Αλαθνίλσζε
Απνθάζεηο Έθηαθηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ (ΔΓΣ)
Λεπθσζία, 13 Γεθεκβξίνπ 2016

Προφίλ Σσγκροτήματος
Σο σγθρόηεκα Σράπεδας Κύπροσ ηδρύζεθε ηο 1899 θαη είλαη ο κεγαιύηερος τρεκαηοοηθολοκηθός οργαληζκός ζηελ Κύπρο. Σο
σγθρόηεκα προζθέρεη έλα εσρύ θάζκα τρεκαηοοηθολοκηθώλ προϊόληωλ θαη σπερεζηώλ ποσ περηιακβάλεη ηραπεδηθές
σπερεζίες, τρεκαηοδοηήζεης, θάθηορηγθ, τρεκαηοεπελδσηηθές σπερεζίες, δηατείρηζε θεθαιαίωλ θαη αζθάιεηες γεληθού θιάδοσ
θαη δωής. Σο σγθρόηεκα ιεηηοσργεί κέζω 129 θαηαζηεκάηωλ, από ηα οποία 123 ιεηηοσργούλ ζηελ Κύπρο, 1 ζηε Ροσκαλία, 4
ζηο Ηλωκέλο Βαζίιεηο θαη 1 ζηα Channel Islands. Επηπιέολ, ε Σράπεδα ιεηηοσργεί γραθεία αληηπροζωπείας ζηε Ρωζία, ηελ
Οσθραλία θαη ηελ Κίλα. Σο σγθρόηεκα εργοδοηεί 4.229 άηοκα δηεζλώς. ηης 30 επηεκβρίοσ 2016, ηο ύλοιο Περηοσζηαθώλ
ηοητείωλ ηοσ σγθροηήκαηος αλερτόηαλ ζε €22,4 δης θαη ηα Ίδηα Κεθάιαηα ηοσ ζε €3,1 δης.

Η Έθηαθηε Γεληθή Σπλέιεπζε («ΔΓΣ») ησλ κεηόρσλ ηεο Τξάπεδαο Κύπξνπ Γεκόζηα
Δηαηξία Ληδ («ε Δηαηξία» ή «ε Τξάπεδα») πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Τξίηε, 13 Γεθεκβξίνπ
2016, ζηα Κεληξηθά Γξαθεία ηεο Δηαηξίαο. Σηελ ΔΓΣ παξέζηεζαλ 520 κέηνρνη
απηνπξνζώπσο ή δη’ αληηπξνζώπνπ, νη νπνίνη εθπξνζσπνύζαλ 4,752,773,836 κεηνρέο,
δειαδή 53.265% ηνπ ζπλνιηθνύ εθδνκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο.
Η ΔΓΣ ελέθξηλε ην ζρέδην δηαθαλνληζκνύ εκεξνκελίαο 21 Ννεκβξίνπ 2016, κεηαμύ ηεο
Δηαηξίαο, ηεο Bank of Cyprus Holdings plc θαη ησλ θαηόρσλ κεηνρώλ ηεο Δηαηξίαο
(«Σρέδην»), θαη εμνπζηνδόηεζε ηνπο Γηνηθεηηθνύο Σπκβνύινπο ηεο Δηαηξίαο ώζηε λα
ιάβνπλ όια ηα αλαγθαία ή θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Σρεδίνπ.
Γηα ζθνπνύο εθαξκνγήο ηνπ Σρεδίνπ, ε ΔΓΣ ελέθξηλε επίζεο, εηδηθό ςήθηζκα γηα:
(i)

Μείσζε ηνπ εθδνκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Τξάπεδαο από €892,294,453.30
δηαηξεκέλν ζε 8,922,944,533 ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0.10 έθαζηε, ζην
κεδέλ, κε ηελ αθύξσζε όινπ ηνπ εθδνκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο
(«Υθηζηάκελεο Μεηνρέο») πνπ θαηέρνληαη θαηά ηελ Ηκεξνκελία Αξρείνπ Σρεδίνπ
(όπσο νξίδεηαη ζην Σρέδην) κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ελόο απνζεκαηηθνύ από
κείσζε θεθαιαίνπ ζηνπο ινγαξηαζκνύο ηεο Δηαηξίαο, ίζν κε ηε ζπλνιηθή νλνκαζηηθή
αμία ησλ Υθηζηάκελσλ Μεηνρώλ πνπ αθπξώλνληαη, θαη ην νπνίν ζα δεκηνπξγεζεί σο
κε-δηαλεκεηέν

απνζεκαηηθό

θεθαιαίνπ

ζύκθσλα

κε

ηηο

δηαηάμεηο

ηεο

ππνπαξαγξάθνπ (ε) ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ πεξί Δηαηξεηώλ Νόκνπ, Κεθ. 113 («Μείσζε
Κεθαιαίνπ»),
(ii)

ακέζσο κεηά θαη λννπκέλνπ όηη ε Μείσζε Κεθαιαίνπ ζα νινθιεξσζεί, ηελ αύμεζε
ηνπ εγθεθξηκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο ζε €4,767,759,272.00
δηαηξεκέλν ζε 47,677,592,720 ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0.10 έθαζηε κε
ηε δεκηνπξγία 8,922,944,533 λέσλ κε-εθδνκέλσλ ζπλήζσλ κεηνρώλ νλνκαζηηθήο
αμίαο €0.10 έθαζηε, θάζε κία από ηηο νπνίεο ζα θέξεη ηα ίδηα δηθαηώκαηα θαη ζα είλαη
ηζόηηκε (rank pari passu) κε ηηο πθηζηάκελεο ζπλήζεηο κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο,

(iii)

ακέζσο κεηά θαη λννπκέλνπ όηη ε Μείσζε Κεθαιαίνπ ζα νινθιεξσζεί, θαη παξά ηελ
νπνηαδήπνηε αληίζεηε δηάηαμε ζην Καηαζηαηηθό ηεο Τξάπεδαο, ην απνζεκαηηθό πνπ
ζα πξνθύςεη ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηεο Δηαηξίαο σο απνηέιεζκα ηεο αθύξσζεο ησλ
Υθηζηάκελσλ Μεηνρώλ δηαηεζεί γηα ηελ απνπιεξσκή ζην άξηην 8,922,944,533 λέσλ
ζπλήζσλ κεηνρώλ νλνκαζηηθήο αμίαο €0.10 έθαζηε ζην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο
Δηαηξίαο, νη νπνίεο ζα εθδνζνύλ θαη ζα θαηαλεκεζνύλ, σο πιήξσο απνπιεξσκέλεο,
ζηελ Bank of Cyprus Holdings plc ή ζε εληεηαικέλν/α ηεο πξόζσπό/α ((nominee)s)
ζύκθσλα κε ην Σρέδην, θαη

(iv)

ηελ εμνπζηνδόηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Τξάπεδαο, όπσο ζέζεη ζε
εθαξκνγή ην παξόλ εηδηθό ςήθηζκα θαη θαηά ζπλέπεηα πξνρσξήζεη ζηελ θαηαλνκή
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ησλ λέσλ ζπλήζσλ κεηνρώλ ηεο Τξάπεδαο, λννπκέλνπ όηη: (α) ην κέγηζην ζπλνιηθό
νλνκαζηηθό πνζό ησλ κεηνρώλ πνπ δύλαηαη λα παξαρσξεζεί ζην πιαίζην ηεο ελ
ιόγσ εμνπζίαο ζα είλαη ε νλνκαζηηθή αμία ησλ λέσλ κεηνρώλ πνπ ζα δεκηνπξγεζνύλ
ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (iii) πην πάλσ, θαη (β) ε παξνύζα εμνπζηνδόηεζε είλαη
επηπξόζζεηε θαη δίλεηαη άλεπ επεξεαζκνύ νπνηαζδήπνηε άιιεο εμνπζηνδόηεζεο (ή
εμνπζηνδόηεζεο πνπ ζεσξείηαη όηη έρεη δνζεί) βάζεη ηνπ άξζξνπ 60Β ηνπ πεξί
Δηαηξεηώλ Νόκνπ ηεο Κύπξνπ, πνπ δόζεθε πξηλ από ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηνπ
παξόληνο ςεθίζκαηνο θαη παξακέλεη ζε ηζρύ.
Τα απνηειέζκαηα ηεο ςεθνθνξίαο αλά ςήθηζκα παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα:
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Αλακέλεηαη όηη νπνηεζδήπνηε θηλεηέο αμίεο ζα εθδνζνύλ θαη’ επίθιεζε ηεο απαιιαγήο από νπνηεζδήπνηε
απαηηήζεηο εγγξαθήο ζύκθσλα κε ην Άξζξν 3(α)(10) ηνπ Securities Act 1933 («Securities Act»). Γηα λα έρεη ην
δηθαίσκα ηεο απαιιαγήο κε βάζε ην Άξζξν 3(α)(10), ε Τξάπεδα ζα ελεκεξώζεη ην Γηθαζηήξην όηη ε Bank of
Cyprus Holdings ζα επηθαιεζηεί ηελ απαιιαγή ηνπ Άξζξνπ 3(α)(10), δεδνκέλεο ηεο επηθύξσζεο ηνπ Σρεδίνπ
από ην Γηθαζηήξην. Η Bank of Cyprus Holdings ζα βαζηζηεί ζηελ εηπκεγνξία ηνπ Γηθαζηεξίνπ, θαη ζα ηελ
ζεσξήζεη σο έγθξηζε ηνπ Σρεδίνπ κεηά από αθξόαζε αλαθνξηθά κε ην εάλ νη όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο ηνπ
Σρεδίνπ είλαη δίθαηνη. Οη Μέηνρνη ηεο Τξάπεδαο, έρνπλ ην δηθαίσκα λα παξαζηνύλ απηνπξνζώπσο ή κέζσ
λνκηθνύ ζπκβνύινπ ζηελ αθξόαζε, θαη λα ππνζηεξίμνπλ ή λα απνξξίςνπλ ηελ επηθύξσζε ηνπ Σρεδίνπ.
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