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Ανακοίνωση 
 
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου:  
Δημόσια Προσφορά - Έγκριση Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου  
 

Λευκωσία, 12 Δεκεμβρίου 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 262 καταστημάτων, από τα οποία 126 λειτουργούν στη Ρωσία, 
130 στην Κύπρο, 1 στη Ρουμανία, 4 στο Ηνωμένο Βασίλειο και 1 στα Channel Islands. Επιπλέον, η Τράπεζα λειτουργεί 
καταστήματα αντιπροσωπείας στη Ρωσία, την Ουκρανία και την Κίνα. Το Συγκρότημα εργοδοτεί 6.639 άτομα διεθνώς. Στις 
30 Σεπτεμβρίου 2014, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων του Συγκροτήματος ανερχόταν σε €27,5 δις και τα Ίδια 
Κεφάλαια του σε €3,8 δις.  
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Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ (η “Εταιρία”) επιθυμεί να ανακοινώσει στο επενδυτικό 
κοινό ότι στις 12 Δεκεμβρίου 2014  η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενέκρινε Συμπληρωματικό 
Ενημερωτικό Δελτίο το οποίο αφορά το Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρίας ημερομηνίας  
26 Νοεμβρίου 2014 σε σχέση με την Δημόσια Προσφορά και τις αιτήσεις για εισαγωγή και 
διαπραγμάτευση των Σχετικών Εκδομένων Μη Εισηγμένων Μετοχών και των Μετοχών της 
Δημόσιας Προσφοράς στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) 
(το «Ενημερωτικό Δελτίο»). 
 
Οι όροι σε Κεφαλαία έχουν την έννοια και την ερμηνεία ως αποδίδεται στην ενότητα «Ερμηνεία 
Όρων» του Ενημερωτικού Δελτίου.  
 
Το Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο, ως έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της 
Κύπρου θα είναι διαθέσιμο χωρίς επιβάρυνση σε ηλεκτρονική μορφή: 
 

(i) στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Κύπρου, www.bankofcyprus.com   (επιλέξτε Σχέσεις 
Επενδυτών / Αύξηση Κεφαλαίου 2014 / Φάση 3 – Ενημερωτικό Δελτίο) 

(ii) στην ιστοσελίδα του Ανάδοχου Υπεύθυνου Σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου,  
The Cyprus Investment and Securities Corporation Limited (CISCO), 
www.cisco.bankofcyprus.com  

(iii) στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, www.cse.com.cy  
(iv) στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, www.helex.gr  και 
(v) στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου,  www.cysec.gov.cy  
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