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Παρουσία εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου της Αχαϊκής πρωτεύουσας πραγματοποιήθηκαν τα 
εγκαίνια του νέου Καταστήματος της Παγκρήτιας Τράπεζας στην πόλη της Πάτρας, του πρώτου στην 
Πελοπόννησο.   

Η έναρξη λειτουργίας του Καταστήματος ξεκίνησε πρόσφατα και εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό 
σχεδιασμό της Τράπεζας για Πανελλαδική επέκταση του Δικτύου της σε νέες αγορές με σημαντική 
δυναμική σε καίριους τομείς της οικονομίας, όπως ο τουρισμός, η ενέργεια και η αγροδιατροφή. 

Ήδη το Δίκτυο της Τράπεζας αριθμεί σήμερα 46 σημεία Πανελλαδικά και στο επόμενο διάστημα πρόκειται 
να επεκταθεί περαιτέρω, με δύο νέα πρότυπα Καταστήματα στην Καλαμάτα και στην Καβάλα. 

Ο CEO της Τράπεζας κ. Αντώνης Βαρθολομαίος, απευθυνόμενος στους παρευρισκόμενους επιχειρηματίες 
επεσήμανε: «Η Διοίκηση με νέα δυναμική μετά την επιτυχημένη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, παραμένει 
προσηλωμένη στον επιχειρηματικό της στόχο που δεν είναι άλλος από τη στήριξη των τοπικών οικονομιών 
και κοινωνιών. Πιστεύουμε στη δυναμική της Ελληνικής Περιφέρειας και στην ανθεκτικότητα της 
επιχειρηματικότητας, γι’ αυτό και θα συνεχίσουμε με όλες μας τις δυνάμεις να στηρίζουμε τους πελάτες μας 
και να χρηματοδοτούμε τις υγιείς ελληνικές επιχειρήσεις ώστε να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια».  

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Δημήτρης Δημόπουλος αναφερόμενος στην επιτυχημένη 
ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, τόνισε τις μελλοντικές προοπτικές που ανοίγονται πλέον 
για την Τράπεζα επισημαίνοντας ότι: «Η Παγκρήτια Τράπεζα, ενισχυμένη κεφαλαιακά και με τη στήριξη του 
νέου στρατηγικού μετόχου της Thrivest Holding Ltd., συνεχίζει την Πανελλαδική της επέκταση. Η 
ισχυροποίηση της παρουσίας της σε όλη την Ελλάδα θα διευρύνει τον αναπτυξιακό της ρόλο και θα της 
επιτρέψει να συνεχίσει τη στήριξη του ελληνικού επιχειρείν και κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και 
των νοικοκυριών». 

Την τελετή εγκαινίων ακολούθησε γεύμα που παρατέθηκε από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 
σε επιχειρηματίες της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Πελοποννήσου, οι οποίοι με την 
παρουσία τους έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης στη Διοίκηση της Τράπεζας και στη στρατηγική στήριξη της 
τοπικής ανάπτυξης με τη χρήση πολλαπλών εργαλείων τραπεζικής και προσωποποιημένων υπηρεσιών 
υψηλής προστιθέμενης αξίας προς τους πελάτες της. 
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