ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015
Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920.
1. Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5, καθώς επίσης και
του περί διανομής κερδών άρθρου 26 του Καταστατικού της Εταιρίας, με
σκοπό την εναρμόνιση του με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 71 και 73 του
κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού (Ε.Ε.) 2015/35 της Επιτροπής της
10/10/2014, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση
δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II).
ΑΡΘΡΟ 5
2. Κατόπιν αποφάσεως της από 17/11/2015 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρία
ταξινομεί τα ίδια κεφάλαιά της σε τρεις κατηγορίες (Tiers). Η ταξινόμηση αυτών των
στοιχείων εξαρτάται από το εάν είναι στοιχεία βασικών ιδίων κεφαλαίων ή
συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων, καθώς και από τον βαθμό στον οποίο
διαθέτουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: α) το στοιχείο είναι διαθέσιμο ή σε πρώτη
ζήτηση καταβλητέο, για την πλήρη απορρόφηση ζημιών στη βάση συνεχούς
λειτουργίας της επιχείρησης, καθώς και στην περίπτωση εκκαθάρισης (διαρκής
διαθεσιμότητα) και β) στην περίπτωση εκκαθάρισης, το συνολικό ποσό του στοιχείου
είναι διαθέσιμο για την απορρόφηση ζημιών και το στοιχείο δεν επιστρέφεται στον
κάτοχό του έως ότου όλες οι άλλες υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των
ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών υποχρεώσεων προς αντισυμβαλλόμενους και
δικαιούχους ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών συμβάσεων, έχουν ικανοποιηθεί
(μειωμένη εξασφάλιση). Τα στοιχείa των βασικών ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας,
διαθέτουν τα ως άνω ουσιώδη χαρακτηριστικά και ως εκ τούτου, ταξινομούνται στην
κατηγορία 1 (Tier 1).
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Κατ’ εφαρμογήν των προβλεπομένων στα άρθρα 71 και 73 του Κατ’ εξουσιοδότηση
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 της Επιτροπής, δεν προβαίνει σε μείωση κεφαλαίου ή
οποιαδήποτε διανομή μερισμάτων σε μετόχους της, εφόσον η Εταιρία δεν τηρεί την
απαιτούμενη κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ενσωμάτωσης του άρθρου 100
της οδηγίας 2009/138/ΕΚ στην ελληνική νομοθεσία, Κεφαλαιακή Απαίτηση
Φερεγγυότητας ή εφόσον η εν λόγω μείωση ή διανομή θα επιδείνωνε τη
χρηματοοικονομική της κατάσταση με αποτέλεσμα τη μη συμμόρφωσή της με τις εν
λόγω διατάξεις περί Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας, και τούτο μέχρις ότου
εξασφαλιστεί η συμμόρφωση της Εταιρίας προς τις διατάξεις αυτές.
Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, η Εταιρία δύναται να προβεί σε διανομή
μερισμάτων, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες από την περ. ια) και την περ. ιγ)
της παρ.1 του άρθρου 71 του Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 της
Επιτροπής προϋποθέσεις.

