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Κεληξηθά Γξαθεία Τξάπεδαο Κύπξνπ 

Οκηιία ηνπ Δηεπζύλνληα Σπκβνύινπ  

θ. John Patrick Hourican 

     

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

 COVER SLIDE 

Κπξίεο θαη θύξηνη, εθιεθηνί πξνζθεθιεκέλνη, θπξίεο θαη θύξηνη ζπλάδειθνη, θαιή ζαο 

εκέξα.  

 

Όπσο θαη ζε πξνεγνύκελα έηε, νη ηνπνζεηήζεηο κνπ ζα είλαη ζηελ Αγγιηθή γιώζζα 

θαη ζα ππάξρεη ηαπηόρξνλε κεηάθξαζε ζηελ Ειιεληθή γιώζζα κέζσ αθνπζηηθώλ γηα 

όπνηνλ ελδηαθέξεηαη.  

 

Αληίγξαθν ηεο νκηιίαο κνπ ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σπγθξνηήκαηνο ζε ιίγα 

ιεπηά. 

 

Τν γεγνλόο αθξηβώο όηη καδεπηήθακε ζήκεξα εδώ γηα λα ζπδεηήζνπκε θαη λα 

δώζνπκε ηε ςήθν καο ζε ςεθίζκαηα ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο ζα 

θαηαζηεί δπλαηή ε εηζαγσγή ησλ κεηνρώλ καο ζην Φξεκαηηζηήξην ηνπ Λνλδίλνπ 

(London Stock Exchange, LSE) αληηθαηνπηξίδεη ηελ πξόνδν πνπ επηηπγράλνπκε ζην 

θηίζηκν ελόο νηθνλνκηθά πγηνύο, αμηόπηζηνπ θαη αζθαιέζηεξνπ νξγαληζκνύ γηα ηνπο 

πειάηεο θαη ηνπο κεηόρνπο καο. 

 

Θα ήζεια λα θαιύςσ ηέζζεξηο ελόηεηεο καδί ζαο ζήκεξα. 

• Πξώηα, ηελ εηζαγσγή ησλ κεηνρώλ καο ζην LSE, αθόκα έλα ζεκαληηθό 

νξόζεκν ζηελ αλάθακςε ηεο Τξάπεδαο 

• Δεύηεξν, ην Σρέδην Δηαθαλνληζκνύ (ην «Σρέδην») γηα ηελ εηζαγσγή ηεο Bank 

of Cyprus Holdings plc σο κεηξηθή εηαηξία ηεο Τξάπεδαο 

• Τξίην, ηε ζύζηαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ γηα ππεξςεθηζκό ηνπ Σρεδίνπ, 

θαη  

• Τέινο ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ Σπγθξνηήκαηνο γηα ην ελληάκελν πνπ 

έιεμε ζηηο 30 Σεπηεκβξίνπ 2016 
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SLIDE 2 

 

Η εηζαγσγή ησλ κεηνρώλ καο ζε έλα Επξσπατθό Φξεκαηηζηήξην κε ζεκαληηθή 

ξεπζηόηεηα θαη δείθηεο δηεζλνύο αλαγλώξηζεο απνηειεί καθξνρξόλην ζηόρν καο θαη 

ην θαηαζηήζακε ζαθέο όηη κεηά από νινθιεξσκέλε αλάιπζε, ην LSE ζα  

απνηεινύζε ηνλ πξννξηζκό καο. Σηηο 15 Ννεκβξίνπ, αλαθνηλώζακε όηη ε Τξάπεδα 

ππνβάιιεη αίηεζε γηα εηζαγσγή ζηελ θαηεγνξία standard ηνπ LSE, δηαηεξώληαο ηε 

δηαπξαγκάηεπζε ησλ κεηνρώλ ηεο ζην Φξεκαηηζηήξην Αμηώλ Κύπξνπ («XAK») θαη κε 

δηαηεξώληαο ηε δηαπξαγκάηεπζε ησλ κεηνρώλ ηεο ζην Φξεκαηηζηήξην Αζελώλ αθνύ 

πιένλ δελ δηαηεξνύκε εξγαζίεο ζηελ Ειιάδα. 

 

Η πξνηεηλόκελε εηζαγσγή ησλ κεηνρώλ ζην LSE απνηειεί ζεκαληηθό νξόζεκν ζηελ 

πνξεία ηεο Τξάπεδαο γηα αλάθηεζε ηεο ηζρπξήο ηεο ζέζεο. Αλακέλεηαη λα εληζρύζεη 

ηελ πξνβνιή ηεο Τξάπεδαο, λα νδεγήζεη  ζε ελίζρπζε ηεο ξεπζηόηεηαο 

δηαπξαγκάηεπζεο ησλ κεηνρώλ, θαηαζηώληαο  επθνιόηεξε ηε δηαπξαγκάηεπζε γηα 

ηνπο κεηόρνπο, θαη λα παξέρεη ζηελ Τξάπεδα κεγαιύηεξε πξόζβαζε ζηηο δηεζλείο 

αγνξέο. 

 

Όιεο νη κεηνρέο ζα εηζαρζνύλ ηόζν ζην LSE όζν θαη ζην ΦΑΚ θαη ζα ζπλερίζνπλ λα 

δηαπξαγκαηεύνληαη ζε επξώ, όπσο θαη ζήκεξα. Έρνπκε ζρεδηάζεη ηελ εηζαγσγή ησλ 

κεηνρώλ κε ηέηνην ηξόπν ώζηε εζείο, νη κέηνρνi, καο λα ιάβεηε ηα σθειήκαηα πνπ  ε 

εηζαγσγή ζην LSE πξνζθέξεη, αλεμαξηήησο ηνπ εάλ επηζπκείηε λα δηαπξαγκαηεύεζηε 

ζην LSE ή ζην ΦΑΚ. 

 

Η πξνζπάζεηα δε ζηακαηά εδώ. Σπλερίδνπκε λα εξγαδόκαζηε γηα εηζαγσγή ησλ 

κεηνρώλ ζηελ premium θαηεγνξία ηνπ LSE. Σθνπεύνπκε λα θαηαζηνύκε επηιέμηκνη 

γηα ζπκπεξίιεςε ζηνπο δείθηεο FTSE UK ζε θαηνπηλό ζηάδην. Εηαηξίεο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηνπο δείθηεο FTSE ειθύνπλ ην ελδηαθέξνλ ελεξγώλ θαη παζεηηθώλ 

επελδπηώλ θαη πηζηεύνπκε όηη ε ελδερόκελε ζπκπεξίιεςή καο ζα νδεγήζεη ζε 

απμεκέλε ξεπζηόηεηα δηαπξαγκάηεπζεο ηεο κεηνρήο καο. Η εηζαγσγή ζηε standard 

θαηεγνξία απνηειεί ελδηάκεζν ζηαζκό ζε απηή ηελ πνξεία. 

 

SLIDE 3 

Μηα λέα κεηξηθή εηαηξία έρεη ζπζηαζεί ζηελ Ιξιαλδία. Μεηά από εμέηαζε αξηζκνύ 

δηθαηνδνζηώλ πνπ πιεξνύλ ηα θξηηήξηα γηα ζπκπεξίιεςε ζηνπο δείθηεο FTSE, ε 
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Τξάπεδα απνθάζηζε όηη ε Ιξιαλδία ζα απνηεινύζε θαηάιιειε δηθαηνδνζία σο ρώξα 

ζύζηαζεο ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο. Η Bank of Cyprus Holdings plc έρεη ζπζηαζεί ζηελ 

Ιξιαλδία λσξίηεξα εληόο ηνπ έηνπο γηα ην ζθνπό απηό. Η ζύζηαζε ηεο κεηξηθήο 

εηαηξίαο ζηελ Ιξιαλδία είλαη εληειώο δηαδηθαζηηθή θαη είλαη ζεκαληηθό λα ηνλίζνπκε 

όηη νη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Σπγθξνηήκαηνο καο ζα παξακείλνπλ επηθεληξσκέλεο ζηελ 

Κύπξν, ε Τξάπεδα ζα είλαη θνξνινγηθόο θάηνηθνο Κύπξνπ κε έδξα ηελ Κύπξν. Ο 

θύξηνο ιόγνο εηζαγσγήο ηεο Ιξιαλδηθή εηαηξίαο σο κεηξηθή εηαηξία ηεο Τξάπεδαο 

είλαη γηα λα θαηαζηήζεη δπλαηή ηε ζπκπεξίιεςε ζηνπο δείθηεο FTSE UK ζε εύζεην 

ρξόλν. 

 

SLIDE 4 

 

Η Τξάπεδα ζα κεηαηξαπεί ζε εμ’νινθιήξνπ  ζπγαηξηθή ηεο λέαο κεηξηθήο εηαηξίαο θαη 

νη κέηνρνη ηεο Τξάπεδαο ζα ιάβνπλ είηε κεηνρέο ζηελ λέα κεηξηθή εηαηξία είηε 

παξαζηαηηθά δηθαηώκαηα πνπ αληηπξνζσπεύνπλ κεηνρέο ζηε λέα κεηξηθή εηαηξία, 

αλαιόγσο ζε πνην ρξεκαηηζηήξην ζα επηιέμνπλ λα δηαπξαγκαηεύνληαη θαη ζε 

αλαινγία ηνπ αξηζκνύ κεηνρώλ πνπ θαηέρνπλ ζήκεξα. Απηό ζα επηηεπρζεί κέζσ ελόο 

Σρεδίνπ Δηαθαλνληζκνύ πνπ απνηειεί ηε λνκηθή δηαδηθαζία, κέζσ ηεο νπνίαο, εάλ 

εγθξηζεί, ε λέα κεηξηθή εηαηξία ζα θαηαζηεί ε κεηξηθή εηαηξία ηεο Τξάπεδαο. 

 

SLIDE 5 

 

Γηα λα ηεζεί  ην Σρέδην ζε ηζρύ ππάξρνπλ εηδηθά ςεθίζκαηα πνπ πξέπεη λα εγθξηζνύλ 

ζήκεξα. Πξώηα ην εθδνκέλν κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Τξάπεδαο ζα κεησζεί ζην κεδέλ, 

κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ελόο απνζεκαηηθνύ  ζηνπο ινγαξηαζκνύο ηεο 

Τξάπεδαο. Τν απνζεκαηηθό από ηε κείσζε θεθαιαίνπ πνπ ζα πξνθύςεη ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πιήξε απνπιεξσκή λέσλ κεηνρώλ ηεο Τξάπεδαο θαη ηελ 

παξαρώξεζε ησλ ελ ιόγσ κεηνρώλ ζηελ BOC Holdings. Σε ηειηθό ζηάδην, ε BOC 

Holdings ζα εθδώζεη λέεο κεηνρέο ή Παξαζηαηηθά Δηθαηώκαηα ζηνπο πθηζηάκελνπο 

κεηόρνπο ηεο Τξάπεδαο γηα θάζε 20 κεηνρέο πνπ θαηέρνπλ ζήκεξα. Μεηά ηελ έθδνζε 

ησλ κεηνρώλ ζηελ BOC Holdings, ην εγθεθξηκέλν θαη ην εθδνκέλν κεηνρηθό θεθάιαην 

ηεο Τξάπεδαο ζα παξακείλεη ην ίδην κε ζήκεξα. 

 

SLIDE 6 

 

Η Τξάπεδα ζα παξακείλεη Κππξηαθή ηξάπεδα κε Κππξηαθή ηξαπεδηθή άδεηα θαη ζα 

ιεηηνπξγεί ζηελ Κύπξν. Δελ ζα ππάξμεη νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηηο θαζεκεξηλέο 



4 
 

ηξαπεδηθέο δξαζηεξηόηεηέο ηεο θαη εξγαζίεο σο απνηέιεζκα ηνπ Σρεδίνπ.  Η 

Τξάπεδα ζα ζπλερίζεη λα επνπηεύεηαη από ηελ ΕΚΤ θαη ηελ ΚΤΚ θαη ζα παξακείλεη 

θνξνινγηθόο θάηνηθνο Κύπξνπ. Παξόιν πνπ ε BOC Holdings έρεη ηδξπζεί θαη 

εγγξαθεί ζηελ Ιξιαλδία, ε δηαρείξηζε θαη ν έιεγρνο ηεο ζα δηεμάγνληαη ζηελ Κύπξν 

θαη ζπλεπώο ε BOC Holdings ζα έρεη θνξνινγηθή έδξα ηελ Κύπξν. 

 

Τα θεληξηθά γξαθεία ηνπ Σπγθξνηήκαηνο ζα παξακείλνπλ ζηελ Κύπξν. Δελ ζα 

ππάξμνπλ αιιαγέο ζηε ζύλζεζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Τξάπεδαο σο 

απνηέιεζκα ηνπ Σρεδίνπ. Τα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Τξάπεδαο είλαη 

επίζεο ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο BOC Holdings. 

 

SLIDE 7 

 

Παξάιιεια κε ηε λνκηθή δηαδηθαζία ηνπ ζρεδίνπ δηαθαλνληζκνύ πξνηείλνπκε  

ελνπνίεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, κε αληαιιαγή 20 κεηνρώλ ζηελ Τξάπεδα 

Κύπξνπ κε 1 κεηνρή ζηελ BOC Holdings. Μέζσ ηεο δηαδηθαζίαο απηήο ζα κεησζεί ν 

κεγάινο αξηζκόο εθδνκέλσλ κεηνρώλ, ελώ ηαπηόρξνλα, νη πθηζηάκελνη κέηνρνη ζα 

ζπλερίζνπλ λα θαηέρνπλ ην 100 ηνηο εθαηό ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Τξάπεδαο. 

Γηα λα δηαζθαιηζηεί όηη νη κέηνρνη πνπ θαηέρνπλ ιηγόηεξεο από 20 κεηνρέο, ή  

θαηέρνπλ κεηνρέο πνπ δελ δηαηξνύληαη ζην αθέξαην κε 20, δε ζα βξεζνύλ ζε 

κεηνλεθηηθή ζέζε σο απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζία ελνπνίεζεο, πξνηείλνπκε ηε 

ζηξνγγπινπνίεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ κεηνρώλ πνπ θαηέρνπλ ζην επόκελν αθέξαην 

πνιιαπιάζην ηνπ 20 πξηλ ηε εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ελνπνίεζεο. 

 

Ο θύξηνο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ελνπνίεζεο είλαη γηα λα 

απνθεπρζεί νη κεηνρέο λα ζεσξνύληαη θαη λα δηαπξαγκαηεύνληαη σο κεηνρέο κε πνιύ 

ρακειή αμία (“penny stock”), νη νπνίεο ζπλήζσο έρνπλ αξλεηηθνύο ζπζρεηηζκνύο.  

Θεσξνύκε όηη ε δηαδηθαζία ελνπνίεζεο ζα βνεζήζεη ζηελ αύμεζε ηεο ξεπζηόηεηαο 

δηαπξαγκάηεπζεο ηεο κεηνρήο καο. 

 

Οη κέηνρνί καο ζα ζπλερίζνπλ λα θαηέρνπλ ζπλνιηθά ην 100 ηνηο εθαηό ηνπ κεηνρηθνύ 

θεθαιαίνπ ηεο Τξάπεδαο θαη ηα νηθνλνκηθά ηνπο ζπκθέξνληα ζην Σπγθξόηεκα ζα 

παξακείλνπλ σο έρνπλ.  

 

SLIDE 8 
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Τα ππόινηπα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη εγώ πηζηεύνπκε όηη ην ζρέδην είλαη 

πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο Τξάπεδαο θαη ησλ κεηόρσλ ζην ζύλνιό ηνπο. Οκόθσλα 

ζπζηήλνπκε όπσο ζήκεξα ππεξςεθίζεηε ην Σρέδην θαη ηα ςεθίζκαηα ηνπ Σρεδίνπ. 

 

Αλ ηα ςεθίζκαηα εγθξηζνύλ ζήκεξα θαηά ηελ Έθηαθηε Γεληθή Σπλέιεπζε θαη ην 

επαξρηαθό δηθαζηήξην Λεπθσζίαο εγθξίλεη ην Σρέδην αλακέλνπκε όηη ε 

δηαπξαγκάηεπζε ησλ κεηνρώλ ζην Λνλδίλν θαη ζηελ Κύπξν ζα μεθηλήζεη πξηλ ην 

ηέινο Φεβξνπαξίνπ 2017. 

 

Είκαζηε πεπεηζκέλνη όηη ε εηζαγσγή ησλ κεηνρώλ καο ζην LSE θαη ην Σρέδην 

Δηαθαλνληζκνύ ην νπνίν ζα καο επηηξέςεη ζε θαηνπηλό ζηάδην λα θαηαζηνύκε 

επηιέμηκνη γηα ζπκπεξίιεςε ζηνπο δείθηεο FTSE UK, ζα είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο 

Τξάπεδαο, ησλ κεηόρσλ καο θαη ηεο ρώξαο καο. 

 

Η εηζαγσγή ησλ κεηνρώλ καο ζην LSE ζα πξνζθέξεη κεγαιύηεξε πξνβνιή, 

πξόζβαζε ζηηο δηεζλείο αγνξέο θαη ζα ελζαξξύλεη ηνλ θαζνξηζκό ηεο ηηκήο ηεο 

κεηνρήο καο ζε κηα δηεζλή αγνξά κε βάζνο θαη ζεκαληηθή ξεπζηόηεηα 

δηαπξαγκάηεπζεο. 

 

Η Τξάπεδα ζα ιεηηνπξγήζεη σο ζεκαηνθόξνο γηα ηελ Κύπξν ζηηο δηεζλείο αγνξέο, 

βειηηώλνληαο ηελ εηθόλα ηεο ρώξαο σο πξννξηζκόο γηα μέλεο επελδύζεηο. 

 

Είκαζηε έηνηκνη γηα ηελ εηζαγσγή ησλ κεηνρώλ καο ζην LSE. Έρνπκε θαιή δπλακηθή 

ζηελ αλάθακςε ηεο Τξάπεδαο θαη πηζηεύνπκε όηη ε ηζηνξία ηεο Τξάπεδαο είλαη 

ειθπζηηθή γηα επελδπηέο. Η Τξάπεδα θαηέγξαςε θέξδε κεηά ηε θνξνινγία ύςνπο €62 

εθαη. γηα ηνπο πξώηνπο ελλέα κήλεο ηνπ 2016 θαη νη δείθηεο θεθαιαίσλ ηνπ 

Σπγθξνηήκαηνο εληζρύζεθαλ θαηά 60 κνλάδεο βάζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ελληακήλνπ πνπ έιεμε ζηηο 30 Σεπηεκβξίνπ 2016.  Ο δείθηεο Κεθαιαίνπ Κνηλώλ 

Μεηνρώλ Καηεγνξίαο 1 αλήιζε ζε 14,6% ζηηο 30 Σεπηεκβξίνπ 2016. 

 

Οη θαηαζέζεηο απμήζεθαλ θαηά €1,5 δηο, αύμεζε θαηά 10% θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

πξώησλ ελλέα κελώλ. Έρνπκε απνπιεξώζεη ζεκαληηθό πνζό ρξεκαηνδόηεζεο από 

ηνλ ELA, ην νπνίν ζήκεξα αλέξρεηαη ζε €0,4 δηο. Σήκεξα δηαζέηνπκε ζεκαληηθά 

κεγαιύηεξα ξεπζηά δηαζέζηκα από ην πνζό ρξεκαηνδόηεζεο από ηνλ ELA - ε 

πξννπηηθήο ηεο πιήξεο απνπιεξσκήο ηνπ ζην βξαρππξόζεζκν κέιινλ είλαη 

πξαγκαηηθή.  Μεηώζακε ηα κε εμππεξεηνύκελα δάλεηα γηα έθην ζπλερόκελν ηξίκελν 



6 
 

θαη θαηά €2,6 δηο ή 23% θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ελληάκελνπ πνπ έιεμε ζηηο 30 

Σεπηεκβξίνπ 2016. 

SLIDE 9 

 

Καζώο ε Τξάπεδα ζπλερίδεη λα γίλεηαη ηζρπξόηεξε, δεκηνπξγώληαο πεξηζζόηεξα 

θεθάιαηα, κεηώλνληαο ηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο από ηνλ ELA θαη κεηώλνληαο ηα 

πξνβιεκαηηθά δάλεηα ζα είλαη ζε θαιύηεξε ζέζε γηα κεηάβαζε ζηελ premium 

θαηεγνξία ηνπ LSE θαη γηα ζπκπεξίιεςε ζηνπο δείθηεο FTSE UK. 

 

Όπσο έρσ αλαθέξεη θαη ζην παξειζόλ, ε καθξνπξόζεζκε πξννπηηθή καο είλαη 

ιακπξή θαη γίλνκαη πην πεπεηζκέλνο γη απηό κε θάζε επηπιένλ βήκα πνπ θάλνπκε. 

Είκαζηε ζίγνπξνη γηα ηηο πξννπηηθέο ηνπ Σπγθξνηήκαηνο θαη γηα ηελ ηθαλόηεηά καο γηα 

ηελ επίηεπμε δηαηεξήζηκσλ απνδόζεσλ γηα ηνπο κεηόρνπο καο κεζνπξόζεζκα. 

 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο πειάηεο καο γηα ηελ αθνζίσζε ηνπο, ηνπο 

ζπλάδειθνπο κνπ γηα ηε δέζκεπζε ηνπο γηα επηηπρία θαη εζάο ηνπο κεηόρνπο καο γηα 

ηελ ππνκνλή θαη ηελ πίζηε πνπ δείρλεηε. 

 

Επραξηζηώ. Πίζσ ζε εζάο θύξηε Πξόεδξε 


