ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
(Το παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο καταρτίστηκε με βάση τον περί Δημόσιας Προσφοράς και
Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005, τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113, της Κύπρου)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Το παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο αφορά το Ενημερωτικό Δελτίο
της Marfin Popular Bank Public Co Ltd, ημερομηνίας 6 Ιουνίου, 2008
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου €116.159.000 Αξιογράφων Κεφαλαίου ονομαστικής
αξίας €1.000 που εκδόθηκαν στις 14 Απριλίου, 2008, προς:
επαγγελματίες επενδυτές, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 και το συναφές Πρώτο Παράρτημα
του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005,
περιορισμένο κύκλο προσώπων, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του περί Δημόσιας
Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005
πρόσωπα που υπέβαλαν αιτήσεις ύψους τουλάχιστον €50.000
και
Προσφορά και έκδοση στο άρτιο, καθώς και εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, μέχρι
€83.841.000 Αξιογράφων Κεφαλαίου ονομαστικής αξίας €1.000 που προσφέρονται προς το ευρύ
επενδυτικό κοινό
Τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου ύψους €116.159.000, τα οποία εκδόθηκαν στις 14 Απριλίου, 2008, έχουν
εισαχθεί και διαπραγματεύονται στην Αγορά Εταιρικών Χρεογράφων του Χρηματιστηρίου Αξιών
Κύπρου από τις 25 Ιουλίου, 2008.
Τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου ύψους μέχρι €83.841.000 που προέκυψαν από την παρούσα έκδοση, θα
εισαχθούν και θα διαπραγματεύονται στην Αγορά Εταιρικών Χρεογράφων του Χρηματιστηρίου
Αξιών Κύπρου αμέσως μετά την πληρωμή του τόκου για το τρίμηνο Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2008,
νοουμένου ότι εξασφαλιστούν οι σχετικές εγκρίσεις από το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών
Κύπρου, και θα ενσωματωθούν στα Αξιόγραφα Κεφαλαίου ύψους €116.159.000 που εκδόθηκαν στις
14 Απριλίου, 2008.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΛΑΪΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
(Το παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο καταρτίστηκε με βάση τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου
Νόμο του 2005, τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου,
Κεφ.113, της Κύπρου)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Το παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο αφορά το Ενημερωτικό Δελτίο
της Marfin Popular Bank Public Co Ltd, ημερομηνίας 6 Ιουνίου, 2008
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Το έγγραφο αυτό είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν χρειάζεστε οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή / και
επεξηγήσεις επί του Ενημερωτικού Δελτίου μπορείτε να συμβουλευτείτε τον Ανάδοχο Υπεύθυνο Σύνταξης και Διευθυντή Έκδοσης,
Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ, άλλους επαγγελματίες χρηματιστές, τραπεζίτες, λογιστές, δικηγόρους ή
συμβούλους επενδύσεων.

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

Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου €116.159.000 Αξιογράφων Κεφαλαίου ονομαστικής αξίας
€1.000 που εκδόθηκαν στις 14 Απριλίου, 2008, προς:
επαγγελματίες επενδυτές, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 και το συναφές Πρώτο Παράρτημα του
περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005,
περιορισμένο κύκλο προσώπων, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του περί Δημόσιας Προσφοράς
και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005
πρόσωπα που υπέβαλαν αιτήσεις ύψους τουλάχιστον €50.000
και
Προσφορά και έκδοση στο άρτιο, καθώς και εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου μέχρι
€83.841.000 Αξιογράφων Κεφαλαίου ονομαστικής αξίας €1.000 που προσφέρονται προς το ευρύ
επενδυτικό κοινό
Τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου ύψους €116.159.000, τα οποία εκδόθηκαν στις 14 Απριλίου, 2008, έχουν
εισαχθεί και διαπραγματεύονται στην Αγορά Εταιρικών Χρεογράφων του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
από τις 25 Ιουλίου, 2008.
Τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου ύψους μέχρι €83.841.000 που προέκυψαν από την παρούσα έκδοση, θα
εισαχθούν και θα διαπραγματεύονται στην Αγορά Εταιρικών Χρεογράφων του Χρηματιστηρίου Αξιών
Κύπρου αμέσως μετά την πληρωμή του τόκου για το τρίμηνο Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2008, νοουμένου ότι
εξασφαλιστούν οι σχετικές εγκρίσεις από το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, και θα
ενσωματωθούν στα Αξιόγραφα Κεφαλαίου ύψους €116.159.000 που εκδόθηκαν στις 14 Απριλίου, 2008.
Εγκεκριμένο Μετοχικό Κεφάλαιο:
€807.500.000 διαιρεμένο σε 950.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,85 η κάθε μια.
Εκδόθηκε και πληρώθηκε πλήρως:
€705.606.929,15 διαιρεμένο σε 830.125.799 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,85 η κάθε μια.

Η ημερομηνία του παρόντος Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου
είναι η 3η Νοεμβρίου, 2008
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ
ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005 ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 809/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Το παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο αφορά το Ενημερωτικό Δελτίο της Marfin Popular Bank
Public Co Ltd (ο «Εκδότης», η «Εταιρεία», η «Τράπεζα», ο «Όμιλος») ημερομηνίας 6 Ιουνίου, 2008.
Η έγκριση του παρόντος Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου δε συνεπάγεται παρότρυνση προς το
επενδυτικό κοινό για επένδυση στα Αξιόγραφα Κεφαλαίου της Marfin Popular Bank Public Co Ltd. Πριν τη
λήψη της επενδυτικής απόφασης, το επενδυτικό κοινό προτρέπεται να συμβουλεύεται το σύμβουλο
επενδύσεών του. Η επένδυση στους τίτλους του Εκδότη συνεπάγεται κινδύνους οι οποίοι περιγράφονται
στο Μέρος 2 («Παράγοντες Κινδύνου») του Ενημερωτικού Δελτίου του Εκδότη ημερομηνίας 6 Ιουνίου,
2008. Ο επενδυτής πρέπει να βασίζει οποιαδήποτε επενδυτική απόφασή του στην εξέταση του εν λόγω
Ενημερωτικού Δελτίου ως σύνολο.
Υπεύθυνοι για τη σύνταξη και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται στο παρόν Συμπληρωματικό
Ενημερωτικό Δελτίο είναι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Marfin Popular Bank Public Co Ltd, οι
οποίοι αναλαμβάνουν συλλογικά και ατομικά πλήρη ευθύνη για την ακρίβεια, ορθότητα και πληρότητα των
πληροφοριών και των στοιχείων που περιέχονται στο παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο και
διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχουν άλλα ουσιαστικά γεγονότα που η παράλειψή τους θα καθιστούσε
οποιαδήποτε δήλωση που περιέχεται σε αυτό παραπλανητική.
Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης και Διευθυντής Έκδοσης είναι η Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια
Εταιρεία Λίμιτεδ.
Η Δημόσια Προσφορά έχει ολοκληρωθεί και τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου ύψους μέχρι €83.841.000 που
προέκυψαν από την παρούσα έκδοση, θα εισαχθούν και θα διαπραγματεύονται στην Αγορά Εταιρικών
Χρεογράφων του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου αμέσως μετά την πληρωμή του τόκου για το τρίμηνο
Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2008, νοουμένου ότι εξασφαλιστούν οι σχετικές εγκρίσεις από το Συμβούλιο του
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου ύψους μέχρι €83.841.000 θα ενσωματωθούν στα
Αξιόγραφα Κεφαλαίου ύψους €116.159.000 που εκδόθηκαν στις 14 Απριλίου, 2008 και τα οποία έχουν
εισαχθεί και διαπραγματεύονται στην Αγορά Εταιρικών Χρεογράφων του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
από τις 25 Ιουλίου, 2008.
Οι επενδυτές που χρειάζονται οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή / και επεξηγήσεις επί του Συμπληρωματικού
Ενημερωτικού Δελτίου μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες:
Στο εγγεγραμμένο γραφείο της Τράπεζας:
Λεωφόρος Λεμεσού 154,
2025 Λευκωσία
Τ.Θ. 22032, 1598 Λευκωσία
Στον Ανάδοχο Υπεύθυνο Σύνταξης και Διευθυντή Έκδοσης:
Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ
Κτίριο Ετίττα, 1ος Όροφος,
Λεωφόρος Ευαγόρου 39,
1066 Λευκωσία
Σε άλλους επαγγελματίες χρηματιστές, τραπεζίτες, λογιστές, δικηγόρους ή συμβούλους επενδύσεων.
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Γραμματέας:

Στέλιος Χατζηϊωσήφ

Ελεγκτές και Σύμβουλοι Λογιστές:

PricewaterhouseCoopers Limited,
Julia House, Θεμιστοκλή Δέρβη 3, 1066 Λευκωσία
Grant Thornton,
Block C, Nimeli Court, Αγίου Νικολάου 41 - 49,
Τ.Θ. 23907, 1687 Λευκωσία

Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης και
Διευθυντής Έκδοσης:

Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ,
Κτίριο Ετίττα, 1ος Όροφος, Λεωφόρος Ευαγόρου 39,
1066 Λευκωσία

Επίτροπος (Trustee):

Δικηγορικό Γραφείο Ιωαννίδης Δημητρίου,
Era House, 7ος – 12ος Όροφος, 1097 Λευκωσία
Τ.Θ. 20106, 1601 Λευκωσία

Εγγεγραμμένο Γραφείο:

Marfin Popular Bank Public Co Ltd,
Λεωφόρος Λεμεσού 154, 2025 Λευκωσία
Τ.Θ. 22032, 1598 Λευκωσία

5

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
1

ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ / ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου έγινε σύμφωνα με τον
περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005, τον Κανονισμό 809/2004 της
Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113, της Κύπρου.
Η Τράπεζα αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τις πληροφορίες που παρατίθενται στο παρόν
Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο και βεβαιώνει ότι αυτές είναι σύμφωνες με την πραγματικότητα και
ότι δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του.
Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της Marfin Popular Bank Public Co Ltd είναι επίσης συλλογικά και ατομικά
υπεύθυνοι για τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο 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.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου του 2005, το
Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο υπογράφηκε από τους ακόλουθους:
Ανδρέας Βγενόπουλος

- Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος

Νεοκλής Λυσάνδρου

- Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος

Ευθύμιος Μπουλούτας

- Διευθύνων Σύμβουλος

Παναγιώτης Κουννής

- Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

Χρίστος Στυλιανίδης

- Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης και Διευθυντής Έκδοσης είναι η Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια
Εταιρεία Λίμιτεδ, η οποία υπογράφει το Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο. Η Λαϊκή Επενδυτική
Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ δηλώνει ότι, αφού έλαβε κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι
πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο είναι, εξ όσων γνωρίζει,
σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το
περιεχόμενό του.
Το παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή ως εξής:
στο διαδικτυακό χώρο της Εταιρείας (www.laiki.com),
στο διαδικτυακό χώρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (www.cysec.gov.cy), και
στο διαδικτυακό χώρο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (www.cse.com.cy).
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2

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ,
2008

Έκδοση 33.434.650 Νέων Μετοχών ως αποτέλεσμα της επανεπένδυσης του τελικού μερίσματος
2007
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας στη συνεδρίασή του στις 2 Ιουνίου, 2008 αποφάσισε την έκδοση
33.434.650 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,85 που προέκυψαν από την αύξηση
του μετοχικού κεφαλαίου λόγω της επανεπένδυσης του τελικού μερίσματος χρήσης 2007. Οι μετοχές που
εκδόθηκαν σύμφωνα με τα ανωτέρω, παραχωρήθηκαν στους δικαιούχους μετόχους οι οποίοι δήλωσαν
συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος, με έκπτωση 10% από το μέσο όρο της τιμής
κλεισίματος της μετοχής στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά την
περίοδο από 23 – 29 Μαΐου, 2008 (πρώτες 5 ημέρες κατά τις οποίες η μετοχή διαπραγματευόταν χωρίς το
δικαίωμα του μερίσματος – ex dividend). Με βάση τα ανωτέρω, η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών
ορίστηκε σε €4,64.
Εν συνεπεία, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε κατά €28.419.452,50 και ανέρχεται πλέον σε
€705.606.929,15, διαιρούμενο σε 830.125.799 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,85.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή του στις 12 Ιουνίου, 2008 και το
Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου στη συνεδρίασή του της ίδιας ημέρας ενέκριναν
την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των πιο πάνω νέων μετοχών.
Ως αποτέλεσμα, από τις 18 Ιουνίου, 2008 άρχισε η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου των 33.434.650 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας.
Αποτελέσματα Δημόσιας Προσφοράς και Εισαγωγή Αξιογράφων Κεφαλαίου ύψους €116.159.000
στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Στις 9 Ιουλίου, 2008 η Τράπεζα ανακοίνωσε την υπερκάλυψη της Δημόσιας Προσφοράς για Αξιόγραφα
Κεφαλαίου 2008, η οποία έληξε στις 27 Ιουνίου, 2008. Οι αιτήσεις που λήφθηκαν ανήλθαν σε €100.918.000
και ξεπερνούσαν το ποσό των €83.841.000 που προσφέρθηκε. Τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου παραχωρήθηκαν
στους αιτητές κατ’ αναλογία (pro-rata) του αιτηθέντος ποσού, αφού το ελάχιστο ποσό αίτησης (€1.000)
ικανοποιήθηκε για όλους τους αιτητές.
Οι επιστολές παραχώρησης των Αξιογράφων Κεφαλαίου στους αιτητές της Δημόσιας Προσφοράς
στάληκαν στις 11 Ιουλίου, 2008 μαζί με τα επιστρεπτέα ποσά λόγω της υπερκάλυψης.
Τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου ύψους μέχρι €83.841.000 που προέκυψαν από την παρούσα έκδοση, θα
εισαχθούν και θα διαπραγματεύονται στην Αγορά Εταιρικών Χρεογράφων του Χρηματιστηρίου Αξιών
Κύπρου αμέσως μετά την πληρωμή του τόκου για το τρίμηνο Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2008, νοουμένου ότι
εξασφαλιστούν οι σχετικές εγκρίσεις από το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.
Τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου ύψους μέχρι €83.841.000 θα ενσωματωθούν στα Αξιόγραφα Κεφαλαίου ύψους
€116.159.000 που εκδόθηκαν στις 14 Απριλίου, 2008 και τα οποία έχουν εισαχθεί και διαπραγματεύονται
στην Αγορά Εταιρικών Χρεογράφων του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου από τις 25 Ιουλίου, 2008.
Ο αγγλικός και ελληνικός κωδικός διαπραγμάτευσης των πιο πάνω Αξιόγραφων Κεφαλαίου είναι CPBCS
και ΛΑΙΚΑ αντίστοιχα, ενώ ο κωδικός αναγνώρισής τους (ISIN Code) είναι CY0140730116.
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Συμφωνία Στρατηγικής Συνεργασίας με CNP Assurances
Στις 22 Ιουλίου, 2008 η Τράπεζα ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας μακροχρόνιας συνεργασίας με την
CNP Assurances με σκοπό την ανάπτυξη των ασφαλιστικών εργασιών μέσω των τραπεζικών δικτύων της
Τράπεζας σε Ελλάδα και Κύπρο. Οι όροι της εν λόγω συμφωνίας, καθώς και σημαντικά στοιχεία σε σχέση
με τις ασφαλιστικές εργασίες του Ομίλου παρουσιάζονται στο Μέρος 3 του παρόντος Συμπληρωματικού
Ενημερωτικού Δελτίου.
Σχέδιο Αναδιοργάνωσης και Συγχώνευσης μεταξύ των εταιρειών Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ.
Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ και CLR Capital Public Limited
Την 1η Αυγούστου, 2008 η Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (θυγατρική εταιρεία του
Ομίλου) ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ενέκρινε Σχέδιο Αναδιοργάνωσης και
Συγχώνευσης, με βάση το οποίο η CLR Capital Public Limited θα συγχωνευθεί και θα απορροφηθεί από
την εταιρεία. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, το σύνολο των μετόχων της εταιρείας θα συμμετέχει
στο μετοχικό κεφάλαιό της κατά 70% και το σύνολο των μετόχων της CLR Capital Public Limited κατά 30%.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της CLR Capital Public Limited ενέκρινε, επίσης, το Σχέδιο Αναδιοργάνωσης και
Συγχώνευσης.
Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ
στις 18 Σεπτεμβρίου, 2008 αποφασίστηκε η αναβολή της εξέτασης του Ειδικού Ψηφίσματος για την έγκριση
του Σχεδίου Αναδιοργάνωσης και Συγχώνευσης της CLR Capital Public Limited με τη Λαϊκή Επενδυτική
Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ, καθώς επίσης και των Ειδικών Ψηφισμάτων για την Έκδοση Νέων
Μετοχών και της αλλαγής του ονόματος της Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ, τα οποία
θα τίθονταν σε ψηφοφορία μετά την έγκριση του Ειδικού Ψηφίσματος για το Σχέδιο Αναδιοργάνωσης και
Συγχώνευσης. Η εν λόγω αναβολή προτάθηκε από τη Marfin Popular Bank Public Co Ltd με τη σύμφωνη
γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Η αναβολή
αποφασίστηκε λόγω της αναβολής, για διαδικαστικούς λόγους, της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της CLR
Capital Public Limited για το ίδιο θέμα, η οποία ήταν επίσης προγραμματισμένη για τις 18 Σεπτεμβρίου,
2008. Τα Ειδικά Ψηφίσματα, η εξέταση των οποίων αναβλήθηκε θα εξεταστούν και θα τεθούν εκ νέου σε εξ’
αναβολής Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 17 Οκτωβρίου, 2008.
Επίσης, κατά τη Γενική Συνέλευση των πιστωτών της Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ
στις 18 Σεπτεμβρίου, 2008 αποφασίστηκε η αναβολή της εξέτασης του Σχεδίου Αναδιοργάνωσης και
Συγχώνευσης της Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ με τη CLR Capital Public Limited. Η
αναβολή προτάθηκε από τον Προεδρεύοντα της Γενικής Συνέλευσης λόγω της αναβολής της αντίστοιχης
Γενικής Συνέλευσης των πιστωτών της CLR Capital Public Limited για το ίδιο θέμα, η οποία ήταν επίσης
προγραμματισμένη για τις 18 Σεπτεμβρίου, 2008. Η Γενική Συνέλευση των πιστωτών θα διεξαχθεί στις 17
Οκτωβρίου, 2008.
Κατά την 17η Οκτωβρίου, 2008 πραγματοποιήθηκε η εξ αναβολής Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων
της Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι’
αντιπροσώπου μετόχων που εκπροσωπούσαν ποσοστό 73,61% του μετοχικού της κεφαλαίου.
Κατά την εξ αναβολής Έκτακτη Γενική Συνέλευση εγκρίθηκαν ομόφωνα τα ακόλουθα ψηφίσματα:
Ειδικό Ψήφισμα 1:
Όπως εγκριθεί το Σχέδιο Αναδιοργάνωσης και Συγχώνευσης με βάση το οποίο η CLR Capital Public
Limited θα συγχωνευθεί με τη Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ και το σύνολο του
ενεργητικού, των εργασιών, περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων και το σύνολο του παθητικού και
των υποχρεώσεων της CLR Capital Public Limited θα μεταφερθούν και αναληφθούν από τη Λαϊκή
Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ και οι μέτοχοι της CLR Capital Public Limited θα
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καταστούν μέτοχοι της Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ και η CLR Capital Public
Limited θα διαλυθεί χωρίς εκκαθάριση.
Ειδικό Ψήφισμα 2:
Όπως εκδοθούν νέες συνήθεις μετοχές της Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ,
ονομαστικής αξίας €0,34 η κάθε μια, και παραχωρηθούν στους μετόχους της CLR Capital Public
Limited με βάση το Σχέδιο Αναδιοργάνωσης και Συγχώνευσης και όπως οι νέες μετοχές που θα
εκδοθούν και παραχωρηθούν, όπως προαναφέρεται, να μην προσφερθούν κατά προτεραιότητα στους
μετόχους της Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ.
Ειδικό Ψήφισμα 3:
Όπως το όνομα της Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ αλλάξει και εφεξής το όνομά
της θα είναι Marfin CLR Public Co Ltd.
Σημειώνεται ότι, τα Ειδικά Ψηφίσματα 2 και 3 που αναφέρονται πιο πάνω δε θα τεθούν σε ισχύ εκτός εάν οι
όροι και προϋποθέσεις του Σχεδίου Αναδιοργάνωσης και Συγχώνευσης της CLR Capital Public Limited με
τη Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ, που αναφέρεται πιο πάνω στο Ειδικό Ψήφισμα 1,
πληρωθούν και τούτο βεβαιωθεί με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Λαϊκή Επενδυτική
Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ.
Επίσης, κατά την 17η Οκτωβρίου, 2008 πραγματοποιήθηκε η εξ αναβολής Γενική Συνέλευση των πιστωτών
της Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ, η οποία ενέκρινε ομόφωνα το Σχέδιο
Αναδιοργάνωσης και Συγχώνευσης της CLR Capital Public Limited με τη Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ.
Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ.
Σημειώνεται ότι, η Ημερομηνία Μεταφοράς με βάση το Σχέδιο Αναδιοργάνωσης και Συγχώνευσης έχει
καθοριστεί η 1η Ιανουαρίου, 2009 ή οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία θεωρηθεί κατάλληλη από το Διοικητικό
Συμβούλιο με ανάλογη τροποποίηση του Σχεδίου Αναδιοργάνωσης και Συγχώνευσης.
Η συγχώνευση τελεί υπό την προϋπόθεση λήψης των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές και
την ολοκλήρωση των προδιαγεγραμμένων διαδικασιών με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο.
Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την Εξαμηνία που έληξε στις 30
Ιουνίου, 2008
Στις 28 Αυγούστου, 2008 η Τράπεζα ανακοίνωσε τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις του Ομίλου για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου, 2008. Ανάλυση των αποτελεσμάτων,
καθώς και επεξήγηση των σημαντικότερων μεταβολών που προέκυψαν από τις 6 Ιουνίου, 2008,
ημερομηνία έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου, παρουσιάζονται στο Μέρος 4 του παρόντος
Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου.
Ολοκλήρωση της Εξαγοράς της Ρωσικής Τράπεζας OOO Rossisysky Promishlenny Bank
(Rosprombank)
Στις 4 Σεπτεμβρίου, 2008 η Τράπεζα ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της εξαγοράς της ρωσικής τράπεζας
OOO Rossisysky Promishlenny Bank (Rosprombank), ύστερα και από τη λήψη των απαραίτητων
εγκρίσεων από τις εποπτικές αρχές της Ρωσίας και της Κύπρου. Η εξαγορά ολοκληρώθηκε με τη
μεταβίβαση του 50,04% του μετοχικού κεφαλαίου της Ρωσικής CJSC RPB Holding, μητρικής της ρωσικής
Τράπεζας OOO Rossisysky Promishlenny Bank (Rosprombank), έναντι €83εκ.. Σημαντικά στοιχεία σε
σχέση με την εν λόγω εξαγορά παρουσιάζονται στο Μέρος 5 του παρόντος Συμπληρωματικού
Ενημερωτικού Δελτίου.

9

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Στρατηγική Συνεργασία Μarfin Investment Group, Marfin Popular Bank και WIND Eλλάς
Η Marfin Investment Group (MIG) , η Marfin Popular Bank (MPB) και ο όμιλος WIND Ελλάς ανακοίνωσαν
στις 9 Οκτωβρίου, 2008 τη συμφωνία τους για μια ευρεία στρατηγική συνεργασία προκειμένου να
εκμεταλλευτούν από κοινού τις νέες ευκαιρίες ανάπτυξης στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και των
ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών στην Ελλάδα.
Η στρατηγική συνεργασία των τριών ομίλων βασίζεται στο κοινό τους όραμα για προσφορά υπηρεσιών
σύγκλισης στις τηλεπικοινωνίες και την πληροφορική και στην ανάπτυξη εξελιγμένων τραπεζικών
υπηρεσιών βασιζόμενες σε τεχνολογία κινητής τηλεφωνίας που θα τους επιτρέψουν να παίξουν κυρίαρχο
ρόλο στην ανάπτυξη και τελικά να διαμορφώσουν νέα δεδομένα στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών και
τραπεζικών υπηρεσιών.
Με τη συνεργασία των ομίλων σε εμπορικό επίπεδο, καθώς και στους τομείς μάρκετινγκ και τεχνολογίας, η
συμφωνία επεκτείνεται σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών (σταθερή & κινητή τηλεφωνία,
μετάδοση δεδομένων) αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της SingularLogic, θυγατρικής εταιρείας της MIG
στην αγορά της πληροφορικής, καθώς και τη δυναμική παρουσία των τριών ομίλων στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη.
Οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που θα επιδιώξουν από κοινού η WIND Ελλάς, η MIG και η MPB, στο πλαίσιο
της στρατηγικής συμφωνίας τους, αφορούν στους εξής, κατ’ αρχάς, τομείς:
δημιουργία κοινής προσφοράς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και πληροφορικής για την αγορά των
επαγγελματιών, καθώς και των μικρομεσαίων αλλά και μεγαλύτερων επιχειρήσεων,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών του ομίλου MIG και της MPB,
δημιουργία εμπορικών προσφορών που θα αξιοποιούν επιμέρους brand εταιρειών του ομίλου MIG,
συνέργιες σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές, μέσω των εκτεταμένων σημείων παρουσίας της MIG και της
MPB,
συνέργιες στη λιανική αγορά, μέσω δημιουργίας shop-in-shop και kiosk-in-shops, καθώς επίσης και
διανομή των προϊόντων και υπηρεσιών των τριών ομίλων μέσω των δικτύων διανομής που διαθέτει
κάθε όμιλος,
συνεργασία της WIND Ελλάς με τη MIG σε έργα πληροφορικής της πρώτης,
παράλληλα, θα συνεργαστούν για τη δημιουργία υπηρεσιών mobile banking.
Με την προώθηση αυτών και άλλων μελλοντικών πρωτοβουλιών η MIG, η MPB και η WIND Ελλάς
στοχεύουν στη δημιουργία σημαντικής αξίας για τους μετόχους, τους πελάτες και τους εργαζόμενους των
ομίλων τους. Αποκτούν τη δυνατότητα να αντλήσουν μεγάλα οφέλη μέσω υπαρχόντων ευκαιριών σε μια
αγορά που απαιτεί όλο και περισσότερη σύγκλιση και καινοτομία στις λύσεις ICT.
Σημειώνεται ότι, ο όμιλος της WIND Ελλάς εξυπηρετεί στην Ελλάδα περισσότερους από 5,5 εκατομμύρια
πελάτες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, ως ολοκληρωμένος τηλεπικοινωνιακός φορέας μετά και την
εξαγορά της Tellas, διαθέτοντας 400 καταστήματα WIND σε όλη την χώρα.
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3

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ CNP ASSURANCES

Στις 22 Ιουλίου, 2008 η CNP Assurances και η Εταιρεία υπέγραψαν συμφωνία μακροχρόνιας συνεργασίας
με σκοπό την ανάπτυξη των ασφαλιστικών εργασιών μέσω των τραπεζικών δικτύων της Εταιρείας σε
Ελλάδα και Κύπρο. Η συμφωνία αυτή στον τομέα των ασφαλειών σε Ελλάδα και Κύπρο αναμένεται να
επεκταθεί και σε άλλες χώρες στο μέλλον ακολουθώντας τη διεθνή ανάπτυξη της Τράπεζας στη Νότια και
Ανατολική Ευρώπη.
Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας:
Η CNP Assurances θα αποκτήσει συμμετοχή 50,1% στον ασφαλιστικό βραχίονα της Τράπεζας (66%
των συνολικών εργασιών του οποίου αποτελούν οι ασφάλειες ζωής και το 34% οι ασφάλειες γενικού
κλάδου). Ο ασφαλιστικός βραχίονας της Τράπεζας αποτελείται από τις ακόλουθες εταιρείες:
Laiki Cyprialife (ασφάλειες ζωής στην Κύπρο),
Laiki Insurance (ασφάλειες γενικού κλάδου στην Κύπρο),
Marfin Life (ασφάλειες ζωής στην Ελλάδα), και
Marfin Brokers (πρακτορειακές ασφαλιστικές εργασίες στην Ελλάδα).
Η CNP Assurances θα έχει τον έλεγχο της διοίκησης των εν λόγω εταιρειών.
Η CNP Assurances και η Εταιρεία θα συνάψουν δεκαετή ανανεώσιμη αποκλειστική συμφωνία διανομής
με την ευχέρεια επέκτασης και σε άλλες χώρες όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος.
Οι βασικοί στόχοι της συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας είναι οι ακόλουθοι:
Στην Κύπρο, η οποία είναι μια γρήγορα αναπτυσσόμενη αγορά, ο νέος Όμιλος στοχεύει στην
περαιτέρω ενδυνάμωση των ήδη ισχυρών μεριδίων των εταιρειών Laiki Cyprialife και Laiki Insurance
που ανέρχονται σε 25% και 15% στην τοπική αγορά των ασφαλειών ζωής και γενικού κλάδου
αντίστοιχα.
Η Ελλάδα προσφέρει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, λόγω των χαμηλών ποσοστών διείσδυσης σε
ασφαλιστικές υπηρεσίες. Στη συγκεκριμένη αγορά, η συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας θα επιτρέψει
στην Εταιρεία να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών, βελτιώνοντας κατά συνέπεια την
θέση της και αποκτώντας μερίδιο αγοράς στις ασφάλειες και τα συνταξιοδοτικά προγράμματα ανάλογο
με το 5% μερίδιο αγοράς που ήδη κατέχει στις τραπεζικές εργασίες.
Σύμφωνα με τη συμφωνία, η CNP Assurances θα καταβάλει το ποσό των €145εκ. και επιπρόσθετα €20εκ.
εφόσον εκπληρωθούν συγκεκριμένοι επιχειρηματικοί στόχοι. Η εν λόγω συμφωνία προβλέπει την καταβολή
προμερίσματος €20εκ. από τις εταιρείες Laiki Cyprialife και Laiki Insurance προς την Εταιρεία. Αυτή η
αυτοχρηματοδοτούμενη για την CNP Assurances συναλλαγή θα έχει θετικό αποτέλεσμα στα κέρδη ανά
μετοχή της για το έτος 2009 και καμία επίπτωση στο δείκτη φερεγγυότητας της. Για την Εταιρεία, η
συμφωνία αναμένεται να προσδώσει έκτακτα προ φόρων κέρδη της τάξης των €60εκ.. Η συμφωνία
αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους, κατόπιν της λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από
τις αντίστοιχες ρυθμιστικές αρχές.
CNP Assurances
Ο όμιλος CNP Assurances κατέχει την ηγετική θέση στο χώρο των προσωπικών ασφαλειών στη Γαλλία και
κατατάσσεται στους 5 μεγαλύτερους ασφαλιστικούς οργανισμούς στον τομέα ασφαλειών ζωής στην
Ευρώπη. Το 2007, τα ασφάλιστρα του ομίλου ανήλθαν σε €31,5δις και τα κέρδη προ φόρων και
χρηματοοικονομικών εξόδων ξεπέρασαν τα €1,8δις. Τα έσοδα από ασφάλιστρα από τις διεθνείς
δραστηριότητες του ομίλου ανήλθαν σε €4,5δις αντιπροσωπεύοντας το 14% του συνόλου των
ασφαλίστρων και συνεισφέροντας 24% στα κέρδη προ φόρων και χρηματοοικονομικών εξόδων του ομίλου.
Εκτός από τη Γαλλία, η CNP Assurances δραστηριοποιείται στην Ιταλία, Βραζιλία, Πορτογαλία και Ισπανία.
11

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Πληροφορίες για τις ασφαλιστικές εργασίες της Τράπεζας
Ασφάλειες Ζωής1

2007 - €εκ.

Ασφάλιστρα

112
2

Ασφάλειες Γενικού Κλάδου1
Ασφάλιστρα

2007 - €εκ.
57

3

Κεκτημένη αξία

122

4

16

Καθαρά κέρδη

5

69

Καθαρή θέση

20

Καθαρά κέρδη
Καθαρή θέση
Ενεργητικό

594

Δείκτης (combined ratio)

Ενεργητικό

1

Περιλαμβάνουν εργασίες σε Κύπρο και Ελλάδα.
Total Enterprise Value (TEV).
3
Αποτελείται μόνο από τη Laiki Insurance.
4
Δεν περιλαμβάνουν έκτακτα έσοδα.
2

12

95%

103
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4

4.1

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ,
2008
Σημαντικές Λογιστικές Αρχές

Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30
Ιουνίου, 2008 έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου («ΔΛΠ») 34
«Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση», όπως αυτό εκδόθηκε από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σημειώνεται ότι, τα λογιστικά πρότυπα που απαιτούνται με βάση τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου
Αξιών Κύπρου Νόμους και Κανονισμούς είναι τα ΔΠΧΠ, τα οποία υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και συνάδουν με τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113, της Κύπρου.
Με την εισαγωγή του Ευρώ ως επίσημου νομίσματος της Κυπριακής Δημοκρατίας από την 1 Ιανουαρίου,
2008, το νόμισμα λειτουργίας της Τράπεζας και των θυγατρικών της εταιρειών στην Κύπρο έχει αλλάξει
από Κυπριακές Λίρες σε Ευρώ. Ως αποτέλεσμα, η οικονομική κατάσταση της Τράπεζας και του Ομίλου την
1η Ιανουαρίου, 2008 έχει μετατραπεί σε Ευρώ με βάση το οριστικό κλείδωμα της ισοτιμίας €1 = £0,585274.
Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, το οποίο είναι
το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης της Τράπεζας από την 1η Ιανουαρίου, 2008. Όλα τα ποσά
στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη χιλιάδα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
Για την κατάρτιση των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων έχουν
ακολουθηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές όπως στην κατάρτιση των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, 2007.
Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν όλη την
πληροφόρηση και τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται για τις ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις και θα πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση με τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις του Ομίλου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, 2007.
Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30
Ιουνίου, 2008 δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ανεξάρτητους ελεγκτές του Ομίλου. Οι εξωτερικοί
ανεξάρτητοι ελεγκτές του Ομίλου έχουν διενεργήσει επισκόπηση σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο για
Επισκοπήσεις 2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που Διενεργείται από
τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας».
Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30
Ιουνίου, 2008 ενσωματώνονται στο παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο με τη μέθοδο της
παραπομπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Κανονισμού 809/2004 της Επιτροπής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις θα είναι διαθέσιμες
για επιθεώρηση κατά τις συνήθεις εργάσιμες ημέρες, μεταξύ των ωρών 8:30 π.μ. μέχρι 13:00 μ.μ., στο
εγγεγραμμένο γραφείο της Τράπεζας για όλη την περίοδο ισχύος του Συμπληρωματικού Ενημερωτικού
Δελτίου, καθώς και στο διαδικτυακό χώρο του Ομίλου (www.laiki.com).
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Ο Όμιλος έχει υιοθετήσει όλα τα εφαρμόσιμα καινούργια και αναθεωρημένα ΔΛΠ και ΔΠΧΠ, τα οποία
σχετίζονται με τις εργασίες του και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1η
Ιανουαρίου, 2008 όπως παρουσιάζεται πιο κάτω:
Διερμηνεία ΕΔΔΠΧΠ 14, ΔΛΠ 19 – Το Όριο σε Περιουσιακό Στοιχείο Καθορισμένου Ωφελήματος,
Ελάχιστες Χρηματοδοτικές Απαιτήσεις και η Αλληλεπίδρασή τους (ισχύει από 1η Ιανουαρίου, 2008).
Η Διερμηνεία ΕΔΔΠΧΠ 14 παρέχει καθοδήγηση για αξιολόγηση των ορίων στο ΔΛΠ 19 στο ποσό του
πλεονάσματος που μπορεί να αναγνωριστεί ως περιουσιακό στοιχείο. Επίσης, εξηγεί πως ένα περιουσιακό
στοιχείο ή υποχρέωση μπορεί να επηρεαστεί από μια νόμιμη ή συμβατική ελάχιστη χρηματοδοτική
απαίτηση. Αυτή η διερμηνεία υπόκειται σε υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Όμιλος θα εφαρμόσει
τη Διερμηνεία ΕΔΔΠΧΠ 14 όταν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
4.2

Συνοπτικά Στοιχεία από τις Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

Τα πιο κάτω συνοπτικά στοιχεία για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου, 2008 βασίζονται στις
συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου για την υπό αναφορά περίοδο, οι
οποίες έχουν συνταχθεί με βάση τα ΔΠΧΠ και έχουν δημοσιευθεί όπως προβλέπεται από την κυπριακή
νομοθεσία.

14

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2008

Εξαμηνία που
έληξε στις
30.06.2008
€ ‘000

Εξαμηνία που
έληξε στις
30.06.2007
€ ‘000

Καθαρά έσοδα από τόκους

359.284

332.711

Καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες

147.118

111.245

(Ζημιά) / κέρδος από διάθεση και επανεκτίμηση αξιών

(1.899)

88.905

Έσοδα από εμπορία συναλλάγματος και άλλα έσοδα

83.234

55.550

Έσοδα από εργασίες

587.737

588.411

(167.470)

(148.595)

Αποσβέσεις

(23.077)

(22.923)

Λειτουργικά έξοδα

(79.994)

(63.515)

Κέρδος πριν από την πρόβλεψη για απομείωση των χορηγήσεων

317.196

353.378

Πρόβλεψη για απομείωση των χορηγήσεων

(47.209)

(44.176)

Κέρδος πριν από το μερίδιο κέρδους από συνδεδεμένες εταιρείες

269.987

309.202

1.143

824

Κέρδος πριν από τη φορολογία

271.130

310.026

Φορολογία

(43.720)

(33.110)

Κέρδος μετά τη φορολογία από συνεχιζόμενες δραστηριότητες

227.410

276.916

-

86.187

227.410

363.103

7.006

20.968

220.404

342.135

227.410

363.103

27,5

44,7

27,5

34,1

Έξοδα προσωπικού

Μερίδιο κέρδους από συνδεδεμένες εταιρείες

Κέρδος μετά τη φορολογία από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες λόγω
μείωσης του ποσοστού συμμετοχής
Κέρδος περιόδου
Αναλογεί σε:
Συμφέρον μειοψηφίας
Μετόχους της Τράπεζας

Κέρδος ανά μετοχή – για το κέρδος που αναλογεί στους μετόχους της
Τράπεζας
Κέρδος ανά μετοχή – σεντ
Κέρδος ανά μετοχή – για το κέρδος μετά τη φορολογία από συνεχιζόμενες
δραστηριότητες που αναλογεί στους μετόχους της Τράπεζας
Κέρδος ανά μετοχή – σεντ

15

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2008

30.06.2008

31.12.2007

€ ‘000

€ ‘000

995.481

1.347.119

4.829.914

4.978.224

628.725

716.080

21.206.879

17.615.108

4.057.550

2.737.456

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κρατούνται μέχρι τη λήξη

888.727

375.789

Άλλα περιουσιακά στοιχεία

680.631

537.218

Περιουσιακά στοιχεία
Μετρητά και καταθέσεις με Κεντρικές Τράπεζες
Οφειλές από άλλες τράπεζες
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων
Χορηγήσεις
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση

Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Ακίνητα και εξοπλισμός
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
Υποχρεώσεις
Οφειλές σε άλλες τράπεζες
Καταθέσεις πελατών

15.655

14.798

1.672.082

1.641.565

298.560

286.760

35.274.204

30.250.117

4.502.247

2.709.374

23.792.665

20.694.917

1.024.039

973.014

Ομολογιακά δάνεια

708.062

604.049

Δανειακό κεφάλαιο

1.672.280

1.786.638

31.699.293

26.767.992

Άλλες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων
Κεφάλαιο και αποθεματικά που αναλογούν στους μετόχους της Τράπεζας
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά
Συμφέρον μειοψηφίας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων
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705.607

680.613

2.144.425

2.017.708

612.436

691.274

3.462.468

3.389.595

112.443

92.530

3.574.911

3.482.125

35.274.204

30.250.117
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ΣΥΝΟΠΤΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2008
Αναλογεί στους μετόχους της Τράπεζας
Συμφέρον

Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποθεματικό
υπέρ το άρτιο

Ίδιες
μετοχές

Άλλα
αποθεματικά

Αποθεματικά
προσόδου

μειοψηφίας

€ ‘000

€ ‘000

€ ‘000

€ ‘000

€ ‘000

€ ‘000

€ ‘000

680.613

2.017.708

-

(45.075)

736.349

92.530

3.482.125

-

-

-

205

-

-

205

Επανεκτίμηση και μεταφορά στα αποτελέσματα
από διάθεση και απομείωση
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
διαθέσιμων προς πώληση μετά τη φορολογία

-

-

-

(29.031)

-

(1.631)

(30.662)

Συναλλαγματικές διαφορές περιόδου

-

-

-

2.959

-

(40)

2.919

Ζημιά που αναγνωρίστηκε στα ίδια κεφάλαια

-

-

-

(25.867)

-

(1.671)

(27.538)

Κέρδος περιόδου

-

-

-

-

220.404

7.006

227.410

(25.867)

220.404

5.335

199.872

Σύνολο

Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου, 2008
Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου, 2008
Επανεκτίμηση ακινήτων

Σύνολο αναγνωρισμένων κερδών για την περίοδο
Μέρισμα

-

-

-

-

-

-

-

(278.842)

-

(278.842)

Επανεπένδυση μερίσματος

28.420

126.717

-

-

-

-

155.137

Διαφορά από τη μετατροπή του μετοχικού
κεφαλαίου σε Ευρώ

-

-

(3.426)

-

-

3.426

-

Κόστος παροχών προσωπικού που εξαρτώνται
από την αξία μετοχών

-

-

-

-

1.836

56

1.892

Μερίσματα που πληρώθηκαν από θυγατρικές

-

-

-

-

-

(1.848)

(1.848)

Εξαγορά θυγατρικής

-

-

-

-

-

33.628

33.628

Επίδραση αλλαγών στο συμφέρον μειοψηφίας
από αλλαγές μεριδίων σε θυγατρικές και λοιπές
αλλαγές

-

-

-

-

205

(17.258)

(17.053)

24.994

126.717

-

3.426

(276.801)

14.578

(107.086)

705.607

2.144.425

-

(67.516)

679.952

112.443

3.574.911

78.457

401.175

161.863

3.037.393

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου, 2008

Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου, 2007
Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου, 2007

675.169

1.901.767

(181.038)

Επανεκτίμηση και μεταφορά στα αποτελέσματα
από διάθεση χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς
πώληση μετά τη φορολογία

-

-

-

4.094

-

(1.172)

2.922

Συναλλαγματικές διαφορές περιόδου

-

-

-

18.861

-

1.020

19.881

Κέρδος που αναγνωρίστηκε στα ίδια κεφάλαια

-

-

-

22.955

-

(152)

22.803

Κέρδος περιόδου

-

-

-

-

342.135

20.968

363.103

Σύνολο αναγνωρισμένων κερδών για την περίοδο

-

-

-

22.955

342.135

20.816

385.906
(245.018)

Μέρισμα

-

-

-

-

(245.018)

-

5.437

27.186

-

-

-

-

32.623

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

-

(2.201)

-

-

-

-

(2.201)

Ίδιες μετοχές που διατέθηκαν

-

92.213

181.038

-

-

-

273.251

Κόστος παροχών προσωπικού που εξαρτώνται
από την αξία μετοχών

-

-

-

-

1.497

-

1.497

Μερίσματα που πληρώθηκαν από θυγατρικές

-

-

-

-

-

(7.391)

(7.391)

Μείωση κεφαλαίου θυγατρικής

-

-

-

-

-

(17.641)

(17.641)

Επίδραση αλλαγών στο συμφέρον μειοψηφίας
από αλλαγές μεριδίων σε θυγατρικές και λοιπές
αλλαγές

-

-

-

-

12.750

(36.520)

(23.770)

5.437

117.198

181.038

-

(230.771)

(61.552)

11.350

680.606

2.018.965

-

101.412

512.539

121.127

3.434.649

Έκδοση μετοχών

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου, 2007
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ΣΥΝΟΠΤΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2008

Μετρητά που προήλθαν από εργασίες
Φορολογία που πληρώθηκε
Καθαρά μετρητά από εργασίες

Εξαμηνία που
έληξε στις
30.06.2008
€ ‘000

Εξαμηνία που
έληξε στις
30.06.2007
€ ‘000

1.643.627

1.826.751

(63.394)

(109.359)

1.580.233

1.717.392

Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ακινήτων και εξοπλισμού μείον εισπράξεις από πωλήσεις

(10.489)

(8.138)

Αγορά λογισμικών προγραμμάτων

(3.185)

(5.372)

Αγορά επενδύσεων σε ακίνητα μείον εισπράξεις από πωλήσεις

31.453

(207)

(1.933.986)

(861.335)

100.607

48.184

87.001

-

(24.974)

(7.712)

-

849

(1.753.573)

(833.731)

Προσθήκες μείον εισπράξεις από εξοφλήσεις και πωλήσεις χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων που κρατούνται μέχρι τη λήξη και διαθέσιμων προς πώληση
Εισόδημα από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κρατούνται μέχρι τη λήξη και
διαθέσιμα προς πώληση
Εξαγορά θυγατρικής μείον μετρητά που αποκτήθηκαν
Μεταβολές μεριδίων σε θυγατρικές
Μέρισμα που εισπράχθηκε από επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες
Καθαρά μετρητά για επενδυτικές δραστηριότητες
Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Μέρισμα που πληρώθηκε

(123.705)

(245.018)

Εισπράξεις από πώληση ιδίων μετοχών

-

273.251

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

-

(2.201)

Εισπράξεις από έκδοση ομολογιακού δανείου και δανειακού κεφαλαίου

239.000

748.340

Αποπληρωμές ομολογιακού δανείου και δανειακού κεφαλαίου

(85.430)

(24.353)

Τόκοι ομολογιακού δανείου και δανειακού κεφαλαίου που πληρώθηκαν

(40.393)

(29.362)

(1.173)

(25.032)

(11.701)

695.625

(1.230)

21.479

Μέρισμα και επιστροφή κεφαλαίου από θυγατρικές προς συμφέρον μειοψηφίας
Καθαρά μετρητά (για) / από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Συναλλαγματικές διαφορές
Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

(186.271)

1.600.765

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου

5.018.066

4.951.501

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου

4.831.795

6.552.266

4.3

Ανάλυση Αποτελεσμάτων 30 Ιουνίου, 2008

Ο Όμιλος πέτυχε σημαντική ανάπτυξη μεγεθών σε όλους τους γεωγραφικούς τομείς δραστηριοποίησής του
(Κύπρος, Ελλάδα και Διεθνές Δίκτυο) και θετικά οικονομικά αποτελέσματα παρά το αρνητικό διεθνές
οικονομικό περιβάλλον. Το σύνολο ενεργητικού του Ομίλου στις 30 Ιουνίου, 2008 ξεπέρασε τα €35δις
σημειώνοντας ετήσια αύξηση 21,7% σε σχέση με τις 30 Ιουνίου, 2007. Τόσο οι συνολικές χορηγήσεις όσο
και οι καταθέσεις του Ομίλου κατέγραψαν εντυπωσιακές ετήσιες ανόδους της τάξης του 39,7% και 18,7%
αντίστοιχα, καθοδηγούμενες από τη δυναμική διεύρυνση του δικτύου υποκαταστημάτων, την επέκταση της
πελατειακής βάσης και τη σταδιακή ωρίμανση των νέων υποκαταστημάτων.
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Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν στα €359,3εκ., σημειώνοντας ετήσια αύξηση 8% από €332,7εκ. το
πρώτο εξάμηνο του 2007. Αναπροσαρμόζοντας για τις έκτακτες ανακτήσεις τόκων το πρώτο εξάμηνο του
2007, η ετήσια αύξηση στα καθαρά έσοδα από τόκους ανέρχεται στο 16% και δεικνύει την εξαιρετικά
εύρωστη ανάπτυξη των χορηγήσεων και καταθέσεων που έχει επιτευχθεί, παρά τους αρνητικούς
παράγοντες που επικρατούσαν. Οι κύριοι αρνητικοί παράγοντες που επηρέασαν τα καθαρά έσοδα από
τόκους ήταν οι ακόλουθοι:
1. Η αναπροσαρμογή του βασικού επιτοκίου στην Κύπρο κατά 0,5% προς τα κάτω σε 4% (διαφορά
μεταξύ του βασικού επιτοκίου της Λίρας Κύπρου και του Ευρώ). Το βασικό επιτόκιο του Ευρώ ορίστηκε
ως το επιτόκιο αναφοράς τιμολόγησης των δανείων που μετατράπηκαν από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ
την 1η Ιανουαρίου, 2008 κατόπιν εγκυκλίου της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου,
2. Η μείωση των επιτοκίων στις Η.Π.Α. και η υποτίμηση του Αμερικανικού Δολαρίου που μείωσαν τα
έσοδα από τις καταθέσεις σε Δολάρια, κυρίως στις διεθνείς τραπεζικές εργασίες στην Κύπρο, και
3. Ο εντονότατος ανταγωνισμός σε καταθέσεις από ανταγωνιστές με περιορισμένη ρευστότητα στην
Ελλάδα και στην Κύπρο.
Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο μειώθηκε από 2,73% (μετά από αναπροσαρμογή για ανακτήσεις τόκων)
το πρώτο εξάμηνο του 2007, σε 2,44% το πρώτο εξάμηνο του 2008, λόγω των προαναφερθέντων
κυκλικών και τεχνικών παραγόντων. Αναφορικά με την επιβληθείσα μείωση στην τιμολόγηση των δανείων
που μετατράπηκαν σε Ευρώ, ο Όμιλος έχει ήδη προβεί σε αντισταθμιστικές ενέργειες μέσα στο 2008 που
περιλαμβάνουν την αύξηση του βασικού επιτοκίου της Τράπεζας κατά 100 μονάδες βάσης για νέους
δανεισμούς. Η σταδιακή αναστροφή των αρνητικών παραγόντων θα έχει θετική επίδραση στη λειτουργική
απόδοση του Ομίλου κατά τα επόμενα τρίμηνα.
Τα έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες σημείωσαν σημαντική ετήσια αύξηση της τάξης του 32% σε
€147,1εκ., ενισχυμένα από την ηγετική θέση του Ομίλου στην επενδυτική τραπεζική και τα
χρηματιστηριακά, αλλά και τη δυναμική ανάπτυξη των τραπεζικών εργασιών.
Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα έφθασαν τα €270,6εκ., αυξημένα κατά 15% σε σύγκριση με το πρώτο
εξάμηνο του 2007. Εξαιρουμένων των νέων θυγατρικών που ενοποιούνται, η αύξηση περιορίζεται στο 7%.
Σημειώνεται ότι, το πρώτο εξάμηνο του 2008 περιλαμβάνει τα λειτουργικά έξοδα από την ενοποίηση της
Ουκρανικής τράπεζας Marine Transport Bank (το τέταρτο τρίμηνο του 2007) και της Lombard Bank Malta
Plc (από την 1η Μαρτίου, 2008). Η αύξηση των δαπανών είναι αποτέλεσμα της δυναμικής ανάπτυξης των
εργασιών του Ομίλου και του ανοίγματος 36 νέων υποκαταστημάτων (6 νέων υποκαταστημάτων και 10
επιχειρηματικών κέντρων στην Ελλάδα και 20 νέων υποκαταστημάτων στο διεθνές δίκτυο).
Παρόλο ότι επικρατούσαν δυσχερείς συνθήκες στα διεθνή χρηματιστήρια, η ζημιά του Ομίλου από διάθεση
και επανεκτίμηση αξιών περιορίστηκε στα €1,9εκ. σε σχέση με €88,9εκ. κέρδη την αντίστοιχη περίοδο του
2007. Τα κέρδη από διάθεση και επανεκτίμηση αξιών το πρώτο εξάμηνο του 2007 περιλάμβαναν έκτακτα
έσοδα ύψους €50εκ. από την πώληση των μεριδίων του Ομίλου στην Ελληνική Τράπεζα και στην Universal
Life. Τα έσοδα από εμπορία συναλλάγματος και άλλα έσοδα σημείωσαν αύξηση 49% και έφθασαν τα
€83,2εκ. σε σχέση με €55,6εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2007, λόγω της δυναμικής ανάπτυξης των
τραπεζικών εργασιών.
Οι χορηγήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε €21,2δις στις 30 Ιουνίου, 2008, σημειώνοντας αύξηση 39,7%. Οι
καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 18,7% ετησίως και έφθασαν στα €23,8δις. Ο δείκτης χορηγήσεων προς
καταθέσεις βρίσκεται στο πολύ χαμηλό 89% για τα ελληνικά και ευρωπαϊκά τραπεζικά δεδομένα,
δεικνύοντας την υψηλή ρευστότητα του Ομίλου και τη χαμηλή εξάρτησή του από τη διατραπεζική αγορά
χρήματος.
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Η ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων του Ομίλου παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση, ως αποτέλεσμα
των επενδύσεων για αναβάθμιση της διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου και των συνεχών προσπαθειών για
ανάκτηση οφειλών που παρουσιάζουν καθυστέρηση.
Το ποσοστό των χορηγήσεων με καθυστερήσεις πέραν των τριών μηνών (μη εξυπηρετούμενες
χορηγήσεις) επί του συνόλου των χορηγήσεων του Ομίλου μειώθηκε σε 4,5% στις 30 Ιουνίου, 2008 σε
σχέση με 5,3% την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Επίσης, το ποσοστό κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων
χορηγήσεων με προβλέψεις ανήλθε στο 61% στις 30 Ιουνίου, 2008. Παράλληλα, ο Όμιλος διατηρεί ετήσιο
κόστος προβλέψεων ύψους 47 μονάδων βάσης επί των χορηγήσεών του (30 Ιουνίου, 2007: 60 μονάδες
βάσης).
Το δυσχερές οικονομικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργούσε ο Όμιλος εντός του πρώτου εξαμήνου του
2008 αλλά και οι τεχνικοί παράγοντες, όπως η αναπροσαρμογή του βασικού επιτοκίου στην Κύπρο, και
κυκλικοί παράγοντες, όπως η μείωση του επιτοκίου στις Η.Π.Α. και ο έντονος ανταγωνισμός στις
καταθέσεις από ανταγωνιστές με περιορισμένη ρευστότητα στην Ελλάδα και στην Κύπρο, επηρέασαν
αρνητικά τα αποτελέσματα του Ομίλου για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου, 2008. Εκτιμάται ότι η
σταδιακή αναστροφή των παραγόντων αυτών θα επιφέρει θετική επίδραση στην κερδοφορία του Ομίλου
στο μέλλον. Οι συνέργιες εσόδων και εξόδων από τη συνένωση των τριών ομίλων άρχισαν να διαφαίνονται
και προβλέπεται η συνέχιση των ταχέων ρυθμών ανάπτυξης των μεγεθών, σε συνδυασμό με τη
συγκράτηση των εξόδων και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων του
Ομίλου.
Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη έφθασαν τα €220,4εκ., σημειώνοντας αύξηση 11% σε σύγκριση με το
πρώτο τρίμηνο του 2008 και 7% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2007 (κατόπιν αναπροσαρμογής για
έκτακτα έσοδα και κέρδη από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες).
Η ισχυρή κερδοφορία του Ομίλου διαμόρφωσε τον δείκτη αποδοτικότητας του ενεργητικού (RoA) σε 1,35%
το πρώτο εξάμηνο του 2008 και το δείκτη αποδοτικότητας των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) σε
20,3%. Ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (capital adequacy ratio) σύμφωνα με τη Βασιλεία ΙΙ,
εκτιμάται σε 10,5% και ο δείκτης κεφαλαίων πρώτης διαβάθμισης (Tier I) σε 8,9% τον Ιούνιο του 2008. Η
Τράπεζα διατηρεί από τους υψηλότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας στην ελληνική τραπεζική αγορά.
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4.4

Κεφάλαια και Κεφαλαιακή Διάρθρωση

Παρατίθεται πιο κάτω, η σύνθεση του κεφαλαίου και η κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου στις 30 Ιουνίου,
2008, καθώς και επεξήγηση των σημαντικότερων μεταβολών που προέκυψαν από τις 6 Ιουνίου, 2008,
ημερομηνία έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου.
4.4.1

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

Πιο κάτω, παρατίθενται πληροφορίες σε σχέση με το μετοχικό κεφάλαιο και τα αποθεματικά του Ομίλου για
την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου, 2008 σύμφωνα με τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις για την υπό αναφορά περίοδο.
Αριθμός
μετοχών

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπέρ το
άρτιο

Ίδιες
μετοχές

Σύνολο

‘000

€ ‘000

€ ‘000

€ ‘000

€ ‘000

796.691

680.613

2.017.708

-

2.698.321

-

(3.426)

-

-

(3.426)

33.435

28.420

126.717

-

155.137

830.126

705.607

2.144.425

-

2.850.032

790.319

675.169

1.901.767

(181.038)

2.395.898

Εξαμηνία που έληξε 30 Ιουνίου, 2008
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
Διαφορά από μετατροπή του μετοχικού
κεφαλαίου σε Ευρώ
Επανεπένδυση μερίσματος
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου
Εξαμηνία που έληξε 30 Ιουνίου, 2007
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
Έκδοση μετοχών

6.364

5.437

27.186

-

32.623

Ίδιες μετοχές που διατέθηκαν

-

-

92.213

181.038

273.251

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

-

-

(2.201)

-

(2.201)

796.683

680.606

2.018.965

-

2.699.571

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου

Επανεπένδυση Μερίσματος
Τον Ιούνιο του 2008, η Τράπεζα έκδωσε 33.435.000 νέες συνήθεις μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,85, οι
οποίες προέκυψαν από την επανεπένδυση του μερίσματος χρήσεως 2007 σύμφωνα με τους όρους του
Προγράμματος Επανεπένδυσης Μερίσματος. Με βάση το πρόγραμμα, οι μέτοχοι της Τράπεζας είχαν τη
δυνατότητα μερικής ή ολικής επανεπένδυσης σε επιπρόσθετες μετοχές της Τράπεζας του καθαρού
μερίσματος 2007 που τους καταβλήθηκε. Η τιμή άσκησης του δικαιώματος επανεπένδυσης του μερίσματος
2007 σε μετοχές της Τράπεζας καθορίστηκε σε €4,64 ανά μετοχή, που ήταν 10% κατώτερη από το μέσο
όρο της τιμής κλεισίματος της μετοχής στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών
κατά την περίοδο από 23 έως 29 Μαΐου, 2008. Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών άρχισε στις 18
Ιουνίου, 2008. Με την εισαγωγή των 33.435.000 νέων συνήθων μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της
Τράπεζας ανήλθε στο ποσό των €705.607.000, διαιρούμενο σε 830.126.000 συνήθεις μετοχές,
ονομαστικής αξίας €0,85 η καθεμιά.
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4.4.2

ΔΑΝΕΙΑΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Πιο κάτω, παρατίθενται πληροφορίες σε σχέση με το δανειακό κεφάλαιο του Ομίλου για την εξαμηνία που
έληξε στις 30 Ιουνίου, 2008 σύμφωνα με τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
για την υπό αναφορά περίοδο.

Μετατρέψιμα ομόλογα 2003/2013
Μη μετατρέψιμα ομόλογα 2005/2015

30.06.2008
€ ‘000

31.12.2007
€ ‘000

231

366

80.000

79.990

Ευρωομόλογα λήξης 2016

438.831

438.263

Αξιόγραφα κεφαλαίου

189.000

85.430

Συνολικό δανειακό κεφάλαιο

708.062

604.049

Αξιόγραφα Κεφαλαίου
Τα αξιόγραφα κεφαλαίου έκδοσης Ιουνίου 2003 που ανέρχονταν σε €85εκ. (£50εκ.) αποπληρώθηκαν
πλήρως σύμφωνα με τους όρους έκδοσής τους, στις 27 Ιουνίου, 2008 και καταβλήθηκε στους κατόχους η
ονομαστική αξία πλέον τους δεδουλευμένους τόκους. Για την περίοδο 31 Μαρίου, 2008 – 26 Ιουνίου, 2008
τα αξιόγραφα αυτά έφεραν επιτόκιο 5,20%.
Στις 17 Μαρτίου, 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας ενέκρινε την έκδοση νέων αξιογράφων
κεφαλαίου που θα περιληφθούν στα Βασικά Ίδια Κεφάλαια της Τράπεζας (Hybrid Tier I Capital) μέχρι
€200εκ. Αξιόγραφα κεφαλαίου ύψους €116εκ. (1st Tranche) που προσφέρθηκαν σε περιορισμένο κύκλο
προσώπων, σε επαγγελματίες επενδυτές και σε πρόσωπα τα οποία επένδυσαν τουλάχιστον €50.000 ο
καθένας, εκδόθηκαν στις 14 Απριλίου, 2008, στην ονομαστική αξία των €1.000 το καθένα. Κατά τη δεύτερη
φάση (2nd Tranche), αξιόγραφα κεφαλαίου ύψους €84εκ. που προσφέρθηκαν στο ευρύ κοινό μέσω
Δημόσιας Προσφοράς, εκδόθηκαν στις 30 Ιουνίου, 2008 στην ονομαστική αξία των €1.000 το καθένα.
Τα αξιόγραφα κεφαλαίου δεν έχουν ημερομηνία λήξης αλλά θα μπορούν, κατ΄ επιλογή της Τράπεζας,
κατόπιν έγκρισης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, να εξαγορασθούν στο σύνολό τους στην
ονομαστική τους αξία μαζί με οποιουσδήποτε δεδουλευμένους τόκους, πέντε χρόνια μετά την ημερομηνία
έκδοσής τους ή σε οποιαδήποτε ημερομηνία πληρωμής τόκου που ακολουθεί. Τα αξιόγραφα κεφαλαίου
της αρχικής έκδοσης φέρουν σταθερό επιτόκιο 6,50% για τις πρώτες τέσσερις τριμηνιαίες περιόδους και τα
αξιόγραφα κεφαλαίου της δεύτερης έκδοσης για τις πρώτες τρεις τριμηνιαίες περιόδους, και μετέπειτα
κυμαινόμενο επιτόκιο, το οποίο θα αναθεωρείται κάθε τρεις μήνες. Το επιτόκιο είναι ίσο με το τριμηνιαίο
επιτόκιο για Ευρώ (Euribor) στην αρχή της εκάστοτε τριμηνίας πλέον 1,50% και ο τόκος είναι πληρωτέος
κάθε τρεις μήνες, στις 31 Μαρτίου, 30 Ιουνίου, 30 Σεπτεμβρίου και 31 Δεκεμβρίου.
Τα αξιόγραφα κεφαλαίου αποτελούν άμεσες, μη εξασφαλισμένες δευτερεύουσες υποχρεώσεις της
Τράπεζας και η αποπληρωμή τους ακολουθεί σε προτεραιότητα την αποπληρωμή των υποχρεώσεων
προς τους καταθέτες και άλλους πιστωτές. Τα αξιόγραφα κεφαλαίου της αρχικής έκδοσης εισήχθηκαν στο
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στις 24 Ιουλίου, 2008.
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4.4.3

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

Πιο κάτω, παρατίθενται πληροφορίες σε σχέση με τα ομολογιακά δάνεια του Ομίλου για την εξαμηνία που
έληξε στις 30 Ιουνίου, 2008 σύμφωνα με τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
για την υπό αναφορά περίοδο.
30.06.2008
€ ‘000

31.12.2007
€ ‘000

Ομόλογα Marfin Popular Bank Public Co Ltd (2007/2010)

724.050

723.104

Ομόλογα Εγνατία Finance Plc

199.989

199.915

Ομόλογα (Schuldschein) Marfin Εγνατία Τράπεζα Α.Ε. (2007/2010)

50.000

49.995

Ομόλογα (Schuldschein) Marfin Εγνατία Τράπεζα Α.Ε. (2008/2011)

50.000

-

1.024.039

973.014

Ομόλογα (Schuldschein) Marfin Εγνατία Τράπεζα Α.Ε. (2008/2011)
Το Μάρτιο του 2008, η Marfin Εγνατία Τράπεζα Α.Ε. έκδωσε ομόλογα (Schuldschein) τριετούς διάρκειας
€50 εκ., λήξης Μαρτίου 2011. Ο τόκος καταβάλλεται εξαμηνιαία, με επιτόκιο για Ευρώ (Euribor) πλέον
0,25%. Τα ομόλογα ή μέρος αυτών μπορούν να αποπληρωθούν πρόωρα με απόφαση της Marfin Εγνατία
Τράπεζα Α.Ε..
4.4.4

ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

Κατά την ημερομηνία του παρόντος Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου, οι μέτοχοι που κατέχουν
άμεσα ή έμμεσα ποσοστό πέραν του 5% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας είναι:
Μέτοχος
Dubai Financial Limited Liability Company
1

The Royal Bank of Scotland Plc

Άμεσο Ποσοστό
Συμμετοχής

Έμμεσο Ποσοστό
Συμμετοχής

Συνολικό Ποσοστό
Συμμετοχής

19,08%

---

19,08%

6,54%

---

6,54%

Σύνολο (επί 830.125.799 μετοχών)

25,62%

1

Η εταιρεία The Royal Bank of Scotland Plc απέκτησε τις εν λόγω μετοχές για λογαριαμό πελάτη της και τις κατέχει για σκοπούς
αντιστάθμισης κινδύνου (hedging).
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5

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ OOO ROSSISYSKY PROMISHLENNY
BANK (ROSPROMBANK)

Στις 4 Σεπτεμβρίου, 2008 η Τράπεζα ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της εξαγοράς της ρωσικής τράπεζας
OOO Rossisysky Promishlenny Bank (Rosprombank), ύστερα και από τη λήψη των απαραίτητων
εγκρίσεων από τις εποπτικές αρχές της Ρωσίας και της Κύπρου. Η εξαγορά ολοκληρώθηκε με τη
μεταβίβαση του 50,04% του μετοχικού κεφαλαίου της Ρωσικής CJSC RPB Holding, μητρικής της ρωσικής
Τράπεζας OOO Rossisysky Promishlenny Bank (Rosprombank), έναντι €83εκ. Βάσει των προνοιών της εν
λόγω συμφωνίας εξαγοράς, με την ολοκλήρωση της εξαγοράς θα πραγματοποιηθεί έλεγχος των ελεγμένων
οικονομικών καταστάσεων της Rosprombank χρήσης 2007 από ανεξάρτητους ελεγκτές, από το
αποτέλεσμα του οποίου το τίμημα εξαγοράς ενδέχεται να αυξηθεί μερικώς κατά μέγιστο ποσό €2,9εκ..
Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς, η Τράπεζα αποκτά τον έλεγχο της ρωσικής τράπεζας και καθίσταται, η
πρώτη τράπεζα στην Κύπρο και την Ελλάδα που εξαγοράζει ρωσική τράπεζα.
Η εξαγορά εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης της παρουσίας και της προσφοράς τραπεζικών και
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από την Τράπεζα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και αναμένεται να έχει
θετική επίδραση στα αποτελέσματα του Ομίλου.
Με την προσθήκη της Rosprombank, ο Όμιλος θα αριθμεί ένα δυναμικό διεθνές δίκτυο 478 καταστημάτων
στην Κύπρο, Ελλάδα, Ρωσία, Ουκρανία, Ρουμανία, Σερβία, Ηνωμένο Βασίλειο, Μάλτα, Εσθονία και
Αυστραλία.
Για την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Rosprombank εκπονήθηκαν μελέτες δέουσας επιμέλειας
(due diligence) από το διεθνή λογιστικό οίκο PricewaterhouseCoopers και από το διεθνή νομικό οίκο
Chadbourne and Parke.
Rosprombank
Η Rosprombank ιδρύθηκε το 1997 και έχει δυναμική παρουσία στη χώρα μέσω ενός δικτύου 32
καταστημάτων και σημείων πώλησης που καλύπτουν τις μεγάλες πόλεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας,
μεταξύ των οποίων τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη.
Σύμφωνα με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της τράπεζας για το 2007, το καθαρό κέρδος ανήλθε σε
€6,3εκ.. Το συμφέρον των μετόχων ανερχόταν σε €53,7εκ., το σύνολο του ενεργητικού σε €297,5εκ., το
σύνολο των χορηγήσεων σε €157,9εκ. και το σύνολο των καταθέσεων σε €177,6εκ..
Η Rosrpombank διαθέτει ομάδα προσωπικού, διεύθυνσης και διοίκησης πλήρως καταρτισμένη και με εις
βάθος γνώση της ρωσικής αγοράς. Ο Όμιλος αναμένεται να συνεισφέρει σημαντικές εξειδικευμένες γνώσεις
και εμπειρίες σε θέματα που αφορούν προϊόντα και υπηρεσίες αλλά και λειτουργικές υπηρεσίες
ενισχύοντας και συμπληρώνοντας την αξιολόγηση και αξιοποίηση των στρατηγικών ευκαιριών στη ρωσική
αγορά.
Η Rosprombank είναι επικεντρωμένη στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων, ενώ θα προωθήσει και τη λιανική
τραπεζική μέσω του γρήγορα αναπτυσσόμενου δικτύου καταστημάτων της.
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Το παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο της Marfin Popular Bank Public Co Ltd
υπογράφηκε από τους ακόλουθους Διοικητικούς Συμβούλους της Marfin Popular Bank Public Co
Ltd, οι οποίοι δηλώνουν ότι αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες
που περιέχονται στο Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες
με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το
περιεχόμενό του:

Ανδρέας Βγενόπουλος, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος

Νεοκλής Λυσάνδρου, Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος

Ευθύμιος Μπουλούτας, Διευθύνων Σύμβουλος

Παναγιώτης Κουννής, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

Χρίστος Στυλιανίδης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
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Το παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο της Marfin Popular Bank Public Co Ltd
υπογράφηκε από τον Ανάδοχο Υπεύθυνο Σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου, Λαϊκή Επενδυτική
Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ, ο οποίος δηλώνει ότι αφού έλαβε κάθε εύλογο μέτρο για το
σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο είναι, εξ
όσων γνωρίζει, σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα
μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του:

Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ
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