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ψ----------- - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝδ Π ροτά<τει τού Ήμετέρου 'Υπουργικού Συμβουλίου, άπεφα-

‘¿■¡■μΊ καί διατάσσομεν:I ' Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Ν  Π Ρ Ω Τ Ο Ν  ' Γ Ε Ν ΙΚ Α ! Δ ΙΑ Τ Α Ζ Ε ΙΣβ?' ' '..V^  Άρδρον 1.Μετατροπή - Καταστατιχαί Διατάξεις, δυνάμει τού Νομοδετιχού Διατάγματος ύπ' άριδ. 4366 ? 16ης Σεπτεμβρίου 1964, ώς τούτο έτροποποιήδη καί Ιϊληρώδη μεταγενεστέρως, ίδρυδείς χαί λειτουργών Όρ- |»μός ύπό την επωνυμίαν «'Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανι- £ ’Αναπτύξεως» (Ε .Τ .Β .Α .)  μετατρέπεται άπό τής 8ημο-  ̂Βεως τού παρόντος ,εΐς ’Ανώνυμον Τραπεζικήν 'Εταιρία'; '?τήν επωνυμίαν «Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Άνα- ξ*ως ’Ανώνυμος Εταιρία» (Ε .Τ .Β .Α . Α .Ε .) , ΰποκειμενην ?τάς περί ’Ανωνύμων Εταιριών καί Τραπεζών διατάξεις ΐΐλληνικής νομοθεσίας, εξαιρούμενων τών περιπτώσεων ίρρδμιζομένων άλλως εν τφ παρόντι καί ής τό καταστα- ? έχει ώς ακολούθως:* Κ Α Τ Α  Σ Τ  Α Τ  ΙΐΚΟΝ I  Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Ν  Α \’Επωνυμία, έδρα, διάρκεια, σκοπός, λ  Άρδρον 1.|· ’Επωνυμία.επωνυμία τής διά τού παρόντος Νομοθετικού Διατάγμα- μετατρεπομενης Ελληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής τΐςιως (Ε .Τ .Β .Α .) ορίζεται: « Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η  Τ Ρ Α - Α Β ΙΟ Μ Η Χ Α Ν ΙΚ Η Σ  Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Ε Ω Σ  Α Ν Ω Ν Γ - . -ΕΤΑΙΡΙΑ» (Ε .Τ .Β .Α . Α.Ε .).· Ή  επωνυμία αυτή ίύ- νά άναγράφητάι εν πιστή μεταφράσει είς ξενην γλώσσαν.
I Άρδρον 2.»■ - "Εδρα - υποκαταστήματα.'Έδρα τής Τραπέζης ορίζονται αί Άδήναι. λύνονται νά ίδρυδούν υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή * όπουδήποτε έν Έλλάδι καί έν τή αλλοδαπή δι’ άπο- ;·τού Διοικητικού Συμβουλίου, τό όπόίον καδορίζει καί ρους συστάσεως καί λειτουργίας αυτών, μετ’ έγκοισιν ού αρμοδίου κατά τήν κειμένην νομοδεσίαν Κυβερνητικού.

Άρδρον 3.• Διάρκεια.Ή  διάρκεια τής εταιρίας όρίζεται μέχρι 31ης Δεκεμβρίου' τού έτους 2070, δυναμένη νά παραταδή διά τροποποίησε ως τού παρόντος άρδρου άποφάσει τής Γενικής Συνελεύσ*ως-τών μετόχων, έγκρινομένης διά Βασιλικού Διατάγματος; έκίιδο- μένου τή προτάσει τού Υπουργού Έδνι,κής Οικονομίας. .' - Άρδρον 4. ... ·Σκοπός τής Τραπέζης.ί ΐ .  Σκοπός τής Τραπέζης είναι ή προώδησις τής· βιομηχανικής ή βιοτεχνικής, μεταλλευτικής, ναυτιλιακής καί τουρι* ριστικής άναπτύξεως τής χώρας, έντός τών πλαισίων τού έκάστοτε Κυβερνητικού προγράμματος - οικονομικής άναπτό̂  ξεως: '  . . . - λα) Διά τής παροχής μετοχικής καί πιστωτικής ενισχύσεως πρός δημιουργίαν, ώς καί έπέκτασιν, εκσυγχρονισμόν καί έξυ- γίανσιν Βιομηχανικών, ή Βιοτεχνικών, Μεταλλευτικών, Ναυτιλιακών, Τουριστικών ’Επιχειρήσεων, καί εν γένει τοιούτων συμβαλλουσών εις τήν οικονομικήν άνάπτυξιν τής χώρας, β) Διά τής πρός τοιαύτας επιχειρήσεις παροχής τεχνικής καί οργανωτικής βοηδείας, πρός ταχεϊαν καί αποτελεσματικήν πραγματοποίησιν τών προγραμμάτων των, γ) Διά τής προσ- ελκύσεως ξένων κεφαλαίων πρός παραγωγικάς έπενδύσεις έν τή χώρα και δ) Διά τής ύποβοηδήσεως άναπτύξεως τής κεφαλαιαγοράς έν Έλλάδι.2. Πρός πραγμάτωσιν τού σκοπού της ή Τράπεζα έκτελεί •δι’ ίδιον λογαριασμόν, διά λογαριασμόν τού Δημοσίου ή τρί- .  των, τάς κάτωδι κυρίως έργασίας:α) Χσρήγησις δανείων μέσης καί μακράς προδεσμίας, ώς καί βραχυπροδέσμων τοιούτων διά κεφάλαια χινήσεως είς τήν βιοτεχνίαν.β) Παροχή έγγυήσεων καί άντεγγφήσεων έπί δανείων μέσης καί μακράς προδεσμίας.γ) Συμμετοχή εις τό κεφάλαιον υφισταμένων ή ίδρυομένων. επιχειρήσεων, ώς επίσης ίδρωσις, υπό μόνης τής Τραπέζης- έπιχειρήσεων διά τήν ύλοποίησιν προγραμμάτων γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος.δ) Μεσολάβησις εις τήν εκδοσιν ή παροχή έγγυήσεως, διά τήν κάλυψιν έκδιδομένων ομολογιακών δανείων καί μετοχών, ώς καί.άνάληψις τού μή καλυφδέντος διά δημοσίας έγγραφής τμήματος τών τοιούτων έκδόσεων. ./ . '
ί  ε) Μετατροπή ομολογιών, άνηκουσών είς τήν Τράπεζαν έκ δανείων επιχειρήσεων, βίς μβτοχάς τού κεφαλαίου τών επιχειρήσεων τούτων.\ί στ) Μετατροπή υφισταμένων μακροπροδέσμων δανείων εις Μετοχικόν Κεφάλαιον, πρός άποκατάστασιν ορδής άναλογίας ιδίων και ξένων κεφαλαίων ιδιωτικών επιχειρήσεων.
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ζ) Μετατροπή υφισταμένων μακροπροθέσμων δανείων προς επιχειρήσεις, εις ομολογιακά δάνεια καί διοχέτευτις των αντιστοίχων .τίτλων εις το εύρότερον άποταμιευτικόν κοινόν διή τού Χρηματιστηρίου Αξιών.η) "Πώληηις τοίς μβτρητοίς ή καί έπί πιστώσει, άνηκαι»- σών είς τήν Τράπεζαν μετοχών ή μεριδίων συμμετοχών εις ^ ν··γ μ.-, · ·επιχειρήσεις, έπί δε μή εισηγμένων εις τό Χ ρ η μ α τ ι σ τ ή ρ ι ο υ ηή ‘ "'Λ  ./ Αόςησις Κεφαλαίου,μετοχών, κατόπιν γνωματ&ύσεως 'Ορκωτών Λογιστών περί Υ* 1) Το Κεφάλαιον τής Τραπέζης δύναται

ύή καί κχταν:μη3ή πεσοστόν μέχρι πέντε τοίς εκατόν ( του συνόλου τών μετοχών τής Τραπέζης εις την Τρ»Γ τής Ελλάδος, τήν Εθνικήν Τράπεζαν τής ’'Ελλάδος w Εθνικήν Κτηματικήν Τράπεζαν τής Ελλάδος.ΆρΦρον 7.
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τ%ί αξίας των. Επίσης, πώλησις τοίς μετρητοίς ή καί έπί πιστώσει άνηκουσών εις τήν Τράπεζαν ομολογιών.ύ) ΧΙδρυσις 'Εταιρειών Έπεγδύβεων— Χαρτοφυλακίου καί 'Εταιριών ίιχχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων, .*ατ& ηάς έκάστοπε περί τούτων ΐσχυοόσας διατάξεις.ι) "Ιδρυσις φορέων.διά τήν προώθησαν τών εξαγωγών ώς ¿·· καί ετέρων επιδιώξεων' τόϋ ήόογράμμαιτος Οικονομικής Ά ναξ  ■; '■ πτύξεως. ^  ^  ~ ^■·' _ ιό) Σύναψις δανείων παρά του 'Ελληνικού Δημοσίου ώςÍV ;’ καί παρά Τραπεζών καί χρηματοδοτικών έν γένει Όργανι-ζ··':' σμών τού'εσωτερικού ή εξωτερικού, μετά ή άνευ έγγνήσεωςτού Ελληνικού Avjowíw. Διά τήν σόναψιν δανείων ή εμπορικών πιστώσεων παρ’ αλλοδαπού Δημοσίου απαιτείται προηγούμενη εγκρισις τού Υπουργικού Συμβουλίου. Διά τήν σύναψιν δανείων ή εμπορικών πιστώσεων εις ξένον συνάλλαγμα παρ’ οίουδήποτε ετέρου αλλοδαπού φυσικού ή νομικού προσώπου, ποσού άνωτέρου τού ΐσοπόσου. τών δραχμών δέκα πέντε εκατομμυρίων •.(‘15.0(Χλ0ϋ&), απαιτείται εγκρισις τηύ 'Γπαυργού .’Εθνικής Οικονομίας, j ιβ) "Εκδοσις έίς δημοσίαν εγγραφήν ομολογιακών δανείων<j¿ μή είς το εσωτερικόν καί τό εξωτερικόν, τηρούμενων τών έκά- * ’ ' στοτε ίσχυουσών διατάξεων κατόπιν έγκρίσεως τής Νομισμα- λ τικής ΈΙπιχροΕΓής.ιγ) Άνάληψις κατόπιν αυμβάοεως μετά τού Δημοσίαν καύο- 
%}; ~ .·; ρ.ιζοΰοτης τους κα#’ έκαστον όρους, ύπό τής Τραπέζης μόνης, λ : y * η  ¿y cwifiymúf- μετ’ άλλων τραπεζών ή επιχειρήσεων τού έ^-Βηρρμέ» ή τού εξωτερικήν,. τής- πραγματοποιήσεως έργων ^ ί ζ ^ ’^χρημαποδοτιχμ^νων.- έκ ηώ πρρύ ο̂λργι&Μϋ δημοσίων, έπεηδύ- σεων.| »&*) ’Qgycwwtí κα;ί λε.ι;τουρ,γιοι .β.ι.ομη5ίαν.ικών, περιοχών καί (SíSj^ítá&twí τών έν αύτοις γηπέδων ή βιομηχανοστασίων κατά τά νομούετικώς οριζόμενα. -  . ·.; ·.7. , ι&) ’Εκπόνησες μελβιτών. καί. εκτέλεσης ερευνητικών, προ-••'• ί - >··· Τριμμάτων συνδεόμενων. καώ*! οωήδήπατε τρ/írpov. προς τήν —y .σκοπόν. τής Τραπέζης. . ,|λ ή ' . .·  :.··’>Μ5*Χ Άνάληψις τής Όργανώσεως ή καί έκμετ.αλλεύσεως επιχειρήσεων τού Δημοσίου καί διαχειρίσεως έν γίνει δικαιωμάτων τοήτομ εκ. συμμετοχών του εις. επιχειρήσεις. fe;*r'. ιζ) Άνάληψις τής άντιπροσωπεΰσεως καί πρακτορεύσεως αλλοδαπών ή διεθνών οικονομικών καί . τραπεζικών όργανι-
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ύξηΗως τής I ενικής Σ//,ενυευσεο»ς αυτής, παυοριζίτούς ορούς τής αύξήσβως, έγκρινομένης διά Βασιλικού τάγματος, τή προτάσει τών 'Υπουργών ’Εθνικής Οίκον καί Οικονομικών.2) ’Εν περιπτώσει αύξήσεως τού εταιρικού κεφαλαίο καί έκδόσεως ομολογιών μέ δικαίωμα μετατροπής είς με ουμφώνως τώ άρόιριρ Sa τού Κωδ. Νόμου 2190/1920, χεται δικαίωμα πρΌτιμήτεως έφ’ ολοκλήρου τού νέου κεφα ρ/.αί τού ομολογιακού τούτου δανείου ΰπέρ τών' κατά τήν χήν τής έκδόσεως μετόχων τής Τραπέζης καί κατ' άν γίαν τής συμμετοχής των είς τό υφιστάμενον εταιρικόν·" φάλαε'ν. Μετά τήν πάροδον τής τασσόμενης πρός ένάσκ τού δικαιώματος τούτου προθεσμίας, ήτις δέν δυνατοί νά (1 βραχύτερα τού ενός μηνός, αί τυχόν μή άναληρ&εΐσζι κατβ ανωτέρω ύπό το»ν παλαιών μετόχων μετοχαί ή ομολογία» ϊ τί&εντχι έλευ-ληςως . υπό τα» Διοικητικού Συμίουλιου Τραπέζης Άρόρον 8.Μετοχαί.1) Αί μετοχαί τής Εταιρίας είναι όνομαστικαί.2) Οί τίτλοι τώ·» μετοχών άποκ.όπτονται έκ διπλοτύπσ» όλίου, είναι ήρι-3μη;».ένβι κατ' αύξοντα άρι-ύμον καί τήν υπογραφήν τού Διοικητού τής Τραπέζης καί ενός βούλα», είδιν.ώς ύπό τού Διοικητικού Συμβουλίου όριζομ ετι δέ καί μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα άριόμόν. Ή γραφή τού Διοικητού καί τού έξουσιΟδοτημένα» Συμβούλου ναται νά τελή καί· διά μηχανικού μέίου (σφραγίδας, ή λιό .. γραφίας). "Έκαστος τίτλος δύναιτχι νά πειριλαμβάνη π®ή μο,τέρ ς̂. τής μιας· μ&,τ.οχάς, ·κατά τά ύπό τού Διοικητικού 2>; •βαυλίου έρ.ισύησό;υ;εγα.S) Το. Αιοικητικόν Συμβούλιο·» δύναταώ νά έκδώση πρ ριν.οής όνο;».αστικούς τίτλοτ»ς' μετοχών, ύπογραφομένους. άυωτέρω πρ.οβλέπιςται. Οί έν, λήγιρ πιροσωρ.ινοί τίτλοι άνταλ-, λήγονται πρός ηούς κοιτά τήν προηγουμένηρ/ παράγραφον οριστικούς. τοιούτονς άμα τή .έκδόσει τών τελευταίων."Αρ·&ρον 9.. Δικαιώματα 'καί υποχρεώσεις μετόχου.1) Π α ς μέτοχος, κάτοχος τουλάχιστον δέκα μετοχών. 5t- σμων_ καιούται νά μετεχη καί ψηφίζη εις πάσαν Γενικήν Συνέλ»>’f e /  :· .ίη)' ’Ενέργεια πο«ης ¿πέρας πράξεως συνδεόμενης άμέτ σίν> Δ5χα Γ^ρέχουσιν είς τό-» κύριον αυτών τό δίκαιάρ . ,  .Λ'σως ή εμμέσως πρός τον σκοπόν τής Τραπέζης. na u-iäe iVnoov.π· · ΚΈΦΑΛΑίΡΝ Β · .Μετοχικόν Κεφάλακσν —  Μετοχαί."Αρ·&ρον 5.Μετοχικόν Κεςώλαιον.1) 'Τό μετοχικόν κεφάλαιον τής Τραπέζης ορίζεται εις τό
•f>K ·

μα μιας ψήφου.2) Αί μετοχαί είναι αδιαίρετοι. Έν περιπτώσει συγκυριότητας έπί μιας μετοχής, τά δικαιώματα τών συγκυριών δέον δπως ενασκούνται ύφ’ ενός κοινού αντιπροσώπου. Μή όρισύεν-™ τος τοιούτου. ά'»αστέλλεταιι ή ένάσκησις τούτω·». Οί ταχ> ρ.ιοι τής μετοχής «ύ-ύύνονται είς ολόκληρον διά τήν έκπλή ■ ρωσιν τών έξ αυτής άπορρεουσών υποχρεώσεων έναντι τής; Εταιρίας.3.) Μέτοχοι εχον,τες, όλιγωτέρας τών δέκα μετοχών δόναν-; ηαι νά;, διορίσουν κοινόν άντιπρόσωπον. δυνάμενσν νά-παραστή ; είς- τήν Γενική·» Συνελευσιν. έφ’ όσον συγκεντρών,η ου τος τήν έκπροσώπησιν τουλάχιστον δέκα,μετοχών. /4) Έπί χωρισμού τής επικαρπίας μετοχών άπό τής ψιλής·. κυριότητος. εφαρμόζονται τά έν άρ-Ορω 1177 ’Αστικού Κώ-2)· Τό Δημόσιον εις τήν άσοςησεγ τών,.ώς μεπόχομ τής- Τρα-7 δικός οριζόμενα. Έπί κτήσεως επικαρπίας ύπό πλειόνων έφαρ- τα> ***1& & *& 1  '•Υί'ίΡμργόί·ίΗκονομωμόν. ( μόζεται ή προηγούμενη παράγραφος περί διορισμού κοινού ά»- νΑρ·ύρθ·»' 6; · τήν Τ ρ̂ήπεζαν

m s  ποσόν τών δραχμών πέντε δ«εμρρρμμΑ»ρίων (5.0001.000*000),. διαιροόμενον είς χιλίας (1.000) μετοχάς όνομαατικής άξίας δραχμών πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) .έ,μάρτης,. άυή(λΛμ- βα·»όμενον··καί καλυΒττόμβνον έξ όλ«κλήρου ύπό-τού 'ΕλληνικούΔπμοοάρμ «ίιρφιριηωις -»ρό^.τ^-έν .άρ?9ρφ. ·3^.·^.πβ(5.όνΛ0!)ί όρι-
m ssx  -»xa.

I Μ  ,·Δ[}άύΐίσΐ5 ,:ποσοστ(Μ μέχρι -5% τών μετοχών είς τή ·.;;.··-,π.V της. Ελλάδος, Ε .Τ .Β . καί Ε .Κ .Τ .Ε ,• ’k: , ί . · " · · *, ·• £ ,φ· · · ·' Δι ’ > του e Υοτον»ριγ «χοΰ ΣιΣυμβουλίου δύναται νά διατ
τ (προσώπου.5) Αί διατάξεις τού παρόντος άρθρου εφαρμόζονται είς? περιπτωσίν αετοίιβάσεως ύπό τού Δνμοσίου μετοχών τής Τραπέζης κατ’ εφαρμογήν τού άρ&ρου 6 τού παρόντος Καταστώ τικοΰ.
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,  \ ^ Λ<ΛΣΙ Κ ΕΦ Α Λ Α ΙΟ Ν  Γ \Ό  ,, ^  Γενική Συνέλευσίς.Λ #  Άρδρον 10.Άρμαδιότης Γενικής .Συνελεύσεως.1) Ή  Γενική Συνέλευσίς των μετόχων τής Ε .Τ .Β .Α . Α .Ε . είναι το άνώτατον οργανον χύτης καί αποφασίζει χέρι τάσης ύχοδέσεως\ άφο;ώσης εις την Τράπεζαν.Ή  Γενική Συνέλευσίς είναι μόνη αρμόδια νά αποφασί- ζη επί τών άτκολούδων -δεμάτων :λ ) Εκλογής τών μελών τού Διοικητικού Συμβουλίου,$) Έγκρίσεως τού 'Ισολογισμού τής Τραχέζης, γ) Διχι δέσεως των ετησίων κεριών,Ψ) 1 Εκλογής τών ελεγκτών,■:)- Απαλλαγής τού Διοικητικού Συμβουλίου καί τών ’Ελεγκτών άχό χάσης ΙΡροσωοπκής ευθύνης, στ) Διορισμού έκκαδσπρ ιστών,ζ) Προτάσεων κερί τροποποιήσεων τού χαρόντος Καταστατικού.Αί περί τροχοχοιήσεως τού Καταστατικού αποφάσεις τής Γενικής Συνελεύσεως κυρ ονντα: Νομοδετικώς.3) Έφ' όσον χρόνον το σύνολον τών μετοχών τής Τρα- σέζη; ά/ήκη εις τό Δημόσιον, τούτο χαιρίσταται ώς ιμόνος έν τή Γενική Συνελεύσει μέτοχος, έκπροσωτούμενον ΰπό τού 1 Υ πουργού Οίκοντμ.ικ.ών συμφώνως πρός τα έν παραγράφω 2 τού χρδιρου 5 τού χαρόντος Καταστατικού προίλεπόμενα.Άρδρον 11.Σύγγλησις Γενικής Συνβλεόσεως.1) Ή  Γενική Σννέλευσις τών μετόχων συνέρχεται ύποχρίω* τικώς εις τήν έδραν τής Τραπέζη; άπαξ τουλάχιστον μεδ’ έχάστην εταιρικήν χρήσιν καί έντός εξ (6) μηνών άχό τής λήξεως αότής. Τό Διοικητικόν Συμδούλιον δόναται νά συγ- καλή καί εκτάκτως τήν Γενικήν Συνέλευσιν τών μετόχων, όιάκις κρίνη τούτο σκόχιμον.2) Τό Διοικητικόν Συμβούλιον ύποχρεούταινά συγκαλή τήνΓενικήν Συνέλευσιν τών μετόχων, πλήν τών λοιχών χροβλε- χομίνων ύχό τού χαρόντος Καταστατικού καί τού Νόμου περιπτώσεων καί κατά πάσαν χερίπτωσιν ΰχοίεικνυομένην δι’ άχο- φάσεως τής Γενικής Συνελεύσειος. ,3) Τό Διοικητικόν Συμβούλιον οφείλει νά συγκαλέση τήν Γ̂ενικήν Συνέλευσιν τών μετόχων αιτήσει τών 'Ελεγκτών, εντός 
Ιί%» ( I Ο) ήμερων άχό τής εχιϊόσεως τής αίτήσεως εις τόν Πρόεδρον αυτού, όρίζον ώς άντικειμενον ήμερησίας διατάξεως τό έν τή αιτήσει χεριεχόμενον. Τήν αυτήν ύχοχρέωσιν υπέχει «αί όταν τήν σχετικήν αίτησιν ύποδάλη τό Δημόσιον, ώς μόνος ράτοχος τής Τραχέζης. Άρδρον 12.Διαδικασία χροσκλήσεως τής Γενικής Συνελεύσεως.1) Ή  Γενική Συνέλευσίς τών μετόχων προσκαλείται είτε 

ς τακτικήν είτε εις έκτακτον συνεδρίασιν, ύχό τού Διοικητι- ή Συμβουλίου τής Τραχέζης.2) Ή  Γενική Συνέλευσίς. δέον νά, καλήται είκοσι (20) τάχιστον ημέρας χρό τής όριζομένης διά τήν συνεδρίασιν ‘ "ς. όχολογιζομένων καί τών εξαιρετέων ημερών. Ή  ημέραϊημοσιεύσεως τής χροσκλήσεως τής Γενικής Συνελευσεως ίί ή ημέρα τής συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται,3) Ή  χρόσκλησις τής Γενικής Συνελευσεως, χεριλαμδά- τούλάχιστον τόν τόπον, τήν χρονολογίαν καί τήν ώρανσυνεδρίας, ώς καί τά δέματα τής ήμερησίας:. διατάξεως σαφηνεία, τοιχοκολλάται είς έμφανή δέσιν τού Κεντρικού ποιήματος τής Τραχέζης καί δημοσιεύεται εις τό Δελτίον ■ώμων Εταιριών καί Εταιριών Περιωρισμένης Εύδύ- τή; Εφημερίδας τής Κυδερνήσεως, κατά τό άρδρον 3 τού [6 Ίανουαρίου 1030 Π ,Δ. «περί Δελτίου 'Ανωνύμων Έ -

.·» .» *, i ," ·  'ταΊριών», εις μίαν εκ τών έν Άδήναις έκδιδομένων: και τερον, κατά τήν κρίσιν τού Διοικητικού Συμβουλίου, κυκλοφο* ρουσών είς όλην τήν χώραν ημερησίων, πολιτικών εφημερίδων Τ καί είς μίαν ήμερησίαν ή έδδομαδιαίαν οικονομολογικήν έφημε-γ ρίδα έκ τών δΓ άποφάσεως τού Υπουργού ’Εδνικής Οίκονο- ώ'ίή ; μίας οριζόμενων οικονομολογικών τοιούτων. , ,Άρδρον 13. γ -  μ ,
Λ , t "*;>Δ «,* ,·Είς χερίπτωσιν καδ’ ήν κάτ’ εφαρμογήν τού 'άρδρού;6Λ'>?6υ;: -χαρόντος Καταστατικού τμήμα τών μετοχών τής· •Τ^βιτίζί^ η  :’":ί . χεριέλδη είς τρίτους μετόχους εφαρμόζονται καί αί διβΐάξέϊς' τών επομένων άρθρων 14 εως 19. : _ :Άρδρον 14.Κατάδεσις Μετοχών— Άντιχροσώπευσις.1) “Iva μέτοχος μετάσχη τής Γενικής' Σύνελ'εύάβω !̂·κεά<έχη δικαίωμα ψήφου εις αύτήν', άφβιλει νά καταδέση Τάί μ*^;Κώ>| τοχάς του είς τό Ταμείον τής Τραχέζης ή εί'ς τό' Τ-αρίείΡνγ]Παρακαταδηκών καί Δανείων ή εις όίανδήχοτε -ίών έν- Έ λ -  ' ;λάδι ’Ανωνύμων Τραπεζικών 'Εταιριών, πέντε (5) τούλάχμ ''ν  στον πλήρεις ημέρας χρό τής ημέρας τής συνεδριάσεως Γενικής Συνελευσεως.2) Αί αποδείξεις καταδέσεως τών μετοχών, κατά7 τά είςτήν παράγραφον 1 τού χαρόντος άρδρου οριζόμενα, ώς·κάί τάΓ _ ' έγγραφα νομιμοχοιήσεως τών αντιπροσώπων τών μετόχών,·; δίάν'·■'■•;¡i?a νά κατατίδενται χαρά τή Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον- · > ’  πλήρεις ημέρας προ τής συνεδριάσεως τής Γενικής Σύνελεώ- · σεως. ' ' " ■ >:'> ' ·- >ν£ίψ;_·;“Αρδρον 15.Παράδοσι-ς αντιγράφων ’Ισολογισμού. · •'-f·Δέκα (10) ημέρας χρό χάσης τακτικής Γενικής Σ^νελέύ- ;·ν’:'ί  σεως, δέον νά δίδεται εις πάντα αίτούντα μέτοχον άνφ{γραφονγ,;)|· ΐ̂3[ τού ’Ισολογισμού μετά τών έπ’ αυτού έκδέσεων τού Διυικητι-. κού Συμβουλίου και τών ’Ελεγκτών. . ¿Άρδρον 16.. -- ’Π  ίναξ έχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων. '.,Ί,1) Τεσσαράκοντα-όκτώ (48) ώρας προ χάσηςΤενικής Συν--ελεύσεως, δέον νά τοιχοκολλάται έν έμφανεί δέσει τού K « v r p ¿ ¿ ^ ^ . κού Καταστήματος τής Τραχέζης χίναξ τών έχέντων δικαίω-¥ή |ί|^  μα ψήφου κατά τήν Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων μετ’ *νδείν;®£γ§ί ξεως τών τυχόν άντιπροσώπων αυτών, τού άριδμοίΓτών μετδ-· \· -'αχών και τών ψήφων έκαστου καί τών διευθύνσεων τών · μετό  ̂χων καί τών αντιπροσώπων αύτών. ’Εν τψ πίνάκί τούτω κατά-;1 ί·^ |  χωρούνται ύπο^ρεωτικώς ύχό τού Διοικητικού ΣυμβόυΧΓοίΓ άχαντες οΐ μέτοχοι ο! συμμορφωδέντες χρός τάς διατάξεις. ,ήν ι' τού άρδρου 14 τού χαρόντος Καταστατικού. ;■2) Έάν μέτοχος εχη άντιρρήσεις κατά τού εν τφ πίνάλν ,καταλόγου, δύναται νά ύχοβάλη αύτάς επί ποινή άχαράδέκτου μόνον έν άρχή τής συνεδριάσεως τής Γενικής Συνελεύσεως καί προ τής ένάρξ,εως τής συζητήσεως τών έν τή ήμερησίρι διατάξει άναγεγραμμένων δεμάτων, είς τό προσωρινόν, προεδρείον ψίΜ τής Γενικής Συνελεύσεως κατά τά- έν παραγράφω 1 τού ίρΓ ΐν .’ δρου 18 χροδλεχόμενα, , V “;“Αρδρον 17.Λήψις αποφάσεων.Αί αποφάσεις τής Γενικής Συνελεύσεως λαμδάνονται κατ’ "Γ'ι απόλυτον χλειοψηφίαν τών έν αύτή εκπροσωπρυμάνων ψήφων.Άρδρον 18. / Ά :||Προεδρείον Γενικής Συνελεύσεως. .1) Τής Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς δ Δΐάη κητής— Πρόεδρος τού Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κω -;,Γΐ$3 λυομένου, ό κατά τό αρδρον 22 άναχληρωτής του ή, καί τούτουκωλυόμενου, ό χρεσβύτερος τών άαρισταμένων ,συμβουλων.ή^ί'|  ■Χρέη Γραυματέως έκτελούν χροσωρινώς οί ύχό τού Διοικητού  ̂ 'ίώ| —  Προέδρου οριζόμενοι. .''/νύ«
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2) Μετά την κήρυξιν οριστικού τοϋ καταλόγου των έχό- των δικαίωμα ψήφου μετόχων ή Συνέλευσις προβαίνει εις την έκλογήν τοϋ Προέδρου αυτής καί δυο Γραμματείαν, οί οποίο: φκτελούν καί χρέη ψηφολεκτών.Άρθρον 19.■ - Ημερήσια Διάταξις —  Πρακτικά.
Φ&ϊΙ;: 1) Αί συζητήσεις καί αποφάσεις τής Γενικής Συνελεόσεως περιορίζονται είς τά θέματα τά αναγραφόμενα εν τή δημοσιευο- «£ .·. μ·«νιη. ώς άνω κατά τό άρθρον 12 τού παρόντος Καταστατικού 1̂ ; ήμερηρι'φι διατάξει. Ή  ήμερησία 'διάταξις καταρτίζεται'ΰπό |?3 τού Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβάνει δε μόνον τάς προτάσεις αύτοϋ, ώς καί προτάσεις έκπροσωπούντων τό εν εικοστόν (1/20) τοϋ καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου· ή των Ελεγκτών. Συζήτησις έκτος τών δεμάτων τής ήμερησίας . διατάξεως δεν επιτρέπεται εΐ μή έξαιρετικώς έπί τροπολογιών τών προς την Συνέλευσιν προτάσεων τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου, επί προτάσεων συγκλήσεως έτέρας Γενικής Συνελεύσεοις, καί άνακλήσεως τών ΰπό προηγουμένης Γενικής Συνελεόσεως έκλεγέντων μελών τού. Διοικητικού Συμβουλίου.2) Αΐ κατά τάς Συνελεύσεις συζητήσεις καί αποφάσεις καταχωρίζονται έν περιλήψει εις ειδικόν βιβλίον καί ΰπογρά-. οονται ΰπό τού Προέδρου καί τών Γραμματέων αυτών. Αίτή- σει μετόχου ό Πρόεδρος τής Συνελεόσεως ΰποχρεοϋται δπως 
·%■.. καταχώριση εις τά πρακτικά ακριβή περίληψιν τής γνώμης αυτού. ’Εν τφ αύτφ βιβλίω καταχωρίζεται καί κατάλογος :· τών παραστάντων ή άντιπροσωπευθέντων κατά την Γενικήν Συινέλευισιν μετόχων, συμφώνως τφ άρθρω-·16 τοϋ παρόντος.3) ’Αντέγραφα καί άποσπάσματα πρακτικών έπικυρούνται ΰπό τού Προέδρου τής οικείας Γενικής Συνελεόσεως ή. τούτου. άρνουμένου ή κωλυομένου, ΰπό τού Διοικητού - Προέδρου τοϋ .Διοικητικού Συμδουλίου'ή τού κατά τό άρθρον 22 παράγρ, 2 άναπληρωτοΰ του.5/* ’ ‘, " ’ V»* ,χ·η ύ ! 4) Α ί διατάξεις τού παρόντος άρθρου εφαρμόζονται άνα- ν.: λόγως καί είς τήν περίπτωσιν καθ’ ήν μόνος μέτοχος τής ρ ’·'·ί·Τραπέζης είναι τό Δημόσιον.■' Άρθρον 20.'(£·’ 1... _ · 'λ -,/ν · . ’Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.1) Μετά τήν εγκρισιν τού ’Ισολογισμού ή Γενική Συνέλευ- Γν/σις άποφαίνεται δι’ ειδικής ψηφοφορίας, ενεργουμένης δι’ όνο- ί ,  μαστικής κλήσεως, περί άπαλλαγής τών μελών τού Διοικη- |λ  ,τίκού Συμβουλίου καί τών ’Ελεγκτών άνο πάσης ευθύνης άπο- 0/ή5:·:ζημιώσεως. Ή  απαλλαγή αΰτη καθίσταται ανίσχυρος εις τάς^/περιπτώ σεις τού άρθρου 22 τού Κωδ. Νόμου 2190/1920. '

- > ''' '6̂  -, 2) Τής ψηφοφορίας περί άπαλλαγής τών μελών τού Διοι-
ψ £φ .ϊή*Μ ί Συμβουλίου άπό πάσης εύθύνης, δικαιούνται νά μετά- ’■ σχωσι τά μέλη αύτοϋ μόνον διά τών μετοχών, ών είναι κύρια. Τό αύτδ Ισχύει καί διά τούς υπαλλήλους τής Τραπέζης., . | ρ  ν  : :  Κ ΕΦ Α Α Α ΙΟ Ν  Δ ';I  < ^ > Δ ιο  ικητικόν Συμδούλιον —  Διοίκησις.

χώ&ϊ*' Άρθρον 21.■ ^  ^  ^  ^  Διοικητικόν Συμδούλιον. _νΓ ί 1) Ή  Γενική οιαχείρισις καί διοίκησις τών υποθέσεων τής -  ■ Τραπέζης ασκείται ΰπό τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου, άποτελου- 'ίψ) Βμένου:% ^ .α) ’Εκ τού Δ οικητοϋ τής Τραπέζης, ώς Προέδρου.. β ) . ’Εκ ,τοίΓ'Υποδιοικητοΰ. , " ,γ) Έ ξ  επτά ή εννέα συμβούλων., .2). Τό Διοικητικόν Συμδούλιον λαμβάνει πάσοώ άπόφασιν καί:, άσκεί πάσαν εξουσίαν περί όλων έν γένει τών ζητημάτων ντών άφορώντων τήν Τράπεζαν, εντός τών πλαισίων τών ΰπό τού ¡παρόντος Καταστατικού διαγραφομενων σκοπών της, πλήν Τ /  τών .θεμάτων, διά τά όποια μόνη άρμοδία είναι ή Γενική Συν- '.'έλεϋσες. 'V ■’ "ΐ.ντ>·; ■. · . ·  .· ■ ·*-· ;·· *Ρ'ν·Ηΐ·-■: ' '
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3) Τό Διοικητικόν Συμδούλιον δύναται. εν τφ πλαίσ ιο τών έκδιδομένων ΰπ" αύτοϋ κανονισμών, νά άναθέτη τήν ένάσκηπν μέρους τών εξουσιών του εις τον Διοικητήν. καί μετά σύμφωνον γνώμην τούτου εις τόν Υποδιοικητήν. Όμ/οίως. τό Διοικητικόν Συμδούλιον δύναται προτάσει τοϋ Διοικητού νά άναθέτη αρμοδιότητας, δεσμευούσας τήν Τράπεζαν, είς υπαλλήλους αΰτήί,4) Διά Κανονισμών έκδιδομένων ΰπό τού Διοικητικού „Συμβουλίου δύνανται νά καθορίζωνται: α) Αΐ άνατιθέμεναι,,.εΐδι·· κώτερον είς τόν Διοικητήν έξουσιαι καί αρμοδιότητες ίν τή διαχειρίσει τών υποθέσεων τής Τραπέζης, β) Ή  οργανωτική διάρθρωσις καί ό τρόπος λειτουργίας τών υπηρεσιών τής Τρα- πεζής, γ) Ή  διαδικασία καί ό τρόπος διεξαγωγής τών καπ τά έν· άρθρο) 4 τοϋ παρόντος Καταστατικού εργασιών αυτής καί οί όροι καί προϋποθέσεις τών μετά τών τρίτων συναλλαγών αυτής (οίον κανονισμοί χρηματοδοτήσεως, συμμετοχών,, έκπονήσεως μελετών, έκτελέσεως έ'ργων κ.λ.π.), δ] Οί διέ- ποντες τήν κατάστασιν τού προσωπικού -αυτής όροι (κανόνι· νΐμος ΰπηρεσίας).5) Τό Διοικητικόν Συμδούλιον συνεδριάζει έν τή έδρρ τή? Τραπέζης συνερχόμενον οσάκις τό συμφέρον τής Τραπέζης απαιτεί τούτο, καί κατ’ ελάχιστου όριον άπαξ τοϋ μηνός, κατόπιν προσκλήσεως τού Διοικητού, περιεχούσης ημέραν καί ώροιν συνεδριάσεως καί τά θέματα τής ήμερησίας διατάξεως.6) ’Εν περιπτώσει απουσίας, κωλύματος, παραιτήσεως, λήξεως τής θητείας, παύσεως ή θανάτου μέλους ή μελών του, τούτο εύρίσκεται έν απαρτία καί συνεδριάζει έγκύρως, έφ’ όσον ό αριθμός τών παρόντων αυτοπροσώπως μελών του δεν είναι έλάσσων τών πέντε.·7) Τό Διοικητικόν Συμδούλιον αποφασίζει κατά πλειοψη- φιαν, έν περιπτώσει δέ ίσοψηφίας· υπερισχύει ή ψήφος τοϋ Προέδρου.8) Περί τών συζητήσεων καί αποφάσεων τού ΔιοικητικούΣυμβουλίου τηρούνται πρακτικά καταχωρούμενα. έν είδικφ βιβλίω, υπογράφονται δέ ταϋτα ΰπό τών( παρόντων κατά τήν συνεδρίασιν μελών. ι.'  Άρθρον 22.^  'ά ν τ ίΙ ^ ί ,  ^ ιοικγ)':ιί?; Υποδιοικητής. - ( Π  Ό  Διοικτ,τής είναι τό άνώτατον εκτελεστικόν όργανον τής Τραπέζης, ήν εκπροσωπεί δικαστικώς και ~έίωο(ικως.Ό  Διοικητής είναι καί Πρόεδρος τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου, ΰπό τήν ιδιότητά του δέ ταύτην προεδρεύει τών συνεδριάσεων αύτοϋ καί συγκεντροί άπάσας τάς αρμοδιότητας τού Προέδρου καί τού-Διευθύνοντος, Συμβούλου ’Ανωνύμου Εταιρίας. Ουτος δύναται δι’ άποφάσεως αυτού νά άναθέτη μέρος τών αρμοδιοτήτων του ή καί τήν έκπροσώπησιν τής Τραπέζης εις τόν ' Γποδίοικητήν ή μέλος τού Διοικητικού Συμβουλίου ή τινα 'εκ τών ύπαλλήλων καί δικηγόρουν τής Τραπέζης. διορίζων τούτους έντολοδόχους του καί διά πληρεξουσίου συμβολαιογραφικού εγγράφου.2) Ό  'Υποδιοικητής τής Τραπέζης, εντασσόμενος εύθόςμετά τόν Διοικηιτήν, άναπληροί τούτον άπόντα, κωλυόμενου ή μή ΰπ,άρχοντα, καθ’ όλην τήν ενιτασιν τών αρμοδιοτήτων που. ν3) Ό  Διοικητής συντάσσει εντός εξαμήνου άπό τής λήξεως έκάστης έτησίας χρήσεως ίκθεσιν περί τής καθόλου δρ.άσεως τής Τραπέζης, ήτις έγκρινομένη ΰπό τού Διοικητικού Συμβουλίου, υποβάλλεται εις τήν Γενικήν Συνέλευσιν τών μετόχων.
φ  Ό  Διοι-κητής καί ό 'Υποδιοικητής λαμβάνουν τάς αντίστοιχους εκάστοτε μηνιαίας άποδοχάς τού Διοικητού και 'Υπο- διοικητού τής Τροπτέζης τής. 'Ελλάδος.5) Ή  ιδιότης τού Διοικητού κοιί Ύποδιοικητοΰ τής Τρα- . πεζής είναι ασυμβίβαστος πρός πάσα?/ άλλην επαγγελματικήν άπασχόλησιν. ' 1. -,Λ'ν; > ,

ί
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/ Ά  p-fl-pov 23.Διορισμός μελών Διοικήσεω*; —  ς,,'' θητεία μελών Διοικητικού Συμβουλίου.■rs  ̂ fχ 1) Ό  Διοικητής και ό Υποδιοικητής τής Τραπέζης, 3ιο-/ ρίζονται έπί τετραετεϊ θητεία, .διά Κοινής Άποφάσεως τόύ I Πρωθυπουργού καί τού Υπουργού ’Εθνικής Οικονομίας.2) Τά μέλη τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται υπό τής Γενικής Συνελεύσεως διά τρία έτη.3) ’Εάν σύμβουλός τις, λόγω θανάτου, τταραιτησεως ή ενεκεν έκπτώσεως, εξ οίαχίήποτε αίτιας, παύση μετόχων τού Διοικητικού Συμβουλίου, άναπληρούται, προσωρινώς δι’ άποφά- σεως τού Διοικηττικού Συμβούλιού, ύπό άλλου προσώπου.4) Ή  κοιτά' τήν άνωτέρω παράγραφον προσωρινή εκλογή έπικυροϋται παρά τής επομένης τής εκλογής Γενικής Συνελεύ- σεως τών μετόχων Si’ άποφάσεως αυτής. Α! υπό τών κατά τά άνωτέρω εκλεγόμενων Συμβούλων ένεργηθείσαι πράξεις λογίζονται έγκυροι και ίν ή περιπτώσει 3έν ήθελεν έγκρισή υπό τής Γενικής Συνελεύσεως ή· εκλογή αύτών. >'5) ’Αποκλείεται νά έκλεγώσι ώς μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου τής Τραπέζης οί κάτωθι:α. Μέλη τής Κυβερνήσεως ή έμμισθοι ϊημόσιοι υπάλληλοι,’ πλήν καθηγητών Άνωτάτων ’Εκπαιδευτικών ’Ιδρυμάτων, ή υπάλληλοι Ν . Ι1 .Δ .Δ . Όργαν. Τοπικής Αύτοδωικήσεως, Δημοσίων Ί2ρυμάτων καί ’Επιχειρήσεων.β. Υπάλληλοι τής Τραπέζης ή σύμβουλοι ή υπάλληλοι άλλων Τραπεζών.γ. Οί μή εχοντες τήν ελληνικήν υπηκοότητα. 
ψ,· 3. Οι πτωχεύσαντες.ε. Πρόσωπα μή έκπληρώσαντα τάς προς τήν Τράπεζαν &■ υποχρεώσεις των ή ών γραμμάτια ευρισκόμενα εις χείρας τής gh Τραπέζης διεμαρτυρήθησαν καί παραμένουσιν απλήρωτα.στ Πρόσωπα ών τά αστικά ή πολιτικά δικαιώματα έμειώ- ΰησαν ή άφηρέθησαν κατ’ ακολουθίαν καταδίκης 3ι’ ίγκλη- |||f  ματικήν πράξιν. · .'Apipo* 2 4 .- > t f o w ^ e  ,Ό  Διοικητής, ό ’Υποδιοικητής καί τά μέλη τού Διοικη- ja|': τικού Συμβουλίου τής Τραπέζης, . δύνανται νά εκλέγωνται ^  μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου, ’.Εταιριών εις τάς όποιας αΰτη έχει μετοχικόν ενδιαφέρον, προς τόν σκοπόν παρακαλου- ύήσεως καί καλυτέρας περιφρουρήσεως τού ενδιαφέροντος τούτου, κατόπιν Iγκρίσεως τών ’Υπουργών Εθνικής Οικονομίας καί Οικονομικών.ΚΕΦΑ1Λ Α ΙΟ Ν  Ε ' .Έλεγκταί καί' δικαιώματα μειοψηφίας.Άρθρον 25.Τακτικός “Ελεγχος.Ό  Τακτικός έλεγχος τής οικονομικής ϊιαχειρίσεως καί Ιί'τού ’Ισολογισμού τής Τραπέζης ώς καί τά λοιπά καθήκοντα ίλών ελεγκτών ασκούνται υπό δύο (2) 'Ορκωτών Λογιστών, Ψοιτινες μετά. ισαρίθμων αναπληρωματικών εκλέγονται υπό |Γ'-ής προηγουμένης Γενικής Συνελεύσεως εκ καταλόγου εξ (6) ¿τουλάχιστον ’Ορκωτών Λογιστών, καταρτιζομένου υπό τού ¡ ’̂Εποπτικού Συμβουλίου τού Σώματος 'Ορκωτών Λογιστών.Άρθρον 26. *Δικαιώματα μειοψηφίας.Εις περίπτωσιν καθ’ ήν κατ’ εφαρμογήν τού άρθρου 6 τοΰ ϊΐρόντος Καταστατικού τμήμα τών μετοχών τής Τραπέζης Ίεριέρχεται εις τρίτους μετόχους εφαρμόζονται καί αί ?ια- άξεις τού παρόντος άρθρουτ1) Αιτήσει μετόχων έκπροσωπούντων το εν εικοστόν ί/20) τού καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, τό Διοι-

Μ ··
Μκητικόν Συμβούλων ΰποχρεοϋται όπως συγκαλή έκτακτον· Γε- ί· νικήν Συνέλευσιν τών μετόχων, όρίζον ημέραν συνεδρίας αυτής |  μή άπέχουσαν περισσότερον τών τριάκοντα (30) ημερών άπό  ̂τής χρονολογίας τής' έπιδόσεως τής αίτήσεως πρός τόν Διοι- ϊ  κητήν. τής Τραπέζης. Έν τή αιτήσει δέον όπως προσδιορί-; ι. ζηται έπακριβώς τό άντικείμενον τής ήμερησίας διατάξεως..-2) Αιτήσει μετόχων έκπροσωπούντων τό εν εικοστόν , §(1/20) τού καταβεβλημένου έταιρικού κεφαλαίου, ό Πρά- --Λ •εδρος τής Γενικής'Συνελεύσεως ύποχρεούται νά άναβάλη άπαξ ' μόνον τήν λήψιν άποφάσεων τακτικής ή έκτακτου Γενικής γ-ϊ Συνελεύσεως, όρίζων ημέραν συνεδρίας πρός λήψιν αυτών τήν "£ έν τή αιτήσει τών μετόχων.όριζομένην, ήτις όμως δεν δύναται .. ί  νά άπέχη περισσότερον τών τριάκοντα (30) ημερών άπό τής χρονολογίας αναβολής.3) Αιτήσει μετόχων έκπροσωπούντων τό εν εικοστόν(1/20) τού καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ύποβαλλο-,'  Τ μένη εις τήν ’Εταιρίαν πέντε (5) πλήρεις ημέράς προ τής |  τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, τό Διοικητικόν Συμβούλων , ύποχρεούται: . 1α) Νά άνακοινοί εις τήν Γενικήν Συνέλευσιν τών μετόχων,. ·«’ τά ποσά άτινα κατά τήν τελευταίαν διετίαν κατεβλήθήσαν .3ι’ οίανδήποτε αιτίαν ύπό τής Τραπέζης εις τά μέλη τής’ Διοικήσεως καί τού Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυν- , ΐ  τάς ή άλλους υπαλλήλους αυτής, ώς καί πάσαν άλλην παρο- ί» χήν πρός τά πρόσωπα ταύτα ή πάσαν έξ οίασδήποτε αίτιας ί  ύφισταμένην σύμβασιν τής Τραπέζης μετ’ αυτών, β) Νά ί  παρέχη τάς άπαιτουμένας συγκεκριμένος πληροφορίας περί ' τών υποθέσεων τής Τραπέζης, καθ’ δ μέτρον είναι αυται ϊ χρήσιμοι διά τήν πραγματικήν έκτίμησιν τών θεμάτων τής ^ ήμερησίας διατάξεως. Τό Διοικητικόν Συμβούλων δύναται νά άρνηθή τήν παροχήν τών αίτουμένων πληροφοριών ένεκα άπο- .¡ζ χρώντος λόγου, τής αιτιολογίας άναγραφομένης εις τά ποα- κτικά. </ .. . -' /·. -3$4) Εις τάς περιπτώσεις τών παραγράφων 1 «ως· καί 3 τοΰ ,παρόντος άρθρου οί αίτούντες μέτοχοι όφείλουν νά τηρούν ·; 1· κατατεθειμένος, συμφώνως πρός τό άρθρον 14 τόΰ παρόντος' Καταστατικού, τάς παρεχούσας αϋτοίς τά άνωτέρω δικαιώματα ..Λ  μετοχάς αύτών άπό τής χρονολογίας τής έπιδόσεως τής αίτή-  ̂σεώς των μέχρι τής ημέρας τής συνεδριάσεως τής Γενικής. Συνελεύσεως. 'Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Ν  Σ Τ '. * / "  - |’Ισολογισμός— Διανομή κερδών. ’ ι : ’'Αρθρον 21 - %'Εταιρική χρήσις— ’Ισολογισμός. , > ·»1) Ή  εταιρική χρήσις είναι δωδεκαμήνου διάρκειας  ̂ άρχο-μένη τήν πρώτην (Ιην) ’Ιανουάριου καί λήγουσα τήν τρια- Ίκοστήν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου έκάστου έτους. Ή  πρώτηάπό τής μετατροπής έταιρική χρήσις άρχομένη άπό τής 3η- .£μοσιεύσεως τού παρόντος λήγει τήν 31 ην Δεκεμβρίου'1974. ■2) Εις τό τέλος έκάστης χρήσεως τό Διοικητικόν Σι^αβού- ί-’.λ§  λιον κλείει· τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή άπογρσρ Ε / Ι ϊ  φήν τής περιουσίας τής Τραπέζης καί καταρτίζει τόν έτή-σων Ισολογισμόν συμφώνως πρός τάς έκάστοτε ίσχυούσας.δια- τάξεις. Ό  Ισολογισμός υποβάλλεται πρός εγκρισιν εις τήν % τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν 'συνσδευόμενος υπό έπεξηγημα- τικής έκθέσεως τού Διοικητικού Συμβουλίου, έν τή όποίφ άνα- - ΐ  φέρονται πάντα τά ένεργητικά καί.παθητικά, ώς καί :ά στοι-;:^ΐ^ χεία τού λογαριασμού αποτελεσμάτων οσον τό δυνατόν άναλυ- τικώτερον, καί υπό πιστοποιητικού τών έλεγκτών, Όρκο>τών '(ί/ί* Λογιστών.3) Ό  ’Ισολογισμός καί τό συνοδεύω» τούτον πιστοποιητικού . τών 'Ορκωτών Λογιστών, δημοσιεύονται είκοσιν (29) ήμέ-· ■)■ ; ’( ι ρας τουλάχιστον προ τής συνεδριάσεως τής συνελεύσεως, κατάτά ·έν ,άρθρω 43, παράγραφος 10 τού Κωδικοποιημένου Νόμου·;,·'γΚ'·?̂  2190/1920 οριζόμενα. }



4) "Iva ληφύή ΰπό τής Γενικής Συνελεύσεως εγκίρως άπάφασις ¿fti τού εγκεκριμένου οπό τού Διοικητικού — υμβου- λιον ’Ισολογισμού, δέον όπως οΰτος έλεγχό* ή ΰπό τών ίλεγ- 
$-¿· κτών τής Εταιρείας καί ,-θεωρητή ειδικώς ΰπό: α) τού Διοι- . χητού τής Τραπέζης. '?) ένός μέλους τού Διοικητικού Σομ·· ■j: ' ίουλίου, ,όριζομένου ΰπ' αότού καί γ) τού προϊσταμένου τήςΙ έ ;/: Διευόίύνσεως εις ήν υπάγεται το Λογιστήριον τής Τραπέζης, λ ύποχρεουμένων. τούτων, έάν διαφωνούν ώς προς τον τρόπον
V.' τής καταρτίσεως αότού από άπόψεως νομιμότητος, νά έκύέ-τονν εί'ς τήν Γενικήν Συνέλευσιν έγγράφως τάς αντιρρήσεις 
i>" ' των.■ " Άρθρον 28.ξ’ ,■■·% Καθαρά κέρδη καί διά-3εσις αυτών,f .  1) Καύαρά κέρδη τής Τραπέζης είναι τά προκόπτοντα μετά τήν εκ τών πραγματοποιηΨέντων ακαθαρίστων κερδών , άφαίρεσιν παντός εξόδου, πόσης ζημίας, τών κατά νόμον άπο- ν ;: ' σβέσεων, τού περί οό ή παράγραφος 3 τού παρόντος άρύρουν ποσού, καί παντός άλλου βάρους, διανέμονται δε ώς άκολοΰ-¿ ■· *^ως: α) Πέντε τοίς εκατόν (5%) τών καθαρών κερδών,,■ ·; άφαιρεϊται πρός σχηματισμόν τ̂ακτικού άπούεματικού. Ή  κρά-$ τησις αυτή, παύει νά είναι υποχρεωτική άμα τό άποβίεματικόν
γ .' κάλυψη ποσον ίσον πρός τό ήμ.ισυ τού εταιρικού κεφαλαίου.j.V Εαν όμως τούτο μειωΆή έξ οίουδήποτε λόγου, ή κράπησις;Γ;. ·.; έποιναλοιμβάνεται μέχρι τού αυτού ορίου. 6) Ποσοστόν τονλά- 
5 ‘ ν χιστον ίσον πρός εξ τοίς εκατόν (6%) επί τού καταβεδλημέ- p , **ου εταιρικού κεφαλαίου διατίθεται διά τήν καταβολήν πρωί):·'· -του,μερίσματος, έάν δε τό μέρισμα τούτο είναι κατώτερον πο-I .  .̂σοστού τρτάλοντά έπί τοίς εκατόν (30%) τών καθαρών κερ- > : δών, διατίΆεται πρόσθετον ποσόν πρός διανομήν επί πλέον||>ί .;μέρίαμ«τος μέχρι συμπληρώσεως τουλάχιστον τού ποσοστού, γτριακοντα έπί τοίς έκατόν (30%) έπί τών καθαρών κερδών,■ · γ) Τα υπόλοιπα κα&αρά κέρδη διατίθενται κατόπιν άποφά· Μιύγΐεως τής Γενικής Συνελεύσεως τών μετόχων, είτε πρός 3ια- gf“' 1 νομήν προσθέτου, μερίσματος, είτε πρός σχηματισμόν εκτάκτου |(^ήρα,όδεματικού, είτε πρός μεταφοράν εις νέον.:2) Ai διατάξεις τής άνωτέρω.παραγράφου 1, ώς πρός τήν Α ^ ά ν ο μ ή ν  κερδών, εφαρμόζονται εις περίπτωσιν μεταβιβάσεως τού Δημοσίου, μετοχών τής Τραπέζης, κατ’ εφαρμογήν .Γ-'s;’ ού άρθρου· 6 τού παρόντος Καταστατικού καί άπό τού Ίσο- |£$μ·λνΤ»«|ΐθβ τέλους χρήσεως, εντός τής οποίας έλαβε χώραν τό V -■■■ πρώτον η μεταβίβασις μετοχών. Τό συνολον τών μέχρι τής |·: χρησεως ταύτης προκυπτόντων καθαρών κερδών, χρη-σιμ.α- |λ •■̂ Λόιείται πρός σχηματισμόν Τακτικού ’Αποπεμπτικού.,. 3) Κατ’ έτος, ποσόν ίσον πρός ποσοστόν τρία τοίς χιλίοις. | Γ ,  α(3 ο/οο) τού συνόλου τών έκ μερισμάτων καί τόκων.' πάσης φυσεως, εσόδων τής Τραπέζης, άποτελούν δαπάνην αυτής,’ •άγεται εις πίστωσιν ειδικού λογαριασμού καί χρησιμοποιείται ):· ·· 3*β τήν εκπαίδευσιν προσώπων άπασχολη^ησομένων ώς στελε- Λκ"' '  3»<χή«ως · Χ«ί· όργβνώσεως βιομηχανικών καί λοιπών ,·.;·.#<(ίαγωγικών έπΊχειρήσεων κα-ύώς επίσης δι’ ενίσχυσιν ειδι- κών προγραμμάτων έπαγγελματικής καί τεχνικής έκπαιδεύ- , σ*ως. 'Εργαστήρια καί ειδικά μαδήματα έπί Ψεμάτων όργα- 
1».· - νώσεως καί. ,διοικήσεως βιομηχανικών επιχειρήσεων ή έτερα t". ' τταρόμοεα προγράμματα Ψά δόνανται νά ΙδρυΨούν ή νά ένισχυ- 
%. ΰ'^ούν εκ τού ως ανω Λογαριασμού. Οί Γενικοί Κανονισμοί διά (ή. .■ νλοποιησιν τών ώς άνω άναφερομένων σκοπών έγκρίνονται υπό τού Διοικητικού Συμβουλίου τής Τραπέζης. τό όποιον καί !- . Ψα όριζη τά κατ’ έτος διατιθέμενα πρός τούτο ποσά. 'Ο Διο'ι- -·. κητής τής Τραπέζης Ψά είναι ΰπεΰΨυνος διά τήν έφαρμογήν ! τών ως,· ανω κανονισμών καί τήν διάΨεσιν τών αντιστοίχων κεφαλαίων. Κ ΕΦ Α Λ Α  ΙΟΝ Ζ \  νΔιάλυσις.—-ΈκκαΨάρισις.ΆρΨρον 29.Λόγοι λύσεως τής Εταιρίας, μ-ήλ · Ή  ’Εταιρία λύεται: α) "Αμα τή παρόδω τού χρόνου δ:αρ- •fev**íp^ αυτής, έκτος έάν προ τούτου ήΨελεν άποφασισΨή ή· ί # Γ ' :νΛ ·. ; ·
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παράτασις τής διάρκειας αυτής υπό τής Γενικής ΣυνΓ/,εώ σεως, δι' άποφάσεως τής Γενικής Συνελεύσεως έγκρινομένηί ώς έν άρ-ύρφ 3 τού παρόντος Καταστατικού ορίζεται. ?) όι άποφάσεως τής Γενικής Συνελεύσεως, έγκρινομένης ώς εν τφ προηγούμενε.) έδαφίφ.Άρόΐρον 30.’Απώλεια Κεφαλαίου.Τό Διοικητικόν Συμβούλιον ΰποχρεούται νά συγκαλεση την Γενικήν 'Συνίλευσιν ινα άποφασίση περί τής διαλύσεως ή μή τής 'Εταιρίας, όταν ή άξία τού· ενεργητικού αυτής, κασά την σύνταξιν τού Ισολογισμού μετά τήν άφαίρεσιν τού παύητικου, καταστή κατώτερα τού ήμίσεος τού καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. "Αρύρον 31.Έκκαύάρισις.1) Τήν λύσιν τής Τραπέζης επακολουθεί ή έκκαύάρισις αυτής. Ε ις  τάς περιπτώσεις α' καί ¡δ' τού άρύρου 29 ορίζονται τρεις (3) έκκαύαρισταί, οίτινες κατά τήν διάρκειαν τή; εκκαύαρισεως ασκούν άλας τάς αρμοδιότητας τού Διοικητικού Συμβουλίου τά^οτυναφεις πρός τήν διαδικασίαν και τον σκοπόν τής έκκα-ύαρίσεως, ώς αυται ήίίελον τυχόν περιοριστή ΰπό τής Γενικής Συνελεύσεως. πρός τάς αποφάσεις τής όποιας ύποχρεούνται νά συμμορφούνται. Ό  διορισμός τών εκκα-ύαρι- στών συνεπάγεται αυτοδικαίως τήν παύσιν τής εξουσία; τών μελών τού Διοικητικού Συμβουλίου και τών ’Ελεγκτών. Κίς τών έκκαϋαρεστών διορίζεται ΰπό τού Δημοσίου και οί ύπο- λοιποι ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως.2) Οί κατά τά άνωτέρω διοριζόμενοι έκκα-3αρισταί οφείλουν, άμα τή άναλήψει τών κα-ύηκόντων των, νά ενεργήσουν άπογραφήν τής εταιρικής περιουσίας καί νά δημοσιεύσουν δια τού Τύπου καί τού Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών καί Εταιριών Περιορισμένης Εϋύυνης τής ’Εφημερίδος τής Κυβερ- νήσεως, ισολογισμόν, ούτινος άντίςυπον'-. υποβάλλεται εις το Ύπουργείον Έύνικής Οικονομίας. '3) Τήν αυτήν ΰποχρέωσιν υπέχουν οί εκκαθαριστεί και κατά τήν λήξιν τής έκκα&αρίσεως.4) Ή  Γενική Συνέλευσις τών μετόχοιν διατηρεί πά'):α τά δικαιώματα αυτής κατά τήν διάρκειαν τής έκκα-ύαρίσεως.
I # Λ5) Οί λογαριασμοί τής έκκαβίαρίσεως έγκρίνονται ύπο τή» Γενικής Συνελεύσεως τών μετόχων, ήτις ώσαύτως  ̂ άτ:οφα- σίζει καί περί τής απαλλαγής τών έκκαύίαριστών άπό πάσης εύ-ύύνης.ΰ) Κατ’ έτος υποβάλλονται εις τήν Γενικήν Συνέλευσιν τών μετόχων τά άποτελέσματα τής έκκαύαρίσεως μετ’ έκύέ- σεο)ς τών αιτίων,, άτινα παρεκώλυσαν τήν άποπερατοισιν τής έκκαΨαοίσεως. Κ Ε Φ Λ Λ Α ΙΟ Ν  Ι Γ .Τελικαι Διατάξεις.Άρύρον ¿2.Τό έκ δραχμών πέντε δισεκατομμύριο)') (5.000.000.000) μετοχικόν κεφάλαον άναλαμβάνεται καί καλύπτεται έξ ολοκλήρου ΰπό τού Ελληνικού Δημοσίου ώς’ άκολοόύως:α) Τό συνολον τής καύαράς περιουσίας τής άνηκσύσης εις τό δημόσιον καί μετατρεπομένης διά τού παρόντος 'Ελληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής Άναπτύξεως, βάσει τού τελευταίου ισολογισμού αυτής, τής 31ης Δεκεμβρίου 1972, φέρεται άμα τή δημοσιεύσει τού παρόντος εις κάλυψιν τής ώς άνω ύποχρεώσεως τού ’Ελληνικού Δημοσίου.β) Κατά τήν 31ην Δεκεμβρίου 1973 -ύελει ένεργη^ή άπΐτ· γραφή καί συνταχ·ύή ισολογισμός τής Τραπέζης. Ο ισολογισμός ουτος μετά τής έπ αυτού έκύέσεως τριών ’Ορκωτών .Λογιστών, οριζόμενων ΰπό τού Εποπτικού Συμβουλίου τού Σώματος 'Ορκωτών Λογιστών, αιτήσει τής Τραπέζης, ΰποδάλ-
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y’:λεται εις ιόν 'Υπουργόν Έύνικής Οικονομίας, οστις, δι αχο- φάσεώς του έκδιδομένης έντός 3ύο μηνών το βραδύτερον άπό τής υποβολής, προσδιορίζει την κατά την 31.12.73 χραγμα- τ’.κήν κα-3αράν περιουσίαν τής Τραχέζης.γ) Ή  έπι πλέον διαφορά μεταξύ τής κατά τήν άνωτέρω βιομηχανικών περιοχών», χαράγραφον χρΌσδιοριζομένης'καύαράς περιουσίας τής Τρα- " Λούρον 2χέζτς καί τού όριζομένου έν ά'ρύρφ 5 μετοχικού κεφαλαίου, \  Λ Ν ̂  ^ 1 “ ,γ  , , , / , .„·.;■-.Μ .  I 1) Επι συμμέτοχης της Ιραχεζης εις το Μετοχικόν lie- 1Ιφάλαιον* ’Ανωνύμου Εταιρίας το χρώτον συνιστωμένης:;ή ]  ΐΈταιρίας ήτις χροβαίνει εις αύξησιν τού μετοχικού κεφαλαίου·'! /της. οσάκις τμήμα τού κεφαλαίου καλύπτεται έξ εισφοράς:;

μετοχικού κεφαλαίου τής Τραχέζης, τών άντιστοιχουσών εις  ̂τήν αύξησιν μετοχών περιερχομένων εις τό Δημόσιον.:•41 Αί διατάξεις τού χαρόντος άρύβόυ εφαρμόζονται' κα· '·( εις τάς χεριχτώσεις τού άρύρου 7 τού Ν .Δ . 4458/1965 «περί |■ Ηάγεται αχο τής οημοσιευσεως τής ως ανω υπουργικής απο φάσεως εις τήν "Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως έντοίς βιβλίο:? τής Τραχέζης, εις χίστωσιν λογαριασμού διαφοράς εξ έκδό- σεως μετοχών ύχέο τό άρτιον. ΓΙροκυχτούσης τυχόν όχι ελατ- τον διαφοράς, καταβάλλεται ύχό τού Δημοσίου εις τήν Τράπεζαν. τό ισόχοσον ταύτης. τοϊς μετρητοίς, έντός 30 ημερών άχό τής δημοσιεύσεως τής ώς άνω υπουργικής άχοφάσεως.“Αρύρον 33.Πρώτον Διοικητικόν Συμβούλιον.α) Τό χρώτον Διοικητικόν Συμβούλιον άχοτελείται έκ τών κάτωθι μελών:1. Κωνσταντίνου ΓΙαχαγιάννη, Διοικητού— Προέδρου τού Διοικητικού Συμβουλίου.2. “Οιωνός Φαμχρικέζη. 'Υποδ’οικητού-—μέλους τού Διοικητικού Συμβουλίου.3. "Αλεξάνδρου Σταυροχουλου, Καύηγητού Α .Β .Σ .Π .—  Συμβούλου.4. Παύλου Σαρλή. Δικηγόρου— Συμβούλου.•Τ Γεωργίου Καραμητσάνη. Δικηγόρου— Συμβούλου.Ü. Νικολάου Σβορώνου, Βιομηχάνου— Μηχανικού—-Συμβούλου.7. Νικολάου Γουναράκη, Μηχανολόγου— Μηχανικού— Συμ- οουλο J .8. Διονυσίου Π  αχαβασιλοχούλου, Διευύυντού Α .Ε , Αϋτο- κινήτων— Συμβούλου.9. Σπυρίδωνος Βλαχάκη, Έχαγγελματίου— Συμβούλου.β) Έχιφυλαττρμένων τών εν άρ-3ρφ 23. χαρ. 1 όριζομέ- νων, ή -θητεία τών λοιπών μελών τού πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, άρχεται άχό τής δημοσιεύσεως τού χαρόντος και λήγει άμα τή εκλογή νέων μελών ύχό τής τακτικής Γενικής Συνελεύσεως τών μετόχων, τής μελλούσης νά συνέλύη. έντός εξαμήνου, μετά τήν λήξιν τής εταιρικής χρήσεως τού ε'τους 1974. ’Άρύρον 34ΓΈλεγκταί πρώτης χρήσεως.Έλεγκτ αι

περιουσίας ή έπιχειρήσεώς, ή έκ τού άρθρου 479 Αστικοί” ί Κωδικός εύύύνη. ύφίσταται μόνον έναντι δανειστών, οιττνες,ζ ήβίελον αναγγείλει εαυτούς έντός εξ μηνών άχό τής τελευ- } ταίας τών έν τή έχομένη παραγράφω δημοσιεύσεων καί "διά | ποσά άτινα δεν δύνανται νά ύπερβούν έκεινα, δΓ α ήύιλόν ί. ,ρότοι άμαγγελύή. . . Ι·.ΤΓ nr,— —n.t — i — ηΓΐ —Λ,ι iwviitr.imn ^
κλοφορουσών ημερησίων έφημερίδων. "Εν ή δέ χεριπτώσεΐ:,ή:|: εισφεράησομένη περιουσία ή ή έδρα τής ’Επιχειρήσεώς κειται ; έκτος τού Νομού Αττικής, ή χρόσκλησις δέον νά- δημοσ’.εύη- |; ται καί εις μίαν τουλάχιστον ήμερησίαν εφημερίδα τής πλη- ί σιεστέρας έπαρχιακής χόλεως. κατά προτίμησιν τής πρωτευ·»·! ούσης τού Νομού, εις την περιφέρειαν τού όποιου κείται ή .χ ε ,ϊ  ριουσία ή ή έδρα τής Έπιχειρήσεώς, έφΓ οσον τοιαύτη *φη?·|μερίς έκδίδεται. έ■ ; ^3) Ή  αναγγελία τών δανειστών δέον νά γίνηται εις :'τήν| Τράπεζαν δΓ έχιδόσεως υπό δικαστικού κλητήρος καί ,νά:συν~|. οδεύηται δΓ ύπευύύνου δηλώσεως τού αναγγελλόμενου δανει·*? στού, περί τής ύχάρξεως τής άπαιτήσεώς του καί.περί τού,ποΐ| σού. εις ό αύτη ανέρχεται, κατά κεφάλαΐ.ον καί τόκους. Έντός?- ,τής έν τή χροηγουμένη παραγράφω προθεσμίας δέον νά'άναγ·(| γέλλωνται καί αί ύχό αιοεσιν ή προθεσμίαν άπαιτήσεις. . -Έ*^  ¿,οβοο ί τ 5 ι ^.4.ϊί*Γί{/γ± ...,.·■4) Αί άπαιτήσεις τρίτων κατά του φορέως τής· είσφερύη- σομένης περιουσίας ή έπιχειρήσεώς, γεννώμεναι μετά1 τήν_ χά-ί: ροδον τού μηνάς, έντός τού οποίου ε'δει κατά τά ανωτέρω; νάΙ πραγματοποίησή ή άν.αγγελία, δεν βαρύνουν τήν έν παρ. 4, τοΰί χαρόντος άρθρου ανώνυμον εταιρίαν πρός ήν ή εισφορά.. ίΆρύρον 3. . "..·ά·//■·§'Προσωπικόν τής Τραχέζης.

διά τήν χρώτην έταιρ^ίήν χρήσιν' διορίζονται 'Ορκωτοί Λογισταί κατόπιν κοινής άχοφάσεως τών 'Υπουργών Έ ίνικής Οικονομίας καί Οικονομικών.Κ ΕΦ Α Λ Α ΙΟ Ν  Δ Ε Γ Γ Ε Ρ Ο Ν  ΕΙΔΙ'ΚΑΙ Δ ΙΑ Τ Α Ξ Ε ΙΣ'Άρ^ρον 1. λΜεταβίβασις δικαιωμάτων τού Δημοσίου πρός τήν Τράπεζαν.1) ΔΓ άχοφάσεως τών: 'Υπουργού ’Εθνικής Οικονομίας, ‘Υπουργού Οικονομικών καί τού αρμοδίου κατά χερίπτωσιν Υπουργού, μετά γνώμην τού Διοικητικού Συμβουλίου τής Τραχέζης, δύνανται νά μεταβιβάζωνται εις τήν Τράπεζαν δικαιώματα τού Δημοσίου επί έγκαταστάσεων ή έχί επιχειρήσεων συνδεόμενο)'; χρός τούς σκοπούς αυτής.2) Ή  έκτίμησις τής άξιας τών μεταβιβαζομένων κατά Γ άνιοτέρω στοιχείων ένεργείται υπό 3 Ορκωτών Λογιστών, όριζομένων δΓ άχοφάσεως τού 'Υπουργού ’Εθνικής Οικονομίας.3) "Εναντι τής άξιας τών .κατά τ’ άνωτέρω μεταβιδαζο- . μόνων στοιχείων, πραγματοποιείται άνάλογος αύξησις τού

,ρεσίας του, ώς προσωπικόν τής «'Ελληνική Τράπεζα Βιομη-ί; χανικής Άναχτύξεως ’Ανώνυμος Εταιρεία», μεσ’ όλων τών';:ροβλεχομένων έν τοίς ύφισταμένοις Κανονισμοί? 'Υπηρεσίας/ τής Τραχέζης δικαιοίμάτων καί υποχρεώσεων. λ“Αρ-δρον 4. ■: ·-· ' η;.·' 'ίΔιαδοχή δικαιωμάτων καί υποχρεώσεων.1) Ή  «Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Άναχτύξεως] Ανώνυμος Εταιρία» (Ε .Τ .Β .Α . Α .Ε .) είναι οπωσδήποτε λικός διάδοχος τών δικαιωμάτων καί υποχρεώσεων τής μεταύί τρεπόμενης Ελληνικής Τραχέζης Βιομηχανικής Άναχτύξεως,|2) Ή  μεταγραφή τών έν γίνει εμπραγμάτων δικαιωμάτων ’· τής μετατρεπομένης Ελληνικής Τραχέζης Βιομηχανικής Ά -4 ναχτύξεως έχ’ όνόματι τής «Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανι-Γ ,κής Άναχτύξεως Ανώνυμος Εταιρία» (Ε .Τ .Β .Α . Α.Εί) γί-| νεται 'διά καταχωρίσεως εις τά οικεία βιβλία μεταγραφών τής?- χυ,νείας τού οτι ή Ε .Τ .Β .Α . Α.Ε'. είναι καθολικός διάδοχος.τής| μετατρεπομένης δυνάμει τού παρόντος Ν .Δ . Ή  τοιαύτη μετα-ί. ..■·■ : Γ ί



f iin c i ¡.„ i r i i  κ  i a t n v n i t i i i  ( ί Ε Υ Χ ϋ Χ  ΙΙΡΩ ΤΟ Ν ) ■ Ο - .1-4:γραφή ώς καί αί σημειώσεις έν τοις οίκείοις βιβλίοις ύπούη- Υ.ών, κατασχέσεων κ.λ.π. περί τής έπερχομένης καύολικής διαδοχής απαλλάσσονται παντός τέλους, χαρτοσήμου, φόρου |  · μεταίιέάσεως ή άλλου φόρου ή τέλους ύπέρ τοϋ Δημοσίου, βίσ- ·?οράς, ή δικαιώματος ύπέρ αυτού, ώς και οίουδήποτε νομικού ν.προσώπου δημοσίου δικαίου και ασφαλιστικών οργανισμών ή τρίτων.
' 3) Αί εκκρεμείς δίκαι συνεχίζονται ύπό τής Ε/Γ.Β.Α. Α .Ε .
Λ , άν«υ ούδεμιάς ύπό ναύτης είδικωτέρας διά τήν συνέχισιν δια- τυπώσεως, μή έπερχομένης εκ τούτου ίιαίας ’διακοπής τής δί- . Α-κης, καί μή άπαιτουμένης συνεπώς δηλώσεως περί έπαναλή- /■·. ψεως αυτών. . Α _I Α ^ ρ ο ν ρΐ&· ο ^ | οΔιατηρούμενα! Διατάξεις.
ΐ  , Διατηρούνται έν ίσχύι αί διατάξεις τού άρθρου 5, τών παρα- \ ,ί γράφων 1, 2, 3 καί 4 τού άρύρου ΰ καί τού άρύρου 10 τού Ν .Δ . ,1038/1049. ώς «κύρωση ύπό τού Ν .Δ . 1198/1949,£  ώς καί ή διάταξις τού-άρύρου 1 τού Ν .Δ . 2688/1933.ν' ' .ί_- .· . "Αρύρον 0.ί. *  ̂ '·>·· Καταργούμεναι Διατάξεις.
I Τό Νομοθετικόν Διάταγμα 4303/1904 καί πάσα μεταγε- 
£1 ■ '.νεστέρα τροποποίησις τούτου, καταργοΰνται, πλήν τού πρώτου εδαφίου τής παραγράφου 3 τού άρθρου 7 καί τής παρ. 2 τού άρθρου 10 καί τού άρύρου 11 αύτού. ν-• V '  ̂ ■ ··*
ψ Φ ί  ' .?:· ^·**. -/> * *■ ·

ψ:*■H.

Άρύρον 7.Ή  ισχύς τού παρόντος Νομοθετικού Διατάγματος, άρχε- ται άπό τής δημοσιεύσεώς του διά τής Εφημερίδας τής Κυβερνήσεις.. Έν Άΰήναις τή 28 Μαρτίου 1973
Έ ν  Όνόματι ιον Βααιλέως 

Ό ΑΝΤΙ Β Α ΣΙΛ ΕΥ !
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
01 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ 

ΣΤΥΛ ΙΑ Ν Ο Σ ΠΑΤΤΑΚΟΧ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΛΚΑΡΕΖΟΧ

ΤΑ ΜΕΛΗΚ Ω Ν Σ Τ - Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ , ΙΩ Α Ν . Α Γ Α Θ Α Γ Γ Ε Λ Ο Υ . ΦΑΙΔΩΝ Α Ν Ν ΙΝ Ο Σ  - Κ Α Β Α Λ ΙΕ Ρ Α Τ Ο Σ , Α Δ Α Μ . ΛΝΔΡΟΤ· Τ Σ Ο Ι Ι Ο Τ Λ Ο Σ , Ο Ρ Ε Σ Τ . Γ Ι Α Κ Α Σ , Ν ΙΚ . ΕΦ ΕΣΙΟ Σ, Ι Ώ Ν Σ Τ . Κ Λ Ρ Τ Δ Λ — ΙΩ Α Ν . Τ Ο Υ Λ Η Σ  Α Γ Γ Ε Δ . ΤΣΟ Υ Κ Α Λ Α Σ , Ν ΙΚ . Γ Κ Α Ν Τ Ω Ν Α Σ . ΙΩ Α Ν . Λ Α Δ Α Σ , Κ Ω Ν Σ Ί. Ι ΙΛ Π Α Δ Η .Μ Ιι^ Ρ ΙΟ Τ , Β Α Σ . Γ Σ Ο Τ Μ Γ ΙΑ Σ .
Έϋεωρήϋη καί έτέύη ή μεγάλη τυΰ Κράτονζ σφραγίς.Έν Άύήναις τή 29 Μαρτίου 1973

Ο ΕΠΙ Τ Η Ι  Δ ΙΚ Α ΙΟ ΣΥΝ Η Σ  ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ  ΤΣΟ Υ ΚΑ Λ Α Σ
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