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ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ Ζ ΔΚΓΟΖ, ΓΖΜΟΗΔΤΖ Ή ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ, ΑΜΔΑ Ή ΔΜΜΔΑ, ΔΞ’
ΟΛΟΚΛΖΡΟΤ Ή ΔΝ ΜΔΡΔΗ, ΔΝΣΟ ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΓΗΚΑΗΟΓΟΗΑ ΟΠΟΤ ΚΑΣΗ
ΣΔΣΟΗΟ ΘΑ ΠΑΡΑΒΗΑΕΔ ΣΗ ΝΟΜΟΘΔΗΔ ΣΖ ΔΝ ΛΟΓΩ ΓΗΚΑΗΟΓΟΗΑ

Προφίλ σγκροτήματος
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 Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company («BOC Holdings» θαη, καδί κε ηηο
ζπγαηξηθέο ηεο, ην «Σσγκρόηημα») αλαθνηλώλεη όηη ην ζπλνιηθό εθδνκέλν κεηνρηθό ηεο
θεθάιαην ην νπνίν απνηειείηαη από 446.199.933 ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,10 αλά
κεηνρή έρεη εηζαρζεί ζηε standard θαηεγνξία ηνπ Επίζεκνπ Μεηξώνπ ηεο επνπηηθήο αξρήο
θεθαιαηαγνξάο ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ γηα δηαπξαγκάηεπζε ζηελ Κύξηα Αγνξά ηνπ
Χξεκαηηζηεξίνπ Αμηώλ ηνπ Λνλδίλνπ («LSE») κε ην ζύκβνιν (ticker) «BOCH» θαη ζην
Χξεκαηηζηεξίνπ Αμηώλ Κύπξνπ («ΧΑΚ») γηα δηαπξαγκάηεπζε ζηελ Κύξηα Αγνξά ηνπ ΧΑΚ κε ην
ζύκβνιν (ticker) «BOCH/ΣΡΚΗ», κε ISIN IE00BD5B1Y92.
Η δηαπξαγκάηεπζε ησλ κεηνρώλ ζην ΧΑΚ θαη ζην LSE ζα αξρίζεη ζηηο 10:30 π.κ. (ώξα
Κύπξνπ) θαη ζηηο 8:00 π.κ. (ώξα Λνλδίλνπ), αληίζηνηρα.
Η εηζαγσγή ησλ κεηνρώλ ζην LSE αλακέλεηαη λα εληζρύζεη ηε ξεπζηόηεηα δηαπξαγκάηεπζεο
ησλ κεηνρώλ, ε νπνία ζα εληζρύζεη ηελ πξνβνιή ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη ζα νδεγήζεη ζε κηα
πην δηεπξπκέλε βάζε επελδπηώλ ηθαλή λα ζηεξίμεη ην πγθξόηεκα καθξνπξόζεζκα. Σα πην
πάλσ αλακέλεηαη λα ελδπλακώζνπλ πεξαηηέξσ ηελ εκπηζηνζύλε όισλ ησλ ελδηαθεξόκελσλ
κεξώλ πξνο ην πγθξόηεκα.
Η εηζαγσγή απηή απνηειεί αθόκε έλα ζεκαληηθό νξόζεκν ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζηξαηεγηθώλ
ζηόρσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο κε ζθνπό λα θαηαζηεί έλα πην δπλαηό πηζησηηθό ίδξπκα, ηθαλό λα
δεκηνπξγήζεη αμία γηα ηνπο κεηόρνπο ηνπ ζην κεζνπξόζεζκν δηάζηεκα. Αθνινπζεί ηελ επηηπρή
επηζηξνθή ηνπ πγθξνηήκαηνο ζηηο δηεζλείο αγνξέο θαη ηελ πιήξε απνπιεξσκή ηεο
ρξεκαηνδόηεζεο από ηνλ Μεραληζκό Έθηαθηεο Ρεπζηόηεηαο ζηηο αξρέο ηνπ 2017.
Η HSBC Bank plc έρεη ελεξγήζεη σο ζύκβνπινο ζε ζρέζε κε ηελ εηζαγσγή ησλ κεηνρώλ ηεο
BOC Holdings ζην LSE θαη ε Cyprus Investment Securities Corporation Limited («CISCO») σο
δηεπζπληήο έθδνζεο αλαδόρνπ ζε ζρέζε κε ηελ εηζαγσγή ζην ΧΑΚ. Η Sidley Austin έρεη
ελεξγήζεη σο λνκηθόο ζύκβνπινο ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα λνκηθά ζέκαηα αλαθνξηθά κε ην
Αγγιηθό δίθαην θαη ην δίθαην Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ Ακεξηθήο, θαη ε Chryssafinis & Polyviou LLC
έρεη ελεξγήζεη σο λνκηθόο ζύκβνπινο ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα λνκηθά ζέκαηα αλαθνξηθά κε ην
Κππξηαθό δίθαην.
Ο Δρ. Josef Ackermann, Πρόεδρος ηης BOC Holdings, ζτολίαζε:
«Είκαζηε ζηελ επράξηζηε ζέζε λα παξαθνινπζνύκε ηελ έλαξμε ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ
κεηνρώλ καο ζην LSE, πνπ απνηειεί έλα ηεξάζηην επίηεπγκα. Αλακέλνπκε όηη ε εηζαγσγή απηή,
ζε κηα από ηηο θπξηόηεξεο δηεζλείο αγνξέο παγθνζκίσο, ζα εληζρύζεη ηελ πξνβνιή, ηε
ξεπζηόηεηα δηαπξαγκάηεπζεο ησλ κεηνρώλ καο θαη ηελ πξόζβαζε ζηηο αγνξέο.
Η εηζαγσγή ησλ κεηνρώλ ηεο BOC Holdings ζην LSE καο επηηξέπεη λα εθπιεξώζνπκε κηα
καθξά δέζκεπζε πξνο ηνπο κεηόρνπο καο. Απνηειεί επίζεο έλα επηπξόζζεην ζεκαληηθό
νξόζεκν ζηνλ κεηαζρεκαηηζκό ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη ζηε ζηξαηεγηθή ηνπ γηα ελίζρπζε ηεο
νηθνλνκηθήο ηνπ επξσζηίαο. Xαηξεηίδνπκε ηελ αλαβαζκηζκέλε επαθή κε ηνπο ζπληειεζηέο ησλ
αγνξώλ θαη ηελ επίηεπμε ησλ ύςηζησλ πξνηύπσλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη δηαθάλεηαο.
Σν πγθξόηεκα ζα ιεηηνπξγήζεη σο ζεκαηνθόξνο γηα ηελ Κύπξν ζηηο δηεζλείο αγνξέο,
βειηηώλνληαο ηελ εηθόλα ηεο ρώξαο σο πξννξηζκόο γηα μέλεο επελδύζεηο.
Είκαζηε επγλώκνλεο πξνο ηνπο κεηόρνπο καο γηα ηελ έλζεξκε ππνζηήξημή ηνπο αλαθνξηθά κε
ηελ εηζαγσγή ησλ κεηνρώλ καο ζην LSE θαη πξνζδνθνύκε ζηε ζπλερηδόκελε ζηήξημή ηνπο,
θαζώο θαη ζην λα θαισζνξίζνπκε λένπο κεηόρνπο ζηελ BOC Holdings».
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Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο γηα ηελ BOC Holdings είλαη δηαζέζηκεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
πγθξνηήκαηνο http://www.bankofcyprus.com (παξαθαιώ επηιέμηε «ρέζεηο Επελδπηώλ»).

Οη ζπλήζεηο κεηνρέο δελ έρνπλ εγγξαθεί θαη δελ ζα εγγξαθνύλ ζύκθσλα κε ηνλ Νόκν πεξί Κηλεηώλ Αμηώλ ησλ ΗΠΑ
ηνπ 1933 («Securities Act»), ή ζύκθσλα κε νπνηαδήπνηε ζρεηηθή λνκνζεζία πεξί θηλεηώλ αμηώλ νπνηαζδήπνηε
πνιηηείαο, πεξηνρήο ή άιιεο δηθαηνδνζίαο ησλ ΗΠΑ, θαη ζα εθδίδνληαη θαη’ επίθιεζε ηεο εμαίξεζεο από
νπνηεζδήπνηε απαηηήζεηο εγγξαθήο ηνπ Securities Act, ζύκθσλα κε ην Άξζξν 3(α)(10) ηνπ Securities Act. Ούηε ε
Επηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ησλ ΗΠΑ, νύηε νπνηαδήπνηε άιιε νκνζπνλδηαθή ή θξαηηθή επηηξνπή θεθαιαηαγνξάο ησλ
ΗΠΑ ή επνπηηθή αξρή έρεη εγθξίλεη ή απνξξίςεη ηηο ζπλήζεηο κεηνρέο ή έρεη εθθέξεη γλώκε ζε ζρέζε κε ηε
δηθαηνζύλε ή ηα πιενλεθηήκαηα ησλ ζπλήζσλ κεηνρώλ αλαθνξηθά κε ηελ αθξίβεηα ή επάξθεηα ησλ γλσζηνπνηήζεσλ
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνύζα αλαθνίλσζε. Οπνηαδήπνηε παξάζηαζε πεξί ηνπ αληηζέηνπ απνηειεί πνηληθό
αδίθεκα ζηηο ΗΠΑ.
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