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ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΙ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΙ ΗΝΩΜΕΝΕ ΠΟΛΙΣΕΙΕ, ΚΑΝΑΔΑ, ΑΤΣΡΑΛΙΑ, ΝΟΣΙΑ 
ΑΦΡΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΠΩΝΙΑ 

 
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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προφίλ Σσγκροτήματος  

Σο σγθρόηεκα Σράπεδας Κύπροσ ηδρύζεθε ηο 1899 θαη είλαη ο κεγαιύηερος τρεκαηοοηθολοκηθός οργαληζκός ζηελ Κύπρο. 
Σο σγθρόηεκα προζθέρεη έλα εσρύ θάζκα τρεκαηοοηθολοκηθώλ προϊόληωλ θαη σπερεζηώλ ποσ περηιακβάλεη ηραπεδηθές 
σπερεζίες, τρεκαηοδοηήζεης, θάθηορηγθ, τρεκαηοεπελδσηηθές σπερεζίες, δηατείρηζε θεθαιαίωλ θαη αζθάιεηες γεληθού 
θιάδοσ θαη δωής. Σο σγθρόηεκα ιεηηοσργεί κέζω 262 θαηαζηεκάηωλ, από ηα οποία 126 ιεηηοσργούλ ζηε Ρωζία, 130 ζηελ 
Κύπρο, 1 ζηε Ροσκαλία, 4 ζηο Ηλωκέλο Βαζίιεηο θαη 1 ζηα Channel Islands. Επηπιέολ, ε Σράπεδα ιεηηοσργεί θαηαζηήκαηα 
αληηπροζωπείας ζηε Ρωζία, ηελ Οσθραλία θαη ηελ Κίλα. Σο σγθρόηεκα εργοδοηεί 6.639 άηοκα δηεζλώς. ηης 30 
επηεκβρίοσ 2014, ηο ύλοιο Περηοσζηαθώλ ηοητείωλ ηοσ σγθροηήκαηος αλερτόηαλ ζε €27,5 δης θαη ηα Ίδηα Κεθάιαηα 
ηοσ ζε €3,8 δης.  
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Η Τξάπεδα Κύπξνπ Δεκόζηα Εηαηξία Λίκηηεδ (ε «Εηαηξία») αλαθνηλώλεη ηελ νινθιήξωζε ηεο 
Δεκόζηαο Πξνζθνξάο, ηεο ηξίηεο θαη ηειεπηαίαο θάζεο ηεο Αύμεζεο Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ.  
 
Η Τξάπεδα έρεη παξαιάβεη έγθπξεο αηηήζεηο ζην πιαίζην ηεο Δεκόζηαο Πξνζθνξάο γηα 567.188 
λέεο Σπλήζεηο Μεηνρέο ζηελ ηηκή ηωλ €0,24 αλά κεηνρή, ζπλνιηθήο αμίαο €136.125. Με βάζε ηα πην 
πάλω απνηειέζκαηα ηεο Δεκόζηαο Πξνζθνξάο, ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ηωλ Εθδνκέλωλ  Σπλήζε 
Μεηνρώλ ηεο Τξάπεδαο ζα αλέιζεη ζε 8.922.944.533 νλνκαζηηθήο αμίαο €0,10 αλά κεηνρή θαη ην 
Εθδνκέλν Μεηνρηθό Κεθάιαην ηεο Τξάπεδαο ζα αλέιζεη ζηα €892.294.453,30. 
 
Η Τξάπεδα ζα πξνρωξήζεη κε ηελ έθδνζε ηωλ Μεηνρώλ ηεο Δεκόζηαο Πξνζθνξάο θαη ηελ 
ππνβνιή ηεο Αίηεζεο γηα Εηζαγωγή ηωλ Μεηνρώλ ηεο Δεκόζηαο Πξνζθνξάο ζην Χξεκαηηζηήξην 
Αμηώλ Κύπξνπ (ΧΑΚ) θαη ζην Χξεκαηηζηήξην Αζελώλ (ΧΑ) θαη δηαπξαγκάηεπζε ηωλ Μεηνρώλ ηεο 
Δεκόζηαο Πξνζθνξάο ζηελ Κύξηα Αγνξά ηνπ ΧΑΚ θαη ηνπ ΧΑ ζην άκεζν κέιινλ. Σρεηηθέο 
αλαθνηλώζεηο ζα εθδνζνύλ ζε εύζεην ρξόλν. 
 
Οη όξνη ζε Κεθαιαία έρνπλ ηελ έλλνηα θαη ηελ εξκελεία ωο απνδίδεηαη ζηελ ελόηεηα «Εξκελεία 
Όξωλ» ηνπ Ελεκεξωηηθνύ Δειηίνπ εκεξνκελίαο 26 Ννεκβξίνπ 2014 (όπωο ζπκπιεξώζεθε θαη 
ηξνπνπνηήζεθε από ην Σπκπιεξωκαηηθό Ελεκεξωηηθό Δειηίν ηεο Τξάπεδαο, εκεξνκελίαο 12 
Δεθεκβξίνπ 2014), ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Τξάπεδαο ζην 
www.bankofcyprus.com (επηιέμηε Σρέζεηο Επελδπηώλ/Αύμεζε Κεθαιαίνπ 2014/Φάζε 3-
Ελεκεξωηηθό Δειηίν). 
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