ΡΣΛΟΚΖΠΩΛΑΘΙΞ ΔΜΖΛΔΠΩΘΙΞ ΔΔΚΘΞ

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

Σξ παοόμ σμπληοχμαςικό Δμημεοχςικό Δελςίξ ατξοά ςξ από 21 Δεκεμβοίξσ 2010
εγκεκοιμέμξ από ςημ Δπιςοξπή Ιεταλαιαγξοάπ Ιύποξσ Δμημεοχςικό Δελςίξ ςηπ «Marfin
Popular Bank Public Co Ltd», για ςξ ξπξίξ η Δπιςοξπή Ιεταλαιαγξοάπ Ιύποξσ απέρςειλε
πιρςξπξιηςικό έγκοιρηπ ρςιπ αομόδιεπ αουέπ ςηπ Δλλάδαπ και ςξσ Ζμχμέμξσ Βαριλείξσ
μεςά από ρυεςικό αίςημα ςηπ «Marfin Popular Bank Public Co Ltd»

ΑΣΝΖΡΖ ΛΔΞΥΘΙΞΣ ΙΔΤΑΚΑΘΞΣ
ΛΔ ΔΙΔΞΡΖ ΔΘΙΑΘΩΛΑΩΜ ΟΠΞΘΛΖΡΖΡ

ΔΘΔΣΗΣΜΔΡ ΔΙΔΞΡΖΡ

ΑΜΑΔΞΥΞΡ ΣΟΔΣΗΣΜΞΡ ΡΣΜΑΝΖΡ
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ΡΣΛΟΚΖΠΩΛΑΘΙΞ ΔΜΖΛΔΠΩΘΙΞΣ ΔΔΚΘΞΣ
(Σξ παοόμ σμπληοχμαςικό Δμημεοχςικό Δελςίξ καςαοςίρςηκε με βάρη ςξμ πεοί Δημόριαπ Ποξρτξοάπ και
Δμημεοχςικξύ Δελςίξσ Μόμξ ςξσ 2005 και ςξμ Ιαμξμιρμό 809/2004 ςηπ Δπιςοξπήπ ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ)

ΔΙΔΞΡΖ ΙΑΘ ΔΘΡΑΓΩΓΖ ΔΘΙΑΘΩΛΑΩΜ ΟΠΞΘΛΖΡΖΡ ΙΑΗΩΡ ΙΑΘ ΩΜ ΛΔΞΥΩΜ
ΟΞΣ ΗΑ ΟΠΞΙΣΦΞΣΜ ΑΟΞ ΖΜ ΑΡΙΖΡΖ ΩΜ ΔΘΙΑΘΩΛΑΩΜ ΟΠΞΘΛΖΡΖΡ
ΡΞ ΥΠΖΛΑΘΡΖΠΘΞ ΑΝΘΩΜ ΙΣΟΠΞΣ ΙΑΘ ΥΠΖΛΑΘΡΖΠΘΞ ΑΗΖΜΩΜ
ξ έγγοατξ ασςό είμαι ρημαμςικό και απαιςεί ςημ άμερη ποξρξυή ραπ. Αμ υοειάζερςε ξπξιερδήπξςε διεσκοιμίρειπ ή /
και επενηγήρειπ επί ςξσ σμπληοχμαςικξύ Δμημεοχςικξύ Δελςίξσ μπξοείςε μα ρσμβξσλεσθείςε ςξμ Αμάδξυξ Τπεύθσμξ
ύμςανηπ, «Marfin CLR (Financial Services) Ltd», άλλξσπ επαγγελμαςίεπ υοημαςιρςέπ, ςοαπεζίςεπ, λξγιρςέπ, δικηγόοξσπ ή
ρσμβξύλξσπ επεμδύρεχμ.

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

(Δςαιοεία πξσ ρσρςάθηκε με βάρη ςξμ πεοί Δςαιοειώμ Μόμξ, Ιετ.113, ςηπ Ιύποξσ)
Έκδξρη και ειραγχγή 976.335.208 Δικαιχμάςχμ Ποξςίμηρηπ (Rights), καθώπ και ςχμ μεςξυώμ πξσ θα ποξκύφξσμ από
ςημ άρκηρη ςχμ Δικαιχμάςχμ Ποξςίμηρηπ ρςξ Φοημαςιρςήοιξ Ανιώμ Ιύποξσ και Φοημαςιρςήοιξ Αθημώμ.
Σα Δικαιώμαςα Ποξςίμηρηπ ποξρτέοθηκαμ δχοεάμ ρςξσπ μεςόυξσπ ςηπ «Marfin Popular Bank Public Co Ltd» πξσ ήςαμ
εγγεγοαμμέμξι, ςόρξ ρςξ Ιεμςοικό Απξθεςήοιξ/Ληςοώξ ςξσ Φοημαςιρςηοίξσ Ανιώμ Ιύποξσ («ΦΑΙ») όρξ και ρςξ ύρςημα
Άσλχμ Σίςλχμ («ΑΣ») ςχμ Δλλημικώμ Φοημαςιρςηοίχμ («ΔΦΑΔ»), ρςιπ 7 Θαμξσαοίξσ 2011 (ημεοξμημία αουείξσ / record
date).
Σα Δικαιώμαςα Ποξςίμηρηπ εκδόθηκαμ και παοαυχοήθηκαμ ρε αμαλξγία έμα (1) Δικαίχμα Ποξςίμηρηπ για κάθε μία (1)
ρσμήθη μεςξυή πξσ θα καςέυξσμ. Ζ ημεοξμημία απξκξπήπ ςξσ Δικαιώμαςξπ Ποξςίμηρηπ (ex-rights date) ήςαμ η 4η
Θαμξσαοίξσ 2011. Δηλαδή δικαίχμα ρςη δχοεάμ παοαυώοηρη Δικαιχμάςχμ Ποξςίμηρηπ έυξσμ ςα ποόρχπα πξσ
απόκςηραμ μεςξυέπ ςηπ «Marfin Popular Bank Public Co Ltd» μέυοι και ςιπ 3 Θαμξσαοίξσ 2011 (last cum date).
Ιάθε δύξ (2) Δικαιώμαςα Ποξςίμηρηπ πξσ θα αρκξύμςαι με ρσμξλική ςιμή άρκηρηπ €1,00 θα μεςαςοέπξμςαι ρε μία (1)
πλήοχπ πληοχθείρα μέα μεςξυή ςηπ «Marfin Popular Bank Public Co Ltd». Οι μέεπ μεςξυέπ θα ειραυθξύμ ρςξ ΦΑΙ και ΦΑ,
μξξσμέμξσ όςι λητθεί η ρυεςική έγκοιρη από ςιπ αομόδιεπ αουέπ. Ιαςά ςημ άρκηρη ςχμ Δικαιχμάςχμ Ποξςίμηρηπ
κλαρμαςικά σπόλξιπα μέχμ μεςξυώμ θα αγμξξύμςαι.
Ζ άρκηρη ςχμ Δικαιχμάςχμ Ποξςίμηρηπ δεμ απξκλείει ςημ άρκηρη ςξσ Δικαιώμαςξπ Ποξεγγοατήπ, ςξ ξπξίξ δύμαςαι μα
αρκείςαι παοάλληλα με ςξ Δικαίχμα Ποξςίμηρηπ για ςημ απόκςηρη ποόρθεςχμ μέχμ μεςξυώμ, ξι ξπξίεπ ςσυόμ
παοαμείμξσμ αδιάθεςεπ καςά ςη λήνη ςηπ πεοιόδξσ άρκηρηπ ςχμ Δικαιχμάςχμ Ποξςίμηρηπ.
Οι μέςξυξι ςηπ «Marfin Δγμαςία Σοάπεζα Α.Δ.» (“MEB”) πξσ απόκςηραμ μεςξυέπ ςηπ ΛΔΒ μέυοι και ςημ ςελεσςαία ημέοα
διαποαγμάςεσρηπ ςηπ μεςξυήπ με ςξ δικαίχμα (last cum date), ήςξι ςημ 3η Θαμξσαοίξσ 2011 έυξσμ ςη δσμαςόςηςα μα
ρσμμεςέυξσμ ρςημ παοξύρα αύνηρη ςξσ μεςξυικξύ κεταλαίξσ, αρκώμςαπ ςξ Δικαίχμα Ποξεγγοατήπ.
ε πεοίπςχρη πξσ μεςά ςη λήνη ςηπ πεοιόδξσ άρκηρηπ ςχμ Δικαιχμάςχμ Ποξςίμηρηπ και ικαμξπξίηρηπ ςξσ Δικαιώμαςξπ
Ποξεγγοατήπ με και καςά ποξςεοαιόςηςα ςξσ Δικαιώμαςξπ Ποξεγγοατήπ ςχμ δικαιξύυχμ μεςόυχμ ςηπ ΛΔΒ, παοαμείμξσμ
μη αρκηθέμςα Δικαιώμαςα Ποξςίμηρηπ, ςξ Διξικηςικό σμβξύλιξ ςηπ Σοάπεζαπ, καςά ςη διακοιςική εσυέοειά ςξσ, θα
ποξβεί ρςη διάθερή ςξσπ ποξπ ότελξπ ςηπ Σοάπεζαπ, εμςόπ δεκαςερράοχμ (14) εογάριμχμ ημεοώμ από ςη λήνη ςηπ
πεοιόδξσ άρκηρηπ ςχμ Δικαιχμάςχμ Ποξςίμηρηπ, με ςξσπ ίδιξσπ όοξσπ και ρε ςιμή πξσ διεμεογείςαι η ποξρτξοά.
Ζ απόταρη για πιθαμή επέμδσρη ρςξσπ ςίςλξσπ πξσ διαςίθεμςαι μέρχ ςηπ παοξύραπ έκδξρηπ Δικαιχμάςχμ Ποξςίμηρηπ
και χπ εκ ςξύςξσ και ρε μεςξυέπ ςηπ Σοάπεζαπ με ςημ άρκηρη ςχμ Δικαιχμάςχμ Ποξςίμηρηπ, ξτείλει μα λαμβάμει σπόφη
ςξ ρύμξλξ ςχμ πληοξτξοιώμ πξσ πεοιέυξμςαι ρςξ εγκεκοιμέμξ από ςημ Δπιςοξπή Ιεταλαιαγξοάπ Ιύποξσ Δμημεοχςικό
Δελςίξ, ημεοξμημίαπ 21 Δεκεμβοίξσ 2010, ςηπ «Marfin Popular Bank Public Co Ltd». Σέςξια πιθαμή απόταρη ρσμεπάγεςαι
κιμδύμξσπ ξι ξπξίξι πεοιγοάτξμςαι ρςημ Δμόςηςα 2, ρελίδεπ 29-48 ςξσ εγκεκοιμέμξσ Δμημεοχςικξύ Δελςίξσ, ημεοξμημίαπ
21 Δεκεμβοίξσ 2010.

Δγκεκοιμέμξ Λεςξυικό Ιετάλαιξ
€1.776.500.000 διαιοεμέμξ ρε 2.090.000.000 μεςξυέπ ξμξμαρςικήπ ανίαπ €0,85 η κάθε μια.
Δκδόθηκε και πληοώθηκε πλήοχπ
€829.884.926,80 διαιοεμέμξ ρε 976.335.208 μεςξυέπ ξμξμαρςικήπ ανίαπ €0,85 η κάθε μια.
Ζ ημεοξμημία ςξσ παοόμςξπ Ρσμπληοχμαςικξύ Δμημεοχςικξύ Δελςίξσ είμαι η 1 Τεβοξσαοίξσ 2011.
ΣΟ ΔΘΟΘΙΖΣΘΙΟ ΤΛΒΟΤΚΘΟ ΣΖ ΔΠΘΣΡΟΠΖ ΙΔΥΑΚΑΘΑΓΟΡΑ ΙΤΠΡΟΤ ΔΜΔΙΡΘΜΔ ΣΟ ΠΔΡΘΔΦΟΛΔΜΟ ΣΟΤ ΠΑΡΟΜΣΟ
ΤΛΠΚΖΡΩΛΑΣΘΙΟΤ ΔΜΖΛΔΡΩΣΘΙΟΤ ΔΔΚΣΘΟΤ ΛΟΜΟ ΟΟΜ ΑΥΟΡΑ ΣΖΜ ΙΑΚΤΧΖ ΣΩΜ ΑΜΑΓΙΩΜ ΠΚΖΡΟΥΟΡΖΖ ΣΟΤ
ΔΠΔΜΔΤΣΘΙΟΤ ΙΟΘΜΟΤ ΟΠΩ ΑΤΣΔ ΙΑΗΟΡΘΕΟΜΣΑΘ ΛΔ ΒΑΖ ΣΟΜ ΠΔΡΘ ΔΖΛΟΘΑ ΠΡΟΥΟΡΑ ΙΑΘ ΔΜΖΛΔΡΩΣΘΙΟΤ
ΔΔΚΣΘΟΤ ΜΟΛΟ ΣΟΤ 2005 ΙΑΘ ΛΔ ΒΑΖ ΣΟΜ ΙΑΜΟΜΘΛΟ 809/2004 ΣΖ ΔΠΘΣΡΟΠΖ ΣΖ ΔΤΡΩΠΑΨΙΖ ΔΜΩΖ.
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Ζ έγκοιρη ςξσ παοόμςξπ σμπληοχμαςικξύ Δμημεοχςικξύ Δελςίξσ δε ρσμεπάγεςαι παοόςοσμρη ποξπ ςξ
επεμδσςικό κξιμό για επέμδσρη ρςα Δικαιώμαςα Ποξςίμηρηπ ςηπ «Marfin Popular Bank Public Co Ltd»
(«Σοάπεζα»). Ποιμ ςη λήφη επεμδσςικήπ απόταρηπ, ςξ επεμδσςικό κξιμό ποξςοέπεςαι μα ρσμβξσλεύεςαι ςξ
ρύμβξσλξ επεμδύρεώμ ςξσ.
Ζ Σοάπεζα αμαλαμβάμει ςημ πλήοη εσθύμη για ςιπ πληοξτξοίεπ πξσ παοαςίθεμςαι ρςξ παοόμ
σμπληοχμαςικό Δμημεοχςικό Δελςίξ και βεβαιώμει όςι ασςέπ είμαι ρύμτχμεπ με ςημ ποαγμαςικόςηςα και όςι
δεμ σπάουξσμ παοαλείφειπ πξσ θα μπξοξύραμ μα αλλξιώρξσμ ςξ πεοιευόμεμό ςξσ.
Τπεύθσμξι για ςη ρύμςανη και ςημ ακοίβεια ςχμ ρςξιυείχμ πξσ πεοιέυξμςαι ρςξ παοόμ σμπληοχμαςικό
Δμημεοχςικό Δελςίξ είμαι ξι Διξικηςικξί ύμβξσλξι ςηπ «Marfin Popular Bank Public Co Ltd», κ.κ. Αμδοέαπ
Βγεμόπξσλξπ, Μεξκλήπ Κσράμδοξσ, Δσθύμιξπ Λπξσλξύςαπ, Φοίρςξπ ςσλιαμίδηπ και Παμαγιώςη Ιξσμμήπ, ξι
ξπξίξι βεβαιώμξσμ όςι, έυξμςαπ λάβει κάθε εύλξγξ μέςοξ για ςξ ρκξπό ασςό, ξι πληοξτξοίεπ πξσ
πεοιέυξμςαι ρε ασςό είμαι, εν όρχμ γμχοίζξσμ, ρύμτχμεπ με ςημ ποαγμαςικόςηςα και δεμ σπάουξσμ
παοαλείφειπ πξσ θα μπξοξύραμ μα αλλξιώρξσμ ςξ πεοιευόμεμό ςξσ.
Αμάδξυξπ Τπεύθσμξπ ύμςανηπ ςξσ παοόμςξπ σμπληοχμαςικξύ Δμημεοχςικξύ Δελςίξσ είμαι η «Marfin CLR
(Financial Services) Ltd». Ζ «Marfin Popular Bank Public Co Ltd» εμεογεί χπ Αμάδξυξπ Τπεύθσμξπ Δίρποανηπ.
Ζ Σοάπεζα έυει ποξβεί ρςιπ δέξσρεπ αιςήρειπ έςρι ώρςε (α) η Δπιςοξπή Ιεταλαιαγξοάπ Ιύποξσ χπ η αομόδια
επξπςική αουή μα απξρςείλει πιρςξπξιηςικό έγκοιρηπ ρςιπ αομόδιεπ αουέπ ςηπ Δλλάδαπ και ςξσ Ζμχμέμξσ
Βαριλείξσ, βάρει ςχμ διαςάνεχμ ςξσ άοθοξσ 18 ςηπ Οδηγίαπ 2003/71/ΔΙ ςξσ Δσοχπαψκξύ Ιξιμξβξσλίξσ και
ςξσ σμβξσλίξσ, ρςξ ξπξίξ μα πιρςξπξιείςαι όςι ςξ παοόμ σμπληοχμαςικό Δμημεοχςικό Δελςίξ καςαοςίρςηκε
ρύμτχμα με ςημ Οδηγία 2003/71/ΔΙ ςξσ Δσοχπαψκξύ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ σμβξσλίξσ και (β) ςα
Δικαιώμαςα Ποξςίμηρηπ μα ειραυθξύμ ρςξ Φοημαςιρςήοιξ Ανιώμ Ιύποξσ και Φοημαςιρςήοιξ Αθημώμ.
Ζ παοξύρα δημόρια ποξρτξοά διεμεογείςαι απξκλειρςικά ρςημ Ιύποξ, ρςημ Δλλάδα και ςξ Ζμχμέμξ
Βαρίλειξ, και απεσθύμεςαι μόμξ ποξπ ποόρχπα ςα ξπξία μπξοξύμ μα ςημ απξδευθξύμ μόμιμα. σγκεκοιμέμα,
και ποξπ ρσμμόοτχρη με ςη ρυεςική υοημαςιρςηοιακή μξμξθερία ςχμ κοαςώμ πξσ αματέοξμςαι ρςη
ρσμέυεια, η παοξύρα δημόρια ποξρτξοά δεμ απεσθύμεςαι με καμέμα ςοόπξ ή ςύπξ (έγγοατξ ή άλλξ), άμερα
ή έμμερα, εμςόπ ή ποξπ ςιπ Ζμχμέμεπ Πξλιςείεπ, ςξμ Ιαμαδά, ςημ Ασρςοαλία, ςη Μόςιξ Ατοική, ςημ Θαπχμία ή
ξπξιαδήπξςε άλλη υώοα (“Δναιοξύμεμεπ Φώοεπ”), ρςημ ξπξία ρύμτχμα με ςξσπ μόμξσπ ςηπ, η διεμέογεια ςηπ
παοξύραπ δημόριαπ ποξρτξοάπ ή η ςαυσδοόμηρη / διαμξμή ςξσ σμπληοχμαςικξύ Δμημεοχςικξύ Δελςίξσ
είμαι παοάμξμη ή απξςελεί παοαβίαρη ξπξιαρδήπξςε εταομξρςέαπ μξμξθερίαπ, καμόμα ή καμξμιρμξύ. Για ςξ
λόγξ ασςό, απαγξοεύεςαι ατ‟ εμόπ η απξρςξλή, διαμξμή, ςαυσδοόμηρη ή με ξπξιξδήπξςε άλλξ ςοόπξ
ποξώθηρη αμςιγοάτχμ ςξσ παοόμςξπ σμπληοχμαςικξύ Δμημεοχςικξύ Δελςίξσ και κάθε ποξχθηςικξύ και
ρυεςικξύ με ςημ παοξύρα δημόρια ποξρτξοά εγγοάτξσ ή άλλξσ σλικξύ από ξπξιξδήπξςε ποόρχπξ ποξπ ή
από ςιπ Δναιοξύμεμεπ Φώοεπ και ατ‟ εςέοξσ η ρσμμεςξυή ρςημ παοξύρα έκδξρη, από καςξίκξσπ ςχμ
Δναιοξύμεμχμ Φχοώμ.
Σξ παοόμ σμπληοχμαςικό Δμημεοχςικό Δελςίξ πεοιέυει ξοιρμέμεπ ποξβλέφειπ για ςξ μέλλξμ. Οι ποξβλέφειπ
ασςέπ ποξρδιξοίζξμςαι γεμικά με ςη υοήρη όοχμ όπχπ “πιρςεύει”, “αμαμέμει”, “εμδέυεςαι”, “θα”, “θα
ποέπει”, “μπξοεί”, “θα μπξοξύρε”, “ρυεδιάζει” και άλλξσπ ρσγκοίριμξσπ όοξσπ και ςξ αομηςικό ςχμ όοχμ
ασςώμ. Δκ τύρεχπ ξι ποξβλέφειπ ασςέπ εμπεοιέυξσμ κίμδσμξ και αβεβαιόςηςα και ξι παοάγξμςεπ πξσ
πεοιγοάτξμςαι ρςξ πλαίριξ ςχμ ποξβλέφεχμ ςξσ παοόμςξπ σμπληοχμαςικξύ Δμημεοχςικξύ Δελςίξσ θα
μπξοξύραμ μα επιτέοξσμ ςελικά απξςελέρμαςα και ενελίνειπ πξσ θα διατέοξσμ ρημαμςικά από ασςέπ πξσ
εκτοάζξμςαι οηςά ή ριχπηοά από ςιπ εμ λόγχ ποξβλέφειπ. Οι ποξβλέφειπ ασςέπ σπόκειμςαι ρε κιμδύμξσπ,
αβεβαιόςηςεπ και σπξθέρειπ. Δμόφει ςχμ κιμδύμχμ ασςώμ, αβεβαιξςήςχμ και θεχοιώμ, ξι ποξβλέφειπ πξσ
πεοιλαμβάμξμςαι ρςξ παοόμ σμπληοχμαςικό Δμημεοχςικό Δελςίξ μπξοεί μα μημ ποαγμαςξπξιηθξύμ.
Οπξιερδήπξςε αματξοέπ ρε ςάρειπ ή δοαρςηοιόςηςεπ ςξσ παοελθόμςξπ δεμ ποέπει μα εκλαμβάμξμςαι χπ
3

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ

εγγύηρη όςι ξι ςάρειπ ή δοαρςηοιόςηςεπ ασςέπ θα ρσμευιρθξύμ και ρςξ μέλλξμ. Οι αμαγμώρςεπ
ποξειδξπξιξύμςαι μα μημ βαριρθξύμ πέοαμ ςξσ δέξμςξπ ρε ασςέπ ςιπ ποξβλέφειπ ξι ξπξίεπ ατξοξύμ μόμξ ρε
όρα ποξβλέπξμςαι ρήμεοα.
Οι επεμδσςέπ πξσ υοειάζξμςαι ξπξιερδήπξςε διεσκοιμίρειπ ή / και επενηγήρειπ επί ςξσ σμπληοχμαςικξύ
Δμημεοχςικξύ Δελςίξσ μπξοξύμ μα απεσθύμξμςαι καςά ςιπ εογάριμεπ μέοεπ και ώοεπ:


Ρςξ εγγεγοαμμέμξ γοατείξ ςηπ «Marfin Popular Bank Public Co Ltd»:
Κεχτόοξπ Κεμερξύ 154, 2025 Κεσκχρία.
 Ρςξσπ Διεσθσμςέπ Έκδξρηπ
«Marfin CLR (Financial Services) Ltd»*

«Δπεμδσςική οάπεζα Δλλάδξπ Α.Δ.»

Κεχτόοξπ Βύοχμξπ 26, 1096 Κεσκχρία.

Ιητιρίαπ 24Β, Λαοξύρι 15125, Αθήμα.

* Η «Marfin CLR (Financial Services) Ltd» είναι και Ανάδοχορ Υπεύθυνορ Σύνταξηρ του παπόντορ εγγπάφου.
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ΔΟΑΓΓΔΚΛΑΘΙΞΘ ΡΣΛΒΞΣΚΞΘ, ΓΠΑΛΛΑΔΑΡ ΔΑΘΠΔΘΑΡ & ΔΓΓΔΓΠΑΛΛΔΜΞ ΓΠΑΤΔΘΞ

Γοαμμαςέαπ:

ςέλιξπ Φαςζηψχρήτ

Διεσθσμςέπ Έκδξρηπ:

«Marfin CLR (Financial Services) Ltd»
«Marfin CLR House», Κεχτόοξπ Βύοχμξπ 26, 1096 Κεσκχρία

«Δπεμδσςική Σοάπεζα Δλλάδξπ Α.Δ.»
Ιητιρίαπ 24Β, Λαοξύρι 15125, Αθήμα

Αμάδξυξπ Τπεύθσμξπ ύμςανηπ

«Marfin CLR (Financial Services) Ltd»

σμπληοχμαςικξύ Δμημεοχςικξύ
Δελςίξσ:
Αμάδξυξπ Τπεύθσμξπ Δίρποανηπ:

«Marfin Popular Bank Public Co Ltd»

Δλεγκςέπ:

«PricewaterhouseCoopers Limited»

«Grant Thornton (Cyprus) Limited»

Julia House

Nimeli Court, Block C

Ηεμιρςξκλή Δέοβη 3

Αγίξσ Μικξλάξσ 41-49

1066 Κεσκχρία

2408 Κεσκχρία

Δγγεγοαμμέμξ Γοατείξ και Γοατείξ

Κεχτόοξπ Κεμερξύ 154, 2025 Κεσκχρία, T.Η. 22032, 1598 Κεσκχρία

Διξίκηρηπ:
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ΡΣΜΑΝΖ ΡΣΛΟΚΖΠΩΛΑΘΙΞΣ ΔΜΖΛΔΠΩΘΙΞΣ ΔΔΚΘΞΣ / ΣΟΔΣΗΣΜΑ ΟΠΞΡΩΟΑ

Ζ ρύμςανη και η διάθερη ςξσ παοόμςξπ σμπληοχμαςικξύ Δμημεοχςικξύ Δελςίξσ έγιμε ρύμτχμα με ςξμ πεοί
Δημόριαπ Ποξρτξοάπ και Δμημεοχςικξύ Δελςίξσ Μόμξ ςξσ 2005 ςηπ Ισποιακήπ Δημξκοαςίαπ και ςξμ
Ιαμξμιρμό (ΔΙ) 809/2004 ςηπ Δσοχπαψκήπ Δπιςοξπήπ ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ.
Ζ Σοάπεζα αμαλαμβάμει ςημ πλήοη εσθύμη για ςιπ πληοξτξοίεπ πξσ παοαςίθεμςαι ρςξ παοόμ
σμπληοχμαςικό Δμημεοχςικό Δελςίξ και βεβαιώμει όςι ασςέπ είμαι ρύμτχμεπ με ςημ ποαγμαςικόςηςα και όςι
δεμ σπάουξσμ παοαλείφειπ πξσ θα μπξοξύραμ μα αλλξιώρξσμ ςξ πεοιευόμεμό ςξσ.
Οι σπξγοάτξμςεπ Διξικηςικξί ύμβξσλξι ςηπ «Marfin Popular Bank Public Co Ltd», είμαι επίρηπ ρσλλξγικά και
αςξμικά σπεύθσμξι για ςιπ πληοξτξοίεπ πξσ πεοιέυξμςαι ρςξ παοόμ σμπληοχμαςικό Δμημεοχςικό Δελςίξ και
βεβαιώμξσμ όςι, έυξμςαπ λάβει κάθε εύλξγξ μέςοξ για ςξ ρκξπό ασςό, ξι πληοξτξοίεπ πξσ πεοιέυξμςαι ρε
ασςό είμαι, εν όρχμ γμχοίζξσμ, ρύμτχμεπ με ςημ ποαγμαςικόςηςα και δεμ σπάουξσμ παοαλείφειπ πξσ θα
μπξοξύραμ μα αλλξιώρξσμ ςξ πεοιευόμεμό ςξσ.
Σξ σμπληοχμαςικό Δμημεοχςικό Δελςίξ πεοιέυει κάθε πληοξτξοία ςηπ ξπξίαπ η δημξριξπξίηρη ποξβλέπεςαι
από ςξμ Ιαμξμιρμό (ΔΙ) 809/2004 ςηπ Δσοχπαψκήπ Δπιςοξπήπ ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ και η ξπξία ατξοά ςημ
«Marfin Popular Bank Public Co Ltd» και ςημ έκδξρη και ειραγχγή 976.335.208 Δικαιχμάςχμ Ποξςίμηρηπ
(Rights), καθώπ και ςχμ μεςξυώμ πξσ θα ποξκύφξσμ από ςημ άρκηρη ςχμ Δικαιχμάςχμ Ποξςίμηρηπ ρςξ
Φοημαςιρςήοιξ Ανιώμ Ιύποξσ και Φοημαςιρςήοιξ Αθημώμ. Ζ Σοάπεζα, ςα μέλη ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ
και ςα τσρικά ποόρχπα, πξσ είμαι σπεύθσμα για ςη ρύμςανη ςξσ σμπληοχμαςικξύ Δμημεοχςικξύ Δελςίξσ,
βεβαιώμξσμ όςι ασςό έυει ρσμςαυθεί ρύμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ Ιαμξμιρμξύ 809/2004 ςηπ Δσοχπαψκήπ
Δπιςοξπήπ.
Σξ παοόμ σμπληοχμαςικό Δμημεοχςικό Δελςίξ πεοιλαμβάμει ςιπ πλέξμ ποόρταςεπ πληοξτξοίεπ για ςημ
«Marfin Popular Bank Public Co Ltd» πξσ αμέκσφαμ ή διαπιρςώθηκαμ καςά ςξ υοόμξ πξσ μερξλάβηρε από ςημ
έγκοιρη από ςημ Δπιςοξπή Ιεταλαιαγξοάπ Ιύποξσ ςξσ Δμημεοχςικξύ Δελςίξσ ςηπ Δςαιοείαπ ςηπ 21ηπ
Δεκεμβοίξσ 2010, όπχπ ποξβλέπεςαι από ςημ παοάγοατξ ςξσ πεοί Δημόριαπ Ποξρτξοάπ και Δμημεοχςικξύ
Δελςίξσ Μόμξ ςξσ 2005 ςηπ Ισποιακήπ Δημξκοαςίαπ.
Δάμ σπάουει διατξοά μεςανύ (α) ςχμ δηλώρεχμ πξσ πεοιέυξμςαι ρςξ παοόμ σμπληοχμαςικό Δμημεοχςικό
Δελςίξ και (β) ςχμ αμςίρςξιυχμ δηλώρεχμ πξσ πεοιέυξμςαι ρςξ εγκεκοιμέμξ Δμημεοχςικό Δελςίξ ςηπ 21ηπ
Δεκεμβοίξσ 2010, ξι δηλώρειπ ρςξ σπό (α) σπεοιρυύξσμ, χπ πλέξμ ποόρταςεπ.
ύμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ πεοί Δημόριαπ Ποξρτξοάπ και Δμημεοχςικξύ Δελςίξσ Μόμξσ ςξσ 2005, ςξ
σμπληοχμαςικό Δμημεοχςικό Δελςίξ σπξγοάτεςαι από ςξσπ ακόλξσθξσπ:
Αμδοέαπ Βγεμόπξσλξπ - Ποόεδοξπ, Λη Αμενάοςηςξ Λη Δκςελερςικό Λέλξπ
Μεξκλήπ Κσράμδοξσ - Αμςιποόεδοξπ, Λη Αμενάοςηςξ Λη Δκςελερςικό Λέλξπ
Δσθύμιξπ Λπξσλξύςαπ - Διεσθύμχμ ύμβξσλξπ, Δκςελερςικό Λέλξπ
Φοίρςξπ ςσλιαμίδηπ - Αμαπληοχςήπ Διεσθύμχμ ύμβξσλξπ, Δκςελερςικό Λέλξπ
Παμαγιώςηπ Ιξσμμήπ - Αμαπληοχςήπ Διεσθύμχμ ύμβξσλξπ, Δκςελερςικό Λέλξπ
Αμάδξυξπ Τπεύθσμξπ ύμςανηπ είμαι η «Marfin CLR (Financial Services) Ltd», η ξπξία σπξγοάτει ςξ παοόμ
σμπληοχμαςικό Δμημεοχςικό Δελςίξ. Ζ «Marfin CLR (Financial Services) Ltd» δηλώμει όςι, ατξύ έλαβε κάθε
εύλξγξ μέςοξ για ςξ ρκξπό ασςό, ξι πληοξτξοίεπ πξσ πεοιέυξμςαι ρςξ σμπληοχμαςικό Δμημεοχςικό Δελςίξ
είμαι, εν όρχμ γμχοίζξσμ, ρύμτχμεπ με ςημ ποαγμαςικόςηςα και δεμ σπάουξσμ παοαλείφειπ πξσ θα
μπξοξύραμ μα αλλξιώρξσμ ςξ πεοιευόμεμό ςξσ.
Αμάδξυξπ Τπεύθσμξπ Δίρποανηπ είμαι η «Marfin Popular Bank Public Co Ltd».
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ΡΣΛΤΩΜΘΑ ΟΩΚΖΡΖΡ ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ ΡΖΜ ΚΑΧΙΖ ΠΑΟΔΕΑ (ΑΣΡΠΑΚΘΑ) ΚΔ

ςιπ 28 Θαμξσαοίξσ, 2011, H Marfin Popular Bank Public Co Ltd (ΛΡΒ) αμακξίμχρε ρσμτχμία με ςημ Bank of
Beirut s.a.l. πξσ ατξοά ςημ πώληρη πλειξφητικξύ πακέςξσ ςηπ Laiki Bank Australia Ltd.
Σα κύοια ρημεία ςηπ ρσμτχμίαπ είμαι ςα ακόλξσθα:
Α. Ζ ΛΡΒ πχλεί 85% ςηπ Laiki Bank Australia, ρςημ Bank of Beirut με ρσμξλικό αμςίςιμξ AUS$ 142,9εκ.
(€ 103,2εκ.).
Β. Ζ ΛΡΒ θα παοαμείμει χπ μειξφητικόπ μέςξυξπ ρςημ Laiki Bank Australia Ltd ςξσλάυιρςξμ έχπ ςξμ
Υεβοξσάοιξ ςξσ 2013. Λεςά ςημ ημεοξμημία ασςή, η ΛΡΒ θα έυει ςξ δικαίχμα μα πχλήρει ςξ σπόλξιπξ
πξρξρςό ρσμμεςξυήπ ςηπ ρςημ Bank of Beirut.
Οι απαοαίςηςεπ εγκοίρειπ από ςιπ επξπςικέπ αουέπ έυξσμ δξθεί ρςημ ΛΡΒ από ςημ Ιεμςοική Σοάπεζα ςηπ
Ιύποξσ και ρςημ Bank of Beirut από ςημ Australia Prudential Regulatory Authority. Ζ ξλξκλήοχρη ςηπ
ρσμαλλαγήπ είμαι σπό ςημ αίοερη ςηπ έγκοιρηπ ςηπ Ιεμςοικήπ Σοάπεζαπ ςξσ Κιβάμξσ, η ξπξία έυει ζηςηθεί
από ςημ Bank of Beirut.
Σξ ρσμξλικό αμςίςιμξ ςηπ ρσμαλλαγήπ αμςιποξρχπεύει πξλλαπλάριξ 1,67 τξοέπ πεοίπξσ ςηπ καθαοήπ
λξγιρςικήπ ανίαπ ςηπ Laiki Bank Australia Ltd ρςιπ 30 επςεμβοίξσ 2010.
Ζ ρσμαλλαγή αμαμέμεςαι μα έυει χπ απξςέλερμα κέοδη από ςημ πώληρη ύφξσπ πεοίπξσ € 52,7εκ. ςα ξπξία
θα ποαγμαςξπξιηθξύμ ςξ 2011.
Ζ Laiki Bank Australia Ltd ρσμερςήθη ςξ 2001 και από ςόςε λειςξύογηρε ρςημ Ασρςοαλία ποξρτέοξμςαπ
ςοαπεζικέπ σπηοερίεπ και ποξψόμςα ρςημ Ισποιακή και ςημ Δλλημική κξιμόςηςα μέρχ εμόπ δικςύξσ δέκα
καςαρςημάςχμ και 125 σπαλλήλχμ. Ζ Laiki Bank Australia έυει ρύμξλξ εμεογηςικξύ €680εκ., ρύμξλξ
υξοηγήρεχμ €543εκ. και καςαθέρειπ €565εκ., ρςιπ 30 επςεμβοίξσ 2010, ςα ξπξία αμςιρςξιυξύμ ρε 1,6% ςξσ
ρσμξλικξύ εμεογηςικξύ, 2,0% ςχμ ρσμξλικώμ υξοηγήρεχμ και 2,3% ςχμ ρσμξλικώμ καςαθέρεχμ ςξσ Ομίλξσ
ςηπ ΛΡΒ, ρςξ ςέλξπ ςξσ επςεμβοίξσ 2010, αμςίρςξιυα.
Ζ ΛΡΒ εκςιμά όςι η μεςαβίβαρη ασςή θα ςηπ επιςοέφει ςη ρσμέυιρη ςχμ ςοιώμ κύοιχμ πσλώμχμ ςηπ
ρςοαςηγικήπ ςηπ πξσ ατξοξύμ ρςημ: α) εμίρυσρη ςηπ θέρηπ ςηπ ρςημ κσποιακή αγξοά, β) σπξρςήοινη ςηπ
επεκςειμόμεμηπ πελαςειακήπ βάρηπ από διεθμείπ ςοαπεζικέπ εογαρίεπ, γ) επιλεκςική επέκςαρη ρε
αμαδσόμεμεπ εσοχπαψκέπ αγξοέπ.
Ζ ΛΡΒ αμαμέμει όςι η ρσμαλλαγή ασςή θα εμιρυύρει πεοαιςέοχ ςημ κεταλαιακή επάοκεια ςξσ Ομίλξσ και ςξμ
δείκςη Tier 1 καςά πεοίπξσ 27bps, με απξςέλερμα πεοαιςέοχ ιρυσοξπξίηρη ςηπ κεταλαιακήπ ςηπ θέρηπ.
Ζ ΛΡΒ ρσμτώμηρε ρςοαςηγική ρσμεογαρία με ςημ Bank of Beirut αματξοικά με ςιπ δοαρςηοιόςηςεπ ςχμ δύξ
ςοαπεζώμ ρςημ Ασρςοαλία, ςημ Ιύποξ και ςξ Κίβαμξ.
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ΔΘΔΣΙΠΘΜΖΡΔΘΡ ΡΞ ΟΔΠΘΔΥΞΛΔΜΞ ΞΣ ΔΓΙΔΙΠΘΛΔΜΞΣ ΔΜΖΛΔΠΩΘΙΞΣ ΔΔΚΘΞΣ ΖΛΔΠΞΛΖΜΘΑΡ 21
ΔΔΙΔΛΒΠΘΞΣ 2010

ςημ παοξύρα εμόςηςα δίμξμςαι επιποόρθεςεπ πληοξτξοίεπ και διεσκοιμήρειπ ρε ρσγκεκοιμέμξσπ πίμακεπ ςξσ
Δμημεοχςικξύ Δελςίξσ ημεοξμημίαπ 21 Δεκεμβοίξσ, 2010, πξσ εκ παοαδοξμήπ τέοξσμ ςίςλξ ή επικεταλίδα
„Δλεγμέμα‟. σγκεκοιμέμα, ξι υοημαςξξικξμξμικέπ πληοξτξοίεπ πξσ πεοιέυξμςαι ρςξσπ πίμακεπ πξσ
αματέοξμςαι πιξ κάςχ, έυξσμ εςξιμαρςεί με βάρη λξγιρςικά ρςξιυεία ςηπ Σοάπεζαπ και δεμ έυξσμ ελεγυθεί
από ςξσπ αμενάοςηςξσπ Δλεγκςέπ ςηπ.


Πίμακαπ με ςξσπ Ιύοιξσπ Δείκςεπ Απόδξρηπ ςξσ Ομίλξσ για ςα έςη 2007, 2008, 2009 και για ςξ εμμιάμημξ
πξσ έληνε ρςιπ 30 επςεμβοίξσ 2010 (κετάλαιξ 1.12, ρελίδα 16 & κετάλαιξ 4.6.1.1, ρελίδα 86 ςξσ
εγκεκοιμέμξσ Δμημεοχςικξύ Δελςίξσ).



Πίμακαπ με ςημ αμάλσρη ςξσ ρσμξλικξύ ειρξδήμαςξπ ςξσ Ομίλξσ καςά ςξμέα δοαρςηοιόςηςαπ για ςα έςη
2008 και 2009 (κετάλαιξ 4.4.1, ρελίδα 73 ςξσ εγκεκοιμέμξσ Δμημεοχςικξύ Δελςίξσ).



Πίμακαπ με ςημ αμάλσρη ςξσ Φαοςξτσλακίξσ Φξοηγήρεχμ ςξσ Ομίλξσ καςά Σξμέα Οικξμξμικήπ
Δοαρςηοιόςηςαπ για ςα έςη 2007, 2008 και 2009 (κετάλαιξ 4.4.3, ρελίδα 74 ςξσ εγκεκοιμέμξσ
Δμημεοχςικξύ Δελςίξσ).



Πίμακαπ με ςημ αμάλσρη ςξσ Φαοςξτσλακίξσ Φξοηγήρεχμ ςξσ Ομίλξσ καςά Γεχγοατικό Σξμέα για ςα έςη
2007, 2008 και 2009 (κετάλαιξ 4.4.4, ρελίδα 74 ςξσ εγκεκοιμέμξσ Δμημεοχςικξύ Δελςίξσ).



Πίμακαπ με ςξσπ Δείκςεπ Ιεταλαιακήπ Δπάοκειαπ ςξσ Ομίλξσ για ςα έςη 2007, 2008, 2009 καθώπ και για
ςξ εμμιάμημξ πξσ έληνε ρςιπ 30 επςεμβοίξσ 2010 (κετάλαιξ 4.11.7, ρελίδα 130 ςξσ εγκεκοιμέμξσ
Δμημεοχςικξύ Δελςίξσ).



Πίμακαπ με ςημ καςάρςαρη ςξσ Ιαθαοξύ Φοημαςξξικξμξμικξύ Φοέξσπ ςηπ Σοάπεζαπ (κετάλαιξ 4.11.7,
ρελίδα 132 ςξσ εγκεκοιμέμξσ Δμημεοχςικξύ Δελςίξσ).

Δπίρηπ ιρυύξσμ ςα ακόλξσθα:


ςημ Δμόςηςα 1.12 (ρελίδα 16), ςα πξρά καςά ςιπ 30.09.2009 για Φξοηγήρειπ, ύμξλξ πεοιξσριακώμ
ρςξιυείχμ, Ιαςαθέρειπ πελαςώμ, Δαμειακό κετάλαιξ, ύμξλξ σπξυοεώρεχμ και ύμξλξ ιδίχμ κεταλαίχμ
(ρσμπ. ρσμτέοξμςξπ μειξφητίαπ), ατξοξύμ ςιπ 31.12.2009 και όυι ςιπ 30.09.2009.



ςημ Δμόςηςα 1.12 (ρελίδα 17), ςξ μη ελεγμέμξ μεςξυικό κετάλαιξ καςά ςιπ 30.09.2010 είμαι 729.543 αμςί
729.542 (€΄000).



ςημ Δμόςηςα 1.13.1 (ρελίδα 19) και ρςημ Δμόςηςα 4.18.1 (ρελίδα 182), ρςξμ πίμακα «Αμξιβέπ βαρικώμ
διεσθσμςικώμ ρςελευώμ Ομίλξσ», ςα «Δικαιώμαςα για ρσμβξσλεσςικέπ σπηοερίεπ ποξπ Διξικηςικξύπ
σμβξύλξσπ σπό μη εκςελερςική ιδιόςηςα» είμαι 290 αμςί 250 (€΄000).
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ςημ Δμόςηςα 4.20.2 (Φαοςξτσλάκιξ Δπεμδύρεχμ) έποεπε μα αματέοει όςι ςξ 59,38% ςξσ ρσμξλικξύ
υαοςξτσλακίξσ ξμξλόγχμ λήγει χπ ςξ 2013 αμςί όςι ςξ 59,38% ςξσ ρσμξλικξύ υαοςξτσλακίξσ ξμξλόγχμ
λήγει ςξ 2013».



Οι πίμακεπ για ςξσπ ξπξίξσπ γίμεςαι αματξοά ρςημ εμόςηςα «Σαμειακέπ Ρξέπ από παοάγχγα
υοημαςξξικξμξμικά μέρα» (ρελ. 147) παοξσριάζξμςαι εκ παοαδοξμήπ ρςιπ ρελίδεπ 153-155: «(α)
Παοάγχγα

υοημαςξξικξμξμικά

μέρα

πξσ

διακαμξμίζξμςαι

ρσμφητιρςικά»

και

«(β)

Παοάγχγα

υοημαςξξικξμξμικά μέρα πξσ διακαμξμίζξμςαι ρε μεικςή βάρη».

5

ΑΚΚΔΡ ΔΝΔΚΘΝΔΘΡ

ςημ εμόςηςα ασςή παοαςίθεμςαι ενελίνειπ πξσ ποξέκσφαμ μεςά ςημ έγκοιρη ςξσ Δμημεοχςικξύ Δελςίξσ
ημεοξμημίαπ 21 Δεκεμβοίξσ 2010.



ςιπ 22 Δεκεμβοίξσ, 2010, η Fitch Ratings ποξυώοηρε ρςημ σπξβάθμιρη ςηπ μακοξποόθερμηπ
πιρςξληπςικήπ ανιξλόγηρηπ ςηπ «Marfin Popular Bank Public Co Ltd». Ζ Fitch Ratings αμαθεώοηρε
παοάλληλα ςη διαβάθμιρη για ςη δσμαςόςηςα κοαςικήπ ρςήοινηπ ςηπ «Marfin Popular Bank Public Co Ltd»
(Support Rating Floors) (SRF) ρε «BBB-» από «BBB». Ζ ποξρδξκία (Outlook) ςηπ «Marfin Popular Bank»
παοαμέμει αομηςική.



ςιπ 13 Θαμξσαοίξσ, 2011, η Moody‟s Investors Service απξτάριρε μα θέρει σπό αμαθεώοηρη για πιθαμή
σπξβάθμιρη ςημ ανιξλόγηρη καςαθέρεχμ και υοέξσπ ςηπ μακοξποόθερμηπ πιρςξληπςικήπ ανιξλόγηρηπ
ςηπ MPB. Ζ ανιξλόγηρη υοημαςξξικξμξμικήπ ιρυύξπ (BFSRs) ςηπ Σοάπεζαπ παοαμέμει αμεςάβληςη με
αομηςικό outlook.



Λε βάρη ρυεςική αμακξίμχρη ςξσ Γοατείξσ Σύπξσ και Πληοξτξοιώμ ςξσ Τπξσογείξσ Δρχςεοικώμ ςηπ
Ισποιακήπ Δημξκοαςίαπ ημεοξμημίαπ 20 Θαμξσαοίξσ, 2011, ρςα πλαίρια ςξσ ξικξμξμικξύ πακέςξσ πξσ
μελεςά η Ισποιακή Δημξκοαςία για πεοαιςέοχ βελςίχρη ςχμ δημξριξμξμικώμ μεγεθώμ, πεοιλαμβάμεςαι
και η ρσμειρτξοά ςχμ ςοαπεζώμ καςά €60 εκ. εςηρίχπ μέρχ επιβξλήπ μέαπ τξοξλξγίαπ. Λε βάρη ςημ
ίδια πηγή, ρε πεοίπςχρη έγκοιρηπ ςξσ εμ λόγχ μέςοξσ, μέοξπ ςξσ πξρξύ θα υοηριμξπξιηθεί για
δημιξσογία ςαμείξσ χπ εγγύηρη ποξπ ςιπ ςοάπεζεπ. Κεπςξμέοειεπ για ςημ σλξπξίηρη ςξσ εμ λόγχ ρυεδίξσ
δεμ έυξσμ γίμει γμχρςέπ καςά ςημ ημεοξμημία ςξσ παοόμςξπ και καςά ρσμέπεια ξι επιπςώρειπ ρςιπ
εογαρίεπ ςηπ Σοάπεζαπ και όλχμ ςχμ σπξλξίπχμ ςοαπεζώμ δεμ είμαι δσμαςόμ επί ςξσ παοόμςξπ μα
ποξρδιξοιρςξύμ.



Σα ένξδα έκδξρηπ, πεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ επαγγελμαςικώμ αμξιβώμ πξσ θα πληοχθξύμ ρςξσπ
Διεσθσμςέπ Έκδξρηπ και ρε πιθαμξύπ σμβξύλξσπ Διάθερηπ ςσυόμ αδιάθεςχμ μεςξυώμ (placing agents),
ρςξσπ ελεγκςέπ, ρςξσπ μξμικξύπ και άλλξσπ ρσμβξύλξσπ ςηπ έκδξρηπ, ςα δικαιώμαςα ςχμ αομξδίχμ
επξπςικώμ αουώμ, ςα ένξδα εκςύπχρηπ και διαμξμήπ ςξσ εμημεοχςικξύ δελςίξσ και ςα διατημιρςικά
ένξδα, αμαμέμξμςαι μα αμέλθξσμ ρε 1,75% πεοίπξσ ςξσ αμαμεμξμέμξσ ρσμξλικξύ ποξψόμςξπ ςηπ έκδξρηπ.
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6

ΔΘΙΑΘΩΛΑ ΣΟΑΜΑΥΩΠΖΡΖΡ

Λε βάρη ςα ποξβλεπόμεμα ςξσ άοθοξσ 14(1)(6) και 14(1)(7) ςξσ πεοί Δημόριαπ Ποξρτξοάπ και Δμημεοχςικξύ
Δελςίξσ Μόμξσ ςξσ 2005, κάθε μέξ ρημαμςικό ρςξιυείξ, ξσριώδηπ αμακοίβεια ή ξσριώδεπ ρτάλμα ρυεςικά με
ςιπ πληοξτξοίεπ πξσ πεοιέυξμςαι ρςξ Δμημεοχςικό Δελςίξ, πξσ μπξοεί μα επηοεάρει ςημ ανιξλόγηρη ςχμ
κιμηςώμ ανιώμ και αμακύπςει ή διαπιρςώμεςαι καςά ςξ υοόμξ πξσ μερξλαβεί από ςημ έγκοιρη ςξσ
εγκεκοιμέμξσ Δμημεοχςικξύ Δελςίξσ έχπ ςημ λήνη ςηπ δημόριαπ ποξρτξοάπ ή ςημ έμαονη διαποαγμάςεσρηπ
ρε ξογαμχμέμη αγξοά αματέοεςαι ρςξ σμπλήοχμα ςξσ Δμημεοχςικξύ Δελςίξσ. Δπεμδσςέπ ξι ξπξίξι έυξσμ
ρσμτχμήρει ή δερμεσθεί με ξπξιξμδήπξςε ςοόπξ ποιμ ςη δημξρίεσρη ςξσ σμπληοώμαςξπ ςξσ Δμημεοχςικξύ
Δελςίξσ μα απξκςήρξσμ δι‟ εγγοατήπ κιμηςέπ ανίεπ, ρςιπ ξπξίεπ αματέοεςαι ςξ εγκεκοιμέμξ Δμημεοχςικό
Δελςίξ, βαριρθέμςεπ ρςα ρςξιυεία ασςξύ, δικαιξύμςαι μα σπαμαυχοήρξσμ και μα απξδερμεσθξύμ αζημίχπ γι‟
ασςξύπ από ςημ σπξυοέχρη και δέρμεσρη πξσ έυξσμ αμαλάβει. Σξ δικαίχμα σπαμαυώοηρηπ και δήλχρηπ ςηπ
απξδέρμεσρηπ αρκείςαι εμςόπ ποξθερμίαπ ςοιώμ (3) εογάριμχμ ημεοώμ από ςη δημξρίεσρη ςξσ
σμπληοχμαςικξύ Δμημεοχςικξύ Δελςίξσ.
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ΔΘΑΗΔΡΖ ΡΣΛΟΚΖΠΩΛΑΘΙΞΣ ΔΜΖΛΔΠΩΘΙΞΣ ΔΔΚΘΞΣ

Σξ παοόμ σμπληοχμαςικό Δμημεοχςικό Δελςίξ ημεοξμημίαπ 1 Υεβοξσαοίξσ 2011, όπχπ, εγκοίθηκε από ςημ
Δπιςοξπή Ιεταλαιαγξοάπ Ιύποξσ, θα είμαι διαθέριμξ υχοίπ επιβάοσμρη καςά ςη διάοκεια ιρυύξπ ςξσ ρε
ηλεκςοξμική μξοτή από ςιπ 2 Υεβοξσαοίξσ 2011 χπ ενήπ:


ρςημ ιρςξρελίδα ςηπ Σοάπεζαπ (www.laiki.com - Δπιλένςε υέρειπ Δπεμδσςώμ / Δμημεοχςικά Δελςία)



ρςημ ιρςξρελίδα ςξσ Διεσθσμςή Έκδξρηπ «Δπεμδσςική Σοάπεζα Δλλάδξπ Α.Δ.» (www.ibg.gr)



ρςημ ιρςξρελίδα ςηπ Δπιςοξπήπ Ιεταλαιαγξοάπ (www.cysec.gov.cy)



ρςημ ιρςξρελίδα ςξσ Φοημαςιρςηοίξσ Ανιώμ Ιύποξσ (www.cse.com.cy)



ρςημ ιρςξρελίδα ςξσ Φοημαςιρςηοίξσ Ανιώμ Αθημώμ (www.ase.gr)
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ξ παοόμ Ρσμπληοχμαςικό Δμημεοχςικό Δελςίξ ςηπ «Marfin Popular Bank Public Co Ltd», ημεοξμημίαπ
1 Τεβοξσαοίξσ, 2011, σπξγοάτηκε από ςξσπ ακόλξσθξσπ Διξικηςικξύπ Ρσμβξύλξσπ ςηπ «Marfin Popular
Bank Public Co Ltd». Ζ οάπεζα και ξι Διξικηςικξί Ρύμβξσλξι δηλώμξσμ όςι ατξύ έλαβαμ κάθε εύλξγξ
μέςοξ για ςξ ρκξπό ασςό, ξι πληοξτξοίεπ πξσ πεοιέυξμςαι ρςξ Ρσμπληοχμαςικό Δμημεοχςικό Δελςίξ
είμαι, εν όρχμ γμχοίζξσμ, ρύμτχμεπ με ςημ ποαγμαςικόςηςα και δεμ σπάουξσμ παοαλείφειπ πξσ θα
μπξοξύραμ μα αλλξιώρξσμ ςξ πεοιευόμεμό ςξσ:

Αμδοέαπ Βγεμόπξσλξπ, Οοόεδοξπ, Λη Αμενάοςηςξ Λη Δκςελερςικό Λέλξπ

Μεξκλήπ Κσράμδοξσ, Αμςιποόεδοξπ, Λη Αμενάοςηςξ Λη Δκςελερςικό Λέλξπ

Δσθύμιξπ Λπξσλξύςαπ, Διεσθύμχμ Ρύμβξσλξπ, Δκςελερςικό Λέλξπ

Υοίρςξπ Ρςσλιαμίδηπ, Αμαπληοχςήπ Διεσθύμχμ Ρύμβξσλξπ, Δκςελερςικό Λέλξπ

Οαμαγιώςηπ Ιξσμμήπ, Αμαπληοχςήπ Διεσθύμχμ Ρύμβξσλξπ, Δκςελερςικό Λέλξπ
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ξ παοόμ Ρσμπληοχμαςικό Δμημεοχςικό Δελςίξ ςηπ «Marfin Popular Bank Public Co Ltd», ημεοξμημίαπ
1 Τεβοξσαοίξσ, 2011, σπξγοάτηκε από ςξμ Αμάδξυξ Σπεύθσμξ Ρύμςανηπ ςξσ Ρσμπληοχμαςικξύ
Δμημεοχςικξύ Δελςίξσ, «Marfin CLR (Financial Services) Ltd», ξ ξπξίξπ δηλώμει όςι ατξύ έλαβε κάθε
εύλξγξ μέςοξ για ςξ ρκξπό ασςό, ξι πληοξτξοίεπ πξσ πεοιέυξμςαι ρςξ Ρσμπληοχμαςικό Δμημεοχςικό
Δελςίξ είμαι, εν όρχμ γμχοίζει, ρύμτχμεπ με ςημ ποαγμαςικόςηςα και δεμ σπάουξσμ παοαλείφειπ πξσ θα
μπξοξύραμ μα αλλξιώρξσμ ςξ πεοιευόμεμό ςξσ:

Marfin CLR (Financial Services) Ltd
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