
Θέμα: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ
ΜΕΤΟΧΟΛΟΓΙΟ

Αξιότιμε μέτοχε,

Για την απόκτηση μετοχών της Τράπεζας και καταχώρησής σας στο Μετοχολόγιό της,
θα απαιτηθεί να προσκομίσετε σειρά εγγράφων ανάλογα με τον τρόπο απόκτησής τους
(αγορά, ανταλλαγή, δωρεά ή γονική παροχή).
Έτσι θα μπορέσουμε να σας στείλουμε το ανάλογο πρότυπο Ιδιωτικού Συμφωνητικού
που έχουμε δημιουργήσει για τη διευκόλυνσή σας. Το Συμφωνητικό αποστέλλεται
ηλεκτρονικά, ωστόσο μπορείτε να το παραλάβετε ιδιοχείρως σε ένα από τα
καταστήματά μας, εφόσον σας εξυπηρετεί.

Στην περίπτωση απόκτησης μετοχών από πώληση ή ανταλλαγή, θεωρούμε
απολύτως απαραίτητο για την προστασία της συναλλαγής, να έχετε λάβει εκ των
προτέρων από τον μεταβιβάζοντα πρόσφατη «Βεβαίωση Μετόχου» όπου θα
αναγράφεται το πλήθος των μετοχών που κατέχει, εάν αυτές κατέχονται κατά πλήρη
κυριότητα, ψιλή κυριότητα ή επικαρπία και τις τυχόν επιβαρύνσεις ή διεκδικήσεις τρίτων
(τυχόν ενέχυρα, κατασχέσεις κλπ).
Επισημαίνουμε ότι τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά ισχύουν για μεταβίβαση, με μία
συναλλαγή ή τμηματικά, μέχρι και είκοσι χιλιάδων (20.000) μετοχών. Σε περίπτωση
υπέρβασης του αριθμού αυτού, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Γραφείο
Μετοχολογίου της Τράπεζας, ώστε να ενημερωθείτε για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
και τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση.

Α. Έγγραφα Μεταβίβασης Μετοχών (παρέχονται από την Τράπεζα)

1. Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταβίβασης μετοχών.
2. Πληρεξούσιο/εξουσιοδότηση σε περίπτωση που το ιδιωτικό συμφωνητικό έχει

συνταχθεί βάσει αυτού.
3. Υπογεγραμμένη την Αίτηση Εγγραφής Μετόχου (μόνο στην περίπτωση που ο

μέτοχος αποκτά πρώτη φορά μετοχές της Παγκρήτιας Τράπεζας Α.Ε.). Για νομικά
πρόσωπα η Αίτηση Εγγραφής Μετόχου θα πρέπει να είναι δεόντως σφραγισμένη
και υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω θα πρέπει να πρέπει να φέρουν θεώρηση του γνησίου
της υπογραφής από δημόσια αρχή ή μέσω gov.gr ή βεβαίωση της γνησιότητας της
υπογραφής από Διευθυντή Καταστήματος της Τράπεζας .

4. Ειδικά για τις μεταβιβάσεις λόγω κληρονομίας, δωρεάς ή γονικής παροχής
απαιτείται, επιπλέον των ανωτέρω, πιστοποιητικό από την εφορία για την υποβολή
σχετικής δήλωσης ή και πληρωμής του αναλογούντος φόρου.

Β. Παραστατικά  Ταυτοποίησης
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Ο αποκτών τις Μετοχές θα πρέπει να προσκομίσει:
Σε περίπτωση Φυσικού Προσώπου:

1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται
στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό/Σύμβαση.

2. Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα ή άλλο παραστατικό φορολογικής αρχής που
αναγράφει το ΑΦΜ του.

Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου:
1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου του Νόμιμου Εκπρόσωπου τα

στοιχεία του οποίου αναφέρονται στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό/Σύμβαση.
2. Δήλωση Εισοδήματος ή  Πρόσφατη Εκτύπωση TAXISnet (Γενική

Πληροφόρηση/Στοιχεία Μητρώου – Επιχείρησης).
3. Έγγραφα πρόσφατης έκδοσης από το ΓΕΜΗ που να αποδεικνύουν τη μετοχική ή

εταιρική σύνθεση και την εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου.

Τα συμφωνητικά μεταβίβασης μπορούν, είτε να υποβάλλονται στα καταστήματα της

Τράπεζας, ή στη Νομική Υπηρεσία της.

Με την παραλαβή και την ολοκλήρωση του ελέγχου της πληρότητας και ορθότητας των
παραστατικών και εγγράφων, η τράπεζα θα προχωρήσει στην ενημέρωση του
Μετοχολογίου και θα σας ενημερώσει αποστέλλοντάς σας ηλεκτρονικά, ή μέσω
αλληλογραφίας, τη σχετική «Βεβαίωση Μετόχου».

Αν απαιτηθεί να προσκομιστεί κάποιο επιπλέον έγγραφο θα επικοινωνήσουμε άμεσα
μαζί σας.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο
shareholders@pancretabank.gr.

Με τιμή,
Γραφείο  Μετοχολογίου

Email shareholders@pancretabank.gr
Τηλέφωνο 2810 338 860
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