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Ανακοίνωση  
 
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου: Έγκριση Τοποθέτησης και Ανοικτής 
Προσφοράς από τους Μετόχους σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση  
 
Λευκωσία, 28 Αυγούστου 2014 
 
 
 
 
 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΚΑΝΑΔΑ, 
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΠΩΝΙΑ 
Η παρούσα ανακοίνωση δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά ή πρόσκληση για προσφορά 
αγοράς οποιωνδήποτε κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν θα πρέπει να εκληφθεί 
ως προσφορά, πρόσκληση ή πώληση σε οποιαδήποτε πολιτεία ή δικαιοδοσία στην οποία η εν 
λόγω προσφορά, πρόσκληση, ή πώληση θα ήταν παράνομη. Οι κινητές αξίες δεν έχουν εγγραφεί 
σύμφωνα με τον αμερικανικό νόμο U.S. Securities Act of 1933, όπως αυτός τροποποιήθηκε, 
και δεν μπορούν να προσφερθούν ή πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες εκτός εάν εφαρμόζεται 
κάποια εξαίρεση από τέτοια εγγραφή. Καμία δημόσια προσφορά κινητών αξιών δεν θα 
διενεργηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Προφίλ Συγκροτήματος  

Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός στην 
Κύπρο. Το Συγκρότημα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που 
περιλαμβάνει τραπεζικές υπηρεσίες, χρηματοδοτήσεις, φάκτοριγκ, χρηματοεπενδυτικές υπηρεσίες, διαχείριση 
κεφαλαίων και ασφάλειες γενικού κλάδου και ζωής. Το Συγκρότημα λειτουργεί μέσω 280 καταστημάτων, από τα 
οποία 144 λειτουργούν στη Ρωσία, 130 στην Κύπρο, 1 στη Ρουμανία, 4 στο Ηνωμένο Βασίλειο και 1 στα Channel 
Islands. Επιπλέον, η Τράπεζα λειτουργεί 5 καταστήματα αντιπροσωπείας στη Ρωσία, την Ουκρανία, την Κίνα και τη 
Νότια Αφρική. Το Συγκρότημα εργοδοτεί 6.747 άτομα διεθνώς. Στις 30 Ιουνίου 2014, το Σύνολο Περιουσιακών 
Στοιχείων του Συγκροτήματος ανερχόταν σε €28,6 δις και τα Ίδια Κεφάλαια του σε €2,8 δις.  
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Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ («Τράπεζα» ή «Συγκρότημα» ή «Εταιρία») 
ανακοινώνει ότι η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά €1 δις μέσω της Τοποθέτησης και της 
Ανοικτής Προσφοράς έχει εγκριθεί από τους μετόχους της Τράπεζας στη σημερινή Έκτακτη 
Γενική Συνέλευση («ΕΓΣ»).  
 
Επιπρόσθετα, όλα τα υπόλοιπα ψηφίσματα που τέθηκαν, εγκρίθηκαν από τους μετόχους, 
συμπεριλαμβανομένης της Τρίτης Φάσης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου («Δημόσια 
Προσφορά») για προσφορά μέχρι €100 εκατ. νέων συνήθη μετοχών στην τιμή €0,24 ανά 
μετοχή και της εξάλειψης της υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των Διοικητικών Συμβούλων 
στην ηλικία των 75 χρόνων. 
 
Η Τοποθέτηση και η Ανοικτή Προσφορά τελούν υπό την έκδοση Δικαστικής Απόφασης από 
το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας με την οποία θα εγκρίνεται η μείωση της Ονομαστικής 
Αξίας των Συνήθη Μετοχών και την κατάθεση της Δικαστικής Απόφασης στο Τμήμα Εφόρου 
Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη.  
 
Η Τράπεζα θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό μέσω ανακοίνωσης για την έκδοση της 
Δικαστικής Απόφασης το συντομότερο δυνατό μετά την έκδοσή της. Η Τράπεζα θα φροντίσει 
για την κατάθεση της Δικαστικής Απόφασης στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου 
Παραλήπτη εντός τριών εργάσιμων ημερών από την έκδοσή της και, την ίδια ημέρα της 
κατάθεσης της Απόφασης, η Τράπεζα θα δημοσιεύσει ανακοίνωση αναφορικά με την 
Ημερομηνία Λήξης της Τοποθέτησης και της Ανοικτής Προσφοράς, καθώς και θα μεριμνήσει 
για την αποστολή των Βεβαιώσεων Τοποθέτησης και των Βεβαιώσεων Ανοικτής 
Προσφοράς.  
 
Εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν, όλοι οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα 
ανακοίνωση έχουν τις σημασίες που δίνονται σε αυτούς στην Εγκύκλιο Μετόχων 
ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2014 της Τράπεζας που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της 
Τράπεζας στο www.bankofcyprus.com (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Αύξηση Μετοχικού 
Κεφαλαίου 2014). 
 
Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συγκροτήματος Δρ. Χρίστης Χασάπης σε 
δήλωση του ανέφερε: 
«H έγκριση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας από τους μετόχους, 
αποτελεί ένα εξαιρετικά θετικό γεγονός, τόσο για την Τράπεζά μας, όσο και για τη 
σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος της χώρας ευρύτερα. Έρχεται σε μια συγκυριακή 
χρονική στιγμή όπου οι συνθήκες στις διεθνείς αγορές χρήματος είναι ακόμα ευνοϊκές και 
πριν την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων. Η αύξηση κεφαλαίου θα 
ενδυναμώσει την Τράπεζα και θα της επιτρέψει να συνεχίσει την πορεία αναδιάρθρωσης του 
ισολογισμού της, της απομόχλευσης του δανειακού της χαρτοφυλακίου και της 
επανατοποθέτησης των εργασιών της με πρωταρχική εστίαση την εγχώρια κυπριακή 
οικονομία.»   
 
Σε δήλωσή του ο Διευθύνων Σύμβουλος του Συγκροτήματος, John P. Hourican, πρόσθεσε:  
«Αυτή η σημαντική επένδυση, η οποία αποτελεί  τη μεγαλύτερη ξένη επένδυση στην ιστορία 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, καταδεικνύει την Τράπεζα Κύπρου ως μία από τις καλύτερα 
κεφαλαιοποιημένες τράπεζες στην Ευρώπη. Επίσης μας δίνει τη δυνατότητα επίσπευσης της 
υλοποίησης  του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης της Τράπεζας. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην 
προσπάθεια στήριξης της ανάκαμψης της κυπριακής οικονομίας, εξυπηρετώντας παράλληλα 
τις ανάγκες των πελατών μας και δημιουργώντας υπεραξία στους μετόχους μας.» 

http://www.bankofcyprus.com/

