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Αλαθνίλωζε 
 

Αύμεζε Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ: Οινθιήξωζε ηεο Τνπνζέηεζεο θαη ηεο 
Αλνηθηήο Πξνζθνξάο  
 

Λεπθωζία, 18 Σεπηεκβξίνπ 2014 

 

 

 

 

ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΙ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΙ ΗΝΩΜΕΝΕ ΠΟΛΙΣΕΙΕ, ΚΑΝΑΔΑ, ΑΤΣΡΑΛΙΑ, ΝΟΣΙΑ 

ΑΦΡΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΠΩΝΙΑ 

Η παροφςα ανακοίνωςθ δεν κα πρζπει να εκλθφκεί ωσ προςφορά ι πρόςκλθςθ για προςφορά αγοράσ 

οποιωνδιποτε κινθτών αξιών ςτισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ και δεν κα πρζπει να εκλθφκεί ωσ προςφορά, 

πρόςκλθςθ ι πώλθςθ ςε οποιαδιποτε πολιτεία ι δικαιοδοςία ςτθν οποία θ εν λόγω προςφορά, πρόςκλθςθ, 

ι πώλθςθ κα ιταν παράνομθ. Οι κινθτζσ αξίεσ δεν ζχουν εγγραφεί ςφμφωνα με τον αμερικανικό νόμο U.S. 

Securities Act of 1933, όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε, και δεν μποροφν να προςφερκοφν ι πωλθκοφν ςτισ 

Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ εκτόσ εάν εφαρμόηεται κάποια εξαίρεςθ από τζτοια εγγραφι. Καμία δθμόςια 

προςφορά κινθτών αξιών δεν κα διενεργθκεί ςτισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ.  

 

 

 

 

 

 

 

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 280 θαηαζηεκάηωλ, από ηα οποία 144 ιεηηοσργούλ ζηε Ρωζία, 130 ζηελ 
Κύπρο, 1 ζηε Ροσκαλία, 4 ζηο Ηλωκέλο Βαζίιεηο θαη 1 ζηα Channel Islands. Επηπιέολ, ε Σράπεδα ιεηηοσργεί 5 
θαηαζηήκαηα αληηπροζωπείας ζηε Ρωζία, ηελ Οσθραλία, ηελ Κίλα θαη ηε Νόηηα Αθρηθή. Σο σγθρόηεκα εργοδοηεί 6.747 
άηοκα δηεζλώς. ηης 30 Ιοσλίοσ 2014, ηο ύλοιο Περηοσζηαθώλ ηοητείωλ ηοσ σγθροηήκαηος αλερτόηαλ ζε €28,6 δης θαη 
ηα Ίδηα Κεθάιαηα ηοσ ζε €2,8 δης. 
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Τελ 1ε Σεπηεκβξίνπ 2014, ε Τξάπεδα Κύπξνπ Δεκόζηα Εηαηξία Ληδ («Τξάπεδα» ή «Σπγθξόηεκα») 
αλαθνίλωζε όηη ε Ηκεξνκελία νινθιήξωζεο ηεο Τνπνζέηεζεο θαη Αλνηθηήο Πξνζθνξάο είλαη ε 18ε 
Σεπηεκβξίνπ 2014. Η Τξάπεδα είλαη ζηελ επράξηζηε ζέζε λα επηβεβαηώζεη όηη ε Τνπνζέηεζε θαη ε 
Αλνηθηή Πξνζθνξά έρνπλ νινθιεξωζεί ζήκεξα. Η Τξάπεδα έρεη ιάβεη ην ζπλνιηθό πνζό γηα ηηο 
κεηνρέο ηεο Τνπνζέηεζεο θαη ηεο Αλνηθηήο Πξνζθνξάο θαη έρεη πξνρωξήζεη ζηελ έθδνζε 
4.166.666.667 λέωλ ζπλήζωλ κεηνρώλ κε νλνκαζηηθή αμία €0,10 αλά κεηνρή ζηελ ηηκή ηωλ €0,24 
αλά κεηνρή. 

Μεηά ηελ νινθιήξωζε ηεο έθδνζεο, ην εθδνκέλν κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Τξάπεδαο απνηειείηαη από 
8.922.377.345 ζπλήζεηο κεηνρέο κε νλνκαζηηθή αμία 0,10 αλά κεηνρή. 

Σύκθωλα κε ηνλ Νόκν 190 (I)/2007 θαη ηνλ Πεξί Αμηώλ θαη  Χξεκαηηζηεξίνπ Αμηώλ Κύπξνπ Νόκν 
(άξζξα 171 θαη 172), ε Τξάπεδα γλωζηνπνηεί όηη έρεη εηδνπνηεζεί όηη νη πην θάηω κέηνρνη θαηέρνπλ 
πνζνζηό κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ πνπ θηάλεη ή ππεξβαίλεη ην 5% ηνπ εθδνκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 
ηεο Τξάπεδαο: 

 Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κε πνζνζηό 9,624% 
 Renova Group, κε πνζνζηό 5,455%   

 TD Asset Management, κε πνζνζηό 5,232%  

 Επξωπαϊθή Τξάπεδα Αλαζπγθξόηεζεο θαη Αλάπηπμεο(«EBRD»), κε πνζνζηό 5,021%.  

 
Εθηόο αλ άιιωο νξίδεηαη ζην παξόλ, όινη νη όξνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ παξνύζα αλαθνίλωζε 
έρνπλ ηηο ζεκαζίεο πνπ δίλνληαη ζε απηνύο ζηελ Εγθύθιην Μεηόρωλ εκεξνκελίαο 30 Ινπιίνπ 2014 
ηεο Τξάπεδαο πνπ είλαη δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Τξάπεδαο ζην www.bankofcyprus.com 
(επηιέμηε Σρέζεηο Επελδπηώλ / Αύμεζε Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ 2014). 

 
 


