Ανακοίνωση σύμφωνα με τους Κανονισμούς Εξαγοράς της
Ιρλανδίας (Irish Takeover Rules)
Σχετικές εκδομένες αξίες
Λευκωσία, 22 Αυγούστου 2022

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ (ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ) ΕΞ’ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ,
ΕΝΤΟΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΘΑ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕ ΤΙΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ.
ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 2.12 των Κανονισμών Εξαγοράς της Ιρλανδίας, η Bank of
Cyprus Holdings plc («Τράπεζα Κύπρου») επιβεβαιώνει ότι, κατά το κλείσιμο των εργασιών
της Παρασκευής 19 Αυγούστου 2022 το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Κύπρου
αποτελείτο από 446,199,933 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0.10 η κάθε μία (οι
«Συνήθεις Μετοχές»). Η Τράπεζα Κύπρου δεν κατέχει ίδιες μετοχές. Ο Διεθνής Αριθμός
Αναγνώρισης Τίτλων (ISIN) των Συνήθων Μετοχών είναι IE00BD5B1Y92.
Προφίλ Συγκροτήματος
Tο Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου είναι ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός
στην Κύπρο και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών
που περιλαμβάνει τραπεζικές υπηρεσίες, χρηματοδοτήσεις, φάκτοριγκ, χρηματοεπενδυτικές
υπηρεσίες, διαχείριση κεφαλαίων και ασφάλειες γενικού κλάδου και ζωής. Στις 31 Μαρτίου
2022, το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου λειτουργούσε μέσω 86 καταστημάτων στην Κύπρο,
εκ των οποίων τα 11 λειτουργούσαν ως θυρίδες. Στις 31 Μαρτίου 2022, το Συγκρότημα
Τράπεζας Κύπρου εργοδοτούσε 3,395 άτομα διεθνώς. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου
αποτελείται από την Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company, τη θυγατρική της
Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ και τις θυγατρικές αυτής.
*Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου εργοδοτούσε 3,395 άτομα διεθνώς στις 31 Μαρτίου
2022. Ο αριθμός του προσωπικού έχει μειωθεί κατά περίπου 550 άτομα, μετά την
ολοκλήρωση του σχεδίου εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού τον Ιούλιο 2022.
Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε:
Bank of Cyprus Holdings PLC

Aurrera Communications

Αννίτα Παύλου

Karen Le Cannu

Διευθύντρια Σχέσεις Επενδυτών & ΠΚΔ

Διευθύνων Σύμβουλος

investors@bankofcyprus.com

karen.lecannu@aurreracomms.com

Τηλ: +357 2212 2239

Τηλ: +33 (0) 6 98 23 86 13

Goldman Sachs International (Από κοινού Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι της
Τράπεζας Κύπρου) +44 (0) 20 7774 1000
Harry Eliades
Francesco Paolicelli
Owain Evans
Dimitris Kofitsas
Cara Pazdon
Jorge Torrecilla
HSBC (Από κοινού Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι και Corporate Broker της
Τράπεζας Κύπρου) +44 (0) 20 7991 8888
Anthony Parsons
Simon Alexander
Alexander Paul
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Sam McLennan
Richard Carr
Alex Thomas

Η παρούσα ανακοίνωση έχει ετοιμαστεί σύμφωνα και σε συμμόρφωση με την ισχύουσα
νομοθεσία της Ιρλανδίας, Κύπρου και Ηνωμένου Βασιλείου και η πληροφόρηση η οποία
κοινοποιείται με την παρούσα ενδεχομένως να μην είναι η ίδια με αυτή που θα ετοιμαζόταν
σύμφωνα με τους νόμους άλλων δικαιοδοσιών.
Η κυκλοφορία της παρούσας ανακοίνωσης σε δικαιοδοσίες άλλες εκτός της Ιρλανδίας,
Κύπρου και του Ηνωμένου Βασιλείου και η διαθεσιμότητα οποιασδήποτε προσφοράς προς
μέτοχους της Τράπεζας Κύπρου οι οποίοι δεν διαμένουν στην Ιρλανδία, Κύπρο ή το
Ηνωμένο Βασίλειο, ενδεχομένως να επηρεάζεται από τους νόμους άλλων σχετικών
δικαιοδοσιών. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε πρόσωπα που υπόκεινται στους νόμους
οιασδήποτε δικαιοδοσίας άλλης από την Ιρλανδία, Κύπρο ή Ηνωμένο Βασίλειο ή μέτοχοι
της Τράπεζας Κύπρου οι οποίοι δεν διαμένουν στην Ιρλανδία, Κύπρο ή Ηνωμένο Βασίλειο
θα πρέπει να ενημερωθούν ως προς και να συμμορφωθούν με οποιουσδήποτε όρους και
προϋποθέσεις που ισχύουν σε σχέση με αυτές σε άλλες δικαιοδοσίες.
Δικαιοδοσία
Η Τράπεζα Κύπρου είναι δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη στην
Ιρλανδία με σχετικές αξίες εισηγμένες και προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του
Χρηματιστηρίου του Λονδίνου και στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Συνεπώς,
οποιαδήποτε συναλλαγή για την απόκτηση της Τράπεζας Κύπρου η οποία αποτελεί
‘πρόταση εξαγοράς’ (ως καθορίζεται στην Οδηγία 2004/25/ΕC («Οδηγία περί Δημόσιων
Προσφορών Εξαγοράς»)) θα υπόκειται στην κοινή δικαιοδοσία της Ιρλανδικής Επιτροπής
Εξαγοράς (Irish Takeover Panel) και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου σύμφωνα
με τις διαδικασίες που παρατίθενται στο άρθρο 4 της Οδηγίας περί Δημόσιων Προσφορών
Εξαγοράς, ως εφαρμόζεται στην Ιρλανδία και την Κύπρο. Οποιαδήποτε συναλλαγή για την
απόκτηση του ελέγχου της Τράπεζας Κύπρου η οποία προχωρεί με τρόπο άλλο από
προσφορά εξαγοράς θα υπόκειται στη δικαιοδοσία της Ιρλανδικής Επιτροπής Εξαγορών
σύμφωνα με τους Κανονισμούς Εξαγοράς της Ιρλανδίας (Irish Takeover Rules). Προτού
καθοριστεί ο τρόπος με τον οποίο οποιαδήποτε συναλλαγή για την απόκτηση της Τράπεζας
Κύπρου θα εφαρμοστεί, η πιθανή προσφορά υπόκειται στην δικαιοδοσία τόσον της
Ιρλανδικής Επιτροπής Εξαγορών όσο και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου. Ως
αναφέρεται πιο πάνω, δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι θα ακολουθήσει οποιαδήποτε επίσημη
προσφορά για την απόκτηση της Τράπεζας Κύπρου ούτε ως προς τους όρους βάσει των
οποίων οποιαδήποτε τέτοια προσφορά ενδεχομένως να γίνει.
Δήλωση Ευθύνης
Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της Τράπεζας Κύπρου αποδέχονται ευθύνη για τις πληροφορίες οι
οποίες περιλαμβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση. Εξ’ όσων γνωρίζουν και πιστεύουν
(έχοντας λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για να βεβαιωθούν ως προς τούτο), οι πληροφορίες
που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα
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και η ανακοίνωση δεν παραλείπει οτιδήποτε πιθανόν να επηρεάσει τη σημασία τέτοιας
πληροφόρησης.
Υποχρέωση Δημοσιοποίησης Συναλλαγών βάσει των Ιρλανδικών Κανονισμών
Εξαγοράς
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 8.3(α) των Κανονισμών Εξαγοράς της Ιρλανδίας, οιονδήποτε
πρόσωπο έχει συμφέρον (“is interested”) (άμεσα ή έμμεσα) στο 1% ή περισσότερο σε
οιαδήποτε κατηγορία «σχετικών αξιών» (“relevant securities”) της Τράπεζας Κύπρου, θα
πρέπει να προβεί σε ανακοίνωση «γνωστοποίησης θέσης ανοίγματος» το αργότερο μέχρι
τις 3.30 μ.μ (ώρα Ιρλανδίας/Ηνωμένου Βασιλείου) στις 2 Σεπτεμβρίου 2022. Η ανακοίνωση
«γνωστοποίησης θέσης ανοίγματος» θα πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομέρειες σύμφωνα με
τον Κανονισμό 8.6(α) των Κανονισμών Εξαγοράς της Ιρλανδίας, περιλαμβανομένων
λεπτομερειών των συμφερόντων του σε σχέση με οιεσδήποτε σχετικές αξίες της Τράπεζας
Κύπρου και αρνητικών θέσεων, οιωνδήποτε σχετικών αξιών της Τράπεζας Κύπρου. Τα
σχετικά πρόσωπα που συναλλάσσονται με οποιεσδήποτε «σχετικές αξίες» της Τράπεζας
Κύπρου πριν από τη λήξη της προθεσμίας για την πραγματοποίηση ανακοίνωσης
«γνωστοποίησης θέσης ανοίγματος» πρέπει να προβούν σε γνωστοποίηση συναλλαγών
όπως περιγράφεται παρακάτω.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 8.3(β) των Κανονισμών Εξαγοράς της Ιρλανδίας, οιονδήποτε
πρόσωπο έχει συμφέρον (“is interested”) (άμεσα ή έμμεσα) στο 1% ή περισσότερο σε
οιαδήποτε κατηγορία «σχετικών αξιών»(“relevant securities”) της Τράπεζας Κύπρου, θα
πρέπει να ανακοινώσει όλες τις «συναλλαγές» (“dealings”) του ιδίου σε οποιεσδήποτε
«σχετικές αξίες» (“relevant securities”) της Τράπεζας Κύπρου κατά την «περίοδο
προσφοράς». Η ανακοίνωση «συναλλαγής» σε «σχετικές αξίες» από άτομο για το οποίο
εφαρμόζεται ο Κανονισμός 8.3(β) θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι τις 3.30 μ.μ (ώρα
Ιρλανδίας/Ηνωμένου Βασιλείου) της επόμενης εργάσιμης μέρας που ακολουθεί την ημέρα
που έγινε η σχετική συναλλαγή. Τέτοια ανακοίνωση θα πρέπει να περιλαμβάνει
λεπτομέρειες σύμφωνα με τον Κανονισμό 8.6(β) των Κανονισμών Εξαγοράς της Ιρλανδίας
περιλαμβανομένων λεπτομερειών για την εν λόγω συναλλαγή και των συμφερόντων του σε
σχέση με οιεσδήποτε σχετικές αξίες της Τράπεζας Κύπρου και αρνητικών θέσεων (short
positions) σε σχέση με οιεσδήποτε σχετικές αξίες της Τράπεζας Κύπρου.
Επιπλέον, η Lone Star πρέπει να προβεί σε ανακοίνωση «γνωστοποίησης θέσης
ανοίγματος» το αργότερο έως τις 12 μ.μ (μεσημέρι) (ώρα Ιρλανδίας/Ηνωμένου Βασιλείου)
στις 2 Σεπτεμβρίου 2022 και να αποκαλύψει λεπτομέρειες για τυχόν «συναλλαγές» από
αυτήν ή οποιουδήποτε προσώπου «ενεργεί σε συνεννόηση» με αυτήν σε «σχετικές αξίες»
της Τράπεζας Κύπρου το αργότερο έως τις 12 μ.μ (μεσημέρι) (ώρα Ιρλανδίας/Ηνωμένου
Βασιλείου) την εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία της συναλλαγής.
Όλες οι «συναλλαγές» (“dealings”) σε «σχετικές αξίες» (“relevant securities”) της Τράπεζας
Κύπρου από την Lone Star ή από οιονδήποτε άλλον ο οποίος ενεργεί σε συνεννόηση με
την Lone Star θα πρέπει επίσης να ανακοινωθούν το αργότερο μέχρι τις
12 μ.μ (μεσημέρι) (ώρα Ιρλανδίας/Ηνωμένου Βασιλείου) την εργάσιμη μέρα που ακολουθεί
τη μέρα κατά την οποία έγινε η σχετική συναλλαγή. Εάν δύο ή περισσότερα πρόσωπα
συνεργαστούν βάσει συμφωνίας, είτε ρητής ή σιωπηλής, είτε προφορικής ή γραπτής, για
την απόκτηση εκ μέρους ενός ή περισσοτέρων εξ’ αυτών, συμφερόντων στις σχετικές αξίες,
θα θεωρηθούν ως ένα πρόσωπο για τους σκοπούς αυτούς.
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Σχετικοί Πίνακες Ανακοινώσεων οι οποίοι θα παραθέτουν λεπτομέρειες των εταιριών των
οποίων «ανοικτές θέσεις» και «συναλλαγές» σε «σχετικές αξίες» πρέπει να ανακοινώνονται,
είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα της Ιρλανδικής Επιτροπής Εξαγορών στο
www.irishtakeoverpanel.ie.
Συμφέροντα σε αξίες δημιουργούνται, περιληπτικά, όταν ένα πρόσωπο έχει
μακροπρόθεσμη οικονομική έκθεση, είτε με όρους ή απόλυτη, σε αλλαγές στην τιμή των
αξιών. Ειδικότερα, πρόσωπο θα θεωρείται ότι έχει «συμφέρον» (“interest”) λόγω ιδιοκτησίας
ή ελέγχου των αξιών ή δυνάμει οποιουδήποτε δικαιώματος προαίρεσης σε σχέση με, ή ως
παράγωγο, των αξιών.
Όροι που αναφέρονται σε εισαγωγικά πιο πάνω, επεξηγούνται στους Κανονισμούς
Εξαγοράς της Ιρλανδίας τους οποίους επίσης μπορείτε δείτε στην ιστοσελίδα της Ιρλανδικής
Επιτροπής Εξαγορών. Αν έχετε αμφιβολία κατά πόσον απαιτείται να αποκαλύψετε μια
συναλλαγή βάσει του Κανονισμού 8, παρακαλώ συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα της
Ιρλανδικής Επιτροπής Εξαγορών στο www.irishtakeoverpanel.ie ή επικοινωνήστε με την
Ιρλανδική Επιτροπή Εξαγορών στο τηλέφωνο με αριθμό +353 1 678 9020.
Υποχρέωση Δημοσιοποίησης Συναλλαγών Βάσει του Κυπριακού Νόμου περί
Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς
Επιπρόσθετα των υποχρεώσεων βάσει του Κανονισμού 8 των Ιρλανδικών Κανονισμών
Εξαγοράς όπως επεξηγούνται πιο πάνω, σύμφωνα με το άρθρο 26 του περί Δημοσίων
Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου, κατά τη διάρκεια της «περιόδου της δημόσιας πρότασης»:
(α) η Lone Star, και κάθε άλλο πρόσωπο που κατέχει ποσοστό πέντε τοις εκατόν (5%) ή
μεγαλύτερο των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγορά εταιρείας ή της εταιρείας της Lone
Star ανακοινώνουν αμέσως, κατά τις πρόνοιες του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς
Νόμου, κάθε απόκτηση τίτλων της Τράπεζας Κύπρου ή της εταιρείας Lone Star από τους
ίδιους, ή από πρόσωπα ενεργούντα εξ’ ονόματός τους αλλά για λογαριασμό τους ή σε
συνεννόηση με αυτούς, ‘η από ελεγχόμενες επιχειρήσεις τους, καθώς και την τιμή κτήσεώς
τους και τα δικαιώματα ψήφου που τυχόν κατέχει ήδη στην Τράπεζα Κύπρου ή στην εταιρεία
[του Προτείνοντος], και
(β) οποιοσδήποτε αποκτά ποσοστό ίσο με μισό τοις εκατόν (0,5%) ή μεγαλύτερο των
δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας Κύπρου ή της εταιρείας Lone Star, οφείλει να
ανακοινώνει αμέσως, κατά τις πρόνοιες του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου,
την απόκτηση αυτή καθώς και κάθε μεταγενέστερη απόκτηση τίτλων της Τράπεζας Κύπρου
ή της εταιρείας Lone Star, από τον ίδιο, ή από πρόσωπα ενεργούντα εξ’ ονόματός του αλλά
για λογαριασμό του ή σε συνεννόηση με αυτόν ή από ελεγχόμενες επιχειρήσεις του, καθώς
και την τιμή κτήσεως των τίτλων αυτών και τα δικαιώματα ψήφου που τυχόν κατέχει ήδη
στην Τράπεζα Κύπρου ή στην εταιρεία Lone Star.
Όροι που αναφέρονται σε εισαγωγικά πιο πάνω, καθορίζονται στον περί Δημοσίων
Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο που μπορείτε επίσης να δείτε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου www.cysec.gov.cy.
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Δηλώσεις / Αναφορές σε μελλοντικές προοπτικές (Forward-looking statements)
Κάποιες δηλώσεις/ αναφορές στην παρούσα ανακοίνωση αφορούν μελλοντικές προοπτικές
και εμπεριέχουν κινδύνους και αβεβαιότητα διότι σχετίζονται με γεγονότα, και εξαρτώνται
από συνθήκες, που θα πραγματοποιηθούν στο μέλλον και ως εκ τούτου οποιαδήποτε
αποτελέσματα και εξελίξεις μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από αυτά που αναμένονται. Οι
δηλώσεις / αναφορές αυτές αντικατοπτρίζουν τη γνώση και πληροφόρηση που είναι
διαθέσιμη κατά την ημέρα της ετοιμασίας της παρούσας ανακοίνωσης και η Τράπεζα
Κύπρου δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση να επικαιροποιεί αυτές τις δηλώσεις/
αναφορές σε μελλοντικές προοπτικές.
Προβλέψεις κερδών/ Αποτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων
Καμία δήλωση σε αυτή την ανακοίνωση δεν συνιστά πρόβλεψη κέρδους για οποιαδήποτε
περίοδο, ούτε θα πρέπει να ερμηνεύεται ως ότι τα κέρδη ή τα κέρδη ανά μετοχή θα είναι
απαραίτητα πιο πάνω ή πιο κάτω από εκείνα των ανάλογων προηγούμενων οικονομικών
περιόδων για την Τράπεζα Κύπρου ή την Lone Star κατά περίπτωση. Καμία δήλωση στην
παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων.
Γενικά
Η δημοσίευση, δημοσιοποίηση ή διανομή αυτής της ανακοίνωσης σε συγκεκριμένες
δικαιοδοσίες μπορεί να απαγορεύεται από τη νομοθεσία αυτών των δικαιοδοσιών (οι
«Περιορισμένες Δικαιοδοσίες»). Ως εκ τούτου, αντίγραφα της παρούσας ανακοίνωσης και
όλων των άλλων εγγράφων που σχετίζονται με την πιθανή προσφορά απόκτησης του
εκδοθέντος και προς έκδοση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου από τη Lone Star
(η «Πιθανή Προσφορά») δεν πρέπει να σταλούν, ταχυδρομηθούν ή άλλως πως να
μεταδοθούν προς ή από οποιαδήποτε Περιορισμένη Δικαιοδοσία. Τα άτομα που λαμβάνουν
τέτοια έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των εκπροσώπων (nominees),
διαχειριστών (trustees) και των θεματοφυλάκων (custodians) θα πρέπει να τηρούν αυτούς
τους περιορισμούς. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να συνιστά παραβίαση της νομοθεσίας
περί κινητών αξιών οποιασδήποτε τέτοιας δικαιοδοσίας. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται
από την ισχύουσα νομοθεσία, οι εταιρείες που εμπλέκονται στην Πιθανή Προσφορά
αποποιούνται οποιαδήποτε ευθύνη ή ευθύνη για τις παραβιάσεις οποιωνδήποτε τέτοιων
περιορισμών από οποιοδήποτε πρόσωπο.
Οποιαδήποτε απάντηση σε σχέση με την Πιθανή Προσφορά θα πρέπει να γίνεται μόνο με
βάση τις πληροφορίες που περιέχονται σε οποιοδήποτε έγγραφο με το οποίο γίνεται η
Πιθανή Προσφορά. Συνιστάται στους μετόχους της Τράπεζας Κύπρου να διαβάσουν
προσεκτικά τα έγγραφα συναλλαγής.
Αυτή η ανακοίνωση έχει ετοιμαστεί με σκοπό τη συμμόρφωση με τους νόμους της Ιρλανδίας
και τους Κανονισμούς Εξαγοράς της Ιρλανδίας και η πληροφόρηση η οποία κοινοποιείται
με την παρούσα ενδεχομένως να μην είναι η ίδια με αυτή που θα ετοιμαζόταν σύμφωνα με
τους νόμους άλλης δικαιοδοσίας εκτός της Ιρλανδίας.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 26.1 των Κανονισμών Εξαγοράς της Ιρλανδίας (Irish Takeover
Rules), αντίγραφο της ανακοίνωσης θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος
στο https://www.bankofcyprus.com/en-gb/group/investor-relations/ το αργότερο μέχρι τις
12 μ.μ (ώρα Ιρλανδίας/Ηνωμένου Βασιλείου) κατά την επόμενη εργάσιμη μέρα μετά τη
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δημοσίευση της ανακοίνωσης. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας το οποίο αναφέρεται στην
παρούσα ανακοίνωση δεν είναι ενσωματωμένο, ούτε αποτελεί μέρος της ανακοίνωσης. Η
παρούσα ανακοίνωση δεν έχει σκοπό να αποτελέσει, ούτε και αποτελεί, μέρος οιασδήποτε
πρότασης, προσφοράς, πρόσκλησης ή παρότρυνσης (solicitation) προσφοράς για την
αγορά, ή απόκτηση με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, εγγραφή για απόκτηση (subscribe),
πώληση ή διάθεση με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, οιωνδήποτε αξιών, ή την παρότρυνση
(solicitation) για οποιαδήποτε ψήφο ή έγκριση σε οιανδήποτε δικαιοδοσία, στη βάση της
παρούσας ανακοίνωσης ή αλλιώς. Οποιαδήποτε πρόταση θα γίνει αποκλειστικά μέσω
συγκεκριμένης έγγραφης πρότασης η οποία θα περιλαμβάνει τους πλήρεις όρους και
προϋποθέσεις της πρότασης, περιλαμβανομένων λεπτομερειών ως προς τον τρόπο που
θα μπορεί να γίνει αποδεκτή.
Η παρούσα ανακοίνωση έχει ετοιμαστεί σύμφωνα και σε συμμόρφωση με την ισχύουσα
νομοθεσία της Ιρλανδίας, Κύπρου και Αγγλίας και πληροφόρηση η οποία κοινοποιείται με
την παρούσα ενδεχομένως να μην είναι η ίδια με αυτή που θα ετοιμαζόταν σύμφωνα με τους
νόμους άλλης δικαιοδοσίας.
Η κυκλοφορία της παρούσας ανακοίνωσης σε δικαιοδοσίες άλλες εκτός της Ιρλανδίας,
Κύπρου και του Ηνωμένου Βασιλείου και η διαθεσιμότητα οποιασδήποτε προσφοράς προς
μέτοχους της Τράπεζας Κύπρου οι οποίοι δεν διαμένουν στην Ιρλανδία, Κύπρο ή το
Ηνωμένο Βασίλειο, ενδεχομένως να επηρεάζεται από τους νόμους άλλων σχετικών
δικαιοδοσιών. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε πρόσωπα που υπόκεινται στους νόμους
οιασδήποτε δικαιοδοσίας άλλης από την Ιρλανδία, Κύπρο ή Ηνωμένο Βασίλειο ή μέτοχοι
της Τράπεζας Κύπρου οι οποίοι δεν διαμένουν στην Ιρλανδία, Κύπρο ή Ηνωμένο Βασίλειο
θα πρέπει να ενημερωθούν ως προς και να συμμορφωθούν με οποιουσδήποτε όρους και
προϋποθέσεις που ισχύουν σε σχέση με αυτούς.
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