Αλαθνίλσζε
Δηεπθξίληζε ζρεηηθά κε ηελ Έθζεζε/χζηαζε
πκβνπιίνπ πνπ ζπλνδεχεη ηα Εηδηθά Ψεθίζκαηα

ηνπ

Δηνηθεηηθνχ

Λεπθσζία, 6 Ννεκβξίνπ 2015

ρεηηθά κε ηελ Έθζεζε/χζηαζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ ζπλνδεχεη ηα Εηδηθά
Ψεθίζκαηα ηα νπνία ζα εμεηαζηνχλ ζηελ Εηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ
Δεκφζηα Εηαηξία Ληδ («ε Σξάπεδα» ή «ην πγθξφηεκα»), πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 24
Ννεκβξίνπ 2015, ε Σξάπεδα δηεπθξηλίδεη ηα αθφινπζα:


Σα Δηθαηψκαηα Πξναίξεζεο Αγνξάο Μεηνρψλ («ηα Δηθαηψκαηα»), πνπ απνηεινχλ
κέξνο ηνπ Μαθξνπξνζέζκνπ ρεδίνπ Παξνρήο Κηλήηξσλ («ΜΠΚ»), ζα ζρεδηαζηνχλ
ψζηε λα θαηνρπξψλνληαη κφλν εθφζνλ πιεξνχληαη νξηζκέλεο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο
απφδνζεο. Οη πξνυπνζέζεηο απηέο ζρεηίδνληαη ζην ειάρηζην κε:
o Σελ πιήξε απνπιεξσκή ηνπ δαλεηζκνχ απφ ηνλ Μεραληζκφ Παξνρήο
Έθηαθηεο Ρεπζηφηεηαο
o Σελ άξζε ηνπ πεξηνξηζκνχ πιεξσκήο κεξίζκαηνο
o Σελ αθχξσζε ησλ θπβεξλεηηθψλ εγγπήζεσλ
o Σελ απφδνζε ησλ επεξεαδφκελσλ ππαιιήισλ



Σν Δηθαηψκαηα ζα παξαρσξεζνχλ ζηηο 31 Μαξηίνπ 2016 θαη ζα κπνξνχλ λα
εμαζθεζνχλ κφλν κεηά ηηο 31 Μαξηίνπ 2019. Οπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε ζηελ
εκεξνκελία παξαρψξεζεο ζα αληηζηνηρνχζε ζε αλάινγε θαζπζηέξεζε ζηελ
εκεξνκελία εμάζθεζεο. Απαηηήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ αλαβνιή, ηελ εμάζθεζε θαη ηελ
παξαθξάηεζε ησλ Δηθαησκάησλ ζα είλαη ζχκθσλε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Επξσπατθήο
Οδεγίαο Κεθαιαηαθψλ Απαηηήζεσλ θαη νπνησλδήπνηε ηνπηθψλ θαλνληζηηθψλ
απαηηήζεσλ, θαη ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ησλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ.



Η ιεηηνπξγία θαη ε επίβιεςε ηνπ πξνηεηλφκελνπ ΜΠΚ έρεη αλαηεζεί ζηελ Επηηξνπή
Αλζξψπηλνπ Δπλακηθνχ & Ακνηβψλ ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Η Επηηξνπή απηή
δηαζθαιίδεη ηελ πινπνίεζε ηεο Πνιηηηθήο Ακνηβψλ ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη απνηειείηαη
απφ κε Εθηειεζηηθνχο πκβνχινπο.

Προφίλ Σσγκροτήματος
Σο σγθρόηεκα Σράπεδας Κύπροσ ηδρύζεθε ηο 1899 θαη είλαη ο κεγαιύηερος τρεκαηοοηθολοκηθός οργαληζκός ζηελ Κύπρο. Σο
σγθρόηεκα προζθέρεη έλα εσρύ θάζκα τρεκαηοοηθολοκηθώλ προϊόληωλ θαη σπερεζηώλ ποσ περηιακβάλεη ηραπεδηθές σπερεζίες,
τρεκαηοδοηήζεης, θάθηορηγθ, τρεκαηοεπελδσηηθές σπερεζίες, δηατείρηζε θεθαιαίωλ θαη αζθάιεηες γεληθού θιάδοσ θαη δωής. Σο
σγθρόηεκα ιεηηοσργεί κέζω 135 θαηαζηεκάηωλ, από ηα οποία 129 ιεηηοσργούλ ζηελ Κύπρο, 1 ζηε Ροσκαλία, 4 ζηο Ηλωκέλο
Βαζίιεηο θαη 1 ζηα Channel Islands. Επηπιέολ, ε Σράπεδα ιεηηοσργεί γραθεία αληηπροζωπείας ζηε Ρωζία, ηελ Οσθραλία θαη ηελ
Κίλα. Σο σγθρόηεκα εργοδοηεί 4.600 άηοκα δηεζλώς. ηης 30 Ιοσλίοσ 2015, ηο ύλοιο Περηοσζηαθώλ ηοητείωλ ηοσ σγθροηήκαηος
αλερτόηαλ ζε €25,4 δης θαη ηα Ίδηα Κεθάιαηα ηοσ ζε €3,5 δης.
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