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ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

13 Δεκεμβρίου 2016 

Κεντρικά Γραφεία Τράπεηασ Κφπρου 

 

Ομιλία του  Προζδρου του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, 

Δρ Josef Ackermann 
  

Αγαπθτοί Μζτοχοι, 

Για άλλθ μια φορά κα ικελα να ςασ καλωςορίςω ςτθ ςθμερινι Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ 

(ΕΓΣ). 

Όπωσ ανζφερα ςτισ ειςαγωγικζσ τοποκετιςεισ μου, ςιμερα είναι μια ξεχωριςτι μζρα για τθν 

Τράπεηα Κφπρου, τουσ μετόχουσ τθσ και όλα τα εμπλεκόμενα μζρθ. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο 

τθσ Τράπεηασ και θ Εκτελεςτικι Διεφκυνςθ είναι ςτθν ευχάριςτθ κζςθ να ενθμερϊςουν τουσ 

μετόχουσ ότι θ διαδικαςία για τθν επίτευξθ ειςαγωγισ των μετοχϊν τθσ ςε ζνα από τα 

κυριότερα Ευρωπαϊκά χρθματιςτιρια ζχει προχωριςει ςτο τελικό τθσ κρίςιμο ςτάδιο. Με τθν 

υποςτιριξι ςασ ςιμερα αυτό μπορεί να γίνει πραγματικότθτα. Ο διάλογοσ και οι 

διαβουλεφςεισ με όλεσ τισ ρυκμιςτικζσ αρχζσ ςε Κφπρο, Φρανκφοφρτθ και Λονδίνο, βρίςκονται 

ςχεδόν ςτθν τελικι τουσ φάςθ. Επιπλζον, ζνασ αρικμόσ υποςτθρικτικϊν και επεξθγθματικϊν 

εγγράφων ετοιμάςτθκαν και υποβλικθκαν ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ για εξζταςθ ι ζγκριςθ. Όλεσ οι 

ςθμαντικζσ νομικζσ, κανονιςτικζσ και διοικθτικζσ διαδικαςίεσ ζχουν ολοκλθρωκεί με επιτυχία. 

Βριςκόμαςτε ενϊπιων ςασ ςιμερα για να ςασ ενθμερϊςουμε για τα αποτελζςματα αυτά και να 

ηθτιςουμε τθν υποςτιριξι ςασ. Εςείσ κρατάτε το κλειδί τθσ πορείασ μασ προσ τα εμπρόσ.   

Όλα τα ςθμαντικά ηθτιματα ςυνοψίηονται ςτθν Εγκφκλιο Μετόχων και ςτθν Ειδοποίθςθ τθσ ΕΓΣ 

τα οποία βρίςκονται ιδθ ςτθ διάκεςι ςασ. Η Εγκφκλιοσ Μετόχων επεξθγεί λεπτομερϊσ τθν 

προτεινόμενθ αναδιάρκρωςθ τθσ ιδιοκτθςιακισ δομισ του Συγκροτιματοσ τθσ Τράπεηασ 

Κφπρου. Αυτι θ ουςιαςτικι αλλαγι κα επιτευχκεί μζςα από ζνα Σχζδιο Διακανονιςμοφ 

ςφμφωνα με τον περί εταιρειϊν νόμο τθσ Κφπρου, και τθν ανταλλαγι των Υφιςτάμενων 

μετοχϊν με Νζεσ Μετοχζσ ςτθν προτεινόμενθ ικφνουςα εταιρεία, τθν Bank of Cyprus Holdings 

Public Limited Company (“Bank of Cyprus Holdings”). Με τθν υποςτιριξι ςασ, θ αλλαγι αυτι κα 

πραγματοποιθκεί μζςω τθσ υιοκζτθςθσ ενόσ ςυνθκιςμζνου ψθφίςματοσ και ενόσ ειδικοφ 

ψθφίςματοσ ςτθ ςθμερινι ςυνζλευςθ των μετόχων, με πλειοψθφία τουλάχιςτον 50% και 75% 

του ςυνόλου των ψιφων, αντίςτοιχα. 

Σκοπόσ τθσ αλλαγισ ςτθν ιδιοκτθςιακι δομι είναι απλά το Συγκρότθμα τθσ Τράπεηα Κφπρου να 

κεωρθκεί επιλζξιμο για ςυμπερίλθψι του ςτουσ δείκτεσ FTSE UK, το οποίο πικανό να ενιςχφςει 

περαιτζρω τθ ρευςτότθτα διαπραγμάτευςθσ των μετοχϊν και τθν αναγνωριςιμότθτα τθσ 

Τράπεηασ. Η ςυμπερίλθψθ ςτουσ δείκτεσ FTSE UK απαιτεί τθν ίδρυςθ μίασ νζασ μθτρικισ 

εταιρίασ (Bank of Cyprus Holdings) ςε μια δικαιοδοςία θ οποία πλθροί τα κριτιρια ζνταξθσ 
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ςτουσ δείκτεσ FTSE. Κατά τθν υλοποίθςθ του προτεινόμενου Σχεδίου Διακανονιςμοφ, θ νζα 

μθτρικι εταιρία (Bank of Cyprus Holdings), κα ειςαχκεί (standard listing) ςτο Επίςθμο Μθτρϊο 

τθσ εποπτικισ αρχισ κεφαλαιαγοράσ του Ηνωμζνου Βαςιλείου (Financial Conduct Authority, 

FCA) για διαπραγμάτευςθ των μετοχϊν ςτο Χρθματιςτιριο Αξιϊν του Λονδίνου, με ςκοπό τθν 

υποβολι αίτθςθσ για ειςαγωγι ςτθν premium κατθγορία του Επίςθμου Μθτρϊου του FCA για 

μελλοντικι τθσ ςυμπερίλθψθ ςτουσ δείκτεσ FTSE UK. 

Οι βαςικζσ εγκρίςεισ για τθν αλλαγι του ιδιοκτθςιακοφ κακεςτϊτοσ τθσ Τράπεηασ ζχουν ιδθ 

δοκεί από τουσ αρμόδιουσ ρυκμιςτικοφσ φορείσ, περιλαμβανομζνων τθσ Ευρωπαϊκισ 

Κεντρικισ Τράπεηασ και τθσ Κεντρικισ Τράπεηασ τθσ Κφπρου. Επιπρόςκετα,  ζγκριςθ υπό 

προχποκζςεισ ζχει δοκεί από τθν εποπτικι αρχι κεφαλαιαγοράσ του Ηνωμζνου Βαςιλείου. 

Επιπλζον, το Ενθμερωτικό Δελτίο για επενδυτζσ (Investor Prospectus) για τθ διαπραγμάτευςθ 

των Νζων Μετοχϊν και των ςυναφϊν Παραςτατικϊν Δικαιωμάτων (Depositary Interests) ζχει 

εγκρικεί από τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ Κφπρου, και είναι διακζςιμο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 

Τράπεηασ. 

Η ειςαγωγι των μετοχϊν τθσ Τράπεηασ Κφπρου ςτο Χρθματιςτιριο Αξιϊν του Λονδίνου κα μασ 

επιτρζψει να εκπλθρϊςουμε μια μακρά μασ δζςμευςθ προσ τουσ μετόχουσ μασ για τθν 

ειςαγωγι τθσ μετοχισ μασ ςε ζνα μεγάλο Ευρωπαϊκό Χρθματιςτιριο. Αυτό κα αποτελζςει ζνα 

ακόμα ςθμαντικό ορόςθμο για τθν εξζλιξθ τθσ Τράπεηασ και για τθ ςτρατθγικι τθσ για ενίςχυςθ 

τθσ οικονομικισ τθσ ευρωςτίασ και επίτευξθ των υψθλότερων προτφπων εταιρικισ 

διακυβζρνθςθσ και διαφάνειασ. 

Το κλειδί για τθν επίτευξθ αυτοφ του ορόςθμου είναι θ ζγκριςθ των δφο ψθφιςμάτων ςτθν 

ςθμερινι ΕΓΣ, και θ επιβεβαίωςθ των εγκρίςεων αυτϊν από τα Κυπριακά Δικαςτιρια. Αν όλα 

πάνε καλά, όπωσ πολφ το ελπίηουμε, θ διαπραγμάτευςθ ςτο Χρθματιςτιριο Αξιϊν του 

Λονδίνου και θ διαπραγμάτευςθ ςτο Χρθματιςτιριο Αξιϊν Κφπρου («ΧΑΚ») κα μποροφν να 

αρχίςουν πριν το τζλοσ Φεβρουαρίου 2017.  

Αυτι είναι προφανϊσ μια πολφ ςφνκετθ διαδικαςία. Προςπακιςαμε να προβλζψουμε τισ 

ερωτιςεισ που πικανόν να ζχετε, και τα ζγγραφα που ςασ αποςτάλθκαν περιλαμβάνουν 

ενδελεχϊσ επεξθγιςεισ όλων των τεχνικϊν λεπτομερειϊν τθσ ζκδοςθσ και διαπραγμάτευςθσ 

των Νζων Μετοχϊν ςτο Χρθματιςτιριο Αξιϊν του Λονδίνου και ςτο Χρθματιςτιριο Αξιϊν 

Κφπρου («ΧΑΚ»), κακϊσ επίςθσ και τθσ διαδικαςίασ εκκακάριςθσ των Νζων Μετοχϊν ςτο 

Κυπριακό Αποκετιριο Μετοχϊν μζςω των Παραςτατικϊν Δικαιωμάτων, και τθ ςχετικι 

φορολογικι μεταχείριςθ των δικαιωμάτων των μετόχων. Επιπρόςκετα, θ Εγκφκλιοσ Μετόχων 

περιλαμβάνει μια λεπτομερι περιγραφι των πικανϊν ωφελθμάτων και ζνα μακροςκελζσ 

τμιμα ερωτιςεων και απαντιςεων που καλφπτει μια ολοκλθρωμζνθ λίςτα πικανϊν 

ερωτιςεων που μπορεί να προκφψουν. 

Ο Διευκφνων Σφμβουλοσ τθσ Τράπεηασ Κφπρου, John Hourican, κα ςασ δϊςει περιςςότερεσ 

εξθγιςεισ για τα κζματα αυτά. Ο Διευκφνων Σφμβουλοσ και θ Διευκφντρια Διεφκυνςθσ 
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Οικονομικισ Διαχείριςθσ τθσ Τράπεηασ, Ελίηα Λειβαδιϊτου, μαηί με τουσ νομικοφσ ςυμβοφλουσ, 

κα χαροφν να απαντιςουν ςε οποιεςδιποτε πρόςκετεσ ερωτιςεισ ενδεχομζνωσ να ζχετε.  

Με αυτά τα δεδομζνα, παρακαλϊ επιτρζψτε μου να κάνω μερικζσ γενικζσ παρατθριςεισ. 

Πρϊτα απ’ όλα, πιςτεφουμε ακράδαντα ότι θ ειςαγωγι των μετοχϊν μασ ςτο Χρθματιςτιριο 

Αξιϊν του Λονδίνου κα είναι προσ το καλφτερο ςυμφζρον όλων των μετόχων, τόςο των 

κατοίκων όςο και των μθ κατοίκων Κφπρου, τθσ ίδιασ τθσ Τράπεηασ, και τθσ Κυπριακισ 

οικονομίασ γενικότερα. Η ειςαγωγι ςτο Χρθματιςτιριο Αξιϊν του Λονδίνου αναμζνεται να 

αυξιςει τθ ρευςτότθτα διαπραγμάτευςθσ και τθν αναγνωριςιμότθτα των μετοχϊν τθσ 

Τράπεηασ και να κζςει  τθν Τράπεηα ενϊπιων μιασ ευρφτερθσ βάςθσ κεςμικϊν και άλλων 

ενθμερωμζνων επενδυτϊν. Η διπλι ειςαγωγι κα ελκφει τθν προςοχι των επενδυτϊν και προσ 

τθν κυπριακι οικονομία και τισ καλζσ τθσ επιδόςεισ, κακϊσ και ςτισ ευκαιρίεσ που προςφζρει 

το Χρθματιςτιριο Αξιϊν Κφπρου. Αυτά τα οφζλθ κα ενιςχυκοφν περαιτζρω από μια πικανι 

‘premium’ ειςαγωγι θ οποία κα κακιςτοφςε δυνατι τθ ςυμπερίλθψθ τθσ Τράπεηασ ςτθ ςειρά 

δεικτϊν FTSE του Ηνωμζνου Βαςιλείου. Αυτό κα ςυνεπάγεται μεγαλφτερο ενδιαφζρον από 

κεςμικοφσ και άλλουσ κφριουσ επενδυτζσ, για πακθτικζσ τοποκετιςεισ προϊόντων 

ςυνδεδεμζνων με χρθματιςτθριακοφσ δείκτεσ. Ωςτόςο, πρζπει να ςθμειωκεί, ότι ςε αυτό το 

ςτάδιο, οφτε θ αίτθςθ για ‘premium’ ειςαγωγι, οφτε και μια ςυνεπακόλουκθ ςυμπερίλθψθ 

ςτουσ δείκτεσ FTSE του Ηνωμζνου Βαςιλείου, μπορεί να κεωρθκεί ότι ςίγουρα κα γίνουν.   

Δεφτερον, κα ικελα να υπογραμμίςω ότι θ πικανι παρακολοφκθςθ των οικονομικϊν 

επιδόςεων τθσ Τράπεηασ από περιςςότερουσ αναλυτζσ και επενδυτζσ κα διατθρεί το Διοικθτικό 

Συμβοφλιο και τθν ανϊτερθ διεφκυνςθ του Συγκροτιματοσ κάτω υπό τθ ςυνεχι πίεςθ για 

απόδοςθ καλϊν αποτελεςμάτων για τθν Τράπεηα, και των απαιτιςεων διαφάνειασ και 

λογοδοςίασ. Αυτό κα ςυμβάλλει ςτθ διατιρθςθ και περαιτζρω αφξθςθ τθσ αξίασ για τουσ 

μετόχουσ.  

Τρίτον, θ ειςαγωγι ςτο Χρθματιςτιριο Αξιϊν του Λονδίνου κα ενιςχφςει επίςθσ τθν προςταςία 

των μετόχων. Όπωσ επεξθγείται ςτθν Εγκφκλιο Μετόχων, θ Bank of Cyprus Holdings Public 

Limited Company κα πρζπει να ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με τα υψθλότερα πρότυπα εταιρικισ 

διακυβζρνθςθσ και κανόνεσ θκικισ ςυμπεριφοράσ ςτθν χρθματοοικονομικι βιομθχανία,  όπωσ 

κωδικοποιοφνται ςτον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ του Ηνωμζνου Βαςιλείου. Είμαι ςτθν 

ευχάριςτθ κζςθ να ςασ αναφζρω ότι θ Τράπεηα ζχει ιδθ επιτφχει πλιρθ ςυμμόρφωςθ με όλεσ 

αυτζσ τισ απαιτιςεισ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ. Επιπλζον, θ Bank of Cyprus Holdings Public 

Limited Company κα οφείλει να ςυμμορφϊνεται, όπωσ άλλωςτε θ Τράπεηα κάνει ιδθ, με τισ 

απαιτιςεισ των νόμων και κανονιςμϊν του ΧΑΚ, περιλαμβανομζνου του Κϊδικα Εταιρικισ 

Διακυβζρνθςθσ του ΧΑΚ, και με τουσ νόμουσ τθσ Κφπρου περί Εμπιςτευτικϊν Πλθροφοριϊν και 

Χειραγϊγθςθσ τθσ Αγοράσ (ο περί Κατάχρθςθσ τθσ Αγοράσ νόμοσ). 

Επιπλζον, όςον αφορά τθ δικαιοδοςία των νόμων περί εξαγορϊν, θ Bank of Cyprus Holdings 

Public Limited Company, ωσ δθμόςια εταιρεία περιοριςμζνθσ ευκφνθσ που ςυςτάκθκε ςτθν 

Ιρλανδία με τίτλουσ αξιϊν που κα ειςαχκοφν προσ διαπραγμάτευςθ ςτο Χρθματιςτιριο Αξιϊν 
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του Λονδίνου και ςτο ΧΑΚ, ςκοπεφει να κοινοποιιςει ςτθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ Κφπρου 

ότι θ Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ Κφπρου κα είναι θ κφρια ρυκμιςτικι αρχι περί εξαγορϊν.  Ωσ 

εκ τοφτου, θ Τράπεηα Κφπρου Ικφνουςα Εταιρεία κα υπόκειται ςτισ διατάξεισ τόςο του νόμου 

περί  Προςφορϊν Εξαγοράσ τθσ Κφπρου, όςο και των Κανόνων Εξαγοράσ τθσ Ιρλανδίασ. Και οι 

δφο αυτοί Νόμοι κα ζχουν ιςχφ για προςφορζσ που τυχόν να γίνονται ςε μετόχουσ τθσ Bank of 

Cyprus Holdings Public Limited Company, για απόκτθςθ των μετοχϊν τουσ.  Επιπλζον, ωσ 

τραπεηικό ςυγκρότθμα που υπόκειται ςε ρυκμιςτικό πλαίςιο, κάκε ζνασ που προτίκεται να 

αποκτιςει 10% ι περιςςότερο από το κεφάλαιο τθσ Bank of Cyprus Holdings Public Limited 

Company, κα πρζπει να πάρει τθν προγενζςτερθ ζγκριςθ τθσ Κεντρικισ Τράπεηασ τθσ Κφπρου 

και τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Τράπεηασ. Η απαίτθςθ αυτι ενιςχφεται περαιτζρω από το 

Καταςτατικό τθσ Bank of Cyprus Holdings το οποίο προνοεί τθν αναςτολι των δικαιωμάτων 

ψιφου για όποιον δεν ςυμμορφϊνεται με αυτι τθ κανονιςτικι απαίτθςθ. Ωσ αποτζλεςμα, θ 

Κφπροσ και οι ρυκμιςτικζσ αρχζσ τθσ Τράπεηασ κα διατθριςουν τισ νομικζσ διαςφαλίςεισ για 

οποιαδιποτε πικανι ςθμαντικι αλλαγι ιδιοκτθςίασ τθσ Τράπεηασ Κφπρου. 

Ωσ πρόςκετθ διαςφάλιςθ των δικαιωμάτων των μετόχων, τα άρκρα του Καταςτατικοφ τθσ Bank 

of Cyprus Holdings ζχουν αλλάξει ϊςτε να περιλαμβάνουν τθν απαγόρευςθ τθσ πϊλθςθσ τθσ 

Τράπεηασ από τθν Bank of Cyprus Holdings, χωρίσ τθν προγενζςτερθ ζγκριςθ των μετόχων ςε 

Γενικι Συνζλευςθ. 

Αγαπθτοί μζτοχοι, 

Όπωσ μπορείτε να φανταςτείτε, ζγινε πολλι και ςκλθρι δουλειά κατά το τελευταίο ζτοσ για να 

φτάςουμε ςε αυτό το ςτάδιο ϊςτε να καταςτεί δυνατό για τουσ μετόχουσ μασ να εξετάςουν τθ 

δυνατότθτα μιασ διπλισ ειςαγωγισ των μετοχϊν ςτα Χρθματιςτιρια Αξιϊν του Λονδίνου και 

τθσ Κφπρου. Αυτι θ εργαςία διεκπεραιϊκθκε με επιτυχία από το Τμιμα Σχζςεισ Επενδυτϊν τθσ 

Τράπεηασ, τθν Οικονομικι Διεφκυνςθ του Συγκροτιματοσ, και άλλων τμθμάτων τθσ 

Οικονομικισ Διεφκυνςθσ, κακϊσ και από τθ Νομικι Υπθρεςία τθσ Τράπεηασ, κάτω από τθν 

γενικι κακοδιγθςθ και κατεφκυνςθ τθσ Διευκφντριασ Διεφκυνςθσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ 

Ελίηασ Λειβαδιϊτου, και του προκατόχου τθσ Χριςτάκθ Πατςαλίδθ, κακϊσ και του 

Διευκφνοντοσ Συμβοφλου John Hourican. Η ομάδα αυτι του προςωπικοφ τθσ Τράπεηασ, είχε 

τθν πολφ ικανι υποςτιριξθ και βοικεια εξωτερικϊν νομικϊν και χρθματοοικονομικϊν 

ςυμβοφλων. Εκ μζρουσ ολόκλθρου του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, κα ικελα να μεταφζρω ςε όλο 

το προςωπικό και ςυμβοφλουσ που εμπλζκονται, ειλικρινείσ ευχαριςτίεσ και τθν εκτίμθςι μασ 

για τισ ςυνεχείσ προςπάκειεσ, τθ ςκλθρι δουλειά και τθν επιμονι τουσ, αρκετά ςυχνά ςε βάροσ 

τθσ οικογενειακισ ηωισ. Ωσ Πρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, κα ικελα επίςθσ να 

ευχαριςτιςω τουσ ςυναδζλφουσ μου ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο για τθν αφοςίωςι τουσ και 

ςκλθρι δουλειά για τθν εξζταςθ και ζγκριςθ τθσ ροισ των εγγράφων και εκκζςεων, αναγκαίων 

για να εξαςφαλιςκοφν οι ρυκμιςτικζσ εγκρίςεισ και διαβεβαιϊςεισ. 

Τζλοσ, κα ικελα να ευχαριςτιςω όλουσ εςάσ, τουσ μετόχουσ μασ, για τθν υπομονι ςασ και για 

τθ ςθμαντικι ενκάρρυνςθ και ςτιριξθ που αρκετοί από εςάσ προςφζρατε ςτθν Τράπεηα κατά 
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το τελευταίο ζτοσ, ϊςτε θ ειςαγωγι των μετοχϊν μασ ςτο Χρθματιςτιριο Αξιϊν του Λονδίνου 

να λάβει χϊρα. 

Αγαπθτοί μζτοχοι, 

Εν κατακλείδι, κα ικελα να ηθτιςω τθν υποςτιριξι ςασ εγκρίνοντασ τα δφο προτεινόμενα 

ψθφίςματα προκειμζνου να ολοκλθρωκεί το τελευταίο ςθμαντικό βιμα για να κάνουμε τθν 

ειςαγωγι των μετοχϊν μασ ςε ζνα μεγάλο Ευρωπαϊκό Χρθματιςτιριο, πραγματικότθτα. Το 

προςωπικό τθσ Τράπεηασ και το Συμβοφλιο ζκαναν αυτό που τουσ αναλογεί. Η μπάλα βρίςκεται 

τϊρα ςτα χζρια ςασ. Προςβλζπουμε ςε μια επιτυχι κατάλθξθ των ςθμερινϊν εργαςιϊν.  

Σασ ευχαριςτϊ πάρα πολφ. 


