
 

  

  
 

Αλαθνίλσζε 
 
Έγθξηζε θαη δεκνζίεπζε ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ ηεο Bank of Cyprus 
Holdings Public Limited Company αλαθνξηθά κε: (i) ηελ πξνηεηλφκελε 
έθδνζε κεηνρψλ ηεο Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company 
νλνκαζηηθήο αμίαο 10 ζεληο ηνπ Δπξψ έθαζηε ζηα πιαίζηα ηεο εηζαγσγήο 
κεηξηθήο εηαηξείαο γηα ηελ Τξάπεδα Κχπξνπ Γεκφζηα Δηαηξία Ληδ κέζσ ελφο 
ζρεδίνπ δηαθαλνληζκνχ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 198 κέρξη 200 ηνπ Πεξί 
Δηαηξεηψλ Νφκνπ ηεο Κχπξνπ θαη (ii) ηελ εηζαγσγή ζηε standard θαηεγνξία 
ηνπ Δπίζεκνπ Μεηξψνπ ηεο επνπηηθήο αξρήο θεθαιαηαγνξάο ηνπ 
Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ (Financial Conduct Authority, FCA), ηε 
δηαπξαγκάηεπζε ζηελ Κχξηα Αγνξά ηνπ Φξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ ηνπ 
Λνλδίλνπ, ηελ εηζαγσγή ζην Φξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ θαη ηε 
δηαπξαγκάηεπζε ζηελ Κχξηα Αγνξά ηνπ Φξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ, 
κέρξη 700,000,000 κεηνρψλ ηεο Bank of Cyprus Holdings Public Limited 
Company νλνκαζηηθήο αμίαο 10 ζεληο ηνπ Δπξψ έθαζηε 
 
Λεπθσζία, 30 Ννεκβξίνπ 2016 

 

ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ Ζ ΔΚΓΟΖ, ΓΖΜΟΗΔΤΖ Ή ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ, ΑΜΔΑ Ή ΔΜΜΔΑ, ΔΞ’ 
ΟΛΟΚΛΖΡΟΤ Ή ΔΝ ΜΔΡΔΗ, ΔΝΣΟ ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΓΗΚΑΗΟΓΟΗΑ ΟΠΟΤ ΚΑΣΗ 
ΣΔΣΟΗΟ ΘΑ ΠΑΡΑΒΗΑΕΔ ΣΗ ΝΟΜΟΘΔΗΔ ΣΖ ΔΝ ΛΟΓΩ ΓΗΚΑΗΟΓΟΗΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Προθίλ σγκροηήμαηος  

 
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 129 θαηαζηεκάηωλ, από ηα οποία 123 ιεηηοσργούλ ζηελ Κύπρο, 1 ζηε Ροσκαλία, 4 ζηο Ηλωκέλο 
Βαζίιεηο θαη 1 ζηα Channel Islands. Επηπιέολ, ε Σράπεδα ιεηηοσργεί γραθεία αληηπροζωπείας ζηε Ρωζία, ηελ Οσθραλία θαη ηελ 
Κίλα. Σο σγθρόηεκα εργοδοηεί 4.229 άηοκα δηεζλώς. ηης 30 επηεκβρίοσ 2016, ηο ύλοιο Περηοσζηαθώλ ηοητείωλ ηοσ 
σγθροηήκαηος αλερτόηαλ ζε €22,4 δης θαη ηα Ίδηα Κεθάιαηα ηοσ ζε €3,1 δης. 



 

 

Η Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο Κχπξνπ («ΕΚΚ») ελέθξηλε ζήκεξα, ζηηο 30 Ννεκβξίνπ 2016, ην 
ελεκεξσηηθφ δειηίν (ην «Ενεμερωηικό Δεληίο») ηεο Bank of Cyprus Holdings Public Limited 
Company («BOCH») αλαθνξηθά κε: 

(i) ηελ πξνηεηλφκελε έθδνζε κεηνρψλ ηεο BOCH νλνκαζηηθήο αμίαο 10 ζεληο ηνπ Δπξψ 

έθαζηε ζηα πιαίζηα ηεο εηζαγσγήο κεηξηθήο εηαηξείαο γηα ηελ Τξάπεδα Κχπξνπ 

Γεκφζηα Δηαηξία Ληδ (ε «Τράπεδα»), κέζσ ελφο ζρεδίνπ δηαθαλνληζκνχ ζχκθσλα κε 

ηα άξζξα 198 κέρξη 200 ηνπ Πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ ηεο Κχπξνπ (ην «Στέδιο») θαη 
 

(ii) ηελ εηζαγσγή ζηε standard θαηεγνξία ηνπ Δπίζεκνπ Μεηξψνπ ηεο επνπηηθήο αξρήο 

θεθαιαηαγνξάο ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ (Financial Conduct Authority «FCA») (ην 

«Δπίζεκν Μεηξψν»), ηε δηαπξαγκάηεπζε ζηελ Κχξηα Αγνξά ηνπ  Φξεκαηηζηεξίνπ 

Αμηψλ ηνπ Λνλδίλνπ («LSE»), ηελ εηζαγσγή ζην Φξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ 

(«ΦΑΚ») θαη ηε δηαπξαγκάηεπζε ζηελ Κχξηα Αγνξά ηνπ ΦΑΚ κέρξη 700,000,000 

κεηνρψλ ηεο BOCH νλνκαζηηθήο αμίαο 10 ζεληο ηνπ Δπξψ έθαζηε. 

Η BOCH είλαη δεκφζηα εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, πνπ ζπζηάζεθε ζηελ Ιξιαλδία κε 
εγγεγξακκέλν γξαθείν ζηε δηεχζπλζε Arthur Cox, Earlsfort Centre, Earlsfort Terrace, Dublin 
2, Ιξιαλδία. Η  BOCH έρεη ζπζηαζεί γηα λα θαηαζηεί ε κεηξηθή εηαηξεία ηεο Τξάπεδαο.  
 

Αναμενόμενο Υρονοδιάγραμμα Κύριων Γεγονόηων 

Δθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, νη φξνη ζε θεθαιαία ζε απηή ηελ ελφηεηα “Αλακελφκελν 
Φξνλνδηάγξακκα Κχξησλ Γεγνλφησλ” έρνπλ ηελ έλλνηα θαη ηελ εξκελεία πνπ ηνπο 
απνδίδεηαη ζηνπο αληίζηνηρνπο αγγιηθνχο Όξνπο ζην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν. 
 

Ο πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ην αλακελφκελν ρξνλνδηάγξακκα θχξησλ γεγνλφησλ  πνπ 
ζα αθνινπζήζνπλ ηελ επηθχξσζε ηνπ Σρεδίνπ απφ ηα Κππξηαθά Γηθαζηήξηα*. Σην παξφλ 
ζηάδην δελ είλαη γλσζηφ πφηε ζα εθδνζεί ε Γηθαζηηθή Απφθαζε επηθχξσζεο ηνπ Σρεδίνπ θαη, 
σο εθ ηνχηνπ, δελ κπνξνχλ λα δνζνχλ ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο ζην πην θάησ 
ρξνλνδηάγξακκα. 
 

Γεγονός  Ώρα και/ή εμερομενία  

Αλαθνίλσζε ηεο Τξάπεδαο γηα ηελ έθδνζε ηεο 

Γηθαζηηθήο Απφθαζεο 

Με ηελ έθδνζε Γηθαζηηθήο Απφθαζεο  

Τειεπηαία εκεξνκελία δηαπξαγκάηεπζεο 

Μεηνρψλ ηεο Τξάπεδαο 

Τ  (ηνπιάρηζηνλ 2 εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ 

αλαθνίλσζε ηεο Τξάπεδαο γηα ηελ έθδνζε 

Γηθαζηηθήο Απφθαζεο) 

Ηκεξνκελία Αξρείνπ Σρεδίνπ 5:30 κ.κ. ζηηο Τ 

Ημερομενία Ιζτύος ηοσ Στεδίοσ 

(περιλαμβανομένες ηες έκδοζες ηων 

μεηοτών ηες BOCH) 

Τ+7 εξγάζηκεο εκέξεο 

Έλαξμε δηαπξαγκάηεπζεο ησλ Μεηνρψλ ηεο 

BOCH ζηελ Κχξηα Αγνξά ηνπ ΦΑΚ  

Τ+8 εξγάζηκεο εκέξεο** 

Έλαξμε δηαπξαγκάηεπζεο ησλ Μεηνρψλ ηεο 

BOCH ζηελ Κχξηα Αγνξά ηνπ LSE 

Τ+8 εξγάζηκεο εκέξεο** 

Τειεπηαία Ηκεξνκελία Δθαξκνγήο 31 Μαξηίνπ 2017 (ε ηειεπηαία εκεξνκελία 
θαηά ηελ νπνία ην Σρέδην κπνξεί λα ηεζεί ζε 

Ιζρχ, εθηφο εάλ ε Τξάπεδα θαη ε BOCH 
ζπκθσλήζνπλ κηα κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία 
θαη (εθφζνλ ελδείθλπηαη)  θαη ην Γηθαζηήξην ην 

επηηξέςεη) 



 

 

 

*  Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, γίλεηαη ππφζεζε φηη, ην Σρέδην ζα εγθξηζεί απφ ηελ αλαγθαία 
πιεηνςεθία ησλ Μεηφρσλ ηεο Τξάπεδαο θαηά ηε γεληθή ζπλέιεπζε πνπ ζπγθιήζεθε  γη’ απηφ ηνλ ζθνπφ θαη φηη 
ην Σρέδην ζα επηθπξσζεί απφ ηα Κππξηαθά Γηθαζηήξηα ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

** Σηελ πεξίπησζε πνπ ην Σρέδην ηεζεί ζε Ιζρχ θαη νη ζρεηηθέο αηηήζεηο ζην UKLA, ζην LSE θαη ζην ΦΑΚ 
νινθιεξσζνχλ κε επηηπρία αλακέλεηαη φηη ε Δηζαγσγή ησλ  Μεηνρψλ ηεο BOCH  ζα ιάβεη ρψξα ην ζπληνκφηεξν 
ζηηο 13 Ιαλνπαξίνπ 2017 θαη φηη ε δηαπξαγκάηεπζε ησλ Μεηνρψλ ηεο BOCH ζα αξρίζεη ζην ΦΑΚ θαη ζην LSE 
ζηηο 10:30  π.κ. (ψξα Κχπξνπ)  θαη ζηηο 8:00 π.κ (ψξα Λνλδίλνπ) αληίζηνηρα ή φηαλ απηφ θαηαζηεί εθηθηφ θαηά ηε 
ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία. 

 
Δθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά, φιεο νη αλαθνξέο ζε ψξεο αλαθέξνληαη ζε ψξα Κχπξνπ. 
Οη εκεξνκελίεο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηφ ην αλακελφκελν ρξνλνδηάγξακκα θαη αθνινπζνχλ 
ηελ εκεξνκελία ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ βαζίδνληαη ζηηο ζεκεξηλέο πξνζδνθίεο ηεο BOCH 
θαη κπνξεί λα αιιάμνπλ. 
 
Τν Σρέδην ππφθεηηαη ζηηο Πξνυπνζέζεηο ηνπ Σρεδίνπ (βιέπε πην θάησ). Σε πεξίπησζε πνπ νη 
Πξνυπνζέζεηο ηνπ Σρεδίνπ δελ ηθαλνπνηεζνχλ (ή εμαιεηθζνχλ (waived)) πξηλ απφ ηελ 
Τειεπηαία Ηκεξνκελία Δθαξκνγήο ηνπο, ην Σρέδην ζα αθπξσζεί. 
 
Προϋποθέζεις ηοσ τεδίοσ 
 
Δθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, νη φξνη ζε θεθαιαία ζε απηή ηελ ελφηεηα “Πξνυπνζέζεηο ηνπ 
Σρεδίνπ” έρνπλ ηελ έλλνηα θαη ηελ εξκελεία πνπ ηνπο απνδίδεηαη ζηνπο αληίζηνηρνπο 
αγγιηθνχο Όξνπο ζην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν. 
 
Τν Σρέδην ππφθεηηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο, νη νπνίεο νξίδνληαη πιήξσο ζηελ 
Δγθχθιην Μεηφρσλ, θαη πεξηιακβάλνπλ: (i) έγθξηζε φισλ ησλ ςεθηζκάησλ ηνπ Σρεδίνπ, (ii) 
πξαγκαηνπνίεζε εηζαγσγήο, (iii) επηθχξσζε ηνπ Σρεδίνπ απφ ην Δπαξρηαθφ Γηθαζηήξην 
Λεπθσζίαο (ηα «Κσπριακά Δικαζηήρια»), (iv) παξάδνζε θαη εγγξαθή ηεο Γηθαζηηθήο 
Απφθαζεο ζε ζρέζε κε ην Σρέδην ζηνλ Έθνξν Δηαηξηψλ ζηελ Κχπξν, θαη (v) ιήςε φισλ ησλ 
θαλνληζηηθψλ εγθξίζεσλ απφ ηηο ζρεηηθέο αξρέο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο έγθξηζεο απφ ηελ 
Δπξσπατθή Κεληξηθή Τξάπεδα θαη ηελ Κεληξηθή Τξάπεδα ηεο Κχπξνπ ζε ζρέζε κε 
απαηηήζεηο αλαθνξηθά κε αιιαγή ειέγρνπ, θαη πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζζήθε ηεο BOC 
Holdings σο κεηξηθήο εηαηξείαο ηεο Τξάπεδαο θαη (vi) θαλέλα ηξίην πξφζσπν δελ έρεη πξνβεί 
ζε ελέξγεηεο πνπ ζα κπνξνχζαλ ή πνπ αλακέλεηαη φηη κπνξεί: (α) λα επεξεάζνπλ ηελ 
εθαξκνγή ηνπ Σρεδίνπ, (β) λα επεξεάζνπλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο Τξάπεδαο θαη ηεο BOCH 
θαη άιιεο ζεκαληηθέο ζρέζεηο κεηαμχ εηαηξηψλ ηνπ Σπγθξνηήκαηνο, (γ) λα απαηηεί, εκπνδίδεη ή 
θαζπζηεξεί ηελ εθπνίεζε ζεκαληηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ απφ νπνηαδήπνηε εηαηξία ηνπ 
Σπγθξνηήκαηνο, ή (δ) λα έρεη ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην Σπγθξφηεκα. 
 
Διζαγωγή 
 
Θα γίλνπλ αηηήζεηο ζην: (i) UKLA γηα εηζαγσγή ηνπ ζπλήζνπο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο BOCH 
ζηε standard θαηεγνξία ηνπ Δπίζεκνπ Μεηξψνπ ηεο επνπηηθήο αξρήο θεθαιαηαγνξάο ηνπ 
Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ (FCA), (ii) LSE γηα ηε δηαπξαγκάηεπζε ησλ κεηνρψλ ζηελ Κχξηα Αγνξά 
Δηζεγκέλσλ Αμηψλ ηνπ LSE, θαη (iii) ΦΑΚ γηα ηελ εηζαγσγή θαη δηαπξαγκάηεπζε ησλ κεηνρψλ 
ζηελ Κχξηα Αγνξά ηνπ ΦΑΚ. 
 
Σηελ πεξίπησζε φπνπ νη ζρεηηθέο αηηήζεηο ζην UKLA, LSE θαη ΦΑΚ νινθιεξσζνχλ κε 
επηηπρία θαη ην Σρέδην ζα ιάβεη λνκηθή ηζρχ, αλακέλεηαη φηη ε Δηζαγσγή ζα ιάβεη ρψξα ην 
λσξίηεξν ζηηο 13 Ιαλνπαξίνπ 2017 θαη φηη ε δηαπξαγκάηεπζε ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο 
BOCH ζα αξρίζεη ζην ΦΑΚ θαη ζην LSE ζηηο 10:30 π.κ. (ψξα Κχπξνπ)  θαη ζηηο 8:00 π.κ. 
(ψξα Λνλδίλνπ) αληίζηνηρα, ή φηαλ απηφ θαηαζηεί εθηθηφ θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία. 
 
  



 

 

Η ζπλνιηθή νλνκαζηηθή αμία ηνπ εθδνκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο BOCH ακέζσο κεηά 
ηελ Δηζαγσγή αλακέλεηαη λα αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ €45,000,000 δηαηξεκέλν ζε πεξίπνπ 
450,000,000 ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0.10 έθαζηε, φπσο ππνινγίδνληαη 
ζχκθσλα κε ηε Βάζε Δλνπνίεζεο, νη νπνίεο ζα εθδνζνχλ πιήξσο απνπιεξσκέλεο. Ωο 
κέξνο ηνπ Σρεδίνπ, ε BOCH ζα πξνρσξήζεη ζηελ έθδνζε κέρξη θαη 700,000,000 ζπλήζσλ 
κεηνρψλ. 
 
Γιαθέζιμα Έγγραθα 
 
Τν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν, σο έρεη εγθξηζεί απφ ηελ ΔΚΚ, ζα είλαη δηαζέζηκν ρσξίο επηβάξπλζε: 

 Σε ειεθηξνληθή κνξθή, απφ ηηο 30 Ννεκβξίνπ 2016: 
 

- ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Τξάπεδαο Κχπξνπ www.bankofcyprus.com (παξαθαιψ 

επηιέμηε «Σρέζεηο Δπελδπηψλ»), 
 

- ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γηεπζπληή Έθδνζεο Αλάδνρνπ Υπεχζπλνπ Σχληαμεο ηνπ 

Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, The Cyprus Investment and Securities Corporation 

Limited («CISCO»), www.cisco-online.com.cy, 
 

- ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΦΑΚ, www.cse.com.cy, θαη 
 

- ζηελ ηζηνζειίδα ηεο EKK, www.cysec.gov.cy, θαη 

 

 Σε έληππε κνξθή, απφ 1ε Γεθεκβξίνπ 2016: 
 

- ζηα Κεληξηθά Γξαθεία ηεο Τξάπεδαο (νδφο Σηαζίλνπ 51, Αγία Παξαζθεπή, 

Σηξφβνινο, 2002 Λεπθσζία), 
 

- ζηελ Υπεξεζία Μεηνρψλ & Φξενγξάθσλ ηεο Τξάπεδαο (Eurolife House, Έβξνπ 4, 

Τ.Θ. 24884,1398 Λεπθσζία), θαη 
 

- ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο CISCO (Λεσθφξνο Λεκεζνχ 154, 2025 Σηξφβνινο, 

Λεπθσζία, Κχπξνο, Τ.Θ. 20597). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αλακέλεηαη φηη νπνηεζδήπνηε θηλεηέο αμίεο ζα εθδνζνχλ θαη’ επίθιεζε ηεο απαιιαγήο απφ νπνηεζδήπνηε 
απαηηήζεηο εγγξαθήο ζχκθσλα κε ην Άξζξν 3(α)(10) ηνπ Securities Act 1933 («Securities Act»). Γηα λα έρεη ην 
δηθαίσκα ηεο απαιιαγήο κε βάζε ην Άξζξν 3(α)(10), ε Τξάπεδα ζα ελεκεξψζεη ηα Κππξηαθά Γηθαζηήξηα φηη ε 
BΟC Holdings ζα επηθαιεζηεί ηελ απαιιαγή ηνπ Άξζξνπ 3(α)(10), δεδνκέλεο ηεο επηθχξσζεο ηνπ Σρεδίνπ απφ 
ην Γηθαζηήξην. Η BOC Holdings ζα βαζηζηεί ζηελ εηπκεγνξία ηνπ Γηθαζηεξίνπ, θαη ζα ηελ ζεσξήζεη σο έγθξηζε 
ηνπ Σρεδίνπ κεηά απφ αθξφαζε αλαθνξηθά κε ην εάλ νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ Σρεδίνπ είλαη δίθαηνη. Οη 
Μέηνρνη ηεο Τξάπεδαο, έρνπλ ην δηθαίσκα λα παξαζηνχλ απηνπξνζψπσο ή κέζσ λνκηθνχ ζπκβνχινπ ζηελ 
αθξφαζε, θαη λα ππνζηεξίμνπλ ή λα απνξξίςνπλ ηελ επηθχξσζε ηνπ Σρεδίνπ. 

http://www.bankofcyprus.com/
http://www.cse.com.cy/
http://www.cysec.gov.cy/

