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21 Νοεμβρίου 2016 

Αγαπθτζ Μζτοχε, 

Εγκφκλιοσ Μετόχων αναφορικά με το Σχζδιο Διακανονιςμοφ και τθν Ειςαγωγι ςτο 
Χρθματιςτιριο Αξιών του Λονδίνου  

τισ 15 Νοεμβρίου 2016, θ Σράπεηα Κφπρου Δθμόςια Εταιρία Λτδ (θ «Τράπεηα», μαηί με τισ 
κυγατρικζσ τθσ, το «Συγκρότθμα»), ανακοίνωςε ότι προχωρεί ςτθν υποβολι αίτθςθσ για ειςαγωγι 
ςτθ standard κατθγορία του Επίςθμου Μθτρϊου τθσ εποπτικισ αρχισ κεφαλαιαγοράσ του 
Ηνωμζνου Βαςιλείου (“Financial Conduct Authority”, “FCA”) και για ειςαγωγι προσ 
διαπραγμάτευςθ ςτθν Κφρια Αγορά του Χρθματιςτθρίου Αξιϊν του Λονδίνου (“London Stock 
Exchange”, “LSE”). Σο υγκρότθμα προτίκεται να προχωριςει ςε υποβολι αίτθςθσ για ειςαγωγι 
του ςτθν premium κατθγορία του Επίςθμου Μθτρϊου του FCA ςε μεταγενζςτερθ θμερομθνία, 
γεγονόσ το οποίο κα επιτρζψει ςτο υγκρότθμα να καταςτεί επιλζξιμο για ςυμπερίλθψι του ςτουσ 
δείκτεσ FTSE UK.   

Για τθν επίτευξθ του πιο πάνω ςτόχου, θ Σράπεηα προτείνει μζςω ενόσ ςχεδίου διακανονιςμοφ (το 
«Σχζδιο»), τθν ειςαγωγι μιασ νζασ εταιρείασ, θ οποία ζχει ςυςτακεί ςτθν Ιρλανδία με τθν 
επωνυμία Bank of Cyprus Holdings plc (θ “BOC Holdings”), ωσ μθτρικι εταιρεία του υγκροτιματοσ. 
Η διαδικαςία ειςαγωγισ ςτο LSE ζχει δομθκεί με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να επιτρζψει ςτθν BOC 
Holdings να επιδιϊξει τθν ειςαγωγι των μετοχϊν τθσ ςτθν premium κατθγορία του Επίςθμου 
Μθτρϊου του FCA ςε μεταγενζςτερθ θμερομθνία, ϊςτε να καταςτεί επιλζξιμθ για ςυμπερίλθψι 
τθσ ςτουσ δείκτεσ FTSE UK ςε περίπτωςθ όπου πλθροφνται τα αναγκαία κριτιρια. Παράλλθλα με 
τθν ειςαγωγι των μετοχϊν τθσ μθτρικισ εταιρείασ ςτο LSE, οι μετοχζσ τθσ BOC Holdings κα 
ειςαχκοφν και ςτθν Κφρια Αγορά του Χρθματιςτθρίου Αξιϊν Κφπρου (το «ΧΑΚ»), νοουμζνου ότι κα 
λθφκοφν όλεσ οι απαραίτθτεσ εγκρίςεισ αναφορικά με τθν ειςαγωγι τθσ BOC Holdings ςτο LSE και 
ςτο ΧΑΚ. Η Σράπεηα δεν προτίκεται να διατθριςει τθ διαπραγμάτευςθ των μετοχϊν τθσ ςτο 
Χρθματιςτιριο Ακθνϊν, κακϊσ δεν διατθρεί πλζον τραπεηικζσ δραςτθριότθτεσ ςτθν Ελλάδα.  

φμφωνα με το χζδιο, θ BOC Holdings κα καταςτεί ο μοναδικόσ μζτοχοσ τθσ Σράπεηασ και οι 
υφιςτάμενοι μζτοχοι τθσ Σράπεηασ κα κατζχουν το 100 τοισ εκατόν τθσ BOC Holdings, και, ωσ εκ 
τοφτου κα λάβουν μετοχζσ ςτθν BOC Holdings (οι «Νζεσ Μετοχζσ»), ι παραςτατικά δικαιϊματα 
που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ (τα «Παραςτατικά Δικαιώματα»), που κα εκδοκοφν προσ 
τουσ υφιςτάμενουσ μετόχουσ χωρίσ οποιοδιποτε κόςτοσ, εκτόσ τθσ ακφρωςθσ των υφιςτάμενων 
μετοχϊν που κατζχουν ςτθν Σράπεηα.  

Σα υφιςτάμενα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Σράπεηασ είναι επίςθσ τα μζλθ του 
Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ BOC Holdings. 

Σο ςχζδιο διακανονιςμοφ είναι μια επίςθμθ διαδικαςία βάςει των διατάξεων του περί Εταιρειϊν 
Νόμου τθσ Κφπρου που χρθςιμοποιείται ευρζωσ για τθν πραγματοποίθςθ εταιρικϊν 
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αναδιοργανϊςεων. Απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για τθν εφαρμογι του χεδίου είναι: (i) θ ζγκριςθ 
του χεδίου με απλι πλειοψθφία από τουσ μετόχουσ τθσ Σράπεηασ ςτθν ζκτακτθ γενικι ςυνζλευςθ 
που κα λάβει χϊρα ςτο εγγεγραμμζνο γραφείο τθσ Σράπεηασ (Οδόσ ταςίνου 51, Αγία Παραςκευι, 
τρόβολοσ, 2002 Λευκωςία, Κφπροσ) ςτισ 13 Δεκεμβρίου 2016 και ϊρα 10.00 π.μ. (θ «ΕΓΣ»), (ii) θ 
ζγκριςθ τθσ μείωςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου όπωσ προνοείται από το χζδιο τουλάχιςτον από το 
75 τοισ εκατόν των μετόχων ςτθν ΕΓ, και (iii) θ επικφρωςθ του χεδίου από το Επαρχιακό 
Δικαςτιριο Λευκωςίασ ςτθν Κφπρο μζςω ακρόαςθσ για τθν αμερολθψία των όρων και 
προχποκζςεων του χεδίου. 

Η ειδοποίθςθ ςφγκλθςθσ ΕΓ και θ εγκφκλιοσ προσ τουσ μετόχουσ θμερομθνίασ  
21 Νοεμβρίου 2016 (θ οποία περιλαμβάνει το χζδιο, επιπρόςκετεσ επεξθγθματικζσ πλθροφορίεσ 
αναφορικά με το χζδιο, κακϊσ επίςθσ και το ζγγραφο διοριςμοφ πλθρεξοφςιου αντιπροςϊπου για 
τθν ΕΓ) (θ «Εγκφκλιοσ Μετόχων») ζχουν αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Σράπεηασ 
www.bankofcyprus.com (παρακαλϊ επιλζξετε «χζςεισ Επενδυτϊν»). Παρακαλείςτε όπωσ 
μελετιςετε προςεκτικά τθν Εγκφκλιο Μετόχων και όπωσ προβείτε ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ που 
παρατίκενται ςε αυτι. Η Εγκφκλιοσ Μετόχων ςε ζντυπθ μορφι μπορεί να αποκτθκεί κατόπιν 
αιτιςεωσ του μετόχου, μζςω τθσ τθλεφωνικισ γραμμισ επικοινωνίασ μετόχων που ορίηεται ςε 
αυτι.  

Ωσ μζτοχοσ, και νοουμζνου ότι κα εμφανίηεςτε ωσ εγγεγραμμζνο μζλοσ ςτο μθτρϊο μετόχων τθσ 
Σράπεηασ ςτισ 5 Δεκεμβρίου 2016, ζχετε δικαίωμα να ςυμμετάςχετε και να ψθφίςετε για το χζδιο 
ςτθν ΕΓ, ι να διορίςετε πλθρεξοφςιο αντιπρόςωπο για να παραςτεί και να ψθφίςει εκ μζρουσ ςασ. 
Περαιτζρω πλθροφορίεσ αναφορικά με τθν ΕΓ και τθ διαδικαςία ψθφοφορίασ ςτθν ΕΓ 
περιλαμβάνονται ςτθν Εγκφκλιο Μετόχων.  

Τπό τθν προχπόκεςθ ότι το χζδιο κα εγκρικεί από τουσ μετόχουσ τθσ Σράπεηασ και κα επικυρωκεί 
από το Επαρχιακό Δικαςτιριο, όλεσ οι υφιςτάμενεσ μετοχζσ που κατζχετε ςτθν Σράπεηα, κατά τθν 
θμερομθνία αρχείου όπου κα κακοριςτεί το δικαίωμα ςε Νζεσ Μετοχζσ όπωσ προνοείται από το 
χζδιο, κα ακυρωκοφν και κα λάβετε ωσ αντάλλαγμα κατ’ αναλογία αρικμό Νζων Μετοχϊν, ι 
Παραςτατικϊν Δικαιωμάτων. Οι μζτοχοι κα ζχουν τθν επιλογι είτε (i) να διαπραγματεφονται  τισ 
Νζεσ Μετοχζσ ςτο LSE και να λάβουν Νζεσ Μετοχζσ εγγεγραμμζνεσ ςτο CREST (το αποχλοποιθμζνο 
ςφςτθμα μεταβίβαςθσ και διακανονιςμοφ που χρθςιμοποιείται από το LSE για τθ διαδικαςία 
μεταβίβαςθσ κινθτϊν αξιϊν ςε άυλθ μορφι) ι (ii) να διαπραγματεφονται τισ Νζεσ Μετοχζσ ςτο ΧΑΚ 
και να λάβουν Παραςτατικά Δικαιϊματα εγγεγραμμζνα ςτο Κεντρικό Αποκετιριο και Κεντρικό 
Μθτρϊο Αξιϊν του ΧΑΚ, νοουμζνου ότι κα λθφκοφν όλεσ οι απαραίτθτεσ εγκρίςεισ ςχετικά με τθν 
ειςαγωγι των μετοχϊν τθσ BOC Holdings ςτο LSE και ςτο  ΧΑΚ. Για να προβείτε ςε μια από τισ πιο 
πάνω επιλογζσ, κα πρζπει να ακολουκιςετε τισ οδθγίεσ όπωσ αυτζσ παρατίκενται ςτθν Εγκφκλιο 
Μετόχων. Ωσ αποτζλεςμα τθσ εφαρμογισ του χεδίου, το ποςοςτό ςυμμετοχισ ςασ, 
περιλαμβανομζνου και του ποςοςτοφ δικαιϊματοσ ψιφου, κα παραμείνουν ωσ ζχουν (κα 
υπόκεινται μόνο ςε ιςςονοσ ςθμαςίασ ςτρογγυλοποίθςθ όπωσ επεξθγείται περαιτζρω ςτθν 
Εγκφκλιο Μετόχων). 

Η Σράπεηα πιςτεφει ότι οι προτάςεισ του χεδίου είναι προσ το ςυμφζρον τθσ ίδιασ και των 
Μετόχων τθσ. υνεπϊσ, προτρζπεςτε όπωσ μελετιςετε προςεκτικά τθν Εγκφκλιο Μετόχων και 
προβείτε ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ που περιγράφονται ςε αυτι. Αν ζχετε οποιανδιποτε 
αμφιβολία επί των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ πρζπει να προβείτε, κα πρζπει να ςυμβουλευτείτε άμεςα 
τον προςωπικό ςασ χρθματιςτι, δικθγόρο, λογιςτι ι οποιονδιποτε άλλο ανεξάρτθτο 
χρθματοοικονομικό ςφμβουλο. 

Η παροφςα ενθμζρωςθ δεν αποτελεί προςφορά για πϊλθςθ κινθτϊν αξιϊν ςτισ Ηνωμζνεσ 
Πολιτείεσ. Οι κινθτζσ αξίεσ δεν μποροφν να προςφερκοφν ι να πωλθκοφν ςτισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ 
εκτόσ από εξαιρζςεισ ι ςυναλλαγζσ που δεν υπόκεινται ςτισ προχποκζςεισ εγγραφισ του  US 

http://www.bankofcyprus.com/
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Securities Act του 1933. Οποιαδιποτε δθμόςια προςφορά κινθτϊν αξιϊν διενεργθκεί ςτισ 
Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ, κα γίνει υπό τθ μορφι ενθμερωτικοφ δελτίου το οποίο κα είναι διακζςιμο από 
τον εκδότθ ι από τον κάτοχο κινθτϊν αξιϊν, ο οποίοσ τισ διακζτει προσ πϊλθςθ και το οποίο κα 
περιλαμβάνει αναλυτικζσ πλθροφορίεσ για τθν εταιρεία και τθ διοίκθςθ τθσ, κακϊσ και για τισ 
οικονομικζσ καταςτάςεισ.  
 
Η παροφςα ενθμζρωςθ γίνεται ςτα πλαίςια του χεδίου, το οποίο κακ’ αυτό και το περιεχόμενό του 
δεν αποτελοφν προςφορά, ι πρόςκλθςθ για προςφορά, για πϊλθςθ, αγορά, ανταλλαγι ι με άλλο 
τρόπο μεταβίβαςθ κινθτϊν αξιϊν ςτθ Ρωςικι Ομοςπονδία. Επιπλζον, το παρόν ζγγραφο δεν 
αποτελεί διαφιμιςθ ι προςφορά κινθτϊν αξιϊν ςτθ Ρωςικι Ομοςπονδία ςτα πλαίςια του Ρωςικοφ 
νόμου περί κινθτϊν αξιϊν. Οι Νζεσ Μετοχζσ δεν ζχουν εγγραφεί και δεν κα εγγραφοφν ςτθ Ρωςία, 
και δεν προορίηονται για «προςφορά», «τοποκζτθςθ», ι «διανομι» ςτθ Ρωςία (όπωσ ορίηεται ςτα 
πλαίςια του Ρωςικοφ νόμου περί κινθτϊν αξιϊν) εκτόσ εάν και ςτον βακμό που επιτρζπεται από τθ 
Ρωςικι νομοκεςία. Κάκε μζτοχοσ υφιςτάμενων μετοχϊν κα κεωρείται ότι δθλϊνει, επιβεβαιϊνει 
και ςυμφωνεί ότι δεν ζχει ςυςτακεί, εγκαταςτακεί, ι κατοικεί ςτθ Ρωςικι Ομοςπονδία, ι αν ζχει 
ςυςτακεί, εγκαταςτακεί ι κατοικεί ςτθ Ρωςικι Ομοςπονδία, ενεργεί εκτόσ αυτισ για ςκοποφσ 
ςυμμετοχισ ςτο χζδιο. 

 

 

 

 
 
Κάτια Σάντθ 
Γραμματέας  

  


