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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

«ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Τράπεζα») 

ΕΠΙ THΣ ΚΟΙΝΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ACCOUNTING CONSULTING & TAX 

SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 

 

(κατά τις διατάξεις των άρθρων 55 παρ. 2, 58 και 140 παρ. 3 του Ν. 4601/2019, του 

άρθρου 16 του Ν. 2515/1997 καθώς και τις οικείες διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως 

ισχύουν) 

Αθήνα, 19.12.2019, 10:οο π.μ. 

 

Προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 

«ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Διασπώμενη 

Εταιρεία») αποφάσισε την κατάτμηση των δραστηριοτήτων της εντός του Ομίλου της 

Τράπεζας Πειραιώς. Για τον σκοπό αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αποφάσισε 

τη συμμετοχή της στην εν λόγω κοινή διάσπαση και την έναρξη της διαδικασίας αυτής, με 

απορρόφηση ενός μέρους (τμήματος) των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της 

Διασπώμενης Εταιρείας από την Τράπεζα (ή άλλως «Πρώτη Επωφελούμενη Εταιρεία») και 

του υπόλοιπου μέρους (τμήματος) από την εταιρεία με την επωνυμία «ACCOUNTING 

CONSULTING & TAX SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» («Δεύτερη 

Επωφελούμενη Εταιρεία» και από κοινού με την Πρώτη Επωφελούμενη Εταιρεία 

«Επωφελούμενες Εταιρείες»).  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αποφάσισε την έναρξη των διαδικασιών κοινής 

διάσπασης με την εφαρμογή των οριζόμενων στα άρθρα 55 παρ. 2, 58 και 140 παρ. 3 του Ν. 

4601/2019, του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997 καθώς και τις οικείες διατάξεις του Ν. 

4548/2018, όπως ισχύουν, καθώς και βάσει του ισολογισμού της Διασπώμενης Εταιρείας με 

ημερομηνία 30/06/2019 που έχει ορισθεί ως Ισολογισμός Μετασχηματισμού της εν λόγω 

κοινής διάσπασης (εφεξής η «Κοινή Διάσπαση»). 

 

Η τελική απόφαση της Κοινής Διάσπασης θα ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

της Διασπώμενης Εταιρείας, της Τράπεζας και της Δεύτερης Επωφελούμενης Εταιρείας με 

αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 66 του Ν. 

4601/2019 καθώς και των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας ανέθεσε στην ελεγκτική εταιρεία «RSM Greece Α.Ε.», 

με αριθμό μητρώου ΕΛΤΕ 16: (i) την εξέταση των όρων του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης, 

και (ii) τη σύνταξη της σχετικής Έκθεσης για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των 

περιουσιακών στοιχείων της Διασπώμενης Εταιρείας που θα μεταβιβαστούν στις ως άνω 

επωφελούμενες εταιρείες (δηλαδή την Τράπεζα και την «ACCOUNTING CONSULTING & TAX 
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SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ») κατά την ολοκλήρωση της 

Κοινής Διάσπασης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55 παρ. 2, 58 και 140 παρ. 3 του 

Ν. 4601/2019, του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997 καθώς και τις οικείες διατάξεις του Ν. 

4548/2018, όπως ισχύουν. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατήρτισε εγγράφως και σύμφωνα με τους όρους του 

άρθρου 59 του Ν. 4601/2019 όπως ισχύουν, το σχετικό Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης για την 

προκείμενη Κοινή Διάσπαση.  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 4601/2019, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας 

καταρτίζει την παρούσα λεπτομερή έκθεση, η οποία εξηγεί και αιτιολογεί από νομική και 

οικονομική άποψη, το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης.  Στο πλαίσιο της παραπάνω έκθεσης, το 

Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: 

 

I. Οικονομική και επιχειρηματική άποψη της Κοινής Διάσπασης 

 

Η Διασπώμενη Εταιρεία αποτελεί επιχείρηση νόμιμα ιδρυθείσα και λειτουργούσα στην 

Ελλάδα, η οποία ασκεί τη δραστηριότητα, μεταξύ άλλων, της προώθησης και παροχής 

ασφαλιστικών και άλλων παρεμφερών υπηρεσιών, και της ανάληψης με σύμβαση, έναντι 

προμήθειας, ασφαλιστικών εργασιών, στο όνομα και για λογαριασμό άλλων ασφαλιστικών 

επιχειρήσεων. Το μετοχικό κεφάλαιο της Διασπώμενης Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε ένα 

εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες Ευρώ (€ 1.200.000), διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι χιλιάδες 

(120.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€ 10,00) η κάθε μία. 

 

Περαιτέρω, η Τράπεζα αποτελεί πιστωτικό ίδρυμα νόμιμα ιδρυθέν και λειτουργούν στην 

Ελλάδα, ασκώντας ένα εκτενές φάσμα τραπεζικών εργασιών και δραστηριοτήτων. Το 

μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σήμερα σε δύο δισεκατομμύρια εξακόσια δέκα 

εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα τέσσερα 

Ευρώ (€ 2.619.954.984), διαιρούμενο σε τετρακόσια τριάντα έξι εκατομμύρια εξακόσιες 

πενήντα εννιά χιλιάδες εκατόν εξήντα τέσσερις (436.659.164) κοινές ονομαστικές με ψήφο 

μετοχές, ονομαστικής αξίας έξι Ευρώ (€6,00) η καθεμία. Η Τράπεζα δύναται να παρέχει 

υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Ακολούθως, η Δεύτερη Επωφελούμενη Εταιρεία αποτελεί επιχείρηση νόμιμα ιδρυθείσα και 

λειτουργούσα στην Ελλάδα, η οποία ασκεί τη δραστηριότητα της παροχής συμβουλευτικών 

υπηρεσιών χρηματοοικονομικής φύσεως και συναφών υπηρεσιών. Το μετοχικό κεφάλαιο της 

Δεύτερης Επωφελούμενης Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε εξήντα χιλιάδες Ευρώ (€60.000), 

διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές, ονομαστικής 

αξίας ενός Ευρώ (€1,00) η καθεμία. 

 

Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα της Κοινής Διάσπασης είναι η αναδιάρθρωση και 

εξορθολογισμός των δραστηριοτήτων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης του Ομίλου της 

Τράπεζας Πειραιώς με στόχο την ορθολογικότερη κατανομή των επιμέρους σχετικών 

λειτουργιών μεταξύ των Επωφελούμενων Εταιρειών και την ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητας του Ομίλου στον εν λόγω τομέα, μέσω της αξιοποίησης της 

υφιστάμενης εμπειρίας στον κλάδο διανομής ασφαλιστικών προϊόντων και του δικτύου της 

Τράπεζας. Η συμμετοχή της Δεύτερης Επωφελούμενης Εταιρείας στην προκείμενη Κοινή 

Διάσπαση κρίθηκε σκόπιμη λόγω του γεγονότος ότι είναι ήδη υφιστάμενη εταιρεία και 

αποτελεί 100% θυγατρική της Τράπεζας, η οποία (Δεύτερη Επωφελούμενη Εταιρεία) τα 
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τελευταία έτη δεν εμφανίζει σημαντική δραστηριότητα και επομένως δύναται να 

αξιοποιηθεί για τον σκοπό του παρόντος μετασχηματισμού χωρίς να υφίσταται ανάγκη 

σύστασης νέας εταιρείας για τη διαδικασία της διάσπασης με την εξοικονόμηση του 

αντίστοιχου κόστους για τον Όμιλο. 

 

Ειδικότερα, ο μετασχηματισμός θα υλοποιηθεί με την κατάτμηση σε δύο μέρη (τμήματα) των 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Διασπώμενης Εταιρείας. Στο πλαίσιο της 

παρούσας Κοινής Διάσπασης, τo πρώτο μέρος θα μεταβιβαστεί, μέσω απορρόφησης, στην 

Τράπεζα, ενώ το δεύτερο μέρος θα μεταβιβαστεί, μέσω απορρόφησης, στη Δεύτερη 

Επωφελούμενη Εταιρεία. 
 

Η Κοινή Διάσπαση θα βασιστεί στα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της 

Διασπώμενης Εταιρείας, όπως αυτά περιλαμβάνονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού 

της Διασπώμενης Εταιρείας με ημερομηνία 30 Ιουνίου 2019, όπως η ημερομηνία αυτή 

προσδιορίστηκε δυνάμει των αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων της Διασπώμενης 

Εταιρείας και των Επωφελούμενων Εταιρειών με ημερομηνία 21 Νοεμβρίου 2019. 

 

Η απορρόφηση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Διασπώμενης Εταιρείας 

από τις Επωφελούμενες Εταιρείες, σύμφωνα με την κατανομή που προβλέπεται στο Σχέδιο 

Σύμβασης Διάσπασης και στη σύμβαση διάσπασης, θα διενεργηθεί με την ενοποίηση των 

περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της Διασπώμενης Εταιρείας, 

όπως αυτά περιγράφονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της Διασπώμενης Εταιρείας 

με ημερομηνία 30 Ιουνίου 2019 και περιγράφονται ακολούθως, με τα αντίστοιχα της οικείας 

επωφελούμενης εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 2515/1997, και όπως όλα αυτά 

θα διαμορφωθούν κατά τμήμα, μέχρι την νόμιμη τελείωση της παρούσας κοινής διάσπασης, 

και τα στοιχεία της Διασπώμενης Εταιρείας μεταφέρονται ως στοιχεία ισολογισμού των 

Επωφελούμενων Εταιρειών (με απορρόφηση), ως ανωτέρω. 

 

Η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Διασπώμενης Εταιρείας 

με απορρόφηση από τις δύο επωφελούμενες εταιρείες θα γίνει με τους όρους της καθολικής 

διαδοχής (ενεργητικό και παθητικό), όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 70 του 

Ν. 4601/2019, όπως αναλύεται κατωτέρω υπό ενότητα ΙΙ της παρούσας. 

 

Στο παραπάνω πλαίσιο, εκτιμάται ότι:  

 

Υπό το πρίσμα των διατάξεων του Ν. 4583/2018 που ενσωμάτωσε στην ελληνική έννομη τάξη 

την Οδηγία 2016/97/ΕΕ σχετικά με τη διανομή των ασφαλιστικών προϊόντων, η εξεταζόμενη 

Κοινή Διάσπαση θα επιτρέψει την περαιτέρω αξιοποίηση της υφιστάμενης εμπειρίας της 

Διασπώμενης Εταιρείας στον κλάδο διανομής ασφαλιστικών προϊόντων αλλά και την 

καλύτερη αξιοποίηση του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας και των πιστοποιημένων 

υπαλλήλων της ως προς τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων.  

 

Η εξεταζόμενη Κοινή διάσπαση θα επιφέρει την ορθολογικότερη, αποδοτικότερη και 

ευχερέστερη ανάπτυξη της εταιρικής δομής και της επιχειρηματικής δραστηριότητας της 

ασφαλιστικής διαμεσολάβησης του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς.  

 

Η Κοινή Διάσπαση δύναται να βοηθήσει στην περαιτέρω ανάπτυξη και εξορθολογισμό της 

υφιστάμενης δραστηριότητας ασφαλιστικής διαμεσολάβησης του Ομίλου της Τράπεζας 
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Πειραιώς, θα παράγει επιχειρηματικά και οικονομικά αποτελέσματα στην Ελλάδα και, σε 

κάθε περίπτωση, θα εξακολουθήσει να φορολογείται στη χώρα. 

 

Συνεπώς, η επιλογή της συγκεκριμένης εταιρικής αναδιάρθρωσης, μέσω Κοινής Διάσπασης 

της Διασπώμενης Εταιρείας με την ταυτόχρονη απορρόφηση των διασπώμενων τμημάτων 

από τις Επωφελούμενες Εταιρείες εκτιμάται ότι αποτελεί σημαντικά επωφελή οικονομική – 

επιχειρηματική επιλογή για την μακροπρόθεσμη στρατηγική του Ομίλου της Τράπεζας 

Πειραιώς στον τομέα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. 

 

Ως εκ τούτου η σκοπούμενη Κοινή Διάσπαση θα δημιουργήσει περαιτέρω αξία για τους 

μετόχους της Τράπεζας κυρίως μέσω της δυνατότητας συμμετοχής σε όποια μελλοντική 

υπεραξία δημιουργηθεί. 

 

Συνεπώς, η Κοινή Διάσπαση λαμβάνει χώρα αποκλειστικά για 

οικονομικούς/επιχειρηματικούς λόγους. 

 

II. Νομική άποψη της Κοινής Διάσπασης 

 

Η σκοπούμενη Κοινή Διάσπαση, η οποία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 

55 παρ. 2, 58 και 140 παρ. 3 του Ν. 4601/2019, του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997 καθώς και 

τις οικείες διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, αξιοποιεί τα παρεχόμενα από το ως 

άνω νομικό πλαίσιο κίνητρα και πλεονεκτήματα, ιδίως αυτά του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997 

και του Ν. 4601/2019, ως ακολούθως: 

 

Νομικά κίνητρα – πλεονεκτήματα 

 

Η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Διασπώμενης Εταιρείας 

με απορρόφηση από τις δύο επωφελούμενες εταιρείες θα γίνει με τους όρους της καθολικής 

διαδοχής (ενεργητικό και παθητικό), όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 70 Ν. 

του 4601/2019, όπως ισχύει. 

 

Πιο συγκεκριμένα, κατά την ολοκλήρωση της Κοινής Διάσπασης, οι δύο επωφελούμενες 

εταιρείες θα υποκατασταθούν - αυτόματα, ταυτόχρονα και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, 

σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία - ως καθολικές διάδοχοι στη μεταβιβαζόμενη σε 

αυτές περιουσία. Η καθολική διαδοχή καταλαμβάνει το σύνολο της περιουσίας, δηλαδή το 

σύνολο των δικαιωμάτων, των υποχρεώσεων και γενικά των έννομων σχέσεων της 

Διασπώμενης Εταιρείας, περιλαμβανομένων των διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί 

υπέρ της τελευταίας και αφορούν στη μεταβιβαζόμενη περιουσία, χωρίς την ανάγκη 

μεταβίβασης χωριστά (δηλαδή αυτοτελώς) ανεξάρτητων περιουσιακών στοιχείων, 

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Διασπώμενης Εταιρείας. Η μεταβίβαση αυτής της 

περιουσίας στις Επωφελούμενες Εταιρείες θα γίνει σύμφωνα με την κατανομή που 

προβλέπεται στο Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης και στη σύμβαση διάσπασης, και όπως 

αναφέρεται και ανωτέρω. 

 

Περαιτέρω, και λόγω του γεγονότος ότι το σύνολο (100%) του μετοχικού κεφαλαίου της 

Διασπώμενης Εταιρείας και της Δεύτερης Επωφελούμενης Εταιρείας κατέχεται από την 

Τράπεζα, και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν. 4601/2019: 
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α) η μεταβίβαση (με απορρόφηση) μέρους (τμήματος) των περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων της Διασπώμενης Εταιρείας στην Τράπεζα δεν θα επιφέρει οιαδήποτε 

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας, λόγω σύγχυσης. 

 

β) η εταιρική συμμετοχή της Τράπεζας στη Δεύτερη Επωφελούμενη Εταιρεία θα αυξηθεί, 

σύμφωνα με την κατανομή που προβλέπεται στο Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης και στη 

σύμβαση διάσπασης, χωρίς να λάβει χώρα σχέση ανταλλαγής μετοχών. 

 

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 2515/1997, η σύμβαση διάσπασης, η εισφορά 

και μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της Διασπώμενης Εταιρείας, κάθε σχετική 

πράξη ή συμφωνία που αφορά στην εισφορά ή μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού ή 

παθητικού ή άλλων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, καθώς και κάθε εμπραγμάτου, ενοχικού 

ή άλλου δικαιώματος, οι μετοχές που θα εκδοθούν, οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων 

των εμπλεκόμενων στην Κοινή Διάσπαση εταιρειών, η σχέση συμμετοχής στο κεφάλαιο της 

Δεύτερης Επωφελούμενης Εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη συμφωνία ή πράξη που 

απαιτείται για την Κοινή Διάσπαση, η δημοσίευση των ανωτέρω αποφάσεων στο αρμόδιο 

Γενικό Εμπορικό Μητρώο, απαλλάσσονται -μεταξύ άλλων- παντός τέλους, εισφοράς ή 

δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. 

 

III. Επιπτώσεις στην απασχόληση των εργαζομένων της Διασπώμενης Εταιρείας λόγω της 

Κοινής Διάσπασης 

 

Η Διασπώμενη Εταιρεία έχει 36 εργαζόμενους (με ημερομηνία αναφοράς την 30/06/2019). 

Αναμένεται ότι η Κοινή Διάσπαση δεν θα έχει καμία δυσμενή επίπτωση για τους 

εργαζόμενους της Διασπώμενης Εταιρείας και ότι οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των 

εργαζομένων της Διασπώμενης Εταιρείας δεν θα επηρεαστούν από την Κοινή Διάσπαση. 

 

Οι εργαζόμενοι της Διασπώμενης Εταιρείας θα μεταφερθούν στη Δεύτερη Επωφελούμενη 

Εταιρεία κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 178/2002 και από την ολοκλήρωση της 

Κοινής Διάσπασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4601/2019, και η εταιρεία αυτή θα 

αναλάβει το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τις εργασιακές 

σχέσεις και συμβάσεις του μεταφερόμενου σε αυτήν προσωπικού. 

 

Πέραν όλων των ανωτέρω υπό ενότητες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας έκθεσης, και αναφορικά με 

την ολοκλήρωση της προκείμενης Κοινής Διάσπασης, η Τράπεζα αναγνωρίζει ρητά και 

ανεπιφύλακτα –και θέλει να επισημάνει με το παρόν στους Κύριους Μετόχους– ότι η 

πραγματοποίηση της Κοινής Διάσπασης υπόκειται, σε κάθε περίπτωση, και στην εποπτική 

αρμοδιότητα των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών και φορέων (ενδεικτικά: Υπουργείο 

Ανάπτυξης, Τράπεζα της Ελλάδος, κλπ.) στους οποίους υπάγονται η Διασπώμενη Εταιρεία, η 

Τράπεζα και η Δεύτερη Επωφελούμενη Εταιρεία, για την άσκηση της επιχειρηματικής 

δραστηριότητάς τους, κατά περίπτωση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Για όλους τους παραπάνω οικονομικούς και νομικούς λόγους, το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Τράπεζας , θεωρεί ότι η Κοινή Διάσπαση είναι απολύτως δικαιολογημένη και πιστεύοντας 

ότι έλαβε κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή την καλύτερη δυνατή επιχειρηματική απόφαση, 

υποβάλει προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας την παρούσα έκθεση και 
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εισηγείται τη λήψη σχετικής απόφασης για την έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης 

που κατήρτισε το Διοικητικό Συμβούλιο και της προτεινόμενης Κοινής Διάσπασης εν γένει. 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

 

 

  …………………………..   ………………………….. 

Βασίλειος Κουτεντάκης   Γεώργιος Γεωργόπουλος 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
To παρόν καταχωρήθηκε την 13.01.2020 στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ μέσω του συνδέσμου 
https://www.businessregistry.gr/publicity/show/225501000 και είναι διαθέσιμο από την 15.05.2020 στην 
ιστοσελίδα της Τράπεζας Πειραιώς μέσω του συνδέσμου https://www.piraeusbankgroup.com/el/investors 

 

https://www.businessregistry.gr/publicity/show/225501000
https://www.piraeusbankgroup.com/el/investors

