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Αλαθνίλσζε 
 

Πξφζθιεζε Δηήζηαο Γεληθήο πλέιεπζεο   
 
Λεπθσζία, 29 Οθησβξίνπ 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προφίλ Σσγκροτήματος  

Σν πγθξόηεκα Σξάπεδαο Κύπξνπ ηδξύζεθε ην 1899 θαη είλαη ν κεγαιύηεξνο ρξεκαηννηθνλνκηθόο νξγαληζκόο 
ζηελ Κύπξν. Σν πγθξόηεκα πξνζθέξεη έλα επξύ θάζκα ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ πνπ 
πεξηιακβάλεη ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο, ρξεκαηνδνηήζεηο, θάθηνξηγθ, ρξεκαηνεπελδπηηθέο ππεξεζίεο, δηαρείξηζε 
θεθαιαίσλ θαη αζθάιεηεο γεληθνύ θιάδνπ θαη δσήο. Σν πγθξόηεκα ιεηηνπξγεί κέζσ 280 θαηαζηεκάησλ, από ηα 
νπνία 144 ιεηηνπξγνύλ ζηε Ρσζία, 130 ζηελ Κύπξν, 1 ζηε Ρνπκαλία, 4 ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην θαη 1 ζηα Channel 
Islands. Δπηπιένλ, ε Σξάπεδα ιεηηνπξγεί θαηαζηήκαηα αληηπξνζσπείαο ζηε Ρσζία, ηελ Οπθξαλία θαη ηελ Κίλα. Σν 
πγθξόηεκα εξγνδνηεί 6.747 άηνκα δηεζλώο. ηηο 30 Ινπλίνπ 2014, ην ύλνιν Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ ηνπ 
πγθξνηήκαηνο αλεξρόηαλ ζε €28,6 δηο θαη ηα Ίδηα Κεθάιαηα ηνπ ζε €2,8 δηο.  
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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΣΗΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ 
 

Ζ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε («ΔΓ») ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ Γεκφζηα Δηαηξία Ληδ («ε Δηαηξία») ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηα Κεληξηθά Γξαθεία ηεο Δηαηξίαο (Οδφο ηαζίλνπ 51, Αγία Παξαζθεπή, 

ηξφβνινο, Λεπθσζία, Κχπξνο), ηελ Πέκπηε, 20
ε
 Ννεκβξίνπ 2014 θαη ώξα 09:00 π.κ.  γηα λα 

αζρνιεζεί κε ηα αθφινπζα ζέκαηα:  

 
ΤΝΗΘΕΙ ΕΡΓΑΙΕ: 
 

1. Δμέηαζε ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηεο Έθζεζεο Διεγθηψλ θαη ησλ 

Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ γηα ην έηνο 2013.  

2. Δπαλαδηνξηζκφο ησλ Διεγθηψλ ηεο Δηαηξίαο θαη εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

γηα θαζνξηζκφ ηεο ακνηβήο ηνπο.  

3. Δμέηαζε ηεο Έθζεζεο Ακνηβψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη θαζνξηζκφο ηεο ακνηβήο ησλ 

κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

4. Να δηεμάγεη ηηο εξγαζίεο φπσο θαζνξίδνληαη ζηα Άξζξα 94 κέρξη 98 (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη ησλ δχν) θαη ζην Άξζξν 100 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξίαο πνπ αθνξνχλ ηελ ελαιιαγή 

ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

ΕΙΔΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ: 
 

5. Δμέηαζε θαη, αλ θξηζεί ζθφπηκν, πηνζέηεζε ησλ αθφινπζσλ εηδηθψλ ςεθηζκάησλ πνπ αθνξνχλ 

ηξνπνπνηήζεηο ζην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο, φπσο πξνηείλνληαη απφ ηελ Δηαηξία: 

 
ΕΙΔΙΚΑ ΦΗΦΙΜΑΣΑ 

 

5.1 Όπσο ην Άξζξν 81 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξίαο ηξνπνπνηεζεί αληηθαζηζηψληαο ηηο 

ιέμεηο «δέθα (10)» θαη «δεθανθηψ (18)» κε ηηο ιέμεηο «επηά (7)» θαη «δεθαηξία (13)» 

αληίζηνηρα, νχησο ψζηε ην ηξνπνπνηεκέλν Άξζξν λα δηαβάδεηαη σο εμήο: 

«Ο αξηζκόο ησλ Γηνηθεηηθώλ πκβνύισλ δελ ζα είλαη κηθξόηεξνο ησλ επηά (7) νύηε 
κεγαιύηεξνο ησλ δεθαηξηώλ (13).» 
 

5.2 Όπσο ην Άξζξν 83 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξίαο δηαγξαθεί ζηελ νιφηεηά ηνπ θαη ηα 

Άξζξα 84 κέρξη 113 (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δχν) αλαξηζκεζνχλ σο Άξζξα 83 

κέρξη 112, αλαιφγσο.  

 
5.3  Όπσο ην Άξζξν 103 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξίαο (ζηε κνξθή ηνπ σο ηζρχεη, πξηλ απφ 

ηελ έλαξμε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο Δηαηξίαο θαηά ηελ νπνία ην παξφλ ςήθηζκα έρεη 

πξνηαζεί πξνο έγθξηζε) ηξνπνπνηεζεί κέζσ ηεο αληηθαηάζηαζεο ηεο δεχηεξεο θξάζεο 

ηνπ, κε ηελ εμήο θξάζε: 

 
«Δθηόο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, πέληε κέιε ή πελήληα ηνηο εθαηό (50%) ησλ κειώλ πνπ 
απνηεινύλ ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Δηαηξίαο ζπλ έλα (1) κέινο, ζηξνγγπινπνηεκέλν 
πξνο ηα θάησ, όπνην είλαη ην κεγαιύηεξν, ζα απνηεινύλ απαξηία» 
 

5.4 Όπσο ηα Άξζξα 114 κέρξη 120 (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δχν) ηνπ Καηαζηαηηθνχ 

ηεο Δηαηξίαο (ζηε κνξθή ηνπο σο ηζρχνπλ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο 

Δηαηξίαο θαηά ηελ νπνία ην παξφλ ςήθηζκα έρεη πξνηαζεί πξνο έγθξηζε) αληηθαηαζηαζνχλ 

ζηελ νιφηεηα ηνπο κε ηα αθφινπζα λέα Άξζξα 113 κέρξη 116 θαη φπσο ηα Άξζξα 121 

κέρξη 152 (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δχν) ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξίαο (ζηε 

κνξθή ηνπο σο ηζρχνπλ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο Δηαηξίαο θαηά ηελ 

νπνία ην παξφλ ςήθηζκα έρεη πξνηαζεί πξνο έγθξηζε) αλαξηζκεζνχλ σο Άξζξα 117 κέρξη 

148, αλαιφγσο: 
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«ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΤ ΜΔΩ ΠΛΗΡΔΞΟΤΙΟΤ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟΤ 

 
113. Η άζθεζε δηθαηώκαηνο ςήθνπ κέζσ πιεξεμνπζίνπ αληηπξνζώπνπ δύλαηαη λα 

επηηξαπεί ζε κέινο πνπ απνπζηάδεη από ζπλεδξίαζε, εθόζνλ ε άζθεζε ςήθνπ 
κέζσ πιεξεμνύζηνπ πεξηνξίδεηαη ζε κία (1) γηα θάζε κέινο πνπ ζπκκεηέρεη ζηε 
ζπλεδξία. 

 
114. Σα κέιε πνπ ςεθίδνπλ κέζσ πιεξεμνπζίνπ είλαη ππόινγνη γηα ηε ςήθν ηνπ 

πιεξεμνύζηνπ αληηπξνζώπνπ ηνπο. 
 
115. Κάζε έγγξαθν δηνξηζκνύ  πιεξεμνύζηνπ αληηπξνζώπνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνύινπ 

παξαδίδεηαη ζηελ Δηαηξία θαη θξαηείηαη από ηελ Δηαηξία, θαη ζπληάζζεηαη ζύκθσλα 
κε ηνλ αθόινπζν ηύπν ή ηνλ πιεζηέζηεξν αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο: 

   
Δγώ ν/ε ………………………………… ππό ηελ ηδηόηεηα κνπ σο ύκβνπινο ηνπ 
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Σξάπεδαο Κύπξνπ Γεκόζηα Δηαηξία Λίκηηεδ, δηα ηνπ 
παξόληνο δηνξίδσ ηνλ/ηελ ……………………………………… θαη αλ δελ δύλαηαη 
λα παξαζηεί ηνλ/ηελ …………………………………. σο ηνλ/ηελ πιεξεμνύζην κνπ 
αληηπξόζσπν γηα λα ςεθίζεη γηα εκέλα θαη εθ κέξνπο κνπ ζηε ζπλεδξία ηνπ 
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ ζα ιάβεη ρώξα ζηηο ………………………………... 
Δθηόο θαη εάλ έρεη άιιεο νδεγίεο,  ν/ε Πιεξεμνύζηνο/α αληηπξόζσπνο ζα 
εμαζθήζεη ην δηθαίσκα ςήθνπ ζηε βάζε ηεο δηθήο ηνπ/ηεο θξίζεο. 
 Ηκεξνκελία:………………………………………………..
 Τπνγξαθή:…………………………………….. 
 

116. Η ςήθνο κέζσ πιεξεμνύζηνπ αληηπξνζώπνπ δελ ζα ιακβάλεηαη ππόςε ζηνλ 
θαζνξηζκό ηεο ζπκκεηνρήο ελόο πκβνύινπ ζε κηα ζπλεδξία αιιά ζα κεηξηέηαη γηα 
ζθνπνύο θαζνξηζκνύ απαξηίαο ζε ζπλεδξία ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηελ 
νπνία έρεη εθδνζεί δηνξηζκόο πιεξεμνύζηνπ αληηπξνζώπνπ.» 

 

6. Δμέηαζε θαη, αλ θξηζεί ζθφπηκν, πηνζέηεζε ησλ αθφινπζσλ ςεθηζκάησλ, φπσο πξνηάζεθαλ 

ζηελ Δηαηξία απφ ζπγθεθξηκέλνπο κέηνρνπο
1
 («Πξνηείλνληεο Μέηνρνη») ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ησλ Άξζξσλ 127Β θαη 134 ηνπ Πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, Κεθ.113: 

Φεθίζκαηα γηα ηελ Παύζε πκβνύιωλ
2
  

 
ΤΝΗΘΗ ΦΗΦΙΜΑΣΑ 

 

6.1 Όπσο ν θ. Anton Smetanin παπζεί απφ ηα θαζήθνληά ηνπ σο χκβνπινο ηεο Δηαηξίαο κε 

ηζρχ απφ ηε ιήμε ηεο ΔΓ. 

 
6.2 Όπσο ε θα. Anjelica Anshakova παπζεί απφ ηα θαζήθνληά ηεο σο χκβνπινο ηεο 

Δηαηξίαο κε ηζρχ απφ ηε ιήμε ηεο ΔΓ. 

 
6.3 Όπσο ν θ. Dmitry Chichikashvili παπζεί απφ ηα θαζήθνληά ηνπ σο χκβνπινο ηεο 

Δηαηξίαο κε ηζρχ απφ ηε ιήμε ηεο ΔΓ. 

 
6.4 Όπσο ν θ. Eriskhan Kurazov παπζεί απφ ηα θαζήθνληά ηνπ σο χκβνπινο ηεο Δηαηξίαο κε 

ηζρχ απφ ηε ιήμε ηεο ΔΓ. 

 
6.5 Όπσο ν θ. Άδσληο Παπαθσλζηαληίλνπ παπζεί απφ ηα θαζήθνληά ηνπ σο χκβνπινο ηεο 

Δηαηξίαο κε ηζρχ απφ ηε ιήμε ηεο ΔΓ. 

                                                 
1
 Οη «Πξνηείλνληεο Μέηνρνη» είλαη: WLR V PARALLEL ESC LP, WLR RECOVERY FUND V.L.P., TYRUS CAPITAL EVENT 

MASTER FUND LIMITED, TYRUS CAPITAL OPPORTUNITIES MASTER FUND LIMITED, TC FOUR LIMITED. 
 
2
 ύκθσλα κε ην Άξζξν 178(3) ηνπ πεξί Δηαηξεηώλ Νόκνπ Κεθ.113, νπνηεζδήπνηε παξαζηάζεηο από νπνηνλδήπνηε/ 

νπνηαλδήπνηε ύκβνπιν, γηα ηνλ/ηελ νπνίν/α ηέζεθε ςήθηζκα γηα Παύζε, ζα αλαξηεζνύλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Σξάπεδαο. 
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6.6 Όπσο ν θ. Μαξίλνο Γηαιειήο παπζεί απφ ηα θαζήθνληα ηνπ σο χκβνπινο ηεο Δηαηξίαο 

κε ηζρχ απφ ηε ιήμε ηεο ΔΓ. 

 
 
Φεθίζκαηα γηα ην Δηνξηζκό πκβνύιωλ 
 

ΤΝΗΘΗ ΦΗΦΙΜΑΣΑ 
 

6.7 Όπσο ν Γξ. Josef Ackermann δηνξηζζεί θαη δηα ηνπ παξφληνο δηνξίδεηαη χκβνπινο 

ηεο Δηαηξίαο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο έγθξηζεο ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ απφ ηελ Κεληξηθή 

Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ. 

 

6.8 Όπσο ν θ. Wilbur Ross δηνξηζζεί θαη δηα ηνπ παξφληνο δηνξίδεηαη χκβνπινο ηεο 

Δηαηξίαο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο έγθξηζεο ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ απφ ηελ Κεληξηθή 

Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ. 

 
6.9 Όπσο ν θ. Arne Berggren δηνξηζζεί θαη δηα ηνπ παξφληνο δηνξίδεηαη χκβνπινο ηεο 

Δηαηξίαο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο έγθξηζεο ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ απφ ηελ Κεληξηθή 

Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ. 

 
6.10 Όπσο ν θ. Maxim Goldman δηνξηζζεί θαη δηα ηνπ παξφληνο δηνξίδεηαη χκβνπινο ηεο 

Δηαηξίαο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο έγθξηζεο ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ απφ ηελ Κεληξηθή 

Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ. 

 
6.11 Όπσο ν Γξ. Χξηζηφδνπινο Παηζαιίδεο δηνξηζζεί θαη δηα ηνπ παξφληνο δηνξίδεηαη 

χκβνπινο ηεο Δηαηξίαο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο έγθξηζεο ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ απφ ηελ 

Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ. 

 
6.12 Όπσο ν θ. Μηράιεο παλφο δηνξηζζεί θαη δηα ηνπ παξφληνο δηνξίδεηαη χκβνπινο ηεο 

Δηαηξίαο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο έγθξηζεο ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ απφ ηελ Κεληξηθή 

Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ. 

 
Φεθίζκαηα γηα ηελ Σξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Εηαηξίαο 

 
ΕΙΔΙΚΑ ΦΗΦΙΜΑΣΑ 

 
6.13 Όπσο ην Άξζξν 81 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξίαο αληηθαηαζηαζεί ζην ζχλνιφ ηνπ κε 

ην αθφινπζν: 

 
«Ο αξηζκόο ησλ Γηνηθεηηθώλ πκβνύισλ δελ ζα είλαη κηθξόηεξνο ησλ επηά (7) νύηε 
κεγαιύηεξνο ησλ δεθαηξηώλ (13).» 
 

6.14 Όπσο ην Άξζξν 104 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξίαο αληηθαηαζηαζεί ζην ζχλνιφ ηνπ 

κε ην αθφινπζν: 

«Οη Γηνηθεηηθνί ύκβνπινη κπνξνύλ λα εθιέγνπλ Πξόεδξν θαη κέρξη δύν (2) 
Αληηπξνέδξνπο ησλ ζπλεδξίσλ ηνπο πνπ ζα θαηέρνπλ ην αμίσκά ηνπο κέρξη ηελ επόκελε 
Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε εθηόο αλ ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά. Αλ ζε 
νπνηαδήπνηε ζπλεδξία ν Πξόεδξνο ή ν Αληηπξόεδξνο δελ παξίζηαληαη θαηά ην ρξόλν πνπ 
νξίζηεθε γηα ηε ζπγθξόηεζε  απηήο, νη Γηνηθεηηθνί ύκβνπινη πνπ παξίζηαληαη κπνξνύλ λα 
επηιέμνπλ  έλαλ από απηνύο σο Πξόεδξν ηεο ζπλεδξίαο.» 

 
Παλαγηψηεο Αγαπίνπ 
Γξακκαηέαο 
29 Οθησβξίνπ 2014 
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ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΑ ΘΕΜΑΣΑ ΠΡΟ ΕΞΕΣΑΗ ΣΗΝ ΕΣΗΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ 
 
Θέκα 1 
 
Εμέηαζε ηεο Έθζεζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ηεο Έθζεζεο Ειεγθηώλ θαη ηωλ 
Ελνπνηεκέλωλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ γηα ην έηνο 2013. 
 
Ζ Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ε Έθζεζε Διεγθηψλ θαη νη Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο 
Καηαζηάζεηο γηα ην έηνο 2013 έρνπλ αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξίαο www.bankofcyprus.com 
(ρέζεηο Δπελδπηψλ / Οηθνλνκηθά ηνηρεία). 
 
Θέκα 2α 
 
Επαλαδηνξηζκόο ηωλ Ernst & Young ωο Ειεγθηώλ ηεο Εηαηξίαο γηα ην 2014. 
 
χκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Άξζξνπ 153 (2) ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ Κεθ 113, θαη δεδνκέλνπ φηη  
δελ έρεη παξαιεθζεί απφ ηελ Δηαηξία ςήθηζκα γηα δηνξηζκφ άιινπ ειεγθηή ή πνπ λα πξνλνεί ξεηά ηελ 
παχζε ησλ Διεγθηψλ ηεο Δηαηξίαο θαη ελφςεη φηη νη Ernst & Young ζπλερίδνπλ λα θαηέρνπλ ηα 
απαηηνχκελα πξνζφληα θαη επηζπκνχλ λα επαλαδηνξηζηνχλ,  νη Ernst & Young επαλαδηνξίδνληαη σο 
Διεγθηέο ηεο Δηαηξίαο γηα ην έηνο 2014.   
 
Θέκα 2β 
 
Εμνπζηνδόηεζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα θαζνξηζκό ηεο ακνηβήο ηωλ Ειεγθηώλ.  
 
Όζνλ αθνξά ηελ ακνηβή ησλ Διεγθηψλ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξνηείλεη πξνο έγθξηζε ην αθφινπζν 
ςήθηζκα: 
 
Φήθηζκα 1: Δμνπζηνδνηείηαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην λα θαζνξίζεη ηελ ακνηβή ησλ Διεγθηψλ. 
 
Θέκα 3α  
 
Έγθξηζε ηεο Έθζεζεο Ακνηβώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 
 
Ζ Έθζεζε Ακνηβψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ην έηνο 2013 έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 
Δηαηξίαο www.bankofcyprus.com (ρέζεηο Δπελδπηψλ / Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε / Δηήζηα Έθζεζε 
Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο).  
 
Φήθηζκα 2: Έγθξηζε ηεο Έθζεζεο Ακνηβψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 
  
Θέκα 3β 
 
Καζνξηζκόο ηεο ακνηβήο ηωλ Mειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.  
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξνηείλεη ην αθφινπζν ςήθηζκα πξνο έγθξηζε: 
 
Φήθηζκα 3: Οη ακνηβέο  ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ λα παξακείλνπλ ακεηάβιεηεο.  
 
Επεμήγεζε γηα ην Φήθηζκα 3: Οη ακνηβέο ησλ κε-εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
φπσο εγθξίζεθαλ ζηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ηνπ 2012 εκεξνκελίαο 10/09/2013 παξνπζηάδνληαη  
πην θάησ: 
 

 Δηήζηα Ακνηβή 

Πξφεδξνο €68.000 

Αληη-Πξφεδξνο €51.000 

Με-Δθηειεζηηθά Μέιε €13.000 

Πξνέδξνη Δπηηξνπψλ πκβνπιίνπ €3.300 

Μέιε Δπηηξνπψλ πκβνπιίνπ €2.100 

Πξφεδξνο Δπηηξνπήο Διέγρνπ €6.300 

Μέιε Δπηηξνπήο Διέγρνπ €4.200 

 

http://www.bankofcyprus.com/
http://www.bankofcyprus.com/
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Θέκα 4 
 
Φήθηζκα 4: Δθινγή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 
 
Επεμήγεζε γηα ην Φήθηζκα 4: Καηά ηελ εκεξνκελία ηεο παξνχζαο εηδνπνίεζεο, ηα κέιε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ήηαλ νη θ.θ.:  
 
Κξίζηεο Χαζάπεο (Πξφεδξνο), Vladimir Strzhalkovskiy (Αληη-Πξφεδξνο), John Patrick Hourican 
(Δθηειεζηηθφ Μέινο), Anjelica Anshakova, Dmitry Chichikashvili, Μάξηνο Καινρσξίηεο, Eriskhan 
Kurazov, Άδσληο Παπαθσλζηαληίλνπ, Anton Smetanin, Ξάλζνο Βξάραο, Μαξίλνο Γηαιειήο, Αλδξέαο 
Γηαζεκίδεο, Ησάλλεο Εσγξαθάθεο.  
 
χκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο ηα αθφινπζα κέιε αθππεξεηνχλ θαη ακεηάθιεηα δειψλνπλ 
φηη δελ ζα δηεθδηθήζνπλ επαλεθινγή: 

 

1. Γξ. Κξίζηεο Χαζάπεο 

2. θ. Ξάλζνο Βξάραο 

3. θ. Αλδξέαο Γηαζεκίδεο 

χκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο ηα αθφινπζα κέιε αθππεξεηνχλ θαη ζα δηεθδηθήζνπλ ηελ 
επαλεθινγή ηνπο: 

 

1. θ. Vladimir Strzhalkovskiy 

2. θ. Μάξηνο Καινρσξίηεο 

3. θ. Ησάλλεο Εσγξαθάθεο 

Δπίζεο, ν θ. John Patrick Hourican, πνπ δηνξίζηεθε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηηο 26 Ννεκβξίνπ 
2013, πξνζθέξεη ηνλ εαπηφ ηνπ γηα επαλεθινγή. 
 
Tα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ησλ πκβνχισλ πνπ αθππεξεηνχλ θαη δηεθδηθνχλ επαλεθινγή είλαη 
αλαξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πγθξνηήκαηνο www.bankofcyprus.com (ρέζεηο Δπελδπηψλ / 
Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε). 
 
χκθσλα κε ην Άξζξν 98 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξίαο θαλέλα άιιν πξφζσπν, εθηφο ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνχινπ πνπ αθππεξεηεί θαηά ηε ζπλέιεπζε, δελ ζα κπνξεί λα επαλεθιεγεί ζε 
νπνηαδήπνηε γεληθή ζπλέιεπζε, ζηε ζέζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνχινπ, ρσξίο πξνεγνχκελε ζχζηαζε 
γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ηνπο Γηνηθεηηθνχο πκβνχινπο, εθηφο αλ ζε ρξφλν φρη κηθξφηεξν ησλ έμη θαη φρη 
πεξηζζφηεξν ησλ είθνζη-κία εκεξψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ νξίζηεθε γηα ηε ζπλέιεπζε, αθεζεί 
ζην εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο Δηαηξίαο γξαπηή εηδνπνίεζε, ππνγξακκέλε απφ κέινο πνπ έρεη ηα 
απαηηνχκελα πξνζφληα λα παξίζηαηαη θαη λα ςεθίδεη ζηε ζπλέιεπζε γηα ηελ νπνία δίδεηαη ε 
εηδνπνίεζε, γηα ηελ πξφζεζή ηνπ λα πξνηείλεη ην πξφζσπν απηφ γηα εθινγή, φπσο επίζεο θαη γξαπηή 
εηδνπνίεζε, πνπ ππνγξάθεθε απφ ην πξφζσπν απηφ γηα ηελ πξφζεζή ηνπ λα δερηεί εθινγή. 
 
ηηο 15 Ννεκβξίνπ 2014 ζα αλαθνηλσζνχλ ηα νλφκαηα νπνησλδήπνηε πξνηεηλφκελσλ ππνςεθίσλ γηα 
εθινγή ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο. Σελ ίδηα κέξα ηα βηνγξαθηθά ηνπο ζεκεηψκαηα ζα 
αλαξηεζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξίαο www.bankofcyprus.com   (ρέζεηο Δπελδπηψλ / Δηήζηα 
Γεληθή πλέιεπζε). 
 
εκεηψλεηαη φηη νη ππνςήθηνη γηα εθινγή ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ 
ηα θξηηήξηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Οδεγία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ κε ηίηιν «Ζ πεξί 
ηεο Ηθαλφηεηαο θαη Καηαιιειφηεηαο (Κξηηήξηα Αμηνιφγεζεο) ησλ πκβνχισλ θαη ησλ Γηεπζπληψλ 
Σξαπεδψλ Οδεγία ηνπ 2006 θαη 2007» 
http://www.centralbank.gov.cy/nqcontent.cfm?a_id=4336&lang=gr), θαζψο θαη ηηο Καηεπζπληήξηεο 
Γξακκέο ηεο Δπξσπατθήο Αξρήο Σξαπεδψλ ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ 
κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ θαηέρνπλ θαίξηεο ζέζεηο 
(http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/internal-governance/guidelines-on-the-assessment-
of-the-suitability-of-members-of-the-management-body-and-key-function-holders). 
 
Ζ εθινγή νπνησλδήπνηε λέσλ κειψλ ηειεί ππφ ηελ αίξεζε ηεο έγθξηζεο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο 
Κχπξνπ. 
 

http://www.bankofcyprus.com/
http://www.bankofcyprus.com/
http://www.centralbank.gov.cy/nqcontent.cfm?a_id=4336&lang=gr
http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/internal-governance/guidelines-on-the-assessment-of-the-suitability-of-members-of-the-management-body-and-key-function-holders
http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/internal-governance/guidelines-on-the-assessment-of-the-suitability-of-members-of-the-management-body-and-key-function-holders


      7 

 

Θέκα 5  
 
Φεθίζκαηα 5.1 - 5.4: Να εμεηαζηνχλ θαη, αλ εγθξηζνχλ, λα πηνζεηεζνχλ ηα αθφινπζα εηδηθά 
ςεθίζκαηα πνπ αθνξνχλ ζε ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξίαο όπωο πξνηείλνληαη από 
ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην. 
 
Επεμήγεζε γηα ην Φήθηζκα 5.1: Ζ πην πάλσ ηξνπνπνίεζε είλαη αλαγθαία νχησο ψζηε ε Σξάπεδα 
λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ «Οδεγία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ πξνο ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα 
ζρεηηθά κε ηηο Ρπζκίζεηο Γηαθπβέξλεζεο θαη Γηαρείξηζεο ηνπ 2014» («ε Οδεγία») ζε ζρέζε κε ην 
κέγεζνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 
 
Επεμήγεζε γηα ην Φήθηζκα 5.2: Γεδνκέλνπ φηη νη χκβνπινη πξνηείλνληαη θαη εθιέγνληαη απφ ηνπο 
κεηφρνπο, ε πξνυπφζεζε απηή δελ ζεσξείηαη απαξαίηεηε.  
 
Επεμήγεζε γηα ην Φήθηζκα 5.3:  Ζ πην πάλσ δηαγξαθή / θαηάξγεζε είλαη αλαγθαία γηα 
ζπκκφξθσζε κε ηελ Παξάγξαθν 6 ηεο Οδεγίαο πνπ απαγνξεχεη ην δηνξηζκφ αλαπιεξσηψλ 
ζπκβνχισλ. 
 
Επεμήγεζε γηα ην Φήθηζκα 5.4:  Ζ ηξνπνπνίεζε είλαη αλαγθαία νχησο ψζηε ε Σξάπεδα λα 
ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ Παξάγξαθν 7(2)(9) ηεο Οδεγίαο πνπ πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα ηεο 
ςεθνθνξίαο κε πιεξεμνχζην απφ ηνπο πκβνχινπο. 
 
Θέκα 6 
 
Φεθίζκαηα 6.1 - 6.14:  χκθσλα κε ηα Άξζξα 127Β θαη 134 ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ Κεθ.113 θαη 
ησλ Άξζξσλ 101 θαη 102 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξίαο, νη Πξνηείλνληεο Μέηνρνη άζθεζαλ ην 
δηθαίσκά ηνπο λα ζέζνπλ ηα πξναλαθεξζέληα ςεθίζκαηα γηα ηελ παχζε Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ, γηα 
ην δηνξηζκφ Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ θαη γηα ηελ Σξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξίαο. 
 
Tα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ησλ αηφκσλ πνπ πξνηείλνληαη απφ ηνπο Πξνηείλνληεο Μέηνρνπο γηα 
εθινγή ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη αλαξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πγθξνηήκαηνο 
www.bankofcyprus.com (ρέζεηο Δπελδπηψλ / Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε). 
 
  

http://www.bankofcyprus.com/
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ΗΜΕΙΧΕΙ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΗ ΕΣΗΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ  

ΔΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΗΝ ΕΣΗΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ  

(1) Κάζε πξφζσπν ην νπνίν εκθαλίδεηαη σο κέηνρνο ζην Μεηξψν Μειψλ ηεο Δηαηξίαο θαηά ηελ Ζκεξνκελία Αξρείνπ 
έρεη ην δηθαίσκα λα ζπκκεηάζρεη ζηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε. Κάζε ζπλήζεο κεηνρή θέξεη δηθαίσκα ζε κία 
ςήθν. Ζ Ζκεξνκελία Αξρείνπ γηα ζθνπνχο θαζνξηζκνχ ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ ζηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε 
είλαη ην θιείζηκν ησλ εξγαζηψλ ζηηο 7 Ννεκβξίνπ 2014. 

(2) Έλα κέινο ην νπνίν δηθαηνχηαη λα παξαζηεί θαη λα ςεθίζεη ζηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε δηθαηνχηαη λα δηνξίζεη 
πιεξεμνχζην αληηπξφζσπν γηα λα παξαζηεί θαη λα ςεθίζεη εθ κέξνπο ηνπ. Οη Μέηνρνη κπνξνχλ λα δηνξίζνπλ 
νπνηνδήπνηε πξφζσπν σο πιεξεμνχζην αληηπξφζσπφ ηνπο. Ο ελ ιφγσ πιεξεμνχζηνο αληηπξφζσπνο δελ είλαη 
αλαγθαίν λα είλαη κέινο ηεο Δηαηξίαο. Δάλ έλαο κέηνρνο θαηέρεη κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο πνπ θαηέρνληαη ζε 
πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ Κσδηθνχο Μεξίδσλ Δπελδπηή, ηφηε ν κέηνρνο κπνξεί, φζνλ αθνξά ηελ Δηήζηα Γεληθή 
πλέιεπζε, λα δηνξίζεη δηαθνξεηηθνχο πιεξεμνπζίνπο αληηπξνζψπνπο γηα ηηο κεηνρέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ 
Κσδηθφ Μεξίδσλ Δπελδπηή. Έλαο πιεξεμνχζηνο αληηπξφζσπνο πνπ θαηέρεη πιεξεμνχζηα απφ δηάθνξνπο 
θαηφρνπο κεηνρψλ κπνξεί λα ςεθίζεη δηαθνξεηηθά γηα θάζε κέηνρν. 

(3) Σν έγγξαθν δηνξηζκνχ πιεξεμνπζίνπ αληηπξνζψπνπ, ην νπνίν επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα Δηδνπνίεζε θαη έρεη 
αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πγθξνηήκαηνο www.bankofcyprus.com (επηιέμηε ηηο επηινγέο «ρέζεηο 
Δπελδπηψλ/Αλαθνηλψζεηο»), θαη αληίγξαθν απηνχ δηαηίζεηαη ζην ηκήκα Μεηνρψλ θαη Χξενγξάθσλ ηεο Σξάπεδαο, 
νδφο Έβξνπ 4, θηίξην Eurolife, ηξφβνινο, Λεπθσζία πξέπεη λα θαηαηεζεί ζην εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο Δηαηξίαο 
(νδφο ηαζίλνπ 51, Αγία Παξαζθεπή, ηξφβνινο, 2002 Λεπθσζία, Κχπξνο, θαμ + 357 22 3362 58 ή + 357 22 
3362 61), ηνπιάρηζηνλ 48 ώξεο πξηλ από ην ρξόλν ηεο πλέιεπζεο. Οη κέηνρνη δχλαηαη λα βεβαησζνχλ φηη ην 

έληππν δηνξηζκνχ πιεξεμνπζίνπ αληηπξνζψπνπ έρεη ιεθζεί επηηπρψο απφ ηελ Δηαηξία, θαιψληαο ην Σκήκα 
Μεηνρψλ & Χξενγξάθσλ (Shares & Loan Stock Department) ζην + 357 22126055. 

(4) Παξαθαινύληαη νη κέηνρνη θαη/ή νη πιεξεμνύζηνη αληηπξόζωπνί ηνπο πνπ ζα παξαζηνύλ ζηελ Εηήζηα 
Γεληθή πλέιεπζε λα θέξνπλ καδί ηνπο ηελ ηαπηόηεηά ηνπο ή άιιν απνδεηθηηθό ηαπηόηεηαο.  

(5) Οπνηνδήπνηε λνκηθφ πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέηνρνο ηεο Δηαηξίαο, κπνξεί κε απφθαζε ησλ Γηνηθεηηθψλ ηνπ 
πκβνχισλ ηνπ ή άιινπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ λα εμνπζηνδνηήζεη νπνηνδήπνηε πξφζσπν πνπ ζα ζεσξήζεη 
θαηάιιειν γηα λα ελεξγεί σο αληηπξφζσπνο ηνπ ζε νπνηαδήπνηε ζπλέιεπζε ηεο Δηαηξίαο ή νπνηαζδήπνηε ηάμεο 
κειψλ ηεο Δηαηξίαο, θαη ην πξφζσπν πνπ έρεη εμνπζηνδνηεζεί κε ηνλ ηξφπν απηφ ζα δηθαηνχηαη λα εμαζθεί ηηο ίδηεο 
εμνπζίεο εθ κέξνπο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ αληηπξνζσπεχεη, πνπ ζα κπνξνχζε λα εμαζθήζεη εάλ ήηαλ 
θπζηθφ πξφζσπν, κέινο ηεο Δηαηξίαο. ηελ πεξίπησζε πνπ κεηνρέο θαηέρνληαη απφ θνηλνχ απφ δχν ή 
πεξηζζφηεξα πξφζσπα, πιεξεμνχζην κπνξεί λα δψζεη κφλν ν κέηνρνο ηνπ νπνίνπ ην φλνκα εκθαλίδεηαη πξψην 
ζην Μεηξψν Μειψλ ηεο Δηαηξίαο. 

(6) Σν Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο δελ πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε κε 
ειεθηξνληθά κέζα ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ κεηφρνπ ζηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε απηνπξνζψπσο ζηνλ ηφπν 
φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε. Οκνίσο, ην Καηαζηαηηθφ δελ πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα 
ζπκκεηνρήο ζηε ςεθνθνξία κε ςεθνθνξία εμ απνζηάζεσο. 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΙ ΓΕΝΙΚΕ ΤΝΕΛΕΤΕΙ 

(7) ε νπνηαδήπνηε γεληθή ζπλέιεπζε ςήθηζκα πνπ ηίζεηαη ζε ςεθνθνξία ζηε ζπλέιεπζε ζα εγθξίλεηαη κε αλάηαζε 
ησλ ρεξηψλ εθηφο εάλ δεηεζεί ε δηεμαγσγή κπζηηθήο ςεθνθνξίαο (πξηλ ή θαηά ηελ αλαθνίλσζε ηνπ 
απνηειέζκαηνο ηεο ςεθνθνξίαο κε αλάηαζε ησλ ρεξηψλ): (α)  απφ ηνλ Πξφεδξν, ή (β) απφ ηνπιάρηζηνλ δέθα 
κέιε ηα νπνία παξίζηαληαη απηνπξνζψπσο ή δηά πιεξεμνπζίνπ, ή (γ) απφ νπνηνδήπνηε κέινο ή κέιε πνπ 
παξίζηαληαη απηνπξνζψπσο ή δηά πιεξεμνπζίνπ θαη αληηπξνζσπεχνπλ φρη ιηγφηεξν απφ ην έλα δέθαην ηνπ 
ζπλφινπ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ φισλ ησλ κειψλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ θαηά ηε ζπλέιεπζε, ή (δ)  απφ 
κέινο ή κέιε πνπ θαηέρνπλ κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο πνπ ηνπο παξέρνπλ ην δηθαίσκα ςήθνπ ζηε ζπλέιεπζε, νη 
νπνίεο απνηεινχλ κεηνρέο γηα ηηο νπνίεο πιεξψζεθε έλα ζπλνιηθφ πνζφ ην νπνίν ηζνχηαη κε φρη ιηγφηεξν απφ ην 
έλα δέθαην ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ πνπ εμνθιήζεθε γηα φιεο ηηο κεηνρέο πνπ παξέρνπλ ην δηθαίσκα απηφ.  

Δάλ δεηεζεί ε δηεμαγσγή κπζηηθήο ςεθνθνξίαο κε ηνλ πην πάλσ ηξφπν, ζα δηεμαρζεί ζε ηέηνην ρξφλν (εληφο 
δεθαηεζζάξσλ εκεξψλ) θαη ηφπν θαη κε ηέηνην ηξφπν, φπσο ν Πξφεδξνο ζα νξίζεη, θαη ην απνηέιεζκα ηεο 
κπζηηθήο ςεθνθνξίαο ζα ζεσξείηαη φηη απνηειεί ην ςήθηζκα ηεο ζπλέιεπζεο θαηά ηελ νπνία δεηήζεθε ε 
δηεμαγσγή κπζηηθήο ςεθνθνξίαο. Σν αίηεκα γηα ηε δηεμαγσγή κπζηηθήο ςεθνθνξίαο κπνξεί λα απνζπξζεί.  

(8) Οπνηαδήπνηε απφθαζε αλαθνξηθά κε ηα ζέκαηα πνπ απνηεινχλ ηηο ζπλήζεηο εξγαζίεο ηεο Δηήζηαο Γεληθήο 
πλέιεπζεο ζα ιακβάλεηαη (εθηφο φπνπ πξνλνείηαη δηαθνξεηηθά απφ ην Καηαζηαηηθφ) κε χλεζεο Ψήθηζκα. 
χλεζεο Ψήθηζκα είλαη ην ςήθηζκα πνπ εγθξίζεθε κε απιή πιεηνςεθία (50% + 1) ησλ κειψλ πνπ δηθαηνχληαη θαη 
ςεθίδνπλ, πξνζσπηθά ή κέζσ αληηπξνζψπνπ ζηελ γεληθή ζπλέιεπζε. 

(9) Δηδηθφ ςήθηζκα πνπ ιακβάλεηαη απφ εηαηξία ζα απνηειεί ςήθηζκα πνπ εγθξίζεθε ζε γεληθή ζπλέιεπζε κε 
πιεηνςεθία φρη ιηγφηεξε ησλ ηξηψλ ηεηάξησλ ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηεο εηαηξίαο, πνπ δηθαηνχληαη λα ςεθίζνπλ 
θαη ςεθίδνπλ πξνζσπηθά, ή δηά αληηπξνζψπνπ, ζε γεληθή ζπλέιεπζε, γηα ηελ νπνία δφζεθε ζρεηηθή εηδνπνίεζε 
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είθνζη κίαο ηνπιάρηζηνλ εκεξψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 135 ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, Κεθ. 113, θαζνξίδνληαο 
ηελ πξφζεζή ππνβνιήο πξφηαζεο γηα έγθξηζε ςεθίζκαηνο σο εηδηθφ ςήθηζκα.  

(10) ε πεξίπησζε πνπ κέηνρνο δελ ςεθίζεη ζε θάπνην ςήθηζκα, ηφηε ζεσξείηαη σο απνρή (δελ ππνινγίδεηαη) γηα 
ζθνπνχο θαηακέηξεζεο ςήθσλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ςήθηζκα.   

(11) ηελ πεξίπησζε ησλ ςεθηζκάησλ γηα εθινγή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, αλ ν αξηζκφο ησλ 
ππνςεθίσλ πνπ ζα εμαζθαιίζεη πεξηζζφηεξεο ζεηηθέο ςήθνπο παξά αξλεηηθέο είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ κέγηζηνπ 
αξηζκνχ πνπ πξνλνείηαη απφ ην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο, ππφ ηελ αίξεζε ζπκκφξθσζεο κε ηηο ζρεηηθέο 
ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο (πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Χξεκαηηζηεξίνπ 
Αμηψλ Κχπξνπ θαη ησλ ζρεηηθψλ Οδεγηψλ ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ αλαθνξηθά κε ηε ζχλζεζε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ

3
), ηφηε νη ελ ιφγσ ππνςήθηνη ζα θαηαηαρζνχλ κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ ζεηηθψλ ςήθσλ 

πνπ έρνπλ ιάβεη. 

 ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΜΕΙΟΦΗΦΙΑ ΣΧΝ ΜΕΣΟΥΧΝ ΣΙ ΓΕΝΙΚΕ ΤΝΕΛΕΤΕΙ  

(12) χκθσλα κε ην άξζξν 127Β ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ Κεθ. 113, νη κέηνρνη ηεο Σξάπεδαο έρνπλ ην δηθαίσκα (i) 
λα πξνζζέζνπλ ζέκα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε εηήζηαο γεληθήο ζπλέιεπζεο, λννπκέλνπ φηη θάζε έλα ηέηνην ζέκα 
ζπλνδεχεηαη απφ αλαθεξφκελνπο ιφγνπο πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ ζπκπεξίιεςε ηνπ ή πξνηεηλφκελν ςήθηζκα γηα 
έγθξηζε ζηε γεληθή ζπλέιεπζε, θαη (ii) λα ηνπνζεηήζνπλ  πξνηεηλφκελν ςήθηζκα γηα ζέκα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε 
γεληθήο ζπλέιεπζεο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη:  

α) ην ελ ιφγσ κέινο θαηέρεη ή ηα ελ ιφγσ κέιε θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 5% νπ εθδνκέλνπ κεηνρηθνχ 
θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο πνπ εθπξνζσπεί ηνπιάρηζηνλ ην 5% ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ φισλ ησλ κειψλ 
ηα νπνία έρνπλ ην δηθαίσκα λα ςεθίζνπλ ζηε ζπλέιεπζε κε ηελ νπνία ε αίηεζε γηα ηε ζπκπεξίιεςε ηνπ 
ζέκαηνο ζρεηίδεηαη, θαη  

β) Αίηεζε απφ κέινο λα πξνζζέζεη ζέκα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ή λα ηνπνζεηήζεη πξνηεηλφκελν 
ςήθηζκα (φπσο πεξηγξάθεηαη πην πάλσ) ζα ιεθζεί απφ ηνλ Γξακκαηέα ηεο Σξάπεδαο ζε έληππε κνξθή 
ή ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηηο πην θάησ δηεπζχλζεηο ηνπιάρηζηνλ 42 εκέξεο πξηλ ηε ζπλέιεπζε κε ηελ 
νπνία ζρεηίδεηαη.  

       Γηεχζπλζε Παξάδνζεο γηα έγγξαθα ζε Έληππε Μνξθή:  
Γξακκαηέαο,  
Σξάπεδα Κχπξνπ Γεκφζηα Δηαηξία Λίκηηεδ,  
νδφο ηαζίλνπ 51, Αγία Παξαζθεπή, ηξφβνινο, 2002 Λεπθσζία, Κχπξνο  
ή κέζσ θαμ ζην +357 22 378456  
Ζιεθηξνληθή δηεχζπλζε: investors@bankofcyprus.com 

(13) χκθσλα κε ην άξζξν 128Γ ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, Κεθ. 113, νη κέηνρνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα ππνβάινπλ 
εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη λα ιάβνπλ απαληήζεηο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 
ηεο Σξάπεδαο, ηεξνπκέλσλ ησλ νπνησλδήπνηε κέηξσλ πνπ δπλαηφλ λα ιάβεη ε Δηαηξία γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 
ηαπηφηεηαο ησλ κεηφρσλ. Απάληεζε ζε εξψηεζε πνπ ππνβιήζεθε δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (1) δελ επηβάιιεηαη φπνπ 
(α) ε απάληεζε ζα επελέβαηλε αλάξκνζηα ζηελ πξνεηνηκαζία γηα ηε ζπλέιεπζε ή ζηελ ερεκχζεηα, ή ζηα 
επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα ηεο Δηαηξίαο ή (β) ε απάληεζε έρεη ήδε δνζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξίαο, κε ηε 
κνξθή εξσηαπαληήζεσλ («Δ & A») ή (γ) θαηά ηελ θξίζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ζπλέιεπζεο, είλαη αλεπηζχκεην γηα ηελ 
δηαηήξεζε ηεο ηάμεο ζηε ζπλέιεπζε, λα απαληεζεί ε εξψηεζε. Οη κέηνρνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ εξσηήκαηα 
γξαπηψο πξηλ απφ ηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε κε ηελ απνζηνιή κηαο επηζηνιήο, καδί κε απφδεημε ηεο κεηνρηθήο 
ηνπο ζπκκεηνρήο, ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπλέιεπζε (δειαδή κέρξη ηηο 16 Ννεκβξίνπ 2014) 
ζηνλ Γξακκαηέα ηεο Δηαηξίαο ζηελ Σξάπεδα Κχπξνπ Γεκφζηα Δηαηξία Ληδ, Οδφο ηαζίλνπ 51, Αγία Παξαζθεπή, 
ηξφβνινο 2002, Λεπθσζία, Κχπξνο ή κέζσ θαμ ζην +357 22 378456 ή κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ζηε 
δηεχζπλζε: investors@bankofcyprus.com.  

ΑΛΛΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ  

(14) Καηά ηελ εκεξνκελία ηεο παξνχζαο Δηδνπνίεζεο ην εθδνζέλ κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Σξάπεδαο αλέξρεηαη ζε 
€892.237.734,50 δηαηξεκέλν ζε 8.922.377.345 ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο € 0,10 έθαζηε.  
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