
 

1  

 

 
 
 

 

 

 
   Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περιόδου από  

1 Ιανουαρίου 2014 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014  

 

 

σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009  

του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις αποσκοπούν σε μία γενική 
ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου (‘Συγκρότημα’) και της 
ιθύνουσας εταιρίας Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ (‘Εταιρία’).  Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε 
οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με το Συγκρότημα, να ανατρέξει στην ιστοσελίδα του όπου 
αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, η έκθεση των 
ανεξάρτητων ελεγκτών, καθώς και η λεπτομερής επεξηγηματική κατάσταση των αποτελεσμάτων, οι οποίες είναι επίσης 
διαθέσιμες στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρίας (Οδός Στασίνου 51, Αγ. Παρασκευή, Στρόβολος, Τ.Θ. 24884, 1398 
Λευκωσία, Κύπρος, Τηλέφωνο: +357 22 122128, Τέλεφαξ: +357 22 378422). 

Ιστοσελίδα: www.bankofcyprus.com - Σχέσεις Επενδυτών/Οικονομικά Στοιχεία. 

Ημερομηνία έγκρισης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων για την περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 από το 
Διοικητικό Συμβούλιο: 26 Νοεμβρίου 2014. 
 
 

http://www.bankofcyprus.com/


ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ   

Στοιχεία Ενδιάμεσης Ενοποιημένης Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων  

και Συνολικών Εισοδημάτων 
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Εννιάμηνο που έληξε στις 

30 Σεπτεμβρίου 

Τρίμηνο που έληξε στις  

30 Σεπτεμβρίου 

2014 

2013 

(αναπροσαρμογή και 

επαναπαρουσίαση) 

2014 

2013 

(αναπροσαρμογή και 

επαναπαρουσίαση) 

 €000 €000 €000 €000 

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες     

Καθαρά έσοδα από τόκους 790.394 708.673 244.426 290.009 

Καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες 130.748 124.183 42.970 40.545 

Καθαρές (ζημιές)/κέρδη από διαπραγμάτευση 

συναλλάγματος 
(17.206) (1.279) (14.827) 

15.420 

Καθαρά κέρδη/(ζημιές) από συναλλαγές με 

χρηματοοικονομικά μέσα  
169.734 (16.066) 9.211 (6.759) 

Έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες μείον απαιτήσεις και 

προμήθειες 
35.442 50.785 10.394 

11.921 

Λοιπά έσοδα/(έξοδα) 5.458 (24.571) (2.144) 3.547 

 1.114.570 841.725 290.030 354.683 

Δαπάνες προσωπικού (202.634) (371.930) (67.236) (179.608) 

Άλλα λειτουργικά έξοδα (196.338) (181.414) (65.569) (61.188) 

Κέρδη πριν την απομείωση δανείων και απαιτήσεων 

από πελάτες 
715.598 288.381 157.225 113.887 

Προβλέψεις για απομείωση δανείων και απαιτήσεων από 

πελάτες 
(492.289) (790.413) (163.169) (257.917) 

Κέρδη/(ζημιές) πριν το μερίδιο στα κέρδη/(ζημιές) 

συγγενών εταιριών και κοινοπραξιών 
223.309 (502.032) (5.944) (144.030) 

Μερίδιο στα κέρδη/(ζημιές) συγγενών εταιριών και 

κοινοπραξιών 
1.637 (4.277) (2.474) (4.630) 

Κέρδη/(ζημιές) πριν τη φορολογία από 

συνεχιζόμενες δραστηριότητες 
224.946 (506.309) (8.418) (148.660) 

Φορολογία (14.988) 3.152 (5.397) 663 

Κέρδη/(ζημιές) μετά τη φορολογία από 

συνεχιζόμενες δραστηριότητες 
209.958 (503.157) (13.815) (147.997) 

Μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες     

Ζημιές μετά τη φορολογία από μη συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες 
(150.215) (1.456.871) - (67) 

Κέρδη/(ζημιές) για την περίοδο 59.743 (1.960.028) (13.815) (148.064) 

 

Αναλογούντα σε:      

Ιδιοκτήτες της Εταιρίας – συνεχιζόμενες δραστηριότητες 225.826 (496.055) (5.774) (146.237) 

Ιδιοκτήτες της Εταιρίας – μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες (150.176) (1.456.869) - (65) 

Σύνολο κερδών/(ζημιών) που αναλογεί στους ιδιοκτήτες της 

Εταιρίας 
75.650 (1.952.924) (5.774) (146.302) 

Δικαιώματα μειοψηφίας – συνεχιζόμενες δραστηριότητες (15.868) (7.102) (8.041) (1.760) 

Δικαιώματα μειοψηφίας – μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες (39) (2) - (2) 

Κέρδη/(ζημιές) για την περίοδο 59.743 (1.960.028) (13.815) (148.064) 

 
Βασικά και προσαρμοσμένα κέρδη/(ζημιές) κατά 

μετοχή (€) – συνεχιζόμενες δραστηριότητες 
0,0459 (0,1543) (0,0011) (0,0308) 

Βασικά και προσαρμοσμένα κέρδη/(ζημιές) κατά 

μετοχή (€) 
0,0154 (0,6076) (0,0011) (0,0309) 

 

Κέρδη/(ζημιές) για την περίοδο 59.743 (1.960.028) (13.815) (148.064) 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά τη φορολογία 17.067 7.671 14.475 18.315 

Συνολικά εισοδήματα/(ζημιές) για την περίοδο 76.810 (1.952.357) 660 (129.749) 

 

Αναλογούντα σε:     

Ιδιοκτήτες της Εταιρίας 94.138 (1.942.483) 9.379 (127.340) 

Δικαιώματα μειοψηφίας (17.328) (9.874) (8.719) (2.409) 

Συνολικά εισοδήματα/(ζημιές) για την περίοδο 76.810 (1.952.357) 660 (129.749) 

 

 



ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ   

Στοιχεία Ενδιάμεσου Ενοποιημένου Ισολογισμού 
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30 Σεπτεμβρίου 
2014 

31 Δεκεμβρίου  
2013 

(αναπροσαρμογή) 

 Σημ. €000 €000 

Περιουσιακά στοιχεία    

Μετρητά και καταθέσεις με κεντρικές τράπεζες  839.936 1.240.043 

Τοποθετήσεις σε τράπεζες  1.576.836 1.290.102 

Επενδύσεις 3 1.904.027 2.759.855 

Επενδύσεις που εκχωρήθηκαν ως εξασφάλιση 3 673.770 672.809 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα  43.502 28.765 

Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες  19.352.151 21.764.338 

Περιουσιακά στοιχεία ασφαλιστικών κλάδων ζωής που 
αναλογούν στου ασφαλιζόμενους 

 468.540 443.579 

Ακίνητα και εξοπλισμός  354.817 414.404 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία  134.830 130.580 

Περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση  517.401 - 

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία  1.400.960 1.401.833 

Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες  216.100 203.131 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  27.482.870 30.349.439 

Υποχρεώσεις    

Καταθέσεις από τράπεζες  129.985 196.422 

Χρηματοδότηση από κεντρικές τράπεζες  8.603.680 10.956.277 

Συμφωνίες επαναγοράς  577.478 594.004 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα  71.754 83.894 

Καταθέσεις πελατών   13.329.795 14.971.167 

Υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων συμβολαίων   575.526 551.829 

Ομολογιακά δάνεια  4.715 1.515 

Λοιπές υποχρεώσεις 4 400.134 251.979 

Δανειακό κεφάλαιο  5.178 4.676 

Σύνολο υποχρεώσεων   23.698.245 27.611.763 

Ίδια κεφάλαια    

Μετοχικό κεφάλαιο  892.238 4.683.985 

Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο  553.373 - 

Αποθεματικό από μείωση κεφαλαίου  1.952.486 - 

Μετοχές που υπόκεινται σε προσωρινά διατάγματα   297 58.922 

Αποθεματικά επανεκτίμησης και άλλα αποθεματικά  95.531 72.251 

Αδιανέμητα κέρδη/(συσσωρευμένες ζημιές)  233.726 (2.151.835) 

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους ιδιοκτήτες 
της Εταιρίας 

 3.727.651 2.663.323 

Δικαιώματα μειοψηφίας  56.974 74.353 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   3.784.625 2.737.676 

Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων   27.482.870 30.349.439 

 
  
 



ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ    

Στοιχεία Ενδιάμεσης Ενοποιημένης Κατάστασης Μεταβολών  

Ιδίων Κεφαλαίων 
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 Εννιάμηνο που έληξε στις  
30 Σεπτεμβρίου 

2014 
2013 

(αναπροσαρμογή) 

 €000 €000 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων, 1 Ιανουαρίου 2.730.594 335.275 

Οριστικοποίηση της λογιστικής απεικόνισης της εξαγοράς της Λαϊκής 

Τράπεζας 
7.082 - 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων, 1 Ιανουαρίου (αναπροσαρμογή) 2.737.676 335.275 

Κέρδη/(ζημιές) για την περίοδο 59.743 (1.960.028) 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα για την περίοδο  17.067 7.671 

Μετατροπή καταθέσεων και δομημένων προϊόντων σε μετοχές 150 3.786.624 

Πώληση θυγατρικής (51) - 

Έκδοση μετοχών 1.000.000 - 

Έξοδα έκδοσης μετοχών (29.960) - 

Μετατροπή Μετατρέψιμων Χρεογράφων 2013/2018, Αξιογράφων 
Κεφαλαίου 12/2007 και Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου σε 
μετοχές 

- 122.535 

Μετοχές που υπόκεινται σε προσωρινά διατάγματα - 60.182 

Εξαγορές  - 443.918 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων, 30 Σεπτεμβρίου 3.784.625 2.796.177 

 

 



ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ    

Στοιχεία Ενδιάμεσης Ενοποιημένης Κατάστασης Συνολικών Εισοδημάτων 
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Εννιάμηνο που έληξε στις  

30 Σεπτεμβρίου 

Τρίμηνο που έληξε στις  

30 Σεπτεμβρίου 

 2014 
2013 

(αναπροσαρμογή) 
2014 

2013 
(αναπροσαρμογή) 

 €000 €000 €000 €000 

Κέρδη/ζημιές για την περίοδο 59.743 (1.960.028) (13.815) (148.064) 

Διαφορές από τη μετατροπή ξένου 
συναλλάγματος   

54.561 4.014 14.234 2.147 

Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση (37.821) 17.314 235 16.243 

Επανεκτίμηση ακινήτων  327 (13.657) 6 (75) 

Συνολικά εισοδήματα/(ζημιές) για την 

περίοδο 
76.810 (1.952.357) 660 (129.749) 

 

 
 

 



ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ    

Στοιχεία Ενδιάμεσης Ενοποιημένης Κατάστασης Ταμειακών Ροών 
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 Εννιάμηνο που έληξε στις  

30 Σεπτεμβρίου 

2014 
2013  

(αναπροσαρμογή και 
επαναπαρουσίαση) 

€000 €000 

Καθαρή ταμειακή ροή από/(για) εργασίες 607.711 (2.654.003) 

Καθαρή ταμειακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες 1.324.358 1.160.805 

Καθαρή ταμειακή ροή (για)/από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (1.569.529) 1.911.225 

Καθαρή αύξηση στα μετρητά και αντίστοιχα  

μετρητών για την περίοδο 
362.540 418.027 

Συναλλαγματικές διαφορές 10.568 33.714 

Σύνολο εισροών για την περίοδο 373.108 451.741 

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών, 1 Ιανουαρίου  1.463.243 1.337.956 

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών, 30 Σεπτεμβρίου 1.836.351 1.789.697 

 
 
 
 



ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ   

Στοιχεία Ενδιάμεσης Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων και Συνολικών Εισοδημάτων  
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 Εννιάμηνο που έληξε στις  
30 Σεπτεμβρίου   

Τρίμηνο που έληξε στις  
30 Σεπτεμβρίου   

2014 
2013  

(επαναπαρουσίαση) 
2014 

2013  
(επαναπαρουσίαση) 

€000 €000 €000 €000 

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες     

Καθαρά έσοδα από τόκους 752.684 634.207 226.222 263.123 

Καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες 102.773 89.485 32.617 28.008 

Καθαρές (ζημιές)/κέρδη από διαπραγμάτευση 
συναλλάγματος 

(19.207) (6.301) (15.960) 17.612 

Καθαρά κέρδη/(ζημιές) από συναλλαγές με 

χρηματοοικονομικά μέσα  
119.640 (14.846) (5.489) (6.142) 

Λοιπά (έξοδα)/έσοδα (14.661) (6.868) (6.836) 812 

 941.229 695.677 230.554 303.413 

Δαπάνες προσωπικού (153.269) (301.228) (51.096) (156.197) 

Άλλα λειτουργικά έξοδα (139.121) (124.413) (43.844) (41.364) 

Κέρδη πριν την απομείωση δανείων και 

απαιτήσεων από πελάτες  
648.839 270.036 135.614 105.852 

Προβλέψεις για απομείωση δανείων και 
απαιτήσεων από πελάτες 

(404.111) (714.293) (119.295) (232.206) 

Κέρδη/(ζημιές) πριν τη φορολογία από 

συνεχιζόμενες δραστηριότητες 
244.728 (444.257) 16.319 (126.354) 

Φορολογία (1.001) 5.076 - 4 

Κέρδη/(ζημιές) μετά την φορολογία από 
συνεχιζόμενες δραστηριότητες 

243.727 (439.181) 16.319 (126.350) 

Μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες     

Ζημιές μετά τη φορολογία από μη 
συνεχιζόμενες δραστηριότητες 

(16.863) (1.325.566) - (1.110) 

Κέρδη/(ζημιές) για την περίοδο 226.864 (1.764.747) 16.319 (127.460) 

 

Βασικά και προσαρμοσμένα 

κέρδη/(ζημιές) κατά μετοχή (€)-
συνεχιζόμενες δραστηριότητες 

0,0493 (0,1360) 0,0031 (0,0266) 

Βασικά και προσαρμοσμένα 
κέρδη/(ζημιές)  κατά μετοχή (€) 

0,0459 (0,5466) 0,0031 (0,0268) 

 

Κέρδη/(ζημιές) για την περίοδο 226.864 (1.764.747) 16.319 (127.460) 

Λοιπά συνολικά (έξοδα)/εισοδήματα για την 
περίοδο 

(19.723) (200.049) 17.584 (556) 

Συνολικά εισοδήματα/(ζημιές) για την 
περίοδο 

207.141 (1.964.796) 33.903 (128.016) 

 

 
 

 
 
 



ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ   

Στοιχεία Ενδιάμεσου Ισολογισμού 
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30 Σεπτεμβρίου 
2014 

31 Δεκεμβρίου  
2013 

(αναπροσαρμογή) 

 Σημ. €000 €000 

Περιουσιακά στοιχεία    

Μετρητά και καταθέσεις με κεντρικές τράπεζες  273.321 550.740 

Τοποθετήσεις σε τράπεζες  1.333.558 1.064.654 

Επενδύσεις  3 1.867.498 2.722.328 

Επενδύσεις που εκχωρήθηκαν ως εξασφάλιση 3 673.770 672.809 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα   43.481 28.723 

Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες  17.739.066 19.714.705 

Λογαριασμοί εταιριών Συγκροτήματος  973.183 1.115.708 

Επενδύσεις σε εταιρίες του Συγκροτήματος   442.335 442.335 

Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες  204.777 204.777 

Ακίνητα και εξοπλισμός  223.330 243.908 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία  13.993 16.975 

Περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση  428.939 - 

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία  977.921 904.507 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  25.195.172 27.682.169 

Υποχρεώσεις    

Καταθέσεις από τράπεζες  81.997 124.152 

Χρηματοδότηση από κεντρικές τράπεζες  8.603.680 10.956.277 

Συμφωνίες επαναγοράς  577.478 594.004 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα  71.590 83.957 

Καταθέσεις πελατών  11.257.106 12.745.743 

Λογαριασμοί εταιριών Συγκροτήματος  660.670 563.579 

Ομολογιακά δάνεια  687 674 

Λοιπές υποχρεώσεις 4 305.799 154.949 

Σύνολο υποχρεώσεων   21.559.007 25.223.335 

Ίδια κεφάλαια    

Μετοχικό κεφάλαιο  892.238 4.683.985 

Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο  553.373 - 

Αποθεματικό από μείωση κεφαλαίου  1.952.486 - 

Μετοχές που υπόκεινται σε προσωρινά διατάγματα  297 58.922 

Αποθεματικά επανεκτίμησης και άλλα αποθεματικά  27.344 43.086 

Αδιανέμητα κέρδη/(συσσωρευμένες ζημιές)   210.427 (2.327.159) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   3.636.165 2.458.834 

Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων   25.195.172 27.682.169 

 
 



ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ   

Στοιχεία Ενδιάμεσης Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
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 Εννιάμηνο που έληξε στις  
30 Σεπτεμβρίου  

2014 2013 

 €000 €000 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων, 1 Ιανουαρίου  2.451.752 259.445 

Οριστικοποίηση της λογιστικής απεικόνισης της εξαγορά της Λαϊκής Τράπεζας 7.082 - 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων, 1 Ιανουαρίου (αναπροσαρμογή) 2.458.834 259.445 

Κέρδη/(ζημιές) για την περίοδο   226.864 (1.764.747) 

Λοιπά συνολικά έξοδα για την περίοδο (19.723) (200.049) 

Μετατροπή καταθέσεων και δομημένων προϊόντων σε μετοχές 150 3.806.541 

Έκδοση μετοχών 1.000.000 - 

Έξοδα έκδοσης μετοχών (29.960) - 

Μετατροπή Μετατρέψιμων Χρεογράφων 2013/2018, Αξιογράφων Κεφαλαίου 
12/2007 και Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου σε μετοχές   

- 122.535 

Μετοχές που υπόκεινται σε προσωρινά διατάγματα - 60.182 

Εξαγορές  - 423.378 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων, 30 Σεπτεμβρίου 3.636.165 2.707.285 
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 Εννιάμηνο που έληξε στις 
30 Σεπτεμβρίου 

Τρίμηνο που έληξε στις 
30 Σεπτεμβρίου 

 
2014 

2013 
(αναπροσαρμογή) 

2014 
2013 

(αναπροσαρμογή) 

€000 €000 €000 €000 

Κέρδη/(ζημιές) για την περίοδο 226.864 (1.764.747) 16.319 (127.460) 

Διαφορές από τη μετατροπή ξένου 
συναλλάγματος   

(357) 2.038 (1.728) 804 

Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση (19.366) (191.316) 19.312 (1.360) 

Επανεκτίμηση ακινήτων - (10.771) - - 

Συνολικά εισοδήματα/(ζημιές) για 
την περίοδο  

207.141 (1.964.796) 33.903 (128.016) 
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 Εννιάμηνο που έληξε στις  

30 Σεπτεμβρίου  

2014 2013 

€000 €000 

Καθαρή ταμειακή ροή από/(για) εργασίες 629.008 (2.190.492) 

Καθαρή ταμειακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες 1.312.347 11.089 

Καθαρή ταμειακή ροή (για)/από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

(1.572.599) 2.007.071 

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα μετρητά και αντίστοιχα 
μετρητών για την περίοδο 

368.756 (172.332) 

Συναλλαγματικές διαφορές (8.463) 12.322 

Σύνολο εισροών/(εκροών) για την περίοδο 360.293 (160.010) 

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών, 1 Ιανουαρίου  900.181 993.410 

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών, 30 Σεπτεμβρίου 1.260.474 833.400 
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1. Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 

Σεπτεμβρίου 2014 έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο που εφαρμόζεται για την 
ενδιάμεση οικονομική έκθεση, όπως αυτό υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (‘ΔΛΠ 34’). 

 
2. Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 

Σεπτεμβρίου 2014 ετοιμάστηκαν με βάση τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν για την ετοιμασία 
των ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013.  
Επιπρόσθετα, το Συγκρότημα υιοθέτησε τα ακόλουθα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες, τα οποία 
δεν είχαν ουσιώδη επίδραση στις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις:  

 
 ΔΛΠ 27 Ξεχωριστές Οικονομικές Καταστάσεις (Τροποποίηση) 
 ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς Εταιρίες και Κοινοπραξίες (Τροποποίηση) 

 ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 
 ΔΠΧΑ 11 Κοινές Διευθετήσεις 

 ΔΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συμμετοχών σε άλλες επιχειρήσεις 
 Μεταβατική Προσανατολισμού (Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12) 
 Εταιρείες Επενδύσεων (Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 27) 
 ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση (Τροποποίηση) – Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών     

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. 

 Γνωστοποιήσεις για ανακτήσιμα ποσά μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (Τροποποιήσεις 
στο ΔΛΠ 36)  

 Ανανέωση Παραγώγων και Συνέχιση Λογιστικής Αντιστάθμισης (Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 39) 
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3. Οι επενδύσεις του Συγκροτήματος και της Εταιρίας αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 30 Σεπτεμβρίου 
2014 

31 Δεκεμβρίου 
2013 

Συγκρότημα €000 €000 

Επενδύσεις   

Επενδύσεις στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων  30.672 25.160 

Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση 74.984 161.258 

Επενδύσεις που ταξινομήθηκαν ως δάνεια και απαιτήσεις  1.798.371 2.573.437 

 1.904.027 2.759.855 

Επενδύσεις που εκχωρήθηκαν ως εξασφάλιση    

Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση 673.770 672.809 

 2.577.797 3.432.664 

 

 30 Σεπτεμβρίου 
2014 

31 Δεκεμβρίου 
2013 

Εταιρία €000 €000 

Επενδύσεις   

Επενδύσεις στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων  19.445 16.973 

Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση 49.682 132.115 

Επενδύσεις που ταξινομήθηκαν ως δάνεια και απαιτήσεις  1.798.371 2.573.240 

 1.867.498 2.722.328 

Επενδύσεις που εκχωρήθηκαν ως εξασφάλιση    

Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση 673.770 672.809 

 2.541.268 3.395.137 

 
4. Οι λοιπές υποχρεώσεις στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 περιλαμβάνουν προβλέψεις για επιδικίες ή υπό διαιτησία 

διαφορές ύψους €64.784 χιλ. για το Συγκρότημα και €55.978 χιλ. για την Εταιρία και λοιπές προβλέψεις 
ύψους €16.542 χιλ. για το Συγκρότημα και €14.874 χιλ. για την Εταιρία. Η πρόβλεψη για επιδικίες ή υπό 
διαιτησία διαφορές του Συγκροτήματος στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 παρατίθεται στη Σημείωση 22 των 
ενδιάμεσων συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Δεν υπάρχουν σε εκκρεμότητα 
οποιεσδήποτε άλλες σημαντικές επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές του Συγκροτήματος καθώς και 

αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική 
κατάσταση ή λειτουργία του Συγκροτήματος.  

 
5. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού του Συγκροτήματος στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 ανήλθε σε 6.639 

(30 Σεπτεμβρίου 2013: 8.323) και της Εταιρίας 4.031 (30 Σεπτεμβρίου 2013: 4.109). 
 
6. Οι μετοχές της Εταιρίας που κατέχονται από οντότητες που ελέγχονται από το Συγκρότημα από συγγενείς 

εταιρίες και κοινοπραξίες (περιλαμβανομένων μετοχών που κατέχονται από θυγατρική εταιρία που διεξάγει 
ασφαλιστικές εργασίες κλάδου ζωής και κατέχει τις μετοχές ως μέρος των χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων που επενδύονται προς όφελος των ασφαλιζόμενων) στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 ήταν 

36.798 χιλ. και η αξία κτήσεως τους ήταν €109.514 χιλ. 
 
7. Oι εταιρίες, υποκαταστήματα, οι συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες του Συγκροτήματος στις 30 Σεπτεμβρίου 

2014 και η μέθοδος ενσωμάτωσης τους αναφέρονται στην Σημείωση 34 των ενδιάμεσων συνοπτικών 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
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8.  Συναλλαγές με συνδεόμενα πρόσωπα: 

 (α) Δάνεια και απαιτήσεις σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και βασικά διευθυντικά στελέχη: 
€3.646 χιλ. για το Συγκρότημα και την Εταιρία. 

 
 (β) Δάνεια και απαιτήσεις σε λοιπά συνδεδεμένα πρόσωπα: €740 χιλ. για το Συγκρότημα και 

€973.923 χιλ. για την Εταιρία. 
 
 (γ) Ενδεχόμενες και ανειλημμένες υποχρεώσεις (κυρίως πιστώσεις, εγγυήσεις και μη 

χρησιμοποιηθέντα όρια): €827 χιλ. για το Συγκρότημα και την Εταιρία. 
 
 (δ) Καταθέσεις από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και βασικά διευθυντικά στελέχη: €15.425 χιλ. 

για το Συγκρότημα και την Εταιρία. 
 
 (ε) Καταθέσεις από λοιπά συνδεδεμένα πρόσωπα: €11.799 χιλ. για το Συγκρότημα και €672.469 χιλ. 

για την Εταιρία. 

 

 (στ) Έσοδα από τόκους: €110 χιλ. για το Συγκρότημα και €22.834 χιλ. για την Εταιρία. 
 
 (ζ) Έξοδα από τόκους: €321 χιλ. για το Συγκρότημα και €6.252 χιλ. για την Εταιρία. 
 
 (η) Συναλλαγές και αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βασικών διευθυντικών στελεχών και 

συνδεδεμένων προσώπων: €3.107 χιλ. για το Συγκρότημα και €2.742 χιλ. για την Εταιρία. 
   
9.  Άλλες πληροφορίες 
 

 Οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες του Συγκροτήματος για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 
Σεπτεμβρίου 2014 ανήλθαν σε €16.377 χιλ. 

 

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 και 27 Οκτωβρίου 2014, η Cyprus Popular Bank Public Co Ltd, η Renova 
Group, η TD Asset Management και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης κατείχαν 
9,62%, 5,46%, 5,23% και 5,02% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας αντίστοιχα. 
 

10.  Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού  

 Συνολική Αξιολόγηση της ΕΚΤ  

Ως αποτέλεσμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου του Συγκροτήματος κατά €1 δις το Σεπτέμβριο του 2014, 
το Συγκρότημα πέρασε τη Συνολική Αξιολόγηση της ΕΚΤ για το 2014 που διεξήχθηκε πριν την καθιέρωση του 
Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού το Νοέμβριο του 2014.  Η Συνολική Αξιολόγηση διεξήχθηκε από την ΕΚΤ σε 
συνεργασία με την ΚΤΚ και περιλάμβανε δύο πυλώνες, Έλεγχο Ποιότητας Ενεργητικού AQR και άσκηση 
προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.  
 

Το επίπεδο αναφοράς για τον δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 περιλαμβανομένων και των 
μεταβατικών διατάξεων της Οδηγίας Κεφαλαιακών Απαιτήσεων IV (CRD IV) και των νέων Κανονισμών 
Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (CRR) για τον Έλεγχο Ποιότητας Ενεργητικού AQR και το Βασικό Σενάριο ήταν 8%.  
Για σκοπούς της πανευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, το ελάχιστο όριο για τον δείκτη 
Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 που εφαρμόστηκε για όλες τις τράπεζες που συμμετείχαν στην άσκηση 
ήταν 8% για το Βασικό Σενάριο και 5,5% για το Δυσμενές Σενάριο. 
 

Ως αποτέλεσμα του Ελέγχου Ποιότητας Ενεργητικού AQR και της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, 
ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (με τις μεταβατικές διατάξεις σε ισχύ από την 1.1.2014) που 
έχει προσαρμοστεί βάσει του Ελέγχου Ποιότητας Ενεργητικού AQR του Συγκροτήματος, εκτιμάται στο 7,28%, ο 
δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 που έχει προσαρμοστεί μετά το Βασικό Σενάριο εκτιμάται στο 
7,73% και ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1  που έχει προσαρμοστεί μετά το Δυσμενές 
Σενάριο εκτιμάται στο 1,51%.  Με βάση τους εκτιμώμενους δείκτες κεφαλαίου, το θεωρητικό Σωρευτικό 
Κεφαλαιακό Έλλειμμα μετά την Συνολική Αξιολόγηση ανέρχεται σε €919 εκατ.  Λαμβάνοντας υπόψη την επιτυχή 

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους €1 δις που ολοκληρώθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2014, το θεωρητικό 
κεφαλαιακό έλλειμμα καλύπτεται και υπάρχει πλεόνασμα κεφαλαίου ύψους €81 εκατ.  Ως εκ τούτου, το 
Συγκρότημα δεν είναι υποχρεωμένο να προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες για ενίσχυση κεφαλαίου.   
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10. Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού (συνέχεια) 

 Συνολική Αξιολόγηση της ΕΚΤ (συνέχεια) 

Λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 
που έχει προσαρμοστεί βάσει του Ελέγχου Ποιότητας Ενεργητικού AQR, εκτιμάται στο 11,53% (με τις 
μεταβατικές διατάξεις σε ισχύ από 1.1.2014), ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 που έχει 
προσαρμοστεί μετά το Βασικό Σενάριο εκτιμάται στο 11,62% και ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών 
Κατηγορίας 1 που έχει προσαρμοστεί μετά το Δυσμενές σενάριο εκτιμάται στο 5,85%. 

 
Από το συνολικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης του Ελέγχου Ποιότητας Ενεργητικού AQR  προέκυψε 
αναπροσαρμογή ύψους €731 εκατ. στις προβλέψεις στις 31 Δεκεμβρίου 2013, που κατανέμεται σε προβλέψεις σε 
ατομική βάση ύψους €277 εκατ. και συλλογικές  προβλέψεις ύψους €454 εκατ., η οποία είχε αρνητικό αντίκτυπο 
στον δείκτη Μεταβατικών Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1  (CET1) για σκοπούς προληπτικής 
εποπτείας. Η Εταιρία θεωρεί ότι οι αναπροσαρμογές που έγιναν στη βάση της Συνολικής Αξιολόγησης, δεν 
υποδεικνύουν με οποιοδήποτε τρόπο ότι η Εταιρία απέτυχε να εναρμονιστεί με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Επιπλέον, αναφέρεται ότι δεν έχει περιέλθει στην αντίληψη της Εταιρίας ότι στα 

πλαίσια του Ελέγχου Ποιότητας Ενεργητικού AQR εντοπίστηκαν οποιαδήποτε λογιστικά λάθη ή πολιτικές που να 
μη συνάδουν με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 
 
Μετά την ολοκλήρωση της Συνολικής του Αξιολόγησης (Comprehensive Assessment), η οποία ήταν μια εποπτική 
άσκηση, ο ΕΕΜ έχει ζητήσει από το Συγκρότημα να επισκοπήσει ορισμένες από τις λογιστικές του εκτιμήσεις σε 

σχέση με τις προβλέψεις στα πλαίσια του ψηλότερου βαθμού συντηρητισμού που χρησιμοποιήθηκε στον Έλεγχο 
Ποιότητας Ενεργητικού AQR. Αν χρειαστεί, οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές σε εκτιμήσεις θα αντικατοπτριστούν 
στις οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για το έτος 2014.  Επιπρόσθετα, παρά το γεγονός ότι ο 
Έλεγχος Ποιότητας Ενεργητικού ΑQR και η άσκηση προσoμοίωσης ακραίων καταστάσεων δεν κατέδειξαν 
οποιοδήποτε κεφαλαιακό έλλειμμα για το Συγκρότημα μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, ο ΕΕΜ ζήτησε, σε 
σχέση με τον Έλεγχο Ποιότητας Ενεργητικού AQR από την Εταιρία να επισκοπήσει, σε μελλοντική βάση, 
ορισμένες από τις λογιστικές εκτιμήσεις τις οποίες προβαίνει, όπως αυτές που αφορούν τις προβλέψεις.  Το 

γεγονός αυτό δύναται να επηρεάσει δυσμενώς την κεφαλαιακή βάση και τα οικονομικά αποτελέσματα της 
Εταιρίας στο μέλλον. 
 
 Ψηφίσματα της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 

Οι μέτοχοι στην Ετήσια Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ) που πραγματοποιήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2014, εξέτασαν και 
υιοθέτησαν όλα τα ειδικά ψηφίσματα που περιλήφθηκαν στην Πρόσκληση σύγκλησης της ΕΓΣ αναφορικά με τις 
τροποποιήσεις στο Καταστατικό της Εταιρίας. 
 
Μετά το πέρας της ΕΓΣ, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε και εξέλεξε τον Δρ. Josef Ackermann ως Πρόεδρο 

και τους κκ Wilbur Ross και Vladimir Strzhalkovskiy ως Αντιπροέδρους. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά τα πιο πάνω, αποτελείται από τους ακόλουθους: Δρ. Josef Ackermann 
(Πρόεδρος), κ. Wilbur Ross (Αντιπρόεδρος), κ. Vladimir Strzhalkovskiy (Αντιπρόεδρος), κ. Ιωάννης 
Ζωγραφάκης, κ. Μάριος Καλοχωρίτης, Δρ. Χριστόδουλος Πατσαλίδης, κ. Μιχάλης Σπανός, κ. Arne Berggren, 
κ. Maxim Goldman and κ. John Patrick Hourican.  
 
 Συμφωνία πώλησης του δανειακού χαρτοφυλακίου στο Ηνωμένο Βασίλειο  

Στις 31 Οκτωβρίου 2014 η Εταιρία ολοκλήρωσε την πώληση ενός δανειακού χαρτοφυλακίου του Συγκροτήματος 
στο Ηνωμένο Βασίλειο, που αποτελείτο, ως επί το πλείστον, από δάνεια εξασφαλισμένα με κατοικίες και εμπορικά 

ακίνητα (το ‘Δανειακό Xαρτοφυλάκιο’) στην Mars Capital Finance Limited, που εξειδικεύεται στην παροχή και 

διαχείριση στεγαστικών δανείων και υπόκειται στην εποπτεία του Financial Conduct Authority του Ηνωμένου 
Βασιλείου, και στην Camael Mortgages Limited οι οποίες επελέγησαν ως επιτύχοντες υποψήφιοι αγοραστές 
κατόπιν ανταγωνιστικής διαδικασίας.  Η ονομαστική αξία του Δανειακού Χαρτοφυλακίου κατά την ημερομηνία 
κλεισίματος της συναλλαγής ανερχόταν σε £289 χιλ. 
 
Το Δανειακό Χαρτοφυλάκιο δεν συνδέεται με την εξ’ ολοκλήρου θυγατρική του Συγκροτήματος, Bank of Cyprus 

UK Ltd, αλλά είναι μέρος των δανείων που μεταφέρθηκαν στο Συγκρότημα από την εξαγορά ορισμένων 
εργασιών της Λαϊκής Τράπεζας τον Μάρτιο 2013, σύμφωνα με τα σχετικά διατάγματα που εκδόθηκαν από την 
ΚΤΚ. 
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10. Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού (συνέχεια) 

 Συμφωνία πώλησης του δανειακού χαρτοφυλακίου στο Ηνωμένο Βασίλειο (συνέχεια) 

Η συναλλαγή αυτή ενίσχυσε την ρευστότητα του Συγκροτήματος, με μικρή θετική επίδραση στο Κεφάλαιο 
Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 του Συγκροτήματος, λόγω της μείωσης στα σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία. 
 
 Αλλαγή στους όρους έκδοσης των Εγγυημένων Ομολόγων 

Τον Νοέμβριο, 2014 η ημερομηνία λήξης των Ομολόγων Εγγυημένων από την Κυπριακή Κυβέρνηση με 
ονομαστική αξία ύψους €1 δις άλλαξε από τον Νοέμβριο 2014 στον Νοέμβριο 2017. 
 
 Εξαγορά Αphrodite Hills 

Στο πλαίσιο της διαχείρισης των μεγάλων ανοιγμάτων της, το Νοέμβριο του 2014, η Εταιρία απέκτησε μέσω της 
100% θυγατρικής της Iperi Properties Ltd το 75% των μετόχων των πιο κάτω εταιριών, από την εταιρία RREEF 
G.O. II Mαlta Limited: 

 Aphrodite Holdings Limited, ιδιωτική εταιρία περιορισμένης ευθύνης που συστάθηκε και καταχωρήθηκε 

σύμφωνα με τους νόμους της Μάλτας και  
 Aphrodite Hills (Λάκκος του Φράγκου) Limited, ιδιωτική εταιρία περιορισμένης ευθύνης που συστάθηκε και 

καταχωρήθηκε σύμφωνα με τους νόμους της Κύπρου. 
 
Η εξαγορά έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού της Κύπρου.  Οι θυγατρικές έχουν 

αποκτηθεί με σκοπό την πώλησή τους στο άμεσο μέλλον. 
 
 Εισαγωγή μετοχών και άρση αναστολής διαπραγμάτευσης 

Η Εταιρία έχει εκδώσει ενημερωτικό δελτίο σε σχέση με τη Δημόσια Προσφορά και τις απαιτήσεις για εισαγωγή 
και διαπραγμάτευση των εκδομένων μη εισηγμένων συνήθων μετοχών και των μετοχών της Δημόσιας 
Προσφοράς στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ). 
 
Επίσης, η Εταιρία αναμένει ότι με την έκδοση του ενημερωτικού δελτίου και την παροχή της σχετικής 
πληροφόρησης στο επενδυτικό κοινό, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου θα προχωρήσει στην άρση του 
καθεστώτος αναστολής διαπραγμάτευσης των συνήθων μετοχών της Εταιρίας που είναι ήδη εισηγμένες στο ΧΑΚ 

και ΧΑ. 

 
Τα πιο πάνω υπόκεινται σε εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές και αναμένεται να πραγματοποιηθούν τον Δεκέμβριο 
2014. 
 
 Αίτηση Εισαγωγής στο ΧΑΚ και ΧΑ των εκδομένων μη εισηγμένων μετοχών  

Η Αίτηση Εισαγωγής που προτίθεται να υποβάλει η Εταιρία στο ΧΑΚ και ΧΑ αφορά τις πιο κάτω εκδομένες μη 
εισηγμένες μετοχές της Εταιρίας:  
 

 3.873.269.066 συνήθεις μετοχές οι οποίες εκδόθηκαν στους κατόχους ανασφάλιστων καταθέσεων και 
άλλων προϊόντων της Εταιρίας, συνέπεια των Διαταγμάτων σε σχέση με την Ανακεφαλαιοποίηση της 
Εταιρίας με διάσωση με ίδια μέσα (bail-in), 

 
 5.781.443 συνήθεις μετοχές οι οποίες εκδόθηκαν και παραχωρήθηκαν στους κατόχους χρεωστικών τίτλων 

μειωμένης εξασφάλισης της Εταιρίας, συνέπεια των Διαταγμάτων σε σχέση με την Ανακεφαλαιοποίηση της 
Εταιρίας με διάσωση με ίδια μέσα (bail-in), 

 

 858.708.764 συνήθεις μετοχές που εκδόθηκαν στη Λαϊκή Τράπεζα, συνέπεια των Διαταγμάτων περί 
πώλησης ορισμένων εργασιών της Λαϊκής Τράπεζας, και  

 
 4.166.666.667 νέων συνήθων μετοχών που προέκυψαν από την Τοποθέτηση και Ανοικτή Προσφορά.  Η 

Τοποθέτηση και Ανοικτή Προσφορά αποτελούν τη φάση 1 και 2 της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της 
Εταιρίας, σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ημερομηνίας 28 

Αυγούστου 2014.  

 
Η εισαγωγή των πιο πάνω εκδομένων μη εισηγμένων συνήθων μετοχών αναμένεται στις ή γύρω στις 16 
Δεκεμβρίου 2014 και θα είναι μεταγενέστερη της έναρξης εγγραφών στη Δημόσια Προσφορά που εκτιμάται να 
λάβει χώρα στις 15 Δεκεμβρίου 2014.  
 

 



ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ   

Σημειώσεις 
 

 

17  

 

10. Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού (συνέχεια) 

 Εισαγωγή μετοχών και άρση αναστολής διαπραγμάτευσης  

 Δημόσια Προσφορά  

Η Δημόσια Προσφορά σε ιδιώτες αποτελεί την τρίτη και τελική φάση της Συνολικής Αύξησης Μετοχικού 
Κεφαλαίου, η οποία στην περίπτωση που καλυφθεί πλήρως, η Εταιρία θα αντλήσει €100 εκατ. κεφάλαια και οι 
μετοχές που θα εκδοθούν θα αφορούν το 4,46% του διευρυμένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας μετά την 
ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς.  
 
Υπό τους όρους και προϋποθέσεις ως παρατίθενται στο ενημερωτικό δελτίο, οι δικαιούχοι μέτοχοι καλούνται να 
εγγραφούν για συνολικό μέγιστο ποσό μέχρι 416.666.667 μετοχές της Δημόσιας Προσφοράς, στην τιμή 

Δημόσιας Προσφοράς των €0,24 ανά μετοχή της Δημόσιας Προσφοράς. 
 
Η ημερομηνία αρχείου για σκοπούς της Δημόσιας Προσφοράς ορίσθηκε η 21 Νοεμβρίου 2014. Οι μετοχές που θα 
προκύψουν από τη Δημόσια Προσφορά θα έχουν τα ίδια δικαιώματα (rank pari passu) με τις ήδη εκδομένες 
πλήρως πληρωθείσες μετοχές της Εταιρίας. Οι δικαιούχοι μέτοχοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους εντός 

της περιόδου εγγραφών, η οποία αρχίζει στις 15 Δεκεμβρίου 2014 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 9 

Ιανουαρίου 2015. Νοουμένου ότι εκδοθούν μετοχές της Δημόσιας Προσφοράς, η Εταιρία προτίθεται να υποβάλει 
στο ΧΑΚ και ΧΑ τη σχετική Αίτηση για Εισαγωγή των Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς στις ή γύρω στις 14 
Ιανουαρίου 2015. Η Εταιρία αναμένει ότι η εισαγωγή των μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς στο ΧΑΚ και στο ΧΑ 
θα λάβει χώρα στις ή γύρω στις 28 Ιανουαρίου, οπόταν και θα αρχίσει η διαπραγμάτευση των εν λόγω μετοχών 
στο ΧΑΚ και ΧΑ.  

 
 
 

 


