ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η:
…………………………………………..
του ……………………, κάτοικος………………………….............................,
Οδός ……………………Αρ. ………, Τ.Κ.:……………………., κάτοχος του
με ΑΔΤ : ………………………….και Ημ. Εκδ……………………, και αριθμό
μετοχών PROBANK: …………………….
παρέχω με την παρούσα στη Δικηγορική Εταιρία «Κυριακόπουλος –
Σκιαδιώτη & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία» (ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ), που
εδρεύει στην Αθήνα Αττικής επί της οδού Ομήρου 27, η οποία
εκπροσωπείται νόμιμα από το Δικηγόρο Αθηνών Κυριακόπουλο Ιωάννη,
την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα από κοινού ή χωριστά ο καθένας
να ασκήσουν ένδικα μέσα, σύμφωνα με τους όρους της
κάτωθι
συνημμένης Προσφοράς τους για την διεκδίκηση αποζημιώσεως, την
οποία αποδέχομαι ανεπιφυλάκτως, καθώς και να προβούν στην
είσπραξη των αποζημιώσεων που θα επιδικασθούν ή θα επιτευχθούν
εξωδικαστικά. Για την διεκπεραίωση αυτής της εντολής οι άνω δικηγόροι
έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και τρίτα πρόσωπα της επιλογής
τους, χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση. Η δικηγορική αμοιβή και τα πάσης
φύσεως έξοδα περιγράφονται λεπτομερώς ως κατωτέρω. (Παρακαλώ
βάλτε σε κύκλο την μία εκ των κατωτέρω επιλογών, ανάλογα με
τον αριθμό των μετοχών σας). Ως προκαταβολή εξόδων κατέθεσα:
α. Για τους μετόχους από 1-10.000 μετοχές:
β. Για τους μετόχους από 10.000-100.000:

50 ευρώ +ΦΠΑ24%
250 ευρώ +ΦΠΑ24%

γ. Για τους μετόχους από 100.000-500.000: 400 ευρώ +ΦΠΑ24%
δ. Για τους μετόχους από 500.000 και άνω: 750 ευρώ+ΦΠΑ 24%
στον Kοινό Λογαριασμό των ως άνω δικηγόρων στην Τράπεζα ΑLPHA
BANK: 834 00 2002 002129, IBAN nu: GR47 0140 8340 8340 0200 2002 129.
O/Η Εξουσιοδοτών/ούσα

(Υπογραφή)
ΘΕΩΡΗΣΗ ΓΝΗΣΙΟΥ ΑΠΟ ΚΕΠ

Τόπος: ………………. Ημερομηνία: ……/……../2017
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ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014
Κύριοι/ες,
Σε συνέχεια των συζητήσεών μας, σας υποβάλλουμε το γενικό πλαίσιο
της νομικής μας προσέγγισης και της οικονομικής μας προσφοράς για
την ανάληψη των ενεργειών που αφορούν στα συμφέροντα των μετόχων
της Τράπεζας PROBANK, ως ακολούθως :
Η νομική μας προσέγγιση εστιάζεται στα εξής σημεία:
Ενδελεχής μελέτη του φακέλου της υποθέσως, η οποία θα κατατείνει
στην άσκηση των παρακάτω ένδικων μέσων, τα οποία θα κοινοποιηθούν
στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ανταγωνισμού, ή/και όπου αλλού κριθεί σκόπιμο.


Αγωγή αποζημίωσης ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων κατά της
Τράπεζας της Ελλάδος ως ΝΠΙΔ, του ΤΧΣ και οποιασδήποτε άλλης
διοικητικής αρχής για αδικοπρακτική συμπεριφορά, παράνομη και
υπαίτια πρόκληση ζημίας στους μετόχους της Τράπεζας PROBANK.



Αγωγή αποζημίωσης κατά των Αναδόχων και Συμβούλων της Αύξησης
Κεφαλαίου με Ιδιωτική Τοποθέτηση, τυχόν ευθύνη τους από πράξεις
και παραλείψεις τους και εν γένει αθέτηση των υποχρεώσεών τους
έναντι των μετόχων της τράπεζας, έλλειψη της προσήκουσας
επιμέλειας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους κ.ο.κ.



Σε περίπτωση που από τον σχετικό έλεγχο των στοιχείων που θα μας
παρασχεθούν προκύψει ευθύνη του διορισθέντος Επιτρόπου της
Τράπεζας ή/και μελών της καταργηθείσης διοίκησης της PROBANΚ
για πλημμελή άσκηση των καθηκόντων τους, μη προάσπιση των
συμφερόντων των μετόχων, παραβίαση των αρχών της εταιρικής
διακυβέρνησης θα εξετασθεί η δυνατότητα άσκησης εναντίον τους
ενδίκων μέσων.

Η αμοιβή του γραφείου μας για την μελέτη του φακέλου της υποθέσεως
και την άσκηση των ενδίκων μέσων που θα αποφασιστούν, συνίσταται σε
εφάπαξ ποσό πλέον πρόσθετης αμοιβής επί του αποτελέσματος, είτε
επιτευχθεί δικαστικά είτε εξωδικαστικά.
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Ειδικότερα, η αμοιβή μας συνίσταται σε:
1. Προκαταβολή
αμοιβής
€50+ΦΠΑ24%,
€250+ΦΠΑ24%,
€400+ΦΠΑ24%, 750+ΦΠΑ24% η οποία θα καταβάλλεται με την
παράδοση του φακέλου της υπόθεσης και των σχετικών
εξουσιοδοτήσεων από τους μετόχους και θα συμψηφιστεί με την
πρόσθετη αμοιβή με τη λήξη-τελεσιδικία της υπόθεσης.
2. Πρόσθετη αμοιβή ποσοστού 10% επί του ποσού που θα εισπραχθεί
δικαστικά ή εξωδικαστικά για ποσό μέχρι 5.000.000 ευρώ, 5% για
ποσό από 5.000.001 μέχρι 10 εκατομμύρια ευρώ και 2,5% για ποσό
από 10 εκατομμύρια και πάνω.
Τα πάσης φύσεως έξοδα για την κατάθεση των δικογράφων, την
συζήτηση των υποθέσεων και τα έξοδα επίδοσης των αγωγών δεν
περιλαμβάνονται

στην

προκαταβολή,

θα

πρέπει

όμως

να

προκαταβληθούν 5 ημέρες πρίν την κατάθεση των σχετικών δικογράφων.
Ειδικότερα, δεν περιλαμβάνονται τα προβλεπόμενα για την κατάθεση
και συζήτηση της αγωγής στο Πολυμελές Πρωτοδικείο, έξοδα επίδοσης
(περί τα 50 ευρώ ανά επίδοση)

και σε περίπτωση καταψηφιστικού

αιτήματος το δικαστικό ένσημο (ύψους 1,1% περίπου σήμερα επί του
αιτήματος) που θα πρέπει να καταβληθεί το αργότερο 30 μέρες πριν τη
συζήτηση των υποθέσεων για την επιδίκαση των ποσών.
Τα έγγραφα που αποδεικνύουν το έννομο συμφέρον και την απαίτησή
σας, το αποδεικτικό κατάθεσης της Τράπεζας και η εξουσιοδότηση
πρέπει να προσκομιστούν στο δικηγορικό γραφείο.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση.
Με εκτίμηση
Γιάννης Κυριακόπουλος
Δικηγόρος-Οικονομολόγος

Θεώρηση Γνησίου από ΚΕΠ/Α.Τ.

Μαρία Σκιαδιώτη
Δικηγόρος

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι
Ημ/νία : ……/……./2017
Υπογραφή:
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