Ανακοίνυζη
Αύξηζη Μεηοσικού Κεθαλαίος: Έγκπιζη Μείυζηρ Ονομαζηικήρ Αξίαρ
από ηο Επαπσιακό Δικαζηήπιο Λεςκυζίαρ
Λεςκυζία, 29 Αςγούζηος 2014

ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΙ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΙ ΗΝΩΜΕΝΕ ΠΟΛΙΣΕΙΕ, ΚΑΝΑΔΑ,
ΑΤΣΡΑΛΙΑ, ΝΟΣΙΑ ΑΦΡΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΠΩΝΙΑ
Η παπούζα ανακοίνωζη δεν θα ππέπει να εκληθθεί ωρ πποζθοπά ή ππόζκληζη για πποζθοπά
αγοπάρ οποιωνδήποηε κινηηών αξιών ζηιρ Ηνωμένερ Πολιηείερ και δεν θα ππέπει να εκληθθεί
ωρ πποζθοπά, ππόζκληζη ή πώληζη ζε οποιαδήποηε πολιηεία ή δικαιοδοζία ζηην οποία η εν
λόγω πποζθοπά, ππόζκληζη, ή πώληζη θα ήηαν παπάνομη. Οι κινηηέρ αξίερ δεν έσοςν εγγπαθεί
ζύμθωνα με ηον αμεπικανικό νόμο U.S. Securities Act of 1933, όπωρ αςηόρ ηποποποιήθηκε,
και δεν μποπούν να πποζθεπθούν ή πωληθούν ζηιρ Ηνωμένερ Πολιηείερ εκηόρ εάν εθαπμόζεηαι
κάποια εξαίπεζη από ηέηοια εγγπαθή. Καμία δημόζια πποζθοπά κινηηών αξιών δεν θα
διενεπγηθεί ζηιρ Ηνωμένερ Πολιηείερ.

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 280 θαηαζηεκάηωλ, από ηα
οποία 144 ιεηηοσργούλ ζηε Ρωζία, 130 ζηελ Κύπρο, 1 ζηε Ροσκαλία, 4 ζηο Ηλωκέλο Βαζίιεηο θαη 1 ζηα Channel
Islands. Επηπιέολ, ε Σράπεδα ιεηηοσργεί 5 θαηαζηήκαηα αληηπροζωπείας ζηε Ρωζία, ηελ Οσθραλία, ηελ Κίλα θαη
ηε Νόηηα Αθρηθή. Σο σγθρόηεκα εργοδοηεί 6.747 άηοκα δηεζλώς. ηης 30 Ιοσλίοσ 2014, ηο ύλοιο Περηοσζηαθώλ
ηοητείωλ ηοσ σγθροηήκαηος αλερτόηαλ ζε €28,6 δης θαη ηα Ίδηα Κεθάιαηα ηοσ ζε €2,8 δης.
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Η Τπάπεζα Κύππος Δημόζια Εηαιπία Ληδ (η «Τπάπεζα») ανακοινώνει όηι ηο Επαπσιακό
Δικαζηήπιο Λεςκυζίαρ έσει εκδώζει ζήμεπα απόθαζη για ηην έγκπιζη ηηρ Μείυζηρ ηηρ
Ονομαζηικήρ Αξίαρ ηυν Σςνήθη Μεηοσών («Μείυζη Ονομαζηικήρ Αξίαρ») ηηρ Τπάπεζαρ. Η
έκδοζη ηηρ δικαζηικήρ απόθαζηρ ακολοςθεί ηην έγκπιζη ηηρ Μείυζηρ Ονομαζηικήρ Αξίαρ και
άλλυν τηθιζμάηυν από ηοςρ μεηόσοςρ ζε έκηακηη γενική ζςνέλεςζη πος
ππαγμαηοποιήθηκε σθερ. Η Τπάπεζα θα καηαθέζει ηην Δικαζηική Απόθαζη ζηο Τμήμα
Εθόπος Εηαιπειών και Επίζημος Παπαλήπηη.
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