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ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 

Ο/Η……………………………………………………………….. του …………………………………… και της 
…………………………………… επαγγέλματος …………………………………… που κατοικεί …………………………….. 
διεύθυνση …………………………………… ΑΦΜ  ……………………….  της Δ.Ο.Υ. ……………………….  Α.Δ.Τ. 
……………………….  εκδόσεως ……………………. εθνικότητας …………………………………… στοιχεία επικοινωνίας  ( 
ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό)  
………………………………………………………………….)  

εξουσιοδοτώ, ανέκκλητα 

τον/ην  …………………………………………………………………………….. του ……………………………… και της 
………………………………… επάγγελμα …………………………………… που κατοικεί στο 
………………………………………………………… διεύθυνση ………………………………………… αρ. ……….  ΑΦΜ  
……………………………..  της Δ.Ο.Υ. …………… με Α.Δ.Τ …………………. εκδόσεως …………………………………   
όπως ενεργώντας στο όνομα, κατ’ εντολή και για λογαριασμό μου, μεταβιβάζει λόγω πωλήσεως και  
εκχωρήσει στον …………………………………………..  ……………………………………………………………………………… του 
…………………………………… και της …………………………………… επαγγέλματος …………………………………… που 
κατοικεί ………………………………………… διεύθυνση …………………………………… ΑΦΜ  ……………………….  της 
Δ.Ο.Υ. ……………………….  Α.Δ.Τ. ……………………….  εκδόσεως ……………………. εθνικότητας 
…………………………………… στοιχεία επικοινωνίας  ( ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο 
σταθερό και κινητό)  ………………………………………………………………….) το σύνολο των μετοχικών 
δικαιωμάτων μου  επί  ______ κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, απεγχαρτωμένων αξιογραφικώς, 
ολοσχερώς αποπληρωμένων μετοχών της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία 
«ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Α.Ε.», (εφεξής η «Τράπεζα») που προέρχεται από τον μετασχηματισμό δια μετατροπής του Πιστωτικού 
Συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν.Π.Ε.» και το διακριτικό 
τίτλο «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ», η οποία εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης (οδός Λεωφ. 
Ικάρου και Εφέσου αρ. 5), με αρ. ΓΕΜΗ: 077156527000 και ΑΦΜ: 096121548 Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, 
ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ πέντε (€ 5,00), οι οποίες δεν έχουν εισαχθεί, ούτε αποτελούν 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης  σε χρηματιστηριακή ή άλλη οργανωμένη αγορά (εφεξής οι «Μετοχές») , 
μετά των συναφών προς αυτές δικαιωμάτων, ως ενδεικτικά του δικαιώματος ψήφου και της απολήψεως 
μερίσματος εκ τυχόν κερδών συμπεριλαμβανομένης της παρούσας διαχειριστικής χρήσης, έναντι 
συνολικού τιμήματος ________________ ευρώ (€______), ήτοι έναντι ποσού __________________  
ευρώ (€_______) ανά μεταβιβαζόμενη ως δικαίωμα μη ενσωματωμένη σε αξιόγραφο μετοχή,  το οποίο 
να μου καταβληθεί με την αποστολή ισόποσου εμβάσματος στον τραπεζικό λογαριασμό με αριθμό 
ΙΒΑΝ ___________________________________________ στην Τράπεζα________________________.  

Να υπογράψει το ιδιωτικό συμφωνητικό αγοραπωλησίας και εκχώρησης των δικαιωμάτων μου επί των 
Μετοχών με τους πιο πάνω όρους και όσους άλλους θα συμπεριλάβει κατά την απολύτως ελεύθερη 
κρίση του.  

Να υπογράψει τη σχετική αναγγελία της εκχώρησης των ως άνω δικαιωμάτων μου επί των Μετοχών 
παρέχοντας  παραγγελία σε  αρμόδιο Δικαστικό Επιμελητή να επιδώσει το ως άνω ιδιωτικό 
συμφωνητικό  στην Τράπεζα νομίμως εκπροσωπούμενη, προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες 
και ειδικότερα προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την επέλευση των 
αποτελεσμάτων της αναγγελίας της δια του ως άνω ιδιωτικού συμφωνητικού συντελούμενης 
εκχώρησης. 

Τέλος να  προβεί σε κάθε ενέργεια που απαιτείται με πλήρη εξουσία υποκατάστασης και 
υπεξουσιοδότησης για την  πραγμάτωση όλων των ενεργειών που αφορούν και κρίνονται απαραίτητες 
για την ολοκλήρωση και εκτέλεση της μεταβίβασης στον προαναφερόμενο αγοραστή  των ως άνω 
Μετοχών μου της Τράπεζας. 

 Ηράκλειο, ______/______/2020 

… εξουσιοδοτ……. 

 


