
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  

Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ενημερώνει τους μετόχους, το επενδυτικό κοινό και κάθε ενδιαφερόμενο, ότι η 
Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου έως του ποσού των € 39.483.340 με καταβολή μετρητών 
και έκδοση 78.966.680 νέων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών, 
ονομαστικής αξίας €0,50 η κάθε μια και με τιμή διάθεσης €1,25 (εφεξής οι «Νέες Μετοχές»), 
με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη 
Γενική Συνέλευση της 05.05.2022, καλύφθηκε πλήρως, ήτοι κατά ποσοστό 100%, με την 
καταβολή συνολικού ποσού ενενήντα οκτώ εκατομμυρίων, επτακοσίων οκτώ χιλιάδων 
τριακοσίων πενήντα Ευρώ (€ 98.708.350), μέσω της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης 
και προεγγραφής, καθώς και της διάθεσης των αδιάθετων Νέων Μετοχών σε ειδικούς 
επενδυτές, όπως ορίζονται στο άρθρο 2(ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ή/και σε λοιπούς 
μη ειδικούς επενδυτές, με όριο ελάχιστης συμμετοχής (για τους μη ειδικούς επενδυτές) την 
απόκτηση αδιάθετων Νέων Μετοχών αξίας τουλάχιστον €100.000 ανά επενδυτή.  

Ειδικότερα η αύξηση καλύφθηκε ως ακολούθως:  

(Α)  Μέσω της άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφών κατά το χρονικό 
διάστημα από 30.08.2022 έως τις 11.10.2022, με την καταβολή συνολικού ποσού ύψους 
τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων, επτακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων, διακοσίων εξήντα 
επτά Ευρώ και πενήντα λεπτών του Ευρώ (€ 34.777.267,50) ή ποσοστό 35,23%, που 
αντιστοιχεί στην έκδοση 27.821.814 Νέων Μετοχών. 

Πιο συγκεκριμένα :  

1. Ποσοστό 18,82% του ποσού της αύξησης που αντιστοιχεί σε 14.859.670 Νέες Μετοχές 
καλύφθηκε από παλαιούς μετόχους που άσκησαν ολοσχερώς τα δικαιώματά τους 
προτίμησης με την καταβολή 18.574.587,50 Ευρώ. 
2. Ποσοστό 6,12% του ποσού της αύξησης που αντιστοιχεί σε 4.836.680 Νέες Μετοχές 
καλύφθηκε από παλαιούς μετόχους που άσκησαν μερικώς τα δικαιώματά τους προτίμησης 
με την καταβολή 6.045.850,50 Ευρώ. 
3. Ποσοστό 4,04% του ποσού της αύξησης που αντιστοιχεί σε 3.187.089 Νέες Μετοχές 
καλύφθηκε από παλαιούς μετόχους που μετά την άσκηση ολοσχερώς των δικαιωμάτων τους 
προτίμησης, άσκησαν δικαιώματα προεγγραφής με την καταβολή 3.983.861,25 Ευρώ. 
4.  Ποσοστό 0,17% του ποσού της αύξησης που αντιστοιχεί σε 133.564 Νέες Μετοχές 
καλύφθηκε από μεριδιούχους της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, οι οποίοι έπονται στη 
διάθεση των αδιάθετων μετοχών έναντι της προηγούμενης κατηγορίας μετόχων, που 
άσκησαν δικαιώματα προεγγραφής με την καταβολή 166.955,00 Ευρώ. 
5.  Ποσοστό 6,08% του ποσού της αύξησης που αντιστοιχεί σε 4.804.811 Νέες Μετοχές 
καλύφθηκε από λοιπούς τρίτους ενδιαφερόμενους επενδυτές, οι οποίοι έπονται στη διάθεση 
των αδιάθετων μετοχών έναντι της προηγούμενης κατηγορίας μεριδιούχων της 
Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, που άσκησαν δικαιώματα προεγγραφής με την καταβολή 
6.006.013,75 Ευρώ. 

(Β)   Κατά το χρονικό διάστημα από 12.10.2022 έως τις 27.10.2022, μέσω της διάθεσης των 
αδιάθετων Νέων Μετοχών σε ειδικούς επενδυτές, όπως ορίζονται στο άρθρο 2(ε) του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ή/και σε λοιπούς μη ειδικούς επενδυτές, με όριο ελάχιστης 
συμμετοχής (για τους μη ειδικούς επενδυτές) την απόκτηση αδιάθετων Νέων Μετοχών αξίας 
τουλάχιστον €100.000 ανά επενδυτή, με την καταβολή συνολικού ποσού ύψους εξήντα τριών 



εκατομμυρίων, εννιακοσίων τριάντα μίας χιλιάδων, ογδόντα δυο Ευρώ και πενήντα λεπτών 
του Ευρώ (€ 63.931.082,50) ή ποσοστό 64,77 % που αντιστοιχεί σε 51.144.866 Νέες Μετοχές. 

Σημειώνεται ότι η ζήτηση για τις αδιάθετες Νέες Μετοχές από ειδικούς επενδυτές 
υπερκάλυψε τον αριθμό των αδιάθετων μετοχών κατά 1,05 φορές ή 5%.  

Περαιτέρω, η κατανομή/διάθεση των αδιάθετων Νέων Μετοχών εγκρίθηκε με την από 
27.10.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, σε πρωινή συνεδρίαση, ενώ 
με την από 27.10.2022 απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο σε απογευματινή συνεδρίαση, 
αφού έλαβε γνώση και της από 27/10/2022 «Έκθεσης πιστοποίησης καταβολής του 
μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4548/2018» του κ. Κωνσταντίνου 
Μακρή με Α.Μ. ΣΟΕΛ: 26771 της ελεγκτικής εταιρείας «MAZARS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστικές 
Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι»,  περί εμπρόθεσμης καταβολής και ολοσχερούς κάλυψης του 
ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, κατά το ποσό των ενενήντα οκτώ 
εκατομμυρίων, επτακοσίων οκτώ χιλιάδων τριακοσίων πενήντα Ευρώ (€ 98.708.350) ευρώ 
με καταβολή μετρητών, που αποφασίστηκε από την από 05.05.2022 απόφαση της Έκτακτης 
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας, πιστοποίησε την ολοσχερή κάλυψη του 
ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. 

Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε με το ποσό της κάλυψης, ήτοι 
κατά τριάντα εννέα εκατομμύρια, τετρακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες, τριακόσια σαράντα 
Ευρώ (€ 39.483.340), με την έκδοση εβδομήντα οκτώ εκατομμυρίων, εννιακοσίων εξήντα έξη 
χιλιάδων, εξακοσίων ογδόντα (78.966.680) Νέων, κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου 
ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών του Ευρώ (€0,50) εκάστη.  

Συνεπώς το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σήμερα σε 
εβδομήντα οκτώ εκατομμύρια, εννιακόσιες εξήντα έξη χιλιάδες, εξακόσια ογδόντα Ευρώ (€ 
78.966.680), διαιρούμενο σε εκατό πενήντα επτά εκατομμύρια, εννιακόσιες τριάντα τρεις 
χιλιάδες, τριακόσιες εξήντα (157.933.360) κοινές, μετά δικαιώματος ψήφου ονομαστικές 
μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών του Ευρώ (€0,50) εκάστη. Το υπόλοιπο ποσό της 
αύξησης, ήτοι ποσό πενήντα εννέα εκατομμυρίων, διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων, δέκα 
Ευρώ, (€ 59.225.010), ήχθη σε πίστωση του αποθεματικού υπέρ το άρτιο. 

Οι Νέες Μετοχές, θα είναι καταχωρημένες στη μερίδα κάθε μετόχου, στο βιβλίο μετόχων της 
Τράπεζας από την 31.10.2022. 

Ηράκλειο, 27.10.2022 


