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Ανακοίνωση  
 
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου: Κατάθεση και Εγγραφή Δικαστικής 
Απόφασης για τη Μείωση Ονομαστικής Αξίας στο Τμήμα Εφόρου 
Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη  
 
Λευκωσία, 1 Σεπτεμβρίου 2014 
 
 
 
 
 
 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΚΑΝΑΔΑ, 
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΠΩΝΙΑ 
Η παρούσα ανακοίνωση δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά ή πρόσκληση για προσφορά 
αγοράς οποιωνδήποτε κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν θα πρέπει να εκληφθεί 
ως προσφορά, πρόσκληση ή πώληση σε οποιαδήποτε πολιτεία ή δικαιοδοσία στην οποία η εν 
λόγω προσφορά, πρόσκληση, ή πώληση θα ήταν παράνομη. Οι κινητές αξίες δεν έχουν εγγραφεί 
σύμφωνα με τον αμερικανικό νόμο U.S. Securities Act of 1933, όπως αυτός τροποποιήθηκε, 
και δεν μπορούν να προσφερθούν ή πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες εκτός εάν εφαρμόζεται 
κάποια εξαίρεση από τέτοια εγγραφή. Καμία δημόσια προσφορά κινητών αξιών δεν θα 
διενεργηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Προφίλ Συγκροτήματος  

Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός 
στην Κύπρο. Το Συγκρότημα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που 
περιλαμβάνει τραπεζικές υπηρεσίες, χρηματοδοτήσεις, φάκτοριγκ, χρηματοεπενδυτικές υπηρεσίες, διαχείριση 
κεφαλαίων και ασφάλειες γενικού κλάδου και ζωής. Το Συγκρότημα λειτουργεί μέσω 280 καταστημάτων, από τα 
οποία 144 λειτουργούν στη Ρωσία, 130 στην Κύπρο, 1 στη Ρουμανία, 4 στο Ηνωμένο Βασίλειο και 1 στα Channel 
Islands. Επιπλέον, η Τράπεζα λειτουργεί 5 καταστήματα αντιπροσωπείας στη Ρωσία, την Ουκρανία, την Κίνα και 
τη Νότια Αφρική. Το Συγκρότημα εργοδοτεί 6.747 άτομα διεθνώς. Στις 30 Ιουνίου 2014, το Σύνολο Περιουσιακών 
Στοιχείων του Συγκροτήματος ανερχόταν σε €28,6 δις και τα Ίδια Κεφάλαια του σε €2,8 δις.   
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Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ 
(«Τράπεζα» ή «Συγκρότημα» ή «Εταιρία»), ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2014, 
σχετικά με την έκδοση της απόφασης για την έγκριση της Μείωσης της Ονομαστικής 
Αξίας των Συνήθη Μετοχών («Μείωση Ονομαστικής Αξίας») της Τράπεζας από το 
Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, η Τράπεζα ανακοινώνει ότι η προαναφερθείσα 
απόφαση έχει κατατεθεί και εγγραφεί σήμερα στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και 
Επίσημου Παραλήπτη. 
  
Με την κατάθεση και εγγραφή της Δικαστικής Απόφασης στο Τμήμα Εφόρου 
Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, ικανοποιούνται όλες οι προϋποθέσεις για την 
ολοκλήρωση της Τοποθέτησης και της Ανοικτής Προσφοράς, και ως εκ τούτου η 
Τράπεζα ανακοινώνει ότι η Ημερομηνία ολοκλήρωσης της Τοποθέτησης και Ανοικτής 
Προσφοράς είναι η 18 Σεπτεμβρίου 2014 και ότι θα μεριμνήσει για την αποστολή των 
σχετικών Βεβαιώσεων Τοποθέτησης και Βεβαιώσεων Ανοικτής Προσφοράς.  
 
Μετά την ολοκλήρωση της Τοποθέτησης και της Ανοικτής Προσφοράς, η Τράπεζα θα 
προβεί σε Δημόσια Προσφορά για μέχρι €100.000.000 νέες συνήθεις μετοχές για 
υποβολή αιτήσεων από υφιστάμενους μετόχους (εξαιρουμένων αυτών που 
συμμετείχαν στην Τοποθέτηση εκτός και αν ήταν υφιστάμενοι μέτοχοι πριν την 
Τοποθέτηση), στην τιμή των €0.24 ανά μετοχή (στην ίδια τιμή όπως και στην 
Τοποθέτηση και Ανοικτή Προσφορά). Για τη Δημόσια Προσφορά σε Ιδιώτες μετόχους 
και άλλους μετόχους, προκειμένου να καταστεί δυνατό για ένα διευρυμένο σύνολο 
Υφιστάμενων Μετόχων να εγγραφεί για νέες Συνήθεις Μετοχές καθώς και για την 
αίτηση για εισαγωγή των μετοχών της Τράπεζας στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 
και στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα ετοιμαστεί από την Τράπεζα, για σκοπούς της 
Οδηγίας περί Ενημερωτικού Δελτίου, ενημερωτικό δελτίο το οποίο θα εγκριθεί από 
τις αρμόδιες αρχές. Υπό την αίρεση της λήψης όλων των αναγκαίων εγκρίσεων, η 
Τράπεζα αναμένει ότι η εισαγωγή των μετοχών θα ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη 
Οκτωβρίου 2014. 
 
Εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν, όλοι οι όροι που χρησιμοποιούνται στην 
παρούσα ανακοίνωση έχουν τις σημασίες που δίνονται σε αυτούς στην Εγκύκλιο 
Μετόχων ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2014 της Τράπεζας που είναι διαθέσιμη στην 
ιστοσελίδα της Τράπεζας στο www.bankofcyprus.com (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / 
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2014). 

http://www.bankofcyprus.com/

