
ΠΕΡIΛΗΠΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ 

Τα αθόινπζα Σηνηρεία ηνπ "Περιληπτικού Σημειώματος" ηνπ Αξρηθνύ Δλεκεξωηηθνύ Γειηίνπ 

επηθαηξνπνηνύληαη ωο εμήο: 

Β4α Περιγραθή ηων 

ζημανηικόηερων 

πρόζθαηων ηάζεων 

ποσ επηρεάζοσν ηον 

εκδόηη και ηων 

αγορών ζηις οποίες 

δραζηηριοποιείηαι 

Σηηο 8 Γεθεκβξίνπ 2016, ε Τξάπεδα παξέιαβε ηελ ηειηθή απόθαζε ζε 

ζρέζε κε ηε ΓΔΔΑ ε νπνία ζπλάδεη κε ην πξνζρέδην θνηλνπνίεζεο πνπ 

ιήθζεθε από ηελ Τξάπεδα ην Σεπηέκβξην ηνπ 2016. 

Γ6 Ειζαγωγή Σηελ πεξίπηωζε πνπ νη ζρεηηθέο αηηήζεηο ζην UKLA, ζην LSE θαη ζην 

ΦΑΚ νινθιεξωζνύλ κε επηηπρία, θαη ην Σρέδην ηεζεί ζε Ιζρύ, 

αλακέλεηαη όηη ε Δηζαγωγή ζα ιάβεη ρώξα ην ζπληνκόηεξν ζηηο 19 

Ιαλνπαξίνπ 2017 θαη όηη ε δηαπξαγκάηεπζε ηωλ 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 ωο απνηέιεζκα ηεο 

Δηζαγωγήο, πξηλ από ηελ εκεξνκελία  Δηζαγωγήο. 

Γ7 Μεριζμαηική 

Πολιηική 

Σηηο 8 Γεθεκβξίνπ 2016, ε Τξάπεδα παξέιαβε ηελ ηειηθή απόθαζε ζε 

ζρέζε κε ηε ΓΔΔΑ, ε νπνία επηβεβαηώλεη ηελ άξζε ηεο απαγόξεπζεο 

ηεο ΔΚΤ γηα παξνρή κεηαβιεηώλ απνδνρώλ θαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε 

πεξηνξηζκό ηωλ θπκαηλόκελωλ ζηνηρείωλ ακνηβήο πνπ ζα παξέρνληαη 

ζην 10% ηωλ θαζαξώλ εζόδωλ. Η ηειηθή απόθαζε ζπλάδεη κε ην 

πξνζρέδην θνηλνπνίεζεο πνπ ιήθζεθε από ηελ Τξάπεδα ην Σεπηέκβξην 

ηνπ 2016. 

Δ3 Περιγραθή ηων όρων 

και προϋποθέζεων 

ηης προζθοράς 

Τα Χεθίζκαηα ηνπ Σρεδίνπ εγθξίζεθαλ θαηά ηελ ΔΓΣ. 

Σηηο 21 Γεθεκβξίνπ 2016 ην Γηθαζηήξην επηθύξωζε ην Σρέδην. 

Σε ζπλέρεηα ηωλ πην πάλω εμειίμεωλ, ε δηαπξαγκάηεπζε ηωλ 

Υθηζηάκελωλ Μεηνρώλ ηεο Τξάπεδαο ζε ΦΑΚ θαη ΦΑ, αλαζηάιεθε κε 

ηζρύ από ηηο 10 Ιαλνπαξίνπ 2017 ζπκπεξηιακβαλνκέλεο. 

Με ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζα ιεθζνύλ νη απαξαίηεηεο εγθξίζεηο από ηηο 

επνπηηθέο αξρέο, θαη κε βάζε ην αλακελόκελν ρξνλνδηάγξακκα θύξηωλ 

γεγνλόηωλ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ Δγθύθιην πξνο ηνπο Μεηόρνπο, ην 

Σρέδην αλακέλεηαη λα ηεζεί ζε Ιζρύ ζηηο 18 Ιαλνπαξίνπ 2017 θαη ε 

δηαπξαγκάηεπζε ηωλ Νέωλ Μεηνρώλ ζην ΦΑΚ θαη ζην LSE αλακέλεηαη 

λα αξρίζεη ζηηο 19 Ιαλνπαξίνπ 2017.  

Οπνηεζδήπνηε αιιαγέο ζην πξνηεηλόκελν ρξνλνδηάγξακκα, ζα 

αλαθνηλωζνύλ από ηελ Τξάπεδα ή/θαη ηελ BOCH, πεξηιακβαλνκέλεο 

θαη ηεο αλάξηεζεο ηωλ αλαθνηλώζεωλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Τξάπεδαο, 

www.bankofcyprus.com. 

 

http://www.bankofcyprus.com/

