ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΟ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

Σν παξφλ πκπιεξσκαηηθφ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν αθνξά ην απφ 19 Μαΐνπ 2011
εγθεθξηκέλν απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο Κχπξνπ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν ηεο «Marfin
Popular Bank Public Co Ltd», γηα ην νπνίν ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο Κχπξνπ απέζηεηιε
πηζηνπνηεηηθφ έγθξηζεο ζηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο Διιάδαο θαη ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ
κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηεο «Marfin Popular Bank Public Co Ltd»

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΗ ΔΗΑΓΧΓΖ
ΓΗΑ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΞΗΧΝ
ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΜΔΥΡΗ
294 εθ. ΜΔΣΑΣΡΔΦΗΜΧΝ ΑΞΗΟΓΡΑΦΧΝ
ΔΝΗΥΤΜΔΝΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΟΝΟΜΑΣΗΚΖ ΑΞΗΑ
€1 ΣΟ ΚΑΘΔΝΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
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ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΟ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ
(Σν παξφλ πκπιεξσκαηηθφ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν θαηαξηίζηεθε κε βάζε ηνλ πεξί Γεκφζηαο Πξνζθνξάο θαη
Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ Νφκν ηνπ 2005 θαη ηνλ Καλνληζκφ 809/2004 ηεο Δπηηξνπήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο)

ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΞΗΧΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΗ
ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΜΔΥΡΗ 294 εθ. ΜΔΣΑΣΡΔΦΗΜΧΝ ΑΞΗΟΓΡΑΦΧΝ
ΔΝΗΥΤΜΔΝΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΟΝΟΜΑΣΗΚΖ ΑΞΗΑ €1 ΣΟ ΚΑΘΔΝΑ

Σν έγγξαθν απηό είλαη ζεκαληηθό θαη απαηηεί ηελ άκεζε πξνζνρή ζαο. Αλ ρξεηάδεζηε νπνηεζδήπνηε δηεπθξηλίζεηο ή /
θαη επεμεγήζεηο επί ηνπ πκπιεξσκαηηθνχ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ κπνξείηε λα ζπκβνπιεπζείηε ηνλ Αλάδνρν Τπεχζπλν
χληαμεο, «Marfin CLR (Financial Services) Ltd», άιινπο επαγγεικαηίεο ρξεκαηηζηέο, ηξαπεδίηεο, ινγηζηέο, δηθεγφξνπο ή
ζπκβνχινπο επελδχζεσλ.

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD
(Δηαηξεία πνπ ζπζηάζεθε κε βάζε ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν, Κεθ.113, ηεο Κχπξνπ)

Γεκφζηα πξνζθνξά θαη εηζαγσγή γηα δηαπξαγκάηεπζε κέρξη 294 εθ. Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ
(Convertible Enhanced Capital Securities) ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ θαη Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ.
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ έθδνζε Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ είραλ νη κέηνρνη («Γηθαηνχρνη») πνπ
ήηαλ εγγεγξακκέλνη, ηφζν ζην Κεληξηθφ Απνζεηήξην/Μεηξψν ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ («ΥΑΚ») φζν θαη ζην
χζηεκα Άπισλ Σίηισλ («ΑΣ») ησλ Διιεληθψλ Υξεκαηηζηεξίσλ («ΔΥΑΔ»), ζηηο 26 Μαΐνπ 2011 («Ζκεξνκελία Αξρείνπ»).
Σα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ δηαηέζεθαλ ζε αλαινγία έλα (1) Μεηαηξέςηκν Αμηφγξαθν Δληζρπκέλνπ
Κεθαιαίνπ νλνκαζηηθήο αμίαο €1,00 γηα θάζε πέληε (5) κεηνρέο πνπ θαηείραλ νη κέηνρνη θαηά ηελ Ζκεξνκελία Αξρείνπ.

Δγθεθξηκέλν Μεηνρηθό Κεθάιαην
€1.776.500.000 δηαηξεκέλν ζε 2.090.000.000 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,85 ε θάζε κηα.
Δθδόζεθε θαη πιεξώζεθε πιήξσο
€1.249.741.343,05 δηαηξεκέλν ζε 1.470.283.933 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,85 ε θάζε κηα.

Ζ εκεξνκελία ηνπ παξόληνο πκπιεξσκαηηθνύ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ είλαη ε 8 Ηνπλίνπ 2011

ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΚΤΠΡΟΤ ΔΝΔΚΡΗΝΔ ΣΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΟΤ
ΠΑΡΟΝΣΟ ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟΤ ΓΔΛΣΗΟΤ ΜΟΝΟ ΟΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΣΟΤ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟΤ ΚΟΗΝΟΤ ΟΠΧ ΑΤΣΔ ΚΑΘΟΡΗΕΟΝΣΑΗ ΜΔ ΒΑΖ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΓΖΜΟΗΑ
ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΗ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟΤ ΓΔΛΣΗΟΤ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2005 ΚΑΗ ΜΔ ΒΑΖ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΗΜΟ 809/2004 ΣΖ
ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ.
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Ζ έγθξηζε ηνπ παξφληνο πκπιεξσκαηηθνχ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ δε ζπλεπάγεηαη παξφηξπλζε πξνο ην επελδπηηθφ θνηλφ
γηα επέλδπζε ζηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ (Convertible Enhanced Capital Securities) ηεο «Marfin
Popular Bank Public Co Ltd» («Σξάπεδα»). Πξηλ ηε ιήςε επελδπηηθήο απφθαζεο, ην επελδπηηθφ θνηλφ πξνηξέπεηαη λα
ζπκβνπιεχεηαη ην ζχκβνπιν επελδχζεψλ ηνπ.
Ζ Σξάπεδα αλαιακβάλεη ηελ πιήξε επζχλε γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξαηίζεληαη ζην παξφλ πκπιεξσκαηηθφ
Δλεκεξσηηθφ Γειηίν θαη βεβαηψλεη φηη απηέο είλαη ζχκθσλεο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη φηη δελ ππάξρνπλ παξαιείςεηο πνπ
ζα κπνξνχζαλ λα αιινηψζνπλ ην πεξηερφκελφ ηνπ.
Τπεχζπλνη γηα ηε ζχληαμε θαη ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην παξφλ πκπιεξσκαηηθφ Δλεκεξσηηθφ
Γειηίν είλαη νη Γηνηθεηηθνί χκβνπινη ηεο «Marfin Popular Bank Public Co Ltd», θ.θ. Αλδξέαο Βγελφπνπινο, Νενθιήο
Λπζάλδξνπ, Δπζχκηνο Μπνπινχηαο, Υξίζηνο ηπιηαλίδεο θαη Παλαγηψηε Κνπλλήο, νη νπνίνη βεβαηψλνπλ φηη, έρνληαο ιάβεη
θάζε εχινγν κέηξν γηα ην ζθνπφ απηφ, νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ είλαη, εμ φζσλ γλσξίδνπλ, ζχκθσλεο κε
ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη δελ ππάξρνπλ παξαιείςεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αιινηψζνπλ ην πεξηερφκελφ ηνπ.
Αλάδνρνο Τπεχζπλνο χληαμεο ηνπ παξφληνο πκπιεξσκαηηθνχ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ είλαη ε «Marfin CLR (Financial
Services) Ltd». Ζ «Marfin Popular Bank Public Co Ltd» ελεξγεί σο Αλάδνρνο Τπεχζπλνο Δίζπξαμεο.
Ζ Σξάπεδα έρεη πξνβεί ζηηο δένπζεο αηηήζεηο έηζη ψζηε (α) ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο Κχπξνπ σο ε αξκφδηα επνπηηθή
αξρή λα απνζηείιεη πηζηνπνηεηηθφ έγθξηζεο ζηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο Διιάδαο θαη ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, βάζεη ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 18 ηεο Οδεγίαο 2003/71/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ζην νπνίν λα
πηζηνπνηείηαη φηη ην παξφλ πκπιεξσκαηηθφ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν θαηαξηίζηεθε ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2003/71/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη (β) ηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ («ΜΑΔΚ») λα
εηζαρζνχλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ θαη Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ.
Ζ παξνχζα δεκφζηα πξνζθνξά δηελεξγείηαη απνθιεηζηηθά ζηελ Κχπξν, ζηελ Διιάδα θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, θαη
απεπζχλεηαη κφλν πξνο πξφζσπα ηα νπνία κπνξνχλ λα ηελ απνδερζνχλ λφκηκα. πγθεθξηκέλα, θαη πξνο ζπκκφξθσζε κε
ηε ζρεηηθή ρξεκαηηζηεξηαθή λνκνζεζία ησλ θξαηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα, ε παξνχζα δεκφζηα πξνζθνξά δελ
απεπζχλεηαη κε θαλέλα ηξφπν ή ηχπν (έγγξαθν ή άιιν), άκεζα ή έκκεζα, εληφο ή πξνο ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ηνλ
Καλαδά, ηελ Απζηξαιία, ηε Νφηην Αθξηθή, ηελ Ηαπσλία ή νπνηαδήπνηε άιιε εμαηξνχκελε ρψξα (“Δμαηξνχκελεο Υψξεο”),
ζηελ νπνία ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο ηεο, ε δηελέξγεηα ηεο παξνχζαο δεκφζηαο πξνζθνξάο ή ε ηαρπδξφκεζε / δηαλνκή
ηνπ πκπιεξσκαηηθνχ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ είλαη παξάλνκε ή απνηειεί παξαβίαζε νπνηαζδήπνηε εθαξκνζηέαο
λνκνζεζίαο, θαλφλα ή θαλνληζκνχ. Γηα ην ιφγν απηφ, απαγνξεχεηαη αθ’ ελφο ε απνζηνιή, δηαλνκή, ηαρπδξφκεζε ή κε
νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν πξνψζεζε αληηγξάθσλ ηνπ παξφληνο πκπιεξσκαηηθνχ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ θαη θάζε
πξνσζεηηθνχ θαη ζρεηηθνχ κε ηελ παξνχζα δεκφζηα πξνζθνξά εγγξάθνπ ή άιινπ πιηθνχ απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν
πξνο ή απφ ηηο Δμαηξνχκελεο Υψξεο θαη αθ’ εηέξνπ ε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα έθδνζε, απφ θαηνίθνπο ησλ Δμαηξνχκελσλ
Υσξψλ.
Σν παξφλ πκπιεξσκαηηθφ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν πεξηέρεη νξηζκέλεο πξνβιέςεηο γηα ην κέιινλ. Οη πξνβιέςεηο απηέο
πξνζδηνξίδνληαη γεληθά κε ηε ρξήζε φξσλ φπσο “πηζηεχεη”, “αλακέλεη”, “ελδέρεηαη”, “ζα”, “ζα πξέπεη”, “κπνξεί”, “ζα
κπνξνχζε”, “ζρεδηάδεη” θαη άιινπο ζπγθξίζηκνπο φξνπο θαη ην αξλεηηθφ ησλ φξσλ απηψλ. Δθ θχζεσο νη πξνβιέςεηο απηέο
εκπεξηέρνπλ θίλδπλν θαη αβεβαηφηεηα θαη νη παξάγνληεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην πιαίζην ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ παξφληνο
πκπιεξσκαηηθνχ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ ζα κπνξνχζαλ λα επηθέξνπλ ηειηθά απνηειέζκαηα θαη εμειίμεηο πνπ ζα
δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ απηέο πνπ εθθξάδνληαη ξεηά ή ζησπεξά απφ ηηο ελ ιφγσ πξνβιέςεηο. Οη πξνβιέςεηο απηέο
ππφθεηληαη ζε θηλδχλνπο, αβεβαηφηεηεο θαη ππνζέζεηο. Δλφςεη ησλ θηλδχλσλ απηψλ, αβεβαηνηήησλ θαη ζεσξηψλ, νη
πξνβιέςεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ πκπιεξσκαηηθφ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν κπνξεί λα κελ πξαγκαηνπνηεζνχλ.
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Οπνηεζδήπνηε αλαθνξέο ζε ηάζεηο ή δξαζηεξηφηεηεο ηνπ παξειζφληνο δελ πξέπεη λα εθιακβάλνληαη σο εγγχεζε φηη νη
ηάζεηο ή δξαζηεξηφηεηεο απηέο ζα ζπλερηζζνχλ θαη ζην κέιινλ. Οη αλαγλψζηεο πξνεηδνπνηνχληαη λα κελ βαζηζζνχλ πέξαλ
ηνπ δένληνο ζε απηέο ηηο πξνβιέςεηο νη νπνίεο αθνξνχλ κφλν ζε φζα πξνβιέπνληαη ζήκεξα.
Οη επελδπηέο πνπ ρξεηάδνληαη νπνηεζδήπνηε δηεπθξηλίζεηο ή / θαη επεμεγήζεηο επί ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, κπνξνχλ λα
απεπζχλνληαη θαηά ηηο Δξγάζηκεο Ζκέξεο θαη ψξεο:
• ην εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο Marfin Popular Bank Public Co Ltd:
Λεσθφξνο Λεκεζνχ 154, 2025 Λεπθσζία.
• ηνπο Γηεπζπληέο Έθδνζεο:
Marfin CLR (Financial Services) Ltd

Δπελδπηηθή Σξάπεδα Διιάδνο Α.Δ.

Λεσθφξνο Βχξσλνο 26, 1096 Λεπθσζία.

Κεθηζίαο 24Β, Μαξνχζη 15125, Αζήλα.

• ε άιινπο επαγγεικαηίεο ρξεκαηηζηέο, ηξαπεδίηεο, ινγηζηέο, δηθεγφξνπο ή ζπκβνχινπο επελδχζεσλ.
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1

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ, ΤΜΒΟΤΛΟΗ, ΔΠΗΣΡΟΠΟ ΚΑΗ ΔΓΓΔΓΡΑΜΜΔΝΟ ΓΡΑΦΔΗΟ

Γξακκαηέαο:

ηέιηνο Υαηδετσζήθ

Γηεπζπληέο Έθδνζεο:

«Marfin CLR (Financial Services) Ltd»
Marfin CLR House
Λεσθφξνο Βχξσλνο 26, 1096 Λεπθσζία
«Δπελδπηηθή Σξάπεδα Διιάδνο Α.Δ.»
Κεθηζίαο 24Β, Μαξνχζη 15125, Αζήλα

Αλάδνρνο Τπεχζπλνο χληαμεο πκπιεξσκαηηθνχ

Marfin CLR (Financial Services) Ltd

Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ:
Αλάδνρνο Τπεχζπλνο Δίζπξαμεο:

Marfin Popular Bank Public Co Ltd

Διεγθηέο:

PricewaterhouseCoopers Limited
Julia House
Θεκηζηνθιή Γέξβε 3, 1066 Λεπθσζία
Grant Thornton (Cyprus) Limited
Nimeli Court, Block C
Αγίνπ Νηθνιάνπ 41-49, 2408 Λεπθσζία

Δπίηξνπνο (Trustee):

Omnium Corporate and Trustee Services Limited
Era House, 7νο-12νο φξνθνο,
Γηαγφξνπ 2, 1097 Λεπθσζία

Δγγεγξακκέλν Γξαθείν θαη Γξαθείν Γηνίθεζεο:

Λεσθφξνο Λεκεζνχ 154, 2025 Λεπθσζία,
T.Θ. 22032, 1598 Λεπθσζία
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2

ΤΝΣΑΞΖ ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟΤ ΓΔΛΣΗΟΤ / ΤΠΔΤΘΤΝΑ ΠΡΟΧΠΑ

Ζ ζχληαμε θαη ε δηάζεζε ηνπ παξφληνο πκπιεξσκαηηθνχ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ έγηλε ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Γεκφζηαο
Πξνζθνξάο θαη Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ Νφκν ηνπ 2005 ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 809/2004 ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Ζ Σξάπεδα αλαιακβάλεη ηελ πιήξε επζχλε γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξαηίζεληαη ζην παξφλ πκπιεξσκαηηθφ
Δλεκεξσηηθφ Γειηίν θαη βεβαηψλεη φηη απηέο είλαη ζχκθσλεο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη φηη δελ ππάξρνπλ παξαιείςεηο πνπ
ζα κπνξνχζαλ λα αιινηψζνπλ ην πεξηερφκελφ ηνπ.
Οη ππνγξάθνληεο Γηνηθεηηθνί χκβνπινη ηεο «Marfin Popular Bank Public Co Ltd», είλαη επίζεο ζπιινγηθά θαη αηνκηθά
ππεχζπλνη γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην παξφλ πκπιεξσκαηηθφ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν θαη βεβαηψλνπλ φηη,
έρνληαο ιάβεη θάζε εχινγν κέηξν γηα ην ζθνπφ απηφ, νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ είλαη, εμ φζσλ γλσξίδνπλ,
ζχκθσλεο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη δελ ππάξρνπλ παξαιείςεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αιινηψζνπλ ην πεξηερφκελφ ηνπ.
Σν πκπιεξσκαηηθφ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν πεξηέρεη θάζε πιεξνθνξία ηεο νπνίαο ε δεκνζηνπνίεζε πξνβιέπεηαη απφ ηνλ
Καλνληζκφ (ΔΚ) 809/2004 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ε νπνία αθνξά ηελ «Marfin Popular
Bank Public Co Ltd» θαη ηελ έθδνζε θαη εηζαγσγή γηα δηαπξαγκάηεπζε κέρξη 294 εθ. Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ
Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ (Convertible Enhanced Capital Securities) ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ θαη Υξεκαηηζηήξην
Αζελψλ. Ζ Σξάπεδα, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηα θπζηθά πξφζσπα, πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηε ζχληαμε ηνπ
πκπιεξσκαηηθνχ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, βεβαηψλνπλ φηη απηφ έρεη ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ
809/2004 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.
Σν παξφλ πκπιεξσκαηηθφ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν πεξηιακβάλεη ηηο πιένλ πξφζθαηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ «Marfin Popular
Bank Public Co Ltd» πνπ αλέθπςαλ ή δηαπηζηψζεθαλ θαηά ην ρξφλν πνπ κεζνιάβεζε απφ ηελ έγθξηζε απφ ηελ Δπηηξνπή
Κεθαιαηαγνξάο Κχπξνπ ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ ηεο Σξάπεδαο, εκεξνκελίαο 19 Μαΐνπ 2011, φπσο πξνβιέπεηαη απφ
ηελ παξάγξαθν ηνπ πεξί Γεκφζηαο Πξνζθνξάο θαη Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ Νφκν ηνπ 2005 ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο.
Δάλ ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ (α) ησλ δειψζεσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην παξφλ πκπιεξσκαηηθφ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν θαη (β)
ησλ αληίζηνηρσλ δειψζεσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην εγθεθξηκέλν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν, εκεξνκελίαο 19 Μαΐνπ 2011, νη
δειψζεηο ζην ππφ (α) ππεξηζρχνπλ, σο πιένλ πξφζθαηεο.
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Γεκφζηαο Πξνζθνξάο θαη Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ Νφκνπ ηνπ 2005, ην πκπιεξσκαηηθφ
Δλεκεξσηηθφ Γειηίν ππνγξάθεηαη απφ ηνπο αθφινπζνπο:
Αλδξέαο Βγελφπνπινο - Πξφεδξνο, Με Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο
Νενθιήο Λπζάλδξνπ - Αληηπξφεδξνο, Με Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο
Δπζχκηνο Μπνπινχηαο - Γηεπζχλσλ χκβνπινο, Δθηειεζηηθφ Μέινο
Υξίζηνο ηπιηαλίδεο - Αλαπιεξσηήο Γηεπζχλσλ χκβνπινο, Δθηειεζηηθφ Μέινο
Παλαγηψηεο Κνπλλήο - Αλαπιεξσηήο Γηεπζχλσλ χκβνπινο, Δθηειεζηηθφ Μέινο
Αλάδνρνο Τπεχζπλνο χληαμεο είλαη ε «Marfin CLR (Financial Services) Ltd», ε νπνία ππνγξάθεη ην παξφλ
πκπιεξσκαηηθφ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν. Ζ «Marfin CLR (Financial Services) Ltd» δειψλεη φηη, αθνχ έιαβε θάζε εχινγν
κέηξν γηα ην ζθνπφ απηφ, νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην πκπιεξσκαηηθφ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν είλαη, εμ φζσλ
γλσξίδνπλ, ζχκθσλεο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη δελ ππάξρνπλ παξαιείςεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αιινηψζνπλ ην
πεξηερφκελφ ηνπ.
Αλάδνρνο Τπεχζπλνο Δίζπξαμεο είλαη ε «Marfin Popular Bank Public Co Ltd».

7

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΟ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

3

ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΜΖΝΗΑ
ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ 31 ΜΑΡΣΗΟΤ 2011

ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ
γηα ηελ ηξηκελία πνπ έιεμε 31 Μαξηίνπ 2011
ΜΖ
ΔΛΔΓΜΔΝΑ
31.03.2011
€ ‘000

ΜΖ
ΔΛΔΓΜΔΝΑ
31.03.2010
€ ‘000

181.466

176.429

Καζαξά έζνδα απφ δηθαηψκαηα θαη πξνκήζεηεο

46.374

53.223

Κέξδνο απφ δηάζεζε θαη επαλεθηίκεζε αμηψλ *

70.436

26.109

Έζνδα απφ εκπνξία ζπλαιιάγκαηνο θαη άιια έζνδα

15.787

16.600

Έζνδα από εξγαζίεο

314.063

272.361

Έμνδα πξνζσπηθνχ

(96.937)

(95.528)

Απνζβέζεηο

(13.972)

(14.398)

Λεηηνπξγηθά έμνδα

(46.348)

(44.800)

Κέξδνο πξηλ απφ ηελ πξφβιεςε γηα απνκείσζε ησλ ρνξεγήζεσλ

156.806

117.635

Πξφβιεςε γηα απνκείσζε ησλ ρνξεγήζεσλ

(78.361)

(71.140)

78.445

46.495

3.287

3.619

Κέξδνο πξηλ από ηε θνξνινγία

81.732

50.114

Φνξνινγία

(8.267)

(7.687)

Κέξδνο πεξηόδνπ

73.465

42.427

Μεηφρνπο ηεο Σξάπεδαο

71.017

41.722

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο

2.448

705

73.465

42.427

5,71

4,83

Καζαξά έζνδα απφ ηφθνπο

Κέξδνο πξηλ απφ ην κεξίδην θέξδνπο απφ ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο
Μεξίδην θέξδνπο απφ ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο

Αλαινγεί ζε:

Κέξδνο αλά κεηνρή – γηα ην θέξδνο πνπ αλαινγεί
ζηνπο κεηόρνπο ηεο Σξάπεδαο
Κέξδνο αλά κεηνρή - ζελη

* Σηο κέπδορ από διάθεζη και επανεκηίμηζη αξιών πεπιλαμβάνεηαι ποζό €53,4 εκ., ηο οποίο αθοπά κέπδορ από ηην
πώληζη ηος 85% ηηρ Λαϊκήρ Τπάπεζαρ (Αςζηπαλίαρ) Ληδ.
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ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΧΝ ΔΗΟΓΖΜΑΣΧΝ
γηα ηελ ηξηκελία πνπ έιεμε 31 Μαξηίνπ 2011

Κέξδνο πεξηόδνπ

ΜΖ
ΔΛΔΓΜΔΝΑ
31.03.2011
€ ‘000

ΜΖ
ΔΛΔΓΜΔΝΑ
31.03.2010
€ ‘000

73.465

42.427

15.178

(25.099)

Άιια ζπλνιηθά εηζνδήκαηα
Δπαλεθηίκεζε θαη κεηαθνξά ζηα απνηειέζκαηα απφ δηάζεζε θαη απνκείσζε
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε
Αλαβαιιφκελε θνξνινγία ζηελ επαλεθηίκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε

(1.926)

2.100

13.252

(22.999)

2.445

2.057

135

223

-

(64)

Απφζβεζε δεκηάο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο
πψιεζε πνπ έρνπλ επαλαηαμηλνκεζεί
Αληηζηάζκηζε ηακεηαθψλ ξνψλ, κεηά ηε θνξνινγία
Αλαβαιιφκελε θνξνινγία ζηελ επαλεθηίκεζε αθηλήησλ
Μεξίδην άιισλ ζπλνιηθψλ (δεκηψλ)/εηζνδεκάησλ ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ

(521)

43

(10.391)

16.814

4.920

(3.926)

78.385

38.501

Μεηφρνπο ηεο Σξάπεδαο

75.341

36.274

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο

3.044

2.227

78.385

38.501

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο γηα ηελ πεξίνδν
Άιια ζπλνιηθά εηζνδήκαηα/(δεκηά) γηα ηελ πεξίνδν, κεηά ηε θνξνινγία
πλνιηθά εηζνδήκαηα γηα ηελ πεξίνδν
Αλαινγνύλ ζε:
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ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΔΝΓΗΑΜΔΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΗΟΛΟΓΗΜΟ
31 Μαξηίνπ 2011
ΜΖ
ΔΛΔΓΜΔΝΑ
31.03.2011
€ ‘000

ΔΛΔΓΜΔΝΑ
31.12.2010
€ ‘000

572.973

713.579

3.896.748

4.696.112

264.110

229.336

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Μεηξεηά θαη θαηαζέζεηο κε Κεληξηθέο Σξάπεδεο
Οθεηιέο απφ άιιεο ηξάπεδεο
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε
αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ
Υνξεγήζεηο

25.618.436

26.417.333

Υξεσζηηθνί ηίηινη δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ

3.777.135

3.960.788

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε

2.276.860

2.278.411

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θξαηνχληαη κέρξη ηε ιήμε

1.200.807

1.480.046

834.281

765.345

Άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Δπελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Αθίλεηα θαη εμνπιηζκφο
ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ

116.164

113.600

1.628.220

1.634.734

285.014

291.202

40.470.748

42.580.486

9.646.319

10.649.850

23.977.907

25.508.361

Τπνρξεώζεηο
Οθεηιέο ζε άιιεο ηξάπεδεο
Καηαζέζεηο πειαηψλ
Οκνινγηαθά δάλεηα

442.377

477.637

Γαλεηαθφ θεθάιαην

1.264.673

1.267.931

941.338

1.035.333

36.272.614

38.939.112

Μεηνρηθφ θεθάιαην

1.249.741

834.799

Απνζεκαηηθφ απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην

2.316.252

2.252.897

523.437

447.815

4.089.430

3.535.511

108.704

105.863

4.198.134

3.641.374

40.470.748

42.580.486

Άιιεο ππνρξεψζεηο
ύλνιν ππνρξεώζεσλ
Κεθάιαην θαη απνζεκαηηθά πνπ αλαινγεί
ζηνπο κεηόρνπο ηεο Σξάπεδαο

Απνζεκαηηθά

Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ
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ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ
γηα ηελ ηξηκελία πνπ έιεμε 31 Μαξηίνπ 2011
ΑΝΑΛΟΓΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΟΤ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ
ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΖ
ΑΞΗΑ, ΤΝΑΛ.

Σξηκελία πνπ έιεμε 31 Μαξηίνπ 2011
Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2011
Έθδνζε κεηνρψλ απφ εμάζθεζε
δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο
Έμνδα αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
Κφζηνο παξνρψλ πξνζσπηθνχ πνπ
εμαξηψληαη απφ ηελ αμία κεηνρψλ
Μεξίζκαηα πνπ πιεξψζεθαλ απφ
ζπγαηξηθέο
Δπίδξαζε αιιαγψλ ζηα δηθαηψκαηα
κεηνςεθίαο απφ αιιαγέο κεξηδίσλ ζε
ζπγαηξηθέο
Λνηπέο αιιαγέο

ΜΔΣΟΥΗΚΟ

ΤΠΔΡ ΣΟ

ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ

ΑΠΟΘΔΜ.

ΤΜΦΔΡΟΝ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ

ΑΡΣΗΟ

ΑΛΛΑ

ΠΡΟΟΓΟΤ

ΜΔΗΟΦΖΦΗΑ

ΤΝΟΛΟ

€ ‘000

€ ‘000

€ ‘000

€ ‘000

€ ‘000

€ ‘000

834.799

2.252.897

(340.786)

788.601

105.863

3.641.374

-

-

-

414.942
-

73.226
(9.871)

488.168
(9.871)

-

-

-

342

2

-

-

-

-

(403)

1.249.741

2.316.252

(340.786)

Κέξδνο πεξηφδνπ
Άιια ζπλνιηθά εηζνδήκαηα γηα ηελ
πεξίνδν, κεηά ηε θνξνινγία

-

-

-

71.017

2.448

73.465

-

-

4.324

-

596

4.920

πλνιηθά εηζνδήκαηα γηα ηελ πεξίνδν

-

-

4.324

71.017

3.044

78.385

1.249.741

2.316.252

(336.462)

859.899

108.704

4.198.134

720.930
-

2.179.146
-

(212.160)
-

948.006
85

123.321
71

3.759.243
156

-

-

-

951

(4.726)

-

-

-

834

4

720.930

2.179.146

(212.160)

-

-

-

41.722

705

-

-

(5.448)

-

1.522

(3.926)

-

-

(5.448)

41.722

2.227

38.501

720.930

2.179.146

(217.608)

991.488

120.492

3.794.448

Τπόινηπν 31 Μαξηίνπ 2011
Σξηκελία πνπ έιεμε 31 Μαξηίνπ 2010
Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2010
Άκπλα ζε ινγηδφκελε δηαλνκή
Δπίδξαζε αιιαγψλ ζηα δηθαηψκαηα
κεηνςεθίαο απφ αιιαγέο κεξηδίσλ ζε
ζπγαηξηθέο
Κφζηνο παξνρψλ πξνζσπηθνχ πνπ
εμαξηψληαη απφ ηελ αμία κεηνρψλ
Μεξίζκαηα πνπ πιεξψζεθαλ απφ
ζπγαηξηθέο
Λνηπέο αιιαγέο

Κέξδνο πεξηφδνπ
Άιιε ζπλνιηθή (δεκηά)/εηζνδήκαηα γηα ηελ
πεξίνδν, κεηά ηε θνξνινγία
πλνιηθή (δεκηά)/εηζνδήκαηα γηα ηελ
πεξίνδν
Τπόινηπν 31 Μαξηίνπ 2010

11

9
(70)
788.882

(110)
949.766

198
105.660

(405)
118.265

344
(403)

207
(70)
4.119.749

(3.775)
838
(405)
(110)
3.755.947
42.427
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ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΧΝ ΡΟΧΝ
γηα ηελ ηξηκελία πνπ έιεμε 31 Μαξηίνπ 2011
ΜΖ
ΔΛΔΓΜΔΝΑ
31.03.2011
€ ‘000

ΜΖ
ΔΛΔΓΜΔΝΑ
31.03.2010
€ ‘000

(1.737.404)

(491.235)

(15.292)

(26.928)

(1.752.696)

(518.163)

Αγνξέο κείνλ εηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο αθηλήησλ θαη εμνπιηζκνχ

(4.737)

(4.933)

Αγνξέο κείνλ εηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ

(2.586)

(854)

Αγνξέο κείνλ εηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο επελδχζεσλ ζε αθίλεηα

(3.751)

(824)

Μεηξεηά γηα εξγαζίεο
Φνξνινγία πνπ πιεξψζεθε
Καζαξά κεηξεηά γηα εξγαζίεο
Ρνή κεηξεηώλ από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Δηζπξάμεηο απφ εμνθιήζεηο θαη πσιήζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε θαη εμνθιήζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
πνπ θξαηνχληαη κέρξη ηε ιήμε κείνλ πξνζζήθεο

166.432

644.690

Δηζφδεκα απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

58.247

25.585

Πψιεζε επηρεηξήζεσλ κείνλ ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

36.772

-

Μεηαβνιέο κεξηδίσλ ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο

-

Καζαξά κεηξεηά από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

(3.893)

250.377

659.771

488.168

-

Ρνή κεηξεηώλ από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Δηζπξάμεηο απφ εμάζθεζε δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο
Έμνδα αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ

(9.871)

Δηζπξάμεηο απφ έθδνζε νκνινγηαθνχ δαλείνπ θαη δαλεηαθνχ θεθαιαίνπ

-

2.486

5.149

Απνπιεξσκή νκνινγηαθνχ δαλείνπ θαη δαλεηαθνχ θεθαιαίνπ

(55.662)

(15.699)

Σφθνη νκνινγηαθψλ δαλείσλ θαη δαλεηαθνχ θεθαιαίνπ πνπ πιεξψζεθαλ

(14.844)

(16.982)

(403)

(405)

Μέξηζκα απφ ζπγαηξηθέο εηαηξείεο πξνο δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο
Καζαξά κεηξεηά από/(γηα) ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

409.874

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα
Καζαξή (κείσζε)/αύμεζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα

(27.937)

(2.925)

9.427

(1.095.370)

123.098

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζηελ αξρή ηεο πεξηόδνπ

4.127.458

4.270.313

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ

3.032.088

4.393.411
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ΓΗΔΤΚΡΗΝΖΖ ΣΖΝ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΧΝ

ηελ παξνχζα ελφηεηα δίλνληαη πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλήζεηο ζε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο αηηήζεσλ
ζηελ Κχπξν (Δλφηεηα 6.1.2.1, ζει. 235 θαη Δλφηεηα 6.2.2, ζει. 239 ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, εκεξνκελίαο 19
Μαΐνπ 2011).
Ζ δηαδηθαζία ππνβνιήο αηηήζεσλ ε νπνία ζα ηζρχεη ζηελ Κχπξν είλαη ε αθφινπζε:
(α) Υποβολή αιηήζεων ζε οποιοδήποηε καηάζηημα ηηρ MPB ζηην Κύππο
 Απφ Γηθαηνχρνπο Μεηφρνπο νη νπνίνη ζα αζθήζνπλ ην Γηθαίσκα Πξνηεξαηφηεηαο ζηελ αλαινγία πνπ
ηνπο παξαρσξήζεθε.
(β) Υποβολή αιηήζεων μέζω Εξοςζιοδοηημένων Πποζώπων (Πιζηοποιημένα Ππόζωπα)
 Απφ πξφζσπα ηα νπνία απφθηεζαλ Γηθαηψκαηα Πξνηεξαηφηεηαο κεηά απφ κεηαβίβαζε ζε απηνχο απφ
αξρηθφ Γηθαηνχρν Μέηνρν.
 Απφ Γηθαηνχρνπο Μεηφρνπο νη νπνίνη ζα αηηεζνχλ γηα κεγαιχηεξν αξηζκφ ΜΑΔΚ.
 Άιια πξφζσπα πνπ ζα ππνβάινπλ αηηήζεηο γηα απφθηεζε ΜΑΔΚ.
Δμνπζηνδνηεκέλα Πξόζσπα (Πηζηνπνηεκέλα Πξόζσπα):
Λεςκωζία
 θεληξηθφ θαηάζηεκα Λεπθσζίαο (001), Λεσθ. Αξρ. Μαθαξίνπ ΗΗΗ 39, 1065 Λεπθσζία, Σει. 22812294
 θαηάζηεκα Αγίνπ Αλησλίνπ (005), Γσλία Γηγελή Αθξίηα & Καιιηπφιεσο 1, 1055 Λεπθσζία, Σει.
22363667
 θαηάζηεκα Αθξνπφιεσο (007), Λεσθφξνο Αθξνπφιεσο 58Α, 2012 Λεπθσζία, Σει. 22367072
 ζηα γξαθεία ηεο Marfin CLR (Financial Services) Ltd, Mafrin CLR House, Λεσθφξνο Βχξσλνο 26, 1096
Λεπθσζία, Σει. 22367367
 ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο Wealth Management, Λεσθφξνο Αξρηεπηζθφπνπ Μαθαξίνπ Γ 39, 1065, 1νο
φξνθνο, Λεπθσζία, Σει. 22812280
 ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο Treasury, Λεσθφξνο Λεκεζνχ 154, 2025 Λεπθσζία, Σει. 22512530
Λεμεζόρ
 θεληξηθφ θαηάζηεκα Λεκεζνχ (020), Λεσθφξνο Αλεμαξηεζίαο 64, 3040 Λεκεζφο, Σει. 25815152
 θαηάζηεκα Μαθαξίνπ (021), Λεσθφξνο Αξρ. Μαθαξίνπ Γ 121-123, 3021 Λεκεζφο, Σει. 25854828
 ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο Wealth Management, Λεσθφξνο Αξρηεπηζθφπνπ Μαθαξίνπ Γ' 121-123,
3021 Λεκεζφο, 5νο φξνθνο, Σει. 25854744
Λάπνακα
 θεληξηθφ θαηάζηεκα Λάξλαθαο (040), Λεσθφξνο Αξηέκηδνο 3, 6020 Λάξλαθα, Σει. 24814192
Αμμόσωζηορ
 θαηάζηεκα Αγίαο Νάπαο (036), Λεσθφξνο Νεζί 58, 5330 Αγία Νάπα, Σει. 23813232
Πάθορ
 θεληξηθφ θαηάζηεκα Πάθνπ (063), Απνζηφινπ Παχινπ 10, 8046 Πάθνο, Σει. 26816127
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ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΣΗΜΖ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ

χκθσλα κε ηνπο φξνπο έθδνζεο ησλ ΜΑΔΚ ηεο Σξάπεδαο, ε

Σηκή Μεηαηξνπήο ησλ ΜΑΔΚ

αλαπξνζαξκφδεηαη ιφγσ ηεο δηαλνκήο κεξίζκαηνο γηα ην έηνο 2010 χςνπο €0,10 αλά κεηνρή νλνκαζηηθήο
αμίαο €0,85 ππφ κνξθή κεηνρψλ έθδνζεο ηεο Σξάπεδαο θαηφπηλ απφθαζεο ηεο Δηήζηαο Γεληθήο πλέιεπζεο
ησλ Μεηφρσλ, εκεξνκελίαο 18 Μαΐνπ 2010, ψζηε λα δηαηεξεζνχλ αθέξαηα ηα δηθαηψκαηα ησλ Καηφρσλ ΜΑΔΚ,
κε απνηέιεζκα ε Σηκή Μεηαηξνπήο λα αλαπξνζαξκφδεηαη ζε €1,54 απφ €1,80.
εκεηψλεηαη φηη, νη κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο δηαπξαγκαηεχνληαη ζην ΥΑΚ θαη ζην ΥΑ ρσξίο ην δηθαίσκα
ζπκκεηνρήο ζην κέξηζκα (ex-Dividend date) απφ ηελ 25ε Μαΐνπ 2011.

6

ΑΛΛΔ ΔΞΔΛΗΞΔΗ

ηελ ελφηεηα απηή παξαηίζεληαη εμειίμεηο πνπ πξνέθπςαλ κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ
εκεξνκελίαο 19 Μαΐνπ 2011.


ηηο 19 Μαΐνπ 2011, ε MPB αλαθνίλσζε φηη ε Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ηεο Σξάπεδαο ε νπνία έγηλε ζηηο 18
Μαΐνπ 2011 απνθάζηζε, κεηαμχ άιισλ, ηε δηαλνκή ηειηθνχ κεξίζκαηνο γηα ην 2010 χςνπο €0,10 αλά
κεηνρή κε ηε κνξθή κεηνρψλ έθδνζεο ηεο Σξάπεδαο κε ηηκή έθδνζεο €1,00. Ο αλψηαηνο αξηζκφο ησλ
κεηνρψλ πνπ δχλαληαη λα πξνθχςνπλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ιφγσ δηαλνκήο
κεξίζκαηνο ππφ κνξθή κεηνρψλ είλαη 147.028.393. Χο εκεξνκελία απνθνπήο ηνπ δηθαηψκαηνο νξίζζεθε ε
25 Μαΐνπ 2011. Γηθαηνχρνη ζηελ παξαπάλσ αχμεζε είλαη νη κέηνρνη πνπ ζα είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα αξρεία
ηνπ .Α.Σ. θαη ζην Κεληξηθφ Απνζεηήξην / Μεηξψν ηνπ Υ.Α.Κ. ζηηο 27 Μαΐνπ 2011 (record date). Ζ έλαξμε
δηαπξαγκάηεπζεο ησλ λέσλ κεηνρψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε δηαλνκή κεξίζκαηνο ππφ κνξθή κεηνρψλ
ζηα δχν Υξεκαηηζηήξηα ζα αξρίζεη ζηηο 27 Ηνπλίνπ 2011, εθφζνλ εμαζθαιηζζεί ε έγθξηζε θαη ηνπ Υ.Α.Κ.



ηηο 24 Μαΐνπ, 2011 ε Σξάπεδα πξνέβε ζε έθδνζε ηεο α’ ζεηξάο Καιπκκέλσλ Αμηνγξάθσλ χςνπο € 1 δηζ.,
δηάξθεηαο 2 εηψλ κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο 1 έηνπο, κε επηηφθην 3Μ Euribor πιένλ πεξηζσξίνπ 2% εηεζίσο
θαη ζχκθσλα κε ηνπο ινηπνχο φξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο έθδνζεο («ηα Καιπκκέλα Αμηφγξαθα»).

Σα

Καιπκκέλα Αμηφγξαθα έρνπλ ιάβεη βαζκφ πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο Baa1 απφ ηνλ δηεζλή νίθν
αμηνιφγεζεο Moody’s Investors Services. Απηή είλαη ε πξψηε έθδνζε ζηελ Κχπξν Καιπκκέλσλ
Αμηνγξάθσλ θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα πξνγξάκκαηνο γηα ηελ έθδνζε Καιπκκέλσλ Αμηνγξάθσλ
χςνπο κέρξη € 5 δηζ., ζχκθσλα κε ηνλ Πεξί Καιπκκέλσλ Αμηνγξάθσλ Νφκν ηνπ 2010 (Ν.130(Η)/2010) (ν
«Νφκνο»), ν νπνίνο ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 23 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2010 θαη ηελ Οδεγία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο
ηεο Κχπξνπ (Κ.Γ.Π 526/2010) πνπ εθδφζεθε δπλάκεη ησλ πξνλνηψλ ηνπ πην πάλσ Νφκνπ. Ζ έθδνζε έγηλε
θαηφπηλ ηεο ζρεηηθήο έγθξηζεο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ. Σν «θάιπκκα» ησλ Καιπκκέλσλ
Αμηνγξάθσλ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Νφκνπ, απαξηίδεηαη απφ ζηεγαζηηθά δάλεηα, ην ζχλνιν ησλ
νπνίσλ ππφθεηληαη ζηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο.

Σα Καιπκκέλα

Αμηφγξαθα έρνπλ γίλεη δεθηά πξνο εηζαγσγή θαη δηαπξαγκάηεπζε ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ ηεο Ηξιαλδίαο.
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Σελ 1 Ηνπλίνπ 2011, ε Σξάπεδα αλαθνίλσζε φηη ζηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε, εκεξνκελίαο 31 Μαΐνπ
2011, ειήθζεζαλ απνθάζεηο γηα ηα πην θάησ:
Τακηικό Ψήθιζμα 1:
Δγθξίζεθε κε πνζνζηφ 99,99% ηνπ παξηζηακέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ φπσο ην εγθεθξηκέλν θεθάιαην ηεο
Δηαηξείαο απμεζεί απφ €1.776.500.000,00, δηαηξεκέλν ζε 2.090.000.000 ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο
αμίαο €0,85 ε θαζεκία ζε €1.870.000.000,00 δηαηξεκέλν ζε 2.200.000.000 ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο
αμίαο €0,85 ε θαζεκία, κε ηε δεκηνπξγία 110.000.000 λέσλ ζπλήζσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο €0,85 ε
θαζεκία, νη νπνίεο ζα θέξνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα κε ηηο πθηζηάκελεο ζπλήζεηο κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο.
Τακηικό Ψήθιζμα 2:
Δγθξίζεθε κε πνζνζηφ 96,59% ηνπ παξηζηακέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ φπσο ηξνπνπνηεζνχλ νη φξνη ηνπ
ρεδίνπ Γηθαησκάησλ Αγνξάο Μεηνρψλ (Share Options Scheme), πνπ ζεζπίζζεθε κε ην Πξψην (Σαθηηθφ)
Φήθηζκα ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ πνπ έιαβε ρψξα ζηηο 17 Απξηιίνπ 2007, θαη
ηξνπνπνηήζεθε κε ην Σαθηηθφ Φήθηζκα 1 ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ πνπ έιαβε ρψξα
ζηηο 23 Γεθεκβξίνπ 2009, γηα ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπο ππαιιήινπο ηεο Δηαηξείαο,
θαζψο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ θαη ζπγγελψλ κε απηήλ εηαηξεηψλ, θαη ζπγθεθξηκέλα φπσο επαλαθαζνξηζζεί
ε ηηκή εμάζθεζεο ζε €1,80 θαη φπσο ηξνπνπνηεζεί νπνηνζδήπνηε άιινο φξνο θξηζεί αλαγθαίν.
Ειδικό Ψήθιζμα 1:
Δπηβεβαηψζεθε κε πνζνζηφ 96,79% θαη κε απνρή 0,03% ηνπ παξηζηακέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ε
εμνπζηνδφηεζε πνπ ρνξεγήζεθε πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο κε ην Γεχηεξν (Δηδηθφ)
Φήθηζκα ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ πνπ έιαβε ρψξα ζηηο 17 Απξηιίνπ 2007, φπσο
εθδψζεη ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ ρεδίνπ Γηθαησκάησλ Αγνξάο Μεηνρψλ (Share Options Scheme), σο
ηζρχεη ζήκεξα, κέρξη 80.000.000 κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,85 ε θαζεκία, ρσξίο νη
κεηνρέο απηέο λα πξνζθέξνληαη θαηά πξψηνλ ζηνπο πθηζηάκελνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο κε βάζε ην
Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο θαη ην λφκν.



ε

Σελ 1 Ηνπλίνπ 2011, ε Fitch Ratings πξνρψξεζε ζηελ ππνβάζκηζε ηεο καθξνπξφζεζκεο πηζηνιεπηηθήο
αμηνιφγεζεο ηεο MPΒ ζε «BBB-» απφ «BBB», κε ζηαζεξφ νξίδνληα.
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ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΠΑΝΑΥΧΡΖΖ

7

Με βάζε ηα πξνβιεπφκελα ηνπ άξζξνπ 14(1)(6) θαη 14(1)(7) ηνπ πεξί Γεκφζηαο Πξνζθνξάο θαη Δλεκεξσηηθνχ
Γειηίνπ Νφκνπ ηνπ 2005, θάζε λέν ζεκαληηθφ ζηνηρείν, νπζηψδεο αλαθξίβεηα ή νπζηψδεο ζθάικα ζρεηηθά κε ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν, πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ αμηνιφγεζε ησλ θηλεηψλ
αμηψλ θαη αλαθχπηεη ή δηαπηζηψλεηαη θαηά ην ρξφλν πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ έγθξηζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ
Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ έσο ηελ ιήμε ηεο δεκφζηαο πξνζθνξάο ή ηελ έλαξμε δηαπξαγκάηεπζεο ζε νξγαλσκέλε
αγνξά αλαθέξεηαη ζην πκπιήξσκα ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ. Δπελδπηέο νη νπνίνη έρνπλ ζπκθσλήζεη ή
δεζκεπζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν πξηλ ηε δεκνζίεπζε ηνπ πκπιεξψκαηνο ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ λα
απνθηήζνπλ δη’ εγγξαθήο θηλεηέο αμίεο, ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ην εγθεθξηκέλν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν,
βαζηζζέληεο ζηα ζηνηρεία απηνχ, δηθαηνχληαη λα ππαλαρσξήζνπλ θαη λα απνδεζκεπζνχλ αδεκίσο γη’ απηνχο
απφ ηελ ππνρξέσζε θαη δέζκεπζε πνπ έρνπλ αλαιάβεη. Σν δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο θαη δήισζεο ηεο
απνδέζκεπζεο αζθείηαη εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ
πκπιεξσκαηηθνχ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ.

ΓΗΑΘΔΖ ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟΤ ΓΔΛΣΗΟΤ

8

Σν παξφλ πκπιεξσκαηηθφ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν εκεξνκελίαο 8 Ηνπλίνπ 2011, φπσο, εγθξίζεθε απφ ηελ
Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο Κχπξνπ, ζα είλαη δηαζέζηκν ρσξίο επηβάξπλζε θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ ζε
ειεθηξνληθή κνξθή απφ ηηο 9 Ηνπλίνπ 2011 σο εμήο:


ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Σξάπεδαο (www.marfinbank.com – Δπηιέμηε: ρέζεηο κε Δπελδπηέο / Δηαηξηθά
ηνηρεία / Δλεκεξσηηθά Γειηία)



ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γηεπζπληή Έθδνζεο «Δπελδπηηθή Σξάπεδα Διιάδνο» (www.ibg.gr)



ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο (www.cysec.gov.cy)



ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ (www.cse.com.cy)



ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Αζελψλ (www.ase.gr)
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Σν παξόλ πκπιεξσκαηηθό Δλεκεξσηηθό Γειηίν ηεο «Marfin Popular Bank Public Co Ltd»,
εκεξνκελίαο 8 Ηνπλίνπ 2011, ππνγξάθεθε από ηνπο αθόινπζνπο Γηνηθεηηθνύο πκβνύινπο ηεο «Marfin
Popular Bank Public Co Ltd». Ζ Σξάπεδα θαη νη Γηνηθεηηθνί ύκβνπινη δειώλνπλ όηη αθνύ έιαβαλ θάζε
εύινγν κέηξν γηα ην ζθνπό απηό, νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην πκπιεξσκαηηθό Δλεκεξσηηθό
Γειηίν είλαη, εμ όζσλ γλσξίδνπλ, ζύκθσλεο κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα θαη δελ ππάξρνπλ παξαιείςεηο
πνπ ζα κπνξνύζαλ λα αιινηώζνπλ ην πεξηερόκελό ηνπ:

Αλδξέαο Βγελόπνπινο, Πξόεδξνο, Με Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθό Μέινο

Νενθιήο Λπζάλδξνπ, Αληηπξόεδξνο, Με Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθό Μέινο

Δπζύκηνο Μπνπινύηαο, Γηεπζύλσλ ύκβνπινο, Δθηειεζηηθό Μέινο

Υξίζηνο ηπιηαλίδεο, Αλαπιεξσηήο Γηεπζύλσλ ύκβνπινο, Δθηειεζηηθό Μέινο

Παλαγηώηεο Κνπλλήο, Αλαπιεξσηήο Γηεπζύλσλ ύκβνπινο, Δθηειεζηηθό Μέινο
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Σν παξόλ πκπιεξσκαηηθό Δλεκεξσηηθό Γειηίν ηεο «Marfin Popular Bank Public Co Ltd»,
εκεξνκελίαο

8

Ηνπλίνπ

2011,

ππνγξάθεθε

από

ηνλ

Αλάδνρν

Τπεύζπλν

ύληαμεο

ηνπ

πκπιεξσκαηηθνύ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ, «Marfin CLR (Financial Services) Ltd», ν νπνίνο δειώλεη όηη
αθνύ έιαβε θάζε εύινγν κέηξν γηα ην ζθνπό απηό, νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην
πκπιεξσκαηηθό Δλεκεξσηηθό Γειηίν είλαη, εμ όζσλ γλσξίδεη, ζύκθσλεο κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα θαη
δελ ππάξρνπλ παξαιείςεηο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα αιινηώζνπλ ην πεξηερόκελό ηνπ:

Marfin CLR (Financial Services) Ltd
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