∆ΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

Το παρόν ∆εύτερο Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο αφορά το εγκεκριµένο από την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Cyprus Popular Bank Public
Co Ltd ηµεροµηνίας 22 Μαΐου 2012 ως συµπληρώθηκε ή/και τροποποιήθηκε µε το πρώτο
Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο ηµεροµηνίας 19 Ιουνίου 2012 (µαζί το Ενηµερωτικό
∆ελτίο) αναφορικά µε α) δηµόσια προσφορά ∆ικαιωµάτων Προτίµησης και εισαγωγή των
∆ικαιωµάτων Προτίµησης ή/και των Νέων Μετοχών που προέκυψαν από την άσκηση των
∆ικαιωµάτων Προτίµησης στο ΧΑΚ και ΧΑ και β) προσφορά για εθελοντική ανταλλαγή
υφιστάµενων αξιογράφων κεφαλαίου µε νέες συνήθεις Μετοχές ή/και ΑΕΚ, εισαγωγή στο
ΧΑΚ των ΑΕΚ που θα προέκυπταν από την ανταλλαγή καθώς και εισαγωγή στο ΧΑΚ και
ΧΑ των Νέων Μετοχών Ανταλλαγής.

∆ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ
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∆ΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
(Το παρόν ∆εύτερο Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο καταρτίστηκε µε βάση τον περί ∆ηµόσιας Προσφοράς και
Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµο του 2005 και τον Κανονισµό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορά το εγκεκριµένο από
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd ηµεροµηνίας 22 Μαΐου 2012 ως
συµπληρώθηκε ή/και τροποποιήθηκε µε το πρώτο Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο ηµεροµηνίας 19 Ιουνίου 2012)

Το έγγραφο αυτό είναι σηµαντικό και απαιτεί την άµεση προσοχή σας. Αν χρειάζεστε οποιεσδήποτε διευκρινίσεις
ή / και επεξηγήσεις επί του ∆εύτερου Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου µπορείτε να συµβουλευθείτε τον
Ανάδοχο Υπεύθυνο Σύνταξης, Laiki Financial Services Ltd, άλλους επαγγελµατίες χρηµατιστές, τραπεζίτες,
λογιστές, δικηγόρους ή συµβούλους επενδύσεων.

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD
(Εταιρεία που συστάθηκε µε βάση τον περί Εταιρειών Νόµο, Κεφ.113, της Κύπρου)

∆ηµόσια Προσφορά για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου €1,8 δισ. µε έκδοση ∆ικαιωµάτων Προτίµησης και εισαγωγή στο
Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (i) των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης και (ii) των νέων συνήθων µετοχών
που προέκυψαν από την άσκηση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης. Σε όλους τους κατόχους συνήθων µετοχών κατά την Hµεροµηνία
Aρχείου ∆Π εκδόθηκαν ∆ικαιώµατα Προτίµησης σε αναλογία ένα (1) ∆ικαίωµα Προτίµησης για κάθε µία (1) µετοχή που κατείχαν.
Κάθε έξι (6) ∆ικαιώµατα Προτίµησης που ασκήθηκαν µε συνολική τιµή άσκησης €6,70 µετατράπηκαν σε 67 πλήρως πληρωθείσες
συνήθεις µετοχές (ήτοι €0,10 ανά µετοχή). ∆ικαιώµατα Προτίµησης µπορούσαν να αποκτηθούν και κατά τη διάρκεια της
διαπραγµάτευσής τους στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Στα µη ασκηθέντα ∆ικαιώµατα
Προτίµησης είχαν ∆ικαίωµα Προεγγραφής οι δικαιούχοι µέτοχοι και τα πρόσωπα που απέκτησαν ∆ικαιώµατα Προτίµησης κατά την
διαπραγµάτευσή τους στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Επίσης, ∆ικαίωµα Προεγγραφής είχαν και
ενδιαφερόµενοι επενδυτές οι οποίοι δεν ήταν κάτοχοι οποιουδήποτε αριθµού ∆ικαιωµάτων Προτίµησης. Οι Νέες Μετοχές ∆Π θα
εισαχθούν στο ΧΑΚ και ΧΑ. Η έκδοση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης ήταν πλήρως εξασφαλισµένη από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία.
Προσφορά για εθελοντική ανταλλαγή υφιστάµενων αξιογράφων κεφαλαίου εκδόσεων 2008 (CPBCS), 2009 (CPBCB) και 2010
(CPBCC) («Επιλέξιµα Αξιόγραφα») συνολικής αξίας €737.753.000 µε συνήθεις µετοχές και/ή νέα Αξιόγραφα Ενισχυµένου
Κεφαλαίου («ΑΕΚ») κατ’ επιλογή του κατόχου τους, και εισαγωγή στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηµατιστήριο Αθηνών
των νέων συνήθων µετοχών που προέκυψαν από την εθελοντική ανταλλαγή. Οι κάτοχοι Επιλέξιµων Αξιογράφων είχαν την επιλογή
να ανταλλάξουν µέρος ή όλα τα αξιόγραφά τους στην ονοµαστική τους αξία (€1.000 έκαστο) (i) µε ΑΕΚ έναντι αντίστοιχης
ονοµαστικής αξίας (€1.000) και/ή (ii) νέες συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας €0,10 µε τιµή έκδοσης €0,10 έκαστη. Ο µέγιστος
αριθµός νέων συνήθων µετοχών και νέων ΑΕΚ που θα µπορούσαν να προκύψουν από τη διαδικασία εθελοντικής ανταλλαγής ήταν
3.688.765.000 (€368.876.500) και 737.753 (€737.753.000) αντίστοιχα. Οι αιτήσεις για εθελοντική ανταλλαγή µε ΑΕΚ δεν ήταν
δυνατό να ικανοποιηθούν δεδοµένου ότι δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις και οι όροι έκδοσής τους µε βάση το Ενηµερωτικό
∆ελτίο ηµεροµηνίας 22ας Μαΐου 2012 και του Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου ηµεροµηνίας 19ης Ιουνίου 2012. Τα έντυπα
αποδοχής για την προσφορά για εθελοντική ανταλλαγή στάλθηκαν στους κατόχους Επιλέξιµων Αξιογράφων που ήταν
εγγεγραµµένοι τόσο στο Κεντρικό Μητρώο/Αποθετήριο του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου όσο και στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων
(ΣΑΤ) της Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε. (ΕΧΑΕ) στις 30 Μαΐου 2012 («Ηµεροµηνία Αρχείου ΑΕΚ»). Όσα Επιλέξιµα Αξιόγραφα δεν
ανταλλάχτηκαν, συνεχίζουν να έχουν τα υφιστάµενά τους δικαιώµατα µε βάση τους όρους έκδοσής τους.
Η διαπραγµάτευση των Νέων Μετοχών ∆Π καθώς και των Νέων Μετοχών Ανταλλαγής στο ΧΑΚ και στο ΧΑ αναµένεται να
ξεκινήσει στις 24 Αυγούστου 2012. Σηµειώνεται ότι σχετικά µε την εισαγωγή των Νέων Μετοχών ∆Π που παραχωρήθηκαν
στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία δυνάµει του ∆ιατάγµατος ισχύουν όσα αναφέρονται στο περί της Αναδοχής των
∆ικαιωµάτων Προτίµησης της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (Τροποποιητικό) (Αρ. 3) ∆ιάταγµα του 2012 (βλ.
Ενότητα 5.3).

Εγκεκριµένο Μετοχικό Κεφάλαιο
€2.800.000.000,00 διαιρεµένο σε 28.000.000.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας €0,10 η κάθε µία.
Εκδόθηκε και πληρώθηκε πλήρως
€2.137.168.512,20 διαιρεµένο σε 21.371.685.122 µετοχές ονοµαστικής αξίας €0,10 η κάθε µία.

Η ηµεροµηνία του παρόντος Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου είναι η 17η Αυγούστου 2012
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ
∆ΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ
ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005 (Ν.114(Ι)/2005) ΚΑΙ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 809/2004 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.
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Η Τράπεζα αναλαµβάνει την πλήρη ευθύνη για τις πληροφορίες που παρατίθενται στο παρόν Συµπληρωµατικό
Ενηµερωτικό ∆ελτίο και βεβαιώνει ότι αυτές είναι σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και ότι δεν υπάρχουν παραλείψεις που
θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενό του κατά την ηµεροµηνία έκδοσης του Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού
∆ελτίου.
Υπεύθυνοι για τη σύνταξη και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται στο παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό
∆ελτίο είναι η Τράπεζα και οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd, κ.κ. Ανδρέας Φιλίππου,
Χρίστος Στυλιανίδης, Παναγιώτης Κουννής, Κρις Παύλου, Ανδρέας Ζαχαριάδης, Σπύρος Επισκόπου, Μάριος
Χατζηγιαννάκης και Ανδρέας Τρόκκος, οι οποίοι βεβαιώνουν ότι, έχοντας λάβει κάθε εύλογο µέτρο για το σκοπό αυτό, οι
πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν
παραλείψεις που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενό του.
Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης του παρόντος Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου είναι η Laiki Financial Services Ltd
(πρώην Marfin CLR (Financial Services) Ltd). Η Cyprus Popular Bank Public Co Ltd ενήργησε ως Ανάδοχος Υπεύθυνος
Είσπραξης.
Η Κυπριακή ∆ηµοκρατία ενήργησε ως Ανάδοχος Έκδοσης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης δυνάµει του ∆ιατάγµατος.
Η Τράπεζα έχει προβεί στις δέουσες αιτήσεις έτσι ώστε (α) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ως η αρµόδια εποπτική
αρχή να αποστείλει πιστοποιητικό έγκρισης στις αρµόδιες αρχές της Ελλάδας και του Ηνωµένου Βασιλείου, βάσει των
διατάξεων του άρθρου 18 της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, στο οποίο να
πιστοποιείται ότι το παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο καταρτίστηκε σύµφωνα µε την Οδηγία 2003/71/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, (β) οι Νέες Μετοχές ∆Π που προέκυψαν από την άσκηση των ∆ικαιωµάτων
Προτίµησης να εισαχθούν στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και (γ) οι Νέες Μετοχές
Ανταλλαγής να εισαχθούν στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.
Σηµειώνεται ότι σχετικά µε την εισαγωγή των Νέων Μετοχών ∆Π που παραχωρήθηκαν στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία δυνάµει
του ∆ιατάγµατος ισχύουν όσα αναφέρονται στο περί της Αναδοχής των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης της Cyprus Popular Bank
Public Co Ltd (Τροποποιητικό) (Αρ. 3) ∆ιάταγµα του 2012 (βλ. Ενότητα 5.3). Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την
υποπαράγραφο (3) της παραγράφου 9 του ∆ιατάγµατος, οι µετοχές που κατέχει η Κυπριακή ∆ηµοκρατία δεν εισάγονται
στο ΧΑΚ ή στο ΧΑ, εκτός αν το απαιτήσει ο Υπουργός.
Η δηµόσια προσφορά διενεργήθηκε αποκλειστικά στην Κύπρο, στην Ελλάδα και το Ηνωµένο Βασίλειο και απευθύνθηκε
µόνο προς πρόσωπα τα οποία µπορούσαν να την αποδεχθούν νόµιµα. Συγκεκριµένα, και προς συµµόρφωση µε τη σχετική
χρηµατιστηριακή νοµοθεσία των κρατών που αναφέρονται στη συνέχεια, η δηµόσια προσφορά δεν απευθυνόταν µε κανένα
τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), άµεσα ή έµµεσα, εντός ή προς τις Ηνωµένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη
Νότιο Αφρική, την Ιαπωνία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα (“Εξαιρούµενες Χώρες”), στην οποία σύµφωνα µε τους νόµους της, η
διενέργεια της δηµόσιας προσφοράς ή η ταχυδρόµηση / διανοµή του παρόντος Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου
είναι παράνοµη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρµοστέας νοµοθεσίας, κανόνα ή κανονισµού. Για το λόγο αυτό,
απαγορεύεται αφ’ ενός η αποστολή, διανοµή, ταχυδρόµηση ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων του
παρόντος Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου και κάθε προωθητικού και σχετικού µε την δηµόσια προσφορά
εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από τις Εξαιρούµενες Χώρες.
Το παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο περιέχει ορισµένες προβλέψεις για το µέλλον. Οι προβλέψεις αυτές
προσδιορίζονται γενικά µε τη χρήση όρων όπως “πιστεύει”, “αναµένει”, “ενδέχεται”, “θα”, “θα πρέπει”, “µπορεί”, “θα
µπορούσε”, “σχεδιάζει” και άλλους συγκρίσιµους όρους και το αρνητικό των όρων αυτών. Εκ φύσεως οι προβλέψεις αυτές
εµπεριέχουν κίνδυνο και αβεβαιότητα και οι παράγοντες που περιγράφονται στο πλαίσιο των προβλέψεων του παρόντος
Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου θα µπορούσαν να επιφέρουν τελικά αποτελέσµατα και εξελίξεις που θα
διαφέρουν σηµαντικά από αυτές που εκφράζονται ρητά ή σιωπηρά από τις εν λόγω προβλέψεις. Οι προβλέψεις αυτές
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υπόκεινται σε κινδύνους, αβεβαιότητες και υποθέσεις. Ενόψει των κινδύνων αυτών, αβεβαιοτήτων και θεωριών, οι
προβλέψεις που περιλαµβάνονται στο παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο µπορεί να µην πραγµατοποιηθούν.
Οποιεσδήποτε αναφορές σε τάσεις ή δραστηριότητες του παρελθόντος δεν πρέπει να εκλαµβάνονται ως εγγύηση ότι οι
τάσεις ή δραστηριότητες αυτές θα συνεχισθούν και στο µέλλον. Οι αναγνώστες προειδοποιούνται να µην βασισθούν πέραν
του δέοντος σε αυτές τις προβλέψεις οι οποίες αφορούν µόνο σε όσα προβλέπονται σήµερα.
Οι επενδυτές που χρειάζονται οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή / και επεξηγήσεις επί του παρόντος Συµπληρωµατικού
Ενηµερωτικού ∆ελτίου µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες µέρες και ώρες:


Στο εγγεγραµµένο γραφείο της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd:
Τηλ: (+357) 22 552000
Λεωφόρος Λεµεσού 154, 2025 Λευκωσία.
 Στους ∆ιευθυντές Έκδοσης:
Laiki Financial Services Ltd* (Κύπρος)

Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε.

Τηλ: (+357) 22 367367

Τηλ: (+30) 2108173000

Λεωφόρος Βύρωνος 26, 1096 Λευκωσία.

Κηφισίας 24Β, Μαρούσι 15125, Αθήνα.

* Η Laiki Financial Services Ltd είναι και Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης του παρόντος εγγράφου.
Σηµειώνεται ότι στο παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο ισχύουν οι ορισµοί που περιλαµβάνονται στο
Ενηµερωτικό ∆ελτίο της 22ας Μαΐου 2012 ("Ερµηνεία Όρων"), εκτός αν ορίζονται διαφορετικά στο παρόν κείµενο.
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ

1

1.1.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

∆ιοικητικό Συµβούλιο

Η παράγραφος 1.3 του Περιληπτικού Σηµειώµατος του Ενηµερωτικού ∆ελτίου της 22ας Μαΐου 2012, διαµορφώνεται ως
ακολούθως:
ης

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των µετόχων της Τράπεζας της 21

Ιουνίου 2012, επικυρώθηκε ο διορισµός των

Συµβούλων κ.κ. Μιχάλη Σαρρή, Κρις Παύλου και Peter Baltussen, οι οποίοι είχαν διορισθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Οι
εκ περιτροπής απερχόµενοι Σύµβουλοι κ.κ. Βασίλης Θεοχαράκης και Μάρκος Φόρος, δεν προσφέρθηκαν για επανεκλογή.
Στις 12 Ιουλίου 2012, η Τράπεζα ανακοίνωσε τον διορισµό δύο νέων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των κ.κ. Νίκου
Χατζηνικολάου και Πανίκου Πουντζιουρή, από τον Υπουργό Οικονοµικών µε τη σύµφωνη γνώµη της Κεντρικής Τράπεζας
και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονοµικών, βάσει της παραγράφου 11(1) του ∆ιατάγµατος.
Κατά τη συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ηµεροµηνίας 9 Αυγούστου 2012, ο κος Μιχάλης Σαρρής παραιτήθηκε από
τη θέση του Μη Εκτελεστικού Προέδρου και µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εξέλεξε οµόφωνα
ως Μη Εκτελεστικό Πρόεδρό του, τον κ. Ανδρέα Φιλίππου.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου απαρτίζεται από
τους ακόλουθους:


Ανδρέας Φιλίππου

Πρόεδρος, Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος (διορίστηκε Σύµβουλος στις
24.5.2012 και Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 9.8.2012)



Χρίστος Στυλιανίδης

∆ιευθύνων Σύµβουλος Οµίλου, Εκτελεστικός
Σύµβουλος του Οµίλου στις 05.12.2011)



Παναγιώτης Κουννής

Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος Οµίλου, Εκτελεστικός Σύµβουλος



Σπύρος Επισκόπου

Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος (διορίστηκε στις 24.5.2012)



Ανδρέας Ζαχαριάδης

Μη Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος (διορίστηκε στις 24.5.2012)



Κρις Παύλου

Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος (διορίστηκε στις 12.12.2011)



Στέλιος Στυλιανού

Μη Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος

Σύµβουλος

(διορίστηκε



Ανδρέας Τρόκκος

Μη Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος (διορίστηκε στις 24.5.2012)



Μάριος Χατζηγιαννάκης

Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος (διορίστηκε στις 24.5.2012)



Fadel Al Ali

Μη Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος



Hesham Al Qassim

Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος



Peter Baltussen

Μη Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος (διορίστηκε στις 4.11.2011)



Νίκος Χατζηνικολάου

Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος (διορίστηκε στις 1.7.2012)



Πανίκος Πουντζιουρής

Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος (διορίστηκε στις 1.7.2012)

∆ιευθύνων

Η Τράπεζα έχει υιοθετήσει Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και Εσωτερικούς Κανονισµούς Λειτουργίας µε βάση τις
πρόνοιες του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης που εκδόθηκε από το ΧΑΚ.
Σηµειώνεται ότι, µετά και τις πρόσφατες αλλαγές στη σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η Τράπεζα θα προχωρήσει σε
αναδιάρθρωση της σύνθεσης των Επιτροπών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στο προσεχές χρονικό διάστηµα.
1.2.

Κρατική Στήριξη
ας

Στην παράγραφο 1.11 του Ενηµερωτικού ∆ελτίου της 22

Μαΐου 2012 γίνεται αναφορά στο περιεχόµενο του ∆ιατάγµατος.
5
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Ο Υπουργός Οικονοµικών, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από τα άρθρα 6, 7 και 14 των περί της ∆ιαχείρισης
Χρηµατοοικονοµικών Κρίσεων Νόµων του 2011 και 2012, κατόπιν εισήγησης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και µε
τη σύµφωνη γνώµη αυτής, εξέδωσε (1) στις 14 Ιουνίου 2012 το περί της Αναδοχής των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης της
Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (Τροποποιητικό) ∆ιάταγµα του 2012 (Κ.∆.Π. 213/2012) το οποίο επέφερε
τροποποιήσεις οι οποίες σχετίζονται ιδιαίτερα µε τη διάθεση ∆ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία
και οι οποίες επεξηγήθηκαν στο πρώτο Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο ηµεροµηνίας 19 Ιουνίου 2012, (2) στις 23
Ιουλίου 2012, το περί της Αναδοχής των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (Τροποποιητικό)
(Αρ. 2) ∆ιάταγµα του 2012 (Κ.∆.Π. 274/2012) και (3) στις 14 Αυγούστου 2012, το περί της Αναδοχής των ∆ικαιωµάτων
Προτίµησης της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (Τροποποιητικό) (Αρ. 3) ∆ιάταγµα του 2012 (Κ.∆.Π.305/2012) (µαζί
αναφερόµενα το ‘∆ιάταγµα’).
Με βάση το Τροποποιητικό (Αρ. 2) ∆ιάταγµα του 2012 (Κ.∆.Π. 274/2012), η υποπαράγραφος (3) της παραγράφου 9 του
∆ιατάγµατος αντικαταστάθηκε µε την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο:
"Οι νέες µετοχές που αποκτά η ∆ηµοκρατία συνιστούν ειδική κατηγορία µετοχών, οι οποίες έχουν όλα τα δικαιώµατα ως και
οι συνήθεις µετοχές της τράπεζας, επιπρόσθετα και χωρίς επηρεασµό των δικαιωµάτων τα οποία η παράγραφος 11(1)-(4)
χορηγεί στη ∆ηµοκρατία ως κάτοχο των εν λόγω µετοχών. Οι νέες µετοχές της ∆ηµοκρατίας που συνιστούν τέτοια ειδική
κατηγορία(α) εισάγονται στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου, όπου πρωτογενώς έχουν εισαχθεί οι µετοχές της τράπεζας και δεν
εισάγονται σε άλλο χρηµατιστήριο ή άλλη οργανωµένη αγορά, εκτός εάν το απαιτήσει ο Υπουργός, και
(β) µε τη µεταβίβασή τους σε τρίτους παύουν να συνιστούν µετοχές τέτοιας ειδικής κατηγορίας και θεωρούνται συνήθεις
µετοχές:
Νοείται ότι, ο Υπουργός, µε απόφασή του η οποία δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, δύναται να
µετατρέψει τις εν λόγω ειδικής κατηγορίας µετοχές σε συνήθεις µετοχές της τράπεζας."
Με βάση το Τροποποιητικό (Αρ. 3) ∆ιάταγµα του 2012 (Κ.∆.Π. 305/2012), έγιναν οι ακόλουθες τροποποιήσεις επί του
∆ιατάγµατος:
"2. Η υποπαράγραφος (3) της παραγράφου 9 αντικαθίσταται µε την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο:
«Οι νέες µετοχές που αποκτά η ∆ηµοκρατία συνιστούν ειδική κατηγορία µετοχών, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 11 οι
οποίες έχουν όλα τα δικαιώµατα ως και οι συνήθεις µετοχές της τράπεζας, επιπρόσθετα και χωρίς επηρεασµό των
δικαιωµάτων και υποχρεώσεων της ∆ηµοκρατίας ως κατόχου των εν λόγω µετόχων, ως προβλέπεται στις
υποπαραγράφους (2) έως (5) της παραγράφου 11:
Νοείται ότι οι νέες µετοχές της ∆ηµοκρατίας που συνιστούν τέτοια ειδική κατηγορία:
(α) δεν εισάγονται σε χρηµατιστήριο ή άλλη οργανωµένη αγορά εκτός εάν το απαιτήσει ο Υπουργός και σε περίπτωση
εισαγωγής τους θα εισάγονται στο χρηµατιστήριο ή άλλη οργανωµένη αγορά µε βάση την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία
αναφορικά µε τις συνήθεις µετοχές της τράπεζας,
(β) µε τη µεταβίβαση τους σε τρίτους παύουν να συνιστούν µετοχές τέτοιας ειδικής κατηγορίας και αυτόµατα µετατρέπονται
6

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ

σε συνήθεις µετοχές της τράπεζας και εισάγονται σε χρηµατιστήριο ή οργανωµένη αγορά µε βάση την εκάστοτε ισχύουσα
νοµοθεσία αναφορικά µε τις συνήθεις µετοχές της τράπεζας, και
(γ) ο Υπουργός, µε απόφαση του η οποία δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, δύναται να µετατρέψει
τις εν λόγω ειδικής κατηγορίας µετοχές σε συνήθεις µετοχές της τράπεζας».
3. Οι υποπαράγραφοι (2) έως (6) της παραγράφου 11 αντικαθίσταται µε τις νέες ακόλουθες υποπαραγράφους:
«(2) Οι νέες µετοχές που αποκτώνται από τη ∆ηµοκρατία συνιστούν ειδική κατηγορία ως αναφέρεται στην υποπαράγραφο
(3) της παραγράφου 9, άλλη από την κατηγορία των συνήθων µετοχών της Τράπεζας εν όψει των ειδικών δικαιωµάτων και
υποχρεώσεων που συναρτώνται προς αυτές, εφόσον αποτελούν ιδιοκτησία της ∆ηµοκρατίας.
(3) Ανεξάρτητα και χωρίς επηρεασµό των προνοιών του Νόµου και των λοιπών προνοιών του παρόντος ∆ιατάγµατος, οι
µετοχές της ειδικής αυτής κατηγορίας φέρουν τα ειδικά δικαιώµατα και υποχρεώσεις που αναφέρονται στην επόµενη
υποπαράγραφο (4), εφόσον αυτές εξακολουθούν να αποτελούν ιδιοκτησία της ∆ηµοκρατίας, ανεξάρτητα από το ποσοστό
των µετοχών της ∆ηµοκρατίας στο σύνολο των εκδοµένων µετοχών της Τράπεζας ή το ποσό συµµετοχής της ∆ηµοκρατίας
στην ιδιοκτησιακή δοµή της Τράπεζας.

(4) Τα ειδικά δικαιώµατα και υποχρεώσεις που φέρουν οι µετοχές της ∆ηµοκρατίας είναι:
(α) ∆ιορισµός της πλειοψηφίας των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που γίνεται από τον Υπουργό µε τη σύµφωνη
γνώµη της Κεντρικής Τράπεζας και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονοµικών,
(β) ∆ικαίωµα αρνησικυρίας σε όλες τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που ασκείται µε τη σύµφωνη γνώµη δύο
τουλάχιστον από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που διορίζονται από τον Υπουργό,
(γ) Έγκριση του Υπουργού κάθε απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Τράπεζας προτού τεθεί σε ισχύ,
(δ) Εξουσίες που ασκούνται από τουλάχιστον την πλειοψηφία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που διορίζονται από
τον Υπουργό, µε την επιφύλαξη ότι η υπό σηµείο (iv) εξουσία δύναται να ασκείται από οποιοδήποτε µέλος που διορίζεται
από τον Υπουργό, όπως:
(i) σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Τράπεζας,
(ii) αναβολή επί τρεις (3) τουλάχιστον ηµέρες των συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της τράπεζας,
προκειµένου να λάβουν οδηγίες από τον Υπουργό, ο οποίος διαβουλεύεται για το σκοπό αυτό µε την Κεντρική
Τράπεζα της Κύπρου,
(iii) διακοπή των συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της τράπεζας και αναβολή τους σύµφωνα µε το σηµείο (ii)
και
(iv) ελεύθερη πρόσβαση στα βιβλία και στοιχεία της τράπεζας,
(ε) ∆ικαίωµα του Υπουργού να ζητήσει από την τράπεζα οποιαδήποτε στοιχεία ή πληροφορίες.
(στ) Υποχρέωση παραχώρησης δικαιωµάτων αγοράς µετοχών (share warrants) κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 6:
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Νοείται ότι (i) τα δικαιώµατα αγοράς µετοχών δεν εισάγονται σε οποιοδήποτε χρηµατιστήριο ή οργανωµένη αγορά,
(ii) οι µετοχές της ∆ηµοκρατίας µε την απόκτηση τους από δικαιούχους σε ενάσκηση των δικαιωµάτων αγοράς µετοχών
(share warrants) µετατρέπονται αυτόµατα σε συνήθεις µετοχές της Τράπεζας.
(5) Τα ειδικά δικαιώµατα που φέρουν οι µετοχές της ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε την υποπαράγραφο (4) είναι επιπρόσθετα
και χωρίς επηρεασµό κάθε άλλου δικαιώµατος που οι µετοχές αυτές φέρουν µε βάση τις πρόνοιες του ιδρυτικού εγγράφου
και του καταστατικού της τράπεζας και του παρόντος ∆ιατάγµατος και κάθε άλλης εξουσίας ή δικαιώµατος της ∆ηµοκρατίας
ή του Υπουργού που παρέχεται µε βάση οποιαδήποτε πρόνοια του παρόντος ∆ιατάγµατος.»
4. Οι υποπαράγραφοι (7) έως (13) της παραγράφου 11 αναριθµούνται σε υποπαραγράφους (6) έως (12) αντίστοιχα.
5. Η υποπαράγραφος 12 αντικαθίσταται µε την ακόλουθη παράγραφο:
«12. Επί της δια του παρόντος ∆ιατάγµατος συµµετοχής της ∆ηµοκρατίας στην ιδιοκτησιακή δοµή της τράπεζας δεν
εφαρµόζονται οι διατάξεις του περί Εταιρειών Νόµου και κάθε νόµου που διέπει θέµατα της κεφαλαιαγοράς,
περιλαµβανοµένων και του περί ∆ηµοσίων Ρυθµιζόµενων Αγορών Νόµου και των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών
Κύπρου Νόµων και των Κανονισµών και Κανονιστικών ∆ιατάξεων που εκδόθηκαν δυνάµει αυτού, όπως εκάστοτε
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται»."
1.3.

Πιστοληπτική ∆ιαβάθµιση
ας

Η παρούσα παράγραφος αφορά το περιεχόµενο της παραγράφου 1.17 του Ενηµερωτικού ∆ελτίου 22

Μαΐου 2012 καθώς

και της παραγράφου 1.3 του Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου ηµεροµηνίας 19 Ιουνίου 2012.
Στις 27 Ιουνίου 2012, ο πιστοληπτικός οίκος αξιολόγησης Fitch, µετά την υποβάθµιση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας,
υποβάθµισε τη µακροπρόθεσµη διαβάθµιση της Τράπεζας σε ξένο και εγχώριο νόµισµα σε ’ΒΒ‘ από ‘ΒΒ+‘. Επίσης, η
βραχυπρόθεσµη διαβάθµιση επιβεβαιώθηκε στο ‘Β‘ και ο ορίζοντας των διαβαθµίσεων τοποθετήθηκε σε ‘αρνητική
παρακολούθηση‘ από ‘υπό αναθεώρηση για πιθανή υποβάθµιση‘.
Επιπρόσθετα, στις 18 Ιουλίου 2012, ο πιστοληπτικός οίκος αξιολόγησης Fitch, µετά την ολοκλήρωση της
ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας από το κράτος, προχώρησε στην αναβάθµιση της διαβάθµισης βιωσιµότητας της
Τράπεζας από ‘f ‘σε ‘cc’. Τα υπόλοιπα ratings της Τράπεζας δεν επηρεάστηκαν από την εν λόγω αναβάθµιση.
Ο πίνακας της παραγράφου 1.17 του Ενηµερωτικού ∆ελτίου 22

ας

Μαΐου 2012 καθώς και της παραγράφου 1.3 του

Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου ηµεροµηνίας 19 Ιουνίου 2012 διαµορφώνεται ως εξής.

8

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ

ΟΙΚΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΑΘΜΙ∆Α

Moody’s
Προσδοκία (Outlook)

Υπό επιτήρηση για πιθανή υποβάθµιση

Τραπεζικές καταθέσεις σε τοπικό νόµισµα (Global local currency deposit ratings)

B3/Not Prime

Τραπεζικές καταθέσεις σε ξένο νόµισµα (Foreign currency deposit ratings)

B3/Not Prime

Χρηµατοοικονοµική ευρωστία (Bank financial strength)

Ε

Fitch
Προσδοκία (Outlook)

Αρνητική παρακολούθηση

Μακροπρόθεσµη βαθµίδα (Long-term issuer default rating)

ΒΒ

Βραχυπρόθεσµη βαθµίδα (Short-term issuer default rating)

B

Βαθµίδα βιωσιµότητας (viability rating)

cc

Βαθµίδα στήριξης (Support rating)

3

Σηµειώνεται ότι στις 2 Αυγούστου 2012, ο πιστοληπτικός οίκος αξιολόγησης Standard & Poor’s προχώρησε σε υποβάθµιση
της µακροπρόθεσµης πιστοληπτικής αξιολόγησης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σε “BB” από “BB+”, θέτοντάς την σε
καθεστώς παρακολούθησης µε πιθανές αρνητικές συνέπειες (credit watch negative).
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2

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Το παρόν ∆εύτερο Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο περιλαµβάνει πρόσφατες πληροφορίες και εξελίξεις οι οποίες
επηρεάζουν το περιεχόµενο της Ενότητας 2, "Παράγοντες Κινδύνου", του Ενηµερωτικού ∆ελτίου ηµεροµηνίας 22 Μαΐου
2012 ως συµπληρώθηκε µε το πρώτο Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο ηµεροµηνίας 19 Ιουνίου 2012. Εποµένως, οι
επενδυτές προτρέπονται όπως κατά την ανάγνωση της Ενότητας 2 του Ενηµερωτικού ∆ελτίου λάβουν υπόψη το σύνολο
των πληροφοριών που παρατίθενται στα Συµπληρωµατικά Ενηµερωτικά ∆ελτία.
Αναφέρεται επίσης ότι σε σχέση µε τις µετοχές ειδικής κατηγορίας που κατέχει η Κυπριακή ∆ηµοκρατία σηµειώνονται τα
ακόλουθα:
•

Σε περίπτωση µεταβίβασής τους σε τρίτα πρόσωπα και της αυτόµατης µετατροπής τους σε συνήθεις µετοχές και
εισαγωγής τους προς διαπραγµάτευση δύναται (α) να αυξηθεί σηµαντικά η προσφορά συνήθων εισηγµένων µετοχών
της Τράπεζας µε πιθανό αρνητικό αντίκτυπο πάνω στην χρηµατιστηριακή αξία των συνήθων µετοχών της Τράπεζας
και (β) να επέλθουν σηµαντικές αλλαγές στο καθεστώς µετοχικού ελέγχου της Τράπεζας, ο αντίκτυπος των οποίων θα
καθοριστεί από τις ενέργειες του/των νέου/ων κυρίου/ων µετόχου/ων.

•

Εφόσον κατέχεται οποιοσδήποτε αριθµός µετοχών ειδικής κατηγορίας από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία (ή συνήθων
µετοχών σε περίπτωση µετατροπής), θα ισχύουν για την Κυπριακή ∆ηµοκρατία τα ειδικά δικαιώµατα και υποχρεώσεις
που προνοεί το ∆ιάταγµα και οι όποιες τροποποιήσεις του.

•

Μέχρι την µετατροπή όλων των µετοχών ειδικής κατηγορίας σε συνήθεις, η κεφαλαιακή αξία των συνήθων µετοχών
της Τράπεζας όπως θα παρουσιάζεται σε διάφορα χρηµατιστηριακά έντυπα και καταστάσεις θα διαφέρει από την
κεφαλαιακή αξία του συνόλου µετοχών της Τράπεζας όπου αυτή θα ορίζεται από το σύνολο συνήθων µετοχών και
µετοχών ειδικής κατηγορίας.

•

Σε περίπτωση µεταβίβασης µετοχών ειδικής κατηγορίας σε τρίτα πρόσωπα και της αυτόµατης µετατροπής τους σε
συνήθεις µετοχές και εισαγωγής τους, η εισαγωγή προς διαπραγµάτευση θα τελεί υπό την αίρεση εξασφάλισης των
σχετικών εγκρίσεων των αρµόδιων αρχών.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ & ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

Γραµµατέας:

Ζακελίνα Λοϊζίδου-Λάµπερτ

∆ιευθυντές Έκδοσης:

Laiki Financial Services Ltd*
Laiki Capital House, Λεωφόρος Βύρωνος 26, 1096 Λευκωσία

Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε.
Κηφισίας 24Β, Μαρούσι 15125, Αθήνα

Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης

Laiki Financial Services Ltd

Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού
∆ελτίου:
Ανάδοχος Υπεύθυνος Είσπραξης:

Cyprus Popular Bank Public Co Ltd

Ανάδοχος Έκδοσης ∆ικαιωµάτων

Κυπριακή ∆ηµοκρατία

Προτίµησης:
Ελεγκτές:

Εγγεγραµµένο Γραφείο και Γραφείο

PricewaterhouseCoopers Limited

Grant Thornton (Cyprus) Limited

Julia House

Nimeli Court, Block C

Θεµιστοκλή ∆έρβη 3

Αγίου Νικολάου 41-49

1066 Λευκωσία

2408 Λευκωσία

Λεωφόρος Λεµεσού 154, 2025 Λευκωσία, T.Θ. 22032, 1598 Λευκωσία

∆ιοίκησης:

* Νέο όνοµα της Marfin CLR (Financial Services) Ltd από 4 Ιουλίου 2012
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ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ / ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου έγινε σύµφωνα µε τον περί ∆ηµόσιας
Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµο του 2005 (Ν.114(Ι)/2005) της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και τον Κανονισµό (ΕΚ)
809/2004 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Τράπεζα αναλαµβάνει την πλήρη ευθύνη για τις πληροφορίες που παρατίθενται στο παρόν Συµπληρωµατικό
Ενηµερωτικό ∆ελτίο και βεβαιώνει ότι αυτές είναι σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και ότι δεν υπάρχουν παραλείψεις που
θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενό του.
Οι υπογράφοντες ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd, είναι επίσης συλλογικά και ατοµικά
υπεύθυνοι για τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο και βεβαιώνουν ότι,
έχοντας λάβει κάθε εύλογο µέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι, εξ όσων γνωρίζουν,
σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενό του.
Το παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο περιέχει πληροφορίες τις οποίες η δηµοσιοποίησή τους προβλέπεται από
τον Κανονισµό (ΕΚ) 809/2004 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίες αφορούν την Τράπεζα,
τον Όµιλό της και τη δηµόσια προσφορά. Η Τράπεζα και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που είναι υπεύθυνοι για τη
σύνταξη του Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου, βεβαιώνουν ότι αυτό έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του
περί ∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµου του 2005 (Ν.114(Ι)/2005) της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και του
Κανονισµού 809/2004 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Το παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο περιλαµβάνει τις πρόσφατες πληροφορίες για την Cyprus Popular Bank Public
Co Ltd που ανέκυψαν ή διαπιστώθηκαν κατά το χρόνο που µεσολάβησε από την έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
ης

Κύπρου του Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου της Τράπεζας της 19 Ιουνίου 2012, όπως προβλέπεται από το άρθρο
14(1) του περί ∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµου του 2005 (Ν.114(Ι)/2005) της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.
Εάν υπάρχει διαφορά µεταξύ (α) των δηλώσεων που περιέχονται στο παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο και (β) των
αντίστοιχων δηλώσεων που περιέχονται στο εγκεκριµένο Ενηµερωτικό ∆ελτίο της 22ας Μαΐου 2012 και στο εγκεκριµένο πρώτο
Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο της 19ης Ιουνίου 2012, οι δηλώσεις στο υπό (α) υπερισχύουν. Σηµειώνεται ότι στο παρόν
Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο ισχύουν οι ορισµοί που περιλαµβάνονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο της 22ας Μαΐου 2012.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί ∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµου του 2005 (Ν.114(Ι)/2005), το
παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο υπογράφεται από τους ακόλουθους:
Ανδρέας Φιλίππου - Πρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Χρίστος Στυλιανίδης - ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Παναγιώτης Κουννής - Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Κρις Παύλου - Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ανδρέας Ζαχαριάδης - Μη Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Σπύρος Επισκόπου - Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μάριος Χατζηγιαννάκης - Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ανδρέας Τρόκκος - Μη Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
12
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Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης είναι η Laiki Financial Services Ltd, η οποία υπογράφει το παρόν Συµπληρωµατικό
Ενηµερωτικό ∆ελτίο. Η Laiki Financial Services Ltd δηλώνει ότι, αφού έλαβε κάθε εύλογο µέτρο για το σκοπό αυτό, οι
πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο είναι, εξ όσων γνωρίζει, σύµφωνες µε την
πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενό του.
Ανάδοχος Έκδοσης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης ήταν η Κυπριακή ∆ηµοκρατία ενώ Ανάδοχος Υπεύθυνος Είσπραξης ήταν η
Cyprus Popular Bank Public Co Ltd.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΜΑΪΟΥ 2012 ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
∆ΕΛΤΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

5.1

∆ιορισµός νέων µελών στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας

Η παρούσα παράγραφος αφορά τις παραγράφους 4.14 και 4.15 του Ενηµερωτικού ∆ελτίου της 22

ας

Μαΐου 2012 και την

ης

παράγραφο 5.1 του Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου της 19 Ιουνίου 2012 και τις επικαιροποιεί αναλόγως.
Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των µετόχων της Τράπεζας της 21ης Ιουνίου 2012, επικυρώθηκε ο διορισµός των
Συµβούλων κ.κ. Μιχάλη Σαρρή, Κρις Παύλου και Peter Baltussen, οι οποίοι είχαν διορισθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Οι
εκ περιτροπής απερχόµενοι Σύµβουλοι κ.κ. Βασίλης Θεοχαράκης και Μάρκος Φόρος, δεν προσφέρθηκαν για επανεκλογή.
Στις 12 Ιουλίου 2012, η Τράπεζα ανακοίνωσε τον διορισµό δύο νέων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των κ.κ. Νίκου
Χατζηνικολάου και Πανίκου Πουντζιουρή, από τον Υπουργό Οικονοµικών µε τη σύµφωνη γνώµη της Κεντρικής Τράπεζας
και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονοµικών, βάσει της παραγράφου 11(1) του ∆ιατάγµατος.
Κατά τη συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ηµεροµηνίας 9 Αυγούστου 2012, ο κος Μιχάλης Σαρρής παραιτήθηκε από
τη θέση του Μη Εκτελεστικού Προέδρου και µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εξέλεξε οµόφωνα
ως Μη Εκτελεστικό Πρόεδρό του, τον κ. Ανδρέα Φιλίππου.
Τα βιογραφικά σηµειώµατα των παραπάνω νέων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας παρατίθενται πιο κάτω:
Νίκος Χατζηνικολάου

Είναι Fellow του Ιnstitute of Chartered Certified Public Accountants. Ξεκίνησε τη
σταδιοδροµία

του στην Εταιρεία Russell&Co.(Εrnst&Young) το 1958 και στη συνέχεια

εργάστηκε στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Το 1970 εργοδοτήθηκε από τη Λαϊκή
Τράπεζα σε διευθυντικές θέσεις µεταξύ των οποίων Αρχιλογιστής και Γενικός ∆ιευθυντής
∆ιοικητικών Υπηρεσιών. Το 1996 εκλέγηκε Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Λαϊκής
Τράπεζας και ανέλαβε Εκτελεστικός Σύµβουλος Τραπεζικών Εργασιών και στη συνέχεια
Εκτελεστικός Σύµβουλος ∆ιοικητικών Υπηρεσιών. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στη
Λαϊκή Τράπεζα συµµετείχε επίσης σε ∆ιοικητικά Συµβούλια θυγατρικών εταιρειών και σε
σηµαντικές Επιτροπές της Τράπεζας. Μετά την αφυπηρέτησή του το 2002 εργάσθηκε ως
Σύµβουλος Επιχειρήσεων για θέµατα Τραπεζικών και Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών.
∆ιετέλεσε επίσης Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας Αναπτύξεως.
Πανίκος Πουντζιουρής

Σπούδασε Οικονοµικά στο Πανεπιστήµιο του Νοttingham στο Ηνωµένο Βασίλειο από το
οποίο στη συνέχεια απέκτησε δίπλωµα Master in Business Administration(MBA) και
δικτατορικό δίπλωµα (Ph.D) µε θέµα Growth Model for Smaller Firms in Cyprus. Eργάστηκε
ως Senior Lecturer in Entrepreneurship στο Manchester Business School και στη συνέχεια
ως Associate Professor in Entrepreneurship στο Cyprus Institute of Management (CIIM) στην
Κύπρο. Σήµερα είναι Professor and Ηead of International Business and Management School
του University of Central Lancashire (UCLAN) στην Κύπρο. ∆ιετέλεσε Πρόεδρος του
International Family Enterprise Research Academy (IFERA) και µέλος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Ιnstitute for Small Business Entrepreneurship (ISBE). To 2011 βραβεύτηκε
από το Family Firm Institute (FFI) µε το FFI International Award.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου απαρτίζεται από
14
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τους ακόλουθους:


Ανδρέας Φιλίππου

Πρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος



Χρίστος Στυλιανίδης

∆ιευθύνων Σύµβουλος Οµίλου, Εκτελεστικό Μέλος



Παναγιώτης Κουννής

Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος Οµίλου, Εκτελεστικό Μέλος



Σπύρος Επισκόπου

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος



Ανδρέας Ζαχαριάδης

Μη Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος



Κρις Παύλου

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος



Στέλιος Στυλιανού

Μη Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος



Ανδρέας Τρόκκος

Μη Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος



Μάριος Χατζηγιαννάκης

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος



Fadel Al Ali

Μη Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος



Hesham Al Qassim

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος



Peter Baltussen

Μη Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος



Νίκος Χατζηνικολάου

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος



Πανίκος Πουντζιουρής

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σηµειώνεται ότι, µετά και τις πρόσφατες αλλαγές στη σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η Τράπεζα θα προχωρήσει σε
αναδιάρθρωση της σύνθεσης των Επιτροπών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στο προσεχές χρονικό διάστηµα.
5.2

Χρονοδιαγράµµατα ∆ικαιωµάτων Προτίµησης και ανταλλαγής Επιλέξιµων Αξιογράφων Κεφαλαίου
ας

Η παρούσα παράγραφος αναφέρεται στο περιεχόµενο των παραγράφων 5.1 και 6.3 του Ενηµερωτικού ∆ελτίου 22

Μαΐου

2012.
Η 25η Μαΐου 2012 ήταν η ηµεροµηνία διαπραγµάτευσης (last cum date) της µετοχής της Τράπεζας µέχρι την οποία τα
πρόσωπα που θα αποκτούσαν µετοχές της Τράπεζας θα δικαιούνταν να λάβουν µέρος στη δωρεάν παραχώρηση
∆ικαιωµάτων Προτίµησης. Από τις 28 Μαΐου 2012, η µετοχή της Τράπεζας διαπραγµατευόταν χωρίς το δικαίωµα δωρεάν
παραχώρησης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης. Η Ηµεροµηνία Καταγραφής/ Ηµεροµηνία Αρχείου ∆Π (Record Date Rights) στο
τέλος της οποίας έγινε καταγραφή στα αρχεία του ΧΑΚ και του ΧΑ των προσώπων που δικαιούνται να λάβουν µέρος στη
η

δωρεάν παραχώρηση ∆ικαιωµάτων Προτίµησης ήταν η 30 Μαΐου 2012.
Η Ηµεροµηνία Αρχείου ΑΕΚ για αποστολή εγγράφων σχετικά µε την εθελοντική ανταλλαγή Επιλέξιµων Αξιογράφων µε
Αξιόγραφα Ενισχυµένου Κεφαλαίου ή/και Νέες Μετοχές Ανταλλαγής της Τράπεζας ήταν η 30η Μαΐου 2012, δηλαδή οι
επενδυτές που αγόρασαν Επιλέξιµα Αξιόγραφα µέχρι τη λήξη της συνεδρίας του ΧΑΚ στις 25 Μαΐου 2012 είχαν δικαίωµα
συµµετοχής στην έκδοση Αξιογράφων Ενισχυµένου Κεφαλαίου / Νέων Μετοχών Ανταλλαγής της Τράπεζας. ∆ικαίωµα
α

συµµετοχής είχαν επίσης τα πρόσωπα που απέκτησαν Επιλέξιµα Αξιόγραφα µέχρι την 22 Ιουνίου 2012.
Οι Ενηµερωτικές Επιστολές ∆Π και οι Ενηµερωτικές Επιστολές ΑΕΚ στάλθηκαν στους δικαιούχους στις 7 Ιουνίου 2012.
Υπενθυµίζεται ότι τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης υπόκειντο σε διαπραγµάτευση στο ΧΑΚ και στο ΧΑ από τις 15 Ιουνίου 2012
µέχρι και τις 22 Ιουνίου 2012 ενώ η περίοδος υποβολής αιτήσεων για (α) άσκηση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης, (β)
άσκηση του ∆ικαιώµατος Προεγγραφής και (γ) ανταλλαγή Επιλέξιµων Αξιογράφων µε Αξιόγραφα Ενισχυµένου Κεφαλαίου
ή/και Νέες Μετοχές Ανταλλαγής, άρχισε στις 15 Ιουνίου 2012 και ολοκληρώθηκε στις 29 Ιουνίου 2012.
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Τέλος, η 30η Ιουνίου 2012 ήταν η ηµεροµηνία κατά την οποία εκδόθηκαν οι Νέες Μετοχές ∆Π καθώς και οι Νέες Μετοχές
Ανταλλαγής.
Στις 2 Ιουλίου 2012, η Τράπεζα ανακοίνωσε ότι το συνολικό ποσό των εγγραφών στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε
έκδοση ∆ικαιωµάτων Προτίµησης ανήλθε σε €3.013.561,20, εκ των οποίων €2.843.525,80 προήλθαν από την άσκηση
∆ικαιωµάτων Προτίµησης και €170.035,40 από αιτήσεις προεγγραφής για αδιάθετα ∆ικαιώµατα Προτίµησης. Κατά
συνέπεια εκδόθηκαν και παραχωρήθηκαν στους δικαιούχους 30.135.612 νέες συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας €0,10
έκαστη, οι οποίες παρέχουν τα ίδια δικαιώµατα (rank pari passu) µε τις υφιστάµενες µετοχές για όλους τους σκοπούς.
Ως αποτέλεσµα των πιο πάνω και λόγω του ότι η Κυπριακή ∆ηµοκρατία, µε βάση τους όρους του ∆ιατάγµατος, ενεργούσε
ως ανάδοχος στην έκδοση κεφαλαίου της Τράπεζας ύψους €1,8 δις, οι µετοχές που προέκυψαν από τα αδιάθετα
∆ικαιώµατα Προτίµησης που παραχωρήθηκαν στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία µε τιµή απόκτησης €0,10 ανήρθαν σε
17.960.598.952.
Επίσης, κατά την προσφορά για εθελοντική ανταλλαγή Επιλέξιµων Αξιογράφων µε συνήθεις µετοχές της Τράπεζας,
προέκυψαν 1.769.840.000 νέες συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας €0,10.
Τέλος, η Τράπεζα ανακοίνωσε ότι σε σχέση µε την προσφορά για ανταλλαγή Επιλέξιµων Αξιογράφων µε ΑΕΚ,
υποβλήθηκαν αιτήσεις για µετατροπή σε 147.892 ΑΕΚ ονοµαστικής αξίας €1.000 έκαστο. Οι αιτήσεις για εθελοντική
ανταλλαγή µε ΑΕΚ δεν ήταν δυνατό να ικανοποιηθούν δεδοµένου ότι δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις και οι όροι έκδοσής
τους µε βάση το Ενηµερωτικό ∆ελτίο ηµεροµηνίας 22ας Μαΐου 2012 και του Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου
ης

ηµεροµηνίας 19 Ιουνίου 2012.
Στις 4 Ιουλίου 2012, η Τράπεζα εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία, µεταξύ άλλων, αναφερόταν ότι:
"∆εδοµένης της έκβασης της πρότασης εθελοντικής ανταλλαγής των υφιστάµενων αξιογράφων κεφαλαίου µε συνήθεις
µετοχές και / ή νέα Αξιόγραφα Ενισχυµένου Κεφαλαίου και αφού οριστικοποιηθούν τα οικονοµικά αποτελέσµατα του
πρώτου εξαµήνου του 2012, η Τράπεζα θα προχωρήσει σε διαβούλευση µε την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου για
επαναπροσδιορισµό των κεφαλαιακών της αναγκών και αναθεώρηση του κεφαλαιακού της πλάνου στη βάση των
κοινοτικών κανόνων για κρατικές ενισχύσεις."
Στις 25 Ιουλίου 2012, η Τράπεζα ανακοίνωσε ότι "η διαπραγµάτευση των µετοχών που έχουν προκύψει από την άσκηση
των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης και από την ανταλλαγή επιλέξιµων αξιογράφων µε µετοχές όπως προνοεί το Ενηµερωτικό
∆ελτίο, δεν θα αρχίσει στις 25 Ιουλίου, 2012 ως έχει ήδη ανακοινωθεί, αλλά αφού εγκριθεί από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς το Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο εντός των επόµενων ηµερών."
Η διαπραγµάτευση των Νέων Μετοχών ∆Π καθώς και των Νέων Μετοχών Ανταλλαγής στο ΧΑΚ και στο ΧΑ αναµένεται να
ξεκινήσει στις 24 Αυγούστου 2012. Σηµειώνεται ότι σχετικά µε την εισαγωγή των Νέων Μετοχών ∆Π που παραχωρήθηκαν
στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία δυνάµει του ∆ιατάγµατος ισχύουν όσα αναφέρονται στο περί της Αναδοχής των ∆ικαιωµάτων
Προτίµησης της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (Τροποποιητικό) (Αρ. 3) ∆ιάταγµα του 2012 (βλ. Ενότητα 5.3).
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την υποπαράγραφο (3) της παραγράφου 9 του ∆ιατάγµατος, οι µετοχές που κατέχει η
Κυπριακή ∆ηµοκρατία δεν εισάγονται στο ΧΑΚ ή στο ΧΑ, εκτός αν το απαιτήσει ο Υπουργός.
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Σηµειώνεται πως πρόσωπα που έχουν υποβάλει αιτήσεις ανταλλαγής αξιογράφων και προς τα οποία έχουν εκδοθεί νέες
Μετοχές έχουν υποβάλει παράπονα προς την Τράπεζα, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Κεντρική Τράπεζα. Αριθµός
προσώπων έχει επίσης καταχωρήσει αγωγή κατά της Τράπεζας, µεταξύ άλλων. Σχετικές πληροφορίες παρατίθενται στην
Ενότητα 5.6.
Σε σχέση µε το πιο πάνω θέµα στις 7 Αυγούστου 2012 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απέστειλε επιστολή στην Τράπεζα που
περιλάµβανε εισήγηση για να µην εισαχθούν προς διαπραγµάτευση οι Μετοχές Ανταλλαγής προσώπων που υπέβαλαν
καταγγελία µε διαδικασία που θα καθοριστεί από την Τράπεζα. Κατά την ίδια ηµεροµηνία η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
εξέδωσε και σχετική ανακοίνωση, το πλήρες κείµενο της οποίας είναι διαθέσιµο στην επίσηµη ιστοσελίδα της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς.
Σχετικά µε το θέµα, η Τράπεζα εξέδωσε, στις 13 Αυγούστου 2012, την πιο κάτω ανακοίνωση:
"Η Τράπεζα, σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου αναφορικά µε το ενδεχόµενο
καθυστέρησης στην εισαγωγή στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηµατιστήριο Αθηνών των Μετοχών Ανταλλαγής,
στις περιπτώσεις όπου υποβλήθηκαν παράπονα από πρόσωπα που αµφισβητούν τη διαδικασία που ακολουθήθηκε,
ανακοινώνει τα εξής:
Η Τράπεζα έχει ακολουθήσει πλήρως τις καθιερωµένες νοµότυπες διαδικασίες όσον αφορά τις προτάσεις εθελοντικής
ανταλλαγής αξιογράφων µε Μετοχές Ανταλλαγής, οι οποίες εκδόθηκαν στις 30 Ιουνίου, 2012 στη βάση των προνοιών του
εγκεκριµένου Ενηµερωτικού ∆ελτίου ηµεροµηνίας 22 Μαΐου, 2012 (ως συµπληρώθηκε), καθώς και των σχετικών διατάξεων
της νοµοθεσίας.
Η Τράπεζα αποφάσισε να προχωρήσει µε την εισαγωγή όλων των Μετοχών Ανταλλαγής που εκδόθηκαν στα πλαίσια των
προτάσεων εθελοντικής ανταλλαγής αξιογράφων. Η εισαγωγή προς διαπραγµάτευση των Μετοχών Ανταλλαγής δεν
επηρεάζει οποιαδήποτε δικαιώµατα των προσώπων που για οποιοδήποτε λόγο επιλέξουν να προχωρήσουν σε νοµική
διαδικασία σε σχέση µε το συγκεκριµένο θέµα. Επίσης, η απόφαση της Τράπεζας διασφαλίζει µεταξύ άλλων, ότι δεν θα
επέλθει καθυστέρηση στην εισαγωγή των Μετοχών Ανταλλαγής προς όφελος των κατόχων που είναι ικανοποιηµένοι µε την
ανταλλαγή και οι οποίοι αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των κατόχων τέτοιων µετοχών.
Σηµειώνεται ότι η Τράπεζα, στοχεύοντας στην πλήρη συµµόρφωση µε τις ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις της Κεντρικής
Τράπεζας, ακολουθεί τις καθιερωµένες αποτελεσµατικές και διαφανείς διαδικασίες για την ενδελεχή εξέταση παραπόνων
που λαµβάνονται από πρόσωπα που απέκτησαν Μετοχές Ανταλλαγής µέσω των εθελοντικών προτάσεων ανταλλαγής
αξιογράφων µε µετοχές."
5.3

Αλλαγές στο ∆ιάταγµα

Στις 23 Ιουλίου 2012, ο Υπουργός Οικονοµικών, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από τα άρθρα 6, 7 και 14 των
περί της ∆ιαχείρισης Χρηµατοοικονοµικών Κρίσεων Νόµων του 2011 και 2012, κατόπιν εισήγησης της Κεντρικής Τράπεζας
της Κύπρου και µε τη σύµφωνη γνώµη αυτής, εξέδωσε το περί της Αναδοχής των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης της Cyprus
Popular Bank Public Co Ltd (Τροποποιητικό) (Αρ. 2) ∆ιάταγµα του 2012 (Κ.∆.Π. 274/2012) µε το οποίο αντικαταστάθηκε η
υποπαράγραφος (3) της παραγράφου 9 του ∆ιατάγµατος µε την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο:
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"Οι νέες µετοχές που αποκτά η ∆ηµοκρατία συνιστούν ειδική κατηγορία µετοχών, οι οποίες έχουν όλα τα δικαιώµατα ως και
οι συνήθεις µετοχές της τράπεζας, επιπρόσθετα και χωρίς επηρεασµό των δικαιωµάτων τα οποία η παράγραφος 11(1)-(4)
χορηγεί στη ∆ηµοκρατία ως κάτοχο των εν λόγω µετοχών. Οι νέες µετοχές της ∆ηµοκρατίας που συνιστούν τέτοια ειδική
κατηγορία(α) εισάγονται στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου, όπου πρωτογενώς έχουν εισαχθεί οι µετοχές της τράπεζας και δεν
εισάγονται σε άλλο χρηµατιστήριο ή άλλη οργανωµένη αγορά, εκτός εάν το απαιτήσει ο Υπουργός, και
(β) µε τη µεταβίβασή τους σε τρίτους παύουν να συνιστούν µετοχές τέτοιας ειδικής κατηγορίας και θεωρούνται συνήθεις
µετοχές:
Νοείται ότι, ο Υπουργός, µε απόφασή του η οποία δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, δύναται να
µετατρέψει τις εν λόγω ειδικής κατηγορίας µετοχές σε συνήθεις µετοχές της τράπεζας."
Το Τροποποιητικό ∆ιάταγµα (Κ.∆.Π. 274/2012) ισχύει από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας, δηλαδή την 23η Ιουλίου 2012.
Με βάση το Τροποποιητικό (Αρ. 3) ∆ιάταγµα του 2012 (Κ.∆.Π. 305/2012), έγιναν οι ακόλουθες τροποποιήσεις επί του
∆ιατάγµατος:
"2. Η υποπαράγραφος (3) της παραγράφου 9 αντικαθίσταται µε την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο:
«Οι νέες µετοχές που αποκτά η ∆ηµοκρατία συνιστούν ειδική κατηγορία µετοχών, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 11 οι
οποίες έχουν όλα τα δικαιώµατα ως και οι συνήθεις µετοχές της τράπεζας, επιπρόσθετα και χωρίς επηρεασµό των
δικαιωµάτων και υποχρεώσεων της ∆ηµοκρατίας ως κατόχου των εν λόγω µετόχων, ως προβλέπεται στις
υποπαραγράφους (2) έως (5) της παραγράφου 11:
Νοείται ότι οι νέες µετοχές της ∆ηµοκρατίας που συνιστούν τέτοια ειδική κατηγορία:
(α) δεν εισάγονται σε χρηµατιστήριο ή άλλη οργανωµένη αγορά εκτός εάν το απαιτήσει ο Υπουργός και σε περίπτωση
εισαγωγής τους θα εισάγονται στο χρηµατιστήριο ή άλλη οργανωµένη αγορά µε βάση την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία
αναφορικά µε τις συνήθεις µετοχές της τράπεζας,
(β) µε τη µεταβίβαση τους σε τρίτους παύουν να συνιστούν µετοχές τέτοιας ειδικής κατηγορίας και αυτόµατα µετατρέπονται
σε συνήθεις µετοχές της τράπεζας και εισάγονται σε χρηµατιστήριο ή οργανωµένη αγορά µε βάση την εκάστοτε ισχύουσα
νοµοθεσία αναφορικά µε τις συνήθεις µετοχές της τράπεζας, και
(γ) ο Υπουργός, µε απόφαση του η οποία δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, δύναται να µετατρέψει
τις εν λόγω ειδικής κατηγορίας µετοχές σε συνήθεις µετοχές της τράπεζας».
3. Οι υποπαράγραφοι (2) έως (6) της παραγράφου 11 αντικαθίσταται µε τις νέες ακόλουθες υποπαραγράφους:
«(2) Οι νέες µετοχές που αποκτώνται από τη ∆ηµοκρατία συνιστούν ειδική κατηγορία ως αναφέρεται στην υποπαράγραφο
(3) της παραγράφου 9, άλλη από την κατηγορία των συνήθων µετοχών της Τράπεζας εν όψει των ειδικών δικαιωµάτων και
υποχρεώσεων που συναρτώνται προς αυτές, εφόσον αποτελούν ιδιοκτησία της ∆ηµοκρατίας.
18
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(3) Ανεξάρτητα και χωρίς επηρεασµό των προνοιών του Νόµου και των λοιπών προνοιών του παρόντος ∆ιατάγµατος, οι
µετοχές της ειδικής αυτής κατηγορίας φέρουν τα ειδικά δικαιώµατα και υποχρεώσεις που αναφέρονται στην επόµενη
υποπαράγραφο (4), εφόσον αυτές εξακολουθούν να αποτελούν ιδιοκτησία της ∆ηµοκρατίας, ανεξάρτητα από το ποσοστό
των µετοχών της ∆ηµοκρατίας στο σύνολο των εκδοµένων µετοχών της Τράπεζας ή το ποσό συµµετοχής της ∆ηµοκρατίας
στην ιδιοκτησιακή δοµή της Τράπεζας.

(4) Τα ειδικά δικαιώµατα και υποχρεώσεις που φέρουν οι µετοχές της ∆ηµοκρατίας είναι:
(α) ∆ιορισµός της πλειοψηφίας των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που γίνεται από τον Υπουργό µε τη σύµφωνη
γνώµη της Κεντρικής Τράπεζας και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονοµικών,
(β) ∆ικαίωµα αρνησικυρίας σε όλες τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που ασκείται µε τη σύµφωνη γνώµη δύο
τουλάχιστον από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που διορίζονται από τον Υπουργό,
(γ) Έγκριση του Υπουργού κάθε απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Τράπεζας προτού τεθεί σε ισχύ,
(δ) Εξουσίες που ασκούνται από τουλάχιστον την πλειοψηφία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που διορίζονται από
τον Υπουργό, µε την επιφύλαξη ότι η υπό σηµείο (iv) εξουσία δύναται να ασκείται από οποιοδήποτε µέλος που διορίζεται
από τον Υπουργό, όπως:
(i)
(ii)

σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Τράπεζας,
αναβολή επί τρεις (3) τουλάχιστον ηµέρες των συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της τράπεζας,
προκειµένου να λάβουν οδηγίες από τον Υπουργό, ο οποίος διαβουλεύεται για το σκοπό αυτό µε την Κεντρική
Τράπεζα της Κύπρου,

(iii)

διακοπή των συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της τράπεζας και αναβολή τους σύµφωνα µε το
σηµείο (ii) και

(iv)

ελεύθερη πρόσβαση στα βιβλία και στοιχεία της τράπεζας,

(ε) ∆ικαίωµα του Υπουργού να ζητήσει από την τράπεζα οποιαδήποτε στοιχεία ή πληροφορίες.
(στ) Υποχρέωση παραχώρησης δικαιωµάτων αγοράς µετοχών (share warrants) κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 6:
Νοείται ότι (i) τα δικαιώµατα αγοράς µετοχών δεν εισάγονται σε οποιοδήποτε χρηµατιστήριο ή οργανωµένη αγορά,
(ii) οι µετοχές της ∆ηµοκρατίας µε την απόκτηση τους από δικαιούχους σε ενάσκηση των δικαιωµάτων αγοράς µετοχών
(share warrants) µετατρέπονται αυτόµατα σε συνήθεις µετοχές της Τράπεζας.
(5) Τα ειδικά δικαιώµατα που φέρουν οι µετοχές της ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε την υποπαράγραφο (4) είναι επιπρόσθετα
και χωρίς επηρεασµό κάθε άλλου δικαιώµατος που οι µετοχές αυτές φέρουν µε βάση τις πρόνοιες του ιδρυτικού εγγράφου
και του καταστατικού της τράπεζας και του παρόντος ∆ιατάγµατος και κάθε άλλης εξουσίας ή δικαιώµατος της ∆ηµοκρατίας
ή του Υπουργού που παρέχεται µε βάση οποιαδήποτε πρόνοια του παρόντος ∆ιατάγµατος.»
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4. Οι υποπαράγραφοι (7) έως (13) της παραγράφου 11 αναριθµούνται σε υποπαραγράφους (6) έως (12) αντίστοιχα.
5. Η υποπαράγραφος 12 αντικαθίσταται µε την ακόλουθη παράγραφο:
«12. Επί της δια του παρόντος ∆ιατάγµατος συµµετοχής της ∆ηµοκρατίας στην ιδιοκτησιακή δοµή της τράπεζας δεν
εφαρµόζονται οι διατάξεις του περί Εταιρειών Νόµου και κάθε νόµου που διέπει θέµατα της κεφαλαιαγοράς,
περιλαµβανοµένων και του περί ∆ηµοσίων Ρυθµιζόµενων Αγορών Νόµου και των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών
Κύπρου Νόµων και των Κανονισµών και Κανονιστικών ∆ιατάξεων που εκδόθηκαν δυνάµει αυτού, όπως εκάστοτε
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται»."
Το Τροποποιητικό (Αρ. 3) ∆ιάταγµα (Κ.∆.Π. 305/2012) ισχύει από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής του στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, δηλαδή την 14η Αυγούστου 2012.
Σηµειώνεται ότι, στη βάση της υποπαραγράφου (3) της τροποποιηµένης παραγράφου 9 του ∆ιατάγµατος, οι µετοχές
ειδικής κατηγορίας που κατέχει η Κυπριακή ∆ηµοκρατία, µε τη µεταβίβαση τους σε τρίτους, παύουν να συνιστούν µετοχές
τέτοιας ειδικής κατηγορίας και αυτόµατα µετατρέπονται σε συνήθεις µετοχές της τράπεζας και εισάγονται σε χρηµατιστήριο
ή οργανωµένη αγορά µε βάση την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία αναφορικά µε τις συνήθεις µετοχές της τράπεζας. Νοείται
πως τέτοια εισαγωγή προϋποθέτει σχετική έγκριση από τις αρµόδιες αρχές.
5.4

Εισαγωγή των µετοχών ειδικής κατηγορίας που κατέχονται από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία σε οργανωµένη
αγορά σε συνέχεια µετατροπής τους σε συνήθεις µετοχές

Σε περίπτωση που οι µετοχές ειδικής κατηγορίας που αποκτά η Κυπριακή ∆ηµοκρατία µεταβιβαστούν σε τρίτα πρόσωπα,
τηρουµένων των διατάξεων του ∆ιατάγµατος (ως τροποποιήθηκε ή δύναται να τροποποιηθεί), η Τράπεζα θα προβαίνει στις
απαιτούµενες ενέργειες για την εισαγωγή των µετοχών που έχουν µεταβιβασθεί (οι «µεταβιβασθείσες µετοχές») στην
οργανωµένη αγορά όπου διαπραγµατεύονται οι συνήθεις µετοχές της Τράπεζας (η «οργανωµένη αγορά»), η οποία κατά
την ηµεροµηνία του παρόντος Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου είναι το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου και το
Χρηµατιστήριο Αθηνών.
Η διαδικασία που θα ακολουθείται είναι η ακόλουθη:
Η Τράπεζα θα ενηµερώνει το επενδυτικό κοινό για τον αριθµό των µεταβιβασθεισών µετοχών και θα υποβάλλει αίτηση για
την εισαγωγή τους στην οργανωµένη αγορά, προσκοµίζοντας τα προβλεπόµενα από τους Κανονισµούς δικαιολογητικά και
καταβάλλοντας τα ανάλογα δικαιώµατα. Επίσης, θα παραδίδει στις αρµόδιες αρχές ηλεκτρονικό αρχείο για την πίστωση
των µερίδων των δικαιούχων.
Αφού εξασφαλισθεί η έγκριση εισαγωγής των µεταβιβασθεισών µετοχών στην οργανωµένη αγορά, η Τράπεζα θα προβαίνει
σε ανακοίνωση σχετικά µε την ηµεροµηνία έναρξης της διαπραγµάτευσής τους µε το υφιστάµενο ISIN Code των συνήθων
µετοχών.
5.5

Καταβολή τόκων Επιλέξιµων Αξιογράφων και Μετατρέψιµων Αξιογράφων Ενισχυµένου Κεφαλαίου 2011

Στις 21 Ιουνίου 2012, η Τράπεζα ανακοίνωσε την πληρωµή τόκων στις εκδόσεις αξιογράφων κεφαλαίου 2008 (ΛΑΙΚΑ /
CPBCS), 2009 (ΛΑΙΚΘ / CPBCB) και 2010 (ΛΑΙΚΛ / CPBCC) για την τριµηνία που έληξε στις 29 Ιουνίου 2012, κατόπιν
διαβούλευσης µε την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µέσω του Υπουργείου Οικονοµικών.
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Επιπρόσθετα, η Τράπεζα διευκρίνισε ότι για τις τριµηνίες που ακολουθούν η καταβολή των τόκων στις πιο πάνω εκδόσεις
αξιογράφων, διέπεται από τους όρους του ∆ιατάγµατος, το οποίο απαγορεύει την πληρωµή οποιουδήποτε τόκου σε
αξιόγραφα που δεν είναι συµβατά µε τις απαιτήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.
Με την ίδια ανακοίνωση, η Τράπεζα ενηµέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι, σε σχέση µε τα Μετατρέψιµα Αξιόγραφα
Ενισχυµένου Κεφαλαίου 2011 (ΛΑΙΚΜ / CPBCD) και µε βάση τις πρόνοιες του όρου 5.3.5 του ενηµερωτικού δελτίου
ηµεροµηνίας 19 Μαΐου 2011, προέβη σε Υποχρεωτική Ακύρωση Πληρωµής Τόκου για την περίοδο 31 Μαρτίου µέχρι 29
Ιουνίου 2012, η οποία σύµφωνα µε τους όρους έκδοσης των εν λόγω αξιογράφων είναι οριστική.
5.6

∆ικαστικές και ∆ιαιτητικές ∆ιαδικασίες
ας

Η παρούσα παράγραφος αναφέρεται στο περιεχόµενο των παραγράφων 4.21.2 και 4.24.2 του Ενηµερωτικού ∆ελτίου 22
Μαΐου 2012 και τις επικαιροποιεί αναλόγως.

Συγκεκριµένα, το περιεχόµενο της παραγράφου 4.21.2 του Ενηµερωτικού ∆ελτίου ηµεροµηνίας 22ας Μαΐου 2012
διαµορφώνεται ως ακολούθως:
"Κατά τους τελευταίους τουλάχιστον δώδεκα µήνες και κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου
υπάρχουν εκκρεµείς αγωγές εναντίον του Οµίλου σε σχέση µε τις δραστηριότητές του. Με βάση νοµική συµβουλή, το
∆ιοικητικό Συµβούλιο πιστεύει ότι υπάρχει επαρκής υπεράσπιση έναντι οποιασδήποτε επιδιωκόµενης απαίτησης και δεν
είναι πιθανό ο Όµιλος να υποστεί οποιαδήποτε σηµαντική ζηµιά. Ως εκ τούτου, δεν έγινε πρόβλεψη στις ελεγµένες
ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις γι’ αυτές τις υποθέσεις.
Κάτοχοι Αξιογράφων Κεφαλαίου 2008, 2009, 2010 και 2011 έχουν πρόσφατα προβάλει απαιτήσεις, παράπονα ή
καταγγελίες στην Τράπεζα ισχυριζόµενοι ότι απέκτησαν τα Επιλέξιµα Αξιόγραφα ή/και νέες Μετοχές σε ανταλλαγή τους
λόγω ψευδών παραστάσεων, ή δόλου, ή άλλων παρανοµιών από µέρους της Τράπεζας. Ορισµένοι Κάτοχοι Αξιογράφων
Κεφαλαίου 2008, 2009 και 2010 καταχώρησαν σχετικές αγωγές στο Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λευκωσίας, ενώ άλλοι έχουν
απευθύνει επιστολές στην Τράπεζα. Οι κάτοχοι αυτοί ζητούν ακύρωση των Αξιογράφων, ή/και ακύρωση της ανταλλαγής
τους µε νέες µετοχές της Τράπεζας, ή/και επιστροφή κεφαλαίου, πλέον τόκο και αποζηµιώσεις. Μέχρι τις 14 Αυγούστου
2012 είχαν επιδοθεί στην Τράπεζα 11 αγωγές από 16 ενάγοντες. Επίσης, η Τράπεζα υπολογίζει ότι µέχρι τις 14 Αυγούστου
2012 είχε παραλάβει περίπου 223 γραπτά παράπονα/γραπτές καταγγελίες από κατόχους ή εκ µέρους κατόχων
αξιογράφων.
Λόγω της γενικότητας των αγωγών, όπως αναφέρεται πιο πάνω, έχοντας υπόψη τα διαθέσιµα στοιχεία η Τράπεζα δεν είναι
σε θέση να επιβεβαιώσει τον αριθµό των Αξιογράφων Κεφαλαίου 2008, 2009 και 2010 που κατέχουν ή κατείχαν οι 16
ενάγοντες αλλά σε προκαταρτικό στάδιο υπολογίζει ότι κατέχουν ή κατείχαν συνολικά περίπου 7.746 Αξιόγραφα Κεφαλαίου
2008, 2009 και 2010 (ονοµαστικής αξίας €1.000 έκαστο), από τα οποία έχουν ανταλλαγεί περίπου τα 2.210 µε νέες
µετοχές.
Η Τράπεζα ενώ δεν αποδέχεται ευθύνη, θα εξετάσει κάθε προβαλλόµενη απαίτηση, καταγγελία ή παράπονο σύµφωνα µε
τις καθιερωµένες διαδικασίες. Οι υπό αναφορά απαιτήσεις, παράπονα ή καταγγελίες (περιλαµβανοµένων και των αγωγών
που καταχωρήθηκαν) είναι κατά κανόνα γενικές και µη εξειδικευµένες και, έχοντας υπόψη τα διαθέσιµα στοιχεία και νοµικές
συµβουλές που δόθηκαν στην Τράπεζα, είναι πρόωρο σ’ αυτό το στάδιο να αξιολογηθεί κατά πόσο οι οποιεσδήποτε τέτοιες
απαιτήσεις, παράπονα ή καταγγελίες θα έχουν οποιαδήποτε σηµαντική επίπτωση στην χρηµατοοικονοµική κατάσταση ή
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στην κερδοφορία της Εκδότριας ή/και του Οµίλου.
Με βάση τα πιο πάνω και τις πρόνοιες της παραγράφου 20.8 του Παραρτήµατος Ι, του Κανονισµού 809/2004, προσαρτάται
στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο σχετική αρνητική δήλωση (βλέπε στην Ενότητα 4.24.2)."
Εξάλλου, η δήλωση που περιλαµβάνεται στην παράγραφο 4.24.2 του Ενηµερωτικού ∆ελτίου 22ας Μαΐου 2012
τροποποιείται ως εξής:
"Εκτός των όσων αναφέρονται στην παράγραφο 4.21.2 (ως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 5.6 του ∆εύτερου
Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου) αναφορικά µε τις απαιτήσεις, καταγγελίες ή παράπονα των κατόχων
αξιογράφων, για τις οποίες δεν είναι ακόµα εφικτό να αξιολογηθεί κατά πόσο µπορεί να έχουν οποιαδήποτε σηµαντική
επίπτωση στην χρηµατοοικονοµική κατάσταση ή στην κερδοφορία της Εκδότριας ή/και του Οµίλου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd δηλώνει ότι, κατά την περίοδο των τελευταίων τουλάχιστο δώδεκα µηνών, πιστεύει
ότι δεν υπήρξε ή υπάρχει οποιαδήποτε διοικητική, δικαστική ή διαιτητική διαδικασία η οποία µπορεί να έχει ή είχε
προσφάτως σηµαντικές επιπτώσεις στη χρηµατοοικονοµική κατάσταση ή στην κερδοφορία της Εκδότριας ή/και του Οµίλου,
πέραν της συµµετοχής στην εθελοντική ανταλλαγή των Οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε τους όρους της
προσφοράς του Private Sector Involvement (PSI) της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας."
5.7

Ανακοίνωση Προειδοποίησης Κέρδους

Στις 14 Αυγούστου 2012, η Τράπεζα εξέδωσε την πιο κάτω ανακοίνωση:
"Σύµφωνα µε τους σχετικούς κανονισµούς του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου,
ο Όµιλος της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd ενηµερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το ύψος των συνολικών προβλέψεων
για επισφαλείς απαιτήσεις και άλλες πιθανές αποµειώσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30/06/2012 αναµένεται να είναι
αυξηµένο έναντι των προβλέψεων της αντίστοιχης περιόδου του προηγούµενου έτους. Συνεπώς, τα οικονοµικά
αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30/06/2012 θα παρουσιάζουν αρνητική απόκλιση σε σχέση µε τα
αποτελέσµατα της αντίστοιχης περιόδου του 2011.
Επιπρόσθετα, κατόπιν σχετικής υπόδειξης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, διευκρινίζεται ότι η αναφορά του
Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας σε σχετικές πρόσφατες δηλώσεις του, για τις εργασίες του Οµίλου
στην Ελλάδα, αφορούσε τις πιθανές σωρευτικές µη εξυπηρετούµενες χορηγήσεις και όχι τις προβλέψεις όπως αφέθηκε να
νοηθεί από κάποια ΜΜΕ."
5.8

Σχέδιο Αναδιάρθρωσης Οµίλου

Μέσα στα πλαίσια της πολιτικής για µείωση των δαπανών, εξορθολογισµό του δικτύου καταστηµάτων και προσαρµογής
του κόστους στα τρέχοντα επίπεδα δραστηριότητας, ο Όµιλος υλοποιεί πρόγραµµα αναδιοργάνωσης του ∆ικτύου
Καταστηµάτων του, µε συγχωνεύσεις καταστηµάτων, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα.
Με βάση το πιο πάνω πρόγραµµα, του οποίου η υλοποίηση έχει ξεκινήσει ήδη, στην Κύπρο το ∆ίκτυο Καταστηµάτων έχει
µειωθεί από 116 καταστήµατα κατά το τέλος του 2011 σε 106 καταστήµατα σήµερα ενώ αναµένεται να µειωθεί σε 93 µέχρι
το τέλος του 2012. Στην Ελλάδα, το ∆ίκτυο Καταστηµάτων έχει µειωθεί από 171 κατά το τέλος του 2011 σε 149 σήµερα
ενώ αναµένεται να µειωθεί σε 130 µέχρι το τέλος του 2012.
Επιπρόσθετα, ενόψει της αναθεωρηµένης στρατηγικής κατεύθυνσης του Οµίλου µε την έδρα του Οµίλου στην Κύπρο να
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αποτελεί την πλατφόρµα ανάπτυξής του, ο Όµιλος εστιάζει τις προσπάθειες του στους κύριους επιχειρηµατικούς τοµείς και
γεωγραφικές περιοχές δραστηριότητας του, µε στόχο τη βελτίωση και την ενίσχυση των προοπτικών.
Στα πλαίσια αυτά, εξετάζεται το ενδεχόµενο αποεπένδυσης από µέρος των θυγατρικών εταιρειών του στο εξωτερικό.
Τα πιο πάνω ενδέχεται να διαφοροποιηθούν στα πλαίσια του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης του Οµίλου το οποίο αναµένεται να
ολοκληρωθεί και να υποβληθεί στην Κεντρική Τράπεζα περί τα τέλη Αυγούστου 2012.
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6

ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται άλλες εξελίξεις που προέκυψαν µετά την έγκριση του πρώτου Συµπληρωµατικού
Ενηµερωτικού ∆ελτίου ηµεροµηνίας 19 Ιουνίου 2012.

 Στις 21 Ιουνίου 2012, το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου µετά από σχετικό αίτηµα της Τράπεζας ανακοίνωσε την αναστολή
της διαπραγµάτευσης των Αξιογράφων Κεφαλαίου 2008 (ΛΑΙΚΑ/ CPBCS), 2009 (ΛΑΙΚΘ/ CPBCB) και 2010 (ΛΑΙΚΛ/
CPBCC) από τη ∆ευτέρα 25 Ιουνίου 2012 µέχρι και την Τετάρτη 4 Ιουλίου 2012 (συµπεριλαµβανοµένης), ώστε να
διασφαλιστεί η εύρυθµη λειτουργία της αγοράς και να διεκπεραιωθεί ορθά η όλη διαδικασία της εθελοντικής ανταλλαγής
των Επιλέξιµων Αξιoγράφων που κατείχαν οι κάτοχοι µε συνήθεις µετοχές της Τράπεζας ή/και νέα Αξιόγραφα
Ενισχυµένου Κεφαλαίου. Η επαναδιαπραγµάτευση των πιο πάνω αξιών άρχισε στις 5 Ιουλίου 2012.
 Κατά την ίδια ηµεροµηνία, η Τράπεζα ανακοίνωσε την πληρωµή τόκων στις εκδόσεις αξιογράφων κεφαλαίου 2008
(ΛΑΙΚΑ / CPBCS), 2009 (ΛΑΙΚΘ / CPBCB) και 2010 (ΛΑΙΚΛ / CPBCC) για την τριµηνία που έληξε στις 29 Ιουνίου 2012
ενώ διευκρίνισε ότι για τις τριµηνίες που ακολουθούν η καταβολή των τόκων στις πιο πάνω εκδόσεις αξιογράφων,
διέπεται από τους όρους του ∆ιατάγµατος, το οποίο απαγορεύει την πληρωµή οποιουδήποτε τόκου σε αξιόγραφα που
δεν είναι συµβατά µε τις απαιτήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.
 Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 21ης Ιουνίου 2012, εγκρίθηκαν τα πιο κάτω ψηφίσµατα:
Τακτικό Ψήφισµα
Εγκρίθηκε όπως το εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξηθεί από €2.465.000.000 διαιρούµενο σε
24.650.000.000 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας €0,10 η κάθε µία, σε €2.800.000.000 διαιρεµένο σε 28.000.000.000
συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας €0,10 η κάθε µία, µε τη δηµιουργία 3.350.000.000 νέων συνήθων µετοχών
ονοµαστικής αξίας €0,10 η κάθε µία, οι οποίες θα φέρουν τα ίδια δικαιώµατα µε τις υφιστάµενες συνήθεις µετοχές της
Εταιρείας.
Ειδικό Ψήφισµα
Εγκρίθηκε όπως το Ειδικό Ψήφισµα 7, το οποίο εγκρίθηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση ηµεροµηνίας 2 Απριλίου
2012, ακυρωθεί.
 Στις 25 Ιουνίου 2012, ο πιστοληπτικός οίκος αξιολόγησης Fitch υποβάθµισε τη µακροπρόθεσµη βαθµίδα της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας σε ξένο και εγχώριο νόµισµα σε ‘BB+’ από ‘BBB-‘. Επίσης η βραχυπρόθεσµη διαβάθµιση υποβαθµίστηκε
στο ‘B’ από ‘F3’. Ο ορίζοντας των διαβαθµίσεων είναι αρνητικός.
 Στις 27 Ιουνίου 2012, ο πιστοληπτικός οίκος αξιολόγησης Fitch, µετά την υποβάθµιση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας,
υποβάθµισε τη µακροπρόθεσµη διαβάθµιση της Τράπεζας σε ξένο και εγχώριο νόµισµα σε ’ΒΒ‘ από ‘ΒΒ+‘. Επίσης, η
βραχυπρόθεσµη διαβάθµιση επιβεβαιώθηκε στο ‘Β‘ και ο ορίζοντας των διαβαθµίσεων τοποθετήθηκε σε ‘αρνητική
παρακολούθηση‘ από ‘υπό αναθεώρηση για πιθανή υποβάθµιση‘.
 Στις 18 Ιουλίου 2012, ο πιστοληπτικός οίκος αξιολόγησης Fitch, µετά την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης της
Τράπεζας από το κράτος, προχώρησε στην αναβάθµιση της διαβάθµισης βιωσιµότητας της Τράπεζας από ‘f ‘σε ‘cc’. Τα
υπόλοιπα ratings της Τράπεζας δεν επηρεάστηκαν από την εν λόγω αναβάθµιση. Εποµένως, η παράγραφος 9.8 του
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Ενηµερωτικού ∆ελτίου της 22ας Μαΐου 2012 διαµορφώνεται ανάλογα ως ακολούθως:
"Η πιστοληπτική διαβάθµιση της Τράπεζας αξιολογείται από διεθνείς οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και
κατατάσσεται σε βαθµίδες, µε βάση τους ειδικούς δείκτες τους οποίους έχει υιοθετήσει ο κάθε οίκος. Στον πίνακα που
ακολουθεί, παρουσιάζονται οι πιο πρόσφατες αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της Τράπεζας, σύµφωνα µε
τους διεθνείς οίκους Moody’s και Fitch.
ΟΙΚΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΑΘΜΙ∆Α

Moody’s
Προσδοκία (Outlook)

Υπό επιτήρηση για πιθανή υποβάθµιση

Τραπεζικές καταθέσεις σε τοπικό νόµισµα (Global local currency deposit
ratings)

B3/Not Prime

Τραπεζικές καταθέσεις σε ξένο νόµισµα (Foreign currency deposit ratings)

B3/Not Prime

Χρηµατοοικονοµική ευρωστία (Bank financial strength)

Ε

Fitch
Προσδοκία (Outlook)

Αρνητική παρακολούθηση

Μακροπρόθεσµη βαθµίδα (Long-term issuer default rating)

ΒΒ

Βραχυπρόθεσµη βαθµίδα (Short-term issuer default rating)

B

Βαθµίδα βιωσιµότητας (viability rating)

cc

Βαθµίδα στήριξης (Support rating)

3

Παρουσιάζεται στη συνέχεια, η σηµασία των βαθµίδων πιστοληπτικής ικανότητας που έχει υιοθετήσει ο κάθε οίκος
αξιολόγησης:
Moody’s

o B3: Η βαθµίδα B3 αναφέρεται στη µακροπρόθεσµη πιστοληπτική ικανότητα τραπεζών, των οποίων οι υποχρεώσεις
κρίνονται κερδοσκοπικές και έχουν σηµαντικό πιστωτικό κίνδυνο.

o Not Prime: Η βαθµίδα Not Prime αναφέρεται στη βραχυπρόθεσµη πιστοληπτική ικανότητα τραπεζών, οι οποίες
διαθέτουν χαµηλή ικανότητα για έγκαιρη αποπληρωµή των βραχυπρόθεσµων καταθετικών υποχρεώσεών τους.

o Ε: Η βαθµίδα Ε αναφέρεται στη χρηµατοοικονοµική ευρωστία τραπεζών, οι οποίες παρουσιάζουν πολύ µέτρια
εσωτερική χρηµατοοικονοµική δύναµη.
Fitch

o BB: Η βαθµίδα ΒΒ αναφέρεται στη µακροπρόθεσµη πιστοληπτική ικανότητα τραπεζών, οι οποίες παρουσιάζουν
αυξηµένη ευπάθεια στον πιστωτικό κίνδυνο, ιδιαίτερα στην περίπτωση που συµβούν δυσµενείς αλλαγές στις
οικονοµικές συνθήκες και στην επιχείρηση κατά την πάροδο του χρόνου. Ωστόσο, η επιχειρηµατική και
χρηµατοοικονοµική ευελιξία υπάρχει η οποία υποστηρίζει την αποπληρωµή των οικονοµικών υποχρεώσεων.

o B: Η βαθµίδα B αναφέρεται στη βραχυπρόθεσµη πιστοληπτική ικανότητα τραπεζών οι οποίες διαθέτουν µειωµένη
ικανότητα αποπληρωµής των υποχρεώσεών τους, και αυξηµένη ευπάθεια στις βραχυπρόθεσµες αρνητικές µεταβολές
στις χρηµατοοικονοµικές και οικονοµικές συνθήκες.

o cc: Η βαθµίδα cc αναφέρεται σε πολύ υψηλά επίπεδα θεµελιώδους πιστωτικού κινδύνου των τραπεζών και σε πιθανή
πτώχευση.

o 3: Η βαθµίδα 3 αναφέρεται στην πιθανότητα στήριξης των τραπεζών οι οποίες παρουσιάζουν µέτρια πιθανότητα να
λάβουν εξωτερική υποστήριξη, λόγω της αβεβαιότητας σχετικά µε την ικανότητα του παροχέα υποστήριξης να το
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πράξει.
η

Σηµειώνεται ότι η Fitch Ratings και η Moody’s Investor Services είναι εγγεγραµµένες από την 31 Οκτωβρίου 2011 στον
Κανονισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους Οίκους Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, σύµφωνα µε τα όσα απαιτούνται από
τον Κανονισµό 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου."
 Στις 23 Ιουλίου 2012, εκδόθηκε το περί Αναδοχής των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd
(τροποποιητικό) (Αρ. 2) ∆ιάταγµα του 2012 (Κ.∆.Π. 274/2012). Σχετικές πληροφορίες παρατίθενται στην Ενότητα 5.3.
 Στις 25 Ιουλίου 2012, η Τράπεζα εξέδωσε την πιο κάτω ανακοίνωση:
"Η Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (η «Τράπεζα»), κατόπιν υπόδειξης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στα πλαίσια
της διαφάνειας και για την καλύτερη ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού, ενόψει δηµοσιευµάτων που αναφέρονται σε
διαπραγµατεύσεις µε κινέζους επενδυτές, ενηµερώνει ότι το τελευταίο δεκαήµερο του Ιουνίου 2012 πραγµατοποιήθηκε
συνάντηση στην Κίνα µε πιθανούς επενδυτές, όπου συζητήθηκε η πιθανότητα επένδυσης στο µετοχικό κεφάλαιο της
Τράπεζας.
Από τις πιο πάνω επαφές δεν προκύπτει οτιδήποτε ανακοινώσιµο εκ µέρους της Τράπεζας."
 Kατά την περίοδο που ακολούθησε τη δηµοσίευση του Ενηµερωτικού ∆ελτίου συνεχίστηκε το αρνητικό κλίµα στις κύριες
οικονοµίες όπου δραστηριοποιείται ο Όµιλος.
Οι αρνητικές οικονοµικές συγκυρίες σε συνάρτηση µε την συνεχιζόµενη αβεβαιότητα που επικρατεί στην ελληνική
οικονοµία, τις εντεινόµενες ανησυχίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την οικονοµική κατάσταση χωρών µελών όπως η
Ισπανία και η Ιταλία και τις περαιτέρω υποβαθµίσεις πιστοληπτικής ικανότητας, έχουν οδηγήσει σε περαιτέρω πιέσεις
στην ποιότητα ενεργητικού και ρευστότητα του Οµίλου οι οποίες ενδεχοµένως να συνεχιστούν για µεγαλύτερη χρονική
περίοδο, µε αρνητικές επιπτώσεις στους δείκτες µη εξυπηρετούµενων χρεών και στο ύψος των απαιτούµενων
προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις.
Στις 26 Ιουνίου 2012, η Κυπριακή ∆ηµοκρατία υπέβαλε αίτηση για οικονοµική στήριξη στο Ευρωπαϊκό Ταµείο
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) και στις 27 Ιουνίου 2012 απευθύνθηκε προς το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
για συµµετοχή σε εξωτερική οικονοµική στήριξη. Την πρώτη εβδοµάδα του Ιουλίου ξεκίνησαν σχετικές συναντήσεις στην
Κύπρο µε αντιπροσώπους της Τρόικα (δηλαδή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και
του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου) µε αρχικό στόχο την συλλογή και επεξεργασία στοιχείων και τελικό στόχο την
κατάρτιση, διαπραγµάτευση και υλοποίηση σχετικού µνηµονίου.
Στόχος της Τρόικα είναι η παρουσίαση εισηγήσεων για την επίτευξη βιώσιµης οικονοµικής ανάπτυξης και δηµόσιων
οικονοµικών και εξυγίανσης του χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Στα πλαίσια αυτά αναµένεται να υιοθετηθεί αριθµός
περιοριστικών και διαρθρωτικών µέτρων τα οποία σε συνδυασµό µε άλλες οικονοµικές συγκυρίες δυνατόν να οδηγήσουν
σε περαιτέρω πιέσεις στο ρυθµό ανάπτυξης της οικονοµίας και συναφείς οικονοµικούς δείκτες.
Αναµένεται ότι κατόπιν του αιτήµατος της Κύπρου για οικονοµική στήριξη από το ∆ιεθνές Ευρωπαϊκό Ταµείο, την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Τράπεζα θα συµµετάσχει σε διαγνωστικό έλεγχο, ο
οποίος θα πραγµατοποιηθεί µέσα στα πλαίσια της αξιολόγησης της κατάστασης του τραπεζικού συστήµατος της χώρας.
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 Μετά τις 30 Ιουνίου 2012 έχει ανασταλεί προσωρινά η δυνατότητα του Οµίλου να συµµετέχει σε πράξεις
αναχρηµατοδότησης

της

Ευρωπαϊκής

Κεντρικής

Τράπεζας

µέχρι

να

γίνει

εκτενέστερη

αξιολόγηση

της

χρηµατοοικονοµικής κατάστασης του Οµίλου από τις αρµόδιες εποπτικές αρχές και να προκύψουν σχετικές ενέργειες σε
σχέση µε τη κεφαλαιακή διάρθρωση του Οµίλου. Η Τράπεζα διατηρεί πρόσβαση σε άλλες µορφές χρηµατοδότησης του
ευρωσυστήµατος.
 Λόγω του ύψους της µετατροπής Επιλέξιµων Αξιογράφων σε Νέες Μετοχές Ανταλλαγής και του γεγονότος ότι οι αιτήσεις
για εθελοντική ανταλλαγή µε ΑΕΚ δεν ήταν δυνατό να ικανοποιηθούν (όπως αναφέρεται πιο πάνω), ο στόχος της
Τράπεζας για επίτευξη δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας ύψους 9,0% βάσει των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Αρχής
Τραπεζών (ΕΑΤ) δεν έχει επιτευχθεί. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση της EΑΤ στις 11/07/2012 τα ακόλουθα έχουν
αναφερθεί για τις κυπριακές τράπεζες, περιλαµβανοµένης της Τράπεζας:
"Οι κυπριακές τράπεζες που συµµετέχουν στην κεφαλαιακή άσκηση … δεν έχουν καταφέρει να φθάσουν στο
απαιτούµενο επίπεδο του 9% για τον δείκτη κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier I) από πράξεις στην ιδιωτική
αγορά. Παρ ’όλα αυτά, η ΕΑΤ έχει λάβει διαβεβαιώσεις ότι αυτές οι τράπεζες θα συµµορφωθούν µε τις συστάσεις της
ΕΑΤ, ως αποτέλεσµα της απόφασης της κυβέρνησης να αποταθεί για στήριξη στο Ευρωπαϊκό Ταµείο
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF). Είναι πιθανό να απαιτηθούν επιπρόσθετες κεφαλαιακές ανάγκες για αυτές τις
δύο τράπεζες µετά την αξιολόγηση από τις αρµόδιες Ευρωπαϊκές αρχές και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο στο πλαίσιο
του προγράµµατος στήριξης".
 Στα πλαίσια των απαιτήσεων του ∆ιατάγµατος, ο Όµιλος έχει ξεκινήσει την κατάρτιση Σχεδίου Αναδιάρθρωσης µε τη
βοήθεια διεθνούς οίκου χρηµατοοικονοµικών συµβούλων µε τον οποίο έχει συµβληθεί για το σκοπό αυτό. Το Σχέδιο
Αναδιάρθρωσης αναµένεται να ολοκληρωθεί και υποβληθεί στην Κεντρική Τράπεζα περί τα τέλη Αυγούστου 2012.
Όπως προβλέπεται στο ∆ιάταγµα, το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης θα υποβληθεί στη συνέχεια στο Υπουργείο Οικονοµικών
το οποίο µε τη σειρά του θα το υποβάλει για έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός έξι µηνών από την ηµεροµηνία
του ∆ιατάγµατος.
 Στις 2 Αυγούστου 2012, ο πιστοληπτικός οίκος αξιολόγησης Standard & Poor’s προχώρησε σε υποβάθµιση της
µακροπρόθεσµης πιστοληπτικής αξιολόγησης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σε “BB” από “BB+”, θέτοντάς την σε
καθεστώς παρακολούθησης µε πιθανές αρνητικές συνέπειες (credit watch negative).
 Στις 14 Αυγούστου 2012, εκδόθηκε το περί Αναδοχής των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης της Cyprus Popular Bank Public Co
Ltd (τροποποιητικό) (Αρ. 3) ∆ιάταγµα του 2012 (Κ.∆.Π. 305/2012). Σχετικές πληροφορίες παρατίθενται στην Ενότητα
5.3.
 Στις 16 Αυγούστου 2012 η Τράπεζα ανακοίνωσε ότι το ∆ιοικητικό της Συµβούλιο θα συνέλθει την Τρίτη 28 Αυγούστου
2012 για να εξετάσει, µεταξύ άλλων, τα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2012.
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7

∆ΙΑΘΕΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ

Το παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο ηµεροµηνίας 17 Αυγούστου 2012, όπως, εγκρίθηκε από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, θα είναι διαθέσιµο χωρίς επιβάρυνση κατά τη διάρκεια ισχύος του σε ηλεκτρονική µορφή από τις
20 Αυγούστου 2012 ως εξής:
•

στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.laiki.com - Επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Ενηµερωτικά ∆ελτία)

•

στην ιστοσελίδα του Αναδόχου Υπευθύνου Σύνταξης Ενηµερωτικού ∆ελτίου / ∆ιευθυντή Έκδοσης Laiki Financial
Services Ltd (www.laikifs.com)

•

στην ιστοσελίδα του ∆ιευθυντή Έκδοσης Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε. (www.ibg.gr)

•

στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (www.cysec.gov.cy)

•

στην ιστοσελίδα του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου (www.cse.com.cy)

•

στην ιστοσελίδα του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών (www.ase.gr).
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Το παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd, ηµεροµηνίας 17
Αυγούστου, 2012, υπογράφηκε από τους ακόλουθους ∆ιοικητικούς Συµβούλους της Cyprus Popular Bank Public
Co Ltd. Η Τράπεζα και οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι δηλώνουν ότι αφού έλαβαν κάθε εύλογο µέτρο για το σκοπό αυτό,
οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο είναι, εξ’ όσων γνωρίζουν,
σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το
περιεχόµενό του:

Ανδρέας Φιλίππου, Πρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Χρίστος Στυλιανίδης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Παναγιώτης Κουννής, Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Κρις Παύλου, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ανδρέας Ζαχαριάδης, Μη Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σπύρος Επισκόπου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μάριος Χατζηγιαννάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ανδρέας Τρόκκος, Μη Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
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Το παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd, ηµεροµηνίας 17
Αυγούστου, 2012, υπογράφηκε από τον Ανάδοχο Υπεύθυνο Σύνταξης του ∆εύτερου Συµπληρωµατικού
Ενηµερωτικού ∆ελτίου, Laiki Financial Services Ltd, ο οποίος δηλώνει ότι αφού έλαβε κάθε εύλογο µέτρο για το
σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο είναι, εξ όσων
γνωρίζει, σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το
περιεχόµενό του:

Laiki Financial Services Ltd
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