ΠΔΡIΛΖΠΣΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ
Τα πεπιληπηικά ζημειώμαηα αποηελούνηαι από απαιηήζειρ γνωζηοποίηζηρ γνωζηέρ ωρ "Σηοισεία". Τα
ζηοισεία αςηά απιθμούνηαι ζηιρ ενόηηηερ Α-Ε (Α.1-Ε.7).
Το παπόν πεπιληπηικό ζημείωμα πεπιέσει όλα ηα Σηοισεία πος απαιηείηαι να πεπιλαμβάνονηαι ζε ένα
πεπιληπηικό ζημείωμα για αςηό ηο είδορ κινηηών αξιών και εκδόηη. Λόγω ηηρ ύπαπξηρ Σηοισείων πος δεν
απαιηείηαι να ζςμπεπιληθθούν, μποπεί να ςπάπξοςν κενά ζηην ακολοςθία απίθμηζηρ ηων Σηοισείων.
Παπόλο πος ένα Σηοισείο μποπεί να σπειαζηεί να ειζασθεί ζηο πεπιληπηικό ζημείωμα λόγω ηος είδοςρ ηων
κινηηών αξιών και ηος εκδόηη, είναι πιθανόν να μην μποπεί να δοθεί ζσεηική πληποθόπηζη για ηο εν λόγω
Σηοισείο. Σε αςηή ηην πεπίπηωζη, μια ζύνηομη πεπιγπαθή ηος Σηοισείος πεπιλαμβάνεηαι ζηο πεπιληπηικό
ζημείωμα με ηην ένδειξη "δεν ιζσύει".
Δλόηεηα Α - Δηζαγσγή θαη πξνεηδνπνηήζεηο
ηνηρείν
A.1
Πξνεηδνπνίεζε

A.2

πλαίλεζε ηνπ
εθδόηε

Σν παξφλ πεξηιεπηηθφ ζεκείσκα πξέπεη λα εθιακβάλεηαη σο εηζαγσγή
απηνχ ηνπ εγγξάθνπ. Ο επελδπηήο πξέπεη λα βαζίζεη νπνηαδήπνηε απφθαζή
ηνπ λα επελδχζεη ζε θηλεηέο αμίεο ζηε κειέηε απηνχ ηνπ εγγξάθνπ ζην
ζχλνιφ ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ πξνζθπγή ζρεηηθή κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
πεξηέρνληαη ζε απηφ ην έγγξαθν παξαπεκθζεί ζε δηθαζηήξην, ν ελάγσλ
επελδπηήο ελδέρεηαη, βάζεη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο ησλ Κξαηψλ Μειψλ ηεο
Δ.Δ, λα ππνρξεσζεί λα αλαιάβεη ηα έμνδα κεηάθξαζεο απηνχ ηνπ εγγξάθνπ
πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο λνκηθήο δηαδηθαζίαο. Αζηηθή επζχλε απνδίδεηαη
κφλν ζηα πξφζσπα εθείλα πνπ ππέβαιαλ ην πεξηιεπηηθφ ζεκείσκα,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο νπνηαζδήπνηε κεηάθξαζήο ηνπ, αιιά κφλν αλ ην
πεξηιεπηηθφ ζεκείσκα είλαη παξαπιαλεηηθφ, αλαθξηβέο ή αζπλεπέο φηαλ
δηαβάδεηαη καδί κε ηα άιια κέξε απηνχ ηνπ εγγξάθνπ ή δελ παξέρεη, φηαλ
δηαβάδεηαη καδί κε ηα άιια κέξε ηνπ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ, θχξηεο
πιεξνθνξίεο σο βνήζεηα ζηνπο επελδπηέο πνπ εμεηάδνπλ ην ελδερφκελν λα
επελδχζνπλ ζε απηέο ηηο θηλεηέο αμίεο.
Γελ ηζρχεη. Γελ έρεη δνζεί ζπλαίλεζε απφ ηε BOCH ή απφ νπνηνδήπνηε
πξφζσπν πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηε ζχληαμε απηνχ ηνπ εγγξάθνπ φζνλ
αθνξά ηελ ρξήζε απηνχ ηνπ εγγξάθνπ γηα κεηαγελέζηεξε πψιεζε ή ηειηθή
ηνπνζέηεζε θηλεηψλ αμηψλ απφ ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δηακεζνιαβεηέο.
Δλόηεηα Β – Δθδόηεο

ηνηρείν
B.1
Νόκηκε θαη
Δκπνξηθή επσλπκία
ηνπ εθδόηε
B.2
Έδξα θαη λνκηθή
κνξθή ηνπ εθδόηε,
λνκνζεζία βάζεη ηεο
νπνίαο ελεξγεί ν
εθδόηεο θαη ρώξα
ζύζηαζεο
B.3
Πεξηγξαθή ηεο
θύζεο ησλ
ηξερνπζώλ πξάμεσλ
θαη ησλ θπξηόηεξσλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ
εθδόηε

Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company.
Ζ BOCH είλαη δεκφζηα εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, πνπ ζπζηάζεθε
ζηελ Ηξιαλδία κε ην εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο λα ζηεγάδεηαη ζηελ νδφ
Arthur Cox, Earlsfort Centre, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ηξιαλδία. H
θχξηα λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηεο BOCH, θαη κε βάζε ηελ
νπνία ζα εθδνζνχλ νη Μεηνρέο ηεο BOCH, είλαη ν πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνο.
Ζ BOCH έρεη ζπζηαζεί γηα λα γίλεη ε κεηξηθή εηαηξεία ηεο Σξάπεδαο.
Σν πγθξφηεκα πξνζθέξεη έλα επξχ θάζκα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πεξηιακβάλεη ππεξεζίεο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο
θαη ΜΜΔ, θαζψο επίζεο θαη ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο γηα κεγάιεο
επηρεηξήζεηο, δηεζλείο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο θαη ππεξεζίεο δηαρείξηζεο
θεθαιαίσλ, ρξεκαηνεπελδπηηθέο ππεξεζίεο θαη ηε δηαρείξηζε πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ, αζθάιεηεο δσήο θαη γεληθνχ θιάδνπ.
Σν πγθξφηεκα
δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζηελ Κχπξν κε πεξηνξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο
ζην εμσηεξηθφ.
ηηο 30 Ηνπλίνπ
2016 ιεηηνπξγνχζε κέζσ 131
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θαηαζηεκάησλ (εθ ησλ νπνίσλ 125 βξίζθνληαη ζηελ Κχπξν, έλα ζηε
Ρνπκαλία, ηέζζεξα ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη έλα ζηα Channel Islands)
θαη παξέρεη 24σξε εμππεξέηεζε κέζσ δηαδηθηχνπ θαη κέζσ ησλ δηθηχσλ
θηλεηήο θαη ζηαζεξήο ηειεθσλίαο. Σν πγθξφηεκα ιεηηνπξγεί γξαθεία
αληηπξνζσπείαο ζηε Ρσζία, ηελ Οπθξαλία θαη ηελ Κίλα. ηηο 30 Ηνπλίνπ
2016, ην πγθξφηεκα εξγνδνηνχζε 4,279 άηνκα δηεζλψο.
B.4α

Πεξηγξαθή ησλ
ζεκαληηθόηεξσλ
πξόζθαησλ ηάζεσλ
πνπ επεξεάδνπλ ηνλ
εθδόηε θαη ησλ
αγνξώλ ζηηο νπνίεο
δξαζηεξηνπνηείηαη

Πεγέο Κεθαιαίνπ θαη Ρεπζηόηεηαο
Κεθάλαιο
Ζ θεθαιαηαθή ζέζε ηνπ πγθξνηήκαηνο παξέκεηλε ηζρπξή θαηά ην ηξίην
ηξίκελν ηνπ 2016 ελψ ζπλερίζηεθε ε ηάζε κείσζεο ησλ πξνβιεκαηηθψλ
δαλείσλ θαη ηεο νκαινπνίεζεο ηεο ρξεκαηνδνηηθήο δνκήο ηνπ
πγθξνηήκαηνο ελψ ην πγθξφηεκα έρεη πξνβεί ζε ηέηνηεο ελέξγεηεο πνπ λα
ηνπ επηηξέπνπλ λα είλαη ζε ζέζε λα ζηεξίμεη ηελ αλάπηπμε θαη ηελ
αλαδφκεζε ηεο Κππξηαθήο νηθνλνκίαο.
Ο δείθηεο CET1 (κε κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο) αλήιζε ζε 14.6% ζηηο 30
επηεκβξίνπ 2016, ζε ζχγθξηζε κε 14.4% ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2016 θαη 14.0%
ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015 θπξίσο σο απνηέιεζκα ηεο κείσζεο ησλ
ζηαζκηζκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Δπηπξφζζεηα, ε θεθαιαηαθή ζέζε
ηνπ πγθξνηήκαηνο ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2016 μεπεξλνχζε ηηο επηπξφζζεηεο
θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ηνπ Ππιψλα Η θαη Ππιψλα ΗΗ.
Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ΓΔΔΑ πνπ έγηλε απφ ηελ ΔΚΣ ην 2016, θαη βάζεη
ηνπ πξνζρεδίνπ ηεο θνηλνπνίεζεο πνπ ιήθζεθε ηνλ επηέκβξην ηνπ 2016, ν
ειάρηζηνο δείθηεο CET1 θαζνξίζηεθε ζε 10.75% , πνπ απνηειείηαη απφ
απαηηήζεηο ηνπ Ππιψλα Η χςνπο 4.5%, απαηηήζεηο ηνπ Ππιψλα ΗΗ χςνπο
3.75% θαη απνζεκαηηθφ αζθαιείαο δηαηήξεζεο θεθαιαίνπ ην νπνίν
αλέξρεηαη ζε 2.5% ζε πιήξε ηζρχ (βάζεη ηεο πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο ζε
ζρέζε κε ηελ νδεγία CRD IV φπσο πηνζεηήζεθε ζηελ θππξηαθή
λνκνζεζία). Ζ ΔΚΣ παξέρεη επίζεο κε δεκφζηα θαζνδήγεζε γηα πξφζζεηα
απνζέκαηα ηνπ δείθηε CET1 κε βάζε ηηο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ηνπ
Ππιψλα ΗΗ.
Σν ζχλνιν θεθαιαηαθήο απαίηεζεο θαζνξίζηεθε ζε 14.25% θαη
απνηειείηαη απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Ππιψλα Η χςνπο 8.0% (ην νπνίν κπνξεί
λα θαιπθζεί κέρξη 1.5% κε Πξφζζεηα Μεηαβαηηθά Κεθάιαηα Καηεγνξίαο 1
θαη κέρξη 2.0% κε Γεπηεξνβάζκηα Κεθάιαηα), ηηο απαηηήζεηο ηνπ Ππιψλα ΗΗ
χςνπο 3.75% (ππφ κνξθή CET1), θαζψο θαη απνζεκαηηθφ αζθαιείαο
δηαηήξεζεο θεθαιαίνπ χςνπο 2.5% ζε πιήξε ηζρχ, ην νπνίν έρεη νξηζηεί γηα
φια ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα κέζσ ησλ απαηηήζεσλ ηεο νδεγίαο CRD
IV/CRR.
Οη απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ΓΔΔΑ πνπ έγηλε ην 2016 ζα
ηζρχνπλ απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2017, φκσο θαηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο
απηνχ ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ ππφθεηληαη ζηελ ηειηθή επηθχξσζε ηεο
ΔΚΣ, πνπ αλακέλεηαη λα δνζεί ζηα ηέιε ηνπ 2016.
Ρεσζηόηηηα
Οη θαηαζέζεηο πειαηψλ θαη ε ρξεκαηνδφηεζε απφ θεληξηθέο ηξάπεδεο, είηε
κέζσ ηεο δηελέξγεηαο πξάμεσλ λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ζηα πιαίζηα ηνπ
Δπξσζπζηήκαηνο απφ ηελ ΔΚΣ είηε κέζσ ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηνλ ELA,
απνηεινχλ ηηο θχξηεο πεγέο ξεπζηφηεηαο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ
πγθξνηήκαηνο. Σν πγθξφηεκα ζπλερίδεη λα έρεη πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε
ζηε δηαηξαπεδηθή αγνξά θαζψο θαη ζηηο δηεζλείο αγνξέο γεληθφηεξα. Καηά
ηε δηάξθεηα ηνπ 2015 θαη θαηά ην ελληάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 επηεκβξίνπ
2016, ε Σξάπεδα κείσζε ζεκαληηθά ηε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ ELA ελψ
ηαπηφρξνλα ζπλερίζηεθε ε απνκφριεπζε ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ θαη
αληηζηξάθεθε ε πησηηθή ηάζε ζηηο θαηαζέζεηο. Ζ θαηαζεηηθή βάζε ζηε
Κχπξν άξρηζε λα ζηαζεξνπνηείηαη θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2015 θαη
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βειηηψζεθε θαηά ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2015 θαη θαηά ην ελληάκελν πνπ
έιεμε ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2016, θπξίσο σο απνηέιεζκα ηεο απμαλφκελεο
εκπηζηνζχλεο ησλ πειαηψλ πξνο ηελ Σξάπεδα, ησλ βειηησκέλσλ ζπλζεθψλ
ζηελ αγνξά θαη ησλ έληνλσλ πξνζπαζεηψλ πξνψζεζεο ηεο Σξάπεδαο.
Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πγθξνηήκαηνο απφ θεληξηθέο ηξάπεδεο, ζηηο 30
επηεκβξίνπ 2016, αλήιζε ζε €2.0 δηζεθαηνκκχξηα, πνζφ πνπ αληηζηνηρεί
ζε 10.1% επί ησλ ζπλνιηθψλ ππνρξεψζεσλ. ηηο 30 επηεκβξίνπ 2016, ε
ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πγθξνηήκαηνο απφ ηελ ΔΚΣ αλήιζε ζε €650
εθαηνκκχξηα. Ζ ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ ELA ζηηο 30 επηεκβξίνπ αλήιζε
ζε €1.3 δηζεθαηνκκχξηα, κεησκέλε ζε ζρέζε κε €3.8 δηζεθαηνκκχξηα ζηηο
31 Γεθεκβξίνπ 2015 θαη €7.4 δηζεθαηνκκχξηα ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2014,
θαη αληηθαηνπηξίδεη κηα κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 88.6% απφ ην πςειφ ησλ
€11.4 δηζεθαηνκκπξίσλ ηνλ Απξίιην ηνπ 2013. Μεηά ηηο 30 επηεκβξίνπ
2016 ηνπ πγθξφηεκα πξνέβε ζε επηπξφζζεηε απνπιεξσκή
ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηνλ ELA €0.7 δηζεθαηνκκπξίνπ κεηψλνληαο ηελ
ρξεκαηνδφηεζε ζην επίπεδν ησλ €0.6 δηζεθαηνκκπξίσλ. Σν πγθξφηεκα
πξνηίζεηαη λα ζπλερίζεη κε πεξαηηέξσ απνπιεξσκέο, ν ξπζκφο ησλ νπνίσλ
ζα εμαξηεζεί απφ ην επίπεδν ησλ θαηαζέζεσλ, αιιά θαη ησλ ζπλζεθψλ πνπ
επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ελληακήλνπ πνπ έιεμε ζηηο
30 επηεκβξίνπ 2016, νη θαηαζέζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο απμήζεθαλ θαηά
€1.5 δηζεθαηνκκχξηα ζηα €15.6 δηζεθαηνκκχξηα, ζε ζχγθξηζε κε €14.2
δηζεθαηνκκχξηα ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015, κέξνο ησλ νπνίσλ πξνέξρεηαη
απφ αχμεζε ζηηο θπβεξλεηηθέο θαηαζέζεηο.
Σάζεηο θαη Πξννπηηθέο
Τάζεις
Σν πγθξφηεκα θαηέρεη εγεηηθή ζέζε δαλεηζηή ζηελ Κχπξν θαη ζθνπεχεη
λα παξέρεη δαλεηνδφηεζε ζε ππνζρφκελνπο ηνκείο ηεο αλαθάκπηνπζαο
Κππξηαθήο νηθνλνκίαο θαζψο επίζεο ζε πγηείο επηρεηξήζεηο θαη ηδηψηεο.
Καηά ην ελληάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2016, ην πγθξφηεκα
πξνρψξεζε ζηελ παξνρή δαλεηζκνχ χςνπο €667.2 εθαηνκκπξίσλ θαη ην
κεξίδην αγνξάο ηνπ επί ησλ δαλείσλ ζηε Κχπξν αλήιζε ζε 41.1% ζηηο 30
επηεκβξίνπ 2016. Ζ Κππξηαθή νηθνλνκία ζπλέρηζε λα παξνπζηάδεη
βειηίσζε θαηά ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2016. Σν πξαγκαηηθφ ΑΔΠ ζεκείσζε
αχμεζε 0.7% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν ηξίκελν (ιακβάλνληαο ππφςε
ηηο επνρηθέο δηαθπκάλζεηο) ελψ ην δεχηεξν ηξίκελν 2016 ζεκείσζε
ηξηκεληαία αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 0.8% (ιακβάλνληαο ππφςε ηηο επνρηθέο
δηαθπκάλζεηο) (πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ, πξνθαηαξηηθή
εθηίκεζε εκεξνκελίαο 15 Ννεκβξίνπ 2016). Ζ ζπλνιηθή βειηίσζε πνπ
παξνπζίαζε ε Κππξηαθή νηθνλνκία θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ ηξηψλ
ηξηκήλσλ ηνπ 2016 αληηθαηνπηξίδεηαη ζηηο αλαβαζκίζεηο ησλ νίθσλ
αμηνιφγεζεο. Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2016, ν νίθνο Moody’s επηβεβαίσζε ηελ
αμηνιφγεζε ‘B1’ γηα ηα θξαηηθά νκφινγα, αληηθαηνπηξίδνληαο έηζη ηελ
νηθνλνκηθή αλάθακςε θαη ηελ εθηίκεζε ζπλερηδφκελεο νηθνλνκηθήο
αλάπηπμεο θαη δηαηήξεζε ηνλ ζηαζεξφ νξίδνληα πνπ αληηθαηνπηξίδεη
ηζνδπγηζκέλα ζεηηθνχο θαη αξλεηηθνχο θηλδχλνπο. ηηο 16 επηεκβξίνπ
2016, ν νίθνο S&P αλαβάζκηζε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ καθξνπξφζεζκνπ
ρξένπο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζε ‘ΒΒ’, γηα λα αληηθαηνπηξίζεη ηελ
νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Κχπξνπ θαη ηε κείσζε ηνπ ρξένπο, θαζψο θαη ηε
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηνλ ηξαπεδηθφ
ηνκέα. Ο νίθνο S&P δηαηήξεζε ηνλ ζεηηθφ νξίδνληα γηα λα αληηθαηνπηξίζεη
ηελ άπνςε φηη ε Κππξηαθή νηθνλνκία κπνξεί λα αλαβαζκηζηεί πεξαηηέξσ
κέζα ζηνπο επφκελνπο 12 κήλεο αλ επηηαρπλζεί ε κείσζε ησλ ΜΔΓ ή εάλ
ην θαζαξφ θπβεξλεηηθφ ρξένο κεησζεί θάησ απφ ην 80% ηνπ ΑΔΠ. ηηο 21
Οθησβξίνπ 2016, ν νίθνο Fitch αλαβάζκηζε ηε καθξνπξφζεζκε αμηνιφγεζε
αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζε ‘ΒΒ-’, γηα λα
αληηθαηνπηξίζεη ηε ζπλερηδφκελε πξφνδν πνπ ζεκείσζε ην θξάηνο ζε
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ζέκαηα νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή
αλάθακςε, ηελ ελδπλάκσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα θαη ηε δεκνζηνλνκηθή
δηαρείξηζε. Ο Fitch δηαηήξεζε ηνλ ζεηηθφ νξίδνληα γηα λα αληηθαηνπηξίζεη
ηελ άπνςε φηη ε Κχπξνο κπνξεί λα αλαβαζκηζηεί πεξαηηέξσ κέζα ζηνπο
επφκελνπο 12 κήλεο εάλ ζπλερηζηεί ε νηθνλνκηθή αλάθακςε, ε πνηφηεηα
ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ βειηησζεί, ην δεκφζην ρξένο σο πνζνζηφ ηνπ
ΑΔΠ ζεκεηψζεη πηψζε θαη ην έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ
ζπλαιιαγψλ πεξηνξηζηεί ελψ ε πξφζβαζε ζηηο αγνξέο θεθαιαίνπ κε ινγηθφ
θφζηνο έρεη δηάξθεηα. Σν Ννέκβξην 2016, ν νίθνο Moody’s αλαζεψξεζε ηνλ
νξίδνληα απφ ζηαζεξφ ζε ζεηηθφ.
Σν πγθξφηεκα ζπλερίδεη λα επηθεληξψλεηαη ζηηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο
ηνπ ζηελ Κχπξν θαη λα επηδηψθεη ζηνρεπφκελε αλάπηπμε ζην Ζλσκέλν
Βαζίιεην, επηθεληξψλνληαο ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ γηα ζπλεξγαζία κε
επηρεηξεκαηίεο θαη ζηνλ ηνκέα αγνξά-πξνο-ελνηθίαζε (buy to let). Καηά ην
ελληάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2016, ε εηαηξία Bank of Cyprus
UK Ltd παξείρε λέν δαλεηζκφ χςνπο €327.6 εθαηνκκπξίσλ. χκθσλα κε ηε
ζηξαηεγηθή ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα δηάζεζε ησλ κε θχξησλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ, ην πγθξφηεκα απνθάζηζε λα ηεξκαηίζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο
εηαηξίαο Bank of Cyprus (Channel Islands) Ltd θαη λα κεηαθέξεη ηηο
δξαζηεξηφηεηέο ηεο ζε άιιεο νληφηεηεο ηνπ πγθξνηήκαηνο.
Προοπηικές
Οη δξαζηεξηφηεηεο θαη ε απφδνζε ηνπ πγθξνηήκαηνο ζα εμαξηεζνχλ
ζεκαληηθά θαη ζα αληηθαηνπηξίδνπλ, ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζηε Κχπξν
θαη, ζε πην πεξηνξηζκέλν βαζκφ, ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. πγθεθξηκέλα:
 Παξφιν πνπ ε Κππξηαθή νηθνλνκία αλαθάκπηεη, ε παγθφζκηα
αλάπηπμε παξακέλεη άληζε θαη θπκαίλεηαη ζε κέηξηα επίπεδα,
αληηθαηνπηξίδνληαο έηζη ην κεγάιν βαζκφ αβεβαηφηεηαο πνπ
αθνινχζεζε ηελ παξαηεηακέλε πεξίνδν κε ζπκβαηηθψλ πξαθηηθψλ
λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, ηελ δηφγθσζε ηνπ ρξένπο θαζψο θαη ηνπ
επίκνλνπ απνπιεζσξηζκνχ, επηπξφζζεηα απφ ηελ αβεβαηφηεηα πνπ
επηθξαηεί κεηά ην δεκνςήθηζκα ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην
 Γεδνκέλνπ φηη νη ηνπξίζηεο πξνεξρφκελνη απφ ην Ζλσκέλν
Βαζίιεην απνηεινχλ ηελ πιεηνςεθία ησλ ηνπξηζηψλ πνπ θηάλνπλ
ζηε Κχπξν, επηθξαηεί αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο πνπ
ζα έρεη ε έμνδνο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ απφ ηελ Δ.Δ.
 Ο πιεζσξηζκφο ζηελ Δπξσδψλε παξακέλεη ρακειφο παξφια ηα
κέηξα λνκηζκαηηθήο ραιάξσζεο πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηηο
θεληξηθέο ηξάπεδεο. Σα κέηξα είραλ σο επαθφινπζν ηελ πεξαηηέξσ
κείσζε ζηελ ράξαμε πνιηηηθήο θαη ζηα επηηφθηα ηεο αγνξάο
γεγνλφο πνπ ελδέρεηαη λα παξαηείλεη ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηα
επηηνθηαθά πεξηζψξηα θαη ζηελ θεξδνθνξία ησλ ηξαπεδψλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Σξάπεδαο.
 Οη παξαηεηακέλα ρακειέο ηηκέο πεηξειαίνπ δηεζλψο ζπλερίδνπλ λα
επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηε Ρσζηθή νηθνλνκία θαη σο απνηέιεζκα ηε
ξνή επελδχζεσλ απφ Ρσζία πξνο Κχπξν.
 Οη γεσπνιηηηθέο εμειίμεηο, θαη νη εμειίμεηο αλαθνξηθά κε ηελ
αζθάιεηα πνπ επηθξαηνχλ ζηε πξία θαη ζε άιιεο ρψξεο ηεο
Μέζεο Αλαηνιήο, ζπλέβαιαλ ζεκαληηθά ζηελ αιιαγή ηφπνπ
πξννξηζκνχ ησλ Ρψζσλ ηνπξηζηψλ σθειψληαο ηελ Κχπξν. Ωο
απνηέιεζκα, νη αθίμεηο ηνπξηζηψλ παξνπζίαζαλ αχμεζε θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ 2015 θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ ηξηψλ
ηξηκήλσλ ηνπ 2016. Ο ηνπξηζηηθφο ηνκέαο απνηειεί βαζηθφ κνριφ
γηα ηελ αλάθακςε ηεο Κππξηαθήο νηθνλνκίαο θαη ην θαηά πφζν
απηφ ζα ζπλερηζηεί ζα εμαξηεζεί ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο
γεσπνιηηηθέο εμειίμεηο θαη ηηο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο.
 Ζ πηνζέηεζε δηαξζξσηηθψλ κέηξσλ κέζα ζην 2015 θαη ζηηο αξρέο
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ηνπ 2016, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ λένπ πιαηζίνπ
αθεξεγγπφηεηαο θαη εθπνηήζεσλ, θαζψο επίζεο θαη ε παξνρή
θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ κε ζθνπφ λα εληζρπζνχλ νη πσιήζεηο
αθίλεηεο πεξηνπζίαο, έδσζαλ ψζεζε ζηηο αληαιιαγέο ρξένπο κε
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ζηηο αληαιιαγέο ρξένπο κε κεηνρέο
θαζψο θαη ζε άιιεο κεζφδνπο αλαδηάξζξσζεο θαη είραλ σο
απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ πξνβιεκαηηθνχ δαλεηαθνχ
ραξηνθπιαθίνπ ηνπ πγθξνηήκαηνο. Όκσο ην λέν πιαίζην
αθεξεγγπφηεηαο θαη εθπνηήζεσλ δελ έρεη αθφκε δνθηκαζηεί
πιήξσο θαη σο εθ ηνχηνπ ε δηαηήξεζε απφ πιεπξάο ηνπ
πγθξνηήκαηνο ηνπ απμεκέλνπ ξπζκνχ αλαδηαξζξψζεσλ πνπ
επηηεχρζεθε θαηά ηα πξψηα ηξία ηξίκελα ηνπ 2016 ζα εμαξηεζεί
ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ πην πάλσ
πιαηζίνπ θαζψο επίζεο θαη απφ ηελ ζπλέρηζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ
απφ ηελ Κπβέξλεζε.
B.5

Πεξηγξαθή ηνπ
πγθξνηήκαηνο

Ζ BOCH έρεη ζπζηαζεί γηα λα είλαη ε κεηξηθή εηαηξεία ηεο Σξάπεδαο. ηηο
30 Ηνπλίνπ 2016, ε Σξάπεδα έρεη ηηο αθφινπζεο ζεκαληηθέο ζπγαηξηθέο θαη
ζπγγεληθέο εηαηξείεο θαη ππνθαηαζηήκαηα:
Δηαηξεία

Υώξα

Bank of Cyprus UK Ltd ...........................................
Ζλσκέλν
Βαζίιεην
Κππξηαθφο Οξγαληζκφο
Δπελδχζεσλ θαη Αμηψλ
Ληκηηεδ(CISCO) ..................................................
Κχπξνο
Γεληθέο Αζθάιεηεο Κχπξνπ Ληδ ..............................
Κχπξνο
EuroLife Ltd ............................................................
Κχπξνο
JCC Payment Systems Ltd .......................................
Κχπξνο
Κέξκηα Ληδ ..............................................................
Κχπξνο
Kermia Properties &
Investments Ltd...................................................
Κχπξνο
Cytrustees Investment Public
Company Ltd .....................................................
Κχπξνο
LCP Holdings and Investments
Public Ltd (πξψελ Laiki
Capital Public Co Ltd) ........................................
Κχπξνο

Γξαζηεξηόηεηεο
Δκπνξηθή ηξάπεδα

100
Γηαρείξηζε
ραξηνθπιαθίσλ,
επελδπηηθέο θαη
ρξεκαηηζηεξηαθέο
εξγαζίεο
Αζθάιεηεο γεληθνχ θιάδνπ
Αζθάιεηεο θιάδνπ δσήο
Τπεξεζίεο δηεθπεξαίσζεο
ζπλαιιαγψλ κε θάξηεο
Αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε
αθηλήησλ
Αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε
αθηλήησλ
Δπελδπηηθή εηαηξεία
θιεηζηνχ ηχπνπ
Μεηξηθή εηαηξεία

Γηαρείξηζε
CLR Investment Fund
ραξηνθπιαθίσλ,
Public Ltd ........................................................... επελδπηηθέο θαη
ρξεκαηηζηεξηαθέο
Κχπξνο
εξγαζίεο
Σξάπεδα Κχπξνπ Γεκφζηα
Γηαρείξηζε εγγπήζεσλ θαη
Δηαηξία Ληδ (ππνθαηάζηεκα
θαηνρή αθίλεηεο
ηεο Σξάπεδαο) .....................................................
Διιάδα
πεξηνπζίαο
Bank of Cyprus (Channel
Channel
Δκπνξηθή ηξάπεδα
Islands) Ltd .........................................................
Islands
Bank of Cyprus Ρνπκαλία
Δκπνξηθή ηξάπεδα
(ππνθαηάζηεκα ηεο
Σξάπεδαο) ...........................................................
Ρνπκαλία
Cyprus Leasing Romania
Υξεκαηνδνηηθέο
IFN SA................................................................
Ρνπκαλία
κηζζψζεηο
MC Investment Assets
Γηαρείξεζε
Management LLC ............................................... πξνβιεκαηηθψλ
Ρσζία
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
CNP Cyprus Insurance
Αζθάιεηεο γεληθνχ θιάδνπ
Holdings Ltd .......................................................
Κχπξνο
Interfund Investments Plc ........................................ Δπελδπηηθή εηαηξεία
Κχπξνο
θιεηζηνχ ηχπνπ

5

Πνζνζηό
ζπκκεηνρήο
(%)

100
100
100
75
100
100
53

67

20

Γ/Δ
100

Γ/Δ
100

100
49.9
23.1

B.6

Κύξηνη Μέηνρνη

ην βαζκφ πνπ είλαη γλσζηφ ζηελ Σξάπεδα θαη ηε BOCH, ζηηο 31
Οθησβξίνπ 2016 (ηελ ηειεπηαία πξαθηηθά εθηθηή εκεξνκελία πξηλ απφ ηε
δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ) ηα αθφινπζα πξφζσπα
θαηέρνπλ άκεζα ή έκκεζα, πνζνζηφ ίζν ή πέξαλ ηνπ 3% ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ κε δηθαίσκα ςήθνπ, ηεο Σξάπεδαο θαη ην πνζνζηφ ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο επί ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ
απνξξένπλ απφ ηηο κεηνρέο ηεο BOCH κεηά ηελ έθδνζε ησλ κεηνρψλ ηεο
BOCH βάζε ηνπ ρεδίνπ αλακέλεηαη λα είλαη σο εμήο:

Πνζνζηό επί ηνπ
ζπλνιηθνύ
εθδνζέληνο
κεηνρηθνύ
Όλνκα
θεθαιαίνπ (%)
Cyprus Popular Bank Public Co Ltd .................................................................................................................................
9.62

Lamesa Holding S.A. (ζπλδεδεκέλε εηαηξεία ηνπ πγθξνηήκαηνο Renova )....................................................................
9.88

TD Asset Management Inc. ..............................................................................................................................................
5.24

Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο θαη Αλάπηπμεο ...................................................................................................
5.02

Tyrus Capital Group .........................................................................................................................................................
3.92

Senvest Cyprus Recovery Investment Fund, L.P. .............................................................................................................
3.22

Ο πην πάλσ πίλαθαο δελ πεξηιακβάλεη ηηο 25,000 αλαβαιιφκελεο (deferred)
ζπλήζεηο κεηνρέο αμίαο €1.00 έθαζηε ζην εθδνκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο
BOCH νη νπνίεο εθδφζεθαλ γηα ζθνπνχο θεθαιαηνπνίεζεο ηεο BOCH
ζηνλ ειάρηζην βαζκφ πνπ απαηηείηαη απφ ηελ Ηξιαλδηθή εηαηξηθή
λνκνζεζία. Οη αλαβαιιφκελεο (deferred) ζπλήζεηο κεηνρέο δελ θαηέρνπλ
δηθαίσκα ςήθνπ, θαη εθδφζεθαλ γηα ζθνπνχο θεθαιαηνπνίεζεο ηεο BOCH
φπσο απαηηείηαη απφ ηε λνκνζεζία, θαη ζα επαλαγνξαζηνχλ θαη ζα
αθπξσζνχλ απφ ηελ BOCH θαηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ησλ κεηνρψλ ηεο
BOCH ζχκθσλα κε ην ρέδην.
Γελ ππάξρεη θακία δηαθνξνπνίεζε ζηα δηθαηψκαηα ςήθνπ πνπ αλαινγνχλ
ζηνπο κεηφρνπο κε δηθαίσκα ςήθνπ ζηε BOCH. Κάζε κεηνρή ηεο BOCH
αληηζηνηρεί ζε κηα ςήθν ζηηο ζπλειεχζεηο κεηφρσλ θαη νη κεηνρέο ηεο
BOCH πνπ ζα εθδνζνχλ ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ ρεδίνπ ζα θέξνπλ
αθξηβψο ηα ίδηα δηθαηψκαηα ςήθνπ κε ηηο πθηζηάκελεο κεηνρέο ηεο BOCH.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο BOCH δελ είλαη ελήκεξν γηα νπνηνδήπνηε
πξφζσπν ην νπνίν κεηά ηελ Δηζαγσγή ζα θαηέρεη άκεζα ή έκκεζα, απφ
θνηλνχ ή ρσξηζηά, ηνλ έιεγρν ή πνπ ζα κπνξνχζε λα αζθήζεη έιεγρν επί ηεο
εηαηξείαο BOCH.
B.7

Δπηιεγκέλεο
ηζηνξηθέο θύξηεο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο
πιεξνθνξίεο γηα ηνλ
εθδόηε θαη
αθεγεκαηηθή
πεξηγξαθή ησλ
ζεκαληηθόηεξσλ
αιιαγώλ ζηε
ρξεκαηννηθνλνκηθή
θαηάζηαζε ηνπ
εθδόηε θαη ζηα
ιεηηνπξγηθά
απνηειέζκαηα θαηά

Γελ ηζρχεη γηα ηε BOCH. Ζ BOCH δελ έρεη δξαζηεξηνπνηεζεί απφ ηελ
εκεξνκελία ζχζηαζήο ηεο θαη σο εθ ηνχηνπ, δελ ππάξρνπλ ηζηνξηθέο
βαζηθέο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ BOCH.
ηνπο παξαθάησ πίλαθεο παξαηίζεηαη ζπλνπηηθή νηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε
γηα ην πγθξφηεκα γηα ηηο πεξηφδνπο πνπ αλαθέξνληαη. Σα παξαθάησ
ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ ηελ Ηζηνξηθή Οηθνλνκηθή Πιεξνθφξεζε ηνπ
πγθξνηήκαηνο θαη ηελ Οηθνλνκηθή Πιεξνθφξεζε ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ.
Αθνχ ην ρέδην ηεζεί ζε Ηζρχ, ε BOCH ζα θαηαζηεί ε λέα κεηξηθή εηαηξεία
ηεο Σξάπεδαο θαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, νη ππνρξεψζεηο θαη ηα θέξδε
ηεο ζε ελνπνηεκέλε βάζε, ζα θαηαζηνχλ εθείλα ηνπ πγθξνηήκαηνο.

6

ηε δηάξθεηα ή κεηά
ηελ πεξίνδν πνπ
θαιύπηνπλ νη θύξηεο
ηζηνξηθέο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο
πιεξνθνξίεο

Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε Λνγαξηαζκνύ Απνηειεζκάησλ γηα ηα
Δλληάκελα πνπ έιεμαλ ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2016 θαη 2015 θαη γηα ηα
Δμάκελα πνπ Έιεμαλ ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2016 θαη 2015
Δλληάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30
επηεκβξίνπ

2016

2015

κε
ειεγκέλα

κε
ειεγκέλα

'

(€ 000)

'

(€ 000)

πλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο
Έζνδα απφ ηφθνπο .....................................................................
863,416
680,323
Έμνδα απφ ηφθνπο ......................................................................
(219,068)
(155,836)
Καζαξά έζνδα απφ ηφθνπο .........................................................
644,348
524,487
Έζνδα απφ ακνηβέο θαη πξνκήζεηεο ...........................................
121,783
118,908
Έμνδα απφ ακνηβέο θαη πξνκήζεηεο ............................................
(6,746)
(6,877)
Καζαξά θέξδε απφ δηαπξαγκάηεπζε
ζπλαιιάγκαηνο .......................................................................
30,963
27,904
Καζαξά θέξδε απφ ζπλαιιαγέο κε
ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ........................................................
28,254
65,727
Έζνδα απφ αζθαιηζηηθέο εξγαζίεο κείνλ
απαηηήζεηο θαη πξνκήζεηεο ......................................................
31,818
34,672
Κέξδε/(δεκηέο) απφ επαλεθηίκεζε θαη
πψιεζε επελδχζεσλ ζε αθίλεηα .............................................
(36,128)
5,649
(Εεκηέο)/θέξδε απφ πψιεζε
απνζεκάησλ αθηλήησλ .............................................................
647
(3,042)
Λνηπά έζνδα ..............................................................................
12,045
10,421
826,984
πλνιηθά έζνδα ........................................................................
777,849
Γαπάλεο πξνζσπηθνχ .................................................................
(176,599)
(233,558)
Άιια ιεηηνπξγηθά έμνδα ............................................................
(146,585)
(163,747)
503,800
380,544
Κέξδνο απφ απναλαγλψξηζε δαλείσλ
θαη απαηηήζεσλ απφ πειάηεο θαη
αιιαγέο ζηηο αλακελφκελεο ηακεηαθέο
ξνέο .........................................................................................
263,392
37,994
Πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε δαλείσλ θαη
απαηηήζεσλ απφ πειάηεο θαη άιιεο
δεκηέο απφ πηζησηηθέο δηεπθνιχλζεηο .......................................
(592,764)
(304,876)
Απνκείσζε άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
κέζσλ ......................................................................................
(37,105)
(11,822)
Απνκείσζε κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
—
(22,012)
κέζσλ ......................................................................................
Κέξδε πξηλ ην κεξίδην ζηα θέξδε
ζπγγελώλ εηαηξεηώλ θαη
137,323
θνηλνπξαμηώλ .........................................................................
79,828
Μεξίδην ζηα θέξδε ζπγγελψλ εηαηξεηψλ
3,641
3,189
θαη θνηλνπξαμηψλ ....................................................................
Κέξδε πξηλ ηε θνξνινγία από
140,964
ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο .............................................
83,017
Φνξνινγία .................................................................................
(17,631)
(17,839)
Κέξδε κεηά ηε θνξνινγία από
123,333
ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο .............................................
65,178
Με ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο
Εεκηέο κεηά ηε θνξνινγία απφ κε
(65,107)
—
ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ................................................
58,226
Κέξδε γηα ηελ πεξίνδν .............................................................
65,178
Αλαινγνύληα ζε:
Ηδηνθηήηεο ηεο Σξάπεδαο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ................................................
129,048
61,627
Ηδηνθηήηεο ηεο Σξάπεδαο - κε
(55,839)
—
ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ................................................
ύλνιν θεξδώλ / (δεκηώλ) πνπ
αλαινγνύλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο
73,209
61,627
Σξάπεδαο ................................................................................
Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο- ζπλερηδφκελεο
δξαζηεξηφηεηεο .......................................................................
(5,715)
3,551
Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο - κε
(9,268)
—
ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ................................................
χλνιν θεξδψλ/(δεκηψλ) πνπ αλαινγνχλ
(14,983)
3,551
ζηα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο ....................................................
58,226
Κέξδνο γηα ηελ πεξίνδν.............................................................
65,178
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Δμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30
Ηνπλίνπ

2016

2015
κε
ειεγκέλα

'

(€’000)

(€ 000)

467,658
(107,196)
360,462
78,412
(4,544)

591,115
(152,529)
438,586
83,258
(4,141)

16,313

23,292

57,389

28,717

24,633

20,269

5,806

(23,384)

(3,533)
7,577
542,515
(179,279)
(109,556)
253,680

243
8,846
575,686
(118,017)
(97,401)
360,268

22,166

230,039

(179,925)

(463,926)

(12,228)

(31,168)

(9,362)

—

74,331

95,213

1,606

3,438

75,937
(13,695)

98,651
(10,475)

62,242

88,176

—
62,242

(36,267)
51,909

56,372

89,325

—

(29,105)

56,372

60,220

5,870

(1,149)

—

(7,162)

5,870
62,242

(8,311)
51,909

Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε Λνγαξηαζκνύ Απνηειεζκάησλ γηα ηα έηε πνπ
έιεμαλ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015, 2014 θαη 2013
Γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ

2015
πλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο
(€’000)
Έζνδα απφ ηφθνπο ......................................................................................
1,122,105
Έμνδα απφ ηφθνπο .......................................................................................
(279,665)
Καζαξά έζνδα απφ ηφθνπο ..........................................................................
842,440
Έζνδα απφ ακνηβέο θαη πξνκήζεηεο ............................................................
162,557
Έμνδα απφ ακνηβέο θαη πξνκήζεηεο .............................................................
(9,100)
Καζαξά θέξδε/(δεκηέο) απφ δηαπξαγκάηεπζε
ζπλαιιάγκαηνο ........................................................................................
38,367
Καζαξά θέξδε απφ ζπλαιιαγέο κε
ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα .........................................................................
47,129
Έζνδα απφ αζθαιηζηηθέο εξγαζίεο κείνλ
απαηηήζεηο θαη πξνκήζεηεο .......................................................................
47,905
Εεκηέο απφ επαλεθηίκεζε θαη πψιεζε
επελδχζεσλ ζε αθίλεηα ............................................................................
(53,080)
Κέξδε απφ πψιεζε απνζεκάησλ αθηλήησλ .................................................
882
Λνηπά έζνδα ...............................................................................................
16,725
1,093,825
πλνιηθά έζνδα .........................................................................................
Γαπάλεο πξνζσπηθνχ ..................................................................................
(233,631)
Άιια ιεηηνπξγηθά έμνδα .............................................................................
(225,038)
635,156
Κέξδνο απφ απναλαγλψξηζε δαλείσλ θαη
απαηηήζεσλ απφ πειάηεο θαη αιιαγέο ζηηο
αλακελφκελεο ηακεηαθέο ξνέο ..................................................................
305,089
Πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε δαλείσλ θαη
απαηηήζεσλ απφ πειάηεο θαη άιιεο δεκηέο
απφ πηζησηηθέο δηεπθνιχλζεηο ..................................................................
(1,264,554)
Απνκείσζε άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ..........................................
(43,503)
Απνκείσζε κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ...............................................
(18,103)
(Εεκηέο)/θέξδε πξηλ ην κεξίδην ζηα θέξδε
(385,915)
ζπγγελώλ εηαηξεηώλ θαη θνηλνπξαμηώλ .................................................
Μεξίδην ζηα θέξδε/(δεκηέο) ζπγγελψλ
5,923
εηαηξεηψλ θαη θνηλνπξαμηψλ .....................................................................
(Εεκηέο)/θέξδε πξηλ ηε θνξνινγία από
(379,992)
ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο ..............................................................
Φνξνινγία ..................................................................................................
(9,203)
(Εεκηέο)/θέξδε κεηά ηε θνξνινγία από
(389,195)
ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο ..............................................................
Με ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο
Εεκηέο κεηά ηε θνξνινγία απφ κε
(65,107)
ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο .................................................................
(454,302)
Εεκηέο γηα ην έηνο .....................................................................................
Αλαινγνύληεο ζε:
Ηδηνθηήηεο ηεο Σξάπεδαο - ζπλερηδφκελεο
δξαζηεξηφηεηεο .........................................................................................
(382,513)
Ηδηνθηήηεο ηεο Σξάπεδαο - κε ζπλερηδφκελεο
(55,839)
δξαζηεξηφηεηεο ........................................................................................
ύλνιν δεκηώλ πνπ αλαινγνύλ ζηνπο
(438,352)
ηδηνθηήηεο ηεο Σξάπεδαο ........................................................................
Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο- ζπλερηδφκελεο
δξαζηεξηφηεηεο ........................................................................................
(6,682)
Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο - κε ζπλερηδφκελεο
(9,268)
δξαζηεξηφηεηεο ........................................................................................
ύλνιν δεκηώλ πνπ αλαινγνύλ ζηα
(15,950)
δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο .........................................................................
(454,302)
Εεκηέο γηα ην έηνο .....................................................................................
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2014
(€’000)
1,343,014
(373,345)
969,669
159,827
(7,960)

2013
(€’000)
1,421,505
(536,310)
885,195
159,120
(19,481)

(14,793)

(9,808)

176,850

7,174

45,610

64,956

(12,021)
126
11,942
1,329,250
(234,424)
(228,482)
866,344

(75,428)
85
12,268
1,024,081
(385,293)
(208,050)
430,738

47,338

26,643

(816,983)
(56,540)
(33,295)

(945,048)
(22,525)
(410)

6,864

(510,602)

4,852

(4,702)

11,716
(10,877)

(515,304)
(1,778)

839

(517,082)

(322,216)
(321,377)

(1,551,013)
(2,068,095)

19,162

(513,962)

(280,319)

(1,542,127)

(261,157)

(2,056,089)

(18,323)

(3,120)

(41,897)

(8,886)

(60,220)
(321,377)

(12,006)
(2,068,095)

Δλνπνηεκέλνο Ηζνινγηζκόο ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2016 θαη 30 Ηνπλίνπ
2016 θαη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015, 2014 θαη 2013
31 Γεθεκβξίνπ
30 επηεκβξίνπ
2016
κε ειεγκέλα

30 Ηνπλίνπ
2016

2015

2014

2013

(€'000)

(€’000)

(€’000)

(€’000)

(€’000)

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Μεηξεηά θαη θαηαζέζεηο κε
θεληξηθέο ηξάπεδεο ...........
Γάλεηα θαη απαηηήζεηο ζε
ηξάπεδεο ..........................
Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά
κέζα ...............................
Δπελδχζεηο .........................
Δπελδχζεηο πνπ εθρσξήζεθαλ
σο εμαζθάιηζε .................
Γάλεηα θαη απαηηήζεηο απφ
πειάηεο ...........................
Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
αζθαιηζηηθψλ θιάδσλ δσήο
πνπ αλαινγνχλ ζηνπο
αζθαιηδφκελνπο ...............
Πξνπιεξσκέο, δεδνπιεπκέλα
έζνδα θαη ινηπά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία ...........................
Απνζέκαηα αθηλήησλ ..........
Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα ........
Αθίλεηα θαη εμνπιηζκφο ......
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία .
Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο
εηαηξείεο θαη θνηλνπξαμίεο
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο
απαηηήζεηο .......................
Με θπθινθνξνχληα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη
νκάδα εθπνίεζεο πνπ
θαηέρεηαη πξνο πψιεζε ....
ύλνιν πεξηνπζηαθώλ
ζηνηρείσλ ........................
Τπνρξεώζεηο
Καηαζέζεηο απφ ηξάπεδεο ....
Υξεκαηνδφηεζε απφ θεληξηθέο
ηξάπεδεο ..........................
πκθσλίεο επαλαγνξάο ........
Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηά
κέζα ...............................
Καηαζέζεηο πειαηψλ ...........
Τπνρξεψζεηο αζθαιηζηεξίσλ
ζπκβνιαίσλ .....................
Γεδνπιεπκέλα, αλαβαιιφκελα
έμνδα θαη ινηπέο
ππνρξεψζεηο ....................
Οκνινγηαθά δάλεηα .............
Γαλεηαθφ θεθάιαην .............
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο
ππνρξεψζεηο ....................
Με θπθινθνξνχληεο
ππνρξεψζεηο θαη νκάδα
εθπνίεζεο πνπ θαηέρεηαη
πξνο πψιεζε ...................
ύλνιν ππνρξεώζεσλ ........
Ηδία θεθάιαηα
Μεηνρηθφ θεθάιαην .............
Απνζεκαηηθφ απφ έθδνζε
κεηνρψλ ππέξ ην άξηην ......
Απνζεκαηηθφ απφ κείσζε
θεθαιαίνπ .......................
Μεηνρέο πνπ ππφθεηληαη ζε
πξνζσξηλά δηαηάγκαηα .....
Απνζεκαηηθά επαλεθηίκεζεο
θαη άιια απνζεκαηηθά ......
πζζσξεπκέλεο δεκηέο ........
Ίδηα θεθάιαηα πνπ
αλαινγνύλ ζηνπο ηδηνθηήηεο
ηεο Σξάπεδαο ..................
Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο ......
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ...
ύλνιν ππνρξεώζεσλ θαη
ηδίσλ θεθαιαίσλ .............
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1,587,386

1,518,663

1,422,602

1,139,465

1,240,043

1,183,579

1,174,123

1,314,380

1,646,886

1,290,102

11,965
193,308

14,303
316,357

14,023
588,255

62,598
1,871,136

28,765
2,759,855

401,914

523,386

421,032

669,786

672,809

15,939,593

16,253,237

17,191,632

18,168,323

21,764,338

490,503

481,409

475,403

472,992

443,579

232,731
1,304,628
37,519
282,127
142,297

238,118
1,128,793
37,505
282,640
138,537

281,780
515,858
34,628
264,333
133,788

322,832
12,662
488,598
290,420
127,402

413,005
14,110
495,658
414,404
130,580

112,582

110,009

107,753

116,776

203,131

450,397

451,126

456,531

456,871

479,060

11,569

11,460

48,503

942,655

—

22,382,098

22,679,666

23,270,501

26,789,402

30,349,439

371,378

342,762

242,137

162,388

196,914

1,950,045
329,325

3,100,667
398,408

4,452,850
368,151

8,283,773
579,682

10,956,277
594,004

50,460
15,642,924

59,037
14,746,473

54,399
14,180,681

71,967
12,623,558

83,894
14,971,167

574,586

569,681

566,925

576,701

551,829

315,576
—
—

321,435
—
—

282,831
712
—

350,431
693
—

202,042
1,023
4,676

45,140

45,211

40,807

44,741

49,937

—
19,279,434

—
19,583,674

3,677
20,193,170

614,421
23,308,355

—
27,611,763

892,294

892,294

892,294

892,238

4,683,985

552,618

552,618

552,618

552,539

—

1,952,486

1,952,486

1,952,486

1,952,486

—

441

58,922

—

—

—

240,647
(575,442)

240,004
(583,710)

258,709
(601,152)

146,809
(79,021)

72,251
(2,151,835)

3,062,603
40,061
3,102,664

3,053,692
42,300
3,095,992

3,054,955
22,376
3,077,331

3,465,492
15,555
3,481,047

2,663,323
74,353
2,737,676

22,382,098

22,679,666

23,270,501

26,789,402

30,349,439

εκαληηθέο αιιαγέο ζηελ Οηθνλνκηθή Καηάζηαζε θαη ηα Λεηηνπξγηθά
Απνηειέζκαηα
Μηα ζεηξά ζεκαληηθψλ γεγνλφησλ εθηπιίρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ππν
εμέηαζε πεξηφδσλ ηα νπνία επεξέαζαλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ
πγθξνηήκαηνο.
Αλαδηάξζξσζε ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη κε ζπλερηδόκελεο
δξαζηεξηόηεηεο
Σν πγθξφηεκα ππέζηε ζεκαληηθή αλαδηάξζξσζε πξνθεηκέλνπ λα
ηθαλνπνηεζνχλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηνπ Μλεκνλίνπ πλαληίιεςεο
κεηαμχ ηεο Κχπξνπ θαη ηεο ΔΚ, ηεο ΔΚΣ θαη ηνπ ΓΝΣ.
Διάζωζη με ίδια μέζα ( Bail-in)
Ζ Αξρή Δμπγίαλζεο πξνρψξεζε ζε Αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο Σξάπεδαο
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο νπνίαο νη απαηηήζεηο αλαζθάιηζησλ
θαηαζεηψλ, θαηφρσλ ρξενγξάθσλ θαη άιισλ πηζησηψλ, κεηαηξάπεθαλ ζε
κεηνρέο.
Εξαγοπέρ
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ππφ εμέηαζε νηθνλνκηθψλ πεξηφδσλ, ην πγθξφηεκα
εμαγφξαζε νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμήο:
Σνλ Μάξηην ηνπ 2013, ην πγθξφηεκα απέθηεζε φιεο ηηο αζθαιηζκέλεο
θαηαζέζεηο θαη ηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη
ππνρξεψζεσλ ηεο Λατθήο Σξάπεδαο, θαηφπηλ κηαο ζεηξάο δηαηαγκάησλ πνπ
εθδφζεθαλ απφ ηελ Αξρή Δμπγίαλζεο. ε ζρέζε κε ηελ εμαγνξά, ε Αξρή
Δμπγίαλζεο δηφξηζε αλεμάξηεην δηεζλή νίθν γηα ηελ απνηίκεζε ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ κεηαθέξζεθαλ ζην
πγθξφηεκα. Ζ εχινγε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ
κεηαθέξζεθαλ αλήιζε ζε €15.1 δηζεθαηνκκχξηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
€8.7 δηζεθαηνκκπξίσλ πνπ αθνξνχζαλ δάλεηα θαη απαηηήζεηο απφ πειάηεο
θαη €2.4 δηζεθαηνκκπξίσλ πνπ αθνξνχζαλ επελδχζεηο. Ζ εχινγε αμία ησλ
ππνρξεψζεσλ πνπ κεηαθέξζεθαλ πεξηιάκβαλε €4.2 δηζεθαηνκκχξηα
θαηαζέζεηο πειαηψλ θαη €9.1 δηζεθαηνκκχξηα ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηνλ
ELA. χκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ησλ Γηαηαγκάησλ ηεο Γηάζσζεο κε Ίδηα
Μέζα, ε Αξρή Δμπγίαλζεο έπξεπε λα θαζνξίζεη ηελ αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο Λατθήο Σξάπεδαο πνπ κεηαθέξζεθαλ ζηελ
Σξάπεδα θαη λα θαζνξίζεη κηα δίθαηε απνδεκίσζε γηα ηε Λατθή Σξάπεδα.
Με επηπξφζζεην δηάηαγκα πνπ εθδφζεθε ζηηο 30 Ηνπιίνπ 2013, ε Αξρή
Δμπγίαλζεο ππνρξέσζε ηελ Σξάπεδα λα εθδψζεη έλα αξηζκφ κεηνρψλ Σάμεο
Α’ ζηε Λατθή Σξάπεδα, πξνο απνδεκίσζε ηεο Λατθήο Σξάπεδαο, ρσξίο
πεξαηηέξσ δηθαίσκα γηα πξφζζεηε απνδεκίσζε. Απηέο νη κεηνρέο Σάμεο Α’
κεηαηξάπεθαλ κεηέπεηηα ζε ζπλήζεηο κεηνρέο. Σν δηάηαγκα πνπ εμέδσζε ε
Αξρή Δμπγίαλζεο απαηηνχζε νη κεηνρέο πνπ εθδφζεθαλ ζηε Λατθή Σξάπεδα
λα αληηπξνζσπεχνπλ ην 18.1% ηνπ εθδνκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο
Σξάπεδαο κεηά ηελ Αλαθεθαιαηνπνίεζε. Καηά ζπλέπεηα, εθδφζεθαλ
845,758,000 κεηνρέο ζηε Λατθή Σξάπεδα.
χκθσλα κε ηα Γηαηάγκαηα Μεηαθνξάο ηεο Λατθήο Σξάπεδαο, ηελ 1
Απξηιίνπ 2013, £718.4 εθαηνκκχξηα δάλεηα θαη απαηηήζεηο πειαηψλ, θαζψο
θαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ηεο Λατθήο Σξάπεδαο ζην
Ζλσκέλν Βαζίιεην κεηαθέξζεθαλ ζην πγθξφηεκα.
ηηο 29 Ηαλνπαξίνπ 2015, ε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο
LFS ελέθξηλε ηελ πψιεζε ησλ κεηνρψλ ηεο LFS ζηελ Σξάπεδα γηα €3
εθαηνκκχξηα. Πξνεγνπκέλσο, ε LCP Holdings and Investments Public Ltd
(πξψελ Laiki Capital Public Co Ltd), ζπγαηξηθή ηεο Σξάπεδαο, θαηείρε ην
100% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο LFS. Ωο απνηέιεζκα, ε αχμεζε ηνπ
πνζνζηνχ θαηνρήο ηεο Σξάπεδαο ζηελ LFS απφ 67% ζε 100% ινγίδεηαη σο
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ζπλαιιαγή ζηα ίδηα θεθάιαηα.
Σν Ννέκβξην ηνπ 2015, ε ζπγαηξηθή ηεο Σξάπεδαο CISCO, έθδσζε 1
εθαηνκκχξην κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €1.71 ε θάζε κία, κε ζπλνιηθφ
πνζφ ππέξ ην άξηην €534 ρηιηάδεο, γηα ηε κεηαβίβαζε ηεο επέλδπζεο ηεο
Σξάπεδαο ζηελ LFS ζηε CISCO. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηαβίβαζεο
ησλ κεηνρψλ, ε LFS δηαιχζεθε, ρσξίο εθθαζάξηζε, ζχκθσλα κε ηνλ πεξί
Δηαηξεηψλ Νφκν ηεο Κχπξνπ θαη ηα θαζαξά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο LFS
κεηαθέξζεθαλ ζηε CISCO βάζε δηθαζηηθήο απφθαζεο.
Πωλήζειρ
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ππφ εμέηαζε νηθνλνκηθψλ πεξηφδσλ, ην πγθξφηεκα
πξνέβε ζε πψιεζε νξηζκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ππνρξεψζεσλ θαη
δξαζηεξηνηήησλ ζην εμσηεξηθφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμήο:
Σνλ Μάξηην ηνπ 2013, ηα δάλεηα, ηα κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία θαη νη θαηαζέζεηο ησλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ θαη ησλ εξγαζηψλ
ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο ζηελ Διιάδα πσιήζεθαλ
ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο έλαληη ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο χςνπο €1.2
δηζεθαηνκκπξίσλ ζε κεηξεηά πιεξσηέν απφ ην πγθξφηεκα πξνο ηελ
Σξάπεδα Πεηξαηψο. Σα δάλεηα θαη ηα κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία πνπ πσιήζεθαλ αλήιζαλ ζε €7.9 δηζεθαηνκκχξηα ελψ νη
θαηαζέζεηο πνπ πσιήζεθαλ αλήιζαλ ζε €7.7 δηζεθαηνκκχξηα. Ζ δεκηά απφ
ηελ πψιεζε αλήιζε ζε €1.4 δηζεθαηνκκχξηα.
Σνλ Απξίιην ηνπ 2013, βάζε ζρεηηθνχ δηαηάγκαηνο πνπ εθδφζεθε απφ ηελ
Αξρή Δμπγίαλζεο, ην πγθξφηεκα πξνέβε ζε πψιεζε νξηζκέλσλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ηνπ ζηε Ρνπκαλία (πνπ
πεξηειάκβαλαλ ζπγθεθξηκέλα δάλεηα θαη ζρεηηθέο εμαζθαιίζεηο, κεηξεηά
θαη άιια ξεπζηά δηαζέζηκα) χςνπο €82.0 εθαηνκκπξίσλ θαη ππνρξεψζεσλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαηαζέζεσλ πειαηψλ χςνπο €77.0 εθαηνκκπξίσλ,
ζηε Marfin Bank Romania. Ζ δεκηά απφ ηελ πψιεζε αλήιζε ζε €4.5
εθαηνκκχξηα.
Σνλ Απξίιην ηνπ 2014, ην πγθξφηεκα πψιεζε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ
ζηελ Οπθξαλία, πνπ απνηεινχληαλ απφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 99.8% ζηελ
PJSC Bank of Cyprus, ηε ρξεκαηνδφηεζε πνπ παξαρσξήζεθε απφ ην
πγθξφηεκα ζηελ PJSC Bank of Cyprus θαη ηα δαλεηαθά αλνίγκαηα ζηελ
Οπθξαλία, ζηελ Alfa Group, έλα ηξαπεδηθφ ζπγθξφηεκα ζηε Ρσζία. Σν
ηίκεκα πψιεζεο αλήιζε ζε €198.9 εθαηνκκχξηα, θαη απνηειείηαη απφ ην
εηζπξαρζέλ πνζφ χςνπο €98.9 εθαηνκκχξηα θαη ην αλαβαιιφκελν πνζφ
χςνπο €100.0 εθαηνκκχξηα κέρξη 31 Μαξηίνπ 2015. ηηο 30 Μαΐνπ 2015 νη
φξνη απνπιεξσκήο ηνπ εηζπξαθηένπ πνζνχ θαη ηνπ ζρεηηθνχ επηηνθίνπ
ηξνπνπνηήζεθαλ. Σν εηζπξαθηέν πνζφ είλαη πιεξσηέν ζην πγθξφηεκα
βάζεη ελφο πξνγξάκκαηνο απνπιεξσκήο κε ρξνληθή δηάξθεηα κέρξη ηελ 1
Ηνπλίνπ 2019. Ζ ινγηζηηθή δεκηά απφ ηελ πψιεζε αλήιζε ζε €114.2
εθαηνκκχξηα.
Σνλ Απξίιην ηνπ 2014, ην πγθξφηεκα πψιεζε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ
χςνπο 9.99% ζηελ Banca Transilvania, ζηε Ρνπκαλία, γηα πνζφ πεξίπνπ
€82 εθαηνκκχξηα. Σν ινγηζηηθφ θέξδνο απφ ηε ζπλαιιαγή αλήιζε ζε €47.5
εθαηνκκχξηα.
Σνλ Μάην ηνπ 2014, ην πγθξφηεκα πψιεζε δάλεηα πνπ είραλ παξαρσξεζεί
ζε εξβηθή εηαηξεία δηαρείξηζεο αθηλήησλ, ηα νπνία απνηεινχζαλ κία απφ
ηηο κεγαιχηεξεο ζπγθεληξψζεηο κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ ηνπ
πγθξνηήκαηνο, ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο έλαληη πεξίπνπ €165.0
εθαηνκκπξίσλ. Ζ ζπλαιιαγή είρε σο απνηέιεζκα θέξδνο απφ πψιεζε
χςνπο €27.2 εθαηνκκπξίσλ.
ηηο 11 επηεκβξίνπ ηνπ 2014, ην πγθξφηεκα πψιεζε ηε ζπκκεηνρή ηνπ
ζηελ GHES, εηαηξεία πνπ ζπζηάζεθε ζηε Ρνπκαλία θαη ηδηνθηήηξηα ηνπ JW
Marriott Bucharest Grand Hotel, πνπ πεξηιάκβαλαλ δαλεηαθή ζχκβαζε
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κεηαμχ ηεο GHES θαη ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ηεο Σξάπεδαο ζηε Ρνπκαλία,
ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ πγθξνηήκαηνο ζηελ GHES χςνπο 35.3% θαη
ζχκβαζε δαλείνπ κεησκέλεο εμαζθάιηζεο κεηαμχ ηεο GHES θαη κηαο
ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο ηνπ πγθξνηήκαηνο. Σν ηίκεκα πψιεζεο ήηαλ
€95.0 εθαηνκκχξηα. Ζ ινγηζηηθή δεκηά απφ ηελ πψιεζε αλήιζε ζε πεξίπνπ
€1.4 εθαηνκκχξηα.
ηηο 31 Οθησβξίνπ 2014, ε Σξάπεδα πψιεζε ην δαλεηαθφ ραξηνθπιάθην
ηνπ πγθξνηήκαηνο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ην νπνίν απνηειείην σο επί ην
πιείζηνλ, απφ δάλεηα εμαζθαιηζκέλα κε νηθηζηηθά θαη εκπνξηθά αθίλεηα ζε
αγνξαζηέο πνπ επηιέγεθαλ κέζσ δηαδηθαζίαο πξνζθνξψλ. Ζ νλνκαζηηθή
αμία ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ, θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο,
αλεξρφηαλ ζε £289 εθαηνκκχξηα.
Σν δαλεηαθφ ραξηνθπιάθην δελ
ζρεηηδφηαλ κε ηελ εμνινθιήξνπ ζπγαηξηθή ηνπ πγθξνηήκαηνο, Bank of
Cyprus UK Ltd, αιιά απνηεινχζε κέξνο ηνπ επξχηεξνπ δαλεηαθνχ
ραξηνθπιαθίνπ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην πνπ απνθηήζεθε απφ ην
πγθξφηεκα, ζηα πιαίζηα ησλ ζρεηηθψλ Γηαηαγκάησλ Μεηαθνξάο ηεο
Λατθήο Σξάπεδαο.
Σνλ Απξίιην θαη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2015, ε Σξάπεδα νινθιήξσζε ηελ
πψιεζε ησλ επελδχζεψλ ηεο ζηε Marfin Diversified Strategy Fund θαη ζηε
Byron Capital Partners Ltd. Σν ζπλνιηθφ πνζφ ηεο πψιεζεο αλήιζε
πεξίπνπ ζηα €89.0 εθαηνκκχξηα.
Σν επηέκβξην ηνπ 2015, ε Σξάπεδα νινθιήξσζε ηελ πψιεζε ηεο
πιεηνςεθίαο ησλ Ρσζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, πνπ απνηειείηαη απφ ην
πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο ζηε ζπγαηξηθή, BOC Russia (Holdings) Ltd χςνπο
100%, ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο ζηε ζπγαηξηθή ηξάπεδα ζηε Ρσζία, CB
Uniastrum Bank LLC, χςνπο 80% θαη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο ζηε
ζπγαηξηθή εηαηξία ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ ζηε Ρσζία, Leasing
Company Uniastrum Leasing LLC, χςνπο 80%, θαη νξηζκέλα δαλεηαθά
αλνίγκαηα ζηε Ρσζία. Ζ ζπλαιιαγή είρε σο απνηέιεζκα κηα ζπλνιηθή
δεκηά απφ πψιεζε χςνπο €23.0 εθαηνκκπξίσλ.
Σνλ Ηνχλην ηνπ 2016, ε Σξάπεδα νινθιήξσζε ηελ πψιεζε ηνπ Kermia
Hotels Ltd θαη παξαθείκελεο γεο γηα πνζφ χςνπο €26.5 εθαηνκκχξηα θαη
ζεκείσζε θέξδνο απφ πψιεζε χςνπο €2.5 εθαηνκκπξίσλ.
Αύμεζε Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ. Ζ Σξάπεδα αλαθεθαιαηνπνηήζεθε ην
2014 κέζσ Αχμεζεο Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ χςνπο €1.0 δηζεθαηνκκχξην
απφ δηεζλείο ηδηψηεο επελδπηέο.
Ννκνζεηηθό πιαίζην γηα ηελ αθεξεγγπόηεηα θαη ηηο εθπνηήζεηο. Σα
λνκνζεηήκαηα πνπ απνηεινχλ ην πιαίζην αθεξεγγπφηεηαο ηέζεθαλ ζε ηζρχ
ην Μάην ηνπ 2015 θαη σο απνηέιεζκα ηέζεθε ζε ηζρχ ν λφκνο γηα ηηο
εθπνηήζεηο πνπ ςεθίζηεθε απφ ηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ην
επηέκβξην ηνπ 2014. Αλακέλεηαη φηη ε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ γηα ηηο
εθπνηήζεηο ζα βνεζήζεη ην πγθξφηεκα ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κε πειάηεο
πνπ αζέηεζαλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πξνλνψληαο, κεηαμχ άιισλ, γηα ηελ
νηθνλνκηθή επαλαδξαζηεξηνπνίεζε πησρεπζάλησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ,
φπνπ είλαη δπλαηφλ θαη ηελ εηζαγσγή ελφο λένπ κεραληζκνχ αλαθνχθηζεο
πνπ ζα παξέρεη απαιιαγή ζε ρξεψζηεο ρσξίο εηζφδεκα ή πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία θαη ρακειφ ζπλνιηθφ ρξένο. Δπίζεο, αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ζε
κείσζε ηνπ ρξνληθνχ πιαηζίνπ είζπξαμεο ζε πεξίπησζε αλάθηεζεο ελφο
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ απφ πειάηεο πνπ αζέηεζαλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο.
Οη εηζπξάμεηο ιφγσ κεησκέλσλ πεξηφδσλ απνπιεξσκήο θαη/ή ιφγσ
βειηησκέλνπ πνζνζηνχ απνπιεξσκήο ησλ δαλείσλ ζα πξέπεη λα
δηεπθνιχλνπλ ηε δηαρείξηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ησλ
ππνρξεψζεσλ θαη ηε ξεπζηφηεηα ηνπ πγθξνηήκαηνο.
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Βειηησκέλεο αμηνινγήζεηο. Ζ Κχπξνο εμήιζε απφ ην πξφγξακκα
νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο ην Μάξηην 2016. Οη αμηνινγήζεηο ηεο
πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο Κχπξνπ απφ ηνπο θχξηνπο νξγαληζκνχο
πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ζπλερίδνπλ λα είλαη θάησ απφ ηνλ επελδπηηθφ
βαζκφ. Ωο απνηέιεζκα, ε ΔΚΣ δελ ζα κπνξεί πιένλ λα απνδέρεηαη ηα
νκφινγα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο
ζην πξφγξακκα αγνξάο
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ή σο απνδεθηή εμαζθάιηζε γηα ηηο πξάμεηο
λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο, φπσο ίζρπε, ιφγσ ηνπ φηη ε
ρψξα ήηαλ θάησ απφ έλα πξφγξακκα νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο. Απηφ
νδήγεζε ζηελ απνπιεξσκή ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ ΔΚΣ ζην ηέινο
Μαξηίνπ 2016 γηα πνζφ χςνπο €100 εθαηνκκπξίσλ ε νπνία ήηαλ
εμαζθαιηζκέλε κε νκφινγα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη κείσζε
ζεκαληηθά ηα δηαζέζηκα απνζεκαηηθά ηεο ΔΚΣ.
Οηθνλνκηθή Αλαζθόπεζε ηνπ ελληακήλνπ πνπ έιεμε ζηηο 30
επηεκβξίνπ 2016
Ζ Σξάπεδα κείσζε πεξαηηέξσ ηελ ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ ELA απφ €2.4
δηζεθαηνκκχξηα ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2016 ζε €1.3 δηζεθαηνκκχξηα ζηηο 30
επηεκβξίνπ 2016 (€3.8 δηζεθαηνκκχξηα ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015). Καηά
ηελ εκεξνκελία απηνχ ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, ε ρξεκαηνδφηεζε απφ
ηνλ ELA αλεξρφηαλ ζε €0.6 δηζεθαηνκκχξηα. Σαπηφρξνλα, νη θαηαζέζεηο
πειαηψλ ηνπ πγθξνηήκαηνο απμήζεθαλ απφ €14.7 δηζεθαηνκκχξηα ζηηο
30 Ηνπλίνπ 2016 ζε €15.6 δηζεθαηνκκχξηα ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2016,
αχμεζε χςνπο 6.1% πνπ απνηειείηαη απφ αχμεζε €831.6 εθαηνκκπξίσλ
ζηηο θαηαζέζεηο θαηνίθσλ Κχπξνπ (κεγάιν κέξνο ησλ νπνίσλ είλαη
θπβεξλεηηθέο θαηαζέζεηο) θαη απφ αχμεζε €65.1 εθαηνκκπξίσλ ζηηο
θαηαζέζεηο κε θαηνίθσλ Κχπξνπ. Οη θαηαζέζεηο πειαηψλ ηνπ
πγθξνηήκαηνο απμήζεθαλ θαηά €1.5 δηζεθαηνκκχξηα, ή θαηά 10.3%, θαηά
ηελ πεξίνδν απφ ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015 κέρξη ηηο 30 επηεκβξίνπ 2016. Σν
κεξίδην αγνξάο ηνπ πγθξνηήκαηνο επί ησλ θαηαζέζεσλ θαηνίθσλ ζηελ
Κχπξν, απμήζεθε απφ 27.2% ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2016 ζε 28.8% ζηηο 30
επηεκβξίνπ 2016.
Σα δάλεηα ηνπ πγθξνηήκαηνο αλήιζαλ ζε €20,596 εθαηνκκχξηα ζηηο 30
επηεκβξίνπ 2016, ζε ζχγθξηζε κε €21,083 εθαηνκκχξηα ζηηο 30 Ηνπλίνπ
2016 θαη €22,592 εθαηνκκχξηα ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015. Ζ κείσζε ησλ
δαλείσλ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αχμεζε ησλ αλαδηαξζξψζεσλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ζπκθσληψλ αληαιιαγήο ρξένπο κε αθίλεηα
(debt for property swaps) θαη ζπκθσληψλ αληαιιαγήο ρξένπο κε κεηνρέο
(debt for equity swaps). Σα δάλεηα ζηελ Κχπξν αλήιζαλ ζε €18,773
εθαηνκκχξηα ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2016 θαη αληηπξνζσπεχνπλ ην 91% ηνπ
ζπλφινπ ησλ δαλείσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο. Σα δάλεηα αλαθέξνληαη πξηλ ηελ
αλαπξνζαξκνγή ζηελ εχινγε αμία θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ζε ζρέζε
κε ηα δάλεηα πνπ απνθηήζεθαλ απφ ηε Λατθή Σξάπεδα (ε δηαθνξά κεηαμχ
ηνπ ζπκβαηηθνχ νθεηιφκελνπ πνζνχ θαη ηεο εχινγεο αμίαο ησλ δαλείσλ
θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο εμαγνξάο) χςνπο €989 εθαηνκκπξίσλ ζηηο 30
επηεκβξίνπ 2016 (ζε ζχγθξηζε κε €1,043 εθαηνκκχξηα ζηηο 30 Ηνπλίνπ
2016). ηηο 30 επηεκβξίνπ 2016, νη ζπζζσξεπκέλεο πξνβιέςεηο γηα
απνκείσζε δαλείσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλαπξνζαξκνγήο ζηελ
εχινγε αμία θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε θαη ησλ πξνβιέςεσλ γηα ζηνηρεία
εθηφο ηζνινγηζκνχ, αλήιζαλ ζε €4,702.6 εθαηνκκχξηα, ζε ζχγθξηζε κε
€4,874.7 εθαηνκκχξηα ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2016, θαη αληηζηνηρνχλ ζην 22.8%
ησλ δαλείσλ, ζε ζχγθξηζε κε 23.1% ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2016.
ηηο 30 επηεκβξίνπ 2016, ηα δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90
εκεξψλ κεηψζεθαλ θαηά 5.4% ζηα €8.8 δηζεθαηνκκχξηα απφ €9.3
δηζεθαηνκκχξηα ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2016 θαη θαηά 22.6% απφ €11.3
δηζεθαηνκκχξηα ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015. ηηο 30 επηεκβξίνπ 2016, ν
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δείθηεο δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ κεηψζεθε θαηά 1.4
πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζην 42.6% απφ 44.0% ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2016 θαη θαηά
7.5 πνζνζηηαίεο κνλάδεο απφ 50.1% ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015. Σν πνζνζηφ
θάιπςεο ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ κε
πξνβιέςεηο αλήιζε ζην 53.6% ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2016 απφ 52.6% ζηηο
30 Ηνπλίνπ 2016. Ζ βειηίσζε πνπ ζεκεηψζεθε ζηα δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε
πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ νθείιεηαη ζηελ επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνχ δεκηνπξγίαο
πξνβιεκαηηθψλ δαλείσλ πνπ παξαηεξήζεθε ζε φινπο ηνπο ηξαπεδηθνχο
πειαηεηαθνχο ηνκείο ζηελ Κχπξν θαη ζηoλ ζπλερψο απμαλφκελν ξπζκφ
αλαδηαξζξψζεσλ. ηηο 30 επηεκβξίνπ 2016, ηα ΜΔΓ (βάζεη ΔΑΣ)
κεηψζεθαλ θαηά 4.7% ζηα €11.9 δηζεθαηνκκχξηα απφ €12.5
δηζεθαηνκκχξηα ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2016 θαη θαηά 14.8% απφ €14.0
δηζεθαηνκκχξηα ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015. Γηα πξψηε θνξά, ε κείσζε ησλ
ΜΔΓ (βάζεη ΔΑΣ) θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξηκήλνπ πνπ έιεμε ζηηο 30
επηεκβξίνπ 2016 ππεξέβε ηε κείσζε ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ
ησλ 90 εκεξψλ, θπξίσο ιφγσ ηεο ηθαλνπνηεηηθήο απφδνζεο ησλ ΜΔΓ
(βάζεη ΔΑΣ) γηα κηα πεξίνδν 12 κελψλ κεηά ηελ αλαδηάξζξσζή ηνπο πνπ
είρε σο απνηέιεζκα ηελ έμνδν ηνπο απφ ηελ θαηεγνξία ησλ ΜΔΓ (βάζεη
ΔΑΣ) εθφζνλ πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα. ηηο 30 επηεκβξίνπ 2016, ν δείθηεο
ΜΔΓ (βάζεη ΔΑΣ) κεηψζεθε ζην 57.8% απφ 59.3% ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2016
θαη απφ 61.8% ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015. Σν πνζνζηφ θάιπςεο ησλ ΜΔΓ
(βάζεη ΔΑΣ) κε πξνβιέςεηο αλήιζε ζην 39.5% ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2016
απφ 39% ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2016.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ελληακήλνπ πνπ έιεμε ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2016, ε
ΜΓΑ απέθηεζε αθίλεηα χςνπο €893.9 εθαηνκκπξίσλ, κέζσ ζπκθσληψλ
αληαιιαγήο ρξένπο κε αθίλεηα θαη πψιεζε αθίλεηα χςνπο €109.8
εθαηνκκπξίσλ. ηηο 30 επηεκβξίνπ 2016, ε ΜΓΑ δηαρεηξηδφηαλ αθίλεηα
κε ινγηζηηθή αμία χςνπο €1.3 δηζεθαηνκκπξίσλ.
Σα θαζαξά έζνδα απφ ηφθνπο κεηψζεθαλ απφ €175.7 εθαηνκκχξηα ζε
€164.0 εθαηνκκχξηα γηα ην ηξίκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2016 θαη 30
επηεκβξίνπ 2016, αληίζηνηρα, κείσζε χςνπο €11.7 εθαηνκκπξίσλ θπξίσο
ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ ζηε Κχπξν, πνπ κε ηε
ζεηξά ηεο, νθείιεηαη ζηηο ζπκθσλίεο αληαιιαγήο ρξένπο κε αθίλεηα θαη
κεηνρέο θαη ζε άιιεο ελέξγεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αλαδηαξζξψζεηο
δαλείσλ. Σν θαζαξφ επηηνθηαθφ πεξηζψξην γηα ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2016
κεηψζεθε ζε 3.3%, ζε ζχγθξηζε κε 3.6% γηα ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2016.
Σν θαζαξφ επηηνθηαθφ πεξηζψξην αλήιζε ζην 3.5% γηα ην ελληάκελν πνπ
έιεμε ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2016.
Σα θέξδε πξηλ ηηο πξνβιέςεηο αλήιζαλ απφ €125.5 εθαηνκκχξηα ζε €126.9
εθαηνκκχξηα γηα ην ηξίκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2016 θαη 30
επηεκβξίνπ 2016 αληίζηνηρα, κηα αχμεζε χςνπο €1.4 εθαηνκκπξίσλ ε
νπνία είλαη θπξίσο ην απνηέιεζκα ηνπ ζπκςεθηζκνχ ηνπ κεησκέλνπ
θαζαξνχ εηζνδήκαηνο απφ ηφθνπο πνπ αληηζηαζκίζηεθε απφ ηα απμεκέλα
θέξδε απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα (θπξίσο ιφγσ θέξδνπο €9.0
εθαηνκκπξίσλ πνπ πξνήιζε απφ ηελ επαλαγνξά νκνιφγσλ ηεο Κππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο ηα νπνία θαηείρε ε Σξάπεδα) θαη απφ ηελ ηξηκεληαία κείσζε
χςνπο 5.1% ζηα ζπλνιηθά έμνδα (δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα κε
επαλαιακβαλφκελα έμνδα πνπ αθνξνχλ ην ΔΑ θαη ηα έμνδα
αλαδηάξζξσζεο), θπξίσο ιφγσ ηεο κείσζεο χςνπο 7% ζην θφζηνο
πξνζσπηθνχ (δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα κε επαλαιακβαλφκελα έμνδα πνπ
αθνξνχλ ην ΔΑ), πνπ νθείιεηαη ζην κεησκέλν πξνζσπηθφ ζηελ Κχπξν σο
απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΔΑ θαηά ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2016.
Ο δείθηεο θφζηνο πξνο έζνδα αλήιζε ζην 42% γηα ην ελληάκελν πνπ έιεμε
ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2016 ελψ γηα ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2016 αλήιζε ζην
41%, ζε ζχγθξηζε κε 43% ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2016.
Ζ ηθαλνπνηεηηθή ιεηηνπξγηθή θεξδνθνξία ζπλερίζηεθε ην ηξίην ηξίκελν ηνπ
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B.8

Δπηιεγκέλεο θύξηεο
άηππεο (pro forma)
ρξεκαηννηθνλνκηθέο
πιεξνθνξίεο

B.9

Πξόβιεςε /
εθηίκεζε θεξδώλ
Δπηθπιάμεηο ζηελ
έθζεζε ειέγρνπ

B.10

2016 θαη αλήιζε ζε €126.9 εθαηνκκχξηα θαη δηνρεηεχηεθε γηα βειηίσζε ηεο
ηθαλφηεηαο ηνπ πγθξνηήκαηνο λα απνξξνθά δεκηέο ζηνλ Ηζνινγηζκφ κέζσ
απμεκέλσλ πξνβιέςεσλ, κηα πνιηηηθή ε νπνία αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί
θαη κέζα ζην 2017. Οη πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε δαλείσλ (κείνλ
θέξδε/(δεκηέο) απφ απναλαγλψξηζε δαλείσλ θαη αιιαγέο ζηηο αλακελφκελεο
ηακεηαθέο ξνέο) αλήιζαλ ζε €266.9 εθαηνκκχξηα γηα ην ελληάκελν πνπ
έιεμε ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2016 θαη απμήζεθαλ απφ €95.4 εθαηνκκχξηα ζε
€109.1 εθαηνκκχξηα γηα ην ηξίκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2016 θαη 30
επηεκβξίνπ 2016 αληίζηνηρα. Ζ εηεζηνπνηεκέλε ρξέσζε πξνβιέςεσλ γηα
ην ελληάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2016 αλήιζε ζε 1.6% επί ηνπ
ζπλφινπ ησλ δαλείσλ ζε ζχγθξηζε κε 1.4% γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο
30 Ηνπλίνπ 2016.
Οη απνκεηψζεηο άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γηα ην ελληάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 επηεκβξίνπ
2016 αλήιζαλ ζε €33.8 εθαηνκκχξηα, ζε ζχγθξηζε κε €37.1 εθαηνκκχξηα
γηα ην ελληάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2016. Οη απνκεηψζεηο
άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ γηα ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2016 αλήιζαλ ζε €12.2 εθαηνκκχξηα, ζε
ζχγθξηζε κε €13.6 εθαηνκκχξηα ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2016,
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο απνκείσζεο απνζεκάησλ αθηλήησλ ζε Κχπξν,
Διιάδα θαη Ρνπκαλία.
Σα θέξδε κεηά ηε θνξνινγία πνπ αλαινγνχλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο
Σξάπεδαο αλήιζαλ ζε €61.6 εθαη. γηα ην ελληάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30
επηεκβξίνπ 2016 θαη κεηψζεθαλ απφ €6.1 εθαη. ζε €5.3 εθαη. θαηά ην
ηξίκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2016 θαη 30 επηεκβξίνπ 2016,
αληίζηνηρα.
Γελ ηζρχνπλ. Ζ BOCH είλαη κηα λενζπζηαζείζα εηαηξία θαη απφ ηελ
ίδξπζή ηεο, δελ είρε δξαζηεξηφηεηεο θαη πξηλ ην ρέδην ηεζεί ζε Ηζρχ δελ ζα
θαηέρεη νπνηαδήπνηε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή νπνηεζδήπνηε ππνρξεψζεηο.
Δθφζνλ ην ρέδην ηεζεί ζε Ηζρχ, ε BOCH ζα θαηαζηεί ε λέα κεηξηθή
εηαηξεία ηεο Σξάπεδαο θαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, νη ππνρξεψζεηο θαη ηα
θέξδε ηεο ζε ελνπνηεκέλε βάζε, ζα είλαη εθείλα ηνπ πγθξνηήκαηνο.
Γελ ηζρχεη. Γελ ππάξρεη θακία πξφβιεςε ή εθηίκεζε θεξδψλ.
Ζ Έθζεζε ησλ Λνγηζηψλ πνπ δίλεηαη ζε ζρέζε κε ηελ Ηζηνξηθή
Οηθνλνκηθή Πιεξνθφξεζε πεξηέρεη κηα επηθχιαμε ζε ζρέζε κε ηελ
νηθνλνκηθή πεξίνδν πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013.
Ζ επηθχιαμε ζρεηίδεηαη κε ηελ αδπλακία ηεο Σξάπεδαο λα επηκεηξήζεη ηηο
κεηνρέο πνπ εθδφζεθαλ (α) ζε ζρέζε κε ηελ δηάζσζε κε ίδηα κέζα ησλ
αλαζθάιηζησλ θαηαζέζεσλ θαη πηζησηηθψλ ηίηισλ, ζχκθσλα κε ηηο
πξφλνηεο ησλ ζρεηηθψλ Γηαηαγκάησλ πνπ εθδφζεθαλ θαη επηβιήζεθαλ απφ
ηελ Αξρή Δμπγίαλζεο ην 2013, θαη (β) ζε ζρέζε κε ηελ εμαγνξά
ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο Λατθήο
Σξάπεδαο ην 2013, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ησλ ζρεηηθψλ Γηαηαγκάησλ
πνπ εθδφζεθαλ θαη επηβιήζεθαλ απφ ηελ Αξρή Δμπγίαλζεο, ζηελ εχινγε
αμία ηνπο, φπσο απαηηείηαη απφ ηα ΓΠΥΑ.
Ζ Έθζεζε ησλ Λνγηζηψλ πεξηιακβάλεη επίζεο έκθαζε ζέκαηνο ζε ζρέζε κε
ηελ ηθαλφηεηα ηεο Σξάπεδαο λα ζπλερίζεη σο δξψζα νηθνλνκηθή κνλάδα,
θαζψο επίζεο θαη ην γεγνλφο φηη ην πγθξφηεκα δελ πιεξνί επί ηνπ
παξφληνο ηηο επνπηηθέο απαηηήζεηο ξεπζηφηεηαο ζηελ Κχπξν. Ζ Σξάπεδα
πξνέβε ζε αλαθνξά ζηε ζπγθεθξηκέλε αβεβαηφηεηα ζηε εκείσζε 4 ηεο
Ηζηνξηθήο Οηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο. Ζ Έθζεζε ησλ Λνγηζηψλ δελ
πεξηέρεη επηθχιαμε ζε ζρέζε κε ην ζέκα απηφ.
Ζ Έθζεζε Δπηζθφπεζεο γηα ην ηξίην ηξίκελν πεξηιακβάλεη επίζεο έκθαζε
ζέκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ ηθαλφηεηα ηεο Σξάπεδαο λα ζπλερίζεη σο δξψζα
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νηθνλνκηθή κνλάδα, θαζψο επίζεο θαη ην γεγνλφο φηη ην πγθξφηεκα δελ
πιεξνί επί ηνπ παξφληνο ηηο επνπηηθέο απαηηήζεηο ξεπζηφηεηαο ζηελ
Κχπξν. Ζ Σξάπεδα πξνέβε ζε αλαθνξά ζηε ζπγθεθξηκέλε αβεβαηφηεηα ζηε
εκείσζε 5 ηεο Οηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ. Ζ
Έθζεζε Δπηζθφπεζεο γηα ην ηξίην ηξίκελν δελ πεξηέρεη επηθχιαμε ζε
ζρέζε κε ην ζέκα απηφ.
B.11

Κεθάιαην Κίλεζεο

Ζ BOCH εθθέξεη ηελ άπνςε φηη, ην θεθάιαην θίλεζεο ηνπ πγθξνηήκαηνο
δελ επαξθεί γηα ηηο ηξέρνπζεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ, δειαδή θαηά ηνπο
επφκελνπο 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ
Γειηίνπ, γηα ηνπο εμήο ιφγνπο.
Οη θεθαιαηαθέο αλάγθεο ηνπ πγθξνηήκαηνο είλαη εμαηξεηηθά επαίζζεηεο
ζηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ Κχπξν. Παξφιν πνπ ε
Κππξηαθή νηθνλνκία άξρηζε λα αλαθάκπηεη απφ ηηο αξρέο ηνπ 2015, ε
ζπλερηδφκελε αλάθακςε κπνξεί λα επεξεαζηεί αξλεηηθά απφ δηάθνξνπο
παξάγνληεο θαη θηλδχλνπο. Δπνκέλσο, δελ κπνξεί λα ππάξμεη θακία
βεβαίσζε φηη ε Κππξηαθή νηθνλνκία δελ ζα επεξεαζηεί αξλεηηθά θαηά
ηνπο επφκελνπο δψδεθα κήλεο.
Μηα επηδείλσζε ησλ ζπλζεθψλ ζηελ Κππξηαθή νηθνλνκία πνπ ζα
πξνθαινχζε ζεκαληηθή θπγή θαηαζέζεσλ απφ ην Κππξηαθφ ηξαπεδηθφ
ζχζηεκα (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Σξάπεδαο) ζα κπνξνχζε λα έρεη σο
απνηέιεζκα ηελ εμάξηεζε ηεο Σξάπεδαο ζε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ ELA
χςνπο κέρξη θαη €2.8 δηζεθαηνκκπξίσλ ππφ έλα ινγηθφ, πιένλ δπζκελέο
ζελάξην (reasonable worst case scenario). Ο ππνινγηζκφο βαζίζηεθε ζε
ιεπηνκεξή αλάιπζε ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο ζρεηηθά κε ην
θέξδνο ή ηε δεκηά θαη ηα απνζέκαηα θεθαιαίνπ θαη ξεπζηφηεηαο ππφ έλα
βαζηθφ ζελάξην θαζψο επίζεο θαη ππφ έλα ινγηθφ, πιένλ δπζκελέο ζελάξην
ελψ έιαβε ππφςε ηε καθξννηθνλνκηθή θαη
επνπηηθή ζέζε ηνπ
πγθξνηήκαηνο. Γηα ηε ζχζηαζε ηνπ ινγηθνχ πιένλ δπζκελνχο ζελαξίνπ
ιήθζεθαλ ππφςε, κεηαμχ άιισλ, παξαδνρέο καθξννηθνλνκηθήο θχζεσο
πνπ πξνζνκνηψλνπλ ην πεξηβάιινλ θξίζεο πνπ επηθξαηεί ζηελ Κχπξν.
πλέπεηα απηήο ηεο εμάξηεζεο, ζα είλαη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο πνπ ζα
επηβιεζνχλ ζηελ Σξάπεδα απφ ηελ ΚΣΚ θαη/ή ηελ ΔΚΣ.
Οη ζπλέπεηεο ηεο απνηπρίαο ηεο Σξάπεδαο λα εμαζθαιίζεη ρξεκαηνδφηεζε
απφ ηνλ ELA ή φπνηεο απαηηήζεηο ηεζνχλ απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο σο
πξνυπφζεζε γηα ηελ παξνρή ELA, ζα εμαξηεζνχλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο
αηηίεο ελφο ηέηνηνπ γεγνλφηνο θαη κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ππνρξέσζε
δηάζεζεο αξηζκνχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο, ππνρξέσζε
άληιεζεο επηπιένλ θεθαιαίνπ θαη/ή επηβνιή πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ θαη
πεξηνξηζκψλ ζηε δηαθίλεζε θεθαιαίσλ απφ ηελ Κπβέξλεζε θαη/ή άιια
κέηξα πνπ δχλαηαη λα επηβιεζνχλ ζηελ Σξάπεδα ζηα πιαίζηα ηεο oδεγίαο
BRRD θαη SRM.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη ηεο άπνςεο φηη ε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ
ELA ζα πξέπεη λα παξακείλεη δηαζέζηκε πξνο ηελ Σξάπεδα γηα ην ιφγν φηη
είλαη δηαζέζηκε ζε φια ηα θεξέγγπα πηζησηηθά ηδξχκαηα ηεο Δπξσδψλεο
θαη ε Σξάπεδα αλακέλεηαη φηη ζα παξακείλεη θεξέγγπα, θαζψο θαη φηη ζα
δηαηεξεί ηθαλνπνηεηηθέο επηιέμηκεο εμαζθαιίζεηο πνπ ζα ηελ θαηαζηνχλ
επηιέμηκε γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ ELA ππφ ην βαζηθφ θαη ην ινγηθφ
πιένλ δπζκελέο ζελάξην. Καζψο ε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ ELA είλαη
βξαρππξφζεζκε (ζπλήζσο παξέρεηαη γηα κηα πεξίνδν 2 κε 4 εβδνκάδσλ) θαη
ε παξνρή ηεο ππφθεηηαη ζηελ Έγθξηζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο ΔΚΣ, ηα κέιε
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ ηελ ζεσξνχλ σο δεζκεπηηθή ηακεηαθή
δηεπθφιπλζε γηα ζθνπνχο δήισζεο γηα ηελ επάξθεηα θεθαιαίνπ θίλεζεο
θαη σο εθ ηνχηνπ ε δήισζε επάξθεηαο θεθαιαίνπ θίλεζεο πνπ παξαηίζεηαη
πην πάλσ πεξηέρεη επηθχιαμε ζρεηηθά κε ην ζέκα.
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Ωζηφζν, ε Σξάπεδα γηα λα αληηκεησπίζεη ηνλ θίλδπλν ηεο εμάξηεζεο απφ
ρξεκαηνδφηεζε ELA ππφ έλα ινγηθφ, πιένλ δπζκελέο ζελάξην εξγάδεηαη
ελεξγά κε ζθνπφ ηελ πιήξε απνπιεξσκή ηεο ζεκεξηλήο ρξεκαηνδφηεζεο
απφ ηνλ ELA πξηλ απφ ην πξψην εμάκελν ηνπ 2017. Μεηά απφ κηα ηέηνηα
απνπιεξσκή, ε Σξάπεδα ζα ζπλερίζεη ηηο πξνζπάζεηεο γηα ελίζρπζε ησλ
απνζεκάησλ ξεπζηφηεηαο ηεο, κέζσ ηεο αχμεζεο ησλ θαηαζέζεσλ θαη/ή
κέζσ άληιεζεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηηο αγνξέο έηζη ψζηε λα κεηψζεη θαη
ηειηθά λα εθκεδελίζεη πηζαλή κειινληηθή εμάξηεζε απφ ηνλ ELA θάησ απφ
έλα ινγηθφ, πιένλ δπζκελέο ζελάξην. Παξφιν πνπ απηφ ζα εμαξηεζεί απφ
ηελ κειινληηθή επίδνζε ηνπ πγθξνηήκαηνο, ε BOCH είλαη ηεο άπνςεο φηη
ε Σξάπεδα ζα πεηχρεη ην ζηφρν ησλ επαξθψλ απνζεκάησλ ξεπζηφηεηαο.

Δλόηεηα Γ - Κηλεηέο αμίεο
ηνηρείν
Γ.1
Δίδνο θαη θαηεγνξία
θηλεηώλ αμηώλ πνπ
πξνζθέξνληαη θαη/ή
εηζάγνληαη πξνο
δηαπξαγκάηεπζε
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
νπνηνπδήπνηε αξηζκνύ
αλαγλώξηζεο ησλ
θηλεηώλ αμηώλ

Γ.2

Νόκηζκα ζην νπνίν
είλαη εθθξαζκέλεο νη
θηλεηέο αμίεο

Γ.3

Αξηζκόο κεηνρώλ πνπ
εθδόζεθαλ θαη
νλνκαζηηθή αμία αλά
κεηνρή

Γ.4

Γηθαηώκαηα πνπ
ζπλδένληαη κε ηηο
θηλεηέο αμίεο

Γ.5

Πεξηνξηζκνί ζηελ
ειεύζεξε κεηαβίβαζε
ησλ θηλεηώλ αμηώλ

Οη θηλεηέο αμίεο γηα ηηο νπνίεο πξφθεηηαη λα γίλεη αίηεζε εηζαγσγήο είλαη
ζπλήζεηο κεηνρέο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο BOCH χςνπο €0.10
έθαζηε. Γελ ζα γίλεη αίηεζε γηα εηζαγσγή νπνηαζδήπνηε άιιεο
θαηεγνξίαο κεηνρψλ ηεο BOCH.
Αηηήζεηο ζα γίλνπλ ζην: (i) UKLA γηα εηζαγσγή (Standard Listing) ηνπ
ζπλφινπ ηνπ ζπλήζνπο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο BOCH ζην Δπίζεκν
Μεηξψν FCA (ii) LSE γηα ηελ εηζαγσγή θαη δηαπξαγκάηεπζε ηνπ
ζπλφινπ ηνπ ζπλήζνπο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο BOCH ζηελ Κχξηα
Αγνξά ηνπ LSE, θαζψο θαη (iii) ζην ΥΑΚ γηα ηελ εηζαγσγή θαη
δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ ζπλήζνπο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο
BOCH ζηελ Κχξηα Αγνξά ηνπ ΥΑΚ.
Όηαλ εηζαρζνχλ πξνο δηαπξαγκάηεπζε, νη Μεηνρέο ηεο BOCH ζα
θαηαρσξεζνχλ κε ISIN IE00BD5B1Y92.
Δπξψ. Μεηά ηελ Δηζαγσγή ζην LSE, ε δηαπξαγκάηεπζε ησλ Μεηνρψλ ηεο
BOCH ζην LSE ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε επξψ. Μεηά ηελ Δηζαγσγή ζην
ΥΑΚ, ε δηαπξαγκάηεπζε ησλ Μεηνρψλ ηεο BOCH ζα πξαγκαηνπνηείηαη
ζε Δπξψ.
Ζ ζπλνιηθή νλνκαζηηθή αμία ηνπ εθδνζέληνο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο
BOCH ακέζσο κεηά ηελ Δηζαγσγή αλακέλεηαη λα είλαη πεξίπνπ
€45,000,000 δηαηξνχκελν ζε πεξίπνπ 450,000,000 ζπλήζεηο κεηνρέο
νλνκαζηηθήο αμίαο € 0.10 έθαζηε, νη νπνίεο ζα εθδνζνχλ πιήξσο
εμνθιεκέλεο, ππνινγηζκέλεο ζχκθσλα κε ηε Βάζε Δλνπνίεζεο. Ωο κέξνο
ηνπ ρεδίνπ, ε BOCH ζα πξνρσξήζεη ζηελ έθδνζε κέρξη θαη 700,000,000
ζπλήζσλ κεηνρψλ.
Οη Μεηνρέο ηεο BOCH ζα θαηαηάζζνληαη σο pari passu απφ φιεο ηηο
απφςεηο κεηαμχ ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ςεθνθνξίαο θαη
θαηαλνκήο γηα ηα φπνηα κεξίζκαηα θαη δηαλνκέο επί ησλ κεηνρψλ ηεο
BOCH αλαθνηλψλνληαη, πξαγκαηνπνηνχληαη ή θαηαβάιινληαη κεηά ηελ
έθδνζή ηνπο θαη γηα ηπρφλ δηαλνκέο πνπ ζα γίλνπλ ζε πεξίπησζε
εθθαζάξηζεο ηεο BOCH.
Οη Μεηνρέο ηεο BOCH είλαη ειεχζεξα κεηαβηβάζηκεο θαη δελ ππάξρνπλ
πεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζή ηνπο εθηφο απφ ηνπο εμήο:
χκθσλα κε ηα Άξζξα ηεο BOCH, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο BOCH
κπνξεί, θαηά ηελ απφιπηε δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα θαη ρσξίο λα δίλεη
νπνηαδήπνηε ιφγν λα αξλεζεί ηελ εγγξαθή:
(i) νπνηαζδήπνηε κεηαβίβαζεο κεηνρήο, ε νπνία δελ έρεη εμνθιεζεί
πιήξσο, ή
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(ii) νπνηαζδήπνηε κεηαβίβαζεο απφ ή πξνο αλήιηθν ή άηνκν πνπ δελ
είλαη πλεπκαηηθά πγηέο,
αιιά απηφ δελ ηζρχεη γηα ηε κεηαβίβαζε κηαο ηέηνηαο κεηνρήο πνπ
πξνθχπηεη απφ ηελ πψιεζε ηεο κεηνρήο κέζσ ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ φπνπ
είλαη εηζεγκέλε ε κεηνρή.
χκθσλα κε ην Άξζξα ηεο BOCH, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο BOCH
κπνξεί λα αξλεζεί ηελ αλαγλψξηζε νπνηνπδήπνηε εγγξάθνπ κεηαβίβαζεο,
εθηφο εάλ:
(i) εθηφο απφ ηηο κεηαβηβάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηξφπν
πνπ επηηξέπεηαη ζχκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνχο ηνπ 1996, ηνλ
πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν ή ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο πνπ
εθδίδνληαη δπλάκεη απηνχ, ην έγγξαθν ζπλνδεχεηαη απφ ην
πηζηνπνηεηηθφ ησλ κεηνρψλ ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη θαη άιια
απνδεηθηηθά ζηνηρεία, πνπ ηo Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο BOCH
κπνξεί εχινγα λα απαηηήζεη γηα λα δείμεη ην δηθαίσκα ηνπ
εθρσξεηή λα πξνβεί ζηε κεηαβίβαζε;
(ii) αθνξά κηα κεηνρή πνπ είλαη πιήξσο εμνθιεκέλε
(iii) αθνξά κεηνρή πάλσ ζηελ νπνία ε BOCH δελ έρεη δηθαίσκα
επίζρεζεο
(iv) είλαη γηα κηα κφλν θαηεγνξία κεηνρήο
(v) είλαη δεφλησο ζεσξεκέλε ή δεφλησο πηζηνπνηεκέλε ή
απνδεηθλχεη κε άιιν ηξφπν θαη πξνο ηθαλνπνίεζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο BOCH ηελ απαιιαγή απφ ηα ηέιε
ραξηνζήκνπ (εάλ απηφ απαηηείηαη);
(vi) πξαγκαηνπνηείηαη πξνο ην ζπκθέξνλ ιηγφηεξσλ απφ
έμη
παξαιεπηψλ θαη
(vii) έρεη θαηαηεζεί ζην εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο BOCH ή ζε
νπνηνδήπνηε άιιν κέξνο φπσο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο
BOCH κπνξεί λα νξίδεη.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο BOCH κπνξεί λα αξλεζεί ηελ εγγξαθή
νπνηαζδήπνηε κεηαβίβαζεο κεηνρψλ ζε κε πηζηνπνηεκέλε κνξθή κφλν ζε
ηέηνηεο πεξηζηάζεηο νη νπνίεο κπνξεί λα επηηξέπνληαη ή απαηηνχληαη απφ
ηνπο Καλνληζκνχο ηνπ 1996.
Δπηπξφζζεηα κε ηα άιια δηθαηψκαηα ή εμνπζίεο πνπ παξέρνληαη ζηελ
BOCH απφ ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν ή απφ ηα Άξζξα ηεο BOCH, ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο BOCH έρεη ην δηθαίσκα λα εθδψζεη αλά πάζα
ζηηγκή εηδνπνίεζε πξνο νπνηνδήπνηε κέηνρν, απαηηψληαο ηελ
θνηλνπνίεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ ζηε BOCH. Αλ ν κέηνρνο δελ
ζπκκνξθσζεί κε ηελ ζπγθεθξηκέλε εηδνπνίεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε
εηδνπνίεζε πνπ πεγάδεη απφ ηνλ Πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν, ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην ηεο BOCH έρεη ην δηθαίσκα λα εθδψζεη επηπιένλ εηδνπνίεζε
πξνο ηνλ ελ ιφγσ κέηνρν, φηη κεηαμχ άιισλ, φηαλ νη ελ ιφγσ κεηνρέο
αληηπξνζσπεχνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 0.25% ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηνπ
εθδνζέληνο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο κεηνρψλ
δελ ζα γίλεηαη θαηαρψξεζε θακίαο κεηαβίβαζεο κεηνρψλ εθηφο απφ
ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο.
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Γ.6

Δηζαγσγή

Γ.7

Μεξηζκαηηθή
Πνιηηηθή

Θα ππνβιεζεί αίηεζε πξνο ην UKLA θαη ζην LSE γηα ηελ εηζαγσγή
(Standard Listing) φισλ ησλ κεηνρψλ ηεο BOCH ζην Δπίζεκν Μεηξψν
θαη γηα δηαπξαγκάηεπζε ζηελ Κχξηα Αγνξά, θαζψο θαη ζην ΥΑΚ γηα ηελ
εηζαγσγή ησλ κεηνρψλ ηεο BOCH ζην ΥΑΚ θαη γηα δηαπξαγκάηεπζή ηνπο
ζηελ Κχξηα Αγνξά ηνπ ΥΑΚ. ηελ πεξίπησζε πνπ νη ζρεηηθέο αηηήζεηο
ζην UKLA, ζην LSE θαη ζην ΥΑΚ νινθιεξσζνχλ κε επηηπρία θαη ην
ρέδην ηεζεί ζε Ηζρχ αλακέλεηαη φηη ε Δηζαγσγή ζα ιάβεη ρψξα ην
ζπληνκφηεξν ζηηο 13 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2017 θαη φηη ε δηαπξαγκάηεπζε ησλ
κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο BOCH ζα αξρίζεη ζην ΥΑΚ θαη ζην LSE ζηηο
10:30π.κ. (ψξα Κχπξνπ) θαη ζηηο 8:00π.κ (ψξα Λνλδίλνπ) αληίζηνηρα ή
φηαλ απηφ θαηαζηεί εθηθηφ θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία.
Ζ BOCH είλαη κηα λενζπζηαζείζα εηαηξεία θαη δελ είρε δξαζηεξηνπνηεζεί
απφ ηελ ίδξπζή ηεο θαη, πξηλ ην ρέδην ηεζεί ζε Ηζρχ, δελ ζα θαηέρεη
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή έρεη νπνηεζδήπνηε ππνρξεψζεηο. Αθνχ ην ρέδην
ηεζεί ζε Ηζρχ, ε BOCH ζα είλαη ν κνλαδηθφο ηδηνθηήηεο ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο. Γελ πξννξίδεηαη ε BOCH λα έρεη αλεμάξηεηεο
δξαζηεξηφηεηεο θαη σο εθ ηνχηνπ, δελ αλακέλεηαη φηη ε BOCH ζα
δεκηνπξγήζεη νπνηαδήπνηε θέξδε κε ηα νπνία λα πιεξψζεη κεξίζκαηα,
εθηφο απφ ηα κεξίζκαηα πνπ ιακβάλεη απφ ηελ Σξάπεδα.
Ζ ΔΚΣ έρεη επηβάιεη κηα ζεηξά πεξηνξηζκψλ ζην πγθξφηεκα,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απαγφξεπζεο δηαλνκήο κεξηζκάησλ απφ ηελ
Σξάπεδα θαη ηελ απαγφξεπζε παξνρήο κεηαβιεηψλ απνδνρψλ ζην
πξνζσπηθφ ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη ηελ απαίηεζε λα ιακβάλνπλ ηελ
έγθξηζε ηεο ΔΚΣ πξηλ απφ ηελ παξνρή θεθαιαίνπ ή ρξεκαηνδφηεζεο ζε
νπνηαδήπνηε ζπγαηξηθή εηαηξεία. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ΓΔΔΑ ην
2016, βάζεη ηνπ πξνζρεδίνπ ηεο θνηλνπνίεζεο πνπ ιήθζεθε ηνλ
επηέκβξην ηνπ 2016 θαη ηεο ηειηθήο έγθξηζεο πνπ αλακέλεηαη κέρξη ην
ηέινο ηνπ 2016, ην πγθξφηεκα αλακέλεη φηη ε απαγφξεπζε ηεο ΔΚΣ γηα
παξνρή κεηαβιεηψλ απνδνρψλ ζα αξζεί θαη ζα αληηθαηαζηαζεί κε
πεξηνξηζκφ ησλ κεηαβιεηψλ απνδνρψλ πνπ ζα παξέρνληαη ζην 10% ησλ
θαζαξψλ εζφδσλ.
Δπηπιένλ, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη πεξηνξηζκνί πνπ
πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ έρνπλ αξζεί θαη/ή δελ είλαη πιένλ ζε ηζρχ,
ζχκθσλα κε ηελ Ηξιαλδηθή λνκνζεζία ε BOCH κπνξεί λα θάλεη κφλν
δηαλνκέο απφ δηαλεκεηέα απνζεκαηηθά (θαζνξίδεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο
ζρεηηθέο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο) θαη θακηά δηαλνκή ή κέξηζκα
κπνξεί λα γίλνπλ, εθηφο αλ ηα θαζαξά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο BOCH
είλαη ίζα ή κεγαιχηεξα απφ, ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαινχκελνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο BOCH θαη ησλ κε δηαλεκεηέσλ απνζεκαηηθψλ
θαη ε δηαλνκή δελ κεηψλεη ην θαινχκελν κεηνρηθφ θεθαιαίν ηεο BOCH
θάησ απφ ην ζπγθεθξηκέλν άζξνηζκα.
Ακέζσο κεηά ηελ Δηζαγσγή, ε BOCH δελ ζα έρεη θαλέλα δηαλεκεηέν
απνζεκαηηθφ απφ ηo νπνίo ζα κπνξνχλ λα γίλνπλ δηαλνκέο θαη δελ
ππάξρεη θακία εγγχεζε φηη ηo απνζεκαηηθφ απηφ ζα παξάγεηαη ή ζα
δεκηνπξγείηαη.
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Δλόηεηα Γ - Κίλδπλνη
ηνηρείν
Γ.1
Βαζηθέο
πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηνπο
βαζηθνύο θηλδύλνπο
πνπ αθνξνύλ εηδηθά
ηνλ εθδόηε ή ηνλ
ηνκέα
δξαζηεξηόηεηάο ηνπ
























Οη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζηελ Κχπξν είραλ θαη κπνξεί λα
ζπλερίζνπλ λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ
πγθξνηήκαηνο, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε, ηα
απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπ.
Οη νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο εμειίμεηο ζηελ Δπξψπε θαη ζε
παγθφζκην επίπεδν ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ζε
κεγάιν βαζκφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πγθξνηήκαηνο, ηελ
ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε, ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηψλ
ηνπ θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπ.
Ζ Σξάπεδα έρεη επεξεαζηεί ζεκαληηθά θαη ζα κπνξνχζε λα
επεξεαζηεί ζεκαληηθά ζην κέιινλ, απφ ηελ αδπλακία ή ηελ
αληηιεπηή αδπλακία πνπ ζεσξείηαη φηη παξνπζηάδνπλ ηα άιια
ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα.
Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη νη πξννπηηθέο ηνπ πγθξνηήκαηνο
επεξεάδνληαη ζεκαληηθά απφ ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα κεηψζεη ην
πςειφ επίπεδν ησλ ΜΔΓ ζην πθηζηάκελν ραξηνθπιάθην ηνπ θαη
απφ ηελ ηηκή ζηελ νπνία είλαη ζε ζέζε λα πσιήζεη απηά ηα ΜΔΓ.
Δπεηδή έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ρνξεγήζεσλ
ηνπ πγθξνηήκαηνο είλαη εμαζθαιηζκέλν θαηά θχξην ιφγν ζηελ
Κππξηαθή αγνξά αθηλήησλ θαη ην πγθξφηεκα έρεη έλα ζεκαληηθφ
ραξηνθπιάθην αθηλήησλ ζηελ Κχπξν, θπξίσο σο απνηέιεζκα ηεο
επηβνιήο εμαζθαιίζεσλ γηα ηα δάλεηα, νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ
πγθξνηήκαηνο, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε, ηα
απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηψλ θαη νη πξννπηηθέο ηνπ επεξεάδνληαη
ζεκαληηθά απφ ηηο αιιαγέο ζηε δήηεζε θαη ζηηο ηηκέο ησλ αθηλήησλ
ζηελ Κχπξν.
Απμήζεηο ζε λέεο πξνβιέςεηο ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ
δπζκελψο ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ
πγθξνηήκαηνο.
Σν πγθξφηεκα ππφθεηηαη ζηελ επνπηεία ηεο ΔΚΣ θαη σο εθ ηνχηνπ
κπνξεί λα ηνπ δεηεζεί φπσο απμήζεη ηηο πξνβιέςεηο ζηα δάλεηά ηνπ
ή φπσο αληιήζεη πξφζζεηα θεθάιαηα ή λα νδεγήζεη ζε απμεκέλν
θφζηνο.
Αιιαγέο ζηα πξφηππα ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο ή ινγηζηηθψλ
πνιηηηθψλ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ ζεκαληηθέο θαη δπζκελείο
επηπηψζεηο ζηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηψλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο
θαηάζηαζεο ηνπ πγθξνηήκαηνο θαζψο θαη ζεκαληηθέο αξλεηηθέο
επηπηψζεηο ζηνπο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο.
Δάλ ην πγθξφηεκα δελ δεκηνπξγεί επαξθή θνξνινγεηέα θέξδε έηζη
ψζηε λα αμηνπνηεί ηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ηνπ απαηηήζεηο,
κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθή κείσζε ζηα θαζαξά θέξδε θαη
ζην θεθάιαην ηνπ πγθξνηήκαηνο.
Σν πγθξφηεκα εμαξηάηαη απφ ηηο θαηαζέζεηο πειαηψλ θαη ηε
ρξεκαηνδφηεζε ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ γηα ξεπζηφηεηα θαη ηπρφλ
δπζθνιίεο γηα ηελ εμαζθάιηζε απηψλ ησλ πεγψλ ξεπζηφηεηαο
κπνξεί λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πγθξνηήκαηνο, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ
θαηάζηαζε, ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαη ηηο πξννπηηθέο
ηνπ.
Κπβεξλεηηθέο ελέξγεηεο θαζψο επίζεο θαη ελέξγεηεο ηεο ΔΚΣ πνπ
πξννξίδνληαη γηα ηε ζηήξημε ηεο ξεπζηφηεηαο κπνξεί λα είλαη
αλεπαξθήο ή λα δηαθνπνχλ, κε απνηέιεζκα ην πγθξφηεκα λα κελ
είλαη ζε ζέζε λα απνθηήζεη ηελ απαηηνχκελε ξεπζηφηεηα.
Σν θφζηνο δαλεηζκνχ ηεο Σξάπεδαο ζηηο δηεζλείο αγνξέο φπσο
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επίζεο θαη ε πξφζβαζε ζε ξεπζηφηεηα θαη θεθάιαην έρνπλ
επεξεαζηεί αξλεηηθά απφ κηα ζεηξά ππνβαζκίζεσλ ηεο
πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο Κχπξνπ θαη ηεο Σξάπεδαο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο ζηελ Κχπξν.
Ζ ηθαλφηεηα ηνπ πγθξνηήκαηνο λα πξνβαίλεη ζε ζπλαιιαγέο κε
άιια ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα κπνξεί λα πεξηνξίδεηαη απφ ηελ
πθηζηάκελε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα θαη ην πξνθίι θηλδχλνπ.
Μηα παξαηεηακέλε πεξίνδνο ρακειψλ ή αξλεηηθψλ επηηνθίσλ
αγνξάο ή κεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ κπνξεί λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά
ηα θαζαξά έζνδα απφ ηφθνπο ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη λα έρνπλ
άιιεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο.
Αιιαγέο ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο κπνξεί λα έρνπλ δπζκελείο
επηπηψζεηο ζην πγθξφηεκα.
Κίλδπλνο απφ δηαθπκάλζεηο ζηηο ηξέρνπζεο ηηκέο κεηνρψλ θαη ησλ
ηηκψλ άιισλ θηλεηψλ αμηψλ.
Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πγθξνηήκαηνο δηεμάγνληαη ζε έλα ηδηαίηεξα
αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ.
Ζ ηθαλφηεηα ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ
εξγαζηψλ ηνπ θαη γηα δηαηήξεζε ηεο αληαγσληζηηθήο ηνπ ζέζεο,
εμαξηάηαη, ελ κέξεη, απφ ηελ επηηπρία ησλ λέσλ δξαζηεξηνηήησλ,
πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
λενζχζηαηεο ΜΓΑ, ηε ζηξαηεγηθή ηνπ γηα επέθηαζε ησλ εξγαζηψλ
ηεο Bank of Cyprus UK Ltd θαη ην πξνηεηλφκελν ζρέδην γηα
ςεθηαθή ηερλνινγία θαη ηε δηεμαγσγή ησλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ
ρσξίο ηε ρξήζε ραξηηνχ.
Σν πγθξφηεκα είλαη εθηεζεηκέλν ζε αζθαιηζηηθνχο θαη
αληαζθαιηζηηθνχο θηλδχλνπο.
Σν πγθξφηεκα ζα κπνξνχζε λα απνηχρεη λα πξνζειθχζεη ή λα
δηαηεξήζεη ηελ αλψηαηε δηεχζπλζε ή άιια βαζηθά ζηειέρε.
Σα κέηξα εμνξζνινγηζκνχ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη κηα απνηπρία ζηε
δηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ κε ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο ζα
κπνξνχζαλ λα έρνπλ ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηηο
δξαζηεξηφηεηεο, ιεηηνπξγίεο, ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε
θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ πγθξνηήκαηνο.
Ζ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ πγθξνηήκαηνο απαηηεί ιεπηνκεξή
ηεθκεξίσζε, θαηαγξαθή θαη αξρεηνζέηεζε ελψ ελδερφκελε
παξάιεηςε ησλ αλσηέξσ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζην πγθξφηεκα
ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε θήκε ηνπ, ζηηο
δξαζηεξηφηεηέο ηνπ, ζηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαη ζηελ
ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπ.
Απνηπρία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή βειηίσζε ή αλαβάζκηζε ησλ
ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο ηνπ πγθξνηήκαηνο, ζα κπνξνχζε λα
επεξεάζεη δπζκελψο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ.
Σα ζπζηήκαηα θαη δίθηπα πιεξνθνξηθήο ηεο Σξάπεδαο ππήξμαλ, θαη
ζα ζπλερίζνπλ λα είλαη επάισηα ζηνπο ζπλερείο εμειηζζφκελνπο
θηλδχλνπο ηεο αζθάιεηαο ζηνλ θπβεξλνρψξν θαη ζηνπο άιινπο
ηερλνινγηθνχο θηλδχλνπο.
Σν πγθξφηεκα ρξεζηκνπνηεί εζσηεξηθέο κεζνδνινγίεο θαη κνληέια
δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ παξαδνρέο, θξίζεηο
θαη εθηηκήζεηο πνπ κπνξεί λα αιιάμνπλ απφ θαηξφ εηο θαηξφ ή πνπ
κπνξεί λα απνδεηρζνχλ αλαθξηβή κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη λα
επηθέξνπλ ζην πγθξφηεκα ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε
θήκε ηνπ πγθξνηήκαηνο, ζηηο δξαζηεξηφηεηεο, ζηα απνηειέζκαηα
ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαη ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη
ηηο πξννπηηθέο ηνπ.
Σν πγθξφηεκα είλαη εθηεζεηκέλν ζηνλ θίλδπλν δενληνινγίαο θαη
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Γ.3

Κύξηεο πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηνπο
βαζηθνύο θηλδύλνπο
πνπ αθνξνύλ εηδηθά
ηηο θηλεηέο αμίεο





επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο (conduct risk) θαη ν θίλδπλνο
αλακέλεηαη φηη ζα απμεζεί σο απνηέιεζκα ηεο δηπιήο εηζαγσγήο
ζην Λνλδίλν θαη ζηελ Κχπξν.
Σν πγθξφηεκα ππφθεηηαη ζε θίλδπλν θήκεο (Reputational Risk).
Σν πγθξφηεκα είλαη εθηεζεηκέλν ζηνλ θίλδπλν απάηεο θαη
παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ.
Σν πγθξφηεκα είλαη εθηεζεηκέλν ζε δηάθνξεο κνξθέο λνκηθνχ
θηλδχλνπ, ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηζρπξηδφκελε παξαπιάλεζε θαηά
πψιεζε (mis-selling) ρξεσζηηθψλ ηίηισλ πνπ εθδφζεθαλ απφ ηελ
Σξάπεδα, ηε δηάζσζε κε ίδηα κέζα (bail-in) ησλ κεηφρσλ, ησλ
αλαζθάιηζησλ θαηαζεηψλ θαη άιισλ πηζησηψλ ηεο Σξάπεδαο
ζχκθσλα κε ηελ Αλαθεθαιαηνπνίεζή ηεο απφ ην Μάξηην έσο ηνλ
Ηνχιην ηνπ 2013, θαζψο θαη θαλνληζηηθέο έξεπλεο.
Οη δξαζηεξηφηεηεο θαη νη εξγαζίεο ηνπ πγθξνηήκαηνο ππφθεηληαη
ζε ζεκαληηθνχο θαλνληζκνχο θαη επνπηεία θαη ελδέρεηαη λα
επεξεαζηνχλ αξλεηηθά απφ ηε κε ζπκκφξθσζε ζε νξηζκέλεο
πθηζηάκελεο θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο θαη νπνηεζδήπνηε δπζκελείο
θαλνληζηηθέο θαη Κπβεξλεηηθέο εμειίμεηο.
Ζ λνκνζεηηθή δξάζε θαη ηα ξπζκηζηηθά κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε
ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο κπνξεί λα επεξεάζνπλ
ζεκαληηθά ηελ Σξάπεδα θαη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θαη νηθνλνκηθφ
πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη.
Ωο απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ησλ θαλνληζκψλ BRRD θαη SRM
ζηε Κχπξν θαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, νη αξκφδηεο αξρέο δηαζέηνπλ
έλα επξχ θάζκα δπλαηνηήησλ πνπ ηνπο επηηξέπεη λα επηβάινπλ
κέηξα εμπγίαλζεο ζηελ BOCH θαη ζηελ Σξάπεδα γεγνλφο πνπ ζα
κπνξνχζε λα έρεη αξθεηά αξλεηηθέο επηπηψζεηο γηα ην πγθξφηεκα,
ηνπ Μεηφρνπο ηεο BOCH θαη ηνπο αλαζθάιηζηνπο πηζησηέο ηεο
Σξάπεδαο.
Σν πγθξφηεκα ππφθεηηαη ζε ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ίδηα
θεθάιαηα θαη επηιέμηκεο ππνρξεψζεηο.
Οξηζκέλεο ελέξγεηεο ηνπ πγθξνηήκαηνο πεξηνξίδνληαη απφ ηηο
ξπζκηζηηθέο αξρέο.
Σν πγθξφηεκα είλαη εθηεζεηκέλν ζε θηλδχλνπο ζε ζρέζε κε ηε
ζπκκφξθσζε κε ηνπο λφκνπο θαηά ηεο δηαθζνξάο θαη ηελ επηβνιή
ησλ πξνγξακκάησλ νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ εηο βάξνο νξηζκέλσλ
ρσξψλ, πνιηηψλ θαη θνξέσλ.
Αιιαγέο ζηηο λνκνζεζίεο πεξί πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ
κπνξνχλ λα πεξηνξίζνπλ ηηο ρξεψζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα
νξηζκέλεο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο.
Σν πγθξφηεκα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο λφκνπο πεξί
πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη απνξξήηνπ θαη πηζαλή απνηπρία λα
ην πξάμεη ζα κπνξνχζε λα έρεη ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο
ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πγθξνηήκαηνο, ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή
ηνπ θαηάζηαζε θαη ηε θήκε ηνπ.
Σν πγθξφηεκα είλαη εθηεζεηκέλν ζε θνξνινγηθφ θίλδπλν θαη ε
αδπλακία δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ απηνχ ελδέρεηαη λα έρεη
αξλεηηθέο επηπηψζεηο γηα ην πγθξφηεκα.
Μπνξεί λα κελ αλαπηπρζεί κηα ελεξγή αγνξά γηα ηηο Μεηνρέο ηεο
BOCH.
Ζ ηηκή ησλ κεηνρψλ ηεο BOCH ελδέρεηαη λα παξνπζηάζεη
δηαθπκάλζεηο θαη νη επελδπηέο κπνξεί λα ράζνπλ ην ζχλνιν ή κέξνο
ηεο επέλδπζήο ηνπο.
Ζ απφθηεζε ησλ κεηνρψλ ζηε BOCH κπνξεί λα απαηηεί έγθξηζε
ησλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ θαη ε απνηπρία ιήςεο ηεο ζρεηηθήο
έγθξηζεο, ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζηελ αλαζηνιή ησλ
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δηθαησκάησλ ςήθνπ.
Ζ BOCH δελ αλακέλεη λα πξνβεί ζε θαηαβνιή κεξηζκάησλ γηα ηηο
Μεηνρέο ηεο BOCH γηα φζν δηάζηεκα ε ΔΚΣ επηβάιιεη ζηελ
Σξάπεδα απαγφξεπζε λα θάλεη νπνηαδήπνηε δηαλνκή ζηνπο
κεηφρνπο ηεο θαη αθφκε θαη αλ απηή ε απαγφξεπζε αξζεί, ε BOCH
κπνξεί λα κελ δηαζέηεη νπνηαδήπνηε θέξδε δηαζέζηκα γηα δηαλνκή
θαη δελ ππάξρεη εγγχεζε φηη ηέηνηα θέξδε ζα παξαρζνχλ ή ζα
δεκηνπξγεζνχλ ζην κέιινλ.
Μέηνρνη ηεο BOCH γηα ηνπο νπνίνπο ην επξψ δελ απνηειεί ην
βαζηθφ λφκηζκα δχλαηαη λα είλαη εθηεζεηκέλνη ζε ζπλαιιαγκαηηθφ
θίλδπλν.
Μεηαβηβάζεηο Μεηνρψλ ηεο BOCH, εθηφο απφ ηηο κεηαβηβάζεηο ησλ
ΠΓ ζα ππφθεηληαη γεληθά ζε ηέιε ραξηνζήκνπ ηεο Ηξιαλδίαο.
Δλνηήηα Δ - Πξνζθνξά

ηνηρείν
Δ.1
πλνιηθά θαζαξά
έζνδα θαη εθηίκεζε
ησλ ζπλνιηθώλ
εμόδσλ ηεο
έθδνζεο/πξνζθνξάο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ θαη’ εθηίκεζε
εμόδσλ πνπ
ρξεώλνληαη ζηνλ
επελδπηή από ηνλ
εθδόηε ή ηνλ
πξνζθέξνληα
Δ.2α Λόγνη ηεο πξνζθνξάο,
ρξήζε ησλ εζόδσλ θαη
εθηηκώκελν θαζαξό
πνζό ησλ εζόδσλ

Δ.3

Πεξηγξαθή ησλ όξσλ
θαη πξνϋπνζέζεσλ ηεο
πξνζθνξάο

Ζ BOCH δελ επηδηψθεη λα αληιήζεη θεθάιαηα απφ ηνπο κεηφρνπο θαη έηζη
δελ ζα ππάξρνπλ έζνδα απφ ην ρέδην, ζε ζρέζε κε ηηο Μεηνρέο ηεο
BOCH.
Σα ζπλνιηθά έμνδα, ρξεψζεηο θαη δαπάλεο πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηελ
BOCH θαη ηελ Σξάπεδα ζε ζρέζε κε ην ρέδην εθηηκψληαη ζε πεξίπνπ
€12.5 εθαηνκκχξηα (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ). Σα έμνδα δελ
ζα ρξεσζνχλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ.

Με ην ρέδην ζα δεκηνπξγεζεί κηα λέα κεηξηθή εηαηξεία γηα ηελ Σξάπεδα
Κχπξνπ, πνπ ζπζηάζεθε ζηελ Ηξιαλδία. Ωο εηαηξεία πνπ έρεη ζπζηαζεί
ζηελ Ηξιαλδία, ε λέα κεηξηθή εηαηξεία ηνπ πγθξνηήκαηνο ζα έρεη
ζπζηαζεί ζε κηα ρψξα ηεο Δπξσδψλεο, πνπ κεηά ηελ εηζαγσγή, ζα είλαη
επηιέμηκε γηα έληαμε ζηε ζεηξά δεηθηψλ FTSE UK. Οη δηνηθεηηθνί
ζχκβνπινη ηεο BOCH πηζηεχνπλ φηη νπνηαδήπνηε ελδερφκελε έληαμε ησλ
κεηνρψλ ηεο BOCH ζηε ζεηξά δεηθηψλ FTSE UK ζα νδεγήζεη ζε κηα
επξχηεξε βάζε επελδπηψλ θαη κεγαιχηεξε ξεπζηφηεηα ζηηο κεηνρέο ηεο
BOCH.
Σν ρέδην ππφθεηηαη ζηηο Πξνυπνζέζεηο ηνπ ρεδίνπ. Δάλ νη Πξνυπνζέζεηο
ηνπ ρεδίνπ ηθαλνπνηεζνχλ (ή έρεη ππάξμεη απνπνίεζε ηνπο), θαη ην
ρέδην ηεζεί ζε Ηζρχ, νη ζπλαιιαγέο ζε κεηνρέο ηεο BOCH αλακέλεηαη λα
αξρίζνπλ ζην ΥΑΚ θαη ζην LSE, ην ζπληνκφηεξν ζηηο 10:30 π.κ. (ψξα
Κχπξνπ) θαη 8:00 π.κ. (ψξα Λνλδίλνπ), αληίζηνηρα ζηηο 13 Ηαλνπαξίνπ
2017. ε πεξίπησζε πνπ νπνηαδήπνηε απφ ηηο Πξνυπνζέζεηο ηνπ ρεδίνπ
δελ ηθαλνπνηεζεί (ή έρεη ππάξμεη απνπνίεζε ηνπο) πξηλ απφ ηηο 31
Μαξηίνπ 2017 (ή αξγφηεξα, φπσο ε Σξάπεδα θαη ε BOCH κπνξνχλ απφ
θνηλνχ λα ζπκθσλήζνπλ θαη (εθφζνλ απαηηείηαη) ηα Κππξηαθά
Γηθαζηήξηα), ην ρέδην ζα αθπξσζεί θαη δελ ζα ηεζεί ζε Ηζρχ. Αλ ην
ρέδην δελ ηεζεί ζε Ηζρχ, νη πθηζηάκελεο κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο πνπ είλαη
εηζεγκέλεο ζην ΥΑΚ θαη ζην ΥΑ, ζα παξακείλνπλ σο έρνπλ θαη νη κέηνρνη
ζα δηαηεξήζνπλ ηηο πθηζηάκελεο ζπκκεηνρέο ηνπο ζηηο κεηνρέο ηεο
Σξάπεδαο.
Οη πξνυπνζέζεηο ηνπ ρεδίνπ , νη νπνίεο νξίδνληαη πιήξσο ζηελ Δγθχθιην
Μεηφρσλ, θαη πεξηιακβάλνπλ:
(i) έγθξηζε φισλ ησλ ςεθηζκάησλ ηνπ ρεδίνπ,
(ii) ε εηζαγσγή λα πξαγκαηνπνηεζεί,
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(iii) ε επηθχξσζε ηνπ ρεδίνπ απφ ηα Κππξηαθά Γηθαζηήξηα,
(iv) ε επηθχξσζε ηνπ ρεδίνπ απφ ηα Κππξηαθά Γηθαζηήξηα
παξαδνζεί θαη λα εγγξαθεί ζηνλ Έθνξν Δηαηξεηψλ Κχπξνπ,
(v) φιεο νη εγθξίζεηο απφ ηηο θαλνληζηηθέο αξρέο έρνπλ ιεθζεί,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο έγθξηζεο ηεο ΔΚΣ θαη ηεο ΚΣΚ ζε
ζρέζε κε νπνηαδήπνηε αιιαγή πνπ αθνξά ηνλ έιεγρν ηεο
Σξάπεδαο πνπ απνξξέεη απφ ηελ πξνζζήθε ηεο BOCH σο
κεηξηθή εηαηξεία ηεο Σξάπεδαο. Σν ρέδην δελ έρεη αθφκε
εγθξηζεί απφ ηνπο κεηφρνπο ηεο Σξάπεδαο ζηελ ΔΓ θαζψο
επίζεο θαη απφ ηα Κππξηαθά Γηθαζηήξηα, θαη
(vi) θαλέλα ηξίην πξφζσπν δελ έρεη πξνβεί ζε ελέξγεηεο πνπ κπνξεί ή
πνπ αλακέλεηαη φηη κπνξεί: (α) λα επεξεάζνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ
ρεδίνπ, (β) λα επεξεάζνπλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο Σξάπεδαο θαη
ηεο BOCH θαη άιιεο ζεκαληηθέο ζρέζεηο κεηαμχ εηαηξηψλ ηνπ
πγθξνηήκαηνο, (γ) λα απαηηήζεη, εκπνδίζεη ή θαζπζηεξήζεη ηελ
εθπνίεζε ζεκαληηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ απφ νπνηνδήπνηε
κέινο ηνπ πγθξνηήκαηνο, ή (δ)λα έρνπλ ζεκαληηθέο αξλεηηθέο
επηπηψζεηο ζην πγθξφηεκα.
Αλακελόκελν Υξνλνδηάγξακκα Κύξησλ Γεγνλόησλ
Γεγνλόο

Ώξα θαη/ή εκεξνκελία

Ζκεξνκελία Αξρείνπ γηα ηελ ΔΓ

5 Γεθεκβξίνπ 2016

Σειεπηαία ψξα θαη εκεξνκελία γηα
ηελ ππνβνιή ηνπ Δληχπνπ Γηνξηζκνχ
Πιεξεμνχζηνπ Αληηπξφζσπνπ

10:00 π.κ. ζηηο 11 Γεθεκβξίνπ
2016

ΔΓ

10:00 π.κ ζηηο 13 Γεθεκβξίνπ
2016

Γηθαζηηθή Αθξφαζε γηα έγθξηζε ηνπ
ρεδίνπ

9:00 π.κ ζηηο 21 Γεθεκβξίνπ
2016*

Οι παρακάηω ημερομηνίες είναι μόνο ενδεικηικές και σπόκεινηαι ζηην
απόθαζη ηοσ Δικαζηηρίοσ, και θα ανακοινωθούν από ηην Τράπεζα
Αλαθνίλσζε ηεο Σξάπεδαο γηα ηελ
έθδνζε ηεο Γηθαζηηθήο Απφθαζεο
Σειεπηαία εκεξνκελία
δηαπξαγκάηεπζεο Μεηνρψλ ηεο
Σξάπεδαο
Ζκεξνκελία Αξρείνπ ρεδίνπ
Ζκεξνκελία Ηζρύνο ηνπ ρεδίνπ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο έθδνζεο
ησλ κεηνρώλ ηεο BOCH

Μεηά ηελ έθδνζε Γηθαζηηθήο
Απφθαζεο απφ ην Γηθαζηήξην
D (ηνπιάρηζηνλ 2 εξγάζηκεο
κέξεο κεηά ηελ αλαθνίλσζε
ηεο Σξάπεδαο γηα ηελ έθδνζε
Γηθαζηηθήο Απφθαζεο)
5:30 κ.κ. ζηηο D

D +7 εξγάζηκεο εκέξεο

Έλαξμε δηαπξαγκάηεπζεο ησλ
Μεηνρψλ ηεο BOCH ζηελ Κχξηα
Αγνξά ηνπ ΥΑΚ

D +8 εξγάζηκεο εκέξεο**

Έλαξμε δηαπξαγκάηεπζεο ησλ
Μεηνρψλ ηεο BOCH ζηελ Κχξηα
Αγνξά ηνπ LSE

D +8 εξγάζηκεο εκέξεο**
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Σειεπηαία Ζκεξνκελία Δθαξκνγήο

31 Μαξηίνπ 2017 (ε ηειεπηαία
εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ην
ρέδην κπνξεί λα ηεζεί ζε Ηζρχ,
εθηφο θαη αλ ε Σξάπεδα θαη ε
BOCH ζπκθσλήζνπλ ζε
κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία θαη
(αλ απαηηείηαη), ην Γηθαζηήξην
ην επηηξέςεη.)

* Ζ Γηθαζηηθή Αθξφαζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Δπαξρηαθφ Γηθαζηήξην Λεπθσζίαο ζηελ
Κχπξν ζηα δηθαζηεξηαθά θηίξηα ζηελ νδφ Υαξάιακπνπ Μνχζθνπ, 1405 Λεπθσζία, Κχπξνο.
** ηελ πεξίπησζε πνπ ην ρέδην ηεζεί ζε Ηζρχ θαη νη ζρεηηθέο αηηήζεηο ζην UKLA, ζην LSE
θαη ζην ΥΑΚ νινθιεξσζνχλ κε επηηπρία αλακέλεηαη φηη ε Δηζαγσγή ησλ Μεηνρψλ ηεο
BOCH ζα ιάβεη ρψξα ην ζπληνκφηεξν ζηηο 13 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2017 θαη φηη ε δηαπξαγκάηεπζε
ησλ Μεηνρψλ ηεο BOCH ζα αξρίζεη ζην ΥΑΚ θαη ζην LSE ζηηο 10:30 π.κ. (ψξα Κχπξνπ) θαη
ζηηο 8:00 π.κ (ψξα Λνλδίλνπ) αληίζηνηρα ή φηαλ απηφ θαηαζηεί εθηθηφ θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε
εκεξνκελία.

E.4

E.5

E.6

E.7

Πεξηγξαθή ηπρόλ
ζπκθεξόλησλ πνπ
επεξεάδνπλ
ζεκαληηθά ηελ
έθδνζε/ πξνζθνξά,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ ζπγθξνπόκελσλ
ζπκθεξόλησλ
Όλνκα ηνπ πξνζώπνπ
ή ηεο νληόηεηαο πνπ
πξνζθέξεηαη λα
πσιήζεη ηελ θηλεηή
αμία
Πνζό θαη αλαινγία
ηεο άκεζεο κεηαβνιήο
ηεο δηαζπνξάο
κεηνρώλ πνπ
πξνθύπηνπλ από ηελ
πξνζθνξά
Δθηηκώκελα έμνδα
πνπ ρξεώλνληαη ζηνλ
επελδπηή από ηνλ
εθδόηε ή ηνλ
πξνζθέξνληα

Δθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά, όιεο νη αλαθνξέο ζε απηό ην
Δλεκεξσηηθό Γειηίν αλαθέξνληαη ζε ώξα Κύπξνπ. Οη εκεξνκελίεο
πνπ αλαθέξνληαη ζε απηό ην αλακελόκελν ρξνλνδηάγξακκα θαη
αθνινπζνύλ ηελ εκεξνκελία ηνπ παξόληνο Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ
βαζίδνληαη ζηηο ησξηλέο πξνζδνθίεο ηεο BOCH θαη κπνξεί λα
αιιάμνπλ.
Σν ρέδην ππόθεηηαη ζηηο Πξνϋπνζέζεηο ηνπ ρεδίνπ. ε πεξίπησζε
πνπ νη Πξνϋπνζέζεηο ηνπ ρεδίνπ δελ ηθαλνπνηεζνύλ (ή έρεη ππάξμεη
απνπνίεζε ηνπο) πξηλ από ηελ Σειεπηαία Ζκεξνκελία Δθαξκνγήο
ηνπο, ην ρέδην ζα αθπξσζεί.
Γελ εθαξκφδεηαη-δελ ππάξρνπλ ζπκθέξνληα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
ζπγθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ), ηα νπνία λα είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ
έθδνζε.

Γελ εθαξκφδεηαη-δελ ππάξρνπλ πξφζσπα πνπ πξνζθέξνληαη λα
πνπιήζνπλ ηηο κεηνρέο ηεο BOCH θαη δελ ππάξρνπλ ξπζκίζεηο
ππνρξεσηηθήο δηαθξάηεζεο.
Γελ ηζρχεη. Δάλ ην ρέδην ηεζεί ζε Ηζρχ, θάζε Μέηνρνο ηεο Σξάπεδαο θαηά
ηελ Ζκεξνκελία Αξρείνπ ζα πάξεη ηελ ίδηα αλαινγία Μεηνρψλ ζηελ
BOCH ζε ζχγθξηζε κε ην πνζνζηφ πνπ θαηέρνπλ ζηελ Σξάπεδα (εθηφο
απφ κηθξή ζηξνγγπινπνίεζε ππέξ ησλ κεηφρσλ ηεο Σξάπεδαο).
Γελ ηζρχεη. Γελ ππάξρνπλ πξνκήζεηεο, ακνηβέο ή έμνδα πνπ ζα
επηβαξχλνπλ ηνπο κεηφρνπο ηεο Σξάπεδαο.
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