ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ∆
(Εταιρία που συστάθηκε στην Κύπρο µε βάση τον περί Εταιρειών Νόµο Κεφ.113)
(Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 22 Σεπτεµβρίου 2010
Με βάση τον Κανονισµό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον περί ∆ηµόσιας Προσφοράς
και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµο του 2005 και τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόµου Κεφ. 113

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Το παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο αφορά το Ενηµερωτικό ∆ελτίο
της Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ ηµεροµηνίας 20 Αυγούστου 2010.

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΛΤ∆

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
Το παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο αφορά το Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Τράπεζα Κύπρου
∆ηµόσια Εταιρία Λτδ ηµεροµηνίας 20 Αυγούστου 2010.
Το παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο καταρτίστηκε µε βάση τις διατάξεις του περί ∆ηµόσιας
Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµου του 2005, τις διατάξεις του Κανονισµού 809/2004 της
Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόµου Κεφ. 113.
Το έγγραφο αυτό είναι σηµαντικό και απαιτεί την άµεση προσοχή σας. Αν χρειάζεστε οποιεσδήποτε
επεξηγήσεις ή/και διευκρινίσεις επί του παρόντος Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου µπορείτε να
συµβουλευτείτε τον Ανάδοχο Υπεύθυνο Σύνταξης του Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου και
∆ιευθυντή Έκδοσης της παρούσας έκδοσης, Κυπριακό Οργανισµό Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO),
άλλες ΕΠΕΥ, τραπεζίτες, λογιστές, δικηγόρους ή σύµβουλους επενδύσεων.
Η Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ αναλαµβάνει την πλήρη ευθύνη για τις πληροφορίες που
περιέχονται στο παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο και βεβαιώνει ότι οι πληροφορίες που
περιέχονται σε αυτό είναι σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα
µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενό του. Οι υπογράφοντες το Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό
∆ελτίο ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι της Τράπεζας Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ είναι επίσης συλλογικά και
ατοµικά υπεύθυνοι για τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο
και βεβαιώνουν ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο µέτρο για τη σύνταξή του, 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.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ∆
ΕΚ∆ΟΣΗ 604.205.955 ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ (RIGHTS) ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΙΣ
9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣ
∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ (RIGHTS) ΘΑ ΕΚ∆ΟΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΟΥΝ ΣΕ
ΑΝΑΛΟΓΙΑ 1 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΕΤΟΧΗ. ΚΑΘΕ ΕΠΤΑ (7)
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ ΘΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ 2 ΠΛΗΡΩΣ
ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ ΝΕΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €1 ΜΕ ΤΙΜΗ
ΑΣΚΗΣΗΣ €2,00 ΑΝΑ ΝΕΑ ΜΕΤΟΧΗ

Η παρούσα δηµόσια προσφορά διενεργείται αποκλειστικά στην Κύπρο, την Ελλάδα και το Ηνωµένο
Βασίλειο και απευθύνεται µόνο προς πρόσωπα τα οποία µπορούν να την αποδεχθούν νόµιµα.
Συγκεκριµένα, και προς συµµόρφωση µε τη σχετική χρηµατιστηριακή νοµοθεσία των παρακάτω κρατών, η
παρούσα δηµόσια προσφορά δεν απευθύνεται µε κανέναν τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), άµεσα ή
έµµεσα, εντός ή προς τις Ηνωµένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Νότιο Αφρική ή την
Ιαπωνία, ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα (“οι Εξαιρούµενες Χώρες”), στην οποία σύµφωνα µε τους νόµους
αυτής, η διενέργεια της παρούσας 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 αφενός η αποστολή,
διανοµή, ταχυδρόµηση ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων του παρόντος
Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου και κάθε προωθητικού και σχετικού µε την παρούσα δηµόσια
προσφορά εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από τις Εξαιρούµενες Χώρες και
αφετέρου η συµµετοχή στην παρούσα έκδοση από πρόσωπα των Εξαιρούµενων Χωρών.
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Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενέκρινε το περιεχόµενο του παρόντος Συµπληρωµατικού
Ενηµερωτικού ∆ελτίου µόνο όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού
κοινού όπως αυτές καθορίζονται στον περί ∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµο του
2005 της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας που ενσωµατώνει στην εθνική νοµοθεσία την Οδηγία 2003/71/ΕΚ και
στον Κανονισµό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έγκριση του παρόντος
Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου δεν συνεπάγεται µε παρότρυνση προς το επενδυτικό κοινό για
επένδυση στον εκδότη.
H Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ έχει προβεί στις δέουσες αιτήσεις έτσι ώστε (α) η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ως η αρµόδια εποπτική αρχή να αποστείλει πιστοποιητικό έγκρισης στις αρµόδιες
εποπτικές 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 και (β) τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης να εισαχθούν στο
ΧΑΚ και ΧΑ.
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 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 όσα προβλέπονται σήµερα.
Η απόφαση για πιθανή επένδυση σε ∆ικαιώµατα Προτίµησης που εκδίδονται µε το παρόν
Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο και ως εκ τούτου και σε µετοχές της Τράπεζας µε την άσκηση των
∆ικαιωµάτων Προτίµησης οφείλει να βασίζεται στο σύνολο των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν
Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο και στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Εταιρίας ηµεροµηνίας
20 Αυγούστου 2010. Ειδικότερα για µερικούς σηµαντικούς παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε
σχέση µε τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης και τις µετοχές της Εταιρίας, βλέπε Ενηµερωτικό ∆ελτίο της
Εταιρίας ηµεροµηνίας 20 Αυγούστου 2010, Τµήµα ΙΙ, Μέρος Α’, Κεφ. 1 – “Παράγοντες Κινδύνου”.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
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ΛΤ∆
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Αγία Παρασκευή
Στρόβολος
2002 Λευκωσία
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1.0

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ
∆ΕΛΤΙΟΥ – ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Το παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο αφορά το Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Τράπεζα Κύπρου
∆ηµόσια Εταιρία Λτδ ηµεροµηνίας 20 Αυγούστου 2010.
Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις
διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το
περιεχόµενο του παρόντος Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου µόνον όσον αφορά την κάλυψη των
αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του περί
∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµου του 2005 της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και του
Κανονισµού 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Εταιρία αναλαµβάνει την πλήρη ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν
Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο και βεβαιώνει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι
σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το
περιεχόµενό του. Οι υπογράφοντες το Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι της
Τράπεζας Κύπρου ∆ηµόσιας Εταιρίας Λτδ είναι επίσης συλλογικά και ατοµικά υπεύθυνοι για τις
πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο και βεβαιώνουν ότι, αφού
έλαβαν κάθε εύλογο µέτρο για τη σύνταξη του, (α) οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε
αυτό είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύµφωνα µε την πραγµατικότητα, πλήρη και αληθή, (β) δεν υπάρχουν
άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα άλλα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα
µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που
περιέχονται στο Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο, (γ) δεν εκκρεµούν οποιεσδήποτε σηµαντικές
δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες σε βάρος της Εταιρίας ή οποιασδήποτε θυγατρικής της εταιρίας οι οποίες
θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση, πλην αυτών που
αναφέρονται στο παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί ∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµου του 2005 το
παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο υπογράφηκε από τους ακόλουθους ∆ιοικητικούς
Συµβούλους της Τράπεζας Κύπρου:
• κ. Θεόδωρο Αριστοδήµου, Μη εκτελεστικό Πρόεδρο
• κ. Αντρέα Ηλιάδη, Εκτελεστικό ∆ιοικητικό Σύµβουλο
• κ. Γιάννη Πεχλιβανίδη, Εκτελεστικό ∆ιοικητικό Σύµβουλο
• κ. Γιάννη Κυπρή, Εκτελεστικό ∆ιοικητικό Σύµβουλο
∆ιευθυντής Έκδοσης και Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης του Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου
είναι ο Κυπριακός Οργανισµός Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO) ο οποίος δηλώνει ότι αφού έλαβε
κάθε εύλογο µέτρο για την σύνταξη του Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου, οι πληροφορίες που
περιέχονται σε αυτό είναι, εξ’ όσων γνωρίζει, σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν
παραλείψεις που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενό του.
Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες στα γραφεία:
•

Του Ανάδοχου Υπεύθυνου Σύνταξης του Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου και ∆ιευθυντή
Έκδοσης:
Κυπριακός Οργανισµός Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO)
Eurolife House, Έβρου 4, Τ.Θ. 20597, 1660 Λευκωσία, τηλ. +357 22121800.
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•

στις ακόλουθες υπηρεσίες της Τράπεζας Κύπρου:
στην Κύπρο
Υπηρεσία Μετοχών και Χρεογράφων
Eurolife House, Έβρου 4, Τ.Θ. 24884, 1398 Λευκωσία
Τηλ. +357 2212 1755
στην Ελλάδα
Τµήµα Θεµατοφυλακής Μετοχολογίου & Εκκαθάρισης Παραγώγων
Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα
Τηλ +30 210 7765222
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2.0

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

Στις 30 Αυγούστου 2010 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ ενέκρινε
τις µη ελεγµένες Συνοπτικές Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του Συγκροτήµατος για
το εξάµηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010. Οι εν λόγω µη ελεγµένες Συνοπτικές Ενδιάµεσες
Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του Συγκροτήµατος ενσωµατώνονται στο παρόν
Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο µέσω παραποµπής (incorporated by reference) βλέπε σηµείο 9 πιο
κάτω.
Τα κέρδη πριν τις προβλέψεις και τα κέρδη µετά τη φορολογία για το α’ εξάµηνο 2010 σηµείωσαν
σηµαντική αύξηση και ανήλθαν σε €328 εκατ. και €163 εκατ. αντίστοιχα, αυξηµένα κατά 27% και 10%
αντίστοιχα έναντι του α’ εξαµήνου 2009. Παράλληλα σηµειώθηκε θετική συνεισφορά στα κέρδη από όλες
τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται το Συγκρότηµα. Τα καθαρά έσοδα από τόκους σηµείωσαν ετήσια
αύξηση 28% και ανήλθαν σε €496 εκατ. το α’ εξάµηνο 2010, αποδεικνύοντας την ικανότητα του
Συγκροτήµατος να πετυχαίνει αυξηµένα επαναλαµβανόµενα έσοδα ακόµα και σε δύσκολες οικονοµικές
συνθήκες.
Παράλληλα, το Συγκρότηµα διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή θέση (δείκτης πρωτοβάθµιων κεφαλαίων 9,9%),
ισχυρή ρευστότητα (δείκτης δανείων προς καταθέσεις 83%) και ικανοποιητική υπό τις περιστάσεις
ποιότητα χαρτοφυλακίου (ποσοστό µη εξυπηρετούµενων δανείων 6,2%). Η κεφαλαιακή επάρκεια του
Συγκροτήµατος αναµένεται να ενισχυθεί περαιτέρω µε την επικείµενη αύξηση κεφαλαίου, µε τον
ενδεικτικό (pro-forma) δείκτη πρωτοβάθµιων κεφαλαίων στις 30 Ιουνίου 2010 να ανέρχεται σε 11,2%.
Οι κύριες οικονοµικές επιδόσεις και τα βασικά µεγέθη του Συγκροτήµατος για το α’ εξάµηνο 2010
παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα:
Πίνακας 1

Α’ Εξάµηνο

Α’ Εξάµηνο

Μεταβολή

2010

2009

Έτος
2009

Κέρδη πριν τις προβλέψεις

+27%

328

259

612

Κέρδη πριν τη φορολογία

+10%

180

164

365

Κέρδη µετά τη φορολογία

+10%

163

148

313

Κέρδη κατά µετοχή

+2,2 σεντ

27,2 σεντ

25,0 σεντ

52,8 σεντ

Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (ROE)

-0,3 ε.µ.*

13,6%

13,9%

14,0%

Συντελεστής αποτελεσµατικότητας (C/I)

-3,7 ε.µ.*

51,9%

55,6%

52,4%

Ποσοστό µη εξυπηρετούµενων δανείων

+1,3 ε.µ.*

6,2%

4,9%

5,6%

+10%

28,0

25,3

26,5

+14%

32,6

28,6

28,6

-3,1 ε.µ.*

82,8%

85,9%

89,7%

σε € εκατ.

Σύνολο δανείων (€ δις.)
Σύνολο καταθέσεων (€ δις.)
1

∆είκτης δανείων προς καταθέσεις

*ε.µ. = εκατοστιαίες µονάδες, 1 εκατοστιαία µονάδα = 1%
1

∆είκτης δανείων µετά τις προβλέψεις προς καταθέσεις
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•

Σηµαντική αύξηση κερδοφορίας: Τα κέρδη πριν τις προβλέψεις για το α’ εξάµηνο 2010 ανήλθαν σε
€328 εκατ. σηµειώνοντας αύξηση 27% σε σύγκριση µε το α’ εξάµηνο 2009 (€259 εκατ.). Τα κέρδη
µετά τη φορολογία ανήλθαν σε €163 εκατ. σηµειώνοντας ετήσια αύξηση 10%.

•

Ισχυρή ρευστότητα: ∆είκτης δανείων προς καταθέσεις 83%.

•

Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων: Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων (13,6%) διατηρήθηκε σε υψηλά
επίπεδα σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και αρνητικό περιβάλλον.

•

Ισχυρή κεφαλαιακή θέση: O δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε σε 10,9% στις 30 Ιουνίου 2010
µε τον δείκτη πρωτοβάθµιων κεφαλαίων και τον δείκτη βασικών πρωτοβάθµιων κεφαλαίων να
ανέρχονται σε 9,9% και 6,7% αντίστοιχα. Λαµβάνοντας υπόψη την αύξηση κεφαλαίου, ο ενδεικτικός
(pro-forma) δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας και βασικών πρωτοβάθµιων κεφαλαίων στις 30 Ιουνίου
2010 θα ήταν 12,3% και 8,1% αντίστοιχα.

•

Βελτίωση επιτοκιακού περιθωρίου: Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του Συγκροτήµατος ανήλθε σε
2,62% για το α’ εξάµηνο 2010 σηµειώνοντας σηµαντική αύξηση 38 µονάδων βάσης σε σχέση µε το α’
εξάµηνο 2009 (2,24%).

•

Αυξηµένη αποτελεσµατικότητα: Ο δείκτης κόστος προς έσοδα για το α’ εξάµηνο 2010 βελτιώθηκε σε
51,9% από 55,6% το α’ εξάµηνο 2009.

•

Σηµαντική αύξηση µεγεθών: Τα δάνεια και οι καταθέσεις του Συγκροτήµατος στις 30 Ιουνίου 2010
σηµείωσαν ετήσια αύξηση 10% και 14% αντίστοιχα, ενώ από την αρχή του 2010 η αύξηση ανήλθε σε
5% και 14% αντίστοιχα.

•

Αποτελεσµατική διαχείριση πιστωτικού κινδύνου: Το ποσοστό των µη εξυπηρετούµενων δανείων
ανήλθε στο 6,2% στις 30 Ιουνίου 2010 έναντι 6,0% στις 31 Μαρτίου 2010 και 5,6% στις 31
∆εκεµβρίου 2009. Το ποσοστό κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων δανείων µε προβλέψεις
διαµορφώθηκε σε 57% στις 30 Ιουνίου 2010. Το συνολικό ποσοστό κάλυψης περιλαµβανοµένων των
εµπράγµατων εξασφαλίσεων ανέρχεται σε 121% (108% λαµβάνοντας υπόψη την αξία
καταναγκαστικής πώλησης).

2.1

Ανάλυση Αποτελεσµάτων

Γεωγραφική Ανάλυση Κερδών
Το Συγκρότηµα σηµείωσε σηµαντική αύξηση στην κερδοφορία το α’ εξάµηνο 2010 σε σχέση µε το α’
εξάµηνο 2009, έχοντας αυξηµένα επαναλαµβανόµενα έσοδα και θετική συνεισφορά στα κέρδη από όλες
τις αγορές που δραστηριοποιείται.
Τα κέρδη πριν τις προβλέψεις για το α’ εξάµηνο 2010 ανήλθαν σε €328 εκατ. σηµειώνοντας ετήσια
αύξηση 27% σε σχέση µε το α’ εξάµηνο 2009. Τα κέρδη µετά τη φορολογία για το α’ εξάµηνο 2010
ανήλθαν σε €163 εκατ. σηµειώνοντας ετήσια αύξηση 10% έναντι του α’ εξαµήνου 2009.
Σηµαντική ανάκαµψη της κερδοφορίας πριν τις προβλέψεις, παρά το αρνητικό περιβάλλον, σηµειώθηκε
στις δυο κύριες αγορές όπου λειτουργεί το Συγκρότηµα, της Κύπρου και της Ελλάδας.
Στην Κύπρο τα κέρδη πριν τις προβλέψεις για το α’ εξάµηνο 2010 αυξήθηκαν κατά 13% σε σχέση µε το α’
εξάµηνο 2009 και ανήλθαν σε €191 εκατ. Παρόλα αυτά, το Συγκρότηµα λαµβάνοντας υπόψη την
επιδείνωση του οικονοµικού περιβάλλοντος αύξησε σηµαντικά τις προβλέψεις για αποµείωση δανείων µε
αποτέλεσµα τα κέρδη µετά τη φορολογία για το α’ εξάµηνο 2010 να ανέλθουν σε €120 εκατ., µειωµένα
κατά 15% έναντι του α’ εξαµήνου 2009.
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Στην Ελλάδα, τα κέρδη πριν τις προβλέψεις για το α’ εξάµηνο 2010 ανήλθαν σε €98 εκατ., αυξηµένα κατά
81% έναντι του α’ εξαµήνου 2009 και παρά τις αυξηµένες προβλέψεις (€70 εκατ. το α’ εξάµηνο 2010 σε
σύγκριση µε €41 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2009) τα κέρδη µετά τη φορολογία ανήλθαν σε €25
εκατ. έναντι €7 εκατ. το α’ εξάµηνο 2009 (ετήσια αύξηση 268%).
Στη Ρωσία τα κέρδη πριν τις προβλέψεις για το α’ εξάµηνο 2010 ανήλθαν σε €15 εκατ. σηµειώνοντας
αύξηση 31% σε σχέση µε το α’ εξάµηνο 2009 ενώ τα κέρδη µετά τη φορολογία για το α’ εξάµηνο 2010
ανήλθαν σε €3 εκατ., έναντι ζηµιών €13 εκατ. το α’ εξάµηνο 2009.
Στις άλλες χώρες (Αυστραλία, Ηνωµένο Βασίλειο, Ουκρανία και Ρουµανία) τα κέρδη µετά τη φορολογία
ανήλθαν σε €14 εκατ. σηµειώνοντας αύξηση 10% έναντι του α’ εξαµήνου 2009.
Καθαρά Έσοδα από Τόκους και Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο
Το Συγκρότηµα προσαρµόζοντας την τιµολογιακή του πολιτική στο νέο οικονοµικό περιβάλλον πέτυχε
αυξηµένα έσοδα από τόκους το α’ εξάµηνο 2010. Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το α’ εξάµηνο 2010
ανήλθαν σε €496 εκατ., σηµειώνοντας σηµαντική αύξηση 28% έναντι του α’ εξάµηνου 2009,
αποδεικνύοντας την ικανότητα του Συγκροτήµατος να πετυχαίνει αυξηµένα επαναλαµβανόµενα έσοδα
παρά τον συνεχιζόµενο ανταγωνισµό και τις δύσκολες οικονοµικές συνθήκες.
Στην Κύπρο τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε €248 εκατ. το α’ εξάµηνο 2010, αυξηµένα κατά
22% έναντι του α’ εξαµήνου 2009 ενώ στην Ελλάδα τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε €154 εκατ.,
αυξηµένα κατά 40% σε σχέση µε το α’ εξάµηνο 2009. Στη Ρωσία τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε
€53 εκατ. σηµειώνοντας αύξηση 57% σε σχέση µε το α’ εξάµηνο 2009.
Tο καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του Συγκροτήµατος ανήλθε σε 2,64% το β’ τρίµηνο 2010, έναντι 2,36%
το β’ τρίµηνο 2009 και 2,60% το α’ τρίµηνο 2010. Ως αποτέλεσµα, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για το
α’ εξάµηνο 2010 ανήλθε σε 2,62% σηµειώνοντας σηµαντική αύξηση 38 µονάδων βάσης σε σχέση µε το α’
εξάµηνο 2009 (2,24%).
Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στην Κύπρο το β’ τρίµηνο 2010 ανήλθε σε 2,13%, έναντι 2,10% το α’
τρίµηνο 2010. Έτσι, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στην Κύπρο για το α’ εξάµηνο 2010 ανήλθε σε
2,11% σε σχέση µε 1,94% το α’ εξάµηνο 2009.
Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στην Ελλάδα βελτιώθηκε σε 2,19% το β’ τρίµηνο 2010 σε σχέση µε
2,14% το α’ τρίµηνο 2010. Ως αποτέλεσµα, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στην Ελλάδα για το α’
εξάµηνο 2010 ανήλθε σε 2,17%, αυξηµένο κατά 43 µονάδες βάσης σε σχέση µε το α’ εξάµηνο 2009
(1,74%).
Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στη Ρωσία διαµορφώθηκε σε 5,98% το β’ τρίµηνο 2010 (έναντι 5,05% το
α’ τρίµηνο 2010), ενώ το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για το α’ εξάµηνο 2010 ανήλθε σε 5,53%
σηµειώνοντας αύξηση 116 µονάδες βάσης από το α’ εξάµηνο 2009 (4,37%).
Έσοδα από δικαιώµατα και προµήθειες, από διαπραγµάτευση συναλλάγµατος και καθαρά κέρδη από
χρηµατοοικονοµικά µέσα
Τα καθαρά έσοδα από δικαιώµατα και προµήθειες διαµορφώθηκαν σε €112 εκατ. για το α’ εξάµηνο 2010
σε σχέση µε €111 εκατ. για το α’ εξάµηνο 2009.
Τα έσοδα από διαπραγµάτευση συναλλάγµατος και τα καθαρά κέρδη από χρηµατοοικονοµικά µέσα για το
α’ εξάµηνο 2010 ανήλθαν σε €37 εκατ. έναντι €49 εκατ. το α’ εξάµηνο 2009, ενώ τα αντίστοιχα έσοδα
ανήλθαν σε €10 εκατ. για το β’ τρίµηνο 2010 έναντι €27 εκατ. το α’ τρίµηνο 2010.
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Έξοδα
Τα συνολικά έξοδα για το α’ εξάµηνο 2010 ανήλθαν σε €353 εκατ. σηµειώνοντας ετήσια αύξηση 9%
έναντι €324 εκατ. το α’ εξάµηνο 2009. Παρόλα αυτά, η αύξηση των εσόδων του Συγκροτήµατος οδήγησε
σε σηµαντική βελτίωση του δείκτη κόστος προς έσοδα ο οποίος διαµορφώθηκε σε 51,9%, καταγράφοντας
µείωση 3,7 ποσοστιαίων µονάδων έναντι του α’ εξαµήνου 2009.
Ο δείκτης κόστος προς έσοδα στην Κύπρο διαµορφώθηκε σε 46,2% για το α’ εξάµηνο 2010, σηµειώνοντας
βελτίωση 1,1 ποσοστιαίων µονάδων έναντι του α’ εξαµήνου 2009 και στην Ελλάδα ο σχετικός δείκτης
διαµορφώθηκε στο πολύ ικανοποιητικό επίπεδο 50,7% σε σύγκριση µε 62,9% το α’ εξάµηνο 2009.

2.2

Ανάλυση Ισολογισµού

∆άνεια Συγκροτήµατος
Τα δάνεια του Συγκροτήµατος στις 30 Ιουνίου 2010 ανήλθαν σε €27,95 δισ., σηµειώνοντας ετήσια αύξηση
10% καθώς και αύξηση 5% από τις 31 ∆εκεµβρίου 2009. Παρά τις συνθήκες που επικρατούν στις κύριες
αγορές που δραστηριοποιείται το Συγκρότηµα και τη συνετή πιστοδοτική πολιτική που ακολουθεί, η
αύξηση των δανείων καταδεικνύει ότι το Συγκρότηµα βασιζόµενο στα ισχυρά µεγέθη του ισολογισµού του
και κυρίως στην ισχυρή ρευστότητά του συνεχίζει την αναπτυξιακή του πορεία επωφελούµενο από
ευκαιρίες που παρουσιάζονται.
Τα δάνεια του Συγκροτήµατος στη Ρωσία ανήλθαν σε €1,87 δισ. σηµειώνοντας αύξηση 33% για το α’
εξάµηνο 2010 καθώς και ετήσια αύξηση 64%.
Καταθέσεις Συγκροτήµατος
Το σύνολο των καταθέσεων του Συγκροτήµατος ανήλθε στις 30 Ιουνίου 2010 σε €32,55 δισ.,
σηµειώνοντας ετήσια αύξηση 14% και αύξηση 14% από τις 31 ∆εκεµβρίου 2009. Η σηµαντική αύξηση
στις καταθέσεις του Συγκροτήµατος το β’ τρίµηνο 2010 οφείλεται κυρίως στον Τοµέα ∆ιεθνών
Τραπεζικών Υπηρεσιών, όπου παρατηρείται συνεχής αύξηση στον αριθµό πελατών µε το Συγκρότηµα να
ενισχύει περαιτέρω το ηγετικό µερίδιο αγοράς του.
Η ισχυρή ρευστότητα του Συγκροτήµατος µε δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83% καθώς και η
περιορισµένη εξάρτηση του Συγκροτήµατος στη χρηµατοδότηση µέσω της διατραπεζικής αγοράς και
έκδοσης πιστωτικών τίτλων (µε το δείκτη καταθέσεων προς ενεργητικό να ανέρχεται σε 75% στις 30
Ιουνίου 2010), αποτελούν στρατηγικό πλεονέκτηµα στις τρέχουσες δυσµενείς συνθήκες ρευστότητας στις
αγορές χρήµατος καθώς και στον έντονο ανταγωνισµό σε καταθέσεις που παρατηρείται στις κύριες αγορές
δραστηριοποίησης.
Κεφαλαιακή βάση
Στις 30 Ιουνίου 2010, τα ίδια κεφάλαια του Συγκροτήµατος ανέρχονταν σε €2,37 δισ. Ο δείκτης
κεφαλαιακής επάρκειας του Συγκροτήµατος µε βάση τις αρχές τις Βασιλείας ΙΙ ανήλθε σε 10,9% ενώ ο
δείκτης βασικών πρωτοβάθµιων κεφαλαίων ανήλθε σε 6,7% και ο δείκτης πρωτοβάθµιων κεφαλαίων σε
9,9%.
Όπως έχει ανακοινωθεί, το Συγκρότηµα προχωρεί σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε έκδοση
∆ικαιωµάτων Προτίµησης στους υφιστάµενους µετόχους του, ύψους µέχρι €345 εκατ. για περαιτέρω
ενδυνάµωση της κεφαλαιακής του βάσης.
Η επικείµενη έκδοση κεφαλαίου θα ενδυναµώσει περαιτέρω την ισχυρή, υψηλής ποιότητας κεφαλαιακή
βάση του Συγκροτήµατος µε τον ενδεικτικό (pro forma) δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, τον δείκτη
βασικών πρωτοβάθµιων κεφαλαίων και τον δείκτη πρωτοβάθµιων κεφαλαίων στις 30 Ιουνίου 2010 να
ανέρχονται σε 12,3%, 8,1% και 11,2% αντίστοιχα.
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Επενδύσεις σε οµόλογα
Στις 30 Ιουνίου 2010, η συνολική επένδυση του Συγκροτήµατος σε οµόλογα Ελληνικού ∆ηµοσίου
ανερχόταν σε €2,1 δισ., µε την κατηγορία δάνεια και απαιτήσεις να αποτελεί το 67% του συνόλου, την
κατηγορία διαθέσιµα προς πώληση το 21%, και την κατηγορία κρατούµενα µέχρι την λήξη το 12%.
2.3 ∆ιαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου
Η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου του Συγκροτήµατος διατηρείται σε ικανοποιητικά επίπεδα
λαµβάνοντας υπόψη την ένταση της συνεχιζόµενης οικονοµικής κρίσης. Το ποσοστό των δανείων πελατών
µε καθυστερήσεις πέραν των τριών µηνών τα οποία δεν είναι πλήρως εξασφαλισµένα («µη
εξυπηρετούµενα δάνεια») επί του συνόλου των δανείων του Συγκροτήµατος ανήλθε στο 6,2% στις 30
Ιουνίου 2010 έναντι 6,0% στις 31 Μαρτίου 2010 σηµειώνοντας αύξηση 20 µονάδων βάσης. Στις 31
∆εκεµβρίου 2009 ο σχετικός δείκτης ανερχόταν σε 5,6%.
Στην Κύπρο ο σχετικός δείκτης διαµορφώθηκε στις 30 Ιουνίου 2010 σε 6,1% (31 Μαρτίου 2010: 5,9%) και
στην Ελλάδα σε 6,8% (31 Μαρτίου 2010: 6,1%).
Το Συγκρότηµα, λαµβάνοντας υπόψη το µακροοικονοµικό περιβάλλον και την επιδείνωση του δανειακού
χαρτοφυλακίου, διατήρησε την σχετικά υψηλή χρέωση για προβλέψεις για αποµείωση δανείων η οποία
ανήλθε σε 1,07% των συνολικών δανείων σε ετήσια βάση για το α’ εξάµηνο 2010 (2009: 0,96%).
Μέσω των αυξηµένων προβλέψεων και του ικανοποιητικού επιπέδου των σωρευµένων προβλέψεων, το
ποσοστό κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων δανείων µε προβλέψεις διαµορφώθηκε σε 57% στις 30
Ιουνίου 2010. Το υπόλοιπο των µη εξυπηρετούµενων δανείων είναι πλήρως καλυµµένο µε εµπράγµατες
εξασφαλίσεις µε το ποσοστό της κάλυψης περιλαµβανοµένων των εµπράγµατων εξασφαλίσεων να
ανέρχεται σε 121% (108% λαµβάνοντας υπόψη την αξία καταναγκαστικής πώλησης).
3.0

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

Οι κυριότερες επενδύσεις του Συγκροτήµατος για το εξάµηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010
παρουσιάζονται ως ακολούθως:
30 Ιουνίου 31 ∆εκεµβρίου
2010
2009
€000

€000

207.081

346.127

Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση

2.831.867

4.168.056

Επενδύσεις κρατούµενες µέχρι τη λήξη

1.053.226

93.079

Επενδύσεις που ταξινοµήθηκαν ως δάνεια και
απαιτήσεις

2.108.596

320.851

Σύνολο

6.200.770

4.928.113

67.699

53.007

4.506

6.552

Επενδύσεις στην εύλογη αξία µέσω των
αποτελεσµάτων

Επενδύσεις σε ακίνητα
Επένδυση σε συγγενή εταιρία

∆εν υπήρξαν σηµαντικές νέες επενδύσεις του Συγκροτήµατος από τις 30 Ιουνίου 2010 µέχρι και την
ηµεροµηνία του παρόντος Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
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3.1

Επενδύσεις στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων
30 Ιουνίου 31 ∆εκεµβρίου
2010
2009

Οµόλογα

€000
187.497

€000
315.027

Μετοχές

19.584

29.304

Αµοιβαία κεφάλαια
Σύνολο

3.2

-

1.796

207.081

346.127

Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση

30 Ιουνίου
2010

31
∆εκεµβρίου
2009

€000

€000

Οµόλογα

2.767.364

4.088.368

Μετοχές

64.503

79.688

2.831.867

4.168.056

Σύνολο

3.3

Επενδύσεις κρατούµενες µέχρι τη λήξη

Οµόλογα

3.4

30 Ιουνίου
2010

2009

€000

€000

1.053.226

93.079

Επενδύσεις που ταξινοµήθηκαν ως δάνεια και απαιτήσεις

Οµόλογα

30 Ιουνίου
2010

2009

€000

€000

2.108.596

320.851
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3.5

Επαναταξινόµηση επενδύσεων

Επαναταξινόµηση επενδύσεων προς εµπορία
Την 1 Απριλίου 2010, το Συγκρότηµα επαναταξινόµησε ορισµένα οµόλογα από την κατηγορία επενδύσεις
προς εµπορία που παρουσιάζονται στις επενδύσεις στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, στην
κατηγορία δάνεια και απαιτήσεις, ενόψει του γεγονότος ότι το Συγκρότηµα δεν είχε πρόθεση να
εµπορευτεί ή να πωλήσει τα εν λόγω οµόλογα στο εγγύς µέλλον και τα οµόλογα αυτά τηρούσαν τον
ορισµό των δανείων και απαιτήσεων κατά την ηµεροµηνία επαναταξινόµησής τους. Η λογιστική αξία και
η εύλογη αξία των οµολόγων που επαναταξινοµήθηκαν παρουσιάζεται πιο κάτω:
30 Ιουνίου 2010

Επενδύσεις προς εµπορία που
επαναταξινοµήθηκαν στα δάνεια και
απαιτήσεις

1 Απριλίου 2010

Λογιστική
αξία

Εύλογη αξία

Λογιστική και εύλογη
αξία

€000

€000

€000

133.367

134.471

132.570

Η ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων για το εξάµηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010
περιλαµβάνει κέρδος ύψους €441 χιλ. (έτος 2009: κέρδος €2.233 χιλ.) το οποίο αντιπροσωπεύει τη
µεταβολή στην εύλογη αξία των οµολόγων που επαναταξινοµήθηκαν µέχρι την ηµεροµηνία
επαναταξινόµησής τους.
Αν το Συγκρότηµα δεν είχε επαναταξινοµήσει τα οµόλογα την 1 Απριλίου 2010, η ενοποιηµένη κατάσταση
λογαριασµού αποτελεσµάτων θα περιλάµβανε ζηµιές από τη µεταβολή στην εύλογη αξία τους ύψους €54
χιλ.
Την 1 Απριλίου 2010, το πραγµατικό επιτόκιο των οµολόγων που επαναταξινοµήθηκαν ήταν από 1,22%
µέχρι 4,37% ετησίως. Το Συγκρότηµα αναµένει ότι θα ανακτήσει όλες τις ταµειακές ροές που σχετίζονται
µε τα οµόλογα αυτά.
Την 1 Ιουλίου 2008, λόγω των σπάνιων συνθηκών που προέκυψαν από την κρίση στις παγκόσµιες αγορές
κατά το 2008, το Συγκρότηµα προσδιόρισε τις επενδύσεις τις οποίες δεν είχε πρόθεση να εµπορευτεί ή να
πωλήσει στο εγγύς µέλλον. Αυτές οι επενδύσεις σε οµόλογα επαναταξινοµήθηκαν από την κατηγορία
επενδύσεις προς εµπορία στις επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση. Η λογιστική αξία των οµολόγων που
µεταφέρθηκαν που είναι ίση µε την εύλογη αξία τους, παρουσιάζεται πιο κάτω:

Επενδύσεις προς εµπορία που
επαναταξινοµήθηκαν στις επενδύσεις
διαθέσιµες προς πώληση

30 Ιουνίου 2010

31 ∆εκεµβρίου
2009

1 Ιουλίου
2008

€000

€000

€000

20.122

19.081

17.385

Αν το Συγκρότηµα δεν είχε επαναταξινοµήσει τα οµόλογα την 1 Ιουλίου 2008, η ενοποιηµένη κατάσταση
λογαριασµού αποτελεσµάτων θα περιλάµβανε κέρδη από τη µεταβολή στην εύλογη αξία τους ύψους €709
χιλ. (έτος 2009: κέρδη €2.480 χιλ.), τα οποία, µετά την επαναταξινόµηση, καταχωρήθηκαν στο
αποθεµατικό επανεκτίµησης επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση στα ίδια κεφάλαια.
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Επαναταξινόµηση επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση
Την 1 Απριλίου 2010 το Συγκρότηµα επαναταξινόµησε ορισµένα οµόλογα από την κατηγορία επενδύσεις
διαθέσιµες προς πώληση στην κατηγορία δάνεια και απαιτήσεις, ενόψει του γεγονότος ότι δεν υπήρχε
ενεργός αγορά για τα εν λόγω οµόλογα και το Συγκρότηµα είχε την πρόθεση και τη δυνατότητα να τα
κρατήσει για το προσεχές προβλέψιµο µέλλον. Η λογιστική αξία και η εύλογη αξία των οµολόγων που
επαναταξινοµήθηκαν παρουσιάζεται πιο κάτω:
30 Ιουνίου 2010

Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση που
επαναταξινοµήθηκαν ως δάνεια και
απαιτήσεις

1 Απριλίου 2010

Λογιστική
αξία

Εύλογη αξία

Λογιστική και εύλογη αξία

€000

€000

€000

1.339.293

1.002.878

1.328.231

Η ζηµιά που αναγνωρίστηκε στο αποθεµατικό επανεκτίµησης επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση στα
ίδια κεφάλαια λόγω της µεταβολής στην εύλογη αξία των επαναταξινοµηθέντων επενδύσεων από 1
Ιανουαρίου 2010 µέχρι την ηµεροµηνία επαναταξινόµησής τους ανήλθε σε €48.017 χιλ. (έτος 2009: ζηµιά
€8.252 χιλ.).
Αν το Συγκρότηµα δεν είχε επαναταξινοµήσει τα οµόλογα την 1 Απριλίου 2010, τα ίδια κεφάλαια του
Συγκροτήµατος θα περιλάµβαναν επιπρόσθετες ζηµιές από τη µεταβολή στην εύλογη αξία των εν λόγω
οµολόγων ύψους €278.472 χιλ.
Την 1 Απριλίου 2010 το πραγµατικό επιτόκιο των οµολόγων που επαναταξινοµήθηκαν ήταν από 3,36%
µέχρι 6,10% ετησίως. Το Συγκρότηµα αναµένει ότι θα ανακτήσει όλες τις ταµειακές ροές που σχετίζονται
µε τα οµόλογα αυτά.
Το Συγκρότηµα είχε επίσης επαναταξινοµήσει ορισµένα οµόλογα από την κατηγορία επενδύσεις
διαθέσιµες προς πώληση στην κατηγορία δάνεια και απαιτήσεις την 1 Οκτωβρίου 2008, ενόψει του
γεγονότος ότι δεν υπήρχε ενεργός αγορά για τα εν λόγω οµόλογα αυτά και το Συγκρότηµα είχε την
πρόθεση και τη δυνατότητα να τα κρατήσει για το προσεχές προβλέψιµο µέλλον. Η λογιστική αξία και η
εύλογη αξία των οµολόγων που επαναταξινοµήθηκαν παρουσιάζεται πιο κάτω:
30 Ιουνίου
2010
Λογιστική
αξία

Επενδύσεις διαθέσιµες προς
πώληση που
επαναταξινοµήθηκαν στα
δάνεια και απαιτήσεις

31 ∆εκεµβρίου
2009

Εύλογη αξία

Λογιστική
αξία

Εύλογη αξία

1
Οκτωβρίου
2008
Λογιστική
και εύλογη
αξία

€000

€000

€000

€000

€000

168.892

173.707

172.941

170.678

169.196
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Αν το Συγκρότηµα δεν είχε επαναταξινοµήσει τα οµόλογα την 1 Οκτωβρίου 2008, τα ίδια κεφάλαια του
Συγκροτήµατος θα περιλάµβαναν κέρδη από τη µεταβολή στην εύλογη αξία των εν λόγω οµολόγων ύψους
€3.234 χιλ. (έτος 2009: ζηµιές €3.395 χιλ.) τα οποία θα καταχωρούνταν στο αποθεµατικό επανεκτίµησης
επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση.
Την 1 Απριλίου 2010 το Συγκρότηµα επαναταξινόµησε ορισµένα οµόλογα από την κατηγορία διαθέσιµα
προς πώληση στην κατηγορία επενδύσεις κρατούµενες µέχρι τη λήξη, ενόψει του γεγονότος ότι το
Συγκρότηµα είχε την πρόθεση και τη δυνατότητα να τα κρατήσει µέχρι τη λήξη τους. Η λογιστική αξία και
η εύλογη αξία των οµολόγων που επαναταξινοµήθηκαν παρουσιάζεται πιο κάτω:
30 Ιουνίου 2010

Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση που
επαναταξινοµήθηκαν στις επενδύσεις
κρατούµενες
µέχρι τη λήξη

1 Απριλίου 2010

Λογιστική
αξία

Εύλογη
αξία

Λογιστική και εύλογη αξία

€000

€000

€000

505.958

420.320

498.237

Κατά την περίοδο από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 Μαρτίου 2010, η ζηµιά που αναγνωρίστηκε στο αποθεµατικό
επανεκτίµησης επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση λόγω της µεταβολής στην εύλογη αξία των
επαναταξινοµηθέντων επενδύσεων ανήλθε σε €1.661 χιλ. (έτος 2009: κέρδος €5.120 χιλ.).
Αν το Συγκρότηµα δεν είχε επαναταξινοµήσει τα οµόλογα την 1 Απριλίου 2010, τα ίδια κεφάλαια του
Συγκροτήµατος θα περιλάµβαναν ζηµιές από τη µεταβολή στην εύλογη αξία των εν λόγω οµολόγων ύψους
€81.385 χιλ. οι οποίες θα καταχωρούνταν στο αποθεµατικό επανεκτίµησης επενδύσεων διαθέσιµων προς
πώληση.
Την 1 Απριλίου 2010 το πραγµατικό επιτόκιο των οµολόγων που επαναταξινοµήθηκαν ήταν από 3,96%
µέχρι 6,31% ετησίως. Το Συγκρότηµα αναµένει ότι θα ανακτήσει όλες τις ταµειακές ροές που σχετίζονται
µε τα οµόλογα αυτά.
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3.6

Επενδύσεις σε ακίνητα

Η κίνηση στις επενδύσεις σε ακίνητα παρουσιάζεται πιο κάτω:

30 Ιουνίου 31 ∆εκεµβρίου
2010
2009

1 Ιανουαρίου
Συναλλαγµατικές διαφορές
Μεταφορά από ακίνητα και εξοπλισµό

€000
53.007
414
1.680

Προσθήκες

13.834

Πωλήσεις

(1.965)

Κέρδη από µεταβολή στην εύλογη αξία κατά
την αρχική µεταφορά τους από τα ακίνητα
και εξοπλισµό
Κέρδη από µεταβολή στην εύλογη αξία
31 ∆εκεµβρίου

3.7

729
67.699

€000
33.293
(28)
340
16.187
(214)

36
3.393
53.007

Επένδυση σε συγγενή εταιρία

To Συγκρότηµα κατέχει 22,83% στην Interfund Investments Plc, η οποία δραστηριοποιείται ως επενδυτική
εταιρία κλειστού τύπου και είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. Η συµµετοχή αγοράστηκε
στις 21 Μαΐου 2007.
Το µερίδιο του Συγκροτήµατος στην Interfund Investments Plc είναι ως ακολούθως:
30 Ιουνίου 31 ∆εκεµβρίου
2010
2009

Λογιστική αξία της επένδυσης
Αγοραία αξία επένδυσης στο Χρηµατιστήριο
Αξιών Κύπρου

4.0

€000
4.506

€000
6.552

3.006

4.967

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

∆εν υπήρξαν σηµαντικές συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη από τις 30 Ιουνίου 2010 ως αναφέρεται στο
Ενηµερωτικό ∆ελτίο ηµεροµηνίας 20 Αυγούστου 2010 και στη σηµείωση 18 των µη ελεγµένων
Συνοπτικών Ενδιάµεσων Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων του Συγκροτήµατος για το εξάµηνο
που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 και µέχρι την ηµεροµηνία του παρόντος Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού
∆ελτίου.
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5.0

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

∆ικαίωµα συµµετοχής στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας είχαν οι µέτοχοι που ήταν
εγγεγραµµένοι τόσο στο Κεντρικό Αποθετήριο/Μητρώο του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) όσο
και στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) των Ελληνικών Χρηµατιστηρίων (ΕΧΑΕ) στις
9 Σεπτεµβρίου 2010 (Ηµεροµηνία Αρχείου).
Στις 17 Σεπτεµβρίου 2010, ταχυδροµηθήκαν Επιστολές Παραχώρησης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης και
Ενηµερωτικές Επιστολές για αγορά Νέων Μετοχών. Τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης (Rights) έχουν εκδοθεί
και παραχωρηθεί σε αναλογία 1 ∆ικαίωµα για κάθε 1 υφιστάµενη µετοχή. Κάθε επτά (7) ∆ικαιώµατα
Προτίµησης που θα ασκούνται θα µετατρέπονται σε δύο (2) πλήρως πληρωθείσες νέες κοινές µετοχές
ονοµαστικής αξίας €1,00 µε τιµή άσκησης €2,00 ανά Νέα Μετοχή. Κλάσµατα µετοχών δεν θα εκδοθούν
και οποιαδήποτε κλασµατικά υπόλοιπα θα αγνοούνται.

6.0

ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ

Στις 30 Αυγούστου 2010, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας, λαµβάνοντας υπόψη τα µέχρι στιγµής
αποτελέσµατα, την αναµενόµενη κερδοφορία για ολόκληρο το έτος, το ύψος των αποθεµατικών, τη
νοµοθεσία όσον αφορά τη διανοµή µερίσµατος καθώς και τη µερισµατική πολιτική που ακολουθεί,
αποφάσισε την καταβολή προµερίσµατος για το 2010 σε µετρητά και υπό µορφή µετοχών. Το προµέρισµα
σε µετρητά καθορίστηκε σε €0,06 κατά µετοχή και η ειδική διανοµή προµερίσµατος υπό µορφή µετοχών
σε €0,50 κατά µετοχή, µε τιµή έκδοσης €3,25.
Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Τράπεζας Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ στις
20 Σεπτεµβρίου 2010 εγκρίθηκε η ειδική διανοµή προµερίσµατος. Επισηµαίνεται ότι δικαιούχοι του
προµερίσµατος σε µετρητά και υπό µορφή µετοχών πέραν των κατόχων µετοχών της Τράπεζας κατά την
ηµεροµηνία αρχείου που έχει ορισθεί ως η Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2010, θα είναι και οι επενδυτές οι
οποίοι θα είναι κάτοχοι των νέων µετοχών που θα προκύψουν από την άσκηση των ∆ικαιωµάτων
Προτίµησης που θα εκδώσει η Τράπεζα.

7.0

ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

Στις 21 Σεπτεµβρίου 2010 η Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ ανακοίνωσε ότι έχει ενηµερωθεί από
την Odella Resources Ltd ότι στις 21 Σεπτεµβρίου 2010 απέκτησε 45.724.213 µετοχές της Τράπεζας
Κύπρου (7,57% του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου της) εκ των οποίων 45.300.000 µετοχές αγοράστηκαν
από τα Ταµεία Προνοίας των Υπαλλήλων της Τράπεζας Κύπρου στην τιµή €4,90 ανά µετοχή.
Μετά την πιο πάνω συναλλαγή, η Odella Resources Ltd κατέχει συνολικά 58.596.580 µετοχές της
Τράπεζας Κύπρου, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 9,70% του υφιστάµενου εκδοµένου µετοχικού
κεφαλαίου της Τράπεζας (σύνολο µετοχών 604.205.955). Μετά την πιο πάνω συναλλαγή, η συµµετοχή
των Ταµείων Προνοίας των Υπαλλήλων της Τράπεζας Κύπρου µειώνεται από 7,6% σε περίπου 0,1%.
Ως η σχετική ενηµέρωση της Τράπεζας, η Odella Resources Ltd συµφώνησε µε τα Ταµεία Προνοίας των
Υπαλλήλων της Τράπεζας Κύπρου για απόκτηση 29.400.000 δικαιωµάτων προτίµησης (nil paid rights) µε
την έναρξη της διαπραγµάτευσης τους σε µέση τιµή €0,8286, (ως η προκύπτουσα τιµή µε βάση την τιµή
συναλλαγής των €4,90 ανά µετοχή) που µετά την άσκησή τους θα αντιστοιχούν σε 8.400.000 νέες µετοχές.
Το ποσοστό της Odella Resources Ltd µετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου της Τράπεζας
(νοουµένου ότι η προτιθέµενη έκδοση της Τράπεζας καλυφθεί στο σύνολό της), περιλαµβανοµένων των
δικαιωµάτων προτίµησης που κατέχει η Odella Resources Ltd ως δικαιούχος µέτοχος καθώς και των
δικαιωµάτων προτίµησης που έχει συµφωνήσει να αποκτήσει ως αναφέρεται πιο πάνω, υπολογίζεται σε
8,98%.
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8.0

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Οι στρατηγικές προτεραιότητες του Συγκροτήµατος για το έτος 2010 επικεντρώνονται στη διατήρηση της
ισχυρής ρευστότητας και υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας, την αύξηση της αποτελεσµατικότητας και
περιορισµό των εξόδων µε ικανοποιητική κερδοφορία και την αποτελεσµατική διαχείριση κινδύνων.
Παράλληλα το Συγκρότηµα στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του στις νέες αγορές όπου
δραστηριοποιείται, οι οποίες έχουν µεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, προσδίδοντας µακροπρόθεσµη
διασπορά των εσόδων, της κερδοφορίας, αλλά και των κινδύνων.
Το Συγκρότηµα παρακολουθεί τις εξελίξεις τόσο στις διεθνείς αγορές όσο και στο µακροοικονοµικό
περιβάλλον στην Κύπρο, την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή και λαµβάνει µέτρα για µετριασµό των
επιπτώσεων και την περαιτέρω θωράκισή του. Τέτοιες ενέργειες είναι η συνεχής παρακολούθηση των
κινδύνων και ιδιαίτερα ο έλεγχος του πιστωτικού κινδύνου, η επανατιµολόγηση επιλεγµένων δανειακών
και καταθετικών προϊόντων και η συνετή επέκταση των εργασιών στις αγορές όπου δραστηριοποιείται το
Συγκρότηµα.
Με βάση τα αποτελέσµατα του α’ εξαµήνου 2010 και τις µέχρι στιγµής επιδόσεις, το Συγκρότηµα
επιβεβαιώνει την εκτίµησή του ως παρουσιάζεται στο Μέρος Γ Κεφ. 16.0 στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο
ηµεροµηνίας 20 Αυγούστου 2010, ότι το έτος 2010 θα επιτύχει ικανοποιητική κερδοφορία στα πλαίσια των
στόχων που έχουν ήδη ανακοινωθεί. Συγκεκριµένα, το Συγκρότηµα εκτιµά ότι τα καθαρά κέρδη µετά τη
φορολογία θα κυµανθούν µεταξύ €300 εκατ. και €400 εκατ., µε θετική συνεισφορά από όλες τις αγορές
όπου δραστηριοποιείται.
9.0

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Οι µη ελεγµένες Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του Συγκροτήµατος για το εξάµηνο
που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 ενσωµατώνονται στο παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο µέσω
παραποµπής (incorporated by reference) σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του Κανονισµού
809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι επενδυτές δύνανται να προµηθευτούν δωρεάν αντίγραφο των Ενδιάµεσων Ενοποιηµένων Οικονοµικών
Καταστάσεων του Συγκροτήµατος για το εξάµηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 κατά τις συνήθεις
εργάσιµες ηµέρες µεταξύ των ωρών 9:00 π.µ. – 12:00 µ.µ. από τα Κεντρικά Γραφεία της Τράπεζας,
Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Λευκωσία µέχρι την ηµεροµηνία ισχύος του παρόντος Συµπληρωµατικού
Ενηµερωτικού ∆ελτίου καθώς και στην ιστοσελίδα του Συγκροτήµατος www.bankofcyprus.com (επιλέξτε
Σχέσεις Επενδυτών/ Ετήσιες Εκθέσεις).
10.0

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Με βάση τα προβλεπόµενα του άρθρου 14(1)(6) και 14(1)(7) του περί ∆ηµόσιας Προσφοράς και
Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµου του 2005, επενδυτές οι οποίοι έχουν συµφωνήσει ή δεσµευθεί µε
οποιονδήποτε τρόπο πριν τη δηµοσίευση του Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου να αποκτήσουν δι’
εγγραφής κινητές αξίες, στις οποίες αναφέρεται το Ενηµερωτικό ∆ελτίο ηµεροµηνίας 20 Αυγούστου 2010,
βασισθέντες στα στοιχεία αυτού, δικαιούνται να υπαναχωρήσουν και να αποδεσµευθούν αζηµίως γι’
αυτούς από την υποχρέωση και δέσµευση που έχουν αναλάβει. Το δικαίωµα υπαναχώρησης και δήλωσης
της αποδέσµευσης ασκείται εντός προθεσµίας τριών εργάσιµων ηµερών από τη δηµοσίευση του
Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Το παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Τράπεζας Κύπρου ∆ηµόσιας Εταιρίας Λτδ
ηµεροµηνίας 22 Σεπτεµβρίου 2010 υπογράφηκε από τους ακόλουθους ∆ιοικητικούς Σύµβουλους της
Εταιρίας, οι οποίοι δηλώνουν ότι αφού έλαβαν κάθε εύλογο µέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που
περιέχονται στο Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο είναι, εξ’ όσων γνωρίζουν, σύµφωνες µε την
πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενο του:

Θεόδωρος Αριστοδήµου

Πρόεδρος – Μη εκτελεστικός

Αντρέας Ηλιάδης

Εκτελεστικός Σύµβουλος

Γιάννης Πεχλιβανίδης

Εκτελεστικός Σύµβουλος

Γιάννης Κυπρή

Εκτελεστικός Σύµβουλος
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ
Το παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Τράπεζας Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ
ηµεροµηνίας 22 Σεπτεµβρίου 2010 υπογράφηκε από τον Ανάδοχο Υπεύθυνο Σύνταξης του
Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου Κυπριακό Οργανισµό Επενδύσεων και Αξιών (CISCO) Λτδ, ο
οποίος δηλώνει ότι αφού έλαβε κάθε εύλογο µέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο
Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο είναι, εξ’ όσων γνωρίζει, σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και δεν
υπάρχουν παραλείψεις που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενο του.

Κυπριακός Οργανισµός Επενδύσεων και Αξιών (CISCO) Λτδ
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