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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

                                                           

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ  
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 416.666.667 ΜΕΤΟΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
ΣΤΗ ΤΙΜΗ ΤΩΝ €0,24 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

 
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΕΙ Η ΔΙΑΧΩΡΙΣΘΕΙ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ. 
 

Η παρούσα Αίτηση Εγγραφής αντιπροσωπεύει πρόσκληση για αγορά Μετοχών Δημόσιας Προσφοράς, στα πλαίσια της Δημόσιας Προσφοράς 
και θα πρέπει να συμπληρωθεί και υπογραφεί στην περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση για Μετοχές της Δημόσιας Προσφοράς στα 
πλαίσια της Δημόσιας Προσφοράς. Πληροφορίες για την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») και τους ΄Ορους και 
Προϋποθέσεις της Δημόσιας Προσφοράς  παρατίθενται στο Ενημερωτικό Δελτίο της Τράπεζας ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου 2014 (ως ενδέχεται 
να συμπληρωθεί, τροποποιηθεί ή επαναδιατυπωθεί, το «Ενημερωτικό Δελτίο») το οποίο θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά προτού προβείτε σε 
οποιαδήποτε ενέργεια. Αντίγραφο του Ενημερωτικού Δελτίου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας στο www.bankofcyprus.com 
(επιλέξτε «Σχέσεις Επενδυτών/ Αύξηση Κεφαλαίου 2014/Φάση 3-Ενημερωτικό Δελτίο»). Εκτός εάν απαιτείται από τα συμφραζόμενα 
διαφορετικά, οι όροι που τυγχάνουν ερμηνείας στο Ενημερωτικό Δελτίο φέρουν τις ίδιες έννοιες στην παρούσα Αίτηση Εγγραφής.  

 
Εφίσταται η προσοχή των Μετόχων Εξωτερικού στην Ενότητα 4.3.9 (Μέτοχοι Εξωτερικού) του Ενημερωτικού Δελτίου. 

 
Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβείτε, συνίσταται όπως συμβουλευτείτε χωρίς 
οποιαδήποτε καθυστέρηση τον χρηματιστή σας ή άλλο κατάλληλα εξουσιοδοτημένο ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο. 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ/ΩΝ – ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ 
 
ΕΠΙΘΕΤΟ/ ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
 

ΟΝΟΜΑ 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ (Ταυτότητα / 
Διαβατήριο/ Πιστοποιητικό Εγγραφής) 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (για ανήλικους) 
 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ / ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (για νομικά πρόσωπα) – Οδός, Πόλη , Ταχυδρομικός Κώδικας, Χώρα 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ– Οδός, Πόλη , Ταχυδρομικός Κώδικας, Χώρα (εάν είναι διαφορετική από την πιο πάνω) 

 
Στοιχεία Συνιδιοκτήτη (σε περίπτωση συνιδιοκτησίας) 
 
ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΠΙΘΕΤΟ 

ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 

 

 Μερίδα Επενδυτή  Κωδικός Χειριστή  

Λογαριασμός Αξιών  
 

Όνομα Χειριστή 
 

Όνομα Κατόχου Μερίδας Επενδυτή  

 Παρακαλούμε βλέπετε Σημείωση (1) στο τέλος της παρούσας Αίτησης Εγγραφής ως προς το λόγο που απαιτείται η πληροφόρηση αυτή. Αν 
επιθυμείτε οι Μετοχές της Δημόσιας Προσφοράς να πιστωθούν στο όνομα του θεματοφύλακα, εντολοδόχου, εμπιστευματοδόχου ή αντιπροσώπου 
σας, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τις πιο πάνω πληροφορίες για τον θεματοφύλακα, εντολοδόχο, εμπιστευματοδόχο ή αντιπρόσωπο σας, ως 
εφαρμόζεται. 

Πεδίο 1 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

…………………………………(αριθμός)………………………………………………………………………..…………………………………………..(ολογράφως) 
 
Πεδίο  2 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ 

€………………………………..(αριθμός)….……………………………………………………………………………………………………. ………….(ολογράφως) 
 
(Αριθμός Μετοχών Δημόσιας Προσφοράς x Τιμή Διάθεσης (€0,24 ανά Μετοχή Δημόσιας Προσφοράς)) 



Α-2 
 

 
Προς: το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας  

 
1. Εγώ/Εμείς, υποβάλλω/ουμε αίτηση για να εγγραφώ/ουμε για τον αριθμό των Μετοχών Δημόσιας Προσφοράς που έχω/ουμε 

συμπληρώσει στο Πεδίο 1 και συμφωνώ/ούμε όπως  αποδεκτώ/ούμε τις μετοχές αυτές σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις 
που καθορίζονται στην Ενότητα 4.3 του Ενημερωτικού Δελτίου, στην παρούσα Αίτηση Εγγραφής και σύμφωνα με το Καταστατικό 
της Τράπεζας (όπως αυτό τροποποιείται από καιρό σε καιρό). Εάν δεν συμπληρώθηκε κανένας αριθμός στο Πεδίο 1 ή, εάν ο αριθμός 
που συμπληρώθηκε στο Πεδίο 1 δεν συνάδει με το ποσό του τιμήματος που συνοδεύει την παρούσα Αίτηση Εγγραφής, όπου 
εφαρμόζεται, και/ή το ποσό  που εμφανίζεται στο Πεδίο 2 πιο πάνω, συμφωνώ/ούμε ότι θα θεωρείται ότι έχω/ουμε υποβάλει αίτηση 
για το χαμηλότερο από τα εξής: (i) τον αριθμό των Μετοχών Δημόσιας Προσφοράς που φαίνεται στο Πεδίο 1, ή (ii) τέτοιο αριθμό 
Μετοχών Δημόσιας Προσφοράς προς €0,24 ανά Μετοχή Δημόσιας Προσφοράς, που καλύπτεται από το τίμημα που συνοδεύει την 
παρούσα Αίτηση Εγγραφής, εάν εφαρμόζεται.  

 

2. Λαμβάνοντας υπόψη την απόφασή σας να εξετάσετε την αίτηση για εγγραφή για το συνολικό αριθμό των Μετοχών Δημόσιας 
Προσφοράς που αναφέρεται στο Πεδίο 1 και σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις της Δημόσιας Προσφοράς που παρατίθενται 
στην Ενότητα 4.3 του Ενημερωτικού Δελτίου και το Καταστατικό της Τράπεζας, αποδέχομαι/όμαστε ότι η αίτηση αυτή θα είναι 
αμετάκλητη και συμφωνώ/ούμε ότι η συμπλήρωση και επιστροφή της παρούσας Αίτησης Εγγραφής, μαζί με το ποσό που τη 
συνοδεύει (εάν εφαρμόζεται) θα αποτελεί σύμβαση μεταξύ εμένα/εμάς και της Τράπεζας, η οποία θα είναι δεσμευτική μετά από την 
παραλαβή από τον Λειτουργό Καταστήματος της παρούσας Αίτησης Εγγραφής και του τιμήματος που τη συνοδεύει (εάν 
εφαρμόζεται). Αναγνωρίζω/ουμε ότι διατηρείτε το δικαίωμα να θεωρήσετε ότι οποιαδήποτε αίτηση η οποία δεν πληροί αυστηρά τους 
όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Αίτησης Εγγραφής και τους Όρους και Προϋποθέσεις της Δημόσιας Προσφοράς (όπως 
καθορίζονται στην Ενότητα 4.3 του Ενημερωτικού Δελτίου), όπως είναι παρόλα ταύτα έγκυρη. 
 

3. Δηλώνω/ουμε και εγγυούμαι/στε ότι δεν έχω/ουμε λάβει ούτε έχω/ουμε αποστείλει αντίγραφα της παρούσας Αίτησης Εγγραφής σε ή 
εντός οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας, εκτός εάν η Τράπεζα έχει ρητά συμφωνήσει διαφορετικά. Ειδικότερα, συμπληρώνοντας 
και παραδίδοντας την παρούσα Αίτηση Εγγραφής, διά της παρούσης παρέχω/ουμε τις διαβεβαιώσεις, συμφωνίες, παραστάσεις, 
εγγυήσεις και βεβαιώσεις όπως καθορίζονται στην Ενότητα  4.3.3(ε) (Συνέπειες της αίτησης) και στην Ενότητα 4.3.10 (Παραστάσεις  
και εγγυήσεις σχετικά με εδάφη εξωτερικού) του Ενημερωτικού Δελτίου. 

4. Εγώ/Εμείς δια της παρούσης βεβαιώνω/ουμε ότι έχω/ουμε τη γνώση και τις ικανότητες να προβώ/ούμε στην αξιολόγηση της 
επένδυσής μου/μας σε Μετοχές της Τράπεζας και δηλώνω/ουμε ότι αποδέχομαι/αστε τους Όρους και Προϋποθέσεις της Δημόσιας 
Προσφοράς και αναγνωρίζω/ουμε τον κίνδυνο μιας επένδυσης σε Μετοχές Δημόσιας Προσφοράς, όπως περιγράφονται στο 
Ενημερωτικό Δελτίο. Επίσης, δηλώνω/ουμε ότι δεν μου/μας έχει παρασχεθεί οποιαδήποτε επενδυτική συμβουλή ή σύσταση 
αναφορικά με τις Μετοχές Δημόσιας Προσφοράς από την Τράπεζα, την The Cyprus Investment and Securities Corporation Ltd 
(CISCO) ή από οποιοδήποτε αξιωματούχο, εκπρόσωπο ή υπάλληλο της Τράπεζας. 

 

5. Εγώ/Εμείς: (σημειώστε  στο κατάλληλο τετραγωνάκι και, όπου εφαρμόζεται, συμπληρώστε όπου ενδείκνυται)    
   

 επισυνάπτω επιταγή ή τραπεζική επιταγή πληρωτέα προς την «Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ» και η οποία είναι 
διγραμμισμένη και φέρει το λεκτικό «A/C payee only» για το ποσό που συμπληρώθηκε στο Πεδίο 2 πιο πάνω, το οποίο 
είναι το ποσό που καταβάλλεται  στο ακέραιο σε σχέση με την αίτηση που υποβάλλεται για τις εν λόγω Μετοχές της 
Δημόσιας Προσφοράς.  

 διά της παρούσης σας εξουσιοδοτώ/ούμε όπως χρεωθεί ο τραπεζικός μου/μας λογαριασμός που διατηρώ/ούμε στην 
Τράπεζα με το ποσό που συμπληρώθηκε στο Πεδίο 2, το οποίο είναι το ποσό που καταβάλλεται στο ακέραιο σε σχέση με 
την αίτηση που υποβάλλεται για τις εν λόγω Μετοχές Δημόσιας Προσφοράς, ο οποίος έχει τα ακόλουθα στοιχεία: 

 
Όνομα κατόχου τραπεζικού λογαριασμού: ............................................................................................................... 
 
Αριθμός Λογαριασμού:                               ............................................................................................................... 

 δια της παρούσης αναλαμβάνω να μεταφέρω ποσό ίσο με αυτό που συμπληρώθηκε στο Πεδίο 2 πιο πάνω, το οποίο είναι 
το ποσό που καταβάλλεται στο ακέραιο σε σχέση με την αίτηση που υποβάλλεται για τις εν λόγω Μετοχές Δημόσιας 
Προσφοράς, στον ακόλουθο λογαριασμό το αργότερο μέχρι τις 1:30 μ.μ. της  9ης Ιανουαρίου 2015: 

 

Όνομα Λογαριασμού:           Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ 
Τράπεζα:           Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ 
Κωδικός BIC:           BCYPCY2N 
Αριθμός Λογαριασμού:        357018676058 
IBAN:           CY20 0020 0195 0000 3570 1867 6058 

6. Εξουσιοδοτώ/ούμε την Τράπεζα ή τους αντιπροσώπους της να μου/μας αποστείλουν ταχυδρομικώς με δική μου/μας ευθύνη Επιστολή 
Παραχώρησης σε σχέση με τις Μετοχές Δημόσιας Προσφοράς που μου έχουν παραχωρηθεί  στην εγγεγραμμένη διεύθυνση που 
αναγράφεται στο Mητρώο Mελών της Τράπεζας.  

7. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να μου/μας παραχωρηθεί ολόκληρος ή οποιοσδήποτε αριθμός Μετοχών Δημόσιας Προσφοράς 
για τις οποίες υπέβαλα/υποβάλαμε αίτηση σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις της Δημόσιας Προσφοράς, εξουσιοδοτώ/ούμε 
την Τράπεζα ή τους αντιπροσώπους της να επιστρέψουν το σχετικό ποσό της αίτησης χωρίς την καταβολή τόκου προς όφελός 
μου/μας: 
 (σημειώστε  στο κατάλληλο τετραγωνάκι και, όπου εφαρμόζεται, συμπληρώστε όπου ενδείκνυται)  

        επιταγή η οποία αποστέλλεται με δική μου/μας ευθύνη, ταχυδρομικώς στη διεύθυνση που αναγράφεται στο  Mητρώο Mελών 
της Τράπεζας. 

         πίστωση στον τραπεζικό μου/μας λογαριασμό που διατηρώ/ούμε  με την Τράπεζα με τα παρακάτω στοιχεία: 

Όνομα κατόχου τραπεζικού λογαριασμού:      ............................................................................................................... 
 
Αριθμός Λογαριασμού:                                    ............................................................................................................... 

  



Α-3 
 

ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ – ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΥΠΟΓΡΑΨΕΤΕ ΠΙΟ ΚΑΤΩ 
 
Υπογραφή/ές Αιτητή/ών (βλέπε Σημείωση (2) πιο κάτω) Εξουσιοδοτημένη/ες Υπογραφή/ές κατόχου/ων τραπεζικού 

λογαριασμού (βλέπε Σημείωση (3) πιο κάτω) 
Ημερομηνία 

 

……………………………………………………. 
 

…………………………………………………………… 
 

 
 
……………………………………………………. 

 
…………………………………………………………… 

 
…………….. 

   
…………………………………………………….             ……………………………………………………………  
 
 
 

Εξουσιοδοτημένη/ες Υπογραφή/ές κατόχου Μερίδας Επενδυτή (βλέπε Σημείωση (4) πιο κάτω) Ημερομηνία 
 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
…………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………..  
 

 
 
Σημειώσεις: 
 
(1) Ο Αριθμός Μερίδας Επενδυτή, ο Λογαριασμός Αξιών, το Όνομα και ο Κωδικός Χειριστή σας στο Χρηματιστηρίο Αξιών 

Κύπρου (ΧΑΚ) ή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) των Ελληνικών Χρηματιστηρίων πρέπει να συμπληρωθούν στην 
παρούσα Αίτηση Εγγραφής ώστε η Τράπεζα να πιστώσει τις Μετοχές Δημόσιας Προσφοράς στη μερίδα σας. Εάν 
επιθυμείτε όπως οι Μετοχές της Δημόσιας Προσφοράς καταχωρηθούν στο όνομα του θεματοφύλακα, εντολοδόχου, 
εμπιστευματοδόχου ή αντιπροσώπου σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τον Αριθμό Μερίδας Επενδυτή, το Λογαριασμό 
Αξιών, τον Κωδικό και το Όνομα του Χειριστή του θεματοφύλακα, εντολοδόχου, εμπιστευματοδόχου ή αντιπροσώπου σας 
(ως εφαρμόζεται).  
 
Μέτοχοι που θα αποκτήσουν Μετοχές Δημόσιας Προσφοράς σε περίπτωση που δεν ορίσουν Χειριστή στην Αίτηση τότε οι 
μετοχές θα πιστωθούν στον ειδικό λογαριασμό της μερίδας τους, του οποίου χειριστής είναι το ΧΑΚ ή το ΣΑΤ των 
Ελληνικών Χρηματιστηρίων και δεν θα είναι σε θέση να τις διαπραγματευθούν μέχρις ότου προβούν στις κατάλληλες 
ενέργειες για μεταφορά των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης στο Χειριστή τους. 

 
(2) Σε περίπτωση που η παρούσα Αίτηση Εγγραφής υπογραφεί από κάποιον άλλο για λογαριασμό του Δικαιούχου Μετόχου το 

πρωτότυπο του σχετικού πληρεξουσίου (ή ένα πλήρες αντίγραφό του, επικυρωμένο από πιστοποιών υπάλληλο ή Αρχή) 
πρέπει να συνοδεύει την παρούσα Αίτηση Εγγραφής μαζί με όλα τα έγγραφα προσδιορισμού ταυτότητας του ατόμου που 
υπογράφει την αίτηση. 
 

(3) Οι υπογραφές πρέπει να είναι οι εξουσιοδοτημένες υπογραφές για το τραπεζικό λογαριασμό που θα χρεωθεί και / ή θα 
πιστωθεί, όπως ορίζεται στις παραγράφους 5 και 7 πιο πάνω της παρούσας Αίτησης Εγγραφής.  
 

(4) Οι υπογραφές πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένες υπογραφές για τη Μερίδα Επενδυτή στην οποίο θα πιστωθούν οι Μετοχές 
της Δημόσιας Προσφοράς. Αν επιθυμείτε οι Μετοχές της Δημόσιας Προσφοράς να πιστωθούν στο όνομα του 
θεματοφύλακα, εντολοδόχου, εμπιστευματοδόχου ή αντιπροσώπου σας, αυτές πρέπει να είναι οι εξουσιοδοτημένες 
υπογραφές για τη Μερίδα Επενδυτή του θεματοφύλακα, εντολοδόχου, εμπιστευματοδόχου ή αντιπροσώπου (ως 
εφαρμόζεται). 
 

(5) Η παρούσα Αίτηση Εγγραφής μόλις συμπληρωθεί και υπογραφεί, θα πρέπει να παραδοθεί  δια χειρός (κατά τις εργάσιμες 
ώρες) σε λειτουργό ή διευθυντή καταστήματος της Τράπεζας στην Κύπρο («Λειτουργό Καταστήματος»), ούτως ώστε να 
ληφθεί από τέτοιο Λειτουργό Καταστήματος  το αργότερο μέχρι τις 1.30 μ.μ. στις 9 Ιανουαρίου 2015. Μετά από το χρόνο 
αυτό, τα Έντυπα Αίτησης δεν θα είναι έγκυρα. Οι Δικαιούχοι Μέτοχοι θα πρέπει να σημειώσουν ότι οι αιτήσεις, αφού 
υποβληθούν, θα είναι αμετάκλητες. 
 

(6) Για πληροφορίες σε σχέση με τις Αιτήσεις Εγγραφής θα πρέπει να απευθύνονται προς το Λειτουργό Καταστήματος. 
Εναλλακτικά, για πληροφορίες σε σχέση με τις Αιτήσεις Εγγραφής μπορούν να απευθύνονται προς την CISCO στο 
τηλέφωνο +357 22121700. Οι γραμμές θα είναι ανοικτές από τις 8.30 π.μ. έως 5.30 μ.μ, Δευτέρα έως Παρασκευή και θα 
παραμείνουν ανοικτές μέχρι τις 1.30 μ.μ.. της 9ης Ιανουαρίου 2015. Παρακαλούμε  όπως σημειώσετε ότι ούτε η Τράπεζα, 
ούτε η CISCO δεν μπορεί να παρέχουν χρηματοοικονομικές συμβουλές σχετικά με τα πλεονεκτήματα της Δημόσιας 
Προσφοράς. 
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