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Τπεξεζία Μεηνρώλ & Υξενγξάθσλ 
Οδόο Έβξνπ 4, Κηίξην EuroLife, ηξόβνινο  

Σ.Θ. 24884, 1398, Λεπθσζία, Κύπξνο 
Σει: +357 22 126055 

Φαμ: +357 22 336258/+357 22 336261 

ΕΝΣΤΠΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΣΟΥΩΝ 

ηνηρεία  Μεηόρνπ/ωλ: 

Ολνκαηεπώλπκν(α)…………………………………………….…………………………………………………..….….……. 

Αξηζκόο Πηζηνπνηεηηθνύ Σαπηνπνίεζεο ηνηρείσλ……..…………………………………………….…….…….………. 

(Αξ. Σαπηόηεηαο □/ Αξ. Γηαβαηεξίνπ □ / Αξ. Δγγξαθήο Δηαηξίαο □/ Άιιν □) 

Αξηζκόο Μεξίδαο Δπελδπηή   ………………………………  (ζην  ΥΑΚ  □ / ζην ΥΑ □ ) 

 

Πξνο Γξακκαηέα ηεο Bank of Cyprus Public Company Limited («Σξάπεδα») 

Δγώ/Δκείο δηά ηνπ παξόληνο εληύπνπ επηιέγσ/νπκε σο αθνινύζσο αλαθνξηθά κε ηε ζπκκεηνρή κνπ/καο ζηελ 
Bank of Cyprus Holdings plc («BOC Holdings») ηελ νπνία ζα ιάβσ/νπκε βάζεη ηνπ πξνηεηλόκελνπ ζρεδίνπ 
δηαθαλνληζκνύ εκεξνκελίαο 21 Ννεκβξίνπ 2016 («ρέδην») σο αληάιιαγκα ηεο αθύξσζεο ησλ κεηνρώλ κνπ/καο 

ζηελ Σξάπεδα ηηο νπνίεο ζα θαηέρσ/νπκε ζηελ πξναλαθεξζείζα Μεξίδα Δπελδπηή θαηά ηελ Ηκεξνκελία Αξρείνπ 
ρεδίνπ: 

 

(Παπακαλούμε όπωρ επιλέξεηε μία από ηιρ πιο πάνω επιλογέρ) 

 
ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΛΟΝΔΙΝΟΤ 

Παπακαλούμε όπωρ ζςμπληπώζεηε ηα πιο κάηω πεδία μόνο εάν έσεηε επιλέξει να διαππαγμαηεύεζηε Νέερ Μεηοσέρ  
ζηο LSE και έσεηε ζςμθωνήζει να λάβεηε Νέερ Μεηοσέρ εγγεγπαμμένερ ζηο CREST  

Πιεξνθνξίεο ινγαξηαζκνύ CREST ζηνλ νπνίν ζα είλαη εγγεγξακκέλεο νη Νέεο Μεηνρέο: 

Όλνκα πκκεηέρνληα ζην CREST ……………..………………………………………………………………………………. 

Αξηζκόο πκκεηέρνληα ζην CREST     Λνγαξηαζκόο Μέινπο  

 

Πιεξνθνξίεο επηθνηλωλίαο πκκεηέρνληα ζην CREST: 

Ολνκαηεπώλπκν: .…………………………………………………………………………………………………………….. 

Αξηζκόο ηειεθώλνπ: …………………………………     Ηι. δηεύζπλζε: …………………………………………………. 

 

 

 

  

Επηζπκώ λα δηαπξαγκαηεύνκαη ηηο 
Νέεο Μεηνρέο κνπ ζην Υξεκαηηζηήξην 
Αμηώλ ηνπ Λνλδίλνπ («LSE») θαη 
ζπκθωλώ λα ιάβω Νέεο Μεηνρέο 
εγγεγξακκέλεο ζην CREST 

 

 

Επηζπκώ λα δηαπξαγκαηεύνκαη ηηο Νέεο      
Μεηνρέο κνπ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηώλ 
Κύπξνπ («ΥΑΚ») θαη ζπκθωλώ λα ιάβω 
Παξαζηαηηθά Δηθαηώκαηα πνπ 
αληηπξνζωπεύνπλ Νέεο Μεηνρέο 
εγγεγξακκέλεο ζην ΚΑΜ 
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ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΤΠΡΟΤ 

Παπακαλούμε όπωρ ζςμπληπώζεηε ηα πιο κάηω πεδία μόνο εάν έσεηε επιλέξει να διαππαγμαηεύεζηε Νέερ Μεηοσέρ 
ζηο ΧΑΚ και έσεηε ζςμθωνήζει να λάβεηε Παπαζηαηικά Δικαιώμαηα πος ανηιπποζωπεύοςν Νέερ Μεηοσέρ 
εγγεγπαμμένερ ζηο ΚΑΜ 

Πιεξνθνξίεο ηεο Μεξίδαο Επελδπηή ζηελ νπνία ηα Παξαζηαηηθά Δηθαηώκαηα πνπ αληηπξνζωπεύνπλ 
Νέεο Μεηνρέο ζα είλαη εγγεγξακκέλα: 

Παξαθαινύκε όπσο επηιέμεηε κία από ηηο αθόινπζεο επηινγέο ζην βαζκό πνπ εθαξκόδνληαη: 

1. □ Ο Αξηζκόο Μεξίδαο Δπελδπηή πνπ παξαηίζεηαη πην πάλσ απνηειεί Αξηζκό Μεξίδαο Δπελδπηή ζην 

ΥΑΚ θαη επηζπκώ/νύκε ηα Παξαζηαηηθά Γηθαηώκαηα κνπ/καο πνπ αληηπξνζσπεύνπλ Νέεο Μεηνρέο λα 
εγγξαθνύλ θάησ από ηνλ ίδην Υεηξηζηή/(εο) ζηνλ/ζηνπο νπνίν/νπο είλαη εγγεγξακκέλεο, επί ηνπ 
παξόληνο, νη κεηνρέο κνπ/καο ηεο Σξάπεδαο. Γλσξίδσ/νπκε θαη απνδέρνκαη/αζηε όηη ζε πεξίπησζε πνπ 
θαηέρσ/νπκε κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο ζε κία Μεξίδαο Δπελδπηή ζην ΥΑΚ ζε πεξηζζόηεξνπο από έλα 
Υεηξηζηέο, ηα Παξαζηαηηθά Γηθαηώκαηα κνπ/καο πνπ αληηπξνζσπεύνπλ Νέεο Μεηνρέο ζα θαηαλεκεζνύλ, 
ζην βαζκό πνπ είλαη δπλαηό, θαη’αλαινγία κεηαμύ ησλ Υεηξηζηώλ, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηνπ ρεδίνπ.  

Ή 

2. □ Δπηζπκώ/νύκε ηα Παξαζηαηηθά Γηθαηώκαηα κνπ/καο πνπ αληηπξνζσπεύνπλ Νέεο Μεηνρέο λα 

εγγξαθνύλ ζηε Μεξίδα Δπελδπηή ζην ΥΑΚ πνπ θαηέρσ/νπκε, ζηνηρεία ηεο νπνίαο παξαηίζεληαη πην 
θάησ: 

 

Μεξίδα 
Δπελδπηή 

2 0 0 4       
 

Λνγ/ζκόο Αμηώλ  C Y         
 

Κσδηθόο 
Υεηξηζηή 

          
 

  Όλνκα Υεηξηζηή ……………………………………… 

 

Όλνκα(ηα) Μεξίδαο Δπελδπηή ζην ΥΑΚ…………………………………………………………………………… 

Η Μεξίδα Δπελδπηή ζην ΥΑΚ θαη ε πθηζηάκελε Μεξίδα Δπελδπηή ζην ΥΑΚ/ΥΑ πξέπεη λα θέξνπλ ην ίδην 
όλνκα. 

  

Τπνγξαθή(έο):…………………………………………..………..…………………………………………………………….. 

Ηκεξνκελία: ……………………………………. 

ηνηρεία Επηθνηλωλίαο:  

Αξηζκόο ηειεθώλνπ: ………………….…………………………….  Αξηζκόο Φαμ:.………..…………………. 

Ηι. δηεύζπλζε:……………………………….…..…..………………..…………….…..…..……………………………….. 

εκεηώζεηο: 

(1) Οη όξνη κε θεθαιαία γξάκκαηα πνπ νξίδνληαη ζην ρέδην ζα έρνπλ, ζην βαζκό πνπ δελ νξίδνληαη δηαθνξεηηθά 
ζην Έληππν Δπηινγήο Μεηνρώλ, ηελ εξκελεία πνπ ηνπο δίλεηαη ζην ρέδην. 

(2) ηελ πεξίπησζε πνπ νη Μέηνρνη δελ έρνπλ ελεξγή Μεξίδα Δπελδπηή ζην ΥΑΚ ζα πξέπεη λα πξνβνύλ ζην 
άλνηγκα ηέηνηαο Μεξίδαο κέζσ Υεηξηζηή. Καηάινγνο ησλ κειώλ ηνπ ΥΑΚ είλαη δηαζέζηκνο ζηελ ηζηνζειίδα 
ηνπ ΥΑΚ www.cse.com.cy. 

(3) Δάλ νη Μέηνρνη δελ απνζηείινπλ ζπκπιεξσκέλν Έληππν Δπηινγήο Μεηνρώλ κέρξη ηελ επόκελε εξγάζηκε 
εκέξα ηεο Ηκεξνκελίαο Αξρείνπ ρεδίνπ, ή ην Έληππν Δπηινγήο Μεηνρώλ δελ είλαη έγθπξα ζπκπιεξσκέλν ή 
νπνηαδήπνηε από ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξαηίζεληαη ζε απηό δελ είλαη νξζέο, ζα ζεσξεζεί όηη έρνπλ επηιέμεη 
λα δηαπξαγκαηεύνληαη Νέεο Μεηνρέο ζην ΥΑΚ θαη ζα ιάβνπλ Παξαζηαηηθά Γηθαηώκαηα πνπ 
αληηπξνζσπεύνπλ Νέεο Μεηνρέο εγγεγξακκέλα ζην ΚΑΜ θαη ζα ιεθζνύλ νη αθόινπζεο ελέξγεηεο: 

(α) H Σξάπεδα ζα δηεξεπλήζεη θαηά πόζν νη ελ ιόγσ Μέηνρνη δηαηεξνύλ Μεξίδα Δπελδπηή ζην 
ΥΑΚ, θαη εάλ λαη ζα θαηαλέκεη ηα Παξαζηαηηθά Γηθαηώκαηα πνπ αληηπξνζσπεύνπλ Νέεο 
Μεηνρέο ζε απηή ηε Μεξίδα. 

(β) Δθηόο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά από ην Μέηνρν ζην Έληππν Δπηινγήο Μεηνρώλ ηνπ, ζε 
πεξίπησζε πνπ Μέηνρνο δηαηεξεί Τθηζηάκελεο Μεηνρέο ζε Μεξίδα Δπελδπηή ζην ΥΑΚ θάησ 
από πεξηζζόηεξνπο από έλα Υεηξηζηέο, ηπρόλ Παξαζηαηηθά Γηθαηώκαηα πνπ αληηπξνζσπεύνπλ 
Νέεο Μεηνρέο θαη πνπ ζα εθδνζνύλ ζηνλ ελ ιόγσ Μέηνρν ζπλεπεία ηνπ ρεδίνπ, ζα 
θαηαλεκεζνύλ θαη’ αλαινγία κεηαμύ ησλ Υεηξηζηώλ, ζηελ ελ ιόγσ Μεξίδα Δπελδπηή. ε 
πεξίπησζε πνπ ζπλεπεία ηεο Βάζεο Δλνπνίεζεο δελ θαηαζηεί εθηθηή ε θαη’ αλαινγία θαηαλνκή 
ησλ Παξαζηαηηθώλ Γηθαησκάησλ πνπ αληηπξνζσπεύνπλ Νέεο Μεηνρέο ζηνπο πθηζηάκελνπο 
Υεηξηζηέο, ε Σξάπεδα ζα έρεη ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα, ελεξγώληαο ινγηθά, λα θαηαλέκεη ηα 

http://www.cse.com.cy/
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Παξαζηαηηθά Γηθαηώκαηα πνπ αληηπξνζσπεύνπλ Νέεο Μεηνρέο ζε ζπγθεθξηκέλν Υεηξηζηή ζηε 
Μεξίδα Δπελδπηή ζην ΥΑΚ.  

(γ) ε πεξίπησζε πνπ έλαο Μέηνρνο δελ δηαηεξεί Μεξίδα Δπελδπηή ζην ΥΑΚ, ηα Παξαζηαηηθά 
Γηθαηώκαηα πνπ αληηπξνζσπεύνπλ Νέεο Μεηνρέο ζα θαηαλεκεζνύλ ζε Αλελεξγή  Μεξίδα 
Δπελδπηή ζην ΥΑΚ πνπ ζα αλνηρζεί ζην όλνκα ηνπ ελ ιόγσ κεηόρνπ ππό ηνλ έιεγρν ηνπ ΚΑΜ. 
Οη κέηνρνη είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο Αλελεξγήο Μεξίδαο Δπελδπηή. 

(4) Δάλ ν Μέηνρνο είλαη λνκηθό πξόζσπν, ην Έληππν Δπηινγήο Μεηνρώλ πξέπεη λα θέξεη ην όλνκα ηνπ λνκηθνύ 
πξνζώπνπ θαη λα έρεη ππνγξαθεί από εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν/α. 

(5) ηελ πεξίπησζε πνπ ν κέηνρνο είλαη αλήιηθνο, ηόηε θαη νη δύν γνλείο πξέπεη λα ππνγξάςνπλ ην Έληππν 
Δπηινγήο Μεηνρώλ. 

(6) ηελ πεξίπησζε ζπλδηθαηνύρσλ κεηόρσλ ην Έληππν Δπηινγήο Μεηνρώλ πξέπεη λα ππνγξαθεί από όινπο 
ηνπο ζπλδηθαηνύρνπο. 

(7) Σν Έληππν Δπηινγήο Μεηνρώλ πξέπεη λα επηζηξαθεί ζηελ Τπεξεζία Μεηνρώλ & Υξενγξάθσλ (oδόο Έβξνπ 
4, θηίξην EuroLife, ηξόβνινο, Σ.Θ. 24884, 1398 Λεπθσζία, Κύπξνο (Σει: +357 22126055, Fax: +357 
22336258/ 22336261)) ή κέζσ νπνηνπδήπνηε ππνθαηαζηήκαηνο ηεο Σξάπεδαο ζηελ Κύπξν κέρξη ηελ 
επόκελε εξγάζηκε εκέξα από ηελ Ηκεξνκελία Αξρείνπ ρεδίνπ. 

(8) 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. 

(9) Σν Έληππν Δπηινγήο Μεηνρώλ ζα είλαη δηαζέζηκν ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Σξάπεδαο 
www.bankofcyprus.com (παξαθαιώ επηιέμεηε «ρέζεηο Δπελδπηώλ») θαζώο θαη ζε έληππε κνξθή θαηόπηλ 
αηηήκαηνο από Μεηνρν κέζσ ηεο Γξακκήο Δπηθνηλσλίαο Μεηόρσλ, όπσο πεξηγξάθεηαη ζηε ζειίδα 38 ηνπ 
εγγξάθνπ, ηνπ νπνίνπ ην Έληππν Δπηινγήο Μεηνρώλ απνηειεί κέξνο. 

 

 

http://www.bankofcyprus.com/

