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ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΓΧΕΙΡΙΣΕΩΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ 

ΜΕΤΟΧΩΝ - 
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
 

 
Στ ____________________________ και ενώπιον εμού __________________________________________ 
με ΑΔΤ ___________________________________ και ΑΦΜ______________________ του Διευθυντή του 
Καταστήματος (οδός)___________________________________________Αρ. _____ που ενεργεί στο 
όνομα, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», (εφεξής η «Τράπεζα»), η 
οποία εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης (Λεωφ. Ικάρου 5), με αρ. ΓΕΜΗ: 077156527000 και ΑΦΜ: 096121548 
Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, εμφανίστηκαν o/οι1  
 
ΠΩΛΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  
 
1. τ____________________________________________________________του ___________________  
και της ___________________________________________ επαγγέλματος _______________________   
που κατοικεί_____________________________________________________________________________                  
διεύθυνση __________________________________________________ΑΦΜ ______________________  
της Δ.Ο.Υ. _________________________  Α.Δ.Τ. ___________________εκδόσεως ___________________  
εθνικότητας_____________________________________________________ με στοιχεία επικοινωνίας,                   
οδός _____________________________________, Αρ. _________, ΤΚ ________________ email 
_______________________________ τηλέφωνο σταθερό ____________________________ και 
κινητό_________________________________ που θα καλείται στο εξής για συντομία  ο «Πωλητής» και  
 
ΠΩΛΗΤΗΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  
 
1. της ______________________ εταιρείας με την επωνυμία «____________________________________» 
με ΑΦΜ ________________ της Δ.Ο.Υ. _____________________ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. _________________ 
που εδρεύει ___________________________________________ (οδός _______________________  
αριθμός_________), που θα καλείται στο εξής για συντομία ο «Πωλητής» όπως εκπροσωπείται νόμιμα από 
___________________________________________________________, επιχειρηματία κάτοχο του με 
αριθμό _______________________  δελτίου ταυτότητας με ΑΦΜ ________________________ της Δ.Ο.Υ. 
_______________________ και   
 
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ  ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  
 
2. τ_____________________________________ του ____________________________ και της 
________________________________________επαγγέλματος _________________________________ 
που κατοικεί ____________________________________ διεύθυνση ___________________________ 
ΑΦΜ ____________________ της Δ.Ο.Υ. _________________________ Α.Δ.Τ. _________________ 
εκδόσεως ___________________ εθνικότητας _______________________________στοιχεία επικοινωνίας,  
οδός ___________________________ Αρ. _________, ΤΚ __________ και email _____________________, 
τηλέφωνο σταθερό __________________________και κινητό _____________________________ που θα 
καλείται στο εξής για συντομία  ο «Αγοραστής» 
 
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ  ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  
 
2. της ______________________ εταιρείας με την επωνυμία «___________________________________»  
με ΑΦΜ ________________της Δ.Ο.Υ. _____________________και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 
_________________ που εδρεύει ___________________________________________ (οδός 
_______________________  αριθμός_________), που θα καλείται στο εξής για συντομία  ο «Αγοραστής» 
όπως εκπροσωπείται νόμιμα από ___________________________________________________________, 
επιχειρηματία κάτοχο του με αριθμό _______________________  δελτίου ταυτότητας  με ΑΦΜ 
________________________ της Δ.Ο.Υ. _______________________ 

                                                 
1 Η αναγγελία μπορεί να γίνει και από τον ένα από τους δύο συμβαλλόμενους, πωλητή ή αγοραστή. 
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ο/οι οποίος/οι μου εγχείρισε/αν το συνημμένο στην παρούσα με ημερομηνία ______/_____/______ 
ιδιωτικό συμφωνητικό αγοραπωλησίας και εκχώρησης δικαιωμάτων επί μη ενσωματωμένων σε αξιόγραφο 
ονομαστικών μετοχών δυνάμει του οποίου μεταβιβάστηκαν από τον Πωλητή λόγω πωλήσεως και  
εκχωρήθηκαν  στον   Αγοραστή, και ο Αγοραστής αποδέχθηκε, αγόρασε και απέκτησε το σύνολο των 
μετοχικών δικαιωμάτων του Πωλητή επί ___________ κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου,  απεγχαρτωμένων 
αξιογραφικώς, ολοσχερώς αποπληρωμένων μετοχών της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ πέντε 
(€ 5,00) με την περιεχόμενη στο εν λόγω συμφωνητικό αναγγελία που έχει επί λέξει ως ακολούθως :     
 

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ  
ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

 
Με την παρούσα αναγγέλλεται η εκχώρηση λόγω πωλήσεως από :  
 
ΠΩΛΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  
 
1. τ____________________________________________________________του ___________________  
και της ___________________________________________ επαγγέλματος _______________________   
που κατοικεί_____________________________________________________________________________                  
διεύθυνση __________________________________________________ΑΦΜ ______________________  
της Δ.Ο.Υ. _________________________  Α.Δ.Τ. ___________________εκδόσεως ___________________  
εθνικότητας____________________________ με στοιχεία επικοινωνίας, οδός ________________________, 
Αρ. _________, ΤΚ ________________ email _______________________________ τηλέφωνο σταθερό 
____________________________ και κινητό_________________________________ που θα καλείται στο 
εξής για συντομία  ο «Πωλητής» και  
 
ΠΩΛΗΤΗΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  
 
1. της ______________________ εταιρείας με την επωνυμία «____________________________________» 
με ΑΦΜ ________________ της Δ.Ο.Υ. _____________________ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. _________________ 
που εδρεύει ___________________________________________ (οδός _______________________  
αριθμός_________), που θα καλείται στο εξής για συντομία ο «Πωλητής» όπως εκπροσωπείται νόμιμα από 
___________________________________________________________, επιχειρηματία κάτοχο του με 
αριθμό _______________________  δελτίου ταυτότητας με ΑΦΜ ________________________ της Δ.Ο.Υ. 
_______________________   
 
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ  ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  
 
2. τ_____________________________________ του ____________________________ και της 
________________________________________επαγγέλματος _________________________________ 
που κατοικεί ____________________________________ διεύθυνση ___________________________ 
ΑΦΜ ____________________ της Δ.Ο.Υ. _________________________ Α.Δ.Τ. _________________ 
εκδόσεως ___________________ εθνικότητας _______________________________στοιχεία επικοινωνίας,  
οδός ___________________________ Αρ. _________, ΤΚ __________ και email _____________________, 
τηλέφωνο σταθερό __________________________και κινητό _____________________________ που θα 
καλείται στο εξής για συντομία  ο «Αγοραστής» 

 
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ  ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  

 
2. της ______________________ εταιρείας με την επωνυμία «___________________________________»  
με ΑΦΜ ________________της Δ.Ο.Υ. _____________________και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 
_________________ που εδρεύει ___________________________________________ (οδός 
_______________________  αριθμός_________), που θα καλείται στο εξής για συντομία  ο «Αγοραστής» 
όπως εκπροσωπείται νόμιμα από ___________________________________________________________, 
επιχειρηματία κάτοχο του με αριθμό _______________________  δελτίου ταυτότητας  με ΑΦΜ 
________________________ της Δ.Ο.Υ. _______________________ 
 
του συνόλου  των μετοχικών δικαιωμάτων του 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.», οι οποίες δεν έχουν εισαχθεί, ούτε αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε 
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χρηματιστηριακή ή άλλη οργανωμένη αγορά μετά των συναφών προς αυτές δικαιωμάτων, ως ενδεικτικά του 
δικαιώματος ψήφου και της απολήψεως μερίσματος εκ τυχόν κερδών συμπεριλαμβανομένης  της παρούσας 
διαχειριστικής χρήσης, ονομαστικής αξίας εκάστης 5,00  ευρώ, έναντι συνολικού τιμήματος ____________ 
ευρώ (€ __________ ) ήτοι έναντι ποσού _____________ ευρώ (€ ________) ανά μεταβιβαζόμενη ως 
δικαίωμα μη ενσωματωμένη σε αξιόγραφο μετοχή, και σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην 
ανωτέρω σύμβαση μεταβίβασης. 
 
Το συνημμένο συμφωνητικό παραλαμβάνεται υπό την επιφύλαξη του ελέγχου του από τη Νομική Υπηρεσία 
της Τράπεζας. 
 
Η παρούσα συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα, δύο (2) για τον/τους εγχειρίσαντα/ες και ένα (1) για την 
Τράπεζα. 
 
 
 
 
Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων  
Η Τράπεζα προβαίνει σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που εμπεριέχονται στην παρούσα σύμφωνα 
με το ισχύον ευρωπαϊκό και εθνικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και σύμφωνα με όσα αναλυτικά 
αναφέρονται στο έντυπο ενημέρωσης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχει λάβει 
ο Αγοραστής και το οποίο βρίσκεται διαρκώς αναρτημένο στον ιστότοπο της Τράπεζας 
(www.pancretabank.gr/trapeza/enimerosi-ependyton/gdpr). 
 
                       
 
 
 
Ο/ΟΙ ΕΓΧΕΙΡΙΣΑΣ/ΝΤΕΣ                                               ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 
                                                                                                                     Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ 
 
 
  


