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ΔΝΣΤΠΟ ΑΗΣΖΖ  

ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΔΝΣΤΠΟ ΑΗΣΖΖ ΔΗΝΑΗ ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΚΑΗ ΑΠΑΗΣΔΗ ΣΖΝ ΑΜΔΖ ΠΡΟΟΥΖ 

Α. ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΔΝΣΤΠΟ ΑΗΣΖΖ ΔΗΝΑΗ ΠΡΟΩΠΗΚΟ ΚΑΗ ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΗ ΣΟΝ 

ΜΔΣΟΥΟ/ΟΤ ΠΟΤ ΑΝΑΓΡΑΦΔΣΑΗ/ΟΝΣΑΗ Δ ΑΤΣΟ ΚΑΗ ΓΔΝ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΠΑΡΑΥΩΡΖΘΔΗ, 

ΝΑ ΜΔΣΑΒΗΒΑΣΔΗ Ζ ΝΑ ΓΗΑΥΩΡΗΣΔΗ. ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗΜΟ ΔΓΓΡΑΦΟ ΚΑΗ 

ΓΔΝ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΔΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ 

Αλ έρεηε νπνηαδήπνηε ακθηβνιία ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο πνπ ζα πξέπεη λα πξνβείηε, ζπληζηνύκε λα 

αλαδεηήζεηε ηε δηθή ζαο πξνζσπηθή νηθνλνκηθή ζπκβνπιή ακέζσο από ηνλ ρξεκαηηζηή ζαο, ην δηθεγόξν, ην 

ινγηζηή ή άιιν θαηάιιεια εμνπζηνδνηεκέλν αλεμάξηεην νηθνλνκηθό ζύκβνπιν. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

Τξάπεδα Κύπξνπ Γεκόζηα Δηαηξία Λίκηηεδ (ε «Σξάπεδα») θαη ηνπο ΄Οξνπο θαη ηηο Πξνϋπνζέζεηο ηεο Αλνηθηήο 

Πξνζθνξάο  θαζνξίδνληαη ζηελ εγθύθιην ζρεηηθά κε ηελ Αλνηθηή Πξνζθνξά θαη ηελ Έθηαθηε Γεληθή 

Σπλέιεπζε εκεξνκελίαο 30 Ινπιίνπ 2014 (ε «Δγθύθιηνο»), ηελ νπνία ζα πξέπεη λα δηαβάζεηε πξνζεθηηθά 

πξνηνύ πξνβείηε ζε νπνηαδήπνηε ελέξγεηα. Αληίγξαθν ηεο Δγθπθιίνπ είλαη δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

Τξάπεδαο ζην www.bankofcyprus.com (επηιέμηε «Σρέζεηο Δπελδπηώλ/ Αύμεζε Κεθαιαίνπ 2014/Φάζε 2-

Δγθύθιηνο Μεηόρσλ»). Δθηόο εάλ από ην θείκελν πξνθύπηεη δηαθνξεηηθά, νη όξνη πνπ ηπγράλνπλ εξκελείαο 

ζηελ Δγθύθιην θέξνπλ ηηο ίδηεο έλλνηεο ζην παξόλ Έληππν Αίηεζεο.  

ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ ΓΖΜΟΗΑ ΔΣΑΗΡΗΑ ΛΣΓ 

 (Σςζηάθηκε και Εγγπάθηκε ζηην Κύππο με απιθμό εγγπαθήρ HE165) 

Αλνηθηή Πξνζθνξά ζε Γηθαηνύρνπο Μεηόρνπο 833,333,333 Μεηνρώλ Αλνηθηήο Πξνζθνξάο ζηε ηηκή ησλ 

€0.24 αλά Μεηνρή Αλνηθηήο Πξνζθνξάο πιήξσο πιεξσηέα θαηά ηελ Αίηεζε ην αξγόηεξν κέρξη ηηο 1:30 

κ.κ. ηεο 21
εο

 Απγνύζηνπ 2014.   

Πεδίν 1 

Πιεξνθνξίεο εγγεγξακκέλνπ θαηόρνπ(/σλ) 

 

Όλνκα/ηα: ……………………………………………………………………………………………………… 

                      ……………………………………………………………………………………………………… 

Γηεύζπλζε: (Όδνο, Πόιε, Τ.Κ., Φώξα) 

                      ……………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………… 

 

Γειηίν Ταπηόηεηαο/Αξ. Γηαβαηεξίνπ/ Αξ. Δγγξαθήο: …………………………………………………………… 

Αξηζκόο Μεξίδαο Δπελδπηή (εάλ εθαξκόδεηαη): ………………………………………………………………….. 

 

Τειέθσλν Δπηθνηλσλίαο: ………………………………………………………………………………………... 

 

Πεδίν 2 

Αξηζκόο Υθηζηάκελσλ Σπλήζσλ 

Μεηνρώλ νη νπνίεο είλαη 

εγγεγξακκέλεο ζην όλνκά ζαο ζηηο 

5.00 κ.κ. ζηηο 28 Ινπιίνπ 2014 

Πεδίν 3 

Γηθαίσκα Σπκκεηνρήο ζηα πιαίζηα 

ηεο Αλνηθηήο Πξνζθνξάο γηα  

Μεηνρέο ηεο Αλνηθηήο Πξνζθνξάο 

γηα ηελ νπνία ζα κπνξείηε λα 

εγγξαθείηε ζην πιαίζην ηεο 

Αλνηθηήο Πξνζθνξάο 

(ζηξνγγπινπνίεζε πξνο ηα θάησ 

αθέξαην αξηζκό) 

Πεδίν 4 

Πιεξσηέν πνζό €0.24 αλά Μεηνρή 

ηεο Αλνηθηήο Πξνζθνξάο, εάλ 

ππνβάιιεηε αίηεζε γηα ην πιήξεο 

Γηθαίσκα Σπκκεηνρήο ζαο ζηα 

πιαίζηα ηεο Αλνηθηήο Πξνζθνξάο  

ζύκθσλα κε ην Πεδίν 3 

  

€ 
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Πεδίν 5(α) 
Αξηζκόο Μεηνρώλ ηεο Αλνηθηήο Πξνζθνξάο γηα ηνλ νπνίν ππνβάιιεηαη 

ε αίηεζε ζην πιαίζην ηνπ Γηθαηώκαηνο Σπκκεηνρήο ζαο ζύκθσλα κε ηελ 

Αλνηθηή Πξνζθνξά (βι. Πεδίν 3)  

 

 Πεδίν 5(β) 

Αξηζκόο Δπηπξόζζεησλ Μεηνρώλ ζύκθσλα κε ην Γηθαίσκα Αίηεζεο γηα 

Δπηπξόζζεηεο Μεηνρέο γηα ηηο νπνίεο ππνβάιιεηαη ε αίηεζε
(1)

 

 

Πεδίν 5(γ) 

Σπλνιηθόο αξηζκόο Μεηνρώλ ηεο Αλνηθηήο Πξνζθνξάο γηα ηηο νπνίεο 

ππνβάιιεηαη ε αίηεζε
(2)

 

 

Πεδίν 6 

Σπλνιηθό πνζό (Πεδίν 5(γ) x €0.24 αλά Μεηνρή ηεο Αλνηθηήο 

Πξνζθνξάο) 
(3)

 
€ 

(1)
  Η αίηεζε ππνβάιιεηαη γηα νπνηνλδήπνηε αθέξαην Αξηζκό Δπηπξόζζεησλ Μεηνρώλ έσο 833,333,333 

Μεηνρέο ηεο Αλνηθηήο Πξνζθνξάο. Μπνξείηε λα ππνβάιεηε αίηεζε γηα Δπηπξόζζεηεο Μεηνρέο θάησ 

από ην Γηθαίσκα Αίηεζεο γηα Δπηπξόζζεηεο Μεηνρέο κόλν εάλ έρεηε ιάβεη ηα Γηθαηώκαηα ζαο ζηα 

πιαίζηα ηεο Αλνηθηήο Πξνζθνξάο ζην αθέξαην. 

(2)
   Παξαθαιώ πξνζζέζηε ηνπο αξηζκνύο ζηα Πεδία 5(α) θαη 5(β). 

(3)
  Σν πνζό απηό πξέπεη λα αθνξά ηνπιάρηζηνλ €100,000 δηαθνξεηηθά ε αίηεζε ζαο δελ ζα γίλεη 

απνδεθηή. 

 

 

Πεδίν 7 

Όλνκα θαη δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή αληηπξνζώπνπ πνπ θαηαρσξεί ην παξόλ Έληππν Αίηεζεο (εάλ δηαθέξεη 

από ην πξόζσπν πνπ αλαθέξεηαη ζην Πεδίν 1) θαη/ή  ζην νπνίν ζα πξέπεη λα απνζηαιεί Γήισζε Σπκκεηνρήο 

ζην Κεθάιαην / επηζηξεπηέα επηηαγή (εάλ ππάξρεη). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ  

Τν παξόλ Έληππν Αίηεζεο αληηπξνζσπεύεη πξόζθιεζε γηα εγγξαθή γηα Μεηνρέο Αλνηθηήο Πξνζθνξάο 

ζύκθσλα κε ηελ Αλνηθηή Πξνζθνξά θαη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πεξίπησζε πνπ επηζπκείηε λα 

ππνβάιεηε αίηεζε γηα Μεηνρέο ηεο Αλνηθηήο Πξνζθνξάο ζην πιαίζην ηεο Αλνηθηήο Πξνζθνξάο. Αηηεηέο 

κπνξνύλ λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα Μεηνρέο Αλνηθηήο Πξνζθνξάο ζηελ ηηκή ησλ €0.24 αλά Μεηνρή 

Αλνηθηήο Πξνζθνξάο. Δθίζηαηαη ε πξνζνρή ησλ Μεηόρσλ ηνπ Δμσηεξηθνύ ζηελ ελόηεηα κε ηίηιν 

«Μέηνρνη ηνπ Δμσηεξηθνύ» πνπ βξίζθεηαη ζην εδάθην 6 ηνπ Μέξνπο 2 (Όροι και Προϋποθέσεις της 

Ανοικτής Προσυοράς) ηεο Δγθπθιίνπ, θαζώο θαη ζηηο δειώζεηο θαη εγγπήζεηο πνπ πξέπεη λα δνζνύλ 

από ηνπο αηηεηέο ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 11 ηεο Δπηζηνιήο Αίηεζεο πην θάησ. 

Δάλ επηζπκείηε λα ππνβάιεηε αίηεζε γηα ηηο Μεηνρέο ηεο Αλνηθηήο Πξνζθνξάο, παξαθαινύκε 

ζπκπιεξώζηε ηα πην πάλσ πεδία, θαη ηηο παξαγξάθνπο πνπ αλαθέξνληαη πην θάησ ζηελ ελόηεηα κε ηίηιν 

«Επιζηολή Αίηηζηρ», ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ Μέξνπο 3 

(Επυηήζειρ και Απανηήζειρ ζσεηικά με ηην Ανοικηή Πποζθοπά) ηεο Δγθπθιίνπ, θαη θαηόπηλ ππνγξάςεηε πην 

θάησ, ζπκπιεξώζεηε ηελ εκεξνκελία θαη επηζηξέςεηε ην Έληππν Αίηεζεο, καδί κε κηα επηηαγή ζε επξώ ή 

ηξαπεδηθή επηηαγή ζε δηαηαγή πξνο ηελ «Τξάπεδα Κύπξνπ Γεκόζηα Δηαηξία Ληδ» γηα ην πνζό πνπ 

ζπκπιεξώζεηε ζην Πεδίν 6, εάλ απηή είλαη ε επηινγή πιεξσκήο πνπ έρεηε επηιέμεη ζηελ παξάγξαθν 4 πην 

θάησ ηνπ εδαθίνπ κε ηίηιν «Επιζηολή Αίηηζηρ». Παξαθαινύκε όπσο ζα πξέπεη λα δηαβάζεηε πξνζεθηηθά 

ηελ Δγθύθιην, πξνηνύ πξνβείηε ζε νπνηαδήπνηε ελέξγεηα.  

Έαλ ρξεηάδεζηε βνήζεηα ζηνλ ππνινγηζκό ηνπ Γηθαηώκαηνο Σπκκεηνρήο ζαο ζηα πιαίζηα ηεο Αλνηθηήο 

Πξνζθνξάο, ε Τξάπεδα δηαζέηεη έλα κεραληζκό ππνινγηζκνύ γηα ηνλ ζθνπό απηό ζηελ ηζηνζειίδα ηεο  

www.bankofcyprus.com (επηιέμηε επηινγή «Σρέζεηο Δπελδπηώλ/Αύμεζε Κεθαιαίνπ 2014/Φάζε 2-

Δγθύθιηνο Μεηόρσλ»).  

Δάλ δελ επηζπκείηε λα ππνβάιεηε αίηεζε γηα νπνηεζδήπνηε Μεηνρέο ηεο Αλνηθηήο Πξνζθνξάο, δελ ζα 

πξέπεη λα επηζηξέςεηε ην παξόλ Έληππν Αίηεζεο. Οη Γηθαηνύρνη Μέηνρνη ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ όηη, 

ζύκθσλα κε ηελ Αλνηθηή Πξνζθνξά, ζε αληίζεζε κε ηελ έθδνζε δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο, νη Μεηνρέο 

ηεο Αλνηθηήο Πξνζθνξάο γηα ηηο νπνίεο δελ ππνβάιιεηαη έγθπξε αίηεζε δελ ζα πσιεζνύλ ζηελ αγνξά 

πξνο όθεινο ησλ Γηθαηνύρσλ Μεηόρσλ. 

ε πεξίπησζε πνπ νη κεηνρέο Αλνηθηήο Πξνζθνξάο ζα πηζησζνύλ ζην κεηξών κειώλ ηεο Σξάπεδαο 

ζην όλνκα ζεκαηνθύιαθα, εληνινδόρνπ, εκπηζηεπκαηνδόρνπ ή αληηπξόζσπνπ, παξαθαινύκε όπσο 

ζπκπιεξώζεηε ηηο πιεξνθνξίεο ζηελ παξάγξαθό 6 ηεο Δπηζηνιήο Αίηεζεο.   

ε πεξίπησζε πνπ ηεξείηε Μεξίδα Δπελδπηή θαη Λνγαξηαζκό Αμηώλ ζην ΥΑΚ θαη/ή ζην ΑΣ ησλ 

Διιεληθώλ Υξεκαηηζηεξίσλ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώζεηε ηα πην θάησ ζηνηρεία , ώζηε νη Μεηνρέο 

Αλνηθηήο Πξνζθνξάο λα πηζησζνύλ ζηνλ ινγαξηαζκό ζαο.  

 

Αξηζκόο Μεξίδαο Δπελδπηή   ……………………………………………………………………… 

Λνγαξηαζκόο Αμηώλ    ………………………………………………………………………………. 

Όλνκα θαη Κσδηθόο Φεηξηζηή    ……………………………………………………………………… 

      

Γηα νπνηεζδήπνηε πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ή απνξίεο ζρεηηθά κε ην παξόλ Έληππν Αίηεζεο ζα 

πξέπεη λα απεπζύλεζηε ζηε CISCO, Λεσθ. Λεκεζνύ 154, 2025, ηξόβνινο, Λεπθσζία, Κύπξνο 

(ηειέθσλν +357 22121700). Παξαθαινύκε όπσο ζεκεηώζεηε όηη ε CISCO δελ κπνξεί λα παξάζρεη 

νπνηαδήπνηε λνκηθή, θνξνινγηθή ή νηθνλνκηθή ζπκβνπιή ζρεηηθά κε ηελ Αλνηθηή Πξνζθνξά ή γηα 

νπνηνδήπνηε άιια ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα Δγθύθιην. 
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ΔΠΗΣΟΛΖ ΑΗΣΖΖ  

Πξνο: ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Τξάπεδαο Κύπξνπ Γεκόζηα Δηαηξία Ληδ  

1. Δγώ/Δκείο, σο ν εγγεγξακκέλνο/νη θάηνρνο/νη ζηηο 5.00 κ.κ. ζηηο 28 Ινπιίνπ 2014 ηνπ αξηζκνύ ησλ 

Υθηζηάκελσλ Σπλήζσλ Μεηνρώλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Πεδίν 2, ππνβάιισ αίηεζε γηα λα 

εγγξαθώ/νπκε γηα ηνλ αξηζκό ησλ Μεηνρώλ ηεο Αλνηθηήο Πξνζθνξάο πνπ έρσ ζπκπιεξώζεη ζην 

Πεδίν 5(γ) θαη απνδέρνκαη/ζηε λα απνδεθηώ/νύκε ηηο κεηνρέο απηέο ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο 

πξνϋπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ Δγθύθιην, ζην παξόλ Έληππν Αίηεζεο θαη κε ηελ επηθύιαμε 

ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Τξάπεδαο (όπσο ηξνπνπνηείηαη από θαηξό ζε θαηξό). Δάλ δελ ζπκπιήξσζεθε 

θαλέλαο αξηζκόο ζην Πεδίν 5(γ) (ή, εάλ ν αξηζκόο πνπ εηζάρζεθε ζην Πεδίν 5(γ) δελ ζπλάδεη κε ην 

πνζό ηνπ εκβάζκαηνο πνπ ζπλνδεύεη ην παξόλ Έληππν Αίηεζεο, όπνπ εθαξκόδεηαη, θαη εκθαλίδεηαη 

ζην Πεδίν (6), ζπκθσλώ όηη ζα ζεσξείηαη όηη έρσ ππνβάιεη αίηεζε γηα ην ρακειόηεξν από ηα εμήο: 

(i) ηνλ αξηζκό ησλ Μεηνρώλ ηεο Αλνηθηήο Πξνζθνξάο πνπ θαίλεηαη ζην Πεδίν 5(γ), ή (ii)) ηέηνην 

αξηζκό Μεηνρώλ Αλνηθηήο Πξνζθνξάο πξνο €0.24 αλά Μεηνρή Αλνηθηήο Πξνζθνξάο, πνπ 

θαιύπηεηαη από ην έκβαζκα πνπ ζπλνδεύεη ην παξόλ Έληππν Αίηεζεο, εάλ εθαξκόδεηαη.  

2. Με ηελ επηθύιαμε ηεο παξαγξάθνπ 1, ζε πεξίπησζε πνπ ζα ππνβάισ αίηεζε γηα κεγαιύηεξν αξηζκό 

Μεηνρώλ ηεο Αλνηθηήο Πξνζθνξάο σο αλαθέξεηαη ζην Πεδίν 5(γ) από ην Γηθαίσκα Σπκκεηνρήο κνπ 

γηα Μεηνρέο ηεο Αλνηθηήο Πξνζθνξάο όπσο θαζνξίδεηαη ζην Πεδίν 3, σο απνηέιεζκα ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ Γηθαηώκαηνο Αίηεζεο γηα Δπηπξόζζεηεο Μεηνρέο, ηόηε ζα ζεσξείηαη όηη έρσ 

ππνβάιεη αίηεζε γηα αξηζκό Μεηνρώλ Αλνηθηήο Πξνζθνξάο πνπ αλαθέξνληαη ζην Πεδίν 5(γ). 

Αλαγλσξίδσ όηη δπλαηόλ λα κελ ιάβσ θακία Δπηπξόζζεηε Μεηνρή ζην πιαίζην ηνπ Γηθαηώκαηνο 

Αίηεζεο γηα Δπηπξόζζεηεο Μεηνρέο ή όηη ε αίηεζε κνπ δπλαηόλ λα ηθαλνπνηεζεί κόλν ελ κέξεη. 

Πεξαηηέξσ, δελ κπνξεί λα δνζεί νπνηαδήπνηε εγγύεζε όηη κόιηο ιεθζνύλ ηα Έληππα Αίηεζεο 

Σπκκεηνρήο ζα ππάξρνπλ δηαζέζηκεο νπνηεζδήπνηε Μεηνρέο ηεο Αλνηθηήο Πξνζθνξάο νη νπνίεο δελ 

έρνπλ αλαιεθζεί ζην πιαίζην ηεο Αλνηθηήο Πξνζθνξάο θαη, σο εθ ηνύηνπ ζα είλαη δηαζέζηκεο γηα λα 

θαιύςνπλ ηα αηηήκαηα απηά γηα Δπηπξόζζεηεο Μεηνρέο. Καηά ζπλέπεηα, εμνπζηνδνηώ ηελ Τξάπεδα ή 

ηνπο αληηπξνζώπνπο ηεο λα επηζηξέςνπλ ην ζρεηηθό ρξεκαηηθό πνζό πνπ αθνξά αηηήζεηο γηα 

Δπηπξόζζεηεο Μεηνρέο ρσξίο ηελ πιεξσκή ηόθνπ πξνο εκέλα κε ηε κέζνδν πνπ έρσ επηιέμεη ζηελ 

παξάγξαθν 6 πην θάησ.  

3. Αλαγλσξίδσ θαη ζπκθσλώ όηη δελ ζα γίλεη απνδεθηή νπνηαδήπνηε αίηεζε γηα Μεηνρέο 

Αλνηθηήο Πξνζθνξάο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο νπνηαζδήπνηε αίηεζεο γηα Δπηπξόζζεηεο 

Μεηνρέο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Γηθαηώκαηνο Αίηεζεο γηα Δπηπξόζζεηεο Μεηνρέο) εάλ ην 

ζπλνιηθό πνζό ην νπνίν είλαη πιεξσηέν ή ην πνζό ηνπ εκβάζκαηνο πνπ ζπλνδεύεη ηε παξνύζα 

Έληππν Αίηεζεο πκκεηνρήο αθνξά πνζό ρακειόηεξν από €100,000.  

 

4. Δγώ/Δκείο:  

(ζημειώζηε  ζηο καηάλληλο ηεηπαγυνάκι και, όπος εθαπμόζεηαι, ζςμπληπώζηε και ςπογπάτεηε όπος 
ενδείκνςηαι. Σημειώζηε όηι οι πιο κάηυ ςπογπαθέρ ππέπει να είναι οι εξοςζιοδοηημένερ ςπογπαθέρ 

όζον αθοπά ηον ζσεηικό ηπαπεζικό λογαπιαζμό). 

    επηζπλάπησ επηηαγή ή ηξαπεδηθή επηηαγή ζε δηαηαγή πξνο ηελ «Τξάπεδα Κύπξνπ Γεκόζηα 

Δηαηξία Ληδ» ε νπνία είλαη δίγξακκε θαη θέξεη ην ιεθηηθό «A/C Payee Only» γηα ην πνζό πνπ 

ζπκπιεξώζεθε ζην Πεδίν 6, ην νπνίν είλαη ην πνζό πνπ θαηαβάιιεηαη  ζην αθέξαην ζε ζρέζε 

κε ηελ αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη γηα ηηο ελ ιόγσ Μεηνρέο ηεο Αλνηθηήο Πξνζθνξάο.  

     δηά ηεο παξνύζεο δίλσ ηελ εμνπζηνδόηεζή κνπ όπσο ρξεσζεί ν ηξαπεδηθόο κνπ ινγαξηαζκόο 

πνπ δηαηεξώ ζηελ Τξάπεδα κε ην πνζό πνπ ζπκπιεξώζεθε ζην Πεδίν 6, ην νπνίν είλαη ην πνζό 

πνπ πιεξώλεηαη  ζην αθέξαην ζε ζρέζε κε ηελ αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη γηα ηηο ελ ιόγσ 

Μεηνρέο ηεο Αλνηθηήο Πξνζθνξάο, ινγαξηαζκόο έρεη ηα αθόινπζα ζηνηρεία: 

               Όλνκα θαηόρνπ ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ: ....................................................................................... 

               Αξηζκόο Λνγαξηαζκνύ:               ........................................................................................... 

               

   Δμνπζηνδνηεκέλε/εο Τπνγξαθή/εο θαηόρνπ/σλ ινγαξηαζκνύ/σλ : ....................................................... 
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5. Αλαθνξηθά κε ηελ παξνύζα αίηεζε γηα ηελ εγγξαθή γηα ην ζπλνιηθό αξηζκό ησλ Μεηνρώλ ηεο 

Αλνηθηήο Πξνζθνξάο πνπ αλαθέξεηαη ζην Πεδίν 5(γ) ή όπσο δηαθνξεηηθά ππνινγίδεηαη κε ηνλ ηξόπν 

πνπ θαζνξίδεηαη από ην παξόλ Έληππν Αίηεζεο θαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο ηεο 

Αλνηθηήο Πξνζθνξάο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Δγθύθιην, απνδέρνκαη όηη ε αίηεζε απηή ζα είλαη 

ακεηάθιεηε θαη ζπκθσλώ όηη ε ζπκπιήξσζε θαη επηζηξνθή ηνπ Δληύπνπ Αίηεζεο, καδί κε ην πνζό 

πνπ ηε ζπλνδεύεη (εάλ εθαξκόδεηαη) ζα απνηειεί ζύκβαζε κεηαμύ εκέλα θαη ηεο Τξάπεδαο, ε νπνία 

ζα είλαη δεζκεπηηθή κεηά από ηελ παξαιαβή ηνπ παξόληνο Δληύπνπ Αίηεζεο θαη ηνπ εκβάζκαηνο 

πνπ ηε ζπλνδεύεη (εάλ εθαξκόδεηαη) από ηελ CISCO. Αλαγλσξίδσ όηη δηαηεξείηε ην δηθαίσκα λα 

ζεσξήζεηε όηη νπνηαδήπνηε αίηεζε ε νπνία δελ πιεξνί απζηεξά ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο 

ηνπ παξόληνο Δληύπνπ Αίηεζεο θαη ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο Αλνηθηήο Πξνζθνξάο 

(όπσο θαζνξίδνληαη ζην Μέξνο 2 ηεο Δγθπθιίνπ), είλαη εληνύηνηο έγθπξε. 

6. Δμνπζηνδνηώ/νύκε ηελ Τξάπεδα ή ηνπο αληηπξνζώπνπο  ηεο λα κνπ/καο απνζηείινπλ Βεβαίσζε ηεο 

Αλνηθηήο Πξνζθνξάο θαη Καηάζηαζε Σπκκεηνρήο ζην Μεηνρηθό Κεθάιαην ζε ζρέζε κε ηηο Μεηνρέο 

ηεο Αλνηθηήο Πξνζθνξάο ζε ζρέζε κε ηελ νπνία ε αίηεζε απηή γίλεηαη απνδεθηή, ηαρπδξνκηθώο κε 

δηθή κνπ/καο επζύλε, ζηε δηεύζπλζε πνπ αλαθέξεηαη ζην Πεδίν 1 ή ζηνλ αληηπξόζσπν ην όλνκα ηνπ 

νπνίνπ αλαθέξεηαη ζην Πεδίν 7, θαη λα δηαζθαιίζεη όηη: 

(ζημειώζηε  ζηο καηάλληλο ηεηπαγυνάκι και, όπος εθαπμόζεηαι, ζςμπληπώζηε, όπνπ 

ελδείθλπηαη.) 

         ην όλνκα κνπ ζα θαηαρσξεζεί  ζην κεηξών κειώλ ηεο Τξάπεδαο σο ν θάηνρνο ησλ ελ 

ιόγσ Μεηνρώλ ηεο Αλνηθηήο Πξνζθνξάο . 

         ην όλνκα ηνπ ζεκαηνθύιαθα κνπ, ηνπ εληνινδόρνπ, ηνπ εκπηζηεπκαηνδόρνπ ή ηνπ 

αληηπξόζσπνπ κνπ/καο ζα θαηαρσξεζεί ζην κεηξών κειώλ ηεο Τξάπεδαο σο ν θάηνρνο 

ησλ ελ ιόγσ Μεηνρώλ ηεο Αλνηθηήο Πξνζθνξάο, όπσο αλαθέξεηαη πην θάησ: 

 

Όλνκα ζεκαηνθύιαθα/εληνινδόρνπ/εκπηζηεπκαηνδόρνπ/αληηπξνζώπνπ: .............................................. 

ε πεξίπησζε πνπ νη κεηνρέο Αλνηθηήο Πξνζθνξάο ζα πηζησζνύλ ζην κεηξών κειώλ ηεο Σξάπεδαο 

ζην όλνκα ζεκαηνθύιαθα, εληνινδόρνπ, εκπηζηεπκαηνδόρνπ ή αληηπξόζσπνπ, θαη πνπ ν  

ζεκαηνθύιαθαο, εληνινδόρνο, εκπηζηεπκαηνδόρνο ή αληηπξόζσπνο ηεξεί Μεξίδα Δπελδπηή θαη 

Λνγαξηαζκό Αμηώλ ζην ΥΑΚ θαη/ή ζην ΑΣ ησλ Διιεληθώλ Υξεκαηηζηεξίσλ ζα πξέπεη λα 

ζπκπιεξώζεηε ηα πην θάησ ζηνηρεία, ώζηε νη Μεηνρέο Αλνηθηήο Πξνζθνξάο λα πηζησζνύλ ζηνλ 

ινγαξηαζκό ηνπ ζεκαηνθύιαθα, εληνινδόρνπ, εκπηζηεπκαηνδόρνπ ή αληηπξόζσπνπ απηνύ:  

 

Αξηζκόο Μεξίδαο Δπελδπηή   ……………………………………………………………………… 

Λνγαξηαζκόο Αμηώλ    ………………………………………………………………………………. 

Όλνκα θαη Κσδηθόο Φεηξηζηή    ……………………………………………………………………… 

 

7. Σε πεξίπησζε πνπ ε παξνύζα Αίηεζε Σπκκεηνρήο ζηελ Αλνηθηή Πξνζθνξά ζπλνδεύεηαη από 

επηηαγή ή ηξαπεδηθή επηηαγή ζε Δπξώ, δειώλσ/νπκε θαη εγγπώκαη/νύκαζηε όηη ε θαηάιιειε 

ζπκπιήξσζε ηεο παξνύζαο Αίηεζεο Σπκκεηνρήο, ζπλνδεύνκελε από ηελ ελ ιόγσ επηηαγή ή 

ηξαπεδηθή επηηαγή, απνηειεί εγγύεζε όηη ε επηηαγή ή ε ηξαπεδηθή επηηαγή ζα πιεξσζεί όηαλ 

παξνπζηαζηεί γηα πξώηε θνξά θαη όηη απηό ζπληζηά βαζηθό όξν ηεο αίηεζεο θαη όηη ε αίηεζε απηή 

κπνξεί λα ζεσξεζεί άθπξε αλ ε επηηαγή ή ε ηξαπεδηθή επηηαγή δελ πιεξσζεί κε ηνλ ηξόπν απηό. 

Αλαγλσξίδσ όηη δηαηεξείηε ην δηθαίσκα λα δώζεηε νδεγίεο ζηε CISCO γηα λα δεηήζεη εηδηθή 

εθθαζάξηζε ησλ επηηαγώλ ώζηε ε Τξάπεδα λα απνθηήζεη ηελ αμία ησλ εκβαζκάησλ κε ηελ πξώηε 

επθαηξία. 

8. Δγώ/Δκείο εμνπζηνδνηώ/νύκε ηελ Τξάπεδα θαη/ή ηνπο αληηπξνζώπνπο ηεο λα παξνπζηάζνπλ ηελ 

επηηαγή ή ηξαπεδηθή επηηαγή ζε επξώ ή λα ρξεώζνπλ ηνλ ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό πνπ αλαθέξεηαη πην 

πάλσ ζηελ παξάγξαθν 4, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, θαηά ηε ιήςε ηεο παξνύζαο Αίηεζεο. Σε 

πεξίπησζε πνπ δελ πιεξνύληαη νπνηεζδήπνηε από ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο Αλνηθηήο Πξνζθνξάο πνπ 
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αλαθέξνληαη ζηελ Δγθύθιην κέρξη ηηο 15 Οθησβξίνπ 2014 θαη/ή δελ είλαη δπλαηόλ λα καο 

παξαρσξεζεί νιόθιεξνο ή νπνηνζδήπνηε αξηζκόο Μεηνρώλ ηεο Αλνηθηήο Πξνζθνξάο γηα ηηο νπνίεο 

ππνβάιακε αίηεζε ζύκθσλα κε ηνπο Όξνπο θαη ηηο Πξνϋπνζέζεηο (όπσο θαζνξίδνληαη πην θάησ) ή 

ηελ παξάγξαθν 2 ή 3 πην πάλσ, εμνπζηνδνηώ/νύκε ηελ Τξάπεδα ή ηνπο αληηπξνζώπνπο ηεο λα 

επηζηξέςνπλ ην ζρεηηθό πνζό ησλ ρξεκάησλ ηεο αίηεζεο ρσξίο ηελ θαηαβνιή ηόθνπ πξνο όθειόο 

κνπ/καο: 

 (ζημειώζηε  ζηο καηάλληλο ηεηπαγυνάκι και, όπος εθαπμόζεηαι, ζςμπληπώζηε και ςπογπάτεηε 
όπος ενδείκνςηαι. Σημειώζηε όηι οι πιο κάηυ ςπογπαθέρ ππέπει να είναι οι εξοςζιοδοηημένερ 

ςπογπαθέρ όζον αθοπά ηον ζσεηικό ηπαπεζικό λογαπιαζμό). 

         επηηαγή ε νπνία απνζηέιιεηαη κε δηθή κνπ επζύλε, είηε ζηε δηεύζπλζε πνπ ππάξρεη 

θαηαρσξεκέλε ζην Μεηξών Μειώλ αλαθέξεηαη πην πάλσ ή πξνο ηνλ αληηπξόζσπν 

κνπ/καο ην όλνκα ηνπ νπνίνπ αλαθέξεηαη ζην Πεδίν 7. 

         πίζησζε ζηνλ ηξαπεδηθό κνπ/καο ινγαξηαζκό πνπ ηεξείηαη ζηελ Τξάπεδα Κύπξνπ κε ηα 

παξαθάησ ζηνηρεία: 

 

Όλνκα θαηόρνπ ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ: ....................................................................................................... 

 

Αξηζκόο Λνγαξηαζκνύ:               ....................................................................................................................... 

 

Δμνπζηνδνηεκέλε/εο Τπνγξαθή/εο θαηόρνπ/σλ ινγαξηαζκνύ/σλ : ............................................................ 

 

9. Με ηελ ππνβνιή απηήο ηεο Αίηεζεο, αλαιακβάλσ/νπκε ηελ ππνρξέσζε λα παξέρσ/νύκε ηέηνηεο 

πιεξνθνξίεο πνπ δπλαηόλ λα δεηήζεη ε CISCO ώζηε λα ζπκκνξθσζεί κε ηνπο Νόκνπο θαη ηηο 

Γηαδηθαζίεο ζρεηηθά κε ην Ξέπιπκα Βξώκηθνπ Φξήκαηνο. Παξάιεηςε παξνρήο ησλ ζρεηηθώλ 

πιεξνθνξηώλ εληόο εύινγνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο θαηόπηλ ζρεηηθνύ αηηήκαηνο γηα εμαθξίβσζε ηεο 

ηαπηόηεηαο, δπλαηόλ λα νδεγήζεη ζε απόξξηςε ηεο αίηεζεο. Σηελ πεξίπησζε απηή, ηα ρξήκαηα πνπ 

είλαη πιεξσηέα θαηά ηελ αίηεζε ζα επηζηξαθνύλ (κε επζύλε ηνπ αηηεηή) ρσξίο ηόθν κε επηηαγή ή κε 

πίζησζε ινγαξηαζκνύ αλ θαζνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 8 πην πάλσ.  

10. Αληηιακβάλνκαη/καζηε όηη νη εκεξνκελίεο θαη νη ώξεο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξόλ Έληππν Αίηεζεο 

ή ηελ Δγθύθιην δπλαηόλ λα ηξνπνπνηεζνύλ εθάζηνηε από ηελ Τξάπεδα (ζηελ πεξίπησζε απηή ε 

Τξάπεδα ζα δεκνζηεύζεη αλαθνίλσζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο).  

11. Γειώλσ/νπκε θαη εγγπνύκαη/ζηε όηη δελ έρσ/νπκε ιάβεη νύηε έρσ/νπκε απνζηείιεη αληίγξαθα ηνπ 

παξόληνο Δληύπνπ Αίηεζεο ζε ή εληόο νπνηαζδήπνηε Δμαηξνύκελεο Φώξαο, εθηόο εάλ ε Τξάπεδα 

έρεη ξεηά ζπκθσλήζεη δηαθνξεηηθά.  

12. Δπηβεβαηώλσ/νπκε όηη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο απηήο δελ βαζίδνκαη/όκαζηε ζε νπνηεζδήπνηε 

πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηελ Τξάπεδα, εθηόο από εθείλεο πνπ πεξηέρνληαη ή ελζσκαηώλνληαη κέζσ 

παξαπνκπήο ζηελ Δγθύθιην θαη ζπκθσλώ/νύκε όηη θαλέλα πξόζσπν ην νπνίν είλαη ππεύζπλν 

απνθιεηζηηθά ή από θνηλνύ γηα ηελ Δγθύθιην ή γηα νπνηνδήπνηε κέξνο απηήο ή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 

εηνηκαζία ηεο δελ ζα θέξεη θακία επζύλε γηα νπνηεζδήπνηε ηέηνηεο άιιεο πιεξνθνξίεο. 

Σπκθσλώ/νύκε όηη, αθνύ είρα/είρακε ηελ επθαηξία λα δηαβάζσ/νπκε ηελ Δγθύθιην, ζα ζεσξείηαη όηη 

έιαβα/ιάβακε γλώζε όισλ ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ αθνξνύλ ηελ Τξάπεδα θαη πνπ πεξηέρνληαη ή 

ελζσκαηώλνληαη κέζσ παξαπνκπήο ζ’ απηήλ.  

13. Δπηβεβαηώλσ/νύκε όηη έρσ/έρνπκε δηαβάζεη ηελ Δγθύθιην, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ όξσλ θαη 

πξνϋπνζέζεσλ ηεο Αλνηθηήο Πξνζθνξάο πνπ αλαθέξνληαη ζην Μέξνο 2 ηεο Δγθπθιίνπ (νη «Όξνη 

θαη Πξνϋπνζέζεηο»), θαη, ζπκπιεξώλνληαο θαη παξαδίδνληαο ην παξόλ Έληππν Αίηεζεο, 

δεζκεύνκαη/καζηε, θαη ππόθεηκαη ζηνπο Όξνπο θαη Πξνϋπνζέζεηο. Δηδηθόηεξα, ζπκπιεξώλνληαο θαη 

παξαδίδνληαο ην παξόλ Έληππν Αίηεζεο, δηά ηεο παξνύζεο παξέρσ/νπκε ηηο δηαβεβαηώζεηο, 

ζπκθσλίεο, δειώζεηο, εγγπήζεηο θαη βεβαηώζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην εδάθην 4.7 (Αποηελέζμαηα ηηρ 

Αίηηζηρ) θαη ζην εδάθην 7 (Δηλώζειρ και εγγςήζειρ ζσεηικά με εδάθη εξυηεπικού) ησλ Όξσλ θαη 

Πξνϋπνζέζεσλ. 
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εκείσζε: Δάλ δελ δώζεηε ηηο πην πάλσ δειώζεηο θαη εγγπήζεηο, δελ κπνξείηε λα ππνβάιεηε αίηεζε 

γηα ηηο Μεηνρέο ηεο Αλνηθηήο Πξνζθνξάο. 

 

Παξαθαινύκε ππνγξάςηε θαη ρξνλνινγίζηε ην παξόλ έληππν εάλ επηζπκείηε λα ππνβάιεηε αίηεζε 

δπλάκεη ηεο Αλνηθηήο Πξνζθνξάο ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη 

ζην παξόλ Έληππν Αίηεζεο θαη ζηελ Δγθύθιην. ε πεξίπησζε θνηλήο κεξίδαο ζα πξέπεη λα 

ππνγξάςνπλ όινη νη ζπληδηνθηήηεο. 

Γηα Φπζηθά Πξόζσπα: 

Μνλαδηθόο ή πξώηνο Δγγεγξακκέλνο Κάηνρνο 

Όλνκα…………………………………………………….. 

Υπνγξαθή…………………………………………………. 

Δγγεγξακκέλνο Σπληδηνθηήηεο (εάλ ππάξρεη) 

Όλνκα……………………………………………………... 

Υπνγξαθή…………………………………………………. 

Δγγεγξακκέλνο Σπληδηνθηήηεο (εάλ ππάξρεη) 

Όλνκα……………………………………………………... 

Υπνγξαθή…………………………………………………. 

Δγγεγξακκέλνο Σπληδηνθηήηεο (εάλ ππάξρεη) 

Όλνκα……………………………………………………... 

Υπνγξαθή…………………………………………………. 

 

Γηα Ννκηθά Πξόζσπα: 

Όλνκα Ννκηθνύ Πξνζώπνπ 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

 

Η παξνύζα Αίηεζε είλαη αλαγθαία 

λα θέξεη ηελ ζθξαγίδα ηνπ λνκηθνύ 

πξνζώπνπ θαη ηελ/ηηο 

εμνπζηνδνηεκέλε/εο  ππνγξαθή/εο 

ηνπ/ησλ πξνζώπνπ/σλ πνπ 

ελεξγεί/νύλ θάησ από ηελ εμνπζία 

ηνπ Ννκηθνύ πξνζώπνπ, ζύκθσλα 

κε ηνπο λόκνπο ηεο ρώξαο ζηελ 

νπνία ζπζηάζεθε ην Ννκηθό 

πξόζσπν. 

 Δλεξγώληαο κέζσ: *Γηαγξάςεηε 

αλαιόγσο 

 Όλνκα ζπκβνύινπ/εμνπζηνδνηεκέλνπ 

πξνζώπνπ* 

 

 

………………………………………… 

 

Όλνκα 

ζπκβνύινπ/γξακκαηέα/εμνπζηνδνηεκέλ

νπ πξνζώπνπ* 

 

 

………………………………………… 

 

Υπνγξαθή 

ζπκβνύινπ/εμνπζηνδνηεκέλνπ 

πξνζώπνπ* 

 

 

 

………………………………………… 

 

Υπνγξαθή 

ζπκβνύινπ/γξακκαηέα/εμνπζηνδνηεκέλ

νπ πξνζώπνπ* 

 

 

………………………………………… 

 

Πεδίν 8 

Παξαθαινύκε ππνγξάςεηε ην 

ζπκπιεξσκέλν Έληππν Αίηεζεο θαη 

ηελ επηηαγή ή ηελ ηξαπεδηθή επηηαγή 

(εάλ ηζρύεη), θαη παξαδώζηε ηα δηα 

ρεηξόο ή απνζηείιεηε ηα (θαηά ηηο 

ζπλήζεηο εξγάζηκεο ώξεο) πξνο: 

The Cyprus Investment and 

Securities Corporation Limited 

Λεσθόξνο Λεκεζνύ 154 

2025 ηξόβνινο, Λεπθσζία 

Κύπξνο 
 

 

Σειεπηαία ώξα θαη εκεξνκελία γηα ηελ παξαιαβή ησλ ζπκπιεξσκέλσλ 

Δληύπσλ Αίηεζεο θαη ησλ πιεξσκώλ εμ νινθιήξνπ είλαη ε ώξα 1:30κ.κ. ηεο 

21εο  Απγνύζηνπ 2014.  

Δάλ, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηεο Δπηζηνιήο Αίηεζεο πνπ αλαθέξεηαη πην 

θάησ, έρεηε επηιέμεη λα πιεξώζεηε γηα ηηο Μεηνρέο ηεο Αλνηθηήο Πξνζθνξάο 

κέζσ επηηαγήο ή ηξαπεδηθήο επηηαγήο, παξαθαιώ/νύκε όπσο πξνζζέζηε ηα 

ζηνηρεία ηεο επηηαγήο /ηξαπεδηθήο επηηαγήο πην θάησ: 

 

Όλνκα Τξάπεδαο:   …………………………………… 

 

Αξηζκόο Δπηηαγήο: …………………………………… 

 

Πνζό: …………………………………………………. 



 

Α-8 

ΖΜΔΗΩΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΔΝΣΤΠΟΤ ΑΗΣΖΖ  

1. Τν παξόλ Έληππν Αίηεζεο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί θαη λα θαηαηεζεί ζηε CISCO όπσο 

αλαθέξεηαη ιεπηνκεξώο ζην Πεδίν 8, καδί ην πνζό γηα ηνλ αξηζκό ησλ Μεηνρώλ ηεο Αλνηθηήο 

Πξνζθνξάο γηα ην νπνίν ππνβάιιεηαη αίηεζε (όπνπ εθαξκόδεηαη), νύησο ώζηε λα παξαιεθζνύλ ην 

αξγόηεξν κέρξη ηηο 1:30 κ.κ. ηεο 21
εο

 Απγνύζηνπ 2014. Δάλ ηαρπδξνκήζεηε ην Έληππν Αίηεζεο, 

ζαο ζπληζηνύκε λα επηηξέςεηε ηνπιάρηζηνλ πέληε εξγάζηκεο εκέξεο γηα ηελ παξάδνζε. Γε ζα 

παξέρεηαη νπνηαδήπνηε απόδεημε παξαιαβήο ηνπ Δληύπνπ Αίηεζεο ή νπνηνπδήπνηε πνζνύ. Όια ηα 

έγγξαθα ή  επηζηξνθέο πνζώλ πνπ απνζηέιινληαη από ή πξνο ηνλ αηηεηή, ή κε ηνλ ηξόπν πνπ απηόο 

έρεη ππνδείμεη, ζα απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθώο θαη κε δηθή ηνπ επζύλε.  

2. Σπκπιεξώζηε ην Πεδίν 7 κε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε (εάλ δηαθέξεη από ηνλ/ηνπο Γηθαηνύρν/νπο 

Μέηνρν/νπο πνπ θαηνλνκάδεηαη/νληαη ζηε ζειίδα 1) πξνο ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα απνζηαιεί ε 

Καηάζηαζε Σπκκεηνρήο ζην Μεηνρηθό Κεθάιαην θαη/ή νπνηαδήπνηε ρξήκαηα πνπ ζα επηζηξαθνύλ 

ζρεηηθά κε ηελ αίηεζε. 

3. Σε πεξίπησζε Ννκηθνύ πξνζώπνπ ην Έληππν Αίηεζεο ζα πξέπεη λα ππνγξαθεί από 

εμνπζηνδνηεκέλν αμησκαηνύρν ν νπνίνο ζα αλαθέξεη ηελ ηδηόηεηά ηνπ. Σε πεξίπησζε 

ζπληδηνθηεηώλ, ην παξόλ Έληππν Αίηεζεο πξέπεη λα ππνγξαθεί από όινπο ηνπο ζπληδηνθηήηεο. Σε 

πεξίπησζε πνπ ην παξόλ Έληππν Αίηεζεο ππνγξαθεί δπλάκεη πιεξεμνπζίνπ ή άιιεο 

εμνπζηνδόηεζεο, ην ελ ιόγσ πιεξεμνύζην ή άιιε εμνπζηνδόηεζε ή ζπκβνιαηνγξαθηθά 

επηθπξσκέλα αληίγξαθα απηώλ πξέπεη λα ην ζπλνδεύνπλ. 

4. Αλακέλεηαη όηη Καηαζηάζεηο Σπκκεηνρήο ζην Μεηνρηθό Κεθάιαην ζε ζρέζε κε ηηο Μεηνρέο ηεο 

Αλνηθηήο Πξνζθνξάο ζα απνζηαινύλ ζηελ εγγεγξακκέλε δηεύζπλζε ηνπ κνλαδηθνύ Γηθαηνύρνπ 

Μεηόρνπ ή ηνπ Γηθαηνύρνπ Μεηόρνπ πνπ εκθαλίδεηαη πξώηνο, όπσο απηή παξνπζηάδεηαη ζην 

Μεηξών Μειώλ ηεο Τξάπεδαο ή, όπνπ ην Πεδίν 7 έρεη ζπκπιεξσζεί, ζηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ 

πνπ εκθαλίδεηαη ζην Πεδίν 7.   

5. Οη κέηνρνη ζα πξέπεη λα ζεκεηώζνπλ όηη ε Αλνηθηή Πξνζθνξά έρεη γίλεη ζηε βάζε όηη Γηθαηνύρνη 

Μέηνρνη ζα επηηξέπεηαη λα εγγξαθνύλ κόλν γηα Μεηνρέο ηεο Αλνηθηήο Πξνζθνξάο έλαληη 

ζπλνιηθήο αληηπαξνρήο ηνπιάρηζηνλ €100.000 αλά Γηθαηνύρν Μέηνρν, γεγνλόο πνπ απνηειεί 

εμαίξεζε από ηελ ππνρξέσζε έθδνζεο εγθεθξηκέλνπ ελεκεξσηηθνύ δειηίνπ ζύκθσλα κε ηελ 

Οδεγία πεξί Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ. Ωο εθ ηνύηνπ, αλεμάξηεηα από νπνηνλδήπνηε άιιν όξν ή 

πξνϋπόζεζε ηεο Αλνηθηήο Πξνζθνξάο, νη Γηθαηνύρνη Μέηνρνη ζα δηθαηνύληαη λα εγγξαθνύλ κόλν 

γηα ηηο Μεηνρέο ηεο Αλνηθηήο Πξνζθνξάο έλαληη ζπλνιηθνύ ηηκήκαηνο ηνπιάρηζηνλ €100,000 αλά 

Γηθαηνύρν Μέηνρν. Η ππνβνιή ηεο Αλνηθηήο Πξνζθνξάο ζε πξόζσπα πνπ είλαη θάηνηθνη, ή  

πνιίηεο ρσξώλ εθηόο Κύπξνπ δπλαηόλ λα επεξεαζηνύλ από ηνπο λόκνπο ηεο δηθαηνδνζίαο πνπ ηνπο 

αθνξά. Καλέλα πξόζσπν ην νπνίν ιακβάλεη ην παξόλ Έληππν Αίηεζεο θαη/ή ηελ Δγθύθιην θαη ην 

Έληππν Γηνξηζκνύ Πιεξεμνπζίνπ Αληηπξνζώπνπ ζε νπνηαδήπνηε ρώξα εθηόο Κύπξνπ δελ κπνξεί 

λα ζεσξήζεη όηη απνηειεί πξόζθιεζε ή πξνζθνξά πξνο απηόλ γηα λα εγγξαθεί, νύηε ζα πξέπεη ζε 

νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ην παξόλ Έληππν Αίηεζεο, εθηόο εάλ ζηε ζρεηηθή ρώξα 

είλαη δπλαηόλ λα γίλεη λόκηκα ε ελ ιόγσ πξόζθιεζε ή πξνζθνξά πξνο απηόλ θαη λννπκέλνπ όηη ζα 

ηεξεζνύλ νη λόκνη ηεο θάζε ζρεηηθήο ρώξαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ιήςεο όισλ ησλ αλαγθαίσλ 

θπβεξλεηηθώλ ή άιισλ εγθξίζεσλ, όηη ζα ηεξεζνύλ νπνηεζδήπνηε άιιεο αλαγθαίεο δηαηππώζεηο θαη 

όηη ζα πιεξσζνύλ νπνηνηδήπνηε θόξνη έθδνζεο, κεηαβίβαζεο ή άιινη θόξνη πνπ πξέπεη λα 

πιεξσζνύλ ζε νπνηαδήπνηε ηέηνηα ρώξα. Δπηζύξεηαη ε πξνζνρή ησλ Μεηόρσλ ηνπ Δμσηεξηθνύ 

ζηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ εθαξκόδνληαη ζηηο αηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Δγθύθιην. Η ιήςε ηεο 

Δγθπθιίνπ ή ηνπ Δληύπνπ Αίηεζεο δελ απνηειεί πξνζθνξά ζε δηθαηνδνζίεο ζηηο νπνίεο ζα ήηαλ 

παξάλνκν λα ππνβιεζεί κηα ηέηνηα πξνζθνξά θαη ππό ηηο πεξηζηάζεηο απηέο, ην παξόλ Έληππν 

Αίηεζεο θαη ε Δγθύθιηνο ζα ζεσξνύληαη όηη έρνπλ απνζηαιεί κόλν γηα ζθνπνύο ελεκέξσζεο. Με 

ηελ επηθύιαμε νξηζκέλσλ εμαηξέζεσλ, θακία Μεηνρή ηεο Αλνηθηήο Πξνζθνξάο δελ ζα 

πξνζθέξεηαη ζηηο Δμαηξνύκελεο Φώξεο. Η Τξάπεδα δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ζεσξήζεη όηη ε 

Αλνηθηή Πξνζθνξά έρεη απνξξηθζεί ζε νπνηαδήπνηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, εάλ πηζηεύεη όηη ε 

απνδνρή ηεο δπλαηόλ λα παξαβηάζεη λνκηθέο θαη θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο πνπ ηπγράλνπλ 

εθαξκνγήο. Η ππνβνιή ηνπ Δληύπνπ Αίηεζεο ζα απνηειεί εγγύεζε εθ κέξνπο ζαο όηη έρεηε 

ζπκκνξθσζεί κε όιεο απηέο ηηο απαηηήζεηο. Πξόζσπα πνπ δηακέλνπλ ζε ρώξεο εθηόο Κύπξνπ ζα 

πξέπεη λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο αλεμάξηεηνπο ηνπο επαγγεικαηηθνύο ζπκβνύινπο ζρεηηθά κε ην 

θαηά πόζνλ απαηηείηαη ε ιήςε θπβεξλεηηθώλ ή άιισλ ζπγθαηαζέζεσλ ή ρξεηάδεηαη λα ηεξεζνύλ 
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νπνηεζδήπνηε άιιεο δηαηππώζεηο, ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα Μεηνρέο ηεο 

Αλνηθηήο Πξνζθνξάο. 


