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ΠΡΟΣ 

Το πιστωτικό ίδρυµα µε την επωνυµία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ 

Συνεταιρισµός Περιορισµένης Ευθύνης», και διακριτικό τίτλο «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ» µε έδρα τα Χανιά, νοµίµως εκπροσωπουµένου  
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Ενόψει της ανακοινωθείσας τακτικής γενικής συνέλευσης της τράπεζας που θα λάβει 

χώρα την 29η Ιουνίου 2016 (και σε περίπτωση µη επίτευξης απαρτίας την 6η, άλλως στις 

13η Ιουλίου 2016) οφείλουµε να σας ενηµερώσουµε, δηλώσουµε και καταστήσουµε 

γνωστά τα κάτωθι: 

1) Ουδείς από τους υπογράφοντες την παρούσα (στο εξής «οι καταθέτες») 

αναγνωρίζει ότι κατέχει µε την θέληση του, κατόπιν δικής του ελεύθερης 

συνειδητής επιλογής, οποιοδήποτε µερίδιο της τράπεζας, πλην της υποχρεωτικής 

µερίδας, µε την οποία και απέκτησε την ιδιότητα του µεριδιούχου. Ανέκαθεν 

αποτελούσε σταθερή και µοναδική επιλογή µας η συναλλαγή µας µε την τράπεζα 

µε την ιδιότητα του καταθέτη. Τους ισχυρισµούς µας αυτούς µέλλει να κρίνει 

συντοµότατα η Ελληνική δικαιοσύνη. Σας είναι, άλλωστε, γνωστό ότι ήδη έχει 

εγερθεί τέτοια αγωγή, στα πλαίσια της οποίας τέτοια ζητήµατα θα κριθούν. 

2) Με βάση τα παραπάνω, επιθυµούµε όλοι εµείς οι καταθέτες να καταστήσουµε 

σαφές προς την τράπεζα πως, γενόµενοι αποδέκτες της άνω προσκλήσεως σε 

γενική συνέλευση, καταρχήν σε περίπτωση κατά την οποία παραστούµε σε αυτή, 

η παρουσία µας θα είναι αποτέλεσµα αποκλειστικά και ΜΟΝΟ της ιδιότητας του 

µεριδιούχου κατά µια (1) υποχρεωτική µερίδα (ήτοι της µερίδας την οποία είχαµε 

υποχρεωτικά ως συναλλασσόµενοι) και ΟΥΧΙ στο σύνολο των λοιπών µεριδίων, 

που όπως πολύ πρόσφατα πληροφορηθήκαµε, µας χρεώνετε ως τµήµα της ΧΕ 

αρχικά για κάποιους από εµάς και εν συνεχεία του προγράµµατος «αποδίδω». 

Ουδόλως αναγνωρίζουµε την ιδιότητα του µεριδιούχου κατά τις υπερβάλλουσες 

πλασµατικές µερίδες και η όποια τυχόν συµµετοχή µας στην γενική συνέλευση και 

η όποια προς εσάς αναφορά µας θα πρέπει ως τέτοια ακριβώς να καταγραφεί και 

τελικώς να εκλαµβάνεται. 

3) Ζητάµε µε την παρούσα όπως το ΔΣ στην γενόµενη ΓΣ εξηγήσει πως και γιατί από 

τον Ιούνιο του 2016 οπότε και εγκρίθηκε ως αποτιµούµενη ορθά η ονοµαστική 

αξία  του µεριδίου της τράπεζας στα 14 ευρώ και η αγοραστική αξία αυτού στα 

35 ευρώ, φτάσαµε εντός 3-4 µηνών να µιλάµε πλέον για ονοµαστική αξία 3 ευρώ 

και τιµή διάθεσης (όχι εξαγοράς µιας και αυτή δεν διενεργείται πλέον) 14 ευρώ. 

Προς τούτο και µε βάση όσα παρακάτω αιτούµαστε και ενδεχοµένως να 

αναφέρουµε και κατά τη συζήτηση, δηλώνουµε πως δεν παρέχουµε την έγκριση 

µας στην απαλλαγή των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών 

του Συνεταιρισµού από κάθε ευθύνη σχετικά µε τις οικονοµικές καταστάσεις, τα 

πεπραγµένα και τη διαχείριση των υποθέσεων του Συνεταιρισµού γενικά για 

τη  χρήση 2015 (Θέµα 5 της ηµερήσιας διάταξης). 

4) Πέραν των παραπάνω, ως κάτοχοι έκαστος εξηµών µιας µερίδας, θέτουµε υπόψιν 

σας το αίτηµα µας, όπως η τράπεζα σας παράξει δηµόσια, αναλυτική και 
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αποτελεσµατική πληροφόρηση ΠΡΙΝ από την διενέργεια της συνέλευσης σχετικά 

µε το θέµα 7 περί τροποποίησης του άρθρου 11 του καταστατικού, παρ. 1 εδ. 1 το 

οποίο σήµερα έχει ως εξής: 

« Έννοια και προσδιορισµός του όρου «πραγµατική αξία» της συνεταιριστικής 

µερίδας-Αναπροσαρµογή της αξίας που αναλογεί σε κάθε συνεταιριστική µερί-

δα στην καθαρή περιουσία που προκύπτει από τον ισολογισµό κάθε χρήσης. 

1. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος καταστατικού και των 

διατάξεων της νοµοθεσίας που αφορούν τον υπολογισµό της αξίας της 

συνεταιριστικής µερίδας του Συνεταιρισµού, ο όρος «πραγµατική αξία της 

συνεταιριστικής µερίδας», ο οποίος χρησιµοποιείται στις διατάξεις του παρόντος 

καταστατικού, ορίζεται ότι όπου αναφέρεται ο όρος αυτός παριστά και 

προσδιορίζει την αξία της συνεταιριστικής µερίδας που υποχρεούνται να 

καταβάλλουν οι συνεταίροι όταν αποκτούν από το Συνεταιρισµό µία ή 

περισσότερες συνεταιριστικές µερίδες ή που δικαιούνται να λάβουν όταν τους 

αποδίδεται ή όταν ρευστοποιούν µία ή περισσότερες συνεταιριστικές µερίδες και 

ειδικότερα παριστά και προσδιορίζει: 

1.α. Τόσο το συνολικό ποσό που θα δικαιούνται να λαµβάνουν, κάθε φορά και 

σύµφωνα µε όσα ειδικότερα ορίζονται στις σχετικές διατάξεις του καταστατικού 

για κάθε συνεταιριστική µερίδα που έχουν, οι συνεταίροι που αποχωρούν ή 

αποκλείονται από το Συνεταιρισµό, οι κληρονόµοι του συνεταίρου που απεβίωσε, 

και οι συνεταίροι που ρευστοποιούν προαιρετικές συνεταιριστικές µερίδες χωρίς 

να αποχωρούν από το Συνεταιρισµό.- 

1.β. Όσο και το συνολικό ποσό που θα υποχρεούνται να καταβάλουν, κάθε φορά 

και σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού, για κάθε 

συνεταιριστική µερίδα που θα αποκτούν οι νεοεισερχόµενοι συνεταίροι ή οι ήδη 

συνεταίροι που θα αποκτούν προαιρετικές µερίδες (το οποίο συνολικό ποσό 

απαρτίζεται από την ονοµαστική αξία της συνεταιριστικής µερίδας και από την 

πέραν αυτής εισφορά, η οποία θα είναι ίση µε τη διαφορά µεταξύ της ονοµαστικής 

αξίας της συνεταιριστικής µερίδας και της αξίας της συνεταιριστικής µερίδας που 

αναλογεί στην καθαρή περιουσία του συνεταιρισµού που προκύπτει από τον 

ισολογισµό της τελευταίας χρήσης, όπως η τελευταία θα έχει αναπροσαρµοσθεί 

κάθε φορά όπως ειδικότερα ορίζεται παρακάτω.» 

Ποια είναι η συγκεκριµένη πρόταση του ΔΣ για την τροποποίηση και σε τι θα 

αλλάξει ο καταστατικός τρόπος υπολογισµού της πραγµατικής αξίας της 

συνεταιριστικής µερίδας; Αυτό, οφείλει η τράπεζα σας να το ενηµερώσει για να 

το γνωρίζουµε πριν την διενέργεια της ΓΣ και όχι να το ανακοινώσει ως 
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τετελεσµένο κατά τη συζήτηση. Αυτό επιβάλλει η διαφάνεια και η καλή πίστη 

στις συναλλαγές, οµού µετά των αρχών της χρηστής διοίκησης που διέπει ένα 

χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα. 

5) Με την παρούσα, επίσης αιτούµαστε όπως µας ενηµερώσετε εγγράφως και 

ειδικώς εάν έχει γίνει εντός του έτους 2015 οποιαδήποτε ρευστοποίηση 

συνεταιριστικών µεριδίων, σε ποιά έκταση (αριθµός µεριδίων) και πότε (ανά 

µήνα). Υπενθυµίζεται πως το δικαίωµα µας αυτό προκύπτει από το ίδιο το 

καταστατικό µε βάση το οποίο θεµελιώνεται επίσης το δικαίωµα µας να 

ζητήσουµε (αρ. 9 παρ. 2) από την τράπεζα σας αντίγραφο των πρακτικών της ΓΣ 

µε την οποία έχουν επικυρωθεί οι ρευστοποιήσεις αυτές (αρ. 12 παρ. 7). Το έννοµο 

συµφέρον όλων µας για την δια της παρούσης υποβολή των άνω αιτήσεων είναι 

άµεσο, οικονοµικό, ηθικό και πρόδηλο και άπτεται προφανώς της ορθής 

εφαρµογής της κείµενης νοµοθεσίας στα ζητήµατα της κεφαλαιακής επάρκειας 

καθώς και των καταστατικών προβλέψεων όπου στο άρθρο 12 καθιερώνονται 

ειδικές διαδικασίες ρευστοποίησης µεριδίων. Πολύ περισσότερο, δε, άπτεται του 

ενδιαφέροντος κάποιων εξ ηµών οι οποίοι λάβαµε απορριπτική απάντηση σε 

αίτηµα για ρευστοποίηση µεριδίων µόλις αντιληφθήκαµε ότι αντί για καταθέτες 

η τράπεζα σας µας ελόγιζε µεριδιούχους ! 

 

Ρητώς επιφυλασσόµαστε παντός δικαιώµατός µας. 

 

Χανιά, 27-6-2016 

Ο εξωδίκως προσκαλών 


