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Το Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο ηµεροµηνίας 14 Ιουλίου 2008 αποτελεί συµπλήρωµα του ∆ελτίου
Παρουσίασης Εκδότη ηµεροµηνίας 21 Μαΐου 2008, το οποίο έχει επικαιροποιηθεί µε Συµπληρωµατικό
Ενηµερωτικό ∆ελτίο ηµεροµηνίας 12 Ιουνίου 2008.
Το έγγραφο αυτό είναι σηµαντικό και απαιτεί την άµεση προσοχή σας. Αν χρειάζεστε οποιεσδήποτε επεξηγήσεις
ή/και διευκρινίσεις επί του παρόντος εγγράφου µπορείτε να συµβουλευτείτε τον Ανάδοχο Υπεύθυνο Σύνταξης του
Ενηµερωτικού ∆ελτίου και ∆ιευθυντή Έκδοσης της παρούσας έκδοσης, Κυπριακό Οργανισµό Επενδύσεων και
Αξιών Λτδ (CISCO), άλλες ΕΠΕΥ, τραπεζίτες, λογιστές, δικηγόρους ή σύµβουλους επενδύσεων.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενέκρινε το περιεχόµενο του παρόντος εγγράφου 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.
Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι της Τράπεζας Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ είναι επίσης συλλογικά και ατοµικά
υπεύθυνοι για τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο 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.
Η έγκριση του παρόντος εγγράφου δεν συνεπάγεται µε παρότρυνση προς το επενδυτικό κοινό για επένδυση στον
εκδότη. Πριν τη λήψη της επενδυτικής του απόφασης το επενδυτικό κοινό προτρέπεται να συµβουλεύεται το
σύµβουλο επενδύσεων του. Η επένδυση στους τίτλους του Εκδότη συνεπάγεται κινδύνους οι οποίοι
περιγράφονται στο µέρος µε τίτλο ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ του ∆ελτίου Παρουσίασης Εκδότη ηµεροµηνίας
21 Μαΐου 2008. Ο επενδυτής πρέπει να βασίζει οποιαδήποτε επενδυτική απόφασή του στην εξέταση του
Ενηµερωτικού ∆ελτίου ως σύνολο.
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 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.
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I. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ
∆ΕΛΤΙΟΥ – ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
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.
Το Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο περιέχει κάθε πληροφορία της οποίας η δηµοσιοποίηση
προβλέπεται από τον περί ∆ηµόσιας Πρόσκλησης Νόµο του 2005 της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και του
Κανονισµού 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία αφορά την Εταιρία.
Συνεπώς, στο παρόν έγγραφο περιέχονται πληροφορίες που είναι απαραίτητες προκειµένου να
παρέχεται η δυνατότητα στους επενδυτές να εκτιµούν ενήµεροι τα περιουσιακά στοιχεία, τις
υποχρεώσεις, τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση, τα αποτελέσµατα και τις προοπτικές του
Συγκροτήµατος.
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 ∆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.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί ∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµου του 2005
το Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο υπογράφηκε από τους ακόλουθους:
•
•
•

κ. Θεόδωρο Αριστοδήµου, Μη εκτελεστικό Πρόεδρο
κ. Αντρέα Ηλιάδη, Εκτελεστικό ∆ιοικητικό Σύµβουλο
κ. Γιάννη Κυπρή, Εκτελεστικό ∆ιοικητικό Σύµβουλο

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 Ενηµερωτικού ∆ελτίου υπό τη µορφή των τριών χωριστών εγγράφων, 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.
Το Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο θα είναι διαθέσιµο σε ηλεκτρονική µορφή ως εξής:
1.

στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Κύπρου, www.bankofcyprus.com

2.

στην ιστοσελίδα του Ανάδοχου Υπεύθυνου Σύνταξης του Ενηµερωτικού ∆ελτίου, Κυπριακού
Οργανισµού Επενδύσεων και Αξιών Λίµιτεδ, CISCO, www.cisco-online.com

3.

στην ιστοσελίδα του ΧΑΚ, www.cse.com.cy

4.

στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, www.cysec.gov.cy
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Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα µπορούν να απευθύνονται τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία:
• Του Ανάδοχου Υπεύθυνου Σύνταξης του Ενηµερωτικού ∆ελτίου και ∆ιευθυντή Έκδοσης
Κυπριακός Οργανισµός Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO)
Eurolife House, Έβρου 4, Τ.Θ. 20597, 1660 Λευκωσία, τηλ. +357 22121800.
• στις ακόλουθες υπηρεσίες της Τράπεζας Κύπρου:
στην Κύπρο
Υπηρεσία Μετοχών και Χρεογράφων
Eurolife House, Έβρου 4, Τ.Θ. 24884, 1398 Λευκωσία,
Τηλ. +357 22121755
στην Ελλάδα
Τµήµα Θεµατοφυλακής Μετοχολογίου & Εκκαθάρισης Παραγώγων
Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος 115 27 Αθήνα
Τηλ +30 210 6477555
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II. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ 80% ΤΗΣ UNIASTRUM BANK ΑΠΟ ΤΗΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
H Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ («Τράπεζα Κύπρου») στις 26 Ιουνίου 2008 ανακοίνωσε ότι
υπέγραψε συµφωνία εξαγοράς του 80% του µετοχικού κεφαλαίου της Ρωσικής τράπεζας Uniastrum
Bank, η οποία κατέχει το 9ο µεγαλύτερο δίκτυο καταστηµάτων στη χώρα1, για συνολικό αντίτιµο $576
εκατ. ∆ολάρια Αµερικής (€371 εκατ.). Οι δύο ιδρυτικοί µέτοχοι της Uniastrum, οι οποίοι είναι
επικεφαλής της διοίκησης, θα διατηρήσουν ποσοστό 10% του µετοχικού κεφαλαίου έκαστος. Η
εξαγορά αναµένεται να ολοκληρωθεί το τελευταίo τρίµηνο του 2008 (4Q08), µετά τη λήψη των
σχετικών εγκρίσεων από τις εποπτικές αρχές στην Κύπρο και τη Ρωσία.
Το αντίτιµο του δικαιώµατος εξαγοράς αντιπροσωπεύει ένα πολλαπλασιαστή εξαγοράς, 3.1 x τιµής
εξαγοράς προς λογιστική αξία (P/BV) λαµβάνοντας υπόψη αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ύψους $50
εκατ. ∆ολάρια Αµερικής η οποία θα πραγµατοποιηθεί κατά την ολοκλήρωση της εξαγοράς. Η εξαγορά
θα χρηµατοδοτηθεί από τα υφιστάµενα κεφάλαια της Τράπεζας Κύπρου και ο δείκτης πρωτοβάθµιων
κεφαλαίων (pro forma Tier 1 capital ratio) αναµένεται να παραµείνει άνω του 7,5% µετά την
ολοκλήρωση. Η συναλλαγή αναµένεται ότι θα έχει αυξητικά κέρδη από το πρώτο έτος επένδυσης
(2009) και η απόδοση της επένδυσης (return on investment) θα ανέλθει πέραν του 10% σε δύο χρόνια
(2010).
Με την εξαγορά του 80% του µετοχικού κεφαλαίου της Uniastrum Bank από την Τράπεζα Κύπρου, οι
ιδρυτικοί µέτοχοι - Georgy Piskov και Gagik Zakarian θα συνεχίσουν να ασκούν τα καθήκοντα του
Γενικού ∆ιευθυντή και Πρόεδρου αντίστοιχα, ενώ ο έλεγχος του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα
περιέλθει στην Τράπεζα Κύπρου. Η Uniastrum Bank έχει µια έµπειρη οµάδα διοίκησης µε
αποδεδειγµένη δυνατότητα διοίκησης ενός ταχέως αναπτυσσόµενου οργανισµού.
Η Uniastrum Bank ιδρύθηκε το 1994 και είναι εµπορική τράπεζα µε ισχυρή παρουσία στη Μόσχα και
σε άλλες 41 περιοχές της Ρωσίας. Η έδρα της Uniastrum Bank είναι στη Μόσχα και διαθέτει το 9ο
µεγαλύτερο δίκτυο καταστηµάτων στη Ρωσία αποτελούµενο από 222 καταστήµατα και γραφεία – τα
περισσότερα από τα οποία έχουν λειτουργήσει τα τελευταία χρόνια. Η Uniastrum διαθέτει ένα νεαρό
δίκτυο καταστηµάτων µε πέραν του 70% των καταστηµάτων να έχουν αρχίσει τη λειτουργία τους µετά
το 2004:
Ανάπτυξη δικτύου καταστηµάτων της Uniastrum Bank

209

222
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63
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2005

Πηγή: Uniastrum Bank
Η Uniastrum απασχολεί περίπου 4.300 εργαζόµενους. Η Uniastrum µε υψηλή αναγνωρισιµότητα στη
Ρωσική αγορά παρέχει ένα ευρύ φάσµα προϊόντων στη λιανική τραπεζική αγορά περιλαµβανοµένων
πιστωτικών καρτών, αµοιβαίων κεφαλαίων και private banking. Καταλαµβάνει τη 15η2 θέση στα
στεγαστικά δάνεια και τη 33η2 στα καταναλωτικά δάνεια. Η Uniastrum κατατάσσεται στη 13η2 θέση
όσον αφορά καταθέσεις ιδιωτών. Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007, τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της
Uniastrum ανέρχονταν σε €1,401 εκατ., το σύνολο των χορηγήσεων σε €932 εκατ. και το σύνολο των
καταθέσεων σε €1,067 εκατ. ενώ ο δείκτης δάνεια προς καταθέσεις ανερχόταν στο επίπεδο του 87%.
1

Πηγή: RBC-Rating ∆εκ-07

2

Πηγή: Rosbusiness Consulting (RBK)
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Η Uniastrum Bank είναι κατάλληλα τοποθετηµένη στη Ρωσική αγορά, για να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες
που παρουσιάζονται. Η οικονοµία της Ρωσίας παρουσιάζει δυναµική ανάπτυξη µε το πραγµατικό ΑΕΠ
να αυξάνεται κατά µέσο όρο 7,3% από το 2004, ενώ τα καταναλωτικά και επιχειρηµατικά δάνεια
αυξάνονται ετησίως κατά 80% και 56% αντίστοιχα. Ο χαµηλός δείκτης δανείων προς ΑΕΠ ο οποίος
βρίσκεται µόλις στο 36% ( σε σύγκριση µε 115% στην Ευρωζώνη) σε συνάρτηση µε τον αναµενόµενο
υψηλό ρυθµό αύξησης του ΑΕΠ, υποδηλώνουν τις σηµαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης του τραπεζικού
τοµέα. Η Τράπεζα διαθέτει καταστήµατα στις πιο οικονοµικά δραστήριες περιοχές της Ρωσίας, οι
οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 85% του ΑΕΠ της χώρας και λειτουργεί σε όλες τις πόλεις µε
επίσηµο πληθυσµό πέραν των 600,000 κατοίκων.
Με την προσθήκη της Uniastrum Bank στο Συγκρότηµα, η Τράπεζα Κύπρου θα αριθµεί ένα ισχυρό
περιφερειακό δίκτυο 520 καταστηµάτων στην Κύπρο, την Ελλάδα, τη Ρωσία, τη Ρουµανία, την
Ουκρανία, το Ηνωµένο Βασίλειο και την Αυστραλία, όπως παρουσιάζεται και αναλυτικά στον πιο
κάτω πίνακα:

(προ-εξαγοράς)
Αριθµός
Καταστηµάτων

(µετά-εξαγοράς)

331

222

553

Αριθµός Υπαλλήλων

7.361

4.393

11.754

Καθαρά ∆άνεια
($ εκατ. ∆. Αµερικής)

31.676

1.363

33.039

Καταθέσεις
($ εκατ. ∆. Αµερικής)

38.039

1.560

39.599

Λειτουργικά Έσοδα
($ εκατ. ∆. Αµερικής)

1.774

178

1.952

Πηγή: Οικονοµικές Καταστάσεις Εταιριών

Η Uniastrum Bank θα εξακολουθήσει να είναι επικεντρωµένη στην εξυπηρέτηση ιδιωτών και
µικροµεσαίων επιχειρήσεων και θα λειτουργεί ανεξάρτητα και θα συµπληρώνει την υφιστάµενη
λειτουργία της Τράπεζας Κύπρου στη Ρωσία. Αναµένεται ότι η επικέντρωση της Uniastrum Bank στον
τοµέα ιδιωτών και το ευρύ δίκτυο καταστηµάτων της στη Μόσχα όσο και στις µεγάλες περιφερειακές
πόλεις της Ρωσίας, σε συνδυασµό µε την ικανότητα της Τράπεζας Κύπρου στην ανάπτυξη νέων
προϊόντων, την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών και την επίτευξη συνεργιών θα δηµιουργήσουν
προστιθέµενη αξία στους µετόχους της Τράπεζας Κύπρου.
Με την πιο πάνω εξαγορά αναµένεται να λειτουργήσουν συµπληρωµατικά οι δύο Τράπεζες µέσω:
• της ισχυρής πιστωτικής θέσης και ρευστότητας της Τράπεζας Κύπρου σε συνδυασµό µε την
ευρεία πλατφόρµα εξυπηρέτησης/ διανοµής της Uniastrum,
• της ηγετικής θέσης στην εγχώρια αγορά ανάπτυξης προϊόντων και σταυροειδών πωλήσεων
της Τράπεζας Κύπρου σε συνδυασµό µε την υψηλή αναγνωρισιµότητα της Uniastrum,
• το σηµαντικό αριθµό υφιστάµενων πελατειακών σχέσεων µε Ρωσικές επιχειρήσεις της
Τράπεζας Κύπρου σε συνδυασµό µε τη δυνατή κουλτούρα πωλήσεων ιδιαίτερα στη λιανική
τραπεζική της Uniastrum, καθώς και
• τη µεταφορά τεχνογνωσίας, διαχείρισης κινδύνων, υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου και
συµµόρφωσης της Τράπεζας Κύπρου σε συνδυασµό µε συνέργιες από κεντρικοποιήσεις
εργασιών και αναβάθµιση συστηµάτων πληροφορικής της Uniastrum.
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III. ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας Κύπρου σε συνεδρία του ηµεροµηνίας 10 Ιουλίου 2008
αποφάσισε όπως αναθεωρήσει το επιτόκιο των Μετατρέψιµων Χρεογράφων 2013/2018 ως
ακολούθως:
• Τα Μετατρέψιµα Χρεόγραφα θα φέρουν σταθερό επιτόκιο 7,5% για τις πρώτες δύο περιόδους τόκου
δηλ. µέχρι τις 30 Ιουνίου 2009 και ακολούθως κυµαινόµενο επιτόκιο το οποίο θα αναθεωρείται στην
αρχή της κάθε περιόδου τόκου και θα ισχύει για τη συγκεκριµένη περίοδο τόκου.
• Για την περίοδο 30 Ιουνίου 2009 – 30 Ιουνίου 2013 το κυµαινόµενο επιτόκιο θα είναι ίσο µε το
επιτόκιο Euribor 6-µηνών που θα ισχύει στην αρχή κάθε περιόδου τόκου συν περιθώριο 1,00%.
• Σε περίπτωση που η Τράπεζα δεν προβεί στην εξαγορά των Μετατρέψιµων Χρεογράφων, τότε για
την περίοδο 1 Ιουλίου 2013- 30 Ιουνίου 2018 το κυµαινόµενο επιτόκιο θα είναι ίσο µε το επιτόκιο
Euribor 6-µηνών που θα ισχύει στην αρχή της κάθε περιόδου τόκου συν περιθώριο 3,00%.
Ως εκ τούτου, η επιστροφή χρηµάτων σε περίπτωση που αιτήσεις που υποβληθούν από µη µέτοχους
και θεσµικούς επενδυτές δεν ικανοποιηθούν πλήρως ή µερικώς τότε το καταβληθέν ποσό (ολόκληρο ή
µέρος) θα επιστραφεί µαζί µε τους δεδουλευµένους τόκους υπολογιζόµενο στο 7,5% σε ετήσια βάση
(ως το επιτόκιο της Πρώτης Πληρωµής Τόκου) για την περίοδο 30 Ιουλίου 2008 – 8 Αυγούστου 2008.
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IV. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ
ΤΥΧΟΝ ∆ΕΝ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΩΝ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ∆ΕΣΜΕΥΤΙΚΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΤΙΜΩΝ
∆ΙΑΘΕΣΗΣ
Σε περίπτωση τυχόν µη κάλυψης της συνολικής έκδοσης των Μετατρέψιµων Χρεόγραφων από τους
∆ικαιούχους το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα διαθέσει τα τυχόν αδιάθετα Μετατρέψιµα Χρεόγραφα κατά
την απόλυτη κρίση του.
Προς το σκοπό αυτό θα ακολουθηθεί διαδικασία του Βιβλίου Προσφορών (bookbuilding) στην Κύπρο,
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά παράλληλα και η υποβολή σχετικών ανέκκλητων αιτήσεων
εγγραφής από ενδιαφερόµενους επενδυτές (µετόχους ή µη) στην Ελλάδα και Κύπρο παράλληλα µε την
περίοδο εγγραφής των Μετατρέψιµων Χρεογράφων από τους ∆ικαιούχους.
Για σκοπούς της διάθεσης τυχόν αδιάθετων Μετατρέψιµων Χρεογράφων και υποβολής αιτήσεων από
Ενδιαφεροµένους Επενδυτές, το εύρος της Τιµής ∆ιάθεσης των αδιάθετων Μετατρέψιµων
Χρεογράφων έχει καθορισθεί από τους ∆ιοικητικούς Συµβούλους της Εταιρίας πριν από την έναρξη
της Περιόδου Εγγραφής στα Μετατρέψιµα Χρεόγραφα αφού λήφθηκαν υπόψη οι χρηµατιστηριακές
συνθήκες και άλλοι παράγοντες.
Το δεσµευτικό εύρος της Τιµής ∆ιάθεσης έχει καθορισθεί από €1,00 εως €1,01.
Η Τιµή ∆ιάθεσης των Μετατρέψιµων Χρεογράφων που τυχόν δεν καλυφθούν από τους ∆ικαιούχους
και τα οποία θα διατεθούν µε τη µέθοδο του Βιβλίου Προσφορών (bookbuilding) αλλά και µέσω της
υποβολής ανέκκλητων αιτήσεων από το ευρύ επενδυτικό κοινό ως αναφέρθηκε πιο πάνω θα
καθοριστεί από τους ∆ιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών σε συνεννόηση µε το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της Εταιρείας εντός δύο εργάσιµων ηµερών από τη λήξη της περιόδου Εγγραφής στα
Μετατρέψιµα Χρεόγραφα και θα ανακοινωθεί την επόµενη εργάσιµη µέρα.
Η Τιµή ∆ιάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές που θα συµµετάσχουν στην εγγραφή για
τυχόν αδιάθετα Μετατρέψιµα Χρεογράφα είτε µε τη διαδικασία του Βιβλίου Προσφορών είτε µε την
υποβολή ανέκκλητων αιτήσεων, µέσω των καταστηµάτων της Τράπεζας.
Η Τιµή ∆ιάθεσης θα καθοριστεί µε βάση τις προσφορές που θα υποβληθούν στο Βιβλίο Υποβολής
Προσφορών (διαδικασία Book Building), και οι οποίες θα αξιολογηθούν από τους ∆ιαχειριστές του
Βιβλίου Προσφορών (Bookrunners) σε συνεννόηση µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας
συνεκτιµώντας διάφορους παράγοντες,
Οποιαδήποτε ποσά εισπραχθούν πέραν της τιµής έκδοσης του €1 ανά Μετατρέψιµο Χρεόγραφο, µείον
έξοδα, θα αποδοθούν στους µετόχους που δεν άσκησαν τα δικαιώµατά τους για εγγραφή
Μετατρέψιµων Χρεογράφων, κατ’ αναλογία των µη ασκηθέντων δικαιωµάτων.
Η τυχόν διάθεση των Μετατρέψιµων Χρεογράφων θα µπορεί να γίνει στην ίδια ή υψηλότερη τιµή από
την Τιµή Έκδοσης των Μετατρέψιµων Χρεογράφων νοουµένου ότι κατά τη γνώµη της Εταιρίας το
καθαρό προϊόν της διάθεσης των Μετατρέψιµων Χρεογράφων µετά την αφαίρεση των εξόδων
διάθεσης υπερβαίνει την Τιµή Έκδοσης των Μετατρέψιµων Χρεογράφων.
Σε περίπτωση που κατά την παραχώρηση των Μετατρέψιµων Χρεογράφων στην Τιµή ∆ιάθεσης
προκύπτουν κλασµατικά δικαιώµατα επί Μετατρέψιµων Χρεογράφων, ο κάτοχος Χρεογράφων
λαµβάνει τον ακέραιο αριθµό Μετατρέψιµων Χρεογράφων παραλειποµένου του σχετικού κλάσµατος.
Αντί των κλασµατικών δικαιωµάτων οι Κάτοχοι Μετατρέψιµων Χρεογράφων θα λαµβάνουν µε
ένταλµα ή πίστωση τραπεζικού λογαριασµού που διατηρούν στην Τράπεζα Κύπρου το ποσό των
κλασµατικών δικαιωµάτων.
Η Εταιρία θα καταβάλει κατ’ αναλογία στους κατόχους των µη ασκηθέντων ∆ικαιωµάτων
Προτεραιότητας συµπεριλαµβανόµενων και των επενδυτών των Εξαιρουµένων Χωρών, το καθαρό
προϊόν της διάθεσης των Μετατρέψιµων Χρεογράφων αφαιρουµένων των εξόδων διάθεσης και της
Τιµής ∆ιάθεσης των Μετατρέψιµων Χρεογράφων, µε επιταγή µέσα σε δύο µήνες από την Τελευταία
Ηµεροµηνία Εγγραφής στα Μετατρέψιµα Χρεόγραφα βάσει των ∆ικαιωµάτων Προτεραιότητας.
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Αιτήσεις από κοινό για τυχόν αδιάθετα Μετατρέψιµα Χρεόγραφα
Περίοδος διάθεσης του αδιάθετου υπολοίπου Μετατρέψιµων Χρεογράφων
Η περίοδος διάθεσης τυχόν αδιάθετου υπολοίπου Μετατρέψιµων Χρεογράφων θα ξεκινήσει
παράλληλα µε την περίοδο εγγραφής των ∆ικαιούχων µετόχων δηλ από τις 15 Ιουλίου 2008 και θα
λήγει µία µέρα αργότερα δηλ. στις 29 Ιουλίου 2008.
∆ιαδικασία αιτήσεων Εγγραφής
Ανέκκλητες αιτήσεις για Εγγραφή για τυχόν αδιάθετα Μετατρέψιµα Χρεόγραφα από το ευρύ κοινό
πρέπει να υποβάλλονται σε χωριστό έντυπο αίτησης χρώµατος πορτοκαλί το οποίο θα βρίσκεται σε
όλα τα καταστήµατα της Τράπεζας Κύπρου στην Κύπρο και Ελλάδα.
Οι επενδυτές που θα υποβάλουν ανέκκλητες αιτήσεις για εγγραφή στα τυχόν αδιάθετα Μετατρέψιµα
Χρεόγραφα θα εγγράφονται για Μετατρέψιµα Χρεόγραφα µε βάση τη συνολική τους αξία σε Ευρώ
(€), µε Τιµή ∆ιάθεσης ως αυτή θα καθοριστεί από τη διαδικασία του Βιβλίου Προσφορών. Το
δεσµευτικό εύρος της Τιµής ∆ιάθεσης όπως έχει καθορισθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
Τράπεζας είναι από €1,00 εως €1,01. Ως εκ τούτου η ανώτατη Τιµή ∆ιάθεσης για τους επενδυτές οι
οποίοι θα υποβάλουν τις ανέκκλητες αιτήσεις ανέρχεται σε €1,01. Με βάση την Ανώτατη Τιµή
∆ιάθεσης των €1,01 η σχετική προκύπτουσα επιτοκιακή απόδοση των Μετατρέψιµων Χρεογράφων
(effective yield) για τις δύο πρώτες περιόδου τόκου, δηλ. µέχρι τις 30 Ιουνίου 2009 υπολογίζεται σε
7,43%. Εννοείται ότι η Tιµή ∆ιάθεσης που θα προκύψει θα είναι εντός του δεσµευτικού εύρους τιµών.
Σηµειώνεται ότι οι επενδυτές για να συµµετέχουν στην έκδοση Μετατρέψιµων Χρεογράφων πρέπει να
τηρούν ενεργό Μερίδα Επενδυτή και Λογαριασµό Αξιών στο ΧΑΚ ή στο ΣΑΤ προκειµένου να
καταχωρηθούν τα Μετατρέψιµα Χρεόγραφα που θα αποκτήσουν. Ο κωδικός αριθµός της Μερίδας
Επενδυτή και ο αριθµός του Λογαριασµού Αξιών θα πρέπει να αναγράφονται στην αίτηση εγγραφής.
Επίσης οι επενδυτές πρέπει να ορίζουν τον Χειριστή που επιθυµούν για τα Μετατρέψιµα Χρεόγραφα
που θα τους κατανεµηθούν, συµπληρώνοντας τον κωδικό του αριθµό στην αίτηση εγγραφής. Στην
περίπτωση κατά την οποία ο επενδυτής δεν επιθυµεί να ορίσει Χειριστή, στην αίτηση εγγραφής πρέπει
να αναγράφεται ο κωδικός αριθµός 9999999999, προκειµένου τα Μετατρέψιµα Χρεόγραφα του να
µεταφερθούν στον Ειδικό Λογαριασµό της Μερίδας του, του οποίου Χειριστής είναι το
Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου / Ελληνικά Χρηµατιστήρια. Συνιστάται πάντως στους επενδυτές να
ορίζουν Χειριστή στην αίτηση εγγραφής και να αποφεύγουν τη µεταφορά των Μετατρέψιµων
Χρεογράφων τους στον Ειδικό Λογαριασµό, προκειµένου να µπορούν αµέσως µετά την έναρξη
διαπραγµάτευσης να διενεργούν πράξεις επί των Μετατρέψιµων Χρεογράφων που θα τους
κατανεµηθούν.
Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για εισαγωγή των
Μετατρέψιµων Χρεογράφων στο ΧΑΚ και ΧΑ υπάρξουν περιπτώσεις ελλιπών ή λανθασµένων
στοιχείων Μερίδας Επενδυτή και Λογαριασµού Αξιών ως δόθηκαν από τους Ενδιαφερόµενους
Επενδυτές κατά την αίτηση, τότε τα Μετατρέψιµα Χρεόγραφα που παραχωρήθηκαν στους εν λόγω
επενδυτές θα εγγραφούν προσωρινά σε λογαριασµό εµπιστευµατοδόχου (nominee account) έτσι ώστε
να επιτευχθεί η εισαγωγή των Μετατρέψιµων Χρεογράφων στο ΧΑΚ και ΧΑ. Η Τράπεζα
αναλαµβάνει να µεταβιβάσει τα εν λόγω Μετατρέψιµα Χρεόγραφα στους δικαιούχους όταν
οριστικοποιηθούν τα ελλιπή και λανθασµένα στοιχεία.
Το αδιάθετο ποσό των Μετατρέψιµων Χρεογράφων θα παραχωρηθεί κατά την απόλυτη κρίση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας. Επιστροφή χρηµάτων σε περίπτωση που αιτήσεις που
υποβληθούν από µη µέτοχους και θεσµικούς επενδυτές δεν ικανοποιηθούν πλήρως ή µερικώς τότε το
καταβληθέν ποσό (ολόκληρο ή µέρος) θα επιστραφεί µαζί µε τους δεδουλευµένους τόκους
υπολογιζόµενο στο 7,5% σε ετήσια βάση (ως το επιτόκιο της Πρώτης Πληρωµής Τόκου) για την
περίοδο 30 Ιουλίου 2008 – 8 Αυγούστου 2008.
Τα τυχόν αδιάθετα Μετατρέψιµα Χρεόγραφα που θα προκύψουν λόγω της µη εγγραφής των
∆ικαιούχων Μετόχων θα διατεθούν από την Τράπεζα µέσω βιβλίου Προσφορών σε συνεργασία µε
Συµβούλους από την Κύπρο και το εξωτερικό. Η ακριβής διαδικασία και τα ακριβή κριτήρια θα
γνωστοποιηθούν, µε ανακοίνωση στο ΧΑΚ και στο ΧΑ.
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V. ∆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 Σηµείωµα Εκδιδόµενου Τίτλου
ηµεροµηνίας 25 Ιουνίου 2008, 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.

VI. ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008
ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚ∆Ι∆ΟΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008
Η παράγραφος Επιτόκιο της 6ης σελίδας του Περιληπτικού Σηµειώµατος ηµεροµηνίας 25 Ιουνίου 2008
και της 16ης και 19ης σελίδας του Σηµειώµατος εκδιδόµενου τίτλου αναφέρουν εκ παραδροµής τα
ακόλουθα :
« για την περίοδο 1 Ιουλίου 2013- 30 Σεπτεµβρίου 2018 το κυµαινόµενο επιτόκιο θα είναι ίσο µε το
επιτόκιο Euribor 6-µηνών που θα ισχύει στην αρχή κάθε περιόδου τόκου συν περιθώριο 2,00%.»
Το ορθό κείµενο έχει ως ακολούθως:
« για την περίοδο 1 Ιουλίου 2013- 30 Ιουνίου 2018 το κυµαινόµενο επιτόκιο θα είναι ίσο µε το επιτόκιο
Euribor 6-µηνών που θα ισχύει στην αρχή κάθε περιόδου τόκου συν περιθώριο 2,00%.»

VII. ΚΩ∆ΙΚΟΙ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ISIN ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ
2013/18 ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΤ∆
Τα Μετατρέψιµα Χρεόγραφα 2013/18 θα διαπραγµατεύονται στο ΧΑΚ µε τον αγγλικό και ελληνικό
κωδικό BCCB και ΤΡΚΜΧ αντίστοιχα και κωδικό αναγνώρισης ISIN CY0140740115.
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Το παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Τράπεζας Κύπρου ∆ηµόσιας Εταιρίας Λίµιτεδ
ηµεροµηνίας 14 Ιουλίου 2008 υπογράφηκε από τους ∆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 Κυπρή

Εκτελεστικός Σύµβουλος

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ
Το παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Τράπεζας Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρίας Λίµιτεδ
ηµεροµηνίας 14 Ιουλίου 2008 υπογράφηκε από τον Ανάδοχο Υπεύθυνο Σύνταξης του Ενηµερωτικού
∆ελτίου Κυπριακό Οργανισµό Επενδύσεων και Αξιών (CISCO) Λίµιτεδ, ο οποίος δηλώνει ότι αφού
έλαβε κάθε εύλογο µέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο 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) Λίµιτεδ
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