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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 280 θαηαζηεκάηωλ, από ηα 
οποία 144 ιεηηοσργούλ ζηε Ρωζία, 130 ζηελ Κύπρο, 1 ζηε Ροσκαλία, 4 ζηο Ηλωκέλο Βαζίιεηο θαη 1 ζηα Channel 
Islands. Επηπιέολ, ε Σράπεδα ιεηηοσργεί 5 θαηαζηήκαηα αληηπροζωπείας ζηε Ρωζία, ηελ Οσθραλία, ηελ Κίλα θαη 
ηε Νόηηα Αθρηθή. Σο σγθρόηεκα εργοδοηεί 6.747 άηοκα δηεζλώς. ηης 30 Ιοσλίοσ 2014, ηο ύλοιο Περηοσζηαθώλ 
ηοητείωλ ηοσ σγθροηήκαηος αλερτόηαλ ζε €28,6 δης θαη ηα Ίδηα Κεθάιαηα ηοσ ζε €2,8 δης.   
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Πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 28 Απγνύζηνπ 2014, ε Έθηαθηε Γεληθή Σπλέιεπζε («ΔΓΣ») ησλ κεηόρσλ 
ηεο Τξάπεδαο Κύπξνπ Γεκόζηαο Δηαηξίαο Ληδ (ε «Σράπεζα» ή ην «υγκρότημα») ζηελ 
Λεπθσζία. Σηελ ΔΓΣ παξέζηεζαλ 1.496 κέηνρνη απηνπξνζώπσο ή δη’ αληηπξνζώπνπ, νη  νπνίνη 
εθπξνζσπνύζαλ 1.950.622.863 κεηνρέο, δειαδή 41,016% ηνπ ζπλνιηθνύ εθδνκέλνπ κεηνρηθνύ 
ηεο Τξάπεδαο.  

Καηά ηελ ΔΓΣ ζπδεηήζεθαλ θαη εγθξίζεθαλ: 

 (Α) ΜΕΘΧΗ ΣΗ ΟΝΟΜΑΣΘΚΗ ΑΞΘΑ ΚΑΘΕ ΤΝΗΘΟΤ ΜΕΣΟΥΗ («ΦΗΦΘΜΑΣΑ Α») 

1. (α) Η κείσζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Τξάπεδαο από 4,767,759,272.00 
επξώ, δηαηξεκέλν ζε 4,767,759,272 ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 1.00 επξώ έθαζηε, 
ζε 476,775,927.20 επξώ δηαηξεκέλν ζε 4,767,759,272  ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 
0,10 επξώ έθαζηε, θαη  

(β) Η κείσζε ηνπ εθδνζέλ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Τξάπεδαο από 4,755,710,678.00 επξώ, 
δηαηξεκέλν ζε 4,755,710,678 πιήξσο εμνθιεζείζεο ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 
1,00 επξώ έθαζηε, ζε Δπξώ 475,571,067.80 δηαηξεκέλν ζε 4,755,710,678 πιήξσο 
εμνθιεζείζεο ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 0,10 επξώ έθαζηε,  

κέζσ ηεο κείσζεο ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο θάζε κίαο από ηηο ζπλήζεηο κεηνρέο πνπ 
απνηεινύλ ην εγθεθξηκέλν θαη ην εθδνζέλ κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Τξάπεδαο, από 1,00 επξώ 
ζε 0,10 επξώ.  

2. Η ρξεζηκνπνίεζε από ην πνζό ησλ 4,280,139,610.20 επξώ πνπ αληηζηνηρεί ζην πνζό πνπ 
ζα αθπξσζεί από ην εμνθιεζέλ κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Τξάπεδαο (κέζσ ηεο κείσζεο ηεο 
νλνκαζηηθήο αμίαο θάζε κεηνρήο όπσο πξναλαθέξεηαη), πνζνύ 2,327,654,000.00 επξώ γηα 
ηελ απόζβεζε ζπζζσξεπκέλσλ δεκηώλ ηεο Τξάπεδαο θαη πνζνύ 1,952,485,610.20 επξώ 
γηα ηε δεκηνπξγία απνζεκαηηθνύ από κείσζε θεθαιαίνπ (capital reduction reserve fund), 
ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (ε) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ πεξί Δηαηξεηώλ Νόκνπ.  

3. Η αύμεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Τξάπεδαο από 476,775,927.20 επξώ 
δηαηξεκέλν ζε 4,767,759,272 ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 0,10 επξώ εθάζηε ζε 
4,767,759,272.00 επξώ δηαηξεκέλν ζε 47,677,592,720  ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 
0,10 επξώ έθαζηε, κε ηε δεκηνπξγία 42,909,833,448 λέσλ (αιιά όρη εθδνκέλσλ) ζπλήζσλ 
κεηνρώλ, νλνκαζηηθήο αμίαο 0,10 επξώ έθαζηε νη νπνίεο ζα έρνπλ ηα ίδηα δηθαηώκαηα (rank 
pari passu) από όιεο ηηο απόςεηο κεηαμύ ηνπο θαη κε όιεο ηηο άιιεο ζπλήζεηο κεηνρέο ηεο 
Τξάπεδαο (εθηόο, ζε ζρέζε κε ηηο ζπλήζεηο κεηνρέο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην ΦΑΚ θαη ην 
ΦΑ, κόλν από ην γεγνλόο ηεο εηζαγσγήο απηώλ ησλ ζπλήζσλ κεηνρώλ ζην ρξεκαηηζηήξην). 

4. Η εμνπζηνδόηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ (ή δεόλησο εμνπζηνδνηεκέλεο επηηξνπήο ηνπ 
Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ) λα αηηεζεί θαη λα ιάβεη όια ηα αλαγθαία κέηξα γηα λα ιεθζεί ε 
ζρεηηθή έγθξηζε από ην Δπαξρηαθό Γηθαζηήξην Λεπθσζίαο πξνθεηκέλνπ λα ηεζνύλ ζε ηζρύ 
ηα πην πάλσ ςεθίζκαηα. 

Τα ςεθίζκαηα Α εγθξίζεθαλ από θαηόρνπο κεηνρώλ πνπ αληηπξνζώπεπαλ ην 87,25% ησλ 
πθηζηάκελσλ ζπλήζσλ κεηόρσλ πνπ ςήθηζαλ ζηελ ΔΓΣ.  
 

 (B) ΕΚΔΟΗ ΚΑΘ ΠΑΡΑΥΧΡΗΗ ΤΝΗΘΧΝ ΜΕΣΟΥΧΝ ΣΟ ΠΛΑΘΘΟ ΣΗ 
ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΚΑΘ ΣΗ ΑΝΟΘΚΣΗ ΠΡΟΦΟΡΑ (“ΦΗΦΘΜΑΣΑ B”)  

1. Η έθδνζε θαη παξαρώξεζε ζπλήζσλ κεηνρώλ ηεο Τξάπεδαο κέρξη ην ζπλνιηθό νλνκαζηηθό 
πνζό ησλ €416,666,666.70 (ην νπνίν ηζνδπλακεί κε 4,166,666,667 ζπλήζεηο κεηνρέο αμίαο 
€ 0,10 έθαζηε ζην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Τξάπεδαο), ζε ζρέζε κε θαη/ή γηα ηελ εθαξκνγή 
ηεο Αύμεζεο Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ, ζε ηηκή έθδνζεο αλά ζπλήζε κεηνρή ίζε κε € 0,24. 

2. Η νξηζηηθή θαη ακεηάθιεηε απεκπνιή (waiving) ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο πνπ έρνπλ νη 
κέηνρνη ηεο Τξάπεδαο δπλάκεη λνκνζεζίαο θαη/ή ζύκθσλα κε ην Καηαζηαηηθό ηεο Τξάπεδαο 
θαη/ή άιισο πσο ζε ζρέζε κε ηελ εμνπζία πνπ παξέρεηαη ζην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην (ή ζε 
δεόλησο εμνπζηνδνηεκέλε επηηξνπή ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ) γηα ηελ έθδνζε θαη 
παξαρώξεζε κεηνρώλ ηεο Τξάπεδαο, όπσο πξνβιέπεηαη ζην ςήθηζκα Β1.  
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Τα ςεθίζκαηα Β εγθξίζεθαλ από θαηόρνπο κεηνρώλ πνπ αληηπξνζώπεπαλ ην 87,49% ησλ 
πθηζηάκελσλ ζπλήζσλ κεηόρσλ πνπ ςήθηζαλ ζηελ ΔΓΣ.  
 

(Γ)  ΕΚΔΟΗ ΚΑΘ ΠΑΡΑΥΧΡΗΗ ΤΝΗΘΧΝ ΜΕΣΟΥΧΝ ΣΟ ΠΛΑΘΘΟ ΣΗ ΔΗΜΟΘΑ 
ΠΡΟΦΟΡΑ («ΦΗΦΘΜΑΣΑ Γ»)  

1. Η έθδνζε θαη παξαρώξεζε ζπλήζσλ κεηνρώλ ηεο Τξάπεδαο κέρξη ην ζπλνιηθό νλνκαζηηθό 
πνζό ησλ €41,666,666.70 (ην νπνίν ηζνδπλακεί κε 416,666,667 ζπλήζεηο κεηνρέο 
νλνκαζηηθήο αμίαο €0,10 έθαζηε ζην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Τξάπεδαο), ζε ζρέζε κε θαη / ή 
γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Πξνζθνξάο ζε Ιδηώηεο θαη άιινπο επελδπηέο κεηόρνπο ζε ηηκή 
έθδνζεο αλά κεηνρή ίζε κε € 0,24.  

2. H νξηζηηθή θαη ακεηάθιεηε απεκπνιή (waiving) ησλ δηθαηώκαησλ πξνηίκεζεο πνπ έρνπλ νη 
κέηνρνη ηεο Τξάπεδαο δπλάκεη λνκνζεζίαο θαη/ή ζύκθσλα κε ην Καηαζηαηηθό ηεο Τξάπεδαο 
θαη/ή άιισο πσο ζε ζρέζε κε ηελ εμνπζία πνπ παξέρεηαη ζην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην (ή ζε 
δεόλησο εμνπζηνδνηεκέλε επηηξνπή ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ) γηα ηελ έθδνζε θαη 
παξαρώξεζε κεηνρώλ ηεο Τξάπεδαο, όπσο πξνβιέπεηαη ζην ςήθηζκα Γ1.  

Τα ςεθίζκαηα Γ εγθξίζεθαλ από θαηόρνπο κεηνρώλ πνπ αληηπξνζώπεπαλ ην 87,47% ησλ 
πθηζηάκελσλ ζπλήζσλ κεηόρσλ πνπ ςήθηζαλ ζηελ ΔΓΣ.  
 
(Δ)  ΣΡΟΠΟΠΟΘΗΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΘΜΟΤ 93 ΣΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟΤ ΣΗ ΣΡΑΠΕΖΑ 

(«ΦΗΦΘΜΑ Δ») 
 

Τελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνύ 93 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Τξάπεδαο κε ηε δηαγξαθή, 
ζηελ νιόηεηά ηεο, ηεο παξαγξάθνπ (δ) απηνύ θαη κε ηελ θαηάιιειε αλαξίζκεζε ησλ 
επόκελσλ παξαγξάθσλ.  

 
Τν ςήθηζκα Γ εγθξίζεθε από θαηόρνπο κεηνρώλ πνπ αληηπξνζώπεπαλ ην 87,31% ησλ 
πθηζηάκελσλ ζπλήζσλ κεηόρσλ πνπ ςήθηζαλ ζηελ ΔΓΣ. 
 


