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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ 

 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ – ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Η ανώνυμη εταιρεία «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Τράπεζα») 

γνωστοποιεί προς τους κ.κ. μετόχους και το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα :  

Α.  Δυνάμει της από 05.05.2022 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 

της Τράπεζας σε συνδυασμό με τις από 25.05.2022, 27.07.2022 και 01.09.2022 αποφάσεις 

του Διοικητικού Συμβουλίου της, αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου της έως του ποσού των €39.483.340,00 με καταβολή μετρητών και έκδοση και 

διάθεση μέσω δημόσιας προσφοράς έως 78.966.680 νέων κοινών ονομαστικών, μετά 

δικαιώματος ψήφου, μη ενσωματωμένων σε τίτλους μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50 

εκάστης (εφεξής οι «Νέες Μετοχές») με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών Μετόχων 

της Τράπεζας, με αναλογία μία (1) Νέα Μετοχή για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή και με τιμή 

διάθεσης €1,25 για κάθε μία Νέα Μετοχή, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων ποσού έως  

€98.708.350 (εφεξής η «Αύξηση»).  

Από τις 05.09.2022 η Τράπεζα έθεσε στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στις 

05.09.2022 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικό δελτίο, 

το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, τους κατ’ εξουσιοδότηση 

Κανονισμούς (EE) 2019/980 και (ΕΕ) 2019/979 και τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 

4706/2020, ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν (εφεξής το «Ενημερωτικό Δελτίο»). 

Β.  Παράταση Περιόδου Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης. Σε συνέχεια των παραπάνω, το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά τη συνεδρίασή του στις 20.09.2022, αφού έλαβε 

υπόψη του, τις πλέον πρόσφατες νέες σημαντικές πληροφορίες για την Τράπεζα και τον 

Όμιλό της που ανέκυψαν ή διαπιστώθηκαν κατά το χρόνο που μεσολάβησε από την έγκριση 

από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του Ενημερωτικού Δελτίου της 

Εταιρείας της 05.09.2022 που επέβαλαν την κατάθεση Συμπληρώματος του Ενημερωτικού 

Δελτίου, αποφάσισε, προκειμένου να υπάρξει επαρκής χρόνος ενημέρωσης του επενδυτικού 

κοινού, όπως παραταθεί η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, η οποία είχε 

οριστεί έως τις 27.09.2022,  κατά δεκατέσσερις  (14) ημέρες,  συγκεκριμένα  δε να διαρκέσει 

έως τις 11.10.2022,  ημέρα Τρίτη.  

Την τελευταία ημέρα της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, ήτοι την 

11.10.2022,  το ωράριο λειτουργίας όλων των καταστημάτων της Τράπεζας θα παραταθεί 

έως τις 18:00. Κατά τις ώρες αυτής της παράτασης τα καταστήματα θα λειτουργούν 

αποκλειστικά και μόνο για την παραλαβή και διεκπεραίωση αιτήσεων άσκησης δικαιωμάτων 

προτίμησης / προεγγραφής.  

Δηλώσεις προτίμησης ή/ και προεγγραφής επενδυτών εξ αποστάσεως, κατά την τελευταία 

ημέρα της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, θα μπορούν να υποβληθούν 

έως την προαναφερόμενη ώρα, ήτοι έως τις 18:00. 



 

Γ.  Παροχή Δικαιώματος Υπαναχώρησης.  Σε συνέχεια της από 30.09.2022 έγκρισης και 

δημοσίευσης του Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου (εφεξής το «Συμπλήρωμα 

Ενημερωτικού Δελτίου») σημειώνονται τα εξής :  

(α) Σύμφωνα με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, χορηγείται δικαίωμα υπαναχώρησης 

στους επενδυτές οι οποίοι έχουν ήδη συμφωνήσει να εγγραφούν ή να προεγγραφούν για την 

απόκτηση Νέων Μετοχών πριν από τη δημοσίευση  του Συμπληρώματος Ενημερωτικού 

Δελτίου. 

(β) Η περίοδος κατά την οποία δύναται να ασκηθεί το δικαίωμα υπαναχώρησης είναι τρεις 

(3) εργάσιμες ημέρες, ήτοι 03.10.2022, 04.10.2022 και 05.10.2022. 

(γ) Στην περίπτωση που κάποιος επενδυτής επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης 

μπορεί να απευθύνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα καταστήματα της Τράπεζας. 

Δ.  Αναθεωρημένο Νέο Χρονοδιάγραμμα.   

Το αναμενόμενο Νέο Χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της παρούσας Αύξησης είναι το 

ακόλουθο: 

 

Ημερομηνία Γεγονός 

30.09.2022 
Έγκριση Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

30.09.2022 

Δημοσίευση Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην 

ιστοσελίδα της Τράπεζας, του Συμβούλου και της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς) 

30.09.2022 
Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Συμπληρώματος 

Ενημερωτικού Δελτίου 

03.10.2022 Έναρξη περιόδου υπαναχώρησης επενδυτών 

05.10.2022 Λήξη περιόδου υπαναχώρησης επενδυτών 

11.10.2022 
Λήξη περιόδου εγγραφών, άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και 

προεγγραφής και μεταβίβασης αυτών 

13.10.2022 Διάθεση τυχόν Αδιάθετων Μετοχών 

17.10.2022 
Πιστοποίηση της καταβολής της Αύξησης με έκθεση ορκωτού ελεγκτή 

λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας και επιβεβαίωση από το Δ.Σ. της Τράπεζας 

17.10.2022 
Ανακοίνωση για την κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και 

την κατανομή των Μετοχών 

 

Σημειώνεται ότι το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και 

ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού 

κοινού με σχετική ανακοίνωση της Τράπεζας. 

 

Ηράκλειο, 30.09.2022 

«ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  


