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ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΛ ΣΑ ΤΝΟΔΕΤΣΛΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΤΣΟΤ ΕΛΝΑΛ ΘΜΑΝΣΛΚA ΚΑΛ ΑΠΑΛΣOYN ΣΘΝ ΑΜΕΘ ΠΡΟΟΧΘ 
Α. ΣΟ ΜΕΡΟ VI ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΕΓΓΡΑΦΟΤ ΠΕΡΛΛΑΜΒΑΝΕΛ ΕΠΕΞΘΓΘΜΑΣΛΚΘ ΔΘΛΩΘ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΚΡΟ 199 
ΣΟΤ ΠΕΡΛ ΕΣΑΛΡΕΛΩΝ ΝΟΜΟΤ ΣΘ ΚΤΠΡΟΤ.  

Εάν εφαρμοςτεί, το ςχζδιο διακανονιςμοφ που παρουςιάηεται ςτο παρόν ζγγραφο κα ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν ακφρωςθ 
των Υφιςτάμενων Μετοχϊν. Αν χρειάηεςτε οποιεςδιποτε εξθγιςεισ ι/και διευκρινίςεισ ςε ςχζςθ με τισ ενζργειεσ ςτισ 
οποίεσ κα πρζπει να προβείτε, ςυνιςτάται όπωσ ςυμβουλευτείτε άμεςα το χρθματιςτι ςασ, το δικθγόρο, λογιςτι ι 
οποιοδιποτε άλλον ανεξάρτθτο οικονομικό ςφμβουλο. 

ΑΤΣΟ ΣΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΕΝ ΕΧΕΛ ΚΑΣΑΣΕΚΕΛ ΓΛΑ ΕΓΚΡΛΘ ΣΘΝ ΕΠΛΣΡΟΠΘ ΚΕΦΑΛΑΛΑΓΟΡΑ ΚΤΠΡΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟΝ 
ΠΕΡΛ ΕΝΘΜΕΡΩΣΛΚΟΤ ΔΕΛΣΛΟΤ ΝΟΜΟ ΚΑΛ ΣΟΝ ΠΕΡΛ ΕΝΘΜΕΡΩΣΛΚΟΤ ΔΕΛΣΛΟΤ ΚΑΝΟΝΛΜΟ ΚΑΛ ΕΠΟΜΕΝΩ ΔΕΝ 
ΑΠΟΣΕΛΕΛ ΕΝΘΜΕΡΩΣΛΚΟ ΔΕΛΣΛΟ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟΝ ΠΕΡΛ ΕΝΘΜΕΡΩΣΛΚΟΤ ΔΕΛΣΛΟΤ ΝΟΜΟ Ι ΣΟΝ ΠΕΡΛ 
ΕΝΘΜΕΡΩΣΛΚΟΤ ΔΕΛΣΛΟΤ ΚΑΝΟΝΛΜΟ ΚΑΛ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΛ ΝΑ ΧΡΘΛΜΟΠΟΛΘΚΕΛ Ε ΤΝΔΤΑΜΟ ΜΕ ΟΠΟΛΑΔΘΠΟΣΕ 
ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΛΑ ΑΓΟΡΑ Ι ΠΩΛΘΘ ΤΝΘΚΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ Ι Ω ΜΕΡΟ ΟΠΟΛΑΔΘΠΟΣΕ ΜΟΡΦΘ ΓΕΝΛΚΘ ΠΡΟΩΚΘΘ 
Ι ΔΛΑΦΘΜΛΘ Ε ΠΕΡΛΠΣΩΕΛ ΠΟΤ ΚΑ ΑΠΟΣΕΛΟΤΕ ΔΘΜΟΛΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΘΝ ΚΤΠΡΟ. ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΕΝ 
ΑΠΟΣΕΛΕΛ ΠΡΟΚΛΘΘ Ι ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΛΑ ΠΩΛΘΘ Ι ΑΝΣΑΛΛΑΓΘ, Ι ΠΡΟΚΛΘΘ ΓΛΑ ΣΘΝ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΛΑ 
ΣΘΝ ΑΓΟΡΑ Ι ΑΝΣΑΛΛΑΓΘ, ΟΠΟΛΑΔΘΠΟΣΕ ΚΛΝΘΣΘ ΑΞΛΑ Ι ΓΛΑ ΝΑ ΚΑΣΑΣΕΛΣΕ ΜΕΣΟΧΟ ΣΘ BOC HOLDINGS. 
ΚΑΜΛΑ ΑΠΟ ΣΛ ΚΛΝΘΣΕ ΑΞΛΕ ΠΟΤ ΑΝΑΦΕΡΟΝΣΑΛ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΛ ΝΑ ΠΩΛΘΚΕΛ, ΕΚΔΟΚΕΛ, 
ΑΝΣΑΛΛΑΧΚΕΛ Ι ΜΕΣΑΒΛΒΑΣΕΛ Ε ΟΠΟΛΑΔΘΠΟΣΕ ΔΛΚΑΛΟΔΟΛΑ ΚΑΣΑ ΠΑΡΑΒΑΘ ΟΠΟΛΑΔΘΠΟΣΕ ΛΧΤΟΤΑ 
ΝΟΜΟΚΕΛΑ. 

Θ ζκδοςθ, δθμοςίευςθ, ι κυκλοφορία του παρόντοσ εγγράφου ςε οριςμζνεσ δικαιοδοςίεσ, ενδζχεται να απαγορεφεται 
από τθ νομοκεςία των εν λόγω δικαιοδοςιϊν. Κατά ςυνζπεια πρόςωπα ςτα οποία κα επζλκει ςτθν κατοχι τουσ το 
ζγγραφο αυτό και οποιαδιποτε ςυνοδευτικά ζγγραφα, οφείλουν να ενθμερωκοφν και να τθριςουν τουσ ςχετικοφσ 
αυτοφσ περιοριςμοφσ. Οποιαδιποτε παράλειψθ ςυμμόρφωςθσ με τουσ εν λόγω περιοριςμοφσ μπορεί να αποτελζςει 
παράβαςθ των νόμων περί κινθτϊν αξιϊν μίασ τζτοιασ δικαιοδοςίασ. 

___________________________________________________________________________ 

 

BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LIMITED 

(Συςτάκθκε και εγγράφθκε ςτθν Κφπρο με αρικμό εγγραφισ HE165) 

Πρόταςθ για ειςαγωγι νζασ μθτρικισ εταιρείασ μζςω ενόσ ςχεδίου διακανονιςμοφ 
ςφμφωνα με τα άρκρα 198 μζχρι 200 του Περί Εταιρειϊν Νόμου τθσ Κφπρου 

___________________________________________________________________________ 

Το παρόν ζγγραφο αποτελεί εγκφκλιο προσ τουσ μετόχουσ τθσ Τράπεηασ αναφορικά με το Σχζδιο. Σε περίπτωςθ που το 
Σχζδιο εγκρικεί και εφαρμοςτεί, κα κατατεκοφν αιτιςεισ για τθν ειςαγωγι όλων των Νζων Μετοχϊν ςτο Επίςθμο 
Μθτρϊο τθσ εποπτικισ αρχισ κεφαλαιαγοράσ του Θνωμζνου Βαςιλείου (Financial Conduct Authority «FCA») και για τθ 
διαπραγμάτευςθ των ειςθγμζνων κινθτϊν αξιϊν ςτθν Κφρια Αγορά του Χρθματιςτθρίου Αξιϊν του Λονδίνου (London 
Stock Exchange «LSE»). Θ απόφαςθ για τθν ειςαγωγι των Νζων Μετοχϊν ςτο Επίςθμο Μθτρϊο του FCA και τθσ 
διαπραγμάτευςθσ τουσ ςτθν Κφρια Αγορά του LSE εναπόκεινται αποκλειςτικά ςτθ διακριτικι ευχζρεια του FCA και του 
LSE, αντίςτοιχα. Επιπρόςκετα, κα γίνει αίτθςθ για τθν ειςαγωγι και διαπραγμάτευςθ όλων των Νζων Μετοχϊν ςτθν 
Κφρια Αγορά του Χρθματιςτθρίου Αξιϊν Κφπρου («ΧΑΚ»). Θ απόφαςθ για ειςαγωγι και διαπραγμάτευςθ των Νζων 
Μετοχϊν ςτο ΧΑΚ εναπόκειται αποκλειςτικά ςτθ διακριτικι ευχζρεια του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του ΧΑΚ. 

 

Προι που εμφανίηονται με κεφαλαία γράμματα ζχουν τισ ζννοιεσ που τουσ αποδίδονται ςτο Μζροσ II του παρόντοσ 
εγγράφου. 
 

ΣΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΤΣΟ ΕΣΟΛΜΑΣΘΚΕ ΣΘΝ ΑΓΓΛΛΚΘ ΓΛΩΑ ΚΑΛ ΕΧΕΛ ΜΕΣΑΦΡΑΣΕΛ ΣΘΝ ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΓΛΩΑ ΠΡΟ ΟΦΕΛΟ ΣΩΝ 
ΜΕΣΟΧΩΝ. ΕΠΛΘΜΑΛΝΕΣΑΛ ΩΣΟΟ ΟΣΛ, ΣΟ ΒΑΚΜΟ ΠΟΤ ΕΠΛΣΡΕΠΕΣΑΛ ΑΠΟ ΣΘΝ ΛΧΤΟΤΑ ΝΟΜΟΚΕΛΑ Θ ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΕΚΔΟΘ 
ΑΤΣΟΤ ΣΟΤ ΕΓΓΡΑΦΟΤ ΠΑΡΕΧΕΣΑΛ ΓΛΑ ΚΟΠΟΤ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΜΟΝΟ, ΚΑΛ, Ω ΕΚ ΣΟΤΣΟΤ, Ε ΠΕΡΛΠΣΩΘ ΤΓΚΡΟΤΘ ΜΕΣΑΞΤ 
ΣΩΝ ΠΛΘΡΟΦΟΡΛΩΝ ΚΑΛ ΣΩΝ ΔΛΑΣΑΞΕΩΝ ΠΟΤ ΠΕΡΛΕΧΟΝΣΑΛ ΣΘΝ ΑΓΓΛΛΚΘ ΕΚΔΟΘ ΚΑΛ ΣΘΝ ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΕΚΔΟΘ ΣΟΤ ΕΓΓΡΑΦΟΤ 
ΑΤΣΟΤ, Θ ΑΓΓΛΛΚΘ ΕΚΔΟΘ ΚΑ ΤΠΕΡΛΧΤΕΛ ΣΟ ΒΑΚΜΟ ΠΟΤ ΕΠΛΣΡΕΠΕΣΑΛ ΑΠΟ ΣΘΝ ΛΧΤΟΤΑ ΝΟΜΟΚΕΛΑ. 
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ΕΛΔΟΠΟΛΘΘ ΠΡΟ ΜΕΣΟΧΟΤ ΣΟΤ ΕΞΩΣΕΡΛΚΟΤ 

Οι επιπτϊςεισ του Σχεδίου για τουσ Μετόχουσ Εξωτερικοφ δφναται να επθρεαςτοφν από τθ νομοκεςία τθσ ςχετικισ 
δικαιοδοςίασ. Οι Μζτοχοι Εξωτερικοφ οφείλουν να ενθμερωκοφν αναφορικά με και να τθριςουν οποιεςδιποτε 
ιςχφουςεσ νομικζσ απαιτιςεισ. Αποτελεί ευκφνθ κάκε Μετόχου Εξωτερικοφ να βεβαιωκεί ότι ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με 
τουσ νόμουσ οποιαςδιποτε ςχετικισ δικαιοδοςίασ που τον/τθν αφοροφν, περιλαμβανομζνθσ τθσ απόκτθςθσ 
οποιωνδιποτε κυβερνθτικϊν εγκρίςεων, εγκρίςεων ςε ςχζςθ με ςυναλλαγματικοφσ περιοριςμοφσ ι άλλων εγκρίςεων 
που μπορεί να απαιτοφνται, ι τθσ ςυμμόρφωςθσ με άλλεσ απαραίτθτεσ διατυπϊςεισ που απαιτοφνται και τθσ πλθρωμισ 
οποιωνδιποτε φόρων ζκδοςθσ, μεταβίβαςθσ ι άλλων φόρων που οφείλονται ςτθν εν λόγω δικαιοδοςία. 

Εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά από τθν BΟC Holdings, αλλά πάντα με τθν επιφφλαξθ των εν ιςχφ νόμων και κανονιςμϊν, 
το Σχζδιο δεν κα διατεκεί, άμεςα ι ζμμεςα, προσ ι από οποιαδιποτε Εξαιροφμενθ Δικαιοδοςία. Ωσ εκ τοφτου, αντίγραφα 
του παρόντοσ εγγράφου και όλων των άλλων εγγράφων που ςχετίηονται με το Σχζδιο δεν κα, και δεν πρζπει να, άμεςα ι 
ζμμεςα, ταχυδρομθκοφν ι διαφορετικά προωκθκοφν, διανεμθκοφν ι αποςταλοφν, προσ ι από οποιαδιποτε 
Εξαιροφμενθ Δικαιοδοςία, και πρόςωπα που λαμβάνουν το ζγγραφο αυτό και όλα τα ςχετικά ζγγραφα  που ςχετίηονται 
με το Σχζδιο (περιλαμβανομζνων κεματοφυλάκων, εντεταλμζνων προςϊπων (nominees) και επιτρόπων (trustees)), δεν 
πρζπει να τα ταχυδρομιςουν ι άλλωσ πωσ διανζμουν ι αποςτείλουν, προσ ι από μια Εξαιροφμενθ Δικαιοδοςία. 

Το παρόν ζγγραφο ζχει ςυνταχκεί ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του Κυπριακοφ δικαίου και οι πλθροφορίεσ που 
γνωςτοποιοφνται δφναται να διαφζρουν από αυτζσ που κα είχαν γνωςτοποιθκεί εάν αυτό το ζγγραφο είχε ςυνταχκεί 
ςφμφωνα με τουσ νόμουσ οριςμζνων δικαιοδοςιϊν. Οι Μζτοχοι Εξωτερικοφ κα πρζπει να ςυμβουλευκοφν τουσ δικοφσ 
τουσ νομικοφσ, χρθματοοικονομικοφσ και φορολογικοφσ ςφμβουλουσ ςε ςχζςθ με πικανζσ νομικζσ, χρθματοοικονομικζσ 
ι/και φορολογικζσ επιπτϊςεισ του Σχεδίου ςτθ βάςθ των δικϊν τουσ ειδικϊν περιςτάςεων. 

Εάν, ςε ςχζςθ με οποιοδιποτε Μζτοχο Εξωτερικοφ, θ BΟC Holdings λάβει γνϊςθ ότι θ ζκδοςθ Νζων Μετοχϊν ι 
Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ κα, ι ενδεχομζνωσ δφναται να παραβιάηει τουσ 
νόμουσ ι/και κανονιςμοφσ οριςμζνων δικαιοδοςιϊν, ι δφναται ι ενδεχομζνωσ να μποροφςε να ηθτθκεί από τθν BΟC 
Holdings να λάβει οποιαδιποτε κυβερνθτικι ι άλλθ ςυγκατάκεςθ ι να επθρεάςει οποιαδιποτε καταχϊριςθ, κατάκεςθ ι 
άλλθ διατφπωςθ, το Σχζδιο προβλζπει ότι θ BΟC Holdings δφναται να κακορίςει ότι δεν κα εκδίδονται Νζεσ Μετοχζσ ι 
Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ ςε τζτοιο κάτοχο, αλλά οι Νζεσ Μετοχζσ (ι οι 
υποκείμενεσ Νζεσ Μετοχζσ που αντιπροςωπεφονται από Ραραςτατικά Δικαιϊματα που τζτοιοσ Μζτοχοσ Εξωτερικοφ 
δικαιοφται να λάβει) μπορεί αντ' αυτοφ να εκδίδονται ςε εντεταλμζνο πρόςωπο (nominee), που κα διοριςτεί από τθν BΟC 
Holdings ωσ επίτροποσ (trustee) του εν λόγω κάτοχου, με όρουσ όπωσ το εντεταλμζνο πρόςωπο (nominee) κα πρζπει, το 
ςυντομότερο δυνατόν μετά τθν Θμερομθνία Ιςχφοσ, να πωλιςει τισ Νζεσ Μετοχζσ που κα εκδοκοφν, ςτθν καλφτερθ 
δυνατι τιμι και να διανζμει τα κακαρά ζςοδα τζτοιασ πϊλθςθσ (μετά τθν αφαίρεςθ όλων των ςχετικϊν εξόδων και 
προμθκειϊν) ςτο ςυγκεκριμζνο Μζτοχο Εξωτερικοφ. Οποιαδιποτε διαβίβαςθ των κακαρϊν εςόδων ωσ αναφζρεται ςτθν 
παροφςα παράγραφο κα γίνεται με ευκφνθ του ςυγκεκριμζνου κατόχου. Εναλλακτικά, θ BOC Holdings δφναται να 
κακορίςει ότι οι Νζεσ Μετοχζσ (ι οι υποκείμενεσ Νζεσ Μετοχζσ που αντιπροςωπεφονται από Ραραςτατικά Δικαιϊματα 
που οι Μζτοχοι Εξωτερικοφ δικαιοφνται να λάβουν) κα πωλθκοφν και τα κακαρά ζςοδα τθσ πϊλθςθσ κα διανεμθκοφν 
ςτον Μζτοχο Εξωτερικοφ με δικι του ευκφνθ. 

ΕΛΔΟΠΟΛΘΘ ΠΡΟ ΕΠΕΝΔΤΣΕ ΘΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΛΣΕΛΩΝ ΑΜΕΡΛΚΘ 

Το Σχζδιο που περιγράφεται ςτο παρόν ζγγραφο αφορά τισ μετοχζσ Κυπριακισ εταιρείασ και εφαρμόηεται μζςω ενόσ 
ςχεδίου διακανονιςμοφ ςφμφωνα με τα άρκρα 198 μζχρι 200 του περί Εταιρειϊν Νόμου τθσ Κφπρου. Το Σχζδιο υπόκειται 
ςτισ απαιτιςεισ γνωςτοποίθςθσ και ςτισ πρακτικζσ που εφαρμόηονται ςτθν Κφπρο ςε ςχζςθ με ςχζδια διακανονιςμοφ τα 
οποία διαφζρουν από τισ απαιτιςεισ γνωςτοποίθςθσ και τισ άλλεσ απαιτιςεισ που κα ίςχυαν ςφμφωνα με τουσ περί 
κινθτϊν αξιϊν νόμουσ των Θνωμζνων Ρολιτειϊν τθσ Αμερικισ («ΘΡΑ»), περιλαμβανομζνων οποιωνδιποτε απαιτιςεων 
ςφμφωνα με τουσ νόμουσ προϊκθςθσ πλθρεξοφςιου αντιπροςϊπου και τουσ νόμουσ δθμόςιασ προςφοράσ των ΘΡΑ. 

ΚΑΣΑ ΣΘ ΛΘΨΘ ΟΠΟΛΑΔΘΠΟΣΕ ΑΠΟΦΑΘ ΓΛΑ ΤΠΟΣΘΡΛΞΘ ‘Θ ΑΠΟΡΡΛΨΘ ΣΘ ΤΠΟΒΟΛΘ ΑΛΣΘΘ ΣΟ ΔΛΚΑΣΘΡΛΟ 
ΓΛΑ ΕΠΛΚΤΡΩΘ ΣΟΤ ΠΡΟΣΕΛΝΟΜΕΝΟΤ ΧΕΔΛΟΤ, ΟΛ ΕΠΕΝΔΤΣΕ ΚΑ ΠΡΕΠΕΛ ΝΑ ΒΑΛΣΟΤΝ ΣΘ ΔΛΚΘ ΣΟΤ ΕΞΕΣΑΘ ΣΘ 
BOC HOLDINGS, ΣΟΤ ΤΓΚΡΟΣΘΜΑΣΟ, ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ, ΣΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ, ΣΩΝ ΠΑΡΑΣΑΣΛΚΩΝ ΔΛΚΑΛΩΜΑΣΩΝ 
ΠΟΤ ΑΝΣΛΠΡΟΩΠΕΤΟΤΝ ΝΕΕ ΜΕΣΟΧΕ, ΣΩΝ ΤΦΛΣΑΜΕΝΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΚΑΛ ΣΩΝ ΟΡΩΝ ΣΟΤ ΧΕΔΛΟΤ, 
ΠΕΡΛΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΣΩΝ ΧΕΣΛΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΣΘΜΑΣΩΝ ΚΑΛ ΚΛΝΔΤΝΩΝ.  



3 

 

Το παρόν ζγγραφο δεν αποτελεί προςφορά για πϊλθςθ κινθτϊν αξιϊν ςτισ ΘΡΑ. Τυχόν Νζεσ Μετοχζσ που κα εκδίδονται 
ςε ςχζςθ με το Σχζδιο δεν ζχουν εγγραφεί, δεν κα εγγραφοφν και δεν απαιτείται να εγγραφοφν ςτθν Επιτροπι 
Κεφαλαιαγοράσ των ΘΡΑ («ΕΚ των ΘΡΑ») ςφμφωνα με τον Νόμο περί Κινθτϊν Αξιϊν των ΘΡΑ («Securities Act»), ι 
ςφμφωνα με οποιαδιποτε ςχετικι νομοκεςία περί κινθτϊν αξιϊν οποιαςδιποτε πολιτείασ, περιοχισ ι άλλθσ 
δικαιοδοςίασ των ΘΡΑ, και δεν μποροφν να προςφερκοφν, να πωλθκοφν, να παραδοκοφν ι να μεταβιβαςτοφν ςτισ ΘΡΑ 
εκτόσ από εξαιρζςεισ ι ςυναλλαγζσ που δεν υπόκεινται ςτισ προχποκζςεισ εγγραφισ του Securities Act και των 
εφαρμοςτζων νομοκεςιϊν περί κινθτϊν αξιϊν που εφαρμόηονται ςε πολιτείεσ των ΘΡΑ. Αναμζνεται ότι οποιεςδιποτε 
Νζεσ Μετοχζσ ι Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ κα εκδίδονται κατ’ επίκλθςθ τθσ 
εξαίρεςθσ από οποιεςδιποτε απαιτιςεισ εγγραφισ του Securities Act, ςφμφωνα με το Άρκρο 3(α)(10) του Securities Act. 
Για τθν παραχϊρθςθ του δικαιϊματοσ εξαίρεςθσ από οποιεςδιποτε απαιτιςεισ εγγραφισ ςφμφωνα με το Securities Act, 
θ Τράπεηα κα ενθμερϊςει το Δικαςτιριο ότι θ BΟC Holdings κα επικαλεςτεί το Άρκρο 3(α)(10) του Securities Act. Θ BΟC 
Holdings κα κεωριςει τθν ετυμθγορία του Δικαςτθρίου, ωσ ζγκριςθ του Σχζδιου μετά από ακρόαςθ αναφορικά με το 
κατά πόςο οι όροι και προχποκζςεισ του Σχεδίου είναι δίκαιοι. Στθν εν λόγω ακρόαςθ, θ οποία ζχει γνωςτοποιθκεί ςε 
όλουσ τουσ Μετόχουσ, οι εν λόγω Μζτοχοι δφναται να παραςτοφν αυτοπροςϊπωσ ι μζςω ςυμβοφλου και να 
υποςτθρίξουν ι να αντιταχκοφν τθσ  επικφρωςθσ του Σχεδίου. 

ΟΤΣΕ Θ ΕΠΛΣΡΟΠΘ ΚΕΦΑΛΑΛΑΓΟΡΑ ΣΩΝ ΘΠΑ ΟΤΣΕ ΟΠΟΛΑΔΘΠΟΣΕ ΑΛΛΘ ΟΜΟΠΟΝΔΛΑΚΘ Ι ΚΡΑΣΛΚΘ ΕΠΛΣΡΟΠΘ 
ΚΕΦΑΛΑΛΑΓΟΡΑ ΣΩΝ ΘΠΑ  Ι ΕΠΟΠΣΛΚΘ ΑΡΧΘ ΕΧΕΛ ΕΓΚΡΛΝΕΛ Ι ΑΠΟΡΡΛΨΕΛ ΣΛ ΝΕΕ ΜΕΣΟΧΕ Ι ΣΑ ΠΑΡΑΣΑΣΛΚΑ 
ΔΛΚΑΛΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΑΝΣΛΠΡΟΩΠΕΤΟΤΝ ΝΕΕ ΜΕΣΟΧΕ Ι ΕΧΕΛ ΕΚΦΕΡΕΛ ΓΝΩΜΘ Ε ΧΕΘ ΜΕ TH ΔΛΚΑΛΟΤΝΘ Ι ΣΑ 
ΠΛΕΟΝΕΚΣΘΜΑΣΑ ΣΕΣΟΛΩΝ ΚΛΝΘΣΩΝ ΑΞΛΩΝ Ι ΑΝΑΦΟΡΛΚΑ ΜΕ ΣΘΝ ΑΚΡΛΒΕΛΑ Ι ΕΠΑΡΚΕΛΑ ΣΩΝ ΓΝΩΣΟΠΟΛΘΕΩΝ 
ΠΟΤ ΠΕΡΛΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΛ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ. ΟΠΟΛΑΔΘΠΟΣΕ ΠΑΡΑΣΑΘ ΠΕΡΛ ΣΟΤ ΑΝΣΛΚΕΣΟΤ ΑΠΟΣΕΛΕΛ ΠΟΛΝΛΚΟ 
ΑΔΛΚΘΜΑ ΣΛ ΘΠΑ. 

Θ Τράπεηα και θ BΟC Holdings είναι δθμόςιεσ εταιρείεσ οι οποίεσ ζχουν ςυςτακεί εκτόσ των ΘΡΑ. Θ πλειοψθφία των 
ςυμβοφλων και των εκτελεςτικϊν ςτελεχϊν των δφο εταιρειϊν είναι πολίτεσ ι κάτοικοι χωρϊν εκτόσ ΘΡΑ. Κατ' ουςία, το 
ςφνολο των περιουςιακϊν ςτοιχείων των εν λόγω πολιτϊν ι κατοίκων αλλά και των περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ 
Τράπεηασ και τθσ BOC Holdings βρίςκονται εκτόσ των ΘΡΑ. Συνεπϊσ, θ κλιτευςθ τζτοιων προςϊπων τθσ Τράπεηασ ι τθσ 
BΟC Holdings εντόσ των ΘΡΑ, από τουσ Μετόχουσ, ι θ επιβολι κυρϊςεων από δικαςτιρια των ΘΡΑ, περιλαμβανομζνων 
αποφάςεων που ςτθρίηονται ςε αςτικι ευκφνθ ςφμφωνα με τουσ περί κινθτϊν αξιϊν νόμουσ των ΘΡΑ, ι οποιαςδιποτε 
πολιτείασ ι άλλθσ περιοχισ ςτισ ΘΡΑ δεν δφναται να καταςτεί δυνατι. 

ΕΛΔΟΠΟΛΘΘ ΠΡΟ ΡΩΟΤ ΕΠΕΝΔΤΣΕ  

Το παρόν ζγγραφο δεν αποτελεί προςφορά, ι πρόςκλθςθ για διενζργεια προςφορϊν, για πϊλθςθ, αγορά, ανταλλαγι ι 
με άλλο τρόπο μεταβίβαςθ κινθτϊν αξιϊν ςτθ ωςικι Ομοςπονδία. Επιπλζον, το παρόν ζγγραφο δεν αποτελεί διαφιμιςθ 
ι προςφορά κινθτϊν αξιϊν ςτθ ωςικι Ομοςπονδία ςτα πλαίςια του ωςικοφ νόμου περί κινθτϊν αξιϊν. Οι Νζεσ 
Μετοχζσ δεν ζχουν εγγραφεί και δεν κα εγγραφοφν ςτθ ωςία, και δεν προορίηονται για «προςφορά», «τοποκζτθςθ», ι 
«διανομι» ςτθ ωςία (όπωσ ορίηεται ςτα πλαίςια του ωςικοφ νόμου περί κινθτϊν αξιϊν) εκτόσ εάν και ςτον βακμό που 
επιτρζπεται από τθ ωςικι νομοκεςία. Το παρόν ζγγραφο δεν προορίηεται για οποιαδιποτε πρόςωπα ςτθ ωςικι 
Ομοςπονδία που δεν είναι Εγκεκριμζνοι ϊςοι επενδυτζσ και δεν πρζπει να διανεμθκεί, κυκλοφοριςει ι αναδιανεμθκεί 
ςτθ ωςία. Επιπλζον, το παρόν ζγγραφο δεν πρζπει να διατεκεί ςτθ ωςία ςε οποιαδιποτε πρόςωπα που δεν είναι 
Εγκεκριμζνοι ϊςοι επενδυτζσ, εκτόσ εάν και ςτον βακμό που επιτρζπεται πρόςβαςθ ςτισ πλθροφορίεσ που περιζχονται 
ςτο παρόν ζγγραφο από τθ ωςικι νομοκεςία. Το παρόν ζγγραφο ζχει ετοιμαςτεί ςε ςχζςθ με το Σχζδιο, το οποίο 
υλοποιείται εκτόσ τθσ ωςικισ Ομοςπονδίασ ςφμφωνα με τον περί Εταιρειϊν Νόμο τθσ Κφπρου και το οποίο, εάν εγκρικεί 
από τθν απαιτοφμενθ πλειοψθφία των μετόχων και εάν επικυρωκεί από το αρμόδιο Κυπριακό δικαςτιριο, κα κεωρθκεί 
δεςμευτικό ςφμφωνα με τον περί Εταιρειϊν Νόμο τθσ Κφπρου, για όλουσ τουσ Μετόχουσ ανεξαρτιτωσ του εάν ζχουν 
παρευρεκεί ι όχι και εάν ζχουν ψθφίςει ι όχι ςτθν ΕΓΣ (και ςτθν περίπτωςθ όπου ζχουν παρευρεκεί και ψθφίςει 
ανεξαρτιτωσ του εάν ζχουν ψθφίςει υπζρ ι κατά του Σχεδίου). Οι Νζεσ Μετοχζσ, εάν εκδοκοφν, κα εγγραφοφν ςε 
μερίδεσ των μετόχων που κα δθμιουργθκοφν και κα τθροφνται εκτόσ τθσ ωςικισ Ομοςπονδίασ. Για ςυμμετοχι ςτο 
Σχζδιο, απαιτείται όπωσ ζνασ Μζτοχοσ ζχει ςυςτακεί, εγκαταςτακεί, κατοικεί ι διαφορετικά ενεργεί εκτόσ τθσ ωςικισ 
Ομοςπονδίασ (περιλαμβανομζνθσ τθσ υποβολισ όλων των ςχετικϊν εγγράφων επικοινωνίασ και τθσ αποδοχισ τθσ 
παραλαβισ των Νζων Μετοχϊν). 

 ΔΘΜΟΛΕΤΘ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ 

Αντίγραφο του παρόντοσ εγγράφου, με τθν επιφφλαξθ τυχόν ιςχυόντων περιοριςμϊν που αφοροφν πρόςωπα που 
κατοικοφν ςε Εξαιροφμενεσ Δικαιοδοςίεσ, κα είναι διακζςιμο προσ επικεϊρθςθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Τράπεηασ 
www.bankofcyprus.com (παρακαλϊ επιλζξτε «Σχζςεισ Επενδυτϊν»), αλλά δεν πρζπει να προωκθκεί ι να διαβιβαςτεί από 
ι προσ οποιαδιποτε δικαιοδοςία όπου θ γθγενισ νομοκεςία ι/και κανονιςμοί δφναται να οδθγιςουν ςε ςθμαντικό 
κίνδυνο αςτικισ, εποπτικισ ι ποινικισ ευκφνθσ εφόςον οι πλθροφορίεσ που αφοροφν το Σχζδιο ςταλοφν ι διατεκοφν ςε 
Μετόχουσ ςτθν εν λόγω δικαιοδοςία. 

http://www.bankofcyprus.com/
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Το περιεχόμενο τθσ ιςτοςελίδασ που αναφζρεται πιο πάνω, κακϊσ και το περιεχόμενο οποιαςδιποτε ιςτοςελίδασ 
προςβάςιμθσ από υπερςυνδζςμουσ (hyperlink) που ενςωματϊνονται ςτθν ιςτοςελίδα (ι οποιαδιποτε άλλθ ιςτοςελίδα) ι 
που με άλλο τρόπο αποτελοφν μζροσ τθσ ιςτοςελίδασ, δεν αποτελοφν μζροσ του παρόντοσ εγγράφου. 

ΠΡΟΕΛΔΟΠΟΛΘΣΛΚΘ ΘΜΕΛΩΘ ΓΛΑ ΣΛ ΠΡΟΒΛΕΨΕΛ ΚΑΛ ΑΝΑΦΟΡΕ ΓΛΑ ΣΟ ΜΕΛΛΟΝ 

Το παρόν ζγγραφο περιζχει οριςμζνεσ αναφορζσ για το μζλλον, οι οποίεσ προςδιορίηονται ςε γενικζσ γραμμζσ με τθ 
χριςθ όρων όπωσ «πιςτεφει», «εκτιμά», «αναμζνει», «προβλζπει», «προςδοκά», «προτίκεται», «δφναται», «κα», 
«αναηθτά» ι «κα πρζπει» ι, ςε κάκε περίπτωςθ, παραλλαγζσ τουσ ι παρεμφερείσ ι ςυγκρίςιμεσ ορολογίεσ, ι μζςω 
δθλϊςεων για ςτρατθγικι, ςχζδια, ςτόχουσ, μελλοντικά γεγονότα ι προκζςεισ. Οι εν λόγω αναφορζσ για το μζλλον 
ςχετίηονται με ηθτιματα που δεν αποτελοφν ιςτορικά γεγονότα και περιλαμβάνουν δθλϊςεισ ςχετικά με το Συγκρότθμα 
τθσ Τράπεηασ Κφπρου κακϊσ και τισ επί του παρόντοσ προκζςεισ, πεποικιςεισ ι προςδοκίεσ των Συμβοφλων, ςε ςχζςθ, 
μεταξφ άλλων, με τα λειτουργικά αποτελζςματα του Συγκροτιματοσ τθσ Τράπεηασ Κφπρου, τθν οικονομικι του 
κατάςταςθ, τθ ρευςτότθτα, τισ προοπτικζσ, τθν ανάπτυξθ, τθ ςτρατθγικι κακϊσ επίςθσ και τον τομζα ςτον οποίο 
δραςτθριοποιείται το Συγκρότθμα τθσ Τράπεηασ Κφπρου. 

Θμερομθνία: 21 Νοεμβρίου 2016 
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Αγαπθτζ Μζτοχε, 

ΠΡΟΣΑΘ ΓΛΑ ΕΛΑΓΩΓΘ ΝΕΑ ΜΘΣΡΛΚΘ ΕΣΑΛΡΕΛΑ 

1. ΕΛΑΓΩΓΘ 

Στισ 15 Νοεμβρίου 2016, θ Bank of Cyprus Public Company Limited («Σράπεηα») ανακοίνωςε ότι 
υποβάλλει αίτθςθ για ειςαγωγι των μετοχϊν τθσ ςτθ standard κατθγορία του Επίςθμου Μθτρϊου 
τθσ εποπτικισ αρχισ κεφαλαιαγοράσ του Θνωμζνου Βαςιλείου (UK Financial Conduct Authority) 
(«FCA») και για αποδοχι τθσ  διαπραγμάτευςθσ των μετοχϊν του Συγκροτιματοσ τθσ Τράπεηασ 
Κφπρου («υγκρότθμα») από το Χρθματιςτιριο Αξιϊν του Λονδίνου (London Stock Exchange) 
(«LSE») με πρόκεςθ να υποβάλει αίτθςθ για ειςαγωγι των μετοχϊν τθσ ςτθν premium κατθγορία 
του Επίςθμου Μθτρϊου του FCA ςτο μζλλον.  Θ επίτευξθ ειςαγωγισ των μετοχϊν τθσ ςτο LSE 
αποτελεί το πρϊτο ςτάδιο υλοποίθςθσ του ςτόχου τθσ Τράπεηασ να καταςτεί επιλζξιμθ για 
ςυμπερίλθψθ ςτουσ δείκτεσ FTSE UK.  

Ρροσ επίτευξθ του πιο πάνω ςκοποφ, προτείνουμε τθν ειςαγωγι μίασ νζασ  μθτρικισ εταιρείασ του 
Συγκροτιματοσ μζςω ενόσ ςχεδίου διακανονιςμοφ (το «χζδιο»). Επιπρόςκετα τθσ ειςαγωγισ τουσ 
ςτο LSE, οι μετοχζσ τθσ νζασ μθτρικισ εταιρείασ (λεπτομζρειεσ δίδονται πιο κάτω) κα ειςαχκοφν και 
ςτο Χρθματιςτιριο Αξιϊν Κφπρου («ΧΑΚ»). Με τθν τοποκζτθςθ τθσ νζασ μθτρικισ εταιρείασ ςτο 
παρόν ςτάδιο, ανοίγεται περαιτζρω ο δρόμοσ για ςυμπερίλθψθ τθσ Τράπεηασ ςτου δείκτεσ FTSE UK, 
νοουμζνου ότι κα επιτευχκεί θ αναβάκμιςθ ςτθν premium κατθγορία του Επίςθμου Μθτρϊου του 
FCA, ςτόχο τον οποίο θ Τράπεηα κα εξακολουκιςει να επιδιϊκει.  

Μετά από εξζταςθ αρικμοφ πικανϊν δικαιοδοςιϊν, θ Τράπεηα αποφάςιςε ότι μία μθτρικι εταιρεία 
ιδρυμζνθ ςτθν Ιρλανδία κα ιταν κατάλλθλθ. Θ Ιρλανδία πλθροί τα κριτιρια ζνταξθσ ςτουσ δείκτεσ 
FTSE, είναι χϊρα τθσ Ευρωηϊνθσ, ζχει νομικό ςφςτθμα βαςιςμζνο ςτισ αρχζσ του κοινοδικαίου 
παρόμοιο με αυτό τθσ Κφπρου και είναι κοινϊσ αποδεκτι δικαιοδοςία για εταιρείεσ που επικυμοφν 
να αιτθκοφν ειςαγωγι των μετοχϊν τουσ ςτο LSE. Ρροσ διευκόλυνςθ υλοποίθςθσ του Σχεδίου, μία 
νζα εταιρεία με τθν ονομαςία Bank of Cyprus Holdings plc («BOC Holdings») ζχει ςυςτακεί ςτθν 
Ιρλανδία. Οι υφιςτάμενοι μζτοχοι τθσ Τράπεηασ («Μζτοχοι») κα ςυνεχίςουν να κατζχουν το 100 
τοισ εκατό τθσ Τράπεηασ και, αναλόγωσ εάν επικυμοφν να διαπραγματεφονται μετοχζσ τθσ BOC 
Holdings ςτο LSE  ι ςτο ΧΑΚ και αναλόγωσ του εάν κατζχουν οποιεςδιποτε Δεςμευμζνεσ Μετοχζσ 
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(όπωσ περιγράφεται πιο κάτω), είτε κα λάβουν Νζεσ Μετοχζσ είτε παραςτατικά δικαιϊματα 
(«Παραςτατικά Δικαιϊματα») που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ τθσ BOC Holdings χωρίσ 
οποιοδιποτε κόςτοσ, εκτόσ από τθν ακφρωςθ των υφιςτάμενων μετοχϊν που κατζχουν ςτθν 
Τράπεηα («Τφιςτάμενεσ Μετοχζσ»).  

Τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Τράπεηασ που αναφζρονται πιο πάνω είναι επίςθσ τα 
μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ BOC Holdings. 

Το Σχζδιο κα υποβλθκεί προσ ζγκριςθ από τουσ Μετόχουσ ςε ζκτακτθ γενικι ςυνζλευςθ τθσ 
Τράπεηασ («ΕΓ»), όπου οι Μζτοχοι κα ζχουν τθν ευκαιρία να ψθφίςουν υπζρ ι κατά του Σχεδίου. 
Ζχουμε ςυνοψίςει ςτο Μζροσ ΙΙΙ του παρόντοσ εγγράφου «Σφνοψθ - Ερωτιςεισ και Απαντιςεισ» 
πλθροφορίεσ οι οποίεσ ςκοπό ζχουν να ςασ βοθκιςουν να κατανοιςετε το περιεχόμενο του 
Σχεδίου και τθ διαδικαςία εφαρμογισ του. Ραρόλα αυτά, προτείνεται όπωσ μελετιςετε το ςφνολο 
του εγγράφου αυτοφ και να μθν βαςιςτείτε αποκλειςτικά ςτο Μζροσ «Σφνοψθ - Ερωτιςεισ και 
Απαντιςεισ». 

Ο ςκοπόσ τθσ παροφςασ επιςτολισ είναι να επεξθγιςει τισ εργαςίεσ τθσ ΕΓΣ και τουσ λόγουσ για 
τουσ οποίουσ το Διοικθτικό Συμβοφλιο κεωρεί τουσ όρουσ του Σχεδίου να είναι δίκαιοι και λογικοί 
και προσ το καλφτερο ςυμφζρον των Μετόχων ςτο ςφνολό τουσ. 

2. ΠΕΡΛΛΘΨΘ ΣΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΛ ΣΘ ΔΟΜΘ ΣΟΤ ΧΕΔΛΟΤ 

Με βάςθ το Σχζδιο, το μετοχικό κεφάλαιο τθσ Τράπεηασ κα μειωκεί με τθν ακφρωςθ όλων των 
Υφιςτάμενων Μετοχϊν. Θ ακφρωςθ των Υφιςτάμενων Μετοχϊν κα δθμιουργιςει ζνα αποκεματικό 
ςτα λογιςτικά βιβλία τθσ Τράπεηασ. Το αποκεματικό αυτό κα χρθςιμοποιθκεί από τθν Τράπεηα για 
τθν ζκδοςθ πλιρωσ αποπλθρωμζνων μετοχϊν τθσ Τράπεηασ ςτθν BOC Holdings. Ωσ αποτζλεςμα, θ 
Τράπεηα κα μετατραπεί ςε εξολοκλιρου κυγατρικι τθσ BOC Holdings. 

Οι Μζτοχοι κα λάβουν είτε μία Νζα Μετοχι είτε ζνα Ραραςτατικό Δικαίωμα που αντιπροςωπεφει 
μία Νζα Μετοχι (αναλόγωσ του ποφ κα επιλζξουν να διαπραγματεφονται Νζεσ Μετοχζσ και 
αναλόγωσ εάν κα κατζχουν οποιεςδιποτε Δεςμευμζνεσ Μετοχζσ (όπωσ περιγράφεται πιο κάτω) για 
κάκε 20 Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ (όπωσ υπολογίηονται ςφμφωνα με τθ βάςθ ενοποίθςθσ («Βάςθ 
Ενοποίθςθσ») όπωσ αυτι ορίηεται ςτθν παράγραφο 3 του Μζρουσ VI του παρόντοσ εγγράφου) που 
κα κατζχουν ςτισ 5:30 μ.μ. ςε ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία. Θ εν λόγω ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία 
αναμζνεται να είναι τουλάχιςτον δφο εργάςιμεσ μζρεσ μετά τθν ανακοίνωςθ τθσ Τράπεηασ για τθν 
ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ («Δικαςτικι Απόφαςθ») από το Επαρχιακό Δικαςτιριο Λευκωςίασ ςτθν 
Κφπρο («Δικαςτιριο») για επικφρωςθ του Σχεδίου («Θμερομθνία Αρχείου χεδίου»).   

Το Σχζδιο κα ζχει ωσ αποτζλεςμα οι Μζτοχοι να κατζχουν το 100 τοισ εκατό του μετοχικοφ 
κεφαλαίου τθσ BOC Holdings. Τα οικονομικά ςυμφζροντα των Μετόχων ςτο Συγκρότθμα  κα 
παραμείνουν ωσ ζχουν (υπό τθν αίρεςθ μόνο αμελθτζασ ςτρογγυλοποίθςθσ όπωσ προβλζπεται ςτθ 
Βάςθ Ενοποίθςθσ).  

Θ BOC Holdings κα κατακζςει αίτθςθ: (α) ςτο FCA για τθν ειςαγωγι των Νζων Μετοχϊν ςτο 
Επίςθμο Μθτρϊο του FCA και τθ διαπραγμάτευςι τουσ ςτο LSE, και (β) ςτο XAK για τθν ειςαγωγι 
και διαπραγμάτευςθ των Νζων Μετοχϊν ςε αυτό. Νοουμζνου ότι κα λθφκοφν όλεσ οι απαραίτθτεσ 
εγκρίςεισ, θ BOC Holdings κα ειςαχκεί ςτο LSE και ςτο XAK. Συνεπϊσ, οι Νζεσ Μετοχζσ κα 
διαπραγματεφονται τόςο ςτο LSE όςο και ςτο ΧΑΚ, με τθ διαφορά ότι ςυναλλαγζσ αναφορικά με 
Νζεσ Μετοχζσ ειςθγμζνεσ ςτο ΧΑΚ κα εκκακαρίηονται μζςω μεταφοράσ Ραραςτατικϊν 
Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ.  

Κακϊσ θ διοίκθςθ και ο ζλεγχοσ του Συγκροτιματοσ κα παραμείνουν ςτθν Κφπρο, θ Τράπεηα και θ 
BOC Holdings είναι, και κα ςυνεχίςουν να είναι, φορολογικοί κάτοικοι Κφπρου. 
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Σο χζδιο, αφοφ τεκεί ςε ιςχφ, κα είναι δεςμευτικό για το ςφνολο των Μετόχων, ανεξαρτιτωσ 
εάν ςυμμετείχαν ι όχι, ι ψιφιςαν ςτθν ΕΓ (και κατά πόςον ψιφιςαν υπζρ ι κατά του χεδίου). 
Μετά τθν Θμερομθνία Λςχφοσ, θ Σράπεηα κα γίνει εξ ολοκλιρου κυγατρικι τθσ BOC Holdings και 
οι Τφιςτάμενεσ Μετοχζσ που τθροφνται από το φςτθμα Άυλων Σίτλων του ΧΑΚ και του 
Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν («ΧΑ») κα διαγραφοφν.  

Το Σχζδιο απαιτεί τθν επικφρωςι του από το Δικαςτιριο. Εάν το Σχζδιο δεν τεκεί ςε ιςχφ ςτισ ι πριν 
από τισ 31 Μαρτίου 2017, κα ακυρωκεί και δεν κα εφαρμοςτεί. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, οι 
υφιςτάμενεσ ειςαγωγζσ των Υφιςτάμενων Μετοχϊν ςτο ΧΑΚ και ςτο ΧΑ κα ςυνεχίςουν και οι 
Μζτοχοι κα διατθριςουν τον ίδιο αρικμό των Υφιςτάμενων Μετοχϊν που τϊρα κατζχουν.  

3. ΛΟΓΟΛ ΓΛΑ ΕΛΑΓΩΓΘ ΣΟ LSE ΚΑΛ ΓΛΑ ΣΟ ΧΕΔΛΟ 

Λογικι ταυτόχρονθσ διαπραγμάτευςθσ ςτο LSE και ςτο ΧΑΚ 

Θ ειςαγωγι των μετοχϊν τθσ Τράπεηασ ςτο LSE ςυνάδει με τθ μακροπρόκεςμθ ςτρατθγικι 
δζςμευςθ τθσ Τράπεηασ να ειςαχκεί ςε μεγάλο Ευρωπαϊκό χρθματιςτιριο. Ριςτεφουμε ότι όλα τα 
ενδιαφερόμενα μζρθ κα επωφελθκοφν από το ενιςχυμζνο προφίλ και το αυξθμζνο βάκοσ τθσ 
αγοράσ που θ ειςαγωγι ςτο LSE προςφζρει. Θ εν λόγω ειςαγωγι αναμζνεται να ενιςχφςει τθ 
ρευςτότθτα διαπραγμάτευςθσ των μετοχϊν τθσ Τράπεηασ, θ οποία κα ενιςχφςει περαιτζρω τθν 
προβολι του Συγκροτιματοσ και κα οδθγιςει ςε μια πιο διευρυμζνθ βάςθ επενδυτϊν ικανι να 
ςτθρίξει τθν Τράπεηα μακροπρόκεςμα. Θ ταυτόχρονθ διαπραγμάτευςθ ςτο LSE και ςτο ΧΑΚ 
αναμζνεται να ενιςχφςει το ενδιαφζρον ςτο Συγκρότθμα και να προςελκφςει το ενδιαφζρον ςτθν 
Κυπριακι οικονομία θ οποία παρουςιάηει βελτιωμζνθ απόδοςθ. Τα πιο πάνω αναμζνεται να 
ενδυναμϊςουν περαιτζρω τθν εμπιςτοςφνθ όλων των ενδιαφερόμενων μερϊν προσ το 
Συγκρότθμα. Επιπλζον, θ ειςαγωγι των μετοχϊν ςτο LSE κα εντάξει τθν Τράπεηα ςε μια διευρυμζνθ 
ομάδα διεκνϊν τραπεηϊν αντίςτοιχου μεγζκουσ. Τζλοσ, με τθν ειςαγωγι και τθ διαπραγμάτευςθ 
των Νζων Μετοχϊν ςτο LSE, θ BOC Holdings κα ςυμμορφϊνεται ςε εκελοντικι βάςθ με τον Κϊδικα 
Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ του Θνωμζνου Βαςιλείου επιβεβαιϊνοντασ ζτςι τθ δζςμευςι τθσ ςτα 
βζλτιςτα πρότυπα εταιρικισ διακυβζρνθςθσ και διαφάνειασ. 

Θ ειςαγωγι ςτο LSE αποτελεί ακόμα ζνα ορόςθμο ςτθν ταχεία πορεία τθσ Τράπεηασ για ανάκτθςθ 
τθσ ιςχυρισ τθσ κζςθσ θ οποία ξεκίνθςε το 2013, και περιλαμβάνει: τθν αφξθςθ μετοχικοφ 
κεφαλαίου φψουσ €1 διςεκατομμυρίου, τον διοριςμό νζου και ζμπειρου Διοικθτικοφ Συμβουλίου, 
τθν εκτεταμζνθ απομόχλευςθ μθ κφριων δραςτθριοτιτων, τθν αφξθςθ του μεριδίου αγοράσ ςτθν 
Κφπρο, τθ ςθμαντικι μείωςθ των προβλθματικϊν δανείων (μείωςθ φψουσ €4.23 διςεκατομμυρίων 
από τον Δεκζμβριο του 2013), κακϊσ και τθσ χρθματοδότθςθσ από τον Μθχανιςμό Ραροχισ 
Ζκτακτθσ ευςτότθτασ (μείωςθ φψουσ €10.6 διςεκατομμυρίων από τον Απρίλιο του 2013 ςτο 
ςθμερινό επίπεδο των €0.8 διςεκατομμυρίων). Θ Τράπεηα εξακολουκεί να εργάηεται για ειςαγωγι 
των μετοχϊν τθσ ςτθν premium κατθγορία του LSE, και προτίκεται να προχωριςει ςτθν υποβολι 
αίτθςθσ για ειςαγωγι ςτθν κατθγορία αυτι ςτο μζλλον, με ςτόχο να κεωρθκεί επιλζξιμθ για 
ςυμπερίλθψθ ςτουσ δείκτεσ FTSE UK. Οι εργαςίεσ ςυνεχίηονται και θ ειςαγωγι ςτθ standard 
κατθγορία του LSE αποτελεί ενδιάμεςο ςτάδιο αυτισ τθσ μακροχρόνιασ πορείασ του 
Συγκροτιματοσ.  

Οι δείκτεσ FTSE UK προςφζρουν μια ςαφι και ανεξάρτθτθ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ μετοχϊν και 
αποτελοφν τθ βάςθ για διαπραγμάτευςθ χαρτοφυλακίων από ενεργοφσ και πακθτικοφσ επενδυτζσ.  
Ωσ εκ τοφτου, το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ («Διοικθτικό υμβοφλιο ι Διοικθτικοί 
φμβουλοι») κεωρεί ότι θ ενδεχόμενθ ειςαγωγι των Νζων Μετοχϊν ςτουσ δείκτεσ FTSE UK κα 
οδθγιςει ςε μια διευρυμζνθ επενδυτικι βάςθ ενιςχφοντασ ζτςι τθ ρευςτότθτα τθσ μετοχισ. Θ 
ειςαγωγι των μετοχϊν ςτο LSE ζχει δομθκεί με τζτοιο τρόπο ϊςτε να επιτρζψει ςτθν BOC Holdings 
να εξετάςει τθν υποβολι αίτθςθσ για ειςαγωγι των Νζων Μετοχϊν ςτθν premium κατθγορία του 
Επίςθμου Μθτρϊου του FCA ςτο μζλλον, για να καταςτοφν επιλζξιμεσ για ενδεχόμενθ 
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ςυμπερίλθψθ ςτουσ δείκτεσ FTSE UK. Οφτε θ αίτθςθ για ειςαγωγι ςτθν premium κατθγορία οφτε θ 
μετζπειτα προςκικθ ςτουσ δείκτεσ FTSE UK κεωρείται ωσ δεδομζνθ.  

Απαίτθςθ για ςφςταςθ και ειςαγωγι νζασ μθτρικισ εταιρείασ  

Σφμφωνα με τουσ κανόνεσ που κακορίηουν τα κριτιρια καταλλθλόλθτασ για προςκικθ ςτουσ 
δείκτεσ FTSE UK, μόνο εταιρείεσ που ζχουν ςυςτακεί ςε ςυγκεκριμζνεσ δικαιοδοςίεσ και των 
οποίων οι κινθτζσ αξίεσ είναι ειςθγμζνεσ ςτθν premium κατθγορία  του Επίςθμου Μθτρϊου του 
FCA κεωροφνται επιλζξιμεσ για προςκικθ ςτουσ δείκτεσ FTSE UK, νοουμζνου ότι πλθροφν 
ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ. Θ Κφπροσ προσ το παρόν δεν αποτελεί επιλζξιμθ δικαιοδοςία. Κατά 
ςυνζπεια, για να είναι ςε κζςθ το Συγκρότθμα να κατακζςει αίτθςθ για ειςαγωγι ςτθν premium 
κατθγορία του Επίςθμου Μθτρϊου του FCA και για να καταςτεί μετζπειτα επιλζξιμο για προςκικθ 
ςτουσ δείκτεσ FTSE, είναι επικυμθτό ςτο παρόν ςτάδιο θ ειςαγωγι μιασ νζασ μθτρικισ εταιρείασ 
ςτο Συγκρότθμα, θ οποία να ζχει ςυςτακεί ςε μια επιλζξιμθ δικαιοδοςία, και θ υποβολι αίτθςθσ 
για ειςαγωγι των μετοχϊν τθσ ςτθ standard κατθγορία του LSE. Μετά από ανάλυςθ πικανϊν 
δικαιοδοςιϊν τθσ Ευρωηϊνθσ, ιδρφκθκε ςτθν Ιρλανδία θ BOC Holdings θ οποία κα αποτελζςει τθ 
μθτρικι εταιρεία τθσ Τράπεηασ όταν το Σχζδιο τεκεί ςε ιςχφ.  

Εφαρμογι του χεδίου 

Το Σχζδιο προτείνεται ϊςτε να ςυμβάλει ςτθν επίτευξθ του ςτόχου του Συγκροτιματοσ για τθν 
ειςαγωγι των μετοχϊν του ςτο LSE. Θ εν λόγω ειςαγωγι κα επιτευχκεί μζςω τθσ προςκικθσ τθσ 
BOC Holdings ωσ μθτρικισ εταιρείασ τθσ Τράπεηασ και μζςω τθσ αίτθςθσ ςτο FCA για ειςαγωγι του 
μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ BOC Holdings ςτο Επίςθμο Μθτρϊο του FCA και τθ διαπραγμάτευςθ των 
μετοχϊν τθσ ςτθν Κφρια Αγορά του LSE. Επιπλζον, θ BOC Holdings κα αιτθκεί τθν ειςαγωγι και τθ 
διαπραγμάτευςθ των Νζων Μετοχϊν ςτθν κφρια αγορά του ΧΑΚ. Θ Τράπεηα δεν προτίκεται να 
διατθριςει τθ διαπραγμάτευςθ των μετοχϊν τθσ ςτο ΧΑ δεδομζνου ότι δεν δραςτθριοποιείται 
πλζον ςτθν Ελλάδα.  Το Σχζδιο κα δϊςει τθ δυνατότθτα ςτουσ Μετόχουσ να διαπραγματεφονται 
Νζεσ Μετοχζσ ςτθν Κφπρο (και να εκτελοφν ςυναλλαγζσ μζςω τθσ μεταφοράσ Ραραςτατικϊν 
Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ), όπωσ διαπραγματεφονται ςιμερα οι 
Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ τουσ ςτο ΧΑΚ, και ταυτοχρόνωσ να επωφελθκοφν από τα πλεονεκτιματα που 
παρζχει θ ειςαγωγι μετοχϊν ςτο LSE, μζςω τθσ ενίςχυςθσ του προφίλ και το βάκοσ τθσ αγοράσ που 
προςφζρει θ ειςαγωγι μετοχϊν ςτο LSE.  

Ραρά τισ διαφορζσ που υπάρχουν, δεν αναμζνεται ότι οι Μζτοχοι κα προςζξουν, από πρακτικι 
άποψθ, οποιεςδιποτε ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ τθσ κατοχισ Νζων Μετοχϊν ι Ραραςτατικϊν 
Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ. Οι κάτοχοι Νζων Μετοχϊν και Ραραςτατικϊν 
Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ κα ζχουν δικαίωμα μιασ ψιφου ςτισ 
ςυνελεφςεισ μετόχων τθσ BOC Holdings για κάκε μία Νζα Μετοχι ι ζνα Ραραςτατικό Δικαίωμα που 
αντιπροςωπεφει μία Νζα Μετοχι που κατζχουν. Οι Μζτοχοι κα ζχουν το δικαίωμα να παρευρεκοφν 
ςτισ ςυνελεφςεισ μετόχων τθσ BOC Holdings είτε αυτοπροςϊπωσ είτε μζςω πλθρεξοφςιου 
αντιπροςϊπου. Θ χρονικι περίοδοσ και ο τρόποσ με τον οποίο κα δίνονται οδθγίεσ για τθ 
ψθφοφορία και το διοριςμό των πλθρεξοφςιων αντιπροςϊπων κα παραμείνουν ωσ ζχουν. Οι 
κάτοχοι Νζων Μετοχϊν και οι κάτοχοι Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ 
Μετοχζσ κα λαμβάνουν τισ ίδιεσ ειδοποιιςεισ και πλθροφορίεσ από τθν BOC Holdings, κακϊσ και 
οποιαδιποτε μερίςματα δθλϊνονται ι πλθρϊνονται από τθν BOC Holdings ςτο μζλλον.  

Ρεριςςότερεσ λεπτομζρειεσ ςχετικά με τα Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ 
Μετοχζσ παρατίκενται ςτθν παράγραφο 2 του Μζρουσ VII του παρόντοσ εγγράφου. 
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4. ΚΕΝΣΡΛΚΑ ΓΡΑΦΕΛΑ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΛΚΕ ΑΠΟΦΑΕΛ 

Τα κεντρικά γραφεία του Συγκροτιματοσ κα παραμείνουν ςτθν Κφπρο ζπειτα από τθν εφαρμογι 
του Σχεδίου. Κατά ςυνζπεια, θ Τράπεηα κα παραμείνει φορολογικόσ κάτοικοσ Κφπρου και κα 
ςυνεχίςει να βρίςκεται υπό τθν εποπτεία τθσ ΕΚΤ και τθσ ΚΤΚ. Θ Κφπροσ ζχει οριςτεί και ιδθ 
αποτελεί τθ φορολογικι ζδρα και το κζντρο διαχείριςθσ και ελζγχου τθσ BOC Holdings. Δεν κα 
υπάρξει καμία αλλαγι ςτθν ζδρα των υπαλλιλων τθσ Τράπεηασ. 

Ππωσ προνοείται από το Σχζδιο, δεν κα υπάρξουν αλλαγζσ ςτθ ςφνκεςθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου τθσ Τράπεηασ και τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Τράπεηασ κα είναι επίςθσ 
και τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ BOC Holdings. 

5. ΔΛΑΦΑΛΛΕΛ ΠΡΟ ΣΟΤ ΜΕΣΟΧΟΤ 

Με τθν ειςαγωγι τθσ ςτο Επίςθμο Μθτρϊο του FCA, θ BOC Holdings κα ζχει τθν υποχρζωςθ να 
ςυμμορφϊνεται με: (α) τουσ ιςχφοντεσ κανόνεσ ειςαγωγισ (listing rules) που δθμιουργικθκαν από 
το FCA ςφμφωνα με τον περί Χρθματοοικονομικϊν Υπθρεςιϊν και Χρθματαγορϊν Νόμου του 2000 
(Financial Services and Markets Act 2000) του Θνωμζνου Βαςιλείου, (β) τον Κϊδικα Εταιρικισ 
Διακυβζρνθςθσ του Θνωμζνου Βαςιλείου, (γ) τισ ςχετικζσ οδθγίεσ του Θνωμζνου Βαςιλείου που 
αφοροφν κεςμικοφσ επενδυτζσ, και (δ) τουσ Κανονιςμοφσ Διαφάνειασ τθσ Ιρλανδίασ του 2007 (όπωσ 
αυτόσ τροποποιικθκε). Οι πρόνοιεσ του Κυπριακοφ Νόμου που προνοεί για τισ δθμόςιεσ προτάςεισ 
εξαγοράσ για τθν απόκτθςθ κινθτϊν αξιϊν ςε εταιρείεσ και άλλα ςυναφι κζματα Ν.41(Ι)/2007 
(όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε) του Νόμου περί Εξαγορϊν τθσ Ιρλανδίασ (Irish Takeover Panel Act) 
κακϊσ και του Κανονιςμοφ Εξαγορϊν τθσ Ιρλανδίασ του 2013 (Irish Takeover Rules) (όπωσ αυτόσ 
τροποποιικθκε) κα εφαρμόηονται για εξαγορζσ ι προςφορζσ για τισ μετοχζσ τθσ BOC Holdings. Με 
τθν ειςαγωγι τθσ ςτθν Κφρια Αγορά του ΧΑΚ, θ BOC Holdings (όπωσ και θ Τράπεηα ςιμερα) κα 
υποχρεοφται όπωσ ςυμμορφϊνεται με τθ ςχετικι νομοκεςία και τισ κανονιςτικζσ διατάξεισ του 
ΧΑΚ, περιλαμβανομζνου του Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ και τον περί Ρράξεων Ρροςϊπων 
που Κατζχουν Εμπιςτευτικζσ Ρλθροφορίεσ και των Ρράξεων Χειραγϊγθςθσ τθσ Αγοράσ (Κατάχρθςθ 
Αγοράσ) Νόμο του 2015 (ωσ τροποποιικθκε) τθσ Κφπρου.  

Για περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ ςχετικά με ςυγκεκριμζνεσ διαφορζσ μεταξφ των διαςφαλίςεων που 
παρζχονται προσ τουσ μετόχουσ από τθν Ιρλανδικι νομοκεςία και τθν Κυπριακι νομοκεςία, 
παρακαλοφμε όπωσ ανατρζξετε ςτθν παράγραφο 4 του Μζρουσ VII του παρόντοσ εγγράφου. 

6. ΒΑΛΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΛΣΛΚΑ ΣΟΤ ΧΕΔΛΟΤ 

Θ προςκικθ τθσ BOC Holdings ωσ νζασ μθτρικισ εταιρείασ του Συγκροτιματοσ κα πραγματοποιθκεί 
μζςω μίασ επίςθμθσ διαδικαςίασ, γνωςτισ ωσ ςχζδιο διακανονιςμοφ, ςφμφωνα με το κυπριακό 
εταιρικό δίκαιο. Τα βαςικά χαρακτθριςτικά του Σχεδίου παρουςιάηονται πιο κάτω. 

Τφιςτάμενεσ Μετοχζσ 

Σφμφωνα με το Σχζδιο: 

(α) όλεσ οι Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ κα ακυρωκοφν, 

(β) το αποκεματικό από μείωςθ κεφαλαίου που κα προκφψει ςτα λογιςτικά βιβλία τθσ 
Τράπεηασ κα χρθςιμοποιθκεί για τθν πλιρθ αποπλθρωμι των νζων ςυνικων μετοχϊν τθσ 
Τράπεηασ που κα εκδοκοφν προσ τθν BOC Holdings, ϊςτε θ Τράπεηα να καταςτεί 
εξολοκλιρου κυγατρικι τθσ BOC Holdings, και 
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(γ) οι Μζτοχοι κα λάβουν μία Νζα Μετοχι ι ζνα Ραραςτατικό Δικαίωμα που κα 
αντιπροςωπεφει μία Νζα Μετοχι για κάκε 20 από τισ Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ τουσ, οι οποίεσ 
κα ακυρωκοφν όπωσ προνοείται από το Σχζδιο (όπωσ υπολογίηονται ςφμφωνα με τθ Βάςθ 
Ενοποίθςθσ). 

Το Σχζδιο δε κα επθρεάςει με οποιοδιποτε τρόπο τθ ςυμμόρφωςθ τθσ Τράπεηασ με τισ 
κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ που επιβάλλονται επί του παρόντοσ ςε αυτιν.  

Αναςτολι διαπραγμάτευςθσ και ακφρωςθ Τφιςτάμενων Μετοχϊν  

Ρριν από τθν θμερομθνία που το Σχζδιο κα τεκεί ςε ιςχφ («Θμερομθνία Λςχφοσ»), θ Τράπεηα κα 
αιτθκεί όπωσ θ διαπραγμάτευςθ των Υφιςτάμενων Μετοχϊν ςτθν Κφρια Αγορά του XAK και του XA 
αναςταλεί. Θ τελευταία θμζρα διαπραγμάτευςθσ των Υφιςτάμενων Μετοχϊν αναμζνεται να είναι 
τουλάχιςτον δφο εργάςιμεσ μζρεσ μετά τθν ανακοίνωςθ τθσ Τράπεηασ για τθν ζκδοςθ τθσ 
Δικαςτικισ Απόφαςθσ. Στθ ςυνζχεια, και νοουμζνου ότι το Σχζδιο κα τεκεί ςε ιςχφ, οι Υφιςτάμενεσ 
Μετοχζσ κα ακυρωκοφν.  

Ειςαγωγι Νζων Μετοχϊν 

Θ BOC Holdings κα κατακζςει αίτθςθ για τθν ειςαγωγι των Νζων Μετοχϊν ςτο Επίςθμο Μθτρϊο 
του FCA και για τθ διαπραγμάτευςι τουσ ςτθν Κφρια Αγορά του LSE. Θ BOC Holdings κα κατακζςει 
αίτθςθ για ειςαγωγι και διαπραγμάτευςθ των Νζων Μετοχϊν ςτθν Κφρια Αγορά του ΧΑΚ. Υπό τθν 
επιφφλαξθ τθσ απόφαςθσ του Δικαςτθρίου για το Σχζδιο, θ αίτθςθ αναμζνεται να εγκρικεί τον 
Ιανουάριο του 2017.  

Κατανομι Νζων Μετοχϊν και Παραςτατικϊν Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ 

Οι Μζτοχοι κα λάβουν είτε Νζεσ Μετοχζσ ςτο LSE είτε Ραραςτατικά Δικαιϊματα που 
αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ ςτο ΧΑΚ ανάλογα με το κατά πόςο επικυμοφν να 
διαπραγματεφονται Νζεσ Μετοχζσ ςτο LSE ι ςτο ΧΑΚ. 

Οι Μζτοχοι που επικυμοφν να διαπραγματεφονται Νζεσ Μετοχζσ ςτο LSE κα λάβουν (εκτόσ όςον 
αφορά Δεςμευμζνεσ Μετοχζσ όπωσ περιγράφεται πιο κάτω) Νζεσ Μετοχζσ μζςω του ςυςτιματοσ 
CREST, δθλαδι του αποχλοποιθμζνου θλεκτρονικοφ μθχανιςμοφ μεταβίβαςθσ και διακανονιςμοφ 
που χρθςιμοποιείται για τθ διαδικαςία μεταβίβαςθσ κινθτϊν αξιϊν ςε άυλθ μορφι, το οποίο 
λειτουργεί θ Euroclear UK & Ireland Limited («CREST»). Ο Μζτοχοσ που επικυμεί να 
διαπραγματεφεται Νζεσ Μετοχζσ ςτο LSE κα πρζπει να δθλϊςει ςτθν Υπθρεςία Μετοχϊν και 
Χρεογράφων τθσ Τράπεηασ πλθροφορίεσ ςχετικά με τον υφιςτάμενο λογαριαςμό του ςτο CREST, 
ςυμπλθρϊνοντασ και υποβάλλοντασ το Ζντυπο Επιλογισ Μετοχϊν, αντίγραφο του οποίου 
παρατίκεται ςτο Μζροσ XII του παρόντοσ εγγράφου («’Ζντυπο Επιλογισ Μετοχϊν»), με τον τρόπο 
που περιγράφεται ςτθν ενότθτα «Απαιτοφμενεσ Ενζργειεσ» ςτο Μζροσ IV του παρόντοσ εγγράφου. 

Θ εκκακάριςθ ςε ςχζςθ με τισ υποκείμενεσ Νζεσ Μετοχζσ που κα διαπραγματεφονται ςτο ΧΑΚ κα 
πραγματοποιείται μόνο μζςω μεταφοράσ Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ 
Μετοχζσ. Κάκε Ραραςτατικό Δικαίωμα κα αντιπροςωπεφει το δικαίωμα ςε μία Νζα Μετοχι. 
Επομζνωσ, οι Μζτοχοι που επιλζγουν να διαπραγματεφονται Νζεσ Μετοχζσ ςτο ΧΑΚ, κα λάβουν 
Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ. Οι εν λόγω Μζτοχοι που 
διατθροφν ενεργι μερίδα επενδυτι και λογαριαςμό αξιϊν ςτο όνομά τουσ με το ΧΑΚ («Μερίδα 
Επενδυτι ςτο ΧΑΚ») κα πρζπει να επιλζξουν «ΧΑΚ» ςτο Ζντυπο Επιλογισ Μετοχϊν και να 
ακολουκιςουν τισ οδθγίεσ όπωσ παρουςιάηονται ςτθν ενότθτα «Απαιτοφμενεσ Ενζργειεσ» ςτο 
Μζροσ IV του παρόντοσ εγγράφου. 
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Οι Μζτοχοι που επιλζγουν να διαπραγματεφονται Νζεσ Μετοχζσ ςτο ΧΑΚ και διατθροφν μερίδα 
επενδυτι και λογαριαςμό αξιϊν ςτο όνομά τουσ με το ΧΑ («Μερίδα Επενδυτι ςτο ΧΑ») κα πρζπει 
να επιλζξουν «ΧΑΚ» ςτο Ζντυπο Επιλογισ Μετοχϊν και να ακολουκιςουν τισ οδθγίεσ όπωσ 
παρουςιάηονται ςτθν ενότθτα «Απαιτοφμενεσ Ενζργειεσ» ςτο Μζροσ IV του παρόντοσ εγγράφου. 

Οι Μζτοχοι που διατθροφν ανενεργι μερίδα επενδυτι ςτθν οποία ζχουν πιςτωκεί οι Υφιςτάμενεσ 
Μετοχζσ τουσ, τότε εάν δεν ςυμπλθρϊςουν και υποβάλουν το Ζντυπο Επιλογισ Μετοχϊν βάςει των 
οδθγιϊν που παρουςιάηονται ςτθν ενότθτα «Απαιτοφμενεσ Ενζργειεσ» ςτο Μζροσ IV του παρόντοσ 
εγγράφου, αυτι θ ανενεργι μερίδα επενδυτι  κα ακυρωκεί. Οι εν λόγω Μζτοχοι κα κεωρθκοφν ότι 
ζχουν επιλζξει να διαπραγματεφονται Νζεσ Μετοχζσ ςτο ΧΑΚ και οποιαδιποτε Ραραςτατικά 
Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ κα εκδοκοφν για λογαριαςμό τουσ κα πιςτωκοφν 
ςε νζα ανενεργι μερίδα επενδυτι ςτο ΧΑΚ που κα δθμιουργθκεί ςτο όνομα του κάκε Μετόχου υπό 
τον ζλεγχο του Κεντρικοφ Αποκετθρίου και Κεντρικοφ Μθτρϊου του ΧΑΚ («ΚΑΜ»).   

Οι Μζτοχοι που κατζχουν Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ ςε Μερίδα Επενδυτι ςτο ΧΑΚ ι ςε Μερίδα 
Επενδυτι ςτο ΧΑ οι οποίεσ υπόκεινται ςε οποιοδιποτε κακεςτϊσ εξαςφαλίςεων ι/και 
επιβαρφνςεων και για τισ οποίεσ το Δικαςτιριο κα διατάξει τθ δζςμευςθ  ι/και τθν επιβάρυνςθ και 
τθν εγγραφι, από το ΚΑΜ των Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ 
που κα προςφερκοφν ωσ αντάλλαγμα για τθν ακφρωςθ των εν λόγω Υφιςτάμενων Μετοχϊν 
(«Δεςμευμζνεσ Μετοχζσ»), ςε ειδικό (δεςμευμζνο) λογαριαςμό εντόσ τθσ Μερίδασ Επενδυτι ςτο 
ΧΑΚ (ι διαφορετικά τθν καταχϊρθςι τουσ ςε «παγοποιθμζνθ» μορφι) κα λάβουν, ςτθ βάςθ του ωσ 
άνω Δικαςτικοφ διατάγματοσ (και ςφμφωνα με τθ Βάςθ Ενοποίθςθσ) Ραραςτατικά Δικαιϊματα που 
αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ που κα υπόκεινται ςε δζςμευςθ ι/και επιβάρυνςθ και κα είναι 
εγγεγραμμζνα από το ΚΑΜ  ςε ειδικό (δεςμευμζνο) λογαριαςμό εντόσ τθσ Μερίδασ Επενδυτι τουσ 
ςτο ΧΑΚ ι διαφορετικά κα είναι καταχωρθμζνα ςε «παγοποιθμζνθ» μορφι, ανεξαρτιτωσ του εάν 
ζχουν επιλζξει να διαπραγματεφονται τισ Νζεσ Μετοχζσ τουσ ςτο LSE ι ςτο ΧΑΚ. 

Σε περίπτωςθ που Μζτοχοι δεν υποβάλουν ζγκυρα ςυμπλθρωμζνο Ζντυπο Επιλογισ Μετοχϊν 
μζχρι τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα μετά τθν Θμερομθνία Αρχείου Σχεδίου, ι δεν επιλζξουν με 
ορκό τρόπο τθ διαπραγμάτευςθ είτε ςτο LSE (λαμβάνοντασ Νζεσ Μετοχζσ) είτε ςτο ΧΑΚ 
(λαμβάνοντασ Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ), κα κεωρθκοφν ότι 
ζχουν επιλζξει να διαπραγματεφονται Νζεσ Μετοχζσ ςτο ΧΑΚ (και κα λάβουν Ραραςτατικά 
Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ). H Τράπεηα κα διερευνιςει κατά πόςο οι εν 
λόγω Μζτοχοι διατθροφν Μερίδα Επενδυτι ςτο ΧΑΚ, και ςε μια τζτοια περίπτωςθ κα κατανζμει τα 
Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ ςε αυτι τθ Μερίδα. Θ ζρευνα κα 
βαςιςτεί ςτα δεδομζνα των Μετόχων τθσ Τράπεηασ που είναι καταχωρθμζνα ςτθν Υπθρεςία 
Μετοχϊν και Χρεογράφων. Σε περίπτωςθ που δεν εντοπιςτεί Μερίδα Επενδυτι ςτο ΧΑΚ, τα 
Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ κα κατανεμθκοφν ςε μια ανενεργι 
μερίδα επενδυτι που κα δθμιουργθκεί ςτο όνομα του κάκε Μετόχου τθσ Τράπεηασ υπό τον ζλεγχο 
του ΚΑΜ. Ππωσ αναφζρεται πιο πάνω, οι εν λόγω Μζτοχοι κα πρζπει να ενεργοποιιςουν τισ 
Μερίδεσ Επενδυτι ςτο ΧΑΚ ακολουκϊντασ τθ διαδικαςία που αναγράφεται ςτθν ενότθτα 
«Απαιτοφμενεσ Ενζργειεσ» ςτο Μζροσ IV του παρόντοσ εγγράφου. 

Εκτόσ και εάν ορίηεται διαφορετικά ςτο Ζντυπο Επιλογισ Μετοχϊν, όπου ζνασ Μζτοχοσ κατζχει 
Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ ςε Μερίδα Επενδυτι ςτο ΧΑΚ κάτω από περιςςότερουσ από ζνα Χειριςτζσ, 
οποιαδιποτε Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ που κα εκδοκοφν 
ςτον εν λόγω Μζτοχο ςφμφωνα με το Σχζδιο, κα διανεμθκοφν κατ’ αναλογία μεταξφ τουσ ςτθν εν 
λόγω Μερίδα Επενδυτι ςτο ΧΑΚ. Σε περίπτωςθ όπου θ διανομι κατ’ αναλογία των Ραραςτατικϊν 
Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ ςτουσ υφιςτάμενουσ Χειριςτζσ ςε Μερίδα 
Επενδυτι ςτο ΧΑΚ δεν είναι εφικτι, ςφμφωνα με τθ Βάςθ Ενοποίθςθσ, θ Τράπεηα κα ζχει τθ 
διακριτικι ευχζρεια, ενεργϊντασ λογικά να κατανζμει τα Ραραςτατικά Δικαιϊματα που 
αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ ςε ςυγκεκριμζνο Χειριςτι ςτθ Μερίδα Επενδυτι ςτο ΧΑΚ ι ςε 
Μερίδα Επενδυτι ςτο ΧΑΚ υπό τον ζλεγχο του ΚΑΜ 
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Οι Μζτοχοι παροτρφνονται όπωσ μελετιςουν προςεκτικά τθν ενότθτα «Απαιτοφμενεσ Ενζργειεσ» 
ςτο Μζροσ IV του παρόντοσ εγγράφου.  

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν κατανομι των Νζων Μετοχϊν και των Ραραςτατικϊν 
Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ, και με ςυναλλαγζσ ςχετικά με Νζεσ Μετοχζσ ι 
Ραραςτατικά Δικαιϊματα, παρακαλοφμε όπωσ ανατρζξετε ςτισ παραγράφουσ 3 και 7 του Μζρουσ 
VI του παρόντοσ εγγράφου. Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ για τα Ραραςτατικά Δικαιϊματα 
παρουςιάηονται ςτθν παράγραφο 2 του Μζρουσ VII του παρόντοσ εγγράφου. 

 Ζκτακτθ Γενικι υνζλευςθ 

Το Σχζδιο υπόκειται ςτθν ζγκριςθ των Μετόχων τθσ Τράπεηασ κατά τθν ΕΓΣ. Τα ψθφίςματα ςτθν 
Ειδοποίθςθ ΕΓΣ καλφπτουν τθν ζγκριςθ του Σχεδίου και άλλα κζματα ςυναφι με τθν εφαρμογι του 
και προτείνονται ωσ ςυνικθ και ειδικά ψθφίςματα. 

Τα Ψθφίςματα του Σχεδίου προβλζπουν τθν ζγκριςθ του Σχεδίου μζςω ςυνικουσ ψθφίςματοσ 
(ζγκριςθ με απλι πλειοψθφία των Μετόχων οι οποίοι είναι παρόντεσ και εξαςκοφν το δικαίωμα 
ψιφου) και εξουςιοδοτοφν το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ να λάβει όλα τα μζτρα που 
κεωρεί απαραίτθτα ι κατάλλθλα για τθν εφαρμογι του. Επιπλζον, οι Μζτοχοι κα κλθκοφν να 
εγκρίνουν ζνα ειδικό ψιφιςμα (το οποίο απαιτεί ζγκριςθ από ποςοςτό όχι μικρότερο του 75 τοισ 
εκατό των Μετόχων που είναι παρόντεσ και εξαςκοφν δικαίωμα ψιφου) και αφορά τθ μείωςθ του 
κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ και τθν ζκδοςθ μετοχϊν προσ τθν BOC Holdings (μαηί με τθν απόφαςθ του 
ςυνικουσ ψθφίςματοσ για ζγκριςθ του Σχεδίου, τα «Ψθφίςματα του χεδίου»). Στθν περίπτωςθ 
που κατά τθν ΕΓΣ το Σχζδιο και τα Ψθφίςματα του Σχεδίου εγκρικοφν από τθν απαιτοφμενθ 
πλειοψθφία, κα υποβλθκεί αίτθςθ ςτο Δικαςτιριο για τθν επικφρωςθ του Σχεδίου κατά τθν 
θμερομθνία τθσ Δικαςτικισ Ακρόαςθσ και για τθν επιβεβαίωςθ τθσ μείωςθσ του μετοχικοφ 
κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ με βάςθ το Σχζδιο («Δικαςτικι Ακρόαςθ»). 

7. ΦΟΡΟΛΟΓΛΑ 

Εφιςτάται θ προςοχι ςασ ςτο Μζροσ VIII του παρόντοσ εγγράφου. Εάν ζχετε οποιαδιποτε 
αμφιβολία ςχετικά με τθ φορολογικι ςασ κζςθ, προτρζπεςτε όπωσ ςυμβουλευτείτε ζναν 
κατάλλθλο ανεξάρτθτο φορολογικό ςφμβουλο. Καμία διλωςθ ςε αυτό το ζγγραφο δεν αποτελεί ι 
πρζπει να κεωρθκεί ότι αποτελεί φορολογικι ςυμβουλι. 

8. ΑΠΑΛΣΟΤΜΕΝΕ ΕΝΕΡΓΕΛΕ 

Τποβολι Εντφπων Διοριςμοφ Πλθρεξοφςιου Αντιπροςϊπου και ψθφοφορία κατά τθν ΕΓ  

Θ ΕΓΣ κα πραγματοποιθκεί ςτισ 13 Δεκεμβρίου 2016 και ϊρα 10:00 π.μ.. Θ Ειδοποίθςθ τθσ ΕΓΣ 
παρατίκεται ςτο Μζροσ X του παρόντοσ εγγράφου. Επιπλζον, ςτο Μζροσ XI του παρόντοσ 
εγγράφου παρατίκεται το ζντυπο διοριςμοφ πλθρεξοφςιου αντιπροςϊπου («Ζντυπο Διοριςμοφ 
Πλθρεξοφςιου Αντιπροςϊπου») το οποίο δφναται να χρθςιμοποιθκεί από τουσ Μετόχουσ που 
επικυμοφν να ορίςουν πλθρεξοφςιο αντιπρόςωπο ςτθν ΕΓΣ. Θ ΕΓΣ κα ςυγκλθκεί ϊςτε οι Μζτοχοι να 
εξετάςουν, και αν το κεωριςουν κατάλλθλο, να εγκρίνουν το Σχζδιο. 

Είναι ςθμαντικό να ςυγκεντρωκοφν όςεσ περιςςότερεσ ψιφοι είναι δυνατόν ςτθν ΕΓ (είτε  
αυτοπροςϊπωσ είτε μζςω αντιπροςϊπου) οφτωσ ϊςτε το Δικαςτιριο να κεωριςει ότι υπάρχει 
δίκαιθ και εφλογθ αντιπροςϊπευςθ τθσ γνϊμθσ των Μετόχων τθσ Σράπεηασ ςτο ςφνολό τθσ. Ωσ 
εκ τοφτου, προτρζπεςτε όπωσ υποβάλετε το Ζντυπο Διοριςμοφ Πλθρεξοφςιου Αντιπροςϊπου. 
Παρακαλείςτε όπωσ καταβάλετε κάκε δυνατι προςπάκεια ϊςτε να ψθφίςετε ςτθν ΕΓ είτε 
αυτοπροςϊπωσ είτε ςυμπλθρϊνοντασ και αποςτζλλοντασ το Ζντυπο Διοριςμοφ Πλθρεξοφςιου 
Αντιπροςϊπου ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που αναγράφονται ςτο εν λόγω ζντυπο. Θ ςυμπλιρωςθ 
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και υποβολι του Εντφπου Διοριςμοφ Πλθρεξοφςιου Αντιπροςϊπου ι ο διοριςμόσ αντιπροςϊπου 
ι αντιπροςϊπων δεν αποκλείει τθν παρουςία ςασ και το δικαίωμα ςασ να ψθφίςετε 
αυτοπροςϊπωσ ςτθν ΕΓ ςε περίπτωςθ που το επικυμείτε και δικαιοφςτε να το πράξετε. 

Το ςυμπλθρωμζνο Ζντυπο Διοριςμοφ Ρλθρεξοφςιου Αντιπροςϊπου πρζπει να υποβλθκεί ςτθν 
Τράπεηα ςτθ διεφκυνςθ που αναγράφεται ςτο ζντυπο το αργότερο μζχρι τισ 10:00 π.μ. ςτισ 11 
Δεκεμβρίου 2016 ι ςε περίπτωςθ αναβολισ τθσ ΕΓΣ, 48 ϊρεσ πριν από τθν νζα προγραμματιςμζνθ 
θμζρα τθσ ΕΓΣ. Θ ςυμπλιρωςθ και υποβολι του Εντφπου Διοριςμοφ Ρλθρεξοφςιου Αντιπροςϊπου 
διαςφαλίηει ότι θ ψιφοσ ςασ κα καταμετρθκεί ακόμα και ςε περίπτωςθ που δεν κα είςτε ςε κζςθ ι 
κα επιλζξετε να μθν παρευρεκείτε αυτοπροςϊπωσ ςτθν ΕΓΣ. 

Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τον τρόπο ςυμμετοχισ και ψθφοφορίασ ςτθν ΕΓΣ 
παρουςιάηονται ςτθν παράγραφο 1 τθσ ενότθτασ «Απαιτοφμενεσ Ενζργειεσ» και ςτθν παράγραφο 4 

του Μζρουσ VI του παρόντοσ εγγράφου. 

Σθμειϊνεται ότι μόνο οι Μζτοχοι οι οποίοι είναι εγγεγραμμζνοι ςτο μθτρϊο μετόχων τθσ Τράπεηασ 
κατά τθν θμερομθνία αρχείου για τθ Συνζλευςθ που κακορίηει το δικαίωμα ψιφου ςτθν ΕΓΣ, όπωσ 
αυτι κακορίηεται ςτισ 5 Δεκεμβρίου 2016 («Θμερομθνία Αρχείου για τθ υνζλευςθ») κα 
δικαιοφνται να παραςτοφν και να ψθφίςουν ςφμφωνα με τον αρικμό των Υφιςτάμενων Μετοχϊν 
που κατζχουν επ’ ονόματί τουσ κατά τθν εν λόγω Θμερομθνία Αρχείου για τθ Συνζλευςθ. Οι 
ςυναλλαγζσ Υφιςτάμενων Μετοχϊν που πραγματοποιοφνται ςτισ 2 Δεκεμβρίου 2016 και μετζπειτα 
δεν κα λαμβάνονται υπόψθ για ςκοποφσ κακοριςμοφ του δικαιϊματοσ ψιφου ςτθν ΕΓΣ.  

Τα προτεινόμενα Ψθφίςματα του Σχεδίου κα εγκρικοφν μζςω ψθφοφορίασ κατά μετοχι ςτθν ΕΓΣ 
ϊςτε θ άποψθ των Μετόχων να καταγραφεί προςεκτικά. Κατά τθ διάρκεια τθσ ψθφοφορίασ, κάκε 
Μζτοχοσ τθσ Τράπεηασ που είναι παρϊν ι ο πλθρεξοφςιοσ αντιπρόςωπόσ του κα ζχει δικαίωμα 
μίασ ψιφου για κάκε Υφιςτάμενθ Μετοχι που κατζχει ο εν λόγω Μζτοχοσ κατά τθν Θμερομθνία 
Αρχείου για τθ Συνζλευςθ. 

Λιψθ Νζων Μετοχϊν ι Παραςτατικϊν Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ 

Σε περίπτωςθ που το Σχζδιο τεκεί ςε ιςχφ, οι Μζτοχοι αναλόγωσ τθσ επικυμίασ τουσ να 
διαπραγματεφονται Νζεσ Μετοχζσ ςτο LSE ι ςτο ΧΑΚ, κα λάβουν κατ’ αναλογία των Υφιςτάμενων 
Μετοχϊν που κατζχουν κατά τθν Θμερομθνία Αρχείου Σχεδίου, μία Νζα Μετοχι (εκτόσ όςον αφορά 
Δεςμευμζνεσ Μετοχζσ) ι ζνα Ραραςτατικό Δικαίωμα που αντιπροςωπεφει μία Νζα Μετοχι για 
κάκε 20 Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ (όπωσ υπολογίηονται ςφμφωνα με τθ Βάςθ Ενοποίθςθσ) που 
κατζχουν. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τον τρόπο επιλογισ διαπραγμάτευςθσ Νζων Μετοχϊν 
ςτο LSE (και λιψθσ Νζων Μετοχϊν) ι διαπραγμάτευςθσ Νζων Μετοχϊν ςτο ΧΑΚ (και λιψθσ 
Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ), παρακαλοφμε όπωσ 
ανατρζξετε ςτθν παράγραφο 2 τθσ ενότθτασ «Απαιτοφμενεσ Ενζργειεσ» ςτο Μζροσ IV του παρόντοσ 
εγγράφου. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ αναφορικά με τα Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν 
Νζεσ Μετοχζσ, παρακαλοφμε όπωσ ανατρζξετε ςτθν παράγραφο 2 του Μζρουσ VΙΙ του παρόντοσ 
εγγράφου. 

Οδθγίεσ προσ τουσ Μετόχουσ τθσ Σράπεηασ των οποίων οι Τφιςτάμενεσ Μετοχζσ είναι ειςθγμζνεσ 
ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν 

Οι Νζεσ Μετοχζσ που κα εκδοκοφν ςφμφωνα με το Σχζδιο δεν κα ειςαχκοφν προσ διαπραγμάτευςθ 
ςτο ΧΑ, ενϊ οι Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ που διατθροφνται ςε Μερίδα Επενδυτι ςτο ΧΑ κα ακυρωκοφν 
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κατά τθν Θμερομθνία Ιςχφοσ. Οι Μζτοχοι των οποίων οι Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ είναι ειςθγμζνεσ ςτο 
ΧΑ, ζχουν τθ δυνατότθτα να διαπραγματεφονται τισ Νζεσ Μετοχζσ ςτο LSE ι ςτο ΧΑΚ ςφμφωνα με 
τθ διαδικαςία που παρουςιάηεται ςτθν παράγραφο 6 πιο πάνω.  

Οι Μζτοχοι που κατζχουν Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ που είναι ειςθγμζνεσ ςτο ΧΑ και οι οποίοι δεν 
διατθροφν Μερίδα Επενδυτι ςτο ΧΑΚ ι λογαριαςμό CREST, κα πρζπει να επικοινωνιςουν με 
εξουςιοδοτθμζνο χρθματιςτθριακό γραφείο/κεματοφφλακα για άνοιγμα Μερίδασ Επενδυτι ςτο 
ΧΑΚ ι λογαριαςμοφ CREST, αναλόγωσ του εάν επικυμοφν να διαπραγματεφονται Νζεσ Μετοχζσ ςτο 
ΧΑΚ ι ςτο LSE. Ραρακαλοφμε ςθμειϊςτε ότι Μερίδεσ Επενδυτι ςτο ΧΑΚ μποροφν να ανοιχτοφν 
μόνο μζςω χρθματιςτθριακϊν γραφείων/κεματοφυλάκων τα οποία είναι εγγεγραμμζνα μζλθ του 
ΧΑΚ. Οι Μζτοχοι που δεν κα προβοφν ςε οποιαδιποτε ενζργεια βάςει αυτοφ του εγγράφου, κα 
κεωρείται ότι ζχουν επιλζξει να διαπραγματεφονται τισ Νζεσ Μετοχζσ τουσ ςτο ΧΑΚ και κα λάβουν 
Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ ςε ανενεργι μερίδα επενδυτι που 
κα δθμιουργθκεί ςτο όνομά τουσ υπό τον ζλεγχο του ΚΑΜ. 

Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ αναφζρονται ςτθν παράγραφο 10 του Μζρουσ VΙ του παρόντοσ 
εγγράφου. 

9. ΜΕΣΟΧΟΛ ΕΞΩΣΕΡΛΚΟΤ 

Οι επιπτϊςεισ του Σχεδίου ςτουσ κατόχουσ Υφιςτάμενων Μετοχϊν που είναι κάτοικοι, ι πολίτεσ ι 
υπικοοι ςε δικαιοδοςίεσ εκτόσ Κφπρου («Μζτοχοι Εξωτερικοφ») δφναται να επθρεαςτοφν από τισ 
ςχετικζσ νομοκεςίεσ τθσ δικαιοδοςίασ που υπόκεινται. Οι Μζτοχοι Εξωτερικοφ οφείλουν να 
ενθμερωκοφν αναλόγωσ και να τθριςουν όλεσ τισ νομικζσ απαιτιςεισ τθσ δικαιοδοςίασ ςτθν οποία 
υπόκεινται. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ παρακαλοφμε όπωσ ανατρζξετε ςτθν παράγραφο 14 
του Μζρουσ VI του παρόντοσ εγγράφου. 

10. ΠΡΟΫΠΟΚΕΕΛ  

Το Σχζδιο υπόκειται ςε ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ, περιλαμβανομζνθσ τθσ ζγκριςισ του από 
τουσ Μετόχουσ ςτθν ΕΓΣ, τθσ επικφρωςισ του από το Δικαςτιριο και τθσ ζγκριςισ του από τθν 
Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα («ΕΚΣ») και τθν Κεντρικι Τράπεηα τθσ Κφπρου («ΚΣΚ»)  (οι οποίεσ 
εκκρεμοφν κατά τθν θμερομθνία του παρόντοσ εγγράφου) όπωσ περιγράφεται λεπτομερϊσ ςτθν 
παράγραφο 5 του Μζρουσ VI του παρόντοσ εγγράφου. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο κεωρεί ότι καμία 
από τισ προχποκζςεισ αυτζσ δεν δφναται να κακυςτεριςει ςθμαντικά τθν εφαρμογι του Σχεδίου.  

Ραρακαλοφμε ςθμειϊςτε ότι, ςε οποιαδιποτε ςτιγμι, πριν από τθν ζγκριςθ του Σχεδίου από το 
Δικαςτιριο, το Διοικθτικό Συμβοφλιο διατθρεί το δικαίωμα να μθν προχωριςει ςτθν εφαρμογι του 
Σχεδίου (παρά τθν ζγκριςθ των Μετόχων) εάν πιςτεφει ότι είναι προσ το ςυμφζρον των Μετόχων 
και τθσ Τράπεηασ να μθν υλοποιθκεί το εν λόγω Σχζδιο.  

11. ΠΕΡΛΟΣΕΡΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΛΕ 

Οι όροι του Σχεδίου παρουςιάηονται εκτενϊσ ςτο Μζροσ IX του παρόντοσ εγγράφου. Επιπλζον, ςτο 
Μζροσ VI του παρόντοσ εγγράφου παρατίκεται μία Επεξθγθματικι Διλωςθ (θ οποία απαιτείται από 
το Άρκρο 199 του περί Εταιρειϊν Νόμου τθσ Κφπρου) ςτθν οποία παρουςιάηονται περιςςότερεσ 
πλθροφορίεσ για το Σχζδιο. 
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12. ΠΡΟΣΑΘ 

Σο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Σράπεηασ κεωρεί το χζδιο δίκαιο και εφλογο. 

Επιπρόςκετα, το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Σράπεηασ κεωρεί ότι το χζδιο είναι προσ το 
ςυμφζρον τθσ Σράπεηασ και των Μετόχων ςτο ςφνολό τουσ και, ωσ εκ τοφτου, ςυςτινει ομόφωνα 
όπωσ οι Μζτοχοι υπερψθφίςουν το χζδιο και τα Ψθφίςματα του χεδίου κατά τθν ΕΓ, όπωσ 
προτίκεται να πράξει και το ίδιο ςε ςχζςθ με τα μετοχικά δικαιϊματα του κάκε Διοικθτικοφ 
υμβοφλου. 

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο ςασ καλεί να ςυμπλθρϊςετε, υπογράψετε και αποςτείλετε το ‘Ζντυπο 
Διοριςμοφ Ρλθρεξοφςιου Αντιπροςϊπου το ςυντομότερο δυνατό και, ςε καμία περίπτωςθ, όχι 
αργότερα από τισ 10:00 π.μ. ςτισ 11 Δεκεμβρίου 2016. 

Με εκτίμθςθ, 

Prof. Dr. Josef Ackermann 
Ρρόεδροσ 
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ΜΕΡΟ II 
 

ΕΡΜΘΝΕΛΑ ΟΡΩΝ 

Οι οριςμοί που αναφζρονται πιο κάτω εφαρμόηονται ςε ολόκλθρο το παρόν ζγγραφο (εκτόσ από 
τθν επιςτολι του Ρροζδρου προσ τουσ μετόχουσ τθσ Τράπεηασ, το Σχζδιο, τθν Ειδοποίθςθ ΕΓΣ (και 
τισ επεξθγθματικζσ ςθμειϊςεισ), τα οποία περιζχουν ξεχωριςτοφσ οριςμοφσ), εκτόσ όπου βάςει του 
κειμζνου εφαρμόηεται διαφορετικι ερμθνεία και ορίηονται διαφορετικά. 

«£», «αγγλικζσ ςτερλίνεσ»,  το νόμιμο νόμιςμα τθσ Μεγάλθσ Βρετανίασ, 

«€» και «Ευρϊ» το νόμιμο νόμιςμα των Κρατϊν Μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ που ςυμμετζχουν ςε αυτό και είναι γνωςτζσ και 
ωσ χϊρεσ τθσ Ευρωηϊνθσ, 

«BΟC Holdings» θ Bank of Cyprus Holdings plc, δθμόςια εταιρεία 
περιοριςμζνθσ ευκφνθσ που ςυςτάκθκε και εγγράφθκε 
ςτθν Ιρλανδία με αρικμό εγγραφισ 585903, 

«CISCO» The Cyprus Investment and Securities Corporation Ltd 
(CISCO), εταιρεία περιοριςμζνθσ ευκφνθσ εγγεγραμμζνθ 
ςτθν Κφπρο με αρικμό εγγραφισ ΘΕ18558 και αρικμό 
άδειασ Κυπριακισ Επενδυτικισ Εταιρείασ με τθν 
Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ Κφπρου, 003/03, 

«CREST» ο αποχλοποιθμζνοσ θλεκτρονικόσ μθχανιςμόσ 
διακανονιςμοφ κινθτϊν αξιϊν ςε άυλθ μορφι τον οποίο 
διαχερίηεται θ Euroclear UK & Ireland, ςφμφωνα με τουσ 
Κανονιςμοφσ CREST, 

«Euroclear UK & Ireland» θ Euroclear UK & Ireland Limited, θ οποία διαχειρίηεται 
το CREST, 
 

«FCA» θ εποπτικι αρχι κεφαλαιαγοράσ του Θνωμζνου 
Βαςιλείου, 

«ISIN» Διεκνισ Αρικμόσ Αναγνϊριςθσ Τίτλων, 

«KAM» το Κεντρικό Αποκετιριο και Κεντρικό Μθτρϊο Αξιϊν του 
ΧΑΚ, 

«Κανονιςμοί Διαφάνειασ τθσ 
Λρλανδίασ» 

οι Κανονιςμοφ Διαφάνειασ (Οδθγία 2004/109/ΕΕ) τθσ 
Ιρλανδίασ τουσ 2017 (Νομοκετικό Ζγγραφο (SI) Αρ. 277 
του 2007) (όπωσ τροποποιικθκαν), 

«LSE»  το Χρθματιςτιριο Αξιϊν του Λονδίνου, 

«Securities Act» ο περί Κινθτϊν Αξιϊν Νόμοσ των ΘΡΑ του 1933, όπωσ 
τροποποιικθκε, 
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«Αίτθςθ Δικαςτθρίου» θ αίτθςθ που κα υποβλθκεί ςτο Δικαςτιριο για τθν 
ζκδοςθ τθσ Δικαςτικισ Απόφαςθσ, 

«Αποκετιριο» θ Capita IRG Trustees Limited, εταιρεία που ςυςτάκθκε 
και εγγράφθκε ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο με αρικμό 
εγγραφισ 02729260, 

«ςε άυλθ μορφι» ςε ςχζςθ με μια μετοχι ι άλλθ κινθτι αξία ςε μθ 
τιτλοποιθμζνθ μορφι, θ μεταβίβαςθ του τίτλου ςε αυτι 
με τρόπο άλλο από τθν χρθςιμοποίθςθ γραπτοφ εντφπου 
(για παράδειγμα θλεκτρονικά μζςω του CREST ι του 
ΣΑΤ), 
 

«Βάςθ Ενοποίθςθσ» θ βάςθ ενοποίθςθσ των Υφιςτάμενων Μετοχϊν όπωσ 
παρατίκεται ςτθν παράγραφο 3 του Μζρουσ VΙ του 
παρόντοσ εγγράφου, 

«Βαςικοί Κανόνεσ FTSE»  οι βαςικοί κανόνεσ για τουσ Δείκτεσ FTSE UK, όπωσ 
τροποποιικθκαν, 

«Δικαςτιριο» το Επαρχιακό Δικαςτιριο Λευκωςίασ ςτθν Κφπρο, 

«Δικαςτικι Ακρόαςθ» θ ακρόαςθ του Δικαςτθρίου ςε ςχζςθ με τθν αίτθςθ για 
επικφρωςθ του Σχεδίου και ζγκριςθ τθσ Μείωςθσ 
Κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ όπωσ προνοείται από το Σχζδιο 
ςφμφωνα με το άρκρο 198 του περί Εταιρειϊν Νόμου 
τθσ Κφπρου,  

«Δικαςτικι Απόφαςθ» θ δικαςτικι απόφαςθ που κα εκδοκεί από το Δικαςτιριο 
για τθν ζγκριςθ του Σχεδίου και τθ Μείωςθ Κεφαλαίου, 

«Διοικθτικό υμβοφλιο» ι 
«Διοικθτικοί φμβουλοι» 

οι Διοικθτικοί Σφμβουλοι τθσ Τράπεηασ ι τθσ BΟC 
Holdings (ανάλογα µε τθν περίπτωςθ) των οποίων τα 
ονόματα παρατίκενται ςτο Μζροσ ΧΙΙΙ του παρόντοσ 
εγγράφου,  

«Εγκεκριμζνοι Ρϊςοι επενδυτζσ» οι «εγκεκριμζνοι επενδυτζσ» ςφμφωνα με το Άρκρο 51.2 
του ωςικοφ Ομοςπονδιακοφ Νόμου με αρικμό 39-FZ 
ςτθν «Αγορά Κινθτϊν Αξιϊν» θμερομθνίασ 22 Απριλίου 
1996, όπωσ τροποποιικθκε, 

«ΕΓ» θ ζκτακτθ γενικι ςυνζλευςθ των υφιςτάμενων μετόχων 
θ οποία κα ςυγκλθκεί ςτισ 13 Δεκεμβρίου 2016 και ϊρα 
10:00 π.μ. με διάταγμα του Δικαςτθρίου ςφμφωνα με τα 
άρκρα 198 μζχρι 200 του περί Εταιρειϊν Νόμου τθσ 
Κφπρου (θ ειδοποίθςθ τθσ οποίασ παρατίκεται ςτο 
Μζροσ Χ του παρόντοσ εγγράφου), για να εξετάςει και, 
αν κρικεί κατάλλθλο, να εγκρίνει το Σχζδιο, τθ Μείωςθ 
Κεφαλαίου και άλλα κζματα που απορρζουν από το 
Σχζδιο, και οποιαδιποτε αναβλθκείςα ςυνζλευςθ 
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«ΕΕΑ» ζχει τθν ζννοια που τθσ αποδίδεται ςτθν παράγραφο 1 
του Μζρουσ VIII του παρόντοσ εγγράφου,  

«Ειδοποίθςθ ΕΓ» θ ειδοποίθςθ τθσ ΕΓΣ που παρατίκεται ςτο Μζροσ Χ  του 
παρόντοσ εγγράφου,  

«Ειςαγωγι» ειςαγωγι των Νζων Μετοχϊν ςτο Επίςθμο Μθτρϊο του 
FCA και διαπραγμάτευςι τουσ ςτθν Κφρια Αγορά του LSE 
ςφμφωνα με τουσ Κανόνεσ Ειςαγωγισ και τουσ Κανόνεσ 
Ενθμερωτικοφ Δελτίου του Θνωμζνου Βαςιλείου και 
ειςαγωγι των Νζων Μετοχϊν ςτθν Κφρια Αγορά του 
ΧΑΚ, 

«ΕΚ των ΘΠΑ» θ Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ των Θνωμζνων Ρολιτειϊν 
Αμερικισ,  

«ΕΚΚ» θ Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ Κφπρου, 

«ΕΚΣ» θ Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα, 

«Ζντυπο Διοριςμοφ Πλθρεξοφςιου 
Αντιπροςϊπου»  

το ζντυπο διοριςμοφ πλθρεξοφςιου αντιπροςϊπου για 
χριςθ ςτθν ΕΓΣ που κα πραγματοποιθκεί ςτισ 13 
Δεκεμβρίου 2016, αντίγραφο του οποίου παρατίκεται 
ςτο Μζροσ ΧI του παρόντοσ εγγράφου, 

«Ζντυπο Επιλογισ Μετοχϊν» το ζντυπο που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν επιλογι 
μεταξφ διαπραγμάτευςθσ Νζων Μετοχϊν ςτο LSE ι ςτο 
ΧΑΚ, αντίγραφο του οποίου παρατίκεται ςτο Μζροσ XΙΙ 
του παρόντοσ εγγράφου θμερομθνίασ 21 Νοεμβρίου 
2016,  

«Εξαιρουμζνθ Δικαιοδοςία» οποιαδιποτε δικαιοδοςία όπου οι εγχϊριοι νόμοι ι οι 
κανονιςμοί δφναται να οδθγιςουν ςε ςθμαντικό κίνδυνο 
πολιτικισ, εποπτικισ ι ποινικισ ζκκεςθσ ςε περίπτωςθ 
που οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ που αφοροφν το Σχζδιο 
αποςτζλλονται ι τίκενται ςτθ διάκεςθ των Μετόχων τθσ 
Τράπεηασ ςτθν εν λόγω δικαιοδοςία, 

«ΕΟΗ» θ Ευρωπαϊκι Οικονομικι Ηϊνθ, 

«Επιτροπι Εξαγορϊν τθσ Λρλανδίασ» ο Ιρλανδικόσ νόμιμοσ φορζασ που κεςπίςτθκε από τον 
περί Επιτροπισ Εξαγορϊν Νόμο τθσ Ιρλανδίασ του 1997, 
όπωσ τροποποιικθκε, και όντασ υπεφκυνοσ για τον 
ζλεγχο και τθν εποπτεία των εξαγορϊν και ςυναφι 
ςυναλλαγϊν ςε ςχετικζσ εταιρείεσ ςτθν Ιρλανδία, 

«εργάςιμθ θμζρα» οποιαδιποτε θμζρα (εκτόσ Σαββάτου, Κυριακισ και 
αργιϊν) κατά τθν οποία οι τράπεηεσ είναι γενικά 
ανοικτζσ για τθ διεξαγωγι κοινϊν τραπεηικϊν εργαςιϊν 
ςτθν Κφπρο, 

«Ζφοροσ Εταιρειϊν» ο Ζφοροσ Εταιρειϊν και Επίςθμοσ Ραραλιπτθσ ςτθν 
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Κφπρο, 

«Θμερομθνία Αρχείου για τθ 
υνζλευςθ» 

θ θμερομθνία αρχείου για τον κακοριςμό του 
δικαιϊματοσ ψιφου ςτθν ΕΓΣ που είναι θ 5 Δεκεμβρίου 
2016, 

«Θμερομθνία Αρχείου χεδίου» Θ χρονικι ςτιγμι του  αρχείου για κακοριςμό του 
δικαιϊματοσ ςε Νζεσ Μετοχζσ όπωσ προνοείται από το 
Σχζδιο,  υπό τθν αίρεςθ Απόφαςθσ Δικαςτθρίου, που 
πικανό να είναι ςτισ 5:30 μ.μ. τουλάχιςτον δφο 
εργάςιμεσ μζρεσ μετά τθν ανακοίνωςθ τθσ Τράπεηασ για 
τθν ζκδοςθ τθσ Δικαςτικισ Απόφαςθσ, 

«Θμερομθνία Λςχφοσ» θ θμερομθνία κατά τθν οποία το Σχζδιο κα τεκεί ςε ιςχφ 
ςφμφωνα με τον όρο 7 του Σχεδίου, όπωσ παρατίκεται 
ςτο Μζροσ ΙΧ του παρόντοσ εγγράφου,  

«ΘΠΑ» οι Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ Αμερικισ,  

«Θνωμζνο Βαςίλειο» ι «ΘΒ» το Θνωμζνο Βαςίλειο τθσ Μεγάλθσ Βρετανίασ και τθσ 
Βορείου Ιρλανδίασ, 

«Κεματοφφλακασ» ο κεματοφφλακασ ι κεματοφφλακεσ ι οποιοςδιποτε 
εντολοδόχοσ τζτοιου κεματοφφλακα που ορίηεται από το 
Αποκετιριο για τθ φφλαξθ των Νζων Μετοχϊν εκ 
μζρουσ του Αποκετθρίου, 

«Κανόνεσ Ειςαγωγισ»  οι κανόνεσ ειςαγωγισ που κζςπιςε το FCA ςφμφωνα με 
το άρκρο 73Α του περί Χρθματοοικονομικϊν Υπθρεςιϊν 
και Χρθματαγορϊν Νόμου του 2000 του Θνωμζνου 
Βαςιλείου, 

«Κανόνεσ Ενθμερωτικοφ Δελτίου» οι κανόνεσ ενθμερωτικοφ δελτίου που κζςπιςε το FCA, 
ςφμφωνα με το άρκρο 73Α του περί 
Χρθματοοικονομικϊν Υπθρεςιϊν και Χρθματαγορϊν 
Νόμου του 2000 του Θνωμζνου Βαςιλείου, 

«Κανόνεσ Εξαγορϊν τθσ Λρλανδίασ» ο περί Επιτροπισ Εξαγορϊν Νόμοσ τθσ Ιρλανδίασ, 1997 
Κανονιςμοί Εξαγορϊν 2013 (όπωσ τροποποιικθκε), 

«Κανονιςμοί CREST» ωσ απαιτείται, ο περί Εταιρειϊν Νόμοσ τθσ Ιρλανδίασ, ο 
περί Άυλων Κινθτϊν Αξιϊν  Κανονιςμόσ του 1996 (SI No. 
68 of 1996) ι ο περί Άυλων Κινθτϊν  Αξιϊν  Κανονιςμόσ 
του 2001 (SI 2001 No. 3755) του Θνωμζνου Βαςιλείου, 
όπωσ τροποποιοφνται από καιρό εισ καιρό,  

«Κανονιςμοί του ΧΑΚ» οι κανονιςμοί του Χρθματιςτθρίου Αξιϊν Κφπρου, 

«Καταςτατικό τθσ BOC Holdings» το καταςτατικό τθσ BOC Holdings που κα τεκεί ςε ιςχφ 
τθν Θμερομθνία Ιςχφοσ, 

«Καταςτατικό τθσ Σράπεηασ»  το καταςτατικό τθσ Τράπεηασ, 
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«Κάτοχοσ ΠΔ» o κάτοχοσ Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που 
αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ, 

«ΚΣΚ» θ Κεντρικι Τράπεηα τθσ Κφπρου, 

«Κφπροσ» θ Κυπριακι Δθμοκρατία, 

«Κφρια Αγορά» θ κφρια αγορά για ειςθγμζνεσ κινθτζσ αξίεσ του LSE ι του 
ΧΑΚ (όπωσ απαιτείται),   

«Μείωςθ Κεφαλαίου» θ μείωςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ με τθν 
ακφρωςθ των Υφιςτάμενων Μετοχϊν, όπωσ 
περιγράφεται περαιτζρω ςτον Προ 2(α) του Σχεδίου, 

«Μερίδα Επενδυτι ςτο ΧΑ» θ μερίδα επενδυτι και ο λογαριαςμόσ αξιϊν ςτο ΧΑ, 

«Μερίδα Επενδυτι ςτο ΧΑΚ» θ μερίδα επενδυτι και ο λογαριαςμόσ αξιϊν ςτο ΧΑΚ, 

«Μζτοχοι Εξωτερικοφ» oι κάτοχοι Υφιςτάμενων Μετοχϊν που είναι κάτοικοι, ι  
πολίτεσ ι υπικοοι ςε δικαιοδοςίεσ εκτόσ Κφπρου, 

«Μζτοχοσ τθσ ΒΟC Holdings» ο εγγεγραμμζνοσ κάτοχοσ Νζων Μετοχϊν ι ο 
εγγεγραμμζνοσ Κάτοχοσ ΡΔ που αντιπροςωπεφουν Νζεσ 
Μετοχζσ, 

«Μζτοχοσ» ο κάτοχοσ Υφιςτάμενων Μετοχϊν που περιλαμβάνεται 
ςτο μθτρϊο μετόχων τθσ Τράπεηασ κατά τθν Θμερομθνία 
Αρχείου Σχεδίου, 

«μθ-τιτλοποιθμζνθ μορφι» ςε ςχζςθ με μια μετοχι ι άλλθ κινθτθ αξία, ςθμαίνει τθ 
μετοχι ι κινθτι αξία που ό τίτλοσ ςε αυτι δεν είναι ςε 
τιτλοποιθμζνθ μορφι και που δφναται να μεταβιβάηεται 
ςε αφλθ μορφι,   

«Μονομερισ Πράξθ» θ μονομερισ πράξθ που κα εκδοκεί και κα εκτελεςτεί 
από το Αποκετιριο προσ όφελοσ των Κατόχων ΡΔ για τθ 
δθμιουργία Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που 
αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ και τθ χοριγθςθ 
ςυγκεκριμζνων δικαιωμάτων ςτουσ κατόχουσ τουσ, 

«Μονομερισ Πράξθ τθσ BOC 
Holdings» 

θ μονομερισ πράξθ θμερομθνίασ 15 Νοεμβρίου 2016, θ 
οποία ζχει εκδοκεί και εκτελεςτεί από τθν BOC Holdings 
προσ όφελοσ των Κατόχων ΡΔ για τθ χοριγθςθ 
ςυγκεκριμζνων δικαιωμάτων ςτουσ κατόχουσ τουσ, 

«Νζεσ Μετοχζσ» οι πλιρωσ πλθρωκείςεσ ςυνικεισ μετοχζσ ονομαςτικισ 
αξίασ €0.10 ζκαςτθ ςτο μετοχικό κεφάλαιο τθσ BOC 
Holdings,  

«Νόμοσ Χειραγϊγθςθσ Αγοράσ»  ο Νόμοσ περί Ρράξεων των Ρροςϊπων που Κατζχουν 
Εμπιςτευτικζσ Ρλθροφορίεσ και Χειραγϊγθςθσ τθσ 
Αγοράσ N.116(I)/2005, τθσ Κφπρου, 
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«Οδθγία περί  Ενθμερωτικοφ 
Δελτίου» 

θ Οδθγία 2003/71/EC και οι τροποποιιςεισ τθσ, 
περιλαμβανομζνθσ τθσ Οδθγίασ 2010/73/EU, 

«Δεςμευμζνεσ Μετοχζσ» Τισ Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ ςε Μερίδα Επενδυτι ςτο ΧΑΚ ι 
ςε Μερίδα Επενδυτι ςτο ΧΑ οι οποίεσ υπόκεινται ςε 
οποιοδιποτε κακεςτϊσ εξαςφαλίςεων ι/και 
επιβαρφνςεων και αναφορικά με τισ οποίεσ το 
Δικαςτιριο κα διατάξει είτε τθν ενεχυρίαςθ ι/και τθν 
επιβάρυνςθ και τθν κατανομι  από το ΚΑΜ ςε ειδικό 
(δεςμευμζνο) λογαριαςμό εντόσ τθσ Μερίδασ Επενδυτι 
ςτο ΧΑΚ είτε διαφορετικά, τθν καταχϊρθςι ςε 
«παγοποιθμζνθ» μορφι (όπωσ περιγράφεται περαιτζρω 
ςτονθ Προ 6 του Σχεδίου) των Ραραςτατικϊν 
Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ που 
κα προςφερκοφν ωσ αντάλλαγμα για τθν ακφρωςθ των 
Υφιςτάμενων Μετοχϊν αυτϊν,  

«Παραςτατικά Δικαιϊματα» τα παραςτατικά δικαιϊματα που εκδίδονται από το 
Αποκετιριο ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ Μονομεροφσ 
Ρράξθσ (Deed Poll), 

«περί Δθμοςίων Προτάςεων 
Εξαγοράσ Νόμοσ» 

ο Κυπριακόσ Νόμοσ που προνοεί για τισ δθμόςιεσ 
προτάςεισ εξαγοράσ για τθν απόκτθςθ τίτλων ςε 
εταιρείεσ και ςυναφι κεμάτων Ν.41(Ι)/2007 (όπωσ 
τροποποιείται από καιρό ςε καιρό), 

«περί Ενθμερωτικοφ Δελτίου Νόμοσ» ο περί Δθμόςιασ Ρροςφοράσ και Ενθμερωτικοφ Δελτίου 
Νόμοσ του 2005, Νόμοσ 114(I)/2005 τθσ Κφπρου, όπωσ 
τροποποιικθκε,  

«περί Εργαςιϊν Πιςτωτικϊν 
Λδρυμάτων Νόμοσ τθσ Κφπρου» 

ο περί Εργαςιϊν Ριςτωτικϊν Ιδρυμάτων Νόμοσ του 1997 
(Αρ. 6) ζωσ 2015 τθσ Κφπρου, 

«περί Εταιρειϊν Νόμοσ τθσ 
Λρλανδίασ» 

ο περί Εταιρειϊν Νόμοσ τθσ Ιρλανδίασ του 2014, όπωσ 
τροποποιικθκε,  

«περί Εταιρειϊν Νόμοσ τθσ Κφπρου» ο περί Εταιρειϊν Νόμοσ τθσ Κφπρου (Κεφ. 113) όπωσ 
εκάςτοτε τροποποιείται ι αντικακίςταται, 

«Πρόγραμμα Δικαιωμάτων 
Προαίρεςθσ μετοχϊν» 

το πρόγραμμα δικαιωμάτων προαίρεςθσ μετοχϊν ι 
ςχζδια που κα εφαρμοςτοφν από τθν BOC Holdings προσ 
όφελοσ μζρουσ ι του ςυνόλου των εργαηομζνων του 
Συγκροτιματοσ, 

«ΑΣ του ΧΑ» το θλεκτρονικό Σφςτθμα Άυλων Τίτλων του Ελλθνικοφ 
Κεντρικοφ Αποκετθρίου Τίτλων, 

«ΑΣ» το κεντρικό μθτρϊο και ο θλεκτρονικόσ μθχανιςμόσ 
μεταβίβαςθσ και διακανονιςμοφ αγοραπωλθςίασ αξιϊν 
ςε άυλθ μορφι και κατοχισ αξιϊν ςε μθ τιτλοποιθμζνθ 
μορφι που λειτουργεί το ΚΑΜ, 
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«υγκρότθμα» ι «υγκρότθμα 
Σράπεηασ Κφπρου» 

θ Τράπεηα και οι κυγατρικζσ τθσ εταιρείεσ πριν τθν 
Θμερομθνία Ιςχφοσ, και θ BOC Holdings και οι 
κυγατρικζσ τθσ εταιρείεσ μετά τθν Θμερομθνία Ιςχφοσ, 

«υμφωνία Αποκετθρίου» θ ςυμφωνία που κα ςυνομολογθκεί μεταξφ τθσ BOC 
Holdings και του Αποκετθρίου πριν τθν Θμερομθνία 
Ιςχφοσ όπου θ BOC Holdings διορίηει το εν λόγω 
Αποκετιριο, ϊςτε να εκδίδει από καιρό εισ καιρό, βάςει 
των όρων τθσ Μονομεροφσ Ρράξθσ, τα Ραραςτατικά 
Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ,   

«χζδιο» ι «χζδιο Διακανονιςμοφ» το ςχζδιο διακανονιςμοφ που προτείνεται βάςει των 
άρκρων 198 μζχρι 200 του περί Εταιρειϊν Νόμου τθσ 
Κφπρου μεταξφ τθσ Τράπεηασ και των κατόχων 
Υφιςτάμενων Μετοχϊν, όπωσ παρατίκεται ςτο Μζροσ Χ 
του παρόντοσ εγγράφου, με ι υπό τθν αίρεςθ 
οποιαςδιποτε τροποποίθςθσ, προςκικθσ ι 
προχπόκεςθσ που εγκρίνεται ι επιβάλλεται από το 
Δικαςτιριο, 

«Σελευταία Θμερομθνία 
Εφαρμογισ» 

31 Μαρτίου 2017, θ τελευταία  θμερομθνία κατά τθν 
οποία το Σχζδιο δφναται να τεκεί ςε ιςχφ εκτόσ εάν θ  
Τράπεηα και θ BOC Holdings ςυμφωνιςουν 
μεταγενζςτερθ θμερομθνία και (εάν κρικεί ςκόπιμο) 
επιτραπεί από το Δικαςτιριο,    

«τιτλοποιθμζνθ μορφι» ςε ςχζςθ με μια μετοχι ι άλλθ κινθτι αξία, θ μετοχι ι θ 
άλλθ κινθτι αξία τθσ οποίασ θ ιδιοκτθςία αποδεικνφεται 
μζςω πιςτοποιθτικοφ ι υπαρκτοφ εντφπου ι άλλου 
εγγράφου και θ οποία δφναται να μεταβιβαςτεί μόνο 
μζςω γραπτοφ εγγράφου, 

«Σράπεηα» θ Bank of Cyprus Public Company Limited, εταιρεία 
περιοριςμζνθσ ευκφνθσ που ςυςτάκθκε και εγγράφθκε 
ςτθν Κφπρο με αρικμό εγγραφισ ΘΕ165, 

«Τπθρεςία Φόρων και Δαςμϊν» θ Υπθρεςία Φόρων και Δαςμϊν του Θνωμζνου 
Βαςιλείου (HMRC),  

«Τφιςτάμενεσ Μετοχζσ» οι πλιρωσ αποπλθρωμζνεσ ςυνικεισ μετοχζσ τθσ 
Τράπεηασ, με ονομαςτικι αξία €0.10 ζκαςτθ, που 
ιςχφουν αμζςωσ πριν τθν Θμερομθνία Ιςχφοσ, 

«ΧΑ» το Χρθματιςτιριο Ακθνϊν, 

«ΧΑΚ» το Χρθματιςτιριο Αξιϊν Κφπρου,  

«Χειριςτισ» χρθματιςτθριακά γραφεία/κεματοφφλακεσ που είναι 
μζλθ του ΧΑΚ, 

«Ψθφίςματα χεδίου» τα ψθφίςματα των παραγράφων (Α) και (Β) όπωσ 
παρατίκενται ςτθν Ειδοποίθςθ ΕΓΣ, 
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ΜΕΡΟ III 
 

ΤΝΟΨΘ – ΕΡΩΣΘΕΛ ΚΑΛ ΑΠΑΝΣΘΕΛ 

Οι Μζτοχοι κα πρζπει να διαβάςουν ολόκλθρο το παρόν ζγγραφο και να μθν βαςιςτοφν μόνο 
ςτθν παροφςα φνοψθ. Οι όροι που εμφανίηονται με κεφαλαία γράμματα ζχουν τθν ζννοια και 
τθν ερμθνεία που τουσ αποδίδεται ςτο Μζροσ II του παρόντοσ εγγράφου.  

1. Γιατί προτείνετε ειςαγωγι των μετοχϊν ςτο LSE; 

Ριςτεφουμε ότι θ Τράπεηα και τα ενδιαφερόμενα μζρθ τθσ, κα επωφελθκοφν από το ενιςχυμζνο 
προφίλ και το αυξθμζνο βάκοσ τθσ αγοράσ που παρζχει θ ειςαγωγι ςτο LSE. Θ ειςαγωγι των 
μετοχϊν ςτο LSE ςυνάδει με τθ μακροπρόκεςμθ ςτρατθγικι δζςμευςθ τθσ Τράπεηασ για ειςαγωγι 
των μετοχϊν τθσ ςε μεγάλο Ευρωπαϊκό χρθματιςτιριο. Θ εν λόγω ειςαγωγι αναμζνεται να 
ενιςχφςει τθ ρευςτότθτα διαπραγμάτευςθσ των μετοχϊν τθσ Τράπεηασ, θ οποία κα ενιςχφςει 
περαιτζρω τθν προβολι του Συγκροτιματοσ και κα οδθγιςει ςε μια διευρυμζνθ βάςθ επενδυτϊν 
ικανι να ςτθρίξει τθν Τράπεηα μακροπόκεςμα. Τα πιο πάνω αναμζνεται να ενδυναμϊςουν 
περαιτζρω τθν εμπιςτοςφνθ όλων των ενδιαφερόμενων μερϊν προσ το Συγκρότθμα. Τζλοσ, θ 
ειςαγωγι των μετοχϊν ςτο LSE κα εντάξει τθν Τράπεηα ςε μια διευρυμζνθ ομάδα διεκνϊν 
τραπεηϊν αντίςτοιχου μεγζκουσ. 

2. Ποιεσ είναι οι κφριεσ διαφορζσ για το μζτοχο μεταξφ τθσ ειςαγωγισ ςτο LSE και ςτο ΧΑΚ; 

Πλεσ οι Νζεσ Μετοχζσ κα ειςαχκοφν  τόςο ςτο LSE όςο και ςτο ΧΑΚ. Επομζνωσ, αναμζνεται ότι κα 
λάβετε τα ωφελιματα που αναφζρονται ςτθν απάντθςθ τθσ ερϊτθςθσ 1 πιο πάνω, ανεξαρτιτωσ 
του εάν επικυμείτε να διαπραγματεφεςτε ςτο LSE ι ςτο ΧΑΚ. Ωςτόςο, θ διαπραγμάτευςθ των Νζων 
Μετοχϊν ςτο LSE κα υπόκειται ςε Ιρλανδικό τζλοσ χαρτοςιμου (παρακαλοφμε όπωσ ανατρζξετε 
ςτθν απάντθςθ τθσ ερϊτθςθσ 32 για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ). 

Μπορείτε να επιλζξετε να διαπραγματεφεςτε Νζεσ Μετοχζσ είτε ςτο LSE είτε ςτο ΧΑΚ, με τθν 
υποβολι, κατά ζγκυρο τρόπο, Ζντυπου Επιλογισ Μετοχϊν ςφμφωνα με τισ πρόνοιεσ του Σχεδίου. 

Πλεσ οι ςυναλλαγζσ ςτο ΧΑΚ πρζπει να εκκακαρίηονται μζςω του ΣΑΤ, δθλαδι του θλεκτρονικοφ 
μθχανιςμοφ ςτθν Κφπρο για το διακανονιςμό ςυναλλαγϊν ςε αποχλοποιθμζνθ μορφι. Ωςτόςο, οι 
Νζεσ Μετοχζσ δεν μποροφν να τθροφνται ςε αποχλοποιθμζνθ μορφι μζςω του ΣΑΤ. Επομζνωσ, οι 
Μζτοχοι που επικυμοφν να διαπραγματεφονται ςτο ΧΑΚ, κα λάβουν Ραραςτατικά Δικαιϊματα που 
αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ. Τα Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ 
Μετοχζσ κα μποροφν να εκκακαρίηονται μζςω του ΣΑΤ.  

3. Σι είναι τα Παραςτατικά Δικαιϊματα; 

Τα Ραραςτατικά Δικαιϊματα είναι ζνα είδοσ κινθτισ αξίασ που παρζχει ςτον κάτοχό του δικαίωμα 
επί μίασ άλλθσ κινθτισ αξίασ (ςε αυτι τθν περίπτωςθ επί των Νζων Μετοχϊν). Τα Ραραςτατικά 
Δικαιϊματα ςυχνά χρθςιμοποιοφνται για να επιτρζψουν ςτουσ επενδυτζσ που βρίςκονται ςε μια 
δικαιοδοςία (ςε αυτι τθν περίπτωςθ, ςτθν Κφπρο) να εκκακαρίςουν ςυναλλαγζσ ςε μετοχζσ 
εταιρείασ εγγεγραμμζνθσ ςε άλλθ δικαιοδοςία (ςε αυτι τθν περίπτωςθ, ςτθν Ιρλανδία), ςτισ 
περιπτϊςεισ όπου δεν κακίςταται δυνατι ι πρακτικά εφαρμόςιμθ θ εκκακάριςθ ςυναλλαγϊν ςε 
αυτζσ τισ μετοχζσ απευκείασ ςτθν πρϊτθ δικαιοδοςία (Κφπροσ). Στα πλαίςια ενόσ ςφνθκεσ 
διακανονιςμοφ παραςτατικϊν δικαιωμάτων, ζνα αποκετιριο κα κατζχει το νομικό τίτλο των 
υποκείμενων μετοχϊν (ςε αυτι τθν περίπτωςθ Νζεσ Μετοχζσ) εταιρείασ εγγεγραμμζνθσ ςτθ 
δεφτερθ δικαιοδοςία (Ιρλανδία) (ςυνικωσ μζςω μιασ εντεταλμζνθσ εταιρείασ κεματοφφλακα 
(nominee custodian company)) προσ όφελοσ των επενδυτϊν που βρίςκονται ςτθν πρϊτθ 
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δικαιοδοςία (Κφπροσ) και κα εκδίδει Ραραςτατικά Δικαιϊματα με αναλογία ζνα προσ ζνα ςτουσ 
επενδυτζσ τθσ πρϊτθσ δικαιοδοςίασ (Κφπροσ). 

4. Γιατί θ BOC Holdings κα χρθςιμοποιιςει Παραςτατικά Δικαιϊματα; 

Θ Ιρλανδικι νομοκεςία, επί του παρόντοσ, δεν επιτρζπει τθν ζκδοςθ και μεταβίβαςθ των Νζων 
Μετοχϊν ςε αποχλοποιθμζνθ μορφι ςτο ΣΑΤ. Ωςτόςο, όλεσ οι ςυναλλαγζσ ςτο ΧΑΚ πρζπει να 
εκκακαρίηονται μζςω του ΣΑΤ. Συνεπϊσ, για τθ διευκόλυνςθ τθσ διαπραγμάτευςθσ και εκκακάριςθσ 
των Νζων Μετοχϊν ςτο ΧΑΚ, θ BOC Holdings κα ειςζλκει ςε ςυμφωνία με το Αποκετιριο για τθν 
ζκδοςθ των Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ τα οποία κα 
εκδοκοφν ςτουσ Μετόχουσ τθσ Τράπεηασ που επικυμοφν τθ διαπραγμάτευςθ Νζων Μετοχϊν ςτο 
ΧΑΚ ι διαφορετικά τθ διατιρθςθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτισ Νζεσ Μετοχζσ ςτθν Κφπρο μζςω του 
ΚΑΜ. 

5. Είναι απαραίτθτο να λάβω Παραςτατικά Δικαιϊματα; Σι γίνεται ςτθν περίπτωςθ που 
προτιμϊ να λάβω Νζεσ Μετοχζσ; 

Οι Μζτοχοι κα μποροφν να επιλζξουν τθ διαπραγμάτευςθ Νζων Μετοχϊν ςτο LSE ι ςτο ΧΑΚ. Κατ’ 
επζκταςθ κα λάβουν είτε Νζεσ Μετοχζσ (εάν επιλζξουν να διαπραγματεφονται ςτο LSE) είτε 
Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ (εάν επιλζξουν να 
διαπραγματεφονται ςτο XAK ι ωσ αντάλλαγμα για οποιεςδιποτε Δεςμευμζνεσ Μετοχζσ) ςτα 
πλαίςια του Σχεδίου. 

Οποιοςδιποτε Μζτοχοσ επικυμεί τθ διαπραγμάτευςθ Νζων Μετοχϊν ςτο ΧΑΚ, κα λάβει 
Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ (αντί των υποκείμενων Νζων 
Μετοχϊν). Τα Ραραςτατικά Δικαιϊματα που κα εκδοκοφν όπωσ προνοείται από το Σχζδιο κα 
κατανεμθκοφν ςτισ υφιςτάμενεσ ι ςτισ νζεσ Μερίδεσ Επενδυτϊν ςτο ΧΑΚ που κα δθμιουργθκοφν, 
και κα τθροφνται ςτο όνομα του εκάςτοτε Μετόχου. Ππωσ και ςτθν περίπτωςθ των Νζων Μετοχϊν, 
τα Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ κα εκδίδονται χωρίσ 
οποιοδιποτε κόςτοσ προσ τουσ Μετόχουσ ςφμφωνα με το Σχζδιο. 

Κατά τον ίδιο τρόπο, οποιοςδιποτε Μζτοχοσ επικυμεί να διαπραγματεφεται Νζεσ Μετοχζσ ςτο LSE 
κα λάβει Νζεσ Μετοχζσ ςτο CREST (εκτόσ ςτθν περίπτωςθ οποιωνδιποτε Δεςμευμζνων Μετοχϊν). 
Οι Νζεσ Μετοχζσ που κα εκδοκοφν ςτα πλαίςια του Σχεδίου κα κατανεμθκοφν ςτουσ υφιςτάμενουσ 
ι τουσ νζουσ λογαριαςμοφσ CREST που κα δθμιουργθκοφν, και κα τθροφνται ςτο όνομα του 
ςυμμετζχοντα Μετόχου ςτο CREST. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν 
Νζεσ Μετοχζσ, παρακαλοφμε όπωσ ανατρζξετε ςτθν παράγραφο 2 του Μζρουσ VII του παρόντοσ 
εγγράφου. 

6. Ποιεσ είναι οι διαφορζσ μεταξφ των Νζων Μετοχϊν και των Παραςτατικϊν Δικαιωμάτων 
που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ; 

Ραρά τισ νομικζσ διαφορζσ που υπάρχουν, δεν αναμζνεται ότι ςτθν πράξθ οι Μζτοχοι κα 
εντοπίςουν οποιεςδιποτε ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ του να κατζχουν Νζεσ Μετοχζσ ι 
Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ.  

Οι κάτοχοι Νζων Μετοχϊν και Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ 
κα ζχουν δικαίωμα μιασ ψιφου ςτισ ςυνελεφςεισ μετόχων τθσ BOC Holdings για κάκε μία Νζα 
Μετοχι ι Ραραςτατικό Δικαίωμα που αντιπροςωπεφει μία Νζα Μετοχι που κατζχουν. Ο κάκε 
Μζτοχοσ κα ζχει το δικαίωμα να παρευρεκεί ςτισ ςυνελεφςεισ μετόχων τθσ BOC Holdings είτε 
αυτοπροςϊπωσ είτε μζςω πλθρεξοφςιου αντιπροςϊπου. Θ χρονικι περίοδοσ και ο τρόποσ με τον 
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οποίο κα δίνονται οδθγίεσ για τθ ψθφοφορία και το διοριςμό των πλθρεξοφςιων αντιπροςϊπων κα 
παραμείνουν ωσ ζχουν. Οι κάτοχοι Νζων Μετοχϊν και Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που 
αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ κα λαμβάνουν τισ ίδιεσ ειδοποιιςεισ και πλθροφορίεσ από τθν 
BOC Holdings και κα ζχουν τα ίδια δικαιϊματα όςον αφορά τθν είςπραξθ οποιωνδιποτε 
μεριςμάτων που κα ορίηονται και κα πλθρϊνονται από τθν BOC Holdings ςτο μζλλον.  

Οι Νζεσ Μετοχζσ και τα Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ κα φζρουν 
το ίδιο ISIN. Συνεπϊσ, από εμπορικι ςκοπιά, ζνα άτομο που κατζχει Ραραςτατικά Δικαιϊματα που 
αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ πάντοτε κα διαπραγματεφεται τισ υποκείμενεσ Νζεσ Μετοχζσ που 
αντιπροςωπεφονται από τζτοια Ραραςτατικά Δικαιϊματα, ακόμα και εάν οι ςυναλλαγζσ του ςτο 
ΧΑΚ εκκακαρίηονται μζςω του ΣΑΤ χρθςιμοποιϊντασ Ραραςτατικά Δικαιϊματα που 
αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ.  

Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ αναφορικά με τα Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ 
Μετοχζσ παρατίκενται ςτθν παράγραφο 2 ςτο Μζροσ VII του παρόντοσ εγγράφου. Επιπρόςκετεσ 
πλθροφορίεσ που αφοροφν φορολογικά ηθτιματα για τισ Νζεσ Μετοχζσ και τα Ραραςτατικά 
Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ, παρατίκενται ςτθν απάντθςθ τθσ ερϊτθςθσ 32 
πιο κάτω και ςτο Μζροσ VIII του παρόντοσ εγγράφου.  

7. Μπορϊ να μετατρζψω τα Παραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ 
Μετοχζσ ςε Νζεσ Μετοχζσ και αντίςτροφα; 

Ναι. Μπορείτε να επιλζξετε να διαπραγματεφεςτε Νζεσ Μετοχζσ είτε ςτο LSE είτε ςτο ΧΑΚ. 
Οποιοςδιποτε κάτοχοσ Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων (Κάτοχοσ ΡΔ) δφναται ανά πάςα ςτιγμι να 
επιλζξει (υπό τθν επιφφλαξθ οποιουδιποτε κακεςτϊτοσ εξαςφαλίςεων επί των Ραραςτατικϊν 
Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ), να διαπραγματευτεί Νζεσ Μετοχζσ ςτο LSE και 
να μετατρζψει τα Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ ςε Νζεσ Μετοχζσ 
ειδοποιϊντασ το ΚΑΜ ι το Χειριςτι του. Αντίςτοιχα, οποιοςδιποτε κάτοχοσ Νζων Μετοχϊν 
επικυμεί να διαπραγματευτεί Νζεσ Μετοχζσ ςτο ΧΑΚ δφναται να επιλζξει ανά πάςα ςτιγμι να 
μετατρζψει τισ Νζεσ Μετοχζσ του ςε Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ 
Μετοχζσ ειδοποιϊντασ είτε τον αρμόδιο ςυμμετζχοντα του CREST (ςτθν περίπτωςθ που τζτοιεσ 
Νζεσ Μετοχζσ είναι ςε άυλθ μορφι) είτε μζςω υποβολισ γραπτισ διαςυνοριακισ αίτθςθσ 
μεταφοράσ μετοχϊν ςτο Αποκετιριο (ςτθν περίπτωςθ τιτλοποιθμζνθσ μορφισ Νζων Μετοχϊν). Το 
Αποκετιριο ζχει τθν ευκφνθ να εκτελζςει τθ μεταφορά των μετοχϊν. Για τα ςτοιχεία επικοινωνίασ 
του Αποκετθρίου παρακαλείςτε όπωσ επικοινωνιςετε με τθν Υπθρεςία Μετοχϊν και Χρεογράφων 
τθσ Τράπεηασ ςτθ διεφκυνςθ και ςτο τθλζφωνο που αναγράφονται ςτθ ςελίδα 38 του παρόντοσ 
εγγράφου.  

Για περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ παρακαλοφμε όπωσ ανατρζξετε ςτθν παράγραφο 7 του Μζρουσ VΙ 
του παρόντοσ εγγράφου. 

8. ε τι ενζργειεσ πρζπει να προβϊ για να λάβω Νζεσ Μετοχζσ ι Παραςτατικά Δικαιϊματα 
που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ; 

Για να λάβετε Νζεσ Μετοχζσ ι Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ, 
παρακαλοφμε όπωσ ακολουκιςετε τισ οδθγίεσ που παρατίκενται ςτθν παράγραφο 2 ςτθν ενότθτα 
με Τίτλο «Απαιτοφμενεσ Ενζργειεσ» ςτο Μζροσ IV του παρόντοσ εγγράφου. 

9. Γιατί προτείνετε αυτό το χζδιο; 

Το Σχζδιο κα ςυμβάλει ςτθν επίτευξθ του ςτόχου του Συγκροτιματοσ για ειςαγωγι ςτο LSE.  Θ 
ςφςταςθ νζασ μθτρικισ εταιρείασ ςτο παρόν ςτάδιο αναμζνεται να ςυμβάλει ςτθν ενδεχόμενθ 
ςυμπερίλθψθ τθσ Τράπεηασ ςτουσ δείκτεσ FTSE UK,  νοουμζνου ότι κα επιτευχκεί θ ειςαγωγι ςτθν 
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premium κατθγορία  του LSE, ςτόχο τον οποίo θ Τράπεηα κα εξακολουκιςει να επιδιϊκει. Θ BOC 
Holdings κα κατακζςει επίςθσ αίτθςθ για ειςαγωγι των Νζων Μετοχϊν προσ διαπραγμάτευςθ ςτθν 
Κφρια Αγορά του ΧΑΚ. Ωσ εκ τοφτου, όλεσ οι Νζεσ Μετοχζσ κα ειςαχκοφν παράλλθλα ςτο LSE και 
ςτο ΧΑΚ. 

Θ πιο απλι και δίκαιθ διαδικαςία για τθν προςκικθ μίασ νζασ μθτρικισ εταιρείασ ςτθν υφιςτάμενθ 
εταιρικι δομι του Συγκροτιματοσ, χωρίσ να απαιτείται οποιαδιποτε μεταβίβαςθ Υφιςτάμενων 
Μετοχϊν, είναι θ διαδικαςία μζςω ενόσ ςχεδίου διακανονιςμοφ.  Ρρόκειται για μια διαδικαςία 
διαβοφλευςθσ θ οποία προχποκζτει τθν ζγκριςθ των Μετόχων και του Δικαςτθρίου. Αφοφ τεκεί ςε 
ιςχφ, το Σχζδιο Διακανονιςμοφ κα είναι δεςμευτικό για όλουσ τουσ Μετόχουσ τθσ Τράπεηασ, 
ανεξαρτιτωσ από το πωσ (και εάν) ψιφιςαν.  

10. Σί είναι το ςχζδιο διακανονιςμοφ; 

Το ςχζδιο διακανονιςμοφ είναι μια επίςθμθ διαδικαςία βάςει των διατάξεων του περί Εταιρειϊν 
Νόμου τθσ Κφπρου που χρθςιμοποιείται ευρζωσ για τθν πραγματοποίθςθ εταιρικϊν 
αναδιοργανϊςεων. Το Σχζδιο προχποκζτει τθν ζγκριςθ των Μετόχων και τθν επικφρωςθ του 
Σχεδίου από το Δικαςτιριο κατόπιν ακρόαςθσ αναφορικά με το κατά πόςο οι όροι και 
προχποκζςεισ του Σχεδίου είναι δίκαιοι. 

11. Γιατί χρειάηεται νζα μθτρικι εταιρεία;  

Σφμφωνα με τουσ Βαςικοφσ Κανόνεσ του FTSE, μόνο εταιρείεσ που ζχουν ςυςτακεί ςε 
ςυγκεκριμζνεσ δικαιοδοςίεσ και των οποίων οι κινθτζσ αξίεσ είναι ειςθγμζνεσ ςτθν premium 
κατθγορία  του Επίςθμου Μθτρϊου του FCA κεωροφνται επιλζξιμεσ για προςκικθ ςτουσ δείκτεσ 
FTSE UK, νοουμζνου ότι πλθροφν ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ. Θ Κφπροσ επί του παρόντοσ δεν 
αποτελεί επιλζξιμθ δικαιοδοςία. Ωσ εκ τοφτου, για να είναι ςε κζςθ το Συγκρότθμα να κατακζςει 
αίτθςθ για ειςαγωγι των Νζων Μετοχϊν ςτθν premium κατθγορία του Επίςθμου Μθτρϊο του FCA 
και για να καταςτεί μετζπειτα επιλζξιμο για προςκικθ ςτουσ δείκτεσ FTSE, είναι επικυμθτό ςτο 
παρόν ςτάδιο θ ειςαγωγι μίασ νζασ μθτρικισ εταιρείασ ςτο Συγκρότθμα θ οποία να ζχει ςυςτακεί 
ςε μια επιλζξιμθ δικαιοδοςία, ωσ θ ικφνουςα εταιρεία του Συγκροτιματοσ. Ζπειτα από εξζταςθ 
πικανϊν δικαιοδοςιϊν, θ Τράπεηα κατζλθξε ότι θ ςφςταςθ μίασ Ιρλανδικισ μθτρικισ εταιρείασ κα 
ιταν κατάλλθλθ. Θ Ιρλανδία είναι μια χϊρα εντόσ τθσ Ευρωηϊνθσ θ οποία πλθροί τισ προχποκζςεισ 
του δείκτθ FTSE, ζχει νομικό ςφςτθμα βαςιςμζνο ςτισ αρχζσ του κοινοδικαίου, παρόμοιο με αυτό 
τθσ Κφπρου, και αποτελεί ςφνθκθ επιλογι ωσ κατάλλθλθ δικαιοδοςία για εταιρείεσ που επικυμοφν 
να ειςαχκοφν ςτο LSE. Για το λόγο αυτό, θ BOC Holdings ιδρφκθκε νωρίτερα φζτοσ ςτθν Ιρλανδία. 

12. Κα υπάρξει αλλαγι ςτα κεντρικά γραφεία τθσ Σράπεηασ ι ςτισ δραςτθριότθτζσ τθσ;   

Πχι. Θ Τράπεηα κα παραμείνει Κυπριακι, κα κατζχει Κυπριακι τραπεηικι άδεια λειτουργίασ και κα 
λειτουργεί ςτθν Κφπρο. Δεν κα υπάρξει οποιαδιποτε αλλαγι ςτισ κακθμερινζσ τραπεηικζσ  
δραςτθριότθτζσ τθσ, ςτισ εργαςίεσ ι ςτθν ζδρα των υπαλλιλων τθσ Τράπεηασ ι του Συγκροτιματοσ 
ωσ αποτζλεςμα του Σχεδίου. Θ Τράπεηα κα ςυνεχίςει να ζχει τθ φορολογικι τθσ ζδρα τθν Κφπρο.  

Ραρόλο που θ BOC Holdings ζχει ιδρυκεί και εγγραφεί ςτθν Ιρλανδία, θ διαχείριςθ και ο ζλεγχόσ 
τθσ κα διεξάγονται ςτθν Κφπρο. Συνεπϊσ και θ BOC Holdings κα ζχει φορολογικι ζδρα τθν Κφπρο. 

Τα κεντρικά γραφεία του Συγκροτιματοσ κα παραμείνουν ςτθν οδό Σταςίνου 51, Αγία Ραραςκευι 
Στρόβολοσ, 2002 Λευκωςία, Κφπροσ.  
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13. Σί κα δικαιοφμαι όταν το χζδιο τεκεί ςε ιςχφ;  

Εάν το Σχζδιο τεκεί ςε ιςχφ, κάκε Μζτοχοσ κα δικαιοφται να λάβει μία Νζα Μετοχι ι ζνα 
Ραραςτατικό Δικαίωμα που αντιπροςωπεφει μία Νζα Μετοχι (ανάλογα με τθν επιλογι του 
μετόχου να διαπραγματεφεται ςτο LSE ι ςτο ΧΑΚ) ςε αντάλλαγμα για κάκε 20 Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ 
(όπωσ υπολογίηονται ςφμφωνα με τθ Βάςθ Ενοποίθςθσ που παρατίκεται ςτθν παράγραφο 3, 
Μζροσ VΙ του παρόντοσ εγγράφου) που κα κατζχει κατά τθν Θμερομθνία Αρχείου Σχεδίου. Στθν 
περίπτωςθ που κατζχετε Δεςμευμζνεσ Μετοχζσ, κα λάβετε (ςφμφωνα με τθ Βάςθ Ενοποίθςθσ) 
Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ που κα υπόκεινται ςε ενεχυρίαςθ 
ι/και επιβάρυνςθ ι/και που κα ζχουν εγγραφεί από το ΚΑΜ ςε ειδικό (δεςμευμζνο) λογαριαςμό 
εντόσ τθσ Μερίδασ Επενδυτι  ςτο ΧΑΚ ι διαφορετικά κα ζχουν καταχωρθκεί ςε «παγοποιθμζνθ» 
μορφι, ανεξαρτιτωσ του εάν ζχετε επιλζξει να διαπραγματεφεςτε Νζεσ Μετοχζσ ςτο LSE ι ςτο ΧΑΚ. 
Πλεσ οι Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ κα ακυρωκοφν.  

14. Σι είναι θ ενοποίθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου και που αποςκοπεί; 

Στο παρόν ςτάδιο, θ Τράπεηα ζχει 8,922,944,533 εκδομζνεσ ςυνικεισ μετοχζσ. Δεδομζνθσ τθσ 
χαμθλισ αξίασ διαπραγμάτευςθσ τθσ κάκε μετοχισ, θ Τράπεηα κεωρεί ότι είναι προτιμότερο να ζχει 
λιγότερεσ εκδομζνεσ μετοχζσ χωρίσ απϊλεια ςτθ ςυνολικι αξία των εν λόγω μετοχϊν. 

Θ ενοποίθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου αποτελεί μια μζκοδο ανταλλαγισ, θ οποία χρθςιμοποιείται 
ςυχνά για τθν ανταλλαγι ενόσ ςχετικά μεγάλου αρικμοφ εκδομζνων Υφιςτάμενων Μετοχϊν με 
μικρότερο αρικμό Νζων Μετοχϊν. Θ ενοποίθςθ κα επιτευχκεί ςτθ βάςθ τθσ ακόλουκθσ αναλογίασ: 
κάκε μία Νζα Μετοχι (ι ζνα Ραραςτατικό Δικαίωμα που αντιπροςωπεφει μία Νζα Μετοχι) κα 
αντιςτοιχεί με 20 Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ, θ οποία κα υπολογίηεται ςφμφωνα με τθ Βάςθ Ενοποίθςθσ 
που κακορίηεται ςτθν παράγραφο 3 του Μζρουσ VI του παρόντοσ εγγράφου. Σε Μετόχουσ που 
κατζχουν λιγότερεσ από 20 Μετοχζσ, ι κατζχουν μετοχζσ που δεν διαιροφνται ςτο ακζραιο με 20 
κατά τθν Θμερομθνία Αρχείου Σχεδίου, οι Μετοχζσ που κατζχουν κα ςτρογγυλοποιοφνται ςτο 
επόμενο ακζραιο πολλαπλάςιο του 20 και κα παραχωρείται, ςφμφωνα με τθ Βάςθ Ενοποίθςθσ, ο 
ανάλογοσ αρικμόσ Νζων Μετοχϊν ι Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ 
Μετοχζσ, ανάλογα με τθν επιλογι τουσ, ςτο Ζντυπο Επιλογισ Μετοχϊν.  

Αφοφ το Σχζδιο τεκεί ςε ιςχφ, οι Μζτοχοι κα κατζχουν Νζεσ Μετοχζσ ι Ραραςτατικά Δικαιϊματα 
που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ κατ’ αναλογία του αρικμοφ Υφιςτάμενων Μετοχϊν που 
κατείχαν πριν από τθν εφαρμογι του Σχεδίου (με εξαίρεςθ ελάχιςτεσ διαφορζσ που κα προκφψουν 
από τθν ζκδοςθ επιπλζον Νζων Μετοχϊν ι Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που αντιςτοιχοφν ςε Νζεσ 
Μετοχζσ για αποηθμίωςθ κλαςματικϊν δικαιωμάτων). Οι Υφιςτάμενοι Μζτοχοι κα ςυνεχίςουν να 
κατζχουν ςυνολικά 100 τοισ εκατό του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ και τα οικονομικά τουσ 
ςυμφζροντα ςτο Συγκρότθμα κα παραμείνουν ωσ ζχουν (υπό τθν αίρεςθ μόνο αμελθτζασ 
ςτρογγυλοποίθςθσ όπωσ προβλζπεται ςτθ Βάςθ Ενοποίθςθσ).  

 

15. Ποια είναι θ ζννοια τθσ μείωςθσ κεφαλαίου και που αποςκοπεί;  

Θ Μείωςθ Κεφαλαίου αφορά τθν προτεινόμενθ μείωςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ, θ 
οποία κα διενεργθκεί ςτα πλαίςια του Σχεδίου. Θ Μείωςθ Κεφαλαίου κα επιτευχκεί με τθν 
ακφρωςθ όλων των Υφιςτάμενων Μετοχϊν και απαιτείται για τθ δθμιουργία ενόσ αποκεματικοφ 
από μείωςθ κεφαλαίου ςτα λογιςτικά βιβλία τθσ Τράπεηασ.  

Ζπειτα, το αποκεματικό από μείωςθ κεφαλαίου κα χρθςιμοποιθκεί από τθν Τράπεηα για να 
εκδϊςει μετοχζσ ςτθν BOC Holdings. Με αυτόν τον τρόπο, θ Τράπεηα κα καταςτεί εξ ολοκλιρου 
κυγατρικι τθσ BOC Holdings. Ακολοφκωσ, θ BOC Holdings  κα εκδϊςει Νζεσ Μετοχζσ (και, 
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αναλόγωσ, κα προβεί ςτθν ζκδοςθ Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ 
Μετοχζσ) ςτουσ Μετόχουσ.  

Θ Μείωςθ Κεφαλαίου προχποκζτει τθν ζγκριςθ των Μετόχων ςτθν ΕΓΣ. Επιπρόςκετα, θ Μείωςθ 
Κεφαλαίου απαιτεί επικφρωςθ από το Δικαςτιριο, και ωσ εκ τοφτου μπορεί να τεκεί ςε ιςχφ μόνο 
κατόπιν λιψθσ τζτοιασ επικφρωςθσ και εγγραφισ τθσ ςτον Ζφορο Εταιρειϊν. Θ Μείωςθ Κεφαλαίου 
αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του Σχεδίου και δεν κα επθρεάςει με οποιονδιποτε τρόπο τθ 
ςυμμόρφωςθ τθσ Τράπεηασ ςτισ κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ που επιβάλλονται επί του παρόντοσ ςε 
αυτιν.  

16. Σι κα ςυμβεί με τισ Τφιςτάμενεσ Μετοχζσ μου;  

Στο παρόν ςτάδιο, οι Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ είναι ειςθγμζνεσ και διαπραγματεφονται ςτο ΧΑΚ και 
ςτο ΧΑ. Στα πλαίςια του Σχεδίου, οι εν λόγω μετοχζσ κα ακυρωκοφν (ςφμφωνα με τθ Μείωςθ 
Κεφαλαίου) και ςαν αποτζλεςμα κα παφςουν να είναι ειςθγμζνεσ και να διαπραγματεφονται ςτο 
ΧΑΚ και ςτο ΧΑ. Μετά τθν ακφρωςθ των εν λόγω μετοχϊν, κα παραχωρθκοφν χωρίσ κανζνα κόςτοσ 
ςτουσ Μετόχουσ τθσ Τράπεηασ (αναλόγωσ του ποφ κα επιλζξουν να διαπραγματεφονται τισ Νζεσ 
Μετοχζσ τουσ και αναλόγωσ εάν κα κατζχουν οποιεςδιποτε Δεςμευμζνεσ Μετοχζσ), Νζεσ Μετοχζσ 
ι Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ, ςφμφωνα με τθ Βάςθ 
Ενοποίθςθσ. Μετά από τθν ζγκριςθ του FCA και του ΧΑΚ, οι εν λόγω Νζεσ Μετοχζσ κα ειςαχκοφν 
και κα διαπραγματεφονται ςτο LSE και ςτο ΧΑΚ. 

17. Ποφ κα διαπραγματεφονται οι Νζεσ Μετοχζσ;  

Αμζςωσ μετά τθν Θμερομθνία Ιςχφοσ, θ BOC Holdings κα κατακζςει αίτθςθ για τθν ειςαγωγι όλων 
των Νζων Μετοχϊν ςτο Επίςθμο Μθτρϊο του FCA και για τθ διαπραγμάτευςι τουσ ςτθν Κφρια 
Αγορά του LSE. Επίςθσ, θ BOC Holdings κα κατακζςει αίτθςθ για ειςαγωγι και διαπραγμάτευςθ 
όλων των Νζων Μετοχϊν τθσ ςτθν Κφρια Αγορά του ΧΑΚ. Οι Νζεσ Μετοχζσ κα διαπραγματεφονται 
ςε Ευρϊ ςτο LSE και ςτο ΧΑΚ. Οι Μζτοχοι τθσ BOC Holdings κα ζχουν τθν επιλογι να 
διαπραγματεφονται  τισ Νζεσ Μετοχζσ ςτο LSE ι ςτο ΧΑΚ. Οι Νζεσ Μετοχζσ δεν κα ειςαχκοφν ςτο 
ΧΑ. 

18. Γιατί οι Νζεσ Μετοχζσ δεν κα ειςαχκοφν ςτο ΧΑ; 

Μετά τθν Θμερομθνία Ιςχφοσ, θ BOC Holdings δεν προτίκεται να κατακζςει αίτθςθ για ειςαγωγι 
των Νζων Μετοχϊν προσ διαπραγμάτευςθ ςτο ΧΑ. Αυτι θ απόφαςθ ςυμβαδίηει με τθν πϊλθςθ των 
εργαςιϊν τθσ Τράπεηασ ςτθν Ελλάδα τον Μάρτιο του 2013.  Δεδομζνου ότι θ Τράπεηα δεν διατθρεί 
πλζον εργαςίεσ ςτθν Ελλάδα και του αυξανόμενου αρικμοφ των διεκνϊν τθσ μετόχων, θ ειςαγωγι 
των μετοχϊν τθσ Τράπεηασ για διαπραγμάτευςθ ςτο ΧΑ δεν κεωρείται πλζον κατάλλθλθ.  

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, ανατρζξετε ςτθν παράγραφο 8 του Μζρουσ VΙ του παρόντοσ 
εγγράφου. 

19. Γιατί πρζπει να διαβάςω το παρόν ζγγραφο;  

Κατά τθν ΕΓΣ οι Μζτοχοι κα κλθκοφν να εγκρίνουν ι να απορρίψουν τουσ όρουσ του Σχεδίου κακϊσ 
και να ψθφίςουν ςε ςυγκεκριμζνα άλλα ςυναφι κζματα. Το παρόν ζγγραφο περιλαμβάνει 
πλθροφορίεσ που ςκοπό ζχουν να βοθκιςουν τουσ Μετόχουσ ςτθν απόφαςθ ζγκριςθσ ι 
απόρριψθσ του Σχεδίου. Το Ζντυπο Διοριςμοφ Ρλθρεξοφςιου Αντιπροςϊπου που περιλαμβάνεται 
ςτο Μζροσ XI του παρόντοσ εγγράφου μπορεί να χρθςιμοποιθκεί από τουσ Μετόχουσ για τθ 
ψθφοφορία κατά τθν ΕΓΣ. Ραρακαλείςτε όπωσ ανατρζξετε ςτθν ενότθτα με Τίτλο «Απαιτοφμενεσ 
Ενζργειεσ» ςτθν παράγραφο 1 του Μζρουσ IV του παρόντοσ εγγράφου για περαιτζρω πλθροφορίεσ 
ςχετικά με τθν ΕΓΣ. 
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20. Είναι υποχρεωτικό να ψθφίςω; 

Κατά τθν ΕΓΣ είναι ςθμαντικό να ςυμμετάςχουν ςτθ ψθφοφορία όςο το δυνατόν περιςςότεροι 
Μζτοχοι είτε αυτοπροςϊπωσ είτε δια πλθρεξοφςιου αντιπροςϊπου. υγκεκριμζνα, είναι 
ςθμαντικό να ψθφίςει ζνασ ςθμαντικόσ αρικμόσ Μετόχων ζτςι ϊςτε να υπάρξει δίκαιθ 
αντιπροςϊπευςθ τθσ γνϊμθσ των Μετόχων.  

Τα προτεινόμενα ψθφίςματα τθσ ΕΓΣ κα αποφαςιςτοφν μζςω ψθφοφορίασ. Συνικωσ θ ζγκριςθ των 
ψθφιςμάτων τθσ ΕΓΣ πραγματοποιείται με ανάταςθ χεριϊν. Ωςτόςο, ο Ρρόεδροσ τθσ ΕΓΣ κα ηθτιςει 
όπωσ διεξαχκεί θ ψθφοφορία κατά μετοχι ζτςι ϊςτε οι απόψεισ των Μετόχων να καταγραφοφν 
προςεκτικά. H ίδια διαδικαςία δφναται να χρθςιμοποιθκεί για όλα τα υπό εξζταςθ ψθφίςματα. Στθ 
ψθφοφορία, κάκε Μζτοχοσ ι πλθρεξοφςιοσ αντιπρόςωπόσ του ο οποίοσ κα είναι παρόν, κα ζχει 
δικαίωμα μιασ ψιφου για κάκε Υφιςτάμενθ Μετοχι που κατζχει κατά τθν Θμερομθνία Αρχείου για 
τθ Συνζλευςθ. Το προτεινόμενο ςφνθκεσ ψιφιςμα τθσ ΕΓΣ κα πρζπει να εγκρικεί με πλειοψθφία 
ψιφων, και το ειδικό ψιφιςμα κα πρζπει να εγκρικεί από το 75 τοισ εκατό των ψιφων, των 
Μετόχων τθσ Τράπεηασ που είναι παρόντεσ και ψθφίηουν. Θ ψιφοσ ςασ μετρά.  

Σε περίπτωςθ που δεν επικυμείτε, ι δεν μπορείτε να παρευρεκείτε ςτθν ΕΓΣ, μπορείτε να διορίςετε 
ζνα πρόςωπο (εφεξισ «πλθρεξοφςιοσ αντιπρόςωποσ») να ενεργιςει και να ψθφίςει εκ μζρουσ 
ςασ. Ο εν λόγω αντιπρόςωποσ δεν είναι απαραίτθτο να είναι μζτοχοσ. Ο διοριςμόσ πλθρεξοφςιου 
αντιπροςϊπου γίνεται με τθ ςυμπλιρωςθ και υποβολι του Εντφπου Διοριςμοφ Ρλθρεξοφςιου 
Αντιπροςϊπου. Θ ςυμπλιρωςθ και υποβολι του Εντφπου Διοριςμοφ Ρλθρεξοφςιου Αντιπροςϊπου 
πρζπει να γίνει με βάςθ τισ οδθγίεσ που παρατίκενται ςτθν ερϊτθςθ 21 πιο κάτω, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 1 τθσ ενότθτασ «Απαιτοφμενεσ Ενζργειεσ» ςτο Μζροσ IV του παρόντοσ εγγράφου και 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που δίνονται ςτο Ζντυπο Διοριςμοφ Ρλθρεξοφςιου Αντιπροςϊπου.  

Επομζνωσ, ςυνιςτάται όπωσ ςυμπλθρϊςετε, υπογράψετε και επιςτρζψετε το Ζντυπο Διοριςμοφ 
Πλθρεξοφςιου Αντιπροςϊπου το ςυντομότερο δυνατό αλλά όχι αργότερα από τισ 10:00 π.μ. ςτισ 
11 Δεκεμβρίου 2016 (ι ςε περίπτωςθ αναβολισ του ΕΓ, όχι αργότερα από 48 ϊρεσ πριν τον 
κακοριςμζνο χρόνο τθσ αναβλθκείςασ ΕΓ). Σο Ζντυπο Διοριςμοφ Πλθρεξοφςιου Αντιπροςϊπου 
επιςυνάπτεται ςτο παρόν ζγγραφο.  

Ακόμθ και αν ζχετε ςυμπλθρϊςει και υποβάλει το Ζντυπο Διοριςμοφ Ρλθρεξοφςιου Αντιπροςϊπου, 
εάν επικυμείτε, μπορείτε να παρευρεκείτε ςτθν ΕΓΣ. 

21.  Σι πρζπει να γνωρίηω για το Ζντυπο Διοριςμοφ Πλθρεξοφςιου Αντιπροςϊπου; 

Είτε ςκοπεφετε να παρευρεκείτε ςτθν ΕΓΣ είτε όχι, ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΕ ΟΠΩ ΤΜΠΛΘΡΩΕΣΕ, 
ΤΠΟΓΡΑΨΕΣΕ KAI ΕΠΛΣΡΕΨΕΣΕ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ ΔΛΟΡΛΜΟΤ ΠΛΘΡΕΞΟΤΛΟΤ ΑΝΣΛΠΡΟΩΠΟΤ το 
ςυντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από τισ 10:00 π.μ. ςτισ 11 Δεκεμβρίου 2016 (ι ςτθν 
περίπτωςθ αναβολισ τθσ ΕΓΣ, το αργότερο 48 ϊρεσ πριν από τον προκακοριςμζνο χρόνο τθσ 
αναβλθκείςασ ΕΓΣ). Ωσ αποτζλεςμα, ακόμα και ςε περίπτωςθ απουςίασ ςασ από τθν ΕΓΣ θ ψιφοσ 
ςασ κα καταμετρθκεί.    

Θ ςυμπλιρωςθ και θ υποβολι του Εντφπου Διοριςμοφ Πλθρεξοφςιου Αντιπροςϊπου ι ο 
διοριςμόσ αντιπροςϊπου ι αντιπροςϊπων δεν αποτρζπει τθν παρουςία ςασ και το δικαίωμα 
ςασ να ψθφίςετε ςε περίπτωςθ που επικυμείτε να παρευρεκείτε και να ψθφίςετε 
αυτοπροςϊπωσ ςτθν ΕΓ, εάν και εφόςον δικαιοφςτε.     

22. Σι γίνεται ςε περίπτωςθ που κατζχω λιγότερεσ από 20 Τφιςτάμενεσ Μετοχζσ; 

Μετά τθν Θμερομθνία Ιςχφοσ, ςτουσ Μετόχουσ που κατζχουν λιγότερεσ από 20 Υφιςτάμενεσ 
Μετοχζσ κατά τθν Θμερομθνία Αρχείου Σχεδίου κα κατανεμθκεί μια Νζα Μετοχι (ι ζνα 
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Ραραςτατικό Δικαίωμα που αντιπροςωπεφει μία Νζα Μετοχι) ανάλογα με τθν επιλογι τουσ ςτο 
Ζντυπο Επιλογισ Μετοχϊν. 

Για περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ παρακαλοφμε όπωσ ανατρζξετε ςτθ Βάςθ Ενοποίθςθσ ςτθν 
παράγραφο 3 του Μζρουσ VI του παρόντοσ εγγράφου.  

23. Σι γίνεται ςε περίπτωςθ που κατζχω Μετοχζσ που δεν διαιροφνται ςτο ακζραιο με 20 
Τφιςτάμενεσ; 

Μετά τθν Θμερομθνία Ιςχφοσ, ςε Μετόχουσ που κατζχουν Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ που δεν 
διαιροφνται ςτο ακζραιο με το 20 κατά τθν Θμερομθνία Αρχείου Σχεδίου, οι Μετοχζσ που κατζχουν 
κα ςτρογγυλοποιοφνται ςτο αμζςωσ επόμενο ακζραιο πολλαπλάςιο του 20  και κα παραχωρείται, 
ςφμφωνα με τθ Βάςθ Ενοποίθςθσ, ο ανάλογοσ αρικμόσ Νζων Μετοχϊν ι Ραραςτατικϊν 
Δικαιωμάτων που αντιςτοιχοφν ςε Νζεσ Μετοχζσ, ανάλογα με τθν επιλογι τουσ ςτο Ζντυπο 
Επιλογισ Μετοχϊν. 
 
Για περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ παρακαλοφμε όπωσ ανατρζξετε ςτθ Βάςθ Ενοποίθςθσ ςτθν 
παράγραφο 3 του Μζρουσ VI του παρόντοσ εγγράφου. 
 
24. Πρζπει να πλθρϊςω οτιδιποτε ςτθν Σράπεηα ι ςτθν BOC Holdings ςφμφωνα με το 
χζδιο; 

Πχι. Πλεσ οι Νζεσ Μετοχζσ και τα Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ 
και προκφπτουν από το Σχζδιο εκδίδονται προσ τουσ Μετόχουσ ωσ αντάλλαγμα τθσ ακφρωςθσ των 
Υφιςτάμενων Μετοχϊν. Δεν κα χρειαςτεί οποιαδιποτε επιπρόςκετθ πλθρωμι από το Μζτοχο προσ 
τθν Τράπεηα ι τθν BOC Holdings. Ουςιαςτικά, ανταλλάςςονται οι Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ ςασ με 
ανάλογο αρικμό Νζων Μετοχϊν (ι Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ 
Μετοχζσ). Ωσ αποτζλεςμα τθσ εφαρμογισ του Σχεδίου, τα οικονομικά ςασ ςυμφζροντα ςτο 
Συγκρότθμα κα παραμείνουν ωσ ζχουν (υπό τθν αίρεςθ μόνο αμελθτζασ ςτρογγυλοποίθςθσ όπωσ 
προβλζπεται ςτθ Βάςθ Ενοποίθςθσ που παρατίκεται ςτθν παράγραφο 3 του Μζρουσ VΙ του 
παρόντοσ εγγράφου). 

25. Κα υπάρξει οποιαδιποτε αλλαγι ςτθν αξία ι ςτο ποςοςτό τθσ ςυμμετοχισ μου; 

Ραρά το γεγονόσ ότι μετά τθν εφαρμογι του Σχεδίου αναμζνεται ότι θ τιμι αγοράσ για κάκε Νζα 
Μετοχι κα είναι υψθλότερθ από τθν τιμι αγοράσ μίασ Υφιςτάμενθσ Μετοχισ (ωσ αποτζλεςμα τθσ 
Ενοποίθςθσ Μετοχϊν) ςφμφωνα με το Σχζδιο, κάκε υφιςτάμενοσ Μζτοχοσ κα λάβει τθν ίδια 
αναλογία Νζων Μετοχϊν (ι Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ) ςε 
ςφγκριςθ με τον αντίςτοιχο αρικμό Υφιςτάμενων Μετοχϊν που κατζχει (υπό τθν αίρεςθ μόνο 
αμελθτζασ ςτρογγυλοποίθςθσ όπωσ προβλζπεται ςτθν παράγραφο 3 του Μζρουσ VΙ του παρόντοσ 
εγγράφου). Συνεπϊσ, το ποςοςτό ςυμμετοχισ (περιλαμβανομζνου και του ποςοςτοφ δικαιωμάτων 
ψιφου) δεν κα αλλάξει ωσ αποτζλεςμα του Σχεδίου. Από τθν Θμερομθνία Ιςχφοσ, οι Μζτοχοι κα 
κατζχουν το 100 τοισ εκατό τθσ BOC Holdings. 
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26. Κα είναι ακριβότερθ θ εκκακάριςθ ςυναλλαγϊν ςτο ΧΑΚ; 

Δεν αναμζνεται ότι το κόςτοσ εκκακάριςθσ ςυναλλαγϊν ςε Νζεσ Μετοχζσ ςτο ΧΑΚ μζςω 
Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ κα είναι ψθλότερο από το 
τρζχον κόςτοσ εκκακάριςθσ ςυναλλαγϊν ςε Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ ςτο ΧΑΚ. Οφτε θ BOC Holdings 
οφτε το Αποκετιριο κα χρεϊνουν τον Κάτοχο ΡΔ για εκκακάριςθ ςυναλλαγϊν ςε Νζεσ Μετοχζσ ςτο 
ΧΑΚ μζςω Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ.   

27. Ποιεσ κα είναι οι επιπτϊςεισ για τουσ Μετόχουσ που κατζχουν Τφιςτάμενεσ Μετοχζσ που 
διαπραγματεφονται ςτο ΧΑ; 

Οι Νζεσ Μετοχζσ που κα εκδοκοφν μζςω του Σχεδίου δεν κα ειςαχκοφν ςτο ΧΑ και όλεσ οι 
Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ που διατθροφνται ςε Μερίδα Επενδυτι ςτο ΧΑ κα ακυρωκοφν μετά από τθν 
Θμερομθνία Ιςχφοσ. Οι Μζτοχοι που κατζχουν Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ ςε Μερίδα Επενδυτι ςτο ΧΑ 
προτρζπονται όπωσ ακολουκιςουν τισ οδθγίεσ που παρατίκενται ςτθν ενότθτα με Τίτλο 
«Απαιτοφμενεσ Ενζργειεσ» ςτο Μζροσ IV του παρόντοσ εγγράφου. Θ Τράπεηα δεν αναμζνει 
οποιαδιποτε από τα Ελλθνικά μζτρα ελζγχου κεφαλαίων να επθρεάςουν τθν εφαρμογι του 
Σχεδίου, ι τθ δυνατότθτα των Ελλινων μετόχων να διαπραγματεφονται Νζεσ Μετοχζσ ι 
Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ. 

28. Σι γίνεται ςε περίπτωςθ που δεν προβϊ ςε καμία από τισ ενζργειεσ που απαιτοφνται από 
το παρόν ζγγραφο; 

Εάν δεν προβείτε ςε οποιαδιποτε ενζργεια ι εάν δεν υποβάλετε ζγκυρα ςυμπλθρωμζνο Ζντυπο 
Επιλογισ Μετοχϊν όπου κα επιλζξετε να διαπραγματεφεςτε Νζεσ Μετοχζσ είτε ςτο LSE είτε ςτο 
ΧΑΚ μζχρι τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα μετά τθν Θμερομθνία Αρχείου Σχεδίου, κα κεωρθκεί ότι 
ζχετε επιλζξει τθ διαπραγμάτευςθ ςτο ΧΑΚ και κα λάβετε Ραραςτατικά Δικαιϊματα που 
αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ.  

Σε τζτοια περίπτωςθ, θ Υπθρεςία Μετοχϊν και Χρεογράφων τθσ Τράπεηασ κα διερευνιςει κατά 
πόςο διατθρείτε ενεργι Μερίδα Επενδυτι ςτο ΧΑΚ. Εάν διατθρείτε τζτοια Μερίδα Επενδυτι, τα 
Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ κα κατανεμθκοφν ςτθ Μερίδα 
αυτι.  Θ ζρευνα κα διεξαχκεί βάςει των δεδομζνων που διατθρεί θ Υπθρεςία Μετοχϊν και 
Χρεογράφων. Σε περίπτωςθ που κατά τθν ζρευνα δεν εντοπιςτεί Μερίδα Επενδυτι ςτο ΧΑΚ, τα 
Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ που κα εκδοκοφν κα 
κατανεμθκοφν ςε ανενεργι μερίδα επενδυτι που κα ανοιχτεί ςτο όνομά ςασ υπό τον ζλεγχο του 
ΚΑΜ. Για να μπορείτε να διαπραγματευτείτε ςτο ΧΑΚ, κα πρζπει να ενεργοποιιςετε τθν ανενεργι 
μερίδα επενδυτι ακολουκϊντασ τισ οδθγίεσ που παρατίκενται ςτθν ενότθτα με Τίτλο 
«Απαιτοφμενεσ Ενζργειεσ» ςτο Μζροσ IV του παρόντοσ εγγράφου. 

Για περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ παρακαλοφμε όπωσ ανατρζξετε ςτθν ενότθτα με Τίτλο 
«Απαιτοφμενουσ Ενζργειεσ» ςτο Μζροσ IV του παρόντοσ εγγράφου.  

29. Σι γίνεται ςε περίπτωςθ που δεν διατθρϊ λογαριαςμό CREST ι ενεργι Μερίδα Επενδυτι 
ςτο ΧΑΚ; 

Κατά τθν επόμενθ εργάςιμθ μζρα μετά τθν Θμερομθνία Αρχείου Σχεδίου, oι Μζτοχοι κα πρζπει να 
διατθροφν είτε (i) λογαριαςμό CREST προκειμζνου να λάβουν Νζεσ Μετοχζσ τισ οποίεσ κα 
διαπραγματεφονται ςτο LSE, είτε (ii) ενεργι Μερίδα Επενδυτι ςτο ΧΑΚ προκειμζνου να λάβουν 
Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ για τθν εκκακάριςθ ςυναλλαγϊν 
επί των υποκείμενων Νζων Μετοχϊν ςτο ΧΑΚ. Σε περίπτωςθ που οι μζτοχοι επικυμοφν οι Νζεσ 
Μετοχζσ να διαπραγματεφονται ςτο LSE ι ςτο ΧΑΚ και δεν διατθροφν λογαριαςμό CREST ι ενεργι 
Μερίδα Επενδυτι ςτο ΧΑΚ, θ Τράπεηα παροτρφνει τουσ  Μετόχουσ να προβοφν ςτο άνοιγμα τζτοιασ 
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μερίδασ, και να παρζχουν ςτθν Τράπεηα τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ όπωσ ορίηονται ςτθν ενότθτα με 
Τίτλο «Απαιτοφμενεσ Ενζργειεσ» του Μζρουσ IV του παρόντοσ εγγράφου. Εάν δεν προβείτε ςε 
οποιαδιποτε ενζργεια, παρακαλοφμε όπωσ ανατρζξετε ςτθν απάντθςθ τθσ ερϊτθςθσ 28 για 
περιςςότερεσ πλθροφορίεσ. 

30. Σι γίνεται ςε περίπτωςθ που οι Τφιςτάμενεσ Μετοχζσ είναι Δεςμευμζνεσ ι/και 
υπόκεινται ςε επιβαρφνςεισ; 

Σε περίπτωςθ που οι Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ οι οποίεσ διατθροφνται ςε Μερίδα Επενδυτι ςτο ΧΑΚ ι 
ςε Μερίδα Επενδυτι ςτο ΧΑ κατά τθν Θμερομθνία Αρχείου Σχεδίου υπόκεινται ςε οποιοδιποτε 
κακεςτϊσ εξαςφαλίςεων, κα ηθτθκεί από το Δικαςτιριο (ωσ μζροσ τθσ αίτθςθσ Δικαςτθρίου) να 
διατάξει τθν εφαρμογι από το ΧΑΚ  ανάλογων δεςμεφςεων ι/και επιβαρφνςεων ςτα Ραραςτατικά 
Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ, τα οποία κα εκδοκοφν ωσ αντάλλαγμα για τθν 
ακφρωςθ των Υφιςτάμενων Μετοχϊν. 

Το Δικαςτιριο δφναται να μθν εκδϊςει απόφαςθ όπωσ αυτιν που αναφζρεται ςτθν προθγοφμενθ 
παράγραφο. Σε τζτοια περίπτωςθ, οποιεςδιποτε Νζεσ Μετοχζσ ι Ραραςτατικά Δικαιϊματα που 
αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ που κα εκδοκοφν ςφμφωνα με το Σχζδιο, κα εκδοκοφν άνευ 
οποιωνδιποτε δεςμεφςεων ι/και επιβαρφνςεων. 

Θ Τράπεηα ςυνιςτά όπωσ οι Μζτοχοι εξετάςουν τισ δικζσ τουσ κζςεισ ςχετικά με οποιοδιποτε 
κακεςτϊσ εξαςφαλίςεων/εγγυιςεων επί των Υφιςτάμενων Μετοχϊν, τθν πικανότθτα μθ επζκταςθσ 
τζτοιων εξαςφαλίςεων/εγγυιςεων ςτα Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ 
Μετοχζσ και τον πικανό αντίκτυπο ςτθ ςχζςθ μεταξφ των Μετόχων και των δικαιοφχων τζτοιων 
εξαςφαλίςεων/εγγυιςεων.  

Ραρακαλοφμε όπωσ ανατρζξετε ςτθν παράγραφο 10 του Μζροσ VI του παρόντοσ εγγράφου για 
περιςςότερεσ πλθροφορίεσ. 

31. Σι γίνεται ςτθν περίπτωςθ που οι Τφιςτάμενεσ Μετοχζσ μου ζχουν εγγραφεί ςε ειδικό 
(δεςμευμζνο) λογαριαςμό εντόσ τθσ Μερίδασ Επενδυτι μου ςτο ΧΑΚ ι διαφορετικά ζχουν 
καταχωρθκεί  από το ΚΑΜ ςε «παγοποιθμζνθ» μορφι; 

Εάν, ςφμφωνα με οποιαδιποτε δικαςτικι απόφαςθ, οποιεςδιποτε Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ κα 
παρουςιάηονται ςτον ειδικό (δεςμευμζνο) λογαριαςμό εντόσ τθσ Μερίδασ Επενδυτι ςτο ΧΑΚ ι κα 
ζχουν καταχωρθκεί από το ΚΑΜ ςε «παγοποιθμζνθ» μορφι κατά τθν Θμερομθνία Αρχείου Σχεδίου, 
κα ηθτθκεί από το Δικαςτιριο (ωσ μζροσ τθσ αίτθςθσ Δικαςτθρίου) να διατάξει τθν εγγραφι από το 
ΧΑΚ των Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ τα οποία κα εκδοκοφν 
ωσ αντάλλαγμα για τθν ακφρωςθ των Υφιςτάμενων Μετοχϊν ςφμφωνα με το Σχζδιο ςε ειδικό 
(δεςμευμζνο) λογαριαςμό εντόσ τθσ Μερίδασ Επενδυτι ςτο ΧΑΚ ι τθν καταχϊρθςι τουσ ςε 
ανάλογθ «παγοποιθμζνθ» μορφι. 

Το Δικαςτιριο δφναται να μθν εκδϊςει απόφαςθ όπωσ αυτιν που αναφζρεται ςτθν προθγοφμενθ 
παράγραφο. Σε μια τζτοια περίπτωςθ, οποιεςδιποτε Νζεσ Μετοχζσ ι Ραραςτατικά Δικαιϊματα 
που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ εκδοκοφν ςφμφωνα με το Σχζδιο, δεν κα υπόκεινται ςε 
ανάλογθ δζςμευςθ. 

Ραρακαλοφμε όπωσ ανατρζξετε ςτθν παράγραφο 10 του Μζροσ VI του παρόντοσ εγγράφου για 
περιςςότερεσ πλθροφορίεσ. 
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32. Κα προκφψουν οποιεςδιποτε φορολογικζσ υποχρεϊςεισ ωσ αποτζλεςμα του χεδίου; 

Δεν κα προκφψουν οποιεςδιποτε φορολογικζσ υποχρεϊςεισ ωσ αποτζλεςμα του Σχεδίου ςτθν 
Κφπρο για Μετόχουσ οι οποίοι είναι κάτοικοι Κφπρου, ςτθ βάςθ ότι το Σχζδιο κα αποτελζςει ζνα 
ςχζδιο ανοικοδόμθςθσ ςφμφωνα με τθν Κυπριακι νομοκεςία. Επομζνωσ, θ ςυναλλαγι με βάςθ το 
Σχζδιο, για Μετόχουσ οι οποίοι είναι κάτοικοι Κφπρου κα κεωρθκεί ωσ ανταλλαγι Υφιςτάμενων 
Μετοχϊν με Νζεσ Μετοχζσ (ι Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ) για 
τθν αναδιοργάνωςθ κεφαλαίου. Συγκεκριμζνεσ πτυχζσ των φορολογικϊν επιπτϊςεων που κα 
προκφψουν από το Σχζδιο και κα επθρεάηουν ςυγκεκριμζνουσ άλλουσ Μετόχουσ παρατίκενται ςτο 
Μζροσ VΙΙΙ του παρόντοσ εγγράφου.  

Στθν περίπτωςθ που οποιοςδιποτε Μζτοχοσ τθσ BOC Holdings αποφαςίςει να προβεί ςτθν 
εκκακάριςθ ςυναλλαγϊν ςε Νζεσ Μετοχζσ ςτο ΧΑΚ μζςω τθσ διάκεςθσ των Ραραςτατικϊν 
Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ, κα εξαιρείται από το Ιρλανδικό τζλοσ 
χαρτοςιμου (το οποίο παραδοςιακά καταβάλλεται από τον αγοραςτι). Ωςτόςο, θ μεταφορά των 
Νζων Μετοχϊν ςε ςχζςθ με τθν εκκακάριςθ ςυναλλαγϊν ςτο LSE κα υπόκειται ςε Ιρλανδικό τζλοσ 
χαρτοςιμου (το οποίο παραδοςιακά καταβάλλεται από τον αγοραςτι) με ςυντελεςτι 1 τοισ εκατό, 
το οποίο υπολογίηεται επί του ςυνολικοφ ποςοφ διευκζτθςθσ τθσ διαπραγμάτευςθσ που 
καταβλικθκε από τον αγοραςτι για τισ Νζεσ Μετοχζσ ι επί τθσ τιμισ αγοράσ των Νζων Μετοχϊν, 
οποιοδιποτε ποςό είναι υψθλότερο.  

ε περίπτωςθ που ζχετε οποιεςδιποτε αμφιβολίεσ ωσ προσ τθ φορολογικι ςασ κατάςταςθ κα 
πρζπει να ςυμβουλευτείτε επαγγελματία ςφμβουλο. 

33. Κα είμαι εκτεκειμζνοσ ςε οποιοδιποτε ςυναλλαγματικό κίνδυνο; 

Οι Νζεσ Μετοχζσ κα είναι ειςθγμζνεσ και κα διαπραγματεφονται τόςο ςτο LSE όςο και ςτο ΧΑΚ ςε 
Ευρϊ. Ωςτόςο, θ BOC Holdings προτίκεται να κατακζςει αίτθςθ για ειςαγωγι των Νζων Μετοχϊν 
ςτθν premium κατθγορία του Επίςθμου Μθτρϊου του FCA ςτο μζλλον. Σε περίπτωςθ τζτοιασ 
ειςαγωγισ, οι Νζεσ Μετοχζσ που κα διαπραγματεφονται ςτο LSE, κα ειςαχκοφν και κα 
διαπραγματεφονται ςε αγγλικζσ ςτερλίνεσ. Ωσ αποτζλεςμα, οι κάτοχοι Νζων Μετοχϊν με βάςθ 
εκτόσ Θνωμζνου Βαςιλείου πικανόν να υπόκεινται ςε κάποιο ςυναλλαγματικό κίνδυνο εάν 
επιλζξουν να διαπραγματεφονται τισ Νζεσ Μετοχζσ τουσ ςτο LSE.  

34. Ποιεσ είναι οι πρόνοιεσ του χεδίου για μθ μόνιμουσ κατοίκουσ Κφπρου;  

Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να βρείτε ςτθν παράγραφο 14 του Μζρουσ VΙ του παρόντοσ 
εγγράφου που αφορά Μετόχουσ Εξωτερικοφ.  

35. Σι γίνεται ςε περίπτωςθ που εξακολουκϊ να ζχω ερωτιςεισ; 

Αν ζχετε διαβάςει το παρόν ζγγραφο και εξακολουκείτε να ζχετε οποιεςδιποτε ερωτιςεισ, 
παρακαλοφμε όπωσ επικοινωνιςετε με τθ Γραμμι Επικοινωνίασ Μετόχων θ οποία αναγράφεται 
ςτθ ςελίδα 38 του παρόντοσ εγγράφου. Σε περίπτωςθ που δεν ζχετε πρόςβαςθ ςτθ Γραμμι 
Επικοινωνίασ Μετόχων μπορείτε να υποβάλετε τισ ερωτιςεισ ςασ θλεκτρονικά μζςω e-mail ςτο 
listinginfo@bankofcyprus.com ι γραπτϊσ ςτθν Bank of Cyprus Public Company Limited, Οδόσ Εφρου 
4, EuroLife Building, Στρόβολοσ, 2003 Λευκωςία (δια τθν προςοχι τθσ Υπθρεςίασ Μετοχϊν και 
Χρεογράφων ). Σθμειϊςτε ότι, για νομικοφσ λόγουσ οι απαντιςεισ των ερωτιςεων ςασ κα μποροφν 
να παρζχουν μόνο πλθροφορίεσ για τεχνικά κζματα και δεν κα περιζχουν οποιεςδιποτε ςυμβουλζσ 
ςχετικά με τα προτεριματα του Σχεδίου ι οποιεςδιποτε χρθματοοικονομικζσ ι φορολογικζσ 
ςυμβουλζσ. Για ςυγκεκριμζνεσ νομικζσ, χρθματοοικονομικζσ ι φορολογικζσ ςυμβουλζσ, κα πρζπει 
να επικοινωνιςετε με δικό ςασ ανεξάρτθτο ςφμβουλο. 
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ΜΕΡΟ IV 
 

ΑΠΑΛΣΟΤΜΕΝΕ ΕΝΕΡΓΕΛΕ 

Οι Μζτοχοι κα πρζπει να διαβάςουν ολόκλθρο το παρόν ζγγραφο και να μθν βαςιςτοφν μόνο ςτο 
Μζροσ αυτό. Οι όροι που εμφανίηονται με κεφαλαία γράμματα ζχουν τθν ζννοια και τθν ερμθνεία 
που τουσ αποδίδεται ςτο Μζροσ II του παρόντοσ εγγράφου. 

ΕΛΝΑΛ ΘΜΑΝΣΛΚΟ ΟΠΩ, ςτθν ΕΓ ςυγκεντρωκοφν όςεσ περιςςότερεσ ψιφοι είναι δυνατό οφτωσ 
ϊςτε το Δικαςτιριο να κεωριςει ότι θ αντιπροςϊπευςθ τθσ γνϊμθσ των Μετόχων ςτο ςφνολό 
τουσ είναι δίκαιθ και εφλογθ. Ανεξαρτιτωσ εάν προτίκεςτε να παραςτείτε ςτθν ΕΓ ι όχι, 
παρακαλείςτε όπωσ υπογράψετε και υποβάλετε το Ζντυπο Διοριςμοφ Πλθρεξοφςιου 
Αντιπροςϊπου ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που αναγράφονται ς’ αυτό, το ςυντομότερο δυνατόν, 
και όχι αργότερα από τισ 10:00 π.μ. ςτισ 11 Δεκεμβρίου 2016. 

Το παρόν ζγγραφο ςασ ενθμερϊνει για τθν ΕΓΣ που κα πραγματοποιθκεί ςτο εγγεγραμμζνο 
γραφείο τθσ Τράπεηασ ςτθν οδό Σταςίνου 51, Αγία Ραραςκευι, Στρόβολοσ, 2002 Λευκωςία, Κφπροσ 
ςτισ 13 Δεκεμβρίου 2016 και ϊρα 10:00 π.μ. Το παρόν ζγγραφο ςασ ενθμερϊνει επίςθσ για τθν 
πρόταςθ αναδιοργάνωςθσ του Συγκροτιματοσ θ οποία κα ζχει ωσ αποτζλεςμα θ νζα εταιρεία που 
ζχει ςυςτακεί ςτθν Ιρλανδία να καταςτεί θ μθτρικι εταιρεία του Συγκροτιματοσ (το προαναφερκζν 
κα αναφζρεται ςτο παρόν ζγγραφο ωσ το «χζδιο»). Αμζςωσ μετά τθν Θμερομθνία Ιςχφοσ, θ BOC 
Holdings κα κατζχει το ςφνολο των μετοχϊν τθσ Τράπεηασ. Ρροβλζπεται ότι οι μετοχζσ ςτο 
κεφάλαιο τθσ BOC Holdings κα ειςαχκοφν ςτα χρθματιςτιρια του Λονδίνου και τθσ Κφπρου. Το 
παρόν Ζγγραφο περιζχει επίςθσ τθν επίςθμθ Ειδοποίθςθ τθσ ΕΓΣ, θ οποία είναι διακζςιμθ και ςτθν 
ιςτοςελίδα τθσ Τράπεηασ ςτο www.bankofcyprus.com (παρακαλϊ επιλζξτε «Σχζςεισ Επενδυτϊν»). 

Στο παρόν ςτάδιο παρακαλείςτε όπωσ προβείτε ςτισ ακόλουκεσ ενζργειεσ:  

 να διαβάςετε τθν Επιςτολι του Ρροζδρου προσ τουσ Μετόχουσ ςτο Μζροσ Ι του παρόντοσ 
εγγράφου. Θ εν λόγω επιςτολι ςασ ενθμερϊνει για το Σχζδιο, τθν ΕΓΣ και εξθγεί τουσ λόγουσ 
ςφνταξθσ του Σχεδίου και τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ 
προτείνει τθν υπερψιφιςι του, 

 να προβείτε ςε αναςκόπθςθ τθσ Σφνοψθσ - Ερωτιςεισ και Απαντιςεισ ςτο Μζροσ IIΙ του 
παρόντοσ εγγράφου κακϊσ και του υπόλοιπου εγγράφου, και 

 να ακολουκιςετε τισ οδθγίεσ που παρατίκενται ςτο παρόν ζγγραφο ςε ςχζςθ με τθν 
υποβολι του Εντφπου Διοριςμοφ Ρλθρεξοφςιου Αντιπροςϊπου και τθ ψθφοφορία κατά τθν ΕΓΣ 
(ανατρζξετε ςτθν παράγραφο 1 παρακάτω) και επιλζγοντασ ανάμεςα ςτθ διαπραγμάτευςθ 
Νζων Μετοχϊν ςτο LSE (και τθ λιψθ Νζων Μετοχϊν) ι ςτο ΧΑΚ (και τθ λιψθ Ραραςτατικϊν 
Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ) (ανατρζξετε ςτισ παραγράφουσ 2, 3 και 4 
παρακάτω). 

1. Τποβολι εντφπου διοριςμοφ πλθρεξοφςιου αντιπροςϊπου και ψθφοφορία κατά τθν ΕΓ 

Το Σχζδιο κα πρζπει να εγκρικεί ςτθν ΕΓΣ. Θ Ειδοποίθςθ ΕΓΣ παρατίκεται ςτο Μζροσ Χ του 
παρόντοσ εγγράφου. 

Στο Μζροσ ΧΙ του παρόντοσ εγγράφου παρατίκεται το Ζντυπο Διοριςμοφ Ρλθρεξοφςιου 
Αντιπροςϊπου για χριςθ κατά τθν  ΕΓΣ. Εάν δεν ςκοπεφετε να παρευρεκείτε ςτθν ΕΓΣ 
αυτοπροςϊπωσ, παρακαλείςτε όπωσ ςυμπλθρϊςετε και αποςτείλετε το Ζντυπο Διοριςμοφ 
Ρλθρεξοφςιου Αντιπροςϊπου ςτο εγγεγραμμζνο γραφείο τθσ Τράπεηασ ςτθ διεφκυνςθ που 
υποδεικνφεται ςτο εν λόγω ζντυπο πριν τισ 10:00 π.μ. ςτισ 11 Δεκεμβρίου 2016. Σε περίπτωςθ 
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αναβολισ τθσ ΕΓΣ, το Ζντυπο Διοριςμοφ Ρλθρεξοφςιου Αντιπροςϊπου, κα πρζπει να επιςτραφεί το 
αργότερο 48 ϊρεσ πριν από τθν ϊρα που ζχει οριςτεί θ αναβλθκείςα ΕΓΣ. Το Ζντυπο Διοριςμοφ 
Ρλθρεξοφςιου Αντιπρόςωπου είναι επίςθσ διακζςιμο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Τράπεηασ, 
www.bankofcyprus.com (παρακαλϊ επιλζξτε «Σχζςεισ Επενδυτϊν»). Εάν αντιμετωπίςετε 
οποιεςδιποτε δυςκολίεσ πρόςβαςθσ ςτο Ζντυπο Διοριςμοφ Ρλθρεξοφςιου Αντιπροςϊπου, 
παρακαλοφμε όπωσ επικοινωνιςετε με τθ Γραμμι Επικοινωνίασ Μετόχων που παρατίκεται ςτον 
ςχετικό πίνακα ςτθν ςελίδα 38 πιο κάτω. 

Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ψθφοφορίασ κατά τθν ΕΓΣ παρατίκενται ςτο 
Μζροσ ΙΙΙ κακϊσ επίςθσ και ςτθν παράγραφο 4 του Μζρουσ VI του παρόντοσ εγγράφου. 

Αν ζχετε αμφιβολίεσ επί των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ πρζπει να προβείτε, ςυμβουλευτείτε τον 
προςωπικό ςασ χρθματιςτι, δικθγόρο, λογιςτι ι οποιονδιποτε άλλο ανεξάρτθτο 
χρθματοοικονομικό ςφμβουλο. 

2. Επιλογι διαπραγμάτευςθσ Νζων Μετοχϊν ςτο LSE ι ςτο ΧΑΚ  

Μπορείτε να επιλζξετε να διαπραγματεφεςτε Νζεσ Μετοχζσ ςτο LSE ι ςτο ΧΑΚ και ςυνεπϊσ να 
λάβετε είτε Νζεσ Μετοχζσ είτε Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ 
ανάλογα με τθν αγορά ςτθν οποία κα επιλζξετε να διαπραγματεφεςτε τισ Νζεσ Μετοχζσ που κα 
λάβετε. Στο Μζροσ ΧΙΙ του παρόντοσ εγγράφου, κα βρείτε το Ζντυπο Επιλογισ Μετοχϊν το οποίο κα 
πρζπει να ςυμπλθρϊςετε επιλζγοντασ μεταξφ τθσ διαπραγμάτευςθσ ςτο LSE ι ςτο XAK. Εφόςον το 
Σχζδιο τεκεί ςε ιςχφ, κα ζχετε το δικαίωμα (ςφμφωνα με τθν επιλογι που ζχετε κάνει ςτο Ζντυπο 
Επιλογισ Μετοχϊν και κατά πόςο κατζχετε Δεςμευμζνεσ Μετοχζσ) να λάβετε, κατ’ αναλογία των 
Υφιςτάμενων Μετοχϊν ςασ κατά τθν Θμερομθνία Αρχείου Σχεδίου, μία Νζα Μετοχι ι ζνα 
Ραραςτατικό Δικαίωμα που αντιπροςωπεφει μία Νζα Μετοχι ςε αντάλλαγμα για κάκε 20 
Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ (όπωσ υπολογίηονται ςφμφωνα με τθ Βάςθ Ενοποίθςθσ). Μπορείτε να 
επιλζξετε από τισ διακζςιμεσ επιλογζσ που ορίηονται παρακάτω.  

 Εάν επιλζξετε να διαπραγματεφεςτε Νζεσ Μετοχζσ ςτο LSE, κα λάβετε (εκτόσ όςον αφορά 
Δεςμευμζνεσ Μετοχζσ) Νζεσ Μετοχζσ ςφμφωνα με το Σχζδιο. Για να γίνει αυτό κα πρζπει 
να επιλζξετε «LSE» ςτο Ζντυπο Επιλογισ Μετοχϊν, να ςυμπλθρϊςετε τα ςτοιχεία του 
λογαριαςμοφ CREST ςτο ςθμείο που αναγράφεται ςτο Ζντυπο Επιλογισ Μετοχϊν και να 
υποβάλετε το ςυμπλθρωμζνο Ζντυπο Επιλογισ Μετοχϊν ςε οποιοδιποτε υποκατάςτθμα 
τθσ Τράπεηασ ςτθν Κφπρο ι ςτθν Υπθρεςία Μετοχϊν και Χρεογράφων τθσ Τράπεηασ μζχρι 
τθν επόμενθ εργάςιμθ μζρα μετά τθν Θμερομθνία Αρχείου Σχεδίου. Τα ςτοιχεία 
επικοινωνίασ τθσ Υπθρεςίασ Μετοχϊν και Χρεογράφων παρατίκενται ςτον πίνακα που 
βρίςκεται ςτθ ςελίδα 38. Εάν δεν διατθρείτε λογαριαςμό CREST, παρακαλοφμε όπωσ 
επικοινωνιςετε με εγκεκριμζνα χρθματιςτθριακά γραφεία/κεματοφφλακεσ ϊςτε να 
προβείτε ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για άνοιγμα λογαριαςμοφ ςτο CREST, πριν τθν 
υποβολι του Εντφπου Επιλογισ Μετοχϊν. 

 Εάν επιλζξετε να διαπραγματεφεςτε Νζεσ Μετοχζσ ςτο ΧΑΚ και διατθρείτε ενεργι 
Μερίδα Επενδυτι ςτο ΧΑΚ, κα λάβετε Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν 
Νζεσ Μετοχζσ ςφμφωνα με το Σχζδιο. Για να γίνει αυτό πρζπει να επιλζξετε «ΧΑΚ» ςτο 
Ζντυπο Επιλογισ Μετοχϊν, να ςυμπλθρϊςτε τα ςτοιχεία τθσ Μερίδασ Επενδυτι ςτο ΧΑΚ 
κακϊσ και τα ςτοιχεία του Χειριςτι ςτο ςθμείο που αναγράφεται ςτο Ζντυπο Επιλογισ 
Μετοχϊν (ςτθν περίπτωςθ που οποιαδιποτε από τα ςτοιχεία αυτά διαφζρουν από εκείνα 
ποφ είναι καταχωρθμζνα ςτο ΚΑΜ) και να υποβάλετε το ςυμπλθρωμζνο Ζντυπο Επιλογισ 
Μετοχϊν ςε οποιοδιποτε υποκατάςτθμα τθσ Τράπεηασ ςτθν Κφπρο ι ςτθν Υπθρεςία 
Μετοχϊν και Χρεογράφων τθσ Τράπεηασ μζχρι τθν επόμενθ εργάςιμθ μζρα μετά τθν 
Θμερομθνία Αρχείου Σχεδίου. Τα ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ Υπθρεςίασ Μετοχϊν και 
Χρεογράφων παρατίκενται ςτον πίνακα που βρίςκεται ςτθ ςελίδα 38. Τα Ραραςτατικά 
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Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ που κα εκδοκοφν από το Αποκετιριο κα 
κατανζμονται ςτθ Μερίδα Επενδυτι ςτο ΧΑΚ.  

 Εάν επικυμείτε να διαπραγματεφεςτε Νζεσ Μετοχζσ ςτο ΧΑΚ και δεν διατθρείτε ενεργι 
Μερίδα Επενδυτι ςτο ΧΑΚ, είναι απαραίτθτο το άνοιγμα τζτοιασ Μερίδασ. Για το ςκοπό 
αυτό, κα πρζπει να επικοινωνιςετε με Χειριςτι. Κατάλογοσ των Χειριςτϊν παρατίκεται 
ςτθν ιςτοςελίδα του ΧΑΚ www.cse.com.cy. Εφόςον ζχετε προβεί ςε άνοιγμα Μερίδασ 
Επενδυτι ςτο ΧΑΚ και ζχετε καταβάλει τα ςχετικά τζλθ, κα πρζπει να επιλζξετε «ΧΑΚ» ςτο 
Ζντυπο Επιλογισ Μετοχϊν και, να υποβάλετε τα ςτοιχεία τθσ Μερίδασ Επενδυτι ςτο ΧΑΚ 
κακϊσ και τα ςτοιχεία του Χειριςτι ςτο ςθμείο που αναγράφεται ςτο Ζντυπο Επιλογισ 
Μετοχϊν και να υποβάλετε το Ζντυπο Επιλογισ Μετοχϊν ςε οποιοδιποτε υποκατάςτθμα 
τθσ Τράπεηασ ςτθν Κφπρο ι ςτθν Υπθρεςία Μετοχϊν και Χρεογράφων μζχρι τθν επόμενθ 
εργάςιμθ θμζρα μετά τθν Θμερομθνία Αρχείου Σχεδίου. Στθν περίπτωςθ που οι 
Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ ςασ ζχουν πιςτωκεί ςε ανενεργι μερίδα πενδυτι, αυτι θ μερίδα 
επενδυτι κα ακυρωκεί, και εάν δεν υποβάλετε ζγκυρο Ζντυπο Επιλογισ Μετοχϊν 
προβαίνοντασ ςε μία από τισ προαναφερκείςεσ επιλογζσ, οποιαδιποτε Ραραςτατικά 
Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ κα κατανεμθκοφν ςε νζα ανενεργι 
μερίδα επενδυτι που κα δθμιουργθκεί ςτο όνομά ςασ υπό τον ζλεγχο του ΚΑΜ.   

Εάν δεν υποβάλετε ζγκυρο Ζντυπο Επιλογισ Μετοχϊν προβαίνοντασ ςε μία από τισ 
προαναφερκείςεσ επιλογζσ, κα κεωρθκεί ότι ζχετε επιλζξει να διαπραγματεφεςτε ςτο ΧΑΚ και 
ςυνεπϊσ κα λάβετε Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ, ςφμφωνα με 
το Σχζδιο. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, θ Υπθρεςία Μετοχϊν και Χρεογράφων τθσ Τράπεηασ κα 
διερευνιςει κατά πόςο διατθρείτε ενεργι Μερίδα Επενδυτι ςτο ΧΑΚ. Εάν διατθρείτε τζτοια 
Μερίδα Επενδυτι ςτο ΧΑΚ, τα Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ κα 
εγγραφοφν ςτθ Μερίδα αυτι.  Θ ζρευνα αυτι κα γίνει βάςει των δεδομζνων των Μετόχων τθσ 
Τράπεηασ που είναι καταχωρθμζνα ςτθν Υπθρεςία Μετοχϊν και Χρεογράφων ςτο Μθτρϊο 
Μετόχων τθσ Τράπεηασ. Σε περίπτωςθ που δεν εντοπιςτεί Μερίδα, τα Ραραςτατικά Δικαιϊματα 
που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ κα κατανεμθκοφν ςε ανενεργι μερίδα επενδυτι θ οποία  κα 
δθμιουργθκεί ςτο όνομα ςασ,  υπό τον ζλεγχο του ΚΑΜ.  

Για να μπορζςετε να διαπραγματεφεςτε ςτο ΧΑΚ, κα πρζπει να ενεργοποιιςετε τθν ανενεργι 
μερίδα επενδυτι θ οποία κα δθμιουργθκεί ςτο όνομά ςασ. Για να γίνει αυτό, είναι απαραίτθτο 
όπωσ ανοίξετε Μερίδα Επενδυτι ςτο ΧΑΚ μζςω Χειριςτι και καταβάλετε τα ανάλογα τζλθ που 
απαιτοφνται από το ΧΑΚ. Ακολοφκωσ, κα πρζπει να υποβάλετε τα ςτοιχεία τθσ Μερίδασ Επενδυτι 
ςτο ΧΑΚ ςτθν Υπθρεςία Μετοχϊν και Χρεογράφων ςυμπλθρϊνοντασ το ςχετικό ζντυπο.  

3. Οδθγίεσ προσ τουσ Μετόχουσ τθσ Σράπεηασ των οποίων οι Τφιςτάμενεσ Μετοχζσ είναι 
ειςθγμζνεσ ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν 

Οι Νζεσ Μετοχζσ που κα εκδοκοφν ςτο πλαίςιο του Σχεδίου δεν κα ειςαχκοφν ςτο ΧΑ, και 
οποιεςδιποτε Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ διατθροφνται ςε Μερίδα Επενδυτι ςτο ΧΑ κα ακυρωκοφν 
μετά τθν Θμερομθνία Ιςχφοσ. Οι Μζτοχοι που κατζχουν Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ οι οποίεσ είναι 
ειςθγμζνεσ ςτο ΧΑ ζχουν τθ δυνατότθτα να επιλζξουν να διαπραγματεφονται Νζεσ Μετοχζσ ςτο LSE 
ι ςτο ΧΑΚ και ςυνεπϊσ κα λάβουν Νζεσ Μετοχζσ (εκτόσ ςτθν περίπτωςθ οποιωνδιποτε 
Δεςμευμζνων Μετοχϊν) ι Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ, 
αντίςτοιχα, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που αναγράφεται ςτθν παράγραφο 2 πιο πάνω. 

4. Οδθγίεσ προσ τουσ Μετόχουσ των οποίων οι Τφιςτάμενεσ Μετοχζσ υπόκεινται ςε 
οποιοδιποτε κακεςτϊσ εξαςφαλίςεων/εγγυιςεων  

Εάν κατζχετε Δεςμευμζνεσ Μετοχζσ, κα λάβετε, με τθν επιφφλαξθ και ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ 
Δικαςτικισ Απόφαςθσ, Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ ωσ 
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αντάλλαγμα για τζτοιεσ Δεςμευμζνεσ Μετοχζσ (ςφμφωνα με τθ Βάςθ Ενοποίθςθσ), ανεξαρτιτωσ 
του εάν ζχετε επιλζξει τθ διαπραγμάτευςθ ςτο LSE ι ςτο ΧΑΚ. Τα Ραραςτατικά Δικαιϊματα αυτά,  
που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ, κα εκδοκοφν ςε εςάσ και κα υπόκεινται ςε δζςμευςθ ι/και 
επιβάρυνςθ και κα εγγραφοφν από το ΚΑΜ ςε ειδικό (δεςμευμζνο) λογαριαςμό εντόσ τθσ Μερίδασ 
Επενδυτι ςασ ςτο ΧΑΚ ι αλλιϊσ διαφορετικά κα καταχωρθκοφν από το ΚΑΜ ςε «παγοποιθμζνθ» 
μορφι ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που αναγράφεται ςτισ παραγράφουσ 2 και 3 πιο πάνω.  

Θ Τράπεηα ςυνιςτά όπωσ ο κάκε Μζτοχοσ εξετάςει τισ δικζσ του κζςεισ ςχετικά με οποιαδιποτε 
υφιςτάμενθ δζςμευςθ των Υφιςτάμενων Μετοχϊν. Ραρακαλοφμε όπωσ ανατρζξετε ςτθν 
παράγραφο 10 του Μζρουσ VI του παρόντοσ εγγράφου για περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ. 

5. Επιπρόςκετεσ Πλθροφορίεσ  

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να επικοινωνιςετε με:  

 
ΓΡΑΜΜΘ ΕΠΛΚΟΛΝΩΝΛΑ ΜΕΣΟΧΩΝ 

Εάν ζχετε περαιτζρω ερωτιςεισ, παρακαλείςτε όπωσ επικοινωνιςετε με τθ Γραμμι Επικοινωνίασ 
Μετόχων ςτον αρικμό ι ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ που παρατίκενται πιο κάτω. Το τθλεφωνικό 
κζντρο είναι διακζςιμο από τισ 8:30 π.μ. μζχρι τισ 5:30 μ.μ. (ϊρα Κφπρου) από Δευτζρα μζχρι 
Ραραςκευι και κα παραμείνει ανοικτό μζχρι τθν Θμερομθνία Αρχείου Σχεδίου. 

Αρικμόσ τθλεφϊνου Γραμμισ Επικοινωνίασ Μετόχων: 

+357 80000890/ +357 22129460 

Θλεκτρονικι διεφκυνςθ Γραμμισ Επικοινωνίασ Μετόχων: 

 listinginfo@bankofcyprus.com 

Σθμειϊςτε ότι, για νομικοφσ λόγουσ, θ Γραμμι Επικοινωνίασ Μετόχων κα είναι ςε κζςθ να παρζχει 
μόνο πλθροφορίεσ που περιλαμβάνονται ςε αυτό το ζγγραφο και δεν κα είναι ςε κζςθ να παρζχει 
ςυμβουλζσ ςχετικά με τα προτεριματα του Σχεδίου ι χρθματοοικονομικζσ, φορολογικζσ ι 
επενδυτικζσ ςυμβουλζσ. 

 

ΤΠΘΡΕΛΑ ΜΕΣΟΧΩΝ ΚΑΛ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τθν Υπθρεςία Μετοχϊν και Χρεογράφων τθσ Τράπεηασ ςτθν Oδό 
Ζβρου 4, Κτίριο EuroLife, Στρόβολοσ, 2003 Λευκωςία, Κφπροσ ι ςτο τθλζφωνο ι φαξ που 
παρατίκεται πιο κάτω.  

Αρικμοί τθλεφϊνου / φαξ Τπθρεςίασ Μετοχϊν και Χρεογράφων: 

Tθλ.: +357 22126055   

Φαξ: +357 22336258/22336261 
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ΜΕΡΟ V 
 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΛΑΓΡΑΜΜΑ ΚΤΡΛΩΝ ΓΕΓΟΝΟΣΩΝ 

Το ακόλουκο ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα παρουςιάηει τισ αναμενόμενεσ θμερομθνίεσ για τθν 
εφαρμογι του Σχεδίου. Οι ϊρεσ και θμερομθνίεσ που παρουςιάηονται είναι ενδεικτικζσ και 
εξαρτϊνται, μεταξφ άλλων, από τθν θμερομθνία επικφρωςθσ του Σχεδίου και επιβεβαίωςθσ τθσ 
ςχετικισ Μείωςθσ Κεφαλαίου από το Δικαςτιριο. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε διαφοροποίθςθσ, θ 
Τράπεηα κα γνωςτοποιιςει τθν αλλαγι ι τισ αλλαγζσ μζςω τθσ δθμοςίευςθσ ςχετικισ ανακοίνωςθσ 
ςτθν ιςτοςελίδα τθσ www.bankofcyprus.com (παρακαλϊ επιλζξτε «Σχζςεισ Επενδυτϊν»). 

Γεγονόσ Ώρα (ϊρα Κφπρου) ι/και 
θμερομθνία 

Θμερομθνία δθμοςίευςθσ του παρόντοσ εγγράφου 21 Νοεμβρίου 2016 

Θμερομθνία Αρχείου για τθν ΕΓ 5 Δεκεμβρίου 2016(1) 

Σελευταία ϊρα και θμερομθνία για τθν υποβολι του 
Εντφπου Διοριςμοφ Πλθρεξοφςιου Αντιπρόςωπου 

10:00 π.μ. ςτισ 11 Δεκεμβρίου 2016 

ΕΓ 10:00 π.μ. ςτισ 13 Δεκεμβρίου 
2016(2) 

Δικαςτικι Ακρόαςθ 9:00 π.μ. ςτισ 21 Δεκεμβρίου 2016(3) 

Οι παρακάτω θμερομθνίεσ είναι μόνο ενδεικτικζσ και 
υπόκεινται ςτθν απόφαςθ του Δικαςτθρίου, και θα 
ανακοινωθοφν από τθν Σράπεηα: 

 

Ανακοίνωςθ τθσ Τράπεηασ για τθν ζκδοςθ τθσ Δικαςτικισ 
Απόφαςθσ 

Με τθν ζκδοςθ Δικαςτικισ 
Απόφαςθσ  

Τελευταία θμερομθνία διαπραγμάτευςθσ Υφιςτάμενων 
Μετοχϊν 

Τ (τουλάχιςτον 2 εργάςιμεσ μζρεσ 
μετά τθν ανακοίνωςθ τθσ Τράπεηασ 

για τθν ζκδοςθ Δικαςτικισ 
Απόφαςθσ) 

Θμερομθνία Αρχείου Σχεδίου 5:30 μ.μ. ςτισ Τ(4) 

Τελευταία θμερομθνία για τθν υποβολι του Εντφπου 
Επιλογισ Μετοχϊν 

Τ + 1 εργάςιμθ μζρα 

Θμερομθνία Λςχφοσ του χεδίου (περιλαμβανομζνθσ και 
ζκδοςθσ των Νζων Μετοχϊν)   

Τ + 7 εργάςιμεσ μζρεσ 

Ζναρξθ διαπραγμάτευςθσ των Νζων Μετοχϊν ςτθν Κφρια 
Αγορά του LSE 

  Τ + 8 εργάςιμεσ μζρεσ 

Ζναρξθ διαπραγμάτευςθσ των Νζων Μετοχϊν ςτθν Κφρια 
Αγορά του ΧΑΚ 

Τ + 8 εργάςιμεσ μζρεσ 

Τελευταία Θμερομθνία Εφαρμογισ 31 Μαρτίου 2017(5) 

http://www.bankofcyprus.com/
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θμειϊςεισ: 

(1) Θ Θμερομθνία Αρχείου για τθν ΕΓΣ για τουσ ςκοποφσ κακοριςμοφ του δικαιϊματοσ ψιφου κατά τθν ΕΓΣ ορίηεται 
θ 5 Δεκεμβρίου 2016. Οι ςυναλλαγζσ που αφοροφν Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ και κα πραγματοποιθκοφν ςτισ 2 
Δεκεμβρίου 2016 και μετζπειτα δεν κα λθφκοφν υπόψθ για τον κακοριςμό δικαιϊματοσ ψιφου κατά τθν ΕΓΣ. 

(2) Θ ΕΓΣ κα πραγματοποιθκεί ςτα εγγεγραμμζνα γραφεία τθσ Τράπεηασ, ςτθν οδό Σταςίνου 51, Αγία Ραραςκευι, 
Στρόβολοσ, 2002 Λευκωςία, Κφπροσ. 

(3) Θ Δικαςτικι Ακρόαςθ κα πραγματοποιθκεί ςτο Επαρχιακό Δικαςτιριο Λευκωςίασ ςτθν Κφπρο ςτα δικαςτθριακά 
κτίρια ςτθν οδό Χαράλαμπου Μοφςκου, 1405 Λευκωςία, Κφπροσ. 

(4) Αυτι είναι θ τελευταία χρονικι ςτιγμι για κακοριςμό δικαιϊματοσ ςε Νζεσ Μετοχζσ ςφμφωνα με το Σχζδιο.  

(5) Αυτι είναι θ τελευταία θμερομθνία κατά τθν οποία το Σχζδιο μπορεί να τεκεί ςε ιςχφ, εκτόσ εάν θ Τράπεηα και θ 
BΟC Holdings ςυμφωνιςουν μια μεταγενζςτερθ θμερομθνία (εφόςον ενδείκνυται) και το Δικαςτιριο το 
επιτρζψει. 
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ΜΕΡΟ VI 
 

ΕΠΕΞΘΓΘΜΑΣΛΚΘ ΔΘΛΩΘ 

(Σφμφωνα με το άρκρο 199 του περί Εταιρειϊν Νόμου τθσ Κφπρου) 

ΠΡΟΣΕΛΝΟΜΕΝΟ ΧΕΔΛΟ ΑΝΑΔΛΑΡΚΩΘ 

1. ΕΛΑΓΩΓΘ 

Στισ 15 Νοεμβρίου 2016, θ Τράπεηα ανακοίνωςε τθν πρόκεςι τθσ να διαφοροποιιςει τθν εταιρικι 
δομι τθσ με τθν ειςαγωγι μίασ νζασ μθτρικισ εταιρείασ του Συγκροτιματοσ με τθν επωνυμία BOC 
Holdings. Θ BOC Holdings είναι μια νεοςφςτατθ δθμόςια εταιρεία περιοριςμζνθσ ευκφνθσ θ οποία 
ςυςτάκθκε ςτθν Ιρλανδία. Θ προςκικθ τθσ BOC Holdings ςτο Συγκρότθμα κα πραγματοποιθκεί 
μζςω ενόσ ςχεδίου διακανονιςμοφ ςφμφωνα με τα άρκρα 198 μζχρι 200 του περί Εταιρειϊν Νόμου 
τθσ Κφπρου. 

Το Σχζδιο υπόκειται ςε διάφορεσ προχποκζςεισ. Εάν αυτζσ οι προχποκζςεισ ικανοποιθκοφν και το 
Σχζδιο εγκρικεί και εφαρμοςτεί, θ BOC Holdings κα κατζχει το ςφνολο του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ 
Τράπεηασ. 

Εφιςτοφμε τθν προςοχι ςασ ςτθν επιςτολι του Ρροζδρου τθσ Τράπεηασ που παρατίκεται ςτο 
Μζροσ Ι του παρόντοσ εγγράφου, θ οποία παρακζτει τουσ λόγουσ εφαρμογισ του Σχεδίου και 
περιλαμβάνει τθν ομόφωνθ ειςιγθςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Τράπεηασ προσ τουσ 
Μετόχουσ για υπερψιφιςθ του Σχεδίου και των ςχετικϊν ψθφιςμάτων που κα προτακοφν ςτθν ΕΓΣ.  

Οι όροι του Σχεδίου παρατίκενται ςτο Μζροσ IX του παρόντοσ εγγράφου. Θ Ειδοποίθςθ ΕΓΣ (κατά 
τθν οποία κα ηθτθκεί θ ζγκριςθ του Σχεδίου και των ςχετικϊν Ψθφιςμάτων του Σχεδίου) 
παρατίκεται ςτο Μζροσ VII του παρόντοσ εγγράφου. 

Αυτι θ Επεξθγθματικι Διλωςθ περιλαμβάνει μια ςφνοψθ των προνοιϊν του Σχεδίου. Εφιςτοφμε 
επίςθσ τθν προςοχι ςασ και ςτα υπόλοιπα ςθμεία του παρόντοσ εγγράφου, τα οποία αποτελοφν 
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ, περιλαμβανομζνων των επιπρόςκετων πλθροφοριϊν που 
παρατίκενται ςτο Μζροσ VΙΙ του παρόντοσ εγγράφου. 

Προι που εμφανίηονται με κεφαλαία γράμματα ςε αυτιν τθν Επεξθγθματικι Διλωςθ ζχουν τισ 
ζννοιεσ που τουσ αποδίδονται ςτο Μζροσ II του παρόντοσ εγγράφου. 

2. ΛΟΓΟΛ ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΧΕΔΛΟΤ  

Οι λόγοι εφαρμογισ του Σχεδίου περιγράφονται ςτθν παράγραφο 3 τθσ επιςτολισ του Ρροζδρου 
ςτο Μζροσ Ι του παρόντοσ εγγράφου. 

3. ΤΝΟΨΘ ΧΕΔΛΟΤ 

Στα πλαίςια του Σχεδίου και ςφμφωνα με τθν τιρθςθ των προχποκζςεων που παρατίκενται ςτθν 
παράγραφο 5 αυτοφ του Μζρουσ VI, όλεσ οι Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ κα ακυρωκοφν κατά τθν 
Θμερομθνία Ιςχφοσ. Ωσ αντάλλαγμα τθσ ακφρωςισ των Υφιςτάμενων Μετοχϊν, οι Μζτοχοι τθσ 
Τράπεηασ κα δικαιοφνται να λάβουν:  

Μία Νζα Μετοχι ι ζνα Παραςτατικό Δικαίωμα που αντιπροςωπεφει μία Νζα Μετοχι για κάκε 
20 Τφιςτάμενεσ Μετοχζσ (όπωσ ορίηεται ςφμφωνα με τθ Βάςθ Ενοποίθςθσ). 
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Θ αναλογία ενοποίθςθσ ορίηεται ωσ ακολοφκωσ («Βάςθ Ενοποίθςθσ»): 

(α)  με τθν επιφφλαξθ των παραγράφων 3(β) μζχρι 3(δ) πιο κάτω, οι Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ που 
διατθροφνται ςε Μερίδα Επενδυτι ςτο ΧΑΚ ι ςε Μερίδα Επενδυτι ςτο ΧΑ κατά τθν 
Θμερομθνία Αρχείου Σχεδίου, κα ςτρογγυλοποιθκοφν ςτο αμζςωσ επόμενο ακζραιο 
πολλαπλάςιο του 20 (για παράδειγμα, ςτθν περίπτωςθ όπου ζνασ Μζτοχοσ κατζχει 29 
Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ κατά τθν Θμερομθνία Αρχείου Σχεδίου, θ ςυμμετοχι του κα 
ςτρογγυλοποιθκεί ςε 40 Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ και κατά ςυνζπεια, μετά τθν Θμερομθνία 
Ιςχφοσ, ο εν λόγω Μζτοχοσ κα λάβει δφο Νζεσ Μετοχζσ ι δφο Ραραςτατικά Δικαιϊματα 
που κα αντιπροςωπεφουν μία Νζα Μετοχι το κακζνα), 

(β)  εάν ζνασ Μζτοχοσ διατθρεί Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ ςε μία Μερίδα Επενδυτι ςτο ΧΑΚ ςε 
περιςςότερουσ από ζνα Χειριςτζσ, τότε αυτζσ κα ακροιςτοφν κεωρθτικά πριν 
πραγματοποιθκεί θ ςτρογγυλοποίθςθ όπωσ περιγράφεται ςτθν παράγραφο (α) πιο πάνω, 

(γ)  εάν ζνασ Μζτοχοσ διατθρεί Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ ςε μία Μερίδα Επενδυτι ςτο ΧΑ ςε 
περιςςότερουσ από ζνα Χειριςτζσ, τότε αυτζσ κα ακροιςτοφν κεωρθτικά πριν 
πραγματοποιθκεί θ ςτρογγυλοποίθςθ όπωσ περιγράφεται ςτθν παράγραφο (α) πιο πάνω, 
και 

(δ)  εάν ζνασ Μζτοχοσ διατθρεί Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ τόςο ςε Μερίδα Επενδυτι ςτο ΧΑΚ όςο 
και ςε Μερίδα Επενδυτι ςτο ΧΑ, τότε δεν κα προςτεκοφν οι Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ που 
διατθροφνται ςε Μερίδα Επενδυτι ςτο ΧΑΚ με αυτζσ που διατθροφνται ςε Μερίδα 
Επενδυτι ςτο ΧΑΚ. 

Οι Νζεσ Μετοχζσ κα εκδοκοφν ςφμφωνα με τθ Βάςθ Ενοποίθςθσ, ςτουσ Μετόχουσ (εκτόσ όςον 
αφορά Δεςμευμζνεσ Μετοχζσ) οι οποίοι ζχουν επιλζξει ζγκυρα μζςω τθσ ςυμπλιρωςθσ και 
υποβολισ του Εντφπου Επιλογισ Μετοχϊν να διαπραγματεφονται ςτο LSE. Τα Ραραςτατικά 
Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ κα εκδοκοφν ςφμφωνα με τθ Βάςθ Ενοποίθςθσ 
ςε: (i) Μετόχουσ οι οποίοι ζχουν επιλζξει ζγκυρα, μζςω τθσ ςυμπλιρωςθσ και υποβολισ του 
Εντφπου Επιλογισ Μετοχϊν, να διαπραγματεφονται ςτο ΧΑΚ, (ii) Μετόχουσ οι οποίοι κατζχουν 
Δεςμευμζνεσ Μετοχζσ, και (iii) τζτοιουσ Μετόχουσ που δεν κα ζχουν υποβάλει ορκά 
ςυμπλθρωμζνο Ζντυπο Επιλογισ Μετοχϊν και ωσ εκ τοφτου κα κεωρθκοφν ότι ζχουν επιλζξει να 
διαπραγματεφονται ςτο ΧΑΚ.  

Εκτόσ όπου κα ορίηεται διαφορετικά από ζνα Μζτοχο ςτο Ζντυπο Επιλογισ Μετοχϊν, ςε περίπτωςθ 
που ζνασ Μζτοχοσ διατθρεί Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ ςε Μερίδα Επενδυτι ςτο ΧΑΚ κάτω από 
περιςςότερουσ από ζνα Χειριςτζσ, τυχόν Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ 
Μετοχζσ που κα εκδοκοφν ςτον εν λόγω Μζτοχο ςυνζπεια του Σχεδίου, κα διανεμθκοφν κατ’ 
αναλογία μεταξφ τουσ ςτθν εν λόγω Μερίδα Επενδυτι. Σε περίπτωςθ που ωσ ςυνζπεια τθσ Βάςθσ 
Ενοποίθςθσ δεν καταςτεί εφικτι θ κατ’ αναλογία κατανομι των Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που 
αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ ςτουσ υφιςτάμενουσ Χειριςτζσ ςτθ Μερίδα Επενδυτι ςτο ΧΑΚ, θ 
Τράπεηα κα ζχει τθ διακριτικι ευχζρεια, ενεργϊντασ λογικά, να κατανζμει οποιαδιποτε 
Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ ςε ςυγκεκριμζνο Χειριςτι ςτθ 
Μερίδα Επενδυτι ςτο ΧΑΚ ι ςτθ Μερίδα Επενδυτι ςτο ΧΑΚ υπό τον ζλεγχο του ΚΑΜ. Θ κατ’ 
αναλογία διανομι που περιγράφεται ςε αυτι τθν παράγραφο δεν ιςχφει για Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ 
ςε Μερίδα Επενδυτι ςτο ΧΑ εφόςον Νζεσ Μετοχζσ ι Ραραςτατικά Δικαιϊματα που 
αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ δεν κα κατανεμθκοφν ςε τζτοια Μερίδα Επενδυτι ςτο ΧΑ 
ςφμφωνα με το Σχζδιο. 

Σε ςυνζχεια τθσ ακφρωςθσ των Υφιςτάμενων Μετοχϊν, το αποκεματικό από μείωςθ κεφαλαίου 
που κα προκφψει ςτα λογιςτικά βιβλία τθσ Τράπεηασ, ωσ αποτζλεςμα τθσ Μείωςθσ Κεφαλαίου, κα 
χρθςιμοποιθκεί για τθν πλιρθ αποπλθρωμι ςτο άρτιο  8,922,944,533 νζων ςυνικων μετοχϊν 
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ονομαςτικισ αξίασ €0.10 θ κάκε μια ςτο κεφάλαιο τθσ Τράπεηασ και τθν κατανομι τζτοιων νζων 
ςυνικων μετοχϊν ςτθν BOC Holdings (ι τουσ εντεταλμζνουσ (nominees) τθσ). Αυτό κα ζχει ωσ 
αποτζλεςμα, θ BOC Holdings κα καταςτεί θ μθτρικι εταιρεία τθσ Τράπεηασ και του Συγκροτιματοσ. 
Ωσ αποτζλεςμα του Σχεδίου, οι Μζτοχοι κα κατζχουν το 100 τοισ εκατό του μετοχικοφ κεφαλαίου 
τθσ BOC Holdings (είτε μζςω Νζων Μετοχϊν είτε μζςω Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που 
αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ).  

Το Σχζδιο κα τεκεί ςε ιςχφ μετά τθν παράδοςθ ςτον Ζφορο Εταιρειϊν του επίςθμου αντίγραφου 
τθσ Δικαςτικισ Απόφαςθσ και τθν εγγραφι από τον Ζφορο Εταιρειϊν τθσ Μείωςθσ Κεφαλαίου.  

Αφοφ το χζδιο τεκεί ςε εφαρμογι, κα καταςτεί δεςμευτικό για το ςφνολο των Μετόχων, 
ανεξαρτιτωσ του εάν ςυμμετείχαν ι όχι ςτθν ΕΓ, ι εάν ψιφιςαν ι όχι (και ςε περίπτωςθ που 
ςυμμετείχαν ςτθ ψθφοφορία εάν ψιφιςαν υπζρ ι κατά του χεδίου). Μετά τθν Θμερομθνία 
Λςχφοσ, θ Σράπεηα κα καταςτεί εξολοκλιρου κυγατρικι τθσ BOC Holdings και όλεσ οι 
Τφιςτάμενεσ Μετοχζσ που διατθροφνται ςτο KAM και ςτο ΑΣ του ΧΑ κα ακυρωκοφν. 

Εάν το Σχζδιο δεν τεκεί ςε ιςχφ ςτισ ι πριν τθν Τελευταία Θμερομθνία Εφαρμογισ, κα παφςει να 
ιςχφει και δεν κα εφαρμοςτεί. 

4. ΔΟΜΘ ΣΟΤ ΧΕΔΛΟΤ 

(α)  Ειςαγωγι 

Θ προςκικθ νζασ μθτρικισ εταιρείασ ςτο Συγκρότθμα κα επιτευχκεί μζςω ενόσ ςχεδίου 
διακανονιςμοφ μεταξφ τθσ Τράπεηασ και των Μετόχων όπωσ προνοείται από τα άρκρα 198 
μζχρι 200 του περί Εταιρειϊν Νόμου τθσ Κφπρου και που περιλαμβάνει μείωςθ του 
μετοχικοφ κεφαλαίου ςφμφωνα με το άρκρο 64 του περί Εταιρειϊν Νόμου τθσ Κφπρου. Οι 
όροι του Σχεδίου παρατίκενται ςτο Μζροσ IX του παρόντοσ εγγράφου. Θ εφαρμογι του 
Σχεδίου κα επιτρζψει ςτθν BOC Holdings να καταςτεί ο κάτοχοσ ολόκλθρου του εκδομζνου 
μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ. Αυτό κα επιτευχκεί με τθν ακφρωςθ των Υφιςτάμενων 
Μετοχϊν που κατζχουν οι  Μζτοχοι. Το αποκεματικό από τθ μείωςθ κεφαλαίου που κα 
προκφψει από τθν ακφρωςθ κα χρθςιμοποιθκεί για τθν πλιρθ αποπλθρωμι 8,922,944,533 
νζων μετοχϊν ονομαςτικισ αξίασ €0.10 ζκαςτθ τθσ Τράπεηασ και τθν παραχϊρθςθ των εν 
λόγω μετοχϊν ςτθν BOC Holdings (ι ςτουσ εντεταλμζνουσ (nominees) τθσ). Ακολοφκωσ, οι 
Μζτοχοι κα ζχουν το δικαίωμα να λάβουν από τθν BOC Holdings μια Νζα Μετοχι ι ζνα 
Ραραςτατικό Δικαίωμα που αντιπροςωπεφει μία Νζα Μετοχι, για κάκε 20 Υφιςτάμενεσ 
Μετοχζσ που κατζχουν κατά τθν Θμερομθνία Αρχείου Σχεδίου (ο υπολογιςμόσ κα γίνει 
ςφμφωνα με τθ Βάςθ Ενοποίθςθσ που περιγράφεται ςτθν παράγραφο 3 πιο πάνω). 

Με τθν εφαρμογι του Σχεδίου, θ BOC Holdings κα κατζχει ολόκλθρο το εκδομζνο μετοχικό 
κεφάλαιο τθσ Τράπεηασ. Τουλάχιςτον ζξι μετοχζσ τθσ Τράπεηασ κα κρατοφνται από 
εντεταλμζνουσ (nominees) τθσ BOC Holdings οφτωσ ϊςτε να διαςφαλιςτεί ο ελάχιςτοσ 
αρικμόσ επτά μετόχων που απαιτείται για να διατθριςει θ Τράπεηα το κακεςτϊσ τθσ 
δθμόςιασ εταιρείασ ςφμφωνα με το Κυπριακό δίκαιο. Ο κακζνασ από τουσ εντεταλμζνουσ 
(nominees) κα κατζχει τισ εν λόγω μετοχζσ, για λογαριαςμό τθσ BOC Holdings. 

Θ εφαρμογι του Σχεδίου τελεί υπό τισ προχποκζςεισ που παρατίκενται ςτθν παράγραφο 5 
πιο κάτω, και οι οποίεσ περιλαμβάνουν μεταξφ άλλων, τθν ζγκριςθ του Σχεδίου από τουσ 
Μετόχουσ κατά τθν ΕΓΣ, τθν επικφρωςθ του Σχεδίου και τθ Μείωςθ Κεφαλαίου από το 
Δικαςτιριο και οριςμζνεσ εγκρίςεισ από κανονιςτικζσ αρχζσ. 

Το Σχζδιο πρζπει να εγκρικεί από τθν πλειοψθφία των Μετόχων οι οποίοι κα είναι 
παρόντεσ και κα ζχουν δικαίωμα να ψθφίςουν κατά τθν ΕΓΣ είτε αυτοπροςϊπωσ ι μζςω 
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πλθρεξοφςιου αντιπροςϊπου. Θ Μείωςθ Κεφαλαίου απαιτεί τθν ζγκριςθ του 75 τοισ εκατό 
των Μετόχων οι οποίοι κα είναι παρόντεσ και κα ζχουν δικαίωμα να ψθφίςουν, είτε 
αυτοπροςϊπωσ είτε μζςω πλθρεξοφςιου αντιπροςϊπου κατά τθν ΕΓΣ. Τόςο το Σχζδιο όςο 
και θ Μείωςθ Κεφαλαίου απαιτοφν τθ μεταγενζςτερθ επικφρωςθ και ζγκριςθ του 
Δικαςτθρίου κατά τθν Δικαςτικι Ακρόαςθ.  

Σε περίπτωςθ που για οποιοδιποτε λόγο το Σχζδιο δεν τεκεί ςε ιςχφ, οι ενζργειεσ που 
περιγράφονται πιο πάνω δεν κα πραγματοποιθκοφν και οι Μζτοχοι κα ςυνεχίςουν να 
κατζχουν τισ Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ τουσ οι οποίεσ κα παραμείνουν ειςθγμζνεσ ςτο ΧΑΚ και 
ςτο ΧΑ. 

(β)  Θ ΕΓ 

Ρριν ηθτθκεί θ επικφρωςθ του Σχεδίου από το Δικαςτιριο, το Σχζδιο και τα Ψθφίςματα του 
Σχεδίου κα πρζπει να εγκρικοφν από τουσ Μετόχουσ κατά τθν ΕΓΣ. Θ ΕΓΣ κα 
πραγματοποιθκεί ςτο εγγεγραμμζνο γραφείο τθσ Τράπεηασ.  

Θ Ειδοποίθςθ ΕΓΣ παρατίκεται ςτο Μζροσ X του παρόντοσ εγγράφου, ενϊ κα δθμοςιευκεί 
παράλλθλα και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Τράπεηασ www.bankofcyprus.com (παρακαλϊ επιλζξτε  
«Σχζςεισ Επενδυτϊν»). 

Το δικαίωμα ςυμμετοχισ και ψιφου κατά τθν ΕΓΣ, κακϊσ επίςθσ και ο αρικμόσ των ψιφων 
που ο κάκε μζτοχοσ δικαιοφται, κα κακοριςτοφν με βάςθ το μθτρϊο μετόχων τθσ Τράπεηασ 
κατά τθν Θμερομθνία Αρχείου για τθ Συνζλευςθ. Πλοι οι Μζτοχοι των οποίων τα ονόματα 
εμφανίηονται ςτο μθτρϊο μελϊν τθσ Τράπεηασ κατά τθν Θμερομθνία Αρχείου Σχεδίου κα 
ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ και ψιφου ςτθν ΕΓΣ με βάςθ τον αρικμό των Υφιςτάμενων 
Μετοχϊν που είναι εγγεγραμμζνεσ ςτο όνομά τουσ τθ δεδομζνθ ςτιγμι. 

Ανεξαρτιτωσ του εάν ψθφίςετε υπζρ ι κατά των Ψθφιςμάτων του Σχεδίου που κα 
υποβλθκοφν ςτθν ΕΓΣ, εφόςον το Σχζδιο τεκεί ςε ιςχφ, όλεσ οι Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ κα 
ακυρωκοφν κατά τθν Θμερομθνία Αρχείου Σχεδίου και οι κάτοχοι τουσ κα ζχουν το 
δικαίωμα να λάβουν Νζεσ Μετοχζσ ι Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν 
Νζεσ Μετοχζσ ςφμφωνα με τθ Βάςθ Ενοποίθςθσ που παρατίκεται ςτθν παράγραφο 3 ςτο 
Μζροσ VI του παρόντοσ εγγράφου. 

Το ςυντομότερο πρακτικά δυνατό, θ Τράπεηα κα προβεί ςε δθμόςια ανακοίνωςθ, 
γνωςτοποιϊντασ κατά πόςο τα Ψθφίςματα του Σχεδίου εγκρίκθκαν με τισ απαιτοφμενεσ 
πλειοψθφίεσ (και ςε περίπτωςθ που δεν εγκρίκθκαν, κατά πόςο το Σχζδιο εξακολουκεί να 
βρίςκεται ςε ιςχφ) και τα αποτελζςματα τθσ ψθφοφορίασ. 

Ψθφίςματα προσ ζγκριςθ ςτθν ΕΓΣ 

Θ ΕΓΣ, κα πραγματοποιθκεί ςτισ 13 Δεκεμβρίου 2016 και ϊρα 10:00 π.μ., με ςκοπό τθν 
εξζταςθ και, εάν κεωρθκεί κατάλλθλο, τθν υιοκζτθςθ των Ψθφιςμάτων του Σχεδίου (που 
ορίηονται ωσ ψθφίςματα (Α) και (Β) ςτθν Ειδοποίθςθ ΕΓΣ).  

Το Ψιφιςμα (Α) κα προτακεί ςτθν ΕΓΣ με ςκοπό να λθφκεί θ ζγκριςθ του Σχεδίου από τουσ 
Μετόχουσ και να δοκεί θ δυνατότθτα ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ να 
εφαρμόςει το Σχζδιο με τον τρόπο και με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που 
παρατίκενται ι ςτα οποία γίνεται αναφορά ςτο παρόν ζγγραφο.  

Το Ψιφιςμα (Β) κα προτακεί ςτθν ΕΓΣ με ςκοπό να εφαρμοςτεί θ Μείωςθ Κεφαλαίου τθσ 
Τράπεηασ που κα ζχει ωσ αποτζλεςμα: (i) τθν ακφρωςθ των Υφιςτάμενων Μετοχϊν, (ii) τθν 

http://www.bankofcyprus.com/
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αφξθςθ του εγκεκριμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ ςτον υφιςτάμενο αρικμό  και 
(iii) τθ χρθςιμοποίθςθ των αποκεμάτων που κα δθμιουργθκοφν με τθν ακφρωςθ των 
Υφιςτάμενων Μετοχϊν για τθν ζκδοςθ πλιρωσ αποπλθρωμζνων μετοχϊν τθσ Τράπεηασ 
προσ τθν BOC Holdings (ι τουσ εντεταλμζνουσ (nominees) τθσ). Ωσ αποτζλεςμα, θ Τράπεηα 
κα καταςτεί εξολοκλιρου κυγατρικι τθσ BOC Holdings. 

Για τθν ζγκριςθ του Ψθφίςματοσ (Α) του Σχεδίου απαιτείται θ κετικι ψιφοσ τθσ 
πλειοψθφίασ των Μετόχων τθσ Τράπεηασ οι οποίοι κα είναι παρόντεσ ςτθν ΕΓΣ και κα ζχουν 
δικαίωμα να ψθφίςουν, είτε αυτοπροςϊπωσ είτε μζςω πλθρεξοφςιου αντιπροςϊπου. Για 
τθν ζγκριςθ του Ψθφίςματοσ (Β) του Σχεδίου απαιτείται θ κετικι ψιφοσ τουλάχιςτον του 
75 τοισ εκατό των ψιφων των Μετόχων που καταγράφθκαν, είτε αυτοί κα ψθφίςουν 
αυτοπροςϊπωσ είτε μζςω πλθρεξοφςιου αντιπροςϊπου. 

Για τθν ΕΓ, είναι ςθμαντικό να ςυγκεντρωκοφν όςεσ περιςςότερεσ ψιφοι είναι δυνατόν 
οφτωσ ϊςτε το Δικαςτιριο να ικανοποιθκεί ότι θ αντιπροςϊπευςθ τθσ γνϊμθσ των 
Μετόχων ςτο ςφνολό τουσ είναι δίκαιθ. Ωσ εκ τοφτου, παρακαλείςτε, είτε ςκοπεφετε να 
παρευρεκείτε είτε όχι ςτθν ΕΓ, όπωσ  υπογράψετε και αποςτείλετε  το Ζντυπο Διοριςμοφ 
Πλθρεξοφςιου Αντιπροςϊπου για τθν ΕΓ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που αναγράφονται ςτο 
εν λόγω ζντυπο. 

 
Εγγεγραμμζνοι Μζτοχοι και Πλθρεξοφςιοι Αντιπρόςωποι 

Το δικαίωμα ςυμμετοχισ και ψιφου κατά τθν ΕΓΣ κακϊσ επίςθσ και ο αρικμόσ ψιφων που 
κα καταγραφοφν ςτθν ΕΓΣ, κα κακοριςτοφν με βάςθ το μθτρϊο μετόχων τθσ Τράπεηασ κατά 
τθν Θμερομθνία Αρχείου για τθ Συνζλευςθ. Πλοι οι Μζτοχοι τθσ Τράπεηασ των οποίων τα 
ονόματα εμφανίηονται ςτο μθτρϊο μετόχων τθσ Τράπεηασ κατά τθν Θμερομθνία Αρχείου 
για τθ Συνζλευςθ κα ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ και ψιφου ςτθν ΕΓΣ με βάςθ τον αρικμό 
των Υφιςτάμενων Μετοχϊν που είναι εγγεγραμμζνεσ ςτο όνομά τουσ τθ δεδομζνθ ςτιγμι. 

Κάκε Μζτοχοσ δικαιοφται να διορίςει πλθρεξοφςιο αντιπρόςωπο για να παραςτεί και να 
ψθφίςει αντ’ αυτοφ. Ο εν λόγω πλθρεξοφςιοσ αντιπρόςωποσ δεν είναι αναγκαίο να είναι 
Μζτοχοσ τθσ Τράπεηασ. Το ζντυπο Διοριςμοφ Ρλθρεξοφςιου Αντιπροςϊπου ενςωματϊνεται 
ςτο Μζροσ XI του παρόντοσ εγγράφου. Για να κεωρθκεί ζγκυρο, το Ζντυπο Διοριςμοφ 
Ρλθρεξοφςιου Αντιπροςϊπου κα πρζπει να λθφκεί ςτο Εγγεγραμμζνο Γραφείο τθσ 
Τράπεηασ μζχρι τισ 10:00 π.μ. ςτισ 11 Δεκεμβρίου 2016. Ανεξαρτιτωσ του εάν προτίκεςτε να 
παραςτείτε ι όχι ςτθν ΕΓΣ, παρακαλείςτε όπωσ ςυμπλθρϊςετε και υπογράψετε το Ζντυπο 
Διοριςμοφ Ρλθρεξοφςιου Αντιπροςϊπου και να το επιςτρζψετε ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ 
που αναγράφονται ςε αυτό.   

Οι Μζτοχοι οι οποίοι κα ζχουν ςυμπλθρϊςει και επιςτρζψει το Ζντυπο Διοριςμοφ 
Ρλθρεξοφςιου Αντιπροςϊπου, κα ζχουν το δικαίωμα, εφόςον το επικυμοφν, να παραςτοφν 
ςτθν ΕΓΣ και να ψθφίςουν αυτοπροςϊπωσ αντί μζςω του πλθρεξοφςιου αντιπροςϊπου 
τουσ. 

Οι Μζτοχοι ζχουν το δικαίωμα να διορίςουν πλθρεξοφςιο αντιπρόςωπο για το ςφνολο ι 
μζροσ των Υφιςτάμενων Μετοχϊν τουσ (το ςφνολο των οποίων δεν πρζπει να υπερβαίνει το 
ςυνολικό αρικμό μετοχϊν που διατθροφνται από το Μζτοχο ςε Μερίδα Επενδυτι ςτο ΧΑΚ 
ι ςε Μερίδα Επενδυτι ςτο ΧΑ). Οι Μζτοχοι οι οποίοι κα διορίςουν πλθρεξοφςιο 
αντιπρόςωπο για να ψθφίςει εκ μζρουσ τουσ, αλλά επικυμοφν να κακορίςουν τον τρόπο με 
τον οποίο κα κατανεμθκοφν οι ψιφοι τουσ, κα πρζπει να το υποδείξουν ςυμπλθρϊνοντασ 
τα ανάλογα πεδία ςτο Ζντυπο Διοριςμοφ Ρλθρεξοφςιου Αντιπροςϊπου. Οι Μζτοχοι που 
διατθροφν τισ μετοχζσ ςε Μερίδα Επενδυτι ςτο ΧΑ δεν χρειάηεται να δεςμεφςουν τισ 
μετοχζσ τουσ για να μποροφν να ψθφίςουν ι/και για να εκπροςωπθκοφν ςτθν ΕΓΣ. 
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(γ)  Επικφρωςθ του χεδίου και ζγκριςθ τθσ Μείωςθσ Κεφαλαίου από το Δικαςτιριο 

Σφμφωνα με τον περί Εταιρειϊν Νόμο τθσ Κφπρου, το Σχζδιο απαιτεί τθν επικφρωςι του 
από το Δικαςτιριο και για τθ Μείωςθ Κεφαλαίου απαιτείται θ ζγκριςθ του Δικαςτθρίου. Θ 
BΟC Holdings επιβεβαίωςε ότι ζχει δϊςει τθ ςυγκατάκεςι τθσ για εκπροςϊπθςθ τθσ από 
τον δικθγόρο τθσ Τράπεηασ ςτθν Δικαςτικι Ακρόαςθ με ςκοπό να ςυναινζςει και να 
δεςμευτεί εκ μζρουσ τθσ BOC Holdings ενϊπιον του Δικαςτθρίου. Το Σχζδιο (και θ ςχετικι 
Μείωςθ Κεφαλαίου) κα τεκεί ςε ιςχφ ςφμφωνα με τουσ όρουσ που το διζπουν, με τθν 
παράδοςθ αντίγραφου τθσ Δικαςτικισ Απόφαςθσ ςτον Ζφορο Εταιρειϊν και με τθν 
εγγραφι τθσ Μείωςθσ Κεφαλαίου από τον Ζφορο Εταιρειϊν. 

Αφοφ το χζδιο τεκεί ςε ιςχφ, κα καταςτεί δεςμευτικό για όλουσ τουσ Μετόχουσ, 
ανεξαρτιτωσ από το εάν, ζχοντασ τζτοιο δικαίωμα, ςυμμετείχαν ι όχι, ι εάν ψιφιςαν 
υπζρ ι κατά του χεδίου ι των Ψθφιςμάτων του χεδίου ςτθν ΕΓ. 

Εάν το Σχζδιο δεν τεκεί ςε ιςχφ κατά τθν ι πριν από τθν Τελευταία Θμερομθνία Εφαρμογισ, 
το Σχζδιο κα λιξει και οι Μζτοχοι κα ςυνεχίςουν να κατζχουν τισ Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ 
τουσ οι οποίεσ κα παραμείνουν ειςθγμζνεσ ςτο ΧΑΚ και ςτο ΧΑ. 

(δ) Θμερομθνία Λςχφοσ 

Το Σχζδιο κα τεκεί ςε ιςχφ: (i) με τθν παράδοςθ επίςθμου αντιγράφου τθσ Δικαςτικισ 
Απόφαςθσ, ωσ εγκρίκθκε από το Δικαςτιριο, ςτον Ζφορο Εταιρειϊν, και (ii) τθν εγγραφι 
τθσ Μείωςθσ Κεφαλαίου από τον Ζφορο Εταιρειϊν. 

 (ε) Σροποποίθςθ του χεδίου 

Το Σχζδιο προνοεί τθν από κοινοφ ςυναίνεςθ τθσ Τράπεηασ και τθσ BOC Holdings, εκ μζρουσ 
όλων των προςϊπων που επθρεάηονται, για οποιαδιποτε τροποποίθςθ ι προςκικθ ςτο 
Σχζδιο, όπωσ αυτό εγκρικεί από το Δικαςτιριο, ι με οποιαδιποτε προχπόκεςθ εγκρικεί ι 
επιβλθκεί από το Δικαςτιριο. Δεν κεωρείται πικανό να εγκρίνει το Δικαςτιριο 
οποιαδιποτε τροποποίθςθ ι προςκικθ ι να επιβάλει οποιαδιποτε προχπόκεςθ που 
αφορά το Σχζδιο που κα μποροφςε να επθρεάςει ςθμαντικά τα ςυμφζροντα των Μετόχων, 
χωρίσ οι ίδιοι να είναι ενιμεροι για τζτοια τροποποίθςθ, προςκικθ ι προχπόκεςθ. Σε αυτι 
τθν περίπτωςθ, επαφίεται ςτθ διακριτικι ευχζρεια του Δικαςτθρίου να αποφαςίςει αν 
πρζπει να πραγματοποιθκεί ςυνζλευςθ των Μετόχων τθσ Τράπεηασ. Ραρομοίωσ, εάν 
υποβλθκεί τροποποίθςθ, προςκικθ ι προχπόκεςθ που κατά τθν άποψθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου, είναι τζτοιασ φφςεωσ ι ςθμαςίασ που απαιτεί τθ ςυναίνεςθ των Μετόχων, 
τότε το Διοικθτικό Συμβοφλιο δεν κα προβεί ςτισ αναγκαίεσ ενζργειεσ για να τεκεί το  
Σχζδιο ςε ιςχφ, εκτόσ εάν και μζχρισ ότου, λθφκεί μια τζτοια ςυναίνεςθ. 

5. ΠΡΟΫΠΟΚΕΕΛ ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΣΟΤ ΧΕΔΛΟΤ 

Θ εφαρμογι του Σχεδίου προχποκζτει τθν εκ των προτζρων εκπλιρωςθ των ακόλουκων: 

(α) τθν ζγκριςθ του Σχεδίου από τθν πλειοψθφία των Μετόχων που είναι εγγεγραμμζνοι ςτο 
μθτρϊο μετόχων τθσ Τράπεηασ κατά τθν Θμερομθνία Αρχείου για τθ Συνζλευςθ και που κα 
είναι παρόντεσ και κα ζχουν δικαίωμα να ψθφίςουν ςτθν ΕΓΣ (ι ςτθν εξ αναβολισ ΕΓΣ) και 

ψθφίηουν είτε αυτοπροςϊπωσ είτε μζςω πλθρεξοφςιου αντιπρόςωπου, 

(β) τθ Μείωςθ Κεφαλαίου και τθν επακόλουκθ ζκδοςθ μετοχϊν τθσ Τράπεηασ προσ τθν BOC 
Holdings, με ψιφιςμα που κα εγκρικεί ςτθν ΕΓΣ από πλειοψθφία θ οποία δεν κα είναι 
μικρότερθ του 75 τοισ εκατό των ψιφων που κα καταγραφοφν, 
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(γ) τθν επικφρωςθ του Σχεδίου από το Δικαςτιριο με ι χωρίσ τροποποίθςθ (και δεδομζνου ότι 
τζτοια τροποποίθςθ κα γίνει αποδεκτι από τθν Τράπεηα και τθν BOC Holdings) και τθν 
ζγκριςθ τθσ Μείωςθσ Κεφαλαίου από το Δικαςτιριο και: 

(i) τθν παράδοςθ επίςθμου αντίγραφου τθσ Δικαςτικισ Απόφαςθσ ςτον Ζφορο 
Εταιρειϊν, και   

(ii)  τθν εγγραφι τθσ Μείωςθσ Κεφαλαίου από τον  Ζφορο Εταιρειϊν, 

(δ) τθ βεβαίωςθ του FCA προσ τθν BOC Holdings ι τον αντιπρόςωπό τθσ (δεδομζνθσ τθσ μθ 
απόςυρςθσ τθσ βεβαίωςθσ) για τθν ζγκριςθ τθσ αίτθςθσ για ειςαγωγι των Νζων Μετοχϊν 
ςτο Επίςθμο Μθτρϊο του FCA και τθν ειςαγωγι τουσ προσ διαπραγμάτευςθ ςτθν Κφρια 
Αγορά του LSE και ότι (μετά τθν εκπλιρωςθ όλων των προχποκζςεων ςτισ οποίεσ υπόκειται 
μια τζτοια ζγκριςθ) αυτι κα τεκεί ςε ιςχφ μόλισ ανακοινωκεί θ απόφαςθ του UK Listing 
Authority («UKLA») για τθν ειςαγωγι των Νζων Μετοχϊν ςφμφωνα με τον Κανονιςμό 
3.2.7G των Κανονιςμϊν Ειςαγωγισ του FCA (FCA Listing Rules), 

(ε) τθ βεβαίωςθ του LSE προσ τθν BOC Holdings ι τον αντιπρόςωπό τθσ (δεδομζνθσ τθσ μθ 
απόςυρςθσ τθσ βεβαίωςθσ) για τθν ειςαγωγι όλων των Νζων Μετοχϊν προσ 
διαπραγμάτευςθ ςτθν Κφρια Αγορά  του LSE, 

(ςτ) τθ βεβαίωςθ του ΧΑΚ προσ τθν BOC Holdings ι τον αντιπρόςωπό τθσ (δεδομζνθσ τθσ μθ 
απόςυρςθσ τθσ βεβαίωςθσ) για τθν ζγκριςθ τθσ αίτθςθσ για ειςαγωγι των Νζων Μετοχϊν 
ςτθν Κφρια Αγορά του ΧΑΚ και ότι (μετά τθν εκπλιρωςθ όλων των προχποκζςεων ςτισ 
οποίεσ υπόκειται μια τζτοια ζγκριςθ) αυτι κα τεκεί ςε ιςχφ μόλισ ανακοινωκεί θ απόφαςθ 
του ΧΑΚ για τθν ειςαγωγι των Νζων Μετοχϊν ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ ειςαγωγισ 
του ΧΑΚ, 

(η) τθ βεβαίωςθ του ΧΑΚ προσ τθν BOC Holdings ι τον αντιπρόςωπό τθσ (και νοουμζνου ότι 
τζτοια διαβεβαίωςθ δεν κα αποςυρκεί) για τθν ειςαγωγι προσ διαπραγμάτευςθ όλων των 
Νζων Μετοχϊν ςτθν Κφρια Αγορά του ΧΑΚ, 

(θ) τισ εκ των προτζρων εγκρίςεισ τθσ ΕΚΤ και τθσ ΚΤΚ ςε ςχζςθ με απαιτιςεισ αναφορικά με 
αλλαγι ελζγχου, και που αφοροφν τθν προςκικθ τθσ BOC Holdings ωσ μθτρικισ εταιρείασ 
του Συγκροτιματοσ, 

(κ) τθ λιψθ όλων των υπόλοιπων απαραίτθτων κανονιςτικϊν εγκρίςεων, ςυναινζςεων ι 
ειδοποιιςεων (εάν υφίςτανται) από τισ ςχετικζσ δικαιοδοςίεσ που αφοροφν τθν προςκικθ 
τθσ BOC Holdings ωσ μθτρικισ εταιρεία του Συγκροτιματοσ, και 

(ι) εκτόσ από και ςε ςχζςθ με τα ηθτιματα που αναφζρονται ςτισ προχποκζςεισ (δ), (θ) και (κ), 
καμία κεντρικι τράπεηα, κυβζρνθςθ ι κυβερνθτικό, θμικρατικό, υπερεκνικό, νομοκετικό, 
διοικθτικό ι ρυκμιςτικό ςϊμα ι ςφνδεςμοσ, ίδρυμα ι αντιπροςωπεία (περιλαμβανομζνθσ 
οποιαςδιποτε εμπορικισ αντιπροςωπείασ) ι οποιοδιποτε δικαςτιριο, αντιπροςωπευτικό 
ςϊμα υπαλλιλων ι οποιοςδιποτε άλλοσ φορζασ (περιλαμβανομζνων, χωρίσ περιοριςμό, 
οποιουδιποτε επαγγελματικοφ, περιβαλλοντικοφ ι διερευνθτικοφ ςϊματοσ ι αρχισ) ι 
οποιοδιποτε πρόςωπο ςε οποιαδιποτε δικαιοδοςία (τα «Σρίτα Μζρθ») ζχει δϊςει 
ειδοποίθςθ απόφαςισ του να ξεκινιςει ι να εφαρμόςει, ι ζχει ξεκινιςει, εφαρμόςει ι 
εγγράφωσ απειλιςει τθν ζναρξθ οποιαςδιποτε ενζργειασ, διαδικαςίασ, αγωγισ, ζρευνασ, 
απαίτθςθσ ι αναφοράσ (και, ςε κάκε περίπτωςθ, να μθν ζχει ρθτά ανακαλζςει αυτά) ι ζχει 
απαιτιςει τθ λιψθ οποιαςδιποτε ενζργειασ ι άλλωσ πϊσ να ζχει πράξει οτιδιποτε, ι να 
ζχει κεςπίςει ι ςυντάξει ι προτείνει οποιοδιποτε νόμο, κανονιςμό, εντολι ι απόφαςθ 
(και, ςε κάκε περίπτωςθ, να μθν ζχει ρθτά ανακαλζςει αυτά) και δεν ςυνεχίηει να υφίςταται 
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οποιοςδιποτε  νόμοσ, ρφκμιςθ, εντολι ι απόφαςθ που κα μποροφςε ι που μπορεί εφλογα 
να αναμζνεται ότι κα μποροφςε (ςε κάκε περίπτωςθ, θ οποία είναι ςθμαντικι ςτο πλαίςιο 
του Σχεδίου) να:  

(i) καταςτιςουν το Σχζδιο ι τθν εφαρμογι του ι τον ζλεγχο ι τθ διαχείριςθ τθσ 
Τράπεηασ από τθν BOC Holdings, άκυρθ, μθ εφαρμοςτζα ι/και παράνομθ ςφμφωνα 
με τουσ νόμουσ τθσ εκάςτοτε ςχετικισ δικαιοδοςίασ, ι με άλλο τρόπο, άμεςα ι 
ζμμεςα, να αποτρζψουν ι απαγορεφςουν, περιορίςουν, καταςτείλουν ι 
κακυςτεριςουν ουςιαςτικά τθν πιο πάνω εφαρμογι, ζλεγχο ι διαχείριςθ ι με άλλο 
τρόπο να επθρεάςουν, ι να επιβάλουν επιπρόςκετουσ όρουσ ι υποχρεϊςεισ ι με 
άλλο τρόπο να αμφιςβθτιςουν, εμποδίςουν, παρζμβουν ι απαιτιςουν τθν 
τροποποίθςθ του Σχεδίου ι τον ζλεγχο ι τθ διαχείριςθ τθσ Τράπεηασ από τθν BOC 
Holdings ςε βακμό που να είναι ουςιϊδθσ ςτα πλαίςια του Σχεδίου, 

(ii) επιβάλουν οποιουςδιποτε περιοριςμοφσ ι να επιφζρουν κακυςτεριςεισ, άμεςα ι 
ζμμεςα, ςε ςχζςθ με τθ δυνατότθτα τθσ BOC Holdings, να κατζχει ι να αςκεί 
αποτελεςματικά όλα ι οποιαδιποτε δικαιϊματα ιδιοκτθςίασ ςε ςχζςθ με μετοχζσ ι 
άλλεσ κινθτζσ αξίεσ τθσ Τράπεηασ ι τθν ικανότθτα οποιουδιποτε μετόχου του 
Συγκροτιματοσ άμεςα ι ζμμεςα, να κρατά ι να αςκεί αποτελεςματικά όλα ι 
οποιαδιποτε δικαιϊματα ιδιοκτθςίασ ςε ςχζςθ με μετοχζσ ι άλλεσ κινθτζσ αξίεσ (ι 
τα αντίςτοιχα), ι να αςκιςει δικαίωμα ψιφου ι ελζγχου ςε οποιοδιποτε μζτοχο 
του Συγκροτιματοσ, ςε βακμό που είναι ουςιϊδθσ, ςτα πλαίςια του Συγκροτιματοσ 
ςτο ςφνολό του, 

(iii) απαιτιςουν, να αποτρζψουν ι να κακυςτεριςουν τθν εκχϊρθςθ από οποιοδιποτε 
μζτοχο του Συγκροτιματοσ οποιωνδιποτε μετοχϊν, χρεογράφων (ι άλλων 
ιςοδφναμων) ι άλλων ςυμφερόντων ςε οποιοδιποτε μζτοχο του Συγκροτιματοσ ι 
οποιοδιποτε περιουςιακό ςτοιχείο ςε βακμό που είναι ουςιϊδθσ ςτα πλαίςια του 
Συγκροτιματοσ ςτο ςφνολό του, ι 

(iv) αλλιϊσ να επθρεάςουν δυςμενϊσ οποιοδιποτε ι το ςφνολο των δραςτθριοτιτων, 
των περιουςιακϊν ςτοιχείων, τθσ οικονομικισ ι εμπορικισ κζςθσ, τα κζρδθ ι τισ 
προοπτικζσ οποιουδιποτε μζτοχου του Συγκροτιματοσ ςε βακμό που είναι 
ουςιϊδθσ ςτα πλαίςια του Συγκροτιματοσ ςτο ςφνολο του, 

και όλεσ τισ ιςχφουςεσ περιόδουσ αναμονισ ι και άλλεσ χρονικζσ περιόδουσ 
(περιλαμβανομζνων τυχόν παρατάςεων των πιο πάνω), κατά τθ διάρκεια των οποίων ζνα 
τζτοιο Τρίτο Μζροσ κα μποροφςε να αποφαςίςει όπωσ λάβει, κινιςει, εφαρμοςτεί ι 
απειλιςει για οποιαδιποτε τζτοια ενζργεια, διαδικαςία, αγωγι, απαίτθςθ, ζρευνα ι 
αναφορά ςφμφωνα με τουσ νόμουσ οποιαςδιποτε δικαιοδοςίασ ςε ςχζςθ με τθ λιξθ, 
εκπόνθςθ ι τερματιςμό του Σχεδίου. 

Θ Τράπεηα και θ BOC Holdings διατθροφν το δικαίωμα να αποποιθκοφν από κοινοφ, πλιρωσ ι εν 
μζρει, οποιεςδιποτε από τισ παραπάνω προχποκζςεισ, ςτο βακμό που αφοροφν το Συγκρότθμα ι 
οποιοδιποτε μζροσ του, νοουμζνου ότι κάτι τζτοιο δεν αντιβαίνει τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

Το Σχζδιο δεν κα τεκεί ςε ιςχφ εκτόσ εάν οι πιο πάνω προχποκζςεισ ικανοποιθκοφν  ι (όπου θ 
αποποίθςι τουσ είναι δυνατι) αποποιθκοφν,  ι, όπου αυτό προςφζρεται, ζχει από κοινοφ 
αποφαςιςτεί από τθν Τράπεηα και τθν BOC Holdings ότι ζχουν ι παραμζνουν ικανοποιθμζνεσ μζχρι 
όχι αργότερα τθσ Θμερομθνίασ Ιςχφοσ  (ι ςε τζτοια μεταγενζςτερθ θμερομθνία θ οποία κα 
ςυμφωνθκεί από κοινοφ από τθν Τράπεηα και τθν BOC Holdings και (εάν αυτό απαιτείται) που το 
Δικαςτιριο κα επιτρζψει και, κατά τθ δεδομζνθ ςτιγμι κεωρθκεί ότι θ εφαρμογι του Σχεδίου 
ςυνεχίηει να είναι προσ το ςυμφζρον τθσ Τράπεηασ και των Μετόχων τθσ. 
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Θ Τράπεηα και θ BOC Holdings δεν κα ζχουν οποιαδιποτε υποχρζωςθ να αποποιθκοφν (όπου αυτό 
είναι δυνατόν), να κακορίςουν ότι κα ι ότι παραμζνουν ικανοποιθμζνεσ ι να αντιμετωπίςουν ωσ 
να ζχουν ικανοποιθκεί οποιεςδιποτε από τισ προχποκζςεισ για τισ οποίεσ είναι δυνατι θ 
αποποίθςθ τουσ , κατά θμερομθνία προγενζςτερθ τθσ τελευταίασ θμερομθνίασ για τθν πλιρωςθ 
τζτοιασ προχπόκεςθσ παρά το γεγονόσ ότι οι υπόλοιπεσ προχποκζςεισ του Σχεδίου μπορεί ςε 
τζτοια προγενζςτερθ θμερομθνία να αποποιθκοφν ι ικανοποιθκοφν και ότι ςε μια τζτοια 
προγενζςτερθ θμερομθνία, οι ςυνκικεσ δεν δείκνυαν ότι οποιαδιποτε από τισ εν λόγω 
προχποκζςεισ δεν κα πλθρείτο. 

Το Σχζδιο εμπεριζχει πρόνοια ϊςτε θ Τράπεηα και θ  BOC Holdings να μποροφν από κοινοφ να 
ςυγκατατεκοφν, εκ μζρουσ όλων των προςϊπων που επθρεάηονται, για οποιαδιποτε  τροποποίθςθ 
ι προςκικθ ςτο Σχζδιο,  ι ςε οποιαδιποτε προχπόκεςθ εγκρικεί ι επιβλθκεί από το Δικαςτιριο. 
Δεν κεωρείται πικανό να εγκρίνει ι να επιβάλει το Δικαςτιριο οποιαδιποτε τροποποίθςθ, ι 
προςκικθ, ι να επιβάλει οποιαδιποτε προχπόκεςθ που αφορά το Σχζδιο που κα μποροφςε να 
επθρεάςει ςθμαντικά τα ςυμφζροντα των Μετόχων, χωρίσ οι ίδιοι να είναι ενιμεροι για τζτοια 
τροποποίθςθ, προςκικθ ι προχπόκεςθ. Θα επαφίεται ςτθ διακριτικι ευχζρεια του Δικαςτθρίου να 
αποφαςίςει αν πρζπει να πραγματοποιθκεί ςυνζλευςθ των μετόχων τθσ Τράπεηασ για να λθφκεί θ 
ςυγκατάκεςθ των Μετόχων. Ραρομοίωσ, εάν υποβλθκεί τροποποίθςθ, προςκικθ ι προχπόκεςθ, 
που κατά τθν άποψθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, είναι τζτοιασ φφςεωσ ι ςθμαςίασ που απαιτεί τθ 
ςυναίνεςθ των Μετόχων, τότε το Διοικθτικό Συμβοφλιο δεν κα προβεί ςτισ αναγκαίεσ ενζργειεσ για 
τθν εφαρμογι του  Σχεδίου, εκτόσ εάν, και μζχρισ ότου λθφκεί μια τζτοια ςυγκατάκεςθ. 

Εάν το Σχζδιο επικυρωκεί κατά τθν Δικαςτικι Ακρόαςθ και οι υπόλοιπεσ προχποκζςεισ του Σχεδίου 
ζχουν πλθρωκεί ι αποποιθκεί, το Σχζδιο αναμζνεται να τεκεί ςε ιςχφ, και θ διαπραγμάτευςθ των 
Νζων Μετοχϊν αναμζνεται να αρχίςει, υπό τθν αίρεςθ τθσ Δικαςτικισ Απόφαςθσ, περίπου οχτϊ  
εργάςιμεσ μζρεσ μετά τθν Θμερομθνία Αρχείου Σχεδίου. Εάν το Σχζδιο δεν τεκεί ςε ιςχφ τθν ι πριν 
από τθν Τελευταία Θμερομθνία Εφαρμογισ, κα εκπνεφςει, και ςε τζτοια περίπτωςθ δεν κα υπάρξει 
νζα μθτρικι εταιρεία τθσ Τράπεηασ, οι Μζτοχοι κα παραμείνουν μζτοχοι τθσ Τράπεηασ και οι 
Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ κα εξακολουκιςουν να είναι ειςθγμζνεσ και να διαπραγματεφονται ςτο ΧΑΚ 
και ςτο ΧΑ. 

6. ΤΝΕΠΕΛΕ ΣΟΤ ΧΕΔΛΟΤ 

Σφμφωνα με το Σχζδιο, οι Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ κα αντικαταςτακοφν με Νζεσ Μετοχζσ ι με 
Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ των οποίων ο αρικμόσ κα 
κακοριςτεί ςφμφωνα με τθ Βάςθ Ενοποίθςθσ. Το αναλογικό δικαίωμα ςυμμετοχισ των Μετόχων 
ςτο κεφάλαιο και τα ειςοδιματα του Συγκροτιματοσ δεν κα επθρεαςτοφν από τθν εφαρμογι του 
Σχεδίου. Σφμφωνα με τουσ όρουσ του Σχεδίου, οι Μζτοχοι δεν κα λάβουν οποιοδιποτε ποςό ςε 
μετρθτά (εκτόσ από οριςμζνεσ περιοριςμζνεσ περιπτϊςεισ οι οποίεσ αναφζρονται ςτον Προ 5 του 
Σχεδίου που περιλαμβάνεται ςτο Μζροσ IX του παρόντοσ εγγράφου). 

Αμζςωσ μετά που το Σχζδιο κα τεκεί ςε ιςχφ, θ BOC Holdings δεν κα κατζχει άλλα περιουςιακά 
ςτοιχεία εκτόσ από:  

(α) τισ μετοχζσ που αποτελοφν το ςφνολο του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ, και 

(β) μικροποςά ταμειακά υπόλοιπα (cash balances). 

Λεπτομζρειεσ ςχετικά με ςυγκεκριμζνεσ πτυχζσ τθσ φορολογικισ μεταχείριςθσ του Σχεδίου για 
ςυγκεκριμζνουσ Μετόχουσ τθσ Τράπεηασ παρατίκενται ςτθν ενότθτα με τίτλο «Φορολογία» ςτο 
Μζροσ VIII του παρόντοσ εγγράφου. 
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Θ Τράπεηα ζχει ενθμερωκεί ότι, αφοφ το Σχζδιο τεκεί ςε ιςχφ, είναι πρόκεςθ τθσ BOC Holdings 
όπωσ οι γενικζσ ςυνελεφςεισ διεξάγονται ςτθν Κφπρο. Ρροτίκεται όπωσ οι πλθροφορίεσ προσ τουσ 
μετόχουσ κα ςυνεχίςουν να κοινοποιοφνται μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του Συγκροτιματοσ που κα 
παραμείνει θ www.bankofcyprus.com. 

7. ΕΛΑΓΩΓΘ, ΔΛΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΘ, ΕΚΚΑΚΑΡΛΘ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ KAI ΠΑΡΑΣΑΣΛΚΑ ΔΛΚΑΛΩΜΑΣΑ 

(α) Ειςαγωγι και διαπραγμάτευςθ Τφιςτάμενων Μετοχϊν 

Ρριν το Σχζδιο τεκεί ςε ιςχφ, κα γίνουν αιτιςεισ προσ το ΧΑΚ και το ΧΑ για τθν αναςτολι τθσ 

διαπραγμάτευςθσ των Υφιςτάμενων Μετοχϊν ςτο ΧΑΚ και ςτο ΧΑ αντίςτοιχα. Θ τελευταία θμζρα 

διαπραγμάτευςθσ των Υφιςτάμενων Μετοχϊν ςτο ΧΑΚ και ςτο ΧΑ αναμζνεται να είναι, υπό τθν 

αίρεςθ τθσ Δικαςτικισ Απόφαςθσ, τουλάχιςτον δφο εργάςιμεσ μζρεσ μετά τθν ανακοίνωςθ τθσ 

Τράπεηασ για τθν ζκδοςθ τθσ Δικαςτικισ Απόφαςθσ. Στθ ςυνζχεια και νοουμζνου ότι  το Σχζδιο κα 

τεκεί ςε ιςχφ, οι Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ κα ακυρωκοφν. 

 

(β) Ειςαγωγι και διαπραγμάτευςθ Νζων Μετοχϊν 

Θα γίνουν αιτιςεισ για τθν ειςαγωγι των Νζων Μετοχϊν ςτο Επίςθμο Μθτρϊο του FCA και για τθ 
διαπραγμάτευςθ των ειςθγμζνων κινθτϊν αξιϊν ςτθν Κφρια Αγορά του LSE. Θ απόφαςθ για τθν 
ειςαγωγι των Νζων Μετοχϊν ςτο Επίςθμο Μθτρϊο του FCA και τθ διαπραγμάτευςι τουσ ςτθν 
Κφρια Αγορά ειςθγμζνων κινθτϊν αξιϊν του LSE εναπόκειται ςτθν αποκλειςτικι διακριτικι 
ευχζρεια του FCA και του LSE αντίςτοιχα.  

Επιπρόςκετα, κα γίνει αίτθςθ για τθν ειςαγωγι και διαπραγμάτευςθ των Νζων Μετοχϊν ςτθν 
Κφρια Αγορά του ΧΑΚ. Θ ειςαγωγι και διαπραγμάτευςθ των Νζων Μετοχϊν ςτο ΧΑΚ εναπόκειται 
ςτθν αποκλειςτικι διακριτικι ευχζρεια του Συμβουλίου του ΧΑΚ. 

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα (που παρατίκεται ςτο Μζροσ V του παρόντοσ εγγράφου), αν 
κρικεί αναγκαίο, μπορεί να διαφοροποιθκεί ςε περίπτωςθ που αναβλθκοφν οποιεςδιποτε 
ςυνελεφςεισ που απαιτοφνται για τθν ζγκριςθ των διακανονιςμϊν που περιγράφονται ςτο παρόν 
ζγγραφο ι εφόςον υπάρχει οποιαδιποτε κακυςτζρθςθ ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ επικφρωςθσ του 
Σχεδίου από το Δικαςτιριο. Σε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ, θ ακφρωςθ των Υφιςτάμενων Μετοχϊν 
κα αναβλθκεί και οι Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ κα ςυνεχίςουν να είναι ειςθγμζνεσ και να 
διαπραγματεφονται ςτθν Κφρια Αγορά του ΧΑΚ και του ΧΑ.  

(γ) Εκκακάριςθ υναλλαγϊν 

Εφόςον το Σχζδιο τεκεί ςε ιςχφ, θ εκκακάριςθ των ςυναλλαγϊν ςε Νζεσ Μετοχζσ κα διενεργθκεί με 
τον τρόπο που ορίηεται  πιο κάτω. 

http://www.bankofcyprus.com/
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Εκκακάριςθ ςυναλλαγϊν ςτο LSE 

Θ BOC Holdings, πριν τθν Ειςαγωγι, κα προβεί ςε διευκετιςεισ ζτςι ϊςτε οι Νζεσ Μετοχζσ να 
εκδοκοφν και να εγγραφοφν (εκτόσ όςον αφορά τισ Δεςμευμζνεσ Μετοχζσ) ςε αποχλοποιθμζνθ 
μορφι ςτουσ λογαριαςμοφσ CREST των Μετόχων οι οποίοι ζγκυρα κα ζχουν επιλζξει να λάβουν 
Νζεσ Μετοχζσ μζςω του Εντφπου Επιλογισ Μετοχϊν. Το CREST είναι αποχλοποιθμζνο ςφςτθμα 
εκκακάριςθσ ςυναλλαγϊν, το οποίο διαχειρίηεται θ Euroclear UK & Ireland το οποίο κα ζχει τθ 
δυνατότθτα απόδειξθσ τθσ φπαρξθσ κινθτϊν αξιϊν με τρόπο άλλο από τθν φπαρξθ πιςτοποιθτικοφ 
(δθλαδι ςε αποχλοποιθμζνθ μορφι) και τθσ μεταβίβαςθσ με άλλο τρόπο από τθν ςυμπλιρωςθ 

εντφπου μεταβίβαςθσ (δθλαδι ςε αποχλοποιθμζνθ μορφι). Ρροτείνεται όπωσ υπάρχει θ 
δυνατότθτα εκκακάριςθσ ςυναλλαγϊν ςε Νζεσ Μετοχζσ μζςω CREST.  

Εκκακάριςθ ςυναλλαγϊν ςτο ΧΑΚ 

Ρριν τθν Ειςαγωγι, θ BOC Holdings κα ςυνάψει διευκετιςεισ αποκετθρίου ϊςτε οι Μζτοχοι και 
άλλοι μελλοντικοί επενδυτζσ να ζχουν τθ δυνατότθτα να προβαίνουν ςτθν εκκακάριςθ ςυναλλαγϊν 
ςτισ Νζεσ Μετοχζσ μζςω του ΣΑΤ. Το ΣΑΤ αποτελεί το αποχλοποιθμζνο ςφςτθμα εκκακάριςθσ 
ςυναλλαγϊν, το οποίο τυγχάνει διαχείριςθσ από το ΚΑΜ. Επιπρόςκετα, το ΣΑΤ αποτελεί ςφςτθμα 
άμεςθσ κατοχισ, που αποτελεί μθτρϊο νόμιμων τίτλων, αλλά και οποιωνδιποτε αλλαγϊν ςτισ 
κινθτζσ αξίεσ οι οποίεσ ζχουν ειςαχκεί ςτο XAK και όλεσ οι κινθτζσ αξίεσ οι οποίεσ είναι ειςθγμζνεσ 
ςτο ΧΑΚ και εγγεγραμμζνεσ ςτο ΣΑΤ είναι ςε αποχλοποιθμζνθ μορφι. Το ΣΑΤ  διεκπεραιϊνει   τθ 
μεταβίβαςθ των κινθτϊν αξιϊν οι οποίεσ είναι ειςθγμζνεσ ςτο ΧΑΚ από ζνα πρόςωπο ςε άλλο χωρίσ 
να απαιτείται θ χριςθ οποιουδιποτε ζντυπου τίτλου (δθλ. ςε άυλθ / αποχλοποιθμζνθ μορφι).  

Για να καταςτεί δυνατι θ εκκακάριςθ ςυναλλαγϊν μζςω του ΣΑΤ, θ BOC Holdings κα ςυνάψει 
διευκετιςεισ αποκετθρίου οι οποίεσ κα επιτρζπουν ςτουσ Μετόχουσ οι οποίοι επικυμοφν να 
διαπραγματεφονται Νζεσ Μετοχζσ ειςθγμζνεσ ςτο ΧΑΚ να λάβουν Ραραςτατικά Δικαιϊματα που 
αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ. Κάκε Ραραςτατικό Δικαίωμα κα αντιπροςωπεφει το δικαίωμα 
μίασ Νζασ Μετοχισ. Με βάςθ αυτζσ τισ διευκετιςεισ, οι Νζεσ Μετοχζσ κα εκδοκοφν προσ το 
Θεματοφφλακα, και όχι απευκείασ ςτουσ Μετόχουσ και ο τίτλοσ των Νζων Μετοχϊν που κα 
ειςαχκοφν ςτο ΧΑΚ κα βρίςκεται νομικά ςτθν κατοχι του Θεματοφφλακα εκ μζρουσ του 
Αποκετθρίου. Ο Θεματοφφλακασ κα κατζχει το δικαίωμά του ςτισ Νζεσ Μετοχζσ ωσ εμπίςτευμα για 
τουσ Κατόχουσ ΡΔ (ο κάκε ζνασ  κα αναφζρεται ωσ «Κάτοχοσ ΡΔ»). Τα Ραραςτατικά Δικαιϊματα κα 
αποτελοφν ανεξάρτθτεσ κινθτζσ αξίεσ οι οποίεσ κα φζρουν το ίδιο ISIN με τισ Νζεσ Μετοχζσ και οι 
οποίεσ κα είναι δυνατό να διατθροφνται ςε μθ-τιτλοποιθμζνθ μορφι μόνο μζςω του ΚΑΜ και να 
μεταβιβάηονται ςε άυλθ μορφι μόνο μζςω του ΣΑΤ.  

Ρεριςςότερεσ λεπτομζρειεσ ςχετικά με τουσ όρουσ με τουσ οποίουσ τα Ραραςτατικά Δικαιϊματα 
που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ κα εκδοκοφν ςτουσ Κατόχουσ ΡΔ παρατίκενται ςτθν 
παράγραφο 2 του Μζρουσ VII του παρόντοσ εγγράφου.  

H BOC Holdings διατθρεί το δικαίωμα να παραδϊςει οποιεςδιποτε Νζεσ Μετοχζσ ςε τιτλοποιθμζνθ 
μορφι. Ωςτόςο, το εν λόγω δικαίωμα είναι πικανό να εξαςκθκεί μόνο ςε περίπτωςθ οποιαςδιποτε 
διακοπισ, βλάβθσ ι κατάρρευςθσ: (i) του CREST (ι οποιουδιποτε μζρουσ του CREST), (ii) του ΣΑΤ, ι 
(iii) των εγκαταςτάςεων ι/και των ςυςτθμάτων του Αρχείου τθσ BOC Holdings ςε ςχζςθ με το CREST 
ι του ΚΑΜ. 
 
Ανταλλαγι Νζων Μετοχϊν με Παραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ και 
αντιςτρόφωσ 

Στθν περίπτωςθ που ζνασ Κάτοχοσ ΡΔ επικυμεί εναλλακτικά όπωσ ζχει ςτθν κατοχι του νομικό 
τίτλο για τισ Νζεσ Μετοχζσ, ι ςε διαφορετικι περίπτωςθ να ζχει ςτθν κατοχι του Νζεσ Μετοχζσ ςτο 
CREST, δφναται να επιλζξει (εκτόσ όςον αφορά οποιεςδιποτε δεςμεφςεισ ι/και επιβαρφνςεισ που 
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υφίςτανται επί των Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ, και επί των 
Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ που είναι εγγεγραμμζνα από το 
ΚΑΜ ςε ειδικό (δεςμευμζνο) λογαριαςμό εντόσ τθσ Μερίδασ Επενδυτι του ςτο ΧΑΚ ι διαφορετικά 
είναι καταχωρθμζνα από το ΚΑΜ ςε «παγοποιθμζνθ μορφι») ςε οποιαδιποτε χρονικι ςτιγμι τθ 
μετατροπι των Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων του ςτισ υποκείμενεσ Νζεσ Μετοχζσ ειδοποιϊντασ το 
ΚΑΜ ι τον Χειριςτι που είναι υπεφκυνοσ για τθ Μερίδα Επενδυτι του Κάτοχου ΡΔ ςτο ΧΑΚ και 
προςκομίηοντασ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (περιλαμβανομζνων των ςτοιχείων του λογαριαςμοφ 
CREST). Πταν το Αποκετιριο ενθμερωκεί για τθν επιλογι του κατόχου και λάβει τισ ςχετικζσ 
πλθροφορίεσ, κα προχωριςει με τθν ακφρωςθ και διαγραφι των ςχετικϊν Ραραςτατικϊν 
Δικαιωμάτων από το ΣΑΤ και κα μεταφζρει τισ Νζεσ Μετοχζσ ςτο λογαριαςμό CREST βάςει των 
οδθγιϊν που κα ζχει λάβει.   

Στθν περίπτωςθ που ζνασ κάτοχοσ, αντί Νζων Μετοχϊν επικυμεί όπωσ ζχει ςτθν κατοχι του 
Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν τζτοιεσ Νζεσ Μετοχζσ ςτο ΣΑΤ, δφναται να 
επιλζξει ςε οποιαδιποτε χρονικι ςτιγμι να μετατρζψει τισ Νζεσ Μετοχζσ ςε Ραραςτατικά 
Δικαιϊματα ειδοποιϊντασ τον αρμόδιο ςυμμετζχοντα του CREST και προςκομίηοντασ τισ 
απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (περιλαμβανομζνων των ςτοιχείων τθσ Μερίδασ Επενδυτι ςτο ΧΑΚ). 
Πταν το Αποκετιριο ενθμερωκεί για τθν επιλογι του κατόχου, και παραλάβει τισ ςχετικζσ 
πλθροφορίεσ, κα διευκετιςει τθ μεταφορά των Νζων Μετοχϊν (από το ςχετικό λογαριαςμό 
ςυμμετζχοντα του CREST) ςτο Θεματοφφλακα και τθν ζκδοςθ Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων ςτο ΣΑΤ 
(ςτθ Μερίδα Επενδυτι ςτο ΧΑΚ που ζχει κακοριςτεί από τον αρχικό κάτοχο Νζων Μετοχϊν). 

(δ) Μεταβίβαςθ Νζων Μετοχϊν και Παραςτατικϊν Δικαιωμάτων 

Θ διαπραγμάτευςθ Νζων Μετοχϊν ςτο ΧΑΚ και θ εκκακάριςθ ςυναλλαγϊν ςε αυτζσ μζςω 
μεταφοράσ Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ ςτο ΣΑΤ κα 
εξαιρείται από το Ιρλανδικό τζλοσ χαρτοςιμου. Ωςτόςο, θ διαπραγμάτευςθ Νζων Μετοχϊν ςτο LSE 
και θ εκκακάριςθ ςυναλλαγϊν ςε αυτζσ μζςω του CREST, γενικά, κα υπόκειται ςε τζλοσ 
χαρτοςιμου με ςυντελεςτι 1 τοισ εκατό, ο οποίοσ υπολογίηεται επί του ςυνολικοφ ανταλλάγματοσ 
για τισ Νζεσ Μετοχζσ ι επί τθσ τιμισ αγοράσ των Νζων Μετοχϊν, οποιοδιποτε ποςό είναι 
υψθλότερο, και καταβάλλεται από τον αγοραςτι. Θ μεταφορά Νζων Μετοχϊν ι Ραραςτατικϊν 
Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ από Μζτοχο τθσ BOC Holdings μεταξφ του ΚΑΜ 
και του CREST δεν κα υπόκειται ςε Ιρλανδικό τζλοσ χαρτοςιμου, νοουμζνου ότι δεν κα υπάρξει 
αλλαγι του πραγματικοφ δικαιοφχου των υποκείμενων Νζων Μετοχϊν και θ μεταφορά δεν κα 
πραγματοποιθκεί με απϊτερο ςκοπό τθν πϊλθςθ τζτοιων μετοχϊν από τον πραγματικό δικαιοφχο 
ςε τρίτο πρόςωπο.  

(ε) Γενικά 

Οποιαδιποτε ζγγραφα και επιταγζσ (ςτθν περίπτωςθ Μετόχων Εξωτερικοφ), εάν υπάρχουν, τα 
οποία κα αποςτζλλονται από ι προσ τουσ Μετόχουσ, ι προσ οποιοδιποτε άλλο πρόςωπο 
κακορίςουν οι Μζτοχοι, κα αποςτζλλονται με δικι τουσ ευκφνθ μζςω ταχυδρομείου ςτθ διεφκυνςθ 
του Μετόχου που είναι καταχωρθμζνθ ςτο μθτρϊο μετόχων τθσ Τράπεηασ κατά τθν Θμερομθνία 
Αρχείου Σχεδίου. Στθν περίπτωςθ των από κοινοφ Μετόχων, τα ζγγραφα και οι επιταγζσ κα 
αποςτζλλονται ςε όλουσ τουσ από κοινοφ Μετόχουσ ςτθ διεφκυνςθ των Μετόχων που είναι 
καταχωρθμζνοι ςτο μθτρϊο μετόχων τθσ Τράπεηασ.   

(ςτ) Δικαιϊματα Προαίρεςθσ Μετοχϊν τθσ Σράπεηασ 

Θ BOC Holdings προτίκεται να κζςει ςε εφαρμογι το Ρρόγραμμα Δικαιωμάτων Ρροαίρεςθσ 
Μετοχϊν για επιλζξιμουσ υπαλλιλουσ και ανϊτερα ςτελζχθ του Συγκροτιματοσ. Ο ςκοπόσ του 
Ρρογράμματοσ Δικαιωμάτων Ρροαίρεςθσ Μετοχϊν είναι να παρζχει ςε επιλζξιμουσ υπαλλιλουσ 
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του Συγκροτιματοσ τθν ευκαιρία να λάβουν μια εφάπαξ παραχϊρθςθ δικαιωμάτων, και να 
επωφελθκοφν από οποιανδιποτε πικανι ανατίμθςθ τθσ αξίασ των μετοχϊν τθσ BOC Holdings.  

Το Ρρόγραμμα Δικαιωμάτων Ρροαίρεςθσ Μετοχϊν που κα εφαρμοςτεί από τθν BOC Holdings κα 
αντικαταςτιςει το μακροπρόκεςμο ςχζδιο παροχισ κινιτρων τθσ Τράπεηασ που εγκρίκθκε από 
τουσ Μετόχουσ κατά τθν ετιςια γενικι ςυνζλευςθ τθσ Τράπεηασ ςτισ 24 Νοεμβρίου 2015 και κα 
είναι πανομοιότυπο με αυτό το μακροπρόκεςμο ςχζδιο παροχισ κινιτρων, εκτόσ από: 

(i) τον αρικμό των μετοχϊν ςτθν BOC Holdings που κα εκδοκοφν ςφμφωνα με τθν εξάςκθςθ 
δικαιωμάτων βάςει του Ρρογράμματοσ Δικαιωμάτων Ρροαίρεςθσ Μετοχϊν που δεν κα 
ξεπερνά τισ 8,922,945 ςυνικεισ μετοχζσ ονομαςτικισ αξίασ €0.10 ζκαςτθ (μείωςθ από τισ 
178,458,891 ςυνικεισ μετοχζσ ςφμφωνα με τθ Βάςθ Ενοποίθςθσ), και 

(ii) τθν τιμι εξάςκθςθσ θ οποία ωσ αποτζλεςμα κα κακοριςτεί ςε υψθλότερθ τιμι, ςτα €5.00 ανά 
μετοχι. 

Το Ρρόγραμμα Δικαιωμάτων Ρροαίρεςθσ Μετοχϊν κα υπόκειται ςτισ ίδιεσ προχποκζςεισ 
απόδοςθσ όπωσ αυτζσ παρατίκενται ςτθν ανακοίνωςθ θμερομθνίασ 6 Νοεμβρίου 2015. 
Επιπρόςκετα, οποιαδιποτε δικαιϊματα ςφμφωνα με το Ρρόγραμμα Δικαιωμάτων Ρροαίρεςθσ 
Μετοχϊν μποροφν να εξαςκθκοφν το ςυντομότερο μετά το πζρασ τεςςάρων χρόνων  (και όχι πζραν 
των δζκα χρόνων) από τθν θμερομθνία παραχϊρθςθσ τουσ, ανεξαρτιτωσ του εάν υπάρξει 
οποιαδιποτε κακυςτζρθςθ ςτθν θμερομθνία παραχϊρθςισ τουσ που κα επιφζρει ανάλογθ 
κακυςτζρθςθ ςτθν αρχικι προτεινόμενθ θμερομθνία εξάςκθςισ τουσ.  

Τα ψθφίςματα διευκρινίηουν ότι θ εφαρμογι του Ρρογράμματοσ Δικαιωμάτων Ρροαίρεςθσ 
Μετοχϊν κα υπόκειται ςτθν ζγκριςθ τθσ ΕΚΤ και κα διενεργείται ςφμφωνα με τισ πρόνοιεσ του περί 
υκμίςεων Διακυβζρνθςθσ και Διαχείριςθσ ςε Ριςτωτικά Ιδρφματα Οδθγία που εκδόκθκε από τθν 
ΚΤΚ, όπωσ τροποποιείται ι αντικακίςταται από καιροφ εισ καιρόν.  

Ρροκειμζνου οι απαραίτθτεσ εγκρίςεισ των μετόχων (οι οποίεσ είναι αναγκαίεσ για τθν εφαρμογι 
του Ρρογράμματοσ Δικαιωμάτων Ρροαίρεςθσ Μετοχϊν), να υφίςτανται κατά τθν Θμερομθνία 
Ιςχφοσ, ψθφίςματα τα οποία είναι όμοια με, υπό τθν αίρεςθ αναπροςαρμογϊν που απαιτοφνται 
ςφμφωνα με τθν Ιρλανδικι νομοκεςία, και που ζχουν το ίδιο αποτζλεςμα με τα ψθφίςματα που 
εγκρίκθκαν από τουσ Μετόχουσ ςτθν ετιςια γενικι ςυνζλευςθ τθσ Τράπεηασ ςτισ 24 Νοεμβρίου 
2015, ζχουν εγκρικεί από τουσ μετόχουσ τθσ BOC Holdings πριν τθν εφαρμογι του Σχεδίου. Σφντομθ 
περιγραφι των εν λόγω ψθφιςμάτων υπάρχει ςτθν παράγραφο 1 του Μζρουσ IV του παρόντοσ 
εγγράφου. 

Το Ρρόγραμμα Δικαιωμάτων Ρροαίρεςθσ Μετοχϊν κα ςυμβάλει ςτθν εναρμόνιςθ των 
ςυμφερόντων των υπαλλιλων τθσ BOC Holdings με τα ςυμφζροντα του Συγκροτιματοσ ζτςι ϊςτε 
να διατθρθκεί θ αξία του. Θ λειτουργία του Ρρογράμματοσ Δικαιωμάτων Ρροαίρεςθσ Μετοχϊν κα 
εποπτεφεται από τθν Επιτροπι Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και Αμοιβϊν τθσ BOC Holdings.  

Επιπρόςκετεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το Ρρόγραμμα Δικαιωμάτων Ρροαίρεςθσ Μετοχϊν κα 
αποςταλοφν απευκείασ ςτον κάκε κάτοχο δικαιωμάτων προαίρεςθσ ςε εφκετο χρόνο.   

8. ΜΘ ΕΛΑΓΩΓΘ ΔΛΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΘ ΣΟ ΧΑ 

Το ςυντομότερο δυνατό μετά τθν ΕΓΣ, θ Τράπεηα κα υποβάλει επίςθμθ ειδοποίθςθ ςτο ΧΑ 
ηθτϊντασ τθν αναςτολι τθσ διαπραγμάτευςθσ των Υφιςτάμενων Μετοχϊν από τθν εργάςιμθ θμζρα 
που ακολουκεί τθν Θμερομθνία Αρχείου Σχεδίου. Θ ςχετικι ειδοποίθςθ κα προςδιορίηει ότι καμιά 
μεταφορά Υφιςτάμενων Μετοχϊν μεταξφ του ΧΑ και του ΧΑΚ, κακϊσ και καμιά  
εξωχρθματιςτθριακι ςυναλλαγι ι οποιαδιποτε άλλθ ςυναλλαγι ςε ςχζςθ με Υφιςτάμενεσ 
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Μετοχζσ κα πραγματοποιείται μετά τθν θμερομθνία αναςτολισ. Θ ακφρωςθ των Υφιςτάμενων 
Μετοχϊν όπωσ κακορίηεται ςτθ Μείωςθ Κεφαλαίου κα αντιμετωπιςτεί από το ΧΑ ωσ διαγραφι των 
Υφιςτάμενων Μετοχϊν από το ΧΑ. 

Θ Τράπεηα τερμάτιςε τισ τραπεηικζσ τθσ δραςτθριότθτεσ ςτθν Ελλάδα το 2013 μζςω τθσ διάκεςθσ 
ςτθν Τράπεηα Ρειραιϊσ των δανείων, των πάγιων περιουςιακϊν ςτοιχείων και εργαςιϊν 
χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ, ςτα πλαίςια του ςχεδίου αναδιοργάνωςθσ τθσ Τράπεηασ και τθσ 
επικζντρωςθσ τθσ ςτισ εργαςίεσ ςτθν Κφπρο. Θ Ελλθνικι οικονομία ςυνεχίηει να αντιμετωπίηει 
ςθμαντικζσ προκλιςεισ, με τθν εφαρμογι ενόσ ςυνεχιηόμενου προγράμματοσ οικονομικισ 
προςαρμογισ, τθν επιβολι ελζγχων ςτθ διακίνθςθ κεφαλαίων το 2015, τθν φπαρξθ υψθλοφ 
ποςοςτοφ ανεργίασ, το οποίο ανιλκε ςτο 23.5 τοισ εκατό  τον Μάιο του 2016, κακϊσ και αρνθτικι 
οικονομικι ανάπτυξθ τθσ τάξθσ του 0.7 τοισ εκατό κατά το πρϊτο εξάμθνο του 2016. Θ Τράπεηα 
προχωρά ςε ενζργειεσ μείωςθσ τθσ εναπομείνουςασ ζκκεςισ τθσ ςτθν Ελλάδα και ςυνεχίηει τισ 
προςπάκειζσ τθσ για εξάλειψθ τθσ εναπομείνουςασ ζκκεςισ τθσ ςτθν Ελλάδα  το ςυντομότερο 
δυνατό. 

Λόγω του ότι θ Τράπεηα ζχει επικεντρωκεί πλζον ςτθν κφρια τθσ αγορά τθν Κφπρο, κακϊσ και λόγω 
των ςυνεχιηόμενων προκλιςεων που ςυνδζονται με τθν Ελλάδα, όπωσ και τθσ επενδυτικισ βάςθσ 
τθσ Τράπεηασ που γίνεται όλο και πιο διεκνισ, δεν κεωρείται πλζον κατάλλθλθ θ ειςαγωγι των 
μετοχϊν τθσ ςτο ΧΑ. Κατά ςυνζπεια, θ BOC Holdings δεν κα αιτθκεί τθν ειςαγωγι προσ 
διαπραγμάτευςθ των Νζων Μετοχϊν ςτο ΧΑ. 

9. ΝΟΜΟΛ ΠΕΡΛ ΕΞΑΓΟΡΑ 

Ωσ δθμόςια εταιρεία περιοριςμζνθσ ευκφνθσ εγγεγραμμζνθ ςτθν Κφπρο και με εγγεγραμμζνο 
γραφείο ςτθν Κφπρο, θ Τράπεηα υπόκειται ςτισ διατάξεισ του περί Δθμοςίων Ρροτάςεων Εξαγοράσ 
Νόμου, ο οποίοσ αποτελεί τθν κφρια πθγι κανονιςμϊν ςε ςχζςθ με εξαγορζσ ςτθν Κφπρο, και 
εφαρμόηει τθν Οδθγία 2004/25/ΕΚ ςχετικά με δθμόςιεσ προτάςεισ εξαγοράσ. Αφοφ τεκεί ςε ιςχφ το 
Σχζδιο, οι Μζτοχοι κα καταςτοφν μζτοχοι τθσ BOC Holdings, εταιρείασ που ζχει ςυςτακεί ςτθν 
Ιρλανδία.  

Ωσ δθμόςια εταιρεία περιοριςμζνθσ ευκφνθσ που ζχει ςυςτακεί ςτθν Ιρλανδία και τθσ οποίασ οι 
κινθτζσ αξίεσ κα ειςαχκοφν προσ διαπραγμάτευςθ ςτο LSE και ςτο ΧΑΚ, θ BOC Holdings προτίκεται 
να ειδοποιιςει τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ Κφπρου ότι κα αποτελεί τον κφριο ρυκμιςτι τθσ BOC 
Holdings ςε ςχζςθ με τθν εξαγορά. Επομζνωσ, θ BOC Holdings κα υπόκειται ςτισ διατάξεισ τόςο του 
περί Δθμοςίων Ρροτάςεων Εξαγοράσ Νόμου όςο και του Κανονιςμοφ Εξαγορϊν τθσ Ιρλανδίασ που 
κα ιςχφουν για οποιεςδιποτε προςφορζσ προσ τουσ μετόχουσ τθσ BOC Holdings για τθν απόκτθςθ 
των μετοχϊν τουσ. 

Στθν πράξθ, θ Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ Κφπρου κα ζχει τθν ευκφνθ για τθ ρφκμιςθ κεμάτων που 
άπτονται τθσ διαδικαςίασ προςφορϊν (π.χ. του χρονοδιαγράμματοσ και τθσ διαδικαςίασ του 
κακοριςμοφ των τιμϊν προςφοράσ, των εντφπων προςφοράσ μετοχϊν και των γενικϊν 
υποχρεϊςεων που αφοροφν τισ ςχετικζσ ανακοινϊςεισ) ςφμφωνα με τον περί Δθμοςίων 
Ρροτάςεων Εξαγοράσ Νόμο. Θ Ιρλανδικι Επιτροπι Εξαγοράσ, που διαχειρίηεται τουσ Κανονιςμοφσ 
Εξαγορϊν τθσ Ιρλανδίασ, κα ζχει τθν ευκφνθ για τθ ρφκμιςθ κεμάτων που άπτονται του Ιρλανδικοφ 
περί εταιρειϊν νόμου (π.χ. τον κακοριςμό των κατάλλθλων ορίων για πρόνοιεσ εξόδου (squeeze-
out provisions) που ςχετίηονται με τθν υποχρεωτικι αγορά των μετοχϊν τθσ διαφωνοφςασ 
μειοψθφίασ ςε μια προςφορά).  
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10. ΕΝΕΧΤΡΛΑΕΛ ΤΦΛΣΑΜΕΝΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ Ε ΜΕΡΛΔΑ ΕΠΕΝΔΤΣΘ ΣΟ ΧΑΚ Ι Ε ΜΕΡΛΔΑ 
ΕΠΕΝΔΤΣΘ ΣΟ ΧΑ 

Εάν οποιεςδιποτε Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ υπόκεινται ςε οποιεςδιποτε ενεχυριάςεισ ι/και 
επιβαρφνςεισ, οι οποίεσ είναι καταχωρθμζνεσ ςτο ΚΑΜ (ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τισ ιςχφουςασ 
νομοκεςίασ), τότε κα ηθτθκεί από το Δικαςτιριο (ωσ μζροσ τθσ αίτθςθσ Δικαςτθρίου) να εκδϊςει 
διάταγμα ωσ ακολοφκωσ: Το ΧΑΚ κα καλείται όπωσ εγγράψει ενεχυριάςεισ ι/και επιβαρφνςεισ επί 
των Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ τα οποία κα εκδοκοφν ωσ 
αντάλλαγμα για τθν ακφρωςθ των Υφιςτάμενων Μετοχϊν βάςει του Σχεδίου, ωσ εάν τα ζγγραφα 
που υποβλικθκαν για τθν  εγγραφι ενεχυριάςεων ι/και επιβαρφνςεων επί των Υφιςτάμενων  
Μετοχϊν να είχαν υποβλθκεί ςτο ΧΑΚ κατά τθν Θμερομθνία Ιςχφοσ υπό περιςτάςεισ ανάλογεσ με 
εκείνεσ που επζτρεψαν τθν καταχϊριςθ των ενεχυριάςεων ι/και επιβαρφνςεων επί των 
Υφιςτάμενων Μετοχϊν για τθ δζςμευςθ ι/και επιβάρυνςθ των Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που 
αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ που κα εκδοκοφν ωσ αντάλλαγμα για τισ Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ, 
και τζτοιεσ δεςμεφςεισ ι/και επιβαρφνςεισ κα είναι ζγκυρεσ και ςε ιςχφ και κα υπόκεινται ςτουσ 
ιςχφοντεσ νόμουσ και κανονιςμοφσ του ΧΑΚ. 

Εάν οποιεςδιποτε Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ κατά τθν Θμερομθνία Αρχείου Σχεδίου υπόκεινται ςε 
οποιεςδιποτε ενεχυριάςεισ ι/και επιβαρφνςεισ, οι οποίεσ είναι καταχωρθμζνεσ ςτο ΣΑΤ του ΧΑ, 
τότε κα ηθτθκεί από το Δικαςτιριο (ωσ μζροσ τθσ αίτθςθσ Δικαςτθρίου) να εκδϊςει διάταγμα ωσ 
ακολοφκωσ: Το ΧΑΚ κα καλείται όπωσ εγγράψει παρόμοιεσ ενεχυριάςεισ ι/και επιβαρφνςεισ επί 
των Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ, τα οποία κα εκδοκοφν ωσ 
αντάλλαγμα για τθν ακφρωςθ των Υφιςτάμενων Μετοχϊν βάςει του Σχεδίου, ωσ εάν τα ζγγραφα 
που υποβλικθκαν για τθν εγγραφι των ενεχυριάςεων ι/και επιβαρφνςεων επί των Υφιςτάμενων 
Μετοχϊν αν είχαν υποβλθκεί ςτο ΧΑΚ κατά τθν Θμερομθνία Ιςχφοσ υπό περιςτάςεισ ανάλογεσ με 
εκείνεσ που επζτρεψαν τθν καταχϊριςθ των ενεχυριάςεων ι/και επιβαρφνςεων επί των 
Υφιςτάμενων Μετοχϊν για τθ δζςμευςθ ι/και επιβάρυνςθ των Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που 
αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ που κα εκδοκοφν ωσ αντάλλαγμα για τισ Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ, 
και τζτοιεσ δεςμεφςεισ ι/και επιβαρφνςεισ κα κεωροφνται ζγκυρεσ και ςε ιςχφ και κα υπόκεινται 
ςτουσ ιςχφοντεσ νόμουσ και κανονιςμοφσ του ΧΑΚ. 

Το Δικαςτιριο δφναται να μθν εκδϊςει απόφαςθ όπωσ αυτιν που αναφζρεται ςτισ πιο πάνω 
παραγράφουσ. Θ Τράπεηα ςυνιςτά όπωσ οι Μζτοχοι εξετάςουν τθ κζςθ ςτθν οποία κα βρίςκονται 
ςχετικά με οποιεςδιποτε διευκετιςεισ εξαςφάλιςθσ αναφορικά με  Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ, τθν 
πικανότθτα μθ επζκταςθσ τζτοιων διευκετιςεων εξαςφάλιςθσ ςτα Ραραςτατικά Δικαιϊματα που 
αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ και τον πικανό αντίκτυπο ςτθ ςχζςθ μεταξφ των Μετόχων και των 
δικαιοφχων τζτοιων εξαςφαλίςεων. 

Θ Τράπεηα δεν κα φζρει καμία ευκφνθ για οποιαδιποτε ζξοδα, υποχρεϊςεισ, απϊλειεσ ι ηθμιζσ 
που κα προκλθκοφν ςε Μζτοχο ι ςε αντιςυμβαλλόμενό του ςχετικά με οποιεςδιποτε ςυμφωνίεσ 
εξαςφάλιςθσ (ι με ςυμφωνίεσ εξαςφάλιςθσ που κα παφςουν να υφίςτανται), άμεςα ι ζμμεςα, ωσ 
αποτζλεςμα τθσ εφαρμογισ του Σχεδίου. 

11. ΤΦΛΣΑΜΕΝΕ ΜΕΣΟΧΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕ Ε ΕΛΔΛΚΟΤ (ΔΕΜΕΤΜΕΝΟΤ) 
ΛΟΓΑΡΛΑΜΟΤ Ι ΔΛΑΦΟΡΕΣΛΚΑ ΚΑΣΑΧΩΡΘΜΕΝΕ Ε «ΠΑΓΟΠΟΛΘΜΕΝΘ» ΜΟΡΦΘ ΑΠΟ 
ΣΟ ΚΑΜ 

Εάν, ςφμφωνα με οποιαδιποτε δικαςτικι απόφαςθ, οποιεςδιποτε Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ κα είναι 
εγγεγραμμζνεσ ςε ειδικό (δεςμευμζνο) λογαριαςμό εντόσ Μερίδασ Επενδυτι ςτο ΧΑΚ ι 
διαφορετικά κα ζχουν καταχωρθκεί ςε «παγοποιθμζνθ» μορφι από το ΚΑΜ κατά τθν Θμερομθνία 
Αρχείου Σχεδίου, κα ηθτθκεί από το Δικαςτιριο (ωσ μζροσ τθσ αίτθςθσ Δικαςτθρίου) όπωσ εκδϊςει 
διάταγμα ωσ ακολοφκωσ: Το ΧΑΚ κα καλείται όπωσ προχωριςει ςτθν εγγραφι των Ραραςτατικϊν 
Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ που κα εκδοκοφν ωσ αντάλλαγμα για τθν 
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ακφρωςθ των Υφιςτάμενων Μετοχϊν βάςει του Σχεδίου, ςτον ειδικό (δεςμευμζνο) λογαριαςμό 
εντόσ τθσ Μερίδασ Επενδυτι ςτο ΧΑΚ ι διαφορετικά τθν καταχϊρθςθ τουσ ςε «παγοποιθμζνθ» 
μορφι ςτο ΚΑΜ ωσ εάν θ δικαςτικι απόφαςθ που απαιτεί τθν εγγραφι τζτοιων Υφιςτάμενων 
Μετοχϊν ςτον ειδικό (δεςμευμζνο) λογαριαςμό εντόσ τθσ Μερίδασ Επενδυτι ςτο ΧΑΚ ι 
διαφορετικά τθν καταχϊρθςθ ςε «παγοποιθμζνθ» μορφι περιελάβανε τα Ραραςτατικά 
Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ τα οποία κα εκδοκοφν ωσ αντάλλαγμα για τθν 
ακφρωςθ των Υφιςτάμενων Μετοχϊν ςφμφωνα με το Σχζδιο. Επιπρόςκετα, θ απόφαςθ που 
εκδόκθκε από το Δικαςτιριο (ι οποιαδιποτε δικαςτικι απόφαςθ βάςθ τθσ οποίασ οι Υφιςτάμενεσ 
Μετοχζσ που είναι εγγεγραμμζνεσ ςτο ΚΑΜ παρουςιάηονται ςτον ειδικό (δεςμευμζνο) λογαριαςμό 
εντόσ τθσ Μερίδασ Επενδυτι ςτο ΧΑΚ ι διαφορετικά που είναι καταχωρθμζνεσ ςε «παγοποιθμζνθ 
μορφι») κα κεωρείται  ζγκυρθ και ςε ιςχφ ζναντι των εν λόγω    Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που 
αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ. 

Το Δικαςτιριο δφναται να μθ εκδϊςει απόφαςθ όπωσ αυτιν που αναφζρεται ςτθν πιο πάνω 
παράγραφο. Σε μια τζτοια περίπτωςθ, οποιεςδιποτε Νζεσ Μετοχζσ ι Ραραςτατικά Δικαιϊματα 
που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ εκδοκοφν ςφμφωνα με το Σχζδιο, δεν κα υπόκεινται ςε 
ανάλογθ παγοποιθμζνθ μορφι. 

12. ΦΟΡΟΛΟΓΛΑ 

Στο Μζροσ VΙΙΙ του παρόντοσ εγγράφου, παρατίκεται ςφνοψθ οριςμζνων πτυχϊν των φορολογικϊν 
επιπτϊςεων του Σχεδίου και τθσ κατοχισ και διάκεςθσ των Νζων Μετοχϊν ι των Ραραςτατικϊν 
Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ. 

Κάκε κάτοχοσ Νζων Μετοχϊν ι Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ, 
ο οποίοσ ζχει αμφιβολίεσ ωσ προσ τθ φορολογικι του κζςθ κα πρζπει να ςυμβουλευτεί άμεςα ζνα 
κατάλλθλο επαγγελματία ςφμβουλο. 

13. ΤΜΜΕΣΟΧH ΚΑΛ ΑΛΛΑ ΤΜΦΕΡΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΩΝ 

(α) Τφιςτάμενεσ Μετοχζσ 

Θ ςυμμετοχι των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςε Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ (ςτισ οποίεσ είναι 
δικαιοφχοι, εκτόσ εάν ορίηεται διαφορετικά) παρατίκεται παρακάτω. Μζλθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου οι οποίοι δεν αναφζρονται ςτον πιο κάτω πίνακα δεν είναι κάτοχοι Υφιςτάμενων 
Μετοχϊν. Θ ςυμμετοχι τουσ υπολογίςτθκε ςτισ 30 Σεπτεμβρίου 2016. Στθν περίπτωςθ που το 
Σχζδιο τεκεί ςε ιςχφ, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου κα ζχουν αντίςτοιχα δικαιϊματα ςτισ 
Νζεσ Μετοχζσ ςυνζπεια των επιπτϊςεων που κα ζχει το Σχζδιο ςτισ Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ που 
κατζχουν, όπωσ ορίηεται παρακάτω. 

 
Άμεςθ 

υμμετοχι 

Αρικμόσ 
Μετοχϊν 
Ζμμεςθσ 

υμμετοχισ  φνολο 

Ποςοςτό επί 
του 

Εκδομζνου 
Μετοχικοφ 
Κεφαλαίου 
(τοισ εκατό) 

Josef Ackermann 3,000,000 - 3,000,000 0.034 
Wilbur L. Ross Jr. - 145,253,859 145,253,859 1.628 
Maksim Goldman 143,821 - 143,821 0.002 
Arne Berggren 500,000 - 500,000 0.006 
Μάριοσ Καλοχωρίτθσ 100,000 - 100,000 0.001 
Μιχάλθσ Σπανόσ 1,228,595 - 1,228,595 0.014 
Ιωάννθσ Ηωγραφάκθσ 60,240 32 60,272 0.001 
Χριςτόδουλοσ Ρατςαλίδθσ 3,390 - 3,390 0.000 
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Οι ςυμμετοχζσ που γνωςτοποιοφνται πιο πάνω βαςίηονται ςτθ ςυμμετοχι των μελϊν του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςτο μετοχικό κεφάλαιο ςυνικων μετοχϊν  τθσ Τράπεηασ οι οποίεσ: (α) 
ζχουν κοινοποιθκεί από κάκε μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Τράπεηασ ςφμφωνα τον περί 
Αξιϊν και Χρθματιςτθρίου Αξιϊν Κφπρου Νόμο ςτισ 30 Σεπτεμβρίου 2016, ι (β) αποτελοφν τθ 
ςυμμετοχι ςυγκεκριμζνου προςϊπου (όπωσ ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Ειςαγωγισ του 
Χρθματιςτθρίου Αξιϊν Κφπρου) του μζλουσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου θ οποία, ςτθν περίπτωςθ 
που το ςυγκεκριμζνο πρόςωπο είναι μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, κα ζπρεπε να 
γνωςτοποιθκεί ςφμφωνα με το (α), και θ φπαρξθ τζτοιασ ςυμμετοχισ είναι γνωςτι ι κα μποροφςε 
με εφλογθ ζρευνα να διαπιςτωκεί από το Διοικθτικό Σφμβουλο. 

(β)  Δάνεια και άλλεσ υναλλαγζσ 

 

30 
επτεμβρίου 
2016 

31 
Δεκεμβρίου 
2015 

30  
επτεμβρίου  
2016 

31 
Δεκεμβρίου 
2015 

Αρικμόσ Διοικθτικϊν 
υμβοφλων 

€000 €000 

Δάνεια και απαιτιςεισ ςτα μζλθ του 
υμβουλίου και ςυνδεδεμζνα 
πρόςωπα: 

    

- ςε μζλθ του Συμβουλίου (λιγότερο του 
1 τοισ εκατό των κακαρϊν περιουςιακϊν 
ςτοιχείων του Συγκροτιματοσ ανά 
Σφμβουλο)  

    10     9     331     369 

Δάνεια και απαιτιςεισ ςε άλλα βαςικά 
διευκυντικά ςτελζχθ και ςυνδεδεμζνα 
πρόςωπα: 

   2,964  3,871 

φνολο δανείων και απαιτιςεων    3,295  4,240 

Δάνεια και απαιτιςεισ:     
- ςε μζλθ του Συμβουλίου και άλλα 
βαςικά διευκυντικά ςτελζχθ 

  2,866  3,354 

- ςε ςυνδεδεμζνα πρόςωπα       429     886 

    3,295  4,240 

Κατακζςεισ:     
- μζλθ του Συμβουλίου και άλλα βαςικά 
δευκυντικά ςτελζχθ 

   2,730  3,366 

- ςυνδεδεμζνα πρόςωπα    3,108  3,147 

    5,838  6,513 

 

Ο πιο πάνω πίνακασ δεν περιλαμβάνει υπόλοιπα για μζλθ του Συμβουλίου και των ςυνδεδεμζνων 
τουσ προςϊπων που παραιτικθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου/ζτουσ. Εκτόσ αν αναφζρεται 
διαφορετικά, θ χρθματοοικονομικι πλθροφόρθςθ που παρουςιάηεται ςε αυτι τθν παράγραφο 
13(β) αποτελείται από ποςά ςτρογγυλοποιθμζνα ςτθν πλθςιζςτερθ χιλιάδα. 

Τα ζςοδα και ζξοδα από τόκουσ των Διοικθτικϊν Συμβοφλων (και των ςυνδεδεμζνων τουσ 
προςϊπων) κακϊσ και άλλων βαςικϊν διευκυντικϊν ςτελεχϊν (και των ςυνδεδεμζνων τουσ 
προςϊπων) από δάνεια και απαιτιςεισ, και κατακζςεισ για το εννιάμθνο που ζλθξε ςτισ 30 
Σεπτεμβρίου 2016 ανιλκαν ςε €75 χιλ. και €54 χιλ. αντίςτοιχα. Τα ζςοδα και τα ζξοδα από τόκουσ 
γνωςτοποιοφνται από τθν θμερομθνία διοριςμοφ τουσ. 
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Επιπρόςκετα από τα δάνεια και τισ απαιτιςεισ, ςτισ 30 Σεπτεμβρίου 2016 υπιρχαν ενδεχόμενεσ και 
ανειλθμμζνεσ υποχρεϊςεισ Διοικθτικϊν Συμβοφλων και ςυνδεδεμζνων τουσ προςϊπων, που 
απορρζουν κυρίωσ από πιςτϊςεισ, εγγυιςεισ και μθ χρθςιμοποιθκζντα όρια φψουσ €47 χιλ. (€135 
χιλ. κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2015).  Στισ 30 Σεπτεμβρίου 2016 και 31 Δεκεμβρίου 2015, δεν 
υπιρχαν Σφμβουλοι ι ςυνδεδεμζνα τουσ πρόςωπα των οποίων το ςφνολο των δανείων και 
απαιτιςεων να υπερζβαινε το 1 τοισ εκατό των κακαρϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων του 
Συγκροτιματοσ ανά Σφμβουλο. Υπιρχαν επίςθσ ενδεχόμενεσ και ανειλθμμζνεσ υποχρεϊςεισ προσ 
άλλα βαςικά διευκυντικά ςτελζχθ και ςυνδεδεμζνα τουσ πρόςωπα φψουσ €382 χιλ. ςτισ 30 
Σεπτεμβρίου 2016 (€856 χιλ. ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2015). 

Το ςφνολο των ακάλυπτων ποςϊν των δανείων και απαιτιςεων και ενδεχόμενων και ανειλθμμζνων 
υποχρεϊςεων προσ τουσ Συμβοφλουσ και προσ άλλα βαςικά διευκυντικά ςτελζχθ και ςυνδεδεμζνα 
τουσ πρόςωπα (χρθςιμοποιϊντασ αξίεσ καταναγκαςτικισ πϊλθςθσ για εμπράγματεσ εξαςφαλίςεισ 
και χωρίσ τον προςδιοριςμό αξίασ για οποιαδιποτε άλλα είδθ εξαςφαλίςεων) ανιλκε ςε €663 χιλ. 
ςτισ 30 Σεπτεμβρίου 2016 (31 Δεκεμβρίου 2015: €1,094 χιλ.). 

Στισ 30 Σεπτεμβρίου 2016, το Συγκρότθμα είχε επζνδυςθ ςτο Invesco Euro Short Term Bond Fund, 
ςτο οποίο ο κ. Wilbur L. Ross Jr. είναι εκτελεςτικόσ Σφμβουλοσ, τθσ οποίασ θ εφλογθ αξία ανζρχεται 
ςε €4,050 χιλ. 

Στισ 30 Σεπτεμβρίου 2016 το Συγκρότθμα είχε κατάκεςθ φψουσ €534 χιλ. ςτθν Τράπεηα Ρειραιϊσ 
ΑΕ, ςτθν οποία ο κ. Arne Berggren είναι μθ εκτελεςτικόσ Σφμβουλοσ.  

Κατά τθ διάρκεια εννιαμινου που ζλθξε ςτισ 30 Σεπτεμβρίου 2016, δεν υπιρξαν άλλεσ ςυναλλαγζσ 
με Συμβοφλουσ ι με ςυνδεδεμζνα πρόςωπα μελϊν του Συμβουλίου ι με μζλθ του Συμβουλίου που 
παραιτικθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου. 

Τα ςυνδεδεμζνα πρόςωπα περιλαμβάνουν τουσ ςυηφγουσ, τα ανιλικα τζκνα και εταιρίεσ ςτισ 
οποίεσ οι Σφμβουλοι / άλλα βαςικά διευκυντικά ςτελζχθ κατζχουν, άμεςα ι ζμμεςα, τουλάχιςτον 
20 τοισ εκατό του δικαιϊματοσ ψιφου ςε γενικι ςυνζλευςθ ι είναι εκτελεςτικοί ςφμβουλοι ι 
ζχουν με οποιοδιποτε τρόπο τον ζλεγχό τουσ. 

Πλεσ οι ςυναλλαγζσ με μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και ςυνδεδεμζνα τουσ πρόςωπα γίνονται 
με ςυνικεισ εμπορικοφσ όρουσ που ιςχφουν για ςυγκρίςιμεσ ςυναλλαγζσ με πελάτεσ παρόμοιασ 
πιςτολθπτικισ ικανότθτασ. Πςον αφορά τα άλλα βαςικά διευκυντικά ςτελζχθ και τα ςυνδεδεμζνα 
τουσ πρόςωπα, αρικμόσ πιςτωτικϊν διευκολφνςεων τουσ ζχει χορθγθκεί με βάςθ τουσ ιςχφοντεσ 
όρουσ όπωσ ιςχφουν και για το υπόλοιπο προςωπικό του Συκροτιματοσ. 

(γ) Νζεσ Μετοχζσ 

Οι Νζεσ Μετοχζσ τισ οποίεσ κα δικαιοφνται να λάβουν οι Μζτοχοι ςφμφωνα με τουσ όρουσ του 
Σχεδίου κα αποτελοφν ςυνικεισ μετοχζσ ςτο μετοχικό κεφάλαιο τθσ BOC Holdings με ονομαςτικι 
αξία €0.10 ζκαςτθ. Οι Νζεσ Μετοχζσ oι οποίεσ κα εκδοκοφν ςφμφωνα με το Σχζδιο κα 
αντιπροςωπεφουν το 100 τοισ εκατό του εκδομζνου μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ BOC Holdings 
(ςφμφωνα με τισ πρόνοιεσ τθσ επόμενθσ παραγράφου).  

Το εκδομζνο μετοχικό κεφάλαιο τθσ BOC Holdings κατά τθν θμερομθνία του παρόντοσ εγγράφου 
αποτελείται από (α) δζκα Νζεσ Μετοχζσ των €0.10 ζκαςτθ, οι οποίεσ κατζχονται επί του παρόντοσ 
από τον Δρ. Χριςτόδουλο Ρατςαλίδθ, και (β) 25,000 αναβαλλόμενεσ (deferred) ςυνικεισ μετοχζσ 
αξίασ €1.00 ζκαςτθ που κατζχει θ Enceladus Holding Limited, εντεταλμζνθ (nominee) Ιρλανδικι 
εταιρεία τθσ Arthur Cox, οι οποίοι είναι οι νομικοί ςφμβουλοι τθσ BOC Holdings ςτθν Ιρλανδία, για 
ςκοποφσ κεφαλαιοποίθςθσ τθσ BOC Holdings ςτο βακμό που απαιτείται από τθν Ιρλανδικι εταιρικι 
νομοκεςία. Για διευκόλυνςθ τθσ εφαρμογισ του Σχεδίου, ο Δρ. Ρατςαλίδθσ (λαμβάνοντασ υπόψθ 
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τισ δζκα Νζεσ Μετοχζσ που ιδθ κατζχει) ςυμφϊνθςε με τθν Τράπεηα και τθν BOC Holdings όπωσ, με 
τθν ολοκλιρωςθ του Σχεδίου, οι Νζεσ Μετοχζσ που κα δικαιοφται όταν ςυνυπολογιςτοφν με τισ 
Νζεσ Μετοχζσ που ιδθ κατζχει, κα ιςοφνται με τον αρικμό Νζων Μετοχϊν που κα δικαιοφται, 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ του Σχεδίου, ωσ να μθν υπιρξε κάτοχοσ δζκα Νζων Μετοχϊν. Με άλλα 
λόγια, όπωσ προνοείται από το Σχζδιο ζχει ςυμφωνιςει να λάβει 10 λιγότερεσ Νζεσ Μετοχζσ. Οι 
υφιςτάμενεσ 25,000 αναβαλλόμενεσ (deferred) ςυνικεισ μετοχζσ κα επαναγοραςτοφν και κα 
ακυρωκοφν από τθν BOC Holdings ζναντι μθδενικοφ ανταλλάγματοσ ταυτόχρονα με τθν ζκδοςθ 
Νζων Μετοχϊν ότ αν το Σχζδιο τεκεί ςε ιςχφ.   

Εκτόσ όπωσ ορίηεται ςτθν παροφςα παράγραφο 13(γ), τα δικαιϊματα των Συμβοφλων ςε 
Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ κα υπόκεινται ςτθν ίδια μεταχείριςθ με τα δικαιϊματα των υπόλοιπων 
Μετόχων ςφμφωνα με το Σχζδιο και οι επιπτϊςεισ που κα ζχει το Σχζδιο ςτα ςυμφζροντα των 
Συμβοφλων δεν κα διαφζρουν από τισ επιπτϊςεισ που κα ζχει το Σχζδιο ςτα ςυμφζροντα των 
άλλων Μετόχων. 

14. ΜΕΣΟΧΟΛ ΕΞΩΣΕΡΛΚΟΤ 

Αποτελεί ευκφνθ κάκε Μετόχου Εξωτερικοφ να βεβαιωκεί ότι ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με τουσ 
νόμουσ οποιαςδιποτε ςχετικισ δικαιοδοςίασ που τθν/τον αφορά ςε ςχζςθ με τθν ζκδοςθ των 
Νζων Μετοχϊν και των Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ, 
περιλαμβανόμενθσ τθσ λιψθσ οποιωνδιποτε κυβερνθτικϊν εγκρίςεων, εγκρίςεων ςε ςχζςθ με 
ςυναλλαγματικοφσ περιοριςμοφσ ι άλλων εγκρίςεων που μπορεί να απαιτοφνται αλλά και τθ 
ςυμμόρφωςθ με άλλεσ απαραίτθτεσ διατυπϊςεισ που απαιτοφνται και τθσ πλθρωμισ 
οποιωνδιποτε φόρων ζκδοςθσ, μεταβίβαςθσ ι άλλων φόρων που είναι πλθρωτζοι ςτισ 
δικαιοδοςίεσ αυτζσ. 

Στθν περίπτωςθ που, ςε ςχζςθ με οποιοδιποτε Μζτοχο Εξωτερικοφ, θ BΟC Holdings ενθμερωκεί 
ότι θ ζκδοςθ Νζων Μετοχϊν ι Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ 
κα μποροφςε ι ενδεχομζνωσ κα μποροφςε να παραβιάςει τουσ νόμουσ οριςμζνων δικαιοδοςιϊν, ι 
που κα υποχρζωνε ι ενδεχομζνωσ να υποχρζωνε τθν BΟC Holdings να λάβει ι να ςυμμορφωκεί με 
οποιαδιποτε κυβερνθτικι ι άλλθ ςυγκατάκεςθ ι καταχϊριςθ, κατάκεςθ ι άλλθ διατφπωςθ ι 
προχπόκεςθ, με τθν οποία, κατά τθν γνϊμθ τθσ BΟC Holdings, δεν κα είναι ςε κζςθ να 
ςυμμορφωκεί ι τθν οποία κεωρεί ωσ υπερβολικά επαχκι, τότε θ BΟC Holdings δφναται, κατά τθ 
διακριτικι τθσ ευχζρεια, να αποφαςίςει ότι δεν κα εκδοκοφν Νζεσ Μετοχζσ ι Ραραςτατικά 
Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ ςε Μετόχουσ Εξωτερικοφ, ανάλογα με τθν 
περίπτωςθ, αλλά αντ' αυτοφ οι εν λόγω Νζεσ Μετοχζσ (ι οι υποκείμενεσ Νζεσ Μετοχζσ που 
αντιπροςωπεφονται από Ραραςτατικά Δικαιϊματα τα οποία οι Μζτοχοι Εξωτερικοφ δικαιοφνται να 
λάβουν): 

(α) κα εκδοκοφν ςε εντεταλμζνο πρόςωπο (nominee), που κα διοριςτεί από τθν BΟC Holdings 

ωσ εμπιςτευματοδόχοσ του Μετόχου Εξωτερικοφ, υπό τον όρο ότι, το ςυντομότερο 

πρακτικά δυνατόν μετά τθν Θμερομθνία Ιςχφοσ, το εντεταλμζνο πρόςωπο (nominee) κα 

πωλιςει τισ Νζεσ Μετοχζσ που κα εκδοκοφν (ι τισ υποκείμενεσ Νζεσ Μετοχζσ που 

αντιπροςωπεφονται από Ραραςτατικά Δικαιϊματα) ςτθν καλφτερθ δυνατι τιμι που 

μπορεί εφλογα να επιτευχκεί κατά τθ χρονικι ςτιγμι πϊλθςθσ και να καταβάλει τα 

κακαρά ζςοδα από τθν πϊλθςθ (μετά τθν αφαίρεςθ όλων των ςχετικϊν εξόδων και 

προμθκειϊν περιλαμβανομζνου οποιουδιποτε ποςοφ που αφορά τον φόρο 

προςτικζμενθσ αξίασ) ςτο ςυγκεκριμζνο Μζτοχο Εξωτερικοφ, το ςυντομότερο πρακτικά 

δυνατόν, με τθν αποςτολι επιταγισ ςε ευρϊ (υπό τθν ευκφνθ του εν λόγω Μετόχου 

Εξωτερικοφ), ι 
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(β) κα πρζπει να πωλθκοφν, και ςε τζτοια περίπτωςθ θ BΟC Holdings κα πρζπει να διορίςει 

άτομο το οποίο κα ενεργεί ςφμφωνα με τθν παροφςα παράγραφο 14(β) και το οποίο κα 

πρζπει να είναι εξουςιοδοτθμζνο από τον Μζτοχο Εξωτερικοφ να διαςφαλίςει όπωσ οι  

Νζεσ Μετοχζσ (ι οι υποκείμενεσ Νζεσ Μετοχζσ που αντιπροςωπεφονται από Ραραςτατικά 

Δικαιϊματα τα οποία δικαιοφνται να λάβουν οι Μζτοχοι Εξωτερικοφ) για τισ οποίεσ θ BΟC 

Holdings ζχει λάβει τθν εν λόγω απόφαςθ, κα πωλθκοφν το ςυντομότερο πρακτικά 

δυνατόν, μετά τθν Θμερομθνία Ιςχφοσ, ςτθν καλφτερθ δυνατι τιμι που μπορεί εφλογα να 

επιτευχκεί κατά τθ χρονικι ςτιγμι πϊλθςθσ, και να καταβάλει τα κακαρά ζςοδα από τθν 

πϊλθςθ (μετά τθν αφαίρεςθ όλων των ςχετικϊν εξόδων και προμθκειϊν 

περιλαμβανομζνου οποιουδιποτε ποςοφ που αφορά τον φόρο προςτικζμενθσ αξίασ) ςτον 

ςυγκεκριμζνο Μζτοχο Εξωτερικοφ με τθν αποςτολι επιταγισ ςε ευρϊ (υπό τθν ευκφνθ του 

εν λόγω Μετόχου Εξωτερικοφ). Για να τεκεί ςε ιςχφ οποιαδιποτε πϊλθςθ μετοχϊν, το 

πρόςωπο το οποίο κα διοριςτεί κα πρζπει να εξουςιοδοτθκεί από το Μζτοχο Εξωτερικοφ 

να εκτελζςει και να παραδϊςει ςχετικό ζντυπο μεταφοράσ ςχετικά με τισ εν λόγω Νζεσ 

Μετοχζσ, κακϊσ επίςθσ να δϊςει οδθγίεσ και να προβεί ςε οποιεςδιποτε ενζργειεσ τισ 

οποίεσ κεωρεί απαραίτθτεσ και ςκόπιμεσ ςε ςχζςθ με τθν εν λόγω πϊλθςθ/διάκεςθ.  

 

Ρροσ αποφυγιν οποιαςδιποτε αμφιβολίασ, καμία άμεςθ διάκεςθ Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων 

που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τθν παροφςα παράγραφο 

14, και οποιαδιποτε Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ τα οποία 

Μζτοχοσ Εξωτερικοφ δφναται να δικαιοφται να λάβει όπωσ προνοείται από το Σχζδιο, κα 

αποςυρκοφν και κα μετατραποφν ςε υποκείμενεσ Νζεσ Μετοχζσ, και  οιΝζεσ Μετοχζσ αυτζσ κα 

πρζπει να πωλθκοφν ςφμφωνα με τθν παράγραφο 14.   

 

Νοοφμενου ότι δεν προκφπτει κακόπιςτθ ενζργεια ι εκοφςια ακζτθςθ υποχρεϊςεων, κανζνασ εκ 

τθσ Τράπεηασ, τθσ BOC Holdings, ι των αντίςτοιχων εντεταλμζνων (nominees) τουσ ι των 

διευκυντϊν και ςτελεχϊν ι οποιουδιποτε διαμεςολαβθτι ι εκπροςϊπου που διορίηεται από 

οποιωνδιποτε από τουσ πιο πάνω, κα φζρει ευκφνθ για οποιαδιποτε απϊλεια ι ηθμιά που κα 

προκφψει ωσ αποτζλεςμα οποιαςδιποτε απόφαςθσ πϊλθςθσ/διάκεςθσ των Νζων Μετοχϊν ι των 

υποκείμενων Νζων Μετοχϊν που αντιπροςωπεφονται από Ραραςτατικά Δικαιϊματα ι τθσ 

χρονικισ ςτιγμισ ι των όρων μίασ τζτοιασ πϊλθςθσ. 

 

Το παρόν ζγγραφο ζχει ςυνταχκεί ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του περί Εταιρειϊν Νόμου τθσ 

Κφπρου και οι πλθροφορίεσ που γνωςτοποιοφνται δφναται να διαφζρουν από αυτζσ που κα είχαν 

γνωςτοποιθκεί εάν το ζγγραφο αυτό είχε ςυνταχκεί ςφμφωνα με τουσ νόμουσ άλλων 

δικαιοδοςιϊν εκτόσ τθσ Κφπρου.  
 

Οι Μζτοχοι Εξωτερικοφ κα πρζπει να ςυμβουλευκοφν τουσ δικοφσ τουσ νομικοφσ και 

φορολογικοφσ ςυμβοφλουσ ςε ςχζςθ με πικανζσ νομικζσ και φορολογικζσ επιπτϊςεισ του Σχεδίου 

ςτθ βάςθ των δικϊν τουσ ςυνκθκϊν. 

 

15. ΜΕΣΟΧΟΛ ΘΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΛΣΕΛΩΝ 

Οι Νζεσ Μετοχζσ και τα Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ που κα 

εκδοκοφν ςε ςχζςθ με το Σχζδιο, δεν ζχουν εγγραφεί, δεν κα εγγραφοφν και δεν απαιτείται να 

εγγραφοφν ςτθν ΕΚ των ΘΡΑ ςφμφωνα με το Securities Act, ι ςφμφωνα με οποιαδιποτε ςχετικι 

νομοκεςία περί κινθτϊν αξιϊν οποιαςδιποτε πολιτείασ, περιοχισ ι άλλθσ δικαιοδοςίασ των ΘΡΑ, 

και δεν μποροφν να προςφερκοφν, να πωλθκοφν να παραδοκοφν ι να μεταβιβαςτοφν εκτόσ από 

προβλεπόμενεσ απαλλαγζσ από ι ςυναλλαγζσ που δεν υπόκεινται ςτισ απαιτιςεισ εγγραφισ του 
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Securities Act και των εφαρμοςτζων νομοκεςιϊν των ΘΡΑ περί κινθτϊν αξιϊν που εφαρμόηονται 

ςε άλλεσ πολιτείεσ. Αναμζνεται ότι οι Νζεσ Μετοχζσ κα εκδοκοφν κατ’ επίκλθςθ τθσ απαλλαγισ 

από οποιεςδιποτε απαιτιςεισ εγγραφισ ςφμφωνα με το Άρκρο 3(α)(10) του Securities Act 

(«Απαλλαγι του Άρκρου 3(α)(10)»). 

 

Για να ζχει το δικαίωμα τθσ απαλλαγισ με βάςθ το Άρκρο 3(α)(10) ςχετικά με τισ Νζεσ Μετοχζσ και 

τα Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ που κα εκδοκοφν ςφμφωνα με 

το Σχζδιο, θ Τράπεηα κα ενθμερϊςει το Δικαςτιριο ότι θ BΟC Holdings κα επικαλεςτεί τθν 

απαλλαγι του Άρκρου 3(α)(10), δεδομζνθσ τθσ επικφρωςθσ του Σχεδίου από το Δικαςτιριο. Θ BOC 

Holdings κα βαςιςτεί ςτθν ετυμθγορία του Δικαςτθρίου, και κα τθν κεωριςει ωσ ζγκριςθ του 

Σχεδίου μετά από ακρόαςθ αναφορικά με το εάν  οι  όροι και προχποκζςεισ του Σχεδίου είναι 

δίκαιοι. Οι Μζτοχοι, ζχουν το δικαίωμα να παραςτοφν αυτοπροςϊπωσ ι μζςω ςυμβοφλου ςτθν 

ακρόαςθ, για τθν οποία ζχουν ειδοποιθκεί ι κα ειδοποιθκοφν, και να υποςτθρίξουν ι να 

απορρίψουν τθν επικφρωςθ του Σχεδίου. 

 

Οι Νζεσ Μετοχζσ και τα Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ που κα 

εκδοκοφν όπωσ προνοείται από το Σχζδιο δεν πρζπει να αποτελοφν «δεςμευμζνεσ κινθτζσ αξίεσ» 

(restricted securities) κατά τθν ζννοια του Κανονιςμοφ 144(α)(3) του Securities Act, και άτομα που 

λαμβάνουν Νζεσ Μετοχζσ ι Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ όπωσ 

προνοείται από το Σχζδιο (εξαιρουμζνων ςυνδεδεμζνων προςϊπων, ωσ περιγράφονται παρακάτω) 

δφναται να μεταπωλιςουν αυτζσ τισ Νζεσ Μετοχζσ ι τισ υποκείμενεσ Νζεσ Μετοχζσ που 

αντιπροςωπεφονται από Ραραςτατικά Δικαιϊματα χωρίσ περιοριςμοφσ βάςει του Securities Act. 

Κατά πόςο ζνα άτομο κεωρείται ςυνδεδεμζνο με μια εταιρεία ςφμφωνα με το Securities Act 

εξαρτάται από τθν περίςταςθ, ενϊ ο όροσ ‘ςυνδεδεμζνο’ μπορεί να περιλαμβάνει οριςμζνα 

ςτελζχθ, διευκυντζσ και ςθμαντικοφσ μετόχουσ. Άτομα που πιςτεφουν ότι μπορεί να είναι 

ςυνδεδεμζνα με τθν Τράπεηα, το Συγκρότθμα ι τθν BOC Holdings κα πρζπει να ςυμβουλεφονται 

τουσ νομικοφσ τουσ ςυμβοφλουσ πριν από οποιαδιποτε πϊλθςθ Νζων Μετοχϊν ι υποκείμενων 

Νζων Μετοχϊν που αντιπροςωπεφονται από Ραραςτατικά Δικαιϊματα που ζχουν εκδοκεί ςτο 

πλαίςιο του Σχεδίου. 

 

Οφτε θ ΕΚ των ΘΡΑ αλλά οφτε και οποιαδιποτε άλλθ επιτροπι κινθτϊν αξιϊν οποιαςδιποτε 

πολιτείασ των ΘΡΑ ζχει εγκρίνει ι απορρίψει τισ εν λόγω κινθτζσ αξίεσ ι ζχει εκφζρει γνϊμθ ωσ 

προσ τα πλεονεκτιματα και το κατά πόςο οι αξίεσ αυτζσ είναι δίκαιεσ ι αναφορικά με τθν ακρίβεια 

ι επάρκεια των γνωςτοποιιςεων που περιλαμβάνονται ςτο παρόν ζγγραφο. Οποιαδιποτε 

παράςταςθ περί του αντικζτου αποτελεί ποινικό αδίκθμα ςτισ ΘΡΑ. 

 

Το Σχζδιο υπόκειται ςτισ απαιτιςεισ γνωςτοποίθςθσ και τισ πρακτικζσ που εφαρμόηονται ςτθν 

Κφπρο ςε ςχζςθ με ςχζδια διακανονιςμοφ τα οποία διαφζρουν από τισ απαιτιςεισ γνωςτοποίθςθσ 

και άλλεσ απαιτιςεισ που κα ιταν εφαρμοςτζεσ ςφμφωνα με τουσ περί κινθτϊν αξιϊν νόμουσ των 

ΘΡΑ. 

 

Οι Νζεσ Μετοχζσ και τα Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ δεν ζχουν 

ειςαχκεί και δεν πρόκειται να ειςαχκοφν ςε χρθματιςτιριο αξιϊν των ΘΡΑ ι ςε οποιοδιποτε άλλο 

ςφςτθμα διαμεςολάβθςθσ (inter-dealer quotation system) ςτισ ΘΡΑ. Θ BOC Holdings δεν 

προτίκεται να προβεί ςε οποιαδιποτε ενζργεια για να διευκολφνει τθν ανάπτυξθ αγοράσ για Νζεσ 

Μετοχζσ ι Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ ςτισ ΘΡΑ. Κατά 

ςυνζπεια, θ BOC Holdings πιςτεφει ότι δεν είναι πικανό να αναπτυχκεί μια ενεργι αγορά 
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διαπραγμάτευςθσ για Νζεσ Μετοχζσ ι υποκείμενεσ Νζεσ Μετοχζσ που αντιπροςωπεφονται από 

Ραραςτατικά Δικαιϊματα ςτισ ΘΡΑ. 

16. ΡΩΟΛ ΜΕΣΟΧΟΛ 

Το παρόν ζγγραφο δεν αποτελεί προςφορά, ι πρόςκλθςθ για διενζργεια προςφορϊν, για πϊλθςθ, 
αγορά, ανταλλαγι ι με άλλο τρόπο μεταβίβαςθ κινθτϊν αξιϊν ςτθ ωςικι Ομοςπονδία. Επιπλζον, 
το παρόν ζγγραφο δεν αποτελεί διαφιμιςθ ι προςφορά κινθτϊν αξιϊν ςτθ ωςικι Ομοςπονδία 
ςτα πλαίςια του ωςικοφ νόμου περί κινθτϊν αξιϊν. Οι Νζεσ Μετοχζσ δεν ζχουν εγγραφεί, και δεν 
κα εγγραφοφν ςτθ ωςία, και δεν προορίηονται για «προςφορά», «τοποκζτθςθ», ι «διανομι» ςτθ 
ωςία (όπωσ ορίηεται ςτα πλαίςια του ωςικοφ νόμου περί κινθτϊν αξιϊν) εκτόσ εάν και ςτον 
βακμό που επιτρζπεται από τθ ωςικι νομοκεςία. Το παρόν ζγγραφο δεν προορίηεται για 
οποιαδιποτε πρόςωπα ςτθ ωςικι Ομοςπονδία που δεν είναι Εγκεκριμζνοι ϊςοι επενδυτζσ και 
δεν πρζπει να διανεμθκεί, κυκλοφοριςει ι αναδιανεμθκεί ςτθ ωςία. Επιπλζον, το παρόν ζγγραφο 
δεν πρζπει να διατεκεί ςτθ ωςία ςε οποιαδιποτε πρόςωπα που δεν είναι Εγκεκριμζνοι ϊςοι 
επενδυτζσ, εκτόσ εάν και ςτον βακμό που επιτρζπεται πρόςβαςθ ςτισ πλθροφορίεσ που 
περιζχονται ςτο παρόν ζγγραφο από τθ ωςικι νομοκεςία.  

Το παρόν ζγγραφο ζχει ετοιμαςτεί ςε ςχζςθ με το Σχζδιο, το οποίο υλοποιείται εκτόσ τθσ ωςικισ 
Ομοςπονδίασ ςφμφωνα με τον περί Εταιρειϊν Νόμο τθσ Κφπρου και το οποίο, εάν εγκρικεί από τθν 
απαιτοφμενθ πλειοψθφία των  μετόχων και εάν επικυρωκεί από το αρμόδιο Κυπριακό δικαςτιριο, 
κα κεωρθκεί δεςμευτικό ςφμφωνα με τον περί Εταιρειϊν Νόμο τθσ Κφπρου, για όλουσ τουσ 
Μετόχουσ ανεξαρτιτωσ του εάν ζχουν παρευρεκεί ι όχι και εάν ζχουν ψθφίςει ι όχι ςτθν ΕΓΣ (και 
ςτθν περίπτωςθ όπου ζχουν παρευρεκεί και ψθφίςει ανεξαρτιτωσ του εάν ζχουν ψθφίςει υπζρ ι 
κατά του Σχεδίου). Οι Νζεσ Μετοχζσ, εάν εκδοκοφν, κα εγγραφοφν ςε μερίδεσ των μετόχων που κα 
δθμιουργθκοφν και κα τθροφνται εκτόσ τθσ ωςικισ Ομοςπονδίασ. Για ςυμμετοχι ςτο Σχζδιο, 
απαιτείται όπωσ ζνασ Μζτοχοσ ζχει ςυςτακεί, εγκαταςτακεί, κατοικεί ι διαφορετικά ενεργεί εκτόσ 
τθσ ωςικισ Ομοςπονδίασ (περιλαμβανομζνθσ τθσ υποβολισ όλων των ςχετικϊν εγγράφων 
επικοινωνίασ και τθσ αποδοχισ τθσ παραλαβισ των Νζων Μετοχϊν). 

 ΑΠΑΛΣΟΤΜΕΝΕ ΕΝΕΡΓΕΛΕ 

Ραρακαλοφμε όπωσ ανατρζξετε ςτθν ενότθτα με τίτλο «Απαιτοφμενεσ Ενζργειεσ» ςτο Μζροσ IV του 
παρόντοσ εγγράφου. 

17. ΕΠΛΠΡΟΚΕΣΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΛΕ 

Εφιςτοφμε τθν προςοχι ςασ ςτθν επιςτολι του Ρροζδρου που παρατίκεται ςτο Μζροσ Ι του 
παρόντοσ εγγράφου, ςτο Σχζδιο (το οποίο παρατίκεται ςτο ςφνολο του ςτο Μζροσ IX του παρόντοσ 
εγγράφου) και ςτισ επιπρόςκετεσ πλθροφορίεσ που παρατίκενται ςτο Μζροσ VΙΙ του παρόντοσ 
εγγράφου. 
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MΕΡΟ VII 
 

ΕΠΛΠΡΟΚΕΣΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΛΕ  

1. ΤΣΑΘ ΚΑΛ ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΕ ΣΘ BOC HOLDINGS 

(α) Θ BOC Holdings ςυςτάκθκε ςτθν Ιρλανδία ωσ δθμόςια εταιρεία περιοριςμζνθσ ευκφνθσ ςτισ 
11 Ιουλίου 2016, ςφμφωνα με τον περί Εταιρειϊν Νόμο τθσ Ιρλανδίασ, με αρικμό εγγραφισ 
585903. 

(β) Θ εγγεγραμμζνθ διεφκυνςθ τθσ BOC Holdings είναι θ Arthur Cox, Earlsfort Centre, Earlsfort 
Terrace, Dublin 2, Ιρλανδία και θ κφρια ζδρα εργαςιϊν τθσ κα παραμείνει θ οδόσ Σταςίνου 
51, Αγία Ραραςκευι, Στρόβολοσ, 2002, Λευκωςία, Κφπροσ. Θ ιςτοςελίδα τθσ BOC Holdings 
είναι θ ίδια με τθν ιςτοςελίδα τθσ Τράπεηασ θ οποία είναι www.bankofcyprus.com. 

(γ) Θ BOC Holdings δεν ζχει εμπλακεί ςε οποιεςδιποτε εμπορικζσ ςυναλλαγζσ από τθν 
θμερομθνία ςφςταςισ τθσ και δεςμεφεται ότι δεν κα εμπλακεί ςε εμπορικζσ ςυναλλαγζσ 
και δεν κα διεξάγει άλλεσ δραςτθριότθτεσ μζχρι τθν Θμερομθνία Ιςχφοσ, πζραν εκείνων 
που αφοροφν τθ ςφςταςι τθσ, το Σχζδιο και τθν Ειςαγωγι τθσ ςτο χρθματιςτιριο. 

(δ) Στισ 4 Αυγοφςτου 2016, 9 Αυγοφςτου 2016 και 15 Νοεμβρίου 2016 υιοκετικθκαν τα 
ψθφίςματα των μετόχων τθσ BOC Holdings τα οποία αφοροφν τθν: 

(i) ζγκριςθ τθσ αλλαγισ του ονόματοσ τθσ BOC Holdings από «Aion Cyprus plc» ςε 
«Bank of Cyprus Holdings plc», 

(ii) αφξθςθ του εγκεκριμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ BOC Holdings από 
€1,000,000,000 ςε €1,000,025,000 με τθ δθμιουργία 25,000 αναβαλλομζνων 
(deferred) ςυνικων μετοχϊν αξίασ €1.00 ζκαςτθ,  

(iii) τθν εξουςιοδότθςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ BOC Holdings να παραχωριςει 
τισ αναβαλλόμενεσ (deferred) ςυνικεισ μετοχζσ τθσ BOC Holdings, χωρίσ 
οποιαδιποτε δικαιϊματα προαίρεςθσ, ςυνολικισ ονομαςτικισ αξίασ μζχρι €25,000 
για τουσ ςκοποφσ κεφαλαιοποίθςθσ τθσ BOC Holdings ςτον βακμό που απαιτείται 
από τον περί Εταιρειϊν Νόμο τθσ Ιρλανδίασ,  

(iv) εξουςιοδότθςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ BOC Holdings να εφαρμόςει το 
Ρρόγραμμα Δικαιωμάτων Ρροαίρεςθσ Μετοχϊν κατά τρόπο παρόμοιο με τισ 
προχποκζςεισ του μακροπρόκεςμου ςχεδίου παροχισ κινιτρων τθσ Τράπεηασ που 
εγκρίκθκε από τουσ μετόχουσ κατά τθν ετιςια γενικι ςυνζλευςθ τθσ Τράπεηασ ςτισ 
24 Νοεμβρίου 2015. Θ εφαρμογι του Ρρογράμματοσ Δικαιωμάτων Ρροαίρεςθσ 
Μετοχϊν κα υπόκειται ςτθν ζγκριςθ τθσ ΕΚΤ και κα διενεργείται ςφμφωνα με τισ 
πρόνοιεσ τθσ Οδθγίασ περί υκμίςεων Διακυβζρνθςθσ και Διαχείριςθσ που 
εκδόκθκε από τθν Κεντρικι Τράπεηα Κφπρου (όπωσ εκάςτοτε τροποποιείται ι 
αντικακίςταται), 

(v) εξουςιοδότθςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ BOC Holdings να κατανζμει, 
εφόςον εφαρμοςτεί το Ρρόγραμμα Δικαιωμάτων Ρροαίρεςθσ Μετοχϊν, ςυνικεισ 
μετοχζσ τθσ BOC Holdings, χωρίσ οποιαδιποτε προτιμθςιακά δικαιϊματα, μζχρι 
8,922,945 ςυνικεισ μετοχζσ ονομαςτικισ αξίασ  €0.10 ζκαςτθ ςφμφωνα με τθν 
εξάςκθςθ οποιωνδιποτε δικαιωμάτων βάςει του Ρρογράμματοσ Δικαιϊματοσ 
Ρροαίρεςθσ Μετοχϊν,  

http://www.bankofcyprus.com/
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(vi) εξουςιοδότθςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ BOC Holdings να κατανζμει, 
εφόςον το Σχζδιο ζχει εγκρικεί από το Δικαςτιριο, ςυνικεισ μετοχζσ τθσ BOC 
Holdings, χωρίσ οποιαδιποτε προτιμθςιακά δικαιϊματα, μζχρι τθ ςυνολικι 
ονομαςτικι αξία των €1,000,000,000 ςφμφωνα με το Σχζδιο, 

(vii) εξουςιοδότθςθ, νοουμζνου ότι το Σχζδιο τεκεί ςε ιςχφ, και νοουμζνου ότι 
επιτεφχκει θ απόκτθςθ και θ ακφρωςθ όλων των αναβαλλομζνων (deferred) 
ςυνικων μετοχϊν ςτο μετοχικό κεφάλαιο τθσ BOC Holdlings, για μείωςθ του 
εγκεκριμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ BOC Holdings από €1,000,025,000 
αποτελοφμενο από 10,000,000,000 ςυνικεισ μετοχζσ αξίασ €0.10 ζκαςτθ και 25,000 
αναβαλλόμενεσ (deferred) ςυνικεισ μετοχζσ αξίασ €1.00 ζκαςτθ ςε εγκεκριμζνο 
ονομαςτικό κεφάλαιο φψουσ €1,000,000,000 αποτελοφμενο από 10,000,000,000 
ςυνικεισ μετοχζσ €0.10 ζκαςτθ, 

(viii) ζγκριςθ τθσ υιοκζτθςθσ νζου ενδιάμεςου καταςτατικοφ κατάλλθλου για δθμόςια 
εταιρεία περιοριςμζνθσ ευκφνθσ τθσ οποίασ οι μετοχζσ να είναι ειςθγμζνεσ ςτθν 
Κφρια Αγορά των χρθματιςτθρίων LSE και ΧΑΚ, περιλαμβανομζνων των 
δικαιωμάτων που απορρζουν από τισ αναβαλλόμενεσ (deferred) ςυνικεισ μετοχζσ 
που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1(δ)(iii) πιο πάνω, και τθν τροποποίθςθ των εν 
λόγω άρκρων με τθ διαγραφι τζτοιων δικαιωμάτων αμζςωσ μετά τθν επαναγορά 
και ακφρωςθ τζτοιων αναβαλλομζνων (deferred) ςυνικων μετοχϊν, και 

(ix) ζγκριςθ και κακοριςμόσ τθσ αμοιβισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου Συμβοφλων τθσ 
BOC Holdings με παρόμοιουσ όρουσ κατ’αναλογία με αυτοφσ τθσ ζκκεςθσ αμοιβϊν 
του Διοικθτικοφ Συμβουλίου για το ζτοσ 2015. 

2. ΠΑΡΑΣΑΣΛΚΑ ΔΛΚΑΛΩΜΑΣΑ 

(α) Δικαιϊματα που απορρζουν από τα Παραςτατικά Δικαιϊματα 

Τα Ραραςτατικά Δικαιϊματα είναι ζνα είδοσ κινθτισ αξίασ που παρζχει ςτον κάτοχό του δικαίωμα 
επί μίασ άλλθσ κινθτισ αξίασ (ςε αυτι τθν περίπτωςθ επί των Νζων Μετοχϊν). Τα Ραραςτατικά 
Δικαιϊματα ςυχνά χρθςιμοποιοφνται για να επιτρζψουν ςτουσ επενδυτζσ που βρίςκονται ςε μια 
δικαιοδοςία (ςε αυτι τθν περίπτωςθ, ςτθν Κφπρο) να εκκακαρίςουν ςυναλλαγζσ ςε μετοχζσ 
εταιρείασ εγγεγραμμζνθσ ςε άλλθ δικαιοδοςία (ςε αυτι τθν περίπτωςθ, ςτθν Ιρλανδία), ςτισ 
περιπτϊςεισ όπου δεν κακίςταται δυνατι ι πρακτικά εφαρμόςιμθ θ εκκακάριςθ ςυναλλαγϊν ςε 
αυτζσ τισ μετοχζσ απευκείασ ςτθν πρϊτθ δικαιοδοςία (Κφπροσ). Στα πλαίςια ενόσ ςφνθκεσ 
διακανονιςμοφ παραςτατικϊν δικαιωμάτων, ζνα αποκετιριο κα κατζχει το νομικό τίτλο των 
υποκείμενων μετοχϊν (ςε αυτι τθν περίπτωςθ Νζεσ Μετοχζσ) εταιρείασ εγγεγραμμζνθσ ςτθ 
δεφτερθ δικαιοδοςία (Ιρλανδία) (ςυνικωσ μζςω μιασ εντεταλμζνθσ εταιρείασ κεματοφφλακα 
(nominee custodian company)) προσ όφελοσ των επενδυτϊν που βρίςκονται ςτθν πρϊτθ 
δικαιοδοςία (Κφπροσ) και κα εκδίδει Ραραςτατικά Δικαιϊματα με αναλογία ζνα προσ ζνα ςτουσ 
επενδυτζσ τθσ πρϊτθσ δικαιοδοςίασ (Κφπροσ). 

Θ BOC Holdings κα εξουςιοδοτιςει ςυγκεκριμζνο Αποκετιριο ςε ότι αφορά τα Ραραςτατικά 
Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ. Το Αποκετιριο κα κατζχει (μζςω του 
Θεματοφφλακα) τισ Νζεσ Μετοχζσ (και όλα τα δικαιϊματα που απορρζουν από αυτζσ) που 
ςχετίηονται με τα Ραραςτατικά Δικαιϊματα προσ όφελοσ οποιωνδιποτε προςϊπων τα όποια 
κατζχουν Ραραςτατικά Δικαιϊματα (ο κακζνασ κα αναφζρεται ωσ Κάτοχοσ ΡΔ). Οι Κάτοχοι ΡΔ, κα 
ζχουν δικαίωμα επί των Νζων Μετοχϊν που κα δικαιοφνται να λάβουν ωσ προνοείται από το 
Σχζδιο, χωρίσ ωςτόςο να είναι οι εγγεγραμμζνοι κάτοχοι των αντίςτοιχων Νζων Μετοχϊν. Οι 
Κάτοχοι ΡΔ δεν κα εξαςκοφν απευκείασ τα δικαιϊματα και τα ωφελιματα που θ Ιρλανδικι 
νομοκεςία και το Καταςτατικό τθσ BOC Holdings παρζχουν ςτουσ κατόχουσ των Νζων Μετοχϊν. 
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Ωςτόςο, οι Κάτοχοι ΡΔ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να εξαςκοφν τα δικαιϊματα που απορρζουν από 
τισ Νζεσ Μετοχζσ ςφμφωνα με τισ ρυκμίςεισ που περιγράφονται παρακάτω. 
 
Θ Capita IRG Trustees Limited, κα ενεργεί ωσ το Αποκετιριο και κα ςυνάψει διευκετιςεισ 
αποκετθρίου με τθν BOC Holdings. Θ Capita IRG Trustees Limited είναι μια πλιρωσ ελεγχόμενθ 
κυγατρικι τθσ Capita plc (όπωσ και οι υπόλοιπεσ κυγατρικζσ εταιρείεσ τθσ «Capita Group»). Θ Capita 
Group κατζχει θγετικι κζςθ ςτθν παροχι υπθρεςιϊν τεχνολογίασ και υπθρεςιϊν επιχειρθματικϊν 
λειτουργιϊν κακϊσ και υπθρεςιϊν ολοκλθρωμζνθσ επαγγελματικισ υποςτιριξθσ ςτο Θνωμζνο 
Βαςίλειο, με 75,000 άτομα ςε περιςςότερεσ από 500 τοποκεςίεσ, περιλαμβανομζνων 94 
επαγγελματικϊν κζντρων ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο, τθν Ευρϊπθ, τθν Ινδία και τθ Νότιο Αφρικι. Θ 
Capita plc ζχει ειςαχκεί ςτο LSE με τθν επωνυμία (CPI.L), και περιλαμβάνεται ςτουσ δείκτεσ FTSE 
100 με ζςοδα £4,7 διςεκατομμυρίων για το ζτοσ 2015. Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ για τθν Capita 
plc υπάρχουν ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: http://www.capita.com.   
 
Θ Capita IRG Trustees Limited είναι εγγεγραμμζνθ ςτθν Αγγλία και ςτθν Ουαλία (αρικμόσ εγγραφισ 
2729260) και εκτόσ από υπθρεςίεσ αποκετθρίου ςε πολυεκνικζσ εταιρείεσ οι οποίεσ είναι 
ειςθγμζνεσ ςτο χρθματιςτιριο ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο, προςφζρει επίςθσ υπθρεςίεσ ςυναλλαγϊν ςε 
μετοχζσ, υπθρεςίεσ εντεταλμζνων (nominees) και κεματοφυλακισ. Θ Capita IRG Trustees Limited 
είναι εγκεκριμζνθ και εποπτεφεται από το FCA με αρικμό εγγραφισ 184113.  
 
Το Αποκετιριο κα μεταφζρει (άμεςα ι μζςω του Θεματοφφλακα) ςτουσ Κατόχουσ ΡΔ όλα τα 
δικαιϊματα και ωφελιματα που απορρζουν από τισ Νζεσ Μετοχζσ που είναι δυνατό να λαμβάνουν 
από το Αποκετιριο (άμεςα ι μζςω του Θεματοφφλακα). Επομζνωσ, όλοι οι Κάτοχοι ΡΔ: 

(i) κα λαμβάνουν ειδοποιιςεισ για όλεσ τισ ςυνελεφςεισ μετόχων τθσ BΟC Holdings (κατά τθν 
ίδια χρονικι περίοδο και με τον ίδιο τρόπο όπωσ οι κάτοχοι των Νζων Μετοχϊν), 

(ii) κα είναι ςε κζςθ να παρζχουν οδθγίεσ ςχετικά με τισ ψθφοφορίεσ ςε όλεσ τισ ςυνελεφςεισ 
των Μετόχων τθσ BOC Holdings (κατά τθν ίδια χρονικι περίοδο και με τον ίδιο τρόπο όπωσ 
οι κάτοχοι των Νζων Μετοχϊν), 

(iii) κα είναι ςε κζςθ να παρίςτανται και να ψθφίηουν (ωσ πλθρεξοφςιοι  του Θεματοφφλακα) 
ςε όλεσ τισ ςυνελεφςεισ μετόχων τθσ BOC Holdings κατά τθν ίδια χρονικι περίοδο και με τον 
ίδιο τρόπο όπωσ οι κάτοχοι των Νζων Μετοχϊν), 

(iv) κατόπιν αιτιςεϊσ τουσ κα λαμβάνουν αντίγραφα τθσ ετιςιασ οικονομικισ ζκκεςθσ και των 
οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ BOC Holdings και όλων των εγγράφων που εκδόκθκαν από 
τθν BOC Holdings προσ τουσ μετόχουσ τθσ (ςε κάκε περίπτωςθ, ςτθν Αγγλικι/Ελλθνικι 
γλϊςςα), και 

(v) κα λαμβάνουν οποιαδιποτε μερίςματα που κα ορίηονται και κα πλθρϊνονται από τθν BOC 
Holdings ςτο μζλλον αναφορικά με τισ Νζεσ Μετοχζσ. 

Τα Ραραςτατικά Δικαιϊματα που κα εκδίδονται ςε ςχζςθ με Νζεσ Μετοχζσ κα φζρουν το ίδιο ISIN 
με τισ υποκείμενεσ Νζεσ Μετοχζσ και δεν κα ειςαχκοφν ξεχωριςτά ςτθν Κφρια Αγορά του ΧΑΚ. Τα 
Ραραςτατικά Δικαιϊματα μποροφν να πιςτϊνονται ςτθν ίδια Μερίδα Επενδυτι ςτο ΧΑΚ, όπωσ 
πιςτϊνονται άλλεσ επενδφςεισ που διατθροφνται από ςυγκεκριμζνο επενδυτι, ςτθν εν λόγω 
Μερίδα. Συνεπϊσ, ςυνεπάγεται ότι, από πρακτικισ άποψθσ, τα Ραραςτατικά Δικαιϊματα που 
αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ κα είναι εγγεγραμμζνα και κα μεταβιβάηονται με τον ίδιο τρόπο 
όπωσ οι μετοχζσ άλλων εταιρειϊν που είναι εγγεγραμμζνεσ ςτο ΚΑΜ. 

Σε περίπτωςθ που γίνουν διευκετιςεισ που παρζχουν ςτον Κάτοχο ΡΔ δικαιϊματα ςε Νζεσ 
Μετοχζσ που απαιτοφν πλθρωμι οποιουδιποτε κόςτουσ, ο Κάτοχοσ ΡΔ κα πρζπει να βεβαιωκεί ότι 
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το Αποκετιριο ζχει τα απαραίτθτα διακζςιμα ποςά εντόσ του λογαριαςμοφ πριν τθ ςχετικι 
θμερομθνία αποπλθρωμισ ι οποιαδιποτε άλλθ θμερομθνία που κα κοινοποιθκεί από το 
Αποκετιριο, εάν ο Κάτοχοσ ΡΔ, επικυμεί όπωσ το Αποκετιριο προχωριςει με τζτοιου είδουσ 
διευκζτθςθ. Δεν κα υπάρχει οποιοδιποτε κόςτοσ για τουσ Κατόχουσ ΡΔ για τθν εξάςκθςθ των 
δικαιωμάτων που παρατίκενται ςτισ παραγράφουσ 2(α)(i) μζχρι 2(α)(v) πιο πάνω.     

Το Αποκετιριο δεν κα προβεί ςε χρεϊςεισ ςτουσ κατόχουσ Νζων Μετοχϊν και Κατόχουσ ΡΔ ςε 
ςχζςθ με τθν ανταλλαγι Νζων Μετοχϊν με Ραραςτατικά Δικαιϊματα και αντςτρόφωσ.  Ωςτόςο, το 
ΣΑΤ και το Euroclear UK & Ireland ενδζχεται να προβοφν ςε χρεϊςεισ αναφορικά με μια τζτοια 
ανταλλαγι, ωσ είναι ςφνθκεσ αναφορικά με τθν μεταφορά τίτλων και τθν αποςτολι ςχετικϊν 
οδθγιϊν μζςω του ΚΑΜ και CREST, αντίςτοιχα. 

Ππωσ ζχει ιδθ αναφερκεί, οι Κάτοχοι ΡΔ που επικυμοφν να εξαςκιςουν τα δικαιϊματα ψιφου 
που απορρζουν από τισ Νζεσ Μετοχζσ οι οποίεσ αντιπροςωπεφονται από Ραραςτατικά Δικαιϊματα 
κα δικαιοφνται να παρίςτανται ςτισ ςυνελεφςεισ των Μετόχων τθσ BOC Holdings και να εξαςκοφν τα 
δικαιϊματα ψιφου που απορρζουν από τισ Νζεσ Μετοχζσ, οι οποίεσ αντιπροςωπεφονται από 
Ραραςτατικά Δικαιϊματα ςαν να ιταν κάτοχοι Νζων Μετοχϊν. Εναλλακτικά, οι Κάτοχοι ΡΔ κα 
μποροφν να διορίςουν πλθρεξοφςιο αντιπρόςωπο ςχετικά με τισ Νζεσ Μετοχζσ τουσ.  

Πλεσ οι διαδικαςίεσ που αφοροφν τθν ζκδοςθ των Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που 
αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ (και τθν εξάςκθςθ των δικαιωμάτων οποιουδιποτε Κάτοχου ΡΔ) 
κα υπόκεινται ςτισ νομοκεςίεσ που διζπουν τθν ζκδοςθ παραςτατικϊν δικαιωμάτων όπωσ αυτζσ 
εφαρμοςτοφν ι τροποποιθκοφν από το ΚΑΜ από καιροφ εισ καιρόν. 

(β) υμφωνία Αποκετθρίου 

Βάςει τθσ Συμφωνίασ Αποκετθρίου θ BOC Holdings κα διορίςει το Αποκετιριο να παρζχει 
υπθρεςίεσ αποκετθρίου και ςυγκεκριμζνεσ άλλεσ υπθρεςίεσ, βάςει των όρων τθσ Μονομεροφσ 
Ρράξθσ (Deed Poll), ςχετικά με τα Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ. 
Αυτζσ οι υπθρεςίεσ κα περιλαμβάνουν τθν ζκδοςθ Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων ςε κατόχουσ 
Μερίδασ Επενδυτι ςτο ΧΑΚ, ςε αποχλοποιθμζνθ μορφι ςτο ΣΑΤ και τθν πραγματοποίθςθ 
ςυναλλαγϊν ςχετικά με τα Ραραςτατικά Δικαιϊματα και τισ υποκείμενεσ Νζεσ Μετοχζσ που 
αφοροφν, εκ μζρουσ κατόχων Μερίδασ Επενδυτι ςτο ΧΑΚ άμεςα ι/και μζςω του Θεματοφφλακα. 

Το Αποκετιριο κα προςφζρει επίςθσ υπθρεςίεσ κεματοφυλακισ ζχοντασ διευκετιςει ότι ο 
Θεματοφφλακασ κα κατζχει το νομικό τίτλο ςτισ Νζεσ Μετοχζσ, για τισ οποίεσ το Αποκετιριο κα 
εκδίδει τα Ραραςτατικά Δικαιϊματα. Το Αποκετιριο ςυμφωνεί ότι κα προςφζρει τισ διάφορεσ 
υπθρεςίεσ καλι τθ πίςτθ και με τθν αρμόηουςα προςοχι και επιμζλεια. 

Επιπλζον, θ Συμφωνία Αποκετθρίου κα παρακζτει τισ διαδικαςίεσ που κα ακολουκθκοφν όταν θ 
BOC Holdings πλθρϊςει μζριςμα ι προβεί ςε άλλθ διανομι. Θ Συμφωνία Αποκετθρίου κα προνοεί 
ότι το Αποκετιριο κα ςυναινεί με τθν BOC Holdings πριν προβεί ςε ενζργειεσ ςφμφωνα με τθ 
Μονομερι Ρράξθ (Deed Poll), περιλαμβανομζνων να προςκόμιςει επιπλζον εγγυιςεισ ι 
πιςτοποιθτικά από τουσ Κατόχουσ ΡΔ, για το χειριςμό κλαςματικϊν δικαιωμάτων, να επιβάλει 
χρεϊςεισ ι ζξοδα ςτον Κάτοχο ΡΔ, να ηθτιςει οποιαδιποτε αποηθμίωςθ ι να προβεί ςε 
τροποποιιςεισ ςτθ Μονομερι Ρράξθ (Deed Poll), 

Θ BOC Holdings κα ςυμφωνιςει να παρζχει τζτοια βοικεια, πλθροφορίεσ και ζγγραφα ςτο 
Αποκετιριο που λογικά απαιτείται από το Αποκετιριο για ςκοποφσ παροχισ των υπθρεςιϊν που 
περιλαμβάνονται ςτθ Συμφωνία Αποκετθρίου.  

Θ BOC Holdings κα αποηθμιϊςει το Αποκετιριο ζναντι οποιαςδιποτε ηθμίασ προκφψει ςαν 
αποτζλεςμα, μεταξφ άλλων, οποιαςδιποτε ενζργειασ του Αποκετθρίου που αφορά τθ Μονομερι 
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Ρράξθ (Deed Poll) εκτόσ ςτο βακμό που προκφψουν οποιεςδιποτε ηθμιζσ από αμζλεια, εκοφςια 
ακζτθςθ, ι απάτθ του Αποκετθρίου . Το Αποκετιριο κα παρζχει περιοριςμζνθ αποηθμίωςθ ςτθν 
BOC Holdings ζναντι οποιαςδιποτε ηθμιάσ προκφψει ςαν αποτζλεςμα παράβαςθσ των όρων τθσ 
Μονομεροφσ Ρράξθσ (Deed Poll) για ποςό μζχρι £500,000. Ο διοριςμόσ του Αποκετθρίου κα είναι 
για μια κατϊτατθ αρχικι περίοδο 3 ετϊν (θ περίοδοσ δφναται να επεκτακεί μζχρι τα 5 χρόνια 
κατ’επιλογι τθσ BOC Holdings), και ακολοφκωσ για ςυνεχόμενεσ περιόδουσ 12 μθνϊν.  

Θ Συμφωνία Αποκετθρίου δφναται να τερματιςτεί, με περιοριςμζνθ ι κακόλου προειδοποίθςθ,  ςε 
οριςμζνεσ περιοριςμζνεσ περιπτϊςεισ όπου είτε το Αποκετιριο είτε θ BOC Holdings κα προβεί ςε 
ςοβαρι παράβαςθ θ οποία είναι ανεπανόρκωτθ ι δεν διορκϊνεται διαφορετικά. Επιπρόςκετα, 
οποιοδιποτε ςυμβαλλόμενο μζροσ κα δφναται να τερματίςει τθν εν λόγω ςυμφωνία εφόςον δϊςει 
180 μζρεσ προειδοποίθςθ. Θ Συμφωνία Αποκετθρίου δεν μπορεί να τερματιςτεί νωρίτερα τθσ 
αρχικισ περιόδου των 3 ι 5 ετϊν ι τθσ επακόλουκθσ οριςμζνθσ περιόδου των 12 μθνϊν.  

Θ BoC Holdings κα πρζπει να καταβάλει οριςμζνα τζλθ και ζξοδα ςτο Αποκετιριο.  Το Αποκετιριο 
κα μπορεί επίςθσ να ανακτιςει λογικά ζξοδα που κα επωμίηεται κατά τθν διάρκεια των εργαςιϊν 
του, ςφμφωνα με τθν Συμφωνία Αποκετθρίου και τθν Μονομερι Ρράξθ. 

(γ) Μονομερισ Πράξθ (Deed Poll) 

Οι Μζτοχοι που: (i) ζχουν ςυμπλθρϊςει ζγκυρα το Ζντυπο Επιλογισ Μετοχϊν για να λάβουν 
Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ ςε Μερίδα Επενδυτι ςτο ΧΑΚ, (ii) 
κατζχουν οποιεςδιποτε Δεςμευμζνεσ Μετοχζσ ι (iii) κεωρείται ότι ζχουν επιλζξει να λάβουν 
Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ, κα κεωρθκεί ότι υπόκεινται ςτουσ 
όρουσ τθσ Μονομεροφσ Ρράξθσ (Deed Poll) αμζςωσ μόλισ τα Ραραςτατικά Δικαιϊματα που 
αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ εκδοκοφν ςτισ Μερίδεσ Επενδυτϊν ςτο ΧΑΚ που ζχουν ανοιχτεί 
ςτο όνομά τουσ. Αντίγραφο τθσ Μονομεροφσ Ρράξθσ (Deed Poll) κα είναι διακζςιμο προσ εξζταςθ 
όπωσ περιγράφεται ςτθν παράγραφο 6 του Μζρουσ αυτοφ (VII) και κα διατίκεται ςτουσ Μετόχουσ 
κατά τθν ΕΓΣ. 

Τα Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ κα εκδωκοφν και κα ςυςτακοφν 
από το Αποκετιριο ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ Μονομεροφσ Ρράξθσ (Deed Poll). Το Αποκετιριο 
κα κεωρεί κάκε Ραραςτατικό Δικαίωμα ωσ μία Νζα Μετοχι για ςκοποφσ, για παράδειγμα, του 
κακοριςμοφ δικαιϊματοσ είςπραξθσ μεριςμάτων και του δικαιϊματοσ ψιφου. Θ Μονομερισ Ρράξθ 
(Deed Poll) κα περιλαμβάνει πρόνοιεσ που ςυνικωσ περιλαμβάνονται ςε ςυμφωνία 
κεματοφυλακισ και αποκετθρίου και οι οποίεσ κα είναι παρόμοιεσ με εκείνεσ που ο Χειριςτισ κα 
απαιτοφςε πριν τθ λειτουργία μίασ Μερίδασ Επενδυτι ςτο ΧΑΚ προσ όφελοσ ενόσ επενδυτι. Τζτοιεσ 
πρόνοιεσ κα είναι δεςμευτικζσ προσ όλουσ τουσ Κατόχουσ ΡΔ και κα περιλαμβάνουν τα ακόλουκα: 

(i)  Κάκε Κάτοχοσ ΡΔ οφείλει να κατακζςει ςτο Αποκετιριο εγγυιςεισ και πιςτοποιιςεισ που 
το Αποκετιριο δφναται να κεωριςει αναγκαίεσ ι κατάλλθλεσ ζτςι ϊςτε να ςυμμορφωκεί 
με τισ ιςχφουςεσ νομοκεςίεσ ι κανονιςμοφσ για τθ διαχείριςθ ι εφαρμογι τθσ Μονομεροφσ 
Ρράξθσ (Deed Poll) ι τθν διαχείριςθ του μθχανιςμοφ Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων. 
Εντοφτοισ, ςε κάκε περίπτωςθ, οι Κάτοχοι ΡΔ κα παρζχουν εγγυιςεισ ςτο Αποκετιριο ότι 
κάκε Νζα Μετοχι που πιςτϊνεται ςτον λογαριαςμό CREST του Αποκετθρίου προσ όφελοσ 
του Κατόχου ΡΔ δεν υπόκειται ςε οποιεςδιποτε δεςμεφςεισ, τζλθ, επιβαρφνςεισ ι 
ςυμφζροντα τρίτων προςϊπων και ότι θ μεταφορά δεν παραβιάηει το Καταςτατικό τθσ BOC 
Holdings ι οποιαδιποτε ςυμβατικι υποχρζωςθ, νομοκεςία ι κανονιςμό που δεςμεφει τουσ 
Κατόχουσ ΡΔ. 

(ii) Το Αποκετιριο κα δικαιοφται να επιβάλει ςτουσ Κατόχουσ ΡΔ χρεϊςεισ και ζξοδα για 
υπθρεςίεσ όπωσ κα ειδοποιοφνται από καιροφ εισ καιρόν υπό τθν προχπόκεςθ ότι: (i) οι 
οποιεςδιποτε χρεϊςεισ ι ζξοδα τα οποία κα χρεϊνονται από το Αποκετιριο αφοροφν τθ 
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ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ ςυγκεκριμζνου Κατόχου ΡΔ και δεν ιςχφουν για όλουσ τουσ 
Κατόχουσ ΡΔ, και (ii) οι χρεϊςεισ και τα ζξοδα είναι τζτοιου είδουσ που κα χρεϊνονταν από 
οποιοδιποτε αποκετιριο που παρζχει υπθρεςίεσ παρόμοιεσ με αυτζσ που παρζχει το 
Αποκετιριο ςε ςχζςθ με τα Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ 
Μετοχζσ. Εντοφτοισ, δε κα χρεϊνονται οποιαδιποτε τζλθ ςτουσ Κατόχουσ ΡΔ όςον αφορά 
τα κζματα που παρουςιάηονται ςτισ παραγράφουσ (α)(i) μζχρι (α)(v) πιο πάνω, ι για τθν 
ανταλλαγι Νζων Μετοχϊν με Ραραςτατικά Δικαιϊματα τα οποία αντιπροςωπεφουν Νζεσ 
Μετοχζσ και αντιςτρόφωσ και όπωσ περιγράφεται ςτθν παράγραφο 2(β) πιο πάνω, θ 
Τράπεηα κα ςυμφωνιςει με το Αποκετιριο πριν επιβάλει χρεϊςεισ ι ζξοδα ςε Κάτοχο ΡΔ 
ςφμφωνα με τθ Μονομερι Ρράξθ (Deed Poll).   

(iii) Ο κάκε Κάτοχοσ ΡΔ κα υποχρεοφται όπωσ αποηθμιϊςει το Αποκετιριο και οποιοδιποτε 
Θεματοφφλακα (και τουσ αντίςτοιχουσ αντιπροςϊπουσ, λειτουργοφσ ι υπαλλιλουσ) ζναντι 
οποιωνδιποτε και όλων των υποχρεϊςεων που μπορεί να προκφψουν είτε από είτε ςε 
ςχζςθ με οποιαδιποτε παράβαςθ των προνοιϊν τθσ Μονομεροφσ Ρράξθσ (Deed Poll) από 
τον εν λόγω κάτοχο ΡΔ (περιλαμβανομζνου και των περιπτϊςεων όπου ο Κάτοχοσ ΡΔ 
δθλϊςει ι δεδομζνου ότι δθλϊςει οποιαδιποτε αναλθκι ι ανακριβι επιβεβαίωςθ ι 
πιςτοποίθςθ). Θ αποηθμίωςθ δεν κα αφορά υποχρεϊςεισ που προκφπτουν από εκοφςια 
ακζτθςθ, αμζλεια ι απάτθ του Αποκετθρίου ι του Θεματοφφλακα ι οποιουδιποτε 
αντιπροςϊπου, εάν ζνασ τζτοιοσ Θεματοφφλακασ ι αντιπρόςωποσ είναι μζλοσ του ομίλου 
ςτο οποίο το Αποκετιριο ανικει, ι ςτθν περίπτωςθ που δεν είναι μζλοσ του ομίλου ςτο 
οποίο ανικει το Αποκετιριο, το Αποκετιριο ζχει αποτφχει να επιδείξει οφειλόμενθ 
επιμζλεια και αρμόηουςα ικανότθτα για τθν επιλογι, διοριςμό, ςυνεργαςία και ζλεγχο του 
εν λόγω Θεματοφφλακα ι αντιπροςϊπου του.  

(iv) Το Αποκετιριο κα ζχει το δικαίωμα να ακυρϊςει τα Ραραςτατικά Δικαιϊματα και ςε 
οριςμζνεσ περιπτϊςεισ να ενεργιςει ωσ εάν ο Κάτοχοσ ΡΔ είχε ηθτιςει τθν ακφρωςθ των 
Νζων Μετοχϊν, περιλαμβανομζνθσ τθσ περίπτωςθσ που το Αποκετιριο είναι εκτεκειμζνο 
ςε αυξθμζνεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ ι ςε επιπρόςκετεσ κανονιςτικζσ απαιτιςεισ ι ςτθν 
περίπτωςθ που ο Κάτοχοσ ΡΔ αδυνατεί να παρζχει ςτο Αποκετιριο ουςιϊδεισ 
πλθροφορίεσ, περιλαμβανομζνθσ τθσ ταυτότθτασ του Κατόχου του Ραραςτατικοφ 
Δικαιϊματοσ ι τθσ ταυτότθτασ των τελικϊν δικαιοφχων των Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων 
που κατζχει. Ακολοφκωσ τζτοιασ απαίτθςθσ, το Αποκετιριο κα ηθτιςει από τον Κάτοχο ΡΔ 
να κακορίςει ζνα λογαριαςμό CREST ςτον οποίο οι υποκείμενεσ Νζεσ Μετοχζσ κα μποροφν 
να μεταφερκοφν. Μετά τθν ακφρωςι τουσ το Αποκετιριο κα ςυνεχίςει να κρατά τισ 
υποκείμενεσ Νζεσ Μετοχζσ ςε καταπίςτευμα εκ μζρουσ του Κατόχου ΡΔ μζχρι οι 
αντίςτοιχεσ Νζεσ Μετοχζσ να μεταφερκοφν ςτο λογαριαςμό CREST του εν λόγω κατόχου. 

(v) Επιπλζον, θ Μονομερισ Ρράξθ (Deed Poll) κα περιζχει διατάξεισ αναφορικά με εξαιρζςεισ 
και περιοριςμοφσ ευκφνθσ του Αποκετθρίου. Για παράδειγμα, το Αποκετιριο δε φζρει 
ευκφνθ ζναντι των Κατόχων ΡΔ ι οποιωνδιποτε άλλων προςϊπων ςχετικά με τθν εκτζλεςθ 
ι μθ των υποχρεϊςεων που απορρζουν από τθ Μονομερι Ρράξθ (Deed Poll) (εξαιροφμενθσ 
αμζλειασ, εκοφςιασ ακζτθςθσ ι απάτθσ από πλευράσ του Αποκετθρίου ι από οποιοδιποτε 
πρόςωπο ςτο οποίο το Αποκετιριο ζχει τθν ευκφνθ δια αντιπροςϊπου (vicariously liable)). 
Επιπρόςκετα, θ ευκφνθ του Αποκετθρίου ζναντι του Κατόχου ΡΔ περιορίηεται ςτο ελάχιςτό 
τθσ: (i) αξίασ των Νζων Μετοχϊν που αναλογοφν ςτα Ραραςτατικά Δικαιϊματα από τα 
οποία προκφπτει θ υποχρζωςθ (θ αξία αυτι υπολογίηεται κατά τθν θμερομθνία τθσ πράξθσ, 
παράλειψθσ ι άλλου γεγονότοσ που δθμιουργεί τθν υποχρζωςθ, και ωσ αυτι θ πράξθ, 
παράλειψθ ι άλλο γεγονόσ να μθν είχε προκφψει), και (ii) τθσ αναλογίασ επί ποςοφ £10 
εκατομμυρίων, θ οποία υπολογίηεται ωσ ποςοςτό επί του ποςοφ που το Αποκετιριο κα 
όφειλε να καταβάλει ςτον Κάτοχο ΡΔ προσ το ςυνολικό ποςό που το Αποκετιριο κα όφειλε 
να καταβάλει ςε όλουσ τουσ Κατόχουσ ΡΔ αναφορικά με τθν ίδια πράξθ, παράλειψθ ι άλλο 



69 

 

γεγονόσ που δθμιουργεί τζτοια ευκφνθ, ι ςτθν απουςία των εν λόγω ποςϊν, £10 
εκατομμφρια. 

(vi) Στο βακμό που οποιοδιποτε τζλοσ χαρτοςιμου ι άλλοσ μεταβιβαςτικόσ φόροσ, ςε ςχζςθ 
με κατάκεςθ, μεταβίβαςθ ι ακφρωςθ οποιουδιποτε Ραραςτατικοφ Δικαιϊματοσ ο Κάτοχοσ 
ΡΔ και όχι το Αποκετιριο κα είναι υπεφκυνοσ να πλθρϊςει τζτοιο τζλοσ χαρτοςιμου ι 
άλλα μεταβιβαςτικά τζλθ. Για περαιτζρω πλθροφορίεσ αναφορικά με το τζλοσ χαρτοςιμου, 
παρακαλοφμε όπωσ ανατρζξετε ςτθν απάντθςθ τθσ ερϊτθςθσ 32 του Μζρουσ ΙΙ και ςτο 
Μζροσ VIII του παρόντοσ εγγράφου.  

(vii) Το Αποκετιριο κα δφναται να τερματίςει τθ Μονομερι Ρράξθ (Deed Poll) δίνοντασ 
ειδοποίθςθ 30 θμερϊν. Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου τζτοιασ ειδοποίθςθσ οι Κάτοχοι ΡΔ 
δφναται να ακυρϊςουν τα Ραραςτατικά τουσ Δικαιϊματα και να αποκτιςουν Νζεσ Μετοχζσ 
και, εάν κάποια Ραραςτατικά Δικαιϊματα εκκρεμοφν μετά τθν ακφρωςθ τουσ, το 
Αποκετιριο κα οφείλει, μεταξφ άλλων, να παραδϊςει τισ Νζεσ Μετοχζσ που 
αντιπροςωπεφονται από τα Ραραςτατικά Δικαιϊματα ςτουσ αντίςτοιχουσ κατόχουσ τουσ ι, 
κατά τθν κρίςθ του, να διακζςει μζροσ ι το ςφνολο των Νζων Μετοχϊν προσ πϊλθςθ. Σε 
περίπτωςθ πϊλθςθσ όλου ι μζρουσ των Νζων Μετοχϊν, το Αποκετιριο, κα δϊςει κατ’ 
αναλογία ςτουσ κατόχουσ τα κακαρά ζςοδα από τζτοια πϊλθςθ, τυχόν οφειλόμενα ποςά 
προσ το Αποκετιριο, κακϊσ και τα μετρθτά που δφναται να βρίςκονται ςτθν κατοχι του 
βάςει τθσ Μονομεροφσ Ρράξθσ (Deed Poll). 

(viii) Το Αποκετιριο ι ο Θεματοφφλακασ κα δφναται να απαιτιςει οποιαδιποτε πλθροφορία 
από τουσ Κατόχουσ ΡΔ ςχετικά με τθν ιδιότθτα τουσ να κατζχουν Ραραςτατικά Δικαιϊματα 
και τθν ταυτότθτα οποιουδιποτε άλλου προςϊπου κατείχε δικαίωμα ςε αυτά κακϊσ επίςθσ 
και τθ φφςθ τζτοιου δικαιϊματοσ, μαηί με απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Οι Κάτοχοι 
Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων υποχρεοφνται να παρζχουν τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ και 
να ςυναινοφν ςτθ γνωςτοποίθςθ των πλθροφοριϊν ςτο Αποκετιριο ι ςτο Θεματοφφλακα 
εάν αυτι θ γνωςτοποίθςθ κεωρείται απαραίτθτθ για τθ ςυμμόρφωςι με τισ νομικζσ ι 
ρυκμιςτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ. 

(ix) Ππωσ αναφζρεται και πιο πάνω, αντίγραφο τθσ Μονομεροφσ Ρράξθσ (Deed Poll) κα είναι 
διακζςιμο προσ εξζταςθ όπωσ περιγράφεται ςτθν παράγραφο 6 του Μζρουσ αυτοφ (VII) και 
κα διατίκεται ςτουσ Μετόχουσ κατά τθν ΕΓΣ. Αντίγραφο επιπλζον κα διατίκεται κατόπιν 
γραπτοφ αιτιματοσ προσ τθν Τράπεηα, υπόψθ τθσ Υπθρεςίασ Μετοχϊν και Χρεογράφων. 

(x) Θ Μονομερισ Ρράξθ (Deed Poll) και τα Ραραςτατικά Δικαιϊματα κα διζπονται από το 
Αγγλικό δίκαιο. Ρροσ όφελοσ του Αποκετθρίου, κάκε Κάτοχοσ ΡΔ κα κατακζτει αμετάκλθτα 
τθ ςυγκατάκεςθ του όπωσ τα Αγγλικά δικαςτιρια εκδικάςουν οποιαδιποτε αγωγι ι 
δικαςτικι διαδικαςία, και επιλφςει τυχόν διαφορζσ, οι οποίεσ δφναται να προκφψουν από ι 
ςε ςχζςθ με τθ Μονομερι Ρράξθ.  

(δ) Καταςτατικό και Μονομερισ Πράξθ (Deed Poll) τθσ BOC Holdings 

Σφμφωνα με το Καταςτατικό τθσ BOC Holdings οι Κάτοχοι ΡΔ: 

(i) κα δικαιοφνται να λαμβάνουν ειδοποιιςεισ και να παρευρίςκονται ςε όλεσ τισ 
ςυνελεφςεισ μετόχων τθσ BΟC Holdings κατά τθν ίδια χρονικι περίοδο και με τον ίδιο 
τρόπο όπωσ οι κάτοχοι των Νζων Μετοχϊν, 

(ii) κα δικαιοφνται να ψθφίηουν ςτισ ςυνελεφςεισ μετόχων τθσ BOC Holdings ςφμφωνα με: 
(Α)  πλθρεξοφςιο που εκδίδεται από το Θεματοφφλακα και κακιςτά ζνα Κάτοχο ΡΔ (ι 
άλλο πρόςωπο(α) όπωσ αυτό(ά) κα διορίηονται από τον Κάτοχο ΡΔ με γραπτι 
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ειδοποίθςθ προσ τθν BOC Holdings) ωσ τον πλθρεξοφςιο που ζχει δικαίωμα να ψθφίηει 
ςε ςχζςθ με τισ υποκείμενεσ Νζεσ Μετοχζσ που αντιπροςωπεφονται από τα 
Ραραςτατικά Δικαιϊματα του εν λόγω Κατόχου ΡΔ, ι (Β) το διοριςμό νομικοφ 
αντιπροςϊπου του Αποκετθρίου ςε ςχζςθ με τισ υποκείμενεσ Νζεσ Μετοχζσ που 
αντιπροςωπεφονται από Ραραςτατικά Δικαιϊματα, και  

(iii) να λαμβάνουν, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Θεματοφφλακα, οποιαδιποτε μερίςματα ι 
άλλεσ πλθρωμζσ αναφορικά με οποιεςδιποτε Νζεσ Μετοχζσ που αντιπροςωπεφονται 
από τζτοια Ραραςτατικά Διακαιϊματα. 

Επιπλζον, το Καταςτατικό τθσ BOC Holdings διευκρινίηει ότι θ BOC Holdings δφναται από καιρό εισ 
καιρό να προςκζςει κανονιςμοφσ ι να κεςπίςει διατάγματα (περιλαμβανομζνου μζςω τθσ 
εκτζλεςθσ Μονομεροφσ Ρράξθσ (Deed Poll) από τθν BOC Holdings) ςφμφωνα με τα οποία θ BOC 
Holdings δφναται: (i) να χορθγιςει εν όλω ι εν μζρει ωφελιματα ι δικαιϊματα ςτουσ Κατόχουσ ΡΔ 
που αντιςτοιχοφν ι είναι ανάλογα με αυτά των κατόχων Νζων Μετοχϊν και να εξυπθρετεί τουσ 
Κατόχουσ ΡΔ να εξαςκιςουν δικαιϊματα που αντιςτοιχοφν ι είναι ανάλογα με αυτά των κατόχων 
Νζων Μετοχϊν, και (ii) να αποβλζπει όπωσ οι Κατόχοι ΡΔ πλθροφν τισ αντίςτοιχεσ πρόνοιεσ που 
παρουςιάηονται ςτο Καταςτατικό τθσ BOC Holdings. 

Ωσ εκ τοφτου, θ BOC Holdings ζχει επεκτείνει το πεδίο εφαρμογισ των εν λόγω προνοιϊν του 
Καταςτατικοφ τθσ BOC Holdings για να απευκφνονται άμεςα ςτουσ Κατόχουσ ΡΔ μζςω τθσ 
Μονομεροφσ Ρράξθσ (Deed Poll) τθσ BOC Holdings ζτςι ϊςτε οι Κατόχοι ΡΔ να δφναται να 
εφαρμόςουν τισ πρόνοιεσ που παρουςιάηονται ςτο καταςτατικό τθσ BOC Holdings άμεςα ζναντι τθσ 
BOC Holdings.  Θ Μονομερισ Ρράξθ (Deed Poll) από τθν BOC Holdings προνοεί ότι, μετά από τθν 
παραλαβι από Κάτοχο ΡΔ αιτιματοσ για ςφγκλθςθ γενικισ ςυνζλευςθσ των μετόχων τθσ BOC 
Holdings  θ οποία εάν είχε παραλθφκεί από ζναν ι περιςςότερουσ κατόχουσ Νζων Μετόχων κα 
ζδινε το δικαίωμα ςτουσ κατόχουσ αυτοφσ να εκδϊςουν ζγκυρα αίτθμα καλϊντασ τουσ Συμβουλουσ 
τθσ BOC Holdings να ςυγκαλζςουν γενικι ςυνζλευςθ τθσ BOC Holdings (ι άλλωσ πϊσ να τουσ ζδινε 
το δικαίωμα να ςυγκαλζςουν οι ίδιοι γενικι ςυνζλευςθ τθσ BOC Holdings), ςε κάκε περίπτωςθ 
ςφμφωνα με τον περί Εταιρειϊν Νόμο τθσ Ιρλανδίασ και το καταςτατικό τθσ BOC Holdings, θ BOC 
Holdings κα κάνει κάκε λογικι προςπάκεια ϊςτε να εξαςφαλίςει τθ ςυναίνεςθ του Θεματοφφλακα 
για ςφγκλιςθ γενικισ ςυνζλευςθσ και, νοουμζνου ότι θ ςυναίνεςθ αυτι κα δοκεί, κα αντιμετωπίςει 
το αίτθμα αυτό ωσ ιςοδφναμο ι ανάλογο αιτιματοσ που κα μποροφςε να γίνει από ζναν ι 
περιςςότερουσ κατόχουσ Νζων Μετοχϊν.   

Αντίγραφο τθσ Μονομεροφσ Ρράξθσ (Deed Poll) τθσ BOC Holdings διατίκεται προσ εξζταςθ όπωσ 
περιγράφεται ςτθν παράγραφο 6 του Μζρουσ VII και κα διατίκεται ςτουσ Μετόχουσ ςτθν  ΕΓΣ.  

Θ Μονομερισ Ρράξθ (Deed Poll) τθσ BOC Holdings διζπεται από το Ιρλανδικό δίκαιο. Θ BOC 
Holdings και κάκε Κάτοχοσ κατακζτει αμετάκλθτα τθ ςυγκατάκεςθ του όπωσ τα Ιρλανδικά 
δικαςτιρια εκδικάςουν οποιαδιποτε αγωγι ι δικαςτικι διαδικαςία, και επιλφςει τυχόν διαφορζσ, 
οι οποίεσ δφναται να προκφψουν από ι ςε ςχζςθ με τθ Μονομερι Ρράξθ (Deed Poll) τθσ BOC 
Holdings. 

3. ΔΛΟΛΚΘΣΛΚΟ ΤΜΒΟΤΛΛΟ ΣΘ BΟC HOLDINGS 

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο που αναφζρεται ςτο Μζροσ XIII του παρόντοσ εγγράφου αποτελεί επίςθσ 
το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ BOC Holdings  κατά τθν θμερομθνία ζκδοςθσ του παρόντοσ εγγράφου. 
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4. ΟΡΛΜΕΝΕ ΝΟΜΛΚΕ ΔΛΑΦΟΡΕ ΜΕΣΑΞΤ ΣΩΝ ΔΛΚΑΛΩΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΚΑΛ ΣΩΝ 

ΜΕΣΟΧΩΝ ΣΘ BOC HOLDINGS 

Τα ακόλουκα αποτελοφν μια ςυνοπτικι ςφγκριςθ των κυριότερων διαφορϊν μεταξφ των 
δικαιωμάτων των Μετόχων τθσ Τράπεηασ και των Μζτοχων τθσ BOC Holdings που προκφπτουν από 
τισ διαφορζσ ςτο εταιρικό δίκαιο τθσ Κφπρου και ςτο εταιρικό δίκαιο τθσ Ιρλανδίασ, και των 
ιδρυτικϊν εγγράφων τθσ Τράπεηασ και τθσ BOC Holdings. Αυτι θ ςφνοψθ δεν αποτελεί πλιρθ 
περιγραφι των νόμων τθσ Κφπρου ι τθσ Ιρλανδίασ ι άλλων κανονιςμϊν ι νόμων που αναφζρονται 
ςτθν παροφςα ςφνοψθ ι  το Καταςτατικό τθσ Τράπεηασ ι το Καταςτατικό τθσ BOC Holdings. 

Οι νόμοι, κανονιςμοί, πολιτικζσ και οι διαδικαςίεσ που ςυνοψίηονται ςτο παρόν μζροσ ενδζχεται να 
μεταβάλλονται από καιροφ εισ καιρόν. Θ ςφνοψθ των ιδρυτικϊν εγγράφων τθσ Τράπεηασ και τθσ 
BOC Holdings ορίηονται µε αναφορά ςτα πρωτότυπα ζγγραφα. 

ΠΡΟΣΑΕΙ ΜΕΣΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΔΙΟΡΙΜΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ 

Ιςχφουςεσ Διατάξεισ για τουσ Μετόχουσ  Διατάξεισ που θα ιςχφουν για τουσ Μετόχουσ 
τθσ BOC Holdings 

Ζνα ι περιςςότερα μζλθ που κατζχουν το 5 τοισ 
εκατό του εκδομζνου μετοχικοφ κεφαλαίου, που 
αντιπροςωπεφουν τουλάχιςτον το 5 τοισ εκατό 
των ςυνολικϊν δικαιωμάτων ψιφου όλων των 
μετόχων, κα ζχουν το δικαίωμα να κατακζςουν 
ςχζδιο ψθφίςματοσ με θλεκτρονικά μζςα ι 
ταχυδρομικϊσ ςε διεφκυνςθ που κακορίηεται 
από τθν εταιρεία. 

 

Σφμφωνα με τον περί Εταιρειϊν Νόμο τθσ 
Ιρλανδίασ, ζνα ι περιςςότερα μζλθ που 
κατζχουν το 3 τοισ εκατό του εκδομζνου 
μετοχικοφ κεφαλαίου, που αντιπροςωπεφουν 
τουλάχιςτον το 3 τοισ εκατό των ςυνολικϊν 
δικαιωμάτων ψιφου όλων των μετόχων, κα 
ζχουν το δικαίωμα να κατακζςουν προςχζδιο 
ψθφίςματοσ με θλεκτρονικά μζςα ι 
ταχυδρομικϊσ ςε διεφκυνςθ που κακορίηεται 
από τθν εταιρεία. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ 

Ιςχφουςεσ Διατάξεισ για τουσ Μετόχουσ  Διατάξεισ που θα ιςχφουν για τουσ Μετόχουσ 
τθσ BOC Holdings 

Σφμφωνα με τθν Κυπριακι νομοκεςία, θ 
εταιρεία δφναται να λάβει εξουςιοδότθςθ 
επαναγοράσ ιδίων μετοχϊν μόνο μζςω ειδικοφ 
ψθφίςματοσ των μετόχων.  

Σφμφωνα με τθν Ιρλανδικι νομοκεςία, μια 
εταιρεία δφναται να προβεί ςε επαναγορά ιδίων 
μετοχϊν μζςω τθσ ελεφκερθσ αγοράσ, εφόςον 
λάβει εξουςιοδότθςθ μζςω ςυνθκιςμζνου 
ψθφίςματοσ των μετόχων (ωςτόςο ςφμφωνα με 
τθν πρακτικι που ακολουκείται από Ιρλανδικζσ 
εταιρείεσ ειςθγμζνεσ ςτο LSE, το Καταςτατικό 
τθσ BOC Holdings απατεί όπωσ λθφκεί 
εξουςιοδότθςθ μζςω ειδικοφ ψθφίςματοσ των 
μετόχων). Σε όλεσ τισ άλλεσ περιπτϊςεισ, θ 
επαναγορά ιδίων μετοχϊν πρζπει πρϊτα να 
εγκρικεί μζςω ειδικοφ ψθφίςματοσ των μετόχων 
– υπό όρουσ και προχποκζςεισ που το 
Διοικθτικό Συμβοφλιο κεωρεί κατάλλθλεσ. 

Επιπλζον, το Καταςτατικό τθσ BOC Holdings 
προνοεί όπωσ, εκτόσ και εάν το Διοικθτικό 
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Συμβοφλιο επιλζξει να χειριςτεί τζτοια 
απόκτθςθ ωσ επαναγορά ςφμφωνα με τον περί 
Εταιρειϊν Νόμο τθσ Ιρλανδίασ, οποιαδιποτε 
ςυνικθσ μετοχι θ οποία αποκτικθκε ι 
ςυμφωνικθκε να αποκτθκεί από τθν BOC 
Holdings κα κεωρείται εξαγοράςιμθ μετοχι 
(redeemable share). Συνεπϊσ, για ςκοποφσ 
Ιρλανδικοφ εταιρικοφ νόμου, θ επαναγορά 
ςυνικων μετοχϊν από τθν BOC Holdings τεχνικά 
κα γίνεται ςαν εξαγορά τζτοιων μετοχϊν. Θ 
εξαγορά ςυνικουσ μετοχισ δεν απαιτεί τθ λιψθ 
εξουςιοδότθςθσ για τθν BOC Holdings. 

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΙΔΡΤΣΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Ιςχφουςεσ Διατάξεισ για τουσ Μετόχουσ  Διατάξεισ που θα ιςχφουν για τουσ Μετόχουσ 
τθσ BOC Holdings 

Σφμφωνα με τθν Κυπριακι νομοκεςία, θ 
τροποποίθςθ των ςκοπϊν είναι πικανι με ειδικό 
ψιφιςμα, αλλά θ τροποποίθςθ δεν κα τεκεί ςε 
ιςχφ μζχρι τθν επικφρωςι τθσ από το 
δικαςτιριο. 

 

Σφμφωνα με τθν Ιρλανδικι νομοκεςία, οι 
δραςτθριότθτεσ τθσ εταιρείασ περιορίηονται από 
τθν πρόνοια που κακορίηει το ςκοπό τθσ 
εταιρείασ ςτο ιδρυτικό ζγγραφο αυτισ. Η 
πρόνοια που κακορίηει το ςκοπό τθσ εταιρείασ 
ςτο ιδρυτικό ζγγραφο δφναται να τροποποιθκεί 
με ειδικό ψιφιςμα των μετόχων. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ 

Ιςχφουςεσ Διατάξεισ για τουσ Μετόχουσ  Διατάξεισ που θα ιςχφουν για τουσ Μετόχουσ 
τθσ BOC Holdings 

Το μθτρϊο μελϊν και ο κατάλογοσ ονομάτων 
των μελϊν τθσ Τράπεηασ, δφναται να 
επικεωρθκεί, από οποιονδιποτε μζτοχο ςτο 
ΧΑΚ, ζναντι ςχετικοφ τζλουσ.   

Εκτόσ και αν είναι κλειςτά κατ’ εφαρμογι του 
περί Εταιρειϊν Νόμου τθσ Ιρλανδίασ, (α) το 
μθτρϊο και ο κατάλογοσ μελϊν, (β) το μθτρϊο 
διευκυντϊν και γραμματζων και (γ) το μθτρϊο 
δικαιωμάτων ςε μετοχζσ διευκυντϊν και 
γραμματζων ςτθν BOC Holdings ενδζχεται να 
επικεωρθκεί χωρίσ χρζωςθ, από τουσ μετόχουσ 
τθσ. 

ΑΓΩΓΕ ΜΕΣΟΧΩΝ 

Ιςχφουςεσ Διατάξεισ για τουσ Μετόχουσ  Διατάξεισ που θα ιςχφουν για τουσ Μετόχουσ 
τθσ BOC Holdings 

Η Κυπριακι νομοκεςία επιτρζπει ενζργειεσ εκ 
μζρουσ τθσ εταιρείασ ι άλλων μετόχων ςε 
περιπτϊςεισ όπου υπάρχει πραγματικι ι 
προτεινόμενθ πράξθ ι παράλειψθ που αφορά 
αμζλεια, αδυναμία εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεων, 
παράβαςθ κακικοντοσ ι κατάχρθςθ 
εμπιςτοςφνθσ από ζνα μζλοσ Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου, εφόςον πλθροφνται οριςμζνεσ 
προχποκζςεισ άςκθςθσ τζτοιασ ενζργειασ. 

 

 

Σφμφωνα με τθν Ιρλανδικι νομοκεςία, οι 
υποχρεϊςεισ ενόσ μζλουσ Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου απευκφνονται προσ τθν εταιρεία 
και όχι απευκείασ προσ τουσ μετόχουσ. Ζνασ 
μζτοχοσ δφναται να ενεργεί εκ μζρουσ τθσ 
εταιρείασ ςχετικά με παραβάςεισ κακθκόντων 
μελϊν Διοικθτικοφ Συμβουλίου μόνο ςε 
περιοριςμζνο αρικμό περιπτϊςεων, εάν: 

(α) ζχει διενεργθκεί οποιαδιποτε πράξθ από 
τθν εταιρεία εκτόσ του εφρουσ ςκοποφ τθσ, 

(β) ζχει διενεργθκεί οποιαδιποτε υποτικζμενθ 
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δράςθ από τθν εταιρεία θ οποία βαςίςτθκε ςε 
ςφνθκεσ ψιφιςμα ενϊ απαιτείται ειδικό 
ψιφιςμα, ι 

(γ) θ πλειοψθφία διαπράττει απάτθ ςε βάροσ 
τθσ μειοψθφίασ. 

Δεν προβλζπεται ελάχιςτθ ςυμμετοχι για να 
προβοφν οι μζτοχοι ςε τζτοιου είδουσ ενζργειεσ, 
ωςτόςο, ςφμφωνα με τθν πιο πρόςφατθ 
Ιρλανδικι νομολογία, πριν από μια τζτοια 
διαδικαςία, απαιτείται όπωσ ο αιτθτισ 
αποδείξει ότι υπάρχουν ρεαλιςτικζσ προοπτικζσ 
επιτυχίασ βαςιηόμενοσ ςε αποδεικτικά ςτοιχεία 
που παρουςιάηονται ςε προκαταρκτικι 
ακρόαςθ. 

Οι μζτοχοι δφνανται επίςθσ να εγείρουν άμεςεσ 
απαιτιςεισ εναντίον τθσ εταιρείασ για λόγουσ 
καταπίεςθσ (επαχκείσ, δυςμενείσ ι επιβλαβείσ 
πράξεισ) ι παραλείψεισ των ςυμφερόντων των 
μετόχων. 
 
 

ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ ΤΜΦΕΡΟΝΣΩΝ 

Ιςχφουςεσ Διατάξεισ για τουσ Μετόχουσ Διατάξεισ που θα ιςχφουν για τουσ Μετόχουσ 
τθσ BOC Holdings 

Με τθν επιφφλαξθ οριςμζνων εξαιρζςεων, ο 
περί των Προχποκζςεων Διαφάνειασ Νόμοσ και 
ο Νόμοσ του ΧΑΚ απαιτοφν όπωσ οι μζτοχοι, ςε 
περίπτωςθ απόκτθςθσ ι διάκεςθσ μετοχϊν που 
δφναται το ποςοςτό δικαιϊματοσ ψιφου να 
φκάςει, ι να μειωκεί κάτω από το ι να υπερβεί 
(ανάλογα με τθν περίπτωςθ) το 5 τοισ εκατό, 10 
τοισ εκατό, 15 τοισ εκατό, 20 τοισ εκατό, 25 τοισ 
εκατό, 30 τοισ εκατό, 50 τοισ εκατό ι 75 τοισ 
εκατό του ςυνόλου των δικαιωμάτων ψιφου τθσ 
Εταιρείασ να ενθμερϊςουν τθν εταιρεία και τθν 
Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ Κφπρου (και ςτθν 
περίπτωςθ του Νόμου του ΧΑΚ, να ειδοποιθκεί 
και το ΧΑΚ) αναλόγωσ.  

Αυςτθρότερεσ διατάξεισ εμπεριζχονται ςτο 
Νόμο Κατάχρθςθσ Αγοράσ τθσ Κφπρου ο οποίοσ 
απαιτεί όπωσ οι μζτοχοι γνωςτοποιοφν 
οποιεςδιποτε αγορζσ/διακζςεισ μετοχϊν που 
ανζρχονται ι υπερβαίνουν το 5 τοισ εκατό (και 
τθ γνωςτοποίθςθ οποιαςδιποτε 
μεταγενζςτερθσ αφξθςθσ/μείωςθσ του 
ποςοςτοφ κατά ζνα τοισ εκατό ι περιςςότερο) 
του ςυνολικοφ μετοχικοφ κεφαλαίου μίασ 
δθμόςιασ εταιρείασ. 

Οι περί Διαφάνειασ Κανονιςμοί προβλζπουν ότι, 
όταν οποιοδιποτε πρόςωπο αποκτά ζνα 
ςθμαντικό μερίδιο ςε μετοχζσ μίασ εταιρείασ, το 
οποίο κακιςτά το ποςοςτό των δικαιωμάτων 
ψιφου που κατζχει το εν λόγω πρόςωπο, άμεςα 
ι ζμμεςα, να φτάνει, να υπερβαίνει ι να 
μειϊνεται κάτω από το τρία τοισ εκατό (και για 
κάκε επιπλζον ζνα τοισ εκατό), το εν λόγω 
πρόςωπο οφείλει να ενθμερϊςει τον εκδότθ 
των μετοχϊν και τθν Κεντρικι Τράπεηα τθσ 
Ιλανδίασ για το ποςοςτό των δικαιωμάτων 
ψιφου που κατζχει, το ςυντομότερο δυνατό και 
το αργότερο εντόσ δφο εργάςιμων θμερϊν 
διαπραγμάτευςθσ. 

Επιπλζον, ο περί Εταιρειϊν Νόμοσ τθσ Ιρλανδίασ 
και το Καταςτατικό τθσ BOC Holding 
προβλζπουν ότι θ BOC Holdings δφναται, με 
γραπτι ειδοποίθςθ, να απαιτιςει από ζνα 
πρόςωπο το οποίο θ εταιρεία γνωρίηει ότι, ι θ 
εταιρεία πιςτεφει ότι, ι κατά τα τρία 
προθγοφμενα ζτθ, το εν λόγω πρόςωπο ζχει 
επιδείξει ενδιαφζρον για το εκδομζνο μετοχικό 
κεφάλαιο και τα ςυναφι δικαιϊματα ψιφου: 
(1) να επιβεβαιϊςει ι όχι το ενδιαφζρον του, 
και (2) εάν εκδθλϊςει ενδιαφζρον, να παρζχει 
περαιτζρω πλθροφορίεσ τισ οποίεσ κα 



74 

 

απαιτιςει θ εταιρεία ςχετικά με το ενδιαφζρον 
του ι οποιοδιποτε άλλο ενδιαφζρον ςε μετοχζσ 
τθσ εταιρείασ. Εναλλακτικά, θ BOC Holdings 
δφναται να υποχρεωκεί από μετόχουσ που 
κατζχουν δζκα τοισ εκατό ι περιςςότερο του 
εξοφλθμζνου κεφαλαίου που φζρει δικαιϊματα 
ψιφου ςτισ γενικζσ ςυνελεφςεισ να διεξάγει 
ςχετικι ζρευνα. 

Όταν ζνα πρόςωπο που ενδιαφζρεται ι που 
ενδιαφερόταν για μετοχζσ τθσ εταιρείασ 
ειδοποιθκεί από τθν εταιρεία και το εν λόγω 
πρόςωπο δεν παρζχει ςτθν εταιρεία τισ 
απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ που ορίηονται ςτθν 
ειδοποίθςθ εντόσ τθσ προκεςμίασ που 
κακορίηεται ςε αυτιν, θ εταιρεία δφναται να 
ηθτιςει από το Ιρλανδικό Ανϊτατο Δικαςτιριο 
τθν ζκδοςθ διατάγματοσ όπωσ οι εν λόγω 
μετοχζσ υπόκεινται ςε περιοριςμοφσ που 
απαγορεφουν, μεταξφ άλλων: 

(1) οποιαδιποτε μεταβίβαςθ τουσ, 

(2) τθν άςκθςθ δικαιϊματοσ ψιφου,  

(3) τθν ζκδοςθ επιπρόςκετων μετοχϊν, και 

(4)  τθν καταβολι μεριςμάτων και άλλων 
πλθρωμϊν. 

Με τθν επιφφλαξθ εξαιρζςεων που δφναται να 
ιςχφςουν ςε περιοριςμζνο αρικμό 
περιπτϊςεων, οποιαδιποτε ςυμφωνία για τθν 
μεταβίβαςθ μετοχϊν (1) υπόκειται ςε 
περιοριςμοφσ, κεωρείται άκυρθ.  

 

5. ΚΑΝΟΝΛΣΛΚΕ ΕΓΚΡΛΕΛ ΚΑΛ ΕΠΟΠΣΛΚΑ ΚΕΜΑΣΑ 

Αλλαγι Ελζγχου - BOC Holdings 

Θ απόκτθςθ ι διάκεςθ «ειδικισ ςυμμετοχισ» ςε ζνα πιςτωτικό ίδρυμα τθσ ΕΟΗ, ςφμφωνα με τα 
Άρκρα 4(1)(γ) και 15 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) με αρικ. 1024/2013 για τον Ενιαίο Εποπτικό Μθχανιςμό 
πρζπει να γίνεται μζςω προθγοφμενθσ γνωςτοποίθςθσ ι/και ζγκριςθσ. Για τουσ ςκοποφσ αυτοφσ 
«ειδικι ςυμμετοχι» περιλαμβάνει άμεςθ ι ζμμεςθ κατοχι κεφαλαίου που αντιπροςωπεφει το ι 
πζραν του 10 τοισ εκατό του μετοχικοφ κεφαλαίου ι των δικαιωμάτων ψιφου μίασ επιχείρθςθσ (οι 
«Διατάξεισ Αλλαγισ Ελζγχου»). 

Συνεπϊσ, το Σχζδιο ςφμφωνα με το οποίο θ BOC Holdings κα αποκτιςει το 100 τοισ εκατό του 
μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ κα ενεργοποιιςει τισ Διατάξεισ Αλλαγισ Ελζγχου. Κατά 
ςυνζπεια, απαιτείται θ προθγοφμενθ ζγκριςθ τθσ ΕΚΤ και τθσ ΚΤΚ προτοφ θ BOC Holdings μπορζςει 
να καταςτεί θ μθτρικι εταιρεία τθσ Τράπεηασ, όπωσ προβλζπεται από το Σχζδιο. Σχετικι αίτθςθ ζχει 
υποβλθκεί ςτθν ΕΚΤ και ςτθν ΚΤΚ για τθ ςυναίνεςθ τουσ. 

Θ Τράπεηα υπόκειται ςε εποπτικό ζλεγχο (τόςο μζςω υποκαταςτθμάτων όςο και μζςω κυγατρικϊν 
που διεξάγουν ελεγχόμενεσ δραςτθριότθτεσ) ςτθν Ελλάδα, ςτο Γκζρνςεχ, ςτθ ουμανία και ςτο 
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Θνωμζνο Βαςίλειο. Το Σχζδιο ενδζχεται να ενεργοποιιςει Ραρόμοιεσ Αλλαγζσ Ελζγχου, δεδομζνων 
των εποπτικϊν απαιτιςεων τθσ κάκε δικαιοδοςίασ, και τθσ (ζμμεςθσ) ςυμμετοχισ τθσ BOC Holdings 
ςε κάκε μια από αυτζσ. Συνεπϊσ, θ BOC Holdings βρίςκεται ςτθ διαδικαςία ενθμζρωςθσ/λιψθσ 
ζγκριςθσ από τισ αρμόδιεσ αρχζσ ςτισ εν λόγω δικαιοδοςίεσ προτοφ μπορζςει να καταςτεί θ μθτρικι 
εταιρεία του Συγκροτιματοσ.  

Αλλαγι Ελζγχου - Μζτοχοι τθσ BΟC Holdings 

Σφμφωνα με τον οριςμό τθσ «ειδικισ ςυμμετοχισ», με τθν επιφφλαξθ τθσ εφαρμογισ του Σχεδίου, 
οποιοδιποτε πρόςωπο προτίκεται να αποκτιςει το 10 τοισ εκατό ι μεγαλφτερο ποςοςτό του 
μετοχικοφ κεφαλαίου ι των δικαιωμάτων ψιφου τθσ BOC Holdings κα υπόκειται ςτισ Διατάξεισ 
Αλλαγισ Ελζγχου, δεδομζνου ότι το εν λόγω πρόςωπο κα ζχει «ζμμεςθ» ςυμμετοχι τθσ τάξθσ του ι 
πζραν του 10 τοισ εκατό ςτθν Τράπεηα, δυνάμει τθσ ιδιοκτθςίασ τθσ Τράπεηασ από τθν BOC 
Holdings. 

Ρζραν των απαιτιςεων για ζγκριςθ των νζων κατόχων, το Άρκρο 17 του περί Εργαςιϊν Ριςτωτικϊν 
Ιδρυμάτων Νόμου τθσ Κφπρου προνοεί ότι ςτθν περίπτωςθ που κάποιοσ υφιςτάμενοσ μζτοχοσ 
αυξιςει (άμεςα ι ζμμεςα) τθ ςυμμετοχι του ςτθν Τράπεηα, με αποτζλεςμα το ποςοςτό 
ςυμμετοχισ του να φτάςει ι να υπερβεί το 10 τοισ εκατό, το 20 τοισ εκατό, το 30 τοισ εκατό ι το 50 
τοισ εκατό των δικαιωμάτων ψιφου ι του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ ι ςτθν περίπτωςθ 
που ο μζτοχοσ καταςτεί θ μθτρικι οντότθτα τθσ Τράπεηασ, απαιτείται θ προθγοφμενθ ζγκριςθ τθσ 
ΚΤΚ. 

Επιπλζον, το Άρκρο 17Γ του περί Εργαςιϊν Ριςτωτικϊν Ιδρυμάτων Νόμου τθσ Κφπρου προνοεί ότι 
ςτθν περίπτωςθ που ζνασ υφιςτάμενοσ μζτοχοσ διακζςει ι μειϊςει (άμεςα ι ζμμεςα) τθ 
ςυμμετοχι του ςτθν Τράπεηα, οφτωσ ϊςτε θ ςυμμετοχι του να μειωκεί κάτω από αυτά τα όρια 
(δθλαδι 10 τοισ εκατό, 20 τοισ εκατό, 30 τοισ εκατό, 50 τοισ εκατό του μετοχικοφ κεφαλαίου ι των 
δικαιωμάτων ψιφου τθσ Τράπεηασ), ο εν λόγω μζτοχοσ οφείλει να ενθμερϊςει τθν ΚΤΚ πριν από τθ 
ςχετικι διάκεςθ ι μείωςθ. 

Δεν αναμζνεται ότι οποιοςδιποτε υφιςτάμενοσ Μζτοχοσ τθσ Τράπεηασ κα υπόκειται ςτισ Διατάξεισ 
Αλλαγισ Ελζγχου, που προβλζπονται ωσ μζροσ του Σχεδίου, δεδομζνου ότι επί του παρόντοσ θ 
Τράπεηα δεν ζχει οποιουςδιποτε μετόχουσ που να κατζχουν το ι πζραν του 10 τοισ εκατό του 
μετοχικοφ κεφαλαίου ι των δικαιωμάτων ψιφου τθσ Τράπεηασ.  

Συνεπϊσ, ωσ μζςο εξαςφάλιςθσ τθσ τιρθςθσ των Διατάξεων Αλλαγισ Ελζγχου ι παρόμοιων 
απαιτιςεων, οι ακόλουκοι περιοριςμοί περιλαμβάνονται ςτο Καταςτατικό τθσ BOC Holdings: 

(α) Θ BOC Holdings κα ζχει τθ δυνατότθτα να επιβάλει περιοριςμοφσ ςτθν εξάςκθςθ των 
δικαιωμάτων ψιφου των μετόχων, ςτθν περίπτωςθ όπου θ ςυμμετοχι τουσ φτάςει ι 
ξεπεράςει το 10 τοισ εκατό, το 20 τοισ εκατό, 30 τοισ εκατό ι το 50 τοισ εκατό των 
δικαιωμάτων ψιφου ι του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ, και 

(β) Πποιοιδιποτε τζτοιοι περιοριςμοί κα αίρονται όταν ο μζτοχοσ κα ζχει ςυμμορφωκεί με τισ 
ιςχφουςεσ κανονιςτικζσ απαιτιςεισ ςχετικά με τθν εν λόγω εξαγορά.  Ζνασ Μζτοχοσ τθσ 
BOC Holdings ο οποίοσ κατζχει, άμεςα ι ζμμεςα, περιςςότερο από το 5 τοισ εκατό του 
μετοχικοφ κεφαλαίου ι των δικαιωμάτων ψιφου τθσ BOC Holdings, κα πρζπει επίςθσ να 
τθρεί οποιεςδιποτε υποχρεϊςεισ γνωςτοποίθςθσ/δθμοςίευςθσ που εφαρμόηονται ςτο 
πλαίςιο του περί Κατάχρθςθσ Αγοράσ Νόμου αναφορικά με κάκε αγορά ι διάκεςθ μετοχϊν 
που ζχει ωσ αποτζλεςμα το ποςοςτό ςυμμετοχισ τουσ να φκάνει ι να υπερβαίνει, ανάλογα 
με τθν περίπτωςθ, τα όρια των 6 τοισ εκατό, 7 τοισ εκατό, 8 τοισ εκατό, 9 τοισ εκατό ι 10 
τοισ εκατό και κάκε επιπρόςκετο 1 τοισ εκατό που ακολουκεί, του μετοχικοφ κεφαλαίου ι 
των δικαιωμάτων ψιφου τθσ BOC Holdings, ι οποιωνδιποτε άλλων εφαρμοςτζων ορίων 
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που προβλζπονται από οποιονδιποτε άλλο Κυπριακό Νόμο αναφορικά με τθν κατάχρθςθ 
αγοράσ που μπορεί να εφαρμοςτεί ςτθ κζςθ του υφιςτάμενου περί Κατάχρθςθσ Αγοράσ 
Νόμου. 

6. ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΛΑΚΕΛΜΑ ΠΡΟ ΕΞΕΣΑΘ 

Αντίγραφα των ακόλουκων εγγράφων κα είναι διακζςιμα προσ εξζταςθ κατόπιν ςχετικοφ 
αιτιματοσ ςτο εγγεγραμμζνο γραφείο τθσ Τράπεηασ (οδόσ Σταςίνου 51, Αγία Ραραςκευι, 
Στρόβολοσ, 2002 Λευκωςία, Κφπροσ), κατά τισ ςυνικεισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ από τθν 
θμερομθνία του παρόντοσ εγγράφου μζχρι τθν εφαρμογι ι τθ λιξθ του Σχεδίου, ενϊ κα είναι 
επίςθσ διακζςιμα προσ εξζταςθ ςτθν ΕΓΣ: 

(α) το ιδρυτικό ζγγραφο τθσ Τράπεηασ, 

(β) το Καταςτατικό τθσ Τράπεηασ, 

(γ) το Καταςτατικό τθσ BΟC Holdings, 

(δ) αντίγραφο του παρόντοσ εγγράφου, 

(ε)          αντίγραφο τθσ Μονομεροφσ Ρράξθσ (Deed Poll), και 

(ςτ) αντίγραφο τθσ Μονομεροφσ Ρράξθσ (Deed Poll) τθσ BΟC Holdings. 

Επιπλζον, αντίγραφα των πιο πάνω κα είναι διακζςιμα και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Τράπεηασ 
www.bankofcyprus.com (παρακαλϊ επιλζξτε «Σχζςεισ Επενδυτϊν»). 

 

http://www.bankofcyprus.com/
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ΜΕΡΟ VIII 

ΦΟΡΟΛΟΓΛΑ 

Οι Μζτοχοι κα πρζπει να ςυμβουλευτοφν τουσ δικοφσ τουσ φορολογικοφσ ςυμβοφλουσ ςχετικά 
με τισ φορολογικζσ επιπτϊςεισ που μπορεί να προκφψουν από το χζδιο. Δεν γίνεται καμία 
διατφπωςθ ςτο παρόν ζγγραφο αναφορικά με τισ φορολογικζσ ςυνζπειεσ του χεδίου ςε 
οποιοδιποτε μζτοχο τθσ Σράπεηασ. 
 
1. ΚΤΠΡΛΑΚΘ ΦΟΡΟΛΟΓΛΑ 

(α) BOC Holdings 

Ρρόκεςθ είναι όπωσ θ διαχείριςθ των υποκζςεων τθσ BOC Holdings κα διεξάγεται με τζτοιο τρόπο 
ϊςτε να κεωρείται αποκλειςτικόσ φορολογικόσ κάτοικοσ Κφπρου. Επομζνωσ, θ BOC Holdings κα 
υπάγεται ςτον Κυπριακό εταιρικό φόρο ειςοδιματοσ και κα φορολογείται πάνω ςτο παγκόςμιο 
ειςόδθμά τθσ που κα προκφπτει από τισ επιχειρθματικζσ τθσ δραςτθριότθτζσ ςτθν Κφπρο και ςτο 
εξωτερικό. Ο ιςχφον ςυντελεςτισ Κυπριακοφ εταιρικοφ φόρου ειςοδιματοσ είναι 12.5 τοισ εκατό. 

Θ BOC Holdings δεν κα υπόκειται ςε Κυπριακό εταιρικό φόρο ειςοδιματοσ για οποιαδιποτε 
μερίςματα που κα τθσ καταβλθκοφν από τθν Τράπεηα, και για οποιαδιποτε ζςοδα από διάκεςθ 
μετοχϊν τθσ Τράπεηασ. Ωςτόςο, θ BOC Holdings κα υπάγεται ςτον Κυπριακό φόρο κεφαλαιουχικϊν 
κερδϊν για οποιαδιποτε ζςοδα από τθ διάκεςθ μετοχϊν τθσ Τράπεηασ, εφόςον οι μετοχζσ αυτζσ 
δεν κα είναι ειςθγμζνεσ ςε αναγνωριςμζνο χρθματιςτιριο αξιϊν κατά τθ ςτιγμι διάκεςθσ. 

Θ Κφπροσ δεν κα επιβάλει οποιαδιποτε παρακράτθςθ φόρου ςτα μερίςματα που κα λάβει θ BOC 
Holdings από τθν Τράπεηα. 

Ο περί Ζκτακτθσ Ειςφοράσ για τθν Άμυνα τθσ Δθμοκρατίασ νόμοσ («ΕΕΑ») δεν κα ιςχφει για 
μερίςματα που κα καταβάλει θ Τράπεηα ςτθν BOC Holdings. 

Ωςτόςο, ο ΕΕΑ νόμοσ ιςχφει για μερίςματα που κα καταβάλλονται από τθν BOC Holdings ςε 
Μετόχουσ που είναι φυςικά πρόςωπα και κατζχουν Νζεσ Μετοχζσ ι Ραραςτατικά Δικαιϊματα που 
αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ και που ζχουν κατοικία (domicile για ςκοποφσ του περί ΕΕΑ 
Νόμου) ςτθν Κφπρο. Ο ΕΕΑ νόμοσ δεν κα ιςχφει για μερίςματα που καταβάλλονται ςε Μετόχουσ 
που είναι νομικά πρόςωπα που εδρεφουν ςτθν Κφπρο και κατζχουν Νζεσ Μετοχζσ ι Ραραςτατικά 
Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ. 

Θ Κφπροσ δεν παρακρατεί ΕΕΑ ςτα μερίςματα που πλθρϊνονται ςε μθ-φορολογικοφσ κάτοικουσ 
Κφπρου ι ςε φυςικά πρόςωπα που (για ςκοποφσ του ΕΕΑ Νόμου) δεν κεωροφνται ότι ζχουν 
κατοικία (domicile) ςτθν Κφπρο, νοουμζνου ότι ζχει ςυμπλθρωκεί πλιρωσ και υποβλθκεί ςτθν BOC 
Holdings θ ςχετικι διλωςθ για εξαίρεςθ ΕΕΑ ςτο ζντυπο ΕΕΑ.  

(β) Κυπριακό τζλοσ χαρτοςιμου  

Δεν δθμιουργείται καμία υποχρζωςθ πλθρωμισ τζλουσ χαρτοςιμου κατά τθν ακφρωςθ των 
Υφιςτάμενων Μετοχϊν, νοουμζνου ότι δεν υπάρχει γραπτι ςυμφωνία μεταβίβαςθσ. Εφόςον οι 
Νζεσ Μετοχζσ είναι ςε μθ-Κυπριακι εταιρεία (δθλαδι Μετοχζσ Ιρλανδικισ εταιρείασ), δεν 
δθμιουργείται καμία υποχρζωςθ πλθρωμισ τζλουσ χαρτοςιμου κατά τθν ζκδοςθ ι τθ μεταβίβαςθ 
των Νζων Μετοχϊν ι των Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ. 

(γ) Φορολογία κεφαλαιουχικϊν κερδϊν 

(i) Λιψθ Νζων Μετοχϊν 
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 Μζτοχοσ ο οποίοσ είναι κάτοικοσ Κφπρου αναμζνεται ότι δε κα υποςτεί οποιεςδιποτε δυςμενείσ 
φορολογικζσ ςυνζπειεσ κατά τθν εφαρμογι του Σχεδίου. 

(ii) Ρϊλθςθ Νζων Μετοχϊν 

Εφόςον οι Νζεσ Μετοχζσ είναι ειςθγμζνεσ ςε αναγνωριςμζνο χρθματιςτιριο αξιϊν, Μζτοχοσ ο 
οποίοσ είναι κάτοικοσ Κφπρου δεν κα υποχρεοφνται να πλθρϊςουν φόρο κεφαλαιουχικϊν κερδϊν 
ι εταιρικό φόρο ειςοδιματοσ από τθν πϊλθςθ Νζων Μετοχϊν. 

(δ) Φορολογία μεριςμάτων 

(i) Φυςικά πρόςωπα 

Μζτοχοσ ο οποίοσ διαμζνει ςτθν Κφπρο δεν κα υπόκεινται ςτον Κυπριακό φόρο 
ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων, για μερίςματα που κα λάβουν από τθν BOC Holdings. 
Ωςτόςο, τζτοιεσ καταβολζσ μεριςμάτων κα υπάγονται ςτον περί ΕΕΑ Νόμο (όπωσ 
παρουςιάηεται πιο πάνω). 

(ii) Μζτοχοι που είναι νομικά πρόςωπα 

Κυπριακζσ εταιρείεσ που είναι φορολογικοί κάτοικοι Κφπρου δεν κα υπόκεινται ςτον 
Κυπριακό εταιρικό φόρο ειςοδιματοσ ςε ςχζςθ με τα μερίςματα που κα λάβουν από τθν 
BOC Holdings. Τζτοιεσ καταβολζσ μεριςμάτων δεν κα υπάγονται ςτον περί ΕΕΑ Νόμο (όπωσ 
παρουςιάηεται πιο πάνω). 

Δε κα υπάρχει καμία αλλαγι ςτισ φορολογικζσ ςυνζπειεσ οι οποίεσ αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
1(β) μζχρι 1(δ) πιο πάνω ςτθν περίπτωςθ Μετόχων που κα λάβουν Ραραςτατικά Δικαιϊματα που 
αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ. Με βάςθ τθν φορολογικι γνωμάτευςθ που εξαςφαλίςτθκε από 
τισ Κυπριακζσ φορολογικζσ αρχζσ θ κζςθ αυτι ζχει επιβεβαιωκεί. 

2. ΦΟΡΟΛΟΓΛΑ ΘΝΩΜΕΝΟΤ ΒΑΛΛΕΛΟΤ 

Τα ςχόλια που παρατίκενται πιο κάτω είναι γενικισ φφςεωσ και βαςίηονται ςε υφιςτάμενουσ 
φορολογικοφσ νόμουσ του Θνωμζνου Βαςιλείου και ςε δθμοςιευμζνεσ πρακτικζσ τθσ Υπθρεςίασ 
Φόρων και Δαςμϊν (οι οποίεσ δφναται να μθν είναι δεςμευτικζσ για τθν Υπθρεςία Φόρων και 
Δαςμϊν) κατά τθν θμερομθνία του παρόντοσ εγγράφου (και που αμφότερεσ υπόκεινται ςε αλλαγζσ 
ανά πάςα ςτιγμι και ενδεχομζνωσ με αναδρομικι ιςχφ) και δεν κεωροφνται εξαντλθτικά. Τα ςχόλια 
αφοροφν αποκλειςτικά τθ κζςθ τθσ BOC Holdings ςε ςχζςθ με τον εταιρικό φόρο του Θνωμζνου 
Βαςιλείου, και τθ φορολογικι κζςθ των προςϊπων που είναι, και κα είναι, οι απόλυτοι δικαιοφχοι 
των Υφιςτάμενων Μετοχϊν, των Νζων Μετοχϊν και των Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που 
αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ, και δεν ιςχφουν για ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ προςϊπων όπωσ 
διαμεςολαβθτζσ, οριςμζνουσ επαγγελματίεσ επενδυτζσ ι πρόςωπα που ςχετίηονται με τθν 
Τράπεηα. Οποιοιδιποτε Μζτοχοι ζχουν αμφιβολία ωσ προσ τθ φορολογικι τουσ κζςθ κα πρζπει να 
ςυμβουλευτοφν τουσ επαγγελματικοφσ τουσ ςφμβουλοφσ. 

(α) BOC Holdings 

Ρρόκεςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ BOC Holdings είναι όπωσ θ διαχείριςθ των υποκζςεων 
τθσ BOC Holdings διεξάγεται με τζτοιο τρόπο ϊςτε να μθν κεωρείται κάτοικοσ Θνωμζνου Βαςιλείου 
αλλά οφτε και να κεωρείται ότι διεξάγει οποιαδιποτε εμπορικι δραςτθριότθτα ςτο Θνωμζνο 
Βαςίλειο, για ςκοποφσ φορολογίασ του Θνωμζνου Βαςιλείου. Συνεπϊσ, τα κζρδθ και τα ζςοδα BOC 
Holdings (εκτόσ του φόρου που παρακρατείται ςε ςχζςθ με οποιουςδιποτε τόκουσ ι ςυγκεκριμζνα 
άλλα ειςοδιματα που προκφπτουν ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο) δεν κα υπόκεινται ςτον εταιρικό φόρο 
Θνωμζνου Βαςιλείου. 
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(β) Φορολογία Κεφαλαιουχικϊν Κερδϊν 

Λιψθ Νζων Μετοχϊν ι Παραςτατικϊν Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ  

Μζτοχοσ ο οποίοσ είναι κάτοικοσ Θνωμζνου Βαςιλείου και δεν κατζχει (είτε προςωπικά, είτε μαηί 
με ςυνδεδεμζνα πρόςωπα) περιςςότερο από 5 τοισ εκατό, οποιαςδιποτε τάξθσ μετοχϊν ι 
ομολόγων τθσ Τράπεηασ, δεν κα πρζπει να κεωρείται ότι ζχει πραγματοποιιςει διάκεςθ ι μερικι 
διάκεςθ των Υφιςτάμενων Μετοχϊν για ςκοποφσ φορολόγθςθσ κεφαλαιουχικϊν κερδϊν, κατά τθν 
εφαρμογι του Σχεδίου. Αντ’ αυτοφ, τυχόν φορολογθτζα κεφαλαιουχικά κζρδθ ι κεφαλαιουχικζσ 
ηθμιζσ που κανονικά κα προζκυπταν από τθ διάκεςθ των εν λόγω Υφιςτάμενων Μετόχων τθσ 
Τράπεηασ κα πρζπει να μεταφερκοφν ςτισ Νζεσ Μετοχζσ τουσ ι ςτα Ραραςτατικά Δικαιϊματα που 
αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ (ανάλογα με τθν περίπτωςθ). Επομζνωσ, οι Νζεσ Μετοχζσ ι τα 
Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ κα πρζπει να κεωροφνται το ίδιο 
περιουςιακό ςτοιχείο με τισ Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ κακϊσ και ότι ζχουν αγοραςτεί τθν ίδια χρονικι 
ςτιγμι και για το ίδιο αντάλλαγμα με τισ Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ από τισ οποίεσ προζκυψαν. 

Οι Μζτοχοι τθσ Τράπεηασ που κατζχουν (είτε προςωπικά, είτε μαηί με ςυνδεδεμζνα πρόςωπα) 
περιςςότερο από 5 τοισ εκατό οποιαςδιποτε τάξθσ μετοχϊν ι ομολόγων τθσ Τράπεηασ κα 
δικαιοφνται τθ πιο πάνω μεταχείριςθ μόνο ςτθν περίπτωςθ που το Σχζδιο εφαρμόηεται καλι τθ 
πίςτθ για εμπορικοφσ λόγουσ και δεν αποτελεί μζροσ κάποιου ςχεδίου ι διακανονιςμϊν των 
οποίων ο κφριοσ ςκοπόσ ι ζνασ από τουσ κφριουσ ςκοποφσ, είναι θ αποφυγι τθσ υποχρζωςθσ 
καταβολισ φόρου κεφαλαιουχικϊν κερδϊν ι εταιρικοφ φόρου. 

Ζχει εξαςφαλιςτεί βεβαίωςθ για εκκακάριςθ από τθν Υπθρεςία Φόρων και Δαςμϊν ςφμφωνα με το 
άρκρο 138 του Νόμου Φορολόγθςθσ Κεφαλαιουχικϊν Κερδϊν του 1992 ότι το Σχζδιο κα 
εφαρμοςτεί καλι τθ πίςτθ για εμπορικοφσ ςκοποφσ και όχι για ςκοποφσ αποφυγισ τθσ υποχρζωςθσ 
καταβολισ φόρου κεφαλαιουχικϊν κερδϊν ι εταιρικοφ φόρου. 

Ραρακαλοφμε ςθμειϊςτε ότι ζχουν εξαςφαλιςτεί βεβαιϊςεισ από τθν Υπθρεςία Φόρων και 
Δαςμϊν του Θνωμζνου Βαςιλείου ςφμφωνα με το άρκρο 701 του περί  Φόρου Ειςοδιματοσ Νόμου 
του 2007 (Income Tax Act 2007) και το άρκρο 748 του περί Εταιρικοφ Φόρου Νόμου του 2010 
(Corporation Tax Act 2010) ότι θ Υπθρεςία Φόρων και Δαςμϊν δε κα εκδϊςει οποιαδιποτε 
αξιολόγθςθσ τθσ φορολογικισ οφειλισ ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ ςυναλλαγϊν ςε τίτλουσ ςε ςχζςθ 
με το Σχζδιο. 

Διάκεςθ Νζων Μετοχϊν ι Παραςτατικϊν Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ 

Θ διάκεςθ Νζων Μετοχϊν ι Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ από 
Μζτοχο τθσ BOC Holdings που είναι κάτοικοσ Θνωμζνου Βαςιλείου, και λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 
περιςτάςεισ του εν λόγω Μετόχου τθσ BOC Holdings και οποιαςδιποτε διακζςιμθσ απαλλαγισ ι 
ελάφρυνςθσ, δφναται να επιφζρει κεφαλαιουχικό κζρδοσ (ι επιτρεπόμενθ ηθμία) για ςκοποφσ 
φορολογίασ κεφαλαιουχικϊν κερδϊν ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο. 

Ο Μζτοχοσ τθσ BOC Holdings ο οποίοσ δεν είναι φορολογικόσ κάτοικοσ Θνωμζνου Βαςιλείου δεν κα 
υπόκειται γενικότερα ςτθ φορολογία κεφαλαιουχικϊν κερδϊν του Θνωμζνου Βαςιλείου που 
προκφπτει από τθ διάκεςθ Νζων Μετοχϊν ι  Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν 
Νζεσ Μετοχζσ, εκτόσ εάν διεξάγει εμπορικι ι επαγγελματικι δραςτθριότθτά ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο 
μζςω υποκαταςτιματοσ ι αντιπροςϊπου (ι, ςτθν περίπτωςθ Μετόχου που είναι νομικό πρόςωπο 
και είναι μόνιμα εγκατεςτθμζνο ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο) ςε ςχζςθ με τθν οποία οι Νζεσ Μετοχζσ ι 
τα Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ χρθςιμοποιοφνται, κατζχονται ι 
αποκτοφνται. 
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(i) Φυςικά πρόςωπα 

Για τουσ Μετόχουσ τθσ BOC Holdings οι οποίοι είναι κάτοικοι Θνωμζνου Βαςιλείου και 
υπόκεινται ςτο φόρο κεφαλαιουχικϊν κερδϊν, υπάρχει διακζςιμθ ετιςια απαλλαγι, ζτςι 
ϊςτε ο φόροσ κεφαλαιουχικϊν κερδϊν να υπολογίηεται μόνο επί των ςυνολικϊν κερδϊν 
που προκφπτουν κατά τθ διάρκεια του φορολογικοφ ζτουσ και ξεπερνοφν το ποςό αυτό. Το 
ποςό τθσ ετιςιασ απαλλαγισ για τα φυςικά πρόςωπα για το φορολογικό ζτοσ 2016-2017 
ανζρχεται ςτισ £11,100. Ο ςυντελεςτισ για το φόρο κεφαλαιουχικϊν κερδϊν κα ανζρχεται 
ςτο 10 τοισ εκατό (για τουσ φορολογοφμενουσ που υπόκεινται ςτο βαςικό φορολογικό 
ςυντελεςτι) και ςτο 20 τοισ εκατό (για τουσ φορολογοφμενουσ που υπόκεινται ςε 
υψθλότερο ι/και επιπρόςκετο ςυντελεςτι) κατά το φορολογικό ζτοσ 2016-2017.  

(ii) Μζτοχοι που είναι νομικά πρόςωπα 

Οι Μζτοχοι που εμπίπτουν ςτον εταιρικό φόρο του Θνωμζνου Βαςιλείου για φορολογθτζα 
κζρδθ κα υπόκεινται ςτον εταιρικό φόρο του Θνωμζνου Βαςιλείου (που επί του παρόντοσ 
ανζρχεται ςτο 20 τοισ εκατό για εταιρείεσ που φορολογοφνται με το βαςικό ςυντελεςτι του 
εταιρικοφ φόρου του Θνωμζνου Βαςιλείου), αλλά δφναται να υπάρχουν φορολογικζσ 
εκπτϊςεισ ςτθν τιμαρικμικι αναπροςαρμογι ι άλλεσ ελαφρφνςεισ οι οποίεσ να μειϊνουν 
το ποςό κζρδουσ που προκφπτει από διάκεςθ Νζων Μετοχϊν ι Ραραςτατικϊν 
Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ. 

(γ) Φορολογία Μεριςμάτων 

(i) Φυςικά πρόςωπα 

Από τισ 6 Απριλίου 2016, κα υφίςταται για φυςικά πρόςωπα ετιςια φορολογικι απαλλαγι 
για μερίςματα φψουσ £5,000. Για φυςικά πρόςωπα που είναι κάτοχοι Νζων Μετοχϊν ι 
Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ και είναι κάτοικοι 
Θνωμζνου Βαςίλειου, τα ζςοδα από μερίςματα πζραν του πιο πάνω ποςοφ κα 
φορολογοφνται με ςυντελεςτι 7.5 τοισ εκατό για φυςικά πρόςωπα που υπόκεινται ςτο 
βαςικό φορολογικό ςυντελεςτι, με 32.5 τοισ εκατό για φυςικά πρόςωπα που υπόκεινται 
ςτον υψθλότερο φορολογικό ςυντελεςτι και με 38.1 τοισ εκατό για φυςικά πρόςωπα που 
υπόκεινται ςτον επιπρόςκετο φορολογικό ςυντελεςτι.  

(ii) Μζτοχοι που είναι νομικά πρόςωπα 

Οι Μζτοχοι που εμπίπτουν ςτον εταιρικό φόρο του Θνωμζνου Βαςιλείου κα υπόκεινται 
ςτον εταιρικό φόρο του Θνωμζνου Βαςιλείου για μερίςματα που καταβάλλονται από τθν 
BOC Holdings, εκτόσ εάν (και λαμβάνοντασ υπόψθ ειδικοφσ κανόνεσ για κατόχουσ Νζων 
Μετοχϊν ι Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ, που 
κεωροφνται μικρζσ επιχειριςεισ) τα μερίςματα εμπίπτουν ςε εξαιροφμενθ τάξθ και 
πλθροφν ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ. Θ κζςθ του κάκε κάτοχου Νζων Μετοχϊν ι 
Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ κα εξαρτθκεί από τισ 
δικζσ του επιμζρουσ ςυνκικεσ, παρόλο που αναμζνεται ότι τα μερίςματα που 
καταβάλλονται από τθν BOC Holdings κα εμπίπτουν ςε εξαιροφμενθ κατθγορία. Οι Μζτοχοι 
καλοφνται να λάβουν ειδικζσ φορολογικζσ ςυμβουλζσ, αναφορικά με τα ανωτζρω, κατά τθ 
ςυμπλιρωςθ των εταιρικϊν φορολογικϊν δθλϊςεων του Θνωμζνου Βαςιλείου. 
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(δ) Σζλοσ χαρτοςιμου και φόροσ αποκεματικοφ (SDRT) 

Δεν κα επιβλθκεί οποιοδιποτε τζλοσ χαρτοςιμου του Θνωμζνου Βαςιλείου ι φόροσ αποκεματικοφ 
(«SDRT») ςε ςχζςθ με τθν ζκδοςθ των Νζων Μετοχϊν ι των Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που 
αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ. Στθν πράξθ, το τζλοσ χαρτοςιμου του Θνωμζνου Βαςιλείου δεν 
κα πρζπει να επιβάλλεται ςε ζγγραφο μεταβίβαςθσ των Νζων Μετοχϊν ι των Ραραςτατικϊν 
Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ, νοουμζνου ότι αυτόσ ο τίτλοσ εκτελείται και 
διατθρείται εκτόσ του Θνωμζνου Βαςιλείου. Δεν κα επιβλθκεί φόροσ αποκεματικοφ (SDRT) του 
Θνωμζνου Βαςιλείου ςε ςχζςθ με οποιαδιποτε ςυμφωνία μεταβίβαςθσ Ραραςτατικϊν 
Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ. Δεν κα επιβλθκεί φόροσ αποκεματικοφ (SDRT) 
του Θνωμζνου Βαςιλείου ςε ςχζςθ με οποιαδιποτε ςυμφωνία μεταβίβαςθσ Νζων Μετοχϊν 
νοουμζνου ότι οι Νζεσ Μετοχζσ δεν είναι εγγεγραμμζνεσ ςε οποιοδιποτε μθτρϊο τθσ BOC Holdings 
που τθρείται ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο. 

3. ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΦΟΡΟΛΟΓΛΑ  

(α) Φορολογία κεφαλαιουχικϊν κερδϊν 

Λιψθ Νζων Μετοχϊν ι Παραςτατικϊν Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ 

(i) Φυςικά πρόςωπα 

Ο Μζτοχοσ που είναι φυςικό πρόςωπο κάτοικοσ Ελλάδοσ δεν κα πρζπει να υποςτεί 
οποιεςδιποτε δυςμενείσ ςυνζπειεσ δυνάμει του Ελλθνικοφ φόρου ειςοδιματοσ φυςικϊν 
προςϊπων ςυνεπεία τθσ εφαρμογισ του Σχεδίου, νοουμζνου ότι οι ακυρωκείςεσ μετοχζσ 
ζχουν αποκτθκεί πριν τθν 1θ Ιανουαρίου 2009. Σε κάκε περίπτωςθ, ο Μζτοχοσ που είναι 
φυςικό πρόςωπο κάτοικοσ Ελλάδοσ  και κατζχει ποςοςτό μικρότερο του 0.5 τοισ εκατό του 
μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ δεν κα πρζπει να υποςτεί οποιεςδιποτε δυςμενείσ 
ςυνζπειεσ δυνάμει του Ελλθνικοφ φόρου κεφαλαιουχικϊν κερδϊν ςυνζπεια τθσ εφαρμογισ 
του Σχεδίου, ανεξάρτθτα από τθν αρχικι θμερομθνία απόκτθςθσ των μετοχϊν. Ωςτόςο, 
ςτθν περίπτωςθ όπου ζνασ Μζτοχοσ που είναι κάτοικοσ Ελλάδοσ δεν πλθροί τισ 
προχποκζςεισ για οποιεςδιποτε από τισ εξαιρζςεισ που αναγράφονται πιο πάνω, 
οποιαδιποτε κεφαλαιουχικά κζρδθ που προκφπτουν από τθν εφαρμογι του Σχεδίου κα 
φορολογοφνται με ςυντελεςτι 15 τοισ εκατό, πλζον Ελλθνικι ειςφορά αλλθλεγγφθσ. 

(ii) Μζτοχοι που είναι νομικά πρόςωπα 

Ο Μζτοχοσ που είναι νομικό πρόςωπο κάτοικοσ Ελλάδοσ, ανάλογα με τισ δικζσ του 
ςυνκικεσ, είναι δυνατό να υποςτεί δυςμενείσ ςυνζπειεσ δυνάμει του Ελλθνικοφ εταιρικοφ 
φόρου ειςοδιματοσ ςυνζπεια τθσ εφαρμογισ του Σχεδίου. Αυτό προκφπτει από το γεγονόσ 
ότι τυχόν κζρδθ που κα προκφψουν για τον εν λόγω Μζτοχο από τθν εφαρμογι του 
Σχεδίου, κα κεωρθκοφν ωσ ζςοδα από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα για ςκοποφσ τθσ 
Ελλθνικισ φορολογίασ και κα υπόκεινται ςτον Ελλθνικό εταιρικό φόρο ειςοδιματοσ, με το 
ςθμερινό ςυντελεςτι του 29 τοισ εκατό. 
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Διάκεςθ Νζων Μετοχϊν ι Παραςτατικϊν Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ 

(iii) Φυςικά πρόςωπα 

Ο Μζτοχοσ που είναι φυςικό πρόςωπο και είναι κάτοικοσ Ελλάδοσ και κατζχει Νζεσ 
Μετοχζσ που αντιπροςωπεφουν ποςοςτό μικρότερο του 0.5 τοισ εκατό του μετοχικοφ 
κεφαλαίου τθσ BOC Holdings δεν κα υπόκεινται ςτον Ελλθνικό φόρο κεφαλαιουχικϊν 
κερδϊν ςε περίπτωςθ διάκεςθσ των Νζων. Ωςτόςο, ςτισ περιπτϊςεισ όπου ζνασ Μζτοχοσ 
που είναι φυςικό πρόςωπο και που είναι κάτοικοσ Ελλάδοσ κατζχει ποςοςτό μεγαλφτερο 
του 0.5 τοισ εκατό του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ BOC Holdings, οποιοδιποτε κζρδοσ που 
προκφπτει από τθ διάκεςθ των Νζων Μετοχϊν κα φορολογοφνται με ςυντελεςτι 15 τοισ 
εκατό, πλζον Ελλθνικι ειςφορά αλλθλεγγφθσ. 

Ο Μζτοχοσ τθσ BOC Holdings που είναι φυςικό πρόςωπο και που είναι κάτοικοσ Ελλάδοσ 
και ο οποίοσ διακζτει Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ κα 
φορολογείται ςτα κζρδθ που κα προκφψουν από τθ διάκεςι τουσ. Εφόςον δεν υπάρχει 
ειδικι διάταξθ ςτουσ Νόμουσ Ελλθνικισ Φορολογίασ, τα κζρδθ αυτά κα κεωροφνται ωσ 
κζρδθ από παράγωγα και ςυνεπϊσ κα υπόκεινται ςε φόρο κεφαλαιουχικϊν κερδϊν με 
ςυντελεςτι 15 τοισ εκατό, πλζον Ελλθνικι ειςφορά αλλθλεγγφθσ.  

(iv) Μζτοχοι που είναι νομικά πρόςωπα 

Μζτοχοσ τθσ BOC Holdings που είναι κάτοικοσ Ελλάδοσ, ανάλογα με τισ δικζσ του επιμζρουσ 
ςυνκικεσ, δφναται να υπόκειται ςτον Ελλθνικό εταιρικό φόρο ειςοδιματοσ από 
δραςτθριότθτεσ κατά τθ διάκεςθ Νζων Μετοχϊν ι Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που 
αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ. Αυτό προκφπτει από το γεγονόσ ότι τυχόν κζρδθ που κα 
προκφψουν από τθ διάκεςθ Νζων Μετοχϊν ι Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που 
αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ κα κεωροφνται ωσ ζςοδα από επιχειρθματικι 
δραςτθριότθτα για ςκοποφσ τθσ Ελλθνικισ φορολογίασ και κα υπόκειται ςτον Ελλθνικό 
εταιρικό φόρο ειςοδιματοσ από επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ, με ςθμερινό ςυντελεςτι 
29 τοισ εκατό. 

(β) Φορολογία μεριςμάτων 

(i) Φυςικά πρόςωπα 

Ο Μζτοχοσ τθσ BOC Holdings που είναι φυςικό πρόςωπο και κάτοικοσ Ελλάδοσ κα 
υπόκειται ςτον Ελλθνικό φόρο ειςοδιματοσ για φυςικά πρόςωπα ςε ςχζςθ με τα 
μερίςματα που κα λαμβάνονται από τθν BOC Holdings. Σε περιπτϊςεισ όπου ειςοδιματα 
από μερίςματα φορολογοφνται ςτο εξωτερικό, ο εν λόγω φόροσ δφναται να αντιςτακμιςτεί 
ζναντι του οφειλόμενου Ελλθνικοφ φόρου ειςοδιματοσ. Θ εν λόγω πίςτωςθ φόρου (ςτο 
βακμό που υφίςταται) δεν ξεπερνά το οφειλόμενο ποςό του Ελλθνικοφ φόρου 
ειςοδιματοσ. 

Ο Μζτοχοσ τθσ BOC Holdings που είναι φυςικό πρόςωπο και κάτοικοσ Ελλάδοσ, κα 
υπόκειται επίςθσ ςτθν Ελλθνικι ειςφορά αλλθλεγγφθσ ςε ςχζςθ με τα ειςοδιματα από 
μερίςματα που κα λαμβάνονται από τθν BOC Holdings. 

(ii) Μζτοχοι που είναι νομικά πρόςωπα 

Ο Μζτοχοσ τθσ BOC Holdings που είναι νομικό πρόςωπο και κάτοικοσ Ελλάδοσ, κα 
υπόκειται ςτον Ελλθνικό εταιρικό φόρο ειςοδιματοσ (με ςυντελεςτι 29 τοισ εκατό) ςε 
ςχζςθ με μερίςματα που κα λαμβάνει από τθν BOC Holdings. 



83 

 

(γ) Φόροσ ςυναλλαγϊν 

Θ Ελλάδα επιβάλλει φόρο ςυναλλαγϊν κατά τθ μεταβίβαςθ ειςθγμζνων μετοχϊν (είτε είναι 
ειςθγμζνεσ ςτο ΧΑ είτε όχι). Ο φόροσ που επιβάλλεται ανζρχεται ςτο 0.2 τοισ εκατό τθσ αξίασ τθσ 
ςυναλλαγισ και είναι πλθρωτζοσ από τον μεταβιβάηοντα. Ωςτόςο, δεν κα προκφπτει φόροσ από 
κάτοικο Ελλάδοσ (νομικό ι φυςικό πρόςωπο) εφόςον πλθροφνται οι ακόλουκεσ δφο προχποκζςεισ: 
(α) οι μετοχζσ που μεταβιβάηονται είναι ειςθγμζνεσ ςε χρθματιςτιριο εκτόσ Ελλάδοσ, και υπάρχει 
ζνα κοινό θλεκτρονικό ςφςτθμα ςυναλλαγϊν μεταξφ του εν λόγω χρθματιςτθρίου και του ΧΑ, και 
(β) προκφπτει μθ-Ελλθνικόσ φόροσ κατά τθν μεταβίβαςθ. 

Ζχει λθφκεί θ αρχικι γνωμάτευςθ από τισ Ελλθνικζσ Φορολογικζσ αρχζσ ότι δεν κα προκφψουν 
δυςμενείσ φορολογικζσ επιπτϊςεισ από το Σχζδιο. Ωςτόςο, θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρεται ςε 
μθτρικι εταιρεία τθσ Τράπεηασ που ζχει ςυςτακεί ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο (και όχι ςτθν Ιρλανδία) και 
δεν υπιρχε οποιαδιποτε αναφορά ςτθν πικανι λιψθ Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που 
αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ τθσ BOC Holdings. Ωσ αποτζλεςμα, ζχει λθφκεί νζα γνωμάτευςθ 
από τισ Ελλθνικζσ Φορολογικζσ αρχζσ που επικαιροποιεί τθν αρχικι γνωμάτευςθ. Θ νζα 
γνωμάτευςθ διευκρινίηει ότι με τθν υλοποίθςθ του Σχεδίου οφτε θ ςφςταςθ μιασ Ιρλανδικισ 
μθτρικισ εταιρείασ οφτε τα Ραραςτατικά Δικαιϊματα δεν κα επιφζρουν οποιεςδιποτε δυςμενείσ 
φορολογικζσ επιπτϊςεισ με τθν υλοποίθςθ του Σχεδίου. 

Αναμζνεται ότι κα επιβάλλονται μεταβιβαςτικά τζλθ ςτθν Ελλάδα ςε ςχζςθ με τθν περαιτζρω 
μεταβίβαςθ Νζων Μετοχϊν, ενόψει του ότι δεν αναμζνεται να ικανοποιθκοφν οι προχποκζςεισ για 
απαλλαγι όπωσ αναφζρονται πιο πάνω. 

4. ΦΟΡΟΛΟΓΛΑ ΘΠΑ 

(α) Γενικά 

Τα παρακάτω περιγράφουν τισ ςθμαντικότερεσ ςυνζπειεσ του Σχεδίου για τουσ Αμερικανοφσ 
κατόχουσ (όπωσ ορίηονται πιο κάτω) που απορρζουν βάςει του ομοςπονδιακοφ φόρου 
ειςοδιματοσ των ΘΡΑ, κακϊσ επίςθσ και τθσ μετζπειτα ιδιοκτθςίασ και διάκεςθσ Νζων Μετοχϊν ι 
Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ ςε Αμερικανοφσ κατόχουσ (όπωσ 
ορίηονται πιο κάτω). Θ περιγραφι αυτι: 

(i) κεωρεί ότι διατθρείτε τισ Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ ςασ ςαν κεφαλαιουχικό περιουςιακό 
ςτοιχείο κατά τθν ζννοια του Άρκρου 1221 του Κϊδικα Εγχϊριων Εςόδων (Internal 
Revenue Code) του 1986 («Κϊδικασ») (δθλαδι για επενδυτικοφσ ςκοποφσ), 

(ii) βαςίηεται ςτον Κϊδικα, ςτουσ κανονιςμοφσ του Υπουργείου Οικονομικϊν που 
εκδίδονται ςφμφωνα με τον Κϊδικα («Κανονιςμοί του Υπουργείου Οικονομικϊν»), ςτισ 
δικαςτικζσ αποφάςεισ και ςτισ δθμοςιευμζνεσ διοικθτικζσ αποφάςεισ, όπωσ ιςχφουν 
ςιμερα και όπωσ δφναται να κεωρθκοφν, πικανόν με αναδρομικι ιςχφ (θ Τράπεηα δεν 
ζχει ηθτιςει οποιαδιποτε απόφαςθ από τθν Φορολογικι Υπθρεςία («ΦΤ») αναφορικά 
με οποιεςδιποτε ςυνζπειεσ που απορρζουν από το Σχζδιο, βάςει οποιουδιποτε 
ομοςπονδιακοφ φόρου των ΘΡΑ), 

(iii) δεν εξετάηει, (Α) άλλουσ ομοςπονδιακοφσ φόρουσ των ΘΡΑ εκτόσ από το φόρο 
ειςοδιματοσ, (Β) το φόρο «Medicare» τθσ τάξεωσ του 3.8 τοισ εκατό, (Γ) πολιτειακοφσ, 
τοπικοφσ ι άλλουσ εκτόσ ΘΡΑ φόρουσ, ι (Δ) φορολογικζσ απαιτιςεισ, που προκφπτουν 
ςε διαφορετικζσ περιπτϊςεισ λόγω του Σχεδίου, και 

(iv) δεν εξετάηει ηθτιματα του ομοςπονδιακοφ φόρου ειςοδιματοσ των ΘΡΑ που ιςχφουν 
για Αμερικανοφσ κατόχουσ Υφιςτάμενων Μετοχϊν που υπόκεινται ςε ειδικι 
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μεταχείριςθ από τον ομοςπονδιακό φόρο ειςοδιματοσ των ΘΡΑ, περιλαμβανομζνων, 
για παράδειγμα, χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων, pass-through εταιρείεσ (όπωσ 
εταιρείεσ που κεωροφνται ωσ ςυνεταιριςμοί για ςκοποφσ του ομοςπονδιακοφ φόρου 
ειςοδιματοσ των ΘΡΑ), αςφαλιςτικϊν εταιρειϊν, χρθματιςτϊν-διαπραγματευτϊν, 
οργανιςμϊν που εξαιροφνται από τθ φορολογία, διαπραγματευτϊν ςε κινθτζσ αξίεσ ι 
ςυνάλλαγμα, χρθματιςτϊν που εκτελοφν ςυναλλαγζσ ςε κινθτζσ αξίεσ και επιλζγουν να 
χρθςιμοποιοφν τθ λογιςτικι μζκοδο που βαςίηεται ςτθν τρζχουςα τιμι τθσ αγοράσ, 
προςϊπων που κατζχουν Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ ωσ μζροσ των ακολοφκων: ςτρατθγικισ 
με δικαιϊματα προαίρεςθσ τόςο ςε αγορά όςο και ςε πϊλθςθ (straddle), 
αντιςτάκμιςθσ κινδφνου, κατοχισ ανατιμθμζνων κζςεων και ειςδοχισ ςε αντίκετθ κζςθ 
(constructive sale), ςυναλλαγισ μετατροπισ, ι άλλων ςυναλλαγϊν για τουσ ςκοποφσ 
του ομοςπονδιακοφ φόρου ειςοδιματοσ των ΘΡΑ, ρυκμιηόμενων επενδυτικϊν 
εταιρειϊν, οριςμζνων αποδιμων των ΘΡΑ, Αμερικανϊν κάτοχων των οποίων το 
«λειτουργικό νόμιςμα» δεν είναι το Αμερικάνικο δολάριο, προςϊπων που υπόκεινται 
ςτθν εναλλακτικι κατϊτατθ φορολογία, ι προςϊπων που απζκτθςαν τισ Υφιςτάμενεσ 
Μετοχζσ τθσ Τράπεηασ μζςω τθσ άςκθςθσ του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ αγοράσ 
μετοχϊν ωσ εργαηόμενοι ι διαφορετικά ωσ αποηθμίωςθ. 

Θ περιγραφι αυτι δεν είναι δεςμευτικι για τθ ΦΥ, και θ ΦΥ δεν εμποδίηεται από το να λάβει 
διαφορετικι ι/και αντίκετθ κζςθ από τισ κζςεισ που περιγράφονται πιο πάνω. 

Για τουσ ςκοποφσ τθσ ανωτζρω περιγραφισ κεωρείςτε «Αμερικανόσ κάτοχοσ» εάν είςτε δικαιοφχοσ 
Υφιςτάμενων Μετοχϊν και είςτε: 

(i) φυςικό πρόςωπο που είναι πολίτθσ ι κάτοικοσ των ΘΡΑ για ςκοποφσ του 
ομοςπονδιακοφ φόρου ειςοδιματοσ των ΘΡΑ, 

(ii) νομικό πρόςωπο (ι άλλθ οντότθτα που φορολογείται ωσ νομικό πρόςωπο ςφμφωνα με 
τον ομοςπονδιακό φόρο ειςοδιματοσ των ΘΡΑ) που ςυςτάκθκε ι οργανϊκθκε 
ςφμφωνα με τουσ νόμουσ των ΘΡΑ ι με οποιαδιποτε πολιτικι υποδιαίρεςθ αυτϊν, 

(iii) περιουςία τθσ οποίασ το ειςόδθμα υπόκειται ςτον ομοςπονδιακό φόρο ειςοδιματοσ 
των ΘΡΑ ανεξαρτιτωσ τθσ προζλευςισ του, ι 

(iv) καταπίςτευμα που (Α) υπόκειται ςτθν εποπτεία του δικαςτθρίου των ΘΡΑ και ελζγχεται 
από ζνα ι περιςςότερα πρόςωπα των ΘΡΑ ι (Β) υπάρχει ζγκυρθ τοποκζτθςθ ςφμφωνα 
με τουσ Κανονιςμοφσ του Υπουργείου Οικονομικϊν, για να κεωρείται πρόςωπο ΘΡΑ.  

Για ςκοποφσ τθσ περιγραφισ αυτισ, κεωρείςτε «μθ-Αμερικάνοσ κάτοχοσ» εάν είςτε δικαιοφχοσ 
Υφιςτάμενων Μετοχϊν και δεν είςτε Αμερικάνοσ κάτοχοσ. 

Αν ζνασ ςυνεταιριςμόσ (ι άλλθ οντότθτα ι άλλο κακεςτϊσ που κεωρείται ςυνεταιριςμόσ για 
ςκοποφσ του ομοςπονδιακοφ φόρου ειςοδιματοσ των ΘΡΑ) κατζχει Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ, τότε θ 
φορολογικι μεταχείριςθ του ςυνζταιρου ι του ςυνεταιριςμοφ γενικϊσ κα εξαρτάται από τθ κζςθ 
του κάκε ςυνεταίρου και τισ δραςτθριότθτεσ του ςυνεταιριςμοφ. Οποιοςδιποτε ςυνεταιριςμόσ ι 
άλλο κακεςτϊσ ι άλλθ μορφι που κεωρείται ςυνεταιριςμόσ για ςκοποφσ του ομοςπονδιακοφ 
φόρου ειςοδιματοσ των ΘΡΑ και ο οποίοσ κατζχει Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ, όπωσ και οι ςυνζταιροι ςε 
τζτοιο ςυνεταιριςμό (όπωσ κακορίηεται για ςκοποφσ του ομοςπονδιακοφ φόρου ειςοδιματοσ των 
ΘΡΑ), κα πρζπει να ςυμβουλεφονται τουσ δικοφσ τουσ φορολογικοφσ ςυμβοφλουσ. 

Για ςκοποφσ του ομοςπονδιακοφ φόρου ειςοδιματοσ των ΘΡΑ οι Κάτοχοι ΡΔ που 
αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ κα κεωροφνται ςε γενικζσ γραμμζσ, ωσ Κάτοχοι των εν λόγω Νζων 
Μετοχϊν που αντιπροςωπεφονται από τα Ραραςτατικά Δικαιϊματα. Δεν κα αναγνωρίηεται οφτε 
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κζρδοσ οφτε ηθμία από τθν ανταλλαγι Νζων Μετοχϊν με Ραραςτατικά Δικαιϊματα που 
αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ ι το αντίςτροφο, νοουμζνου ότι το Αποκετιριο δεν ζχει προβεί ςε 
οποιαδιποτε ενζργεια θ οποία δεν ςυμβαδίηει είτε με τουσ ςθμαντικότερουσ όρουσ τθσ ςυμφωνίασ 
αποκετθρίου είτε με τθν κατοχι Νζων Μετοχϊν από Αμερικανοφσ Κατόχουσ. Κατά τθν ανταλλαγι 
των Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ, θ φορολογικι βάςθ και θ 
περίοδοσ διακράτθςθσ των Νζων Μετοχϊν κα είναι θ ίδια με τθ φορολογικι βάςθ και τθν περίοδο 
διακράτθςθσ των Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ . 

Οι κανονιςμοί του ομοςπονδιακοφ φόρου ειςοδιματοσ των ΘΠΑ που αφοροφν το χζδιο είναι 
περίπλοκοι. Πρζπει να ςυμβουλεφεςτε τουσ δικοφσ ςασ φορολογικοφσ ςυμβοφλουσ ςχετικά με τισ 
ςυγκεκριμζνεσ φορολογικζσ ςυνζπειεσ του χεδίου που ςασ επθρεάηουν, κακϊσ επίςθσ και τθσ 
μεταγενζςτερθσ ιδιοκτθςίασ και διάκεςθσ των Νζων Μετοχϊν ι Παραςτατικϊν Δικαιωμάτων 
που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ, περιλαμβανομζνθσ τθσ εφαρμογισ και τθσ επίδραςθσ των 
ομοςπονδιακϊν, πολιτειακϊν, τοπικϊν και μθ-Αμερικανικϊν ειςοδθματικϊν και άλλων 
φορολογικϊν νόμων και τροποποιιςεων ςτουσ υφιςτάμενουσ φορολογικοφσ νόμουσ, ςε ςχζςθ 
με τισ ιδιαίτερζσ ςασ ςυνκικεσ.   

(β) Φορολογικό Κακεςτϊσ τθσ Σράπεηασ και τθσ BOC Holdings για ςκοποφσ Φορολογίασ ςτισ 
ΘΠΑ 

Βάςει αξιολόγθςθσ τθσ μεκόδου λειτουργίασ τθσ Τράπεηασ, τθσ οργανωτικισ τθσ δομισ, και τισ 
διακζςιμεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ μετοχικι τθσ βάςθ, θ Τράπεηα πιςτεφει ότι δεν αποτελεί 
«ελεγχόμενο αλλοδαπό οργανιςμό» (ι «ΕΑΟ») ι «αλλοδαπό οργανιςμό πακθτικϊν επενδφςεων» 
(ι «ΑΟΠΕ») για ςκοποφσ του ομοςπονδιακοφ φόρου ειςοδιματοσ των ΘΡΑ. Ζνασ ΕΑΟ ορίηεται ωσ 
οποιαδιποτε μθ-Αμερικάνικθ εταιρεία θ οποία ζχει ζναν ι περιςςότερουσ «Αμερικάνουσ Μετόχουσ 
που κατζχουν ποςοςτό 10 τοισ εκατό» και οι οποίοι κατζχουν ςτο ςφνολο, άμεςα, ζμμεςα, ι κατ’ 
επζκταςθ, ποςοςτό μεγαλφτερο του 50 τοισ εκατό (ςε αξία ι δικαίωμα ψιφου) του ςυνόλου των 
μετοχϊν τθσ μθ-Αμερικάνικθσ εταιρείασ. «Αμερικάνοσ Μζτοχοσ που κατζχει ποςοςτό 10 τοισ εκατό» 
ορίηεται ωσ πρόςωπο ΘΡΑ το οποίο κατζχει άμεςα, ζμμεςα, ι κατ’ επζκταςθ, ποςοςτό 10 τοισ 
εκατό (ςε δικαίωμα ψιφου) επί του ςυνόλου των μετοχϊν μίασ τζτοιασ μθ-Αμερικανικισ εταιρείασ. 
ΑΟΡΕ ορίηεται ωσ οποιαδιποτε μθ-Αμερικανικι εταιρεία που, είτε το 75 τοισ εκατό του 
ακακάριςτου ειςοδιματοσ τθσ είναι πακθτικό ειςόδθμα (π.χ. επιτόκια, μερίςματα, κζρδθ από 
πωλιςεισ ομολόγων και μετοχϊν, κζρδθ από ςυνάλλαγμα και ειςοδιματα παρόμοιου είδουσ) είτε 
τουλάχιςτον το 50 τοισ εκατό των περιουςιακϊν τθσ ςτοιχείων (όπωσ αυτό κακορίηεται βάςει του 
μζςου όρου τριμθνίασ) είναι περιουςιακά ςτοιχεία που κατζχονται για τθ δθμιουργία πακθτικοφ 
ειςοδιματοσ. 

Ππωσ ςθμειϊνεται πιο πάνω, ο προςδιοριςμόσ τθσ Τράπεηασ ωσ ΕΑΟ εξαρτάται από τθ ςφνκεςθ 
των άμεςων και ζμμεςων ςυμμετοχϊν από Μετόχουσ Εξωτερικοφ, που κεωροφνται πρόςωπα ΘΡΑ 
για ςκοποφσ του ομοςπονδιακοφ φόρου ειςοδιματοσ των ΘΡΑ. Οι πλθροφορίεσ που κατζχει θ 
Τράπεηα αναφορικά με τθ μετοχικι τθσ βάςθ είναι περιοριςμζνεσ λόγω των περιοριςμϊν που 
υφίςτανται για τθ γνωςτοποίθςθ ςτοιχείων μετόχων και τθσ δθμόςιασ διαπραγμάτευςθσ των 
Υφιςτάμενων Μετοχϊν. Ωσ εκ τοφτου θ Τράπεηα δεν είναι ςε κζςθ να παρζχει διαβεβαίωςθ ότι δεν 
υπιρξε ΕΑΟ. 

Ππωσ αναφζρκθκε ανωτζρω, ο προςδιοριςμόσ τθσ Τράπεηασ ωσ ΑΟΡΕ εξαρτάται επίςθσ από τθν 
εφαρμογι του κανονιςμοφ διαφάνειασ του 25 τοισ εκατό (δθλαδι θ Τράπεηα για ςκοποφσ 
κακοριςμοφ τθσ ωσ ΑΟΡΕ ενδείκνυται να εξετάςει τα περιουςιακά ςτοιχεία και τα ειςοδιματα των 
κυγατρικϊν τθσ, εάν θ ςυμμετοχι τθσ ςε αυτά είναι τουλάχιςτον το 25 τοισ εκατό των μετοχϊν τθσ 
κάκε κυγατρικισ και τθσ λεγόμενθσ τραπεηικισ εξαίρεςθσ που εξαιρεί ςυγκεκριμζνεσ μθ-
Αμερικανικζσ τραπεηικζσ δραςτθριότθτεσ από τθν εφαρμογι των κανόνων του ΑΟΡΕ εάν 
πλθροφνται ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ (όπωσ τραπεηικι άδεια, ουςιϊδεισ ανάλθψθ κατακζςεων, 
δανειοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ, κ.τ.λ.). Το εφροσ και οι λεπτομζρειεσ αυτισ τθσ τραπεηικισ 
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εξαίρεςθσ δεν είναι πάντοτε ξεκάκαρεσ λόγω τθσ ζλλειψθσ ςχετικισ κακοδιγθςθσ. Επομζνωσ, θ 
Τράπεηα δεν είναι ςε κζςθ να παρζχει διαβεβαιϊςεισ για τον προςδιοριςμό τθσ ωσ ΑΟΡΕ. 

Για ςκοποφσ τθσ πιο κάτω ανάλυςθσ, κεωρείται ότι θ Τράπεηα δεν αποτζλεςε ποτζ οφτε ΕΑΟ οφτε 
ΑΟΡΕ ςε καμία περίοδο. Επιπλζον, βάςει αυτοφ, κεωρείται επίςθσ ότι, μετά τθν Θμερομθνία 
Ιςχφοσ, θ BOC Holdings δεν κα αποτελεί οφτε ΕΑΟ οφτε ΑΟΡΕ. 

(γ) Φορολογικι Μεταχείριςθ του χεδίου  

Ραρόλο που δεν μπορεί να λεχκεί με βεβαιότθτα, δεδομζνων των εταιρικϊν μθχανιςμϊν του 
Σχεδίου, το Σχζδιο φαίνεται να πλθροί τα κριτιρια μθ-αναγνϊριςθσ, είτε βάςει του Άρκρου 
368(α)(1)(Β) είτε του Άρκρου 351 του Κϊδικα, ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ, και ςε ςυνδυαςμό με το 
Άρκρο 367 του Κϊδικα. Επομζνωσ, δεν κα πρζπει να αναγνωρίςετε κανζνα κζρδοσ ι ηθμία που 
ςχετίηεται με το Σχζδιο. Θ φορολογικι βάςθ δεδομζνων των Υφιςτάμενων Μετοχϊν ςασ κα 
μεταφερκεί ςτισ Νζεσ Μετοχζσ ι ςτα Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ 
Μετοχζσ, και θ περίοδοσ ςυμμετοχισ ςτισ Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ κα πρζπει να περιλαμβάνεται ςτθν 
περίοδο ςυμμετοχισ ςτισ Νζεσ Μετοχζσ ι Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ 
Μετοχζσ. 

Εάν είςτε μζτοχοσ τθσ Τράπεηασ με ποςοςτό ςυμμετοχισ 5 τοισ εκατό, τότε θ προαναφερκείςα 
φοροαπαλλαγι κα ιςχφει μόνο εάν ςυνάψετε μια ςυμφωνία αναγνϊριςθσ κερδϊν ςφμφωνα με το 
Άρκρο 367(α) του Κϊδικα. Εάν δεν ςυνάψετε μια τζτοια ςυμφωνία κα αναγνωρίςετε ζνα κζρδοσ 
ίςο με τθ διαφορά, εάν υπάρχει, μεταξφ τθσ εφλογθσ αγοραίασ αξίασ των Νζων Μετοχϊν ι των 
Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ που κα λάβετε όπωσ προνοείται 
από το Σχζδιο και τθσ φορολογικισ ςασ κζςθσ, δεδομζνων των Υφιςτάμενων Μετοχϊν που 
κατζχετε. Το εν λόγω κζρδοσ κα λογίηεται γενικά ωσ, κεφαλαιουχικό κζρδοσ και κα είναι 
μακροπρόκεςμο κεφαλαιουχικό κζρδοσ ι ηθμία, όπωσ κα ίςχυε εάν κατείχατε τισ Υφιςτάμενεσ 
Μετοχζσ για περιςςότερο από ζνα ζτοσ. Κα πρζπει να ςυμβουλευτείτε τουσ δικοφσ ςασ 
φορολογικοφσ ςυμβοφλουσ ςχετικά με τθν ορκότθτα τθσ ςφναψθσ μίασ ςυμφωνίασ αναγνϊριςθσ 
κερδϊν. 
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(δ) Μεταχείριςθ Μεριςμάτων επί των Νζων Μετοχϊν, από τθν BOC Holdings 

Τα μερίςματα επί των Νζων Μετοχϊν ι των Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν 
Νζεσ Μετοχζσ που κα λαμβάνεται από τθν BOC Holdings μετά τθν εφαρμογι του Σχεδίου κα 
αποτελοφν ςφνθκεσ ειςόδθμα εκτόσ εάν τα μερίςματα αυτά πλθροφν τισ προχποκζςεισ για να 
οριςτοφν ωσ «εγκεκριμζνο ειςόδθμα από μερίςματα». Τζτοια μερίςματα κα λογίηονται ωσ 
εγκεκριμζνα ειςοδιματα από μερίςματα μόνο εάν πλθροφνται ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ 
ςυμμετοχισ και εάν θ Τράπεηα αποτελεί μία αναγνωριςμζνθ μθ-Αμερικανικι εταιρεία. Θ Τράπεηα 
αποτελεί αναγνωριςμζνθ μθ-Αμερικανικι εταιρεία μόνο εάν: (i) δεν είναι ΑΟΡΕ, (ii) κεωρείται 
κάτοικοσ Κφπρου για τουσ ςκοποφσ τθσ φορολογικισ ςφμβαςθσ μεταξφ των ΘΡΑ και τθσ Κφπρου 
(«Φορολογικι Σφμβαςθ ΘΡΑ-Κφπρου») και (iii) δικαιοφται τα οφζλθ τθσ Φορολογικισ Σφμβαςθσ 
ΘΡΑ-Κφπρου. Μία εταιρεία κα λογίηεται ωσ κάτοικοσ Κφπρου για τουσ ςκοποφσ τθσ Φορολογικισ 
Σφμβαςθσ ΘΡΑ-Κφπρου, εάν αποτελεί νομικό πρόςωπο για φορολογικοφσ ςκοποφσ ςφμφωνα με 
τθν Κυπριακι νομοκεςία, και είναι φορολογικόσ κάτοικοσ Κφπρου. Θ Φορολογικι Σφμβαςθ ΘΡΑ-
Κφπρου παρακζτει πολλαπλοφσ εναλλακτικοφσ τρόπουσ μζςω των οποίων μία εταιρεία μπορεί να 
επωφελθκεί από τθ Φορολογικι Σφμβαςθ ΘΡΑ-Κφπρου. Για παράδειγμα ζνασ από αυτοφσ τουσ 
τρόπουσ κακορίηει πωσ μία εταιρεία θ οποία είναι κάτοικοσ Κφπρου κα λάβει τα οφζλθ που 
απορρζουν από τθ Φορολογικι Σφμβαςθ ΘΡΑ-Κφπρου εφόςον κακοριςτεί ότι θ ςφςταςθ, εξαγορά 
και διατιρθςθ μια τζτοιασ εταιρείασ κακϊσ και θ διεξαγωγι των δραςτθριοτιτων τθσ δεν ζχουν ωσ 
κφριο λόγο τθν εκμετάλλευςθ των οφελϊν που προβλζπονται ςτθ Φορολογικι Σφμβαςθ ΘΡΑ-
Κφπρου. 

Δεδομζνου ότι: (i) θ BOC Holdings δεν αναμζνεται να είναι ΑΟΡΕ, (ii) θ BOC Holdings αναμζνεται να 
είναι φορολογικόσ κάτοικοσ Κφπρου για τουσ ςκοποφσ τθσ Φορολογικισ Σφμβαςθσ ΘΡΑ-Κφπρου, 
και (iii) θ BOC Holdings αναμζνεται να δικαιοφται τα οφζλθ που προκφπτουν από τθ Φορολογικι 
Σφμβαςθ ΘΡΑ-Κφπρου, αναμζνεται ότι τα μερίςματα των Νζων Μετοχϊν κα πλθροφν τα κριτιρια 
των «εγκεκριμζνων ειςοδθμάτων από μερίςματα». Επομζνωσ, εάν είςτε μθ-νομικό πρόςωπο ΘΡΑ 
(περιλαμβανομζνου φυςικοφ προςϊπου) κα φορολογιςτε με το μακροπρόκεςμό κεφαλαιουχικό 
φορολογικό ςυντελεςτι κερδϊν που ιςχφει για «εγκεκριμζνα ειςοδιματα από μερίςματα», όπωσ 
κα ίςχυε αν πλθροφςατε τα κριτιρια τθσ περιόδου ςυμμετοχισ.  

Μερίςματα που καταβάλλονται ςε νόμιςμα εκτόσ Αμερικανικοφ δολαρίου κα ςυμπεριλθφκοφν ςτο 
φορολογθτζο ειςόδθμά ςασ ωσ ποςό εκφραςμζνο ςε Αμερικανικά δολάρια βάςει τθσ 
ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ που ιςχφει κατά τθν θμερομθνία καταβολισ των μεριςμάτων, 
ανεξαρτιτωσ του εάν το ποςό μετατράπθκε ςε Αμερικανικά δολάρια εκείνθ τθν περίοδο. Εάν το 
μζριςμα, ζχει μετατραπεί ςε Αμερικανικά δολάρια κατά τθν θμερομθνία καταβολισ, τότε δεν κα 
αναγνωριςτεί, κάποιο κζρδοσ ι ηθμία λόγω τθσ ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ. Ωςτόςο, εάν θ 
μετατροπι ςε Αμερικανικά δολάρια ςυμβεί ςε μεταγενζςτερθ θμερομθνία, κα πρζπει να 
ςυμπεριλάβετε ςτο ειςόδθμα ςασ τυχόν κζρδοσ ι ηθμία που κα προκφψει από διακυμάνςεισ τθσ 
ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ κατά τθν περίοδο μεταξφ τθσ θμερομθνίασ που τα μερίςματα 
ςυμπεριλθφκικαν ςτο ειςόδθμα ςασ και τθσ θμερομθνία μετατροπισ τουσ ςε Αμερικανικά δολάρια 
(ι διαφορετικισ διάκεςθσ τουσ). Σε γενικζσ γραμμζσ, τυχόν κζρδοσ ι ηθμία που κα προκφψει από 
διακυμάνςεισ τθσ ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ κα λογίηεται ωσ ςφνθκεσ ειςόδθμα ι ηθμία και κα 
κεωρείται ότι προζκυψε από πθγζσ εντόσ των ΘΡΑ για ςκοποφσ περιοριςμοφ τθσ πίςτωςθσ φόρου 
τθσ αλλοδαπισ. Θα πρζπει να απευκυνκείτε ςτουσ φορολογικοφσ ςασ ςυμβοφλουσ αναφορικά με 
τισ φορολογικζσ ςυνζπειεσ τθσ καταβολισ μεριςμάτων ςε μθ Αμερικανικό ςυνάλλαγμα από τθν BOC 
Holdings.  
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(ε) Πϊλθςθ, Ανταλλαγι, Εξαγορά ι άλλθ Διάκεςθ των Νζων Μετοχϊν ι Παραςτατικϊν 
Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ 

Εάν πωλιςετε, ανταλλάξετε, εξαγοράςετε ι διακζςετε με άλλο τρόπο τισ Νζεσ Μετοχζσ ι τα 
Ραραςτατικά Δικαιϊματά ςασ που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ και θ ςυναλλαγι ςασ είναι 
φορολογθτζα, τότε κα αναγνωρίςετε κζρδοσ ι ηθμία ίςο με τθ διαφορά, εάν υπάρξει, μεταξφ του 
ποςοφ που αναγνωρίςτθκε από τζτοια πϊλθςθ ι άλλθ διάκεςθ και τθσ φορολογικισ ςασ κζςθσ 
δεδομζνων των Νζων Μετοχϊν ι Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ 
Μετοχζσ. Τζτοιο κζρδοσ ι ηθμία κα αποτελεί κεφαλαιουχικό κζρδοσ ι ηθμία, και κα κεωρείται 
μακροπρόκεςμο κεφαλαιουχικό κζρδοσ ι ηθμία εάν κατά τθ ςτιγμι τθσ διάκεςθσ κατείχατε τισ Νζεσ 
Μετοχζσ ι τα Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ για περίοδο που 
υπερβαίνει το ζνα ζτοσ (θ περίοδοσ ςυμμετοχισ ςασ κα περιλαμβάνει τθν περίοδο ςυμμετοχισ ςτισ 
Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ που ανακλικθκαν κάτω από το Σχζδιο, νοουμζνου ότι το Σχζδιο 
Διακανονιςμοφ μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ μθ-αναγνωρίςιμθ ςυναλλαγι, όπωσ περιγράφεται πιο 
πάνω). Θ μείωςθ του ςυνικουσ ειςοδιματοσ από κεφαλαιουχικζσ ηθμιζσ υπόκειται ςε 
περιοριςμοφσ. Οποιοδιποτε κζρδοσ ι ηθμία αναγνωριςτεί κα κεωρθκεί ότι προζκυψε από πθγζσ 
ειςοδιματοσ εντόσ των ΘΡΑ.  

Εάν θ πϊλθςθ ι άλλθ διάκεςθ των Νζων Μετοχϊν ι των Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που 
αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ πραγματοποιθκεί ςε νόμιςμα εκτόσ του Αμερικανικοφ δολαρίου, 
κα αναγνωριςτεί ζνα ποςό ίςο με τθν αξία του Αμερικανικοφ δολαρίου, βάςει τθσ ςυναλλαγματικισ 
ιςοτιμίασ, κατά τθν θμερομθνία πϊλθςθσ ι άλλθσ διάκεςθσ. Επομζνωσ, κα φορολογιςτε ςτθ βάςθ 
του ξζνου νομίςματοσ που κα ιςοφται με τθν αξία που αναγνωρίςτθκε ςε Αμερικάνικο δολάριο. Σε 
γενικζσ γραμμζσ, τυχόν κζρδοσ ι ηθμία που κα αναγνωρίςετε ςε μεταγενζςτερθ μετατροπι ι 
διάκεςθ ξζνου νομίςματοσ κα κεωρθκεί ότι προζκυψε από πθγζσ ςυνικουσ ειςοδιματοσ ι ηθμιϊν 
εντόσ των ΘΡΑ. 

 (ςτ) Απαιτοφμενεσ Γνωςτοποιιςεισ ςε ςχζςθ με Ξζνα Χρθματοοικονομικά Περιουςιακά 
τοιχεία 

Οριςμζνοι Αμερικανοί κάτοχοι υποχρεοφνται να γνωςτοποιοφν πλθροφορίεσ ςχετικά με τα 
ςυμφζροντά τουσ ςτθν BOC Holdings, δεδομζνου ςυγκεκριμζνων εξαιρζςεων, με τθν επιςφναψθ 
ςυμπλθρωμζνθσ ΦY Φόρμασ 8938, Διλωςθ Συγκεκριμζνων Αλλοδαπϊν Χρθματοοικονομικϊν 
Ρεριουςιακϊν Στοιχείων, μαηί με τθ φορολογικι τουσ διλωςθ για κάκε ζτοσ που είχαν ςυμφζρον 
ςτθν BOC Holdings. Θα πρζπει να ςυμβουλευτείτε τουσ φορολογικοφσ ςασ ςυμβοφλουσ αναφορικά 
με λεπτομζρειεσ για τθν γνωςτοποίθςθ πλθροφοριϊν ςασ που ςχετίηονται με τθν ιδιοκτθςία Νζων 
Μετοχϊν. 

5. ΡΩΛΚΘ ΦΟΡΟΛΟΓΛΑ  

(α) Φορολογία Κεφαλαιουχικϊν Κερδϊν  

Λιψθ Νζων Μετοχϊν ι Παραςτατικϊν Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ 

(i) Φυςικά πρόςωπα 

Για ςκοποφσ ωςικισ φορολογίασ, θ εφαρμογι του Σχεδίου αναμζνεται να εκλθφκεί ωσ 
ανταλλαγι μετοχϊν, που κα οδθγιςει ςτθν πϊλθςθ των Υφιςτάμενων Μετοχϊν και ςτθν 
αγορά των Νζων Μετοχϊν ι των Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ 
Μετοχζσ. 

Βάςει των πιο πάνω, ζνασ Μζτοχοσ που είναι φυςικό πρόςωπο και κάτοικοσ ωςίασ, κα 
υποχρεοφται να υποβάλει ωςικι φορολογικι διλωςθ ειςοδιματοσ για φυςικά πρόςωπα 
ςχετικά με τθν εφαρμογι του Σχεδίου (όπου κα δθλϊνει τα ζςοδα που προζκυψαν από τθν 
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πϊλθςθ των Υφιςτάμενων Μετοχϊν και οποιωνδιποτε τεκμθριωμζνων εξόδων αφοροφν 
τθν αρχικι αγορά των Υφιςτάμενων Μετοχϊν, τθν κατοχι των Υφιςτάμενων Μετοχϊν και 
τθ διάκεςθ των Υφιςτάμενων Μετοχϊν). 

Υπάρχει κίνδυνοσ οι ωςικζσ φορολογικζσ αρχζσ να κεωριςουν ότι οι Νζεσ Μετοχζσ ι τα 
Ραραςτατικά Δικαιωμάτα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ αγοράςτθκαν ςε τιμι 
χαμθλότερθ από τθν δίκαιθ αγοραία αξία («ΔΑΑ»). Σε τζτοια περίπτωςθ, κα κεωρθκεί ότι 
ζχουν προκφψει «ςθμαντικά οφζλθ (material benefits)» για το φυςικό πρόςωπο που 
υπολογίηονται από τισ ωςικζσ φορολογικζσ αρχζσ ωσ θ διαφορά μεταξφ τθσ ΔΑΑ των Νζων 
Μετοχϊν ι των Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ Aion και 
του ιςτορικοφ κόςτουσ αγοράσ Υφιςτάμενων Μετοχϊν ι τθσ τελευταίασ ΔΑΑ των 
Υφιςτάμενων Μετοχϊν. 

Με βάςθ τα πιο πάνω, και ανάλογα με τα γεγονότα και τισ περιςτάςεισ που ιςχφουν,  
δφναται να προκφψουν προςωπικζσ φορολογικζσ ςυνζπειεσ ςε ςχζςθ με το Σχζδιο. Οι 
Μζτοχοι που είναι φυςικά πρόςωπα και κάτοικοι ωςίασ προτρζπονται όπωσ 
ςυμβουλευτοφν τουσ επαγγελματικοφσ τουσ ςυμβοφλουσ. 

(ii) Μζτοχοι που είναι νομικά πρόςωπα 

Οι Μζτοχοι που είναι νομικά πρόςωπα και λαμβάνουν μζροσ ςτο Σχζδιο κα υπόκεινται ςε 
ωςικό εταιρικό φόρο με ςυντελεςτι μζχρι 20 τοισ εκατό επί των φορολογθτζων κερδϊν. 
Το φψοσ του φορολογθτζου κζρδουσ κα υπολογίηεται βάςει τθσ αξίασ διάκεςθσ των 
Υφιςτάμενων Μετοχϊν μείον το κόςτοσ απόκτθςισ τουσ, περιλαμβανομζνων 
οποιωνδιποτε εξόδων ςε ςχζςθ με τθν απόκτθςθ ι πϊλθςθ των Υφιςτάμενων Μετοχϊν. Θ 
αξία διάκεςθσ των Υφιςτάμενων Μετοχϊν κα πρζπει να κακοριςτεί λαμβάνοντασ υπόψθ 
τουσ ωςικοφσ κανόνεσ για τισ τιμζσ μεταβίβαςθσ. Στθν περίπτωςθ που αυτοί οι κανόνεσ 
ιςχφουν, είναι δυνατό θ τιμι πϊλθςθσ των Υφιςτάμενων Μετοχϊν να προςαρμοςτεί προσ 
τα πάνω.  

Λόγω των πολφπλοκων ωςικϊν φορολογικϊν κανονιςμϊν που διζπουν τον κακοριςμό τθσ 
αξίασ διάκεςθσ των Υφιςτάμενων Μετοχϊν, που ίςωσ προκφψουν ςυνζπεια τθσ εφαρμογισ 
του Σχεδίου, οι Μζτοχοι που είναι νομικά πρόςωπα και κάτοικοι ωςίασ προτρζπονται 
όπωσ ςυμβουλευτοφν τουσ επαγγελματικοφσ τουσ ςυμβοφλουσ. 

Διάκεςθ Νζων Μετοχϊν ι Παραςτατικϊν Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ 

(i) Φυςικά πρόςωπα 

Θ διάκεςθ των Νζων Μετοχϊν ι των Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν 
Νζεσ Μετοχζσ από Μζτοχο τθσ BOC Holding που είναι κάτοικοσ ωςίασ κα υπόκειται ςτθ 
ωςικι φορολογία. Κατά τθ διάκεςθ, το τεκμθριωμζνο κόςτοσ απόκτθςισ τουσ, 
περιλαμβανομζνων και ςχετικϊν εξόδων που ςχετίηονται με τθν κατοχι των Νζων Μετοχϊν 
(ι Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ) και τθ διάκεςθ των 
Νζων Μετοχϊν (ι Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ), 
μπορεί να αφαιρεκεί από τα ζςοδα πϊλθςθσ. 

Ανάλογα με τα γεγονότα και τισ περιςτάςεισ που ιςχφουν, κακϊσ επίςθσ και τθν αντίλθψθ 
των ωςικϊν Φορολογικϊν αρχϊν επί τθσ ςυναλλαγισ, δφναται να προκφψουν προςωπικζσ 
φορολογικζσ ςυνζπειεσ ςε ςχζςθ με τθ διάκεςθ Νζων Μετοχϊν ι Ραραςτατικϊν 
Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ. Ανάλογα με τθν τεκμθρίωςθ που 
κατζχει κατά τθν υλοποίθςθ του Σχεδίου ζνασ Μζτοχοσ που είναι φυςικό πρόςωπο και 
κάτοικοσ ωςίασ, υπάρχει περίπτωςθ οι ωςικζσ φορολογικζσ αρχζσ να προςπακιςουν να 
απορρίψουν τθ βάςθ κόςτουσ για τθν αγορά των Νζων Μετοχϊν ι των Ραραςτατικϊν 
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Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ. Οι Μζτοχοι τθσ BOC Holding που είναι 
κάτοικοι ωςίασ προτρζπονται όπωσ ςυμβουλευτοφν τουσ επαγγελματικοφσ τουσ 
ςυμβοφλουσ. 

(ii) Μζτοχοι που είναι νομικά πρόςωπα 

Διακζςεισ Νζων Μετοχϊν ι Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ 
Μετοχζσ από Μετόχουσ τθσ BOC Holding που είναι νομικά πρόςωπα και είναι κάτοικοι 
ωςίασ, κα υπόκεινται ςε ωςικό εταιρικό φόρο με ςυντελεςτι μζχρι και 20 τοισ εκατό. Το 
φψοσ οποιοδιποτε φορολογθτζου κζρδουσ που κα υπόκειται ςε ωςικό εταιρικό φόρο 
υπολογίηεται ωσ θ αξία διάκεςθσ των Νζων Μετοχϊν ι Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που 
αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ μείον το κόςτοσ απόκτθςισ τουσ, περιλαμβανομζνων 
οποιωνδιποτε εξόδων ςε ςχζςθ με τθν απόκτθςθ ι διάκεςι τουσ, ςτο βακμό που αυτά τα 
ζξοδα μποροφν να δικαιολογθκοφν και να τεκμθριωκοφν. Θ αξία διάκεςθσ μπορεί να 
προςαρμοςτεί προσ τα πάνω, βάςει των ωςικϊν κανόνων για τισ τιμζσ μεταβίβαςθσ, ςτθν 
περίπτωςθ που οι εν λόγω κανόνεσ ιςχφουν για τθν πϊλθςθ των Νζων Μετοχϊν ι των 
Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ. 

Λόγω των πολφπλοκων ωςικϊν φορολογικϊν κανονιςμϊν που διζπουν μια τζτοια 
διάκεςθ, ςυγκεκριμζνα αναφορικά με τον κακοριςμό τθσ αγοραίασ αξίασ των Νζων 
Μετοχϊν ι των Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ που 
λιφκθκαν με βάςθ το Σχζδιο, οι Μζτοχοι τθσ BOC Holding που είναι νομικά πρόςωπα και 
είναι κάτοικοι ωςίασ προτρζπονται όπωσ ςυμβουλευτοφν τουσ επαγγελματικοφσ τουσ 
ςυμβοφλουσ. 

(β) Φορολογία ςτα μερίςματα 

(i) Φυςικά πρόςωπα 

Εάν Μζτοχοσ τθσ BOC Holding που είναι φυςικό πρόςωπο και που κατά τθν περίοδο λιψθσ 
μεριςμάτων από τθν BOC Holdings κεωρείται φορολογικόσ κάτοικοσ ωςίασ, κα υπόκειται 
ςτο ωςικό προςωπικό φόρο ειςοδιματοσ με ςυντελεςτι 13 τοισ εκατό. 

(ii) Μζτοχοι που είναι νομικά πρόςωπα 

Κατά γενικό κανόνα, νομικά πρόςωπα, φορολογικοί κάτοικοι ωςίασ κα υπόκεινται ςε 
εταιρικό φόρο, ςτα μερίςματα που λαμβάνουν από τθν BOC Holdings με ςυντελεςτι 13 τοισ 
εκατό.   

6. ΛΡΛΑΝΔΛΚΘ ΦΟΡΟΛΟΓΛΑ   

Θ παρακάτω ςφνοψθ περιγράφει τθ φορολογικι μεταχείριςθ τθσ BOC Holdings κάτω από το 
Ιρλανδικό φορολογικό κακεςτϊσ και τθ φορολογικι μεταχείριςθ που κα τυγχάνουν οι Μζτοχοι 
όπωσ προνοείται από το Σχζδιο ςτθν Ιρλανδία. Θ ςφνοψθ βαςίηεται ςτθν υφιςτάμενθ Ιρλανδικι 
νομοκεςία και ςτθν ερμθνεία των υφιςτάμενων πρακτικϊν του ζφορου ειςοδιματοσ που ιςχφουν 
κατά τθν θμερομθνία του παρόντοσ εγγράφου (και που αμφότερεσ υπόκεινται ςε αλλαγζσ ανά 
πάςα ςτιγμι και ενδεχομζνωσ με αναδρομικι ιςχφ).     

Οι παράγραφοι που παρατίκενται πιο κάτω ζχουν μοναδικό ςκοπό να αποτελζςουν γενικό οδθγό, 
είναι ενδεικτικοί, και εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ όπου γίνεται ρθτι αναφορά ςτισ κζςεισ μθ-
Ιρλανδϊν κατοίκων ι μετόχων που δεν εδρεφουν ςτθν Ιρλανδία ιςχφουν μόνο για τουσ μετόχουσ 
τθσ Τράπεηασ που είναι κάτοικοι Ιρλανδίασ, και ςτθν περίπτωςθ φυςικϊν προςϊπων που ζχουν 
ςυνικθ διαμονι και κατοικοφν ςτθν Ιρλανδία για φορολογικοφσ ςκοποφσ. Αφοροφν αποκλειςτικά 
Μετόχουσ που κατζχουν τισ Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ τουσ και τισ Νζεσ Μετοχζσ ι τα Ραραςτατικά 
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Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ για επενδυτικοφσ ςκοποφσ και που είναι οι 
δικαιοφχοι τζτοιων μετοχϊν. Θ ςφνοψθ αυτι, δεν καταπιάνεται με ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ 
μετόχων, όπωσ διαπραγματευτζσ κινθτϊν αξιϊν, καταπιςτεφματα, ςυλλογικά επενδυτικά ςχζδια, 
αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ, πρόςωπα που ςυνδζονται με τθν Τράπεηα ι πρόςωπα που κατζχουν ι κα 
αποκτιςουν Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ ι Νζεσ Μετοχζσ ι Ραραςτατικά Δικαιϊματα που 
αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ βάςει τθσ εργαςίασ τουσ ι από ςυναλλαγζσ.   

Για οποιεςδιποτε αμφιβολίεσ ςχετικά με τθ φορολογικι ςασ κζςθ κα πρζπει να ςυμβουλεφεςτε 
τουσ επαγγελματικοφσ ςασ ςυμβοφλουσ. 

(α) Φορολογικι Μεταχείριςθ τθσ BOC Holdings 

Οι Διευκυντζσ τθσ BOC Holdings προτίκενται όπωσ θ διαχείριςθ των εργαςιϊν τθσ κα γίνεται με 
τζτοιον τρόπο που να μθν κακιςτά τθν BOC Holdings κάτοικο, ι να κεωρείται ότι διενεργεί 
οποιεςδιποτε εμπορικζσ ςυναλλαγζσ ςτθν Ιρλανδία, που υπόκεινται ςτθν Ιρλανδικι φορολογία. 
Συνεπϊσ, το ςφνολο των κερδϊν και εςόδων τθσ BOC Holdings δεν κα υπόκεινται ςε Ιρλανδικό 
εταιρικό φόρο (εκτόσ από τθ φορολογία επί επιτοκίων ι ςε άλλων εςόδων που πθγάηουν από 
Ιρλανδικζσ πθγζσ και κζρδθ επί Ιρλανδικοφ εδάφουσ, δικαιωμάτων από εξόρυξθ μεταλλευμάτων).  

(β) Φορολογικι Μεταχείριςθ των Μετόχων 

Φορολογία επί κεφαλαιουχικϊν κερδϊν   

Θ υποχρζωςθ που δθμιουργείται βάςει τθσ Ιρλανδικισ Φορολογίασ επί κεφαλαιουχικϊν κερδϊν κα 
εξαρτάται από τισ προςωπικζσ ςυνκικεσ του κάκε Μετόχου.   

(i) Μζτοχοι που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ιρλανδίασ ι κάτοικοι Ιρλανδίασ βάςει τθσ κατοικίασ 
τουσ δεδομζνου ςυγκεκριμζνου χρονικοφ διαςτιματοσ εντόσ τθσ Ιρλανδίασ («Ordinarily 
resident»)       

Μζτοχοι που για φορολογικοφσ ςκοποφσ είναι κάτοικοι Ιρλανδίασ κεωροφνται κάτοικοι 
Ιρλανδίασ δεδομζνου ςυγκεκριμζνου χρονικοφ διαςτιματοσ που βρίςκονται εντόσ Ιρλανδίασ, 
που κατζχουν Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ λόγω εμπορικισ δραςτθριότθτασ που εκτελείται μζςω 
ενόσ Ιρλανδικοφ παραρτιματοσ ι μίασ Ιρλανδικισ αντιπροςωπείασ, με τθν προχπόκεςθ ότι 
υπάρχουν διακζςιμεσ απαλλαγζσ και ελαφρφνςεισ, κα υπόκεινται ςε φορολογία επί 
κεφαλαιουχικϊν απαιτθτϊν κερδϊν που προκφπτουν από τθν ακφρωςθ των Υφιςτάμενων 
Μετοχϊν του Σχεδίου.    

Στθ βάςθ ότι το Σχζδιο πραγματοποιείται καλι τθ πίςτθ για εμπορικοφσ ςκοποφσ και δεν 
αποτελεί μζροσ κάποιασ διευκζτθςθσ ι διακανονιςμοφ, των οποίων ο κφριοσ ςτόχοσ, ι ζνασ 
από τουσ κφριουσ ςτόχουσ, είναι θ αποφυγι τθσ υποχρζωςθσ καταβολισ φόρου ςτθν Ιρλανδία, 
θ λιψθ Νζων Μετοχϊν ι Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ, 
από ζνα Μζτοχο τθσ Τράπεηασ, ςε αντάλλαγμα των Υφιςτάμενων Μετοχϊν δεν κα πρζπει να 
κεωρείται ωσ διάκεςθ Υφιςτάμενων Μετοχϊν, αλλά αντικζτωσ οι Νζεσ Μετοχζσ και τα 
Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ κα πρζπει να κεωροφνται το 
ίδιο περιουςιακό ςτοιχείο όπωσ οι Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ και να κεωρείται ότι αγοράςτθκαν 
τθν ίδια χρονικι ςτιγμι και για το ίδιο αντάλλαγμα. Συνεπϊσ, οποιοδιποτε κεφαλαιουχικό 
κζρδοσ ι ηθμία, που κάτω από διαφορετικζσ περιςτάςεισ κα μποροφςε να προκφψει από τθν 
διάκεςθ των Υφιςτάμενων Μετοχϊν, κα πρζπει να μεταφζρεται εκ νζου ςτισ Νζεσ Μετοχζσ ι 
ςτα Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ. 

Μια μεταγενζςτερθ διάκεςθ Νζων Μετοχϊν ι Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που 
αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ από ζνα μζτοχο που είναι κάτοικοσ Ιρλανδίασ ι κεωρείται 
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κάτοικοσ Ιρλανδίασ δεδομζνου ςυγκεκριμζνου χρονικοφ διαςτιματοσ που βρίςκεται εντόσ 
Ιρλανδίασ, κα υπόκειται ςε κεφαλαιουχικό φόρο αναλόγωσ των ςυνκθκϊν, και με τθν 
προχπόκεςθ ότι δεν υπάρχουν διακζςιμεσ απαλλαγζσ και εκπτϊςεισ.  

Σφμφωνα με τθν περί φοροαποφυγισ νομοκεςία τθσ Ιρλανδίασ, ζνασ μζτοχοσ τθσ BOC 
Holdings, που είναι φυςικό πρόςωπο και που προςωρινά δεν είναι κάτοικοσ Ιρλανδίασ, 
δφναται να εξακολουκεί να υπόκειται ςτθν Ιρλανδικι φορολογία επί κεφαλαιουχικϊν εςόδων 
που προκφπτουν από τθ μεταγενζςτερθ πϊλθςθ Νζων Μετοχϊν ι Ραραςτατικϊν 
Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου όπου ο εν 
λόγω μζτοχοσ δεν είναι κάτοικοσ Ιρλανδίασ.   

Βάςει των πιο πάνω, το βαςικό κόςτοσ Νζων Μετοχϊν ι Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που 
αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ, για ζνα μζτοχο κα είναι το βαςικό κόςτοσ Υφιςτάμενων 
Μετοχϊν και, κατ’ επζκταςθ, οποιαδιποτε φορολογία επί κεφαλαιουχικοφ κζρδουσ ι 
επιτρεπόμενθσ ηθμίασ που προκφπτει από τθ μεταγενζςτερθ διάκεςθ ι τθν εν μζρει διάκεςθ 
είτε των Νζων Μετοχϊν είτε των Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ 
Μετοχζσ κα υπολογίηεται βάςει του βαςικοφ αυτοφ κόςτουσ.  

Για ςκοποφσ υπολογιςμοφ κεφαλαιουχικοφ κζρδουσ αλλά όχι ηθμίασ που προκφπτει από τθν 
πϊλθςθ ι τθν εν μζρει πϊλθςθ Νζων Μετοχϊν ι Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που 
αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ, οι ελαφρφνςεισ που βαςίηονται ςτθν τιμαρικμικι 
αναπροςαρμογι ςτθ ςχετικι αναλογία του αρχικοφ επιτρεπτοφ κόςτουσ κα πρζπει να 
λαμβάνονται υπόψθ ςτο βακμό που τζτοιο κόςτοσ, ςε ςχζςθ με τισ Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ, 
πραγματοποιικθκε πριν τθν 1θ Ιανουαρίου 2003.  

(ii) Μζτοχοι Μθ-Κάτοικοι Ιρλανδίασ   

Μζτοχοι που κατζχουν Νζεσ Μετοχζσ ι Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ 
Μετοχζσ και δεν είναι κάτοικοι Ιρλανδίασ ι δεν κεωροφνται κάτοικοι Ιρλανδίασ ςε ςχζςθ με το 
χρονικό διάςτθμα που βρίςκονται εντόσ Ιρλανδίασ και, ςτθν περίπτωςθ προςωρινϊν μθ-
κατοίκων Ιρλανδίασ που δεν επιςτρζφουν ςτθν Ιρλανδία για περίοδο πζντε φορολογικϊν ετϊν 
από τθ μζρα διάκεςθσ Νζων Μετοχϊν ι Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων, δεν κα υπόκεινται ςε 
φόρο κεφαλαιουχικϊν κερδϊν που δθμιουργικθκε από μεταγενζςτερθ διάκεςθ τζτοιων Νζων 
Μετοχϊν ι Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων εκτόσ και αν το μεγαλφτερο μζροσ τθσ αξίασ τζτοιων 
μετοχϊν προκφπτει από τθν αξία γθσ, μεταλλευτικά δικαιϊματα ι δικαιϊματα εξόρυξθσ, ι αν 
οι εν λόγω μετοχζσ χρθςιμοποιοφνται, κατζχονται ι αγοράηονται για εμπορικοφσ, 
επαγγελματικοφσ ι για λόγουσ απαςχόλθςθσ που διενεργοφνται ςτθν Ιρλανδία μζςω ενόσ 
υποκαταςτιματοσ ι αντιπροςϊπου.  

(γ) Φόροσ που παρακρατείται για Μερίςματα   

Δεδομζνου ότι θ BOC Holdings δεν είναι και δεν κα καταςτεί κάτοικοσ Ιρλανδίασ για             
φορολογικοφσ ςκοποφσ, ο Ιρλανδικόσ φόροσ που παρακρατείται για μερίςματα ςτθν 
Ιρλανδία δεν κα ιςχφει για διανομζσ μεριςμάτων από τθν BOC Holdings. 

(δ) Φορολογία Μεριςμάτων  

(i) Νζεσ Μετοχζσ ι Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ 

Κάκε μζτοχοσ που είναι κάτοικοσ Ιρλανδίασ ι κεωρείται κάτοικοσ Ιρλανδίασ δεδομζνου του 
χρονικοφ διαςτιματοσ που βρίςκεται εντόσ Ιρλανδίασ, και κατζχει Νζεσ Μετοχζσ ι 
Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ, κα υπόκειται ςε 
φορολογία επί των μεριςμάτων που λαμβάνει ςφμφωνα με τον δικό του οριακό ςυντελεςτι 
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φορολογίασ. Επιπρόςκετα, κα φορολογείται με τθ ςυνειςφορά κοινωνικϊν αςφαλίςεων, 
κακϊσ και για τθ κακολικι ςυνειςφορά για παροχι κοινωνικϊν υπθρεςιϊν (λαμβάνοντασ 
υπόψθ ιςχφουςεσ ελαφρφνςεισ και εκπτϊςεισ από τθ διπλι φορολογία).   

(ii) Μζτοχοι που είναι νομικά πρόςωπα 

Ο Μζτοχοσ που είναι νομικό πρόςωπο, και κατζχει Νζεσ Μετοχζσ ι Ραραςτατικά 
Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ και είναι φορολογικόσ κάτοικοσ 
Ιρλανδίασ κα φορολογείται βάςει τθσ Ιρλανδικισ εταιρικισ φορολογίασ με φορολογικό 
ςυντελεςτι 25 τοισ εκατό επί των μεριςμάτων που λαμβάνει ι ςτθν περίπτωςθ που τα 
μερίςματα πθγάηουν από αλλοδαπζσ εμπορικζσ δραςτθριότθτεσ, ι ςτθν περίπτωςθ που οι 
Μζτοχοι που είναι νομικά πρόςωπα λαμβάνουν ειςοδιματα από μερίςματα που 
κεωροφνται ειςοδιματα από εμπορικζσ δραςτθριότθτεσ, με βάςθ ςυγκεκριμζνουσ 
κανονιςμοφσ, ο φορολογικόσ ςυντελεςτισ κα ανζρχεται ςτο 12.5 τοισ εκατό (λαμβάνοντασ 
υπόψθ ιςχφουςεσ ελαφρφνςεισ και εκπτϊςεισ από τθ διπλι φορολογία). 

(ε) Φόροσ επί των Ειςπράξεων (Encashment Tax)  

Ο Ιρλανδικόσ φόροσ επί των ειςπράξεων κα απαιτείται όπωσ ο Ιρλανδικόσ φόροσ που κα 
παρακρατείται για μερίςματα που πλθρϊνονται από τθν BOC Holdings να υπολογίηεται 
ςφμφωνα με το μζςο ςυντελεςτι φόρου ειςοδιματοσ (επί του παρόντοσ 20 τοισ εκατό), 
όπου τζτοια μερίςματα ανατίκενται ςε τράπεηα ι ςε φορζα ςτθν Ιρλανδία (δθλαδι ζνα 
φορζα πλθρωμισ) για πλθρωμι ςε οποιονδιποτε Μζτοχο τθσ BOC Holdings που είναι 
κάτοικοσ Ιρλανδίασ, και  καταβάλλεται ςτθν Ιρλανδικι Φορολογικι και Τελωνειακι Αρχι. Θ 
Τράπεηα προτίκεται να χρθςιμοποιιςει ζνα Ιρλανδό φορζα πλθρωμισ και ωσ εκ τοφτου ο 
πιο πάνω φόροσ παρακράτθςθσ τυγχάνει τθσ πιο πάνω μεταχείριςθσ. Για τουσ ςκοποφσ 
αυτοφσ, κεωροφμε τθν εταιρεία Capita Registrars (Ireland) Limited φορζα πλθρωμισ.  

Οποιοςδιποτε φόροσ κατακρατείται και πλθρϊνεται κάτω από τζτοιεσ ςυνκικεσ όςον 
αφορά πλθρωμζσ μεριςμάτων ςε Μζτοχο τθσ BOC Holdings που είναι κάτοικοσ Ιρλανδίασ 
κα είναι διακζςιμα για πίςτωςθ ζναντι ευκφνθσ του εταιρικοφ φόρου ι του φόρου 
ειςοδιματοσ τζτοιου Μετόχου τθσ BOC Holdings. 

(ςτ) Χαρτόςθμα  

(i) Γενικά  

Το χαρτόςθμο (όπου ιςχφει) ςε μεταβιβάςεισ μετοχϊν εγγεγραμμζνων Ιρλανδικϊν 
εταιρειϊν ανζρχεται ςτο 1 τοισ εκατό επί του μεγαλυτζρου από τθν τιμι που καταβλικθκε 
για τθν αγορά των μετοχϊν ι τθσ αγοραίασ αξίασ των μετοχϊν. Τα ζξοδα χαρτοςιμου 
επιβαρφνουν γενικϊσ τον αποδοχζα. Χαρτόςθμο δεν πλθρϊνεται ςτισ περιπτϊςεισ 
ακφρωςθσ Υφιςτάμενων Μετοχϊν ι ζκδοςθσ Νζων Μετοχϊν ι Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων 
που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ όπωσ προνοείται από το Σχζδιο.  

Μεταβιβάςεισ Νζων Μετοχϊν κα υπόκεινται ωσ επί το πλείςτο ςε φορολογία χαρτοςιμου.   

(ii) Ραραςτατικά Δικαιϊματα 

Μεταβιβάςεισ Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ μζςω του 
ΣΑΤ δεν κα υπόκεινται ςε φορολογία χαρτόςθμου.  
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(iii) Νζεσ Μετοχζσ που δεν κρατοφνται ςτο ΣΑΤ/μεταφζρονται εντόσ και εκτόσ του ΣΑΤ. 

Μεταβιβάςεισ Νζων Μετοχϊν όπου οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςυναλλαγισ γίνεται με μετοχζσ 
εκτόσ του ΣΑΤ, κα υπόκεινται ςε χαρτόςθμο ςτθν Ιρλανδία. Μζτοχοι που επικυμοφν να 
μεταβιβάςουν τισ Νζεσ Μετοχζσ τουσ εντόσ (ι εκτόσ) του ΣΑΤ μποροφν να το πράξουν χωρίσ 
να επιβαρυνκοφν το χαρτόςθμο ςτθν Ιρλανδία δεδομζνου ότι:  

(Α) δεν κα αλλάξει ο δικαιοφχοσ των μετοχϊν ςαν αποτζλεςμα τθσ μεταβίβαςθσ, και  

(Β) θ μεταβίβαςθ εντόσ (ι εκτόσ) του ΣΑΤ δεν προκφπτει από τθν πρόκεςθ πϊλθςθσ τζτοιων 
μετοχϊν από ζνα δικαιοφχο ςε ζνα τρίτο πρόςωπο.  

Λόγω τθσ φορολογίασ που δφναται να προκφψει από τα χαρτόςθμα για μεταβιβάςεισ Νζων 
Μετοχϊν που κρατοφνται εκτόσ του ΣΑΤ, οι Υφιςτάμενοι Μζτοχοι ενδεχομζνωσ να 
επικυμοφν να ςυμβουλευτοφν τουσ επαγγελματικοφσ τουσ φορολογικοφσ ςφμβουλουσ 
ςχετικά με τθν επιλογι τουσ ςτο Ζντυπο Επιλογισ Μετοχϊν.  
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ΜΕΡΟ IX 
 

ΣΟ ΧΕΔΛΟ ΔΛΑΚΑΝΟΝΛΜΟΤ 

ΕΝ ΣΩ ΕΠΑΡΧΛΑΚΩ ΔΛΚΑΣΘΡΛΩ ΛΕΤΚΩΛΑ, ΚΤΠΡΟ 
 

Αρ. 1009/2016 

ΕΠΛ ΣΟΛ ΑΦΟΡΩΛ ΣΘΝ BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LIMITED 

και 

ΕΠΛ ΣΟΛ ΑΦΟΡΩΛ ΣΟΝ ΠΕΡΛ ΕΣΑΛΡΕΛΩΝ ΝΟΜΟ ΣΘ ΚΤΠΡΟΤ 

ΧΕΔΛΟ ΔΛΑΚΑΝΟΝΛΜΟΤ 
(βάςει των άρκρων 198 μζχρι 200 του περί Εταιρειϊν Νόμου τθσ Κφπρου) 

μεταξφ 

BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LIMITED 

και 

BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC  

και 

ΣΟΤ ΚΑΣΟΧΟΤ ΣΩΝ ΤΦΛΣΑΜΕΝΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ  
(ωσ ορίηονται πιο κάτω) 

ΑΡΧΛΚΑ 

(Α) Στο παρόν Σχζδιο Διακανονιςμοφ, εκτόσ και αν το περιεχόμενο του κειμζνου απαιτεί 
διαφορετικι ερμθνεία, οι πιο κάτω οριςμοί κα ερμθνεφονται ωσ ακολοφκωσ: 

«BOC Holdings» θ Bank of Cyprus Holdings plc, δθμόςια εταιρεία 
περιοριςμζνθσ ευκφνθσ που ςυςτάκθκε και 
εγγράφθκε ςτθν Ιρλανδία με αρικμό εγγραφισ 
585903, 

«CREST» ο αποχλοποιθμζνοσ θλεκτρονικόσ μθχανιςμόσ 
διακανονιςμοφ κινθτϊν αξιϊν ςε άυλθ μορφι τον 
οποίο διαχερίηεται θ Euroclear UK & Ireland, 
ςφμφωνα με τουσ Κανονιςμοφσ CREST,   

«Euroclear UK & Ireland»  θ Euroclear UK & Ireland Limited, θ οποία 
διαχειρίηεται το CREST, 

«KAM» το Κεντρικό Αποκετιριο και Μθτρϊο Μετόχων του 
Χρθματιςτθρίου Αξιϊν Κφπρου, 

«Αίτθςθ Δικαςτθρίου» θ αίτθςθ που κα υποβλθκεί ςτο Δικαςτιριο για τθν 
ζκδοςθ τθσ Δικαςτικισ Απόφαςθσ, 

«Ακρόαςθ»  θ ακρόαςθ ςτο Δικαςτιριο ςε ςχζςθ με τθν αίτθςθ 
για επικφρωςθ του Σχεδίου και τθ Μείωςθ 
Κεφαλαίου, 



96 

 

«Αποκετιριο» θ Capita IRG Trustees Limited εταιρεία που ζχει 
εγγραφεί και ςυςτακεί ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο με 
αρικμό εγγραφισ 02729260, 

«ςε άυλθ μορφι» ςε ςχζςθ με μια μετοχι ι άλλθ κινθτι αξία ςε μθ 
τιτλοποιθμζνθ μορφι, θ μεταβίβαςθ του τίτλου ςε 
αυτι με τρόπο άλλο από τθν χρθςιμοποίθςθ 
γραπτοφ εντφπου (για παράδειγμα θλεκτρονικά 
μζςω του CREST ι του ΣΑΤ),  

«Βάςθ Ενοποίθςθσ» ζχει τθν ζννοια που τθσ αποδίδεται ςτον Προ 3(β) 
του παρόντοσ Μζρουσ, 

«Δεςμευμζνεσ Μετοχζσ» Τισ Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ ςε Μερίδα Επενδυτι ςτο 
ΧΑΚ ι ςε Μερίδα Επενδυτι ςτο ΧΑ οι οποίεσ 
υπόκεινται ςε οποιοδιποτε κακεςτϊσ εξαςφαλίςεων 
ι/και επιβαρφνςεων και αναφορικά με τισ οποίεσ το 
Δικαςτιριο κα διατάξει είτε τθν ενεχυρίαςθ ι/και 
τθν επιβάρυνςθ και τθν κατανομι  από το ΚΑΜ ςε 
ειδικό (δεςμευμζνο) λογαριαςμό εντόσ τθσ Μερίδασ 
Επενδυτι ςτο ΧΑΚ είτε διαφορετικά, τθν 
καταχϊρθςι ςε «παγοποιθμζνθ» μορφι (όπωσ 
περιγράφεται περαιτζρω ςτον Προ 6 του Σχεδίου) 
των Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που 
αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ που κα 
προςφερκοφν ωσ αντάλλαγμα για τθν ακφρωςθ των 
Υφιςτάμενων Μετοχϊν αυτϊν, 

«Δικαςτιριο»  το Επαρχιακό Δικαςτιριο Λευκωςίασ ςτθν Κφπρο, 

«Δικαςτικι Απόφαςθ» Το διάταγμα του Δικαςτθρίου για επικφρωςθ του 
Σχεδίου και ζγκριςθ τθσ Μείωςθσ Κεφαλαίου, 

«ΕΓ» θ ζκτακτθ γενικι ςυνζλευςθ των υφιςτάμενων 
μετόχων θ οποία κα ςυγκλθκεί με διάταγμα του 
Δικαςτθρίου ςφμφωνα με τα άρκρα 198 μζχρι 200 
του περί Εταιρειϊν Νόμου τθσ Κφπρου (θ ειδοποίθςθ 
τθσ οποίασ παρατίκεται ςτο Μζροσ Χ του παρόντοσ 
εγγράφου), για να εξετάςει και, αν κρικεί κατάλλθλο, 
να εγκρίνει το Σχζδιο, τθ Μείωςθ Κεφαλαίου και 
άλλα κζματα που απορρζουν από το Σχζδιο, και 
οποιαδιποτε αναβλθκείςα ςυνζλευςθ, 

«Ζντυπο Επιλογισ Μετοχϊν» το ζντυπο που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν επιλογι 
μεταξφ διαπραγμάτευςθσ Νζων Μετοχϊν ςτο LSE ι 
ςτο ΧΑΚ, αντίγραφο του οποίου παρατίκεται ςτο 
Μζροσ XΙΙ του παρόντοσ εγγράφου θμερομθνίασ 21 
Νοεμβρίου 2016, 

«εργάςιμθ θμζρα» οποιαδιποτε θμζρα (εκτόσ Σαββάτου, Κυριακισ και 
αργιϊν) κατά τθν οποία οι τράπεηεσ είναι γενικά 
ανοικτζσ για τθ διεξαγωγι τραπεηικϊν εργαςιϊν 
ςτθν Κφπρο, 

«Ευρϊ» ι «€»  το κοινό νόμιςμα των Κρατϊν Μελϊν τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ που ςυμμετζχουν ςε αυτό και 



97 

 

είναι γνωςτζσ και ωσ χϊρεσ τθσ Ευρωηϊνθσ, 

«Ζφοροσ Εταιρειϊν» ο Ζφοροσ Εταιρειϊν και Επίςθμοσ Ραραλιπτθσ ςτθν 
Κφπρο, 

«Θμερομθνία Αρχείου για τθ 
υνζλευςθ» 

θ θμερομθνία αρχείου για τον κακοριςμό του 
δικαιϊματοσ ψιφου ςτθν ΕΓΣ που είναι θ 5 
Δεκεμβρίου 2016,  

«Θμερομθνία Αρχείου χεδίου» Θ χρονικι ςτιγμι κατά τθν οποία κα κακοριςτεί το 
δικαίωμα ςε Νζεσ Μετοχζσ όπωσ προνοείται από το 
Σχζδιο,  υπό τθν αίρεςθ Απόφαςθσ Δικαςτθρίου, θ 
οποία αναμζνεται να είναι ςτισ 5:30 μ.μ. 
τουλάχιςτον δφο εργάςιμεσ μζρεσ μετά τθν 
ανακοίνωςθ τθσ Τράπεηασ για τθν ζκδοςθ τθσ 
Δικαςτικισ Απόφαςθσ, 

«Θμερομθνία Λςχφοσ» θ θμερομθνία κατά τθν οποία το Σχζδιο κα τεκεί ςε 
ιςχφ ςφμφωνα με τον Προ 7 του παρόντοσ Μζρουσ, 

«Κεματοφφλακασ» ο κεματοφφλακασ ι οι κεματοφφλακεσ ι  
οποιοςδιποτε εντολοδόχοσ αυτϊν  που κα ζχει 
οριςτεί από το Αποκετιριο για τθ φφλαξθ των Νζων 
Μετοχϊν εκ μζροσ των, 

«Κανονιςμοί CREST» ωσ απαιτείται, ο περί Εταιρειϊν Νόμοσ τθσ 
Ιρλανδίασ, ο περί Άυλων Κινθτϊν Αξιϊν  Κανονιςμόσ 
του 1996 (SI No. 68 of 1996) ι ο περί Άυλων Κινθτϊν  
Αξιϊν  Κανονιςμόσ του 2001 (SI 2001 No. 3755) του 
Θνωμζνου Βαςιλείου, όπωσ τροποποιοφνται από 
καιρό εισ καιρό, 

«Κάτοχοσ ΠΔ» ο κάτοχοσ Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που 
αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ, 

«Μείωςθ Κεφαλαίου» ζχει τθν ζννοια που τθσ αποδίδεται ςτον Προ 2(α) 
του παρόντοσ Μζρουσ, 

«Μερίδα Επενδυτι ςτο ΧΑ» θ μερίδα επενδυτι και ο λογαριαςμόσ αξιϊν ςτο 
Χρθματιςτιριο Ακθνϊν, 

«Μερίδα Επενδυτι ςτο ΧΑΚ» θ μερίδα επενδυτι και ο λογαριαςμόσ αξιϊν ςτο 
ΧΑΚ, 

«Μζτοχοι Εξωτερικοφ» ζχουν τθν ζννοια που τουσ αποδίδεται ςτον Προ 8 
του παρόντοσ Μζρουσ, 

«Μζτοχοσ» ο κάτοχοσ Υφιςτάμενων Μετοχϊν που 
περιλαμβάνεται ςτο μθτρϊο μετόχων τθσ Τράπεηασ 
κατά τθν Θμερομθνία Αρχείου Σχεδίου,  

«μθ τιτλοποιθμζνθ μορφι» ςε ςχζςθ με μια μετοχι ι άλλθ κινθτθ αξία, 
ςθμαίνει τθ μετοχι ι κινθτι αξία που ο τίτλοσ ςε 
αυτι δεν είναι ςε τιτλοποιθμζνθ μορφι και που 
δφναται να μεταβιβάηεται ςε αφλθ μορφι, 
 

«Μονομερισ Πράξθ τθσ BOC 
Holdings» 

θ μονομερισ πράξθ θμερομθνίασ 15 Νοεμβρίου 
2016, θ οποία ζχει εκδοκεί και εκτελεςτεί από τθν 
BOC Holdings προσ όφελοσ των Κατόχων ΡΔ για τθ 
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χοριγθςθ ςυγκεκριμζνων δικαιωμάτων ςτουσ 
κατόχουσ τουσ, 
 

«Μονομερισ Πράξθ» θ μονομερισ πράξθ που κα εκδοκεί και κα 
εκτελεςτεί από το Αποκετιριο προσ όφελοσ των 
Κατόχων ΡΔ για τθ δθμιουργία Ραραςτατικϊν 
Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ 
και τθ χοριγθςθ ςυγκεκριμζνων δικαιωμάτων ςτουσ 
κατόχουσ τουσ, αντίγραφο του οποίου ζχει 
κοινοποιθκεί ςτουσ Μετόχουσ,    

«Νζεσ Μετοχζσ» οι πλιρωσ εξοφλθμζνεσ ςυνικεισ μετοχζσ 
ονομαςτικισ αξίασ €0.10 ζκαςτθ ςτο μετοχικό 
κεφάλαιο τθσ BΟC Holdings που κα εκδοκοφν 
ςφμφωνα με το Σχζδιο, 

«Νόμοσ» ο περί Εταιρειϊν Νόμοσ τθσ Κφπρου, Κεφ. 113, όπωσ 
τροποποιείται ι αντικακίςταται από καιρό είσ καιρό,  

«ΑΣ του ΧΑ» το θλεκτρονικό ςφςτθμα άυλων τίτλων του 
Ελλθνικοφ Κεντρικοφ Αποκετθρίου Τίτλων, 

«ΑΣ» το κεντρικό μθτρϊο και ο θλεκτρονικόσ μθχανιςμόσ 
μεταβίβαςθσ και διακανονιςμοφ αγοραπωλθςίασ 
αξιϊν ςε άυλθ μορφι και κατοχισ αξιϊν ςε μθ 
τιτλοποιθμζνθ μορφι που λειτουργεί το ΚΑΜ, 

«χζδιο» το παρόν ςχζδιο διακανονιςμοφ το οποίο 
προτείνεται να υλοποιθκεί βάςθ των άρκρων 198 
μζχρι 200 του Νόμου με οποιαδιποτε ι υπό 
οποιαδιποτε τροποποίθςθ, προςκικθ ι 
προχπόκεςθ που εγκρίνεται ι επιβάλλεται από το 
Δικαςτιριο,  

«τιτλοποιθμζνθ μορφι» ςε ςχζςθ με μια μετοχι ι άλλθ κινθτι αξία, θ μετοχι 
ι θ άλλθ κινθτι αξία τθσ οποίασ θ ιδιοκτθςία 
αποδεικνφεται μζςω πιςτοποιθτικοφ ι υπαρκτοφ 
εντφπου ι άλλου εγγράφου και θ οποία δφναται να 
μεταβιβαςτεί μόνο μζςω γραπτοφ εγγράφου, 

«Σράπεηα» θ Τράπεηα Κφπρου Δθμόςια Εταιρία Λτδ, δθμόςια 
εταιρεία περιοριςμζνθσ ευκφνθσ που ςυςτάκθκε και 
είναι εγγραμμζνθ ςτθν Κφπρο με αρικμό εγγραφισ 
HE165, 

«Τφιςτάμενεσ Μετοχζσ» οι πλιρωσ εξοφλθμζνεσ ςυνικεισ μετοχζσ 
ονομαςτικισ αξίασ €0.10 ζκαςτθ που απαρτίηουν το 
εκδομζνο μετοχικό κεφάλαιο τθσ Τράπεηασ αμζςωσ 
πριν τθν Θμερομθνία Ιςχφοσ, 

«ΧΑΚ» το Χρθματιςτιριο Αξιϊν Κφπρου, 

«Χειριςτισ» χρθματιςτθριακά γραφεία/κεματοφφλακεσ που είναι 
μζλθ του ΧΑΚ, και 

«LSE» το Χρθματιςτιριο Αξιϊν του Λονδίνου. 
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(Β) Αναφορζσ ςε «Προυσ» αφοροφν τουσ όρουσ του παρόντοσ Σχεδίου και αναφορζσ ςε ϊρα 
αφοροφν ϊρα Κφπρου. Οποιαδιποτε αναφορά ςε οποιαδιποτε πρόνοια οποιαςδιποτε 
νομοκεςίασ περιλαμβάνει οποιαδιποτε τροποποίθςθ, αλλαγι, επαναψιφιςθ ι επζκταςθ 
αυτισ. 

(Γ) Το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ BOC Holdings και το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ ζχουν 
εγκρίνει ομόφωνα το περιεχόμενο του Σχεδίου.  

(Δ) Θ BOC Holdings ζχει προβεί ςε υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία ςυμφωνεί ότι δεςμεφεται 
από τουσ όρουσ του Σχεδίου και αναλαμβάνει ενϊπιον του Δικαςτθρίου τθν υποχρζωςθ να 
δεςμεφεται, να εκτελζςει και να κάνει ι να μεριμνιςει  να εκτελζςει και να κάνει, όλα τα 
απαραίτθτα ζγγραφα και πράξεισ που κα είναι αναγκαία ι επικυμθτά να εκτελεςτοφν από 
τθν ίδια ι για λογαριαςμό τθσ, με ςκοπό τθν εφαρμογι του παρόντοσ Σχεδίου. 

(Ε) Θ BOC Holdings ζχει εκτελζςει πλθρεξοφςιο ζγγραφο που διορίηει τουσ νομικοφσ 
ςυμβοφλουσ Τράπεηασ κ.κ. Χρυςαφίνθσ & Ρολυβίου ΔΕΡΕ ωσ τουσ νομικοφσ τθσ 
ςυμβοφλουσ, οι οποίοι κα τθν αντιπροςωπεφουν κατά τθν Ακρόαςθ του Δικαςτθρίου, και 
να ςυναινζςουν, εκ μζρουσ τθσ και για λογαριαςμό τθσ ςτο Σχζδιο.  
 

(ΣΤ) Οι πρόνοιεσ του παρόντοσ Σχεδίου υπόκεινται ςτθν επικφρωςθ του Σχεδίου και τθν ζγκριςθ 
τθσ Μείωςθσ Κεφαλαίου από το Δικαςτιριο, και κατά ςυνζπεια, οι πρόνοιεσ αυτζσ δεν 
μποροφν να εφαρμοςτοφν μζχρι το πιςτοποιθμζνο αντίγραφο του Διατάγματοσ του 
Δικαςτθρίου παραδοκεί ςτον, και εγγραφεί από τον Ζφορο Εταιρειϊν.  

(Η) Το εγκεκριμζνο μετοχικό κεφάλαιο τθσ BOC Holdings κατά τθν θμερομθνία του Σχεδίου 
είναι €1,000,025,000 αποτελοφμενο από 10,000,000,000  ςυνικεισ μετοχζσ των €0.10 
ζκαςτθ και 25,000 αναβαλλόμενεσ (deferred) ςυνικεισ μετοχζσ των €1.00 ζκαςτθ. Το 
εκδομζνο μετοχικό κεφάλαιο τθσ BOC Holdings κατά τθν θμερομθνία του παρόντοσ Σχεδίου 
είναι €25,001, αποτελοφμενο από (α) δζκα Νζεσ Μετοχζσ των €0.10 ζκαςτθ οι οποίεσ είναι 
εκδομζνεσ ωσ πλιρωσ αποπλθρωμζνεσ  και (β) 25,000 αναβαλλόμενεσ (deferred) ςυνικεισ 
μετοχζσ αξίασ €1.00 ζκαςτθ, οι οποίεσ είναι εκδομζνεσ ωσ πλιρωσ αποπλθρωμζνεσ.  

(Θ) Το εκδομζνο μετοχικό κεφάλαιο τθσ Τράπεηασ κατά τθν θμερομθνία του παρόντοσ Σχεδίου 
είναι €892,294,453.30  διαιρεμζνο ςε 8,922,944,533 ςυνικεισ μετοχζσ  ονομαςτικισ αξίασ 
€0.10 ζκαςτθ, οι οποίεσ πιςτϊνονται ωσ πλιρωσ αποπλθρωμζνεσ.   

(Θ) Θ BOC Holdings ςυςτάκθκε ςτθν Ιρλανδία ςφμφωνα με τον περί Εταιρειϊν Νόμο τθσ 
Ιρλανδίασ του 2014 με αρικμό εγγραφισ 585903 ςτισ 11 Ιουλίου 2016 ωσ δθμόςια εταιρεία 
περιοριςμζνθσ ευκφνθσ.  

ΣΟ ΧΕΔΛΟ 

1. Προχποκζςεισ  

Το Σχζδιο υπόκειται ςτθν ικανοποίθςθ των προχποκζςεων τθσ παραγράφου 5 του Μζρουσ 
VI του παρόντοσ εγγράφου θμερομθνίασ 21 Νοεμβρίου 2016 το οποίο είναι προςβάςιμο 
από  όλουσ τουσ Μετόχουσ.  

2. Ακφρωςθ Τφιςτάμενων Μετοχϊν  

(α) Το μετοχικό κεφάλαιο τθσ Τράπεηασ κα μειωκεί με τθν ακφρωςθ των Υφιςτάμενων 
Μετοχϊν με αποτζλεςμα τθ δθμιουργία αποκεματικοφ από μείωςθ κεφαλαίου ςτουσ 
λογαριαςμοφσ τθσ Τράπεηασ, που κα είναι ίςο με τθ ςυνολικι ονομαςτικι αξία των 
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Υφιςταμζνων Μετοχϊν που κα ακυρωκοφν, και το οποίο κα διατθρθκεί ωσ μθ-διανεμθτζο 
αποκεματικό κεφαλαίου ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ςθμείου (ε) του άρκρου 64 του 
Νόμου («Μείωςθ Κεφαλαίου»).  

(β) Υπό τθν επιφφλαξθ και, κατά τθν εφαρμογι τθσ Μείωςθσ Κεφαλαίου, το εγκεκριμζνο 
μετοχικό κεφάλαιο τθσ Τράπεηασ κα αυξθκεί ςτο προθγοφμενο ποςό των 
€4,767,759,272.00 με τθ δθμιουργία 8,922,944,533 ςυνικων μετοχϊν ονομαςτικισ αξίασ 
€0.10 ζκαςτθ, οι οποίεσ κα φζρουν τα ίδια δικαιϊματα με τισ Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ. 

(γ) Υπό τθν επιφφλαξθ και, κατά τθν εφαρμογι τθσ Μείωςθσ Κεφαλαίου, το αποκεματικό από 
μείωςθ κεφαλαίου που αναφζρεται ςτον Προ 2(α) πιο πάνω κα καταβλθκεί άμεςα για τθν 
πλιρθ αποπλθρωμι 8,922,944,533 νζων ςυνικων μετοχϊν τθσ Τράπεηασ ςτθν ονομαςτικι 
αξία των €0.10 ζκαςτθ, και αυτζσ οι νζεσ ςυνικεισ μετοχζσ τθσ Τράπεηασ κα εκδοκοφν και 
κα παραχωρθκοφν ωσ πλιρωσ αποπλθρωμζνεσ ςτθν BOC Holdings (ι ςτουσ εντεταλμζνουσ 
(nominees) τθσ που κοινοποιικθκαν γραπτϊσ ςτθν Τράπεηα). 

3. Αντάλλαγμα για τθν ακφρωςθ των Τφιςτάμενων Μετοχϊν 

(α) Ωσ αντάλλαγμα για τθν ακφρωςθ των Υφιςτάμενων Μετοχϊν και τθν ζκδοςθ των νζων 
ςυνικων μετοχϊν τθσ Τράπεηασ ςτθν BOC Holdings ςφμφωνα με τον Προ 2 του παρόντοσ 
Μζρουσ, θ BOC Holdings (υπό τθν επιφφλαξθ των λοιπϊν διατάξεων του παρόντοσ Πρου 3, 
κακϊσ επίςθσ και των διατάξεων των Πρων 4 μζχρι 8) κα παραχωριςει και κα εκδϊςει 
κατά τθν Θμερομθνία Ιςχφοσ (ωσ πλιρωσ αποπλθρωμζνεσ) Νζεσ Μετοχζσ ι κα εξαςφαλίςει 
τθν ζκδοςθ Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ (ελεφκερα 
από οποιεςδιποτε δεςμεφςεισ, τζλθ, δικαιϊματα, ςυμφζροντα και επιβαρφνςεισ, εκτόσ εάν 
αποφαςίςει διαφορετικά το Δικαςτιριο ςφμφωνα με τον Προ 6) προσ τουσ Μετόχουσ (όπωσ 
εμφανίηονται ςτο μθτρϊο μετόχων τθσ Τράπεηασ κατά τθν Θμερομθνία Αρχείου Σχεδίου) 
βάςει τθσ ακόλουκθσ αναλογίασ: 

Μια Νζα Μετοχι ι ζνα Παραςτατικό Δικαίωμα που αντιπροςωπεφει μία Νζα Μετοχι για 
κάκε μζτοχο που κατζχει 20 Τφιςτάμενεσ Μετοχζσ (όπωσ ορίηεται ςτθ Βάςθ Ενοποίθςθσ). 

(β) Θ αναλογία κα υπολογίηεται με τον ακόλουκο τρόπο («Βάςθ Ενοποίθςθσ»): 

(i) με τθν επιφφλαξθ των παραγράφων 3(β)(ii), 3(β)(iii) και 3(β)(iv) πιο κάτω, θ 
ςυμμετοχι κάκε Μετόχου ςε Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ που διατθροφνται ςε Μερίδα 
Επενδυτι ςτο ΧΑΚ ι ςε Μερίδα Επενδυτι ςτο ΧΑ κατά τθν Θμερομθνία Αρχείου 
Σχεδίου, κα ςτρογγυλοποιοφνται ςτο αμζςωσ επόμενο ακζραιο πολλαπλάςιο του 
20, 

(ii) Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ που διατθροφνται από ζνα Μζτοχο ςε Μερίδα Επενδυτι ςτο 
ΧΑΚ ςε περιςςότερουσ από ζνα Χειριςτζσ κα ακροιςτοφν πριν να 
ςτρογγυλοποιθκοφν όπωσ περιγράφεται ςτθν παράγραφο 3(β)(i) πιο πάνω,  

(iii) Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ που διατθροφνται από ζνα Μζτοχο ςε Μερίδα Επενδυτι ςτο 
ΧΑ ςε περιςςότερουσ από ζνα Χειριςτζσ κα ακροιςτοφν κεωρθτικά πριν   να 
εφαρμοςτεί θ ςτρογγυλοποίθςθ που περιγράφεται ςτθν παράγραφο 3(β)(i) πιο 
πάνω, και 

(iv) Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ που διατθροφνται ςε Μερίδα Επενδυτι ςτο ΧΑΚ και ςε 
Μερίδα Επενδυτι ςτο ΧΑ δεν κα ακροιςτοφν κεωρθτικά πριν να να εφαρμοςτεί θ 
ςτρογγυλοποίθςθ που περιγράφεται ςτθν παράγραφο 3(β)(i) πιο πάνω. 
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(γ) Θα εκδοκοφν και κα παραχωρθκοφν βάςει τθσ Βάςθσ Ενοποίθςθσ Νζεσ Μετοχζσ για 
διαπραγμάτευςθ ςτο LSE (εκτόσ ςε ςχζςθ με κατοχι Δεςμευμζνων Μετοχϊν) ςτουσ 
Μετόχουσ που ζχουν επιλζξει ζγκυρα ςτο Ζντυπο Επιλογισ Μετοχϊν να διαπραγματεφονται 
Νζεσ Μετοχζσ ςτο LSE. Θα εκδοκοφν Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ 
Μετοχζσ ςφμφωνα με τθ Βάςθ Ενοποίθςθσ ςε: (i) Μετόχουσ που ζχουν επιλζξει ζγκυρα, 
ςυμπλθρϊνοντασ και υποβάλλοντασ το Ζντυπο Επιλογισ Μετοχϊν, για να 
διαπραγματεφονται Νζεσ Μετοχζσ ςτο ΧΑΚ, (ii) ςε Μετόχουσ που κατζχουν Δεςμευμζνεσ 
Μετοχζσ, και (iii) ςε Μετόχουσ που δεν ζχουν υποβάλει ζγκυρο Ζντυπο Επιλογισ Μετοχϊν 
και ωσ εκ τοφτου κα κεωρθκοφν ότι ζχουν επιλζξει να διαπραγματεφονται Νζεσ Μετοχζσ 
ςτο ΧΑΚ. Εκτόσ όπου ορίηεται διαφορετικά ςτο Ζντυπο Επιλογισ Μετοχϊν, όπου ζνασ 
Μζτοχοσ τθσ Τράπεηασ κατζχει Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ ςε Μερίδα Επενδυτι ςτο ΧΑΚ ςε 
περιςςότερουσ από ζνα Χειριςτζσ, οποιαδιποτε Ραραςτατικά Δικαιϊματα που 
αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ που εκδίδονται ςτον εν λόγω Μζτοχο ςφμφωνα με το 
Σχζδιο, κα διανζμονται κατ’ αναλογία μεταξφ των Χειριςτϊν ςτθν εν λόγω Μερίδα 
Επενδυτι. Σε περίπτωςθ όπου θ διανομι κατ’ αναλογία των Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων 
που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ ςτουσ υφιςτάμενουσ Χειριςτζσ ςε Μερίδα Επενδυτι 
ςτο ΧΑΚ δεν είναι εφικτι  ωσ αποτζλεςμα τθσ Βάςθσ Ενοποίθςθσ, θ Τράπεηα κα ζχει τθ 
διακριτικι ευχζρεια, ενεργϊντασ λογικά να κατανζμει τα Ραραςτατικά Δικαιϊματα που 
αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ ςε ςυγκεκριμζνο Χειριςτι ςτθ Μερίδα Επενδυτι ςτο ΧΑΚ 
ι ςτθν Μερίδα Επενδυτι ςτο ΧΑΚ υπό τον ζλεγχο του ΚΑΜ. Θ διανομι κατ’ αναλογία που 
αναφζρεται ςτον  Προ 3(γ) δεν κα ιςχφει για Μετόχουσ που κατζχουν Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ 
ςε Μερίδα Επενδυτι ςτο ΧΑ, εφόςον Νζεσ Μετοχζσ ι Ραραςτατικά Δικαιϊματα που 
αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ δεν κα κατανεμθκοφν ςε Μερίδα Επενδυτι ςτο ΧΑ 
ςφμφωνα με το Σχζδιο.  

(δ) Οι Νζεσ Μετοχζσ κα είναι ιςότιμεσ (rank pari passu) με όλεσ τισ Νζεσ Μετοχζσ που κα ζχουν 
εκδοκεί και παραχωρθκεί κατά τθν θμερομθνία ζκδοςθσ των Νζων Μετοχϊν και κα ζχουν 
το δικαίωμα να λαμβάνουν όλα τα μερίςματα, διανομζσ και άλλα ωφελιματα που κα 
δίνονται ι που κα καταβάλλονται προσ Νζεσ Μετοχζσ, για τισ οποίεσ θ θμερομθνία αρχείου 
τουσ κα είναι μεταγενζςτερθ τθσ θμερομθνίασ ζκδοςθσ. 

(ε) Θ BOC Holdings κα εξαςφαλίςει όπωσ το Αποκετιριο μεταφζρει ςτουσ Κατόχουσ ΡΔ όλα τα 
δικαιϊματα και ωφελιματα που απορρζουν από τισ Νζεσ Μετοχζσ που λαμβάνονται από το 
Αποκετιριο (είτε άμεςα είτε μζςω του Θεματοφφλακα), νοουμζνου ότι αυτό είναι εφικτό. 
Για να επιτραπεί ςτουσ Κατόχουσ ΡΔ να εξαςκιςουν τα δικαιϊματα που απορρζουν από τισ 
Νζεσ Μετοχζσ, θ BOC Holdings κα ςυνάψει διευκετιςεισ με το Αποκετιριο που κα 
διαςφαλίηουν ότι, από τθν Θμερομθνία Ιςχφοσ, όλοι οι Κάτοχοι ΡΔ: 

(i) κα λαμβάνουν ειδοποιιςεισ για όλεσ τισ ςυνελεφςεισ των μετόχων τθσ BΟC 
Holdings, 

(ii) κα είναι ςε κζςθ να παρευρίςκονται και να παρζχουν οδθγίεσ ςχετικά με τισ 
ψθφοφορίεσ ςε όλεσ τισ ςυνελεφςεισ των μετόχων τθσ BOC Holdings, 

(iii) κατόπιν αιτιςεωσ τουσ κα λαμβάνουν αντίγραφα τθσ ετιςιασ οικονομικισ ζκκεςθσ 
και των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ BOC Holdings και όλων των εγγράφων που 
εκδόκθκαν από τθν BOC Holdings προσ τουσ μετόχουσ τθσ (ςε κάκε περίπτωςθ, ςτθν 
Αγγλικι/Ελλθνικι γλϊςςα), και 

(iv) ςτο βακμό που είναι λογικά εφικτό λαμβάνοντασ υπόψθ τθ φφςθ των δικαιωμάτων 
τουσ ωσ Κάτοχοι ΡΔ, κα τυγχάνουν ίδιασ μεταχείριςθσ με τουσ εγγεγραμμζνουσ 
μετόχουσ τθσ BOC Holdings ςχετικά με τα δικαιϊματα που απορρζουν από τισ Νζεσ 
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Μετοχζσ, νοουμζνου ότι αυτό είναι δυνατό ςφμφωνα με τθν Μονομερι Ρράξθ, 
τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ και νομοκεςίεσ. 

(ςτ) Θ BOC Holdings κα διαςφαλίςει ότι οποιαδιποτε δικαιϊματα Κατόχου ΡΔ ςφμφωνα με το 
καταςτατικό τθσ BOC Holdings,  περιλαμβανομζνων των διακιωμάτων να: 

(i) λαμβάνουν ειδοποιιςεισ και να παρευρίςκονται ςε όλεσ τισ ςυνελεφςεισ μετόχων τθσ 
BΟC Holdings κατά τθν ίδια χρονικι περίοδο και με τον ίδιο τρόπο όπωσ οι κάτοχοι των 
Νζων Μετοχϊν, 

(ii) ψθφίηουν ςτισ ςυνελεφςεισ μετόχων τθσ BOC Holdings ςφμφωνα με: (Α)  πλθρεξοφςιο 
που εκδίδεται από το Θεματοφφλακα που κακιςτά ζνα Κάτοχο ΡΔ ωσ τον πλθρεξοφςιο 
που ζχει δικαίωμα να ψθφίηει ςε ςχζςθ με τισ υποκείμενεσ Νζεσ Μετοχζσ που 
αντιπροςωπεφονται από τα Ραραςτατικά Δικαιϊματα του εν λόγω Κατόχου ΡΔ (ι άλλο 
πρόςωπο(α) όπωσ αυτό(ά) κα διορίηεται  από τον Κάτοχο ΡΔ με γραπτι ειδοποίθςθ 
προσ τθν BOC Holdings), ι (Β) το διοριςμό νομικοφ αντιπροςϊπου ο οποίοσ κα 
κεωρείται ωσ ο νομικόσ αντιπρόςωποσ του Αποκετθρίου ςε ςχζςθ με τισ υποκείμενεσ 
Νζεσ Μετοχζσ που αντιπροςωπεφονται από Ραραςτατικά Δικαιϊματα τουσ, και  

(iii) λαμβάνουν, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Θεματοφφλακα, οποιαδιποτε μερίςματα ι 
άλλεσ πλθρωμζσ αναφορικά με οποιεςδιποτε Νζεσ Μετοχζσ που αντιπροςωπεφονται 
από τζτοια Ραραςτατικά Δικαιϊματα. 

μεταφερκοφν ςτουσ Κατόχουσ ΡΔ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ Μονομεροφσ Ρράξθσ (Deed 
Poll) τθσ BOC Holdings.  

(η) Ζχει δοκεί ςτουσ Μετόχουσ (εκτόσ όςον αφορά ςυμμετοχζσ ςε Δεςμευμζνεσ Μετοχζσ) θ 
δυνατότθτα επιλογισ για διαπραγμάτευςθ Νζων Μετοχϊν ςτθν Κφρια Αγορά του LSE κα τθσ 
λιψθσ Νζων Μετοχϊν, ι για διαπραγμάτευςθ Νζων Μετοχϊν ςτθν Κφρια Αγορά του ΧΑΚ 
και ωσ εκ τοφτου τθσ λιψθσ  Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ 
Μετοχζσ και που μποροφν να χρθςιμοποιοφνται για το διακανονιςμό Νζων Μετοχϊν, με 
θλεκτρονικά μζςα, ςτθν Κφρια Αγορά του ΧΑΚ. Σε περιπτϊςεισ που δεν γίνει ζγκυρθ 
επιλογι, κα κεωρείται ότι οι Μζτοχοι ζχουν επιλζξει να διαπραγματεφονται Νζεσ Μετοχζσ 
ςτο ΧΑΚ και κα λάβουν Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ.  

(θ) Οι διατάξεισ του Πρου 3 του Σχεδίου υπόκεινται ςε οποιαδιποτε απαγόρευςθ ι 
προχπόκεςθ επιβάλλεται από το νόμο. 

4. Ακφρωςθ δικαιωμάτων Τφιςτάμενων Μετοχϊν 

(α) Με ιςχφ από και περιλαμβανομζνθσ τθσ Θμερομθνίασ Ιςχφοσ, ο Γραμματζασ τθσ Τράπεηασ 
κα λάβει εντολι να ακυρϊςει τα δικαιϊματα των Μετόχων ςτισ Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ. 

(β) Οι κατάλλθλεσ καταχωριςεισ κα γίνουν ςτο μθτρϊο μελϊν τθσ Τράπεηασ, με ιςχφ από τθν 
Θμερομθνία Ιςχφοσ, οι οποίεσ κα αντικατοπτρίηουν τθν ακφρωςθ των Υφιςτάμενων 
Μετοχϊν. 

(γ) Υπό τθν επιφφλαξθ και, κατά τθν ζκδοςθ των Νζων Μετοχϊν ςφμφωνα με τον Προ 3, θ 
Γραμματζασ τθσ BOC Holdings κα προχωριςει, κατόπιν λιψθσ των ςχετικϊν οδθγιϊν, ςτθν 
ετοιμαςία των απαραίτθτων εγγράφων ζτςι ϊςτε θ BOC Holdings να επαναγοράςει και να 
ακυρϊςει ζναντι μθδενικοφ ανταλλάγματοσ προσ τον κάτοχό τουσ τισ 25,000 
αναβαλλόμενεσ (deferred) ςυνικεισ μετοχζσ των €1.00 ζκαςτθ ςτθν BOC Holdings. Για το 
ςκοπό αυτό, κα γίνουν οι κατάλλθλεσ καταχωριςεισ ςτο μθτρϊο των μελϊν τθσ BOC 
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Holdings με ιςχφ από τθν Θμερομθνία Ιςχφοσ οι οποίεσ κα αντικατοπτρίηουν τθν επαναγορά 
και τθν ακφρωςθ των προαναφερκζντων αναβαλλόμενων (deferred) ςυνικων μετοχϊν.  

5. Διευκζτθςθ ανταλλάγματοσ 

(α) Θ BOC Holdings κα διαςφαλίςει ότι οι Νζεσ Μετοχζσ, και τα Ραραςτατικά Δικαιϊματα που 
αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ κα πιςτωκοφν ςτο λογαριαςμό CREST ι ςτθν αντίςτοιχθ 
Μερίδα Επενδυτι ςτο ΧΑΚ, αναλόγωσ, ςτο όνομα κάκε Μζτοχου ωσ το τι κα δικαιοφνται ςε 
Νζεσ Μετοχζσ.  Στθν περίπτωςθ που ζνασ Μζτοχοσ ζχει επιλζξει (ι κεωρείται ότι ζχει 
επιλζξει) να διαπραγματεφεται Νζεσ Μετοχζσ ςτο ΧΑΚ, και ωσ εκ τοφτου να λάβει 
Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ, αυτά κα πιςτωκοφν ςτο 
λογαριαςμό CREST του Θεματοφφλακα και ςτο Αποκετιριο, κα εκδόςει τον αντίςτοιχο 
αρικμό Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ ςτθ Μερίδα 
Επενδυτι του Μετόχου ςτο ΧΑΚ.  Εάν ο εν λόγω Μζτοχοσ δεν διατθρεί ενεργι Μερίδα 
Επενδυτι ςτο ΧΑΚ, τα εν λόγω Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ 
Μετοχζσ κα εγγραφοφν ςε ανενεργι μερίδα επενδυτι ςτο ΧΑΚ που κα ανοιχκεί ςτο όνομα 
του Μετόχου  υπό τον ζλεγχο του ΚΑΜ. Θ διαδικαςία πίςτωςθσ των Μερίδων Επενδυτϊν 
κα κεωρείται πλιρθσ εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων τθσ BOC Holdings με βάςθ το Σχζδιο.  

(β) Εάν οι Νζεσ Μετοχζσ ενοποιθκοφν ι υποδιαιρεκοφν ι εάν θ ονομαςτικι τουσ αξία μειωκεί 
πριν δοκοφν οδθγίεσ βάςει του Πρου 5, τα πιςτοποιθτικά ι οι οδθγίεσ κα αντικατοπτρίηουν 
τισ εν λόγω Νζεσ Μετοχζσ όπωσ αυτζσ δφναται να ενοποιθκοφν, να υποδιαιρεκοφν ι/και 
μειωκοφν.   

(γ) Κανείσ από τθν Τράπεηα, τθν BOC Holdings, οποιοςδιποτε εντεταλμζνοσ (nominee) που 
αναφζρεται ςτον Προ 8(α)(i), οποιοδιποτε άτομο που ζχει διοριςτεί για να ενεργεί με βάςθ 
τον όρο 8(α)(ii) ι  οποιοςδιποτε εξουςιοδοτθμζνοσ αντιπρόςωποσ των πιο πάνω κα είναι 
υπεφκυνοσ για οποιαδιποτε απϊλεια ι κακυςτζρθςθ τθσ αποςτολισ πιςτοποιθτικϊν που 
κα αποςταλοφν ςφμφωνα με αυτό τον Προ 5 ι για οποιαδιποτε απϊλεια ι κακυςτζρθςθ 
τθσ αποςτολισ των επιταγϊν που κα αποςταλοφν ςφμφωνα με τον Προ 8. 

(δ) Ο Προσ 5 κα υπόκειται ςε οποιαδιποτε απαγόρευςθ ι προχπόκεςθ επιβάλλεται από το 
εφαρμοςτζο δίκαιο.  

6. Ενεχυριαςμζνεσ μετοχζσ ι μετοχζσ που υπόκεινται ςε επιβαρφνςεισ, μετοχζσ 
εγγεγραμμζνεσ ςε ειδικό (δεςμευμζνο) λογαριαςμό ι διαφορετικά που είναι 
καταχωρθμζνεσ ςε «παγοποιθμζνθ» μορφι από το ΚΑΜ, εντολζσ και άλλεσ οδθγίεσ 

Ενεχυριαςμζνεσ Μετοχζσ 

(α) Αναφορικά με όποιεςδιποτε ενεχυριάςεισ ι/και άλλεσ  επιβαρφνςεισ επί των Υφιςτάμενων 
Μετοχϊν, οι οποίεσ είναι καταχωρθμζνεσ ςτο ΚΑΜ (ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τισ 
ιςχφουςασ νομοκεςίασ) κατά τθν Θμερομθνία Αρχείου Σχεδίου, κα ηθτθκεί από το 
Δικαςτιριο (ωσ μζροσ τθσ Αίτθςθσ Δικαςτθρίου) να εκδϊςει διάταγμα ωσ ακολοφκωσ: Το 
ΧΑΚ κα καλείται όπωσ εγγράψει παρόμοιεσ ενεχυριάςεισ ι/και επιβαρφνςεισ επί των 
Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ, τα οποία κα εκδοκοφν 
ωσ αντάλλαγμα για τθν ακφρωςθ των Υφιςτάμενων Μετοχϊν ςφμφωνα με τον Προ 3, ωσ 
εάν τα ζγγραφα που υποβλικθκαν για τθν εγγραφι των ενεχυριάςεων ι/και επιβαρφνςεων 
επί των Υφιςτάμενων Μετοχϊν να είχαν υποβλθκεί ςτο ΧΑΚ κατά τθν Θμερομθνία Ιςχφοσ 
και υπό περιςτάςεισ ανάλογεσ με εκείνεσ που επζτρεψαν τθν καταχϊρθςθ των 
ενεχυριάςεων ι/και επιβαρφνςεων επί των Υφιςτάμενων Μετοχϊν  για τθν ενεχυρίαςθ 
ι/και επιβάρυνςθ των Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ 
που κα εκδοκοφν ωσ αντάλλαγμα για τισ Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ, και τζτοιεσ ενεχυριάςεισ 
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ι/και επιβαρφνςεισ κα είναι ζγκυρεσ και ςε ιςχφ και κα υπόκεινται ςτουσ ιςχφοντεσ νόμουσ 
και κανονιςμοφσ του ΧΑΚ. 

(β) Αναφορικά με όποιεςδιποτε ενεχυριάςεισ ι/και άλλεσ επιβαρφνςεισ ςε οποιεςδιποτε 
Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ οι οποίεσ είναι καταχωρθμζνεσ ςτο ΣΑΤ του ΧΑ κατά τθν Θμερομθνία 
Αρχείου Σχεδίου, κα ηθτθκεί από το Δικαςτιριο (ωσ μζροσ τθσ Αίτθςθσ Δικαςτθρίου) να 
εκδϊςει διάταγμα ωσ ακολοφκωσ: Το ΧΑΚ κα καλείται όπωσ εγγράψει παρόμοιεσ 
ενεχυριάςεισ ι/και επιβαρφνςεισ επί των ςτα Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που 
αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ, τα οποία κα εκδοκοφν ωσ αντάλλαγμα για τθν ακφρωςθ 
των Υφιςτάμενων Μετοχϊν ςφμφωνα με τον Προ 3, ωσ εάν τα ζγγραφα που υποβλικθκαν 
για τθν εγγραφι των ενεχυριάςεων ι/και επιβαρφνςεων επί των Υφιςτάμενων Μετοχϊν να 
είχαν υποβλθκεί ςτο ΧΑΚ κατά τθν Θμερομθνία Ιςχφοσ και υπό περιςτάςεισ ανάλογεσ με 
εκείνεσ που επζτρεψαν  τθν καταχϊρθςθ των ενεχυριάςεων ι/και επιβαρφνςεων επί των 
Υφιςτάμενων Μετοχϊν για τθν ενεχυρίαςθ ι/και επιβάρυνςθ των Ραραςτατικϊν 
Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ που κα εκδοκοφν ωσ αντάλλαγμα για 
τισ Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ, και τζτοιεσ ενεχυριάςεισ ι/και επιβαρφνςεισ κα κεωροφνται 
ζγκυρεσ και ςε ιςχφ και κα υπόκεινται ςτουσ ιςχφοντεσ νόμουσ και κανονιςμοφσ του ΧΑΚ. 

Μετοχζσ εγγεγραμμζνεσ ςτον Ειδικό (Δεςμευμζνο) Λογαριαςμό  ι διαφορετικά καταχωρθμζνεσ ςε 
«παγοποιθμζνθ» μορφι από το ΚΑΜ 

(γ) Αναφορικά με οποιαδιποτε Δικαςτικι Απόφαςθ, ςφμφωνα με τθν οποία οποιεςδιποτε 
Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ κα είναι εγγεγραμμζνεσ ςτον ειδικό (δεςμευμζνο) λογαριαςμό  εντόσ 
τθσ  Μερίδασ Επενδυτι ςτο ΧΑΚ ι διαφορετικά κα ζχουν καταχωρθκεί από το ΚΑΜ ςε 
«παγοποιθμζνθ» μορφι κατά τθν Θμερομθνία Αρχείου Σχεδίου, κα ηθτθκεί από το 
Δικαςτιριο (ωσ μζροσ τθσ αίτθςθσ Δικαςτθρίου) να εκδϊςει διάταγμα ωσ ακολοφκωσ: Το 
ΧΑΚ κα καλείται όπωσ προχωριςει ςτθν εγγραφι των Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων  που 
αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ που κα εκδοκοφν ωσ αντάλλαγμα για τθν ακφρωςθ των 
Υφιςτάμενων Μετοχϊν ςφμφωνα με τον Προ 3, ςτον ειδικό (δεςμευμζνο) λογαριαςμό 
εντόσ τθσ  Μερίδασ Επενδυτι ςτο ΧΑΚ ι διαφορετικά τθν καταχϊρθςθ τουσ ςτοΚΑΜ ςε 
«παγοποιθμζνθ» μορφι ωσ εάν θ δικαςτικι απόφαςθ που απαιτεί τθν εγγραφι των 
Υφιςτάμενων Μετοχϊν ςτον ειδικό (δεςμευμζνο) λογαριαςμό εντόσ τθσ Μερίδασ Επενδυτι 
ςτο ΧΑΚ ι διαφορετικά τθν καταχϊρθςθ από το ΚΑΜ ςε «παγοποιθμζνθ» μορφι, 
περιελάβανε τα Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ τα οποία 
κα εκδοκοφν ωσ αντάλλαγμα για τθν ακφρωςθ των Υφιςτάμενων Μετοχϊν ςφμφωνα με τον 
Προ 3. Επιπρόςκετα, θ απόφαςθ που εκδόκθκε από το Δικαςτιριο  (ι οποιαδιποτε 
δικαςτικι απόφαςθ βάςθ τθσ οποίασ οι Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ που είναι εγγεγραμμζνεσ ςτο 
ΚΑΜ  παρουςιάηονται ςε ειδικό (δεςμευμζνο λογαριαςμό) εντόσ τθσ Μερίδασ Επενδυτι ςτο 
ΧΑΚ ι διαφορετικά που είναι καταχωρθμζνεσ από το ΚΑΜ ςε «παγοποιθμζνθ» μορφι) κα 
κεωρείται ζγκυρθ και ςε ιςχφ ζναντι τζτοιων Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που 
αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ. 

Εντολζσ και άλλεσ οδθγίεσ 

(δ) Πλεσ οι εγκρίςεισ, εξουςίεσ, εντολζσ και οδθγίεσ ενόσ Μετόχου προσ Χειριςτζσ ςε ςχζςθ με 
τισ Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ που διατθροφνται ςτο ΚΑΜ, κα κεωροφνται από τθν Θμερομθνία 
Ιςχφοσ ζγκυρεσ ςτον βακμό που είναι νομικά εφικτό, και εκτόσ και αν ανακλθκοφν ι 
ακυρωκοφν από τον εν λόγω μζτοχο, και ςε ιςχφ. Επιπρόςκετα, ιςχφουςεσ εγκρίςεισ, 
εξουςίεσ, εντολζσ και οδθγίεσ προσ τουσ εν λόγω Χειριςτζσ ςε ςχζςθ με τα ανάλογα 
Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ κα εκδοκοφν και 
κατανεμθκοφν δυνάμει του παρόντοσ Σχεδίου.  
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7. Θμερομθνία Λςχφοσ 

(α) Το παρόν Σχζδιο και θ Μείωςθ Κεφαλαίου θ οποία περιλαμβάνεται ςε αυτό, κα τεκοφν ςε 
ιςχφ ςφμφωνα με τουσ όρουσ του Σχεδίου το ςυντομότερο δυνατό αφοφ 
πραγματοποιθκοφν τα ακόλουκα και με τθν ακόλουκθ ςειρά:  

(i) παραδοκεί ςτον Ζφορο Εταιρειϊν ζνα αντίγραφο του Διατάγματοσ του Δικαςτθρίου για 
εγγραφι, και 

(ii) εγγραφεί θ Μείωςθ Κεφαλαίου από τον Ζφορο Εταιρειϊν.  

(β) Εκτόσ και αν το παρόν Σχζδιο ζχει τεκεί ςε ιςχφ ςτισ ι πριν από τισ 31 Μαρτίου 2017 ι ςε 
μεταγενζςτερθ θμερομθνία, εάν ιςχφςει και εάν θ Τράπεηα και θ BOC Holdings 
ςυμφωνιςουν και το Δικαςτιριο το επιτρζψει, τότε το Σχζδιο κα παφςει να ζχει ιςχφ. 

8. Μζτοχοι Εξωτερικοφ 

(α) Τθροφμενθσ τθσ γενικότθτασ των πιο πάνω, εάν θ BOC Holdings ενθμερωκεί ότι, ςε ςχζςθ 
με οποιοδιποτε Μζτοχο που είναι πολίτθσ, κάτοικοσ ι υπικοοσ οποιαςδιποτε 
δικαιοδοςίασ πλθν τθσ Κφπρου («Μζτοχοσ Εξωτερικοφ»), θ κατανομι και θ ζκδοςθ Νζων 
Μετοχϊν ι Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ, ςφμφωνα με 
τον Προ 3 του παρόντοσ Μζρουσ, κα παραβιάςει ι ενδζχεται να παραβιάςει τουσ νόμουσ 
οποιαςδιποτε δικαιοδοςίασ ι απαιτθκεί ι δφναται να απαιτθκεί από τθν BOC Holdings να 
εξαςφαλίςει κυβερνθτικι ι άλλθ ςυγκατάκεςθ ι να πραγματοποιιςει οποιαδιποτε 
εγγραφι ι καταχϊρθςθ ι άλλθ επίςθμθ διαδικαςία θ οποία κατά τθ γνϊμθ τθσ BOC 
Holdings, δεν δφναται να εκπλθρωκεί ι κεωρείται αδικαιολόγθτα επαχκισ, τότε θ BOC 
Holdings δφναται κατά τθ διακριτικι τθσ ευχζρεια: 

(i) να κακορίςει ότι τζτοιεσ Νζεσ Μετοχζσ ι Ραραςτατικά Δικαιϊματα που 
αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ δεν κα εκδοκοφν και εγγραφοφν προσ τουσ Μετόχουσ 
Εξωτερικοφ ςφμφωνα με τον Προ 3, άλλα αντικζτωσ τζτοιεσ Νζεσ Μετοχζσ (ι οι 
υποκείμενεσ Νζεσ Μετοχζσ που αντιπροςωπεφονται από Ραραςτατικά Δικαιϊματα 
που οι εν λόγω Μζτοχοι Εξωτερικοφ δικαιοφνται να λάβουν) κα εκδοκοφν και 
κατανεμθκοφν προσ τουσ εντεταλμζνουσ (nominees) διοριςκζντεσ από τθν BOC 
Holdings, κάτω από τζτοιουσ όρουσ όπου κα πρζπει, το ςυντομότερο δυνατόν και μετά 
τθν Θμερομθνία Ιςχφοσ, να πωλιςουν εκ μζρουσ των Μετόχων Εξωτερικοφ τισ Νζεσ 
Μετοχζσ ςτθν καλφτερθ δυνατι τιμι και να αποςτείλουν ςτον εν λόγω Μζτοχο 
Εξωτερικοφ επιταγι με το ποςό των κακαρϊν εςόδων (μετά τθν αφαίρεςθ όλων των 
ςχετικϊν εξόδων και προμθκειϊν περιλαμβανομζνου οποιουδιποτε ποςοφ που 
αφορά τον φόρο προςτικζμενθσ αξίασ) ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των Πρων 8(β), 8(γ) 
και 8(δ) του παρόντοσ Μζρουσ. Νοουμζνου ότι δεν προκφπτει κακόπιςτθ ενεργεία ι 
εκοφςια ακζτθςθ υποχρεϊςθσ, κανζνασ εκ τθσ Τράπεηασ, τθσ BOC Holdings, ι των 
αντίςτοιχων εντεταλμζνων προςϊπων (nominees) τουσ ι των διευκυντϊν και ςτελεχϊν 
ι χρθματιςτι ι προςϊπου κα φζρει οποιαδιποτε ευκφνθ για οποιαδιποτε απϊλεια ι 
ηθμιά που προκφπτει ωσ αποτζλεςμα οποιαςδιποτε απόφαςθσ πϊλθςθσ ι λόγω 
χρονικισ ςτιγμισ ι λόγω των όρων τζτοιασ πϊλθςθσ, ι 

(ii) να κακορίςει ότι τζτοιεσ Νζεσ Μετοχζσ ι υποκείμενεσ Νζεσ Μετοχζσ που 
αντιπροςωπεφονται από Ραραςτατικά Δικαιϊματα κα πρζπει να διατεκοφν και ςε μια 
τζτοια περίπτωςθ θ BOC Holdings κα διορίςει ζνα πρόςωπο το οποίο κα ενεργιςει 
ςφμφωνα με τον παρόν Προ 8(α)(ii) και το εξισ πρόςωπο κα εξουςιοδοτθκεί εκ μζρουσ 
του Μετόχου Εξωτερικοφ να διαςφαλίςει ότι οποιεςδιποτε Νζεσ Μετοχζσ (ι οι 
υποκείμενεσ Νζεσ Μετοχζσ που αντιπροςωπεφονται από Ραραςτατικά Δικαιϊματα, 
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που οι εν λόγω Μζτοχοι Εξωτερικοφ δικαιοφνται) για τισ οποίεσ θ BOC Holdings ζχει 
πάρει απόφαςθ πϊλθςθσ, κα πωλθκοφν το ςυντομότερο δυνατό μετά τθν Θμερομθνία 
Ιςχφοσ, ςτθν καλφτερθ δυνατι τιμι και το κακαρό ειςόδθμα από τθν πϊλθςθ (μετά τθν 
αφαίρεςθ όλων των ςχετικϊν εξόδων και προμθκειϊν περιλαμβανομζνου 
οποιουδιποτε ποςοφ που αφορά τον φόρο προςτικζμενθσ αξίασ) κα αποςταλεί με 
επιταγι ςτον εν λόγω Μζτοχο Εξωτερικοφ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των Πρων 8(β), 
8(γ) και 8(δ) του παρόντοσ Μζρουσ. Για να τεκεί ςε ιςχφ οποιαδιποτε πϊλθςθ 
μετοχϊν, το πρόςωπο που διορίηεται κα πρζπει να εξουςιοδοτθκεί από το Μζτοχο 
Εξωτερικοφ να εκτελζςει ςχετικό ζντυπο μεταφοράσ, κακϊσ επίςθσ, να δϊςει οδθγίεσ 
και να προβεί ςε οποιεςδιποτε ενζργειεσ τισ οποίεσ κεωρεί απαραίτθτεσ και ςκόπιμεσ 
ςε ςχζςθ με τθν εν λόγω πϊλθςθ/διάκεςθ. Νοοφμενου ότι δεν προκφπτει κακόπιςτθ 
ενζργεια ι εκοφςια ακζτθςθ υποχρεϊςεων, κανζνασ εκ τθσ Τράπεηασ, τθσ BOC 
Holdings, ι των αντίςτοιχων εντεταλμζνων (nominees) τουσ ι των διευκυντϊν και 
ςτελεχϊν ι οποιουδιποτε διαμεςολαβθτι ι εκπροςϊπου που διορίηεται από 
οποιωνδιποτε από τουσ πιο πάνω, κα φζρει ευκφνθ για οποιαδιποτε απϊλεια ι ηθμιά 
που κα προκφψει ωσ αποτζλεςμα οποιαςδιποτε απόφαςθσ πϊλθςθσ/διάκεςθσ των 
Νζων Μετοχϊν ι των υποκείμενων Νζων Μετοχϊν που αντιπροςωπεφονται από 
Ραραςτατικά Δικαιϊματα ι τθσ χρονικισ ςτιγμισ ι των όρων μίασ τζτοιασ πϊλθςθσ. 

(β) Θ BOC Holdings κα διαςφαλίςει ότι ο εντεταλμζνοσ (nominee) που αναφζρεται ςτον Προ 
8(α)(i), ι πρόςωπο που εξουςιοδοτείται να ενεργεί ςφμφωνα με τον Προ 8(α)(ii) πιο πάνω, 
κα μεριμνιςει, οφτωσ ϊςτε ο δικαιοφχοσ να λάβει μζςω επιταγισ οποιοδιποτε χρθματικό 
ποςό προκφψει από τθ διάκεςθ Νζων Μετοχϊν ι Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που 
αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ (ςφμφωνα με τον Προ 8(α)), το αργότερο εντόσ 15 θμερϊν 
από τζτοια πϊλθςθ.  

(γ) Πλεσ οι επιταγζσ που πρζπει να αποςταλοφν ςφμφωνα με τον Προ 8(β) κα πρζπει να 
αποςταλοφν ταχυδρομικϊσ ςε προπλθρωμζνουσ φακζλουσ που κα απευκφνονται ςτουσ 
δικαιοφχουσ και ςτισ αντίςτοιχεσ διευκφνςεισ τουσ όπωσ αυτζσ παρουςιάηονται ςτο μθτρϊο 
μελϊν τθσ Τράπεηασ κατά τθν Θμερομθνία Αρχείου Σχεδίου (ι, ςτθν περίπτωςθ Μετόχων 
που κατζχουν μετοχζσ από κοινοφ, ςτα ονόματα όλων των από κοινοφ Μετόχων, ςτθν 
διεφκυνςθ που παρουςιάηεται ςτο μθτρϊο μετόχων τθσ Τράπεηασ). 

(δ) Πλεσ οι επιταγζσ, κα είναι πλθρωτζεσ ςε Ευρϊ ςτον Μζτοχο ι ςτθν περίπτωςθ Μετόχων 
που κατζχουν μετοχζσ από κοινοφ, ςε όλουσ τουσ από κοινοφ Μετόχουσ Υφιςτάμενων 
Μετοχϊν, και οι επιταγζσ ςε ευρϊ κα εκκακαρίηονται ςε Κυπριακι Τράπεηα. Θ εξαργφρωςθ 
επιταγϊν κα αποφορτίηει πλιρωσ τθν BOC Holdings από τισ υποχρεϊςεισ τθσ για τα εν λόγω 
ποςά. 

(ε) Ρροσ αποφυγι οποιαςδιποτε αμφιβολίασ, καμία άμεςθ διάκεςθ των Ραραςτατικϊν 
Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τον 
Προ 8(α), και οποιαδιποτε Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ 
που δικαιοφται ζνασ Μζτοχοσ Εξωτερικοφ ςφμφωνα με το Σχζδιο κα αποςφρονται και κα 
μετατρζπονται ςε υποκείμενεσ Νζεσ Μετοχζσ, οι οποίεσ κα πωλοφνται βάςει των διατάξεων 
του Πρου 8(α).  

(ςτ) Το Σχζδιο δεν αποτελεί πρόταςθ για πϊλθςθ κινθτϊν αξιϊν ςτισ ΘΡΑ και οι Νζεσ Μετοχζσ 
και τα Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ που κα εκδίδονται 
ςε ςχζςθ με το Σχζδιο δεν ζχουν εγγραφεί, δεν κα εγγραφοφν και δεν απαιτείται να 
εγγραφοφν ςφμφωνα με το Securities Act ι ςφμφωνα με οποιαδιποτε ςχετικι νομοκεςία 
περί κινθτϊν αξιϊν οποιαςδιποτε πολιτείασ, περιοχισ ι άλλθσ δικαιοδοςίασ των ΘΡΑ. Οι 
Νζεσ Μετοχζσ και Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ δεν κα 
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είναι διακζςιμα προσ πϊλθςθ ςτισ ΘΡΑ εκτόσ εάν είναι εγγεγραμμζνα ςφμφωνα με το 
Securities Act ι εκτόσ από εξαιρζςεισ. 

(η) Αναμζνεται ότι οποιεςδιποτε Νζεσ Μετοχζσ και Ραραςτατικά Δικαιϊματα που 
αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ κα εκδίδονται κατ’ επίκλθςθ τθσ εξαίρεςθσ από 
οποιεςδιποτε απαιτιςεισ εγγραφισ ςφμφωνα με το Άρκρο 3(α)(10) του Securities Act και 
ςτο βακμό που αντίςτοιχεσ εξαιρζςεισ εγγραφισ είναι διακζςιμεσ ςφμφωνα με τουσ 
πολιτειακοφσ νόμουσ κινθτϊν αξιϊν «blue sky». Θ προαναφερκείςα προςδοκία κα 
βαςίηεται ςτθν ζγκριςθ του Σχεδίου από το Δικαςτιριο, ζπειτα από ακρόαςθ αναφορικά με 
το κατά πόςο οι όροι και προχποκζςεισ  του Σχεδίου είναι δίκαιοι, και κατά τθ διάρκεια 
τζτοιασ ακρόαςθσ οι Μζτοχοι (για τθν οποία κα ζχουν όλοι ειδοποιθκεί) κα ζχουν το 
δικαίωμα να παραςτοφν αυτοπροςϊπωσ ι μζςω δικθγόρου να υποςτθρίξουν ι να φζρουν 
ζνςταςθ ςτθν επικφρωςθ του Σχεδίου από το Δικαςτιριο. 

9. Σροποποίθςθ 

Θ Τράπεηα και θ BOC Holdings δφναται να ςυναινζςουν από κοινοφ και εκ μζρουσ όλων των 
εμπλεκομζνων για οποιαδιποτε τροποποίθςθ του Σχεδίου ι προςκικθ ςτο παρόν Σχζδιο ι 
ςε οποιαδιποτε προχπόκεςθ που το Δικαςτιριο δφναται να κρίνει ςκόπιμο να εγκρίνει ι 
να επιβάλει. 

10. Κόςτοσ  

Θ Τράπεηα ζχει εξουςιοδοτθκεί και δφναται να καταβάλει όλα τα ζξοδα και δαπάνεσ τθσ 
κακϊσ και όλα τα ζξοδα και δαπάνεσ τθσ BOC Holdings που ςχετίηονται με τθν 
προετοιμαςία και εφαρμογι του Σχεδίου. 

Θμερομθνία: 21 Νοεμβρίου 2016 
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ΜΕΡΟ Χ 
 

ΕΛΔΟΠΟΛΘΘ ΕΚΣΑΚΣΘ ΓΕΝΛΚΘ ΤΝΕΛΕΤΘ 

Σράπεηα Κφπρου Δθμόςια Εταιρία Λτδ 

EΛΔΟΠΟΛΕΛΣΕ ΟΣΛ κα πραγματοποιθκεί ζκτακτθ γενικι ςυνζλευςθ τθσ Τράπεηασ Κφπρου Δθμόςια 
Εταιρία Λτδ («Σράπεηα» ι «Εταιρία») ςτα Κεντρικά Γραφεία τθσ Τράπεηασ ςτθν οδό Σταςίνου 51, 
Αγία Ραραςκευι, Στρόβολοσ, 2002, Λευκωςία, Κφπροσ, τθν Σρίτθ, 13 Δεκεμβρίου 2016 και ϊρα 
10:00 π.μ. (ϊρα Κφπρου) («ΕΓ»), για να εξεταςτοφν και, αν κρικεί ςκόπιμο, να υιοκετθκοφν τα 
ακόλουκα ψθφίςματα. 
 
ΤΝΘΚΕ ΨΘΦΛΜΑ 

(A) «ΟΡΩΣ το ςχζδιο διακανονιςμοφ θμερομθνίασ 21 Νοεμβρίου 2016 μεταξφ τθσ Εταιρίασ, τθσ 
Bank of Cyprus Holdings plc και των κατόχων μετοχϊν τθσ Εταιρίασ, αντίγραφο του οποίου 
ζχει παρουςιαςτεί ςτθν παροφςα ςυνζλευςθ και, για ςκοποφσ αναγνϊριςισ του, 
υπογράφεται από τον Ρρόεδρο του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςτθν αρχικι του μορφι ι με 
οποιαδιποτε τροποποίθςθ ι με τθν επιφφλαξθ οποιαςδιποτε τροποποίθςθσ, προςκικθσ ι 
όρου που κα εγκρικεί ι επιβλθκεί από το Δικαςτιριο («χζδιο»), εγκρικεί και όπωσ το 
Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ εξουςιοδοτθκεί ϊςτε να λάβει όλα τα αναγκαία ι 
κατάλλθλα μζτρα για τθν εφαρμογι του Σχεδίου». 

ΕΛΔΛΚΟ ΨΘΦΛΜΑ 

(B) ΟΡΩΣ, για ςκοποφσ εφαρμογισ του Σχεδίου και νοουμζνου ότι το Σχζδιο κα τεκεί ςε ιςχφ:  

(i) το εκδομζνο μετοχικό κεφάλαιο τθσ Τράπεηασ μειωκεί από €892,294,453.30 
διαιρεμζνο ςε 8,922,944,533 ςυνικεισ μετοχζσ ονομαςτικισ αξίασ €0.10 ζκαςτθ, 
ςτο μθδζν, με τθν ακφρωςθ όλου του εκδομζνου μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρίασ 
(«Τφιςτάμενεσ Μετοχζσ») που κατζχονται κατά τθν Θμερομθνία Αρχείου Σχεδίου 
(όπωσ ορίηεται ςτο Σχζδιο) με αποτζλεςμα τθ δθμιουργία ενόσ αποκεματικοφ  από 
μείωςθ κεφαλαίου ςτουσ λογαριαςμοφσ τθσ Εταιρίασ, ίςο με τθ ςυνολικι 
ονομαςτικι αξία των Υφιςτάμενων Μετοχϊν που ακυρϊνονται, και το οποίο κα 
δθμιουργθκεί ωσ μθ-διανεμθτζο αποκεματικό κεφαλαίου ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ τθσ υποπαραγράφου (ε) του άρκρου 64 του περί Εταιρειϊν Νόμου, Κεφ. 
113 («Μείωςθ Κεφαλαίου»), 

(ii) αμζςωσ μετά και νοουμζνου ότι θ Μείωςθ Κεφαλαίου κα ολοκλθρωκεί, το 
εγκεκριμζνο μετοχικό κεφάλαιο τθσ Εταιρίασ αυξθκεί ςε €4,767,759,272.00 
διαιρεμζνο ςε 47,677,592,720 ςυνικεισ μετοχζσ ονομαςτικισ αξίασ €0.10 ζκαςτθ 
με τθ δθμιουργία 8,922,944,533 νζων μθ-εκδομζνων ςυνικων μετοχϊν 
ονομαςτικισ αξίασ €0.10 ζκαςτθ, κάκε μία από τισ οποίεσ κα φζρει τα ίδια 
δικαιϊματα και κα είναι ιςότιμθ (rank pari passu) με τισ υφιςτάμενεσ ςυνικεισ 

μετοχζσ τθσ Εταιρίασ, 

(iii) αμζςωσ μετά και νοουμζνου ότι θ Μείωςθ Κεφαλαίου κα ολοκλθρωκεί, και παρά 
τθν οποιαδιποτε αντίκετθ διάταξθ ςτο Καταςτατικό τθσ Τράπεηασ, το αποκεματικό 
που κα προκφψει ςτα λογιςτικά βιβλία τθσ Εταιρίασ ωσ αποτζλεςμα τθσ ακφρωςθσ 
των Υφιςτάμενων Μετοχϊν διατεκεί για τθν αποπλθρωμι ςτο άρτιο 8,922,944,533 
νζων ςυνικων μετοχϊν ονομαςτικισ αξίασ €0.10 ζκαςτθ ςτο μετοχικό κεφάλαιο 
τθσ Εταιρίασ, οι οποίεσ κα εκδοκοφν και κα κατανεμθκοφν, ωσ πλιρωσ 
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αποπλθρωμζνεσ, ςτθν BOC Holdings plc ι ςε  εντεταλμζνο/α τθσ πρόςωπό/α  
((nominee)s) ςφμφωνα με το Σχζδιο, και 

(iv) το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ εξουςιοδοτθκεί όπωσ κζςει ςε εφαρμογι το 
παρόν ειδικό ψιφιςμα και κατά ςυνζπεια προχωριςει ςτθν κατανομι των νζων 
ςυνικων μετοχϊν τθσ Τράπεηασ, νοουμζνου ότι: (α) το μζγιςτο ςυνολικό 
ονομαςτικό ποςό των μετοχϊν που δφναται να παραχωρθκεί ςτο πλαίςιο τθσ εν 
λόγω εξουςίασ κα είναι θ ονομαςτικι αξία των νζων μετοχϊν που κα 
δθμιουργθκοφν ςφμφωνα με τθν παράγραφο (B)(iii) πιο πάνω, και (β) θ παροφςα 
εξουςιοδότθςθ  είναι επιπρόςκετθ και δίνεται άνευ επθρεαςμοφ οποιαςδιποτε 
άλλθσ εξουςιοδότθςθσ (ι εξουςιοδότθςθσ που κεωρείται ότι ζχει δοκεί) βάςει του 
άρκρου 60Β του περί Εταιρειϊν Νόμου τθσ Κφπρου, που δόκθκε πριν από τθν 
θμερομθνία ζγκριςθσ του παρόντοσ ψθφίςματοσ και παραμζνει ςε ιςχφ. 

 
Κάτια άντθ 
Γραμματζασ 
21 Νοεμβρίου 2016 
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ΘΜΕΛΩΕΛ ΣΘ ΕΛΔΟΠΟΛΘΘ ΕΓ 

Στον βακμό όπου δεν υπάρχουν ςχετικοί οριςμοί ςτθν Ειδοποίθςθ τθσ ΕΓΣ, οι όροι που εμφανίηονται με κεφαλαία 
γράμματα και ορίηονται ςτο Σχζδιο ζχουν τισ ζννοιεσ που τουσ αποδίδονται ςτο Σχζδιο. 
 
ΔΛΚΑΛΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΘΝ ΕΓ 

(1) Μόνο εκείνα τα μζλθ που είναι εγγεγραμμζνα ςτο μθτρϊο μετοχϊν τθσ Τράπεηασ ςτισ 5 Δεκεμβρίου 2016 
(«Θμερομθνία Αρχείου για τθ υνζλευςθ») κα ζχουν δικαίωμα να ςυμμετάςχουν και να ψθφίςουν ςτθν ΕΓΣ. 
Συναλλαγζσ που αφοροφν Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ και οι οποίεσ κα πραγματοποιθκοφν ςτισ 2 Δεκεμβρίου 2016 
και μετζπειτα δεν κα λαμβάνονται υπόψθ για τον κακοριςμό του δικαιϊματοσ ψιφου ςτθν ΕΓΣ. Μζτοχοι οι 
οποίοι ζχουν Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ που είναι εγγεγραμμζνεσ ςτο Σφςτθμα Άυλων Τίτλων των  Ελλθνικϊν 
Χρθματιςτθρίων  δεν χρειάηεται να δεςμεφςουν τισ μετοχζσ τουσ για να μπορζςουν να ψθφίςουν ι/και για να 
εκπροςωπθκοφν ςτθν ΕΓΣ. 

(2) Μζλοσ το οποίο δικαιοφται να παραςτεί και να ψθφίςει ςτθν ΕΓΣ δικαιοφται να διορίςει πλθρεξοφςιο 
αντιπρόςωπο για να παραςτεί και να ψθφίςει εκ μζρουσ του. Οι Μζτοχοι μποροφν να διορίςουν τον Ρρόεδρο 
τθσ ΕΓΣ ι οποιοδιποτε άλλο πρόςωπο ωσ πλθρεξοφςιο αντιπρόςωπό τουσ. Ο εν λόγω πλθρεξοφςιοσ 
αντιπρόςωποσ δεν είναι αναγκαίο να είναι μζτοχοσ τθσ Τράπεηασ. Ζνασ πλθρεξοφςιοσ αντιπρόςωποσ που 
κατζχει πλθρεξοφςια από πολλοφσ μετόχουσ δφναται να ψθφίςει διαφορετικά για κάκε μζτοχο. Οι Μζτοχοι που 
διορίηουν τον Ρρόεδρο ι οποιοδιποτε άλλο πρόςωπο ωσ πλθρεξοφςιο αντιπρόςωπο για να ψθφίςει εκ μζρουσ 
τουσ, αλλά επικυμοφν να κακορίςουν τον τρόπο με τον οποίο κα ψθφίςουν, κα πρζπει να το υποδείξουν 
ςυμπλθρϊνοντασ αναλόγωσ το Ζντυπο Διοριςμοφ Ρλθρεξουςιου Αντιπροςϊπου.  

(3) Το Ζντυπο Διοριςμοφ Ρλθρεξοφςιου Αντιπροςϊπου, το οποίο επιςυνάπτεται ςτο τζλοσ τουσ παρόντοσ 
εγγράφου  ζχει αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Συγκροτιματοσ www.bankofcyprus.com (παρακαλϊ επιλζξτε 
«Σχζςεισ Επενδυτϊν»), και αντίγραφο αυτοφ διατίκεται επίςθσ, κατόπιν αιτιματοσ, από τθν Υπθρεςία Μετοχϊν 
και Χρεογράφων τθσ Τράπεηασ, οδόσ Ζβρου 4, κτίριο EuroLife, 2003 Στρόβολοσ, Λευκωςία, Κφπροσ. Το Ζντυπο 
Διοριςμοφ Ρλθρεξοφςιου Αντιπροςϊπου πρζπει να κατατεκεί ςτο εγγεγραμμζνο γραφείο τθσ Τράπεηασ (οδόσ 
Σταςίνου 51, Αγία Ραραςκευι, Στρόβολοσ, 2002 Λευκωςία, Κφπροσ, φαξ +357 22336258/ 22326261) 
τουλάχιςτον 48 ϊρεσ πριν από τθν ϊρα τθσ ΕΓ. Οι μζτοχοι μποροφν να βεβαιωκοφν ότι το Ζντυπο Διοριςμοφ 
Ρλθρεξοφςιου Αντιπροςϊπου ζχει λθφκεί επιτυχϊσ από τθν Τράπεηα, καλϊντασ τθν Υπθρεςία Μετοχϊν & 
Χρεογράφων ςτο τθλζφωνο + 357 22126055. 

(4) Παρακαλοφνται οι μζτοχοι ι/και οι πλθρεξοφςιοι αντιπρόςωποί τουσ που κα παραςτοφν ςτθν ΕΓ να φζρουν 
μαηί τουσ τθν πολιτικι τουσ ταυτότθτα ι άλλο αποδεικτικό ςτοιχείο ταυτότθτασ. 

(5) Εναλλακτικά, νομικό πρόςωπο το οποίο είναι μζτοχοσ τθσ Τράπεηασ, μπορεί με απόφαςθ των διοικθτικϊν του 
ςυμβοφλων ι άλλου διοικθτικοφ οργάνου να εξουςιοδοτιςει οποιοδιποτε πρόςωπο κεωρεί κατάλλθλο να 
ενεργεί ωσ αντιπρόςωποσ του ςε οποιαδιποτε ςυνζλευςθ τθσ Τράπεηασ ι οποιαςδιποτε τάξθσ μελϊν τθσ 
Τράπεηασ, και το πρόςωπο που ζχει εξουςιοδοτθκεί με τον τρόπο αυτό κα δικαιοφται να εξαςκεί τισ ίδιεσ 
εξουςίεσ εκ μζρουσ του νομικοφ προςϊπου που αντιπροςωπεφει, που κα μποροφςε να εξαςκιςει εάν ιταν 
φυςικό πρόςωπο, μζτοχοσ τθσ Τράπεηασ. 

(6) Στθν περίπτωςθ που μετοχζσ κατζχονται από κοινοφ από δφο ι περιςςότερα πρόςωπα, πλθρεξοφςιο μπορεί να 
δϊςει μόνο ο μζτοχοσ του οποίου το όνομα εμφανίηεται πρϊτο ςτο Μθτρϊο Μελϊν τθσ Τράπεηασ. 

(7) Το Καταςτατικό τθσ Τράπεηασ δεν προβλζπει τθ δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςτθ γενικι ςυνζλευςθ με θλεκτρονικά 
μζςα χωρίσ τθν παρουςία του μετόχου (ι του πλθρεξοφςιου αντιπροςϊπου) ςτθ ςυνζλευςθ αυτοπροςϊπωσ 
ςτον τόπο όπου πραγματοποιείται θ ςυνζλευςθ. Ραρομοίωσ, το Καταςτατικό τθσ Τράπεηασ δεν προβλζπει τθ 
δυνατότθτα ςυμμετοχισ με ψθφοφορία εξ αποςτάςεωσ. 

 
 ΔΛΑΔΛΚΑΛΕ ΨΘΦΟΦΟΡΛΑ ΣΘΝ ΕΓ  

(8) Θ ζγκριςθ των προτεινόμενων ψθφιςμάτων τθσ ΕΓΣ κα γίνει μζςω ψθφοφορίασ. Θ ζγκριςθ των ψθφιςμάτων ςε 
οποιαδιποτε γενικι ςυνζλευςθ είκιςται να πραγματοποιείται με ανάταςθ χεριϊν. Ωςτόςο, ο Ρρόεδροσ τθσ ΕΓΣ 
κα ηθτιςει όπωσ διεξαχκεί θ ψθφοφορία κατά μετοχι ζτςι ϊςτε οι απόψεισ των Μετόχων να καταγραφοφν 
προςεκτικά. Στθ ψθφοφορία, κάκε μζτοχοσ ι πλθρεξοφςιοσ αντιπρόςωπόσ του, ο οποίοσ κα είναι παρόν, κα 
ζχει δικαίωμα μιασ ψιφου για κάκε μία Υφιςτάμενθ Μετοχι που κατζχει. Το προτεινόμενο ςφνθκεσ ψιφιςμα 
τθσ ΕΓΣ κα πρζπει να εγκρικεί με απλι πλειοψθφία ψιφων (50 τοισ εκατό + 1) των μετόχων τθσ Τράπεηασ που 
δικαιοφνται να ψθφίςουν και ψθφίηουν, προςωπικά ι μζςω αντιπροςϊπου ςτθν ΕΓΣ. 

(9) Ειδικό ψιφιςμα που λαμβάνεται από εταιρία κα αποτελεί ψιφιςμα που εγκρίκθκε ςε γενικι ςυνζλευςθ με 
πλειοψθφία όχι λιγότερθ των τριϊν τετάρτων του αρικμοφ των μελϊν τθσ εταιρίασ (που δικαιοφνται να 
ψθφίςουν) ψθφίηουν προςωπικά, ι μζςω αντιπροςϊπου, ςε γενικι ςυνζλευςθ, για τθν οποία δόκθκε ςχετικι 
ειδοποίθςθ τουλάχιςτον 21 θμερϊν ςφμφωνα με το Άρκρο 135 του περί Εταιρειϊν Νόμου, Κεφ. 113, 
κακορίηοντασ τθν πρόκεςθ υποβολισ πρόταςθσ για ζγκριςθ ψθφίςματοσ ωσ ειδικό ψιφιςμα.  

(10) Σε περίπτωςθ που μζτοχοσ δεν ψθφίςει ςε κάποιο ψιφιςμα, τότε αυτό κεωρείται ωσ αποχι (δεν υπολογίηεται) 
για ςκοποφσ καταμζτρθςθσ ψιφων για το ςυγκεκριμζνο ψιφιςμα. 
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ΔΛΚΑΛΩΜΑΣΑ ΜΕΛΟΨΘΦΛΑ ΣΛ ΓΕΝΛΚΕ ΤΝΕΛΕΤΕΛ   

 
(11) Σφμφωνα με το άρκρο 128Γ του περί Εταιρειϊν Νόμου, Κεφ. 113, οι μζτοχοι ζχουν το δικαίωμα να υποβάλουν 

ερωτιςεισ ςχετικά με τα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ και να λάβουν απαντιςεισ από το Διοικθτικό 
Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ, τθρουμζνων των οποιωνδιποτε μζτρων που δυνατόν να λάβει θ Τράπεηα για τθ 
διαςφάλιςθ τθσ ταυτότθτασ των μετόχων. Απάντθςθ δεν απαιτείται όπου: 

α.  θ απάντθςθ κα επενζβαινε ανάρμοςτα ςτθν προετοιμαςία για τθ ςυνζλευςθ ι ςτθν εχεμφκεια, ι ςτα 
επιχειρθματικά ςυμφζροντα τθσ Τράπεηασ, ι 

β. θ απάντθςθ ζχει ιδθ δοκεί ςτο ζγγραφο του οποίου αυτι θ ειδοποίθςθ αποτελεί μζροσ ι, θ οποία 
ζχει δθμοςιευκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Τράπεηασ, ι 

γ. κατά τθν κρίςθ του Ρροζδρου, είναι ανεπικφμθτο για τθ διατιρθςθ τθσ τάξθσ ςτθ ςυνζλευςθ, να 
απαντθκεί θ ερϊτθςθ. 

(12) Οι μζτοχοι μποροφν να υποβάλουν ερωτιματα γραπτϊσ πριν από τθν ΕΓΣ με τθν αποςτολι επιςτολισ, μαηί με 
απόδειξθ τθσ μετοχικισ τουσ ςυμμετοχισ, τουλάχιςτον τζςςερισ θμζρεσ πριν από τθν ΕΓΣ (δθλαδι μζχρι τισ  
9 Δεκεμβρίου 2016) ςτθν Γραμματζα τθσ Τράπεηασ ςτθν Τράπεηα Κφπρου Δθμόςια Εταιρία Λτδ, οδόσ Σταςίνου 
51, Αγία Ραραςκευι, Στρόβολοσ 2002, Λευκωςία, Κφπροσ ι μζςω φαξ ςτο +357 22378456 ι με θλεκτρονικό 
ταχυδρομείο ςτθ διεφκυνςθ: investors@bankofcyprus.com. 

ΑΛΛΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΛΕ ΚΑΛ ΔΛΑΚΕΛΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
 

(13) Το ζγγραφο (το οποίο περιλαμβάνει μεταξφ άλλων, το Σχζδιο, τθν Επεξθγθματικι Διλωςθ,  τθν Ειδοποίθςθ τθσ 
ΕΓΣ και το Ζντυπο Διοριςμοφ Ρλθρεξοφςιου Αντιπροςϊπου) κα είναι διακζςιμο ςε θλεκτρονικι μορφι ςτθν 
ιςτοςελίδα τθσ Τράπεηασ www.bankofcyprus.com (παρακαλϊ επιλζξτε «Σχζςεισ Επενδυτϊν»), κακϊσ και ςε 
ζντυπθ μορφι κατόπιν αιτιματοσ από Μετοχο μζςω τθσ Γραμμισ Επικοινωνίασ Μετόχων, όπωσ περιγράφεται 
ςτθ ςελίδα 38  του εγγράφου , του οποίου θ Ειδοποίθςθ ΕΓΣ αποτελεί μζροσ. 

  
 
  

http://www.bankofcyprus.com/
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ΜΕΡΟ XI 
 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΛΟΡΛΜΟΤ ΠΛΘΡΕΞΟΤΛΟΤ ΑΝΣΛΠΡΟΩΠΟΤ  

 

 
Οδόσ Σταςίνου 51, Αγία Ραραςκευι, Στρόβολοσ 

Τ.Θ. 24884, 1398, Λευκωςία, Κφπροσ 
Τθλ: +357 22126055 

Φαξ: +357 22336258/+357 22336261 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΛΟΡΛΜΟΤ ΠΛΘΡΕΞΟΤΛΟΤ ΑΝΣΛΠΡΟΩΠΟΤ 

Εγϊ/Εμείσ __________________________________________   από    ________________________________________ 

με Αρ. Ταυτότθτασ/Αρ. Διαβατθρίου/Αρ. Εγγραφισ Εταιρίασ/Μερίδα Επενδυτι ________________________________  

(ςτο ΧΑΚ □ / ςτο ΧΑ □), μζλοσ/μζλθ τθσ Τράπεηασ Κφπρου Δθμόςια Εταιρία Λτδ («Εταιρία» ι «Τράπεηα»), 

διορίηω/διορίηουμε με το παρόν ζγγραφο:  

      1. Τον Ρρόεδρο τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ  

        2. Τον/τθν                                                                                                                 από_____________________________ 

με Αρ. Ταυτότθτασ                 ________  ι ςτθν απουςία του/τθσ, τον/τθν ____________________________________ 

από           με Αρ. Ταυτότθτασ ___________________________ 

ωσ πλθρεξοφςιο αντιπρόςωπο μου/μασ, για να ψθφίςει για λογαριαςμό μου/μασ κατά τθν Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ τθσ 
Τράπεηασ, που κα πραγματοποιθκεί ςτισ 13 Δεκεμβρίου 2016, και ϊρα 10:00 π.μ. (ϊρα Κφπρου) ςτα Κεντρικά Γραφεία τθσ 
Τράπεηασ (οδόσ Σταςίνου 51, Αγία Ραραςκευι, Στρόβολοσ 2002, Λευκωςία, Κφπροσ), κακϊσ και ςε οποιαδιποτε εξ 
αναβολισ Συνζλευςθ.  

O πλθρεξοφςιοσ αντιπρόςωποσ μου/μασ, εξουςιοδοτείται να ψθφίςει όπωσ αυτόσ/αυτι κεωρεί κατάλλθλο, εκτόσ εάν ο 
τρόποσ τθσ ψθφοφορίασ αναφζρεται πιο κάτω: 

ΨΘΦΛΜΑΣΑ 

A. ΤΝΘΚΕ ΨΘΦΛΜΑ 

 

«ΟΡΩΣ το ςχζδιο διακανονιςμοφ θμερομθνίασ 21 Νοεμβρίου 2016 μεταξφ τθσ Εταιρίασ, τθσ Bank of Cyprus 
Holdings plc και των κατόχων μετοχϊν τθσ Εταιρίασ, αντίγραφο του οποίου ζχει παρουςιαςτεί ςτθν παροφςα 
ςυνζλευςθ και, για ςκοποφσ αναγνϊριςισ του, υπογράφεται από τον πρόεδρο ςτθν αρχικι του μορφι ι με 
οποιαδιποτε τροποποίθςθ ι με τθν επιφφλαξθ οποιαςδιποτε τροποποίθςθσ, προςκικθσ ι όρου που κα 
εγκρικεί ι επιβλθκεί από το Δικαςτιριο («χζδιο»), εγκρικεί και όπωσ το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ 
εξουςιοδοτθκεί να λάβει όλα τα αναγκαία ι κατάλλθλα μζτρα για τθν εφαρμογι του Σχεδίου». 

ΕΓΚΡΛΝΕΣΑΛ □  ΔΕΝ ΕΓΚΡΛΝΕΣΑΛ □  



 

113 

 

B. ΕΛΔΛΚΟ ΨΘΦΛΜΑ 

ΟΡΩΣ, για τουσ ςκοποφσ εφαρμογισ του Σχεδίου και νοουμζνου ότι το Σχζδιο κα τεκεί ςε ιςχφ:  

(i) το εκδομζνο μετοχικό κεφάλαιο τθσ Τράπεηασ μειωκεί από €892,294,453.30 διαιρεμζνο ςε 
8,922,944,533 ςυνικεισ μετοχζσ ονομαςτικισ αξίασ €0.10 ζκαςτθ, ςτο μθδζν, με τθν 
ακφρωςθ όλου του εκδομζνου μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρίασ («Τφιςτάμενεσ 
Μετοχζσ») που κατζχονται κατά τθν Θμερομθνία Αρχείου Σχεδίου (όπωσ ορίηεται ςτο 
Σχζδιο) με αποτζλεςμα τθ δθμιουργία ενόσ αποκεματικοφ  από μείωςθ κεφαλαίου ςτουσ 
λογαριαςμοφσ τθσ Εταιρίασ, ίςο με τθ ςυνολικι ονομαςτικι αξία των Υφιςτάμενων 
Μετοχϊν που ακυρϊνονται, και το οποίο κα δθμιουργθκεί ωσ μθ-διανεμθτζο 
αποκεματικό κεφαλαίου ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ υποπαραγράφου (ε) του άρκρου 
64 του περί Εταιρειϊν Νόμου, Κεφ. 113 («Μείωςθ Κεφαλαίου»), 

(ii) αμζςωσ μετά και νοουμζνου ότι θ Μείωςθ Κεφαλαίου κα ολοκλθρωκεί, το εγκεκριμζνο 
μετοχικό κεφάλαιο τθσ Εταιρίασ αυξθκεί ςε €4,767,759,272.00 διαιρεμζνο ςε 
47,677,592,720 ςυνικεισ μετοχζσ ονομαςτικισ αξίασ €0.10 ζκαςτθ με τθ δθμιουργία 
8,922,944,533 νζων μθ-εκδομζνων ςυνικων μετοχϊν ονομαςτικισ αξίασ €0.10 ζκαςτθ, 
κάκε μία από τισ οποίεσ κα φζρει τα ίδια δικαιϊματα και κα είναι ιςότιμθ (rank pari passu) 
με τισ υφιςτάμενεσ ςυνικεισ μετοχζσ τθσ Εταιρίασ 

(iii) αμζςωσ μετά και νοουμζνου ότι θ Μείωςθ Κεφαλαίου κα ολοκλθρωκεί, και παρά τθν 
οποιαδιποτε αντίκετθ διάταξθ ςτο Καταςτατικό τθσ Τράπεηασ, το αποκεματικό που κα 
προκφψει ςτα λογιςτικά βιβλία τθσ Εταιρίασ ωσ αποτζλεςμα τθσ ακφρωςθσ των 
Υφιςτάμενων Μετοχϊν διατεκεί για τθν αποπλθρωμι ςτο άρτιο 8,922,944,533 νζων 
ςυνικων μετοχϊν ονομαςτικισ αξίασ €0.10 ζκαςτθ ςτο μετοχικό κεφάλαιο τθσ Εταιρίασ, οι 
οποίεσ κα εκδοκοφν και κα κατανεμθκοφν, ωσ πλιρωσ αποπλθρωμζνεσ, ςτθν BOC 
Holdings plc ι ςε  εντεταλμζνο/α τθσ πρόςωπό/α  ((nominee)s) ςφμφωνα με το Σχζδιο και 

(iv) το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ εξουςιοδοτθκεί όπωσ κζςει ςε εφαρμογι το παρόν 
ειδικό ψιφιςμα και κατά ςυνζπεια προχωριςει ςτθν κατανομι των νζων ςυνικων 
μετοχϊν τθσ Τράπεηασ, νοουμζνου ότι: (α) το μζγιςτο ςυνολικό ονομαςτικό ποςό των 
μετοχϊν που δφναται να παραχωρθκεί ςτο πλαίςιο τθσ εν λόγω εξουςίασ κα είναι θ 
ονομαςτικι αξία των νζων μετοχϊν που κα δθμιουργθκοφν ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
(B)(iii) πιο πάνω, και (β) θ παροφςα εξουςιοδότθςθ  είναι επιπρόςκετθ και δίνεται άνευ 
επθρεαςμοφ οποιαςδιποτε άλλθσ εξουςιοδότθςθσ (ι εξουςιοδότθςθσ που κεωρείται ότι 
ζχει δοκεί ) βάςει του άρκρου 60Β του περί Εταιρειϊν Νόμου τθσ Κφπρου, που δόκθκε 
πριν από τθν θμερομθνία ζγκριςθσ του παρόντοσ ψθφίςματοσ και παραμζνει ςε ιςχφ  

ΕΓΚΡΛΝΕΣΑΛ □  ΔΕΝ ΕΓΚΡΛΝΕΣΑΛ □  

Θμερομθνία  ____  Υπογραφι   ______ 

Στοιχεία Επικοινωνίασ: Τθλζφωνο  _______________Φαξ ______________________  

θμειϊςεισ: 
(1) Στον βακμό όπου δεν υπάρχουν ςχετικοί οριςμοί ςτο Ρλθρεξοφςιο Ζγγραφο, οι όροι που εμφανίηονται με κεφαλαία 

γράμματα και ορίηονται ςτο Σχζδιο  ζχουν τισ ζννοιεσ που τουσ αποδίδονται ςτο Σχζδιο. 
(2) Θ Θμερομθνία Αρχείου για ςκοποφσ κακοριςμοφ του δικαιϊματοσ ψιφου ςτθν Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ είναι θ 5 

Δεκεμβρίου 2016. Οι ςυναλλαγζσ ςε Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ που κα πραγματοποιθκοφν ςτισ 2 Δεκεμβρίου 2016 και 
μετζπειτα δεν κα λθφκοφν υπόψθ ςτον κακοριςμό του δικαιϊματοσ ψιφου ςτθν Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ. Οι 
μζτοχοι που ζχουν τισ μετοχζσ τουσ ςτο Σφςτθμα Άυλων Τίτλων των Ελλθνικϊν Χρθματιςτθρίων δεν χρειάηεται να 
δεςμεφςουν τισ μετοχζσ τουσ για να μπορζςουν να ψθφίςουν ι/και να εκπροςωπθκοφν ςτθν Ζκτακτθ Γενικι 
Συνζλευςθ.  

(3) Το παρόν Ζγγραφο Διοριςμοφ Ρλθρεξοφςιου Αντιπροςϊπου κα πρζπει να κατατεκεί ςτο εγγεγραμμζνο γραφείο τθσ 
Τράπεηασ (ωσ θ πιο πάνω διεφκυνςθ και αρικμόσ φαξ), τουλάχιςτον 48 ϊρεσ πριν από τθν ϊρα που ορίςτθκε να 
ςυγκλθκεί θ υνζλευςθ. 

(4) Ρροκειμζνου για εταιρία/ νομικι οντότθτα, είναι αναγκαίο το ζγγραφο αυτό να φζρει το όνομα τθσ 
εταιρίασ/νομικισ οντότθτασ και τθν/τισ υπογραφι/ζσ εξουςιοδοτθμζνου/νων προςϊπου/ων.  

(5) Στθν περίπτωςθ από κοινοφ μετόχων, πλθρεξοφςιο μπορεί να το δϊςει μόνο ο μζτοχοσ του οποίου το όνομα 
εμφανίηεται πρϊτο ςτο Μθτρϊο Μετόχων. 
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(6) Θ παροφςα ενθμζρωςθ γίνεται ςτα πλαίςια του Σχεδίου, 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 ωςικι Ομοςπονδία. Επιπλζον, το παρόν ζγγραφο δεν αποτελεί διαφιμιςθ ι προςφορά κινθτϊν αξιϊν 
ςτθ ωςικι Ομοςπονδία ςτα πλαίςια του ωςικοφ νόμου περί κινθτϊν αξιϊν. Οι Νζεσ Μετοχζσ δεν ζχουν εγγραφεί 
και δεν κα εγγραφοφν ςτθ ωςία, και δεν προορίηονται για «προςφορά», «τοποκζτθςθ», ι «διανομι» ςτθ ωςία 
(όπωσ ορίηεται ςτα πλαίςια του ωςικοφ νόμου περί κινθτϊν αξιϊν) εκτόσ εάν και ςτον βακμό που επιτρζπεται από 
τθ ωςικι νομοκεςία.  Κάκε μζτοχοσ υφιςτάμενων μετοχϊν κα κεωρείται ότι δθλϊνει, επιβεβαιϊνει και ςυμφωνεί 
ότι δεν ζχει ςυςτακεί, εγκαταςτακεί ι κατοικεί ςτθ ωςικι Ομοςπονδία, ι αν ζχει ςυςτακεί, εγκαταςτακεί ι 
κατοικεί ςτθ ωςικι Ομοςπονδία, ενεργεί εκτόσ αυτισ για ςκοποφσ ςυμμετοχισ ςτο Σχζδιο. 
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ΜΕΡΟ XII 
 

ΕΝΣΤΠΟ ΕΠΛΛΟΓΘ ΜΕΣΟΧΩΝ 

 
 

Υπθρεςία Μετοχϊν & Χρεογράφων 
Οδόσ Ζβρου 4, Κτίριο EuroLife, Στρόβολοσ  

Τ.Θ. 24884, 1398, Λευκωςία, Κφπροσ 
Τθλ: +357 22126055 

Φαξ: +357 22336258/+357 22336261 

τοιχεία  Μετόχου/ων: 

Ονοματεπϊνυμο(α) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….……. 

Αρικμόσ Ριςτοποιθτικοφ Ταυτοποίθςθσ Στοιχείων 
…………………………………………………………………………………………………………….…….…….………. 

(Αρ. Ταυτότθτασ □/ Αρ. Διαβατθρίου □ / Αρ. Εγγραφισ Εταιρίασ □/ Άλλο □) 

Αρικμόσ Μερίδασ Επενδυτι   ………………………………  (ςτο  ΧΑΚ  □ / ςτο ΧΑ □ ) 

 

Προσ Γραμματζα τθσ Bank of Cyprus Public Company Limited («Σράπεηα») 

Εγϊ/Εμείσ διά του παρόντοσ εντφπου επιλζγω/ουμε ωσ ακολοφκωσ  αναφορικά με τθ ςυμμετοχι μου/μασ ςτθν Bank of 
Cyprus Holdings plc («BOC Holdings») τθν οποία κα λάβω/ουμε βάςει του προτεινόμενου ςχεδίου διακανονιςμοφ  
θμερομθνίασ 21 Νοεμβρίου 2016 («χζδιο»)  ωσ αντάλλαγμα τθσ ακφρωςθσ των μετοχϊν μου/μασ ςτθν Τράπεηα τισ 
οποίεσ κα κατζχω/ουμε ςτθν προαναφερκείςα Μερίδα Επενδυτι κατά τθν Θμερομθνία Αρχείου Σχεδίου: 

 

(Παρακαλοφμε όπωσ επιλζξετε μία από τισ πιο πάνω επιλογζσ) 

 
ΧΡΘΜΑΣΛΣΘΡΛΟ ΑΞΛΩΝ ΛΟΝΔΛΝΟΤ 

Παρακαλοφμε όπωσ ςυμπλθρϊςετε τα πιο κάτω πεδία μόνο εάν ζχετε επιλζξει να διαπραγματεφεςτε Νζεσ Μετοχζσ  ςτο 
LSE και ζχετε ςυμφωνιςει να λάβετε Νζεσ Μετοχζσ εγγεγραμμζνεσ ςτο CREST  

Πλθροφορίεσ λογαριαςμοφ CREST ςτον οποίο κα είναι εγγεγραμμζνεσ οι Νζεσ Μετοχζσ: 

Πνομα Συμμετζχοντα ςτο CREST ……………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 

Αρικμόσ Συμμετζχοντα ςτο CREST     Λογαριαςμόσ Μζλουσ  

 

Πλθροφορίεσ επικοινωνίασ υμμετζχοντα ςτο CREST: 

Ονοματεπϊνυμο: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Αρικμόσ τθλεφϊνου: …………………………………     Θλ. διεφκυνςθ:……………………………………………………………………………………………. 

 

 

Επικυμϊ να διαπραγματεφομαι τισ Νζεσ 
Μετοχζσ μου ςτο Χρθματιςτιριο Αξιϊν του 
Λονδίνου («LSE») και ςυμφωνϊ να λάβω 
Νζεσ Μετοχζσ εγγεγραμμζνεσ ςτο CREST 

 

 

Επικυμϊ να διαπραγματεφομαι τισ Νζεσ 
Μετοχζσ μου ςτο Χρθματιςτιριο Αξιϊν Κφπρου 
(«ΧΑΚ») και ςυμφωνϊ να λάβω Παραςτατικά 
Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ 
Μετοχζσ εγγεγραμμζνεσ ςτο ΚΑΜ 
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ΧΡΘΜΑΣΛΣΘΡΛΟ ΑΞΛΩΝ ΚΤΠΡΟΤ 

Παρακαλοφμε όπωσ ςυμπλθρϊςετε τα πιο κάτω πεδία μόνο εάν ζχετε επιλζξει να διαπραγματεφεςτε Νζεσ Μετοχζσ ςτο 
ΧΑΚ και ζχετε ςυμφωνιςει να λάβετε Παραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ εγγεγραμμζνεσ ςτο 
ΚΑΜ 

Πλθροφορίεσ τθσ Μερίδασ Επενδυτι ςτθν οποία τα Παραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ κα 
είναι εγγεγραμμζνα: 

Ραρακαλοφμε όπωσ επιλζξετε μία από τισ ακόλουκεσ επιλογζσ ςτο βακμό που εφαρμόηονται: 

1. □ Ο Αρικμόσ Μερίδασ Επενδυτι που παρατίκεται πιο πάνω αποτελεί Αρικμό Μερίδασ Επενδυτι ςτο ΧΑΚ και 

επικυμϊ/οφμε τα Ραραςτατικά Δικαιϊματα μου/μασ που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ να εγγραφοφν κάτω 
από τον ίδιο Χειριςτι/(εσ) ςτον/ςτουσ οποίο/ουσ είναι εγγεγραμμζνεσ, επί του παρόντοσ, οι μετοχζσ μου/μασ 
τθσ Τράπεηασ. Γνωρίηω/ουμε και αποδζχομαι/αςτε ότι ςε περίπτωςθ που κατζχω/ουμε μετοχζσ τθσ Τράπεηασ ςε 
μία Μερίδασ Επενδυτι ςτο ΧΑΚ ςε περιςςότερουσ από ζνα Χειριςτζσ, τα Ραραςτατικά Δικαιϊματα μου/μασ που 
αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ κα κατανεμθκοφν, ςτο βακμό που είναι δυνατό, κατ’αναλογία μεταξφ των 
Χειριςτϊν, ςφμφωνα με τουσ όρουσ του Σχεδίου.  
Ι 

2. □ Επικυμϊ/οφμε τα Ραραςτατικά Δικαιϊματα μου/μασ που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ να εγγραφοφν 

ςτθ Μερίδα Επενδυτι ςτο ΧΑΚ που κατζχω/ουμε, ςτοιχεία τθσ οποίασ παρατίκενται πιο κάτω: 
 

Μερίδα 
Επενδυτι 

2 0 0 4       
 

Λογ/ςμόσ Αξιϊν  C Y         
 

Κωδικόσ Χειριςτι           
 

  Πνομα Χειριςτι ………………………………………………. 

 

Πνομα(τα) Μερίδασ Επενδυτι ςτο ΧΑΚ ……………………………………………………………………………………………………………… 

Θ Μερίδα Επενδυτι ςτο ΧΑΚ και θ υφιςτάμενθ Μερίδα Επενδυτι ςτο ΧΑΚ/ΧΑ πρζπει να φζρουν το ίδιο όνομα. 

  

Υπογραφι(ζσ): ……………………………………………………………………………………………..………..…………………………………………………………….. 

Θμερομθνία: ……………………………………. 

τοιχεία Επικοινωνίασ:  

Αρικμόσ τθλεφϊνου: ………………….……………………  Αρικμόσ Φαξ: …………………………………………..……………..……………….. 

Θλ. διεφκυνςθ: ….……..……………………………………………………………………….…..…..………………..…………….…..…..……………………………….. 

θμειϊςεισ: 

(1) Οι όροι με κεφαλαία γράμματα που ορίηονται ςτο Σχζδιο κα ζχουν, ςτο βακμό που δεν ορίηονται διαφορετικά ςτο 
Ζντυπο Επιλογισ Μετοχϊν, τθν ερμθνεία που τουσ δίνεται ςτο Σχζδιο. 

(2) Στθν περίπτωςθ που οι Μζτοχοι δεν ζχουν ενεργι Μερίδα Επενδυτι ςτο ΧΑΚ κα πρζπει να προβοφν ςτο άνοιγμα 
τζτοιασ Μερίδασ μζςω Χειριςτι. Κατάλογοσ των μελϊν του ΧΑΚ είναι διακζςιμοσ ςτθν ιςτοςελίδα του ΧΑΚ 
www.cse.com.cy. 

(3) Εάν οι Μζτοχοι δεν αποςτείλουν ςυμπλθρωμζνο Ζντυπο Επιλογισ Μετοχϊν μζχρι τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα τθσ 
Θμερομθνίασ Αρχείου Σχεδίου, ι το Ζντυπο Επιλογισ Μετοχϊν δεν είναι ζγκυρα ςυμπλθρωμζνο ι οποιαδιποτε από 
τισ πλθροφορίεσ που παρατίκενται ςε αυτό δεν είναι ορκζσ, κα κεωρθκεί ότι ζχουν επιλζξει να διαπραγματεφονται 
Νζεσ Μετοχζσ ςτο ΧΑΚ και κα λάβουν Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ εγγεγραμμζνα 
ςτο ΚΑΜ και κα λθφκοφν οι ακόλουκεσ ενζργειεσ: 

(α) H Τράπεηα κα διερευνιςει κατά πόςο οι εν λόγω Μζτοχοι διατθροφν Μερίδα Επενδυτι ςτο ΧΑΚ, και 
εάν ναι κα κατανζμει τα Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ ςε αυτι τθ 
Μερίδα. 

(β) Εκτόσ εάν ορίηεται διαφορετικά από το Μζτοχο ςτο Ζντυπο Επιλογισ Μετοχϊν του, ςε περίπτωςθ που 
Μζτοχοσ διατθρεί Υφιςτάμενεσ Μετοχζσ ςε Μερίδα Επενδυτι ςτο ΧΑΚ κάτω από περιςςότερουσ από 
ζνα Χειριςτζσ, τυχόν Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ και που κα 
εκδοκοφν ςτον εν λόγω Μζτοχο ςυνεπεία του Σχεδίου, κα κατανεμθκοφν κατ’ αναλογία μεταξφ των 
Χειριςτϊν, ςτθν εν λόγω Μερίδα Επενδυτι. Σε περίπτωςθ που ςυνεπεία τθσ Βάςθσ Ενοποίθςθσ δεν 

http://www.cse.com.cy/
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καταςτεί εφικτι θ κατ’ αναλογία κατανομι των Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν 
Νζεσ Μετοχζσ ςτουσ υφιςτάμενουσ Χειριςτζσ, θ Τράπεηα κα ζχει τθ διακριτικι ευχζρεια, ενεργϊντασ 
λογικά, να κατανζμει τα Ραραςτατικά Δικαιϊματα που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ ςε 
ςυγκεκριμζνο Χειριςτι ςτθ Μερίδα Επενδυτι ςτο ΧΑΚ.  

(γ) Σε περίπτωςθ που ζνασ Μζτοχοσ δεν διατθρεί Μερίδα Επενδυτι ςτο ΧΑΚ, τα Ραραςτατικά Δικαιϊματα 
που αντιπροςωπεφουν Νζεσ Μετοχζσ κα κατανεμθκοφν ςε Ανενεργι  Μερίδα Επενδυτι ςτο ΧΑΚ που 
κα ανοιχκεί ςτο όνομα του εν λόγω μετόχου υπό τον ζλεγχο του ΚΑΜ. Οι μζτοχοι είναι υπεφκυνοι για 
τθν ενεργοποίθςθ τθσ Ανενεργισ Μερίδασ Επενδυτι. 

(4) Εάν ο Μζτοχοσ είναι νομικό πρόςωπο, το Ζντυπο Επιλογισ Μετοχϊν πρζπει να φζρει το όνομα του νομικοφ 
προςϊπου και να ζχει υπογραφεί από εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο/α. 

(5) Στθν περίπτωςθ που ο μζτοχοσ είναι ανιλικοσ, τότε και οι δφο γονείσ πρζπει να υπογράψουν το Ζντυπο Επιλογισ 
Μετοχϊν. 

(6) Στθν περίπτωςθ ςυνδικαιοφχων μετόχων το Ζντυπο Επιλογισ Μετοχϊν πρζπει να υπογραφεί από όλουσ τουσ 
ςυνδικαιοφχουσ. 

(7) Το Ζντυπο Επιλογισ Μετοχϊν πρζπει να επιςτραφεί ςτθν Υπθρεςία Μετοχϊν & Χρεογράφων (oδόσ Ζβρου 4, κτίριο 
EuroLife, Στρόβολοσ, Τ.Θ. 24884, 1398 Λευκωςία, Κφπροσ (Τθλ: +357 22126055, Fax: +357 22336258 / 22336261)) ι 
μζςω οποιουδιποτε υποκαταςτιματοσ τθσ Τράπεηασ ςτθν Κφπρο μζχρι τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα από τθν 
Θμερομθνία Αρχείου Σχεδίου. 

(8) Θ παροφςα ενθμζρωςθ γίνεται ςτα πλαίςια του Σχεδίου, 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 ωςικι Ομοςπονδία. Επιπλζον, το παρόν ζγγραφο δεν αποτελεί διαφιμιςθ ι προςφορά κινθτϊν αξιϊν ςτθ 
ωςικι Ομοςπονδία ςτα πλαίςια του ωςικοφ νόμου περί κινθτϊν αξιϊν. Οι Νζεσ Μετοχζσ δεν ζχουν εγγραφεί και 
δεν κα εγγραφοφν ςτθ ωςία, και δεν προορίηονται για «προςφορά», «τοποκζτθςθ», ι «διανομι» ςτθ ωςία (όπωσ 
ορίηεται ςτα πλαίςια του ωςικοφ νόμου περί κινθτϊν αξιϊν) εκτόσ εάν και ςτον βακμό που επιτρζπεται από τθ 
ωςικι νομοκεςία.  Κάκε μζτοχοσ υφιςτάμενων μετοχϊν κα κεωρείται ότι δθλϊνει, επιβεβαιϊνει και ςυμφωνεί ότι 
δεν ζχει ςυςτακεί, εγκαταςτακεί ι κατοικεί ςτθ ωςικι Ομοςπονδία, ι αν ζχει ςυςτακεί, εγκαταςτακεί ι κατοικεί 
ςτθ ωςικι Ομοςπονδία, ενεργεί εκτόσ αυτισ για ςκοποφσ ςυμμετοχισ ςτο Σχζδιο. 

(9) Το Ζντυπο Επιλογισ Μετοχϊν κα είναι διακζςιμο ςε θλεκτρονικι μορφι ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Τράπεηασ 
www.bankofcyprus.com (παρακαλϊ επιλζξετε «Σχζςεισ Επενδυτϊν») κακϊσ και ςε ζντυπθ μορφι κατόπιν αιτιματοσ 
από Μετοχο μζςω τθσ Γραμμισ Επικοινωνίασ Μετόχων, όπωσ περιγράφεται ςτθ ςελίδα 38 του εγγράφου, του 
οποίου το Ζντυπο Επιλογισ Μετοχϊν αποτελεί μζροσ. 
 

 

http://www.bankofcyprus.com/
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ΜΕΡΟ XIII  
 

ΔΛΟΛΚΘΣΛΚΟ ΤΜΒΟΤΛΛΟ, ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΚΑΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΛΚΟΛ ΤΜΒΟΤΛΟΛ 

Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Σράπεηασ 
και τθσ BOC Holdings  

Prof. Dr. Josef Ackermann, Ρρόεδροσ 
κ. Wilbur L. Ross, Jr., Αντιπρόεδροσ 
κ. Maksim Goldman, Αντιπρόεδροσ 
κ. Μιχάλθσ Σπανόσ, Ανϊτεροσ Ανεξάρτθτοσ Διοικθτικόσ 
Σφμβουλοσ 
κ. John Patrick Hourican, Διευκφνων Σφμβουλοσ 
Δρ. Χριςτόδουλοσ Ρατςαλίδθσ, Αναπλθρωτισ Διευκφνων 
Σφμβουλοσ και Διευκυντισ Λειτουργικϊν Εργαςιϊν 
κ. Arne Berggren, Μθ Εκτελεςτικόσ Διοικθτικόσ Σφμβουλοσ 
Dr. Michael Heger, Μθ Εκτελεςτικόσ Διοικθτικόσ 
Σφμβουλοσ 
κ. Μάριοσ Καλοχωρίτθσ, Μθ Εκτελεςτικόσ Διοικθτικόσ 
Σφμβουλοσ 
κ. Ιωάννθσ Ηωγραφάκθσ, Μθ Εκτελεςτικόσ Διοικθτικόσ 
Σφμβουλοσ 
 

Γραμματζασ τθσ Σράπεηασ και τθσ 
BOC Holdings 
 

Κα Κάτια Σάντθ 
 

Εγγεγραμμζνο Γραφείο, Ζδρα  και  
Επαγγελματικι Διεφκυνςθ των 
υμβοφλων  

Οδόσ Σταςίνου 51  
Αγία Ραραςκευι 
Στρόβολοσ 
2002 Λευκωςία 
Κφπροσ 

Λςτοςελίδα www.bankofcyprus.com 
 

Νομικοί φμβουλοι τθσ Σράπεηασ και 
τθσ BΟC Holdings ωσ προσ το Αγγλικό 
και Αμερικανικό Δίκαιο 

Sidley Austin LLP 
Woolgate Exchange 
25 Basinghall Street 
London EC2V 5HA 
United Kingdom 
 

Νομικοί φμβουλοι τθσ Σράπεηασ και 
τθσ BΟC Holdings ωσ προσ το 
Κυπριακό Δίκαιο 

Χρυςαφίνθσ & Ρολυβίου ΔΕΡΕ 
Μετοχίου 37  
Άγιοσ Ανδρζασ  
1101 Λευκωςία  
Κφπροσ  
 

Νομικοί φμβουλοι τθσ Σράπεηασ και 
τθσ BOC Holdings ωσ προσ το 
Λρλανδικό δίκαιο 

Arthur Cox 
Earlsfort Centre 
Earlsfort Terrace 
Dublin 2 
D02 A342 
Ireland 
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Ελεγκτζσ υγκροτιματοσ Ernst & Young Cyprus Ltd 
Jean Nouvel Tower 
Λεωφόροσ Σταςίνου 6  
Τ.Κ. 21656 
1511 Λευκωςία 
Κφπροσ  
 

Ελεγκτζσ τθσ BΟC Holdings Ernst & Young LLP 
EY Building 
Harcourt Place 
Harcourt Street 
2 Dublin 
Ireland 
 

Σθρθτισ αρχείου τθσ BΟC Holdings Capita Registrars (Ireland) Limited 
2 Grand Canal Square 
Dublin 2 
D02 A342 
Ireland 

 

 

 

 

 

 


