
 

 
 

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ  ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚA ΚΑΙ ΑΠΑΙΤOYN ΤΗΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ. Αν χρειάζεστε οποιεσδήποτε επεξηγήσεις ή/και διευκρινίσεις επί του παρόντος εγγράφου ή των 
ενεργειών στις οποίες θα πρέπει να προβείτε μπορείτε να συμβουλευτείτε τον χρηματιστή σας, δικηγόρο, λογιστή ή οποιοδήποτε 
άλλον κατάλληλα εξουσιοδοτημένο ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο. 

ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ. 

Αυτό το έγγραφο δεν έχει κατατεθεί για έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, σύμφωνα με τον περί Ενημερωτικού 
Δελτίου Νόμο και τον περί Ενημερωτικού Δελτίου Κανονισμό και επομένως δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με τον περί 
Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο ή τον περί Ενημερωτικού Δελτίου Κανονισμό και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με 
οποιαδήποτε προσφορά για αγορά ή πώληση συνήθων μετοχών ή ως μέρος οποιασδήποτε μορφής γενικής προώθησης ή διαφήμισης 
σε περιπτώσεις που θα αποτελούσε δημόσια προσφορά στην Κύπρο. Αυτό το έγγραφο έχει ετοιμαστεί στη βάση ότι οποιαδήποτε 
προσφορά Μετοχών Ανοικτής Προσφοράς θα γίνει στη βάση ότι οι Δικαιούχοι Μέτοχοι θα δικαιούνται να αιτηθούν μόνο για 
Μετοχές Ανοικτής Προσφοράς έναντι συνολικού τιμήματος τουλάχιστον €100,000 ανά Δικαιούχο Μέτοχο, που αποτελεί εξαίρεση με 
βάση τον περί Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο και τον περί Ενημερωτικού Δελτίου Κανονισμό, από την υποχρέωση δημοσίευσης 
ενημερωτικού δελτίου για προσφορά κινητών αξιών. Η Τράπεζα δεν έχει εγκρίνει την πραγματοποίηση οποιασδήποτε προσφοράς 
Μετοχών Ανοικτής Προσφοράς σε περιπτώσεις που προκύπτει υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για τέτοια 
προσφορά. Η Τράπεζα δεν έχει εγκρίνει την πραγματοποίηση οποιασδήποτε προσφοράς Μετοχών Ανοικτής Προσφοράς μέσω 
οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού μεσολαβητή. 
 

Η δημοσίευση, αποστολή, ή διανομή του παρόντος εγγράφου σε ορισμένα κράτη ενδέχεται να απαγορεύεται από τη νομοθεσία. 
Καμία ενέργειά δεν έχει ή πρόκειται να ληφθεί από την Τράπεζα ή τη CISCO με σκοπό να επιτραπεί  δημόσια προσφορά των Νέων 
Συνήθων Μετοχών σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους περί κινητών αξιών οποιασδήποτε δικαιοδοσίας. Κατά συνέπεια, ούτε 
αυτό το έγγραφο αλλά ούτε οποιαδήποτε διαφήμιση και ούτε οποιοδήποτε προσφερόμενο υλικό μπορεί να διανεμηθεί ή δημοσιευθεί 
σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, εκτός των περιπτώσεων που θα αποτελεί συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. 
Ειδικότερα, υπό την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων, αυτό το έγγραφο και η Αίτηση Εγγραφής, δεν πρέπει να διανεμηθούν, 
προωθηθούν ή διαβιβαστούν στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε οποιαδήποτε άλλη Εξαιρούμενη Χώρα. Πρόσωπα στα οποία θα επέλθει 
στην κατοχή τους το έγγραφο αυτό οφείλουν να ενημερωθούν σχετικά και να τηρήσουν αυτούς τους περιορισμούς. Οποιαδήποτε 
παράλειψη συμμόρφωσης με τους εν λόγω περιορισμούς μπορεί να αποτελέσει παραβίαση των νόμων περί κινητών αξιών μιας 
τέτοιας δικαιοδοσίας. 
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The Cyprus Investment and Securities Corporation Limited  

Διευθυντής Έκδοσης 

Το έγγραφο αυτό αποτελεί πληροφοριακό έγγραφο που απευθύνεται στους μετόχους της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ (η 
“Τράπεζα”) αναφορικά με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση και την Ανοικτή Προσφορά.  

Θα πρέπει να διαβάσετε ολόκληρο το παρόν έγγραφο, κάθε συνοδευτικό έγγραφο και όλα τα έγγραφα που ενσωματώνονται μέσω 
παραπομπής στο παρόν έγγραφο.  Μέτοχοι που σκοπεύουν να  προβούν σε αγορά Μετοχών Ανοικτής Προσφοράς πρέπει να εξετάσουν 
προσεκτικά τους παράγοντες κινδύνου που παρουσιάζονται  ή ενσωματώνονται μέσω παραπομπής στο τμήμα του παρόντος εγγράφου 
με τίτλο «Παράγοντες Κινδύνου» για  παρουσίαση συγκεκριμένων κινδύνων και αβεβαιοτήτων καθώς και άλλων παραγόντων  που 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από Μετόχους που εξετάζουν ποιες ενέργειες να λάβουν σχετικά με τηνΑνοικτή Προσφορά.  

Η Πρόσκληση για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί στις 10.00 πμ. της 28ης Αυγούστου 2014 στα κεντρικά 
γραφεία της Τράπεζας (Οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος) και το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξούσιου 
Αντιπροσώπου που σχετίζονται με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση βρίσκονται στο πίσω μέρος του παρόντος εγγράφου. Εάν δεν είστε 
φυσικό πρόσωπο ή (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) δε σκοπεύετε να παραστείτε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, μπορείτε να 
συμπληρώσετε, υπογράψετε και επιστρέψετε το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου, σύμφωνα με τις οδηγίες που 
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αναγράφονται σε αυτό, έτσι ώστε να ληφθεί από την Τράπεζα το συντομότερο δυνατό και, οπωσδήποτε, όχι αργότερα από τις 10.00 πμ. της 
26ης Αυγούστου 2014. Η συμπλήρωση και επιστροφή του Εγγράφου Διορισμού Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου δεν σας εμποδίζει από το να 
παρευρεθείτε και να ψηφίσετε αυτοπροσώπως στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση ή σε οποιαδήποτε αναβολή της, αν επιθυμείτε να το 
πράξετε. 

 

Η τελευταία ημερομηνία και ώρα για αποδοχή και καταβολή πληρωμής για τις Μετοχές Ανοικτής Προσφοράς είναι η 1.30 μμ. της 
21ης Αυγούστου 2014. Οι διαδικασίες για την αποδοχή και πληρωμή καθορίζονται στο Μέρος 2 (Όροι και προϋποθέσεις της 
Ανοικτής Προσφοράς) του παρόντος εγγράφου. 

Οι μέτοχοι θα πρέπει να βασίζονται μόνο στις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο και σε οποιαδήποτε έγγραφα 
ενσωματώνονται μέσω παραπομπής στο παρόν έγγραφο.  Κανένα πρόσωπο δεν έχει εξουσιοδοτηθεί να δώσει οποιαδήποτε πληροφορία ή 
να προβεί σε οποιεσδήπτε παραστάσεις, εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο και σε κάθε έγγραφο που ενσωματώνεται 
μέσω παραπομπής και, εάν δοθεί ή γίνει, η εν λόγω πληροφορία ή αναπαράσταση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει εξουσιοδοτηθεί από την 
Τράπεζα ή την CISCO. Ούτε η παράδοση του παρόντος εγγράφου, αλλά ούτε οποιαδήποτε εγγραφή ή πώληση γίνει κατωτέρω, υπό 
οποιεσδήποτε συνθήκες, πρέπει να δημιουργήσει οποιοδήποτε υπαινιγμό ότι δεν υπήρξε αλλαγή στις υποθέσεις της Τράπεζας από την 
ημερομηνία του παρόντος εγγράφου ή ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο είναι αληθείς, σε οποιαδήποτε ημερομηνία 
μετά από αυτή. Χωρίς περιορισμό, το περιεχόμενο της ιστοσελίδας του Συγκροτήματος δεν αποτελεί μέρος του παρόντος εγγράφου. 

 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ  

Αυτό το έγγραφο, περιλαμβανομένου της Αίτησης Εγγραφής, δεν αποτελεί προσφορά των Μετοχών Ανοικτής Προσφοράς σε 
οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει εγγεγραμμένη διεύθυνση, ή είναι κάτοικος των Ηνωμένων Πολιτειών.  Οι Μετοχές Ανοικτής 
Προσφοράς δεν έχουν εγγραφεί και δεν θα εγγραφούν σύμφωνα με τον αμερικανικό νόμο Securities Act ή σύμφωνα με οποιαδήποτε 
άλλη ρυθμιστική αρχή ή με βάση των ισχυόντων νόμων περί κινητών αξιών οποιασδήποτε πολιτείας ή άλλης δικαιοδοσίας των 
Ηνωμένων Πολιτειών, ή των σχετικών νόμων οποιουδήποτε ομοσπονδιακού κράτους, επαρχίας ή επικράτειας οποιασδήποτε άλλης 
Εξαιρούμενης Χώρας και οι Μετοχές Ανοικτής Προσφοράς δεν μπορούν να προσφερθούν, πωληθούν ή ενεχυριαστούν ή αλλιώς 
μεταβιβαστούν άμεσα ή έμμεσα, εντός των Ηνωμένων Πολιτειών (όπως ορίζεται στον Κανονισμό S του αμερικανικού νόμου 
Securities Act), πλην των περιπτώσεων ή  συναλλαγών που δεν υπόκεινται στις προϋποθέσεις εγγραφής του αμερικανικού νόμου 
Securities Act και των εφαρμοστέων πολιτειακών ή τοπικών νομοθεσιών περί κινητών αξιών. Το παρόν έγγραφο δεν αποτελεί 
προσφορά για πώληση ή  πρόσκληση για προσφορά αγοράς Μετοχών Ανοικτής Προσφοράς σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία 
μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση είναι παράνομη. Ούτε το παρόν έγγραφο αλλά ούτε η Αίτηση Εγγραφής θα διανεμηθεί στις ή 
προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καμία δημόσια προσφορά κινητών αξιών δε θα διενεργηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. 

 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΕΚΤΟΣ ΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ, Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ  ΣΤΟ 
ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΕΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ. ΚΑΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ 
ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΩΛΗΘΕΙ, ΕΚΔΟΘΕΙ Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΣΕ 
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΕΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. 

 

Για περιγραφή των περιορισμών σχετικά με τις προσφορές, πωλήσεις και μεταβιβάσεις των Μετοχών Ανοικτής Προσφοράς  και τη διανομή 
του εγγράφου αυτού, βλέπε Μέρος 2 (Όροι και Προϋποθέσεις της Προσφοράς) του παρόντος εγγράφου. 

Όλοι οι Μέτοχοι του Εξωτερικού καθώς και κάθε πρόσωπο (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, τον εντολοδόχο, θεματοφύλακα ή 
επίτροπο), ο οποίος έχει συμβατική ή άλλη νομική υποχρέωση να διαβιβάσει το παρόν έγγραφο ή οποιαδήποτε Αίτηση Εγγραφής, εάν και 
εφόσον ληφθεί, ή άλλο έγγραφο σε δικαιοδοσία εκτός της Κύπρου, πρέπει να διαβάσει το τμήμα 6 του Μέρους 2 (Όροι και Προϋποθέσεις 
της Ανοικτής Προσφοράς) του παρόντος εγγράφου. 

Τυχόν αναπαραγωγή ή διανομή του παρόντος εγγράφου, ολικώς ή μερικώς, καθώς και οποιαδήποτε χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας για 
οποιοδήποτε σκοπό εκτός από την εξέταση της απόκτησης Μετοχών Ανοικτής Προσφοράς ή των ψηφισμάτων για σκοπούς Έκτακτης 
Γενικής Συνέλευσης απαγορεύεται, εκτός στον βαθμό στον οποίο οι πληροφορίες αυτές είναι δημόσια διαθέσιμες. Αποκτώντας πρόσβαση 
σε αυτό το έγγραφο, κάθε Δικαιούχος Μέτοχος συμφωνεί με τα ανωτέρω. 

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου ή οποιαδήποτε μεταγενέστερη πληροφορία από την Τράπεζα ή την CISCO ή από οποιαδήποτε από 
τις αντίστοιχες θυγατρικές τους, στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους ή αντιπροσώπους τους δεν πρέπει να ερμηνευθούν ως νομικές, 
οικονομικές ή φορολογικές συμβουλές. Κάθε μέτοχος θα πρέπει να συμβουλευθεί τον δικό του/της νομικό, οικονομικό ή φορολογικό 
σύμβουλο για νομική, οικονομική ή φορολογική συμβουλή. 

Όροι που εμφανίζονται με κεφαλαία γράμματα έχουν τις έννοιες που τους αποδίδονται στην ενότητα "Ερμηνεία Όρων" του παρόντος 
εγγράφου.  

 
Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την Τράπεζα και το Συγκρότημα ενσωματώνονται μέσω παραπομπής στο παρόν έγγραφο. Θα πρέπει 
να ανατρέξετε στο Μέρος 4 (Πληροφορίες για την Τράπεζα και έγγραφα που ενσωματώνονται μέσω παραπομπής) του παρόντος εγγράφου.  

 
Η ημερομηνία του παρόντος εγγράφου είναι η 30η Ιουλίου 2014. 
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ΠΟY ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΒΟHΘΕΙΑ 

Το Μέρος 3 (Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την Ανοικτή Προσφορά) του παρόντος εγγράφου 
περιλαμβάνει απαντήσεις σε ορισμένα συχνά ερωτήματα μετόχων σχετικά με τοποθετήσεις και ανοικτές 
προσφορές. Εάν έχετε οποιεσδήποτε περαιτέρω απορίες, επικοινωνήστε τηλεφωνικά στη γραμμή 
εξυπηρέτησης μετόχων στους αριθμούς που ορίζονται κατωτέρω. Το τηλεφωνικό κέντρο παρέχεται από τη 
CISCO και είναι διαθέσιμο από τις 8.30  πμ. 5.30 μμ. Δευτέρα έως Παρασκευή και θα παραμείνει ανοικτό 
μέχρι τις 21 Αυγούστου 2014. 

Γραμμή Επικοινωνίας Μετόχων  

+357  22121700 

Παρακαλώ σημειώστε ότι, για νομικούς λόγους, η Γραμμή Επικοινωνίας Μετόχων θα είναι σε θέση να 
παράσχει μόνο πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο και δεν θα είναι σε θέση να παράσχει 
συμβουλές σχετικά με τα προτερήματα της ανοικτής προσφοράς ή να παράσχει χρηματοοικονομικές  
φορολογικές ή επενδυτικές συμβουλές. 

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  

Σχετικά με την Έκτακτη Γενική  Συνέλευση  

Οι Υφιστάμενοι Μέτοχοι θα βρουν συνημμένο στο παρόν έγγραφο το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξούσιου 
Αντιπρόσωπου (form of proxy) για χρήση κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Εάν δεν είστε φυσικό 
πρόσωπο ή (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) δε σκοπεύετε να παραστείτε στην Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση αυτοπροσώπως, μπορείτε να συμπληρώσετε, υπογράψετε και να επιστρέψετε το έγγραφο 
Διορισμού Πληρεξούσιου Αντιπρόσωπου σύμφωνα με τις οδηγίες  που αναγράφονται σ' αυτό έτσι ώστε να 
παραληφθεί από την Τράπεζα το συντομότερο δυνατό και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο μέχρι της 
10.00π.μ. της 26ης Αυγούστου 2014. Οι μέτοχοι θα μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι το πληρεξούσιο 
έγγραφο έχει ληφθεί με επιτυχία από την Τράπεζα, καλώντας την Υπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων στο 
+357 22126055. Η συμπλήρωση και επιστροφή του Έγγραφου Διορισμού Πληρεξούσιου Αντιπρόσωπου 
δεν σας εμποδίζει από το να παραστείτε και να ψηφίσετε αυτοπροσώπως κατά την Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση των μετόχων ή σε οποιαδήποτε αναβολή της, αν επιθυμείτε να το πράξετε. 

 

Σχετικά με την Ανοικτή Προφορά  

Αν είστε Δικαιούχος Μέτοχος και επιθυμείτε να λάβετε μέρος στην Ανοικτή Προσφορά στο σύνολο ή εν 
μέρει, θα πρέπει να συμπληρώσετε και να επιστρέψετε την επισυναπτόμενη Αίτηση Εγγραφής, 
καταβάλλοντας το συνολικό ποσό εγγραφής για τις Μετοχές της Ανοικτής Προσφοράς που λαμβάνονται 
σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στο Μέρος 2 (Όροι και Προϋποθέσεις της Ανοικτής 
Προσφοράς) του παρόντος εγγράφου, ταχυδρομικώς ή δια χειρός, στη CISCO, έτσι ώστε να παραληφθούν 
το αργότερο μέχρι τις 1.30μ.μ. της 21ης Αυγούστου 2014 - τελευταία μέρα για την αποδοχή και την 
καταβολή του συνολικού αντίτιμου.  

 

Δικαιούχοι Μέτοχοι που δύναται να συμμετάσχουν θα πρέπει να καταβάλουν συνολικό τίμημα 
τουλάχιστον €100,000 ανά Δικαιούχο Μέτοχο. Πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της Ανοικτής Προσφοράς και τη διαδικασία για την αίτηση και την πληρωμή, 
περιλαμβάνονται στο Μέρος 2 (Όροι και Προϋποθέσεις της Ανοικτής Προσφοράς) του παρόντος 
εγγράφου. Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία ως προς τις ενέργειες που πρέπει να προβείτε, συνιστάται να 
αναζητήσετε τη δική σας προσωπική χρηματοοικονομική συμβουλή άμεσα από τον χρηματιστή σας, 
δικηγόρο, λογιστή, διαχειριστή κεφαλαίου ή άλλο κατάλληλα εξουσιοδοτημένο ανεξάρτητο οικονομικό 
σύμβουλο. 
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Οποιαδήποτε επένδυση σε μετοχές της Τράπεζας ή σε μετοχές της Ανοικτής Προσφοράς ενέχει σειρά 
κινδύνων. Οι Δικαιούχοι Μέτοχοι θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά το παρόν έγγραφο στο σύνολό του 
(μαζί με τα έγγραφα που ενσωματώνονται μέσω παραπομπής σε αυτό) και να συμβουλευτούν με τους 
επαγγελματικούς τους συμβούλους πριν από την απόκτηση οποιωνδήποτε μετοχών της Ανοικτής Προσφοράς. 
Θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες που περιγράφονται παρακάτω, μαζί 
με όλες τις άλλες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο και τις πληροφορίες που 
ενσωματώνονται στο παρόν έγγραφο μέσω παραπομπής, πριν προβείτε σε λήψη οποιασδήποτε επενδυτικής 
απόφασης. 

Οι  παρακάτω κίνδυνοι δεν αποτελούν εξαντλητικό κατάλογο ή επεξήγηση όλων των κινδύνων που οι 
επενδυτές δύναται να αντιμετωπίσουν με την επένδυσή τους σε μετοχές κατά την Ανοικτή Προσφορά και θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται  μόνο ως καθοδήγηση. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που σχετίζονται με 
το Συγκρότημα και που δεν είναι σήμερα γνωστοί στο Συγκρότημα, ή δεν θεωρούνται αυτή τη στιγμή 
ουσιώδεις, μπορεί μεμονωμένα ή σωρευτικά να έχουν επίσης σημαντική δυσμενή επίδραση στις 
δραστηριότητες του Συγκροτήματος, τις προοπτικές, τα αποτελέσματα των εργασιών του και την οικονομική 
του θέση και, εάν οποιοσδήποτε τέτοιος κίνδυνος πραγματοποιηθεί, η τιμή των μετοχών ενδέχεται να 
μειωθεί και οι επενδυτές δύναται να χάσουν το σύνολο ή μέρος της επένδυσής τους. Οι μέτοχοι που πληρούν 
τις προϋποθέσεις θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά κατά πόσον η επένδυση σε Μετοχές Ανοικτής 
Προσφοράς είναι κατάλληλη  για αυτούς υπό το φως των πληροφοριών που περιέχονται  σ’ αυτό το έγγραφο 
καθώς και την προσωπική τους κατάσταση. 

Οι πληροφορίες που παρέχονται είναι ως έχουν κατά την ημερομηνία του παρόντος εγγράφου και δεν θα 
επικαιροποιηθούν. Οποιεσδήποτε  αναφορές στο μέλλον γίνονται με τις επιφυλάξεις που ορίζονται στην 
ενότητα «Αναφορές στο Μέλλον» στη σελίδα 7 του παρόντος εγγράφου. 

 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ  

Αναφορικά με :  

 Κινδύνους που σχετίζονται με την οικονομική κρίση στην Κύπρο  

 Κινδύνους που σχετίζονται με τις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές και τις δραστηριότητες του 
Συγκροτήματος εκτός Κύπρου 

 Κινδύνους που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Συγκροτήματος 

 Ρυθμιστικούς και νομικούς κινδύνους και  

 Κινδύνους που σχετίζονται με την Τοποθέτηση και τις Συνήθεις Μετοχές,  

ανατρέξτε στην ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» του Πληροφοριακού Μνημονίου. 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 
 
Υφιστάμενοι Μέτοχοι μπορεί να υποστούν μείωση του ποσοστού συμμετοχής τους στην Τράπεζα ως 
αποτέλεσμα της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου. 

Υποθέτοντας ότι 4,166,666,667 Νέες Συνήθεις Μετοχές θα εκδοθούν δυνάμει της Αύξησης Μετοχικού 
Κεφαλαίου και θα πληρωθούν όλες οι αιρέσεις, Δικαιούχος Μέτοχος που δεν θα συμμετάσχει στη Ανοικτή 
Προσφορά (και δεν αποκτήσει Πρόσθετες Μετοχές στη διαδικασία εγγραφής Πρόσθετων Μετοχών), ή εάν 
Μέτοχος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Ανοικτή Προσφορά, το ποσοστό συμμετοχής και 
δικαιωμάτων ψήφου του εν λόγω Μέτοχου θα μειωθεί κατά 46,7 τοις εκατό. 
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Οποιαδήποτε μελλοντική έκδοση μετοχών θα μειώσει περαιτέρω τη συμμετοχή των μετόχων της 
Τράπεζας και δύναται να επηρεάσει αρνητικά την αγοραία τιμή των Συνήθων Μετοχών. 

Πέραν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και την προτεινόμενη Δημόσια Προσφορά σε Ιδιώτες και 
λοιπούς επενδυτές, η Τράπεζα δε σκοπεύει στο παρόν στάδιο να προβεί σε προσφορά για έκδοση μετοχών. 
Ωστόσο, είναι πιθανό η Τράπεζα να αποφασίσει να προσφέρει επιπλέον μετοχές στο μέλλον είτε στα 
πλαίσια αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ή για άλλους σκοπούς. Σε τέτοια περίπτωση αν οι μέτοχοι δεν 
συμμετάσχουν ή δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε μια τέτοια προσφορά μετοχών το ποσοστό συμμετοχής 
και δικαιωμάτων ψήφου τους στην Τράπεζα θα μειωθεί και το ποσοστό των Συνήθων Μετοχών που 
κατέχουν επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας θα μειωθεί αναλόγως. Μια πρόσθετη 
προσφορά, ή σημαντικές πωλήσεις μετοχών από τους βασικούς μετόχους, θα μπορούσε να έχει σημαντική 
δυσμενή επίδραση στην τιμή των Συνήθων Μετοχών στο σύνολό τους. 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1. Προβλέψεις και Αναφορές για το μέλλον  

Αυτό το έγγραφο περιέχει ή ενσωματώνει μέσω παραπομπής προβλέψεις και αναφορές για το μέλλον οι 
οποίες βασίζονται στις πεποιθήσεις, προσδοκίες και παραδοχές των ανώτερων διοικητικών στελεχών για 
τις δραστηριότητες του Συγκροτήματος και την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. Όλες οι δηλώσεις, εκτός 
των δηλώσεων που αφορούν ιστορικά γεγονότα, που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο μπορεί να 
αποτελούν προβλέψεις και αναφορές για το μέλλον. Σε γενικές γραμμές, λέξεις όπως "θα", "μπορεί", "θα 
πρέπει", "θα μπορούσε", "εκτιμά", "θα συνεχίσει", "πιστεύει", "αναμένει", "στόχους" "στοχεύει", "έργα", 
"προτίθεται", "αναμένει", "σχεδιάζει", "προετοιμάζει", "αναζητά" ή, σε κάθε περίπτωση, παραλλαγές τους 
ή παρεμφερείς ή συγκρίσιμες εκφράσεις φανερώνουν δηλώσεις για το μέλλον. 

Αυτές οι μελλοντικές εκτιμήσεις δεν αποτελούν εγγυήσεις για μελλοντικές επιδόσεις, και δεν μπορεί να 
υπάρξει διαβεβαίωση ότι οι προσδοκίες που αντικατοπτρίζονται στις εν λόγω προβλέψεις θα αποδειχθούν 
σωστές. Αντίθετα, βασίζονται στις τρέχουσες πεποιθήσεις, προσδοκίες και παραδοχές και εμπεριέχουν 
γνωστούς και άγνωστους κινδύνους, αβεβαιότητες και άλλους παράγοντες, πολλοί από τους οποίους είναι 
εκτός του ελέγχου της Τράπεζας και είναι δύσκολο να προβλεφθούν, και δύναται να επηρεάσουν τα 
πραγματικά αποτελέσματα, τις επιδόσεις, πλάνα, στόχους, επιτεύγματα ή γεγονότα που να διαφέρουν 
ουσιωδώς από αυτά που ρητά ή σιωπηρά περιέχονται στις αναφορές για το μέλλον. Τυχόν αναφορές για το 
μέλλον που περιέχονται ή ενσωματώνονται μέσω παραπομπής στο παρόν έγγραφο υπόκεινται στους 
παράγοντες κινδύνου που περιγράφονται στην ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» του παρόντος εγγράφου 
και του Πληροφοριακού Μνημονίου. 

Κάθε πρόβλεψη και αναφορά για το μέλλον που περιέχεται στο παρόν έγγραφο βασίζεται σε 
προηγούμενες ή τρέχουσες τάσεις ή / και σε δραστηριότητες του Συγκροτήματος και δεν θα πρέπει να 
ληφθεί ως εγγύηση ότι οι τάσεις ή οι δραστηριότητες αυτές θα συνεχισθούν και στο μέλλον. Καμία 
δήλωση σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζεται ως πρόβλεψη κερδών ή υπονοεί ότι τα αποτελέσματα του 
Συγκροτήματος για το τρέχον έτος ή τα επόμενα έτη θα φτάσουν ή θα ξεπεράσουν τα ιστορικά ή 
δημοσιευμένα αποτελέσματα του Συγκροτήματος. 

Κάθε πρόβλεψη και αναφορά για το μέλλον αναφέρεται μόνο κατά την ημερομηνία του παρόντος 
εγγράφου. Η Τράπεζα ρητά αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης ή υποχρέωσης να δημοσιεύσει 
οποιαδήποτε ενημέρωση ή αναθεώρηση οποιονδήποτε προβλέψεων που περιέχονται στο παρόν, ως 
αποτέλεσμα νέων πληροφοριών, μελλοντικών γεγονότων ή άλλων γεγονότων, εκτός από το βαθμό που 
απαιτείται από τους Κανόνες Εισαγωγής ή από ισχύουσα νομοθεσία. 

2. Παρουσίαση των οικονομικών και άλλων πληροφοριών  

Οι ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος κατά την και για το έτος που 
έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 (που περιλαμβάνουν συγκριτική πληροφόρηση για το έτος που έληξε στις 
31 Δεκεμβρίου 2012) ως περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Μνημόνιο έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα 
ΔΠΧ. και ελεγχθεί από τους ανεξάρτητους ελεγκτές του Συγκροτήματος, Ernst & Young Cyprus Ltd. Οι 
ενδιάμεσες μη ελεγμένες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου κατά την και για 
τους τρεις μήνες που έληξαν στις 31 Μαρτίου 2014, δεν έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το ΔΛΠ 34, καθώς 
το Συγκρότημα δεν παρουσίασε συγκριτική πληροφόρηση για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 
2013,  λόγω της μεγάλης αβεβαιότητας και των αλλαγών που επικρατούσαν αμέσως μετά τα γεγονότα του 
Eurogroup τον Μάρτιο του 2013. 

Η γνώμη των ελεγκτών σε σχέση με τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του 
Συγκροτήματος κατά την και για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013, είναι εξειδικευμένη και 
περιέχει επιφύλαξη σε σχέση με την δρώσα οικονομική μονάδα. Κατά τη λογιστικοποίηση της 
Ανακεφαλαιοποίησης, η Τράπεζα δεν ήταν σε θέση να επιμετρήσει τις μετοχές που εκδόθηκαν στην 
εύλογη τους αξία όπως απαιτείται από τα ΔΠΧΑ που σχετίζονται με το διακανονισμό 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων λόγω των ειδικών συνθηκών και των αβεβαιοτήτων που υπήρχαν 
κατά το χρόνο της συναλλαγής. Επιπρόσθετα, η Τράπεζα δεν ήταν σε θέση να καθορίσει την αξιόπιστη 
εύλογη αξία των μετοχών που εκδόθηκαν στη Λαϊκή Τράπεζα σε σχέση με την εξαγορά συγκεκριμένων 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Λαϊκής Τράπεζας και ως εκ τούτου έχει καθορίσει αυτή 
την αξία με αναφορά στην εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που έχουν 
εξαγοραστεί και για τα οποία μπορεί να προσδιοριστεί  μια αξιόπιστη εύλογη αξία. Τα ίδια κεφάλαια και η 
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οικονομική θέση του Συγκροτήματος δεν επηρεάζονται από τον παραπάνω λογιστικό χειρισμό. Για 
περισσότερες πληροφορίες,  βλέπε  ενότητα «Παράγοντες Κίνδυνου που συνδέονται με τις επιχειρηματικές 
δραστηριότητες του Συγκροτήματος - Η έκθεση των ανεξάρτητων ελεγκτών για τις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις της Τράπεζας κατά την και για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013,  περιέχει επιφύλαξη" 
στο Πληροφοριακό Μνημόνιο. 

Ορισμένες λειτουργικές και στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του Συγκροτήματος 
που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Μνημόνιο δεν είναι ελεγμένες και έχουν προέλθει από τις 
οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος ή / και λογιστικά αρχεία και περιλαμβάνουν στατιστικά 
στοιχεία που αναφέρονται στη μορφή που προβλέπεται από την ΚΤΚ.  

Το Συγκρότημα ετοιμάζει τις οικονομικές καταστάσεις του σε ευρώ. Το ευρώ είναι το κοινό νόμιμο 
νόμισμα των κρατών μελών της ΕΕ που συμμετέχουν στο τρίτο στάδιο της Οικονομικής και Νομισματικής 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου.  

Το οικονομικό έτος του Συγκροτήματος λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Οι αναφορές σε κάθε 
οικονομικό έτος αφορούν το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου του ημερολογιακού έτους που ορίζεται.  

Ορισμένα χρηματικά ποσά και άλλα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Μνημόνιο έχουν 
υποβληθεί σε στρογγυλοποιήσεις. Ως εκ τούτου, τυχόν αποκλίσεις σε οποιουσδήποτε πίνακες μεταξύ των 
συνολικών ποσών και των αθροισμάτων των ποσών που αναφέρονται οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

3. Ιστοσελίδα 

Εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται ρητά στο Μέρος 4 (Πληροφορίες για την Τράπεζα και  
Έγγραφα που ενσωματώνονται μέσω παραπομπής), τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας της Τράπεζας ή 
οποιασδήποτε ιστοσελίδας προσβάσιμης μέσω συνδέσμων από την ιστοσελίδα της Τράπεζας δεν 
ενσωματώνονται και δεν αποτελούν μέρος του παρόντος έγγραφου. 

4. Αγγλική και Ελληνική έκδοση του εγγράφου αυτού  

Το έγγραφο αυτό εκδίδεται στην Αγγλική γλώσσα και έχει μεταφραστεί στην Ελληνική γλώσσα προς 
όφελος των Μετόχων. Παρακαλούμε σημειώστε όμως ότι η Ελληνική έκδοση του εγγράφου αυτού είναι 
μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς και, ως εκ τούτου, σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των 
πληροφοριών και των διατάξεων που περιέχονται στην Αγγλική και την Ελληνική έκδοση του εγγράφου 
αυτού, η Αγγλική έκδοση θα υπερισχύει. 
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ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 

Οι ημερομηνίες δίνονται με βάση τις τρέχουσες εκτιμήσεις της Τράπεζας και ενδέχεται να 
διαφοροποιηθούν. Εάν κάποια από τις ώρες ή τις παρακάτω ημερομηνίες διαφοροποιηθεί, η Τράπεζα θα 
γνωστοποιήσει την αλλαγή δημοσιεύοντας ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της (www.bankofcyprus.com). 

 2014 

Ημερομηνία Αρχείου για την Ανοικτή Προσφορά και την Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση  

5.00 μ.μ. στις 28 Ιουλίου 

  
Εγκύκλιος Μετόχων (συμπεριλαμβανομένης της Ειδοποίησης Έκτακτης 
Γενικής Συνέλευσης, του Εντύπου Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου 
και της Αίτησης Εγγραφής) που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας 

 
 

30 Ιουλίου 
 

 
Περίοδος Ανοικτής Προσφοράς 

9.00 π.μ. στις 31 Ιουλίου μέχρι 
τις 1.30 μ.μ. στις 

21 Αυγούστου 
 
Τελευταία ώρα και ημερομηνία για την παραλαβή των συμπληρωμένων 
Αιτήσεων Εγγραφής και καταβολής του συνολικού τιμήματος 
 

 
 

1.30 μ.μ. στις 21 Αυγούστου 

Ανακοίνωση Τοποθέτησης και αποτελεσμάτων Ανοικτής Προσφοράς 25 Αυγούστου 
 
Τελευταία ώρα και ημερομηνία για την παραλαβή των Εγγράφων Διορισμού 
Πληρεξούσιου Αντιπρόσωπου (Forms of Proxy) 

 
 

10.00 π.μ. στις 26 Αυγούστου 
 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

 
10.00 π.μ. στις 28 Αυγούστου 

 
Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
 

 
28 Αυγούστου 

Αίτηση προς το Δικαστήριο για έγκριση της Μείωσης της Ονομαστικής 
Αξίας  

29 Αυγούστου 

 
Ακρόαση για τη Μείωση της Ονομαστικής Αξίας 

 
Στις ή περίπου στις 15 

Σεπτεμβρίου 
 
 
Η Τράπεζα θα δημοσιεύσει σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της (www.bankofcyprus.com), 
επιβεβαιώνοντας την έκδοση Δικαστικής Απόφασης για έγκριση της Μείωσης της Ονομαστικής Αξίας το 
συντομότερο πρακτικά δυνατόν κατόπιν αυτού. Η Τράπεζα θα αναλάβει επίσης να καταθέσει τη Δικαστική 
Απόφαση στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη μέσα σε τρεις Εργάσιμες Ημέρες από την 
έκδοσή της και, την ίδια ημέρα με την κατάθεση, η Τράπεζα θα δημοσιεύσει ανακοίνωση για την Ημερομηνία 
ολοκλήρωσης της Τοποθέτησης και Ανοικτής Προσφοράς και θα μεριμνήσει για την αποστολή των 
Βεβαιώσεων Τοποθέτησης  και Βεβαιώσεων Ανοικτής Προσφοράς. 
 
 

Σημειώσεις:  

(1)  Κάθε αναφορά σε ώρα σε αυτό το έγγραφο αφορά ώρα  Κύπρου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.  

(2)     Η δυνατότητα να συμμετέχει κάποιος στην Ανοικτή Προσφορά υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς που αφορούν 
Μετόχους με εγγεγραμμένες διευθύνσεις ή που βρίσκονται ή διαμένουν σε χώρες εκτός η Κύπρου, των οποίων οι 
λεπτομέρειες παρατίθενται στο τμήμα 6 του Μέρους 2 (Όροι και Προϋποθέσεις της Ανοικτής προσφοράς) του 
παρόντος εγγράφου. 
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ΜΕΡΟΣ 1 

 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

1. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και Προσφορά σε Ιδιώτες και άλλους μετόχους  

Στις 4 Ιουλίου 2014, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αποφάσισε να προχωρήσει στη διερεύνηση 
επενδυτικού ενδιαφέροντος αναφορικά με πιθανή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στοχεύοντας στην 
επιτάχυνση της εφαρμογής του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης του Συγκροτήματος και, παράλληλα, στην 
περαιτέρω ενίσχυση του Συγκροτήματος.  

Σε συνέχεια της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου στις 4 Ιουλίου 2014, η Εκτελεστική διεύθυνση 
της Τράπεζας πραγματοποίησε συναντήσεις με αριθμό διεθνών θεσμικών επενδυτών καθορίζοντας έτσι 
την ύπαρξη επαρκούς ενδιαφέροντος ώστε να προχωρήσει με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.  Η 
συναλλαγή έχει δομηθεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η επιτυχής ολοκλήρωση μέσα σε 
σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά δίνοντας παράλληλα την ευχέρεια στους Υφιστάμενους  Μετόχους να 
συμμετάσχουν μέσω αριθμού μεθόδων. Οι μέθοδοι αυτοί έχουν ως ακολούθως: 

(1) Η πρώτη φάση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου  περιλάμβανε την Τοποθέτηση: ιδιωτική 
τοποθέτηση των Μετοχών Τοποθέτησης από την Τράπεζα στην Τιμή Διάθεσης Τοποθέτησης σε: 
(i) ορισμένους θεσμικούς επενδυτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι είναι «επαγγελματίες 
επενδυτές» (ως ορίζονται στην Οδηγία περί Ενημερωτικού Δελτίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και 
στο άρθρο 2 του Κυπριακού Περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου)  και 
παρόμοια καταρτισμένους επαγγελματίες θεσμικούς επενδυτές σε άλλες δικαιοδοσίες και (ii) 
ορισμένους υφιστάμενους μετόχους οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια επαγγελματία επενδυτή στη 
δική τους δικαιοδοσία. Η ολοκλήρωση της Τοποθέτησης τελεί υπό την επιφύλαξη ανάκτησης 
μετοχών (clawback) υπέρ των Δικαιωμάτων Συμμετοχής στα πλαίσια της Ανοικτής Προσφοράς 
που λαμβάνονται από τους Δικαιούχους Μετόχους δυνάμει της Ανοικτής Προσφοράς, σύμφωνα 
με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις της Τοποθέτησης όπως καθορίζονται στο εδάφιο με τίτλο 
«Περιγραφή της Ιδιωτικής Τοποθέτησης» του Πληροφοριακού Μνημονίου. Το Πληροφορικό 
Μνημόνιο ενσωματώνεται με τη μέθοδο της παραπομπής και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της 
Τράπεζας.  

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας λήψης επενδυτικού ενδιαφέροντος κατά την πρώτη φάση 
αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε στις 28 Ιουλίου 2014, ώστε 
να μελετήσει τις προσφορές που παραλήφθηκαν από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές και 
Υφιστάμενους Μετόχους. Κατά τη συνεδρίαση του το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να 
προχωρήσει με την Τοποθέτηση 4,166,666,667 Μετοχών  με Τιμή Διάθεσης Τοποθέτησης €0.24 
ανά Μετοχή Τοποθέτησης και συνολική αξία (πριν από την πληρωμή των εξόδων, αμοιβών και 
προμηθειών) €1.0 δισεκατομμυρίου. Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις 
προσφορές που έλαβε, ενέκρινε την κατανομή των Μετοχών Τοποθέτησης στους 
ενδιαφερόμενους επενδυτές και Υφιστάμενους Μετόχους.   

Συγκεκριμένα, η Τράπεζα έχει λάβει Ανέκκλητη Δέσμευση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (“ΕΤΑΑ”) για υποβολή προσφοράς για 500,000,000 Μετοχές 
Τοποθέτησης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Τοποθέτησης και ορισμένες 
πρόσθετες προϋποθέσεις ειδικά για τη συμμετοχή της ΕΤΑΑ. Η Συμμετοχή της ΕΤΑΑ υπόκειται 
στα ακόλουθα  (i) ο συνολικός αριθμός των Μετοχών Τοποθέτησης που θα αποκτηθούν από 
αυτήν, δεν θα αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 9,9% του μετοχικού κεφαλαίου της 
Τράπεζας αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Τοποθέτησης και του διευρυμένου (diluted) 
μειωμένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας (ii) το Πληροφοριακό Μνημόνιο και 
οποιεσδήποτε πληροφορίες παρέχονται από ή για λογαριασμό της Τράπεζας, με την έγκριση της 
Τράπεζας, σε σχέση με την Τοποθέτηση είναι, όταν θεωρηθούν στο σύνολό τους, αληθείς και 
ακριβείς από κάθε άποψη, και όχι παραπλανητικές υπό οποιαδήποτε άποψη και (iii) η Τράπεζα 
δεν έχει προσδιοριστεί μη επιλέξιμη για να λάβει χρηματοδότηση από την ΕΤΑΑ ή οι πόροι της 
ΕΤΑΑ προς την Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχουν ανασταλεί, σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανονισμούς της ΕΤΑΑ. Επιπλέον, όπως απαιτείται από κάθε εταιρία στην οποία η ΕΤΑΑ 
επενδύει στο μετοχικό της κεφάλαιο, η Τράπεζα έχει συνάψει συμφωνία-πλαίσιο με την ΕΤΑΑ (η 
"συμφωνία-πλαίσιο"), σύμφωνα με το οποίο η Τράπεζα έχει συμφωνήσει ότι η Αύξηση 
Μετοχικού Κεφαλαίου θα διενεργηθεί σύμφωνα με ορισμένες περιβαλλοντικές και κοινωνικές 
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πολιτικές της ΕΤΑΑ τις οποίες και η Τράπεζα θα εφαρμόσει,. Η σύναψη της συμφωνίας-πλαισίου 
αποτελεί προϋπόθεση για την συμμετοχή της ΕΤΑΑ στην Τοποθέτηση και η ΕΤΑΑ δεν θα 
αποκτήσει τις Μετοχές Τοποθέτησης εάν συμβεί οποιαδήποτε σημαντική παραβίαση της 
Συμφωνίας-Πλαισίου. 

(2) Η δεύτερη φάση είναι η Ανοικτή Προσφορά: πρόσκληση προς Δικαιούχους Μετόχους να 
υποβάλουν αίτηση για αριθμό Μετοχών Ανοικτής Προσφοράς μέχρι συνολικού ύψους 833,333,333 
αριθμού Μετοχών (ο οποίος για την αποφυγή κάθε αμφιβολίας, αποτελεί το 20% του συνολικού 
αριθμού Μετοχών Τοποθέτησης) στην Τιμή Προσφοράς €0.24 ανά Μετοχή Ανοικτής Προσφοράς 
(η οποία για την αποφυγή κάθε αμφιβολίας, είναι η ίδια με την Τιμή Διάθεση Τοποθέτησης). Οι 
Δικαιούχοι Μέτοχοι (είτε είναι «επαγγελματίες επενδυτές» είτε όχι, ως ορίζονται στην Οδηγία περί 
Ενημερωτικού Δελτίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και στο άρθρο 2 του Κυπριακού Περί Δημόσιας 
Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου), δύνανται να συμμετάσχουν στην Ανοικτή 
Προσφορά με ελάχιστη επένδυση €100,000 ανά επενδυτή (η οποία αποτελεί το κατώτατο όριο που 
καθορίζεται από τους κανονισμούς της ΕΕ που επιτρέπουν την συμμετοχή επενδυτών χωρίς την 
δημοσίευση εγκεκριμένου ενημερωτικού δελτίου). Η Ανοικτή Προσφορά αρχίζει από τις 9.00 πμ 
στις 31 Ιουλίου 2014 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 1.30 μμ στις 21 Αυγούστου 2014. 
Εκτενέστερη αναφορά στους όρους και προϋποθέσεις της Ανοικτής Προσφοράς γίνεται στο Μέρος 
2 (Όροι και Προϋποθέσεις της Ανοικτής Προσφοράς) του παρόντος εγγράφου.  

(3) Η τρίτη φάση είναι η Προσφορά σε Ιδιώτες μετόχους και άλλους μετόχους: η Τράπεζα προτείνει 
να προβεί σε προσφορά νέων Συνήθων Μετοχών για ποσό μέχρι €100,000.000 (οι οποίες για 
αποφυγή κάθε αμφιβολίας θα είναι επιπρόσθετα από αυτές που θα εκδοθούν και πληρωθούν κατά 
την Τοποθέτηση και την Ανοικτή Προσφορά) για υποβολή αιτήσεων/εγγράφων από Υφιστάμενους 
Μετόχους (οι οποίοι, για αποφυγή κάθε αμφιβολίας, δεν θα περιλαμβάνουν τους Συμμετέχοντες 
στην Τοποθέτηση οι οποίοι δεν είναι Υφιστάμενοι Μέτοχοι) με τιμή έκδοσης €0.24 ανά μετοχή (η 
οποία για την αποφυγή κάθε αμφιβολίας, είναι η ίδια με την Τιμή Τοποθέτησης και την Τιμή 
Ανοικτής Προσφοράς). Η τρίτη φάση θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
Τοποθέτησης κα της Ανοικτής Προσφοράς και πριν από την εισαγωγή των μετοχών στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και το Χρηματιστήριο Αθηνών (υπό την αίρεση της λήψης των 
αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές).       

Η τιμή διάθεσης για τις Συνήθεις Μετοχές θα είναι η ίδια σε όλες τις φάσεις, τόσο για νέους όσο και για 
Υφιστάμενους Μετόχους της Τράπεζας.  

Η διαδικασία Τοποθέτησης και Ανοικτής Προσφοράς ορίζονται ως η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου» 
στο παρόν έγγραφο. Σύμφωνα με την Οδηγία περί Ενημερωτικού Δελτίου, θα καταρτιστεί ενημερωτικό 
δελτίο για  την Δημόσια Προσφορά σε Ιδιώτες και άλλους επενδυτές μετόχους και την εισαγωγή Συνήθων 
Μετοχών στο ΧΑΚ και το ΧΑ, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί και στα δύο χρηματιστήρια μέχρι το 
τέλος του 2014. Η Τοποθέτηση, η Ανοικτή Προσφορά και η Προσφορά σε Ιδιώτες και άλλους επενδυτές 
αναφέρονται από κοινού στο παρόν έγγραφο ως η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου στο σύνολό της. 

Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου τελεί υπό την έγκριση, ανάμεσα σε άλλα, των Ψηφισμάτων Αύξησης 
Μετοχικού Κεφαλαίου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η Ειδοποίηση για την Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση και το Πληρεξούσιο Έγγραφο καθώς και οι ενέργειες που δύναται να ληφθούν σε σχέση με την 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση ορίζονται στο τέλος του παρόντος εγγράφου.  

 

2. Λόγοι Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου  

Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου στοχεύει στην επιτάχυνση της εφαρμογής του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης 
του Συγκροτήματος και, παράλληλα, στην περαιτέρω ενίσχυση του Συγκροτήματος.  Η Αύξηση 
Μετοχικού Κεφαλαίου αναμένεται κυρίως ότι: 

 αυξάνει προληπτικά τη δυνατότητα της Τράπεζας να ανταποκριθεί θετικά σε εποπτικές απαιτήσεις 
και περαιτέρω εξωγενείς κραδασμούς, 

 ενισχύσει προληπτικά το Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (υπό συνθήκες πλήρους 
εφαρμογής CRO IV /CRR με μεταβατικές διατάξεις) στο 15,1%, (μετά την αφαίρεση της 
αναβαλλόμενης φορολογία περιουσιακών στοιχείων πέραν των κατώτατων ορίων των 10%/15%) ο 
οποίος θα είναι σημαντικά ψηλότερος από αυτό άλλων Ευρωπαϊκών εταίρων; 
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 βελτιώνει την εμπιστοσύνη των μετόχων καθώς και άλλων ενδιαφερόμενων μερών προς την Τράπεζα 
και ενισχύει την δυνατότητα πρόσβασης της Τράπεζας στις αγορές κεφαλαίου διευκολύνοντας την 
εισαγωγή των Συνήθων Μετοχών της Τράπεζας; 

 επισπεύδει την υλοποίηση του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης του Συγκροτήματος διευρύνοντας το φάσμα 
των διαθέσιμων επιλογών, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης; 

 ενισχύει την Τράπεζα έτσι ώστε να είναι σε θέση να επωφεληθεί από την οικονομική ανάκαμψη της 
κυπριακής οικονομίας.  

Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ως ουσιαστικό βήμα 
στα πλαίσια της υλοποίησης του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης του Συγκροτήματος και θεωρεί ότι 
μακροπρόθεσμα  θα επωφελέσει τους υφιστάμενους μετόχους.. 

Εάν η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου δεν πραγματοποιηθεί (συνέπεια μη έγκρισης των ψηφισμάτων της 
Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση ή με άλλο τρόπο), η Τράπεζα δεν 
θα είναι σε θέση να προχωρήσει με την Προσφορά σε Ιδιώτες και άλλους μετόχους όπως προβλέπεται επί 
του παρόντος και θα πρέπει να επιδιώξει να αντλήσει κεφάλαια από άλλες πηγές. Ωστόσο, το Διοικητικό 
Συμβούλιο δεν πιστεύει ότι υπάρχουν διαθέσιμες πηγές κεφαλαίων (πέραν από αυτές στις οποίες έχει 
πρόσβαση μέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου) που θα επιτρέψουν στην Τράπεζα βραχυπρόθεσμα 
να αντλήσει ένα ισοδύναμο ποσό μετοχικού κεφαλαίου και ότι η αβεβαιότητα που θα προκύψει από τυχόν 
αποτυχία της εφαρμογής της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου μπορεί να έχει σημαντικές δυσμενείς 
επιπτώσεις για το Συγκρότημα. Για λεπτομερέστερη αναφορά και συζήτηση των κινδύνων που σχετίζονται 
με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις της Τράπεζας, ανατρέξετε στον πρώτο κίνδυνο με τίτλο “Risks relating to 
the Placing and the Ordinary Shares” στο Μέρος Παράγοντες Κινδύνου του Πληροφοριακού Μνημονίου 
το οποίο ενσωματώνεται στο παρόν έγγραφο μέσω παραπομπής.      

3. Αιρέσεις Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου 

Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου τελεί υπό τις ακόλουθες αιρέσεις:  

Α. να εγκριθούν τα Ψηφίσματα για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου από Υφιστάμενους Μετόχους 
που θα έχουν παραστεί και θα έχουν δικαίωμα ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και που θα 
αντιπροσωπεύουν όχι μικρότερο του 75% των Υφιστάμενων Συνήθων Μετοχών. 

Β. την έκδοση Δικαστικής Απόφασης με την οποία θα εγκρίνεται η μείωση της Ονομαστικής Αξίας. και  

Γ. την κατάθεση της Δικαστικής Απόφασης στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και στον Επίσημο 
Παραλήπτη. 

Κατά συνέπεια, εάν οποιαδήποτε από τις αιρέσεις αυτές δεν πληρωθεί, η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 
δεν θα προχωρήσει. Χρηματικά ποσά αιτήσεων τα οποία έχουν καταβληθεί στο πλαίσιο της Ανοικτής 
Προσφοράς θα επιστραφούν, χωρίς τόκους, στους αιτητές με επιταγή (με ευθύνη του αιτούντος) ή, (εάν 
κάτι τέτοιο προσδιορίζεται στην Αίτηση Εγγραφής), μέσω τραπεζικού λογαριασμού που τηρείται με την 
Τράπεζα, το συντομότερο δυνατό. 

Αν τα ψηφίσματα Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου εγκριθούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση τότε θα 
εγκριθούν: 
 

 η εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου να εκδώσει και να παραχωρήσει τις Νέες Συνήθεις 
Μετοχές  της Τοποθέτησης και της Ανοικτής Προσφοράς.  

 η μείωση της ονομαστικής αξίας της Συνήθης Μετοχής σε €0.10 ανά Συνήθη Μετοχή. Αυτό 
απαιτείται από τον περί Εταιρειών Νόμο, λόγω του ότι δεν δύναται να εκδίδονται μετοχές σε τιμή 
χαμηλότερη της ονομαστικής τους αξίας, και η Τιμή Διάθεσης Τοποθέτησης και Τιμή Προσφοράς 
(ήτοι € 0.24 ανά Νέα Συνήθη Μετοχή) είναι χαμηλότερη από την τρέχουσα ονομαστική αξία των 
€1.00 ανά Συνήθη Μετοχή, και 

 την αποποίηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο αποφάσισε να προβεί σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου χωρίς την παραχώρηση 
δικαιωμάτων προτίμησης στους μετόχους, προκειμένου να επιταχύνει την διαδικασία Αύξησης 
Μετοχικού Κεφαλαίου και να εξασφαλίσει μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο είναι της άποψης ότι η αποποίηση των δικαιωμάτων προτίμησης δεν θα είναι 
ζημιογόνα για τους μετόχους αφού είχαν και έχουν την δυνατότητα να συμμετάσχουν σε κάθε 
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φάση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου. Περαιτέρω, η Τράπεζα προτίθεται να διαθέσει νέες 
Συνήθεις Μετοχές συνολικού τιμήματος μέχρι €100,000,000 (οι οποίες, για την αποφυγή 
αμφιβολιών, θα είναι πέραν εκείνων που προσφέρονται στην Τοποθέτηση και την Ανοικτή 
Προσφορά) στη Δημόσια Προσφορά στους Ιδιώτες και άλλους μετόχους, όπως περιγράφεται 
ανωτέρω στο τμήμα 1. 

Κατά την ημερομηνία αρχείου, το σύνολο του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας 
ανερχόταν σε €4,755,710,678 διαιρεμένο σε 4,755,710,678  Συνήθεις Μετοχές ονομαστικής αξίας 
€1.00 έκαστη.  Υπό την προϋπόθεση ότι οι πιο πάνω Αιρέσεις ικανοποιηθούν πλήρως, τότε το 
εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα διαμορφωθεί σε €892,237,734,50 διαιρεμένο σε 
8,922,377,345 Συνήθεις Μετοχές ονομαστικής αξίας €0,10 έκαστη συνέπεια της έκδοσης 
4,166,666,667 Νέων Συνήθων Μετοχών που θα προκύψουν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. 

 

4. Άλλα Ψηφίσματα 

Η Τράπεζα προτείνει επίσης για έγκριση από τους μετόχους ψηφίσματα που αφορούν την έκδοση και 
παραχώρηση Νέων Συνήθων Μετοχών στα πλαίσια της Προσφοράς στους Ιδιώτες και άλλους μετόχους 
επενδυτές καθώς επίσης και της εξάλειψης της πρόνοιας για ορίου ηλικίας για μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου.  Ως περιγράφεται πιο πάνω στο Μέρος 1.  (Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου), η Προσφορά 
στους Ιδιώτες και άλλους μετόχους θα δώσει την ευκαιρία σε ευρύτερο κύκλο Υφιστάμενων Μετόχων να 
προβούν σε εγγραφή/αίτηση για νέες Συνήθεις Μετοχές. 

Πρόταση του Διοικητικού Συμβούλιου, στα πλαίσια της διεθνούς πρακτικής είναι η εξάλειψη του 
οποιουδήποτε ορίου ηλικίας για Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς πληθώρα επαγγελματιών 
εργάζονται πλέον και σε προχωρημένη ηλικία και η Τράπεζα δεν θα ήθελε να προβεί σε οποιαδήποτε 
διάκριση σε δυνητικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, βάση της ηλικίας του. 

 

5. Μέτοχοι του Εξωτερικού 

Εφίσταται η προσοχή των Μετόχων του Εξωτερικού ή των Μετόχων που κατέχουν μετοχές προς όφελος 
τέτοιων προσώπων, (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των θεματοφυλάκων, εντολοδόχων, 
διαχειριστών και αντιπροσώπων), ή που έχουν συμβατικό δικαίωμα ή άλλη νομική υποχρέωση να 
διαβιβάσουν το παρόν έγγραφο ή το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου ή την Αίτηση 
Εγγραφής στα εν λόγω πρόσωπα στις πληροφορίες που περιέχονται στο τμήμα 6 του Μέρους 2 (Όροι και 
Προϋποθέσεις της Ανοικτής Προσφοράς) του παρόντος εγγράφου. 

Ειδικότερα, οι Μέτοχοι του Εξωτερικού πρέπει να συμβουλευτούν τους επαγγελματίες συμβούλους τους 
ως προς το εάν απαιτείται η λήψη κρατικών ή άλλων συγκαταθέσεων ή η λήψη οποιωνδήποτε άλλων 
μέτρων, ώστε να μπορέσουν να εξασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής τους στην Ανοικτή Προσφορά. 

Το παρόν έγγραφο και η Αίτηση Εγγραφής δεν διατίθενται σε μετόχους του Εξωτερικού με διεύθυνση 
εγγεγραμμένη σε οποιαδήποτε από τις Εξαιρούμενες Χώρες και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως 
πρόσκληση για την υποβολή  προσφοράς για τις Μετοχές Ανοικτής Προσφοράς  από οποιοδήποτε 
πρόσωπο που κατοικεί ή εδρεύει σε τέτοιες δικαιοδοσίες. 

6. Διακανονισμός, Εισαγωγή και Διαπραγμάτευση των Νέων Συνήθων Μετοχών 

Οι Νέες Συνήθεις Μετοχές δε θα είναι εισηγμένες και η μεταβίβαση των Νέων Συνήθων Μετοχών μπορεί 
να γίνει μόνο μέσω της φυσικής υποβολής του Εντύπου Μεταβίβασης μαζί με το πρωτότυπο 
πιστοποιητικό μετοχών (εάν υπάρχει).  Η διαδικασία για τη μεταβίβαση των Συνήθων Μετοχών (που κατά 
την ημερομηνία του παρόντος εγγράφου αφορούν τις μετοχές που προέκυψαν από τη Διάσωση με Ίδια 
Μέσα (bail-in) βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, www.bankofcyprus.com (επιλέξτε τις επιλογές 
«Σχέσεις Επενδυτών/Μετοχική δομή & μετοχή/Μεταβιβάσεις μετοχών»). 

Η Τράπεζα προτίθεται να εισάξει το σύνολο των Συνήθων Μετοχών στο ΧΑΚ και στο ΧΑ το 
συντομότερο πρακτικά δυνατόν και η διαπραγμάτευση των Συνήθων Μετοχών σε αυτά τα Χρηματιστήρια 
αναμένεται να πραγματοποιηθεί πριν από το τέλος του 2014. Η Τράπεζα θα μελετήσει την πιθανότητα 
μίας δευτερογενής εισαγωγής της σε άλλο Ευρωπαϊκό χρηματιστήριο μεσοπρόθεσμα.  
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7.  Ενέργειες που δύναται να ληφθούν 

Σχετικά με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση  

Οι Υφιστάμενοι Μέτοχοι θα βρουν συνημμένο στο παρόν έγγραφο, Έγγραφο Διορισμού Πληρεξούσιου 
Αντιπροσώπου για χρήση κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Εάν δεν είστε φυσικό πρόσωπο ή (σε 
περίπτωση νομικού προσώπου) δε σκοπεύετε να παραστείτε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
αυτοπροσώπως, μπορείτε να συμπληρώσετε, υπογράψετε και επιστρέψετε το Έντυπο Διορισμού 
Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται σε αυτό, έτσι ώστε να ληφθεί 
από την Τράπεζα το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από τις 10 πμ. στις 26 Αυγούστου 2014. Οι 
μέτοχοι δύνανται να επιβεβαιώσουν ότι το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου έχει ληφθεί 
επιτυχώς από την Τράπεζα, καλώντας την Υπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων στο +357 22126055. Η 
ολοκλήρωση και επιστροφή του Εγγράφου Διορισμού Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου δεν θα σας εμποδίζει 
από το να παρευρεθείτε και να ψηφίσετε αυτοπροσώπως στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση ή οποιαδήποτε 
αναβολή της, αν επιθυμείτε να το πράξετε. 

Σχετικά με την Ανοικτή Προσφορά  

Αν είστε Δικαιούχος Μέτοχος και επιθυμείτε να εξασκήσετε πλήρως ή μερικώς τα Δικαιώματα 
Συμμετοχής στην Ανοικτή Προσφορά, θα πρέπει να συμπληρώσετε και να επιστρέψετε την 
επισυναπτόμενη Αίτηση Εγγραφής, καταβάλλοντας το τίμημα για το συνολικό ποσό εγγραφής των 
Μετοχών Ανοικτής Προσφοράς που θα αιτηθείτε, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στο μέρος 2 
(Όροι και Προϋποθέσεις της Ανοικτής Προσφοράς) του παρόντος εγγράφου, μέσω ταχυδρομείου ή δια 
χειρός, στη CISCO, έτσι ώστε να παραληφθούν το αργότερο μέχρι 1.30μ.μ της 21ης Αυγούστου 2014, 
τελευταίας ημερομηνίας αποδοχής και καταβολής του συνολικού ποσού. 

Δικαιούχοι μέτοχοι θα μπορούν να αιτηθούν για Μετοχές Ανοικτής Προσφοράς έναντι συνολικού 
τιμήματος τουλάχιστον €100,000 ανά Δικαιούχο Μέτοχο. Πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους 
και προϋποθέσεις της Ανοικτής Προσφορά και της διαδικασίας αιτήσεων και καταβολής τιμήματος 
περιλαμβάνονται στο Μέρος 2 (Όροι και Προϋποθέσεις της Ανοικτής Προσφοράς) του παρόντος 
εγγράφου. 

Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία ως προς τις ενέργειες που πρέπει να προβείτε, μπορείτε να αποταθείτε 
για προσωπική χρηματοοικονομική συμβουλή στον χρηματιστή σας, δικηγόρο, λογιστή, διαχειριστή 
κεφαλαίου ή άλλο κατάλληλα εξουσιοδοτημένο ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο. 

8. Επιπρόσθετες Πληροφορίες  

Εφιστούμε την προσοχή σας στις πρόσθετες πληροφορίες που παρατίθενται, ή ενσωματώνονται μέσω 
παραπομπής, στα Μέρη 2 έως 4 του παρόντος εγγράφου. Ειδικότερα, η προσοχή σας επίσης απαιτείται 
στο κεφάλαιο «Παράγοντες Κινδύνου» που περιλαμβάνουν στη σελίδα 5 του εν εγγράφου. Προτρέπεστε 
να διαβάσετε το σύνολο αυτού του εγγράφου, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που 
ενσωματώνονται μέσω παραπομπής, και να μην βασιστείτε αποκλειστικά στις πληροφορίες που 
περιέχονται στο  μέρος τουπαρόντος εγγράφου. 

9. Σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου  

Λαμβάνοντας υπόψη την ενθάρρυνση της ΚΤΚ όπως η Τράπεζα αναζητήσει τα κατάλληλα μέσα για να 
επισπεύσει την εφαρμογή του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης του Συγκροτήματος και να ενισχύσει περαιτέρω 
την κεφαλαιακή της θέση το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει ότι η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, η 
Προσφορά σε Ιδιώτες και λοιπούς μετόχους και τα ψηφίσματα είναι προς το καλύτερο συμφέρον της 
Τράπεζας και των μετόχων της, στο σύνολό της.  

Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει όπως οι υφιστάμενοι μέτοχοι ψηφίσουν υπέρ των 
αποφάσεων.  
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ΜΕΡΟΣ 2  

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1. Εισαγωγή 

Σε συνέχεια της μείωσης της ονομαστικής αξίας, η Τράπεζα προτίθεται να εκδώσει 4,166,666,667 Νέες 
Συνήθεις Μετοχές, προκειμένου να αντλήσει €1.0 δισ. σε κεφάλαιο (μη περιλαμβανομένων των εξόδων) 
μέσω της Τοποθέτησης και της Ανοικτής Προσφοράς. Μόλις ολοκληρωθεί η Αύξηση Μετοχικού 
Κεφαλαίου, οι Νέες Συνήθεις Μετοχές θα αντιπροσωπεύουν το 46.7% του Διευρυμένου Μετοχικού 
Κεφαλαίου.  

Οι Νέες Συνήθεις Μετοχές που θα εκδοθούν δυνάμει της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου δεν θα είναι 
εισηγμένες στο χρηματιστήριο, θα κατατάσσονται στην ίδια μοίρα (pari passu) από όλες τις απόψεις 
μεταξύ τους και με όλες τις άλλες Υφιστάμενες Συνήθεις Μετοχές (εκτός από τις Υφιστάμενες Εισηγμένες 
Συνήθεις Μετοχές). Η Τράπεζα προτίθεται να προβεί στην εισαγωγή του συνόλου των Συνήθων Μετοχών 
στο ΧΑΚ και ΧΑ όσο το πρακτικά συντομότερο και η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών στα δύο 
χρηματιστήρια υπολογίζεται πριν το τέλος του έτους 2014. Η ΚΤΚ έχει επιβάλει απαγόρευση στη διανομή 
μερισμάτων από την Τράπεζα κατά τη διάρκεια της περιόδου του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης μέχρι και 
συμπεριλαμβανομένης της 31ης Δεκεμβρίου του 2017. Κάθε Συνήθης Μετοχή θα δίνει στον κάτοχό της το 
δικαίωμα μίας ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων. Κανένας μέτοχος δεν κατέχει διαφορετικά 
δικαιώματα ψήφου ανά Συνήθη Μετοχή σε σχέση με τους άλλους μετόχους. Κατά την ημερομηνία του 
παρόντος εγγράφου, δεν υπάρχουν εκδομένες οποιεσδήποτε άλλες τάξεις μετοχών, εκτός από τις Συνήθεις 
Μετοχές.  

Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (και οποιοδήποτε στοιχείο της) δεν έχουν  αναληφθεί (underwritten).  

Η Ανοικτή Προσφορά προσφέρει την ευκαιρία στους Δικαιούχους Μετόχους να εγγραφούν σε Μετοχές 
της Ανοικτής Προσφοράς στην Τιμή Ανοικτής Προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της Ανοικτής 
Προσφοράς. 

2. Όροι της Ανοικτής Προσφοράς 

Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο Μέρος 2 αυτό, κάθε Δικαιούχος 
Μέτοχος καλείται να εγγραφεί για τις Μετοχές της Ανοικτής Προσφοράς  αναλογικά (pro rata) με την 
Υφιστάμενη Μετοχική του Συμμετοχή, στην Τιμή Ανοικτής Προσφοράς (πλήρως πληρωτέα και χωρίς 
οποιαδήποτε έξοδα).  

Το Δικαίωμα Συμμετοχής, στα πλαίσια της Ανοικτής Προσφοράς, κάθε Δικαιούχου Μετόχου, θα είναι ίσο 
με τον συνολικό ακέραιο αριθμό των Μετοχών της Ανοικτής Προσφοράς (στρογγυλοποιημένο προς τα 
κάτω), που αντιπροσωπεύει το ίδιο ποσοστό του συνολικού αριθμού των Μετοχών της Ανοικτής 
Προσφοράς το οποίο αποτελεί το ποσοστό που αντιπροσωπεύει η Υφιστάμενη Συμμετοχή στο Μετοχικό 
Κεφάλαιο, του εν λόγω Δικαιούχου Μετόχου έναντι του συνολικού αριθμού των Υφιστάμενων Συνήθων 
Μετοχών κατά την Ημερομηνία Αρχείου. Με την επιφύλαξη του εδαφίου 4.3 (Εξαίρεση Ελάχιστης 
Αντιπαροχής ύψους €100,000) του Μέρους 2 αυτού, αιτήσεις από τους Δικαιούχους Μετόχους θα 
ικανοποιηθούν πλήρως μέχρι τα Δικαιώματα Συμμετοχής τους στα πλαίσια της Ανοικτής Προσφοράς.  

Τα Δικαιώματα Συμμετοχής στα πλαίσια της Ανοικτής Προσφοράς θα στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω 
στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό και δεν θα λαμβάνονται υπόψη οποιαδήποτε κλασματικά δικαιώματα 
στις Μετοχές της Ανοικτής Προσφοράς κατά τον υπολογισμό των Δικαιωμάτων Συμμετοχής στα πλαίσια 
της Ανοικτής Προσφοράς των Δικαιούχων Μετόχων. Τέτοια κλασματικά δικαιώματα θα αθροίζονται και 
θα διατίθενται στους Δικαιούχους Μετόχους στα πλαίσια του Δικαιώματος Αίτησης για Επιπρόσθετες 
Μετοχές.   

Οι Υφιστάμενες Συμμετοχές στο Μετοχικό Κεφάλαιο που φέρουν διαφορετικές ονομασίες καταχώρησης 
στο μητρώο μελών της Εταιρίας θα θεωρούνται ότι αποτελούν ξεχωριστές μετοχικές συμμετοχές για 
σκοπούς υπολογισμού των Δικαιωμάτων στα πλαίσια της Ανοικτής Προσφοράς.  
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Με την επιφύλαξη του εδαφίου 4.3 (Εξαίρεση Ελάχιστης Αντιπαροχής ύψους €100,000) του Μέρους 2 
αυτού, οι Δικαιούχοι Μέτοχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να αποκτήσουν μικρότερο αριθμό 
Δικαιωμάτων Συμμετοχής στα πλαίσια της Ανοικτής Προσφοράς από αυτό που δικαιούνται εφόσον το 
επιθυμούν.  

Με την επιφύλαξη του εδαφίου 4.3 (Εξαίρεση Ελάχιστης Αντιπαροχής ύψους €100,000) του Μέρους 2 
αυτού, οι Δικαιούχοι Μέτοχοι που έχουν υποβάλει αίτηση για να λάβουν πλήρως τα Δικαιώματα  
Συμμετοχής τους στα πλαίσια της Ανοικτής Προσφοράς μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση για 
οποιονδήποτε ακέραιο αριθμό Μετοχών της Ανοικτής Προσφοράς σύμφωνα με το Δικαίωμα 
Αίτησης για Επιπρόσθετες Μετοχές. Δεν μπορεί να δοθεί διαβεβαίωση ότι θα ικανοποιηθούν πλήρως ή 
εν μέρει ή καθόλου οι αιτήσεις των Δικαιούχων Μετόχων στα πλαίσια της Δικαιώματος Αίτησης για 
Επιπρόσθετες Μετοχές. Καλείστε όπως ανατρέξετε στο εδάφιο 4.2 αυτού του Μέρους 2 για περισσότερες 
λεπτομέρειες σχετικά με το Δικαίωμα Αίτησης για Επιπρόσθετες Μετοχές.  

Οι Δικαιούχοι Μέτοχοι θα πρέπει να σημειώσουν ότι η Ανοικτή Προσφορά δεν αποτελεί έκδοση 
δικαιωμάτων προτίμησης και τα Έντυπα Αίτησης δεν είναι διαπραγματεύσιμα έγγραφα και δεν 
μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Οι Δικαιούχοι Μέτοχοι θα πρέπει να 
γνωρίζουν ότι στα πλαίσια της Ανοικτής Προσφοράς, σε αντίθεση με την έκδοση Δικαιωμάτων 
Προτίμησης, οποιεσδήποτε Μετοχές της Ανοικτής Προσφοράς που δεν ζητήθηκαν από τους 
Δικαιούχους Μετόχους σύμφωνα με τα Δικαιώματα Συμμετοχής που έχουν στα πλαίσια της 
Ανοικτής Προσφοράς δεν θα πωληθούν στην αγορά εκ μέρους των Δικαιούχων Μετόχων, ούτε θα 
τοποθετηθούν προς όφελος των Δικαιούχων Μετόχων οι οποίοι δεν υπέβαλαν αίτηση δυνάμει της 
Ανοικτής Προσφοράς, αλλά θα παραχωρηθούν σε Δικαιούχους Μετόχους ώστε να ικανοποιηθούν 
οποιεσδήποτε έγκυρες αιτήσεις στα πλαίσια του Δικαιώματος Αίτησης για Επιπρόσθετες Μετοχές 
και υπό τον όρο ότι τα καθαρά έσοδα θα παρακρατηθούν προς όφελος της Τράπεζας. Εάν, και στο 
βαθμό που θα ικανοποιηθούν πλήρως όλες οι έγκυρες αιτήσεις στα πλαίσια της Δικαιώματος 
Αίτησης για Επιπρόσθετες Μετοχές και εξακολουθούν να υπάρχουν Μετοχές της Ανοικτής 
Προσφοράς για τις οποίες δεν υποβλήθηκε αίτηση κατά τη λήξη της Περιόδου Ανοικτής 
Προσφοράς, τα σχετικά Δικαιώματα στα πλαίσια της Ανοικτής Προσφοράς θα λήξουν η ώρα 1.30 
μ.μ. κατά την τελευταία ημέρα της Περιόδου Ανοικτής Προσφοράς.  

Επιπλέον, οι Δικαιούχοι Μέτοχοι θα πρέπει να σημειώσουν ότι το έγγραφο αυτό δεν έχει υποβληθεί στην 
διαδικασία έγκρισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, σύμφωνα με τον Νόμο σχετικά με το 
Ενημερωτικό Δελτίο και τον Κανονισμό σχετικά με το Ενημερωτικό Δελτίο και κατά συνέπεια δεν 
αποτελεί ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το Νόμο περί Ενημερωτικού Δελτίου ή της Οδηγίας σχετικά με 
το Ενημερωτικό Δελτίο και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε προσφορά 
αγοράς ή πώλησης οποιωνδήποτε συνήθων μετοχών ή ως μέρος οποιασδήποτε μορφής γενικής 
προώθησης ή διαφήμισης σε περιπτώσεις που θα αποτελούσαν δημόσια προσφορά στην Κύπρο. Το παρόν 
έγγραφο έχει συνταχθεί στη βάση ότι οποιαδήποτε προσφορά των Μετοχών της Ανοικτής Προσφοράς θα 
γίνει στη βάση ότι οι Δικαιούχοι Μέτοχοι θα επιτρέπεται μόνο να εγγραφούν για τις Μετοχές της 
Ανοικτής Προσφοράς έναντι συνολικού τιμήματος τουλάχιστον €100,000 ανά Δικαιούχο Μέτοχο, γεγονός 
που αποτελεί εξαίρεση από την υποχρέωση έκδοσης δημοσίευσης εγκεκριμένου ενημερωτικού δελτίου 
σύμφωνα με την Οδηγία σχετικά με το Ενημερωτικό Δελτίο. Κατά συνέπεια, ανεξάρτητα από 
οποιονδήποτε άλλο όρο ή προϋπόθεση της Ανοικτής Προσφοράς, οι Δικαιούχοι Μέτοχοι θα 
δικαιούνται μόνο να εγγραφούν για Μετοχές Ανοικτής Προσφοράς έναντι συνολικής αντιπαροχής 
τουλάχιστον €100,000 ανά Δικαιούχο Μέτοχο (η «Εξαίρεση Ελάχιστης Αντιπαροχής ύψους 
€100,000»). Παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στο εδάφιο 4.3 (Εξαίρεση Ελάχιστης Αντιπαροχής 
ύψους €100,000) του Μέρους 2 αυτού για λεπτομέρειες σχετικά με τον αντίκτυπο που φέρει η 
Εξαίρεση Ελάχιστης Αντιπαροχής ύψους €100,000 στην ικανότητα ενός Δικαιούχου Μετόχου να 
συμμετάσχει στην Ανοικτή Προσφορά.  

Επισύρεται η προσοχή των Μετόχων και οποιωνδήποτε προσώπων (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς 
περιορισμό, των θεματοφυλάκων, των εντολοδόχων και των εμπιστευματοδόχων), οι οποίοι έχουν 
συμβατική ή άλλη νομική υποχρέωση για να διαβιβάσουν το παρόν έγγραφο ή Έντυπο Αίτησης σε άλλη 
δικαιοδοσία εκτός Κύπρου, στο εδάφιο 6 αυτού του Μέρους 2 σχετικά με Μετόχους του Εξωτερικού, το 
οποίο αποτελεί μέρος των όρων και των προϋποθέσεων της Ανοικτής Προσφοράς.  

Η Ημερομηνία Αρχείου των δικαιωμάτων στα πλαίσια της Ανοικτής Προσφοράς για τους Δικαιούχους 
Μετόχους ορίσθηκε η ώρα 5.00 μμ. στις 28 Ιουλίου του 2014. Το Έντυπο Αίτησης βρίσκεται στο πίσω 
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μέρος του εγγράφου αυτού. Η τελευταία ώρα και ημερομηνία λήψης των συμπληρωμένων Εντύπων 
Αίτησης και της πληρωμής στο ακέραιο στα πλαίσια της Ανοικτής Προσφοράς είναι η ώρα 1.30 μ.μ. 
στις 21 Αυγούστου 2014.  

3. Αναβλητικές Αιρέσεις (Conditions precedent) 

Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου υπόκειται στις ακόλουθες αναβλητικές αιρέσεις (conditions precedent):  

(i)  να εγκριθούν τα Ψηφίσματα για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου να έχουν εγκριθεί από 
Υφιστάμενους Μετόχους που θα έχουν παραστεί και θα έχουν δικαίωμα ψήφου στην Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση και που θα αντιπροσωπεύουν όχι μικρότερο του 75% των Υφιστάμενων Συνήθων 
Μετοχών. 

(ii)   την έκδοση Δικαστικής Απόφασης που να εγκρίνει τη Μείωση της Ονομαστικής Αξίας, και  

(iii) την κατάθεση της Δικαστικής Απόφασης στο Τμήμα του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου 
Παραλήπτη.  

Για την αποφυγή αμφιβολιών, οι πιο πάνω αναβλητικές αιρέσεις είναι οι ίδιες με τις Αιρέσεις (Conditions 
Precedent) που αφορούν την Τοποθέτηση. Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν οποιεσδήποτε από τις πιο 
πάνω αιρέσεις, η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου δεν θα προχωρήσει. Στις περιπτώσεις αυτές, τα 
χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν μαζί με την Αίτηση όσον αφορά την Ανοικτή Προσφορά θα 
επιστραφούν χωρίς την καταβολή τόκου, μόλις είναι πρακτικά δυνατόν μετά από το γεγονός αυτό. 

4. Διαδικασία υποβολής αίτησης και πληρωμής στα πλαίσια της Ανοικτής Προσφοράς 

4.1 Γενικά 

Το Έντυπο Αίτησης, το οποίο βρίσκεται στο πίσω μέρος του εγγράφου αυτού, καθορίζει ορισμένους 
όρους και οδηγίες που αποτελούν μέρος των όρων και προϋποθέσεων της Ανοικτής Προσφοράς προς τους 
Δικαιούχους Μετόχους. Σε περίπτωση οποιασδήποτε σύγκρουσης μεταξύ των όρων και των οδηγιών που 
βρίσκονται στο Έντυπο Αίτησης και των όρων και των προϋποθέσεων της Ανοικτής Προσφοράς που 
αναφέρονται στο έγγραφο αυτό, οι όροι και οι προϋποθέσεις της Ανοικτής Προσφοράς που αναφέρονται 
στο έγγραφο αυτό θα υπερισχύσουν. 

Αιτήσεις για την απόκτηση Μετοχών της Ανοικτής Προσφοράς μπορούν να υποβληθούν μόνο μέσω του 
Εντύπου Αίτησης και θα μπορούν να γίνουν μόνο για τον Δικαιούχο Μέτοχο που θα κατονομάζεται σε 
αυτό. Τα Έντυπα Αίτησης δεν μπορούν να παραχωρηθούν, να μεταβιβαστούν ή να διαχωριστούν.  

Οδηγίες για τον τρόπο συμπλήρωσης του Εντύπου Αίτησης βρίσκονται στην παράγραφο 6 του Μέρους 3 
(Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με την Ανοικτή Προσφορά) του εγγράφου αυτού. 

Η τελευταία ώρα και ημερομηνία λήψης των συμπληρωμένων Εντύπων Αίτησης και της πληρωμής 
στο ακέραιο θα είναι η ώρα 1.30 μμ στις 21 Αυγούστου του 2014. Δικαιούχοι Μέτοχοι που δεν 
επιθυμούν να λάβουν ή να υποβάλουν αίτηση για Μετοχές στα πλαίσια της Ανοικτής Προσφοράς δεν 
χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια και δεν θα πρέπει να συμπληρώσουν ή να επιστρέψουν το 
Έντυπο Αίτησης. Ωστόσο, οι Δικαιούχοι Μέτοχοι ενθαρρύνονται να ψηφίσουν στην Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση με το να παραστούν αυτοπροσώπως ή συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας το συνημμένο 
Έντυπο Διορισμού Πληρεξουσίου.  

4.2 Δικαίωμα για Αίτηση για Επιπρόσθετες Μετοχές  

Οι Δικαιούχοι Μέτοχοι που θα ασκήσουν πλήρως τα Δικαιώματα Συμμετοχής τους στα πλαίσια της 
Ανοικτής Προσφοράς μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση για Επιπρόσθετες Μετοχές στο πλαίσιο του 
Δικαιώματος Αίτησης για Επιπρόσθετες Μετοχές συμπληρώνοντας το Πεδίο 5(β) του Εντύπου Αίτησης. Ο 
συνολικός αριθμός των Μετοχών της Ανοικτής Προσφοράς είναι καθορισμένος και δεν μπορεί να αυξηθεί 
ανεξάρτητα από τον αριθμό των Επιπρόσθετων Μετοχών που θα ζητηθούν στο πλαίσιο του Δικαιώματος 
Αίτησης για Επιπρόσθετες Μετοχές από Δικαιούχους Μετόχους. Ως εκ τούτου, οποιεσδήποτε αιτήσεις στο 
πλαίσιο του Δικαιώματος Αίτησης για Επιπρόσθετες Μετοχές θα ικανοποιηθούν μόνο εάν και στο βαθμό 
που άλλοι Δικαιούχοι Μέτοχοι δεν έχουν υποβάλει αίτηση (ή, σύμφωνα με το εδάφιο 4.3 πιο κάτω, δεν 
επιτρέπεται να το πράξουν) για να ασκήσουν πλήρως τα Δικαιώματα Συμμεμτοχής τους στα πλαίσια της 
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Ανοικτής Προσφοράς και στο βαθμό που έχουν συσσωρευτεί κλασματικά δικαιώματα για Μετοχές της 
Ανοικτής Προσφοράς και αυτά είναι διαθέσιμα δυνάμει του Δικαιώματος Αίτησης για Επιπρόσθετες 
Μετοχές. Κάθε Δικαιούχος Μέτοχος ο οποίος  θα ασκήσει πλήρως τα Δικαιώματα Συμμετοχής του στα 
πλαίσια της Ανοικτής Προσφοράς, μπορεί να υποβάλει αίτηση δυνάμει του Δικαιώματος Αίτησης για 
Επιπρόσθετες Μετοχές μέχρι τον συνολικό αριθμό των Μετοχών της Ανοικτής Προσφοράς. Ο αριθμός 
των Επιπρόσθετων Μετοχών που θα κατανεμηθούν σύμφωνα με το Δικαίωμα Αίτησης για Επιπρόσθετες 
Μετοχές δυνάμει της αρχικής κατανομής που θα γίνει προς κάθε Μέτοχο που συμμετέχει στο Δικαίωμα 
Αίτησης για Επιπρόσθετες Μετοχές, θα ισούται με το χαμηλότερο των εξής: (i) τον αριθμό των 
Επιπρόσθετων Μετοχών που ζητήθηκαν από τον εν λόγω Μέτοχο που Συμμετέχει στο Δικαίωμα Αίτησης 
για Επιπρόσθετες Μετοχές και (ii) τον αριθμό των Επιπρόσθετων Μετοχών που θα κατανέμονταν στον εν 
λόγω Μέτοχο που συμμετέχει στο Δικαίωμα Αίτησης για Επιπρόσθετες Μετοχές σε περίπτωση που η 
αρχική κατανομή προς όλους τους Μετόχους που συμμετέχουν στο Δικαίωμα Αίτησης για Επιπρόσθετες 
Μετοχές θα γινόταν αναλογικά (pro-rata) βάσει την αντίστοιχη Υφιστάμενη Συμμετοχή (holding) στο 
Μετοχικό Κεφάλαιο κατά την Ημερομηνία Αρχείου. 

Εάν καθοριστεί ότι ένας Μέτοχος που συμμετέχει στο Δικαίωμα Αίτησης για Επιπρόσθετες Μετοχές έχει 
υποβάλει αίτηση για μικρότερο αριθμό Επιπρόσθετων Μετοχών από το αναλογικό του δικαίωμα για 
Επιπρόσθετες Μετοχές (ο αριθμός μετοχών που ο Μέτοχος που Συμμετέχει στο Δικαίωμα Αίτησης για 
Επιπρόσθετες Μετοχές θα εδικαιούτο να του παραχωρηθούν στην αρχική παραχώρηση, αλλά δεν έχει 
υποβάλει αίτηση για το σκοπό αυτό) τότε θα προστεθεί στον αριθμό των Επιπρόσθετων Μετοχών που 
είναι διαθέσιμες για επιπρόσθετη παραχώρηση σε οποιουσδήποτε Μετόχους που συμμετέχουν στο 
Δικαίωμα Αίτησης για Επιπρόσθετες Μετοχές που καθορίζεται ότι υπέβαλαν αίτηση για περισσότερες 
μετοχές από το αντίστοιχο τους αναλογικό δικαίωμα σε Επιπρόσθετες Μετοχές. Όλες οι εν λόγω 
Επιπρόσθετες Μετοχές θα κατανεμηθούν κατ' αναλογία με την αντίστοιχη Υφιστάμενη Συμμετοχή στο 
Μετοχικό Κεφάλαιο που έχουν κατά την Ημερομηνία Αρχείου, έναντι των  Μετόχων που συμμετέχουν 
στο Δικαίωμα Αίτησης για Επιπρόσθετες Μετοχές που έχει καθοριστεί ότι έχουν υποβάλει αίτηση για 
μεγαλύτερο αριθμό Επιπρόσθετων Μετοχών από τα αντίστοιχα τους αναλογικά δικαιώματα. Νοείται όμως 
πάντοτε ότι, ο συνολικός αριθμός των Επιπρόσθετων Μετοχών που κατανέμονται σε οποιονδήποτε 
Μέτοχο που συμμετέχει στο Δικαίωμα Αίτησης για Επιπρόσθετες Μετοχές δεν μπορεί να υπερβαίνει τον 
αριθμό των Επιπρόσθετων Μετοχών για τις οποίες υπέβαλε αίτηση. 

Δεν μπορεί να δοθεί καμία διαβεβαίωση ότι θα ικανοποιηθούν πλήρως ή εν μέρει ή καθόλου οι αιτήσεις 
των Μετόχων που Συμμετέχουν στο Δικαίωμα Αίτησης για Επιπρόσθετες Μετοχές στα πλαίσια του 
Δικαιώματος Αίτησης για Επιπρόσθετες Μετοχές. Εάν, και στο βαθμό που θα ικανοποιηθούν πλήρως όλες 
οι έγκυρες αιτήσεις στα πλαίσια του Δικαιώματος Αίτησης για Επιπρόσθετες Μετοχές και παραμένουν 
Μετοχές της Ανοικτής Προσφοράς για τις οποίες δεν υποβλήθηκε αίτηση κατά τη λήξη της Περιόδου 
Ανοικτής Προσφοράς, τα Δικαιώματα στα πλαίσια της Ανοικτής Προσφοράς για τις εν λόγω Μετοχές της 
Ανοικτής Προσφοράς θα λήξουν η ώρα 1.30 μμ κατά την τελευταία ημέρα της Περιόδου Ανοικτής 
Προσφοράς. 

Επιπλέον ποσά σε σχέση με τις αιτήσεις που δεν ικανοποιήθηκαν στο ακέραιο θα επιστραφούν στον 
αιτητή (με ευθύνη του αιτητή) χωρίς τόκο, μόλις είναι πρακτικά δυνατόν μετά από τη διαδικασία 
διανομής, μέσω επιταγής ή, εάν προσδιορίζεται στο Έντυπο Αίτησης, με μεταφορά σε τραπεζικό 
λογαριασμό που τηρείται από τον Αιτητή στην Τράπεζα.  

4.3 Εξαίρεση για Ελάχιστη Αντιπαροχή ύψους €100,000  

Η Ανοικτή Προσφορά γίνεται σύμφωνα με την Εξαίρεση για Ελάχιστη Αντιπαροχή ύψους τουλάχιστο 
€100,000 σύμφωνα με την οποία δίδεται εξαίρεση από την υποχρέωση ετοιμασίας εγκεκριμένου 
ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον Νόμο σχετικά με το Ενημερωτικό Δελτίο και την Οδηγία σχετικά 
με το Ενημερωτικό Δελτίο η οποία απαιτεί από κάθε Δικαιούχο Μέτοχο να εγγραφεί για Μετοχές της 
Ανοικτής Προσφοράς έναντι συνολικής αντιπαροχής ύψους τουλάχιστον €100,000. Κατά συνέπεια, 
ανεξάρτητα από οποιονδήποτε άλλο όρο ή προϋπόθεση της Ανοικτής Προσφοράς:  

(Α)  δεν θα πρέπει να υποβληθεί στην Τράπεζα ή στη CISCO οποιαδήποτε αίτηση από Δικαιούχο 
Μέτοχο για Μετοχές της Ανοικτής Προσφοράς (είτε σε σχέση με τα Δικαιώματα του στα πλαίσια 
της Ανοικτής Προσφοράς και/ή οποιαδήποτε αίτηση για Επιπρόσθετες Μετοχές στο πλαίσιο του 
Δικαιώματος Αίτησης για Επιπρόσθετες Μετοχές), για την πληρωμή αντιπαροχής από τον εν λόγω 
Δικαιούχο Μέτοχο η οποία είναι χαμηλότερη από τις €100,000 και οποιαδήποτε τέτοια αίτηση και 
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σχετική πληρωμή που υποβλήθηκε θα θεωρείται άκυρη και δεν θα γίνεται αποδεκτή από την 
Τράπεζα ή από τη CISCO, και   

(Β)  εάν το Δικαίωμα στα πλαίσια της Ανοικτής Προσφοράς του Δικαιούχου Μετόχου θα έχει ως 
αποτέλεσμα την πληρωμή αντιπαροχής η οποία είναι χαμηλότερη από τις €100,000, αλλά ο εν λόγω 
Δικαιούχος Μέτοχος υπέβαλε αίτηση για να λάβει στο ακέραιο το Δικαίωμα Συμμετοχής του στα 
πλαίσια της Ανοικτής Προσφοράς και ζήτησε επίσης να εγγραφεί για Επιπρόσθετες Μετοχές, 
πράγμα που συνολικά θα μπορούσε να οδηγήσει στην καταβολή αντιπαροχής τουλάχιστον 
€100,000, η αίτηση του εν λόγω Δικαιούχου Μετόχου για Μετοχές της Ανοικτής Προσφοράς 
θα θεωρείται άκυρη εάν και όταν η Τράπεζα το καθορίσει, σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της Ανοικτής Προσφοράς, ότι δεν μπορούν να κατανεμηθούν οποιεσδήποτε ή 
ανεπαρκής αριθμός Επιπρόσθετων Μετοχών στον εν λόγω Δικαιούχο Μέτοχο προκειμένου η 
συνολική αντιπαροχή που είναι πληρωτέα από τον εν λόγω Δικαιούχο Μέτοχο να είναι 
τουλάχιστον €100,000. Η Τράπεζα  ή η CISCO θα ειδοποιήσουν τον εν λόγω Δικαιούχο Μέτοχο 
για την ακυρότητα του Εντύπου Αίτησης του για Μετοχές της Ανοικτής Προσφοράς σε αυτή τη 
βάση το συντομότερο μόλις είναι εύλογα δυνατόν μετά από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 
της Τοποθέτησης και της Ανοικτής Προσφοράς και όλα τα χρηματικά ποσά που κατέβαλε σε σχέση 
με την αίτηση θα επιστραφούν στον εν λόγω Δικαιούχο Μέτοχο (με δικό του κίνδυνο), χωρίς τόκο, 
το συντομότερο πρακτικά δυνατό από το γεγονός αυτό μέσω επιταγής ή, εάν προσδιορίζεται στο 
Έντυπο Αίτησης,  με μεταφορά σε  τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί με την Τράπεζα.  

4.4 Διαδικασίες υποβολής αιτήσεων  

Οι Δικαιούχοι Μέτοχοι που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή έναντι όλων ή οποιωνδήποτε 
Μετοχών της Ανοικτής Προσφοράς σε σχέση με το Δικαίωμα Συμμετοχής τους στα πλαίσια της Ανοικτής 
Προσφοράς πρέπει να συμπληρώσουν, να υπογράψουν και να επιστρέψουν το Έντυπο Αίτησης σύμφωνα 
με τις οδηγίες που εμφανίζονται σε αυτό. Συμπληρωμένα Έντυπα Αίτησης θα πρέπει να επιστραφούν 
ταχυδρομικά ή δια χειρός (κατά τη διάρκεια των συνήθων ωρών εργασίας μόνο) στην CISCO, στη 
διεύθυνση Λεωφόρος Λεμεσού 154, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος, ούτως ώστε να ληφθούν από τη 
CISCO το αργότερο έως τις 1.30 μ.μ. στις 21 Αυγούστου 2014. Μετά από το χρόνο αυτό, με την 
επιφύλαξη περιορισμένων εξαιρέσεων που αναφέρονται πιο κάτω, τα Έντυπα Αίτησης δεν θα είναι 
έγκυρα. Οι Αιτήσεις που παραδίδονται με το χέρι δεν θα ελεγχθούν κατά την παράδοση τους και δεν θα 
παρέχεται οποιαδήποτε απόδειξη. Οι Δικαιούχοι Μέτοχοι θα πρέπει να σημειώσουν ότι οι αιτήσεις, αφού 
υποβληθούν, θα είναι αμετάκλητες και η λήψη τους δεν θα επιβεβαιωθεί. Εάν ένα Έντυπο Αίτησης 
αποσταλεί ταχυδρομικώς στην Κύπρο, συνίσταται στους Δικαιούχους Μετόχους να επιτρέψουν 
τουλάχιστον πέντε Εργάσιμες Ημέρες για σκοπούς παράδοσης. Πολλαπλές αιτήσεις δεν θα γίνουν 
αποδεκτές.  

Συμπληρωμένα Έντυπα Αίτησης θα πρέπει να επιστραφούν μαζί με την πληρωμή ή τις οδηγίες πληρωμής 
σύμφωνα με το εδάφιο 4.5 πιο κάτω αυτού του Μέρους 2. 

4.5 Πληρωμή  

Όλες οι πληρωμές πρέπει να γίνονται με επιταγή ή με τραπεζική επιταγή σε Ευρώ πληρωτέες προς την 
«Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ» και θα πρέπει να είναι διαγραμμένες και να φέρουν το λεκτικό 
«A/C payee only» ή, όπου εφαρμόζεται, θα χρεώνονται από τον τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται στην 
Τράπεζα όπως ορίζεται στο Έντυπο Αίτησης. Οι Επιταγές πρέπει να αφορούν το συνολικό ποσό που είναι 
πληρωτέο κατά την αποδοχή, και να αποσταλούν ταχυδρομικώς ή να παραδοθούν δια χειρός στη CISCO, 
στη διεύθυνση Λεωφόρος Λεμεσού 154, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος ούτως ώστε να ληφθούν το 
συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, όχι αργότερα από τις 1.30 μμ στις 21 Αυγούστου του 
2014.  

Επιταγές τρίτων δυνατόν να μην γίνουν αποδεκτές, εκτός από επιταγές ή τραπεζικές επιταγές όπου η 
τράπεζα έχει επιβεβαιώσει το όνομα του κατόχου του λογαριασμού με σφράγιση ή οπισθογράφηση της 
επιταγής ή της τραπεζικής επιταγής για το σκοπό αυτό. Συνιστάται όπως το όνομα του δικαιούχου του 
λογαριασμού να είναι το ίδιο με εκείνον που φαίνεται στην αίτηση. Οι επιταγές ή οι τραπεζικές επιταγές 
θα πρέπει να εκδοθούν από λογαριασμό σε τράπεζα ή υποκατάστημα τράπεζας η οποία πρέπει να 
βρίσκεται στην Κύπρο και η οποία είτε είναι μέλος του Κυπριακού Γραφείου Συμψηφισμού, ή είτε έχει 
προβεί σε διευθετήσεις ούτως ώστε οι επιταγές ή οι τραπεζικές επιταγές να εκκαθαριστούν μέσω των 
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διευκολύνσεων που παρέχει το Κυπριακό Γραφείο Συμψηφισμού. Οι επιταγές και τραπεζικές επιταγές 
πρέπει να φέρουν τον κατάλληλο κωδικό αριθμό διαλογής στην επάνω δεξιά γωνία. Μεταχρονολογημένες 
επιταγές δεν θα γίνονται αποδεκτές. Πληρωμές μέσω ηλεκτρονικής μεταφοράς δεν θα γίνονται αποδεκτές.  

Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να παρουσιάσει τις επιταγές και τις τραπεζικές επιταγές για πληρωμή 
κατά την παραλαβή τους. Δεν θα υπολογιστεί οποιοσδήποτε τόκος για πληρωμές που γίνονται προτού να 
είναι πληρωτέες και οποιοσδήποτε τόκος επί των πληρωμών αυτών θα καταβληθεί στην Τράπεζα. 
Αποτελεί όρο της παρούσας Ανοικτής Προσφοράς ότι οι επιταγές πρέπει να είναι καλυμμένες κατά την 
πρώτη παρουσίαση τους και η Τράπεζα δύναται να επιλέξει να θεωρήσει ως άκυρη οποιαδήποτε αποδοχή 
που έγινε σε σχέση με επιταγή η οποία κατά την έκδοσή της ήταν ακάλυπτη. Η επιστροφή του Εντύπου 
Αίτησης μαζί με επιταγή θα αποτελεί εγγύηση ότι η επιταγή θα είναι καλυμμένη κατά την πρώτη της 
παρουσίαση.  

Εάν οι επιταγές ή οι τραπεζικές επιταγές παρουσιαστούν για πληρωμή προτού τηρηθούν οι προϋποθέσεις 
της Ανοικτής Προσφοράς, τα ποσά των αιτήσεων θα κρατηθούν σε έντοκο λογαριασμό ο οποίος τηρείται 
για την Τράπεζα μέχρις ότου να τηρηθούν όλες οι προϋποθέσεις. Εάν η Ανοικτή Προσφορά δεν καταστεί 
επιτυχής άνευ όρων, δεν θα εκδοθούν Μετοχές της Ανοικτής Προσφοράς και όλα τα χρήματα θα 
επιστραφούν στον αιτητή (με αποκλειστική ευθύνη του αιτητή), χωρίς την πληρωμή τόκου, το 
συντομότερο πρακτικά δυνατόν, μετά από την παρέλευση της Ανοικτής Προσφοράς. Οι τόκοι  επί των 
ποσών αυτών εάν υπάρχουν, θα κρατηθούν προς όφελος της Τράπεζας.  

Εάν Μετοχές της Ανοικτής Προσφοράς κατανεμηθούν σε Δικαιούχο Μέτοχο και η επιταγή που δόθηκε 
για την παραχώρηση των στη συνέχεια δεν καταστεί καλυμμένη, η Τράπεζα δύναται (κατά την απόλυτη 
της κρίση ως προς τον τρόπο, το χρονοδιάγραμμα και τους όρους) να προβεί σε διευθετήσεις για την 
πώληση των εν λόγω μετοχών εκ μέρους του εν λόγω Δικαιούχου Μετόχου και να κρατήσει το προϊόν της 
πώλησης (μετά από την αφαίρεση της απώλειας που η Τράπεζα θα υπολογίσει εύλογα ότι θα υποστεί ως 
αποτέλεσμα του γεγονότος ότι η αποδοχή θα θεωρείται ως άκυρη και αφού αφαιρεθούν τα έξοδα της 
πώλησης, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, τυχόν φόρων που είναι πληρωτέοι σχετικά με τη 
μεταβίβαση των εν λόγω μετοχών, καθώς και όλων των ποσών που είναι πληρωτέα από τον εν λόγω 
Δικαιούχο Μέτοχο σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του Μέρους 2 σε σχέση με την απόκτηση των εν λόγω 
μετοχών) εκ μέρους του εν λόγω Δικαιούχου Μετόχου. Ούτε η Τράπεζα ούτε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο 
θα ευθύνεται ή θα έχει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, δαπάνη ή ζημία που προκλήθηκε σε 
οποιονδήποτε Δικαιούχο Μέτοχο ως αποτέλεσμα.  

Όλα τα έγγραφα και επιταγές που θα αποσταλούν ταχυδρομικώς προς ή από Δικαιούχο Μέτοχο (ή τους 
αντιπροσώπους του, ανάλογα με την περίπτωση) θα αποσταλούν ταχυδρομικώς με δική του ευθύνη.  

Όλες οι απορίες σε σχέση με τα Έντυπα Αίτησης θα πρέπει να απευθύνονται προς την CISCO, στη 
διεύθυνση Λεωφόρος Λεμεσού 154, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος. Εναλλακτικά, οι απορίες 
σε σχέση με τα Έντυπα Αίτησης μπορούν να γίνουν προς την CISCO στο τηλέφωνο +357 22121700. 
Οι γραμμές είναι ανοικτές στις 8.30 π.μ. έως 5.30 μ.μ, Δευτέρα έως Παρασκευή. Παρακαλούμε  όπως 
σημειώσετε ότι η CISCO δεν μπορεί να παρέχει χρηματοοικονομικές συμβουλές σχετικά με τα 
πλεονεκτήματα της Ανοικτής Προσφοράς ή όσον αφορά το κατά πόσον θα πρέπει να ασκήσετε τα 
δικαιώματά σας. 

4.6 Διακριτική ευχέρεια ως προς την εγκυρότητα των αποδοχών  

Εάν δεν ληφθεί πληρωμή στο ακέραιο μέχρι 1.30 μμ στις 21 Αυγούστου 2014, η προσφορά για εγγραφή 
έναντι των Μετοχών της Ανοικτής Προσφοράς θα θεωρείται ότι έχει απορριφθεί και θα εκπνεύσει. 
Ωστόσο, η Τράπεζα δύναται, αλλά δεν υποχρεούται, να θεωρήσει ως έγκυρα τα Έντυπα Αίτησης και τα 
συνοδευτικά εμβάσματα που λαμβάνονται μέσω του ταχυδρομείου, το αργότερο μέχρι τις 10.00 πμ στις 22 
Αυγούστου του 2014 (το ταχυδρομικό κάλυμμα θα πρέπει να φέρει ευανάγνωστη σφραγίδα το αργότερο 
μέχρι τις 1.30 μ.μ. της21 Αυγούστου 2014). 

Η Τράπεζα δύναται επίσης (κατά την απόλυτη της διακριτική ευχέρεια) να θεωρήσει πως ένα Έντυπο 
Αίτησης είναι έγκυρο και δεσμευτικό για το άτομο(α) από το οποίο ή εκ μέρους του οποίου υποβλήθηκε, 
έστω και αν δεν έχει συμπληρωθεί σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες ή σε περίπτωση που δεν συνοδεύεται 
από έγκυρο πληρεξούσιο, όπου απαιτείται.  
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Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να θεωρήσει ως άκυρη οποιαδήποτε αίτηση ή υποτιθέμενη αίτηση για 
Μετοχές της Ανοικτής Προσφοράς σύμφωνα με την Ανοικτή Προσφορά, η οποία φαίνεται στην Τράπεζα 
ότι έχει εκτελεστεί, αποσταλεί από ή παρέχει διεύθυνση παράδοσης των οριστικών πιστοποιητικών 
μετοχών για τις Μετοχές της Ανοικτής Προσφοράς σε Εξαιρούμενη Χώρα.  

4.7 Συνέπειες της αίτησης  

Όλα τα έγγραφα και τα εμβάσματα που αποστέλλονται ταχυδρομικώς από ή προς τον αιτητή (ή όπως ο 
αιτητής θα δώσει οδηγίες) θα αποστέλλονται με ευθύνη του αιτητή. Με τη συμπλήρωση και παράδοση 
ενός Εντύπου Αίτησης, ο αιτητής:  

(Α)  δηλώνει και εγγυάται στην Τράπεζα και στη CISCO ότι έχει το δικαίωμα, την εξουσία και έχει 
προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να υποβάλει την αίτηση σύμφωνα με την Ανοικτή 
Προσφορά και για να εκτελέσει, να παραδώσει και να ασκήσει τα δικαιώματά του, και να εκτελέσει 
τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από οποιεσδήποτε συμβάσεις και ότι ο ίδιος δεν αποτελεί 
πρόσωπο που δεν δικαιούται από νομικούς ή κανονιστικούς περιορισμούς να υποβάλει αίτηση για 
τις Μετοχές της Ανοικτής Προσφοράς ή να ενεργήσει εκ μέρους οποιουδήποτε προσώπου σε μη 
διακριτική βάση,  

(Β)  συμφωνεί με την Τράπεζα και με τη CISCO ότι όλες οι αιτήσεις στο πλαίσιο της Ανοικτής 
Προσφοράς και οι συμβάσεις που απορρέουν ως αποτέλεσμα, καθώς και οποιεσδήποτε μη 
συμβατικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με αυτές, θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα 
με τους νόμους της Κύπρου,  

(Γ)  επιβεβαιώνει στην Τράπεζα και στην CISCO ότι κατά την υποβολή του Εντύπου Αίτησης δεν 
στηρίζεται σε οποιεσδήποτε πληροφορίες ή δήλωση, εκτός από εκείνες που περιέχονται στο παρόν 
έγγραφο, και ο αιτητής συμφωνεί, επομένως, ότι κανένα πρόσωπο το οποίο είναι υπεύθυνο 
αποκλειστικά ή από κοινού για το έγγραφο αυτό ή για οποιοδήποτε μέρος αυτού, ή το οποίο 
συμμετέχει στην προετοιμασία του, δεν θα έχει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιεσδήποτε πληροφορίες 
ή δήλωση που δεν περιέχεται στο έγγραφο αυτό. Περαιτέρω συμφωνεί ότι, αφού είχε την ευκαιρία 
να διαβάσει το έγγραφο αυτό, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων που ενσωματώνονται μέσω 
παραπομπής, θα θεωρείται ότι έλαβε γνώση για όλες τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο 
έγγραφο αυτό (συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που ενσωματώνονται μέσω παραπομπής),  

(Δ)  επιβεβαιώνει ότι κατά την υποβολή της αίτησης δεν στηρίζεται και δεν βασίστηκε στη CISCO ή σε 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που είναι συνδεδεμένο με τη CISCO σε σχέση με οποιαδήποτε έρευνα 
όσον αφορά την ακρίβεια οποιωνδήποτε πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτό το έγγραφο ή 
όσον αφορά την λήψη της επενδυτικής του απόφασης,  

 (Ε)  δηλώνει και εγγυάται στην Τράπεζα και στη CISCO ότι είναι Δικαιούχος Μέτοχος ο οποίος κατέχει 
αρχικά το δικαίωμα να λάβει τα Δικαιώματα Συμμετοχής στα πλαίσια της Ανοικτής Προσφοράς,  

 (ΣΤ)  δηλώνει και εγγυάται στην Τράπεζα και στη CISCO ότι δεν περιλαμβάνεται σε ένα από τα 
ακόλουθα πρόσωπα ούτε υποβάλλει την αίτηση εκ μέρους ενός προσώπου το οποίο: (α) βρίσκεται, 
είναι πολίτης ή κάτοικος, ή εταιρεία, συνεταιρισμός ή άλλη οντότητα που δημιουργείται ή 
οργανώνεται ή υπόκειται σε οποιουσδήποτε νόμους οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας ή 
οποιασδήποτε δικαιοδοσίας στην οποία η αίτηση για τις Μετοχές της Ανοικτής Προσφοράς 
εμποδίζεται από το νόμο, και (β) δεν υποβάλλει αίτηση με σκοπό την εκ νέου προσφορά, 
μεταπώληση, μεταβίβαση ή παράδοση οποιωνδήποτε Μετοχών της Ανοικτής Προσφοράς οι οποίες 
αποτελούν το αντικείμενο της αίτησής του, ή προς όφελος ενός προσώπου το οποίο βρίσκεται, είναι 
πολίτης ή κάτοικος, ή αποτελεί εταιρεία, συνεταιρισμό ή άλλη οντότητα που δημιουργείται ή 
οργανώνεται σύμφωνα με οποιουσδήποτε νόμους οποιαδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας ή 
οποιασδήποτε δικαιοδοσίας στην οποία ο αιτητής για τις Μετοχές της Ανοικτής Προσφοράς 
εμποδίζεται από τον νόμο, ούτε ενεργεί για λογαριασμό οποιουδήποτε προσώπου σε μη διακριτική 
βάση, ούτε είναι πρόσωπο το οποίο εμποδίζεται διαφορετικά από νομικούς ή κανονιστικούς 
περιορισμούς από το να υποβάλει αίτηση για τις Μετοχές της Ανοικτής Προσφοράς στο πλαίσιο της 
Ανοικτής Προσφοράς,  
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(Ζ)  αναγνωρίζει και συμφωνεί με την Τράπεζα και τη CISCO ότι δεν θα έχει το δικαίωμα να εγγραφεί 
έναντι οποιωνδήποτε Μετοχών της Ανοικτής Προσφοράς, εάν δεν αφορά Ελάχιστη Αντιπαροχή 
ύψους €100,000, και  

(Η)  ζητεί όπως οι Μετοχές της Ανοικτής Προσφοράς τις οποίες θα δικαιούται να λάβει θα εκδοθούν σε 
αυτόν σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο έγγραφο αυτό, με την επιφύλαξη των Άρθρων 
του Καταστατικού.  

4.8 Διαδικασίες επαλήθευσης ταυτότητας  

Η CISCO μπορεί να απαιτήσει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, την εξακρίβωση και 
επαλήθευση της ταυτότητας του πραγματικού δικαιούχου από τον οποίο ή για λογαριασμό του οποίου 
υποβάλλεται το Έντυπο Αίτησης μαζί με πληρωμή (οι οποίες απαιτήσεις αναφέρονται πιο κάτω ως οι 
«απαιτήσεις επαλήθευσης της ταυτότητας»).  

Το πρόσωπο που υποβάλλει το Έντυπο Αίτησης μαζί με πληρωμή (ο «αιτητής»), συμπεριλαμβανομένου 
οποιουδήποτε προσώπου που δυνατόν να διαφανεί στη CISCO ότι ενεργεί για λογαριασμό κάποιου άλλου 
προσώπου, θα θεωρείται ως εκ τούτου ότι συμφωνεί να παρέχει στη CISCO τέτοιες πληροφορίες και άλλα 
στοιχεία που η CISCO μπορεί να απαιτήσει για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις επαλήθευσης της 
ταυτότητας. Η υποβολή του Εντύπου Αίτησης θα συνιστά εγγύηση ότι ο αιτητής έχει συμμορφωθεί και θα 
συνεχίσει να συμμορφώνεται με οποιεσδήποτε υποχρεώσεις που δυνατόν να έχει δυνάμει οποιωνδήποτε 
νόμων και κανονισμών κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος που εφαρμόζονται σε σχέση με αυτό και 
σε σχέση με την εγγραφή για τις Μετοχές της Ανοικτής Προσφοράς και ο αιτητής δεσμεύεται να δώσει 
άμεσα στη CISCO ότι θα παρέχει τέτοιες πληροφορίες που η CISCO δυνατόν να καθορίσει πως είναι 
αναγκαίες για τους σκοπούς της επαλήθευσης της ταυτότητας του δικαιούχου. 

Εάν η CISCO κρίνει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ότι απαιτείται επαλήθευσης της 
ταυτότητας για οποιονδήποτε αιτητή τότε δεν θα εκδοθούν στον σχετικό αιτητή οι σχετικές Μετοχές της 
Ανοικτής Προσφοράς (παρά τη χρήση οποιουδήποτε άλλου όρου στην Ανοικτή Προσφορά), εκτός εάν και 
έως ότου, ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις επαλήθευσης της ταυτότητας  του αιτητή ή της αίτησης. Η CISCO 
έχει το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να καθορίσει κατά πόσον εφαρμόζονται οι 
απαιτήσεις επαλήθευσης της ταυτότητας και κατά πόσον ικανοποιήθηκαν οι εν λόγω απαιτήσεις. Ούτε η 
CISCO, ούτε η Τράπεζα θα φέρουν ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου για οποιαδήποτε απώλεια ή 
ζημιά που υπέστη (ή υποτιθέμενη απώλεια ή ζημιά), άμεσα ή έμμεσα, ως αποτέλεσμα της άσκησης της 
εξουσίας αυτής.  

Εάν ζητηθεί από την CISCO επαλήθευση της ταυτότητας οποιουδήποτε αιτητή, η παράλειψη παροχής των 
αναγκαίων αποδεικτικών στοιχείων όσον αφορά την ταυτότητα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος 
δυνατόν να οδηγήσει σε καθυστερήσεις και ενδεχόμενη απόρριψη μιας αίτησης. Εάν, μέσα σε εύλογο 
χρονικό διάστημα μετά από την υποβολή αίτησης επαλήθευσης της ταυτότητας, η CISCO δεν έχει λάβει 
ικανοποιητικές αποδείξεις ως προαναφέρθηκε, η Τράπεζα δύναται, κατά την απόλυτη διακριτική της 
ευχέρεια, να θεωρήσει ότι η σχετική αίτηση είναι άκυρη. Στην περίπτωση αυτή, τα ποσά της αίτησης θα 
επιστραφούν (με ευθύνη του αιτητή), χωρίς τόκο με επιταγή ή, εάν προσδιορίζεται στο Έντυπο Αίτησης, 
στον τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται με την Τράπεζα.  

4.9 Εγγραφή και διακανονισμός  

Το συντομότερο πρακτικά δυνατόν μετά από την ικανοποίηση των Προϋποθέσεων, κάθε Δικαιούχος 
Μέτοχος στον οποίο παραχωρήθηκαν Μετοχές της Ανοικτής Προσφοράς στα πλαίσια της Ανοικτής 
Προσφοράς (ο «Μέτοχος που έλαβε Παραχώρηση») θα λάβει βεβαίωση (η «Βεβαίωση της Ανοικτής 
Προσφοράς») από την Τράπεζα η οποία θα υποδεικνύει τον αριθμό των Μετοχών της Ανοικτής 
Προσφοράς που του παραχωρήθηκαν κατά την Ημερομηνία Κλεισίματος. Η Ημερομηνία Κλεισίματος θα 
είναι (i) η ημερομηνία κατά την οποία θα γίνει η πληρωμή για τις Μετοχές Τοποθέτησης σύμφωνα με την 
Τοποθέτηση και (ii) η ημερομηνία κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί η έκδοση των Νέων Συνήθων 
Μετοχών, σύμφωνα με την Τοποθέτηση και την Ανοικτή Προσφορά.  

Η Τράπεζα θα εκδώσει και θα παραδώσει τις Μετοχές της Ανοικτής Προσφοράς μέσω της εγγραφής κάθε 
Μετόχου που Έλαβε Παραχώρηση (ή του θεματοφύλακα, εντολοδόχου, καταπιστευματοδόχου ή 
αντιπροσώπου, όπως αναφέρεται στο σχετικό Έντυπο Αίτησης του) στο μητρώο μελών της Τράπεζας κατά 
την Ημερομηνία Κλεισίματος. Το συντομότερο εύλογα και πρακτικά δυνατόν μετά από την Ημερομηνία 
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Κλεισίματος, η Τράπεζα θα παραδώσει κατάσταση συμμετοχής στο κεφάλαιο ( η «Κατάσταση 
Συμμετοχής στο Μετοχικό Κεφάλαιο») επιβεβαιώνοντας τον αριθμό των Μετοχών της Ανοικτής 
Προσφοράς που εκδόθηκαν και παραχωρήθηκαν στον εν λόγω Μέτοχο που έλαβε Παραχώρηση στη 
διεύθυνση που υπέδειξε ο εν λόγω Μέτοχος που έλαβε Παραχώρηση στο σχετικό Έντυπο Αίτησης. 
Κατόπιν γραπτού αιτήματος ενός Μετόχου που έλαβε Παραχώρηση, η Τράπεζα θα παραδώσει τίτλο 
μετοχών στον εν λόγω Μέτοχο που έλαβε Παραχώρηση. 

5. Φορολογία  

Πληροφορίες σχετικά με τη φορολογία στην Κύπρο και στην Ελλάδα σε σχέση με την αγορά, την 
ιδιοκτησία και τη διάθεση Συνήθων Μετοχών παρατίθεται στο εδάφιο «Φορολογία» του Πληροφοριακού 
Μνημονίου που ενσωματώνεται μέσω παραπομπής στο έγγραφο αυτό. Οι πληροφορίες που περιέχονται 
στο εδάφιο «Φορολογία» του Πληροφοριακού Μνημονίου έχει μοναδικό σκοπό να αποτελέσει γενικό 
οδηγό για την τρέχουσα φορολογική κατάσταση στην Κύπρο και στην Ελλάδα και οι Δικαιούχοι Μέτοχοι 
θα πρέπει να συμβουλευτούν τους δικούς τους φορολογικούς συμβούλους σχετικά με τη φορολογική 
μεταχείριση της Ανοικτής Προσφοράς υπό το πρίσμα των δικών τους συνθηκών. Οποιοσδήποτε έχει 
οποιαδήποτε αμφιβολία ως προς τη φορολογική του κατάσταση ή ο οποίος υπόκειται σε φορολογία σε 
άλλη δικαιοδοσία εκτός της Κύπρου και της Ελλάδας θα πρέπει να συμβουλευτεί αμέσως τους 
επαγγελματίες συμβούλους του.  

6. Μέτοχοι του Εξωτερικού  

Το έγγραφο αυτό δεν έχει κατατεθεί για έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου , δυνάμει του 
Νόμου σχετικά με το Ενημερωτικό Δελτίο και τον Κανονισμό σχετικά με το Ενημερωτικό Δελτίο και 
κατά συνέπεια δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο συμφωνά με το Νόμο σχετικά με το Ενημερωτικό Δελτίο 
ή της Οδηγίας σχετικά με το Ενημερωτικό Δελτίο και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με 
οποιαδήποτε προσφορά αγοράς ή πώλησης οποιωνδήποτε συνήθων μετοχών ή ως μέρος οποιασδήποτε 
μορφής γενικής προώθησης ή διαφήμισης σε συνθήκες που θα αποτελούσαν δημόσια προσφορά στην 
Κύπρο. Το παρόν έγγραφο έχει συνταχθεί στη βάση ότι οποιαδήποτε προσφορά των Μετοχών της 
Ανοικτής Προσφοράς θα γίνει στη βάση ότι οι Δικαιούχοι Μέτοχοι θα επιτρέπεται μόνο να εγγραφούν για 
τις Μετοχές της Ανοικτής Προσφοράς έναντι συνολικού τιμήματος τουλάχιστον €100,000 ανά Δικαιούχο 
Μέτοχο, γεγονός που αποτελεί εξαίρεση σύμφωνα με την Οδηγία σχετικά με το Ενημερωτικό Δελτίο από 
την απαίτηση έκδοσης εγκεκριμένου ενημερωτικού δελτίου για τις προσφορές μετοχών. Μολονότι 
αναμένεται ότι οι Υφιστάμενοι Μέτοχοι που διαμένουν σε άλλο Σχετικό Κράτος Μέλος θα είναι σε θέση 
να συμμετάσχουν στην Ανοικτή Προσφορά με βάση την Εξαίρεση Ελάχιστης Αντιπαροχής ύψους 
€100,000, η διανομή του εγγράφου  αυτού και του Εντύπου Αίτησης και η υποβολή της Ανοικτής 
Προσφοράς σε άτομα που κατοικούν ή είναι πολίτες ή έχουν εγγεγραμμένη διεύθυνση σε χώρες 
εκτός Κύπρου δυνατόν να επηρεαστούν από τη νομοθεσία της οικείας δικαιοδοσίας.  

Αποτελεί ευθύνη κάθε προσώπου (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των θεματοφυλάκων, 
εντολοδόχων και διαχειριστών του) που βρίσκεται εκτός Κύπρου το οποίο επιθυμεί να συμμετάσχει στην 
Ανοικτή Προσφορά να βεβαιωθεί ότι υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με τους νόμους οποιασδήποτε 
σχετικής δικαιοδοσίας που το αφορούν, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης οποιωνδήποτε 
κυβερνητικών ή άλλων εγκρίσεων που μπορεί απαιτούνται, της συμμόρφωσης με άλλες αναγκαίες 
διατυπώσεις και της πληρωμής οποιωνδήποτε φόρων έκδοσης, μεταβίβασης ή άλλων φόρων που 
οφείλονται στις χώρες αυτές. Οι σημειώσεις που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο 6 αποσκοπούν να 
αποτελέσουν μόνο γενικό οδηγό και οποιοσδήποτε Μέτοχος του Εξωτερικού ο οποίος έχει αμφιβολίες ως 
προς την κατάστασή του θα πρέπει να συμβουλευτεί τον επαγγελματία σύμβουλό του χωρίς καθυστέρηση.  

Ούτε η Τράπεζα ούτε η CISCO ούτε οποιοσδήποτε αντίστοιχος εκπρόσωπός του, δεν προβαίνει σε 
οποιαδήποτε παράσταση σε οποιονδήποτε παραλήπτη της προσφοράς ή αγοραστή των Μετοχών της 
Ανοικτής Προσφοράς ως προς τη νομιμότητα της επένδυσης στις Μετοχές της Ανοικτής Προσφοράς από 
τον εν λόγω παραλήπτη της προσφοράς  ή αγοραστή σύμφωνα με τους νόμους που ισχύουν αναφορικά με 
τον εν λόγω παραλήπτη της προσφοράς ή αγοραστή.  
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6.1 Γενικά  

Το εδάφιο αυτό καθορίζει τους περιορισμούς που εφαρμόζονται στους Μετόχους που έχουν 
εγγεγραμμένες διευθύνσεις εκτός Κύπρου, οι οποίοι βρίσκονται εκτός Κύπρου, ή οι οποίοι είναι πολίτες ή 
κάτοικοι χωρών εκτός Κύπρου, ή οι οποίοι είναι πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των 
θεματοφυλάκων, εντολοδόχων και διαχειριστών τους), οι οποίοι έχουν συμβατική ή νομική υποχρέωση να 
διαβιβάσουν το παρόν έγγραφο σε δικαιοδοσία εκτός Κύπρου, ή οι οποίοι κατέχουν Συνήθεις Μετοχές για 
λογαριασμό ή προς όφελος οποιουδήποτε τέτοιου προσώπου.  

Έχοντας αξιολογήσει τις περιστάσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο  κατέληξε στην  άποψη ότι είναι αναγκαίο 
ή σκόπιμο να περιορίσει τη δυνατότητα των Μετόχων στις Εξαιρούμενες Χώρες για να συμμετάσχουν 
στην Ανοικτή Προσφορά λόγω του χρόνου και του κόστους που εμπλέκεται στην καταχώριση του 
εγγράφου και/ή λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές τοπικές νομικές ή κανονιστικές απαιτήσεις σε αυτές 
τις δικαιοδοσίες.  

Η διενέργεια της Ανοικτής Προσφοράς δεν γίνεται προς τα πρόσωπα που έχουν εγγεγραμμένες 
διευθύνσεις, ή είναι κάτοικοι ή μόνιμοι κάτοικοι ή είναι πολίτες, ή επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί ή άλλες 
οντότητες που δημιουργήθηκαν ή είναι οργανωμένες σύμφωνα με τη νομοθεσία οποιασδήποτε 
Εξαιρούμενης Χώρας ή σε πρόσωπα που είναι εντολοδόχοι ή θεματοφύλακες, εμπιστευματοδόχοι ή 
κηδεμόνες πολιτών, κατοίκων ή υπηκόων οποιασδήποτε Εξαιρούμενες Χώρων.  

Η παραλαβή του εγγράφου αυτού και/ή του Εντύπου Αίτησης δεν αποτελεί προσφορά σε ή προς 
οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Χώρα και στις περιστάσεις αυτές, το έγγραφο αυτό και/ή το Έντυπο Αίτησης 
θα θεωρείται ότι δίνονται για σκοπούς ενημέρωσης και δεν θα πρέπει να αντιγραφούν ή να 
αναδιανεμηθούν. Κανένα πρόσωπο που λαμβάνει αντίγραφο του εγγράφου αυτού και/ή του Εντύπου 
Αίτησης σε οποιαδήποτε περιοχή εκτός Κύπρου δεν δύναται να θεωρήσει ότι αποτελεί πρόσκληση ή 
προσφορά που απευθύνεται προς αυτό, ούτε θα πρέπει να χρησιμοποιήσει σε οποιαδήποτε περίπτωση το 
Έντυπο Αίτησης εκτός εάν, στη σχετική δικαιοδοσία (εκτός των Εξαιρούμενων Χωρών), η εν λόγω 
πρόσκληση ή προσφορά θα μπορούσε να γίνει νόμιμα προς αυτό και το Έντυπο Αίτησης θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί νόμιμα από αυτό χωρίς παράβαση οποιωνδήποτε απαιτήσεων εγγραφής ή άλλων νομικών 
ή κανονιστικών απαιτήσεων.  

Κατά συνέπεια, τα πρόσωπα που λαμβάνουν αντίγραφο του εγγράφου αυτού και/ή του Εντύπου Αίτησης 
δεν θα πρέπει, σε σχέση με την Ανοικτή Προσφορά, να τα διανέμουν ή να τα αποστείλουν σε ή προς 
οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Χώρα, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών. Εάν ένα Έντυπο 
Αίτησης ληφθεί από οποιοδήποτε πρόσωπο σε οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Χώρα, συμπεριλαμβανομένων 
των Ηνωμένων Πολιτειών, ή από τον αντιπρόσωπο ή εντολοδόχο του σε οποιαδήποτε τέτοια περιοχή, τα 
πρόσωπα αυτά δεν πρέπει να επιδιώξουν να λάβουν τα δικαιώματα που αναφέρονται στο Έντυπο Αίτησης 
ή στο έγγραφο αυτό ή απορρίψει το Έντυπο Αίτησης. Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο όντως θα 
προωθήσει το έγγραφο αυτό ή το Έντυπο Αίτησης σε οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Χώρα (είτε στο πλαίσιο 
συμβατικής ή νομικής υποχρέωσης ή άλλως πως) θα πρέπει να επιστήσει την προσοχή του παραλήπτη 
σχετικά με το περιεχόμενο του εδαφίου αυτού.  

Η Τράπεζα μπορεί να θεωρήσει άκυρη οποιαδήποτε αποδοχή ή υποτιθέμενη αποδοχή των Δικαιωμάτων 
Συμμετοχής στα πλαίσια της Ανοικτής Προσφοράς τα οποία δυνατόν να διαφανεί από την Τράπεζα ή τους 
αντιπροσώπους της ότι έχουν εκτελεστεί, πραγματοποιηθεί ή αποσταλεί με τέτοιον τρόπο ο οποίος μπορεί 
να συνεπάγεται παράβαση των νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων οποιασδήποτε δικαιοδοσίας ή εάν 
πιστεύει ότι τα πιο πάνω δυνατόν να παραβιάζουν τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις ή, 
στην περίπτωση του Εντύπου Αίτησης, παρέχει διεύθυνση παράδοσης της Κατάστασης Συμμετοχής στο 
Κεφάλαιο ή τους τίτλους μετοχών για τις Μετοχές της Ανοικτής Προσφοράς σε μια Εξαιρούμενη Χώρα, 
συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, ή εάν η Τράπεζα ή οι αντιπρόσωποι της πιστεύουν ότι 
τα πιο πάνω δυνατόν να παραβιάζουν τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.  

Παρά τις οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του εγγράφου αυτού ή του Εντύπου Αίτησης, η Τράπεζα διατηρεί 
το δικαίωμα να επιτρέψει σε οποιονδήποτε Μέτοχο του Εξωτερικού να λάβει τα δικαιώματα του, εάν η 
Τράπεζα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια  ικανοποιηθεί ότι η εν λόγω συναλλαγή εξαιρείται ή 
δεν υπόκειται στη νομοθεσία ή στους κανονισμούς που οδήγησαν στον εν λόγω περιορισμό. Εάν η 
Τράπεζα ικανοποιηθεί για τα πιο πάνω, η Τράπεζα θα  επιτρέψει  στον σχετικό Μέτοχο του Εξωτερικού να 
υποβάλει Αίτηση εάν εύλογα πιστεύεται ότι είναι Δικαιούχος Μέτοχος.  



25 

Οι  Μέτοχοι του Εξωτερικού που επιθυμούν και επιτρέπεται να λάβουν τα δικαιώματά τους θα πρέπει να 
σημειώσουν ότι οι πληρωμές πρέπει να γίνονται με τον τρόπο ως περιγράφεται στο εδάφιο 4 του Μέρους 
2.  

Οι διατάξεις του εδαφίου 6 του Μέρους 2 θα εφαρμόζονται γενικά σε Εξαιρούμενους Μετόχους και σε 
άλλους Μετόχους του Εξωτερικού οι οποίοι δεν έχουν λάβει ή δεν είναι σε θέση να λάβουν τις Μετοχές 
της Ανοικτής Προσφοράς που τους παραχωρήθηκαν αρχικά.  

Ειδικοί περιορισμοί που σχετίζονται με ορισμένες δικαιοδοσίες αναφέρονται πιο κάτω:  

(α) Περιορισμοί Προσφοράς σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες  

Οι Μετοχές της Ανοικτής Προσφοράς δεν έχουν εγγραφεί και δεν πρόκειται να εγγραφούν σύμφωνα με 
τον Νόμο περί Κινητών Αξιών του Χρηματιστηρίου (Securities Act) ή σύμφωνα με οποιαδήποτε σχετική 
νομοθεσία περί κινητών αξιών οποιασδήποτε πολιτείας ή άλλης δικαιοδοσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και 
δεν μπορούν να προσφερθούν, να πωληθούν, να ληφθούν, να ασκηθούν, να μεταπωληθούν, να 
απορριφθούν, να μεταβιβαστούν ή παραδοθούν, άμεσα ή έμμεσα, εντός των Ηνωμένων Πολιτειών.  

Δεν γίνεται καμία προσφορά στις Ηνωμένες Πολιτείες και ούτε το έγγραφο αυτό, ούτε το Έντυπο Αίτησης 
δεν αποτελούν ούτε πρόκειται να αποτελέσουν προσφορά ή πρόσκληση για την υποβολή αίτησης, ή 
προσφορά ή πρόσκληση για την απόκτηση ή εγγραφή για οποιεσδήποτε Μετοχές της Ανοικτής 
Προσφοράς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα Έντυπα Αίτησης δεν θα αποσταλούν σε οποιονδήποτε Μέτοχο 
που έχει εγγεγραμμένη διεύθυνση στις Ηνωμένες Πολιτείες.  

Τα Έντυπα Αίτησης δεν θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα ταχυδρομείου στις Ηνωμένες Πολιτείες ή 
διαφορετικά να αποστέλλονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και όλα τα πρόσωπα που αποκτούν Μετοχές 
της Ανοικτής Προσφοράς και επιθυμούν να κατέχουν τέτοιες μετοχές σε εγγεγραμμένη μορφή πρέπει να 
παρέχουν διεύθυνση για εγγραφή των Μετοχών της Ανοικτής Προσφοράς που εκδίδονται κατά την 
άσκηση τους εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.  

Καμία Μετοχή της Ανοικτής Προσφοράς, το Έντυπο Διορισμού Πληρεξουσίου, το Έντυπο Αίτησης, το 
έγγραφο αυτό και κάθε άλλο έγγραφο που συνδέεται με την Ανοικτή Προσφορά δεν έχουν ή πρόκειται να 
εγκριθούν ή να απορριφθούν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Securities and Exchange Commission) 
των Ηνωμένων Πολιτειών ή από τις επιτροπές κεφαλαιαγοράς οποιασδήποτε πολιτείας ή άλλης 
δικαιοδοσίας των Ηνωμένων Πολιτειών ή από οποιαδήποτε άλλη ρυθμιστική αρχή, και καμία από τις πιο 
πάνω αρχές ή οποιαδήποτε επιτροπή κεφαλαιαγοράς δεν έχει αξιολογήσει ή εγκρίνει τα προτερήματα της 
προσφοράς των Μετοχών της Ανοικτής Προσφοράς, το Έντυπο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου, 
το Έντυπο Αίτησης, ή την ακρίβεια ή καταλληλότητα του εγγράφου αυτού ή οποιουδήποτε άλλου 
εγγράφου που συνδέεται με αυτήν την Ανοικτή Προσφορά. Οποιαδήποτε παράσταση σχετικά με το 
αντίθετο αποτελεί ποινικό αδίκημα στις Ηνωμένες Πολιτείες.  

Οποιοδήποτε άτομο που εγγράφεται για Μετοχές της Ανοικτής Προσφοράς θα θεωρείται ότι έχει δηλώσει, 
προβεί σε παράσταση, εγγυηθεί και συμφωνήσει με τις δηλώσεις και τις εγγυήσεις που καθορίζονται στο 
εδάφιο 7 του Μέρους 2 αυτού.  

Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να θεωρήσει ως άκυρο 
οποιοδήποτε Έντυπο Αίτησης: (i) που φαίνεται στην Τράπεζα ή στους αντιπροσώπους της ότι έχει 
εκτελεστεί ή αποσταλεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ή (ii) σε περίπτωση που η Τράπεζα πιστεύει ότι η 
αποδοχή του εν λόγω Εντύπου Αίτησης δυνατόν να παραβιάσει τις ισχύουσες νομοθετικές ή κανονιστικές 
απαιτήσεις, και η Τράπεζα δεν θα υποχρεούται να εκδώσει τις Μετοχές της Ανοικτής Προσφοράς σε 
σχέση με οποιοδήποτε τέτοιο Έντυπο Αίτησης.  

(β) Αυστραλία, Καναδάς, Ιαπωνία και Νότια Αφρική  

Λόγω των περιορισμών σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών της Αυστραλίας, του Καναδά, της 
Ιαπωνίας και της Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής, με την επιφύλαξη ορισμένων περιορισμένων 
εξαιρέσεων, δεν θα αποσταλούν οποιαδήποτε αντίγραφα του εγγράφου αυτού και κανένα Έντυπο Αίτησης  
σε Μετόχους που έχουν εγγεγραμμένες διευθύνσεις ή κατοικούν στην Αυστραλία, στον Καναδά, στην 
Ιαπωνία και στη Δημοκρατία της Νότιας Αφρικής ή σε οποιαδήποτε άλλη Εξαιρούμενη Χώρα και η 
Ανοικτή Προσφορά δεν μπορεί να μεταβιβαστεί ή να πωληθεί ή να απορριφθεί ή να παραδοθεί στις χώρες 
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αυτές. Ως εκ τούτου, δεν γίνεται καμία προσφορά για τις Μετοχές της Ανοικτής Προσφοράς ή για τα 
Δικαιώματα στα πλαίσια της Ανοικτής Προσφοράς μέσω του εγγράφου  αυτού ή οποιουδήποτε Εντύπου 
Αίτησης στους Μετόχους αυτούς.  

(γ) Άλλες χώρες του εξωτερικού  

Έντυπο Αίτησης από Δικαιούχους Μετόχους που έχουν εγγεγραμμένες διευθύνσεις στις Εξαιρούμενες 
Χώρες) δεν θα γίνει αποδεκτό. Δεν γίνεται καμία προσφορά ή πρόσκληση για εγγραφή για τις Μετοχές 
της Ανοικτής Προσφοράς μέσω του εγγράφου αυτού ή του Εντύπου Αίτησης στις Εξαιρούμενες Χώρες. 
Οι Μέτοχοι του Εξωτερικού που βρίσκονται σε δικαιοδοσίες εκτός των Εξαιρούμενων Χωρών μπορούν, 
με την επιφύλαξη των νόμων της σχετικής δικαιοδοσίας που τους αφορά, να αποδεχτούν τα δικαιώματά 
τους στο πλαίσιο της Ανοικτής Προσφοράς, σύμφωνα με τις οδηγίες που καθορίζονται στο παρόν έγγραφο 
και το Έντυπο Αίτησης.  

Μέτοχοι που έχουν εγγεγραμμένες διευθύνσεις ή κατοικούν ή είναι πολίτες χωρών εκτός Κύπρου θα 
πρέπει να συμβουλευτούν τους κατάλληλους επαγγελματίες συμβούλους τους όσον αφορά το κατά πόσον 
απαιτείται η λήψη κρατικών ή άλλων συγκαταθέσεων ή υπάρχει ανάγκη τήρησης οποιωνδήποτε άλλων 
διατυπώσεων, ούτως ώστε να μπορέσουν να λάβουν τα Δικαιώματα Συμμετοχής τους στα πλαίσια της 
Ανοικτής Προσφοράς. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία ως προς την επιλεξιμότητα σας για να 
αποδεχθείτε την προσφορά των Μετοχών της Ανοικτής Προσφοράς, θα πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως 
με τον κατάλληλο επαγγελματικό σας σύμβουλο.  

 (δ) Ηνωμένο Βασίλειο  

Το παρόν έγγραφο διανέμεται μόνο σε πρόσωπα στο Ηνωμένο Βασίλειο τα οποία εμπίπτουν εντός του 
πεδίου εφαρμογής του Άρθρου 43(2)(α) έως (δ) («Μέλη και πιστωτές ορισμένων νομικών προσώπων») 
της Οδηγίας του Ηνωμένου Βασιλείου με τίτλο Financial Promotion Order (όλα τα πρόσωπα αυτά 
αναφέρονται από κοινού ως τα «Σχετικά Πρόσωπα»). Το παρόν έγγραφο απευθύνεται μόνο στα Σχετικά 
Πρόσωπα και τα πρόσωπα που δεν αποτελούν Σχετικά Πρόσωπα δεν μπορούν να ενεργήσουν με βάση το 
έγγραφο αυτό ή να βασιστούν σε αυτό. Οποιαδήποτε επένδυση ή επενδυτική δραστηριότητα με την οποία 
σχετίζεται το παρόν έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων των Μετοχών της Ανοικτής Προσφοράς, διατίθεται 
μόνο στα Σχετικά Πρόσωπα και θα χρησιμοποιηθεί μόνο από τα Σχετικά Πρόσωπα.  

(ε) Ρωσία  

Το παρόν έγγραφο και οι πληροφορίες που περιέχει δεν αποτελούν προσφορά ή πρόσκληση για υποβολή 
προσφορών, για την πώληση, ανταλλαγή ή άλλη μεταβίβαση τίτλων στη Ρωσική Ομοσπονδία προς ή προς 
όφελος οποιουδήποτε προσώπου που είναι Ρώσος ή οποιασδήποτε οντότητας που είναι Ρωσική και δεν 
αποτελούν διαφήμιση ή προσφορά τίτλων στη Ρωσική Ομοσπονδία, κατά την έννοια των Ρωσικών νόμων 
περί κινητών αξιών. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο δεν προορίζονται σε 
οποιαδήποτε πρόσωπα στη Ρωσική Ομοσπονδία τα οποία δεν είναι «ειδικοί επενδυτές/qualified 
investors», κατά την έννοια του άρθρου 51.2 του Ομοσπονδιακού Νόμου αρ. 39-FZ «περί της Αγοράς 
Αξιών on the Securities Market» ημερομηνίας 22 Απριλίου 1996, όπως τροποποιήθηκε (οι «Ρώσοι 
Ειδικοί Επενδυτές») και δεν θα πρέπει να διανεμηθεί ή να κυκλοφορήσει στη Ρωσία ή διατεθεί στη 
Ρωσία σε οποιαδήποτε πρόσωπα που δεν είναι Ρώσοι Ειδικοί Επενδυτές, εκτός εάν και στο βαθμό που 
επιτρέπονται διαφορετικά να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες σύμφωνα με το Ρωσικό δίκαιο. Οι 
Συνήθεις Μετοχές δεν έχουν εγγραφεί και δεν πρόκειται να εγγραφούν στη Ρωσία και δεν προορίζονται 
για «τοποθέτηση» ή «κυκλοφορία» στη Ρωσία (όπως ο κάθε όρος αυτός τυγχάνει ερμηνείας από τη 
Ρωσική νομοθεσία περί κινητών αξιών), εκτός εάν και στο βαθμό που επιτρέπεται διαφορετικά από τη 
Ρωσική νομοθεσία.  

(στ) Ουκρανία  

Καμία διάταξη στο παρόν έγγραφο ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα, πληροφορίες ή επικοινωνίες σχετικά με 
τις Μετοχές της Ανοικτής Προσφοράς δεν θα ερμηνεύεται με τέτοιον τρόπο ώστε να περιέχει οποιαδήποτε 
προσφορά ή πρόσκληση, ή προώθηση όσον αφορά οποιαδήποτε κυκλοφορία, διανομή, τοποθέτηση, 
πώληση, αγορά ή άλλη μεταβίβαση ή διαφήμιση για τις Μετοχές της Ανοικτής Προσφοράς στο έδαφος 
της Ουκρανίας.  
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(ζ) Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι  

Το παρόν έγγραφο δεν αποτελεί γενική προσφορά για την πώληση ή αγορά ή πρόσκληση για την υποβολή 
προσφορών για την αγορά ή εγγραφή για τις Μετοχές της Ανοικτής Προσφοράς ή για οποιεσδήποτε άλλες 
κινητές αξίες ή για υπηρεσίες επιχειρηματικών επενδύσεων στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους. Αυτό το 
έγγραφο δεν μπορεί να αποσταλεί ή να διανεμηθεί σε πρόσωπα στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους και οι 
Μετοχές της Ανοικτής Προσφοράς δεν είναι διαθέσιμες στα πρόσωπα αυτά και δεν θα γίνει οποιαδήποτε 
πρόσκληση ή προσφορά για την εγγραφή, την αγορά ή την απόκτηση με άλλο τρόπο των Μετοχών της 
Ανοικτής Προσφοράς σε πρόσωπα που βρίσκονται στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους. Ωστόσο, οι 
Μετοχές της Ανοικτής Προσφοράς μπορούν να προσφερθούν και να πωληθούν σε επιχειρηματικές 
εταιρείες και σε διεθνείς συνεταιρισμούς περιορισμένης ευθύνης που υφίστανται σύμφωνα με τους νόμους 
των Βρετανικών Παρθένων Νήσων, νοουμένου ότι κάθε τέτοια προσφορά και πώληση γίνεται εκτός των 
Βρετανικών Παρθένων Νήσων ή με τον τρόπο που επιτρέπεται να διενεργηθεί σύμφωνα με τη  νομοθεσία 
των Βρετανικών Παρθένων Νήσων. Στο βαθμό που το έγγραφο αυτό αποστέλλεται σε κάθε 
επιχειρηματική εταιρεία και διεθνή συνεταιρισμό περιορισμένης ευθύνης στις Βρετανικές Παρθένες 
Νήσους, θα αποσταλεί μόνο στο εγγεγραμμένο γραφείο της εν λόγω επιχειρηματικής εταιρείας και του 
διεθνούς συνεταιρισμού περιορισμένης ευθύνης και οι πληροφορίες που θα ληφθούν σε οποιοδήποτε άλλο 
μέρος δεν θα λαμβάνονται υπόψη.   

Το παρόν έγγραφο δεν έχει θεωρηθεί ή εγκριθεί ή καταχωρηθεί στην Επιτροπή Οικονομικών Υπηρεσιών 
(Financial Services Commission) των Βρετανικών Παρθένων Νήσων. 

 

7. Δηλώσεις και εγγυήσεις σχετικά με εδάφη εξωτερικού  

Οποιοδήποτε πρόσωπο υποβάλει Έντυπο Αίτησης ή ζητά την εγγραφή των Μετοχών της Ανοικτής 
Προσφοράς που περιλαμβάνονται στο εν λόγω έντυπο, δηλώνει και εγγυάται προς την Τράπεζα ότι, εκτός 
και εάν δοθούν αποδεικτικά στοιχεία προς ικανοποίηση της Τράπεζας ότι η χρήση από το πρόσωπο αυτό 
του Εντύπου Αίτησης δεν θα έχει ως αποτέλεσμα την παράβαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομικής 
απαίτησης σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία ότι: (i) το εν λόγω πρόσωπο δεν αποδέχεται το Έντυπο Αίτησης 
από εντός των Ηνωμένων Πολιτειών ή από εντός οποιασδήποτε άλλης Εξαιρούμενης Χώρας, (ii) το εν 
λόγω πρόσωπο δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε περιοχή στην οποία είναι παράνομο να προβεί ή να 
αποδεχτεί μια προσφορά για να εγγραφεί για Μετοχές της Ανοικτής Προσφοράς ή για να χρησιμοποιήσει 
το Έντυπο Αίτησης με οποιονδήποτε τρόπο με τον οποίο το εν λόγω πρόσωπο το έχει χρησιμοποιήσει ή 
πρόκειται να το χρησιμοποιήσει, (iii) το εν λόγω πρόσωπο δεν ενεργεί σε μη διακριτική βάση για πρόσωπο 
που βρίσκεται εντός των Ηνωμένων Πολιτειών ή σε οποιαδήποτε άλλη Εξαιρούμενη Χώρα ή σε 
οποιοδήποτε έδαφος που αναφέρεται στο σημείο (ii) κατά το χρόνο που δόθηκαν οδηγίες για την αποδοχή 
ή απόρριψη, και (iv) το εν λόγω πρόσωπο δεν αποκτά Μετοχές της Ανοικτής Προσφοράς με σκοπό να 
προσφέρει, να πωλήσει, να μεταπωλήσει, να μεταβιβάσει, να παραδώσει ή να διανείμει, άμεσα ή έμμεσα, 
οποιεσδήποτε τέτοιες Μετοχές της Ανοικτής Προσφοράς στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε οποιαδήποτε άλλη 
Εξαιρούμενη Χώρα ή σε οποιοδήποτε έδαφος που αναφέρεται στο σημείο (ii) πιο πάνω.  

Η Τράπεζα δύναται να θεωρήσει ως άκυρη οποιαδήποτε αποδοχή ή προτιθέμενη αποδοχή της 
παραχώρησης των Μετοχών της Ανοικτής Προσφοράς που περιλαμβάνονται σε Έντυπο Αίτησης ή την 
απόρριψη ή προτιθέμενη απόρριψη Εντύπου Αίτησης, εφόσον: (α) διαφανεί στην Τράπεζα ότι έχει 
εκτελεστεί ή αποσταλεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή από οποιαδήποτε άλλη Εξαιρούμενη Χώρα ή 
διαφορετικά κατά τρόπο που δυνατόν να συνεπάγεται παράβαση της νομοθεσίας οποιασδήποτε 
δικαιοδοσίας ή εάν η Τράπεζα πιστεύει ότι κάτι τέτοιο μπορεί να παραβιάζει οποιαδήποτε ισχύουσα 
νομική ή κανονιστική απαίτηση, (β) παρέχει διεύθυνση σε οποιασδήποτε Εξαιρούμενη Χώρα, 
συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, για την παράδοση των Καταστάσεων συμμετοχής στο 
κεφάλαιο ή τίτλους μετοχών για τις Μετοχές της Ανοικτής Προσφοράς (ή οποιασδήποτε δικαιοδοσίας 
εκτός Κύπρου στην οποία θα ήταν παράνομο να παραδώσει τα εν λόγω πιστοποιητικά), ή (γ) έχει ως 
στόχο να αποκλείσει τη δήλωση και εγγύηση που απαιτείται από το εδάφιο αυτό.  
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8. Αποποίηση   

Οι διατάξεις των εδαφίων 6 και 7 του Μέρους 2 αυτού και οποιωνδήποτε άλλων όρων της Ανοικτής 
Προσφοράς σχετικά με Εξαιρούμενους Μετόχους μπορούν να τύχουν αποποίησης, διαφοροποίησης ή 
τροποποίησης όσον αφορά συγκεκριμένο(ους) Μέτοχο(ους) ή γενικά από την Τράπεζα κατά την απόλυτη 
της κρίση. Με την επιφύλαξη αυτή, οι διατάξεις των εδαφίων 6 και 7 του Μέρους 2 αυτού υπερισχύουν 
οποιουσδήποτε όρους της Ανοικτής Προσφοράς που δεν συνάδουν με το παρόν. Αναφορές στα εδάφια 6 
και 7 αυτού του Μέρους 2 και στον παρόν εδάφιο 8 του Μέρους 2 όσον αφορά τους Μετόχους, θα 
περιλαμβάνουν αναφορές στο πρόσωπο ή στα πρόσωπα που εκτελούν ένα Έντυπο Αίτησης και, σε 
περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα εκτελούν ένα Έντυπο Αίτησης, οι διατάξεις αυτού του 
εδαφίου 8 του Μέρους 2 εφαρμόζονται από κοινού σε καθένα από αυτά.  

9. Χρόνοι και ημερομηνίες  

Η Τράπεζα, κατά την απόλυτη κρίση της, θα έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να παρατείνει 
οποιαδήποτε ημερομηνία που καθορίζεται στο παρόν έγγραφο όσον αφορά την Αύξηση Μετοχικού 
Κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης, άνευ περιορισμού, της ημερομηνίας κατά την οποία αποστέλλονται τα 
Έντυπα Αίτησης, των ημερομηνιών και του χρόνου για την εκπλήρωση οποιωνδήποτε Προϋποθέσεων 
(νοουμένου ότι η ολοκλήρωση της Ανοικτής Προσφοράς δεν θα λάβει χώρα μετά από την 15η Οκτωβρίου 
2014) και της τελευταίας ημερομηνίας για αποδοχή σύμφωνα με την Ανοικτή Προσφορά και όλων των 
σχετικών ημερομηνιών που ορίζονται στο παρόν έγγραφο. Υπό αυτές τις συνθήκες, η Τράπεζα θα δώσει 
ειδοποίηση για την αλλαγή δημοσιεύοντας ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της (www.bankofcyprus.com).  

10. Εφαρμοστέο δίκαιο  

Οι όροι και οι προϋποθέσεις της Ανοικτής Προσφοράς, όπως καθορίζονται στο παρόν έγγραφο και το 
Έντυπο Αίτησης θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Κύπρου.  

11. Δικαιοδοσία  

Τα δικαστήρια της Κύπρου θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για να διευθετήσουν οποιανδήποτε 
διαφορά, είτε συμβατική είτε  μη συμβατική, που μπορεί να προκύψει από ή σε σχέση με την Ανοικτή 
Προσφορά, το παρόν έγγραφο και/ή το Έντυπο Αίτησης. Αποδεχόμενος δικαιώματα υπό την Ανοικτή 
Προσφορά σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στο παρόν έγγραφο και στο Έντυπο Αίτησης, κάθε 
Δικαιούχος Μέτοχος αμετάκλητα υποβάλλει εαυτόν στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της 
Κύπρου και παραιτείται από οποιανδήποτε ένσταση κατά διαδικασιών σε οποιοδήποτε τέτοιο δικαστήριο 
με το αιτιολογικό του τόπου ή με το αιτιολογικό ότι έχουν εγερθεί διαδικασίες σε μη κατάλληλο φόρουμ. 
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ΜΕΡΟΣ 3 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις που καθορίζονται στο παρόν Μέρος 3 προορίζονται ως γενικές μόνο 
κατευθυντήριες γραμμές και, ως εκ τούτου, θα πρέπει επίσης να διαβάσετε του Μέρος 2 (Όροι και 
Προϋποθέσεις της Ανοικτής Προσφοράς) του εγγράφου αυτού για περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά 
τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβείτε. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τις 
ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβείτε, συνιστάται να αναζητήσετε άμεσα τη δική σας προσωπική 
χρηματοοικονομική συμβουλή από το χρηματιστή, το δικηγόρο, το λογιστή, ή από άλλο κατάλληλο 
ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο. Επισύρεται η προσοχή των Μετόχων Εξωτερικού στο εδάφιο 
6 του Μέρους 2 (Όροι και Προϋποθέσεις της Ανοικτής Προσφοράς) του εγγράφου αυτού.  

1. Τι είναι η Ανοικτή Προσφορά;  

Ανοικτή Προσφορά είναι ένας τρόπος με τον οποίο εταιρείες δύναται να αντλήσουν κεφάλαια και 
συνδυάζεται συχνά με ιδιωτική τοποθέτηση σε θεσμικούς επενδυτές. Κατά την Τοποθέτηση, η Τράπεζα 
έχει λάβει συμβατικές ανέκκλητες δεσμεύσεις για την αγορά μετοχών της Τράπεζας από θεσμικούς 
επενδυτές και από ορισμένους υφιστάμενους μετόχους οι οποίοι είναι «επαγγελματίες επενδυτές» ως 
ορίζονται στην οδηγία περί Ενημερωτικού Δελτίου (παρέχοντας την δυνατότητα στην Τράπεζα να 
υλοποιήσει την εξαίρεση από την δημοσίευση εγκεκριμένου ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με την 
Ευρωπαϊκή Οδηγία περί Ενημερωτικού Δελτίου) ή παρόμοια καταρτισμένους επαγγελματίες θεσμικούς 
επενδυτές σε άλλες δικαιοδοσίες. Ωστόσο, επιθυμία  της Τράπεζας ήταν  να  παρέχεται η  δυνατότητα σε 
μεγαλύτερο κύκλο υφιστάμενων μετόχων να  εγγραφούν για  απόκτηση αυτών των μετοχών. Ως εκ 
τούτου, η Ανοικτή Προσφορά παρέχει στους υφιστάμενους μετόχους το δικαίωμα να εγγραφούν για 
ποσοστό μέχρι 20% του συνολικού ποσού των μετοχών που διατέθηκαν μέσω της Τοποθέτησης σε 
καθορισμένη τιμή κατ’ αναλογία με την υφιστάμενη τους συμμετοχή στο κεφάλαιο. Η καθορισμένη τιμή 
είναι η ίδια με την τιμή που θα καταβληθεί από τους θεσμικούς επενδυτές και από ορισμένους 
υφιστάμενους μετόχους για τις μετοχές στα πλαίσια της Τοποθέτησης.  

Η Ανοικτή Προσφορά αποτελεί μια πρόσκληση από την Τράπεζα προς τους Δικαιούχους Μετόχους για να 
υποβάλουν αίτηση ώστε να εγγραφούν συνολικά για 833,333,333 Μετοχές της Ανοικτής Προσφοράς στην 
τιμή των €0.24 ανά Μετοχή της Ανοικτής Προσφοράς. Η Ανοικτή Προσφορά προσφέρεται κατ’ αναλογία, 
σύμφωνα με τον αριθμό των Υφιστάμενων Συνήθων Μετοχών που κατείχαν στις 5.00 μ.μ. κατά την 
Ημερομηνία Αρχείου (ήτοι στις 28 Ιουλίου του 2014). Αυτό σημαίνει ότι θα δικαιούστε να εγγραφείτε για 
αριθμό Μετοχών της Ανοικτής Προσφοράς κατ’ αναλογία με το ποσοστό που κατείχατε  σε σχέση με το 
συνολικό αριθμό των Υφιστάμενων Συνήθων Μετοχών κατά την Ημερομηνία Αρχείου. Υφιστάμενες 
Συνήθεις Μετοχές που κατέχονται από Μετόχους που δεν είναι Δικαιούχοι Μέτοχοι δεν θα 
συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό αυτό. Αν το δικαίωμά σας σε Μετοχές της Ανοικτής Προσφοράς 
δεν είναι ακέραιος αριθμός, δεν θα δικαιούστε να αγοράσετε κλασματικά υπόλοιπα Μετοχών της 
Ανοικτής Προσφοράς  και το δικαίωμά σας θα στρογγυλοποιείται προς τα κάτω στον πλησιέστερο 
ακέραιο αριθμό.  

Η Ανοικτή Προσφορά απαιτεί από κάθε Δικαιούχο Μέτοχο να εγγραφεί για Μετοχές της Ανοικτής 
Προσφοράς έναντι συνολικής αντιπαροχής ύψους τουλάχιστον €100,000 (επιτρέποντας στην Τράπεζα να 
υλοποιήσει  την εξαίρεση από την δημοσίευση εγκεκριμένου ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με την 
ευρωπαϊκή οδηγία περί Ενημερωτικού Δελτίου).  

Επιπλέον, η Τράπεζα παρέχει επίσης στους Δικαιούχους Μετόχους την ευκαιρία, νοουμένου ότι θα 
ασκήσουν όλα τα Δικαιώματα Συμμετοχής τους στα πλαίσια της Ανοικτής Προσφοράς, για να υποβάλουν 
αίτηση για Επιπρόσθετες Μετοχές, μέσω του Δικαιώματος Αίτησης για Επιπρόσθετες Μετοχές. Ο 
συνολικός αριθμός των Μετοχών της Ανοικτής Προσφοράς είναι καθορισμένος και δεν θα αυξηθεί 
ανάλογα με την ανταπόκριση μέσω των οποιωνδήποτε αιτήσεων υποβληθούν στα πλαίσια του 
Δικαιώματος Αίτησης για Επιπρόσθετες Μετοχές. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στα πλαίσια του 
Δικαιώματος Αίτησης για Επιπρόσθετες Μετοχές θα ικανοποιηθούν μόνο στο βαθμό που άλλοι Δικαιούχοι 
Μέτοχοι δεν έχουν υποβάλει αίτηση, ή δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση, για να λάβουν πλήρως το 
Δικαίωμα Συμμετοχής τους στην Ανοικτή Προσφορά και στο βαθμό που έχουν συσσωρευτεί κλασματικά 



30 

δικαιώματα για Μετοχές της Ανοικτής Προσφοράς και αυτά διατίθενται στα πλαίσια του Δικαιώματος 
Αίτησης για Επιπρόσθετες Μετοχές.  

Κάθε Δικαιούχος Μέτοχος μπορεί να υποβάλει αίτηση δυνάμει του Δικαιώματος Αίτησης για 
Επιπρόσθετες Μετοχές μέχρι τον συνολικό αριθμό των Μετοχών της Ανοικτής Προσφοράς. Κάθε 
Μέτοχος που Συμμετέχει στο Δικαίωμα Αίτησης για Επιπρόσθετες Μετοχές θα λάβει το χαμηλότερο από 
τα εξής: (i) τον αριθμό των Επιπρόσθετων Μετοχών που ζητήθηκαν από τον εν λόγω Μέτοχο που 
Συμμετέχει στο Δικαίωμα Αίτησης για Επιπρόσθετες Μετοχές και (ii) τον αριθμό των Επιπρόσθετων 
Μετοχών που θα κατανέμονταν στον εν λόγω Μέτοχο που συμμετέχει στο Δικαίωμα Αίτησης για 
Επιπρόσθετες Μετοχές σε περίπτωση που η αρχική κατανομή προς όλους τους Μετόχους που 
Συμμετέχουν στο Δικαίωμα Αίτησης για Επιπρόσθετες Μετοχές θα γινόταν αναλογικά με τις αντίστοιχες 
τους Υφιστάμενες Συμμετοχές στο Μετοχικό Κεφάλαιο κατά την Ημερομηνία Αρχείου  

Εάν ένας Μέτοχος που συμμετέχει στο Δικαίωμα Αίτησης για Επιπρόσθετες Μετοχές  έχει υποβάλει 
αίτηση για αριθμό Επιπρόσθετων Μετοχών ο οποίος τελικά είναι μικρότερος από το αριθμό Επιπρόσθετων 
Μετοχών που δικαιούται να λάβει αναλογικά, ο αριθμός των Επιπρόσθετων Μετοχών που ισούται με τη 
διαφορά αυτή θα προστεθεί στον αριθμό των Επιπρόσθετων Μετοχών που είναι διαθέσιμες για 
επιπρόσθετη διανομή σε Μετόχους που Συμμετέχουν στο Δικαίωμα Αίτησης για Επιπρόσθετες Μετοχές 
και που υπέβαλαν αίτηση για αριθμό Επιπρόσθετων Μετοχών που είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό 
Επιπρόσθετων Μετοχών που τελικά δικαιούνται να λάβουν σύμφωνα με το κατ’ αναλογία ποσοστό που 
κατέχουν. Οποιεσδήποτε τέτοιες διαθέσιμες Επιπρόσθετες Μετοχές θα διανεμηθούν αναλογικά σύμφωνα 
με την αντίστοιχη Υφιστάμενη Συμμετοχή στο Μετοχικό Κεφάλαιο κατά την Ημερομηνία Αρχείου, έναντι 
εκείνων των Μετόχων που Συμμετέχουν στο Δικαίωμα Αίτησης για Επιπρόσθετες Μετοχές που υπέβαλαν 
αίτηση για αριθμό Επιπρόσθετων Μετοχών που τελικά είναι μεγαλύτερος από το αντίστοιχο τους 
αναλογικό δικαίωμα, νοουμένου ότι ο συνολικός αριθμός των Επιπρόσθετων Μετοχών που θα διανεμηθεί 
σε οποιονδήποτε Μέτοχο που Συμμετέχει στο Δικαίωμα Αίτησης για Επιπρόσθετες Μετοχές δεν θα 
υπερβαίνει τον αριθμό των Επιπρόσθετων Μετοχών για τις οποίες υπέβαλε αίτηση.  

Οποιοιδήποτε Δικαιούχοι Μέτοχοι οι οποίοι θα κληθούν να καταβάλουν ποσό χαμηλότερο από €100,000 
σε σχέση με την άσκηση των Δικαιωμάτων Συμμετοχής τους  για Μετοχές της Ανοικτής Προσφοράς θα 
είναι σε θέση να συμμετάσχουν στην Ανοικτή Προσφορά μόνο εάν, και στο βαθμό που τυγχάνουν 
παραχώρησης, τέτοιου αριθμού Επιπρόσθετων Μετοχών έτσι ώστε το συνολικό τίμημα που θα είναι 
πληρωτέο σε σχέση με τις Μετοχές της Ανοικτής Προσφοράς να είναι τουλάχιστον €100,000. 

Δεν μπορεί να δοθεί καμία διαβεβαίωση ότι θα ικανοποιηθούν πλήρως ή εν μέρει ή καθόλου οι αιτήσεις 
των Δικαιούχων Μετόχων στα πλαίσια του Δικαιώματος Αίτησης για Επιπρόσθετες Μετοχές. Εάν, και στο 
βαθμό που θα ικανοποιηθούν πλήρως όλες οι έγκυρες αιτήσεις στα πλαίσια του Δικαιώματος Αίτησης για 
Επιπρόσθετες Μετοχές εξακολουθούν να υπάρχουν Μετοχές της Ανοικτής Προσφοράς για τις οποίες δεν 
υποβλήθηκε αίτηση κατά τη λήξη της Περιόδου της Ανοικτής Προσφοράς, τα σχετικά Δικαιώματα στα 
πλαίσια της Ανοικτής Προσφοράς θα λήξουν η ώρα 1:30 μ.μ. κατά την τελευταία ημέρα της Περιόδου 
Ανοικτής  Προσφοράς, ήτοι στις 21 Αυγούστου 2014 . 

2. Πώς διαφέρει η Ανοικτή Προσφορά από δικαιώματα έκδοσης προτίμησης (rights issue);  

Οι Μέτοχοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η Ανοικτή Προσφορά δεν αποτελεί δικαιώματα προτίμησης  
(rights issue) και, ως εκ τούτου, τα Έντυπα Αίτησης δεν αποτελούν διαπραγματεύσιμα έγγραφα και δεν 
μπορούν να είναι αντικείμενο συναλλαγών. Περαιτέρω, οι νέες μετοχές για τις οποίες δεν υποβλήθηκε 
αίτηση στο πλαίσιο της Ανοικτής Προσφοράς δεν θα πωληθούν στην αγορά προς όφελος των μετόχων οι 
οποίοι δεν έχουν υποβάλει  αίτηση στα πλαίσια της Ανοικτής Προσφοράς και οι μέτοχοι που δεν 
υποβάλλουν αίτηση για να λάβουν τα δικαιώματα τους δεν θα έχουν οποιαδήποτε δικαιώματα, και δεν θα 
λάβουν οποιοδήποτε όφελος στο πλαίσιο της Ανοικτής Προσφοράς. Οποιεσδήποτε νέες μετοχές δεν 
ζητήθηκαν και κλασματικά δικαιώματα σε νέες μετοχές, σύμφωνα με την Ανοικτή Προσφορά θα 
συγκεντρώνονται και θα διατίθενται στο πλαίσιο του Δικαιώματος Αίτησης για Επιπρόσθετες Μετοχές.  

Μια άλλη σημαντική διαφορά είναι ότι,  για σκοπούς συμμετοχής στην Ανοικτή Προσφορά οι μέτοχοι θα 
δικαιούνται να εγγραφούν για μετοχές μόνο έναντι συνολικού τιμήματος τουλάχιστον €100,000 ανά 
μέτοχο, παρέχοντας την δυνατότητα στην Τράπεζα να υλοποιήσει την εξαίρεση που παρέχεται από την 
δημοσίευση εγκεκριμένου ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία περί Ενημερωτικού 
Δελτίου για την προσφορά μετοχών. Κατά συνέπεια, το παρόν έγγραφο δεν έχει υποβληθεί στη διαδικασία 
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έγκρισης της ΕΚ, σύμφωνα με τον περί Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο και τον περί Ενημερωτικού Δελτίου 
Κανονισμό, και, επομένως, δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με τον Ενημερωτικού Δελτίου 
Νόμο και τον περί Ενημερωτικού Δελτίου Κανονισμό. Για το λόγο αυτό, η Τράπεζα έχει προτείνει να 
διαθέσει μέχρι €100,000,000 συνολικού τιμήματος επιπρόσθετες νέες μετοχές οι οποίες θα είναι 
διαθέσιμες για εγγραφή από τους μετόχους στην Προσφορά για Ιδιώτες και άλλους μετόχους η οποία δεν 
θα υπόκειται στον περιορισμό ελάχιστης αντιπαροχής. Θα ετοιμαστεί ξεχωριστό ενημερωτικό δελτίο για 
σκοπούς της οδηγίας περί Ενημερωτικού Δελτίου σε σχέση με την Προσφορά για Ιδιώτες και άλλους 
μετόχους και την εισαγωγή των μετοχών της Τράπεζας στο ΧΑΚ και στο ΧΑ. Και τα δύο αυτά γεγονότα 
αναμένονται, επί του παρόντος, να λάβουν χώρα πριν από τη λήξη του 2014.  

Τέλος, επειδή η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου δεν αποτελεί έκδοση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς 
Μετοχών, οι Υφιστάμενοι Μέτοχοι πρέπει να αποποιηθούν τα δικαιώματα προτίμησης τους και αυτό 
αποτελεί ένα από τα ψηφίσματα που θα πρέπει να εγκριθεί από τους Υφιστάμενου Μετόχους που να 
αντιπροσωπεύουν όχι λιγότερο από το 75% των Υφιστάμενων Συνήθων Μετοχών που φέρουν δικαίωμα 
ψήφου και παραστούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Δικαιώματα προτίμησης αποτελούν τα 
δικαιώματα που έχουν οι μέτοχοι για να λάβουν προσφορά για τις μετοχές μιας εταιρείας προτού αυτές να 
διατεθούν σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να διεξαγάγει την 
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου χωρίς την παραχώρηση  δικαιώματος προτίμησης στους μετόχους, 
προκειμένου να διευκολύνει την ταχεία εκτέλεση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και για μεγαλύτερη 
πιθανότητα επιτυχίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την άποψη ότι η μη εφαρμογή των δικαιωμάτων 
προτίμησης δεν θα βλάψει αδικαιολόγητα τους Μετόχους καθότι τους έχει δοθεί και τους δίδεται η 
δυνατότητα να συμμετέχουν σε κάθε φάση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου για την οποία είναι 
δικαιούχοι και θα τους δοθεί η ευκαιρία να συμμετάσχουν στην Προσφορά για Ιδιώτες και άλλους 
μετόχους, ως περιγράφεται πιο πάνω.  

3. Πότε θα λάβει χώρα η Ανοικτή Προσφορά και ποιες είναι οι προϋποθέσεις της Ανοικτής 
Προσφοράς;  

Το χρονοδιάγραμμα για την Ανοικτή Προσφορά ορίζεται στο εδάφιο «Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα των 
Κύριων Περιστατικών» του εγγράφου αυτού αλλά υπόκειται σε κάποια αλλαγή και αβεβαιότητα διότι 
τόσο η Τοποθέτηση όσο και η Ανοικτή Προσφορά υπόκεινται στις ακόλουθες αιρέσεις:  

(Α)  την έγκριση ορισμένων ψηφισμάτων κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση,  

(Β)  την έκδοση διατάγματος του Δικαστηρίου το οποίο εγκρίνει τη Μείωση της Ονομαστικής Αξίας των 
Συνήθων Μετοχών, και  

(Γ)  την κατάθεση του διατάγματος του Δικαστηρίου στο Τμήμα του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου 
Παραλήπτη.  

Η μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών είναι απαραίτητη διότι, σύμφωνα με τον κυπριακό Περί 
Εταιρειών Νόμο, η Τράπεζα δεν επιτρέπεται να εκδώσει Συνήθεις Μετοχές σε τιμή ανά Συνήθη Μετοχή η 
οποία είναι χαμηλότερη από την ονομαστική αξία κάθε Συνήθους Μετοχής. Αν και η Τράπεζα πιστεύει ότι 
είναι εύλογο να αναμένεται ότι το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας θα ορίσει ημερομηνία ακρόασης 
περίπου μια εβδομάδα μετά από την καταχώρηση της αίτησης, δεν μπορεί να υπάρξει καμία διαβεβαίωση 
για το πότε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας θα ορίσει την ακρόαση ή ότι δεν θα ζητήσει την παροχή 
ειδοποίησης στους Υφιστάμενους Μετόχους εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος πριν από την 
ακρόαση.  

Ως εκ τούτου, η Τράπεζα δεν μπορεί να παράσχει οποιαδήποτε διαβεβαίωση ότι οποιοδήποτε από τα 
γεγονότα που αναφέρονται στο χρονοδιάγραμμα, ιδίως η έγκριση της μείωσης της ονομαστικής αξίας των 
Συνήθων Μετοχών από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, θα λάβει όντως χώρα ή θα λάβει χώρα στις 
σχετικές ημερομηνίες ή εντός των σχετικών χρονικών περιθωρίων που υποδεικνύονται.  

Επιπλέον, εάν δεν ικανοποιηθεί οποιαδήποτε από τις πιο πάνω αιρέσεις, η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 
δεν θα προχωρήσει. Τα ποσά που θα  ληφθούν δυνάμει της Ανοικτής Προσφοράς θα επιστραφούν στους 
αιτητές (με ευθύνη του αιτητή) χωρίς τόκο, μέσω επιταγής ή, εάν προσδιορίζεται στο Έντυπο Αίτησης, 
στον τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί στην Τράπεζα. μόλις είναι πρακτικά δυνατόν μετά από το γεγονός 
αυτό. 
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Επιπλέον ποσά σε σχέση με τις αιτήσεις που δεν ικανοποιήθηκαν στο ακέραιο θα επιστραφούν στον 
αιτητή (με ευθύνη του αιτητή) χωρίς τόκο, μόλις είναι πρακτικά δυνατόν μετά από το γεγονός αυτό, μέσω 
επιταγής ή, εάν προσδιορίζεται στο Έντυπο Αίτησης, στον τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται στην 
Τράπεζα.  

4. Πώς μπορώ να γνωρίζω κατά πόσον είμαι δικαιούχος για να συμμετάσχω στην Ανοικτή 
Προσφορά;  

Εάν κατείχατε Συνήθεις Μετοχές κατά την Ημερομηνία Αρχείου, δεν έχετε πωλήσει όλες σας τις Συνήθεις 
Μετοχές πριν από την Ημερομηνία Αρχείου και δεν είστε Μέτοχος που βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
Εξαιρούμενη Χώρα δικαιούστε να εγγραφείτε για τις Μετοχές της Ανοικτής Προσφοράς στο πλαίσιο της 
Ανοικτής Προσφοράς.  

5. Τι είναι το Έντυπο Αίτησης;  

Είναι το έντυπο το οποίο μπορείτε να βρείτε στο πίσω μέρος του εγγράφου αυτού και το οποίο θα πρέπει 
να συμπληρώσετε εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην Ανοικτή Προσφορά.  

6. Ποιες είναι οι επιλογές μου σε σχέση με την Ανοικτή Προσφορά και πώς μπορώ να συμπληρώσω 
το  Έντυπο Αίτησης;  

 (α) Εάν δεν επιθυμείτε να λάβετε τα Δικαιώματα Συμμετοχής σας στα πλαίσια της Ανοικτής 
Προσφοράς  

Εάν δεν επιθυμείτε να ασκήσετε τα Δικαιώματα Συμμετοχής σας στα πλαίσια της Ανοικτής Προσφοράς 
δεν χρειάζεται να προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια ή να συμπληρώσετε το Έντυπο Αίτησης. Σε τέτοια  
περίπτωση, δεν θα λάβετε οποιεσδήποτε Μετοχές στην Ανοικτή Προσφορά. Επίσης, δεν θα λάβετε 
οποιοδήποτε ποσό εάν διατεθούν οι Μετοχές της Ανοικτής Προσφοράς για τις οποίες θα μπορούσατε να 
εγγραφείτε, γεγονός που θα συνέβαινε δυνάμει μιας έκδοσης δικαιωμάτων προτίμησης, νοουμένου ότι η 
τιμή στην οποία θα πωλούνταν υπέρβαινε τα έξοδα και τις δαπάνες για την υλοποίηση της πώλησης. Δεν 
μπορείτε να πωλήσετε τα Δικαιώματα Συμμετοχής σας στην Ανοικτή Προσφορά σε κανένα άλλο 
πρόσωπο. Εντούτοις, οι Μέτοχοι ενθαρρύνονται να ψηφίσουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση με το να 
παραστούν αυτοπροσώπως ή συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας το Έντυπο Διορισμού Πληρεξουσίου 
Αντιπροσώπου που επισυνάπτεται στο παρόν έγγραφο.  

Εάν δεν λάβετε οποιαδήποτε από τα Δικαιώματα σας στα πλαίσια της Ανοικτής Προσφοράς, τότε, 
νοουμένου ότι θα εκδοθούν 4,166,666,667 Νέες Συνήθεις Μετοχές σύμφωνα με την Αύξηση Μετοχικού 
Κεφαλαίου, η συμμετοχή σας στο κεφάλαιο της Τράπεζας θα υποστεί απομείωση κατά 46.7%.  

(β) Εάν επιθυμείτε να λάβετε το σύνολο αλλά όχι περισσότερες, από τις Μετοχές που σας αναλογούν 
σύμφωνα με το Δικαίωμα Συμμετοχής σας στα πλαίσια της Ανοικτής Προσφοράς 

Εάν επιθυμείτε να λάβετε όλες τις Μετοχές της Ανοικτής Προσφοράς που δικαιούστε σύμφωνα με το 
Δικαίωμα Συμμετοχής σας στα πλαίσια της Ανοικτής Προσφοράς, αλλά όχι περισσότερες από τον αριθμό 
αυτό. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει:   

(1) να αναγράψετε το όνομα(τα) και τη διεύθυνση του εγγεγραμμένου κατόχου(ων) στο Πεδίο 1 στο 
Έντυπο Αίτησης. Αυτό είναι το όνομα(τα) του φυσικού ή νομικού προσώπου(ων) που 
εμφανίζονται στο μητρώο των μετόχων της Τράπεζας και μπορείτε να το βρείτε στην τελευταία 
δήλωση μετοχικής συμμετοχής που έχετε λάβει από την Τράπεζα,  

(2) να αναγράψετε τον αριθμό των Υφιστάμενων Συνήθων Μετοχών που είναι εγγεγραμμένες στο 
όνομά σας η ώρα  5.00 μ.μ. κατά την Ημερομηνία Αρχείου (δηλαδή στις 28 Ιουλίου 2014) στο 
Πεδίο 2 στο Έντυπο Αίτησης. Αυτός θα πρέπει να είναι ο συνολικός αριθμός των Συνήθων 
Μετοχών που εμφανίζονται στην τελευταία δήλωση μετοχικής συμμετοχής που έχετε λάβει από 
την Τράπεζα, δεδομένου ότι δεν έχετε μεταβιβάσει οποιεσδήποτε από τις εν λόγω Συνήθεις 
Μετοχές από την ημερομηνία της κατάστασης,  

(3) να διαιρέσετε τον αριθμό στο Πεδίο 2 με τον αριθμό 4,755,710,678 (ο οποίος είναι ο συνολικός 
αριθμός των Υφιστάμενων Συνήθων Μετοχών κατά τις 5.00 μ.μ. κατά την Ημερομηνία Αρχείου). 
Μετά να πολλαπλασιάσετε το αποτέλεσμα με τον αριθμό 833,333,333 (ο οποίος είναι ο συνολικός 
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αριθμός των Μετοχών της Ανοικτής Προσφοράς). Αυτό θα σας δώσει έναν αριθμό που θα πρέπει 
να στρογγυλοποιήσετε προς τα κάτω ώστε να βρείτε ένα ακέραιο αριθμό, ο οποίος θα είναι το 
Δικαίωμα Συμμετοχής σας στα πλαίσια της Ανοικτής Προσφοράς. Μετά εγγράψετε το Δικαίωμα 
Συμμετοχής σας στα πλαίσια της Ανοικτής Προσφοράς στο Πεδίο 3.  

(4) να πολλαπλασιάσετε τον αριθμό στο Πεδίο 3 με το € 0.24 (η οποία είναι η Τιμή της Ανοικτής 
Προσφοράς) ώστε να βρείτε το συνολικό ποσό που θα πρέπει να πληρώσετε εάν υποβάλετε αίτηση 
για το Δικαίωμα Συμμετοχής στα πλαίσια της Ανοικτής Προσφοράς. Μετά αναγράψετε το ποσό 
αυτό στο Πεδίο 4, 

(5) να αναγράψετε  τον αριθμό στο Πεδίο 3 στο Πεδίο 5(α),  

(6) να αναγράψετε  «0» στο Πεδίο 5(β),  

(7) να αναγράψετε τον αριθμό του Πεδίο 3 στο Πεδίο 5(γ), 

(8) να αναγράψετε το ποσό στο Πεδίο 4 στο Πεδίο 6. Αυτό είναι το συνολικό ποσό που οφείλετε να 
πληρώσετε σε σχέση με την αίτησή σας και θα πρέπει να αφορά τουλάχιστον € 100,000 ή η 
αίτησή σας δεν θα γίνει αποδεκτή,  

(9) να σημειώσετε το αντίστοιχο Πεδίο και, όπου εφαρμόζεται, να συμπληρώσετε τα στοιχεία που 
αναφέρονται στη παράγραφο 4 του Εντύπου Αίτησης με τίτλο «Επιστολή Αίτησης». Αυτό 
καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο πρόκειται να πληρώσετε για τις Μετοχές της Ανοικτής 
Προσφοράς για τις οποίες υποβάλλετε την αίτηση,  

(10) να σημειώσετε το αντίστοιχο Πεδίο και, όπου εφαρμόζεται, να συμπληρώσετε τα στοιχεία που 
αναφέρονται στη παράγραφο 6 του Εντύπου Αίτησης με τίτλο «Επιστολή Αίτησης». Αυτό 
καθορίζει το όνομα που θα καταχωρήσει η Τράπεζα στο μητρώο μετόχων σε σχέση με τις Μετοχές 
της Ανοικτής Προσφοράς για τις οποίες υποβάλλετε την αίτηση,   

(11) να σημειώσετε το αντίστοιχο Πεδίο και, όπου εφαρμόζεται, να συμπληρώσετε τα στοιχεία που 
αναφέρονται στη παράγραφο 8 του Εντύπου Αίτησης με τίτλο «Επιστολή Αίτησης». Αυτό 
καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα σας επιστραφούν τα ποσά της αίτησής σας εάν οι 
προϋποθέσεις δεν πληρωθούν μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2014 ή αν δεν είναι δυνατόν να σας 
κατανεμηθούν όλες ή οποιεσδήποτε από τις Μετοχές της Ανοικτής Προσφοράς για τις οποίες 
υποβάλλετε την αίτηση, 

(12) να υπογράψετε το κάτω μέρος του Εντύπου Αίτησης στο σχετικό Πεδίο που προβλέπεται 
(διασφαλίζοντας ότι όλοι οι από κοινού κάτοχοι μετοχών θα έχουν υπογράψει  (όπου εφαρμόζεται) 
και να αποστείλετε το Έντυπο Αίτησης (μαζί με την επιταγή ή την τραπεζική επιταγή για το ποσό 
που αναγράφεται στο Πεδίο 6 το Εντύπου Αίτησης εάν επιλέξατε αυτή την επιλογή στην 
παράγραφο 4 της «Επιστολής Αίτησης») ταχυδρομικώς στη CISCO, στη διεύθυνση Λεωφόρος 
Λεμεσού 154, 2025, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος, ούτως ώστε να ληφθεί το αργότερο μέχρι τις 
1.30 μμ στις 21 Αυγούστου 2014. Μετά από το χρόνο αυτό τα Έντυπα Αίτησης δεν θα είναι 
έγκυρα. Εάν αποστείλετε το Έντυπο Αίτησης σας ταχυδρομικώς, συνίσταται να δοθεί επαρκής 
χρόνος για την παράδοση.  

Όλες οι πληρωμές πρέπει να γίνονται σε Ευρώ και να γίνονται με επιταγή ή με τραπεζική επιταγή και να 
είναι πληρωτέες προς την «Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ».  Οι επιταγές ή οι τραπεζικές 
επιταγές (bankers draft) θα πρέπει να εκδοθούν από λογαριασμό σε τράπεζα ή υποκατάστημα τράπεζας η 
οποία πρέπει να βρίσκεται στην Κύπρο και η οποία είτε είναι μέλος του Κυπριακού Γραφείου 
Συμψηφισμού, είτε έχει προβεί σε διευθετήσεις ούτως ώστε οι επιταγές ή οι τραπεζικές επιταγές να 
εκκαθαρίζονται μέσω των διευκολύνσεων που παρέχει το Κυπριακό Γραφείο Συμψηφισμού. 
Μεταχρονολογημένες επιταγές δεν θα γίνονται αποδεκτές. 

Επιταγές που δεν εκδίδονται από Κυπριακή τράπεζα θα απορριφθούν. Επιταγές τρίτων δυνατόν να μην 
γίνουν αποδεκτές, εκτός από επιταγές ή τραπεζικές επιταγές όπου η τράπεζα έχει επιβεβαιώσει το όνομα 
του κατόχου του λογαριασμού και του αριθμού του λογαριασμού που τηρείται στο όνομα του αιτητή στην 
τράπεζα, με σφράγιση ή οπισθογράφηση της επιταγής ή της τραπεζικής επιταγής για το σκοπό αυτό. Το 
όνομα του λογαριασμού θα πρέπει να είναι το ίδιο με εκείνο που αναγράφεται στην αίτηση. Οι επιταγές 
και οι τραπεζικές επιταγές θα παρουσιάζονται για πληρωμή κατά την παραλαβή τους. Πληρωμές μέσω 
ηλεκτρονικής μεταφοράς δεν θα γίνονται αποδεκτές. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να δώσει οδηγίες 
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στη CISCO να ζητήσει ειδική εκκαθάριση επιταγών και τραπεζικών επιταγών (bankers draft) ούτως ώστε 
η Τράπεζα να μπορεί να λάβει την αξία των εμβασμάτων με την πρώτη ευκαιρία. Δεν θα πληρώνεται 
τόκος για  πληρωμές που γίνονται προτού να είναι πληρωτέες. Αποτελεί όρο της παρούσας Ανοικτής 
Προσφοράς ότι οι επιταγές πρέπει να είναι καλυμμένες κατά την πρώτη παρουσίαση τους και η Τράπεζα 
δύναται να επιλέξει να θεωρήσει ως άκυρη οποιαδήποτε αποδοχή που έγινε σε σχέση με την οποία μια 
επιταγή ήταν ακάλυπτη. Όλα τα έγγραφα, επιταγές και τραπεζικές επιταγές που αποστάληκαν 
ταχυδρομικώς θα αποσταλούν με ευθύνη του αποστολέα.  

(γ) Εάν επιθυμείτε να λάβετε μερικές αλλά όχι όλες τις  Μετοχές της Ανοικτής Προσφοράς σύμφωνα με 
τα Δικαιώματα Συμμετοχής σας στα πλαίσια της Ανοικτής Προσφοράς  

Εάν επιθυμείτε να λάβετε μερικές αλλά όχι όλες τις Μετοχές της Ανοικτής Προσφοράς τις οποίες 
δικαιούστε να λάβετε με βάση το Δικαίωμα Συμμετοχής σας στα πλαίσια της Ανοικτής Προσφοράς. Για 
το σκοπό αυτό θα πρέπει:  

(1) να ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο 6(β)(1) έως (4) πιο πάνω ώστε να 
γνωρίζετε ποιο είναι το Δικαίωμα σας στα πλαίσια της Ανοικτής Προσφοράς και τι θα  πρέπει να 
πληρώσετε σε περίπτωση που υποβάλλετε αίτηση για το Δικαίωμα σας στα πλαίσια της Ανοικτής 
Προσφοράς στο ακέραιο, 

(2) να αναγράψτε τον αριθμό των Μετοχών της Ανοικτής Προσφοράς που επιθυμείτε να λάβετε στο 
Πεδίο 5(α) του Εντύπου Αίτησης σας. Ο αριθμός αυτός θα πρέπει να είναι μικρότερος από τον 
αριθμό στο Πεδίο 3, 

(3) να αναγράψετε «0» στο Πεδίο 5(β),   

(4) να αναγράψετε τον αριθμό στο Πεδίο 5(α) στο Πεδίο 5(γ),  

(5) να πολλαπλασιάστε το ποσό στο Πεδίο 5(γ) με το €0.24 (η οποία είναι η Τιμή της Ανοικτής 
Προσφοράς) ώστε να βρείτε το συνολικό ποσό που θα πρέπει να πληρώσετε σε σχέση με την αίτηση 
σας και αναγράψετε το ποσό αυτό στο Πεδίο 6. Αυτό είναι το συνολικό ποσό που είναι πληρωτέο 
από εσάς και πρέπει να αφορά τουλάχιστον € 100,000 διαφορετικά η αίτησή σας δεν θα γίνει 
δεκτή,  

(6) να ακολουθήστε τις οδηγίες που καθορίζονται στις παραγράφους 6(β) (9) έως (12) πιο πάνω. 

 

(δ) Εάν επιθυμείτε να λάβετε μεγαλύτερο αριθμό Μετοχών από τα Δικαιώματα Συμμετοχής σας στα 
πλαίσια της Ανοικτής Προσφοράς  

Νοουμένου ότι θα υποβάλλετε αίτηση για όλα τα Δικαιώματα σας στα πλαίσια της Ανοικτής Προσφοράς, 
μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για περαιτέρω Μετοχές της Ανοικτής Προσφοράς σύμφωνα με το 
Δικαίωμα Αίτησης για Επιπρόσθετες Μετοχές. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει:  

(1) να ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο 6(β)(1) έως (4) πιο πάνω ώστε να 
γνωρίζετε ποιο είναι το Δικαίωμα Συμμετοχής σας στα πλαίσια της Ανοικτής Προσφοράς και τι θα  
πρέπει να πληρώσετε σε περίπτωση που υποβάλλετε αίτηση για το Δικαίωμα σας στα πλαίσια της 
Ανοικτής Προσφοράς; 

(2) να αναγράψετε τον αριθμό στο Πεδίο 3 στο Πεδίο 5(α) του Εντύπου Αίτησης σας. Αυτός είναι ο 
πλήρης αριθμός των Δικαιωμάτων Συμμετοχής σας στα πλαίσια της Ανοικτής Προσφοράς, 

(3) να αναγράψετε τον αριθμό των Επιπρόσθετων Μετοχών που επιθυμείτε να αιτηθείτε σύμφωνα με το 
Δικαίωμα Αίτησης για Επιπρόσθετες Μετοχές στο Πεδίο 5(β), 

(4) να προσθέστε τους αριθμούς στα Πεδία 5(α) και 5(β) και να αναγράψετε το συνολικό ποσό στο 
Πεδίο 5(γ). 

(5) να πολλαπλασιάστε το ποσό στο Πεδίο 5(γ) με το €0.24 (το οποίο είναι η Τιμή της Ανοικτής 
Προσφοράς) ώστε να λάβετε το συνολικό ποσό το οποίο είναι πληρωτέο από εσάς σε σχέση με την 
αίτησή σας και αναγράψετε το ποσό αυτό στο Πεδίο 6. Αυτό το συνολικό ποσό το οποίο είναι 
πληρωτέο από εσάς θα πρέπει να είναι τουλάχιστον €100,000 ή η αίτησή σας δεν θα γίνει αποδεκτή.  
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(6) να ακολουθήστε τις οδηγίες που καθορίζονται στις παραγράφους 6(β) (9) έως (12) πιο πάνω. 

Οι Δικαιούχοι Μέτοχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο πλαίσιο του Δικαιώματος Αίτησης για 
Επιπρόσθετες Μετοχές μέχρι τον συνολικό αριθμό των Μετοχών της Ανοικτής Προσφοράς, εντούτοις δεν 
μπορεί να δοθεί διαβεβαίωση ότι οι αιτήσεις των Δικαιούχων Μετόχων δυνάμει του Δικαιώματος Αίτησης 
για Επιπρόσθετες Μετοχές θα ικανοποιηθούν πλήρως ή εν μέρει ή και καθόλου. Επιπλέον ποσά σε σχέση 
με τις αιτήσεις που δεν ικανοποιήθηκαν στο ακέραιο θα επιστραφούν στον αιτητή (με ευθύνη του αιτητή) 
χωρίς τόκο, μόλις είναι πρακτικά δυνατόν μετά από το γεγονός αυτό, μέσω επιταγής ή, εάν προσδιορίζεται 
στο Έντυπο Αίτησης, στον τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα. 

9. Θα φορολογηθώ εάν ασκήσω τα Δικαιώματα Συμμετοχής μου;  

Εάν είστε κάτοικος Κύπρου για φορολογικούς σκοπούς, δεν θα πρέπει να πληρώσετε φόρο στην Κύπρο 
όταν λάβετε το δικαίωμα Συμμετοχής σας για Μετοχές της Ανοικτής Προσφοράς, αν και η Τοποθέτηση 
και η Ανοικτή Προσφορά δυνατόν να επηρεάσουν το ποσό του φόρου που θα πληρώσετε όταν προβείτε σε 
πώληση  των  Υφιστάμενων Συνήθων  Μετοχών  σας.  

Περισσότερες πληροφορίες για Δικαιούχους Μετόχους που είναι κάτοικοι Κύπρου και Ελλάδας για 
φορολογικούς σκοπούς αναφέρονται στο εδάφιο με τίτλο «Φορολογία» στο Πληροφοριακό Μνημόνιο το 
οποίο έχει ενσωματωθεί μέσω παραπομπής στο παρόν έγγραφο. Οι Μέτοχοι που έχουν οποιαδήποτε 
αμφιβολία ως προς τη φορολογική τους κατάσταση ή που υπόκεινται σε φόρο σε οποιαδήποτε άλλη 
δικαιοδοσία εκτός Κύπρου και Ελλάδας θα πρέπει να συμβουλευτούν αμέσως τους επαγγελματίες 
συμβούλους τους. 

10. Τι πρέπει να κάνω εάν διαμένω εκτός Κύπρου;  

Η δυνατότητά σας για να υποβάλετε αίτηση για να εγγραφείτε για Μετοχές της Ανοικτής Προσφοράς 
μπορεί να επηρεάζεται από τους νόμους της χώρας στην οποία διαμένετε και θα πρέπει να λάβετε 
επαγγελματικές συμβουλές ως προς το κατά πόσον απαιτείται η λήψη κρατικών ή άλλων εγκρίσεων ή η 
τήρηση οποιωνδήποτε άλλων διατυπώσεων ώστε να είστε σε θέση να λάβετε τα Δικαιώματα Συμμετοχής 
σας στα πλαίσια της Ανοικτής Προσφοράς. Μέτοχοι που έχουν εγγεγραμμένες διευθύνσεις ή βρίσκονται 
σε οποιαδήποτε Εξαιρούμενη  Χώρα δεν έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στην Ανοικτή Προσφορά.  
Εφιστούμε την προσοχή σας στις πληροφορίες στο εδάφιο 6 του Μέρους 2 (Όροι και Προϋποθέσεις της 
Ανοικτής Προσφοράς) του εγγράφου αυτού.  

11. Τι πρέπει να κάνω εάν χρειάζομαι περαιτέρω βοήθεια;  

Αν έχετε οποιεσδήποτε άλλες ερωτήσεις, παρακαλούμε τηλεφωνήσετε στην CISCO στο τηλέφωνο +357 
22121700. Οι γραμμές είναι ανοικτές από τις 8.30 π.μ. έως 5.30 μ.μ., από Δευτέρα έως Παρασκευή και θα 
παραμείνουν ανοικτές μέχρι τις 1.30 μ.μ στις 21 Αυγούστου 2014. Παρακαλώ σημειώστε ότι, για νομικούς 
λόγους, η CISCO είναι σε θέση μόνο να παρέχει τις πληροφορίες που περιέχονται στο έγγραφο αυτό. Ως 
εκ τούτου, η CISCO δεν θα είναι σε θέση να δώσει συμβουλές σχετικά με τα προτερήματα της Ανοικτής 
Προσφοράς ή να παρέχει χρηματοοικονομικές συμβουλές. Το προσωπικό της  CISCO μπορεί να 
επεξηγήσει τις επιλογές που είναι στη διάθεσή σας, ποια έντυπα θα πρέπει να συμπληρώσετε και πώς να 
τα συμπληρώσετε σωστά.  

Αν χρειάζεστε βοήθεια με τον υπολογισμό του Δικαιώματος σας στα πλαίσια της Ανοικτής Προσφοράς, η 
Τράπεζα παρέχει για το σκοπό αυτό ένα εργαλείο υπολογισμού μέσω του διαδικτύου μέσω της 
ιστοσελίδας της στο www.bankofcyprus.com] (επιλέξετε “Σχέσεις επενδυτών/Αύξηση Κεφαλαίου 
2014/Φάση 2 – Εγκύκλιος προς μετόχους ”  

Εφιστάται η προσοχή σας στους περαιτέρω όρους και προϋποθέσεις του Μέρους 2 (Όροι και 
Προϋποθέσεις της Ανοικτής Προσφοράς) του εγγράφου αυτού.  

Το περιεχόμενο του εγγράφου αυτού ή οποιαδήποτε μεταγενέστερη επικοινωνία της Τράπεζας ή της 
CISCO ή οποιωνδήποτε αντίστοιχων θυγατρικών, στελεχών, διευθυντών, υπαλλήλων ή αντιπροσώπων 
τους δεν θα ερμηνεύεται με τέτοιον τρόπο ώστε να αποτελεί νομική, οικονομική ή φορολογική συμβουλή. 
Κάθε Μέτοχος θα πρέπει να συμβουλευτεί τον δικό του δικηγόρο, ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο ή 
φορολογικό σύμβουλο για νομικές, οικονομικές ή φορολογικές συμβουλές. 
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ΜΕΡΟΣ 4 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ 
ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ 

 

Οι επενδυτές θα πρέπει να διαβάσουν το σύνολο του εγγράφου αυτού και τα έγγραφα που ενσωματώνονται 
στο παρόν μέσω παραπομπής 

1. Ενσωμάτωση μέσω παραπομπής  

Τα πιο κάτω έγγραφα περιέχουν πληροφορίες τα οποία σχετίζονται με την Τράπεζα, το Συγκρότημα και 
την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και ενσωματώνονται μέσω παραπομπής στο παρόν έγγραφο. 
Συγκεκριμένα, τα έγγραφα που περιγράφονται πιο κάτω περιλαμβάνουν όλες τις ουσιώδεις πληροφορίες 
που δόθηκαν στους παρέχονται στους Συμμετέχοντες στην Τοποθέτηση (συμπεριλαμβανομένων πιθανών 
Συμμετεχόντων στην Τοποθέτηση) σε σχέση με την Τοποθέτηση. Τα έγγραφα αυτά είναι διαθέσιμα στην 
ιστοσελίδα της Τράπεζας στο www.bankofcyprus.com (επιλέξτε τις επιλογές “Investor Relations/Share 
Capital Increase 2014”).  

(A)  Πληροφοριακό Μνημόνιο ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2014, σχετικά με την Τοποθέτηση,  

(Β)  Παρουσίαση Εκτελεστικής διεύθυνσης με  ημερομηνία  Ιούλιος 2014 σε σχέση με την Τοποθέτηση,  

(Γ)  Πακέτο Επιπρόσθετων Πληροφοριών - Μέρος 1 με ημερομηνία Ιούλιος 2014, σχετικά με την 
Τοποθέτηση  

(Δ)  Πακέτο Επιπρόσθετων Πληροφοριών - Μέρος 2 με ημερομηνία Ιούλιος 2014 σχετικά με την 
Τοποθέτηση.  

Οι μέτοχοι θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά αυτά τα έγγραφα κατά τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης 
κατά πόσο θα πρέπει να προβούν σε οποιαδήποτε αγορά για οποιεσδήποτε Μετοχές της Ανοικτής 
Προσφοράς και πώς θα ψηφίσουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.  

Οποιαδήποτε δήλωση που περιλαμβάνεται σε ένα έγγραφο το οποίο θεωρείται ότι ενσωματώνεται μέσω 
παραπομπής στο παρόν έγγραφο θα θεωρείται ότι έχει τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί για τους σκοπούς 
του εγγράφου αυτού, στο βαθμό που η δήλωση που περιλαμβάνεται στο παρόν έγγραφο (ή σε 
μεταγενέστερο έγγραφο το οποίο ενσωματώνεται στο παρόν μέσω παραπομπής) τροποποιεί ή αντικαθιστά 
την εν λόγω προηγούμενη δήλωση (είτε ρητά, είτε σιωπηρά ή άλλως πως). Οποιαδήποτε δήλωση που 
τροποποιήθηκε ή αντικαταστάθηκε με τον τρόπο αυτό για τους σκοπούς του εγγράφου αυτού δεν θα 
θεωρείται, εκτός με τον τρόπο που τροποποιήθηκε ή αντικαταστάθηκε, ότι αποτελεί μέρος του εγγράφου  
αυτού.  

2. Πρόσφατες Εξελίξεις  

Κατά την Ημερομηνία Αρχείου το συνολικό εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 
€4,755,710,678 διαιρεμένο σε 4,755,710,678 Συνήθεις Μετοχές ονομαστικής Αξίας €1,00 η κάθε μια.  

Ως αναφέρεται στο Πληροφοριακό Μνημόνιο, ορισμένοι καταθέτες τη Τράπεζας έχουν εξασφαλίσει 
δικαστικά διατάγματα από Δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας για την μη εφαρμογή των προνοιών 
των Διαταγμάτων αναφορικά με τη Διάσωση με Ίδια Μέσα στις καταθέσεις τους. Ως εκ τούτου κατά την 
Ημερομηνία του Πληροφορικού Μνημονίου, Δεσμευμένες Καταθέσεις συνολικού ύψος €22 εκ. ήταν κάτω 
από δικαστικά διατάγματα και παρουσιάζονται στα βιβλία της Τράπεζας ως να μην είχαν εφαρμοστεί  
πρόνοιες των Διαταγμάτων αναφορικά με τη Διάσωση με Ίδια Μέσα. 

Από την Ημερομηνία του Πληροφορικού Μνημονίου, τα περισσότερα από αυτά τα  δικαστικά διατάγματα 
έχουν αρθεί με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι Συνήθεις μετοχές της Τράπεζας από 4,743,203,680 σε 
4,755,710,678.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ 

Οι ορισμοί που αναφέρονται πιο κάτω θα εφαρμόζονται σε ολόκληρο το παρόν έγγραφο, εκτός αν το 
κείμενο ορίζει διαφορετικά. Ορισμοί που χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο βρίσκονται επίσης στο 
Πληροφοριακό Μνημόνιο (όπως ερμηνεύεται πιο κάτω), το οποίο έχει ενσωματωθεί μέσω παραπομπής 
στο παρόν έγγραφο, ιδιαίτερα στα εδάφια «Περιγραφή της Ιδιωτικής Τοποθέτησης» και «Ερμηνεία 
Επιλεγμένων Όρων» του Πληροφοριακού Μνημονίου. Εάν οποιοσδήποτε από τους πιο κάτω ορισμούς 
έρχεται σε σύγκρουση με τους ορισμούς που περιέχονται στο Πληροφοριακό Μνημόνιο, οι πιο κάτω 
ορισμοί θα υπερισχύουν για τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου καθώς και για τους σκοπούς της 
Ανοικτής Προσφοράς και της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. 

$, USD, US$ και U.S. dollar Το νόμιμο νόμισμα των Ηνωμένων Πολιτειών της 
Αμερικής 

€ και ευρώ Το κοινό νόμιμο νόμισμα των Κρατών Μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν στον τρίτο 
γύρο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου 

CISCO The Cyprus Investment and Securities Corporation 
Limited (CISCO) 

Securities Act Ο Νόμος με τίτλο Securities Act του 1933 των 
ΗΠΑ, όπως τροποποιήθηκε  

UK Financial Promotion Order  Η Οδηγία με τίτλο Financial Services and Markets 
Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (όπως 
τροποποιήθηκε) 

Αιρέσεις 

 

Οι αιρέσεις για την Αύξηση του Μετοχικού 
Κεφαλαίου, όπως καθορίζεται στο εδάφιο 3 του 
Μέρους 2 (Όροι και Προϋποθέσεις της Ανοικτής 
Προσφοράς) του εγγράφου αυτού (οι οποίες, για 
την αποφυγή αμφιβολίας, είναι οι ίδιες με τις 
Αναβλητικές Αιρέσεις όσον αφορά την 
Τοποθέτηση) και Αίρεση σημαίνει κάθε μία από 
αυτές 

Αναβλητικές Αιρέσεις (Conditions Precedent) Οι αιρέσεις που αφορούν την Τοποθέτηση όπως 
καθορίζονται και αναφέρονται στην ενότητα με 
τίτλο “Description of the Placing Terms and 
conditions of the Placing” 

Ανακεφαλαιοποίηση Η ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας η οποία 
πραγματοποιήθηκε από την Αρχή Εξυγίανσης 
μέσω της έκδοσης των Διαταγμάτων Διάσωσης με 
Ίδια Μέσα 

Ανέκκλητη Δέσμευση Μια ανέκκλητη νομικά δεσμευτική υποχρέωση 
των συμμετέχοντων στην Τοποθέτηση για να 
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αποκτήσει συγκεκριμένο αριθμό Μετοχών 
Τοποθέτησης στην Τιμή Τοποθέτησης στα 
πλαίσια της Τοποθέτησης 

Ανοικτή Προσφορά Η πρόσκληση προς τους Δικαιούχους Μετόχους 
για να εγγραφούν για τις Μετοχές της Ανοικτής 
Προσφοράς στην Τιμή Ανοικτής Προσφοράς 
σύμφωνα με τους όρους και υπό τις προϋποθέσεις 
που καθορίζονται στο παρόν έγγραφο 

Άρθρα Καταστατικού Τα άρθρα του καταστατικού της Τράπεζας 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Η Τοποθέτηση και η Ανοικτή Προσφορά 

Βεβαιώσεις Ανοικτής Προσφοράς Η βεβαίωση που θα αποσταλεί από την Τράπεζα 
σε κάθε Δικαιούχο Μέτοχο στον οποίο θα 
παραχωρηθούν Μετοχές της Ανοικτής Προσφορά 
στην Ανοικτή Προσφορά αφού ικανοποιηθούν οι 
Αιρέσεις στις οποίες υπόκειται 

Βεβαιώσεις Τοποθέτησης  Η βεβαίωση που θα σταλεί από την Τράπεζα σε 
κάθε Συμμετέχοντα στην Τοποθέτηση στον οποίο 
κατανέμονται Μετοχές της Τοποθέτησης στα 
πλαίσια της Τοποθέτησης, αφού ικανοποιηθούν οι 
Αιρέσεις στις οποίες υπόκειται 

Διατάγματα διάσωσης με Ιδία Μέσα Το  περί Διάσωσης με Ίδια Μέσα της Τράπεζας 
Κύπρου Δημόσιας Εταιρίας Λτδ Διάταγμα του 
2013 που εκδόθηκε στις 29 Μαρτίου 2013, το του 
περί Διάσωσης με Ίδια Μέσα της Τράπεζας 
Κύπρου Δημόσιας Εταιρίας Λτδ Τροποποιητικού 
Διατάγματος του 2013 που εκδόθηκε στις 21 
Απριλίου 2013 και των περί Διάσωσης με Ίδια 
Μέσα της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία 
Λτδ Τροποιητικών Διαταγμάτων (Αρ. 2 και 3) του 
2013 τα οποία εκδόθηκαν στις 30 Ιουλίου 2013, 
από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου υπό την 
ιδιότητά της ως Αρχή Εξυγίανσης 

Διευρυμένο Μετοχικό Κεφάλαιο Το αναμενόμενο εκδοθέν σύνηθες μετοχικό 
κεφάλαιο της Τράπεζας αμέσως μετά από την 
έκδοση των Νέων Συνήθων Μετοχών, σύμφωνα 
με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 

Δικαιούχοι Μέτοχοι Οι κάτοχοι Συνήθων Μετοχών στο μητρώο 
μετόχων της Τράπεζας κατά την Ημερομηνία 
Αρχείου κατ’ αποκλεισμό των Εξαιρούμενων 
Μετόχων 

Δικαίωμα Αίτησης για Επιπρόσθετες Μετοχές Η διαδικασία σύμφωνα με την οποία οι 
Δικαιούχοι Μέτοχοι μπορούν να υποβάλουν 
αίτηση για επιπρόσθετες Μετοχές της Ανοικτής 
Προσφοράς πέραν από τα Δικαιώματα 
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Συμμετοχής Ανοικτής Προσφοράς σύμφωνα με 
τους όρους και τις προϋποθέσεις της Ανοικτής 
Προσφοράς 

Δικαιώματα Συμμετοχής στην Ανοικτή Προσφορά Τα δικαιώματα συμμετοχής για εγγραφή για τις 
Μετοχές της Ανοικτής Προσφοράς που 
προσφέρονται στους Δικαιούχους Μετόχους 
σύμφωνα με την Ανοικτή Προσφορά. 

Δικαστική Απόφαση Η δικαστική απόφαση που θα εκδοθεί από το 
Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας για την 
έγκριση της μείωσης της Ονομαστικής Αξίας  

Διοικητικό Συμβούλιο ή Συμβούλιο Το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας, το οποίο 
αποτελεί επίσης το διοικητικό συμβούλιο του 
Συγκροτήματος 

ΔΛΠ Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

ΔΠΧΠ Τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από 
την ΕΕ 

Εurogroup Το κυρίως φόρουμ για τη διαχείριση της ενιαίας 
νομισματικής περιοχής, το οποίο αποτελείται από 
τους υπουργούς οικονομικών των χωρών των 
οποίων το νόμισμα είναι το ευρώ 

Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου 
Αντιπροσώπου 

Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου 
αντιπροσώπου για χρήση στην Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση το οποίο βρίσκεται στο τέλος του 
εγγράφου αυτού στη σελίδα Π1 

Εγκύκλιος ή το παρόν έγγραφο ή το έγγραφο αυτό Το παρόν έγγραφο, το οποίο περιλαμβάνει 
εγκύκλιο προς τους μετόχους της Τράπεζας σε 
σχέση με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση και την 
Ανοικτή Προσφορά. 

ΕΕ Η Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ειδοποίηση ΕΓΣ Η ειδοποίηση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
που βρίσκεται στο τέλος του εγγράφου αυτού στη 
σελίδα  Ε-1  

Εισηγμένες Υφιστάμενες Μετοχές  Οι Υφιστάμενες Συνήθεις Μετοχές οι οποίες είναι 
εισηγμένες στο ΧΑΚ και στο ΧΑ κατά την 
Ημερομηνία Αρχείου 

ΕΚ Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου 
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ΕΚΚ Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση Η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της 
Τράπεζας η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 
10 π.μ. στις 28 Αυγούστου 2014, ή οποιαδήποτε 
εξ αναβολής συνέλευση, για να εξετάσει και, εάν 
το θεωρήσει κατάλληλο, να εγκρίνει τα 
Ψηφίσματα, για την οποία θα δοθεί ειδοποίηση 
όπως καθορίζεται στο τέλος του εγγράφου αυτού 

Έντυπο Αίτησης  Το έντυπο αίτησης με το οποίο οι Δικαιούχοι 
Μέτοχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για 
Μετοχές της Ανοικτής Προσφοράς στο πλαίσιο 
της Ανοικτής Προσφοράς 

Εξαιρούμενες Χώρες Η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η 
Δημοκρατία της Νοτίου Αφρικής, και οι 
Ηνωμένες Πολιτείες και οποιαδήποτε δικαιοδοσία 
στην οποία η έκταση ή η διαθεσιμότητα της 
Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (και οποιαδήποτε 
άλλη συναλλαγή που εκτιμάται να γίνει κάτω από 
την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου) θα παραβίαζε 
οποιουσδήποτε νόμους ή κανονισμούς σε ισχύ, 
και ο όρος Εξαιρούμενη Περιοχή θα σημαίνει 
οποιαδήποτε από αυτές 

Εξαιρούμενοι Μέτοχοι Με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων, οι 
Μέτοχοι που έχουν εγγεγραμμένες διευθύνσεις, 
συστάθηκαν, είναι εγγεγραμμένοι ή κατοικούν ή 
βρίσκονται διαφορετικά σε οποιαδήποτε 
Εξαιρούμενη Περιοχή 

ΕΟΧ ή Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος  Τα κράτη-μέλη της ΕΕ, η Ισλανδία, η Νορβηγία 
και το Λιχτενστάιν 

Επιπρόσθετες Μετοχές Οι Μετοχές της Ανοικτής Προσφοράς που δεν 
λαμβάνονται από τους Δικαιούχους Μετόχους 
σύμφωνα με τα Δικαιώματα Συμμετοχής τους στα 
πλαίσια της Ανοικτής Προσφοράς, μαζί με 
κλασματικά δικαιώματα δυνάμει της Ανοικτής 
Προσφοράς, και οι οποίες προσφέρονται στους 
Δικαιούχους Μετόχους δυνάμει του Δικαιώματος 
Αίτησης για Επιπρόσθετες Μετοχές 

Εργάσιμη Ημέρα Οποιαδήποτε ημέρα (εκτός Σαββάτου ή 
Κυριακής) κατά την οποία οι τράπεζες είναι 
γενικά ανοικτές για τη διεξαγωγή εργασιών στην 
Κύπρο 

Ημερομηνία Αρχείου 5.00 μ.μ στις 28 Ιουλίου 2014 
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Ημερομηνία Κλεισίματος Η ημερομηνία κατά την οποία θα διεξαχθεί η 
πληρωμή για τις Μετοχές Τοποθέτησης και για 
την έκδοση των Νέων Συνήθων Μετοχών 

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή ΗΠΑ σημαίνει τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τα 
εδάφη και τις κτήσεις της, οποιαδήποτε πολιτεία 
των Ηνωμένων Πολιτειών και η Περιφέρεια της 
Κολούμπια. 

Ηνωμένο Βασίλειο Το Ηνωμένο Βασίλειο 

Κανόνες Εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Οι κανόνες και οι κανονισμοί του ΧΑΚ 

Κανονισμός S Ο Κανονισμός S του Securities Act 

ΚΤΚ Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 

Λαϊκή Τράπεζα  Η Cyprus Popular Bank Public Co Ltd 

Μείωση της Ονομαστικής Αξίας Η μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε Συνήθους 
Μετοχής σε €0.10 

Μετοχές Ανοικτής Προσφοράς Οι 833,333,333 Νέες Συνήθεις Μετοχές για τις 
οποίες οι Δικαιούχοι Μέτοχοι καλούνται να 
υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με την Ανοικτή 
Προσφορά (οι οποίες, για την αποφυγή 
αμφιβολιών, αποτελούν το 20% του συνολικού 
αριθμού των Μετοχών Τοποθέτησης και 
στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω στη 
πλησιέστερη ακέραια Συνήθη Μετοχή) 

Μετοχές Τοποθέτησης Οι 4,166,666,667 Νέες Συνήθεις Μετοχές που θα 
εκδοθούν από την Τράπεζα δυνάμει και σύμφωνα 
με τους όρους και τις προϋποθέσεις της 
Τοποθέτησης (η οποία, για την αποφυγή 
αμφιβολιών, περιλαμβάνει τις Μετοχές της 
Ανοικτής Προσφοράς) 

Μέτοχοι του Εξωτερικού Οι Μέτοχοι που είναι κάτοικοι ή έχουν τη συνήθη 
τους διαμονή, ή οι πολίτες δικαιοδοσιών εκτός 
Κύπρου 

Μέτοχος  Ο κάτοχος των Συνήθων Μετοχών 

Μέτοχος που συμμετέχει στο Δικαίωμα Αίτησης 
για Επιπρόσθετες Μετοχές  

Δικαιούχος Μέτοχος ο οποίος έχει ασκήσει το 
Δικαίωμα Συμμετοχής Ανοικτής Προσφοράς στο 
ακέραιο και ο οποίος επιλέγει να υποβάλει αίτηση 
για Επιπρόσθετες Μετοχές στα πλαίσια της 
διαδικασίας του Δικαιώματος Αίτησης για 
Επιπρόσθετες Μετοχές 
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Νέες Συνήθεις Μετοχές Οι νέες Συνήθεις Μετοχές ονομαστικής αξίας 
€0.10 έκαστη που θα εκδοθούν από την Τράπεζα 
δυνάμει της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου 

Οδηγία περί Ενημερωτικού Δελτίου Η Οδηγία 2003/71/ΕΚ (και οι τροποποιήσεις της, 
συμπεριλαμβανομένης της Τροποποιητικής  
Οδηγίας περί Ενημερωτικού Δελτίου του 2010, 
στο βαθμό που εφαρμόζεται στο Σχετικό Κράτος 
Μέλος) 

Ολοκληρωμένη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Η Τοποθέτηση, η Ανοικτή Προσφορά και η 
Προσφορά. προς Ιδιώτες και άλλους μετόχους 

Περί Ενημερωτικού Δελτίου Κανονισμός  Ο Κανονισμός (ΕΚ) 809/2004 της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

Περί Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος  Ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού 
Δελτίου Νόμος του 2005, Νόμος 114(I)/2005, 
όπως τροποποιήθηκε 

Περί Εταιρειών Νόμος Ο περί Εταιρειών Νόμος της Κύπρου, Κεφ. 113, 
όπως τροποποιείται, διαφοροποιείται ή υιοθετείται 
εκ νέου από καιρό σε καιρό 

Περίοδος Ανοικτής Προσφοράς Το χρονικό διάστημα από τις 9:00 π.μ στις 31 
Ιουλίου 2014 έως τις 1.30 μ.μ στις 21 Αυγούστου 
2014 

Πληροφοριακό Μνημόνιο Το πληροφοριακό μνημόνιο ημερομηνίας 4 
Ιουλίου 2014 το οποίο εκδόθηκε από την Τράπεζα 
(στην αγγλική γλώσσα) σε σχέση με την 
Τοποθέτηση και το οποίο ενσωματώνεται μέσω 
παραπομπής στο έγγραφο αυτό 

Προσφορά προς Ιδιώτες και άλλους μετόχους Η προτεινόμενη προσφορά συνολικού ποσού 
εγγραφής μέχρι €100 εκατομύρια νέων συνήθων 
μετοχών (οι οποίες, για την αποφυγή αμφιβολιών, 
θα είναι επιπρόσθετες από εκείνες που θα 
διατεθούν στα πλαίσια της Τοποθέτησης και της 
Ανοικτής Προσφοράς) για εγγραφή από τους 
Υφιστάμενους Μετόχους (οι, οποίοι, για την 
αποφυγή αμφιβολιών, δεν θα περιλαμβάνουν 
πρόσωπα που έλαβαν μέρος στην Τοποθέτηση) οι 
οποίοι δεν είναι Υφιστάμενοι Μέτοχοι, στην τιμή 
εγγραφής €0.24  ανά μετοχή (η οποία, για την 
αποφυγή αμφιβολιών, θα είναι η ίδια με την Τιμή 
Διάθεσης Τοποθέτησης και την Τιμή Ανοικτής 
Προσφοράς), κατόπιν ολοκλήρωσης της 
Τοποθέτησης και της Ανοικτής Προσφοράς και 
πριν από οποιαδήποτε νέα εισαγωγή των Συνήθων 
Μετοχών στο ΧΑΚ και στο ΧΑ (με την 
επιφύλαξη της λήψης των αναγκαίων ρυθμιστικών 
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εγκρίσεων)   

Συγκρότημα Η Τράπεζα και οι ενοποιημένες της θυγατρικές 

Σύμβουλοι  Οι Σύμβουλοι της Τράπεζας κατά την ημερομηνία 
του παρόντος εγγράφου και Σύμβουλος σημαίνει 
οποιονδήποτε από αυτούς 

Συμμετέχοντας στην Τοποθέτηση Οποιοδήποτε πρόσωπο (συμπεριλαμβανομένων 
ατόμων, ταμείων ή άλλων) από το οποίο ή για 
λογαριασμό του οποίου δόθηκε ανέκκλητη 
δέσμευση για την ανάληψη Μετοχών 
Τοποθέτησης σύμφωνα με την Τοποθέτηση 

Συνήθεις Μετοχές Οι συνήθεις μετοχές της Τράπεζας 
(συμπεριλαμβανομένων, εάν απαιτείται από τα 
συμφραζόμενα, των Νέων Μετοχών) 

Σχέδιο Αναδιάρθρωσης Το ολοκληρωμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης του 
Συγκροτήματος που καλύπτει την περίοδο από το 
έτος 2013 έως και το έτος 2017, το οποίο 
εγκρίθηκε από την ΚΤΚ τον Νοέμβριο του 2013 

Σχετικό Κράτος Μέλος Οποιοδήποτε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου που έχει εφαρμόσει την  
Οδηγία σχετικά με το Ενημερωτικό Δελτίο 

Τιμή Ανοικτής Προσφοράς €0.24 ανά Μετοχή της Ανοικτής Προσφοράς (η 
οποία, για την αποφυγή αμφιβολιών, είναι η ίδια 
με την Τιμή Διάθεσης Τοποθέτησης)  

Τιμή Διάθεσης Τοποθέτησης  €0.24 ανά Μετοχή Τοποθέτησης (η οποία, για την 
αποφυγή αμφιβολιών, είναι η ίδια με την Τιμή 
Ανοικτής Προσφοράς) 

Τοποθέτηση  Η τοποθέτηση από την Τράπεζα των Μετοχών 
Τοποθέτησης στην Τιμή Διάθεσης Τοποθέτησης 
προς (i) ορισμένους θεσμικούς επενδυτές στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίοι είναι «επαγγελματίες 
επενδυτές» (όπως ορίζεται από την Οδηγία περί 
Ενημερωτικού Δελτίου) και παρόμοια 
καταρτισμένους δικαιούχους θεσμικούς επενδυτές 
σε άλλες δικαιοδοσίες και (ii) ορισμένους 
Υφιστάμενους Μετόχους που πληρούν τις 
απαιτήσεις για να είναι επαγγελματίες επενδυτές 
εντός της σχετικής τους δικαιοδοσίας, με την 
επιφύλαξη της ανάκτησης μετοχών (clawback) 
υπέρ των Δικαιωμάτων στα πλαίσια της Ανοικτής 
Προσφοράς που λαμβάνονται από τους 
Δικαιούχους Μετόχους δυνάμει της Ανοικτής 
Προσφοράς, σύμφωνα με τους Όρους και τις 
Προϋποθέσεις της Τοποθέτησης όπως 
καθορίζονται στο εδάφιο με τίτλο “Description of 
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the Placing” του Πληροφοριακού Μνημονίου  

Τράπεζα Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ 

Τροποποιητική Οδηγία περί Ενημερωτικού 
Δελτίου του 2010 

Η Οδηγία 2010/73/ΕΕ 

Υφιστάμενες Συνήθεις Μετοχές Οι 4,755,710,678 υφιστάμενες εκδομένες 
συνήθεις μετοχές της Τράπεζας ονομαστικής 
αξίας €1.00  έκαστη κατά την Ημερομηνία 
Αρχείου 

Υφιστάμενη Συμμετοχή στο Μετοχικό Κεφάλαιο Η κατοχή Υφιστάμενων Συνήθων Μετοχών κατά 
την Ημερομηνία Αρχείου από τον Δικαιούχο 
Μέτοχο 

Υφιστάμενοι Μέτοχοι Οι κάτοχοι Υφιστάμενων Συνήθων Μετοχών 

ΧΑ Το Χρηματιστήριο Αθηνών 

ΧΑΚ Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 

Ψηφίσματα  Τα Ψηφίσματα Α, τα Ψηφίσματα Β, τα 
Ψηφίσματα Γ και το Ψήφισμα Δ 

Ψηφίσματα Α Τα ειδικά ψηφίσματα για τη μείωση της 
ονομαστικής αξίας κάθε Συνήθους Μετοχής τα 
οποία καθορίζονται ως τα «Ψηφίσματα Α» στην 
Ειδοποίηση της ΕΓΣ. 

Ψηφίσματα Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου  Το Ψήφισμα Α και το Ψήφισμα Β 

Ψηφίσματα B Τα ειδικά ψηφίσματα για την έγκριση της έκδοσης 
και παραχώρησης Συνήθων Μετοχών σύμφωνα με 
την Τοποθέτηση και την Ανοικτή Προσφορά τα 
οποία καθορίζονται ως τα «Ψηφίσματα Β» στην 
Ειδοποίηση της ΕΓΣ 

Ψηφίσματα Γ Τα ειδικά ψηφίσματα για την έγκριση της έκδοσης 
και παραχώρησης Συνήθων Μετοχών σύμφωνα με 
την Προσφορά προς Ιδιώτες και άλλους μετόχους 
τα οποία καθορίζονται ως τα «Ψηφίσματα Γ» 
στην Ειδοποίηση της ΕΓΣ 

Ψηφίσματα Δ Το ειδικό ψήφισμα για την έγκριση της 
τροποποίησης του άρθρου 93 του Καταστατικού 
της Τράπεζας, το οποίο ορίζεται ως «ψήφισμα Δ" 
στην ανακοίνωση της Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης 
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Οποιαδήποτε αναφορά σε οποιαδήποτε διάταξη οποιασδήποτε νομοθεσίας θα περιλαμβάνει οποιαδήποτε 
τροποποίηση, διαφοροποίηση, επαναθέσπιση ή επέκτασή της.  

Λέξεις στον ενικό περιλαμβάνουν και τον πληθυντικό και αντίστροφα, και οι λέξεις που δηλώνουν το 
αρσενικό γένος θα περιλαμβάνουν και το θηλυκό και το ουδέτερο γένος. 
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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  



 E-4

 

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) Ειδικό 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 Εταιρία 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 Εταιρία 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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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 

  

€ 

 



 

Α-2 

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: …………………………………………………. 
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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. 


