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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 300 καταστημάτων, από τα οποία 130 λειτουργούν 
στην Κύπρο, 164 στη Ρωσία, 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 6.898 άτομα διεθνώς. Στις 31 Μαρτίου 2014, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων του Συγκροτήματος 
ανερχόταν σε €29,4 δις και τα Ίδια Κεφάλαια του σε €2,7 δις. 
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ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  

Δίδεται ειδοποίηση ότι θα πραγματοποιηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας 
Κύπρου Δημόσιας Εταιρίας Λτδ (η «Τράπεζα» ή το «Συγκρότημα») στα Κεντρικά Γραφεία της 
Διοίκησης του Συγκροτήματος στην Κύπρο (οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, 2002 
Λευκωσία, Κύπρος), την Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014 στις 10.00 πμ  με σκοπό την εξέταση και, εάν 
θεωρείται κατάλληλο, την υιοθέτηση των ακόλουθων Ψηφισμάτων.  

Εκτός εάν ρητά αναφέρεται κάτι διαφορετικό, οι όροι που ερμηνεύονται στη συνοδευτική εγκύκλιο προς 
τους μετόχους της Τράπεζας ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2014 (η «Εγκύκλιος») θα έχουν το ίδιο νόημα στην 
παρούσα Ειδοποίηση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.  

(Α) ΕΙΔΙΚΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΘΕ 
ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΟΧΗΣ («ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ Α») 

1. ΌΠΩΣ, μόνο υπό την επιφύλαξη της επιβεβαίωσης της εν λόγω μείωσης από το Επαρχιακό 
Δικαστήριο Λευκωσίας, ως απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 64 του περί Εταιρειών Νόμου: -  

(α)  το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας μειωθεί από 4,767,759,272.00 Ευρώ, 
διαιρεμένο σε 4,767,759,272  συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 1.00 Ευρώ έκαστη, σε 
476,775,927.20 Ευρώ διαιρεμένο σε 4,767,759,272  συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 0,10 
Ευρώ έκαστη, και  

(β)  το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας μειωθεί από 4,755,710,678.00 Ευρώ, διαιρεμένο 
σε 4,755,710,678 πλήρως εξοφληθείσες συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 Ευρώ 
έκαστη, σε Ευρώ 475,571,067.80 διαιρεμένο σε 4,755,710,678 πλήρως εξοφληθείσες συνήθεις 
μετοχές ονομαστικής αξίας 0,10 Ευρώ έκαστη,  

μέσω της μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε μίας από τις συνήθεις μετοχές που αποτελούν το 
εγκεκριμένο και το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, από 1,00 Ευρώ σε 0,10 Ευρώ.  

2. ΌΠΩΣ από το ποσό των 4,280,139,610.20 Ευρώ που αντιστοιχεί στο ποσό που θα ακυρωθεί από το 
εξοφληθέν μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας (μέσω της μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε 
μετοχής όπως προαναφέρεται), 2,327,654,000.00 Ευρώ χρησιμοποιηθούν για την απόσβεση 
συσσωρευμένων ζημιών της Τράπεζας και 1,952,485,610.20 Ευρώ χρησιμοποιηθούν για τη 
δημιουργία αποθεματικού από μείωση κεφαλαίου (capital reduction reserve fund), σύμφωνα με την 
παράγραφο (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 64 του περί Εταιρειών Νόμου.  

3. ΌΠΩΣ με τη μείωση του εκδοθέντος και εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, το 
εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξηθεί από 476,775,927.20 Ευρώ διαιρεμένο σε 
4,767,759,272 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 0,10 Ευρώ εκάστη σε 4,767,759,272.00 Ευρώ 
διαιρεμένο σε 47,677,592,720  συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 0,10 Ευρώ έκαστη, με τη 
δημιουργία 42,909,833,448 νέων (αλλά όχι εκδομένων) συνήθων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,10 
Ευρώ έκαστη οι οποίες θα έχουν τα ίδια δικαιώματα (rank pari passu) από όλες τις απόψεις μεταξύ 
τους και με όλες τις άλλες συνήθεις μετοχές της Τράπεζας (εκτός, σε σχέση με τις συνήθεις μετοχές 
που είναι εισηγμένες στο ΧΑΚ και στο ΧΑ, μόνο από το γεγονός της εισαγωγής αυτών των 
συνήθων μετοχών στο χρηματιστήριο). 

4. ΌΠΩΣ το Διοικητικό Συμβούλιο (ή δεόντως εξουσιοδοτημένη επιτροπή του Διοικητικού 
Συμβουλίου) εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται να αιτηθεί και να λάβει όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να ληφθεί η σχετική έγκριση από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας 
προκειμένου να τεθούν σε ισχύ τα πιο πάνω ψηφίσματα. 
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(B) ΕΙΔΙΚΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 
ΣΥΝΗΘΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (“ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ B”)  

(1) ΌΠΩΣ υπό την επιφύλαξη της έγκρισης των Ψηφισμάτων Α και της εφαρμογής της μείωσης του 
κεφαλαίου που προβλέπεται από αυτά, το Διοικητικό Συμβούλιο (ή δεόντως εξουσιοδοτημένη 
επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου) εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται να 
εξασκήσει όλες τις εξουσίες της Τράπεζας για την έκδοση και παραχώρηση συνήθων μετοχών της 
Τράπεζας μέχρι το συνολικό ονομαστικό ποσό των €416,666,666.70 (το οποίο ισοδυναμεί με 
4,166,666,667 συνήθεις μετοχές αξίας € 0,10 έκαστη στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας), σε 
σχέση με και/ή για την εφαρμογή της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, σε τιμή έκδοσης ανά συνήθη 
μετοχή ίση με € 0,24. Η εξουσία αυτή θα εκπνεύσει στις 31 Δεκεμβρίου 2014 (εκτός εάν ανανεωθεί, 
τροποποιηθεί ή ανακληθεί από την Τράπεζα πριν ή κατά την ημερομηνία αυτή).  Νοείται ότι η 
Τράπεζα δύναται, πριν από την εκπνοή αυτή να προβεί σε προσφορές ή συμφωνίες που θα 
μπορούσαν ή ενδεχόμενα θα μπορούσε να απαιτήσουν την παραχώρηση των συνήθων μετοχών μετά 
από την εκπνοή αυτή και οι Σύμβουλοι (ή άλλη εξουσιοδοτημένη επιτροπή του Διοικητικού 
Συμβουλίου) μπορούν να παραχωρήσουν συνήθεις μετοχές σύμφωνα με οποιαδήποτε τέτοια 
προσφορά ή συμφωνία παρά το γεγονός ότι η εξουσία που δίδεται από το ψήφισμα αυτό έχει 
εκπνεύσει. 

(2) ΌΠΩΣ οποιαδήποτε δικαιώματα προτίμησης που δυνατόν να έχουν οι μέτοχοι της Τράπεζας 
δυνάμει νομοθεσίας και/ή σύμφωνα με το Καταστατικό της Τράπεζας και/ή άλλως πως σε σχέση με 
την εξουσία που παρέχεται στο Διοικητικό Συμβούλιο (ή σε δεόντως εξουσιοδοτημένη επιτροπή του 
Διοικητικού Συμβουλίου) για την έκδοση και παραχώρηση μετοχών της Τράπεζας, όπως 
προβλέπεται στο ψήφισμα Β1, απεμποληθούν (waived) και δια του παρόντος απεμπολούνται 
(waived) οριστικά και αμετάκλητα.  

 

(Γ)  ΕΙΔΙΚΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 
ΣΥΝΗΘΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ («ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ 
Γ»)  

1. ΌΠΩΣ υπό την επιφύλαξη της έγκρισης των Ψηφισμάτων Α και της εφαρμογής της μείωσης του 
κεφαλαίου που προβλέπεται από αυτά, το Διοικητικό Συμβούλιο (ή δεόντως εξουσιοδοτημένη 
επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου) εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται να 
εξασκήσει όλες τις εξουσίες της Τράπεζας για την έκδοση και παραχώρηση συνήθων μετοχών της 
Τράπεζας μέχρι το συνολικό ονομαστικό ποσό των €41,666,666.70 (το οποίο ισοδυναμεί με 
416,666,667 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,10 έκαστη στο μετοχικό κεφάλαιο της 
Τράπεζας), σε σχέση με και / ή για την εφαρμογή της Προσφοράς σε Ιδιώτες και άλλους επενδυτές 
μετόχους σε τιμή έκδοσης ανά μετοχή ίση με € 0,24. Η εξουσία αυτή θα εκπνεύσει στις 31 
Δεκεμβρίου 2014 (εκτός εάν ανανεωθεί, τροποποιηθεί ή ανακληθεί από την Τράπεζα πριν ή κατά 
την ημερομηνία αυτή).  Νοείται ότι η Τράπεζα δύναται, πριν από την εκπνοή αυτή να προβεί σε 
προσφορές ή συμφωνίες που θα μπορούσαν ή ενδεχόμενα θα μπορούσε να απαιτήσουν την 
παραχώρηση των συνήθων μετοχών μετά από την εκπνοή αυτή και οι Σύμβουλοι (ή άλλη 
εξουσιοδοτημένη επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου) μπορούν να παραχωρήσουν συνήθεις 
μετοχές σύμφωνα με οποιαδήποτε τέτοια προσφορά ή συμφωνία παρά το γεγονός ότι η εξουσία που 
δίδεται από το ψήφισμα αυτό έχει εκπνεύσει.  

2. ΌΠΩΣ οποιαδήποτε δικαιώματα προτίμησης που δυνατόν να έχουν οι μέτοχοι της Τράπεζας 
δυνάμει νομοθεσίας και/ή σύμφωνα με το Καταστατικό της Τράπεζας και/ή άλλως πως σε σχέση με 
την εξουσία που παρέχεται στο Διοικητικό Συμβούλιο (ή σε δεόντως εξουσιοδοτημένη επιτροπή 
του Διοικητικού Συμβουλίου) για την έκδοση και παραχώρηση μετοχών της Τράπεζας, όπως 
προβλέπεται στο ψήφισμα Γ1, απεμποληθούν (waived) και δια του παρόντος απεμπολούνται 
(waived) οριστικά και αμετάκλητα.  
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(Δ)  ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 93 ΤΟΥ 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ («ΨΗΦΙΣΜΑ Δ») 
 
ΟΠΩΣ ο Κανονισμός 93 του Καταστατικού της Τράπεζας τροποποιηθεί με την διαγραφή, στην 
ολότητά της, της παραγράφου (δ) αυτού και με την κατάλληλη αναρίθμηση των επόμενων 
παραγράφων .  

 

Παναγιώτης Αγαπίου 
Γραμματέας  

30 Ιουλίου 2014  
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  

(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο εμφανίζεται ως μέτοχος στο Μητρώο Μελών της Τράπεζας κατά την 
Ημερομηνία Αρχείου έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Κάθε μία 
συνήθης μετοχή φέρει δικαίωμα σε μία ψήφο. Η Ημερομηνία Αρχείου για σκοπούς καθορισμού του 
δικαιώματος ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση είναι η ώρα 5.00 μμ. στις 28 Ιουλίου 2014.  

(2) Μέλος το οποίο δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται 
να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο για να παραστεί και να ψηφίσει εκ μέρους του. Οι Μέτοχοι 
μπορούν να διορίσουν τον Πρόεδρο της Συνέλευσης ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ως πληρεξούσιο 
αντιπρόσωπο τους.. Ο εν λόγω πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δεν είναι αναγκαίο να είναι μέλος της 
Τράπεζας. Εάν ένας μέτοχος κατέχει μετοχές της Τράπεζας που κατέχονται σε περισσότερες από μίας 
Μερίδας Επενδυτή, τότε ο μέτοχος μπορεί, όσον αφορά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, να διορίσει 
διαφορετικούς πληρεξουσίους αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται σε κάθε Μερίδα 
Επενδυτή. Ένας πληρεξούσιος αντιπρόσωπος που κατέχει πληρεξούσια από διάφορους κατόχους μετοχών 
μπορεί να ψηφίσει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι που διορίζουν ένα πρόσωπο ως πληρεξούσιο 
αντιπρόσωπο για να ψηφίσει εκ μέρους τους, αλλά επιθυμούν να καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα 
χρησιμοποιηθούν οι ψήφοι τους, θα πρέπει να το αναφέρουν ανάλογα στα σχετικά κουτιά στο Έντυπο 
διορισμού Πληρεξουσίου.  

(3) Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου, το οποίο επισυνάπτεται στην Εγκύκλιο και έχει 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος www.bankofcyprus.com (επιλέξτε τις επιλογές “Σχέσεις 
Επενδυτών/Αύξηση Κεφαλαίου 2014/Φάση 2 Εγκύκλιοι Μετόχων), πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο 
γραφείο της Τράπεζας (οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, 2002 Λευκωσία, Κύπρος, φαξ + 
357 22 336258/ 326261), τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο της Συνέλευσης. Οι μέτοχοι δύναται 
να βεβαιωθούν ότι το έντυπο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου έχει ληφθεί επιτυχώς από την 
Τράπεζα, καλώντας το Τμήμα Μετοχών & Χρεογράφων στο τηλ  + 357 22126055.  

(4) Παρακαλούνται οι μέτοχοι και/ή οι πληρεξούσιοι αντιπρόσωποί τους που θα παραστούν στην 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση να φέρουν μαζί τους την ταυτότητά τους ή άλλο αποδεικτικό 
ταυτότητας.  

(5) Οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο το οποίο είναι μέτοχος της Τράπεζας, μπορεί με απόφαση των 
Διοικητικών του Συμβούλων του ή άλλου διοικητικού οργάνου να εξουσιοδοτήσει οποιοδήποτε πρόσωπο 
που θα θεωρήσει κατάλληλο για να ενεργεί ως αντιπρόσωπος του σε οποιαδήποτε συνέλευση της 
Τράπεζας ή οποιασδήποτε τάξης μελών της Τράπεζας, και το πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί με τον 
τρόπο αυτό θα δικαιούται να εξασκεί τις ίδιες εξουσίες εκ μέρους του νομικού προσώπου που 
αντιπροσωπεύει, που θα μπορούσε να εξασκήσει εάν ήταν φυσικό πρόσωπο, μέλος της Τράπεζας.  

(6) Το Καταστατικό της Τράπεζας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στην Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς την παρουσία του μετόχου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
αυτοπροσώπως στον τόπο όπου πραγματοποιείται η Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Ομοίως, το Καταστατικό 
δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη ψηφοφορία με ψηφοφορία εξ αποστάσεως.  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ  

(7) Σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση ψήφισμα που τίθεται σε ψηφοφορία στη συνέλευση θα εγκρίνεται 
με ανάταση των χεριών εκτός εάν ζητηθεί η διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας (πριν ή κατά την 
ανακοίνωση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας με ανάταση των χεριών):  

(α) από τον Πρόεδρο, ή  

(β)  από τουλάχιστον δέκα μέλη τα οποία παρίστανται αυτοπροσώπως ή διά πληρεξουσίου, ή  

(γ)  από οποιοδήποτε μέλος ή μέλη που παρίστανται αυτοπροσώπως ή διά πληρεξουσίου και 
αντιπροσωπεύουν όχι λιγότερο από το ένα δέκατο του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των 
μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη συνέλευση, ή  
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(δ)  από μέλος ή μέλη που κατέχουν μετοχές της Τράπεζας που τους παρέχουν το δικαίωμα ψήφου στη 
συνέλευση, οι οποίες αποτελούν μετοχές για τις οποίες πληρώθηκε ένα συνολικό ποσό το οποίο 
ισούται με όχι λιγότερο από το ένα δέκατο του συνολικού ποσού που εξοφλήθηκε για όλες τις 
μετοχές που παρέχουν το δικαίωμα αυτό.  

Εάν ζητηθεί η διεξαγωγή κατά μετοχή ψηφοφορίας με τον πιο πάνω τρόπο, θα διεξαχθεί σε τέτοιο χρόνο 
(εντός δεκατεσσάρων ημερών) και τόπο και με τέτοιο τρόπο, όπως ο Πρόεδρος θα ορίσει, και το 
αποτέλεσμα της μυστικής ψηφοφορίας θα θεωρείται ότι αποτελεί το ψήφισμα της συνέλευσης κατά την 
οποία ζητήθηκε η διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας. Το αίτημα για τη διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας 
μπορεί να αποσυρθεί.  

(8) Ειδική ψήφισμα που λαμβάνεται από εταιρεία θα αποτελεί ψήφισμα που εγκρίθηκε σε γενική 
συνέλευση από πλειοψηφία  η οποία δεν θα είναι λιγότερη από τα τρία τέταρτα του αριθμού των μελών 
της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση τα οποία παρίστανται αυτοπροσώπως ή διά 
πληρεξουσίου, για την οποία δόθηκε σχετική ειδοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 135 του περί Εταιρειών 
Νόμου, Κεφ. 113, καθορίζοντας την πρόθεσή υποβολής πρότασης για έγκριση ψηφίσματος ως ειδικό 
ψήφισμα.  

(9) Ψήφισμα που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 59Α του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 θα αποτελεί 
ψήφισμα το οποίο εγκρίθηκε από μία δεόντως συγκληθείσα γενική συνέλευση (α) από την πλειοψηφία 
των δύο τρίτων των μετόχων που εκπροσωπήθηκαν στη συνέλευση ή (β) με απλή πλειοψηφία, όπου 
τουλάχιστον το ήμισυ του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας εκπροσωπείται στη γενική 
συνέλευση.  

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ  

(10) Σύμφωνα με το άρθρο 127Β του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, οι μέτοχοι της Τράπεζας έχουν το 
δικαίωμα (i) προσθέσει θέμα στην ημερήσια διάταξη ετήσιας γενικής συνέλευσης, νοουμένου ότι κάθε ένα 
τέτοιο θέμα συνοδεύεται από αναφερόμενους λόγους που δικαιολογούν την συμπερίληψη του ή 
προτεινόμενο ψήφισμα για έγκριση στη γενική συνέλευση, και (ii) τοποθετήσει προτεινόμενο ψήφισμα για 
θέμα στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης με την προϋπόθεση ότι:  

α) το εν λόγω μέλος κατέχει ή τα εν λόγω μέλη κατέχουν τουλάχιστον το 5% ου εκδομένου μετοχικού 
κεφαλαίου της Τράπεζας που εκπροσωπεί τουλάχιστον το 5% των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μελών 
τα οποία έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση στην οποία η αίτηση για τη συμπερίληψη του 
θέματος σχετίζεται, και  

β) Αίτηση από μέλος να προσθέσει θέμα στην ημερήσια διάταξη ή να τοποθετήσει προτεινόμενο ψήφισμα 
(όπως περιγράφεται πιο πάνω) θα ληφθεί από τον Γραμματέα της Τράπεζας σε έντυπη μορφή ή σε 
ηλεκτρονική μορφή στις πιο κάτω διευθύνσεις τουλάχιστον 42 ημέρες πριν τη συνέλευση με την οποία 
σχετίζεται.  

Διεύθυνση Παράδοσης για έγγραφα σε Έντυπη Μορφή:  

Γραμματέας, Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ, οδός Στασίνου 51, Αγία 
Παρασκευή, Στρόβολος, 2002 Λευκωσία, Κύπρος ή μέσω φαξ στο +357 22 378456  

Ηλεκτρονική διεύθυνση: investors@bankofcyprus.com  

(11) Σύμφωνα με το άρθρο 128Γ του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να 
υποβάλουν ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να λάβουν απαντήσεις από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, τηρουμένων των οποιωνδήποτε μέτρων που δυνατόν να λάβει η 
Τράπεζα για τη διασφάλιση της ταυτότητας των μετόχων. Απάντηση σε ερώτηση που υποβλήθηκε 
δυνάμει του εδαφίου (1) δεν επιβάλλεται όπου (α) η απάντηση θα επενέβαινε ανάρμοστα στην 
προετοιμασία για τη συνέλευση ή στην εχεμύθεια, ή στα επιχειρηματικά συμφέροντα της Τράπεζας ή (β) 
 η απάντηση έχει ήδη δοθεί στην ιστοσελίδα της  Τράπεζας, με τη μορφή ερωταπαντήσεων («Ε & A») (και 
για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Εγκύκλιος, η οποία έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της 
Τράπεζας περιέχει ένα μέρος ερωταπαντήσεων ή (γ) κατά την κρίση του Προέδρου της συνέλευσης, είναι 
ανεπιθύμητο για την διατήρηση της τάξης στη συνέλευση, να απαντηθεί η ερώτηση. Οι μέτοχοι μπορούν 
να υποβάλουν ερωτήματα γραπτώς πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση με την αποστολή μιας 
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επιστολής, μαζί με απόδειξη της μετοχικής τους συμμετοχής, τουλάχιστον τέσσερις ημέρες πριν από τη 
συνέλευση (δηλαδή μέχρι τις 22 Αυγούστου του 2014) στον Γραμματέα της Τράπεζας στην Τράπεζα 
Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, Οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος 2002, Λευκωσία, 
Κύπρος ή μέσω φαξ στο +357 22 378456 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: 
investors@bankofcyprus.com.  

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ  

(12) Κατά τις 28 Ιουλίου 2014 (η οποία είναι η Ημερομηνία Αρχείου), το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της 
Τράπεζας ανέρχεται σε €4,755,710,678.00 διαιρεμένο σε 4,755,710,678 συνήθεις μετοχές ονομαστικής 
αξίας € 1,00 έκαστη.  

(13) Η Εγκύκλιος Μετόχων (η οποία περιλαμβάνει την Ειδοποίηση της ΕΓΣ , το Έντυπο Διορισμού 
Πληρεξουσίου και τα προτεινόμενα ψηφίσματα) θα είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή στην 
ιστοσελίδα της Τράπεζας www.bankofcyprus.com (επιλέξτε τις επιλογές Σχέσεις Επενδυτών/Αύξηση 
Κεφαλαίου/Φάση 2 Εγκύκλιος Μετόχων) καθώς και σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Μετοχών και 
Χρεογράφων της Τράπεζας, Εύρου 4, Eurolife House, 3ος όροφος, Στρόβολος, 2003 Λευκωσία , Κύπρος. 
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ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 

 

Υπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων 
οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος 

Τ.Κ. 24884, 1398 Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ: +357 22126055 

Φαξ: +357 22 336258/+357 22 336261 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 

Εγώ/Εμείς από  

με αριθμό ταυτότητας/αριθμό διαβατηρίου/Αριθμό Εγγραφής Εταιρείας  

μέλος / μέλη της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ (η «Τράπεζα»), διά της παρούσης διορίζουμε (επιλέξτε μία από 
τις ακόλουθες δύο επιλογές): 

 1. Τον Πρόεδρο της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης  

 2. Τον κ./κα  

από με αριθμό ταυτότητας  

ή σε περίπτωση που δεν μπορεί αυτός, τον κ./κα   

από με αριθμό ταυτότητας  

ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο μου/μας, για να ψηφίσει από μέρους μου/μας κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 
Τράπεζας, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014, στις 10.00 πμ στα Κεντρικά Γραφεία του 
Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου (στην οδό Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος), καθώς 
και σε οποιαδήποτε συνέλευση που πρόκειται να συγκληθεί ύστερα από αναβολή. 

O πληρεξούσιος αντιπρόσωπος μου/μας, εξουσιοδοτείται να ψηφίσει όπως αυτός/αυτή θεωρεί κατάλληλο, εκτός εάν ο 
τρόπος της ψηφοφορίας αναφέρεται στα πιο κάτω: 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ 

Α. Ειδικά Ψηφίσματα για τη Μείωση της Ονομαστικής Αξίας Κάθε Συνήθους 
Μετοχής 

  

Β Ειδικά Ψηφίσματα για την Έγκριση της Έκδοσης και Παραχώρησης Συνήθων 
Μετοχών στα Πλαίσια της Τοποθέτησης και της Ανοικτής Προσφοράς. 

  

Γ. Ειδικά Ψηφίσματα για την Έγκριση της Έκδοσης και Παραχώρησης Συνήθων 
Μετοχών στα πλαίσια της Προσφοράς Ιδιωτών και άλλων μετόχων. 

  

Δ. Ειδικό Ψήφισμα για την Τροποποίηση του Κανονισμού 93 του Καταστατικού 
της Τράπεζας 

  

 

Ημερομηνία Υπογραφή   

Στοιχεία Επικοινωνίας Τηλέφωνο Φαξ  

Σημειώσεις: 
1. Η Ημερομηνία Αρχείου για τον καθορισμό του δικαιώματος ψήφου στην πιο πάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

είναι η ώρα 5.00 μμ. στις 28 Ιουλίου 2014.  

2. Το παρόν Έντυπο Διορισμού Πληρεξουσίου πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Τράπεζας 
(σύμφωνα με την πιο πάνω διεύθυνση και αριθμό φαξ), τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για 
τη διεξαγωγή της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. 

3. Εάν το πρόσωπο που προέβηκε στο διορισμό είναι εταιρεία, το Έντυπο Διορισμού Πληρεξουσίου πρέπει να φέρει 
το όνομα της εταιρείας και να υπογραφεί από τον δεόντως εξουσιοδοτημένο αξιωματούχο/ους του. 

4. Στην περίπτωση από κοινού κατόχων μετόχων, το Έντυπο Διορισμού Πληρεξουσίου μπορεί να υπογραφεί μόνο 
από το πρόσωπο το όνομα του οποίου εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών. 
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