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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 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. 
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ΕΙΔΟΠΟΙΗΗ ΕΚΣΑΚΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ 
 

Σξάπεδα Κύπξνπ Δεκόζηα Εηαηξία Ληδ 

EΙΔΟΠΟΙΕΙΣΕ ΟΣΙ ζα πξαγκαηνπνηεζεί έθηαθηε γεληθή ζπλέιεπζε ηεο Σξάπεδαο 
Κύπξνπ Γεκόζηα Δηαηξία Ληδ («Σξάπεδα» ή «Εηαηξία») ζηα Κεληξηθά Γξαθεία ηεο 
Σξάπεδαο ζηελ νδό ηαζίλνπ 51, Αγία Παξαζθεπή, ηξόβνινο, 2002, Λεπθσζία, 
Κύπξνο, ηελ Σξίηε, 13 Δεθεκβξίνπ 2016 θαη ώξα 10:00 π.κ. (ώξα Κύπξνπ) 
(«ΕΓ»), γηα λα εμεηαζηνύλ θαη, αλ θξηζεί ζθόπηκν, λα πηνζεηεζνύλ ηα αθόινπζα 
ςεθίζκαηα. 
 
ΤΝΗΘΕ ΦΗΦΙΜΑ 

(A) ΟΠΧ ην ζρέδην δηαθαλνληζκνύ εκεξνκελίαο 21 Ννεκβξίνπ 2016 κεηαμύ 
ηεο Εηαηξίαο, ηεο Bank of Cyprus Holdings plc θαη ηωλ θαηόρωλ 
κεηνρώλ ηεο Εηαηξίαο, αληίγξαθν ηνπ νπνίνπ έρεη παξνπζηαζηεί ζηελ 
παξνύζα ζπλέιεπζε θαη, γηα ζθνπνύο αλαγλώξηζήο ηνπ, ππνγξάθεηαη 
από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ζηελ αξρηθή ηνπ κνξθή ή 
κε νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ή κε ηελ επηθύιαμε νπνηαζδήπνηε 
ηξνπνπνίεζεο, πξνζζήθεο ή όξνπ πνπ ζα εγθξηζεί ή επηβιεζεί από ην 
Δηθαζηήξην («ρέδην»), εγθξηζεί θαη όπωο ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο 
Σξάπεδαο εμνπζηνδνηεζεί ώζηε λα ιάβεη όια ηα αλαγθαία ή θαηάιιεια 
κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ. 

ΕΙΔΙΚΟ ΦΗΦΙΜΑ 

(B) ΟΠΧ, γηα ζθνπνύο εθαξκνγήο ηνπ ρεδίνπ θαη λννπκέλνπ όηη ην ρέδην 
ζα ηεζεί ζε ηζρύ:  

(i) ην εθδνκέλν κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Σξάπεδαο κεησζεί από 
€892,294,453.30 δηαηξεκέλν ζε 8,922,944,533 ζπλήζεηο κεηνρέο 
νλνκαζηηθήο αμίαο €0.10 έθαζηε, ζην κεδέλ, κε ηελ αθύξσζε όινπ ηνπ 
εθδνκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο («Τθηζηάκελεο 
Μεηνρέο») πνπ θαηέρνληαη θαηά ηελ Ηκεξνκελία Αξρείνπ ρεδίνπ 
(όπσο νξίδεηαη ζην ρέδην) κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ελόο 
απνζεκαηηθνύ  από κείσζε θεθαιαίνπ ζηνπο ινγαξηαζκνύο ηεο 
Δηαηξίαο, ίζν κε ηε ζπλνιηθή νλνκαζηηθή αμία ησλ Τθηζηάκελσλ 
Μεηνρώλ πνπ αθπξώλνληαη, θαη ην νπνίν ζα δεκηνπξγεζεί σο κε-
δηαλεκεηέν απνζεκαηηθό θεθαιαίνπ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
ππνπαξαγξάθνπ (ε) ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ πεξί Δηαηξεηώλ Νόκνπ, Κεθ. 
113 («Μείωζε Κεθαιαίνπ»), 

(ii) ακέζσο κεηά θαη λννπκέλνπ όηη ε Μείσζε Κεθαιαίνπ ζα νινθιεξσζεί, 
ην εγθεθξηκέλν κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο απμεζεί ζε 
€4,767,759,272.00 δηαηξεκέλν ζε 47,677,592,720 ζπλήζεηο κεηνρέο 
νλνκαζηηθήο αμίαο €0.10 έθαζηε κε ηε δεκηνπξγία 8,922,944,533 λέσλ 
κε-εθδνκέλσλ ζπλήζσλ κεηνρώλ νλνκαζηηθήο αμίαο €0.10 έθαζηε, 
θάζε κία από ηηο νπνίεο ζα θέξεη ηα ίδηα δηθαηώκαηα θαη ζα είλαη ηζόηηκε 
(rank pari passu) κε ηηο πθηζηάκελεο ζπλήζεηο κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο, 
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(iii) ακέζσο κεηά θαη λννπκέλνπ όηη ε Μείσζε Κεθαιαίνπ ζα νινθιεξσζεί, 
θαη παξά ηελ νπνηαδήπνηε αληίζεηε δηάηαμε ζην Καηαζηαηηθό ηεο 
Σξάπεδαο, ην απνζεκαηηθό πνπ ζα πξνθύςεη ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηεο 
Δηαηξίαο σο απνηέιεζκα ηεο αθύξσζεο ησλ Τθηζηάκελσλ Μεηνρώλ 
δηαηεζεί γηα ηελ απνπιεξσκή ζην άξηην 8,922,944,533 λέσλ ζπλήζσλ 
κεηνρώλ νλνκαζηηθήο αμίαο €0.10 έθαζηε ζην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο 
Δηαηξίαο, νη νπνίεο ζα εθδνζνύλ θαη ζα θαηαλεκεζνύλ, σο πιήξσο 
απνπιεξσκέλεο, ζηελ BOC Holdings plc ή ζε  εληεηαικέλν/α ηεο 
πξόζσπό/α  ((nominee)s) ζύκθσλα κε ην ρέδην, θαη 

(iv) ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Σξάπεδαο εμνπζηνδνηεζεί όπσο ζέζεη ζε 
εθαξκνγή ην παξόλ εηδηθό ςήθηζκα θαη θαηά ζπλέπεηα πξνρσξήζεη 
ζηελ θαηαλνκή ησλ λέσλ ζπλήζσλ κεηνρώλ ηεο Σξάπεδαο, λννπκέλνπ 
όηη: (α) ην κέγηζην ζπλνιηθό νλνκαζηηθό πνζό ησλ κεηνρώλ πνπ 
δύλαηαη λα παξαρσξεζεί ζην πιαίζην ηεο ελ ιόγσ εμνπζίαο ζα είλαη ε 
νλνκαζηηθή αμία ησλ λέσλ κεηνρώλ πνπ ζα δεκηνπξγεζνύλ ζύκθσλα 
κε ηελ παξάγξαθν (B)(iii) πην πάλσ, θαη (β) ε παξνύζα εμνπζηνδόηεζε  
είλαη επηπξόζζεηε θαη δίλεηαη άλεπ επεξεαζκνύ νπνηαζδήπνηε άιιεο 
εμνπζηνδόηεζεο (ή εμνπζηνδόηεζεο πνπ ζεσξείηαη όηη έρεη δνζεί) βάζεη 
ηνπ άξζξνπ 60Β ηνπ πεξί Δηαηξεηώλ Νόκνπ ηεο Κύπξνπ, πνπ δόζεθε 
πξηλ από ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηνπ παξόληνο ςεθίζκαηνο θαη 
παξακέλεη ζε ηζρύ. 

 
Κάηηα άληε 
Γρακκαηέας 
21 Ννεκβξίνπ 2016 
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ΗΜΕΙΧΕΙ ΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΗ ΕΓ 

ηνλ βαζκό όπνπ δελ ππάξρνπλ ζρεηηθνί νξηζκνί ζηελ Δηδνπνίεζε ηεο ΔΓ, νη όξνη πνπ 
εκθαλίδνληαη κε θεθαιαία γξάκκαηα θαη νξίδνληαη ζην ρέδην έρνπλ ηηο έλλνηεο πνπ ηνπο 
απνδίδνληαη ζην ρέδην. 
 
ΔΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΗΝ ΕΓ 

(1) Μόλν εθείλα ηα κέιε πνπ είλαη εγγεγξακκέλα ζην κεηξών κεηνρώλ ηεο Σξάπεδαο 
ζηηο 5 Γεθεκβξίνπ 2016 («Ηκεξνκελία Αξρείνπ γηα ηε πλέιεπζε») ζα έρνπλ 
δηθαίσκα λα ζπκκεηάζρνπλ θαη λα ςεθίζνπλ ζηελ ΔΓ. πλαιιαγέο πνπ αθνξνύλ 
Τθηζηάκελεο Μεηνρέο θαη νη νπνίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζηηο 2 Γεθεκβξίνπ 2016 
θαη κεηέπεηηα δελ ζα ιακβάλνληαη ππόςε γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ δηθαηώκαηνο ςήθνπ 
ζηελ ΔΓ. Μέηνρνη νη νπνίνη έρνπλ Τθηζηάκελεο Μεηνρέο πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο 
ζην ύζηεκα Άπισλ Σίηισλ ησλ  Διιεληθώλ Υξεκαηηζηεξίσλ  δελ ρξεηάδεηαη λα 
δεζκεύζνπλ ηηο κεηνρέο ηνπο γηα λα κπνξέζνπλ λα ςεθίζνπλ ή/θαη γηα λα 
εθπξνζσπεζνύλ ζηελ ΔΓ. 

(2) Μέινο ην νπνίν δηθαηνύηαη λα παξαζηεί θαη λα ςεθίζεη ζηελ ΔΓ δηθαηνύηαη λα 
δηνξίζεη πιεξεμνύζην αληηπξόζσπν γηα λα παξαζηεί θαη λα ςεθίζεη εθ κέξνπο ηνπ. 
Οη Μέηνρνη κπνξνύλ λα δηνξίζνπλ ηνλ Πξόεδξν ηεο ΔΓ ή νπνηνδήπνηε άιιν 
πξόζσπν σο πιεξεμνύζην αληηπξόζσπό ηνπο. Ο ελ ιόγσ πιεξεμνύζηνο 
αληηπξόζσπνο δελ είλαη αλαγθαίν λα είλαη κέηνρνο ηεο Σξάπεδαο. Έλαο 
πιεξεμνύζηνο αληηπξόζσπνο πνπ θαηέρεη πιεξεμνύζηα από πνιινύο κεηόρνπο 
δύλαηαη λα ςεθίζεη δηαθνξεηηθά γηα θάζε κέηνρν. Οη Μέηνρνη πνπ δηνξίδνπλ ηνλ 
Πξόεδξν ή νπνηνδήπνηε άιιν πξόζσπν σο πιεξεμνύζην αληηπξόζσπν γηα λα 
ςεθίζεη εθ κέξνπο ηνπο, αιιά επηζπκνύλ λα θαζνξίζνπλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα 
ςεθίζνπλ, ζα πξέπεη λα ην ππνδείμνπλ ζπκπιεξώλνληαο αλαιόγσο ην Έληππν 
Γηνξηζκνύ Πιεξεμνπζηνπ Αληηπξνζώπνπ.  

(3) Σν Έληππν Γηνξηζκνύ Πιεξεμνύζηνπ Αληηπξνζώπνπ, ην νπνίν επηζπλάπηεηαη ζην 
ηέινο ηνπο παξόληνο εγγξάθνπ  έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πγθξνηήκαηνο 
www.bankofcyprus.com (παξαθαιώ επηιέμηε «ρέζεηο Δπελδπηώλ»), θαη αληίγξαθν 
απηνύ δηαηίζεηαη επίζεο, θαηόπηλ αηηήκαηνο, από ηελ Τπεξεζία Μεηνρώλ θαη 
Υξενγξάθσλ ηεο Σξάπεδαο, νδόο Έβξνπ 4, θηίξην EuroLife, 2003 ηξόβνινο, 
Λεπθσζία, Κύπξνο. Σν Έληππν Γηνξηζκνύ Πιεξεμνύζηνπ Αληηπξνζώπνπ πξέπεη λα 
θαηαηεζεί ζην εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο Σξάπεδαο (νδόο ηαζίλνπ 51, Αγία 
Παξαζθεπή, ηξόβνινο, 2002 Λεπθσζία, Κύπξνο, θαμ +357 22336258/ 22326261) 
ηνπιάρηζηνλ 48 ώξεο πξηλ από ηελ ώξα ηεο ΕΓ. Οη κέηνρνη κπνξνύλ λα 
βεβαησζνύλ όηη ην Έληππν Γηνξηζκνύ Πιεξεμνύζηνπ Αληηπξνζώπνπ έρεη ιεθζεί 
επηηπρώο από ηελ Σξάπεδα, θαιώληαο ηελ Τπεξεζία Μεηνρώλ & Υξενγξάθσλ ζην 
ηειέθσλν + 357 22126055. 

(4) Παξαθαινύληαη νη κέηνρνη ή/θαη νη πιεξεμνύζηνη αληηπξόζωπνί ηνπο πνπ ζα 
παξαζηνύλ ζηελ ΕΓ λα θέξνπλ καδί ηνπο ηελ πνιηηηθή ηνπο ηαπηόηεηα ή άιιν 
απνδεηθηηθό ζηνηρείν ηαπηόηεηαο. 

(5) Δλαιιαθηηθά, λνκηθό πξόζσπν ην νπνίν είλαη κέηνρνο ηεο Σξάπεδαο, κπνξεί κε 
απόθαζε ησλ δηνηθεηηθώλ ηνπ ζπκβνύισλ ή άιινπ δηνηθεηηθνύ νξγάλνπ λα 
εμνπζηνδνηήζεη νπνηνδήπνηε πξόζσπν ζεσξεί θαηάιιειν λα ελεξγεί σο 
αληηπξόζσπνο ηνπ ζε νπνηαδήπνηε ζπλέιεπζε ηεο Σξάπεδαο ή νπνηαζδήπνηε ηάμεο 
κειώλ ηεο Σξάπεδαο, θαη ην πξόζσπν πνπ έρεη εμνπζηνδνηεζεί κε ηνλ ηξόπν απηό 
ζα δηθαηνύηαη λα εμαζθεί ηηο ίδηεο εμνπζίεο εθ κέξνπο ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ πνπ 
αληηπξνζσπεύεη, πνπ ζα κπνξνύζε λα εμαζθήζεη εάλ ήηαλ θπζηθό πξόζσπν, 
κέηνρνο ηεο Σξάπεδαο. 

(6) ηελ πεξίπησζε πνπ κεηνρέο θαηέρνληαη από θνηλνύ από δύν ή πεξηζζόηεξα 
πξόζσπα, πιεξεμνύζην κπνξεί λα δώζεη κόλν ν κέηνρνο ηνπ νπνίνπ ην όλνκα 
εκθαλίδεηαη πξώην ζην Μεηξών Μειώλ ηεο Σξάπεδαο. 
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(7) Σν Καηαζηαηηθό ηεο Σξάπεδαο δελ πξνβιέπεη ηε δπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο ζηε γεληθή 
ζπλέιεπζε κε ειεθηξνληθά κέζα ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ κεηόρνπ (ή ηνπ 
πιεξεμνύζηνπ αληηπξνζώπνπ) ζηε ζπλέιεπζε απηνπξνζώπσο ζηνλ ηόπν όπνπ 
πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπλέιεπζε. Παξνκνίσο, ην Καηαζηαηηθό ηεο Σξάπεδαο δελ 
πξνβιέπεη ηε δπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο κε ςεθνθνξία εμ απνζηάζεσο. 

 
 ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΗΝ ΕΓ  

(8) Η έγθξηζε ησλ πξνηεηλόκελσλ ςεθηζκάησλ ηεο ΔΓ ζα γίλεη κέζσ ςεθνθνξίαο. Η 
έγθξηζε ησλ ςεθηζκάησλ ζε νπνηαδήπνηε γεληθή ζπλέιεπζε είζηζηαη λα 
πξαγκαηνπνηείηαη κε αλάηαζε ρεξηώλ. Ωζηόζν, ν Πξόεδξνο ηεο ΔΓ ζα δεηήζεη 
όπσο δηεμαρζεί ε ςεθνθνξία θαηά κεηνρή έηζη ώζηε νη απόςεηο ησλ Μεηόρσλ λα 
θαηαγξαθνύλ πξνζεθηηθά. ηε ςεθνθνξία, θάζε κέηνρνο ή πιεξεμνύζηνο 
αληηπξόζσπόο ηνπ, ν νπνίνο ζα είλαη παξόλ, ζα έρεη δηθαίσκα κηαο ςήθνπ γηα θάζε 
κία Τθηζηάκελε Μεηνρή πνπ θαηέρεη. Σν πξνηεηλόκελν ζύλεζεο ςήθηζκα ηεο ΔΓ ζα 
πξέπεη λα εγθξηζεί κε απιή πιεηνςεθία ςήθσλ (50 ηνηο εθαηό + 1) ησλ κεηόρσλ ηεο 
Σξάπεδαο πνπ δηθαηνύληαη λα ςεθίζνπλ θαη ςεθίδνπλ, πξνζσπηθά ή κέζσ 
αληηπξνζώπνπ ζηελ ΔΓ. 

(9) Δηδηθό ςήθηζκα πνπ ιακβάλεηαη από εηαηξία ζα απνηειεί ςήθηζκα πνπ εγθξίζεθε ζε 
γεληθή ζπλέιεπζε κε πιεηνςεθία όρη ιηγόηεξε ησλ ηξηώλ ηεηάξησλ ηνπ αξηζκνύ ησλ 
κειώλ ηεο εηαηξίαο (πνπ δηθαηνύληαη λα ςεθίζνπλ) ςεθίδνπλ πξνζσπηθά, ή κέζσ 
αληηπξνζώπνπ, ζε γεληθή ζπλέιεπζε, γηα ηελ νπνία δόζεθε ζρεηηθή εηδνπνίεζε 
ηνπιάρηζηνλ 21 εκεξώλ ζύκθσλα κε ην Άξζξν 135 ηνπ πεξί Δηαηξεηώλ Νόκνπ, Κεθ. 
113, θαζνξίδνληαο ηελ πξόζεζε ππνβνιήο πξόηαζεο γηα έγθξηζε ςεθίζκαηνο σο 
εηδηθό ςήθηζκα.  

(10) ε πεξίπησζε πνπ κέηνρνο δελ ςεθίζεη ζε θάπνην ςήθηζκα, ηόηε απηό ζεσξείηαη σο 
απνρή (δελ ππνινγίδεηαη) γηα ζθνπνύο θαηακέηξεζεο ςήθσλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν 
ςήθηζκα. 

 
ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΜΕΙΟΦΗΦΙΑ ΣΙ ΓΕΝΙΚΕ ΤΝΕΛΕΤΕΙ   
 

(11) ύκθσλα κε ην άξζξν 128Γ ηνπ πεξί Δηαηξεηώλ Νόκνπ, Κεθ. 113, νη κέηνρνη έρνπλ 
ην δηθαίσκα λα ππνβάινπλ εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
θαη λα ιάβνπλ απαληήζεηο από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Σξάπεδαο, ηεξνπκέλσλ 
ησλ νπνησλδήπνηε κέηξσλ πνπ δπλαηόλ λα ιάβεη ε Σξάπεδα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 
ηαπηόηεηαο ησλ κεηόρσλ. Απάληεζε δελ απαηηείηαη όπνπ: 
α.  ε απάληεζε ζα επελέβαηλε αλάξκνζηα ζηελ πξνεηνηκαζία γηα ηε ζπλέιεπζε ή 

ζηελ ερεκύζεηα, ή ζηα επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα ηεο Σξάπεδαο, ή 
β. ε απάληεζε έρεη ήδε δνζεί ζην έγγξαθν ηνπ νπνίνπ απηή ε εηδνπνίεζε 

απνηειεί κέξνο ή, ε νπνία έρεη δεκνζηεπζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Σξάπεδαο, ή 
γ. θαηά ηελ θξίζε ηνπ Πξνέδξνπ, είλαη αλεπηζύκεην γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ηάμεο 

ζηε ζπλέιεπζε, λα απαληεζεί ε εξώηεζε. 
(12) Οη κέηνρνη κπνξνύλ λα ππνβάινπλ εξσηήκαηα γξαπηώο πξηλ από ηελ ΔΓ κε ηελ 

απνζηνιή επηζηνιήο, καδί κε απόδεημε ηεο κεηνρηθήο ηνπο ζπκκεηνρήο, ηνπιάρηζηνλ 
ηέζζεξηο εκέξεο πξηλ από ηελ ΔΓ (δειαδή κέρξη ηηο 9 Γεθεκβξίνπ 2016) ζηελ 
Γξακκαηέα ηεο Σξάπεδαο ζηελ Σξάπεδα Κύπξνπ Γεκόζηα Δηαηξία Ληδ, νδόο 
ηαζίλνπ 51, Αγία Παξαζθεπή, ηξόβνινο 2002, Λεπθσζία, Κύπξνο ή κέζσ θαμ ζην 
+357 22378456 ή κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ζηε δηεύζπλζε: 
investors@bankofcyprus.com. 

ΑΛΛΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
 

(13) Σν έγγξαθν (ην νπνίν πεξηιακβάλεη κεηαμύ άιισλ, ην ρέδην, ηελ Δπεμεγεκαηηθή 
Γήισζε,  ηελ Δηδνπνίεζε ηεο ΔΓ θαη ην Έληππν Γηνξηζκνύ Πιεξεμνύζηνπ 
Αληηπξνζώπνπ) ζα είλαη δηαζέζηκν ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 
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Σξάπεδαο www.bankofcyprus.com (παξαθαιώ επηιέμηε «ρέζεηο Δπελδπηώλ»), 
θαζώο θαη ζε έληππε κνξθή θαηόπηλ αηηήκαηνο από Μεηνρν κέζσ ηεο Γξακκήο 
Δπηθνηλσλίαο Μεηόρσλ, όπσο πεξηγξάθεηαη ζηε ζειίδα 38  ηνπ εγγξάθνπ, ηνπ 
νπνίνπ ε Δηδνπνίεζε ΔΓ απνηειεί κέξνο. 

  

http://www.bankofcyprus.com/


                                                                                                                  7 
 

 
Οδόο ηαζίλνπ 51, Αγία Παξαζθεπή, ηξόβνινο 

Σ.Θ. 24884, 1398, Λεπθσζία, Κύπξνο 
Σει: +357 22126055 

Φαμ: +357 22336258/+357 22336261 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΜΟΤ ΠΛΗΡΕΞΟΤΙΟΤ ΑΝΣΙΠΡΟΧΠΟΤ 

Δγώ/Δκείο __________________________________________  από ________________________________ κε 

Αξ. Σαπηόηεηαο/Αξ. Γηαβαηεξίνπ/Αξ. Δγγξαθήο Δηαηξίαο/Μεξίδα Δπελδπηή______________________________  

(ζην ΥΑΚ □ / ζην ΥΑ □), κέινο/κέιε ηεο Σξάπεδαο Κύπξνπ Γεκόζηα Δηαηξία Ληδ («Δηαηξία» ή «Σξάπεδα»), 

δηνξίδσ/δηνξίδνπκε κε ην παξόλ έγγξαθν:  

      1. Σνλ Πξόεδξν ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο  

        2. Σνλ/ηελ                                                                                                 από_______________________ 

κε Αξ. Σαπηόηεηαο                 ____ή ζηελ απνπζία ηνπ/ηεο, ηνλ/ηελ ____________________________________ 

από         κε Αξ. Σαπηόηεηαο _______________________________ 

σο πιεξεμνύζην αληηπξόζσπν κνπ/καο, γηα λα ςεθίζεη γηα ινγαξηαζκό κνπ/καο θαηά ηελ Έθηαθηε Γεληθή 
πλέιεπζε ηεο Σξάπεδαο, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 13 Γεθεκβξίνπ 2016, θαη ώξα 10:00 π.κ. (ώξα Κύπξνπ) 
ζηα Κεληξηθά Γξαθεία ηεο Σξάπεδαο (νδόο ηαζίλνπ 51, Αγία Παξαζθεπή, ηξόβνινο 2002, Λεπθσζία, Κύπξνο), 
θαζώο θαη ζε νπνηαδήπνηε εμ αλαβνιήο πλέιεπζε.  

O πιεξεμνύζηνο αληηπξόζσπνο κνπ/καο, εμνπζηνδνηείηαη λα ςεθίζεη όπσο απηόο/απηή ζεσξεί θαηάιιειν, εθηόο 
εάλ ν ηξόπνο ηεο ςεθνθνξίαο αλαθέξεηαη πην θάησ: 

ΦΗΦΙΜΑΣΑ 

A. ΤΝΗΘΕ ΦΗΦΙΜΑ 

 

ΟΠΧ ην ζρέδην δηαθαλνληζκνύ εκεξνκελίαο 21 Ννεκβξίνπ 2016 κεηαμύ ηεο Εηαηξίαο, ηεο Bank 
of Cyprus Holdings plc θαη ηωλ θαηόρωλ κεηνρώλ ηεο Εηαηξίαο, αληίγξαθν ηνπ νπνίνπ έρεη 
παξνπζηαζηεί ζηελ παξνύζα ζπλέιεπζε θαη, γηα ζθνπνύο αλαγλώξηζήο ηνπ, ππνγξάθεηαη 
από ηνλ πξόεδξν ζηελ αξρηθή ηνπ κνξθή ή κε νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ή κε ηελ επηθύιαμε 
νπνηαζδήπνηε ηξνπνπνίεζεο, πξνζζήθεο ή όξνπ πνπ ζα εγθξηζεί ή επηβιεζεί από ην 
Δηθαζηήξην («ρέδην»), εγθξηζεί θαη όπωο ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Σξάπεδαο 
εμνπζηνδνηεζεί λα ιάβεη όια ηα αλαγθαία ή θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ. 

 

                                                                   ΕΓΚΡΙΝΕΣΑΙ                     ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΣΑΙ     
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B. ΕΙΔΙΚΟ ΦΗΦΙΜΑ 

ΟΠΧ, γηα ηνπο ζθνπνύο εθαξκνγήο ηνπ ρεδίνπ θαη λννπκέλνπ όηη ην ρέδην ζα ηεζεί ζε ηζρύ:  

(i) ην εθδνκέλν κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Σξάπεδαο κεησζεί από €892,294,453.30 
δηαηξεκέλν ζε 8,922,944,533 ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0.10 έθαζηε, ζην 
κεδέλ, κε ηελ αθύξσζε όινπ ηνπ εθδνκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο 
(«Τθηζηάκελεο Μεηνρέο») πνπ θαηέρνληαη θαηά ηελ Ηκεξνκελία Αξρείνπ ρεδίνπ 

(όπσο νξίδεηαη ζην ρέδην) κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ελόο απνζεκαηηθνύ  από 
κείσζε θεθαιαίνπ ζηνπο ινγαξηαζκνύο ηεο Δηαηξίαο, ίζν κε ηε ζπλνιηθή νλνκαζηηθή 
αμία ησλ Τθηζηάκελσλ Μεηνρώλ πνπ αθπξώλνληαη, θαη ην νπνίν ζα δεκηνπξγεζεί 
σο κε-δηαλεκεηέν απνζεκαηηθό θεθαιαίνπ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
ππνπαξαγξάθνπ (ε) ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ πεξί Δηαηξεηώλ Νόκνπ, Κεθ. 113 («Μείωζε 
Κεθαιαίνπ»), 

(ii) ακέζσο κεηά θαη λννπκέλνπ όηη ε Μείσζε Κεθαιαίνπ ζα νινθιεξσζεί, ην 
εγθεθξηκέλν κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο απμεζεί ζε €4,767,759,272.00 
δηαηξεκέλν ζε 47,677,592,720 ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0.10 έθαζηε κε 
ηε δεκηνπξγία 8,922,944,533 λέσλ κε-εθδνκέλσλ ζπλήζσλ κεηνρώλ νλνκαζηηθήο 
αμίαο €0.10 έθαζηε, θάζε κία από ηηο νπνίεο ζα θέξεη ηα ίδηα δηθαηώκαηα θαη ζα είλαη 
ηζόηηκε (rank pari passu) κε ηηο πθηζηάκελεο ζπλήζεηο κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο 

(iii) ακέζσο κεηά θαη λννπκέλνπ όηη ε Μείσζε Κεθαιαίνπ ζα νινθιεξσζεί, θαη παξά ηελ 
νπνηαδήπνηε αληίζεηε δηάηαμε ζην Καηαζηαηηθό ηεο Σξάπεδαο, ην απνζεκαηηθό πνπ 
ζα πξνθύςεη ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηεο Δηαηξίαο σο απνηέιεζκα ηεο αθύξσζεο ησλ 
Τθηζηάκελσλ Μεηνρώλ δηαηεζεί γηα ηελ απνπιεξσκή ζην άξηην 8,922,944,533 λέσλ 
ζπλήζσλ κεηνρώλ νλνκαζηηθήο αμίαο €0.10 έθαζηε ζην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο 
Δηαηξίαο, νη νπνίεο ζα εθδνζνύλ θαη ζα θαηαλεκεζνύλ, σο πιήξσο απνπιεξσκέλεο, 
ζηελ BOC Holdings plc ή ζε  εληεηαικέλν/α ηεο πξόζσπό/α  ((nominee)s) ζύκθσλα 
κε ην ρέδην θαη 

(iv) ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Σξάπεδαο εμνπζηνδνηεζεί όπσο ζέζεη ζε εθαξκνγή ην 
παξόλ εηδηθό ςήθηζκα θαη θαηά ζπλέπεηα πξνρσξήζεη ζηελ θαηαλνκή ησλ λέσλ 
ζπλήζσλ κεηνρώλ ηεο Σξάπεδαο, λννπκέλνπ όηη: (α) ην κέγηζην ζπλνιηθό 
νλνκαζηηθό πνζό ησλ κεηνρώλ πνπ δύλαηαη λα παξαρσξεζεί ζην πιαίζην ηεο ελ 
ιόγσ εμνπζίαο ζα είλαη ε νλνκαζηηθή αμία ησλ λέσλ κεηνρώλ πνπ ζα 
δεκηνπξγεζνύλ ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (B)(iii) πην πάλσ, θαη (β) ε παξνύζα 
εμνπζηνδόηεζε  είλαη επηπξόζζεηε θαη δίλεηαη άλεπ επεξεαζκνύ νπνηαζδήπνηε 
άιιεο εμνπζηνδόηεζεο (ή εμνπζηνδόηεζεο πνπ ζεσξείηαη όηη έρεη δνζεί ) βάζεη ηνπ 
άξζξνπ 60Β ηνπ πεξί Δηαηξεηώλ Νόκνπ ηεο Κύπξνπ, πνπ δόζεθε πξηλ από ηελ 
εκεξνκελία έγθξηζεο ηνπ παξόληνο ςεθίζκαηνο θαη παξακέλεη ζε ηζρύ  

                                                                  ΕΓΚΡΙΝΕΣΑΙ             ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΣΑΙ   

Ηκεξνκελία_________________________________   Τπνγξαθή   ______ 

ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο: Σειέθσλν_____________________Φαμ ______________________  

εκεηώζεηο: 
(1) ηνλ βαζκό όπνπ δελ ππάξρνπλ ζρεηηθνί νξηζκνί ζην Πιεξεμνύζην Έγγξαθν, νη όξνη πνπ εκθαλίδνληαη κε 

θεθαιαία γξάκκαηα θαη νξίδνληαη ζην ρέδην  έρνπλ ηηο έλλνηεο πνπ ηνπο απνδίδνληαη ζην ρέδην. 

(2) Η Ηκεξνκελία Αξρείνπ γηα ζθνπνύο θαζνξηζκνύ ηνπ δηθαηώκαηνο ςήθνπ ζηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε 
είλαη ε 5 Γεθεκβξίνπ 2016. Οη ζπλαιιαγέο ζε Τθηζηάκελεο Μεηνρέο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζηηο 2 
Γεθεκβξίνπ 2016 θαη κεηέπεηηα δελ ζα ιεθζνύλ ππόςε ζηνλ θαζνξηζκό ηνπ δηθαηώκαηνο ςήθνπ ζηελ 
Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε. Οη κέηνρνη πνπ έρνπλ ηηο κεηνρέο ηνπο ζην ύζηεκα Άπισλ Σίηισλ ησλ 
Διιεληθώλ Υξεκαηηζηεξίσλ δελ ρξεηάδεηαη λα δεζκεύζνπλ ηηο κεηνρέο ηνπο γηα λα κπνξέζνπλ λα ςεθίζνπλ 
ή/θαη λα εθπξνζσπεζνύλ ζηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε.  

(3) Σν παξόλ Έγγξαθν Γηνξηζκνύ Πιεξεμνύζηνπ Αληηπξνζώπνπ ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί ζην εγγεγξακκέλν 
γξαθείν ηεο Σξάπεδαο (σο ε πην πάλσ δηεύζπλζε θαη αξηζκόο θαμ), ηνπιάρηζηνλ 48 ώξεο πξηλ από ηελ 
ώξα πνπ νξίζηεθε λα ζπγθιεζεί ε πλέιεπζε. 

(4) Πξνθεηκέλνπ γηα εηαηξία/ λνκηθή νληόηεηα, είλαη αλαγθαίν ην έγγξαθν απηό λα θέξεη ην όλνκα ηεο 
εηαηξίαο/λνκηθήο νληόηεηαο θαη ηελ/ηηο ππνγξαθή/έο εμνπζηνδνηεκέλνπ/λσλ πξνζώπνπ/σλ.  

(5) ηελ πεξίπησζε από θνηλνύ κεηόρσλ, πιεξεμνύζην κπνξεί λα ην δώζεη κόλν ν κέηνρνο ηνπ νπνίνπ ην 
όλνκα εκθαλίδεηαη πξώην ζην Μεηξών Μεηόρσλ. 
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(6) Η παξνύζα ελεκέξσζε γίλεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ ρεδίνπ, ην νπνίν θαζ’ απηό θαη ην πεξηερόκελό ηνπ δελ 
απνηεινύλ πξνζθνξά, ή πξόζθιεζε γηα πξνζθνξά, γηα πώιεζε, αγνξά, αληαιιαγή ή κε άιιν ηξόπν 
κεηαβίβαζε θηλεηώλ αμηώλ ζηε Ρσζηθή Οκνζπνλδία. Δπηπιένλ, ην παξόλ έγγξαθν δελ απνηειεί δηαθήκηζε 
ή πξνζθνξά θηλεηώλ αμηώλ ζηε Ρσζηθή Οκνζπνλδία ζηα πιαίζηα ηνπ Ρσζηθνύ λόκνπ πεξί θηλεηώλ αμηώλ. 
Οη Νέεο Μεηνρέο δελ έρνπλ εγγξαθεί θαη δελ ζα εγγξαθνύλ ζηε Ρσζία, θαη δελ πξννξίδνληαη γηα 
«πξνζθνξά», «ηνπνζέηεζε», ή «δηαλνκή» ζηε Ρσζία (όπσο νξίδεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ Ρσζηθνύ λόκνπ πεξί 
θηλεηώλ αμηώλ) εθηόο εάλ θαη ζηνλ βαζκό πνπ επηηξέπεηαη από ηε Ρσζηθή λνκνζεζία.  Κάζε κέηνρνο 
πθηζηάκελσλ κεηνρώλ ζα ζεσξείηαη όηη δειώλεη, επηβεβαηώλεη θαη ζπκθσλεί όηη δελ έρεη ζπζηαζεί, 
εγθαηαζηαζεί ή θαηνηθεί ζηε Ρσζηθή Οκνζπνλδία, ή αλ έρεη ζπζηαζεί, εγθαηαζηαζεί ή θαηνηθεί ζηε Ρσζηθή 
Οκνζπνλδία, ελεξγεί εθηόο απηήο γηα ζθνπνύο ζπκκεηνρήο ζην ρέδην. 

 

 


