
 

Οδόσ Σταςίνου 51, Αγία Παραςκευή, Στρόβολοσ 
Τ.Θ. 24884, 1398, Λευκωςία, Κφπροσ 

Τηλ: +357 22 126055 
Φαξ: +357 22 336258/+357 22 336261 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΜΟΤ ΠΛΗΡΕΞΟΤΙΟΤ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟΤ 

Δγώ/Δκείο __________________________________________  από _________________________ 

κε Αξ. Σαπηόηεηαο/Αξ. Γηαβαηεξίνπ/Αξ. Δγγξαθήο Δηαηξίαο/Μεξίδα 

Δπελδπηή______________________________  (ζην ΥΑΚ □ / ζην ΥΑ □), κέινο/κέιε ηεο Σξάπεδαο 

Κύπξνπ Γεκόζηα Δηαηξία Ληδ («Δηαηξία» ή «Σξάπεδα»), δηνξίδσ/δηνξίδνπκε κε ην παξόλ έγγξαθν:  

      1. Σνλ Πξόεδξν ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο  

        2.Σνλ/ηελ                                                                                   από_______________________ 

κε Αξ. Σαπηόηεηαο                 _  ή ζηελ απνπζία ηνπ/ηεο, ηνλ/ηελ________________________________ 

από        κε Αξ. Σαπηόηεηαο _______________________________ 

σο πιεξεμνύζην αληηπξόζσπν κνπ/καο, γηα λα ςεθίζεη γηα ινγαξηαζκό κνπ/καο θαηά ηελ Έθηαθηε 
Γεληθή πλέιεπζε ηεο Σξάπεδαο, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 13 Γεθεκβξίνπ 2016, θαη ώξα 10:00 π.κ. 
(ώξα Κύπξνπ) ζηα Κεληξηθά Γξαθεία ηεο Σξάπεδαο (νδόο ηαζίλνπ 51, Αγία Παξαζθεπή, ηξόβνινο 
2002, Λεπθσζία, Κύπξνο), θαζώο θαη ζε νπνηαδήπνηε εμ αλαβνιήο πλέιεπζε.  

O πιεξεμνύζηνο αληηπξόζσπνο κνπ/καο, εμνπζηνδνηείηαη λα ςεθίζεη όπσο απηόο/απηή ζεσξεί 
θαηάιιειν, εθηόο εάλ ν ηξόπνο ηεο ςεθνθνξίαο αλαθέξεηαη πην θάησ: 

ΨΗΦΙΜΑΣΑ 

A. ΤΝΗΘΕ ΨΗΦΙΜΑ 

 

ΟΠΩ ην ζρέδην δηαθαλνληζκνύ εκεξνκελίαο 21 Ννεκβξίνπ 2016 κεηαμύ ηεο Εηαηξίαο, ηεο Bank 
of Cyprus Holdings plc θαη ηωλ θαηόρωλ κεηνρώλ ηεο Εηαηξίαο, αληίγξαθν ηνπ νπνίνπ έρεη 
παξνπζηαζηεί ζηελ παξνύζα ζπλέιεπζε θαη, γηα ζθνπνύο αλαγλώξηζήο ηνπ, ππνγξάθεηαη 
από ηνλ πξόεδξν ζηελ αξρηθή ηνπ κνξθή ή κε νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ή κε ηελ επηθύιαμε 
νπνηαζδήπνηε ηξνπνπνίεζεο, πξνζζήθεο ή όξνπ πνπ ζα εγθξηζεί ή επηβιεζεί από ην 
Δηθαζηήξην («ρέδην»), εγθξηζεί θαη όπωο ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Σξάπεδαο 
εμνπζηνδνηεζεί λα ιάβεη όια ηα αλαγθαία ή θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ. 
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B. ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΜΑ 

ΟΠΩ, γηα ηνπο ζθνπνύο εθαξκνγήο ηνπ ρεδίνπ θαη λννπκέλνπ όηη ην ρέδην ζα ηεζεί ζε ηζρύ:  

(i) ην εθδνκέλν κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Σξάπεδαο κεησζεί από €892,294,453.30 
δηαηξεκέλν ζε 8,922,944,533 ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0.10 έθαζηε, ζην 
κεδέλ, κε ηελ αθύξσζε όινπ ηνπ εθδνκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο 
(«Τθηζηάκελεο Μεηνρέο») πνπ θαηέρνληαη θαηά ηελ Ηκεξνκελία Αξρείνπ ρεδίνπ 

(όπσο νξίδεηαη ζην ρέδην) κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ελόο απνζεκαηηθνύ  από 
κείσζε θεθαιαίνπ ζηνπο ινγαξηαζκνύο ηεο Δηαηξίαο, ίζν κε ηε ζπλνιηθή νλνκαζηηθή 
αμία ησλ Τθηζηάκελσλ Μεηνρώλ πνπ αθπξώλνληαη, θαη ην νπνίν ζα δεκηνπξγεζεί 
σο κε-δηαλεκεηέν απνζεκαηηθό θεθαιαίνπ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
ππνπαξαγξάθνπ (ε) ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ πεξί Δηαηξεηώλ Νόκνπ, Κεθ. 113 («Μείωζε 
Κεθαιαίνπ»), 

(ii) ακέζσο κεηά θαη λννπκέλνπ όηη ε Μείσζε Κεθαιαίνπ ζα νινθιεξσζεί, ην 
εγθεθξηκέλν κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο απμεζεί ζε €4,767,759,272.00 
δηαηξεκέλν ζε 47,677,592,720 ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0.10 έθαζηε κε 
ηε δεκηνπξγία 8,922,944,533 λέσλ κε-εθδνκέλσλ ζπλήζσλ κεηνρώλ νλνκαζηηθήο 
αμίαο €0.10 έθαζηε, θάζε κία από ηηο νπνίεο ζα θέξεη ηα ίδηα δηθαηώκαηα θαη ζα είλαη 
ηζόηηκε (rank pari passu) κε ηηο πθηζηάκελεο ζπλήζεηο κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο 

(iii) ακέζσο κεηά θαη λννπκέλνπ όηη ε Μείσζε Κεθαιαίνπ ζα νινθιεξσζεί, θαη παξά ηελ 
νπνηαδήπνηε αληίζεηε δηάηαμε ζην Καηαζηαηηθό ηεο Σξάπεδαο, ην απνζεκαηηθό πνπ 
ζα πξνθύςεη ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηεο Δηαηξίαο σο απνηέιεζκα ηεο αθύξσζεο ησλ 
Τθηζηάκελσλ Μεηνρώλ δηαηεζεί γηα ηελ απνπιεξσκή ζην άξηην 8,922,944,533 λέσλ 
ζπλήζσλ κεηνρώλ νλνκαζηηθήο αμίαο €0.10 έθαζηε ζην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο 
Δηαηξίαο, νη νπνίεο ζα εθδνζνύλ θαη ζα θαηαλεκεζνύλ, σο πιήξσο απνπιεξσκέλεο, 
ζηελ BOC Holdings plc ή ζε  εληεηαικέλν/α ηεο πξόζσπό/α  ((nominee)s) ζύκθσλα 
κε ην ρέδην θαη 

(iv) ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Σξάπεδαο εμνπζηνδνηεζεί όπσο ζέζεη ζε εθαξκνγή ην 
παξόλ εηδηθό ςήθηζκα θαη θαηά ζπλέπεηα πξνρσξήζεη ζηελ θαηαλνκή ησλ λέσλ 
ζπλήζσλ κεηνρώλ ηεο Σξάπεδαο, λννπκέλνπ όηη: (α) ην κέγηζην ζπλνιηθό 
νλνκαζηηθό πνζό ησλ κεηνρώλ πνπ δύλαηαη λα παξαρσξεζεί ζην πιαίζην ηεο ελ 
ιόγσ εμνπζίαο ζα είλαη ε νλνκαζηηθή αμία ησλ λέσλ κεηνρώλ πνπ ζα 
δεκηνπξγεζνύλ ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν Β(iii) πην πάλσ, θαη (β) ε παξνύζα 
εμνπζηνδόηεζε είλαη επηπξόζζεηε θαη δίλεηαη άλεπ επεξεαζκνύ νπνηαζδήπνηε 
άιιεο εμνπζηνδόηεζεο (ή εμνπζηνδόηεζεο πνπ ζεσξείηαη όηη έρεη δνζεί ) βάζεη ηνπ 
άξζξνπ 60Β ηνπ πεξί Δηαηξεηώλ Νόκνπ ηεο Κύπξνπ, πνπ δόζεθε πξηλ από ηελ 
εκεξνκελία έγθξηζεο ηνπ παξόληνο ςεθίζκαηνο θαη παξακέλεη ζε ηζρύ  

                                                                  ΕΓΚΡΙΝΕΣΑΙ             ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΣΑΙ   

Ηκεξνκελία  ____  Τπνγξαθή   ______ 

ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο: Σειέθσλν  _______________Φαμ ____________________  

εκεηώζεηο: 
(1) ηνλ βαζκό όπνπ δελ ππάξρνπλ ζρεηηθνί νξηζκνί ζην Πιεξεμνύζην Έγγξαθν, νη όξνη πνπ 

εκθαλίδνληαη κε θεθαιαία γξάκκαηα θαη νξίδνληαη ζην ρέδην  έρνπλ ηηο έλλνηεο πνπ ηνπο 
απνδίδνληαη ζην ρέδην. 

(2) Η Ηκεξνκελία Αξρείνπ γηα ζθνπνύο θαζνξηζκνύ ηνπ δηθαηώκαηνο ςήθνπ ζηελ Έθηαθηε Γεληθή 
πλέιεπζε είλαη ε 5 Γεθεκβξίνπ 2016. Οη ζπλαιιαγέο ζε Τθηζηάκελεο Μεηνρέο πνπ ζα 
πξαγκαηνπνηεζνύλ ζηηο 2 Γεθεκβξίνπ 2016 θαη κεηέπεηηα δελ ζα ιεθζνύλ ππόςε ζηνλ θαζνξηζκό 
ηνπ δηθαηώκαηνο ςήθνπ ζηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε. Οη κέηνρνη πνπ έρνπλ ηηο κεηνρέο ηνπο 
ζην ύζηεκα Άπισλ Σίηισλ ησλ Διιεληθώλ Υξεκαηηζηεξίσλ δελ ρξεηάδεηαη λα δεζκεύζνπλ ηηο 
κεηνρέο ηνπο γηα λα κπνξέζνπλ λα ςεθίζνπλ ή/θαη λα εθπξνζσπεζνύλ ζηελ Έθηαθηε Γεληθή 
πλέιεπζε.  

(3) Σν παξόλ Έγγξαθν Γηνξηζκνύ Πιεξεμνύζηνπ Αληηπξνζώπνπ ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί ζην 
εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο Σξάπεδαο (σο ε πην πάλσ δηεύζπλζε θαη αξηζκόο θαμ), ηνπιάρηζηνλ 
48 ώξεο πξηλ από ηελ ώξα πνπ νξίζηεθε λα ζπγθιεζεί ε πλέιεπζε. 

(4) Πξνθεηκέλνπ γηα εηαηξία/ λνκηθή νληόηεηα, είλαη αλαγθαίν ην έγγξαθν απηό λα θέξεη ην όλνκα ηεο 
εηαηξίαο/λνκηθήο νληόηεηαο θαη ηελ/ηηο ππνγξαθή/έο εμνπζηνδνηεκέλνπ/λσλ πξνζώπνπ/σλ.  

(5) ηελ πεξίπησζε από θνηλνύ κεηόρσλ, πιεξεμνύζην κπνξεί λα ην δώζεη κόλν ν κέηνρνο ηνπ 
νπνίνπ ην όλνκα εκθαλίδεηαη πξώην ζην Μεηξών Μεηόρσλ. 
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(6) Η παξνύζα ελεκέξσζε γίλεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ ρεδίνπ, ην νπνίν θαζ’ απηό θαη ην πεξηερόκελό 
ηνπ δελ απνηεινύλ πξνζθνξά, ή πξόζθιεζε γηα πξνζθνξά, γηα πώιεζε, αγνξά, αληαιιαγή ή κε 
άιιν ηξόπν κεηαβίβαζε θηλεηώλ αμηώλ ζηε Ρσζηθή Οκνζπνλδία. Δπηπιένλ, ην παξόλ έγγξαθν 
δελ απνηειεί δηαθήκηζε ή πξνζθνξά θηλεηώλ αμηώλ ζηε Ρσζηθή Οκνζπνλδία ζηα πιαίζηα ηνπ 
Ρσζηθνύ λόκνπ πεξί θηλεηώλ αμηώλ. Οη Νέεο Μεηνρέο δελ έρνπλ εγγξαθεί θαη δελ ζα εγγξαθνύλ 
ζηε Ρσζία, θαη δελ πξννξίδνληαη γηα «πξνζθνξά», «ηνπνζέηεζε», ή «δηαλνκή» ζηε Ρσζία (όπσο 
νξίδεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ Ρσζηθνύ λόκνπ πεξί θηλεηώλ αμηώλ) εθηόο εάλ θαη ζηνλ βαζκό πνπ 
επηηξέπεηαη από ηε Ρσζηθή λνκνζεζία.  Κάζε κέηνρνο πθηζηάκελσλ κεηνρώλ ζα ζεσξείηαη όηη 
δειώλεη, επηβεβαηώλεη θαη ζπκθσλεί όηη δελ έρεη ζπζηαζεί, εγθαηαζηαζεί ή θαηνηθεί ζηε Ρσζηθή 
Οκνζπνλδία, ή αλ έρεη ζπζηαζεί, εγθαηαζηαζεί ή θαηνηθεί ζηε Ρσζηθή Οκνζπνλδία, ελεξγεί εθηόο 
απηήο γηα ζθνπνύο ζπκκεηνρήο ζην ρέδην. 

 

 


