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Αλαθνίλσζε 
 
Αχμεζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ: Έγθξηζε θαη δεκνζίεπζε Δλεκεξσηηθνχ 
Γειηίνπ ζε ζρέζε κε ηελ Γεκφζηα Πξνζθνξά θαη ηηο αηηήζεηο γηα εηζαγσγή 
θαη δηαπξαγκάηεπζε  ησλ Σρεηηθψλ Δθδνκέλσλ Με Δηζεγκέλσλ Μεηνρψλ 
θαη ησλ Μεηνρψλ ηεο Γεκφζηαο Πξνζθνξάο  
 

 

Λεπθσζία, 26 Ννεκβξίνπ 2014 

 

 

 

ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΙ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΙ ΗΝΧΜΕΝΕ ΠΟΛΙΣΕΙΕ, ΚΑΝΑΔΑ, ΑΤΣΡΑΛΙΑ, ΝΟΣΙΑ 

ΑΦΡΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΠΧΝΙΑ 

Η παροφςα ανακοίνωςθ δεν κα πρζπει να εκλθφκεί ωσ προςφορά ι πρόςκλθςθ για προςφορά αγοράσ 

οποιωνδιποτε κινθτών αξιών ςτισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ και δεν κα πρζπει να εκλθφκεί ωσ προςφορά, 

πρόςκλθςθ ι πώλθςθ ςε οποιαδιποτε πολιτεία ι δικαιοδοςία ςτθν οποία θ εν λόγω προςφορά, πρόςκλθςθ, 

ι πώλθςθ κα ιταν παράνομθ. Οι κινθτζσ αξίεσ δεν ζχουν εγγραφεί ςφμφωνα με τον αμερικανικό νόμο U.S. 

Securities Act of 1933, όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε, και δεν μποροφν να προςφερκοφν ι πωλθκοφν ςτισ 

Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ εκτόσ εάν εφαρμόηεται κάποια εξαίρεςθ από τζτοια εγγραφι. Καμία δθμόςια 

προςφορά κινθτών αξιών δεν κα διενεργθκεί ςτισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ.  

 

 

 

 

Προθίλ Σσγκροηήμαηος  

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 280 θαηαζηεκάηωλ, από ηα νπνία 144 ιεηηνπξγνύλ ζηε Ρωζία, 130 ζηελ 
Κύπξν, 1 ζηε Ρνπκαλία, 4 ζην Ηλωκέλν Βαζίιεην θαη 1 ζηα Channel Islands. Δπηπιένλ, ε Σξάπεδα ιεηηνπξγεί θαηαζηήκαηα 
αληηπξνζωπείαο ζηε Ρωζία, ηελ Οπθξαλία θαη ηελ Κίλα. Σν πγθξόηεκα εξγνδνηεί 6.747 άηνκα δηεζλώο. ηηο 30 Ινπλίνπ 
2014, ην ύλνιν Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείωλ ηνπ πγθξνηήκαηνο αλεξρόηαλ ζε €28,6 δηο θαη ηα Ίδηα Κεθάιαηα ηνπ ζε €2,8 δηο.  
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Η Τξάπεδα Κχπξνπ Γεκφζηα Δηαηξία Λίκηηεδ (ε «Δηαηξία» ή «Τξάπεδα» ) αλαθνηλψλεη ζην 

επελδπηηθφ θνηλφ φηη ζηηο 26 Ννεκβξίνπ 2014 ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο Κχπξνπ ελέθξηλε ην 

Δλεκεξσηηθφ Γειηίν ζε ζρέζε κε ηελ Δεκόζηα Πξνζθνξά θαη ηηο αηηήζεηο γηα εηζαγσγή θαη 

δηαπξαγκάηεπζε ησλ ρεηηθώλ Εθδνκέλωλ Με Εηζεγκέλωλ Μεηνρώλ θαη ηωλ Μεηνρώλ ηεο 

Δεκόζηαο Πξνζθνξάο ζην Φξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ (ΦΑΚ) θαη Φξεκαηηζηήξην Αζελψλ (ΦΑ) 

(ην «Δλεκεξσηηθφ Γειηίν»).  

Οη φξνη ζε Κεθαιαία έρνπλ ηελ έλλνηα θαη ηελ εξκελεία σο απνδίδεηαη ζηελ ελφηεηα «Δξκελεία 

Όξσλ» ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ θαη σο πην θάησ.   

Τν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν, σο έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο Κχπξνπ ζα είλαη 
δηαζέζηκν ρσξίο επηβάξπλζε: 

 
 ζε ειεθηξνληθή κνξθή απφ ηηο 27 Ννεκβξίνπ 2014 σο εμήο: 

- ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Τξάπεδαο Κχπξνπ, www.bankofcyprus.com (επηιέμηε Σρέζεηο 
Δπελδπηψλ / Αχμεζε Κεθαιαίνπ 2014 / Φάζε 3 - Δλεκεξσηηθφ Γειηίν), 

- ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γηεπζπληή Έθδνζεο Αλάδνρνπ Υπεχζπλνπ Σχληαμεο ηνπ 
Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, The Cyprus Investment and Securities Corporation Ltd 
(CISCO), www.cisco.bankofcyprus.com, 

- ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Φξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ, www.cse.com.cy  
- ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Φξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ, www.athex.gr θαη 
- ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Κχπξνπ, www.cysec.gov.cy 

 
 ζε έληππε κνξθή απφ ηηο 11 Γεθεκβξίνπ 2014 σο εμήο: 

- ζηα Κεληξηθά Γξαθεία ηεο Τξάπεδαο (νδφο Σηαζίλνπ 51, Αγία Παξαζθεπή, 
Σηξφβνινο, Λεπθσζία, Κχπξνο), 

- ζηελ Υπεξεζία Μεηνρψλ & Φξενγξάθσλ ηεο Τξάπεδαο (EuroLife House, Έβξνπ 4, 
Λεπθσζία, Κχπξνο), 

- ζηα γξαθεία ηνπ Γηεπζπληή Έθδνζεο Αλάδνρνπ Υπεχζπλνπ Σχληαμεο ηνπ 
Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, Τhe Cyprus Investment and Securities Corporation Ltd 
(CISCO) (Λεσθφξνο Λεκεζνχ 154, 2025, Λεπθσζία, Κχπξνο) 
 

Ι. ΕΙΑΓΧΓΗ ΣΟ ΥΑΚ ΚΑΙ ΣΟ ΥΑ ΣΧΝ ΥΕΣΙΚΧΝ ΕΚΔΟΜΕΝΧΝ ΜΗ ΕΙΗΓΜΕΝΧΝ 
ΜΕΣΟΥΧΝ  

Η Αίηεζε Δηζαγσγήο πνπ πξνηίζεηαη λα ππνβάιεη ε Τξάπεδα ζην ΦΑΚ θαη ΦΑ αθνξά ηηο Σρεηηθέο 

Δθδνκέλεο Με Δηζεγκέλεο Μεηνρέο ηεο Τξάπεδαο θαη αθνξά ηηο:  

o 3.873.269.066 Σπλήζεηο Μεηνρέο νη νπνίεο εθδφζεθαλ ζηνπο θαηφρνπο αλαζθάιηζησλ 
θαηαζέζεσλ θαη άιισλ πξντφλησλ ζπλέπεηα ησλ Γηαηαγκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ 
Αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο Τξάπεδαο Κχπξνπ κε δηάζσζε κε ίδηα κέζα (Βail in)  

o 5.781.443 Σπλήζεηο Μεηνρέο νη νπνίεο εθδφζεθαλ θαη παξαρσξήζεθαλ ζηνπο θαηφρνπο 
ρξεσζηηθψλ ηίηισλ κεησκέλεο εμαζθάιηζεο ηεο Τξάπεδαο, ζπλέπεηα ησλ Γηαηαγκάησλ ζε 
ζρέζε κε ηελ Αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο Τξάπεδαο Κχπξνπ κε δηάζσζε κε ίδηα κέζα (Βail in)  

o 858.708.764 Σπλήζεηο Μεηνρέο πνπ εθδφζεθαλ ζηε Λατθή Τξάπεδα ζπλέπεηα ησλ 
δηαηαγκάησλ πεξί πψιεζεο νξηζκέλσλ εξγαζηψλ ηεο Λατθήο Τξάπεδαο, θαη  

o 4.166.666.667 Νέσλ Μεηνρψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ Τνπνζέηεζε θαη Αλνηθηή 
Πξνζθνξά. Η Τνπνζέηεζε θαη ε Αλνηθηή Πξνζθνξά απνηεινχλ ηελ Φάζε 1 θαη 2 ηεο 
Αχμεζεο ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ ηεο Τξάπεδαο ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο Έθηαθηεο 
Γεληθήο Σπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ εκεξνκελίαο 28 Απγνχζηνπ 2014 

( Όιεο καδί νη «ρεηηθέο Εθδνκέλεο Με Εηζεγκέλεο Μεηνρέο») 

http://www.cisco.bankofcyprus.com.cy/
http://www.cse.com.cy/
http://www.athex.gr/
http://www.cysec.gov.cy/
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Η εηζαγσγή ησλ Σρεηηθψλ Δθδνκέλσλ Με Δηζεγκέλσλ Μεηνρψλ σο πην πάλσ (ε «Πξώηε 

Εηζαγωγή») αλακέλεηαη ζηηο ή γχξσ ζηηο 16 Δεθεκβξίνπ 2014 θαη ζα είλαη κεηαγελέζηεξε ηεο 

έλαξμεο εγγξαθψλ ζηε Γεκφζηα Πξνζθνξά πνπ εθηηκάηαη λα ιάβεη ρψξα ζηηο 15 Γεθεκβξίνπ 2014 

(βιέπε Αλακελόκελν Χξνλνδηάγξακκα Γεκόζηαο Πξνζθνξάο θαη ηεο Δηζαγωγήο ηωλ Μεηνρώλ πην 

θάησ). Η αθξηβήο εκεξνκελία έλαξμεο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ Δθδνκέλσλ Με Δηζεγκέλσλ 

Σπλήζσλ Μεηνρψλ ζα αλαθνηλσζεί ζην ΦΑΚ θαη ΦΑ θαη ζα δεκνζηεπζεί ζηνλ Κππξηαθφ θαη Διιαδηθφ 

ηχπν θαη ζα είλαη εληφο πέληε εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο εηζαγσγήο ησλ 

Σπλήζσλ Μεηνρψλ απφ ηα δχν Φξεκαηηζηήξηα. 

 

ΙΙ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΟΡΧΝ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ  
 
Η Γεκφζηα Πξνζθνξά ζε ηδηψηεο απνηειεί ηελ ηξίηε θαη ηειηθή θάζε ηεο Σπλνιηθήο Αχμεζεο 
Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ, ε νπνία ζηελ πεξίπησζε πνπ θαιπθζεί πιήξσο, ε Τξάπεδα ζα αληιήζεη 
€100 εθαη. θεθάιαηα θαη νη κεηνρέο πνπ ζα εθδνζνχλ ζα αθνξνχλ ην 4,46% ηνπ δηεπξπκέλνπ 
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Τξάπεδαο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο Γεκφζηαο Πξνζθνξάο. 
 
Η Γεκφζηα Πξνζθνξά πξνο ηδηψηεο απνηειεί επθαηξία γηα ηνπο Γηθαηνχρνπο Μέηνρνπο λα 
εγγξαθνχλ γηα κεηνρέο ηεο Γεκφζηαο Πξνζθνξάο ζηελ Τηκή Γεκφζηαο Πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε 
ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο Γεκφζηαο Πξνζθνξάο (Δλφηεηα 4.3 ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ) 
φπσο πεξηιεπηηθά παξαηίζεληαη πην θάησ. Θα πξέπεη λα δηαβάζεηε ην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν γηα ηηο 
πιήξεηο ιεπηνκέξεηεο ηεο Γεκφζηαο Πξνζθνξάο θαζψο θαη γηα ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 
ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επέλδπζε ζε Σπλήζεηο Μεηνρέο ηεο Τξάπεδαο. Δάλ ππάξρεη 
νπνηαδήπνηε ζχγθξνπζε κεηαμχ ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο θαη ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, ην 
Δλεκεξσηηθφ Γειηίν ζα ππεξηζρχζεη.  
 
(α) Πρόζκληζη για εγγραθή: Υπφ ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο σο παξαηίζεληαη ζην 

Δλεκεξσηηθφ Γειηίν, νη Γηθαηνχρνη Μέηνρνη θαινχληαη λα εγγξαθνχλ γηα ζπλνιηθφ κέγηζην 

πνζφ κέρξη 416.666.667 Μεηνρέο ηεο Γεκφζηαο Πξνζθνξάο, ζηελ Τηκή Γεκφζηαο 

Πξνζθνξάο ησλ €0,24 αλά Μεηνρή ηεο Γεκφζηαο Πξνζθνξάο. Τν ηίκεκα αλά κεηνρή ζα 

πξέπεη λα θαηαβιεζεί πιήξσο (ρσξίο νπνηαδήπνηε έμνδα).  Οη Γηθαηνχρνη Μέηνρνη δελ ζα 

ρξεηαζηεί λα θιεζνχλ λα εγγξαθνχλ γηα νπνηνδήπνηε ειάρηζην αξηζκφ Μεηνρψλ ηεο 

Γεκφζηαο Πξνζθνξάο ή γηα νπνηνδήπνηε ειάρηζην ηίκεκα. 

(β) Δικαιούτοι Μέηοτοι: Αθνξά απνθιεηζηηθά ηνπο Μέηνρνπο πνπ ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζην 

Μεηξψν ηεο Τξάπεδαο θαηά ηελ Ηκεξνκελία Αξρείνπ (Δμαηξνπκέλσλ ησλ (α) Μεηφρσλ πνπ 

έρνπλ εγγεγξακκέλε δηεχζπλζε, έρνπλ ζπζηαζεί, εγγξαθεί ή θαηνηθνχλ ή είλαη εγθαηαζηεκέλνη 

ζε νπνηαδήπνηε Eμαηξνχκελε Xψξα θαη (β) Μεηφρσλ πνπ ηνπο έρνπλ παξαρσξεζεί Μεηνρέο 

θαηά ηελ Τνπνζέηεζε, εθηφο θαη αλ ήηαλ ήδε πθηζηάκελνη Μέηνρνη θαηά ηελ εκεξνκελία 

αξρείνπ ηεο Τνπνζέηεζεο) (νη «Δηθαηνύρνη Μέηνρνη»), νη νπνίνη είλαη δηθαηνχρνη λα 

εγγξαθνχλ γηα Μεηνρέο ηεο Γεκφζηαο Πξνζθνξάο ζηα πιαίζηα ηεο Γεκφζηαο Πξνζθνξάο. Η 

«Ηκεξνκελία Αξρείνπ» γηα ζθνπνχο ηεο Γεκφζηαο Πξνζθνξάο νξίζζεθε ε  

21 Ννεκβξίνπ 2014 θαη ψξα 3.00 κ.κ.  

Οη Δμαηξνχκελεο Φψξεο νξίδνληαη ζηελ Δλφηεηα 4.3.9 («Mέηνρνη Δμωηεξηθνύ») ηνπ 

Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ. 

(γ) Καηανομή Μεηοτών ηης Δημόζιας Προζθοράς: Δάλ ε Γεκφζηα Πξνζθνξά δελ θαιπθζεί 

πιήξσο, ζα θαηαλεκεζεί ζε θάζε Γηθαηνχρν Μέηνρν ν νπνίνο ζα έρεη ππνβάιεη έγθαηξα 
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αίηεζε γηα Μεηνρέο Γεκφζηαο Πξνζθνξάο, ν πιήξεο αξηζκφο ησλ Μεηνρψλ Γεκφζηαο 

Πξνζθνξάο γηα ηηο νπνίεο ελεγξάθεθε. 

 Δάλ ε Γεκφζηα Πξνζθνξά ππεξθαιπθζεί, ζα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζε έγθπξεο αηηήζεηο γηα 

ζπλνιηθφ ηίκεκα αλά Γηθαηνχρν Μέηνρν κηθξφηεξν ή ίζν κε €100.000,08 («Αηηήζεηο 

Μεηνςεθίαο»). Οη Αηηήζεηο Μεηνςεθίαο ζα ηθαλνπνηεζνχλ κέζσ θαηαλνκήο ζε αλαινγηθή 

βάζε (δειαδή αλαινγηθά κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ έρνπλ δεηεζεί κέζσ ηεο 

ζρεηηθήο Αίηεζεο Μεηνςεθίαο θαη ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ έρνπλ δεηεζεί κέζσ 

ηνπ ζπλφινπ ησλ Αηηήζεσλ Μεηνςεθίαο). Αθνχ ηθαλνπνηεζνχλ φιεο νη Αηηήζεηο Μεηνςεθίαο, 

θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ έρνπλ θαηαλεκεζεί πιήξσο φιεο νη κεηνρέο, ζα 

ηθαλνπνηεζνχλ ζε αλαινγηθή βάζε νη Αηηήζεηο Δγγξαθήο κε ζπλνιηθφ ηίκεκα πνπ ππεξβαίλεη 

ηα € 100.000,08 αλά Γηθαηνχρν Μέηνρν («Αηηήζεηο Πιεηνςεθίαο») (δειαδή αλαινγηθά κε 

βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ έρνπλ δεηεζεί κέζσ ηεο ζρεηηθήο Αίηεζεο Πιεηνςεθίαο 

θαη ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ έρνπλ δεηεζεί κέζσ ηνπ ζπλφινπ ησλ Αηηήζεσλ 

Πιεηνςεθίαο). 

 Γελ ζα εθδνζνχλ θιαζκαηηθέο Μεηνρέο Γεκφζηαο Πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε θιαζκαηηθά 

ππφινηπα ζα αγλνεζνχλ.  

 Γελ κπνξεί λα δνζεί θακία δηαβεβαίσζε φηη νη αηηήζεηο ησλ Γηθαηνχρσλ Μεηφρσλ γηα Μεηνρέο 

Γεκφζηαο Πξνζθνξάο ζα ηθαλνπνηεζνχλ πιήξσο, ή ελ κέξεη, ή θαζφινπ. 

(δ) Δικαιώμαηα Μεηοτών Δημόζιας Προζθοράς: Οη κεηνρέο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ 

Γεκφζηα Πξνζθνξά ζα έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα (rank pari passu) κε ηηο ήδε εθδνκέλεο 

πιήξσο πιεξσζείζεο κεηνρέο ηεο Τξάπεδαο. 

(ε) Περίοδος Εγγραθών: Οη Γηθαηνχρνη Μέηνρνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο Αηηήζεηο ηνπο 

εληφο ηεο πεξηφδνπ εγγξαθψλ, ε νπνία αξρίδεη ζηηο 9.00 π.κ. 15 Δεθεκβξίνπ 2014 θαη ζα 

παξακείλεη αλνηθηή κέρξη ηηο 1.30 κ.κ ηεο 9εο Ιαλνπαξίνπ 2015.  («ε Πεξίνδνο 

Εγγξαθώλ»). 

(ζη) Αιηήζεις και διαδικαζία πληρωμής:  Οη Γηθαηνχρνη Μέηνρνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ην 

Έληππν Αίηεζεο σο παξαηίζεηαη ζην ηέινο ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, ή σο αιιηψο ζα 

δεκνζηεπζεί απφ ηελ Τξάπεδα. Η δηαδηθαζία ππνβνιήο αηηήζεσλ θαη πιεξσκήο ηηκήκαηνο 

ζηα πιαίζηα ηεο Γεκφζηαο Πξνζθνξάο, πεξηιακβάλεηαη  ζην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν.  

Νννπκέλνπ φηη εθδνζνχλ Μεηνρέο ηεο Γεκφζηαο Πξνζθνξάο, ε Τξάπεδα πξνηίζεηαη λα ππνβάιεη 

ζην ΦΑΚ θαη ΦΑ ηελ ζρεηηθή Αίηεζε γηα Δηζαγσγή ησλ Μεηνρψλ ηεο Γεκφζηαο Πξνζθνξάο ζηηο ή 

γχξσ ζηηο 14 Ιαλνπαξίνπ 2015. Η Τξάπεδα αλακέλεη φηη ε εηζαγσγή ησλ Μεηνρψλ ηεο Γεκφζηαο 

Πξνζθνξάο ζην ΦΑΚ θαη ζην ΦΑ ζα ιάβεη ρψξα ζηηο ή γχξσ ζηηο 28 Ιαλνπαξίνπ 2015 (ε «Δεύηεξε 

Εηζαγωγή») νπφηαλ θαη ζα αξρίζεη ε δηαπξαγκάηεπζε ησλ ελ ιφγσ κεηνρψλ ζην ΦΑΚ θαη ΦΑ. 

Οη Δηθαηνύρνη Μέηνρνη ζα πξέπεη λα ζεκεηώζνπλ όηη ε Δεκόζηα Πξνζθνξά δελ απνηειεί 

έθδνζε δηθαηωκάηωλ πξνηίκεζεο θαη ηα Έληππα Αίηεζεο δελ είλαη δηαπξαγκαηεύζηκα 

έγγξαθα θαη δελ κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο. Οη Δηθαηνύρνη 

Μέηνρνη ζα πξέπεη λα γλωξίδνπλ όηη ζηα πιαίζηα ηεο Δεκόζηαο Πξνζθνξάο, ζε αληίζεζε κε 

ηελ έθδνζε Δηθαηωκάηωλ Πξνηίκεζεο, νπνηεζδήπνηε Μεηνρέο ηεο Δεκόζηαο Πξνζθνξάο 

πνπ δελ δεηήζεθαλ από ηνπο Δηθαηνύρνπο Μεηόρνπο ζύκθωλα κε ηα Δηθαηώκαηα 

πκκεηνρήο πνπ έρνπλ ζηα πιαίζηα ηεο Δεκόζηαο Πξνζθνξάο, δελ ζα πωιεζνύλ ζηελ 

αγνξά εθ κέξνπο ηωλ Δηθαηνύρωλ Μεηόρωλ, νύηε ζα ηνπνζεηεζνύλ πξνο όθεινο ηωλ 
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Δηθαηνύρωλ Μεηόρωλ νη νπνίνη δελ ππέβαιαλ αίηεζε δπλάκεη ηεο Δεκόζηαο Πξνζθνξάο. 

Εάλ, θαη ζην βαζκό πνπ ζα ηθαλνπνηεζνύλ πιήξωο όιεο νη έγθπξεο αηηήζεηο ζηα πιαίζηα ηεο 

Δεκόζηαο Πξνζθνξάο, εμαθνινπζνύλ λα ππάξρνπλ Μεηνρέο ηεο Δεκόζηαο Πξνζθνξάο γηα 

ηηο νπνίεο δελ ππνβιήζεθε αίηεζε θαηά ηε ιήμε ηεο Πεξηόδνπ, απηέο νη Μεηνρέο ηεο 

Δεκόζηαο Πξνζθνξάο δελ ζα εθδνζνύλ. 

Αλ έρεηε νπνηεζδήπνηε ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο πνπ δπλαηφ λα ιάβεηε, 
ζπληζηάηαη λα αλαδεηήζεηε νηθνλνκηθή ζπκβνπιή απφ ην ρξεκαηηζηή ζαο ή άιιν θαηάιιειν 
εμνπζηνδνηεκέλν αλεμάξηεην νηθνλνκηθφ ζχκβνπιν. 
 
ΙΙΙ. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΥΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΗ 

ΕΙΑΓΧΓΗ ΣΧΝ ΜΕΣΟΥΧΝ 
 
Τν Αλακελφκελν Φξνλνδηάγξακκα ηεο Γεκφζηαο Πξνζθνξάο θαζψο θαη ηεο Δηζαγσγήο ησλ 

Μεηνρψλ παξαηίζεηαη ζηελ Δλφηεηα 4.4 (Αλακελόκελν Χξνλνδηάγξακκα ηεο Γεκόζηαο Πξνζθνξάο 

θαη ηεο Δηζαγωγήο ηωλ Μεηνρώλ) ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ. Όιεο νη εκεξνκελίεο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην ελ ιφγσ ρξνλνδηάγξακκα θαη σο αιιηψο έρνπλ αλαπαξαρζεί ζην Δλεκεξσηηθφ 

Γειηίν, βαζίδνληαη ζηηο εθηηκήζεηο ηεο Τξάπεδαο σο έρνπλ επί ηνπ παξφληνο θαη ελδέρεηαη λα 

δηαθνξνπνηεζνχλ. Γηα νπνηεζδήπνηε αιιαγέο ζηηο ψξεο θαη εκεξνκελίεο  ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

απηνχ ε Τξάπεδα ζα πξνβεί ζε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζην ΦΑΚ θαη ΦΑ, ε νπνία ζα αλαξηεζεί ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο (www.bankofcyprus.com) ή ζα πξνβεί ζηελ έθδνζε ζπκπιεξσκαηηθνχ 

Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ (σο εθαξκφδεηαη). 

  

http://www.bankofcyprus.com/


6 

 

Ηκεξνκελία Αξρείνπ γηα ηε Γεκφζηα Πξνζθνξά  
3.00 κ.κ  21 Nνεκβξίνπ 2014  

Έγθξηζε Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ απφ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο Κχπξνπ 26 Nνεκβξίνπ 2014 

Γεκνζίεπζε Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ (καδί κε ην Έληππν Αίηεζεο) ζηελ 
ηζηνζειίδα ηεο Τξάπεδαο   

27 Ννεκβξίνπ 2014 

Υπνβνιή Αηηήζεσλ ζην ΦΑΚ θαη ΦΑ γηα εηζαγσγή ησλ Σρεηηθψλ 

Δθδνκέλσλ Με Δηζεγκέλσλ Μεηνρψλ ζην ΦΑΚ θαη ΦΑ  

27 Ννεκβξίνπ 2014 

Αλαθνίλσζε ΦΑΚ θαη ΦΑ γηα έγθξηζε ηεο Δηζαγσγήο ησλ Σρεηηθψλ 
Δθδνκέλσλ Με Δηζεγκέλσλ Μεηνρψλ  (ε Πξψηε Δηζαγσγή) 

κέρξη 9 Γεθεκβξίνπ 2014 

Πεξίνδνο Εγγξαθώλ ζηε Δεκόζηα Πξνζθνξά  9.00 π.κ ζηηο 15 Δεθεκβξίνπ  2014 
κέρξη 1.30 κ.κ . ζηηο 9 Ιαλνπαξίνπ 

2015 

Ηκεξνκελία Εηζαγωγήο ηωλ ρεηηθώλ Εθδνκέλωλ Με Εηζεγκέλωλ 
Μεηνρώλ θαη έλαξμε δηαπξαγκάηεπζεο  ζην ΥΑΚ θαη ΥΑ (Πξώηε 
Εηζαγωγή)  

16 Δεθεκβξίνπ 2014 

Σειεπηαία Ηκεξνκελία παξαιαβήο Εληύπωλ Αηηήζεωλ Εγγξαθώλ 

ηεο Δεκόζηαο Πξνζθνξάο   

1.30 κ.κ. ζηηο  9 Ιαλνπαξίνπ  2015 

Αλαθνίλσζε απνηειέζκαηνο Γεκφζηαο Πξνζθνξάο   13 Ιαλνπαξίνπ 2015 

Ηκεξνκελία Έθδνζεο Μεηνρώλ Δεκόζηαο Πξνζθνξάο   14 Ιαλνπαξίνπ 2015 

Υπνβνιή Αηηήζεσλ γηα εηζαγσγή ησλ Μεηνρψλ ηεο Γεκφζηαο 
Πξνζθνξάο ζην ΦΑΚ θαη ΦΑ (Γεχηεξε Δηζαγσγή)  

14 Ιαλνπαξίνπ 2015 

Αλαθνίλσζε ΦΑΚ θαη ΦΑ γηα έγθξηζε εηζαγσγήο ησλ Μεηνρψλ ηεο 
Γεκφζηαο Πξνζθνξάο ζην ΦΑΚ θαη ΦΑ (Γεχηεξε Δηζαγσγή) 

 κέρξη 26 Ιαλνπαξίνπ 2015 

Ηκεξνκελία Εηζαγωγήο θαη έλαξμεο δηαπξαγκάηεπζεο ηωλ 
Μεηνρώλ ηεο Δεκόζηαο Πξνζθνξάο ζην ΥΑΚ θαη ΥΑ (Δεύηεξε 
Εηζαγωγή)  

28 Ιαλνπαξίνπ  2015 

 

IV ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΠΟΤ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΤ ΜΕΣΟΥΟΤ Ε ΥΕΗ ΜΕ 
ΣΗΝ ΕΙΑΓΧΓΗ ΣΧΝ ΜΕΣΟΥΧΝ 
 
Οη κέηνρνη ζα πξέπεη λα ηεξνχλ ελεξγή Μεξίδα Δπελδπηή θαη Λνγαξηαζκφ Αμηψλ ζην ΦΑΚ ή ζην 

Σχζηεκα Άπισλ Τίηισλ (ΣΑΤ) ησλ Διιεληθψλ  Φξεκαηηζηεξίσλ, πξνθεηκέλνπ λα πηζησζνχλ ζην 

ινγαξηαζκφ ηνπο νη Σπλήζεηο Μεηνρέο πνπ θαηέρνπλ ή ζα απνθηήζνπλ έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε 

λα δηαπξαγκαηεχνληαη απηέο ηηο  Σπλήζεηο Μεηνρέο θαηά ηελ Πξψηε Δηζαγσγή ή ηε Γεχηεξε 

Δηζαγσγή (σο ηζρχεη). Η Τξάπεδα πξνηξέπεη  φινπο ηνπο κεηφρνπο πνπ δελ δηαηεξνχλ Μεξίδα 

Δπελδπηή θαη Λνγαξηαζκφ Αμηψλ ζην ΦΑΚ ή ην ΣΑΤ, λα απνηαζνχλ ζε Φεηξηζηή (Φξεκαηηζηεξηαθφ 

Γξαθείν ή Θεκαηνθχιαθα) ζηελ Κχπξν ή ζηελ Διιάδα γηα ην άλνηγκα ηέηνησλ ινγαξηαζκψλ θαη λα 

απνζηείινπλ ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζηελ Υπεξεζία Μεηνρψλ θαη Φξενγξάθσλ ηεο Τξάπεδαο (κε 

θαμ ζηνλ αξ. θαμ +357 22336258/ +357 22336261 ή κε email ζηε δηεχζπλζε 

shares@bankofcyprus.com). 

Είλαη ζεκαληηθό λα ζεκεηωζεί όηη, αλ νη κέηνρνη δελ δηαηεξνύλ Μεξίδα Επελδπηή θαη 

Λνγαξηαζκό Αμηώλ ζην ΥΑΚ ή ην ΑΣ, ή αλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ απνζηείιεη 

ζρεηηθά κε ηελ Μεξίδα Επελδπηή θαη ηνλ Λνγαξηαζκό Αμηώλ ζηελ Τπεξεζία Μεηνρώλ θαη 

mailto:shares@bankofcyprus.com
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Υξενγξάθωλ είλαη ιαλζαζκέλεο ή ειιηπείο, νη πλήζεηο Μεηνρέο πνπ αλαινγνύλ ζε απηνύο 

ηνπο κέηνρνπο ζα πηζηωζνύλ ζην όλνκά ηνπο ζε Μεξίδα Επελδπηή ζην ΥΑΚ πνπ ζα είλαη 

αλελεξγή  εθηόο εάλ θαη έωο όηνπ νη κέηνρνη απηνί ιάβνπλ όια ηα ελδεηθλπόκελα 

απαηηνύκελα κέηξα γηα ελεξγνπνίεζε ηεο κεξίδαο  απηήο θαη ηεο θαηαβνιήο ηωλ ζρεηηθώλ 

ηειώλ.  εκεηώλεηαη όηη ε πην πάλω δηαδηθαζία ελδέρεηαη λα είλαη ρξνλνβόξα θαη ελδέρεηαη 

λα πξνθαιέζεη θαζπζηέξεζε ζηε δπλαηόηεηα ηωλ κεηόρωλ απηώλ λα δηαπξαγκαηεπηνύλ ηηο 

ελ ιόγω  κεηνρέο ηνπο ζην ΥΑΚ ή/θαη ην ΥΑ κεηά ηελ Πξώηε Εηζαγωγή ή ηε Δεύηεξε 

Εηζαγωγή (ωο ηζρύεη). 

 
 


