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ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ 

 
 
ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 Νοεμβρίου 2010 σύμφωνα με  

• το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί 
Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005), 
και 

• το άρθρο 4(2) του ελληνικού Νόμου 3401/2005 (Ενημερωτικό δελτίο 
δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγής τους για 
διαπραγμάτευση) 

για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση 113.198.589 νέων κοινών 
ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών 
 
 
Α. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 
 
Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ («η Τράπεζα») ιδρύθηκε στην Κύπρο το 
1899 και μετατράπηκε σε δημόσια εταιρία το 1930 σύμφωνα με τον κυπριακό περί 
Εταιριών Νόμο 18/1922 με αριθμό εγγραφής 165. 
 
Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου («το Συγκρότημα») είναι ο μεγαλύτερος 
χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο. Το Συγκρότημα προσφέρει ένα ευρύ 
φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνει τραπεζικές 
υπηρεσίες, χρηματοδοτήσεις, φάκτοριγκ, ασφάλειες γενικού κλάδου και ζωής, 
χρηματοεπενδυτικές υπηρεσίες και διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων.  

Το Συγκρότημα λειτουργεί 141 καταστήματα στην Κύπρο και διαθέτει το μεγαλύτερο 
μερίδιο αγοράς στις καταθέσεις και χορηγήσεις στην Κύπρο. Στην Ελλάδα το 
Συγκρότημα επεκτάθηκε από το 1991 με τη δυναμική επέκταση των εργασιών να 
αρχίζει το 1999 και λειτουργεί σήμερα 174 καταστήματα. 

Υλοποιώντας το στρατηγικό επιχειρησιακό πλάνο, το Συγκρότημα επεκτάθηκε στην 
Ανατολική Ευρώπη και εισήλθε στις αγορές της Ρουμανίας, Ουκρανίας και Ρωσίας το 
2007 και 2008. 

Στη Ρωσία το Συγκρότημα επεκτάθηκε το 2007 μέσω θυγατρικής εταιρίας και 
αποτέλεσε τον πρώτο Ελληνικό Τραπεζικό Όμιλο που διείσδυσε στη Ρωσική αγορά. 
Το 2008 το Συγκρότημα ενίσχυσε την παρουσία του στη Ρωσική αγορά με την 
εξαγορά του 80% του μετοχικού κεφαλαίου της Ρωσικής Uniastrum Bank. H 
Uniatrum Bank ιδρύθηκε το 1994, εδρεύει στη Μόσχα και διαθέτει ένα εκτενές δίκτυο 
καταστημάτων με 201 καταστήματα και παρουσία σε 43 επαρχίες. Η Uniastrum Bank 
με υψηλή αναγνωρισιμότητα στη Ρωσική αγορά παρέχει μια ευρεία γκάμα προϊόντων 
στη λιανική τραπεζική αγορά.  



 

Σελίδα 2 

Στη Ρουμανία το Συγκρότημα επεκτάθηκε με την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών 
leasing και σήμερα λειτουργεί 12 καταστήματα. 

Στην Ουκρανία το Συγκρότημα διαθέτει 22 καταστήματα προσφέροντας τραπεζικές 
υπηρεσίες στην Ουκρανική αγορά μέσω θυγατρικής εταιρίας.  

Το Συγκρότημα λειτουργεί επίσης στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία 
μέσω τεσσάρων και 11 καταστημάτων αντίστοιχα εξυπηρετώντας μια ευρεία βάση 
πελατών.  

Στις 30 Σεμπτεμβρίου 2010, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων του Συγκροτήματος 
ανερχόταν σε €41,96 δισ. και τα Ίδια Κεφάλαιά του σε €2,39 δισ.  Οι μετοχές της 
Τράπεζας Κύπρου είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών.  
 
Τα Κεντρικά Γραφεία της Τράπεζας Κύπρου όπως και η Κεντρική Διοίκηση του 
Συγκροτήματος στεγάζονται στην οδό Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, 
2002 Λευκωσία, Κύπρος, (τηλέφωνο: +357-22-122100). 
 
Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος 
www.bankofcyprus.com. 
 
 
Β. ΣΚΟΠΟΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 
 
Σύμφωνα  με 
• το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας 

Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005), και 
• το άρθρο 4(2), σημείο (ε) του ελληνικού Νόμου 3401/2005 (Ενημερωτικό δελτίο 

δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγής τους για διαπραγμάτευση) 
δεν απαιτείται η δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή για 
διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά μερισμάτων που καταβάλλονται με τη μορφή 
διάθεσης μετοχών της ίδιας κατηγορίας με εκείνες για τις οποίες καταβάλλεται το 
μέρισμα, εφόσον αυτές οι μετοχές είναι της ίδιας κατηγορίας με τις μετοχές έχουν ήδη 
εισαχθεί για διαπραγμάτευση στην ίδια οργανωμένη αγορά, και εφόσον καθίσταται 
διαθέσιμο στο κοινό έγγραφο/έντυπο, το οποίο περιέχει πληροφορίες για τον αριθμό 
και τη φύση των μετοχών, καθώς και αναφορά στους λόγους και τους όρους της 
προσφοράς.  
 
Ο σκοπός του παρόντος εντύπου είναι να δώσει πληροφορίες στο επενδυτικό κοινό 
σχετικά με την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 
(ΧΑΚ) και στο Χρηματιστήριο Αθηνών (XA) των Νέων Μετοχών που προέκυψαν από 
την καταβολή του προμερίσματος υπό μορφή μετοχών («Νέες Μετοχές»).  
 
Οι Νέες Μετοχές έχουν παραχωρηθεί στους δικαιούχους μετόχους την Πέμπτη 11 
Νοεμβρίου 2010 και o αριθμός που προέκυψε από τη διανομή προμερίσματος υπό 
μορφή μετοχών ανέρχεται σε 113.198.589. 
 
Οι υπεύθυνοι σύνταξης του παρόντος εντύπου είναι o Γιάννης Κυπρή, Αναπληρωτής 
Διευθύνων Σύμβουλος Συγκροτήματος και ο Χρίστης Χατζημιτσής, Ανώτερος Γενικός 
Διευθυντής Συγκροτήματος. 
 
 

http://www.bankofcyprus.com/
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Γ. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΛΟΓΩ 
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΜΕΤΟΧΩΝ  

 
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας ημερομηνίας 20 
Σεπτεμβρίου 2010 εγκρίθηκε η ειδική διανομή προμερίσματος προς €0,50 κατά 
μετοχή υπό μορφή μετοχών με Τιμή Έκδοσης €3,25. 
 
Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του προμερίσματος (ημερομηνία 
αρχείου) ορίσθηκε η Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2010, δηλαδή οι επενδυτές που  
προέβηκαν σε αγορά μέχρι τη λήξη της συνεδρίας του Χρηματιστηρίου Αξιών 
Κύπρου (ΧΑΚ) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ) στις 25 Οκτωβρίου 2010 είναι  
δικαιούχοι του προμερίσματος. Επίσης δικαιούχοι του προμερίσματος είναι και οι 
επενδυτές οι οποίοι είναι κάτοχοι (αποδέκτες) αξιών βάσει εξωχρηματιστηριακής 
μεταβίβασης η οποία ολοκληρώθηκε μέχρι την ημερομηνία αρχείου όπως και οι 
κάτοχοι των νέων μετοχών που προέκυψαν από την άσκηση των Δικαιωμάτων 
Προτίμησης που έχει εκδώσει η Τράπεζα.  

Οι Νέες Μετοχές που προέκυψαν από την καταβολή του προμερίσματος υπό μορφή 
μετοχών έχουν παραχωρηθεί στους δικαιούχους μετόχους την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 
2010.  
 
Ο αριθμός Νέων Μετοχών που προέκυψε από τη διανομή προμερίσματος υπό 
μορφή μετοχών ανέρχεται σε 113.198.589. 
 
Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών που προέκυψαν 
από τη διανομή προμερίσματος υπό μορφή μετοχών θα αρχίσει την Τετάρτη, 24 
Νοεμβρίου 2010 στο Χρηματιστηρίου Αθηνών και στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. 
 
Συμπεριλαμβανομένων των 113.198.589 νέων μετοχών που προέκυψαν από την εν 
λόγω διάθεση, και των 4.889.749 νέων μετοχών που προέκυψαν από την 
επανεπένδυση προμερίσματος για το έτος 2010 σε μετρητά ύψους €0,06 κατά 
μετοχή βάσει απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας ημερομηνίας 30 
Αυγούστου 2010 με επίσης έναρξη διαπραγμάτευσης στις 24 Νοεμβρίου 2010 
(βλέπε σχετικό έντυπο του άρθρου 4(2)(ε) του ελληνικού Νόμου 3401/2005 της 
ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2010), το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας 
ανέρχεται σε €894.948.198,00 αποτελούμενο από 894.948.198 μετοχές ονομαστικής 
αξίας €1,00 έκαστη. 
 
Δικαιώματα/Μερίσματα Νέων Μετοχών 
 
Οι Νέες Μετοχές που προέκυψαν θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με τις υπάρχουσες 
μετοχές και θα δικαιούνται να συμμετάσχουν πλήρως σε οποιαδήποτε επόμενη 
καταβολή μερίσματος. 
 
Περαιτέρω Πληροφορίες 
 
Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρακαλούμε όπως 
επικοινωνήσετε με τους πιο κάτω: 
 
Στην Κύπρο:       Στην Ελλάδα: 
Υπηρεσία Μετοχών και Χρεογράφων Τμήμα Θεματοφυλακής, 

Μετοχολογίου & 
τηλ.  +357 22 121755     Εκκαθάρισης Παραγώγων 
φαξ. +357 22 336258     τηλ.  +30210 7765215  


