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Προφίλ σγκροτήματος
Σο σγθρόηεκα Σράπεδας Κύπροσ ηδρύζεθε ηο 1899 θαη είλαη ο κεγαιύηερος τρεκαηοοηθολοκηθός οργαληζκός ζηελ Κύπρο. Σο
σγθρόηεκα προζθέρεη έλα εσρύ θάζκα τρεκαηοοηθολοκηθώλ προϊόληωλ θαη σπερεζηώλ ποσ περηιακβάλεη ηραπεδηθές σπερεζίες,
τρεκαηοδοηήζεης, θάθηορηγθ, τρεκαηοεπελδσηηθές σπερεζίες, δηατείρηζε θεθαιαίωλ θαη αζθάιεηες γεληθού θιάδοσ θαη δωής. Σο
σγθρόηεκα ιεηηοσργεί κέζω 129 θαηαζηεκάηωλ, από ηα οποία 123 ιεηηοσργούλ ζηελ Κύπρο, 1 ζηε Ροσκαλία, 4 ζηο Ηλωκέλο
Βαζίιεηο θαη 1 ζηα Channel Islands. Επηπιέολ, ε Σράπεδα ιεηηοσργεί γραθεία αληηπροζωπείας ζηε Ρωζία, ηελ Οσθραλία θαη ηελ
Κίλα. Σο σγθρόηεκα εργοδοηεί 4.229 άηοκα δηεζλώς. ηης 30 επηεκβρίοσ 2016, ηο ύλοιο Περηοσζηαθώλ ηοητείωλ ηοσ
σγθροηήκαηος αλερτόηαλ ζε €22,4 δης θαη ηα Ίδηα Κεθάιαηα ηοσ ζε €3,1 δης.

Σε ζπλέρεηα ηεο αλαθνίλσζεο εκεξνκελίαο 21 Δεθεκβξίνπ 2016, αλαθνξηθά κε ηελ επηθύξσζε
ηνπ ζρεδίνπ δηαθαλνληζκνύ από ην Επαξρηαθό Δηθαζηήξην Λεπθσζίαο, ην νπνίν πξνβιέπεηαη
λα πινπνηεζεί ζύκθσλα κε ηα άξζξα 198 κέρξη 200 ηνπ πεξί Εηαηξεηώλ Νόκνπ ηεο Κύπξνπ,
κεηαμύ ηεο Τξάπεδαο Κύπξνπ Δεκόζηα Εηαηξία Λίκηηεδ (ε «Τράπεζα»), ηεο Bank of Cyprus
Holdings Public Limited Company («BOCH») θαη ησλ Μεηόρσλ ηεο Τξάπεδαο (ην «Σχέδιο»), ε
Τξάπεδα αλαθνηλώλεη όηη ε αλαζηνιή δηαπξαγκάηεπζεο ησλ Υθηζηάκελσλ Μεηνρώλ ηεο ζην
ΦΑΚ θαη ζην ΦΑ ζα μεθηλήζεη ζηηο 10 Ιαλνπαξίνπ 2017, πεξηιακβαλνκέλεο.
Σεκεηώλεηαη επίζεο όηη, από ηηο 5:30 κ.κ. ζηηο 9 Ιαλνπαξίνπ 2017 δελ ζα πξαγκαηνπνηνύληαη
νπνηεζδήπνηε εμσρξεκαηηζηεξηαθέο κεηαβηβάζεηο, κεηαθνξέο από ην ΦΑΚ ζην ΦΑ θαη
αληίζηξνθα, κεηαθνξέο κεηνρώλ κεηαμύ Φεηξηζηώλ ή από Φεηξηζηέο ζηνλ εηδηθό ινγαξηαζκό ή
θαη ην αληίζεην, θαη ‘νver the counter’ ζπλαιιαγέο κε εκεξνκελία ζπλαιιαγήο κεηά ηηο 9
Ιαλνπαξίνπ 2017, εθηόο από ηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θάιπςε ρξεκαηηζηεξηαθώλ
ζπλαιιαγώλ πνπ έρνπλ γίλεη κέρξη θαη ηηο 9 Ιαλνπαξίνπ 2017.
Υπό ηελ αίξεζε ιήςεσο ησλ απαξαίηεησλ εγθξίζεσλ από ηηο αξκόδηεο επνπηηθέο αξρέο θαη
ζύκθσλα κε ην αλακελόκελν ρξνλνδηάγξακκα θύξησλ γεγνλόησλ ην νπνίν πεξηικαβάλεηαη
ζηελ Εγθύθιην Μεηόρσλ, ε νπνία δεκνζηεύηεθε από ηελ Τξάπεδα ζηηο 21 Ννεκβξίνπ 2016 θαη ε
νπνία θαζόξηδε ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ Σρεδίνπ (ε «Εγθύθιηνο»), ε δηαπξαγκάηεπζε ησλ Νέσλ
Μεηνρώλ ζην ΦΑΚ θαη LSE αλακέλεηαη λα αξρίζεη ζηηο 19 Ιαλνπαξίνπ 2017.
Οη κέηνρνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ην Έληππν Επηινγήο Μεηνρώλ ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηό κέρξη ηηο 10 Ιαλνπαξίνπ 2017, πεξηιακβαλνκέλεο.
Εθηόο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, νη όξνη ζε θεθαιαία ζε απηή ηελ αλαθνίλσζε έρνπλ ηελ έλλνηα
θαη ηελ εξκελεία πνπ ηνπο απνδίδεηαη ζηελ Εγθύθιην Μεηόρσλ, θαη όιεο νη ρξνληθέο αλαθνξέο
είλαη ζύκθσλα κε ώξα Κύπξνπ. Οπνηεζδήπνηε αιιαγέο ζην πξνηεηλόκελν ρξνλνδηάγξακκα, ζα
αλαθνηλσζνύλ από ηελ Τξάπεδα ή/ θαη ηελ BOCH ζε εύζεην ρξόλν, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο
αλάξηεζεο ησλ αλαθνηλώζεσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Τξάπεδαο, www.bankofcyprus.com.

Οη Νέεο Μεηνρέο δελ έρνπλ εγγξαθεί θαη δελ ζα εγγξαθνύλ ζύκθσλα κε ηνλ Νόκν πεξί Κηλεηώλ Αμηώλ ησλ ΗΠΑ ηνπ
1933 («Securities Act»), ή ζύκθσλα κε νπνηαδήπνηε ζρεηηθή λνκνζεζία πεξί θηλεηώλ αμηώλ νπνηαζδήπνηε
πνιηηείαο, πεξηνρήο ή άιιεο δηθαηνδνζίαο ησλ ΗΠΑ, θαη ζα εθδίδνληαη θαη’ επίθιεζε ηεο εμαίξεζεο από
νπνηεζδήπνηε απαηηήζεηο εγγξαθήο ηνπ Securities Act, ζύκθσλα κε ην Άξζξν 3(α)(10) ηνπ Securities Act.
Ούηε ε Επηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ησλ ΗΠΑ, νύηε νπνηαδήπνηε άιιε νκνζπνλδηαθή ή θξαηηθή επηηξνπή
θεθαιαηαγνξάο ησλ ΗΠΑ ή επνπηηθή αξρή έρεη εγθξίλεη ή απνξξίςεη ηηο Νέεο Μεηνρέο ή έρεη εθθέξεη γλώκε ζε ζρέζε
κε ηε δηθαηνζύλε ή ηα πιενλεθηήκαηα ησλ Νέσλ Μεηνρώλ αλαθνξηθά κε ηελ αθξίβεηα ή επάξθεηα ησλ
γλσζηνπνηήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνύζα αλαθνίλσζε. Οπνηαδήπνηε παξάζηαζε πεξί ηνπ αληηζέηνπ
απνηειεί πνηληθό αδίθεκα ζηηο ΗΠΑ.

