Αλαθνίλσζε
Η Τξάπεδα Κύπξνπ δεκνζηεύεη ηελ Εγθύθιην Μεηόρσλ θαη αλαθνηλώλεη
ηελ εκεξνκελία ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο
Λεπθσζία, 21 Ννεκβξίνπ 2016

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 129 θαηαζηεκάηωλ, από ηα οποία 123 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 4.229 άηοκα δηεζλώς. ηης 30 επηεκβρίοσ 2016, ηο ύλοιο Περηοσζηαθώλ ηοητείωλ ηοσ
σγθροηήκαηος αλερτόηαλ ζε €22,4 δης θαη ηα Ίδηα Κεθάιαηα ηοσ ζε €3,1 δης.

Η Τξάπεδα Κύπξνπ Δεκόζηα Εηαηξία Ληδ (ε «Τράπεζα») αλαθνηλώλεη ζήκεξα ηε δεκνζίεπζε
ηεο Εγθπθιίνπ Μεηόρσλ (ε «Εγθύθιηνο»), θαη ζπγθαιεί Έθηαθηε Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ
κεηόρσλ ηεο (ε «ΕΓΣ») σο κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο γηα ππνβνιή αίηεζεο γηα εηζαγσγή ζην
Χξεκαηηζηήξην Αμηώλ ηνπ Λνλδίλνπ, όπσο αλαθνηλώζεθε ζηηο 15 Ννεκβξίνπ 2016.
Η ΕΓΣ έρεη ζπγθιεζεί γηα ηελ Τξίηε, 13 Δεθεκβξίνπ 2016 ζηηο 10:00 π.κ., ζηα Κεληξηθά
Γξαθεία ηεο Τξάπεδαο. Όινη νη κέηνρνη πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην κεηξών κεηόρσλ ηεο
Τξάπεδαο ζηηο 5 Δεθεκβξίνπ 2016, έρνπλ ην δηθαίσκα λα ζπκκεηάζρνπλ θαη λα ςεθίζνπλ ζηελ
ΕΓΣ.
Η ΕΓΣ έρεη ζπγθιεζεί βάζεη νδεγηώλ ηνπ Επαξρηαθνύ Δηθαζηεξίνπ Λεπθσζίαο (ην
«Δηθαζηήξην») σο κέξνο ηνπ πξνηεηλόκελνπ Σρεδίνπ Δηαθαλνληζκνύ (ην «Σρέδην») ηεο
Τξάπεδαο, ην νπνίν εάλ εγθξηζεί, ζα εηζαγάγεη ηελ Bank of Cyprus Holdings Plc («BOC
Holdings») σο ηε λέα κεηξηθή εηαηξία ηεο Τξάπεδαο. Σηελ ΕΓΣ, ζα πξνηαζνύλ ςεθίζκαηα γηα
έγθξηζε ηνπ Σρεδίνπ θαη ηεο ζρεηηθήο κείσζεο ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Τξάπεδαο.
Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Τξάπεδαο ζεσξεί ην Σρέδην δίθαην θαη εύινγν.
Επηπξόζζεηα, ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Τξάπεδαο ζεσξεί όηη ην Σρέδην είλαη πξνο ην
ζπκθέξνλ ηεο Τξάπεδαο θαη ησλ Μεηόρσλ ζην ζύλνιό ηνπο θαη, σο εθ ηνύηνπ, ζπζηήλεη
νκόθσλα όπσο νη Μέηνρνη ππεξςεθίζνπλ ην Σρέδην θαη ηα Ψεθίζκαηα ηνπ Σρεδίνπ θαηά ηελ
ΕΓΣ, όπσο πξνηίζεηαη λα πξάμεη θαη ην ίδην ζε ζρέζε κε ηα κεηνρηθά δηθαηώκαηα ηνπ θάζε
Δηνηθεηηθνύ Σπκβνύινπ.
Οη κέηνρνη πξνηξέπνληαη λα ςεθίζνπλ ζηελ ΕΓΣ ή λα δηνξίζνπλ πιεξεμνύζην αληηπξόζσπν
γηα λα παξαζηεί θαη λα ςεθίζεη εθ κέξνπο ηνπο. Τν έγγξαθν δηνξηζκνύ πιεξεμνύζηνπ
αληηπξνζώπνπ εκπεξηέρεηαη ζηελ Εγθύθιην. Τα έγγξαθα δηνξηζκνύ πιεξεμνύζηνπ
αληηπξνζώπνπ πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζηελ Τξάπεδα ην αξγόηεξν κέρξη ηηο 10:00 π.κ. ζηηο 11
Δεθεκβξίνπ 2016.
Είλαη ζεκαληηθό λα ζπγθεληξσζνύλ όζεο πεξηζζόηεξεο ςήθνη είλαη δπλαηόλ ζηελ ΕΓΣ (είηε
απηνπξνζώπσο είηε κέζσ πιεξεμνύζηνπ αληηπξνζώπνπ) ώζηε ην Δηθαζηήξην λα ηθαλνπνηεζεί
όηη ππάξρεη δίθαηε θαη εύινγε αληηπξνζώπεπζε ηεο γλώκεο ησλ Μεηόρσλ ηεο Τξάπεδαο ζην
ζύλνιό ηεο. Εάλ ην Σρέδην ηεζεί ζε ηζρύ, ζα θαηαζηεί δεζκεπηηθό γηα όινπο ηνπο Μεηόρνπο,
αλεμαξηήησο από ην εάλ ζπκκεηείραλ ή όρη, ή εάλ ςήθηζαλ ππέξ ή θαηά ηνπ Σρεδίνπ ή ησλ
Ψεθηζκάησλ ηνπ Σρεδίνπ ζηελ ΕΓΣ.
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ην Σρέδην, θαζώο θαη ε πξόζθιεζε γηα ηε ζύγθιηζε
ηεο ΕΓΣ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Εγθύθιην. Η Εγθύθιηνο έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
Τξάπεδαο www.bankofcyprus.com (παξαθαιώ επηιέμηε «Σρέζεηο Επελδπηώλ»). Η εγθύθιηνο
ζε έληππε κνξθή κπνξεί λα απνθηεζεί θαηόπηλ αηηήζεσο ηνπ κεηόρνπ, κέζσ ηεο Γξακκήο
Επηθνηλσλίαο Μεηόρσλ.

Οη κέηνρνη, εάλ θαηόπηλ κειέηεο ηεο Εγθπθιίνπ, έρνπλ πεξαηηέξσ εξσηήζεηο, κπνξνύλ λα
επηθνηλσλήζνπλ κε ηε Γξακκή Επηθνηλσλίαο Μεηόρσλ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί γηα ην ζθνπό
απηό ζηνλ αξηζκό +357 80000890 / +357 22129460. Γηα λνκηθνύο ιόγνπο ε Γξακκή
Επηθνηλσλίαο Μεηόρσλ ζα είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη κόλν πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη
ζηελ Εγθύθιην θαη δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηα πξνηεξήκαηα ηνπ
Σρεδίνπ ή ρξεκαηννηθνλνκηθέο, θνξνινγηθέο ή επελδπηηθέο ζπκβνπιέο.

Αλακέλεηαη όηη νη Νέεο Μεηνρέο ζα εθδνζνύλ θαη’ επίθιεζε ηεο απαιιαγήο από νπνηεζδήπνηε απαηηήζεηο εγγξαθήο ζύκθσλα
κε ην Άξζξν 3(α)(10) ηνπ Securities Act («Απαιιαγή ηνπ Άξζξνπ 3(α)(10)»). Γηα λα έρεη ην δηθαίσκα ηεο απαιιαγήο κε βάζε ην
Άξζξν 3(α)(10) ζρεηηθά κε ηηο Νέεο Μεηνρέο θαη ηα Παξαζηαηηθά Δηθαηώκαηα πνπ αληηπξνζσπεύνπλ Νέεο Μεηνρέο πνπ ζα
εθδνζνύλ ζύκθσλα κε ην Σρέδην, ε Τξάπεδα ζα ελεκεξώζεη ην Δηθαζηήξην όηη ε BΟC Holdings ζα επηθαιεζηεί ηελ απαιιαγή
ηνπ Άξζξνπ 3(α)(10), δεδνκέλεο ηεο επηθύξσζεο ηνπ Σρεδίνπ από ην Δηθαζηήξην. Η BOC Holdings ζα βαζηζηεί ζηελ εηπκεγνξία
ηνπ Δηθαζηεξίνπ, θαη ζα ηελ ζεσξήζεη σο έγθξηζε ηνπ Σρεδίνπ κεηά από αθξόαζε αλαθνξηθά κε ην εάλ νη όξνη θαη
πξνϋπνζέζεηο ηνπ Σρεδίνπ είλαη δίθαηνη. Οη Μέηνρνη, έρνπλ ην δηθαίσκα λα παξαζηνύλ απηνπξνζώπσο ή κέζσ ζπκβνύινπ ζηελ
αθξόαζε, γηα ηελ νπνία έρνπλ εηδνπνηεζεί ή ζα εηδνπνηεζνύλ, θαη λα ππνζηεξίμνπλ ή λα απνξξίςνπλ ηελ επηθύξσζε ηνπ
Σρεδίνπ.

