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Προφίλ σγκροτήματος  

 
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. 



         2 

 
Η Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company («BOCH») αλαθνηλώλεη όηη ε 

Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο Κύπξνπ («ΕΚΚ»)  ελέθξηλε ζήκεξα, 13 Ιαλνπαξίνπ 2017, ην 

ζπκπιεξσκαηηθό ελεκεξσηηθό δειηίν (ην «Σσμπληρωμαηικό Ενημερωηικό Δεληίο») ην 

νπνίν αθνξά ην ελεκεξσηηθό δειηίν ηεο BOCH εκεξνκελίαο 30 Ννεκβξίνπ 2016 (ην 

«Αρτικό Ενημερωηικό Δεληίο») πνπ δεκνζηεύηεθε ζε ζρέζε κε:  

(i) ηελ πξνηεηλόκελε έθδνζε κεηνρώλ ηεο BOCH νλνκαζηηθήο αμίαο 10 ζεληο ηνπ 
Δπξώ έθαζηε (νη «Μεηοτές ηης BOCH»), ζηα πιαίζηα ηεο εηζαγσγήο κεηξηθήο 
εηαηξείαο γηα ηελ Τξάπεδα Κύπξνπ Γεκόζηα Δηαηξία Ληδ (ε «Τράπεζα»), κέζσ 
ελόο ζρεδίνπ δηαθαλνληζκνύ ζύκθσλα κε ηα άξζξα 198 κέρξη 200 ηνπ Πεξί 
Δηαηξεηώλ Νόκνπ ηεο Κύπξνπ (ην «Στέδιο»), θαη 

(ii) ηελ εηζαγσγή ζηε standard θαηεγνξία ηνπ Δπίζεκνπ Μεηξώνπ ηεο επνπηηθήο 
αξρήο θεθαιαηαγνξάο ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ, ηε δηαπξαγκάηεπζε ζηελ Κύξηα 
Αγνξά ηνπ  Φξεκαηηζηεξίνπ Αμηώλ ηνπ Λνλδίλνπ (ην «LSE»), ηελ εηζαγσγή ζην 
Φξεκαηηζηήξην Αμηώλ Κύπξνπ (ην «ΧΑΚ») θαη ηε δηαπξαγκάηεπζε ζηελ Κύξηα 
Αγνξά ηνπ ΦΑΚ, κέρξη 700,000,000 κεηνρώλ ηεο BOCH νλνκαζηηθήο αμίαο 10 
ζεληο ηνπ Δπξώ έθαζηε (καδη ηελ «Ειζαγωγή»).  

Σηελ πεξίπησζε όπνπ ε Δηζαγσγή νινθιεξσζεί κε επηηπρία θαη ην Σρέδην ηεζεί ζε ηζρύ, 

αλακέλεηαη όηη ε Δηζαγσγή ζα ιάβεη ρώξα ην ζπληνκόηεξν ζηηο 19 Ιαλνπαξίνπ 2017 θαη 

όηη ε δηαπξαγκάηεπζε ησλ Μεηνρώλ ηεο BOCH ζην ΦΑΚ θαη ζην LSE ζα αξρίζεη ζηηο 

10:30 π.κ. (ώξα Κύπξνπ) θαη ζηηο 8:00 π.κ. (ώξα Λνλδίλνπ) αληίζηνηρα, ή όηαλ απηό 

θαηαζηεί εθηθηό θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία. 

Η BOCH αλακέλεη όηη ζα αλαθνηλώζεη ηνλ ηειηθό αξηζκό Μεηνρώλ ηεο BOCH πνπ ζα 

εθδνζνύλ θαη ζα εηζαρζνύλ σο απνηέιεζκα ηεο Δηζαγσγήο, πξηλ από ηελ εκεξνκελία  

Δηζαγσγήο. 

Τν Σπκπιεξσκαηηθό Δλεκεξσηηθό Γειηίν πξέπεη λα δηαβάδεηαη ζε ζπλδπαζκό κε ην Αξρηθό 

Δλεκεξσηηθό Γειηίν.  

Τν Σπκπιεξσκαηηθό Δλεκεξσηηθό Γειηίν, ζα είλαη δηαζέζηκν ρσξίο επηβάξπλζε:  

 Σε ειεθηξνληθή κνξθή, από ηηο 13 Ιαλνπαξίνπ 2017:  

- ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Τξάπεδαο Κύπξνπ www.bankofcyprus.com 
(παξαθαινύκε επηιέμηε «Στέζεις Επενδσηών»), 

- ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γηεπζπληή Έθδνζεο Αλάδνρνπ Υπεύζπλνπ Σύληαμεο ηνπ 
Σπκπιεξσκαηηθνύ Δλεκεξσηηθνύ 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, από ηηο 16 Ιαλνπαξίνπ 2017:  

- ζηα Κεληξηθά Γξαθεία ηεο Τξάπεδαο (νδόο Σηαζίλνπ 51, Αγία Παξαζθεπή, 
Σηξόβνινο, 2002 Λεπθσζία), 

- ζηελ Υπεξεζία Μεηνρώλ & Φξενγξάθσλ ηεο Τξάπεδαο (Eurolife House, 
Έβξνπ 4, Τ.Θ. 24884,1398 Λεπθσζία), θαη 

- ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο CISCO (Λεσθόξνο Λεκεζνύ 154, 2025 Σηξόβνινο, 
Λεπθσζία, Κύπξνο, Τ.Θ. 20597).    

 
Οη Μεηνρέο ηεο BOCH δελ έρνπλ εγγξαθεί θαη δελ ζα εγγξαθνύλ ζύκθσλα κε ηνλ Νόκν πεξί Κηλεηώλ Αμηώλ 
ησλ ΗΠΑ ηνπ 1933 («Securities Act»), ή ζύκθσλα κε νπνηαδήπνηε ζρεηηθή λνκνζεζία πεξί θηλεηώλ αμηώλ 
νπνηαζδήπνηε πνιηηείαο, πεξηνρήο ή άιιεο δηθαηνδνζίαο ησλ ΗΠΑ, θαη ζα εθδίδνληαη θαη’ επίθιεζε ηεο 
εμαίξεζεο από νπνηεζδήπνηε απαηηήζεηο εγγξαθήο ηνπ Securities Act, ζύκθσλα κε ην Άξζξν 3(α)(10) ηνπ 

http://www.bankofcyprus.com/
http://www.cse.com.cy/
http://www.cysec.gov.cy/
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Securities Act. Γηα ηελ παξαρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο εμαίξεζεο από νπνηεζδήπνηε απαηηήζεηο εγγξαθήο 
ζύκθσλα κε ην Securities Act, ε Τξάπεδα ζα ελεκεξώζεη ην Γηθαζηήξην όηη ε BΟCH ζα επηθαιεζηεί ην Άξζξν 
3(α)(10) ηνπ Securities Act. Η BΟCH ζα ζεσξήζεη ηελ εηπκεγνξία ηνπ Γηθαζηεξίνπ, σο έγθξηζε ηνπ Σρεδίνπ 
κεηά από αθξόαζε ζηηο 21 Γεθεκβξίνπ 2016 αλαθνξηθά κε ην θαηά πόζν νη όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο ηνπ Σρεδίνπ 
είλαη δίθαηνη. Σηελ ελ ιόγσ αθξόαζε, ε νπνία έρεη γλσζηνπνηεζεί ζε όινπο ηνπο Μεηόρνπο, νη ελ ιόγσ Μέηνρνη 
δύλαηo λα παξαζηνύλ απηνπξνζώπσο ή κέζσ ζπκβνύινπ θαη λα ππνζηεξίμνπλ ή λα αληηηαρζνύλ ηεο  
επηθύξσζεο ηνπ Σρεδίνπ. Οη θάηνηθνη ΗΠΑ ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ/ιάβνπλ ππόςε ηνπο όηη ην Σρέδην πνπ 
πεξηγξάθεηαη ζην παξόλ έγγξαθν αθνξά ηηο κεηνρέο Κππξηαθήο εηαηξείαο θαη εθαξκόδεηαη ζύκθσλα κε ηνλ 
πεξί Δηαηξεηώλ Νόκν ηεο Κύπξνπ. Οη λόκνη δεκόζηαο πξνζθνξάο θαζώο θαη νη λόκνη πξνώζεζεο 
πιεξεμνύζηνπ αληηπξνζώπνπ δελ ηζρύνπλ γηα ην Σρέδην. Τν Σρέδην ππόθεηηαη ζηηο απαηηήζεηο γλσζηνπνίεζεο 
θαη ζηηο πξαθηηθέο πνπ εθαξκόδνληαη ζηελ Κύπξν ζε ζρέζε κε ζρέδηα δηαθαλνληζκνύ ηα νπνία δηαθέξνπλ από 
ηηο απαηηήζεηο γλσζηνπνίεζεο θαη ηηο άιιεο απαηηήζεηο πνπ ζα ίζρπαλ ζύκθσλα κε ηνπο πεξί θηλεηώλ αμηώλ 
λόκνπο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ ηεο Ακεξηθήο («ΗΠΑ»), πεξηιακβαλνκέλσλ νπνησλδήπνηε απαηηήζεσλ 
ζύκθσλα κε ηνπο λόκνπο πξνώζεζεο πιεξεμνύζηνπ αληηπξνζώπνπ θαη ηνπο λόκνπο δεκόζηαο πξνζθνξάο 
ησλ ΗΠΑ. 
 
Ούηε ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ησλ ΗΠΑ, νύηε νπνηαδήπνηε άιιε νκνζπνλδηαθή ή θξαηηθή επηηξνπή 
θεθαιαηαγνξάο ησλ ΗΠΑ ή επνπηηθή αξρή έρεη εγθξίλεη ή απνξξίςεη ηηο κεηνρέο ηεο BOCH ή έρεη εθθέξεη 
γλώκε ζε ζρέζε κε ηε δηθαηνζύλε ή ηα πιενλεθηήκαηα ησλ κεηνρώλ ηεο BOCH αλαθνξηθά κε ηελ αθξίβεηα ή 
επάξθεηα ησλ γλσζηνπνηήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνύζα αλαθνίλσζε. Οπνηαδήπνηε παξάζηαζε 
πεξί ηνπ αληηζέηνπ απνηειεί πνηληθό αδίθεκα ζηηο ΗΠΑ.    


