
 
 

«ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 077156527000 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 

 

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

ανακοινώνει ότι από τις 30.09.2022 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν 

στις 30.09.2022 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Συμπλήρωμα 

Ενημερωτικού Δελτίου (εφεξής το «Συμπλήρωμα Ενημερωτικού Δελτίου»), το οποίο 

συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, τους κατ’ 

εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/980 και (ΕΕ) 2019/979 και τις εφαρμοστέες διατάξεις 

του Ν. 4706/2020, ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε σχέση με την αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας 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 σύμφωνα με την από 05.05.2022 απόφαση της Έκτακτης 

Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας σε συνδυασμό με τις από 25.05.2022, 

27.07.2022, 01.09.2022 και 20.09.2022 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της (εφεξής 

η «Αύξηση»).  

Το Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου περιλαμβάνει 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, όπως προβλέπεται 

από το άρθρο 23 του Κανονισμού 2017/1129, των κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 

2019/979 και 2019/980 και του ν. 4706/2020, όπως ισχύουν.  

Το από 30.09.2022 Συμπλήρωμα Ενημερωτικού Δελτίου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του 

από 05.09.2022 Ενημερωτικού Δελτίου.  

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει, οι επενδυτές που έχουν 

ήδη συμφωνήσει να εγγραφούν ή να προεγγραφούν για την απόκτηση Νέων Μετοχών πριν 

από τη δημοσίευση του Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου, δύνανται να 

υπαναχωρήσουν από την εγγραφή τους, το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από 

τη δημοσίευση του Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου.  

Στην περίπτωση που κάποιος επενδυτής επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, 

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

  



 

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της 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. 

Το Συμπλήρωμα Ενημερωτικού Δελτίου, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 30.09.2022, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, 

σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, σε ηλεκτρονική μορφή 

στις ακόλουθες ιστοσελίδες:  

• της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia),  

• της Τράπεζας (https://www.pancretabank.gr/trapeza/enimerosi-ependyton/afxisi-

metochikou-kefalaiou), και 

• του Συμβούλου Έκδοσης «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.ΕΥ.» 

https://www.euroxx.gr/gr/content/article/pancretabank). 

Επίσης, το Συμπλήρωμα Ενημερωτικού Δελτίου θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό 

κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Τράπεζας (Λεωφόρος Ικάρου 

5, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71306) και του Συμβούλου Έκδοσης «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ 

Α.Ε.Π.ΕΥ.» (Παλαιολόγου 7, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15232). 

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. επενδυτές μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες, στα γραφεία της Τράπεζας στην Ερμού 2, Αθήνα Τ.Κ. 105 57, τηλ.: 210 

3256192 (υπεύθυνος Αθανάσιος Κασαπίδης). 

 

Ηράκλειο, 30.09.2022 
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