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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 300 θαηαζηεκάηωλ, από ηα νπνία 130 ιεηηνπξγνύλ ζηελ Κύπξν, 164 ζηε 
Ρωζία, 1 ζηε Ρνπκαλία, 4 ζην Ηλωκέλν Βαζίιεην θαη 1 ζηα Channel Islands. Επηπιένλ, ε Σξάπεδα ιεηηνπξγεί 5 θαηαζηήκαηα 
αληηπξνζωπείαο ζηε Ρωζία, ηελ Οπθξαλία, ηελ Κίλα θαη ηε Νόηηα Αθξηθή. Σν πγθξόηεκα εξγνδνηεί 6.898 άηνκα δηεζλώο. 
ηηο 31 Μαξηίνπ 2014, ην ύλνιν Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείωλ ηνπ πγθξνηήκαηνο αλεξρόηαλ ζε €29,4 δηο θαη ηα Ίδηα Κεθάιαηα 
ηνπ ζε €2,7 δηο.  

 

ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΙ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΙ ΗΝΩΜΕΝΕ ΠΟΛΙΣΕΙΕ, ΚΑΝΑΔΑ, ΑΤΣΡΑΛΙΑ Ή ΙΑΠΩΝΙΑ 

Η παξνύζα αλαθνίλωζε δελ ζα πξέπεη λα εθιακβάλεηαη ωο πξνζθνξά ή πξόζθιεζε γηα πξνζθνξά αγνξάο νπνηνλδήπνηε 
θηλεηώλ αμηώλ ζηηο Ηλωκέλεο Πνιηηείεο θαη δελ ζα πξέπεη λα εθιακβάλεηαη ωο πξνζθνξά, πξόζθιεζε ή πώιεζε ζε 
νπνηαδήπνηε πνιηηεία ή δηθαηνδνζία ζηελ νπνία ε ελ ιόγω πξνζθνξά, πξόζθιεζε, ή πώιεζε ζα ήηαλ παξάλνκε. Οη 
θηλεηέο αμίεο δελ έρνπλ εγγξαθεί ζύκθωλα κε ηνλ ακεξηθαληθό λόκν U.S. Securities Act of 1933, όπωο απηόο 
ηξνπνπνηήζεθε, θαη δελ κπνξνύλ λα πξνζθεξζνύλ ή πωιεζνύλ ζηηο Ηλωκέλεο Πνιηηείεο εθηόο εάλ εθαξκόδεηαη θάπνηα 
εμαίξεζε από ηέηνηα εγγξαθή. Κακία δεκόζηα πξνζθνξά θηλεηώλ αμηώλ δελ ζα δηελεξγεζεί ζηηο Ηλωκέλεο Πνιηηείεο.     
 



2 

 

Σε ζπλέρεηα ηεο αλαθνίλσζήο ηεο εκεξ. 4 Ινπιίνπ 2014, κε ηελ νπνία ε Τξάπεδα Κχπξνπ Δεκφζηα 
Εηαηξία Ληδ («Τξάπεδα» ή «Σπγθξφηεκα» ή «Εηαηξία») αλαθνίλσζε φηη πξνρσξεί κε ηελ δηεξεχλεζε 
επελδπηηθνχ ελδηαθέξνληνο αλαθνξηθά κε πηζαλή αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, θαη κεηά απφ νδεγίεο 
ηεο Επηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Κχπξνπ, ε Τξάπεδα επηζπκεί λα παξαζέζεη ηηο αθφινπζεο 
πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηελ πξνηεηλφκελε αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ:  
 
Η δηαδηθαζία ηεο αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ επί ηνπ παξφληνο κειεηάηαη απφ ηελ Τξάπεδα ζα 
επηηξέπεη ζηνπο πθηζηάκελνπο κεηφρνπο λα ζπκκεηέρνπλ κε ηνπο αθφινπζνπο ηξεηο ηξφπνπο: 

1. Η πξψηε θάζε αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πεξηιακβάλεη ηδησηηθή ηνπνζέηεζε ζε: (i) 
νξηζκέλνπο ζεζκηθνχο επελδπηέο ζηελ Επξσπατθή Έλσζε, νη νπνίνη είλαη «επαγγεικαηίεο 
επελδπηέο» (σο νξίδνληαη ζηελ Οδεγία πεξί Ελεκεξσηηθνχ Δειηίνπ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο1 
θαη ζην άξζξν 2 ηνπ Κππξηαθνχ Πεξί Δεκφζηαο Πξνζθνξάο θαη Ελεκεξσηηθνχ Δειηίνπ Νφκνπ)  
θαη (ii) παξφκνηα θαηαξηηζκέλνπο επαγγεικαηίεο ζεζκηθνχο επελδπηέο ζε άιιεο δηθαηνδνζίεο. 
Οη πθηζηάκελνη κέηνρνη πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο σο «επαγγεικαηίεο επελδπηέο» ζηε 
δηθαηνδνζία ηνπο, κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ θαηά ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν θαη θαηά ηνλ ίδην 
ηξφπν σο νη λένη επελδπηέο πνπ πξνζεγγίζηεθαλ απφ ηελ Τξάπεδα θαη ηνπο ζπκβνχινπο ηεο. 
Η πξψηε θάζε βξίζθεηαη επί ηνπ παξφληνο ζε εμέιημε θαη αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί πεξί ηα 
ηέιε Ινπιίνπ. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο επελδπηηθνχ ελδηαθέξνληνο θαηά ηελ πξψηε 
θάζε αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ζα ζπλεδξηάζεη γηα λα κειεηήζεη 
ηηο πξνζθνξέο πνπ ζα παξαιεθζνχλ απφ ηνπο επελδπηέο θαη λα απνθαζίζεη θαηά πφζν ζα 
πξνρσξήζεη κε ηελ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη, εάλ έηζη απνθαζηζηεί,  ηελ ηηκή αλά 
κεηνρή θαη ηελ θαηαλνκή ησλ κεηνρψλ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο επελδπηέο. Με ηελ 
νινθιήξσζε ηεο πξψηεο θάζεο, νη ζπκκεηέρνληεο επελδπηέο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
θαηάιιεια θαηαξηηζκέλσλ πθηζηάκελσλ κεηφρσλ πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ)  ζα 
ππνγξάςνπλ αλέθθιεηεο δεζκεχζεηο γηα ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη ε Τξάπεδα ζα θαιέζεη 
Έθηαθηε Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ (ε νπνία αλακέλεηαη λα ιάβεη ρψξα ηνλ Αχγνπζην ηνπ 
2014) γηα λα εγθξηζεί ε έθδνζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο απνπνίεζεο 
ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο ηνπο.  

2. Σηελ δεχηεξε θάζε αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, νη πθηζηάκελνη κέηνρνη ζα κπνξνχλ λα 
θάλνπλ αίηεζε γηα λα αγνξάζνπλ κέρξη θαη 20% επί ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ νη 
νπνίεο πξνζθέξζεθαλ πξνο ηνπο «επαγγεικαηίεο επελδπηέο» θαηά ηελ πξψηε θάζε θαη ζηελ 
ίδηα ηηκή (ε «δηαδηθαζία clawback»). Η ειάρηζηε επέλδπζε αλά επελδπηή ζηε «δηαδηθαζία 
clawback» ζα είλαη €100.000 (ε νπνία απνηειεί ην θαηψηαην φξην πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνπο 
θαλνληζκνχο ηεο ΕΕ πνπ επηηξέπνπλ ηελ ζπκκεηνρή επελδπηψλ ρσξίο ηελ δεκνζίεπζε 
εγθεθξηκέλνπ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ) θαη φινη νη πθηζηάκελνη κέηνρνη (είηε επαγγεικαηίεο είηε 
φρη) ζα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ. Οη κεηνρέο ζηε «δηαδηθαζία clawback» ζα θαηαλεκεζνχλ 
αλάκεζα ζηνπο κεηφρνπο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζε απηή θαη’ αλαινγία, κε βάζε ηηο κεηνρέο 
πνπ ζα θαηέρνληαη απφ απηνχο θαηά ην ρξφλν ηεο θαηαλνκήο, εμαηξνπκέλσλ ησλ κεηνρψλ πνπ 
απνθηήζεθαλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο πξψηεο θάζεο (πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζα 
παξαζρεζνχλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ ηεο «δηαδηθαζίαο clawback»).  Αλακέλεηαη φηη 
απηή ε θάζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηαμχ ηεο νινθιήξσζεο ηεο πξψηεο θάζεο θαη ηεο 
Έθηαθηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο. Τφζν ε πξψηε φζν θαη ε δεχηεξε θάζε ζα νινθιεξσζνχλ κεηά 
ηελ Έθηαθηε Γεληθή Σπλέιεπζε.   

3. Επηπξφζζεηα απφ ηα πην πάλσ, κεηά ηελ έγθξηζε θαη δεκνζίεπζε ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ, ε 
Τξάπεδα ζα δηαζέζεη πεξαηηέξσ €100 εθαη. λενθδνζείζεο κεηνρέο (επηπξφζζεηα απφ απηέο 
πνπ ζα πνπιεζνχλ θαηά ηελ πξψηε θαη ηελ δεχηεξε θάζε) γηα εγγξαθή απφ πθηζηάκελνπο 
κεηφρνπο πξηλ απφ ηελ εηζαγσγή ησλ κεηνρψλ ζην Φξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ θαη ην 
Φξεκαηηζηήξην Αζελψλ (ππφ ηελ αίξεζε ηεο ιήςεο ησλ αλαγθαίσλ εγθξίζεσλ απφ ηηο 
αξκφδηεο αξρέο).   

                                                 
1
 Γηα ηελ Οδεγία πεξί Ελεκεξσηηθνχ Δειηίνπ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο : 

http://e/internal_market/securities/prospectus/index_en 

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/prospectus/index_en.htm
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Η ηηκή ζηελ νπνία ζα πξνζθεξζνχλ νη κεηνρέο ζα είλαη ε ίδηα ζε φιεο ηηο θάζεηο θαη γηα φινπο ηνπο 
κεηφρνπο, λένπο θαη πθηζηάκελνπο. 
 
Η απφθαζε γηα λα πξνρσξήζεη ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη νη φξνη ηέηνηαο αχμεζεο ηεινχλ 
ππφ ηελ έγθξηζε ησλ πθηζηάκελσλ κεηφρσλ ζηελ Έθηαθηε Γεληθή Σπλέιεπζε πνπ ζα ζπγθιεζεί γηα 
απηφ ην ζθνπφ κε βάζε ηηο πξφλνηεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Εηαηξίαο.  
 
Υθηζηάκελνη κέηνρνη πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο σο «επαγγεικαηίεο επελδπηέο» θαη 
ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ πξψηε θάζε, φπσο απηή πεξηγξάθεηαη πην πάλσ, κπνξνχλ λα 
επηθνηλσλνχλ γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κε ηελ Cyprus Investment and Securities Corporation 
Ltd (CISCO) ζην ηει. 00357 22121700. Πηζαλνί επελδπηέο πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ πξψηε θάζε 
ζα θιεζνχλ λα απνδείμνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπο σο επαγγεικαηίεο επελδπηέο θαη ζα θιεζνχλ λα 
ζπλάςνπλ ζπκθσλία κε-γλσζηνπνίεζεο ζηνηρείσλ, πξηλ ιάβνπλ επηπξφζζεηε πιεξνθφξεζε. 
Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζα αλαθνηλσζνχλ ζε εχζεην ρξφλν. 
 
Τα πξναλαθεξζέληα αληηπξνζσπεχνπλ ηελ δνκή ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ φπσο 
εμεηάδεηαη επί ηνπ παξφληνο απφ ηελ Τξάπεδα. Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζηελ δνκή ε ην 
ρξνλνδηάγξακκα ζα αλαθνηλσζεί αλαιφγσο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 Ο νξηζκφο ηνπ «επαγγεικαηία επελδπηή» ζπκπεξηιακβάλεη (i) νληφηεηεο πνπ ππνρξενχληαη λα είλαη 

εμνπζηνδνηεκέλεο ή ξπζκηζκέλεο απφ ηνλ λφκν γηα λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο 
αγνξέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, επελδπηηθψλ εηαηξεηψλ, άιισλ 
εμνπζηνδνηεκέλσλ ή ξπζκηζκέλσλ απφ ηνλ λφκν ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, 
ζπιινγηθά επελδπηηθά ζρέδηα θαη ηηο εηαηξείεο δηαρείξηζεο ηνπο, ζπληαμηνδνηηθά ηακεία θαη ηηο εηαηξείεο 
δηαρείξηζεο ηνπο, δηαπξαγκαηεπηέο εκπνξεπκάησλ θαη παξαγψγσλ επί ησλ εκπνξεπκάησλ (commodity and 
commodity derivative dealers) θαη άιινπο ζεζκηθνχο επελδπηέο, (ii) κεγάιεο επηρεηξήζεηο πνπ πιεξνχλ δχν 
απφ ηηο αθφινπζεο απαηηήζεηο κεγέζνπο ζε εηαηξηθή βάζε: (α) ηζνινγηζκφ ησλ €20 εθαη., (β) θαζαξφ χςνο 
θχθινπ εξγαζηψλ ησλ €40 εθαη. θαη (γ) ίδηα θεθάιαηα ησλ €2 εθαη., (iii) εζληθέο θαη πεξηθεξεηαθέο θπβεξλήζεηο, 
δεκφζηα ζψκαηα πνπ δηαρεηξίδνληαη δεκφζην ρξένο, Κεληξηθέο Τξάπεδεο, δηεζλείο θαη ππεξεζληθά ηδξχκαηα 
φπσο ε Παγθφζκηα Τξάπεδα, ην  ΔΝΤ, ε ΕΚΤ, ε ΕΤΕ θαη άιινπο παξφκνηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο, θαη (iv) 
άιινπο ζεζκηθνχο επελδπηέο ησλ νπνίσλ ε θχξηα δξαζηεξηφηεηα είλαη ε επέλδπζε ζε ρξεκαηνπηζησηηθά 
κέζα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη νληνηήησλ κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ ηηηινπνίεζε ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ή 
άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ. Γηα ηνλ πιήξε νξηζκφ, παξαθαιψ φπσο δείηε ηελ Οδεγία πεξί 
Ελεκεξσηηθνχ Δειηίνπ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο:  
http://ec.europa.eu/internal_market/securities/prospectus/index_en.htm, 
ε νπνία παξαπέκπεη ζην Παξάξηεκα ΙΙ ηεο Οδεγίαο γηα ηελ Αγνξά Φξεκαηννηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ (MiFID):   
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004L0039-20110104&from=EN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/prospectus/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004L0039-20110104&from=EN

