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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ:  12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 
 

Με βάση τον Κανονισμό 809/2004 (όπως τροποποιήθηκε) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον 

περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 (όπως τροποποιήθηκε)  
 

 
 

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΥΝΑΜΕΙ 

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ 

ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ 2005 (ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ) ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΘΑ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ: 
 

 ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΧΡΙ 416.666.667 ΣΥΝΗΘΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ  ΜΕ ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ €0,24 ΑΝΑ ΝΕΑ ΣΥΝΗΘΗ ΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 ( Η «ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»)  

 ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ («ΧΑΚ») ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ («ΧΑ») ΤΩΝ 

ΣΥΝΗΘΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΩΝ 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (η  «ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΜΕΝΕΣ ΜΗ 

ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ») ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:  

o ΤΩΝ 3.873.269.066 ΣΥΝΗΘΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ 

ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ  ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΩΝ 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ 

ΔΙΑΣΩΣΗ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ (ΒAIL IN)  

o ΤΩΝ 5.781.443 ΣΥΝΗΘΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΗΚΑΝ 

ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, 

ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΔΙΑΣΩΣΗ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ (ΒAIL IN)  

o ΤΩΝ 858.708.764 ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΩΝ 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

o ΤΩΝ 4.166.666.667 ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ 

ΦΑΣΗ 1 ΚΑΙ 2 ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 

( ΟΛΕΣ ΜΑΖΙ ΟΙ «ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΜΕΝΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ») 

 ΝΟΟΥΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙA ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΑΚ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΑ TΩΝ ΜΕΧΡΙ 416.666.667 ΣΥΝΗΘΩΝ 

ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (η 

«ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ») 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ  

        

THE CYPRUS INVESTMENT AND SECURITIES CORPORATION LTD 
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

 

Το έγγραφο αυτό είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας.  Αν χρειάζεστε οποιεσδήποτε 

επεξηγήσεις ή/και διευκρινίσεις επί του παρόντος Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου μπορείτε να 

συμβουλευτείτε τον Ανάδοχο Υπεύθυνο Σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου και Διευθυντή Έκδοσης, 

The Cyprus Investment and Securities Corporation Ltd (CISCO), άλλες ΕΠΕΥ και ΚΕΠΕΥ ή σύμβουλους 

επενδύσεων. 

 

Το παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο καταρτίστηκε με βάση τις διατάξεις του περί Δημόσιας 

Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου του 2005 και τις διατάξεις του Κανονισμού 809/2004 (όπως 

τροποποιήθηκαν) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Το παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο αφορά και θα πρέπει να διαβάζεται μαζί με το 

Ενημερωτικό Δελτίο της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου 2014. Εκτός 

αν ορίζεται διαφορετικά, όροι που εμφανίζονται με κεφαλαία γράμματα στο παρόν Συμπληρωματικό 

Ενημερωτικό Δελτίο έχουν τις έννοιες που αποδίδονται στο Ενημερωτικό Δελτίο της Τράπεζας Κύπρου 

Δημόσια Εταιρία Λτδ ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου 2014. 

 

Η Τράπεζα αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν 

Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο και βεβαιώνει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι 

σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το 

περιεχόμενό του. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ φέρουν 

συλλογική και ατομική ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Συμπληρωματικό 

Ενημερωτικό Δελτίο και βεβαιώνουν ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι 

πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι, εξ’ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την πραγματικότητα και 

δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του. 

 

Οι μέτοχοι θα πρέπει να βασίζονται μόνο στις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Συμπληρωματικό 

Ενημερωτικό Δελτίο, στο Ενημερωτικό Δελτίο της Τράπεζας ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου 2014 και σε 

οποιαδήποτε έγγραφα ενσωματώνονται μέσω παραπομπής σε αυτά. Κανένα πρόσωπο δεν έχει 

εξουσιοδοτηθεί να δώσει οποιαδήποτε πληροφορία ή να προβεί σε οποιεσδήποτε παραστάσεις, εκτός 

εκείνων που περιλαμβάνονται στο παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο, στο Ενημερωτικό Δελτίο 

της Τράπεζας ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου 2014 και σε κάθε έγγραφο που ενσωματώνεται μέσω 

παραπομπής σε αυτά και, εάν δοθεί ή γίνει, η εν λόγω πληροφορία ή αναπαράσταση δεν πρέπει να 

θεωρηθεί ότι έχει εξουσιοδοτηθεί από την Τράπεζα ή την CISCO. Ούτε η παράδοση του παρόντος 

Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου, αλλά ούτε και οποιαδήποτε εγγραφή ή πώληση γίνει ως πιο 

κάτω, θα δημιουργήσει, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, οποιοδήποτε υπαινιγμό ότι δεν υπήρξε οποιαδήποτε 

αλλαγή στις υποθέσεις της Τράπεζας ή της Τράπεζας και των υπό ενοποίηση θυγατρικών της (το 

«Συγκρότημα») από την ημερομηνία του παρόντος Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου, ή ότι οι 

πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο είναι ορθές, οποτεδήποτε 

μεταγενέστερα της ημερομηνίας αυτής. Εντούτοις η Τράπεζα έχει υποχρέωση, βάση του άρθρου 14(1) του 

περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου του 2005 (όπως τροποποιήθηκε), σε 

περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε νέο στοιχείο ή ουσιώδες σφάλμα ή ουσιώδης ανακρίβεια, ως προς 

τις πληροφορίες που περιέχει το Ενημερωτικό Δελτίο της Τράπεζας ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου 2014 ως 

έχει συμπληρωθεί με το παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο, να εκδώσει νέο Συμπληρωματικό 

Ενημερωτικό Δελτίο. 

 

Το περιεχόμενο του παρόντος Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου ή οποιαδήποτε μεταγενέστερη 

πληροφορία από την Τράπεζα ή την CISCO ή από οποιαδήποτε από τις αντίστοιχες θυγατρικές τους, 

στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους ή αντιπροσώπους τους δεν πρέπει να ερμηνευθούν ως νομικές, 

οικονομικές ή φορολογικές συμβουλές. Κάθε μέτοχος θα πρέπει να συμβουλευθεί τον δικό του/της νομικό, 

οικονομικό ή φορολογικό σύμβουλο για νομική, οικονομική ή φορολογική συμβουλή. 

 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου υπό την ιδιότητα της Κυπριακής αρμόδιας εποπτικής αρχής ενέκρινε 

το περιεχόμενο του παρόντος Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου μόνο όσον αφορά την κάλυψη 

των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται στον περί Δημόσιας 
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Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 (όπως τροποποιήθηκε) της Κυπριακής 

Δημοκρατίας που ενσωματώνει στην εθνική νομοθεσία την Οδηγία 2003/71/ΕΚ (όπως τροποποιήθηκε) και 

στον Κανονισμό 809/2004 (όπως τροποποιήθηκε) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έγκριση του 

παρόντος Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου δεν συνεπάγεται με παρότρυνση προς το επενδυτικό 

κοινό για επένδυση στην Τράπεζα.  

 

H Τράπεζα έχει προβεί στις δέουσες αιτήσεις έτσι ώστε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως η αρμόδια 

εποπτική αρχή να αποστείλει πιστοποιητικό έγκρισης στην αρμόδια εποπτική αρχή της Ελλάδας, βάσει των 

διατάξεων του άρθρου 18 της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

στο οποίο να πιστοποιείται ότι το παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο καταρτίστηκε σύμφωνα με 

την Οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

 

Περιορισμοί Δημόσιας Προσφοράς 

 

Η Δημόσια Προσφορά, διενεργείται αποκλειστικά στην Κύπρο και την Ελλάδα και απευθύνεται μόνο προς 

πρόσωπα τα οποία μπορούν να την αποδεχθούν νόμιμα. Συγκεκριμένα, και προς συμμόρφωση με τη 

σχετική χρηματιστηριακή νομοθεσία των παρακάτω κρατών, η παρούσα Δημόσια Προσφορά δεν 

απευθύνεται με κανένα τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), άμεσα ή έμμεσα, εντός ή προς τις Ηνωμένες 

Πολιτείες, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Νότιο Αφρική ή την Ιαπωνία, ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα 

(«οι Εξαιρούμενες Χώρες»), στην οποία σύμφωνα με τους νόμους αυτής, η διενέργεια της παρούσας 

Δημόσιας Προσφοράς ή η ταχυδρόμηση διανομή του παρόντος Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου 

είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού. Για 

το λόγο αυτό, απαγορεύεται αφενός η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο 

προώθηση αντιγράφων του παρόντος Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου και κάθε προωθητικού και 

σχετικού με την παρούσα Δημόσια Προσφορά εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο προς 

ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες και αφετέρου η συμμετοχή στην παρούσα Προσφορά από πρόσωπα των 

Εξαιρούμενων Χωρών. 

 

Το παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο, δεν αποτελεί προσφορά των Συνήθων Μετοχών σε 

οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει εγγεγραμμένη διεύθυνση, ή είναι κάτοικος των Ηνωμένων Πολιτειών.  Οι 

Συνήθεις Μετοχές δεν έχουν εγγραφεί και δεν θα εγγραφούν σύμφωνα με τον αμερικανικό νόμο Securities 

Act ή σύμφωνα με οποιαδήποτε άλλη ρυθμιστική αρχή ή με βάση των ισχυόντων νόμων περί κινητών 

αξιών οποιασδήποτε πολιτείας ή άλλης δικαιοδοσίας των Ηνωμένων Πολιτειών, ή των σχετικών νόμων 

οποιουδήποτε ομοσπονδιακού κράτους, επαρχίας ή επικράτειας οποιασδήποτε άλλης Εξαιρούμενης Χώρας 

και οι Συνήθεις Μετοχές δεν μπορούν να προσφερθούν, πωληθούν ή ενεχυριαστούν ή αλλιώς 

μεταβιβαστούν άμεσα ή έμμεσα, εντός των Ηνωμένων Πολιτειών (όπως ορίζεται στον Κανονισμό S του 

αμερικανικού νόμου Securities Act), πλην των περιπτώσεων ή  συναλλαγών που δεν υπόκεινται στις 

προϋποθέσεις εγγραφής του αμερικανικού νόμου Securities Act και των εφαρμοστέων πολιτειακών ή 

τοπικών νομοθεσιών περί κινητών αξιών. Το παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο δεν αποτελεί 

προσφορά για πώληση ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς Συνήθων Μετοχών σε οποιαδήποτε 

δικαιοδοσία στην οποία μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση είναι παράνομη. Ούτε το παρόν 

Συμπληρωματικό Ενημερωτικό δελτίο αλλά ούτε και το έντυπο αίτησης θα διανεμηθεί στις ή προς τις 

Ηνωμένες Πολιτείες. Καμία δημόσια προσφορά κινητών αξιών δε θα διενεργηθεί στις Ηνωμένες 

Πολιτείες. 

 

Προβλέψεις και αναφορές για το Μέλλον και Παράγοντες Κινδύνου 

 

Το παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο περιέχει ορισμένες προβλέψεις για το μέλλον. Οι 

προβλέψεις αυτές προσδιορίζονται γενικά με τη χρήση όρων όπως «πιστεύει», «αναμένει», «ενδέχεται», 

«θα», «θα πρέπει», «μπορεί», «θα μπορούσε», «σχεδιάζει» και άλλους συγκρίσιμους όρους και το 

αρνητικό των όρων αυτών. Εκ φύσεως οι προβλέψεις αυτές εμπεριέχουν κίνδυνο και αβεβαιότητα και οι 

παράγοντες που περιγράφονται στο πλαίσιο των προβλέψεων του παρόντος Συμπληρωματικού 

Ενημερωτικού Δελτίου θα μπορούσαν να επιφέρουν τελικά αποτελέσματα και εξελίξεις που θα διαφέρουν 

σημαντικά από αυτές που εκφράζονται ρητά ή σιωπηρά από τις εν λόγω προβλέψεις. Πολλοί από τους 

παράγοντες που καθορίζουν τα αποτελέσματα και τις εξελίξεις αυτές δεν υπόκεινται στον έλεγχο της 

Τράπεζας. Οι προβλέψεις αυτές υπόκεινται σε κινδύνους, αβεβαιότητες και υποθέσεις. Ενόψει των 
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κινδύνων αυτών, αβεβαιοτήτων και θεωριών, οι προβλέψεις που περιλαμβάνονται στο παρόν 

Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο μπορεί να μην πραγματοποιηθούν. Οποιεσδήποτε αναφορές σε 

τάσεις ή δραστηριότητες του παρελθόντος δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως εγγύηση ότι οι τάσεις ή 

δραστηριότητες αυτές θα συνεχισθούν και στο μέλλον. Οι αναγνώστες προειδοποιούνται να μην 

βασισθούν πέραν του δέοντος σε αυτές τις προβλέψεις οι οποίες αφορούν μόνο όσα προβλέπονται σήμερα.  

 

Η απόφαση για πιθανή επένδυση σε Μετοχές της Τράπεζας και για τις οποίες έχει γίνει αίτηση για 

εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου για διαπραγμάτευση οφείλει να βασίζεται στο σύνολο των 

πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο και στο Ενημερωτικό 

Δελτίο της Τράπεζας ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου 2014. Ειδικότερα για μερικούς σημαντικούς παράγοντες 

που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε σχέση με τις Συνήθεις Μετοχές της Τράπεζας, βλέπε Ενημερωτικό 

Δελτίο της Τράπεζας ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου 2014, Ενότητα 2.5 (Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις 

Συνήθεις Μετοχές). 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
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1.0 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  

 

Η Ενότητα Β7 του Περιληπτικού Σημειώματος του Ενημερωτικού Δελτίου της Τράπεζας ημερομηνίας 26 

Νοεμβρίου 2014 επικαιροποιείται με την προσθήκη των πιο κάτω: 
 

Β.7 Επιλεγμένες ιστορικές σημαντικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τον εκδότη και 

αφηγηματική περιγραφή των σημαντικότερων αλλαγών στη χρηματοοικονομική κατάσταση του 

εκδότη και στα λειτουργικά αποτελέσματα κατά τη διάρκεια ή μετά την περίοδο που καλύπτουν οι 

σημαντικές ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες 
 

 

Οι ακόλουθες συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, πηγάζουν από τις Ενδιάμεσες Συνοπτικές 

Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014. 
 

Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 

Σεπτεμβρίου 2014 δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του Συγκροτήματος.  
 

Σύνοψη οικονομικών αποτελεσμάτων για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 
 

Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 
 

 Για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 

Σεπτεμβρίου  

 2014 

 

 

20131 

 (αναπροσαρμογή 

 και επαναπαρουσίαση) 

 (€’000) 

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες   

Κύκλος εργασιών....................................................  1.384.742 1.472.598 

Έσοδα από τόκους ..................................................  1.139.117 1.213.799 

Έξοδα από τόκους ..................................................  (348.723) (505.126) 

Καθαρά έσοδα από τόκους .....................................  790.394 708.673 

Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες........................  139.703 142.152 

Έξοδα από αμοιβές και προμήθειες ........................  (8.955) (17.969) 

Καθαρές ζημιές από διαπραγμάτευση συναλλάγματος   (17.206) (1.279) 

Καθαρά κέρδη/ (ζημιές) από συναλλαγές με χρηματοοικονομικά μέσα  

και πώληση θυγατρικών εταιριών................  
169.734 (16.066) 

Έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες μείον απαιτήσεις και προμήθειες  35.442 50.785 

Λοιπά έσοδα /(έξοδα) .............................................  5.458 (24.571) 

Συνολικά έσοδα .....................................................  1.114.570 841.725 

Δαπάνες προσωπικού .............................................  (202.634) (371.930) 

Άλλα λειτουργικά έξοδα .........................................  (196.338) (181.414) 

Κέρδη πριν την απομείωση δανείων και απαιτήσεων από πελάτες  715.598 288.381 

Προβλέψεις για απομείωση δανείων και απαιτήσεων από πελάτες   (492.289) (790.413) 

Κέρδη /(ζημιές) πριν το μερίδιο στα κέρδη/(ζημιές)  συγγενών 

εταιριών και κοινοπραξιών ..................................  
223.309 (502.032) 

Μερίδιο στα κέρδη/(ζημιές) συγγενών  

    εταιριών και κοινοπραξιών .................................  
1.637 (4.277) 

Κέρδη/ (ζημιές) πριν τη φορολογία από συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες .....................................................  
224.946 (506.309) 

Φορολογία ..............................................................  (14.988) 3.152 

Κέρδη/ (ζημιές) μετά τη φορολογία από συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες .....................................................  
209.958 (503.157) 

Μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες   

Ζημιές μετά τη φορολογία από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες  (150.215) (1.456.871) 

Κέρδη/(ζημιές) για την περίοδο ...........................  59.743 (1.960.028) 
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Αναλογούντα σε:   

Ιδιοκτήτες της Εταιρίας – συνεχιζόμενες δραστηριότητες  225.826 (496.055) 

Ιδιοκτήτες της Εταιρίας – μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες  (150.176) (1.456.869) 

Σύνολο κερδών/(ζημιών) που αναλογεί στους ιδιοκτήτες της 

Τράπεζας ...............................................................  
75.650 (1.952.924) 

Δικαιώματα μειοψηφίας – συνεχιζόμενες δραστηριότητες  (15.868) (7.102) 

Δικαιώματα μειοψηφίας – μη  συνεχιζόμενες δραστηριότητες  (39) (2) 

Κέρδη/ (ζημιές) για την περίοδο ..........................  59.743 (1.960.028) 
 

1Τα συγκριτικά οικονομικά αποτελέσματα έχουν επαναπαρουσιαστεί για να αντικατοπτρίζουν την επαναταξινόμηση των 

εργασιών του Συγκροτήματος στην Ουκρανία ως μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες και έχουν αναπροσαρμοστεί ώστε να 

αντικατοπτρίζουν τις τελικές αναπροσαρμογές στην εύλογη αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράστηκαν από 
τη Λαϊκή Τράπεζα και την επαναταξινόμηση της Byron Capital Partners Ltd και Marfin Diversified Strategy Fund Plc, που 

εξαγοράστηκαν από την Λαϊκή Τράπεζα ως κοινοπραξίες. 

 

 

 

 

Ενοποιημένος Ισολογισμός 

  

 

 

 

30 Σεπτεμβρίου 

2014 

 

31 Δεκεμβρίου  

20131 

(αναπροσαρμογή) 

 (€’000) 

Περιουσιακά στοιχεία  

Μετρητά και καταθέσεις με κεντρικές τράπεζες ...........  839.936 1.240.043 

Τοποθετήσεις σε τράπεζες ............................................  1.576.836 1.290.102 

Επενδύσεις ....................................................................  1.904.027 2.759.855 

Επενδύσεις που εκχωρήθηκαν ως εξασφάλιση .............  673.770 672.809 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα ............................  43.502 28.765 

Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες ..............................  19.352.151 21.764.338 

Περιουσιακά στοιχεία ασφαλιστικών κλάδων ζωής που  

αναλογούν στους ασφαλιζόμενους................................  468.540 443.579 

Ακίνητα και εξοπλισμός................................................  354.817 414.404 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία ..........................................  134.830 130.580 

Περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση ...  517.401 - 

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία .........................................  1.400.960 1.401.833 

Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες .....  216.100 203.131 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων ................................  27.482.870 30.349.439 

Υποχρεώσεις   

Καταθέσεις από τράπεζες ..........................................  129.985 196.422 

Χρηματοδότηση από κεντρικές τράπεζες ..................  8.603.680 10.956.277 

Συμφωνίες επαναγοράς ..............................................  577.478 594.004 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα .........................  71.754 83.894 

Καταθέσεις πελατών ..................................................  13.329.795 14.971.167 

Υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων συμβολαίων ................  575.526 551.829 

Ομολογιακά δάνεια ....................................................  4.715 1.515 

Λοιπές υποχρεώσεις ...................................................  400.134 251.979 

Δανειακό κεφάλαιο ....................................................  5.178 4.676 

Σύνολο υποχρεώσεων  23.698.245 27.611.763 
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1
Οι πληροφορίες για τον ενοποιημένο ισολογισμό στις 31 Δεκεμβρίου 2013, που παρουσιάζονται ως συγκριτικές στις ενδιάμεσες 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, έχουν αναπροσαρμοστεί για να 

αντικατοπτρίζουν τις τελικές αναπροσαρμογές στην εύλογη αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράστηκαν από 

τη Λαϊκή Τράπεζα και την επαναταξινόμηση των συμφερόντων του Συγκροτήματος στην Byron Capital Partners Ltd και στην 

Marfin Diversified Strategy Fund Plc, που εξαγοράστηκαν από τη Λαϊκή Τράπεζα, ως επενδύσεις σε κοινοπραξία. 

Ίδια κεφάλαια 

Μετοχικό κεφάλαιο .................................................  892.238 4.683.985 

Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ..  553.373 − 

Αποθεματικό από μείωση κεφαλαίου .....................  1.952.486 − 

Μετοχές που υπόκεινται σε προσωρινά διατάγματα  297 58.922 

Αποθεματικά επανεκτίμησης και άλλα αποθεματικά  95.531 72.251 

Αδιανέμητα κέρδη/(συσσωρευμένες ζημιές) ..........  233.726 (2.151.835) 

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της 

Τράπεζας 
3.727.651 2.663.323 

Δικαιώματα μειοψηφίας .......................................  56.974 74.353 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ......................................  3.784.625 2.737.676 

Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων .......  27.482.870 30.349.439 

 

Η Ενότητα Γ6 του Περιληπτικού Σημειώματος του Ενημερωτικού Δελτίου της Τράπεζας ημερομηνίας 26 

Νοεμβρίου 2014 επικαιροποιείται με την προσθήκη των πιο κάτω: 

 

Γ.6 Αίτηση Εισαγωγής προς Διαπραγμάτευση 
 

Κατόπιν σχετικών αιτήσεων από την Τράπεζα, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 

(υπό την αίρεση υποβολής ορισμένων σχετικών εγγράφων) και η Διοικούσα Επιτροπή 

Χρηματιστηριακών Αγορών ενέκριναν με ανακοινώσεις τους ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2014 την 

εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 8.904.425.940 κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας 

Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ που έχουν προκύψει ως εξής:  

o    3.873.269.066 κοινές ονομαστικές μετοχές οι οποίες εκδόθηκαν στους κατόχους 

ανασφάλιστων καταθέσεων και άλλων προϊόντων συνεπεία των Διαταγμάτων σε 

σχέση με την Ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Κύπρου με Διάσωση με Ίδια 

Μέσα (Βail-in Decrees), 

o    5.781.443 κοινές ονομαστικές μετοχές οι οποίες εκδόθηκαν και παραχωρήθηκαν 

στους κατόχους χρεωστικών τίτλων μειωμένης εξασφάλισης της Τράπεζας, 

συνεπεία των Διαταγμάτων σε σχέση με την Ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας 

Κύπρου με Διάσωση με Ίδια Μέσα (Βail-in Decrees), 

o    858.708.764 κοινές ονομαστικές μετοχές οι οποίες εκδόθηκαν στη Λαϊκή Τράπεζα 

συνεπεία των Διαταγμάτων Μεταφοράς της Λαϊκής Τράπεζας (Laiki Transfer 

Decrees), και 

o 4.166.666.667 κοινές ονομαστικές μετοχές  που προέκυψαν από την Τοποθέτηση 

και Ανοικτή Προσφορά (Placing and Open Offer). Η Τοποθέτηση και η Ανοικτή 

Προσφορά αποτελούν τη Φάση 1 και 2 της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της 

Τράπεζας σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των 

μετόχων ημερομηνίας 28 Αυγούστου 2014. 

Κατόπιν των πιο πάνω ανακοινώσεων, η ημερομηνία εισαγωγής και διαπραγμάτευσης των Σχετικών 

Εκδομένων μη Εισηγμένων Μετοχών στο ΧΑΚ και ΧΑ, καθώς επίσης και η άρση της αναστολής 

διαπραγμάτευσης των Εισηγμένων Μετοχών από τα χρηματιστήρια του ΧΑΚ και ΧΑ, ορίστηκε από 

τα δύο χρηματιστήρια η 16
η
 Δεκεμβρίου 2014. 
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2.0 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ 

ΔΕΛΤΙΟΥ – ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

 

Το παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο αφορά το Ενημερωτικό Δελτίο της Τράπεζα Κύπρου 

Δημόσια Εταιρία Λτδ ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου 2014. 

 

Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου έγινε σύμφωνα με τις 

διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενέκρινε το περιεχόμενο του 

παρόντος Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου μόνον όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών 

πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του περί Δημόσιας 

Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου του 2005 της Κυπριακής Δημοκρατίας (όπως 

τροποποιήθηκε) και του Κανονισμού 809/2004 (όπως τροποποιήθηκε) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Η έγκριση του παρόντος Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου δεν συνεπάγεται με 

παρότρυνση προς το επενδυτικό κοινό για επένδυση στην Τράπεζα.  

 

 

Η Τράπεζα αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν 

Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο και βεβαιώνει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι 

σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το 

περιεχόμενό του. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ φέρουν 

συλλογική και ατομική ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Συμπληρωματικό 

Ενημερωτικό Δελτίο και βεβαιώνουν ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για τη σύνταξή του, οι 

πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι, εξ’ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την πραγματικότητα και 

δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του. 

 

Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ, οι οποίοι υπογράφουν το παρόν 

Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο είναι: 

 

 

 

Dr Josef Ackermann Πρόεδρος και Ανεξάρτητος 
 

Wilbur L. Ross Αντιπρόεδρος και  Ανεξάρτητος  

 

Vladimir Strzhalkovskiy Αντιπρόεδρος και Ανεξάρτητος 

 

John Patrick Hourican Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικός  

Δρ. Χριστόδουλος Πατσαλίδης Διευθυντής Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Εκτελεστικός  

Arne Berggren Μη Εκτελεστικός και Ανεξάρτητος 

Maksim Goldman Μη Εκτελεστικός και Μη Ανεξάρτητος 

Μάριος Καλοχωρίτης Μη Εκτελεστικός και Ανεξάρτητος 

Μιχάλης Σπανός Μη Εκτελεστικός και Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος 

Ιωάννης Ζωγραφάκης Μη Εκτελεστικός και Ανεξάρτητος 

 

Διευθυντής Έκδοσης και Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης τόσο του Ενημερωτικού Δελτίου της Τράπεζας 

Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου 2014, όσο και του παρόντος Συμπληρωματικού 

Ενημερωτικού Δελτίου είναι η The Cyprus Investment and Securities Corporation Limited (CISCO) η 

οποία δηλώνει ότι αφού έλαβε κάθε εύλογο μέτρο για τη σύνταξη του Συμπληρωματικού Ενημερωτικού 

Δελτίου, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι, εξ’ όσων γνωρίζει, σύμφωνες με την 

πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του. 

 

Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες στα γραφεία: 
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 Του Ανάδοχου Υπεύθυνου Σύνταξης του Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου και 

Διευθυντή Έκδοσης: 

 

The Cyprus Investment and Securities Corporation Limited (CISCO)  

        Λεωφόρος Λεμεσού 154, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία, Τ.Θ. 2059, τηλ. +357 22121800.   

 

 Στις ακόλουθες υπηρεσίες της Τράπεζας Κύπρου: 

 

στην Κύπρο 

Υπηρεσία Μετοχών και Χρεογράφων  

Eurolife House, Έβρου 4, Τ.Θ. 24884, 1398 Λευκωσία 

Τηλ. +357 22126055 

 

Σχέσεις Επενδυτών 

Στασίνου 51, 2002 Στρόβολος, Τ.Θ. 21472, 1599 Λευκωσία 

 Τηλ. +357 22122239   

 

 

 

 

3.0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ ΠΟΥ 

ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014  

 

Στις 26 Νοεμβρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ ενέκρινε 

τις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις  

30 Σεπτεμβρίου 2014.  

 

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στα πιο κάτω μέρη πηγάζουν από τις Ενδιάμεσες Συνοπτικές 

Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014. 

 

Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 

Σεπτεμβρίου 2014 δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του Συγκροτήματος.  

  



 

 11 

3.1 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 

 

Οι Ενότητες 3.2 και 3.10 του Ενημερωτικού Δελτίου της Τράπεζας ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου 2014 

επικαιροποιούνται με την προσθήκη των πιο κάτω: 

 

Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 

 Για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 

Σεπτεμβρίου  

 2014 

 

 

20131 

 (αναπροσαρμογή 

 και επαναπαρουσίαση) 

 (€’000) 

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες   

Κύκλος εργασιών ...................................................  1.384.742 1.472.598 

Έσοδα από τόκους .................................................  1.139.117 1.213.799 

Έξοδα από τόκους..................................................  (348.723) (505.126) 

Καθαρά έσοδα από τόκους ....................................  790.394 708.673 

Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες .......................  139.703 142.152 

Έξοδα από αμοιβές και προμήθειες .......................  (8.955) (17.969) 

Καθαρές ζημιές από διαπραγμάτευση συναλλάγματος   (17.206) (1.279) 

Καθαρά κέρδη/ (ζημιές) από συναλλαγές με χρηματοοικονομικά μέσα  

και πώληση θυγατρικών εταιριών ...............  
169.734 (16.066) 

Έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες μείον απαιτήσεις και προμήθειες  35.442 50.785 

Λοιπά έσοδα /(έξοδα) ............................................  5.458 (24.571) 

Συνολικά έσοδα ....................................................  1.114.570 841.725 

Δαπάνες προσωπικού .............................................  (202.634) (371.930) 

Άλλα λειτουργικά έξοδα ........................................  (196.338) (181.414) 

Κέρδη πριν την απομείωση δανείων και απαιτήσεων  

από πελάτες................................................  
715.598 288.381 

Προβλέψεις για απομείωση δανείων και απαιτήσεων από πελάτες   (492.289) (790.413) 

Κέρδη /(ζημιές) πριν το μερίδιο στα κέρδη/(ζημιές)  συγγενών 

εταιριών και κοινοπραξιών .................................  
223.309 (502.032) 

Μερίδιο στα κέρδη/(ζημιές) συγγενών  εταιριών  

και κοινοπραξιών ........................................  
1.637 (4.277) 

Κέρδη/ (ζημιές) πριν τη φορολογία από συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες ....................................................  
224.946 (506.309) 

Φορολογία .............................................................  (14.988) 3.152 

Κέρδη/ (ζημιές) μετά τη φορολογία από συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες ....................................................  
209.958 (503.157) 

Μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες   

Ζημιές μετά τη φορολογία από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες  (150.215) (1.456.871) 

Κέρδη/(ζημιές) για την περίοδο ..........................  59.743 (1.960.028) 

   

Αναλογούντα σε:   

Ιδιοκτήτες της Εταιρίας – συνεχιζόμενες δραστηριότητες  225.826 (496.055) 

Ιδιοκτήτες της Εταιρίας – μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες  (150.176) (1.456.869) 

Σύνολο κερδών/(ζημιών) που αναλογεί στους ιδιοκτήτες της 

Τράπεζας ...............................................................  
75.650 (1.952.924) 

Δικαιώματα μειοψηφίας – συνεχιζόμενες δραστηριότητες  (15.868) (7.102) 

Δικαιώματα μειοψηφίας – μη  συνεχιζόμενες δραστηριότητες  (39) (2) 

Κέρδη/ (ζημιές) για την περίοδο .........................  59.743 (1.960.028) 
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1Τα συγκριτικά οικονομικά αποτελέσματα για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 έχουν επαναπαρουσιαστεί για να 

αντικατοπτρίζουν την επαναταξινόμηση των εργασιών του Συγκροτήματος στην Ουκρανία ως μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες και 
έχουν αναπροσαρμοστεί  ώστε να αντικατοπτρίζουν τις τελικές αναπροσαρμογές στην εύλογη αξία των καθαρών περιουσιακών 

στοιχείων που εξαγοράστηκαν από τη Λαϊκή Τράπεζα καθώς και την επαναταξινόμηση ως κοινοπραξίες της Byron Capital Partners 

Ltd και Marfin Diversified Strategy Fund Plc, που εξαγοράστηκαν από τη Λαϊκή Τράπεζα. 

 

Ενοποιημένος Ισολογισμός 

1
 Οι πληροφορίες για τον ενοποιημένο ισολογισμό στις 31 Δεκεμβρίου 2013, που παρουσιάζονται ως συγκριτικές στις ενδιάμεσες 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, έχουν αναπροσαρμοστεί για να 

αντικατοπτρίζουν τις τελικές αναπροσαρμογές στην εύλογη αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράστηκαν από τη 

  

 

 

 

30 Σεπτεμβρίου 

2014 

 

31 Δεκεμβρίου  

20131 

(αναπροσαρμογή) 

 (€’000) 

 

Περιουσιακά στοιχεία  

Μετρητά και καταθέσεις με κεντρικές τράπεζες ...........  839.936 1.240.043 

Τοποθετήσεις σε τράπεζες .............................................  1.576.836 1.290.102 

Επενδύσεις ....................................................................  1.904.027 2.759.855 

Επενδύσεις που εκχωρήθηκαν ως εξασφάλιση .............  673.770 672.809 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα ............................  43.502 28.765 

Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες ...............................  19.352.151 21.764.338 

Περιουσιακά στοιχεία ασφαλιστικών κλάδων ζωής που  

αναλογούν στους ασφαλιζόμενους ................................  
468.540 443.579 

Ακίνητα και εξοπλισμός ................................................  354.817 414.404 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία...........................................  134.830 130.580 

Περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση ....  517.401 - 

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία .........................................  1.400.960 1.401.833 

Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες ......  216.100 203.131 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων ................................  27.482.870 30.349.439 

Υποχρεώσεις   

Καταθέσεις από τράπεζες ..........................................  129.985 196.422 

Χρηματοδότηση από κεντρικές τράπεζες ..................  8.603.680 10.956.277 

Συμφωνίες επαναγοράς .............................................  577.478 594.004 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα ........................  71.754 83.894 

Καταθέσεις πελατών .................................................  13.329.795 14.971.167 

Υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων συμβολαίων ...............  575.526 551.829 

Ομολογιακά δάνεια ...................................................  4.715 1.515 

Λοιπές υποχρεώσεις ..................................................  400.134 251.979 

Δανειακό κεφάλαιο ...................................................  5.178 4.676 

Σύνολο υποχρεώσεων  23.698.245 27.611.763 

Ίδια κεφάλαια   

Μετοχικό κεφάλαιο ................................................  892.238 4.683.985 

Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο .  553.373 − 

Αποθεματικό από μείωση κεφαλαίου .....................  1.952.486 − 

Μετοχές που υπόκεινται σε προσωρινά διατάγματα  297 58.922 

Αποθεματικά επανεκτίμησης και άλλα αποθεματικά  95.531 72.251 

Αδιανέμητα κέρδη/(συσσωρευμένες ζημιές) ..........  233.726 (2.151.835) 

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Τράπεζας 3.727.651 2.663.323 

Δικαιώματα μειοψηφίας ......................................  56.974 74.353 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ......................................  3.784.625 2.737.676 

Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων .......  27.482.870 30.349.439 
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Λαϊκή Τράπεζα και την επαναταξινόμηση των συμφερόντων του Συγκροτήματος στην Byron Capital Partners Ltd και στην Marfin 

Diversified Strategy Fund Plc, που εξαγοράστηκαν από τη Λαϊκή Τράπεζα, ως επενδύσεις σε κοινοπραξία. 
 

Για σκοπούς της ανάλυσης του λογαριασμού αποτελεσμάτων που παρουσιάζεται στην Ενότητα 3.2, καθώς 

και της ανακοίνωσης για τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Τράπεζας στις 27 Νοεμβρίου 2014, έχουν γίνει 

οι πιο κάτω επαναταξινομήσεις στον Ενοποιημένο Λογαριασμό Αποτελεσμάτων, ώστε να υπάρχει 

συγκρισιμότητα σε σχέση με προηγούμενες περιόδους.  

 

1. Το συνολικό κέρδος από την πώληση των περιουσιακών στοιχείων, όπως αναλύεται πιο κάτω, ύψους 

€174 εκατ. επαναταξινομήθηκε από τα ‘καθαρά κέρδη/(ζημιές) από χρηματοοικονομικά μέσα’ στα 

‘καθαρά κέρδη από πωλήσεις μη κύριων περιουσιακών στοιχείων’. Το εν λόγω συνολικό κέρδος 

αναλύεται ως ακολούθως: i) κέρδος από την πώληση της συμμετοχής στην Banca Transilvania (€47 

εκατ.), ii) κέρδος από την πώληση των δανείων στη Σερβία (€27 εκατ.) και iii) κέρδος από την πρόωρη 

εξόφληση των Κυπριακών Κρατικών Ομολόγων (€100 εκατ.). 

 

2. Τα έξοδα αναδιάρθρωσης ύψους €32 εκατ. επαναταξινομήθηκαν από το σύνολο εξόδων στα έξοδα 

αναδιάρθρωσης.  

 

3. Οι ζημιές από την πώληση των εργασιών στην Ουκρανία ύψους €114 εκατ. επαναταξινομήθηκαν από 

τις ζημιές από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες στα καθαρά κέρδη/(ζημιές) από πωλήσεις μη κύριων 

περιουσιακών στοιχείων.  

 
4. Τα κέρδη μετά τη φορολογία πριν τα έξοδα αναδιάρθρωσης, τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες και 

την πώληση μη κύριων δραστηριοτήτων στην ανακοίνωση, περιλαμβάνουν ζημιές που αναλογούν σε 

δικαιώματα μειοψηφίας ύψους €15 εκατ. 
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Ακολούθως παρουσιάζεται ο Ενοποιημένος Λογαριασμός Αποτελεσμάτων μετά τις πιο πάνω 

επαναταξινομήσεις, όπως παρουσιάζεται στην ανακοίνωση της Τράπεζας, ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 

2014, για τα Οικονομικά Αποτελέσματα του Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις  

30 Σεπτεμβρίου 2014 και για σκοπούς της ανάλυσης στην Ενότητα 3.2.2 πιο κάτω. Σημειώνεται ότι οι 

πληροφορίες για το Α’, Β’ και Γ΄τρίμηνο του 2014 προέρχονται από τη σχετική ανακοίνωση της Τράπεζας 

ημερομηνίας 27  Νοεμβρίου 2014 και δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Τράπεζας. 
 

Ενοποιημένος Λογαριασμός Αποτελεσμάτων      

€ εκατ. 
Εννιάμηνο που έληξε στις 

30 Σεπτεμβρίου 

Γ’ 

Τρίμηνο Β’ Τρίμηνο   Α’ Τρίμηνο 

 

2014 2013 

(αναπροσα-

ρμογή και 

επαναπαρου-

σίαση) 

2014 2014 2014 

Καθαρά έσοδα από τόκους 790 709 244 279 267 

Καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες 131 124 43 43 45 

Καθαρές (ζημιές)/κέρδη από διαπραγμάτευση 

συναλλάγματος και καθαρές (ζημιές)/κέρδη από άλλα 

χρηματοοικονομικά μέσα  

(21) (17) (5) (30) 14 

Έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες μείον απαιτήσεις και 

προμήθειες 
35 51 10 12 13 

Λοιπά έσοδα/(έξοδα) 6 (25) (1) 6 1 

Σύνολο εσόδων 941 842 291 310 340 

Κόστος προσωπικού (202) (251) (67) (68) (67) 

Άλλα λειτουργικά έξοδα (165) (161) (55) (53) (57) 

Σύνολο εξόδων (367) (412) (122) (121) (124) 

Κέρδη πριν τις προβλέψεις για απομειώσεις δανείων, τα 

έξοδα αναδιάρθρωσης και τις μη συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες  

574 430 169 189 216 

Προβλέψεις για απομείωση δανείων  (492) (790) (163) (183) (146) 

Μερίδιο στα κέρδη/(ζημιές) συγγενών εταιριών 2 (4) (2) 2 2 

Κέρδη/(ζημιές) πριν τη φορολογία, τα έξοδα 

αναδιάρθρωσης και τις μη συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες 

84 (364) 4 8 72 

Φορολογία (15) 3 (5) (8) (2) 

Ζημιές που αναλογούν  σε δικαιώματα μειοψηφίας 15 7 7 6 2 

Κέρδη/(ζημιές) μετά τη φορολογία, πριν τα έξοδα 

αναδιάρθρωσης, τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες 

και την πώληση μη κύριων δραστηριοτήτων 

84 (354) 6 6 72 

Έξοδα αναδιάρθρωσης (32) (142) (11) (16) (5) 

Ζημιές από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες  (36) (91) - - (36) 

Καθαρά κέρδη/(ζημιές) από πωλήσεις μη κύριων 

περιουσιακών στοιχείων
1
 

60 (1.366) - 60 - 

Κέρδη/(ζημιές) μετά τη φορολογία 76 (1.953) (5) 50 31 
1  

Τα καθαρά κέρδη από πωλήσεις μη κύριων περιουσιακών στοιχείων για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 αποτελείται από 

ζημιές από την πώληση των εργασιών στην Ουκρανία (€114 εκατ.), κέρδη από την πώληση της επένδυσης στην Ρουμάνικη Banca Transilvania 

(€47 εκατ.), κέρδη από την πώληση δανείων στη Σερβία (€27 εκατ.) και κέρδη από την πρόωρη αποπληρωμή κρατικού ομολόγου που εκδόθηκε 
από την Κυπριακή Δημοκρατία (€100 εκατ.). Οι καθαρές ζημιές από πωλήσεις μη κύριων περιουσιακών στοιχείων για το εννιάμηνο που έληξε 

στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 αποτελείται από ζημιές από την πώληση τραπεζικών εργασιών και εργασιών χρηματοδοτικής μίσθωσης στην Ελλάδα. 
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Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τη συμφιλίωση της Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων όπως 

παρουσιάζεται στις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που 

έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 και του πιο πάνω Λογαριασμού Αποτελεσμάτων, μετά τις 

επαναταξινομήσεις, όπως παρουσιάζεται στην ανακοίνωση της Τράπεζας για τα Οικονομικά 

Αποτελέσματα του Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, ημερομηνίας  

27 Νοεμβρίου 2014. 

 

€ εκατ. 

Σύμφωνα με τις 

Οικονομικές 

Καταστάσεις Επαναταξινόμηση 

Σύμφωνα  

με την 

Ανακοίνωση 

Καθαρά έσοδα από τόκους 790 - 790 

Καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες 131 - 131 

Έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες μείον απαιτήσεις και 

προμήθειες 
35 - 35 

Καθαρά κέρδη/(ζημιές) από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και 

καθαρά κέρδη/(ζημιές) από άλλα χρηματοοικονομικά μέσα 
153 (174) 1 (21) 

Λοιπά έσοδα 6 - 6 

Σύνολο εσόδων 1.115 (174) 941 

Σύνολο εξόδων (399) 322 (367) 

Κέρδη πριν τις προβλέψεις για απομειώσεις δανείων, τα έξοδα 

αναδιάρθρωσης και τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες 
716 (142) 574 

Προβλέψεις για απομείωση δανείων και απαιτήσεων από πελάτες  (492) - (492) 

Μερίδιο στα κέρδη συγγενών εταιριών 2 - 2 

Κέρδη/(ζημιές) πριν τη φορολογία, τα έξοδα αναδιάρθρωσης 

και τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες 
226 (142) 84 

Φορολογία (15) - (15) 

Ζημιές που αναλογούν  σε δικαιώματα μειοψηφίας - 15 15 

Κέρδη/(ζημιές) μετά τη φορολογία, πριν τα έξοδα 

αναδιάρθρωσης, τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες και την 

πώληση μη κύριων δραστηριοτήτων 

211 (127) 84 

Έξοδα αναδιάρθρωσης - (32) (32) 

Ζημιές από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες  (150) 114    (36) 

Καθαρά κέρδη από πωλήσεις μη κύριων περιουσιακών στοιχείων - 603  60 

Κέρδη μετά τη φορολογία 61 15 76 

Αναλογούντα σε:    

- μετόχους (κέρδη) 76 - 76 

-  δικαιώματα μειοψηφίας (ζημιές) (15) 154 - 
 

1 Ως επεξηγείται στην επαναταξινόμηση 1 πιο πάνω.   
2 Ως επεξηγείται στην επαναταξινόμηση 2 πιο πάνω.   
3Τα καθαρά κέρδη από πωλήσεις μη κύριων περιουσιακών στοιχείων για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 
αποτελούνται από ζημιές από την πώληση των εργασιών στην Ουκρανία (€114 εκατ.), κέρδη από την πώληση της επένδυσης στην 

Ρουμάνικη Banca Transilvania (€47 εκατ.), κέρδη από την πώληση δανείων στη Σερβία (€27 εκατ.) και κέρδη από την πρόωρη 
αποπληρωμή κρατικού ομολόγου που εκδόθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία (€100 εκατ.). Οι καθαρές ζημιές από πωλήσεις μη 

κύριων περιουσιακών στοιχείων για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 αποτελούνται από ζημιές από την πώληση 

τραπεζικών εργασιών και εργασιών χρηματοδοτικής μίσθωσης στην Ελλάδα. 
4 Ως επεξηγείται στην επαναταξινόμηση 4 πιο πάνω.   
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3.2 Ανάλυση των χρηματοοικονομικών πληροφοριών για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 

Σεπτεμβρίου 2014  
 

Οι Ενότητες 3.10 και 3.11 και του Ενημερωτικού Δελτίου της Τράπεζας ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου 2014 

επικαιροποιούνται με την προσθήκη των πιο κάτω: 
 

3.2.1 Ανάλυση Ισολογισμού 
 

Κεφαλαιακή Βάση 
 

Τα ίδια κεφάλαια ιδιοκτητών της Τράπεζας στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 διαμορφώθηκαν σε €3.785 εκατ., 

μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου €1 δις που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2014. Ο δείκτης 

Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (με μεταβατικές διατάξεις) αυξήθηκε στο 15,4% στις 30 

Σεπτεμβρίου 2014 (σε σύγκριση με 10,4% και 11,3% στις 31 Δεκεμβρίου 2013 και 30 Ιουνίου 2014). Ο 

δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (χωρίς μεταβατικές διατάξεις) προσαρμοσμένος για τις 

αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ανήλθε στο 14,9% στις 30 Σεπτεμβρίου 2014. 
 

Μετά την προληπτική ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης, η Τράπεζα, όπως ανακοινώθηκε στις 26 

Οκτωβρίου 2014, πέρασε την Συνολική Αξιολόγηση που διενεργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα. Η αύξηση κεφαλαίου ενίσχυσε σημαντικά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας ούτως ώστε να 

περάσει και το σενάριο δυσμενών εξελίξεων που διενεργήθηκε από τις αρχές. Ως αποτέλεσμα του ελέγχου 

της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού και της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων και 

λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου €1 δις, ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών 

Κατηγορίας 1 που έχει προσαρμοστεί βάσει του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού AQR, 

εκτιμάται στο 11,53% (με τις μεταβατικές διατάξεις σε ισχύ από την 1.1.2014), ο δείκτης Κεφαλαίου 

Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 που έχει προσαρμοστεί μετά το βασικό σενάριο εκτιμάται στο 11,62% (σε 

σύγκριση με το απαιτούμενο ελάχιστο όριο 8%) και ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 

που έχει προσαρμοστεί μετά το δυσμενές σενάριο εκτιμάται στο 5,85% (σε σύγκριση με το απαιτούμενο 

ελάχιστο όριο 5,5%). 
 

Η Τράπεζα, σύμφωνα με την Τρίτη φάση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
1
, προχωρεί με τη Δημόσια 

Προσφορά μέχρι €100 εκατ. νέων συνήθη μετοχών για υποβολή αιτήσεων από υφιστάμενους μετόχους 

στην τιμή των €0,24. Η πλήρης κάλυψη της Δημόσιας Προσφοράς θα έχει θετική επίδραση 40 μονάδων 

βάσης (bps) στους δείκτες κεφαλαίου της Τράπεζας. 
 

Συμφιλίωση των Ιδίων Κεφαλαίων του Συγκροτήματος στα Κεφάλαια Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 
  

(€ δις) Εννιάμηνο 2014 

Ίδια Κεφάλαια του Συγκροτήματος σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις 3,78 

Μείον: Άυλα στοιχεία και άλλες αφαιρέσεις (0,03) 

Μείον: Αξία σε ισχύ (Ασφαλιστικές εταιρίες) (0,10) 

Μείον: Αποθεματικά των μη τραπεζικών θυγατρικών, αναπροσαρμογές στα 

Δικαιώματα Μειοψηφίας κα άλλα στοιχεία (0,10) 

Μείον: Αποθεματικά επανεκτίμησης και άλλα μη πραγματοποιηθέντα στοιχεία που 

μεταφέρθηκαν στο Δευτεροβάθμιο Κεφάλαιο  (0,05) 

Μεταβατικά Κεφάλαια Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 3,51 

Μείον: Αναπροσαρμογές χωρίς μεταβατικές διατάξεις (κυρίως οι αναβαλλόμενες 

φορολογικές απαιτήσεις) (0,10) 

Κεφάλαια Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (χωρίς μεταβατικές διατάξεις) 3,41 

Σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία 22,86 

Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (χωρίς μεταβατικές 

διατάξεις) 14,9% 

                                                           
1
 Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου εγκρίθηκε από τους μετόχους της Τράπεζας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε 

στις 28 Αυγούστου 2014 και οι Φάσεις 1 και  2 ολοκληρώθηκαν στις 18 Σεπτεμβρίου 2014. 
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Καταθέσεις και Δάνεια 

 

Οι συνολικές καταθέσεις του Συγκροτήματος ανήλθαν στα €13.330 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, σε 

σύγκριση με €14.971 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2013 σημειώνοντας μείωση 11,0%. Οι καταθέσεις του 

Συγκροτήματος στις 30 Ιουνίου 2014 ανέρχονταν σε €13.803 εκατ. Η μείωση των καταθέσεων κατά το 

τρίτο τρίμηνο του 2014 αντικατοπτρίζει τη συνεχιζόμενη απομόχλευση από μέρους των πελατών οι οποίοι 

χρησιμοποιούν καταθέσεις για μείωση του δανεισμού τους, την αποδέσμευση €600 εκατ. δεσμευμένων 

καταθέσεων στο τέλος Ιουλίου του 2014, τη δημόσια συζήτηση για το νομοθετικό πλαίσιο για τις 

εκποιήσεις και το πλαίσιο αφερεγγυότητας και την εποχικότητα. 

Παρά τη μείωση των καταθέσεων, μετά τον Απρίλη του 2014, η Τράπεζα έχει καταγράψει πελατειακές 

εισροές
2
 κάθε μήνα, με εξαίρεση τον Αύγουστο του 2014.  

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, οι καταθέσεις στην Κύπρο αποτελούν το 84% του συνόλου των καταθέσεων 

του Συγκροτήματος, οι καταθέσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο ανέρχονται στο 10% και οι καταθέσεις  στην 

Ρωσία αποτελούν το 6%.  Η Τράπεζα κατείχε μερίδιο αγοράς στις καταθέσεις
3
 στην Κύπρο ύψους 24,9%  

στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 έναντι 27,5% και 25,5% στις 31 Δεκεμβρίου 2013 και 30 Ιουνίου 2014 

αντίστοιχα.  

Οι καταθέσεις εξακολουθούν να αποτελούν την κύρια πηγή χρηματοδότησης του Συγκροτήματος και 

αποτελούσαν το 48% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του Συγκροτήματος στις 30 Σεπτεμβρίου 

2014. Ο δείκτης δανείων μετά τις προβλέψεις προς καταθέσεις ανήλθε σε 148% στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, 

σε παρόμοιο επίπεδο με τον Ιούνιο του 2014 και σε 145% στις 31 Δεκεμβρίου 2013. 

Εκτός από τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόζονται στο ευρύτερο κυπριακό τραπεζικό σύστημα, 

υπάρχουν επιπρόσθετα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόζονται στις καταθέσεις της Τράπεζας που 

περιλαμβάνονται στα Διατάγματα για την ανακεφαλαιοποίησή της
4
. Από το σύνολο των €2,8 δις που ήταν 

αρχικά οι δεσμευμένες καταθέσεις, ποσό μεγαλύτερο από €2,5 δις αποδεσμεύτηκε νωρίτερα από το 

αναμενόμενο, και το υπόλοιπο ποσό θα αποδεσμευτεί αυτόματα στη λήξη του στις 31 Ιανουαρίου 2015. Το 

μεγαλύτερο μέρος των καταθέσεων που αποδεσμεύτηκαν παραμένουν με την Τράπεζα, γεγονός που 

αποδεικνύει την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των καταθετών της. 

 

Οι προσπάθειες απομόχλευσης της Τράπεζας συνεχίζονται, με τα δάνεια
5
 να μειώνονται κατά 2,2% κατά 

το τρίτο τρίμηνο του 2014 σε €24.742 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2014. Η  μείωση  από τις 31 Δεκεμβρίου 

2013 ανήλθε στο 7,5% κυρίως λόγω της πώλησης των δραστηριοτήτων στην Ουκρανία και της πώλησης 

του δανειακού χαρτοφυλακίου στη Σερβία. Συνολικά τα δάνεια μειώθηκαν κατά 13% στην περίοδο 30 

Ιουνίου 2013 με 30 Σεπτεμβρίου 2014. Τα δάνεια στην Κύπρο ανήλθαν σε €21.881 εκατ.  στις 30 

Σεπτεμβρίου 2014 και αντιπροσωπεύουν το 88% του συνόλου. 

Η Τράπεζα εξακολουθεί να είναι ο μεγαλύτερος δανειστής στην Κύπρο με το μερίδιο αγοράς επί των 

δανείων
6
 να ανέρχεται στο 40,5% στις 30 Σεπτεμβρίου 2014. Τα δάνεια στην Ρωσία (€1,2 δις) και τα 

δάνεια στο Ηνωμένο Βασίλειο (€1,1 δις) αντιπροσωπεύουν το 5% και 4% του συνόλου αντίστοιχα. 

Τα δάνεια του Συγκροτήματος σύμφωνα με τους νέους τομείς δραστηριοτήτων στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 

αναλύονται ως εξής: τα δάνεια σε μεγάλες επιχειρήσεις
7
 αντιπροσωπεύουν το 20% του συνόλου των 

                                                           
2 Οι πελατειακές ροές ορίζονται ως η διαφορά μεταξύ των αλλαγών στις καταθέσεις πελατών και των αλλαγών στα δάνεια πελατών. 
3 Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. 
4 Το Περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρίας Λτδ Διάταγμα 

που εκδόθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών στις 30 Ιουλίου 2013. Καταθέσεις ύψους €2,8 δις (περίπου  37,4% των ανασφάλιστων 

καταθέσεων) παρέμειναν δεσμευμένες υπό μορφή 6-μηνων, 9-μηνων και 12-μηνων εμπρόθεσμων καταθέσεων με ημερομηνία 
έναρξής την 1η Αυγούστου 2013. Η Τράπεζα είχε το δικαίωμα αυτόματης ανανέωσης για την ίδια περίοδο με το ίδιο επιτόκιο. Οι 

καταθέσεις αυτές μετά την αποδέσμευσή τους υπόκεινται στα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν κατά την αποδέσμευσή τους. 
5 Τα δάνεια παρουσιάζονται πριν την αφαίρεση των προβλέψεων ύψους 3,1δις της αναπροσαρμογής της εύλογης αξίας κατά την 
αρχική αναγνώριση του δανειακού χαρτοφυλακίου της Λαϊκής Τράπεζας, ύψους €1,6 δις και περιλαμβάνουν δάνεια που κατέχονται 

προς πώληση ύψους  €672 εκατ. (σημ.28 των Συνοπτικών Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για το εννιάμηνο που έληξε 

στις 30 Σεπτεμβρίου 2014). 
6 Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. 
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δανείων, τα δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις
8

 αντιπροσωπεύουν το 10% του συνόλου, ενώ τα 

οικιστικά και τα καταναλωτικά δάνεια αντιπροσωπεύουν το 16% και το 8% του συνόλου, αντίστοιχα. Η 

ΔΑΑΧ διαχειρίζεται το 46% του συνόλου των δανείων που αποτελούνται από: δάνεια σε μεγάλες και 

μεσαίες επιχειρήσεις 22%, δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις 6% και δάνεια στη διαδικασία ανάκτησης 

(recoveries) 18%. Ανά οικονομικό τομέα, τα δάνεια στον κατασκευαστικό τομέα και τα δάνεια στον τομέα 

ακινήτων και ανάπτυξης γης αντιπροσωπεύουν το 17% και το 15% του συνόλου των δανείων αντίστοιχα, 

στις 30 Σεπτεμβρίου 2014.  

 

Δανεισμός από το Ευρωσύστημα 
 

Ο δανεισμός της Τράπεζας από το Ευρωσύστημα ανέρχεται σε €8.604 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 και 

αποτελείται από €7.684 εκατ. δανεισμό από τον ΕLA και €920 εκατ. δανεισμό από την ΕΚΤ.  Η Τράπεζα 

επίσης χρησιμοποίησε τα έσοδα ύψους € 1 δις από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που ολοκληρώθηκε 

τον Σεπτέμβριο του 2014 και τα έσοδα από την απομόχλευση, για τη μείωση του δανεισμού από τον ELA 

κατά €1,1 δις κατά το τρίτο τρίμηνο του 2014, σε €7.684 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 (που 

αντιπροσωπεύει το 28% των συνόλου των στοιχείων ενεργητικού) από €8.784 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2014 

(που αντιπροσωπεύει το 31% του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού) και από €9.556 εκατ. στις 31 

Δεκεμβρίου 2013  (που αντιπροσωπεύει το 31% του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού).  Στις 30 

Ιουνίου 2013 το ύψος δανεισμού από τον ELA ανήλθε σε € 11.107 εκατ. (που αντιπροσώπευε το 34% των 

συνόλου των στοιχείων ενεργητικού). Ο δανεισμός από την ΕΚΤ κατά το τρίτο τρίμηνο του 2014 μειώθηκε 

κατά €480 εκατ. σε €920 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 από €1.400 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2014 (31 

Δεκεμβρίου 2013: €1.400 εκατ.). Μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2014 ο δανεισμός από τον ELA και την ΕΚΤ 

μειώθηκε περαιτέρω κατά €180 εκατ. και €30 εκατ. αντίστοιχα. 

 

Ποιότητα Δανειακού Χαρτοφυλακίου 
 

Η συνεχιζόμενη ύφεση και η έλλειψη επαρκούς νομοθετικού πλαισίου που δεν επιτρέπει την 

αποτελεσματική διαπραγμάτευση με τους δανειολήπτες εξακολουθεί να επηρεάζει την ποιότητα του 

δανειακού χαρτοφυλακίου του Συγκροτήματος. 

Τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών
9
 ανήλθαν σε €12.978 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, 

και αντιπροσώπευαν το 52% του συνόλου των δανείων (δείκτης των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 

90 ημερών). Τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών παρέμειναν στα ίδια επίπεδα σε σχέση με 

τις 31 Δεκεμβρίου 2013  και αυξήθηκαν κατά 3% ή €387 εκατ. κατά το τρίτο τρίμηνο του 2014, σε 

σύγκριση με αύξηση 4% ή €459 εκατ. κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2014 αναπροσαρμοσμένα για την 

πώληση των εργασιών στην Ουκρανία και τα δάνεια στην Σερβία. Η αύξηση στα δάνεια σε καθυστέρηση 

πέραν των 90 ημερών σχετίζεται κυρίως με τις δραστηριότητες στην Κύπρο όπου η συνεχιζόμενη 

οικονομική ύφεση επηρεάζει αρνητικά το δανειακό χαρτοφυλάκιο του τομέα ιδιωτών και μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων. Το ποσοστό κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών με προβλέψεις
10

 

ανήλθε  στο 38% στις 30 Σεπτεμβρίου 2014. Λαμβάνοντας υπόψη τις εμπράγματες εξασφαλίσεις σε 

εύλογη αξία, τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών καλύπτονται πλήρως. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             
7 Μεγάλες επιχειρήσεις, για το κυπριακό χαρτοφυλάκιο, ορίζονται οι επιχειρήσεις που έχουν συνολικές διευκολύνσεις πέραν των €6 

εκατ. και συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών πέραν των €10 εκατ. Ο τομέας των μεγάλων επιχειρήσεων περιλαμβάνει δάνεια κάτω από 
τον τομέα Διεθνών Δραστηριοτήτων και Institutional Wealth Management. 
8 Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για το κυπριακό χαρτοφυλάκιο, ορίζονται οι επιχειρήσεις που έχουν συνολικές διευκολύνσεις κάτω των 

€6 εκατ. και συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών κάτω των €10 εκατ. 
9Τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών ορίζονται σαν τα δάνεια με συγκεκριμένες προβλέψεις (απομειωμένα δάνεια) και 

δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών αλλά όχι απομειωμένα) και περιλαμβάνουν δάνεια  που κατέχονται προς πώληση. 

(Σημ.28 των Συνοπτικών Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014)  
10 Ποσοστό συσσωρευμένων προβλέψεων επί του συνόλου των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών. 
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Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) με βάση την οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου 

(ΚΤΚ) που εφαρμόστηκε από την 1
η
 Ιουλίου 2013

11
 ανήλθαν σε €14.735 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 

(σε σύγκριση με €14.042 και €14.581 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2013 και 30 Ιουνίου 2014 αντίστοιχα) και 

αποτελούν  το 60% του συνόλου των δανείων. Το ποσοστό κάλυψης των ΜΕΔ με προβλέψεις 

διαμορφώθηκε στο 34% στις 30 Σεπτεμβρίου 2014. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, τα ΜΕΔ ξεπερνούν τα 

δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών κατά €1.757 εκατ. λόγω του γεγονότος ότι τα ρυθμισμένα 

δάνεια παραμένουν στην κατηγορία ΜΕΔ για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, ο 

δείκτης ΜΕΔ αποτελείται από (α) Ρυθμισμένα δάνεια και σε καθυστέρηση λιγότερη των 90 ημερών 

(αντιπροσωπεύουν το 9% του συνόλου των δανείων) και (β) Δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 

ημερών και Ρυθμισμένα δάνεια και σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών (αντιπροσωπεύουν το 51% 

του συνόλου των δανείων).    

 

 
30.09.2014 30.06.2014 31.12.2013  

 

(€ εκατ.) 

% επί του 

συνόλου 

δανείων   (€ εκατ.) 

% επί του 

συνόλου 

δανείων  (€ εκατ.) 

% επί 

του 

συνόλου 

δανείων  

 

Ανάλυση Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων 

(βάσει καταστάσεων που υποβάλλονται 

στην ΚΤΚ) 

 

   

 

   

Ρυθμισμένα δάνεια και σε καθυστέρηση 

λιγότερη των 90 ημερών  
2.272 9%  2.357 9% 1.682 6% 

 

 

Δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 

ημερών και Ρυθμισμένα δάνεια και σε 

καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών 

12.463 51%  12.224 49% 12.360 47% 

 

Μη εξυπηρετούμενα δάνεια (βάσει 

καταστάσεων που υποβάλλονται στην 

ΚΤΚ)  

14.735 60%  14.581 58% 14.042 53% 

 

 
 

   
 

   

Δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 

ημερών (σύμφωνα με τον ορισμό στις 

οικονομικές καταστάσεις)  

12.978 52%  12.591 50% 13.003 49% 

 

  

   

 

   

  

                                                           
11 Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ) σύμφωνα με την Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου: Σύμφωνα με τη νέα οδηγία, 
ένα δάνειο θεωρείται ως μη εξυπηρετούμενο όταν παρουσιάζει καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών ή αν έχει τύχει ρύθμισης και κατά 

την ημέρα της ρύθμισης παρουσίαζε καθυστερήσεις για περίοδο πέραν των 60 ημερών, ανεξαρτήτως εμπράγματων ή άλλων 

εξασφαλίσεων. Πιο συγκεκριμένα, ένα δάνειο ορίζεται ως ΜΕΔ όταν παρουσιάζει καθυστερήσεις (τόκους, κεφάλαιο ή χρεώσεις) για 
περίοδο πέραν των 90 ημερών, λογαριασμός παρατραβήγματος με χρεωστικό υπόλοιπο μεγαλύτερο του 5% του συμβατικού ορίου σε 

συνεχή βάση για περίοδο πέραν των 90 ημερών, (το όριο του 5% καταργείται από την 1/1/2014) και χορήγηση που έτυχε ρύθμισης 

και η οποία την ημέρα της ρύθμισης ήταν ταξινομημένη ως μη εξυπηρετούμενη ή παρουσίαζε καθυστέρηση/υπέρβαση για περίοδο 
πέραν των 60 ημερών. Χορηγήσεις που έτυχαν ρύθμισης παραμένουν ως ΜΕΔ για 6 μήνες από την έναρξη καταβολής δόσεων 

κεφαλαίου βάσει του νέου προγράμματος αποπληρωμής ή σε περίπτωση σταδιακής αύξησης της δόσης 6 μήνες μετά τον πρώτο μήνα 

κατά τον οποίο η υψηλότερη δόση έχει οριστεί στο νέο πρόγραμμα αποπληρωμής. Σε περίπτωση κατά την οποία το τροποποιημένο 
πρόγραμμα αποπληρωμής προβλέπει καταβολή εφ’ άπαξ ποσού στη λήξη της χορήγησης, τότε η χορήγηση παραμένει ως μη 

εξυπηρετούμενη μέχρι τη λήξη της. 

Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), δημοσίευσε τα τελικά πρότυπα αναφοράς για τις ρυθμίσεις και τις μη 
εξυπηρετούμενες διευκολύνσεις. Αναμένεται ότι πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους τα πρότυπα αυτά θα πρέπει να ψηφιστούν σε 

νόμο και με την εφαρμογή τους, η ισχύουσα Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τον ορισμό των μη-εξυπηρετούμενων 

δανείων και Αναδιαρθρωμένων Πιστωτικών Διευκολύνσεων θα ανασταλεί. Ως αποτέλεσμα, τα δεδομένα σχετικά με τα μη-
εξυπηρετούμενα δάνεια και τις Αναδιαρθρωμένες Πιστωτικές Διευκολύνσεις θα διαφέρουν. 
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3.2.2 Ανάλυση Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 

 

Ανάλυση εσόδων και εξόδων 

 

Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 ανήλθαν σε €790 

εκατ. (σε σύγκριση με €709 εκατ. το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013)  και το καθαρό 

επιτοκιακό περιθώριο σε 4,03% (σε σύγκριση με 3,52% εκατ. το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 

2013). Τόσο τα καθαρά έσοδα από τόκους, όσο και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο  συνεχίζουν να 

επηρεάζονται από την τρέχουσα κατάσταση στην Κύπρο και από την τρέχουσα σύνθεση της 

χρηματοδότησης του Συγκροτήματος, όπου 31% του ισολογισμού χρηματοδοτείται με δανεισμό από το 

Ευρωσύστημα (ΕΚΤ και ΕLA) στις 30 Σεπτεμβρίου 2014. Η αύξηση στα καθαρά έσοδα από τόκους το 

εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 

προηγούμενου έτους, οφείλεται κυρίως στα έσοδα από τόκους περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

που αγοράστηκαν από τη Λαϊκή Τράπεζα τον Μάρτιο 2013, τα οποία περιλαμβάνονται για εννέα μήνες 

στην τρέχουσα περίοδο και για έξι μήνες στην συγκριτική περίοδο. Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το 

τρίτο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε €244 εκατ. (σε σύγκριση με €279 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο του 2014) 

και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο σε 3,83% (σε σύγκριση με 4,26% το δεύτερο τρίμηνο του 2014). Η 

μείωση στα καθαρά έσοδα από τόκους κατά το τρίτο τρίμηνο του 2014 οφείλεται κυρίως στην 

αποπληρωμή μέρος κρατικού ομολόγου ύψους €950 εκατ. από την Κυπριακή Δημοκρατία και στη μείωση 

του περιθωρίου κέρδους λόγω της μείωσης των δανειστικών επιτοκίων. 

 

Τα μη επιτοκιακά έσοδα (σύνολο εσόδων μείον καθαρά έσοδα από τόκους) για το τρίτο τρίμηνο του 2014 

ανήλθαν σε €47 εκατ. σε σύγκριση με €31 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο του 2014 και €73 εκατ. το πρώτο 

τρίμηνο του 2014. Η διακύμανση στα μη επιτοκιακά έσοδα αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι τα μη 

επιτοκιακά έσοδα του δευτέρου τριμήνου του 2014 επηρεάστηκαν αρνητικά από την απομείωση 

περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με τη Λαϊκή και που είχαν μεταφερθεί στην Τράπεζα με βάση τα 

σχετικά διατάγματα τον Μάρτιο 2013 (συνολικά €32 εκατ.). 

 

Τα συνολικά έσοδα για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 ανήλθαν σε €941 εκατ. (σε 

σύγκριση με €842 εκατ. το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013).  Η αύξηση στα συνολικά 

έσοδα το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 σε σύγκριση με την προηγούμενη αντίστοιχη 

περίοδο οφείλεται κυρίως στην αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους, όπως αναλύεται πιο πάνω. Τα 

συνολικά έσοδα για το τρίτο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε €291 εκατ., σε σύγκριση με €310 εκατ. το 

δεύτερο τρίμηνο του 2014.  

 

Τα συνολικά έξοδα για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 ανήλθαν σε €367 εκατ., εκ των 

οποίων το 55% αφορά κόστος προσωπικού (€202 εκατ.) και το 45% αφορά άλλα λειτουργικά έξοδα (€165 

εκατ.). Ο δείκτης κόστος προς έσοδα  για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 ανήλθε σε 

39%. Τα συνολικά έξοδα για την αντίστοιχη περίοδο του 2013 ανήλθαν σε €412 εκατ., εκ των οποίων το 

61% αφορά κόστος προσωπικού (€251 εκατ.) και το 39% αφορά άλλα λειτουργικά έξοδα (€161 εκατ.). Ο 

δείκτης κόστος προς έσοδα  για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 ανήλθε σε 49%. Η 

μείωση των συνολικών εξόδων το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 σε σύγκριση με την 

προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο οφείλεται κυρίως στις μειωμένες δαπάνες προσωπικού το 2014 κυρίως 

λόγω της μείωσης του αριθμού προσωπικού μετά το Πρόγραμμα Εθελούσιας Εξόδου για το προσωπικό 

στην Κύπρο κατά το 2013. Τα συνολικά έξοδα για το τρίτο τρίμηνο του 2014 διαμορφώθηκαν σε €122 

εκατ., (σε σύγκριση με €121 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο του 2014). Ο δείκτης κόστος προς έσοδα για το 

τρίτο τρίμηνο του 2014 ανήλθε στο 42% (σε σύγκριση με 39% το δεύτερο τρίμηνο του 2014).   

 

Κέρδη πριν τις προβλέψεις για απομείωση δανείων, τα έξοδα αναδιάρθρωσης και τις μη συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες 

 

Τα κέρδη πριν τις προβλέψεις για απομείωση δανείων, τα έξοδα αναδιάρθρωσης και τις μη συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες, για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 ανήλθαν σε €574 εκατ. (σε 

σύγκριση με €430 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013). Η αύξηση των κερδών πριν τις προβλέψεις για 

απομείωση δανείων, τα έξοδα αναδιάρθρωσης και τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες, το εννιάμηνο που 
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έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 οφείλεται κυρίως στην 

αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους και στη μείωση του κόστους προσωπικού. Τα κέρδη πριν τις 

προβλέψεις για απομείωση δανείων, τα έξοδα αναδιάρθρωσης και τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες 

για το τρίτο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε €169 εκατ., σε σύγκριση με €189 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο του 

2014. 

 

Προβλέψεις για απομείωση δανείων 

 

Οι προβλέψεις για απομείωση δανείων για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 ανήλθαν σε 

€492 εκατ. (σε σύγκριση με €790 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο το 2013), με τη χρέωση προβλέψεων επί 

του συνόλου των δανείων να ανέρχεται στο 2,6% σε ετησιοποιημένη βάση (σε σύγκριση με 3,8% την 

αντίστοιχη περίοδο το 2013)
12

. Η μείωση των προβλέψεων για απομείωση δανείων το εννιάμηνο που έληξε 

στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013, οφείλεται κυρίως στις 

αυξημένες προβλέψεις που έγιναν κατά το εννιάμηνο του 2013 στην Κύπρο. Οι προβλέψεις για την 

απομείωση δανείων για το τρίτο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε  €163 εκατ., (σε σύγκριση με €183 εκατ. το 

δεύτερο τρίμηνο του 2014) αντιπροσωπεύοντας το 2,6% του συνόλου των δανείων σε ετησιοποιημένη 

βάση, (σε σύγκριση με 2,8% το δεύτερο τρίμηνο του 2014). Στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, οι συσσωρευμένες 

προβλέψεις περιλαμβανομένης της αναπροσαρμογής της εύλογης αξίας κατά την αρχική αναγνώριση του 

δανειακού χαρτοφυλακίου που αποκτήθηκε από τη Λαϊκή Τράπεζα ανέρχονταν σε €4.948 εκατ. (σε 

σύγκριση με €4.879 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2014 και €4.979 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2013) και 

αντιστοιχούν σε 20,0% επί του συνόλου των δανείων του Συγκροτήματος (σε σύγκριση με 19,3% στις 30 

Ιουνίου 2014 και 18,6% στις 31 Δεκεμβρίου 2013). 

 

Κέρδη μετά τη φορολογία εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων 
 

Τα κέρδη μετά τη φορολογία εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων (που αφορούν τα 

έξοδα αναδιάρθρωσης, τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες και το καθαρό κέρδος από την πώληση μη 

κύριων δραστηριοτήτων) για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 ανήλθαν στα €84 εκατ. (σε 

σύγκριση με ζημιές €354 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο το 2013). Η μείωση των ζημιών/αύξηση των 

κερδών μετά τη φορολογία εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων για το εννιάμηνο που 

έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 οφείλεται κυρίως στην 

αύξηση εσόδων από τόκους και στη μείωση των προβλέψεων για απομείωση δανείων. Τα κέρδη μετά τη 

φορολογία εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων για το τρίτο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν 

σε €6 εκατ. και παρέμειναν στο ίδιο επίπεδο με το δεύτερο τρίμηνο του 2014. Τα κέρδη μετά τη φορολογία 

εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων στην Κύπρο για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 

Σεπτεμβρίου 2014 ανήλθαν σε €171 εκατ. (σε σύγκριση με ζημιές €284 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο το 

2013). 

 

Μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία 
 

Τα μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία (που αφορούν τα έξοδα αναδιάρθρωσης, τις μη συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες και την πώληση μη κυρίων δραστηριοτήτων) για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 

Σεπτεμβρίου 2014 ανήλθαν σε €8 εκατ. (σε σύγκριση με ζημιές €1.599 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο το 

2013). Τα έξοδα αναδιάρθρωσης για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 ανήλθαν σε €32 

εκατ. (σε σύγκριση με €142 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο το 2013) και αφορούν κυρίως πληρωμές σε 

εξωτερικούς συμβούλους και άλλα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων και εξόδων για μεταβίβαση ακινήτων 

σχετικά με τη διαδικασία αναδιάρθρωσης.  Οι ζημιές από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το 

εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 ανήλθαν σε €36 εκατ. (σε σύγκριση με €91 εκατ. την 

αντίστοιχη περίοδο το 2013). Κατά τη διάρκεια του εννιαμήνου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, 

καταγράφηκε κέρδος €60 εκατ. από την πώληση μη κύριων δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν €114 

εκατ. ζημιές από την πώληση των εργασιών στην Ουκρανία, €47 εκατ. κέρδη από την πώληση της 

επένδυσης στην Ρουμάνικη Banca Transilvania, €27 εκατ. κέρδη από την πώληση δανείων στην Σερβία και 

                                                           
12

 Οι  δείκτες υπολογίστηκαν πριν την αφαίρεση της αναπροσαρμογής της εύλογης αξίας κατά την αρχική αναγνώριση του δανειακού 

χαρτοφυλακίου που αποκτήθηκε από τη Λαϊκή Τράπεζα, ύψους €1,6 δις (σε σύγκριση με €1,8 δις στις 31 Μαρτίου 2014 και  €1,9 δις 
στις 31 Δεκεμβρίου 2013). 
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€100 εκατ. κέρδη από την πρόωρη αποπληρωμή μέρους κρατικού ομολόγου που εκδόθηκε από την 

Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ οι ζημιές από την πώληση μη κύριων δραστηριοτήτων για την αντίστοιχη 

περίοδο του 2013 ανέρχονται σε €1.366 εκατ. και αφορούν την πώληση τραπεζικών εργασιών και 

εργασιών χρηματοδοτικής μίσθωσης στην Ελλάδα.  

 

Κέρδη μετά τη φορολογία 

 

Τα κέρδη μετά τη φορολογία, που αναλογούν στους μετόχους της Τράπεζας για το εννιάμηνο που έληξε 

στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, ανήλθαν στα €76 εκατ. (σε σύγκριση με ζημιές €1,953 εκατ. την αντίστοιχη 

περίοδο το 2013). Οι ζημιές μετά τη φορολογία, που αναλογούν στους μετόχους της Τράπεζας για το τρίτο 

τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε €5 εκατ. σε σύγκριση με κέρδη ύψους €50 εκατ. για το δεύτερο τρίμηνο του 

2014. Τα κέρδη μετά τη φορολογία του δεύτερου τριμήνου επηρεάστηκαν θετικά από κέρδη €60 εκατ. από 

την πώληση μη κύριων δραστηριοτήτων. 

 

Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Συγκροτήματος για το εννιάμηνο 

που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του 

Συγκροτήματος.   

 

3.3  Κύριοι Δείκτες Απόδοσης και Έκθεση προόδου Σχεδίου αναδιάρθρωσης  

 

Η παρούσα Ενότητα αφορά την Ενότητα 3.4.1 του Ενημερωτικού Δελτίου της Τράπεζας ημερομηνίας 26 

Νοεμβρίου 2014 και την επικαιροποιεί με την προσθήκη των πιο κάτω. 

 

Μετά από διαβούλευση με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, έχουν επιλεγεί οι ακόλουθοι Κύριοι  

Δείκτες Απόδοσης (Δείκτες), συμπεριλαμβανομένων των μεσοπρόθεσμων στόχων, που αντιπροσωπεύουν 

τις προτεραιότητες του Συγκροτήματος: Ποιότητα του Δανειακού Χαρτοφυλακίου, Χρηματοδότηση, 

Κεφάλαιο και Αποδοτικότητα. Οι Δείκτες αυτοί θα δημοσιεύονται σε τριμηνιαία βάση, προκειμένου το 

κοινό να μπορεί να αξιολογεί την πρόοδο του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης και τις οικονομικές επιδόσεις του 

Συγκροτήματος. 

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τους Δείκτες, τους μεσοπρόθεσμους στόχους για κάθε Δείκτη 

(καθορίστηκαν για τον Δεκέμβρη του 2017, που είναι το τέλος του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης) και τα 

τελευταία στοιχεία για κάθε Δείκτη.   

Κύριοι Δείκτες Απόδοσης Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου Δεκ-13 Σεπ-14 Μεσοπρόθεσμος 

Στόχος 

Δεκ-17  

Ποιότητα 

Δανειακού 

Χαρτοφυλακίου  

Ποσοστό κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση 

πέραν των 90 ημερών με προβλέψεις 

38% 38% >50% 

Χρέωση προβλέψεων ως ποσοστό των χορηγήσεων 

(Cost of Risk) (σε ετήσια βάση) 

3,7% 2,6% <1,5% 

Δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών (€ 

εκατ.) 

13.003 12.978 <10.000 

Χρηματοδότηση Δείκτης δανείων (μετά τις προβλέψεις) προς 

καταθέσεις  

145% 148%  <150% 

Κεφάλαιο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 

(με μεταβατικές διατάξεις)  

10,4% 15,4%  >10% 

Δείκτης Μόχλευσης (Σύνολο Περιουσιακών 

Στοιχείων/Ίδια Κεφάλαια) 

11,1x 7,3x <12x 

Αποδοτικότητα  Δείκτης κόστος προς έσοδα (σε ετήσια βάση) 47% 39% <45% 

Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (σε ετήσια βάση) 3,54% 4,03% >2,5% 

Καταστήματα στην Κύπρο  133 130 125 

Υπάλληλοι Συγκροτήματος στην Κύπρο 4.247 4.229 <4.100 

Πηγή: Aνακοίνωση της Τράπεζας ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2014 για τα Οικονομικά Αποτελέσματα του Συγκροτήματος για τo 
εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014  
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3.3.1 Σχόλια για την εξέλιξη των Κύριων Δεικτών Απόδοσης  
 

Η παρούσα Ενότητα αφορά την Ενότητα 3.4.2 του Ενημερωτικού Δελτίου της Τράπεζας ημερομηνίας 26 

Νοεμβρίου 2014 και την επικαιροποιεί με την προσθήκη των πιο κάτω. 

 

Ποιότητα Δανειακού Χαρτοφυλακίου  

Το ποσοστό κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών με προβλέψεις αυξήθηκε στο 

38% στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, σε παρόμοιο επίπεδο όπως στις 31 Δεκεμβρίου 2013. Η ετησιοποιημένη 

χρέωση προβλέψεων ως ποσοστό των χορηγήσεων για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 

ανήλθε στο 2,6%, σε σχέση με τη χρέωση προβλέψεων ύψους 3,7% για το έτος που έληξε στις 31 

Δεκεμβρίου 2013.  

Χρηματοδότηση 

Ο δείκτης δανείων (μετά τις προβλέψεις) προς καταθέσεις ανήλθε σε 148% στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, σε 

σχέση με 145% στις 31 Δεκεμβρίου 2013. 

 

Κεφάλαια  

Ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (με μεταβατικές διατάξεις) αυξήθηκε  σε 15,4% στις 

30 Σεπτεμβρίου 2014, σε σχέση με 10,4% στις 31 Δεκεμβρίου 2013, όπως αναπροσαρμόστηκε σύμφωνα 

με τους κανονισμούς των οδηγιών CRD IV/CRR - με μεταβατικές διατάξεις. Ο Δείκτης Μόχλευσης 

βελτιώθηκε και διαμορφώθηκε σε 7,3x στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, σε σχέση με 11,1x στις 31 Δεκεμβρίου 

2013. 

 

Αποδοτικότητα  

Ο δείκτης κόστος προς  έσοδα για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 ανήλθε σε 39%, σε 

σύγκριση με 47% για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για το 

εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 ανήλθε σε 4,03%, σε σύγκριση με 3,54% για το έτος που 

έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013. Το δίκτυο καταστημάτων στην Κύπρο μειώθηκε σε 130 καταστήματα 

κατά τις 30 Σεπτεμβρίου 2014, σε σύγκριση με 133 καταστήματα κατά τις 31 Δεκεμβρίου 2013. Ο αριθμός 

των υπαλλήλων στην Κύπρο ανερχόταν σε 4.229 στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 σε σύγκριση με 4.247 στις 31 

Δεκεμβρίου 2013.   

 

3.3.2 Σχόλια για την πρόοδο της υλοποίησης του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης 

 

Η παρούσα Ενότητα αφορά την Ενότητα 3.4.3 του Ενημερωτικού Δελτίου της Τράπεζας ημερομηνίας 26 

Νοεμβρίου 2014 την οποία επικαιροποιεί και συμπληρώνει με την προσθήκη των πιο κάτω. 

 

Απομόχλευση  

Το Συγκρότημα προχώρησε στην πώληση των εργασιών  στην Ουκρανία, της επένδυσης στην Ρουμάνικη 

Banca Transilvania και των δανείων στην Σερβία. Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2014, η Τράπεζα πώλησε 

περιουσιακά στοιχεία στην Ρουμανία (που σχετίζονται με τον ιδιοκτήτη του JW Marriott Bucharest Grand 

Hotel). Επιπρόσθετα μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2014, η Τράπεζα πώλησε δανειακό χαρτοφυλάκιο στο 

Ηνωμένο Βασίλειο το οποίο είναι μέρος του ευρύτερου δανειακού χαρτοφυλακίου που αποκτήθηκε από το 

Συγκρότημα στο πλαίσιο της απόκτησης μέρους των εργασιών της Λαϊκής και αποτελείται ως επι το 

πλείστον από δάνεια εξασφαλισμένα από κατοικίες και εμπορικά ακίνητα, Επίσης, η Τράπεζα βρίσκεται σε 

διαδικασία διάθεσης του υπόλοιπου δανειακού χαρτοφυλακίου και του χαρτοφυλακίου ακινήτων στην 

Ρουμανία. Επιπλέον, η Τράπεζα διόρισε συμβούλους για να αξιολογήσουν τις στρατηγικές επιλογές της 

αναφορικά με τα περιουσιακά στοιχεία της τράπεζα στην Ρωσία. Τέλος η Τράπεζα συνεχίζει τις 

προσπάθειες για διάθεση ακινήτων στην Κύπρο και την Ελλάδα. 
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4.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΑΚ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΑ ΕΚΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 

 

Η παρούσα Ενότητα επικαιροποιεί με την προσθήκη των πιο κάτω την Ενότητα 4.4 του Ενημερωτικού 

Δελτίου της Τράπεζας ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου 2014. 

 

Κατόπιν σχετικών αιτήσεων της Τράπεζας στο ΧΑΚ και στο ΧΑ, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου 

Αξιών Κύπρου (υπό την αίρεση υποβολής ορισμένων σχετικών εγγράφων) και η Διοικούσα Επιτροπή 

Χρηματιστηριακών Αγορών ενέκριναν με ανακοινώσεις τους ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2014 την 

εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 8.904.425.940 κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας Κύπρου 

Δημόσια Εταιρία Λτδ που έχουν προκύψει ως εξής:  

o    3.873.269.066 κοινές ονομαστικές μετοχές οι οποίες εκδόθηκαν στους κατόχους 

ανασφάλιστων καταθέσεων και άλλων προϊόντων συνεπεία των Διαταγμάτων σε σχέση 

με την Ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Κύπρου με Διάσωση με Ίδια Μέσα (Βail-in 

Decrees), 

o    5.781.443 κοινές ονομαστικές μετοχές οι οποίες εκδόθηκαν και παραχωρήθηκαν στους 

κατόχους χρεωστικών τίτλων μειωμένης εξασφάλισης της Τράπεζας, συνεπεία των 

Διαταγμάτων σε σχέση με την Ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Κύπρου με Διάσωση 

με Ίδια Μέσα (Βail-in Decrees), 

o    858.708.764 κοινές ονομαστικές μετοχές οι οποίες εκδόθηκαν στη Λαϊκή Τράπεζα 

συνεπεία των Διαταγμάτων Μεταφοράς της Λαϊκής Τράπεζας (Laiki Transfer Decrees), 

και 

o 4.166.666.667 κοινές ονομαστικές μετοχές  που προέκυψαν από την Τοποθέτηση και 

Ανοικτή Προσφορά (Placing and Open Offer). Η Τοποθέτηση και η Ανοικτή Προσφορά 

αποτελούν τη Φάση 1 και 2 της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας 

σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ημερομηνίας 

28 Αυγούστου 2014. 

Κατόπιν των πιο πάνω ανακοινώσεων, η ημερομηνία εισαγωγής και διαπραγμάτευσης των Σχετικών 

Εκδομένων μη Εισηγμένων Μετοχών στο ΧΑΚ και ΧΑ, καθώς επίσης και η άρση της αναστολής 

διαπραγμάτευσης των Εισηγμένων Μετοχών από τα χρηματιστήρια του ΧΑΚ και ΧΑ, ορίστηκε από τα 

δύο χρηματιστήρια η 16
η
 Δεκεμβρίου 2014. 

 

5.0 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

 

H παρούσα Ενότητα αφορά την Ενότητα 3.18.4 του Ενημερωτικού Δελτίου της Τράπεζας ημερομηνίας 26 

Νοεμβρίου 2014 και την επικαιροποιεί ανάλογα με την προσθήκη των πιο κάτω. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ, στη συνεδρία του ημερομηνίας  

26 Νοεμβρίου 2014 διόρισε τον κ. Μιχάλη Σπανό ως Ανώτερο Ανεξάρτητο Σύμβουλο. 

 

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε την κα. Κάτια Σάντη στην θέση του Γραμματέα της Τράπεζας, 

προς αντικατάσταση του κ. Παναγιώτη Αγαπίου.  

 

6.0 ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

 

H παρούσα Ενότητα διορθώνει την Ενότητα 3.14.2  του Ενημερωτικού Δελτίου της Τράπεζας ημερομηνίας 

26  Νοεμβρίου 2014.  

 

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των μετοχών που κατεχόταν έμμεσα και συνολικά από τον κ.Vladimir 

Strzhalkovskiy κατά τις 26 Νοεμβρίου 2014 ανερχόταν σε 222.066.079 και όχι σε 224.982.745 ως η 

αναφορά στην Ενότητα 3.14.2. Ανάλογα το ποσοστό συμμετοχής του κ.Vladimir Strzhalkovskiy στο 
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μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας κατά τις 26 Νοεμβρίου 2014 ανερχόταν σε 2,49% και όχι σε 2,52% ως η 

αναφορά στην Ενότητα 3.14.2. Κατά συνέπεια ο πίνακας της Ενότητας 3.14.2 αντικαθίσταται με τον 

ακόλουθο. 

 

Α/Α Όνομα Συμβούλου 
Αριθμός 

Μετοχών Άμεσα 

Αριθμός 

Μετοχών 

Έμμεσα 

Σύνολο Ποσοστό % 

1 Δρ. Josef Ackermann (Chairman) - - - - 

2 Wilbur J. Ross, Jr. (Vice Chairman)1 - 138.890.809 138.890.809 1,56 

3 
Vladimir Strzhalkovskiy(Vice 

Chairman)2 - 222.066.079 222.066.079 2,49 

4 Μιχάλης Σπανός 28.595  28.595 0,0003 

5 John Patric Hourican - - - - 

6 Arne Berggren  - - - - 

7 Maksim Goldman - 143.821 143.821 0,0016 

8 Δρ. Χριστόδουλος Πατσαλίδης 3.390 - - 0,0000 

9 Mάριος Καλοχωρίτης  - - - -  

10 Ιωάννης Ζωγραφάκης - 32 32 0,0000 

1 Οι μετοχές κατέχονται από δύο συλλογικά ταμεία WLR Recovery Fund V, L.P και WLR V Parallel ESC, L.P. στα οποία διαχειριστής 

είναι η W.L. Ross & Co LLC της οποίας Πρόεδρος είναι ο Wilbur L Ross Jr. 
2 Οι μετοχές κατέχονται από τις ελεγχόμενες εταιρίες (πέραν των 20% των δικαιωμάτων ψήφου) Bolerstone Trading Ltd και Nessan 
Associates Ltd.  

 

7.0 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 

  

H παρούσα Ενότητα επικαιροποιεί και συμπληρώνει την Ενότητα 3.11.3  του Ενημερωτικού Δελτίου της 

Τράπεζας ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου 2014 με την προσθήκη των πιο κάτω. 

  

Η Τράπεζα διαθέτει €1 δις καλυμμένο ομόλογο τα οποίο αποτελεί εξασφάλιση στην Κεντρική Τράπεζα της 

Κύπρου για δανεισμό από τον ELA. Υπάρχει αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον για το ομόλογο αυτό και 

η Τράπεζα εξετάζει το ενδεχόμενο διάθεσής του (ή μέρους αυτού) σε θεσμικούς επενδυτές στο εγγύς 

μέλλον αν το επιτρέψουν οι συνθήκες στις αγορές. Επιπρόσθετα, ανάλογα με τις συνθήκες στις αγορές και 

το επενδυτικό ενδιαφέρον, η Τράπεζα θα αξιολογήσει την πιθανότητα έκδοσης μη εξασφαλισμένων 

ομολόγων κυρίου χρέους (senior unsecured bonds) που θα διατεθούν σε θεσμικούς επενδυτές. Τα έσοδα 

από την έκδοση ομολόγων θα βοηθήσουν στη μείωση της χρηματοδότησης από τον ELA. 

 

8.0 ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

 

Οι μη ελεγμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Συγκροτήματος για 

το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 ενσωματώνονται στο παρόν Συμπληρωματικό 

Ενημερωτικό Δελτίο μέσω παραπομπής (incorporated by reference) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

28 του Κανονισμού 809/2004 (όπως τροποποιήθηκε) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
  

Πληροφορίες μέσω παραπομπής  Έγγραφο Σελίδες 

Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το 

εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες 

Οικονομικές Καταστάσεις για το 

Εννιάμηνο που έληξε στις 30 

Σεπτεμβρίου 2014 
1-101 

 

 

Οι επενδυτές δύνανται να προμηθευτούν δωρεάν αντίγραφο των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ενοποιημένων 

Οικονομικών Καταστάσεων του Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 



 

 26 

κατά τις συνήθεις εργάσιμες ημέρες μεταξύ των ωρών 9:00 π.μ. – 12:00 μ.μ. από τα Κεντρικά Γραφεία της 

Τράπεζας, Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Λευκωσία μέχρι την ημερομηνία ισχύος του παρόντος 

Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου καθώς και στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος 

www.bankofcyprus.com (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών/ Οικονομικά Στοιχεία). 

 

9.0 ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 

 

Κατά την περίοδο ισχύος του παρόντος Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου, αντίγραφα των 

Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο 

που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 θα είναι διαθέσιμα για επιθεώρηση κατά τις συνήθεις εργάσιμες 

ημέρες μεταξύ των ωρών 9.00 π.μ. - 12.00 μ.μ. στα κεντρικά γραφεία της Τράπεζας, Οδός Στασίνου 51, 

Αγία Παρασκευή, Λευκωσία: 
 

To παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο, όπως έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

Κύπρου θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή κατά τη διάρκεια ισχύος του στις πιο κάτω ιστοσελίδες: 
 

(i) στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Κύπρου, www.bankofcyprus.com 

(ii) στην ιστοσελίδα του Ανάδοχου Υπεύθυνου Σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου, The Cyprus 

Investment and Securities Corporation Limited (CISCO),  www.cisco.bankofcyprus.com 

(iii) στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, www.cse.com.cy 

(iv) στην  ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, www.cysec.gov.cy 

 
10.0 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

 

Σε περίπτωση δημοσίευσης Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου με βάση τα προβλεπόμενα του 

άρθρου 14(6) και 14(7) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου του 2005 (ως 

τροποποιήθηκε), Δικαιούχοι Μέτοχοι οι οποίοι έχουν συμφωνήσει ή δεσμευθεί με οποιονδήποτε τρόπο 

πριν από τη δημοσίευση Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου να εγγραφούν στη Δημόσια Προσφορά 

και να αποκτήσουν δι’ εγγραφής τις Νέες Μετοχές, στις οποίες αναφέρεται το Ενημερωτικό Δελτίο 

ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου 2014, βασιζόμενοι στα στοιχεία αυτού, δικαιούνται να υπαναχωρήσουν και να 

αποδεσμευθούν αζημίως γι’ αυτούς από την υποχρέωση και δέσμευση που έχουν αναλάβει, υπό την 

προϋπόθεση ότι το νέο στοιχείο ή ουσιώδες σφάλμα ή ουσιώδης ανακρίβεια, ως προς τις πληροφορίες που 

περιέχει το Ενημερωτικό Δελτίο της Τράπεζας ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου 2014 προέκυψε πριν από την 

οριστική λήξη της Δημόσιας Προσφοράς και την παράδοση των Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς (το 

«Δικαίωμα Υπαναχώρησης»). Το Δικαίωμα Υπαναχώρησης και δήλωσης της αποδέσμευσης ασκείται με 

γραπτή δήλωση υπαναχώρησης, η οποία δεν περιλαμβάνει ειδοποίηση που αποστέλλεται με 

τηλεομοιότυπο ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει τα πλήρης στοιχεία του 

ονόματος, διεύθυνσης, τις πληροφορίες σχετικά με την μερίδα επενδυτή στο ΧΑΚ ή στο ΣΑΤ, του 

προσώπου που επιθυμεί να ασκήσει τέτοιο Δικαίωμα Υπαναχώρησης και θα πρέπει να παραληφθεί από 

λειτουργό σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας εντός προθεσμίας δύο εργάσιμων ημερών από τη 

δημοσίευση του παρόντος Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου. Ειδοποίηση για Υπαναχώρηση που 

δοθεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή μετά την παρέλευση της περιόδου που ισχύει το Δικαίωμα 

Υπαναχώρησης δεν θα αποτελεί έγκυρη αίτηση υπαναχώρησης. 

 

 

 

 

http://www.bankofcyprus.com/
http://www.cisco.bankofcyprus.com/
http://www.cse.com.cy/
http://www.cysec.gov.cy/
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

  

Το παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρίας Λτδ 

ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2014 υπογράφηκε από τους ακόλουθους Διοικητικούς Σύμβουλους της 

Τράπεζας, οι οποίοι δηλώνουν ότι αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που 

περιέχονται στο παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο είναι, εξ’ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την 

πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενο του:  

 

 

 

 

Dr Josef Ackermann Πρόεδρος και Ανεξάρτητος 

 

 

 

Wilbur L. Ross Αντιπρόεδρος και  Ανεξάρτητος  

 

 

 

Vladimir Strzhalkovskiy 

 

 

Αντιπρόεδρος και Ανεξάρτητος  

John Patrick Hourican 

 

 

Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικός  

 

Δρ. Χριστόδουλος Πατσαλίδης 

 

Διευθυντής Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Εκτελεστικός  

  

Arne Berggren 

 

 

Μη Εκτελεστικός και Ανεξάρτητος 

Maksim Goldman 

 

 

 

 

Μη Εκτελεστικός και Μη Ανεξάρτητος 

Μάριος Καλοχωρίτης 

 

 

Μη Εκτελεστικός και Ανεξάρτητος 

Μιχάλης Σπανός 

 

 

Μη Εκτελεστικός και Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος 

  

Ιωάννης Ζωγραφάκης              Μη Εκτελεστικός και Ανεξάρτητος 
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 

 

Το παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ 

ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2014 υπογράφηκε από τον Ανάδοχο Υπεύθυνο Σύνταξης του 

Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου The Cyprus Investment and Securities Corporation Limited 

(CISCO), ο οποίος δηλώνει ότι αφού έλαβε κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που 

περιέχονται στο παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο είναι, εξ’ όσων γνωρίζει, σύμφωνες με την 

πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενο του.  

 

 

 

 

 

The Cyprus Investment and Securities Corporation Limited (CISCO) 

 

 

 


