Αλαθνίλσζε
Η Σξάπεδα Κύπξνπ ππνβάιιεη αίηεζε γηα εηζαγσγή ησλ κεηνρώλ ηεο
ζην Χξεκαηηζηήξην Αμηώλ ηνπ Λνλδίλνπ θαη ζην Χξεκαηηζηήξην Αμηώλ
Κύπξνπ κέζσ κεηξηθήο εηαηξείαο
Λεπθσζία, 15 Ννεκβξίνπ 2016

ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ Ζ ΔΚΓΟΖ, ΓΖΜΟΗΔΤΖ Ή ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ, ΑΜΔΑ Ή ΔΜΜΔΑ, ΔΞ’
ΟΛΟΚΛΖΡΟΤ Ή ΔΝ ΜΔΡΔΗ, ΔΝΣΟ ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΓΗΚΑΗΟΓΟΗΑ ΟΠΟΤ ΚΑΣΗ
ΣΔΣΟΗΟ ΘΑ ΠΑΡΑΒΗΑΕΔ ΣΗ ΝΟΜΟΘΔΗΔ ΣΖ ΔΝ ΛΟΓΩ ΓΗΚΑΗΟΓΟΗΑ.

Προφίλ Σσγκροτήματος
Σν πγθξόηεκα Σξάπεδαο Κύπξνπ ηδξύζεθε ην 1899 θαη είλαη ν κεγαιύηεξνο ρξεκαηννηθνλνκηθόο νξγαληζκόο ζηελ Κύπξν. Σν
πγθξόηεκα πξνζθέξεη έλα επξύ θάζκα ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πξνϊόληωλ θαη ππεξεζηώλ πνπ πεξηιακβάλεη ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο,
ρξεκαηνδνηήζεηο, θάθηνξηγθ, ρξεκαηνεπελδπηηθέο ππεξεζίεο, δηαρείξηζε θεθαιαίωλ θαη αζθάιεηεο γεληθνύ θιάδνπ θαη δωήο. Σν
πγθξόηεκα ιεηηνπξγεί κέζω 129 θαηαζηεκάηωλ, από ηα νπνία 123 ιεηηνπξγνύλ ζηελ Κύπξν, 1 ζηε Ρνπκαλία, 4 ζην Ηλωκέλν
Βαζίιεην θαη 1 ζηα Channel Islands. Δπηπιένλ, ε Σξάπεδα ιεηηνπξγεί γξαθεία αληηπξνζωπείαο ζηε Ρωζία, ηελ Οπθξαλία θαη ηελ
Κίλα. Σν πγθξόηεκα εξγνδνηεί 4.229 άηνκα δηεζλώο. ηηο 30 επηεκβξίνπ 2016, ην ύλνιν Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείωλ ηνπ
πγθξνηήκαηνο αλεξρόηαλ ζε €22,4 δηο θαη ηα Ίδηα Κεθάιαηα ηνπ ζε €3,1 δηο.

Ο Ππόεδπορ ηηρ Σπάπεζαρ Κύππος Γημόζια Δηαιπία Λίμιηεδ (η «Σπάπεζα» ή, μαζί με
ηιρ θςγαηπικέρ ηηρ, ηο «ςγκπόηημα»), Γπ. Josef Ackermann, ζσολιάζονηαρ ηην
ειζαγωγή ηων μεηοσών ηηρ Σπάπεζαρ ζηο Υπημαηιζηήπιο Αξιών ηος Λονδίνος,
ανέθεπε: ‘Δίκαζηε ζηελ επράξηζηε ζέζε λα αλαθνηλώζνπκε όηη πξνρσξνύκε ζηελ ππνβνιή
αίηεζεο γηα εηζαγσγή ησλ κεηνρώλ ζην Χξεκαηηζηήξην Αμηώλ ηνπ Λνλδίλνπ, γεγνλόο ην
νπνίν απνηειεί έλα αθόκε ζεκαληηθό νξόζεκν ζηελ πνξεία ηεο Σξάπεδαο γηα αλάθηεζε ηεο
ηζρπξήο ηεο ζέζεο. Πηζηεύνπκε όηη ε Σξάπεδα, θαη ηα ελδηαθεξόκελα κέξε ηεο, ζα
επσθειεζνύλ από ηα πιενλεθηήκαηα πνπ παξέρεη ε εηζαγσγή κεηνρώλ ζην Χξεκαηηζηήξην
Αμηώλ ηνπ Λνλδίλνπ, κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηνπ πξνθίι, ηεο ξεπζηόηεηαο δηαπξαγκάηεπζεο θαη
ηεο κεγαιύηεξεο πξόζβαζεο ζηηο δηεζλείο αγνξέο. Η εηζαγσγή ησλ κεηνρώλ ηεο Σξάπεδαο
ζην Χξεκαηηζηήξην Αμηώλ ηνπ Λνλδίλνπ ζα εληζρύζεη ηε δπλαηόηεηα ηνπ πγθξνηήκαηνο, σο
ην κεγαιύηεξν ηξαπεδηθό θαη ρξεκαηνπηζησηηθό ίδξπκα ζηελ Κύπξν, λα δηαδξακαηίζεη
ζεκαληηθό ξόιν ζηελ αλάθακςε ηεο Κππξηαθήο νηθνλνκίαο.’
Η Σξάπεδα ζήκεξα αλαθνηλώλεη όηη πξνρσξεί ζηελ ππνβνιή αίηεζεο γηα εηζαγσγή ησλ
κεηνρώλ ηεο ζηε standard θαηεγνξία ηνπ Χξεκαηηζηεξίνπ Αμηώλ ηνπ Λνλδίλνπ (London Stock
Exchange, LSE). Σν πγθξόηεκα πξνηίζεηαη λα δηαηεξήζεη ηε δηαπξαγκάηεπζε ησλ κεηνρώλ
ηνπ ζην Χξεκαηηζηήξην Αμηώλ Κύπξνπ θαη δελ ζα δηαηεξήζεη ηε δηαπξαγκάηεπζε ησλ
κεηνρώλ ηνπ ζην Χξεκαηηζηήξην Αζελώλ.
Η εηζαγσγή ησλ κεηνρώλ ζην LSE ζπλάδεη κε ηε καθξνπξόζεζκε ζηξαηεγηθή δέζκεπζε ηεο
Σξάπεδαο γηα εηζαγσγή ησλ κεηνρώλ ηεο ζε κεγάιν Δπξσπατθό ρξεκαηηζηήξην. Η ελ ιόγσ
εηζαγσγή αλακέλεηαη λα εληζρύζεη ηε ξεπζηόηεηα δηαπξαγκάηεπζεο ησλ κεηνρώλ ηεο
Σξάπεδαο, ε νπνία ζα εληζρύζεη πεξαηηέξσ ηελ πξνβνιή ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη ζα
νδεγήζεη ζε κηα πην δηεπξπκέλε βάζε επελδπηώλ ηθαλή λα ζηεξίμεη ηελ Σξάπεδα
καθξνπξόζεζκα. Σα πην πάλσ αλακέλεηαη λα ελδπλακώζνπλ πεξαηηέξσ ηελ εκπηζηνζύλε
όισλ ησλ ελδηαθεξόκελσλ κεξώλ πξνο ην πγθξόηεκα. Σέινο, ε εηζαγσγή ησλ κεηνρώλ ζην
LSE ζα εληάμεη ηελ Σξάπεδα ζε κηα δηεπξπκέλε νκάδα δηεζλώλ ηξαπεδώλ αληίζηνηρνπ
κεγέζνπο.
Η εηζαγσγή απηή απνηειεί αθόκε έλα νξόζεκν ζηελ ηαρεία πνξεία ηεο Σξάπεδαο γηα
αλάθηεζε ηεο ηζρπξήο ηεο ζέζεο, ε νπνία μεθίλεζε ην 2013, θαη πεξηιακβάλεη: ηελ αύμεζε
κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ύςνπο €1 δηο, ηνλ δηνξηζκό λένπ θαη έκπεηξνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
κε Πξόεδξν ηνλ Γξ. Josef Ackermann, ηελ εθηεηακέλε απνκόριεπζε κε θύξησλ
δξαζηεξηνηήησλ, ηελ αύμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ζηελ Κύπξν, θαζώο θαη ηε ζεκαληηθή
κείσζε ησλ πξνβιεκαηηθώλ δαλείσλ (κείσζε ύςνπο €4,23 δηο από ηνλ Γεθέκβξην 2013) θαη
ηεο ρξεκαηνδόηεζεο από ηνλ Μεραληζκό Παξνρήο Έθηαθηεο Ρεπζηόηεηαο (κείσζε ύςνπο
€10,6 δηο από ηνλ Απξίιην 2013 ζην ζεκεξηλό επίπεδν ησλ €0,8 δηο).
Η Σξάπεδα εμαθνινπζεί λα εξγάδεηαη γηα εηζαγσγή ησλ κεηνρώλ ηεο ζηελ premium
θαηεγνξία ηνπ LSE, θαη πξνηίζεηαη λα πξνρσξήζεη ζηελ ππνβνιή αίηεζεο γηα εηζαγσγή ζηελ
θαηεγνξία απηή ζην κέιινλ, κε ζηόρν λα ζεσξεζεί επηιέμηκε γηα ζπκπεξίιεςε ζηνπο δείθηεο
FTSE UK. Οη εξγαζίεο ζπλερίδνληαη θαη ε εηζαγσγή ζηε standard θαηεγνξία ηνπ LSE
απνηειεί ελδηάκεζν ζηάδην απηήο ηεο καθξνρξόληαο πνξείαο ηνπ πγθξνηήκαηνο. Γηα ηνλ
ζθνπό απηό, ηδξύζεθε ζηελ Ιξιαλδία κία λέα εηαηξεία, ε νπνία πξννξίδεηαη λα θαηαζηεί ε
κεηξηθή εηαηξεία ηνπ πγθξνηήκαηνο.
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Αλλαγή ζηην εηαιπική δομή ηηρ Σπάπεζαρ
Γηα λα θαηαζηεί επηιέμηκε γηα κειινληηθή ζπκπεξίιεςή ηεο ζηνπο δείθηεο FTSE UK, θαηόπηλ
εηζαγσγήο ησλ κεηνρώλ ζηελ premium θαηεγνξία ηνπ LSE, ε Σξάπεδα απνθάζηζε ηελ
ίδξπζε λέαο κεηξηθήο εηαηξείαο ζε δηθαηνδνζία πνπ πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα. Μεηά από
εμέηαζε αξηζκνύ πηζαλώλ δηθαηνδνζηώλ, ε Σξάπεδα απνθάζηζε όηη ε Ιξιαλδία θαίλεηαη λα
είλαη ε πιένλ θαηάιιειε δηθαηνδνζία. Η Ιξιαλδία πιεξνί ηα θξηηήξηα έληαμεο ζηνπο δείθηεο
FTSE, είλαη ρώξα ηεο Δπξσδώλεο, ην λνκηθό ηεο ζύζηεκα είλαη βαζηζκέλν ζηηο αξρέο ηνπ
θνηλνδηθαίνπ παξόκνην κε απηό ηεο Κύπξνπ θαη είλαη θνηλώο απνδεθηή δηθαηνδνζία γηα
εηαηξείεο πνπ επηζπκνύλ λα αηηεζνύλ εηζαγσγή ησλ κεηνρώλ ηνπο ζην LSE. Η εηαηξεία Bank
of Cyprus Holdings plc ζπζηάζεθε ζηελ Ιξιαλδία, λσξίηεξα εληόο ηνπ έηνπο, γηα ηνλ ζθνπό
απηό.
Η λέα κεηξηθή εηαηξεία αλακέλεηαη λα θαηέρεη όιεο ηηο πθηζηάκελεο κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο θαη
νη πθηζηάκελνη κέηνρνη ηεο Σξάπεδαο αλακέλεηαη λα ιάβνπλ κεηνρέο ζηε λέα κεηξηθή εηαηξεία
ζε αλαινγία κε ην πθηζηάκελν πνζνζηό πνπ θαηέρνπλ. Απηό ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ελόο
ρεδίνπ Γηαθαλνληζκνύ (πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζηελ παξάγξαθν «Δγθξίζεηο Μεηόρσλ θαη
Δπνπηηθώλ Αξρώλ»).
Η Σξάπεδα δηαηεξεί ηε δέζκεπζή ηεο ζηελ Κύπξν θαη δελ ζα ππάξμεη νπνηαδήπνηε αιιαγή
ζηηο θαζεκεξηλέο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηέο ηεο, ή ζηε ζηξαηεγηθή ηεο σο απνηέιεζκα ηεο
αιιαγήο ζηελ εηαηξηθή δνκή ηνπ πγθξνηήκαηνο. Η έδξα, ε δηεύζπλζε θαη νη ιεηηνπξγηθέο
δξαζηεξηόηεηεο ηεο Σξάπεδαο ζα παξακείλνπλ ζηελ Κύπξν, θαη ε λέα κεηξηθή εηαηξεία ζα
έρεη, θαη ε Σξάπεδα ζα ζπλερίζεη λα έρεη, ηε θνξνινγηθή ηεο έδξα ζηελ Κύπξν. Η Σξάπεδα
ζα ζπλερίζεη λα επνπηεύεηαη από ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα («ΔΚΣ») θαη ηελ
Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κύπξνπ («ΚΣΚ»). Η Σξάπεδα πξνηίζεηαη λα ζπκκνξθώλεηαη ζε
εζεινληηθή βάζε κε ηνλ Κώδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ,
επηζεκαίλνληαο έηζη ηε δέζκεπζή ηεο ζηα πςειόηεξα πξόηππα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη
δηαθάλεηαο.
Δγκπίζειρ Μεηόσων και Δποπηικών Απσών
Η αιιαγή ζηελ εηαηξηθή δνκή ηνπ πγθξνηήκαηνο ζα εθαξκνζηεί ζηε βάζε ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ πεξί Δηαηξεηώλ Νόκνπ ηεο Κύπξνπ γηα ην ζρέδην δηαθαλνληζκνύ (ην «ρέδην») θαη
ζπλεπώο ηειεί, κεηαμύ άιισλ, ππό ηελ έγθξηζε ησλ κεηόρσλ ζε έθηαθηε γεληθή ζπλέιεπζε,
ηελ έγθξηζε ηνπ ρεδίνπ από ηηο Δπνπηηθέο Αξρέο ηεο Σξάπεδαο (πεξηιακβαλνκέλεο ηεο
ΔΚΣ θαη ηεο ΚΣΚ) θαη ηελ επηθύξσζε ηνπ ρεδίνπ από ηα Κππξηαθά Γηθαζηήξηα κεηά από
αθξόαζε γηα ηελ ακεξνιεςία ησλ όξσλ ηνπ ρεδίνπ. Αλακέλεηαη λα απνζηαιεί εγθύθιηνο (ε
«Δγθύθιηνο») ζηνπο κεηόρνπο ηεο Σξάπεδαο εληόο ησλ πξνζερώλ εκεξώλ αλαιύνληαο
ιεπηνκεξώο ην ρέδην θαη αθνινύζσο λα δεκνζηεπζεί ελεκεξσηηθό δειηίν ζε ζρέζε κε ηηο
κεηνρέο ζηε λέα κεηξηθή εηαηξεία. Σα έγγξαθα απηά ζα είλαη δηαζέζηκα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
πγθξνηήκαηνο από ηηο αληίζηνηρεο εκεξνκελίεο δεκνζίεπζήο ηνπο.
Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο γηα ηελ αιιαγή ζηελ εηαηξηθή δνκή θαη ην ρέδην ζα είλαη δηαζέζηκεο
θαηά ηνλ ρξόλν δεκνζίεπζεο ηεο Δγθπθιίνπ.
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ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η ΠΑΡΟΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΓΔΝ ΑΠΟΣΔΛΔΙ ΠΡΟΦΟΡΑ ΄Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΠΩΛΗΗ Ή
ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑ ΟΠΟΙΩΝΓΗΠΟΣΔ ΚΙΝΗΣΩΝ ΑΞΙΩΝ. ΚΑΜΙΑ ΑΠΟ
ΣΙ ΚΙΝΗΣΔ ΑΞΙΔ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΟΝΣΑΙ Δ ΑΤΣΗ ΣΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΓΔΝ ΜΠΟΡΟΤΝ
ΝΑ
ΠΩΛΗΘΟΤΝ,
ΔΚΓΟΘΟΤΝ,
ΑΝΣΑΛΛΑΥΘΟΤΝ
Ή
ΜΔΣΑΒΙΒΑΣΟΤΝ
Δ
ΟΠΟΙΑΝΓΗΠΟΣΔ ΓΙΚΑΙΟΓΟΙΑ ΚΑΣΑ ΠΑΡΑΒΑΗ ΣΗ ΙΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ.
Οη πξνηεηλόκελεο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ από ηελ Σξάπεδα θαη νη νπνίεο
πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνύζα αλαθνίλωζε ππόθεηληαη ζε έγθξηζε από ηηο επνπηηθέο αξρέο ηεο
Σξάπεδαο, θαζώο θαη ζηελ απόθαζε ηεο Σξάπεδαο λα πξνρωξήζεη ζε απηέο ηηο ελέξγεηεο. Η
Σξάπεδα έρεη ην δηθαίωκα λα απνθαζίζεη λα κελ πξνρωξήζεη κε ηηο ελέξγεηεο απηέο, ή λα ηηο
ηξνπνπνηήζεη θαηά ηελ απόιπηε δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα.
Η παξνύζα ελεκέξωζε δελ απνηειεί πξνζθνξά γηα πώιεζε θηλεηώλ αμηώλ ζηηο Ηλωκέλεο
Πνιηηείεο. Οη θηλεηέο αμίεο δελ κπνξνύλ λα πξνζθεξζνύλ ή πωιεζνύλ ζηηο Ηλωκέλεο Πνιηηείεο
εθηόο από εμαηξέζεηο ή ζπλαιιαγέο πνπ δελ ππόθεηληαη ζηηο πξνϋπνζέζεηο εγγξαθήο ηνπ US
Securities Act ηνπ 1933. Οπνηαδήπνηε δεκόζηα πξνζθνξά θηλεηώλ αμηώλ δηελεξγεζεί ζηηο
Ηλωκέλεο Πνιηηείεο, ζα γίλεη ππό ηε κνξθή ελεκεξωηηθνύ δειηίνπ ην νπνίν ζα είλαη δηαζέζηκν
από ηνλ εθδόηε ή από ηνλ θάηνρν θηλεηώλ αμηώλ, ν νπνίνο ηηο δηαζέηεη πξνο πώιεζε θαη ην
νπνίν ζα ζπκπεξηιακβάλεη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εηαηξεία θαη ηελ δηνίθεζή ηεο,
θαζώο θαη γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Η παξνύζα ελεκέξωζε γίλεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ ρεδίνπ, ην νπνίν θαζ’ απηό θαη ην πεξηερόκελό
ηνπ δελ απνηεινύλ πξνζθνξά, ή πξόζθιεζε γηα πξνζθνξά, γηα πώιεζε, αγνξά, αληαιιαγή ή
κε άιιν ηξόπν κεηαβίβαζε θηλεηώλ αμηώλ ζηε Ρωζηθή Οκνζπνλδία. Δπηπιένλ, ην παξόλ
έγγξαθν δελ απνηειεί δηαθήκηζε ή πξνζθνξά θηλεηώλ αμηώλ ζηε Ρωζηθή Οκνζπνλδία ζηα
πιαίζηα ηνπ Ρωζηθνύ λόκνπ πεξί θηλεηώλ αμηώλ. Οη κεηνρέο ζηε λέα κεηξηθή εηαηξεία δελ έρνπλ
εγγξαθεί θαη δελ πξννξίδνληαη γηα «πξνζθνξά», «ηνπνζέηεζε», ή «δηαλνκή» ζηε Ρωζία (όπωο
νξίδεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ Ρωζηθνύ λόκνπ πεξί θηλεηώλ αμηώλ) εθηόο εάλ θαη ζηνλ βαζκό πνπ
επηηξέπεηαη από ηε Ρωζηθή λνκνζεζία. Κάζε κέηνρνο πθηζηάκελωλ κεηνρώλ ζα ζεωξείηαη όηη
δειώλεη, επηβεβαηώλεη θαη ζπκθωλεί όηη δελ έρεη ζπζηαζεί, εγθαηαζηαζεί ή θαηνηθεί ζηε Ρωζηθή
Οκνζπνλδία, ή αλ έρεη ζπζηαζεί, εγθαηαζηαζεί ή θαηνηθεί ζηε Ρωζηθή Οκνζπνλδία, ελεξγεί
εθηόο απηήο γηα ζθνπνύο ζπκκεηνρήο ζην ρέδην.
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