Αλαθνίλσζε
Πξφζθιεζε Δηήζηαο Γεληθήο Σπλέιεπζεο
Λεπθσζία, 3 Οθησβξίνπ 2016

Προφίλ Σσγκροτήματος
Σο σγθρόηεκα Σράπεδας Κύπροσ ηδρύζεθε ηο 1899 θαη είλαη ο κεγαιύηερος τρεκαηοοηθολοκηθός οργαληζκός ζηελ Κύπρο. Σο
σγθρόηεκα προζθέρεη έλα εσρύ θάζκα τρεκαηοοηθολοκηθώλ προϊόληωλ θαη σπερεζηώλ ποσ περηιακβάλεη ηραπεδηθές
σπερεζίες, τρεκαηοδοηήζεης, θάθηορηγθ, τρεκαηοεπελδσηηθές σπερεζίες, δηατείρηζε θεθαιαίωλ θαη αζθάιεηες γεληθού θιάδοσ
θαη δωής. Σο σγθρόηεκα ιεηηοσργεί κέζω 131 θαηαζηεκάηωλ, από ηα οποία 125 ιεηηοσργούλ ζηελ Κύπρο, 1 ζηε Ροσκαλία, 4
ζηο Ηλωκέλο Βαζίιεηο θαη 1 ζηα Channel Islands. Επηπιέολ, ε Σράπεδα ιεηηοσργεί γραθεία αληηπροζωπείας ζηε Ρωζία, ηελ
Οσθραλία θαη ηελ Κίλα. Σο σγθρόηεκα εργοδοηεί 4.279 άηοκα δηεζλώς. ηης 30 Ιοσλίοσ 2016, ηο ύλοιο Περηοσζηαθώλ
ηοητείωλ ηοσ σγθροηήκαηος αλερτόηαλ ζε €22,7 δης θαη ηα Ίδηα Κεθάιαηα ηοσ ζε €3,1 δης.
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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΣΗΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ
Ζ Δηήζηα Γεληθή Σπλέιεπζε («ΔΓΣ») ηεο Τξάπεδαο Κχπξνπ Γεκφζηα Δηαηξία Ληδ («ε
Δηαηξία» ή «ε Τξάπεδα») ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα Κεληξηθά Γξαθεία ηεο Δηαηξίαο
(Οδφο Σηαζίλνπ 51, Αγία Παξαζθεπή, 2002 Σηξφβνινο, Λεπθσζία, Κχπξνο), ηελ
Τξίηε, 25 Οθησβξίνπ 2016 θαη ώξα 10:00 π.κ. γηα λα αζρνιεζεί κε ηα αθφινπζα
ζέκαηα:
ΤΝΗΘΔΙ ΔΡΓΑΙΔ:
1. Δμέηαζε ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ηεο Έθζεζεο Διεγθηψλ θαη ησλ
Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ γηα ην έηνο 2015.
2. Δπαλαδηνξηζκφο ησλ Διεγθηψλ ηεο Δηαηξίαο θαη εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Σπκβνπιίνπ γηα θαζνξηζκφ ηεο ακνηβήο ηνπο.
3. Δμέηαζε ηεο Έθζεζεο Ακνηβψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη θαζνξηζκφο ηεο
ακνηβήο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ.
4. Γηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηα Άξζξα 93 κέρξη 97
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δχν) θαη ζην Άξζξν 99 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο
Δηαηξίαο πνπ αθνξνχλ ηελ ελαιιαγή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ.

Κάηηα Σάληε
Γξακκαηέαο
3 Οθησβξίνπ 2016
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ΔΠΔΞΗΓΗΔΙ ΓΙΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΠΡΟ ΔΞΔΣΑΗ ΣΗΝ ΔΣΗΙΑ ΓΔΝΙΚΗ
ΤΝΔΛΔΤΗ
Θέκα 1
Δμέηαζε ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ηεο Έθζεζεο Διεγθηώλ θαη
ησλ Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ γηα ην έηνο 2015.
Ζ Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ε Έθζεζε Διεγθηψλ θαη νη Δλνπνηεκέλεο
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ην έηνο 2015 έρνπλ αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
Δηαηξίαο www.bankofcyprus.com (επηιέμηε Σρέζεηο Δπελδπηψλ / Οηθνλνκηθά Σηνηρεία
/ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Δθζέζεηο).
Θέκα 2α
Δπαλαδηνξηζκόο ησλ Ernst & Young σο Διεγθηώλ ηεο Δηαηξίαο γηα ην 2016.
Σχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Άξζξνπ 153 (2) ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ Κεθ. 113,
θαη δεδνκέλνπ φηη δελ έρεη παξαιεθζεί απφ ηελ Δηαηξία ςήθηζκα γηα δηνξηζκφ άιινπ
ειεγθηή ή πνπ λα πξνλνεί ξεηά ηελ παχζε ησλ Διεγθηψλ ηεο Δηαηξίαο θαη ελφςεη ηνπ
φηη νη Ernst & Young Κχπξνπ ζπλερίδνπλ λα θαηέρνπλ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα θαη
επηζπκνχλ λα επαλαδηνξηζηνχλ, νη Ernst & Young Κχπξνπ επαλαδηνξίδνληαη
απηφκαηα σο Διεγθηέο ηεο Δηαηξίαο γηα ην έηνο 2016.
Θέκα 2β
Δμνπζηνδόηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα θαζνξηζκό ηεο ακνηβήο ησλ
Διεγθηώλ.
Όζνλ αθνξά ηελ ακνηβή ησλ Διεγθηψλ, ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην πξνηείλεη πξνο
έγθξηζε ην αθφινπζν ςήθηζκα:
Φήθηζκα 1: Δμνπζηνδνηείηαη ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην φπσο θαζνξίζεη ηελ ακνηβή
ησλ Διεγθηψλ.
Θέκα 3α
Έγθξηζε ηεο Έθζεζεο Ακνηβώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.
Ζ Έθζεζε Ακνηβψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ γηα ην έηνο 2015 έρεη αλαξηεζεί ζηελ
ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξίαο www.bankofcyprus.com (επηιέμηε Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε /
Δηήζηα Έθζεζε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο).
Φήθηζκα 2: Έγθξηζε ηεο Έθζεζεο Ακνηβψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ.
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Θέκα 3β
Καζνξηζκόο ηεο ακνηβήο ησλ Mειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.
Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην πξνηείλεη ην αθφινπζν ςήθηζκα πξνο έγθξηζε:
Φήθηζκα 3: Όπσο θαζνξηζηεί ε ακνηβή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ζην
ίδην επίπεδν κε ην πξνεγνχκελν έηνο.
Δπεμήγεζε ηνπ ςεθίζκαηνο 3:
Ζ ακνηβή ησλ Με-Δθηειεζηηθψλ Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ φπσο εγθξίζεθε
θαηά ηελ ηειεπηαία Δηήζηα Γεληθή Σπλέιεπζε ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο
24/11/2015 παξνπζηάδεηαη πην θάησ:
Θέζε
Πξφεδξνο
Αληηπξφεδξνο
Αλψηεξνο Αλεμάξηεηνο Γηνηθεηηθφο Σχκβνπινο
Με-Δθηειεζηηθά Μέιε
Πξφεδξνο Δπηηξνπήο Διέγρνπ
Μέιε Δπηηξνπήο Διέγρνπ
Πξφεδξνο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο Κηλδχλνπ
Μέιε Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο Κηλδχλνπ
Πξφεδξνο Δπηηξνπήο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη Ακνηβψλ
Μέιε Δπηηξνπήο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη Ακνηβψλ
Πξφεδξνο Δπηηξνπήο Γηνξηζκψλ & Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο
Μέιε Δπηηξνπήο Γηνξηζκψλ & Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο

Δηήζηα
ακνηβή
(€000)
120
80
70
45
45
25
45
25
30
20
30
15

Θέκα 4
Φήθηζκα 4: Δπαλεθινγή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ.
Δπεμήγεζε γηα ην Φήθηζκα 4:
Όινη νη πην θάησ Σχκβνπινη είλαη κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ απφ ηελ
πξνεγνχκελε Δηήζηα Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο Δηαηξίαο, εθηφο απφ ηνλ Γξ. Michael
Heger ηνπ νπνίνπ ν δηνξηζκφο σο κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ εγθξίζεθε απφ
ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Τξάπεδα (ΔΚΤ) ζηηο 9 Ηνπλίνπ 2016 θαη ηελ θα. Lyn Grobler,
ε νπνία δηνξίζηεθε απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ζηηο 30 Απγνχζηνπ 2016 σο κέινο
ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη ν δηνξηζκφο απηφο ηειεί ππφ ηελ αίξεζε ηεο έγθξηζεο
ηεο ΔΚΤ.
Γξ. Josef Ackermann (Πξφεδξνο), Wilbur Ross (Αληηπξφεδξνο), Maksim Goldman
(Αληηπξφεδξνο), Μηράιεο Σπαλφο (Αλψηεξνο Αλεμάξηεηνο Γηνηθεηηθφο Σχκβνπινο),
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John Patrick Hourican (Δθηειεζηηθφ Μέινο), Γξ. Φξηζηφδνπινο Παηζαιίδεο
(Δθηειεζηηθφ Μέινο), Arne Berggren, Μάξηνο Καινρσξίηεο θαη Ησάλλεο
Εσγξαθάθεο.
Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο νη αθφινπζνη Σχκβνπινη
εμέξρνληαη, είλαη φκσο επαλεθιέμηκνη θαη πξνζθέξνληαη γηα επαλεθινγή:
1.
2.
3.
4.
5.

θ. Maksim Goldman
θ. Μηράιεο Σπαλφο
θ. Arne Berggren
Γξ. Michael Heger
θα. Lyn Grobler

Tα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ησλ Σπκβνχισλ πνπ αθππεξεηνχλ θαη δηεθδηθνχλ
επαλεθινγή
είλαη
αλαξηεκέλα
ζηελ
ηζηνζειίδα
ηνπ
Σπγθξνηήκαηνο
www.bankofcyprus.com (επηιέμηε Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε / Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην /
Σχλζεζε ΓΣ).
Σχκθσλα κε ην Άξζξν 97 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξίαο, θαλέλα άιιν πξφζσπν,
εθηφο ηνπ Σπκβνχινπ πνπ αθππεξεηεί θαηά ηε Σπλέιεπζε, δελ ζα κπνξεί λα
επαλεθιεγεί ζε νπνηαδήπνηε Γεληθή Σπλέιεπζε, ζηε ζέζε ηνπ Σπκβνχινπ, ρσξίο
πξνεγνχκελε ζχζηαζε γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην, εθηφο αλ ζε
ρξφλν φρη κηθξφηεξν ησλ έμη θαη φρη πεξηζζφηεξν ησλ είθνζη-κία εκεξψλ πξηλ απφ ηελ
εκεξνκελία πνπ νξίζηεθε γηα ηε Σπλέιεπζε, αθεζεί ζην εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο
Δηαηξίαο γξαπηή εηδνπνίεζε, ππνγξακκέλε απφ κέινο πνπ έρεη ηα απαηηνχκελα
πξνζφληα λα παξίζηαηαη θαη λα ςεθίδεη ζηε Σπλέιεπζε γηα ηελ νπνία δίδεηαη ε
εηδνπνίεζε, γηα ηελ πξφζεζή ηνπ λα πξνηείλεη ην πξφζσπν απηφ γηα εθινγή, φπσο
επίζεο θαη γξαπηή εηδνπνίεζε, ππνγξακκέλε απφ ην ελ ιφγσ πξφζσπν γηα ηελ
πξφζεζή ηνπ λα δερηεί εθινγή.
Σηηο 19 Οθησβξίνπ 2016 ζα αλαθνηλσζνχλ ηα νλφκαηα νπνησλδήπνηε
πξνηεηλφκελσλ ππνςεθίσλ γηα εθινγή ζην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηεο Δηαηξίαο. Τελ
ίδηα κέξα ηα βηνγξαθηθά ηνπο ζεκεηψκαηα ζα αλαξηεζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
Δηαηξίαο www.bankofcyprus.com (επηιέμηε Σρέζεηο Δπελδπηψλ / Δηήζηα Γεληθή
Σπλέιεπζε).
Σεκεηψλεηαη φηη νη ππνςήθηνη γηα εθινγή ζην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηεο Δηαηξίαο
πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηα θξηηήξηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Οδεγία ηεο Κεληξηθήο
Τξάπεδαο ηεο Κχπξνπ πεξί ηεο Αμηνιφγεζεο ηεο Ηθαλφηεηαο θαη Καηαιιειφηεηαο
Μειψλ Γηνηθεηηθνχ Οξγάλνπ θαη Γηεπζπληψλ ησλ Αδεηνδνηεκέλσλ Πηζησηηθψλ
Ηδξπκάησλ
Οδεγία
ηνπ
2014
(http://www.centralbank.gov.cy/nqcontent.cfm?a_id=14506&lang=gr).
Ζ εθινγή νπνησλδήπνηε λενεθιεγέλησλ πξνζψπσλ ηειεί ππφ ηελ αίξεζε ηεο
έγθξηζεο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Τξάπεδαο.
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ΗΜΔΙΧΔΙ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΗ ΔΣΗΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ:
Α. ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΗΝ ΔΣΗΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ
1. Κάζε πξφζσπν ην νπνίν εκθαλίδεηαη σο κέηνρνο ζην Μεηξψν Μειψλ ηεο
Δηαηξίαο θαηά ηελ Ζκεξνκελία Αξρείνπ έρεη ην δηθαίσκα λα ζπκκεηάζρεη ζηελ
Δηήζηα Γεληθή Σπλέιεπζε. Κάζε ζπλήζεο κεηνρή θέξεη δηθαίσκα ζε κία ςήθν. Ζ
Ζκεξνκελία Αξρείνπ γηα ζθνπνχο θαζνξηζκνχ ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ ζηελ
Δηήζηα Γεληθή Σπλέιεπζε είλαη ε 17ε Οθησβξίνπ 2016. Οη ζπλαιιαγέο πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηηο 14 Οθησβξίνπ 2016 θαη κεηέπεηηα δελ ζα ιεθζνχλ
ππφςε ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ ζηελ Δηήζηα Γεληθή Σπλέιεπζε.
Οη κέηνρνη πνπ έρνπλ ηηο κεηνρέο ηνπο ζην Σχζηεκα Άπισλ Τίηισλ ησλ
Διιεληθψλ Φξεκαηηζηεξίσλ δελ ρξεηάδεηαη λα δεζκεχζνπλ ηηο κεηνρέο ηνπο γηα λα
κπνξέζνπλ λα ςεθίζνπλ ή/θαη λα εθπξνζσπεζνχλ ζηελ Δηήζηα Γεληθή
Σπλέιεπζε.
2. Έλα κέινο ην νπνίν δηθαηνχηαη λα παξαζηεί θαη λα ςεθίζεη ζηελ Δηήζηα Γεληθή
Σπλέιεπζε δηθαηνχηαη λα δηνξίζεη πιεξεμνχζην αληηπξφζσπν γηα λα παξαζηεί θαη
λα ςεθίζεη εθ κέξνπο ηνπ. Οη Μέηνρνη κπνξνχλ λα δηνξίζνπλ ηνλ Πξφεδξν ηεο
Δηήζηαο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ή νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν σο πιεξεμνχζην
αληηπξφζσπφ ηνπο. Ο ελ ιφγσ πιεξεμνχζηνο αληηπξφζσπνο δελ είλαη αλαγθαίν
λα είλαη κέηνρνο ηεο Δηαηξίαο. Έλαο πιεξεμνχζηνο αληηπξφζσπνο πνπ θαηέρεη
πιεξεμνχζηα απφ δηάθνξνπο θαηφρνπο κεηνρψλ κπνξεί λα ςεθίζεη δηαθνξεηηθά
γηα θάζε κέηνρν. Οη Μέηνρνη πνπ δηνξίδνπλ ηνλ Πξφεδξν ή νπνηνδήπνηε άιιν
πξφζσπν σο πιεξεμνχζην αληηπξφζσπν γηα λα ςεθίζεη εθ κέξνπο ηνπο, αιιά
επηζπκνχλ λα θαζνξίζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ςεθίζνπλ, ζα πξέπεη λα ηνλ
ππνδείμνπλ, ζπκπιεξψλνληαο αλάινγα ην Έγγξαθν Γηνξηζκνχ Πιεξεμνπζίνπ
Αληηπξνζψπνπ.
3. Τν Έγγξαθν Γηνξηζκνχ Πιεξεμνπζίνπ Αληηπξνζψπνπ, ην νπνίν επηζπλάπηεηαη
ζηελ παξνχζα Δηδνπνίεζε θαη έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Σπγθξνηήκαηνο www.bankofcyprus.com (επηιέμηε Σρέζεηο Δπελδπηψλ/Δηήζηεο
Γεληθέο Σπλειεχζεηο), θαη αληίγξαθν απηνχ δηαηίζεηαη ζηελ Υπεξεζία Μεηνρψλ θαη
Φξενγξάθσλ ηεο Τξάπεδαο, νδφο Έβξνπ 4, θηίξην EuroLife, 2003 Σηξφβνινο,
Λεπθσζία, Κχπξνο, πξέπεη λα θαηαηεζεί ζην εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο Δηαηξίαο
(νδφο Σηαζίλνπ 51, Αγία Παξαζθεπή, 2002 Σηξφβνινο, Λεπθσζία, Κχπξνο, θαμ +
357 22 336258 ή + 357 22 336261), ηνπιάρηζηνλ 48 ώξεο πξηλ από ηνλ ρξόλν
ηεο πλέιεπζεο. Οη κέηνρνη δχλαηαη λα βεβαησζνχλ φηη ην Έγγξαθν Γηνξηζκνχ
Πιεξεμνπζίνπ Αληηπξνζψπνπ έρεη ιεθζεί επηηπρψο απφ ηελ Δηαηξία, θαιψληαο
ηελ Υπεξεζία Μεηνρψλ & Φξενγξάθσλ ζην + 357 22 126055.
4. Παξαθαινύληαη όπσο νη κέηνρνη θαη/ή νη πιεξεμνύζηνη αληηπξόζσπνί ηνπο
πνπ ζα παξαζηνύλ ζηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε θέξνπλ καδί ηνπο ηελ
πνιηηηθή ηνπο ηαπηόηεηά ή άιιν απνδεηθηηθό ζηνηρείν ηαπηόηεηαο.
5. Δλαιιαθηηθά, λνκηθφ πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέηνρνο ηεο Δηαηξίαο, κπνξεί κε
απφθαζε ησλ Γηνηθεηηθψλ ηνπ Σπκβνχισλ ή άιινπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ λα
εμνπζηνδνηήζεη νπνηνδήπνηε πξφζσπν πνπ ζα ζεσξήζεη θαηάιιειν γηα λα
ελεξγεί σο αληηπξφζσπφο ηνπ ζε νπνηαδήπνηε Σπλέιεπζε ηεο Δηαηξίαο ή
νπνηαζδήπνηε ηάμεο κειψλ ηεο Δηαηξίαο, θαη ην πξφζσπν πνπ έρεη
εμνπζηνδνηεζεί κε ηνλ ηξφπν απηφ ζα δηθαηνχηαη λα εμαζθεί ηηο ίδηεο εμνπζίεο εθ
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κέξνπο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ αληηπξνζσπεχεη, πνπ ζα κπνξνχζε λα
εμαζθήζεη εάλ ήηαλ θπζηθφ πξφζσπν, κέινο ηεο Δηαηξίαο.
6. Σηελ πεξίπησζε πνπ κεηνρέο θαηέρνληαη απφ θνηλνχ απφ δχν ή πεξηζζφηεξα
πξφζσπα, πιεξεμνχζην κπνξεί λα δψζεη κφλν ν κέηνρνο ηνπ νπνίνπ ην φλνκα
εκθαλίδεηαη πξψην ζην Μεηξψν Μειψλ ηεο Δηαηξίαο.
7. Τν Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο δελ πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηελ
Δηήζηα Γεληθή Σπλέιεπζε κε ειεθηξνληθά κέζα ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ κεηφρνπ
ζηελ Δηήζηα Γεληθή Σπλέιεπζε απηνπξνζψπσο ζηνλ ηφπν φπνπ
πξαγκαηνπνηείηαη ε Δηήζηα Γεληθή Σπλέιεπζε. Παξνκνίσο, ην Καηαζηαηηθφ δελ
πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο κε ςεθνθνξία εμ απνζηάζεσο.
Β. ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΙ ΓΔΝΙΚΔ ΤΝΔΛΔΤΔΙ
8. Σε νπνηαδήπνηε Γεληθή Σπλέιεπζε ςήθηζκα πνπ ηίζεηαη ζε ςεθνθνξία ζηε
Σπλέιεπζε ζα εγθξίλεηαη κε αλάηαζε ησλ ρεξηψλ εθηφο εάλ δεηεζεί ε δηεμαγσγή
κπζηηθήο ςεθνθνξίαο (πξηλ ή θαηά ηελ αλαθνίλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο
ςεθνθνξίαο κε αλάηαζε ησλ ρεξηψλ): (α) απφ ηνλ Πξφεδξν, ή (β) απφ ηνπιάρηζην
δέθα κέιε ηα νπνία παξίζηαληαη απηνπξνζψπσο ή δηά πιεξεμνπζίνπ, ή (γ) απφ
νπνηνδήπνηε κέινο ή κέιε πνπ παξίζηαληαη απηνπξνζψπσο ή δηά πιεξεμνπζίνπ
θαη αληηπξνζσπεχνπλ φρη ιηγφηεξν απφ ην έλα δέθαην ηνπ ζπλφινπ ησλ
δηθαησκάησλ ςήθνπ φισλ ησλ κειψλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ θαηά ηε
Σπλέιεπζε, ή (δ) απφ κέινο ή κέιε πνπ θαηέρνπλ κεηνρέο ηεο Τξάπεδαο πνπ
ηνπο παξέρνπλ ην δηθαίσκα ςήθνπ ζηε Σπλέιεπζε, νη νπνίεο απνηεινχλ κεηνρέο
γηα ηηο νπνίεο πιεξψζεθε έλα ζπλνιηθφ πνζφ ην νπνίν ηζνχηαη κε φρη ιηγφηεξν
απφ ην έλα δέθαην ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ πνπ εμνθιήζεθε γηα φιεο ηηο κεηνρέο
πνπ παξέρνπλ ην δηθαίσκα απηφ.
Δάλ δεηεζεί ε δηεμαγσγή κπζηηθήο ςεθνθνξίαο κε ηνλ πην πάλσ ηξφπν, ζα
δηεμαρζεί ζε ηέηνην ρξφλν (εληφο δεθαηεζζάξσλ εκεξψλ) θαη ηφπν θαη κε ηέηνην
ηξφπν, φπσο ν Πξφεδξνο ζα νξίζεη, θαη ην απνηέιεζκα ηεο κπζηηθήο ςεθνθνξίαο
ζα ζεσξείηαη φηη απνηειεί ην ςήθηζκα ηεο Σπλέιεπζεο θαηά ηελ νπνία δεηήζεθε ε
δηεμαγσγή κπζηηθήο ςεθνθνξίαο. Τν αίηεκα γηα ηε δηεμαγσγή κπζηηθήο
ςεθνθνξίαο κπνξεί λα απνζπξζεί.
9. Οπνηαδήπνηε απφθαζε αλαθνξηθά κε ηα ζέκαηα πνπ απνηεινχλ ηηο ζπλήζεηο
εξγαζίεο ηεο Δηήζηαο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ζα ιακβάλεηαη (εθηφο φπνπ πξνλνείηαη
δηαθνξεηηθά απφ ην Καηαζηαηηθφ) κε Σχλεζεο Χήθηζκα. Σχλεζεο Χήθηζκα είλαη
ην ςήθηζκα πνπ εγθξίζεθε κε απιή πιεηνςεθία (50%+1) ησλ κειψλ ηεο Δηαηξίαο
πνπ δηθαηνχληαη λα ςεθίζνπλ θαη ςεθίδνπλ, πξνζσπηθά ή κέζσ αληηπξνζψπνπ
ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε.
10. Δηδηθφ ςήθηζκα πνπ ιακβάλεηαη απφ εηαηξία ζα απνηειεί ςήθηζκα πνπ εγθξίζεθε
ζε Γεληθή Σπλέιεπζε κε πιεηνςεθία φρη ιηγφηεξε ησλ ηξηψλ ηεηάξησλ ηνπ αξηζκνχ
ησλ κειψλ ηεο εηαηξίαο, πνπ δηθαηνχληαη λα ςεθίζνπλ θαη ςεθίδνπλ πξνζσπηθά,
ή δηά αληηπξνζψπνπ, ζε Γεληθή Σπλέιεπζε, γηα ηελ νπνία δφζεθε ζρεηηθή
εηδνπνίεζε είθνζη ελφο ηνπιάρηζηνλ εκεξψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 135 ηνπ πεξί
Δηαηξεηψλ Νφκνπ, Κεθ. 113, θαζνξίδνληαο ηελ πξφζεζή ππνβνιήο πξφηαζεο γηα
έγθξηζε ςεθίζκαηνο σο εηδηθφ ςήθηζκα.
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11. Σε πεξίπησζε πνπ κέηνρνο δελ ςεθίζεη ζε θάπνην ςήθηζκα, ηφηε ζεσξείηαη σο
απνρή (δελ ππνινγίδεηαη) γηα ζθνπνχο θαηακέηξεζεο ςήθσλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν
ςήθηζκα.
12. Σηελ πεξίπησζε ησλ ςεθηζκάησλ γηα εθινγή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Σπκβνπιίνπ, αλ ν αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα εμαζθαιίζεη πεξηζζφηεξεο
ζεηηθέο ςήθνπο παξά αξλεηηθέο είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ κέγηζηνπ αξηζκνχ πνπ
πξνλνείηαη απφ ην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο, ππφ ηελ αίξεζε ζπκκφξθσζεο κε
ηηο ζρεηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο (πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ Κψδηθα
Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Φξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ θαη ησλ ζρεηηθψλ
Οδεγηψλ ηεο Κεληξηθήο Τξάπεδαο ηεο Κχπξνπ αλαθνξηθά κε ηε ζχλζεζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ), ηφηε νη ελ ιφγσ ππνςήθηνη ζα θαηαηαρζνχλ κε βάζε ηνλ
αξηζκφ ησλ ζεηηθψλ ςήθσλ πνπ έρνπλ ιάβεη.
Γ. ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΜΔΙΟΦΗΦΙΑ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΙ ΓΔΝΙΚΔ ΤΝΔΛΔΤΔΙ
13. Σχκθσλα κε ην άξζξν 127Β ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ Κεθ. 113, νη κέηνρνη ηεο
Τξάπεδαο είραλ ην δηθαίσκα (i) λα πξνζζέζνπλ ζέκα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο
Δηήζηαο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, λννπκέλνπ φηη θάζε έλα ηέηνην ζέκα ζπλνδεχεηαη
απφ αλαθεξφκελνπο ιφγνπο πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ ζπκπεξίιεςή ηνπ ή
πξνηεηλφκελν ςήθηζκα γηα έγθξηζε ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε, θαη (ii) λα
ηνπνζεηήζνπλ πξνηεηλφκελν ςήθηζκα γηα ζέκα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε Γεληθήο
Σπλέιεπζεο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη:
α) ην ελ ιφγσ κέινο θαηέρεη ή ηα ελ ιφγσ κέιε θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 5% ηνπ
εθδνκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο, πνπ εθπξνζσπεί ηνπιάρηζηνλ
ην 5% ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ φισλ ησλ κειψλ ηα νπνία έρνπλ ην δηθαίσκα
λα ςεθίζνπλ ζηε Σπλέιεπζε κε ηελ νπνία ε αίηεζε γηα ηε ζπκπεξίιεςε ηνπ
ζέκαηνο ζρεηίδεηαη, θαη
β) αίηεζε απφ κέινο λα πξνζζέζεη ζέκα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ή λα
ηνπνζεηήζεη πξνηεηλφκελν ςήθηζκα (φπσο πεξηγξάθεηαη πην πάλσ) ζα ιεθζεί
απφ ηε Γξακκαηέα ηεο Τξάπεδαο ζε έληππε κνξθή ή ζε ειεθηξνληθή κνξθή
ζηηο πην θάησ δηεπζχλζεηο ηνπιάρηζηνλ 42 εκέξεο πξηλ ηε Σπλέιεπζε κε ηελ
νπνία ζρεηίδεηαη.
Γηεχζπλζε Παξάδνζεο γηα έγγξαθα ζε Έληππε Μνξθή:
Γξακκαηέαο
Τξάπεδα Κχπξνπ Γεκφζηα Δηαηξία Ληδ
Οδφο Σηαζίλνπ 51, Αγία Παξαζθεπή, Σηξφβνινο, 2002 Λεπθσζία, Κχπξνο
ή κέζσ θαμ ζην +357 22 378456
Ζιεθηξνληθή δηεχζπλζε: investors@bankofcyprus.com
14. Σχκθσλα κε ην άξζξν 128Γ ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, Κεθ. 113, νη κέηνρνη
έρνπλ ην δηθαίσκα λα ππνβάινπλ εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο θαη λα ιάβνπλ απαληήζεηο απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηεο Δηαηξίαο,
ηεξνπκέλσλ ησλ νπνησλδήπνηε κέηξσλ πνπ δπλαηφλ λα ιάβεη ε Δηαηξία γηα ηε
δηαζθάιηζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ κεηφρσλ. Απάληεζε δελ επηβάιιεηαη φπνπ (α) ε
απάληεζε ζα επελέβαηλε αλάξκνζηα ζηελ πξνεηνηκαζία γηα ηε Σπλέιεπζε ή ζηελ
ερεκχζεηα, ή ζηα επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα ηεο Δηαηξίαο, ή (β) ε απάληεζε έρεη
ήδε δνζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξίαο, κε ηε κνξθή εξσηναπαληήζεσλ «Δ & A»,
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ή (γ) θαηά ηελ θξίζε ηνπ Πξνέδξνπ, είλαη αλεπηζχκεην γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ηάμεο
ζηε Σπλέιεπζε, λα απαληεζεί ε εξψηεζε.
Οη κέηνρνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ εξσηήκαηα γξαπηψο πξηλ απφ ηελ Δηήζηα
Γεληθή Σπλέιεπζε κε ηελ απνζηνιή κηαο επηζηνιήο, καδί κε απφδεημε ηεο
κεηνρηθήο ηνπο ζπκκεηνρήο, ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο εκέξεο πξηλ απφ ηε Σπλέιεπζε
(δειαδή κέρξη ηηο 21 Οθησβξίνπ 2016) ζηελ Γξακκαηέα ηεο Δηαηξίαο ζηελ
Τξάπεδα Κχπξνπ Γεκφζηα Δηαηξία Ληδ, Οδφο Σηαζίλνπ 51, Αγία Παξαζθεπή,
Σηξφβνινο 2002, Λεπθσζία, Κχπξνο ή κέζσ θαμ ζην +357 22 378456 ή κε
ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ζηε δηεχζπλζε: investors@bankofcyprus.com.
Γ. ΑΛΛΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ
15. Καηά ηελ εκεξνκελία ηεο παξνχζαο Δηδνπνίεζεο ην εθδνζέλ κεηνρηθφ θεθάιαην
ηεο Τξάπεδαο αλέξρεηαη ζε €892.294.453,30 δηαηξεκέλν ζε 8.922.944.533
ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,10 ε θάζε κία.
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