ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
(µε βάση τον Κανονισµό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον περί
∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµο του 2005)

Το έγγραφο αυτό είναι σηµαντικό και απαιτεί την άµεση προσοχή σας. Εάν
χρειάζεστε οποιεσδήποτε επεξηγήσεις ή/και διευκρινίσεις σχετικά µε το περιεχόµενο του
παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, µπορείτε να συµβουλευτείτε τους ∆ιευθυντές Έκδοσης,
Ελληνική Τράπεζα (Επενδύσεις) Λτδ, άλλους επαγγελµατίες χρηµατιστές, τραπεζίτες,
λογιστές, δικηγόρους ή σύµβουλους επενδύσεων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆
(Εταιρεία που συστάθηκε µε βάση τον περί Εταιρειών Νόµο, Κεφ.113)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 900.000 ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 2019

2019 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ
ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ
7,5% ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ EURIBOR 3 –
ΜΗΝΩΝ ΠΛΕΟΝ 4,60% ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

€90.000.000

ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ

ΠΕΜΠΤΟ ΕΤΟΣ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
€258.000.000 διαιρεµένο σε 600.000.000 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας €0,43 σεντ
η κάθε µια
ΕΚ∆ΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
€127.844.080 διαιρεµένο σε 297.311.815 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας €0,43 σεντ
η κάθε µια

Ηµεροµηνία Παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου: 18 Μαΐου 2009

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
Η Ελληνική Τράπεζα ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ αναλαµβάνει την πλήρη ευθύνη για τις
πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν 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 περιεχόµενο του.
Οι
∆ιοικητικοί Σύµβουλοι της Ελληνικής Τράπεζας ∆ηµόσιας Εταιρείας Λτδ αναλαµβάνουν
συλλογικά και ατοµικά κάθε ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες που περιέχονται στο
παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο και βεβαιώνουν ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο µέτρο για τη
σύνταξη 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 περιεχόµενο του.
Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης του Ενηµερωτικού ∆ελτίου είναι η Ελληνική Τράπεζα
(Επενδύσεις) Λτδ.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενέκρινε το περιεχόµενο του παρόντος 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 Ενηµερωτικού ∆ελτίου δεν συνεπάγεται παρότρυνση προς το
επενδυτικό κοινό για επένδυση στον εκδότη. Πριν τη λήψη της επενδυτικής του απόφασης
το επενδυτικό κοινό προτρέπεται να συµβουλεύεται τον σύµβουλο επενδύσεων του.
Τα Χρεόγραφα θα εισαχθούν προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου
(Χ.Α.Κ.), εφόσον εγκριθεί η εισαγωγή τους από το Συµβούλιο του Χ.Α.Κ.
Το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο περιέχει ορισµένες προβλέψεις για το µέλλον.
Οι
προβλέψεις αυτές προσδιορίζονται γενικά µε τη χρήση όρων όπως «πιστεύει»,
«ενδέχεται», «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, συµπεριλαµβανοµένων µεταξύ άλλων, των µεταβαλλόµενων
συνθηκών στις επιχειρήσεις ή στην αγορά. Ενόψει των κινδύνων αυτών, αβεβαιοτήτων
και θεωριών, οι προβλέψεις που περιλαµβάνονται στο παρόν 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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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ

Ελληνική Τράπεζα (Επενδύσεις) Λτδ
Κυριάκου Μάτση 31
2ος όροφος
1082 Λευκωσία
Τ.Θ. 1394 Λευκωσία

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

KPMG
Εσπερίδων 14,
1502 Λευκωσία

ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Κώστας Βελάρης
∆ιαγόρου 4,
Μέγαρο ΚΕΡΜΙΑ,
Γραφείο 704,
1097 Λευκωσία
Αλέκος Μαρκίδης
Λεωφόρος Ηρώων 1 & 1Α
1105 Λευκωσία

ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

Χρίστος Τριανταφυλλίδης
Λεωφόρος Ευαγόρου αρ. 27
Μέγαρο «ΕΙΡΗΝΗ»
3ος όροφος
Γραφεία 31 και 33
Τ.Κ. 22411
Λευκωσία 1521

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Γωνία Λεωφ. Λεµεσού &
Λεωφ. Αθαλάσσας 200,
2025 Στρόβολος,
Τ.Θ. 24747,
1394 Λευκωσία
Τηλ. 22500000
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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Το παρόν Περιληπτικό Σηµείωµα αποτελεί σύνοψη του βασικού µέρους του Ενηµερωτικού
∆ελτίου και πρέπει να διαβάζεται ως εισαγωγή του Ενηµερωτικού ∆ελτίου. Ο επενδυτής
θα πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε επενδυτική του απόφαση ως προς τα Χρεόγραφα στο
σύνολο των πληροφορικών που περιέχονται στον παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο.
Σε περίπτωση που εγερθεί ενώπιον ∆ικαστηρίου αξίωση επενδυτή που συνδέεται µε τις
πληροφορίες που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο, τα τυχόν έξοδα µετάφρασης του
Ενηµερωτικού ∆ελτίου σε σχέση µε την όλη νοµική διαδικασία, θα φέρει ο ενάγων
επενδυτής.
Τα πρόσωπα που υπέβαλαν το Περιληπτικό Σηµείωµα και κάθε µετάφραση του και ζήτησαν
τη δηµοσίευση ή την κοινοποίηση του, υπέχουν αστική ευθύνη, µόνο εάν το εν λόγω
σηµείωµα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή αντιφατικό προς άλλα µέρη του
Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚ∆ΟΤΗ
Η Ελληνική Τράπεζα ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ ιδρύθηκε στην Κύπρο, στις 29 Μαΐου 1974 ως
δηµόσια εταιρεία µε αριθµό εγγραφής 6771, σύµφωνα µε τις Πρόνοιες του Περί Εταιρειών
Νόµου, Κεφ.113. Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων την 1η Ιουνίου 2005,
αποφασίστηκε η αλλαγή του ονόµατος της Ελληνικής Τράπεζας Λτδ (Hellenic Bank Ltd) σε
Ελληνική Τράπεζα ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ (Hellenic Bank Public Company Ltd). Η αλλαγή
του ονόµατος έχει καταχωρηθεί στο Αρχείο του Εφόρου Εταιρειών στις 6 Ιουνίου 2005.
Η Ελληνική Τράπεζα είναι από τους µεγαλύτερους χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς στην
Κύπρο και προσφέρει ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα σε άτοµα,
επιχειρήσεις, δηµόσιους και ηµικρατικούς οργανισµούς. Οι κυριότερες δραστηριότητες του
Οµίλου είναι η αποδοχή καταθέσεων, δανειοδοτήσεις, χρηµατοδοτήσεις, φάκτοριγκ,
ασφαλιστικές και επενδυτικές υπηρεσίες καθώς και άλλες τραπεζικές υπηρεσίες όπως η
διεκπεραίωση συναλλαγών µε το εξωτερικό που σχετίζονται µε το εξαγωγικό και
εισαγωγικό εµπόριο και η έκδοση εγγυήσεων.
Κατόπιν σχετικής συµφωνίας που υπέγραψε την 1 Απριλίου 1996, η Ελληνική Τράπεζα
ανέλαβε στο τέλος Απριλίου 1996 τις εγχώριες εργασίες της Τράπεζας Barclays PLC στην
Κύπρο.
Τον Μάρτιο 1996, οι τίτλοι της Τράπεζας εισήχθηκαν στον Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου.
Το 1998, η Ελληνική Τράπεζα ξεκίνησε την επέκταση της στο εξωτερικό µε την λειτουργία
Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Νότιο Αφρική. Τον Αύγουστο του ίδιου χρόνου, άρχισε
εργασίες το πρώτο κατάστηµα της Τράπεζας στην Ελλάδα. Ο Όµιλος διατηρεί επίσης
Γραφεία Αντιπροσωπείας στη Μόσχα, στην Αγία Πετρούπολη και στο Κίεβο. Πρόσφατα
έχει επίσης ολοκληρωθεί και η διαδικασία απόκτησης άδειας τραπεζικών εργασιών στην
Ρωσία. Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας έχει ήδη εγγράψει την θυγατρική ρωσική εταιρεία
στο Ρωσικό µητρώο εταιρειών και την έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της ως
χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα.
Ο Όµιλος απασχολεί σήµερα 2.059 άτοµα από τα οποία 1.567 στην Κύπρο και 492 στο
εξωτερικό και παρέχει τις υπηρεσίες του στο κοινό µέσω 76 υποκαταστηµάτων σε όλη την
Κύπρο και 29 στην Ελλάδα.
Το σύνολο του ενεργητικού του Οµίλου κατά τις 31 ∆εκεµβρίου 2008 ανήλθε στα €7.827
εκατ. Τα ίδια κεφάλαια του Οµίλου ανήλθαν στα €453 εκατ. στις 31 ∆εκεµβρίου 2008. Ο
∆είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του Οµίλου ανερχόταν σε 11% στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
σε σύγκριση µε το ελάχιστο ποσοστό (8%) που επιβάλλεται από την Κεντρική Τράπεζα της
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Κύπρου. Η κεφαλαιοποίηση της Τράπεζας στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου στις 31
∆εκεµβρίου 2008 ανερχόταν σε 312,8 εκατ.
∆εν υπάρχει εξάρτηση από δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας, άδειες εκµετάλλευσης,
βιοµηχανικές, εµπορικές ή οικονοµικές συµβάσεις που να έχουν θεµελιώδη σηµασία για τις
δραστηριότητες της Τράπεζας ή οποιασδήποτε από τις εξηρτηµένες της εταιρείες.
ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ελληνικής Τράπεζας αποτελείται από 13 µέλη και απαρτίζεται
από τα ακόλουθα άτοµα:
Ανδρέας Π. Παναγιώτου
Ανδρέας Μ. Μουσιούττας
Μάκης Κεραυνός
Πιερής Θ. Θεοδώρου
Ιάκωβος Γ. Ιακώβου
Αντώνης Ι. Πιερίδης
∆ηµήτρης Ι. Ηλιάδης
Σωτήρης Ζ. Καλλής
Χαράλαµπος Π. Παναγιώτου
Ιωάννης Χ. Χαριλάου
Γεώργιος Κ. Παύλου
Κυριάκος Ε. Γεωργίου
Κυριάκος Ι. ∆ρουσιώτης

-

Μη Εκτελεστικός Μη Ανεξάρτητος Πρόεδρος
Μη Εκτελεστικός Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος
Εκτελεστικό Μη Ανεξάρτητο Μέλος
Εκτελεστικό Μη Ανεξάρτητο Μέλος
Μη Εκτελεστικό Μη Ανεξάρτητο Μέλος
Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Ελληνική Τράπεζα (Επενδύσεις) Λτδ
Κυριάκου Μάτση 31
2ος όροφος
1082 Λευκωσία
Τ.Θ. 1394 Λευκωσία
Τα πιο πάνω πρόσωπα είναι υπεύθυνα για το περιεχόµενο ολόκληρου του Ενηµερωτικού
∆ελτίου. Τα πρόσωπα αυτά δηλώνουν ότι αφού έλαβαν κάθε εύλογο µέτρο για το σκοπό
αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο είναι, εξ’όσων γνωρίζουν,
σύµφωνα µε την πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα µπορούσαν να
αλλοιώσουν το περιέχοµενο του.
ΑΝΩΤΕΡΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Μάκης Κεραυνός

Ανώτατος Εκτελεστικός ∆ιευθυντής

Πιερής Θ. Θεοδώρου

Γενικός ∆ιευθυντής

∆ρ. Μάριος Κληρίδης

Γενικός ∆ιευθυντής

Γλαύκος Μαύρος

Γενικός ∆ιευθυντής

Θωµάς Στυλιανού

Γενικός ∆ιευθυντής

Νέαρχος Μαραγκός

Γενικός ∆ιευθυντής Ελλάδας
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ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Ο Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης που δηµοσιεύθηκε από το Χρηµατιστήριο Αξιών
Κύπρου (1η Έκδοση – Σεπτέµβριος 2002 και αναθεώρηση που έγινε το Νοέµβριο του
2003) υιοθετήθηκε πλήρως από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ελληνικής Τράπεζας.
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το εγκεκριµένο και εκδοµένο µετοχικό κεφάλαιο κατά την ηµεροµηνία του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου ήταν ως εξής:
Εγκεκριµένο Μετοχικό Κεφάλαιο
€258.000.000 διαιρεµένο σε 600.000.000 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας €0,43 σεντ
η κάθε µια.
Εκδοµένο Μετοχικό Κεφάλαιο
€127.844.080 διαιρεµένο σε 297.311.815 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας €0,43 σεντ
η κάθε µια.
ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ
Η Ελληνική Τράπεζα είναι δηµόσια εταιρεία εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο µε το
µεγαλύτερο ποσοστό του µετοχικού της κεφαλαίου διεσπαρµένο στο ευρύ κοινό.
Κατά την ηµεροµηνία έκδοσης του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, οι µέτοχοι που,
σύµφωνα µε το Μητρώο Μετόχων, κατείχαν κατά κυριότητα άµεσα η έµµεσα, ποσοστό
πέραν του πέντε τοις εκατό (5%) της ονοµαστικής αξίας του εκδοθέντος µετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας παρουσιάζονται πιο κάτω:
Όνοµα µετόχου

Άµεση
συµµετοχή

Έµµεση
συµµετοχή

Συνολική
συµµετοχή

Ποσοστό
%

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου

41.157.490

-

41.157.490

13,84

Συγκρότηµα Τράπεζας Κύπρου
∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ
Πόλυς Πολυκάρπου

13.163.213

2.401.257

15.564.470

5,24

4.628.806

10.538.922

15.167.728

5,10

58.949.509

12.940.179

71.889.688

24,18

225.422.127

75,82

297.311.815

100,00

Λοιποί µέτοχοι
Σύνολο

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Σύµφωνα µε τις ελεγµένες ενοποιηµένες καταστάσεις του Οµίλου για το έτος 2007 και
2008, οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν µε συνήθεις εµπορικούς όρους και πρακτική µε
συνδεδεµένα πρόσωπα και εταιρείες του Οµίλου.
Τα υπόλοιπα δανείων και άλλων χορηγήσεων, καθώς και εγγυήσεων και πιστώσεων στις
31 ∆εκεµβρίου 2007 και 31 ∆εκεµβρίου 2008, που αφορούν µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, τη σύζυγο και τα ανήλικα τέκνα τους και εταιρείες στις οποίες κατέχουν,
άµεσα ή έµµεσα, τουλάχιστον 20% του δικαιώµατος ψήφου σε γενική συνέλευση, και τα
βασικά διευθυντικά στελέχη περιλαµβανοµένων και εγγυήσεων προς όφελος της τράπεζας
προς εξασφάλιση τραπεζικών διευκολύνσεων προς τρίτους, έχουν ως ακολούθως:
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2008
2007
Αριθµός Συµβούλων
Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και
συνδεόµενα πρόσωπα:
Πέραν του 1% του καθαρού ενεργητικού της
Τράπεζας ανά Σύµβουλο
Χαµηλότερα του 1% του καθαρού ενεργητικού
της Τράπεζας ανά Σύµβουλο

2008
€’000

2007
€’000

13.940

11.359

1

1

12

11

1.252

622

13

12

15.192

11.981

1.156

1.015

16.348

12.996

∆άνεια και χορηγήσεις σε βασικά διευθυντικά
στελέχη που δεν είναι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι και
σε συνδεόµενα πρόσωπα
Σύνολο

Επιπρόσθετα, στις 31 ∆εκεµβρίου 2008, υπήρχαν ενδεχόµενες και ανειληµµένες
υποχρεώσεις Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και συνδεόµενων προσώπων που
αφορούν πιστώσεις, εγγυήσεις και µη χρησιµοποιηθέντα όρια, ύψους €17.543 χιλ., οι
οποίες ξεπερνούσαν το 1% του καθαρού ενεργητικού της Τράπεζας (2007: €11.606 χιλ).
Υπήρχαν επίσης ανειλληµένες υποχρεώσεις προς τα βασικά διευθυντικά στελέχη που δεν
ήταν ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι και σε συνδεόµενα πρόσωπα ύψους €148 χιλ (2007: €383
χιλ).
Απολαβές Μελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου και βασικών διευθυντικών στελεχών
Όµιλος
Τράπεζα
2008
2007
2008
2007
€'000 €'000
€'000
€'000
Απολαβές Μελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου:
Απολαβές και ωφελήµατα υπό εκτελεστική
ιδιότητα
Ωφελήµατα αφυπηρέτησης για το έτος
Σύνολο για Εκτελεστικούς ∆ιοικητικούς
Συµβούλους
∆ικαιώµατα έτους
Συντάξεις

549

249

549

249

103

32

103

32

652

281

652

281

326

284

269

240

23

31

23

31

Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης γνωστοποιείται ότι, για τις
αντίστοιχες περιόδους του έτους, ένας Εκτελεστικός ∆ιοικητικός Σύµβουλος της Τράπεζας
έχει λάβει αµοιβή για τη διάρκεια της συµµετοχής του στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο µεταξύ
€256.290 µέχρι €341.720 και ένας Εκτελεστικός ∆ιοικητικός Σύµβουλος της Τράπεζας
µεταξύ €341.720 και €427.150.
Όµιλος και Τράπεζα

Απολαβές βασικών διευθυντικών στελεχών που δεν ήταν
∆ιοικητικοί Σύµβουλοι:
Μισθοί και άλλα βραχυπρόθεσµα ωφελήµατα
Εισφορές εργοδότη για κοινωνικές ασφαλίσεις κλπ
Ωφελήµατα αφυπηρέτησης για το έτος
Σύνολο απολαβών και ωφεληµάτων βασικών διευθυντικών
στελεχών που δεν ήταν ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι
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2008
€'000

2007
€'000

701

873

38
189

55
210

928

1.138
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Τα βασικά διευθυντικά στελέχη αποτελούνται από τους Γενικούς ∆ιευθυντές της Τράπεζας
οι οποίοι δεν ήταν ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι. Οι απολαβές των βασικών διευθυντικών
στελεχών αφορούν την περίοδο του έτους που δεν ήταν ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι.
Άλλες συναλλαγές µε συνδεόµενα πρόσωπα
Ο κ. Ιάκωβος Γ. Ιακώβου, µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας, κατέχει
έµµεσο συµφέρον στις εταιρείες Αδελφοί Ιακώβου (Κατασκευές) Λτδ και Αδελφοί Ιακώβου
Τεχνική Κατασκευαστική (Ελλάς) Α.Ε. Κατά το έτος 2005 η εταιρεία Αδελφοί Ιακώβου
(Κατασκευές) Λτδ ανέλαβε την επέκταση του κτιρίου Πληροφορικής της Τράπεζας κατόπιν
διαγωνισµού προσφορών. Το ύψος του συµβολαίου ανέρχεται σε €1.816 χιλ.
(εξαιρουµένου του ΦΠΑ). Κατά το έτος 2008 καταβλήθηκαν ποσά ύψους €184 χιλ.
(περιλαµβανοµένου του ΦΠΑ) για εκτελεσθείσα εργασία (2007: €644 χιλ.) και
διευθετήθηκε ο σχετικός τελικός λογαριασµός µε τον εργολάβο. Επίσης κατά το 2008 δεν
έγιναν οποιεσδήποτε πληρωµές για άλλα έργα ανακαίνισης καταστηµάτων (2007: €2 χιλ.
περιλαµβανοµένου του ΦΠΑ).
Στις 13 Ιουλίου 2007 υπογράφτηκε πωλητήριο έγγραφο µεταξύ της εταιρείας Αδελφοί
Ιακώβου (Κατασκευές) Λτδ και της Ελληνικής Τράπεζας ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ αναφορικά
µε την αγορά οικοπέδου στη Λάρνακα. Την ίδια ηµεροµηνία υπογράφτηκε µε την ίδια
εταιρεία και συµφωνία ανέγερσης πενταόροφου κτιρίου επί του εν λόγω οικοπέδου. Το
κτίριο θα περιλαµβάνει ισόγειο καταστήµατος, µεσοπάτωµα και δύο υπόγειους χώρους
στάθµευσης και θα χρησιµοποιηθεί για τις στεγαστικές ανάγκες των υπηρεσιών της
Τράπεζας στη Λάρνακα. Η συναλλαγή έγινε σε τιµές αγοράς και το συνολικό ύψος της
ανέρχεται σε €3,6 εκατ. (εξαιρουµένου του ΦΠΑ). Κατά το 2008 δεν καταβλήθηκαν
οποιαδήποτε ποσά µε βάση τη συµφωνία ανέγερσης κτιρίου (2007: €324 χιλ.
περιλαµβανοµένου του ΦΠΑ). Η µεταβίβαση του οικοπέδου στην Ελληνική Τράπεζα
∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ πραγµατοποιήθηκε στις 19 ∆εκεµβρίου 2007 και στις 11 Ιανουαρίου
2008 καταβλήθηκε στην εταιρεία Αδελφοί Ιακώβου (Κατασκευές) Λτδ το ποσό των €769
χιλ. αναφορικά µε την αγορά του εν λόγω οικοπέδου.
Ο κ. ∆ηµήτρης Ι. Ηλιάδης, µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας, είναι ιδιώτης
δικηγόρος στο δικηγορικό γραφείο ∆ηµήτρης Ηλιάδης ∆ικηγορικό Γραφείο. Μέσα στα
πλαίσια της συνήθους πρακτικής ανατίθενται σε εξωτερικά γραφεία δικαστικές αγωγές και
διαδικασίες κατά χρεωστών/οφειλετών του Οµίλου. Αριθµός τέτοιων υποθέσεων έχει
ανατεθεί στο δικηγορικό γραφείο του κ. Ηλιάδη. Το συνολικό κόστος για τις υποθέσεις
αυτές χρεώνεται στους ίδιους τους χρεώστες/οφειλέτες και ανέρχεται σε €43 χιλ.
περιλαµβανοµένων των εξόδων και του ΦΠΑ (2007: €55 χιλ.).
Ο κ. Αντώνης Ι. Πιερίδης, Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας, είναι ο κύριος
µέτοχος της εταιρείας Αντώνης Πιερίδης και Συνεργάτες Λτδ. Κατά τη διάρκεια του έτους
2008 υπήρξαν ατοµικές συµµετοχές µελών του προσωπικού του Οµίλου σε σεµινάρια που
οργάνωσε η εταιρεία του για τα οποία το συνολικό κόστος ήταν €2,2 χιλ.,
περιλαµβανοµένου ΦΠΑ €0,6 χιλ. (2007: €1,8 χιλ., περιλαµβανοµένου ΦΠΑ €0,7 χιλ.).
ΕΛΕΓΚΤΕΣ
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας και των εξηρτηµένων εταιρειών της ελέγχονται
από εξωτερικούς ελεγκτές. Τον έλεγχο των ενοποιηµένων καταστάσεων του Οµίλου και
των οικονοµικών καταστάσεων της Τράπεζας και όλων των εξηρτηµένων εταιρειών για τα
έτη 2006-2008 διενήργησε ο ελεγκτικός οίκος KPMG Κύπρου, Αρ. Μητρώου ΣΕΛΚ
Σ069/028, εκτός από τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας Hellenic
Alico Life Insurance Co Ltd της οποίας τον έλεγχο διενήργησε η PricewaterhouseCoopers
Κύπρου, Αρ. Μητρώου ΣΕΛΚ Ε002/008, των εταιρειών που έχουν έδρα την Ελλάδα, των
οποίων τον έλεγχο διενήργησε η Deloitte Ελλάδος και της εταιρείας Αθηνά Κυπριακή
∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ της οποίας τον έλεγχο διενήργησε η Deloite Κύπρου, Αρ. Μητρώου
ΣΕΛΚ Ε047/042. Για το έτος 2008 ο έλεγχος των ενοποιηµένων καταστάσεων του Οµίλου
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και των οικονοµικών καταστάσεων της Τράπεζας και όλων των εξηρτηµένων εταιρειών
διενεργήθηκε από τους ίδιους ελεγκτές όπως και για το 2007. Ο έλεγχος των οικονοµικών
καταστάσεων της
εταιρείας Format Invest Ltd στην Ρωσία (ιδιοκτήτριας κτιριακών
εγκαταστάσεων στην Μόσχα) για το έτος 2008 διενεργήθηκε από την Juris Audit.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, ο Όµιλος απασχολεί 2.059
άτοµα από τα οποία 1.567 στην Κύπρο και 492 στο εξωτερικό.
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Η επένδυση στα Χρεόγραφα της Ελληνικής Τράπεζας υπόκεινται σε µια σειρά κινδύνων
που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους επενδυτές προτού επενδύσουν στα
Χρεόγραφα. Επιπλέον, ο Όµιλος εκτίθεται σε διάφορους κινδύνους, που είναι δυνατό να
επηρεάσουν δυσµενώς τα αποτελέσµατα του και την υλοποίηση των στρατηγικών του
στόχων, οι οποίοι σχετίζονται µε τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες της Τράπεζας καθώς
επίσης και τη διεθνή οικονοµική κρίση.
Οι παράγοντες κινδύνου περιγράφονται αναλυτικά στο Μέρος Ι του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου. Οι επενδυτές προτρέπονται να λάβουν σοβαρά υπόψη τους
παράγοντες αυτούς, σε συνάρτηση µε τις λοιπές πληροφορίες που παρατίθενται στο παρόν
Ενηµερωτικό ∆ελτίο πριν προβούν σε οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση.
Εάν επέλθει οποιοδήποτε από τα γεγονότα που περιγράφονται στο Μέρος Ι, ο Όµιλος, η
χρηµατοοικονοµική θέση του ή τα αποτελέσµατα της λειτουργίας του ενδέχεται να
επηρεαστούν δυσµενώς και ουσιωδώς. Οι κίνδυνοι που περιγράφονται µπορεί να µην
είναι οι µόνοι που ενδεχοµένως να αντιµετωπίσει ο Όµιλος. Πρόσθετοι κίνδυνοι που επί
του παρόντος δεν είναι γνωστοί ή θεωρούνται επουσιώδεις, µπορεί να επιδράσουν
δυσµενώς στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες του Οµίλου.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
Οι ακόλουθες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για τα έτη 2006, 2007 και 2008
βασίζονται στις ετήσιες ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου για
τα έτη 2006, 2007 και 2008. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τα έτη 2006,
2007 και 2008 έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του Οµίλου.
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Για τα έτη 2006, 2007 και 2008

Καθαρά έσοδα από τόκους

2008
€’000
195.470

2007
€’000
209.794

2007
£’000
122.787

2006
£’000
94.431

Σύνολο καθαρών εσόδων

243.212

320.516

187.589

150.062

(158.912)

(156.727)

91.728

88.346

84.300

165.337

96.767

64.119

44.618

152.601

89.313

41.282

31.324

134.900

78.953

34.279

Σύνολο εξόδων
Κέρδος από συνήθεις εργασίες
πριν τις προβλέψεις
Κέρδος πριν τη φορολογία
Κέρδος για το έτος
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2006, 2007 και 2008

Χορηγήσεις σε πελάτες

2008
€’000
4.609.328

2007
€’000
3.725.059

2007
£’000
2.180.180

2006
£’000
1.736.923

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

7.826.791

7.357.336

4.306.057

3.797.623

Καταθέσεις και άλλοι λογαριασµοί
πελατών
∆ανειακό κεφάλαιο

6.146.521

5.860.462

3.429.976

3.110.562

236.889

225.995

132.269

120.496

Μετοχικό κεφάλαιο

127.844

124.277

72.736

60.481

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

453.030

544.921

318.928

213.358

ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ανασκόπηση έτους 2007
1. Το έτος 2007 ήταν µια εξαιρετική χρονιά για τον Όµιλο της Ελληνικής Τράπεζας. Το
κέρδος που αναλογεί στους µετόχους ξεπέρασε τα £77 εκατ. (€133 εκατ.) και
παρουσίασε αύξηση 129% από την προηγούµενη χρονιά. Το σύνολο των καθαρών
εσόδων παρουσίασε σηµαντική αύξηση 25% φθάνοντας τα £187,6 εκατ. (€320,5) ενώ
η αύξηση στα έξοδα περιορίστηκε στο 4%.
2. Οι συνολικές µεικτές χορηγήσεις σε πελάτες παρουσίασαν αύξηση 23% και έχουν
φθάσει τα £2,4 δισ. (€4,1 δισ.) σε σύγκριση µε £1,9 δισ. (€3,3 δισ.) το 2006, ενώ οι
καταθέσεις πελατών παρουσίασαν αύξηση 10%, φθάνοντας τα £3,4 δισ. (€5,9 δισ.) σε
σύγκριση µε £3,1 δισ. (€5,3 δισ.) το 2006.
3. Οι προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων περιορίστηκαν σε £7,5 εκατ.
(€12,7 εκατ.) και παρουσιάζουν ουσιαστική µείωση κατά 67% από το αντίστοιχο ποσό
του 2006. Η µείωση αποδίδεται κυρίως στη συνεχιζόµενη βελτίωση της ποιότητας του
χαρτοφυλακίου χορηγήσεων σε συνδυασµό µε τη σηµαντική αύξηση στις εισπράξεις
που προήλθαν από προβληµατικούς χρεώστες.
4. Τα κεφάλαια που αναλογούν στους µετόχους της Τράπεζας αυξήθηκαν σηµαντικά κατά
45% και ανήλθαν στα £307,2 εκατ. (€524,9 εκατ.), σε σχέση µε £212,5 εκατ. (€363,1
εκατ.) το 2006. Κατά το 2007 τα κεφάλαια ενισχύθηκαν µε την εξάσκηση των
∆ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών τα οποία έληξαν στις 30 Νοεµβρίου 2007 κατά £28,8
εκατ. ( €49,2 εκατ.) και την επανεπένδυση µερισµάτων ύψους £17,5 εκατ (€ 29,9
εκατ.). Ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου για το 2007 έφθασε το
30,0% ξεπερνώντας κατά πολύ τον αναθεωρηµένο στόχο του 25,1% που είχε τεθεί
τον Αύγουστο του 2007.
Οικονοµική Ανασκόπηση 2008
1. Κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2008 παρατηρήθηκε σοβαρή επιδείνωση του οικονοµικού
περιβάλλοντος διεθνώς. Το γεγονός αυτό επέδρασε δυσµενώς στα αποτελέσµατα του
Οµίλου της Ελληνικής Τράπεζας, µε αποτέλεσµα το κέρδος πριν τη φορολογία για το
έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 να ανέλθει σε €44,6 εκατ. σε σύγκριση µε
€152,6 εκατ. για το έτος 2007.
2. Το σύνολο των καθαρών εσόδων παρουσίασε µείωση 24%, που οφείλεται κυρίως στη
µείωση των µη επιτοκιακών εσόδων, φθάνοντας τα €243,2 εκατ. σε σύγκριση µε
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€320,5 εκατ. το 2007, ενώ παράλληλα η αύξηση του συνόλου των εξόδων
περιορίστηκε στο 1%, αντανακλώντας τη συστηµατική εργασία που καταβάλλεται από
τον Όµιλο για συγκράτηση των δαπανών.
3. Οι κερδοζηµίες από διάθεση και επανεκτίµηση συναλλάγµατος και χρηµατοοικονοµικών
στοιχείων που περιλαµβάνονται στο σύνολο καθαρών εσόδων, µειώθηκαν από κέρδη
€29,2 εκατ. για το έτος 2007 σε ζηµίες €30,4 εκατ. για το 2008. Περιλαµβάνουν κυρίως
ζηµίες που προήλθαν από τις αρνητικές επιπτώσεις στις αξίες χρηµατοοικονοµικών
στοιχείων λόγω της κρίσης στις διεθνείς χρηµαταγορές και της σηµαντικής πτώσης του
δείκτη τιµών του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και του Χρηµατιστηρίου Αξιών
Αθηνών (ΧΑΑ).
4. Οι προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων στην Κατάσταση Λογαριασµού
Αποτελεσµάτων, ανήλθαν σε €39,7 εκατ. και αυξήθηκαν κατά €26,9 εκατ. από το
αντίστοιχο ποσό του 2007. Το σύνολο των αποθεµατικών για αποµείωση στην αξία των
χορηγήσεων το ∆εκέµβριο του 2008 ανήλθε σε €403,5 εκατ. (∆εκέµβριος 2007:
€368,0 εκατ.) και αποτελεί το 8,0% (∆εκέµβριος 2007: 9,0%) των συνολικών
χορηγήσεων.
5. Οι συνολικές µεικτές χορηγήσεις σε πελάτες παρουσίασαν αύξηση 22% και έχουν
φθάσει τα €5,0 δισ. σε σύγκριση µε €4,1 δισ. το ∆εκέµβριο του 2007, ενώ οι
καταθέσεις πελατών παρουσίασαν αύξηση 5%, φθάνοντας τα €6,1 δισ. σε σύγκριση µε
€5,9 δισ. το ∆εκέµβριο του 2007.
6. Τα κεφάλαια που αναλογούν στους µετόχους της Τράπεζας ανήλθαν σε €440,4 εκατ.
στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 σε σύγκριση µε €525,0 εκατ. το ∆εκέµβριο του 2007. Ο
δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου µε βάση τα αποτελέσµατα του έτους,
διαµορφώνεται στο 7,04% (∆εκέµβριος 2007: 30,0%).
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Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ∆ΑΝΕΙΑΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
31 ∆εκεµβρίου
2008
€’000

31 ∆εκεµβρίου
2007
€’000

42.007

41.939

25.113

25.116

Μη Μετατρέψιµα Χρεόγραφα 2011
Μη Μετατρέψιµα Χρεόγραφα 2016

32.819
126.950

31.990
126.950

Μη Μετατρέψιµα Χρεόγραφα 2018

10.000
194.882

184.056

236.889

225.995

127.844
312.593
440.437
12.593
453.030

124.277
400.682
524.959
19.962
544.921

689.919

770.916

∆ΑΝΕΙΑΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Πρωτοβάθµιο Κεφάλαιο
Αξιόγραφα Κεφαλαίου
∆ευτεροβάθµιο Κεφάλαιο
Μη Μετατρέψιµα Χρεόγραφα 2004/2009

Σύνολο ∆ανειακού κεφαλαίου
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Αποθεµατικά
Συµφέρον µειοψηφίας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο δανειακού κεφαλαίου και ιδίων
κεφαλαίων

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Ο Όµιλος της Ελληνικής Τράπεζας εκτιµά ότι και στην Κύπρο η οικονοµία θα επηρεαστεί
αρνητικά, όπως άλλωστε υποδεικνύουν κάποιες ενδείξεις. Οι αρνητικές επιπτώσεις στο
χρηµατοοικονοµικό τοµέα θα διαχυθούν ευρύτερα στην οικονοµία.
Πρωταρχικός στόχος του Οµίλου της Ελληνικής Τράπεζας είναι και θα παραµείνει η
στήριξη των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών κάτω από τις δύσκολες αυτές συνθήκες
και η µεγιστοποίηση της συνεισφοράς του στην Κυπριακή οικονοµία.
Παράλληλα, ο Όµιλος της Ελληνικής Τράπεζας θα συνεχίσει να εργάζεται µε
επαγγελµατισµό, συνέπεια και διαφάνεια µέσα στα πλαίσια των πολιτικών που ακολουθεί
ώστε να παραµείνει ένας υγιής και εύρωστος χρηµατοοικονοµικός οργανισµός.
ΕΞΟ∆Α ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Τα έξοδα της εισαγωγής των Χρεογράφων 2019 που αφορούν τις επαγγελµατικές αµοιβές
που θα καταβληθούν στους ελεγκτές, νοµικούς συµβούλους, άλλους συµβούλους, και τα
δικαιώµατα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του ΧΑΚ για την εισαγωγή των µετοχών
υπολογίζονται σε €100.000.
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ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Τα κεφάλαια από την έκδοση των Χρεογράφων θα χρησιµοποιηθούν για την ενίσχυση της
κεφαλαιουχικής βάσης της Τράπεζας.
Ι∆ΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Το ιδρυτικό έγγραφο της Εταιρείας, το οποίο είναι διαθέσιµο για επιθεώρηση από το κοινό,
αναφέρει τους σκοπούς της Εταιρείας µεταξύ των οποίων είναι: Η διεξαγωγή τραπεζικών
και χρηµατιστηριακών εργασιών, ο δανεισµός, η εξεύρεση ή ανάληψη ή αποδοχή επί
καταθέσει χρηµάτων και η διεξαγωγή πάσης φύσεως εργασιών εµπιπτουσών σε όλους
τους τοµείς δραστηριότητος των εµπορικών τραπεζών, Χρηµατοδοτικών Οργανισµών και
Εκδοχέων.
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ΚΥΡΙΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 2019
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ

18 Μαΐου 2009

ΕΚ∆ΟΣΗ

Χρεόγραφα λήξης 2019 προς πρόσωπα τα οποία
επένδυσαν πέραν των €50.000 έκαστος

ΥΨΟΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ

€90.000.000

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ

11 Μαρτίου 2009

ΤΙΜΗ ΕΚ∆ΟΣΗΣ

Στο άρτιο σε αξίες των €100
αυτών.

(ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ)
ΛΗΞΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ
ΑΓΟΡΑ/ΕΞΑΓΟΡΑ

2019

και πολλαπλάσια

10 Μαρτίου 2019
Η Τράπεζα έχει το δικαίωµα να αγοράζει τα
Χρεόγραφα 2019:
(α)
στην αγορά σε οποιαδήποτε τιµή ή
(β)
µε ειδική συµφωνία σε οποιαδήποτε τιµή
ή
(γ)
µε προσφορά προς όλους τους Κατόχους
Χρεογράφων σε οποιαδήποτε τιµή.
Όλα τα Χρεόγραφα 2019 που θα αγοράζονται µε
τον πιο πάνω τρόπο είτε θα ακυρώνονται, είτε
θα προσφέρονται προς πώληση και µεταβίβαση.
Η Τράπεζα, µετά από έγκριση της Κεντρικής
Τράπεζας
της
Κύπρου
και
αφού
δοθεί
προειδοποίηση όχι λιγότερη από 30 και όχι
µεγαλύτερη από 60 ηµέρες στον Επίτροπο
(Trustee) και τους Κατόχους Χρεογράφων 2019,
µπορεί να εξαγοράζει τα Χρεόγραφα 2019 κατά
την πρώτη Hµεροµηνία Πληρωµής Τόκου µετά
από την 11η Μαρτίου 2014 και σε οποιαδήποτε
άλλη Ηµεροµηνία Πληρωµής Τόκου µετά από
την ηµεροµηνία αυτή.
Το δικαίωµα αυτό της Τράπεζας µπορεί να αφορά
ολόκληρο ή µέρος των Χρεογράφων 2019.

ΤΟΚΟΣ/ΕΠΙΤΟΚΙΟ

Τα Χρεόγραφα 2019 θα φέρουν σταθερό
επιτόκιο 7,5% για το πρώτο έτος και
κυµαινόµενο
επιτόκιο
για
τις
υπόλοιπες
περιόδους το οποίο θα αναθεωρείται στην αρχή
της κάθε περιόδου και θα ισχύει για τη
συγκεκριµένη περίοδο τόκου. Το κυµαινόµενο
επιτόκιο θα είναι ίσο µε το Euribor τριών µηνών
που θα ισχύει στην αρχή κάθε περιόδου τόκου,
πλέον 4,60%.
Μετά την 11η Μαρτίου 2014, τα Χρεόγραφα
2019, εάν δεν έχουν εξαγοραστεί από την
Τράπεζα, θα φέρουν επιπρόσθετο επιτόκιο 2%,
πέραν του πιο πάνω επιτοκίου. Άρα το επιτόκιο,
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µετά την 11η Μαρτίου 2014 σε περίπτωση µη
εξαγοράς των Χρεογράφων 2019 από την
Τράπεζα θα είναι ίσο µε το Euribor τριών µηνών
πλέον 6,60%.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΚΩΝ

Ο τόκος θα καταβάλλεται στους κατόχους
Χρεογράφων 2019 κάθε τρεις µήνες, στις 31
Μαρτίου, στις 30 Ιουνίου, στις 30 Σεπτεµβρίου
και στις 31 ∆εκεµβρίου κάθε χρόνου. Η πρώτη
καταβολή θα γίνει στις 30 Ιουνίου 2009 για την
περίοδο από την Ηµεροµηνία Έκδοσης, 11
Μαρτίου 2009 µέχρι τις 30 Ιουνίου 2009.

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ

Η αποπληρωµή όσων Χρεογράφων 2019 δεν θα
έχουν εξαγοραστεί ή αγοραστεί µέχρι τη λήξη
τους, θα γίνει τηρουµένων των όρων έκδοσης σε
µετρητά στο άρτιο µε τους δεδουλευµένους
τόκους την 10ην Μαρτίου 2019.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Τα Χρεόγραφα 2019 δεν είναι εξασφαλισµένα
και σε περίπτωση διάλυσης της Τράπεζας η
αποπληρωµή
τους
θα
ακολουθεί
σε
προτεραιότητα την πληρωµή των υποχρεώσεων
της Τράπεζας προς τους καταθέτες της και
άλλους πιστωτές, θα έχει όµως προτεραιότητα
στην αποπληρωµή των δικαιωµάτων των
µετόχων της Τράπεζας και των κατόχων
Αξιογράφων Κεφαλαίου.

∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Η Τράπεζα έχει ήδη καταθέσει αίτηση στο
Συµβούλιο του ΧΑΚ για έγκριση της εισαγωγής
των Χρεογράφων 2019 στο Χρηµατιστήριο Αξιών
Κύπρου.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ
Ο πίνακας πιο κάτω παραθέτει το ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα για την εισαγωγή των
Χρεογράφων στο ΧΑΚ.
Γεγονός

Ηµεροµηνία

Κατάθεση Ενηµερωτικού ∆ελτίου στην Κεφαλαιαγορά για έγκριση
Αίτηση στο ΧΑΚ για εξασφάλιση έγκρισης για εισαγωγή των
Χρεογράφων στο ΧΑΚ
Έκδοση άδειας δηµοσίευσης Ενηµερωτικού ∆ελτίου

31 Μαρτίου 2009
31 Μαρτίου 2009
18 Μαΐου 2009

Σηµειώνεται ότι αναµένεται η σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΧΑΚ για
εξασφάλιση έγκρισης για εισαγωγή των Χρεογράφων στο ΧΑΚ καθώς και η ηµεροµηνία
έναρξης διαπραγµάτευσης των Χρεογράφων στο ΧΑΚ.
Η ηµεροµηνία έναρξης
διαπραγµάτευσης των Χρεογράφων θα ανακοινωθεί στο ΧΑΚ και θα δηµοσιευθεί στον
κυπριακό τύπο εντός πέντε εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία έγκρισης της
εισαγωγής των Χρεογράφων στο ΧΑΚ.
Σηµειώνεται ότι το χρονοδιάγραµµα εξαρτάται από αστάθµητους παράγοντες και ενδέχεται
να µεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού µε
σχετική ανακοίνωση στο ΧΑΚ ή µε έκδοση Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
17
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ΕΓΓΡΑΦΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
Αντίγραφα των ακόλουθων εγγράφων θα είναι διαθέσιµα για επιθεώρηση κατά τις
συνήθεις εργάσιµες ηµέρες µεταξύ των ωρών 9.00 π.µ. - 12.00 το µεσηµέρι στο
εγγεγραµµένο γραφείο της Τράπεζας, στη Γωνία Λεωφ. Λεµεσού & Αθαλάσσας, Τ.Κ.
24747, 1394 Λευκωσία, κατά την διάρκεια ισχύος του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου:
•
•
•
•

Του Ιδρυτικού Εγγράφου και Καταστατικού της Ελληνικής Τράπεζας ∆ηµόσια
Εταιρεία Λτδ.
Των ενοποιηµένων ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων της Ελληνικής Τράπεζας
για τα οικονοµικά έτη που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2006, 2007 και 2008.
Του Εγγράφου Εµπιστεύµατος ηµεροµηνίας 5 Μαρτίου 2009.
Των συγκαταθέσεων που αναφέρονται στο Μέρος VIΙ.

Το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο θα είναι διαθέσιµο σε ηλεκτρονική µορφή ως εξής:
•
•
•

Στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Τράπεζας ∆ηµόσιας Εταιρείας Λτδ,
www.hellenicbank.com.
Στην ιστοσελίδα του ΧΑΚ, www.cse.com.cy.
Στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, www.cysec.gov.cy.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
Οι ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου για τα έτη 2006, 2007 και
2008 ενσωµατώνονται στο παρόν 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 δύναται να προµηθευτούν δωρεάν αντίγραφο των ενοποιηµένων
οικονοµικών καταστάσεων για τα έτη 2006, 2007 και 2008 κατά τις συνήθεις εργάσιµες
ηµέρες µεταξύ των ωρών 9.00 π.µ. - 12.00 το µεσηµέρι από το εγγεγραµµένο γραφείο της
Τράπεζας, στη Γωνία Λεωφ. Λεµεσού & Αθαλάσσας, Τ.Κ. 24747, 1394 Λευκωσία καθώς και
στην ιστοσελίδα του Οµίλου www.hellenicbank.com.
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ΜΕΡΟΣ Ι:

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Η επένδυση στα Χρεόγραφα της Ελληνικής Τράπεζας υπόκειται σε µια σειρά κινδύνων που
θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους επενδυτές προτού επενδύσουν σε αυτά. Οι
παράγοντες κινδύνου περιγράφονται αναλυτικά πιο κάτω. Εάν επέλθει οποιοδήποτε από
τα γεγονότα που περιγράφονται πιο κάτω, ο Όµιλος, η χρηµατοοικονοµική θέση του ή τα
αποτελέσµατα της λειτουργίας του ενδέχεται να επηρεαστούν δυσµενώς και ουσιωδώς. Οι
κίνδυνοι που περιγράφονται πιο κάτω µπορεί να µην είναι οι µόνοι που ενδεχοµένως να
αντιµετωπίσει ο Όµιλος. Πρόσθετοι κίνδυνοι που επί του παρόντος δεν είναι γνωστοί ή
που θεωρούνται επουσιώδεις, µπορεί να επιδράσουν δυσµενώς στις επιχειρηµατικές
δραστηριότητες του Οµίλου και/ή την επένδυση στα Χρεόγραφα της Ελληνικής Τράπεζας.
1.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

(α)

Προτεραιότητα

Τα Χρεόγραφα δεν είναι εξασφαλισµένα και σε περίπτωση διάλυσης της Τράπεζας η
αποπληρωµή τους θα ακολουθεί σε προτεραιότητα τη πληρωµή των υποχρεώσεων της
Τράπεζας προς τους καταθέτες της και άλλους πιστωτές, θα έχει όµως προτεραιότητα στην
αποπληρωµή των δικαιωµάτων των µετόχων της Τράπεζας και των κατόχων Αξιόγραφων
Κεφαλαίου.
(β)

Επιτοκιακός Κίνδυνος

Το επιτόκιο (και κατ’ επέκταση η απόδοση) των Χρεογράφων µεταβάλλεται, µετά το πρώτο
έτος, ανάλογα µε τις διακυµάνσεις του Euribor 3-µηνών.
(γ)

Εµπορευσιµότητα

Η Τράπεζα έχει υποβάλει αίτηση εισαγωγής των Χρεογράφων στο ΧΑΚ. Τα Χρεόγραφα θα
διαπραγµατεύονται στο ΧΑΚ εφόσον ληφθεί η σχετική έγκριση εισαγωγής.
Ο όγκος συναλλαγών και η εµπορευσιµότητα εισηγµένων στο ΧΑΚ αξιών και τίτλων
χρηµαταγοράς κυµαίνονται σε σχετικά χαµηλότερα επίπεδα από άλλες αναπτυγµένες
κεφαλαιαγορές. Η δυνατότητα διάθεσης µεγάλων πακέτων τίτλων στην κυπριακή αγορά
ανά πάσα στιγµή δυνατόν να είναι περιορισµένη.
Τόσο η εµπορευσιµότητα όσο και οι τιµές των Χρεογράφων στην αγορά αναµένεται να
κυµαίνονται ανάλογα µε τις εκάστοτε οικονοµικές συνθήκες, τις συνθήκες αγοράς, άλλους
παράγοντες που γενικά επηρεάζουν τις τιµές αξιών στην αγορά και ιδιαίτερα την
οικονοµική κατάσταση και προοπτικές της Τράπεζας.
(δ)

Εξαγορά (Redemption) και Αγορά

Η Τράπεζα δεν έχει καµία υποχρέωση εξαγοράς ή αγοράς των Χρεογράφων σε
οποιαδήποτε χρονική στιγµή και οι Κάτοχοι Χρεογράφων δεν έχουν οποιοδήποτε δικαίωµα
απαίτησης της εξαγοράς ή αγοράς των Χρεογράφων από την Τράπεζα. Η Τράπεζα όµως
έχει το δικαίωµα να εξαγοράσει το σύνολο των Χρεογράφων στην ονοµαστική τους αξίας
µαζί µε οποιουσδήποτε δεδουλευµένους τόκους στις 11 Μαρτίου 2014, ή σε οποιαδήποτε
Ηµεροµηνία Πληρωµής Τόκου που έπεται της ηµεροµηνίας αυτής καθώς επίσης και να
αγοράσει τα Χρεόγραφα, µε την προηγούµενη έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας.
(ε)

Περιορισµοί έκδοσης χρεογράφων

∆εν υπάρχει περιορισµός στην έκδοση ή στο ύψος της έκδοσης χρεογράφων ή δανειακού
κεφαλαίου που µπορεί να εκδώσει η Τράπεζα µε προτεραιότητα έναντι των Χρεογράφων ή
που να κατατάσσονται στον ίδιο βαθµό προτεραιότητας µε τα Χρεόγραφα (rank pari
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passu). Η έκδοση τέτοιων χρεογράφων ή δανειακού κεφαλαίου µπορεί να µειώσει το
βαθµό της πληρωµής των Κατόχων Χρεογράφων σε περίπτωση διάλυσης.
2.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Ο Όµιλος εκτίθεται σε κινδύνους, οι οποίοι µπορούν να επηρεάσουν τα οικονοµικά
αποτελέσµατά του. Ο Όµιλος διαχειρίζεται και παρακολουθεί τους κινδύνους αυτούς µε
στόχο τη διατήρηση επαρκούς πολιτικής εσωτερικού ελέγχου και τον καθορισµό
αποτελεσµατικής εσωτερικής κατεύθυνσης και σχεδίου ανάκαµψης των εργασιών. Οι
βασικοί κίνδυνοι που δύναται να επηρεάσουν τα αποτελέσµατα του Οµίλου επεξηγούνται
πιο κάτω:
(α)

Πιστωτικός Κίνδυνος

Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που απορρέει από την αδυναµία ενός πελάτη ή
αντισυµβαλλόµενου σε µια συναλλαγή σε χρηµατοοικονοµικά µέσα, να εκτελέσει τις
υποχρεώσεις επιφέροντας οικονοµική ζηµιά στον Οργανισµό.
Ο Όµιλος καθορίζει αρχές
χρηµατοδότησης και διαµορφώνει τέτοια δανειοδοτική πολιτική µε γνώµονα τον
περιορισµό του πιστωτικού κινδύνου και την όσο το δυνατό πιο ορθολογιστική διασπορά
του στους διάφορους τοµείς της οικονοµίας ή αντισυµβαλλόµενων.
(β)

Κίνδυνος Ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας απορρέει από την ενδεχόµενη αδυναµία του Οµίλου να
αντεπεξέλθει στις τρέχουσες υποχρεώσεις που απορρέουν από
χρηµατοοικονοµικές
συναλλαγές ή µέσα. Η υποχρέωση του Οµίλου να συµµορφώνεται µε τους κανονισµούς
της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για θέµατα ρευστότητας και το γεγονός ότι ένα
µεγάλο µέρος του ενεργητικού του Οµίλου είναι εύκολα ρευστοποιήσιµο ελαχιστοποιεί το
κίνδυνο αυτό. Η διαχείριση των κινδύνων αυτών γίνεται µε την συνεχή παρακολούθηση
της σχέσης µεταξύ βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων και άµεσα ρευστοποιήσιµων στοιχείων
ενεργητικού.
(γ)

Κίνδυνος Αγοράς

Ο Όµιλος εκτίθεται σε κινδύνους που προκύπτουν από συναλλαγές σε ξένο νόµισµα και
αλλαγές στην αξία των στοιχείων ενεργητικού που κατέχει ο Όµιλος σε ξένο νόµισµα
λόγω πιθανών διακυµάνσεων στους δείκτες ξένου συναλλάγµατος. Κίνδυνος προκύπτει
και από τη διακύµανση των επιτοκίων που επηρεάζουν τα µελλοντικά έσοδα και έξοδα και
µεταβάλλουν την αξία των στοιχείων του ισολογισµού του Οµίλου. Επιπλέον ο Όµιλος
επηρεάζεται από τυχόν αρνητικές µεταβολές στις τρέχουσες τιµές των µετοχών και άλλων
αξίων που επηρεάζουν αρνητικά τα αποτελέσµατα του Οµίλου.
Ο Όµιλος έχει καθορίσει στρατηγική και µεθόδους παρακολούθησης για έλεγχο της
ανάληψης και συνετής διαχείρισης των κινδύνων αγοράς. Συγκεκριµένα, εφαρµόζονται
όρια ανοικτής θέσης και όρια περιορισµού ζηµιογόνων δραστηριοτήτων.
(δ)

Λειτουργικός Κίνδυνος

Λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος άµεσης ή έµµεσης ζηµίας η οποία απορρέει από ένα
ευρύ φάσµα παραγόντων που σχετίζονται µε τις διαδικασίες, το προσωπικό, την τεχνολογία
και υποδοµή καθώς και µε εξωτερικούς παράγοντες, όπως αυτούς που προκύπτουν από
νοµικές απαιτήσεις και συµµόρφωση µε νόµους και κανονισµούς.
Ο Όµιλος έχει αναπτύξει ένα δυνατό πλαίσιο για τη διαχείριση των λειτουργικών κινδύνων,
λαµβάνοντας υπόψη τη διάθεση ανάληψης κινδύνου και την ανεκτικότητα για λειτουργικό
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κίνδυνο. Λαµβάνεται επίσης υπόψη η ετήσια ασφαλιστική κάλυψη που κατέχει ο Όµιλος, η
οποία θεωρείται ως ένα αποτελεσµατικό εργαλείο για τη µείωση του λειτουργικού κινδύνου.
(ε)

Στρατηγικός Κίνδυνος

Ο στρατηγικός κίνδυνος αφορά τις αρνητικές επιδράσεις στο κεφάλαιο και στην
κερδοφορία ενός τραπεζικού ιδρύµατος λόγω π.χ. των αποφάσεων της διεύθυνσης, των
µεταβολών στο οικονοµικό περιβάλλον, ελλιπών ή ηµιτελών αποφάσεων ή αποτυχιών
στην προσαρµογή των αλλαγών του οικονοµικού περιβάλλοντος. Ο στρατηγικός κίνδυνος
του Οµίλου επηρεάζεται από το δίκτυο καταστηµάτων στην Ελλάδα και πιθανό να
επηρεαστεί από την επικείµενη επέκταση στη Ρωσική αγορά.
3.

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

(α)
Η διεθνής πιστωτική κρίση µπορεί να επηρεάσει τον Όµιλο, τόσο µέσω αδυναµίας
πελατών του να εξυπηρετήσουν τις παραχωρηθείσες χορηγήσεις - ιδίως στους τοµείς των
κατασκευών, ανάπτυξης γης, τουρισµού κλπ οι οποίοι αναµένεται να επηρεαστούν
αρνητικά από την κρίση, όσο και από αδυναµία αντισυµβαλλόµενων τραπεζών να
εκπληρώσουν υποχρεώσεις τους ή µέσω πτώσης της αξίας των τραπεζικών οµολόγων στα
οποία η Τράπεζα έχει επενδύσει µέρος των ρευστών διαθέσιµων της.
(β)
Η κρίση πιθανόν να δηµιουργήσει καταστάσεις πανικού οι οποίες θα µεταφραστούν
σε µαζική απόσυρση καταθέσεων από τραπεζικά ιδρύµατα, τα τραπεζικά ιδρύµατα της
Κύπρου, ή την Ελληνική Τράπεζα.
(γ)
Η κρίση ανέδειξε τον επιτοκιακό κίνδυνο σαν σηµαντικό κίνδυνο στην επικερδότητα
του Οµίλου καθότι τα καταθετικά επιτόκια κινήθηκαν σε διαφορετική κατεύθυνση ανοδικά,
ενώ τα δανειστικά επιτόκια λόγω νοµικών ρυθµίσεων κινήθηκαν καθοδικά µειώνοντας έτσι
την επιτοκιακή ψαλίδα.
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ.
1.

ΟΡΟΙ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ

ΟΡΟΙ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 2019

Οι πιο κάτω όροι των Χρεογράφων 2019 και όπου αναφέρεται η διαπραγµάτευση αυτών
στο ΧΑΚ, ισχύουν εφόσον δοθεί έγκριση εισαγωγής των Χρεογράφων 2019 στο ΧΑΚ.
1.1.

ΕΚ∆ΟΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 2019

Τα Χρεόγραφα 2019 εκδόθηκαν σύµφωνα µε τους πιο κάτω αναφερόµενους όρους
έκδοσης µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας ηµεροµηνίας 26
Ιανουαρίου 2009. Τα Χρεόγραφα 2019 έχουν εκδοθεί σε πρόσωπα τα οποία επένδυσαν
πέραν των €50.000 έκαστος.
1.2.

ΠΟΣΟ

Το ποσό της έκδοσης των Χρεογράφων 2019 ανέρχεται στα €90.000.000.
1.3.

ΤΙΜΗ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

Στο άρτιο σε αξίες των €100 και πολλαπλάσια αυτών.
1.4.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ

Η ηµεροµηνία έκδοσης των Χρεογράφων είναι η 11η Μαρτίου 2009.
1.5.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

Όλα τα Χρεόγραφα 2019 θα έχουν ηµεροµηνία λήξης 10 Μαρτίου 2019.
1.6.

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ

Η αποπληρωµή όσων Χρεογράφων 2019 δεν θα έχουν εξαγοραστεί ή αγοραστεί µέχρι τη
λήξη τους, θα γίνει τηρουµένων των όρων έκδοσης σε µετρητά στο άρτιο µε τους
δεδουλευµένους τόκους την 10η Μαρτίου 2019.
Τα Χρεόγραφα 2019, νοουµένου ότι εγκριθεί η εισαγωγή τους στο ΧΑΚ, δε θα
διαπραγµατεύονται στο ΧΑΚ για τόση περίοδο όση θα προνοείται από τους ισχύοντες
Κανονισµούς, πριν την ηµεροµηνία αποπληρωµής τους.
1.7.

ΤΟΚΟΣ / ΕΠΙΤΟΚΙΟ

(α) Επιτόκιο
Τα Χρεόγραφα 2019 θα φέρουν σταθερό επιτόκιο ίσο µε 7,5% για το πρώτο έτος και
κυµαινόµενο επιτόκιο για τις υπόλοιπες περιόδους.
Το κυµαινόµενο επιτόκιο θα
αναθεωρείται στην αρχή της κάθε περιόδου τόκου και θα ισχύει για τη συγκεκριµένη
περίοδο τόκου, το δε επιτόκιο θα είναι ίσο µε το εκάστοτε Euribor 3-µηνών που θα ισχύει
στην αρχή της περιόδου τόκου πλέον 4,60%.
Μετά την 11η Μαρτίου 2014, τα Χρεόγραφα 2019, εάν δεν έχουν εξαγοραστεί από την
Τράπεζα, θα φέρουν επιπρόσθετο επιτόκιο 2%, πέραν του πιο πάνω επιτοκίου. Άρα το
επιτόκιο, µετά την 11η Μαρτίου 2014 σε περίπτωση µη εξαγοράς των Χρεογράφων 2019
από την Τράπεζα θα είναι ίσο µε το Euribor 3-µηνών πλέον 6,60%.
Πληροφορίες για τις παρελθούσεις και µελλοντικές επιδόσεις του επιτοκίου Euribor
µπορούν να ληφθούν από την ιστοσελίδα www.euribor.org.
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(β) Ηµεροµηνία Πληρωµής Τόκων
Ο τόκος είναι πληρωτέος σε τριµηνιαία βάση στο τέλος κάθε περιόδου πληρωµής τόκου. Η
πρώτη πληρωµή θα καταστεί πληρωτέα στις 30 Ιουνίου 2009 για την περίοδο από την
ηµεροµηνία έκδοσης, 11 Μαρτίου 2009 µέχρι τις 30 Ιουνίου 2009.
(γ) Υπολογισµός του τόκου
Ο τόκος θα υπολογίζεται στη βάση του αριθµού ηµερών σε κάθε περίοδο τόκου
διαιρεµένου µε 365, στην αρχή κάθε περιόδου.
Το επιτόκιο που ισχύει κατά τη σχετική ηµεροµηνία θα κοινοποιείται από την Τράπεζα προς
τους Κατόχους Χρεογράφων 2019 (i) µε ανακοίνωση στο ΧΑΚ και (ii) µε ανακοίνωση σε
δύο εφηµερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας την επόµενη εργάσιµη µέρα της ηµεροµηνίας
υπολογισµού του επιτοκίου.
1.8.

ΠΛΗΡΩΜΗ

Ο τόκος (µείον οποιαδήποτε αποκοπή εκεί όπου εφαρµόζεται βάσει των προνοιών
οποιουδήποτε νόµου της ∆ηµοκρατίας που αναφέρονται στο Μέρος ΙΙΙ του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου) θα καταβάλλεται στους κατόχους των Χρεογράφων 2019 κάθε
τρεις µήνες, στις 31 Μαρτίου, στις 30 Ιουνίου, στις 30 Σεπτεµβρίου και στις 31 ∆εκεµβρίου
κάθε έτους. Η πρώτη καταβολή τόκου προς 7,50% θα αφορά την περίοδο 11 Μαρτίου
2009 (Ηµεροµηνία έκδοσης) µέχρι τις 30 Ιουνίου 2009 και θα γίνει στις 30 Ιουνίου 2009.
(α) Ηµεροµηνίες Αρχείου/περίοδος διαπραγµάτευσης άνευ Τόκου
Η πληρωµή των τόκων θα γίνεται στους Κατόχους που θα είναι εγγεγραµµένοι στο
Μητρώο Κατόχων Χρεογράφων 5 εργάσιµες µέρες πριν από τη λήξη της εκάστοτε
τριµηνίας (Ηµεροµηνία Αρχείου).
Σύµφωνα µε τους ισχύοντες Χρηµατιστηριακούς Κανονισµούς κατά τις δύο (2)
χρηµατιστηριακές συναντήσεις που θα προηγούνται της Ηµεροµηνίας Αρχείου τα
Χρεόγραφα θα διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου χωρίς να
περιλαµβάνεται ο τόκος (ex- interest).
Όταν τα Χρεόγραφα, νοουµένου ότι ληφθεί η έγκριση από το ΧΑΚ, εισαχθούν στο ΧΑΚ η
Τράπεζα θα ανακοινώνει, την επόµενη ηµεροµηνία πληρωµής τόκου καθώς και την
περίοδο που τα Χρεόγραφα θα διαπραγµατεύονται χωρίς το δικαίωµα Τόκου (ex-interest)
πριν από οποιαδήποτε Ηµεροµηνία πληρωµής τόκου.
Οι εκάστοτε ηµεροµηνίες πληρωµής τόκου είναι οι ακόλουθες:
31
30
30
31

Μαρτίου
Ιουνίου
Σεπτεµβρίου
∆εκεµβρίου

(β) Τρόπος Πληρωµής Τόκων
Η πληρωµή των τόκων θα γίνεται µε επιταγή που θα αποστέλλεται ταχυδροµικώς στη
διεύθυνση του Κατόχου Χρεογράφων 2019 ή θα κατατίθεται σε πίστη τραπεζικού
λογαριασµού του στην Ελληνική Τράπεζα, κατόπιν σχετικών οδηγιών του. Σε περίπτωση
που τα Χρεόγραφα 2019 είναι εγγεγραµµένα στο όνοµα δύο ή περισσοτέρων Κατόχων
Χρεογράφων 2019 ως συνιδιοκτητών, η επιταγή θα ταχυδροµείται στη διεύθυνση του
Κατόχου Χρεογράφων 2019 που το όνοµα του παρουσιάζεται πρώτο στο Μητρώο Κατόχων
Χρεογράφων 2019 ή θα κατατίθεται στο λογαριασµό που έχουν ορίσει όλοι οι
συνιδιοκτήτες. ∆ικαιούχοι τόκου για οποιαδήποτε περίοδο τόκου θα θεωρούνται οι Κάτοχοι
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Χρεογράφων 2019 που είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Κατόχων Χρεογράφων 2019
κατά την Ηµεροµηνία Αρχείου.
Νοουµένου ότι ληφθεί η έγκριση από το ΧΑΚ και τα Χρεόγραφα εισαχθούν στο ΧΑΚ, όσοι
επενδυτές αγοράσουν ή επενδύσουν ή άλλως πως αποκτήσουν Χρεόγραφα 2019 µετά την
έναρξη και κατά τη διάρκεια της περιόδου διαπραγµάτευσης χωρίς δικαίωµα τόκου (exinterest), δεν έχουν δικαίωµα τόκου για την περίοδο που λήγει την αµέσως επόµενη
ηµεροµηνία καταβολής τόκου και αποποιούνται οποιουδήποτε δικαιώµατος ή απαίτησης
πληρωµής από την Τράπεζα τόκου για την περίοδο αυτή. Το δικαίωµα τόκου για τους πιο
πάνω επενδυτές αρχίζει από τη νέα περίοδο καταβολής τόκου.
(γ) Αποκοπές
Όλες οι πληρωµές, στα πλαίσια αυτού του όρου, θα γίνονται πάντοτε σύµφωνα µε τους
εκάστοτε ισχύοντες περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµους και τους περί Έκτακτης
Εισφοράς για την Άµυνα Νόµους (ή οποιουσδήποτε άλλους Νόµους που τυχόν θα τους
αντικαταστήσουν ή προστεθούν για το σκοπό αυτό) και/ή άλλους Νόµους που θα ισχύουν,
και θα αποκόπτονται οι ανάλογες εισφορές ή/και φορολογίες σύµφωνα µε τον Όρο
1/Μέρος ΙΙΙ.
1.9.

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 2019

Τα Χρεόγραφα 2019 προσφέρουν στον επενδυτή απόδοση προς 5,77% πέραν του Euribor
3 µηνών σε ετησιοποιηµένη βάση. Η απόδοση αυτή υπολογίστηκε µε την υπόθεση ότι ο
τόκος της κάθε τριµηνίας επενδύεται σε επένδυση που αποφέρει επιτόκιο ίσο µε το Euribor
3-µηνών κατά την ηµεροµηνία έκδοσης των Χρεογράφων 2019.
1.10. ΑΓΟΡΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 2019 ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
Η Τράπεζα έχει το δικαίωµα να αγοράζει τα Χρεόγραφα 2019:
(α)
(β)
(γ)

στην αγορά σε οποιαδήποτε τιµή ή
µε ειδική συµφωνία σε οποιαδήποτε τιµή ή
µε προσφορά προς όλους τους Κατόχους Χρεογράφων 2019 σε οποιαδήποτε τιµή.

Όλα τα Χρεόγραφα 2019 που θα αγοράζονται µε τον πιο πάνω τρόπο είτε θα
ακυρώνονται, είτε θα προσφέρονται προς πώληση και µεταβίβαση.
Οποιεσδήποτε ενέργειες της Τράπεζας στα πλαίσια του όρου αυτού δεν θα γίνονται κατά
παράβαση του Περί των Πράξεων Προσώπων που Κατέχουν Εµπιστευτικές Πληροφορίες
και των Πράξεων Χειραγώγησης της Αγοράς (Κατάχρησης της Αγοράς) Νόµου του 2005 Ν/116(Ι) 2005.
1.11. ΕΞΑΓΟΡΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 2019
Η Τράπεζα, µετά από έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και αφού δοθεί
προειδοποίηση όχι λιγότερη από 30 και όχι µεγαλύτερη από 60 ηµέρες στον Επίτροπο και
τους Κατόχους Χρεογράφων 2019, µπορεί να εξαγοράζει τα Χρεόγραφα 2019 κατά την
πρώτη Ηµεροµηνία Πληρωµής Τόκου µετά από την 11η Μαρτίου 2014 και σε οποιαδήποτε
άλλη Ηµεροµηνία Πληρωµής Τόκου µετά από την ηµεροµηνία αυτή.
Το δικαίωµα αυτό της Εταιρείας µπορεί να αφορά ολόκληρο ή µέρος των Χρεογράφων
2019.
Σε περίπτωση µερικής εξαγοράς Χρεογράφων 2019, οι επιστολές παραχώρησης για
οποιοδήποτε µέρος των Χρεογράφων 2019 που δεν θα έχει εξαγοραστεί θα εκδίδονται και
θα αποστέλλονται στους δικαιούχους σύµφωνα µε τις πρόνοιες των σχετικών
χρηµατιστηριακών Κανονισµών που ισχύουν από καιρό σε καιρό. Κατά την εργάσιµη µέρα
που έπεται της ηµεροµηνίας µερικής εξαγοράς, θα ανακοινώνονται στο ΧΑΚ και σε δύο
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εφηµερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας, τα τελικά αποτελέσµατα και λεπτοµέρειες της
εξαγοράς (για το σκοπό της παρούσας, ανακοίνωση στον τύπο θεωρείται η δηµοσίευση σε
έντυπα παγκύπριας κυκλοφορίας εκ των οποίων το ένα τουλάχιστον να είναι ηµερήσια
εφηµερίδα και το άλλο εφηµερίδα ή περιοδικό οικονοµικού περιεχοµένου).
Νοείται ότι τα Χρεόγραφα 2019 δεν θα διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αξιών
Κύπρου πριν την ηµεροµηνία της µερικής ή ολικής εξαγοράς τους ανάλογα µε την
περίπτωση, για τόση περίοδο όση θα προνοείται από τους ισχύοντες Χρηµατιστηριακούς
Κανονισµούς.
1.12. ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 2019

ΚΑΙ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τα Χρεόγραφα 2019 δεν είναι εξασφαλισµένα και σε περίπτωση διάλυσης της Τράπεζας η
αποπληρωµή τους θα ακολουθεί σε προτεραιότητα την πληρωµή των υποχρεώσεων της
Τράπεζας προς τους καταθέτες της και άλλους πιστωτές, θα έχει όµως προτεραιότητα στην
αποπληρωµή των δικαιωµάτων των µετόχων της Τράπεζας και των κατόχων Αξιογράφων
Κεφαλαίου.
1.13. ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΟΣ
Με Έγγραφο Εµπιστεύµατος (Trust Deed) ηµεροµηνίας 5 Μαρτίου 2009 η Τράπεζα διόρισε
τον κ. Χρίστο Τριανταφυλλίδη, ∆ικηγόρο, ως Επίτροπο (Trustee) των Χρεογράφων, για
όλη τη διάρκεια της ισχύος τους. Το Έγγραφο Εµπιστεύµατος, οι πρόνοιες του οποίου είναι
δεσµευτικές για κάθε πρόσωπο το οποίο θα εγγραφεί (subscribe) ή από καιρό σε καιρό
αποκτά Χρεόγραφα, θα είναι διαθέσιµο για επιθεώρηση και λήψη αντιγράφου εφόσον
τούτο ζητηθεί, από το Εγγεγραµµένο Γραφείο της Τράπεζας, από επενδυτές και/ή
πρόσωπα τα οποία από καιρό σε καιρό αποκτούν Χρεόγραφα και οι οποίοι προτρέπονται να
το µελετήσουν. Ο Επίτροπος (Trustee), µε βάση το Έγγραφο Εµπιστεύµατος, είναι
επιφορτισµένος µε την ευθύνη διαφύλαξης των δικαιωµάτων των Κατόχων των
Χρεογράφων. Το Έγγραφο Εµπιστεύµατος περιέχει πρόνοιες για κάλυψη (indemnification)
του Επιτρόπου (Trustee) και για την απαλλαγή του από ευθύνη.
Σε οποιοδήποτε χρόνο, αφότου τα Χρεόγραφα καταστούν πληρωτέα από την Εταιρεία και
τηρουµένων των προνοιών των Όρων Έκδοσης των Χρεογράφων, ο Επίτροπος δύναται
κατά την κρίση του και, σε περίπτωση γραπτής αξιώσεως προς τούτο υπογεγραµµένης από
κατόχους Χρεογράφων κατεχόντων συνολικά το 1/5 τουλάχιστον των Χρεογράφων,
υποχρεούται να λάβει τέτοια νοµικά µέτρα ως ήθελε κρίνει πρόσφορο για την είσπραξη
του οφειλόµενου τότε ποσού των Χρεογράφων, περιλαµβανοµένων των τόκων. Νοείται
ότι εάν δεν υπάρχει Επίτροπος οι κάτοχοι Χρεογράφων θα δικαιούνται δυνάµει ειδικού
ψηφίσµατος της Γενικής τους Συνελεύσεως να λάβουν οι ίδιοι τέτοια ως ανωτέρω νοµικά
µέτρα εισπράξεως.
Σύµφωνα µε τη Ρήτρα 9 του Εγγράφου Εµπιστεύµατος, η Εταιρεία υπόσχεται προς τον
Επίτροπο τα ακόλουθα:
(α)
Να τηρεί πάντοτε ακριβές µητρώον Κατόχων Χρεογράφων που να δεικνύει τα
ονόµατα και διευθύνσεις όλων των κατόχων, το µέρος των κατεχόµενων υφ΄εκάστου
Χρεογράφων την ηµέρα κατά την οποία έκαστος κάτοχος ενεγράφει και την ηµέρα κατά
την οποία οποιοσδήποτε κάτοχος έπαυσε να είναι εγγεγραµµένος στο εν λόγω µητρώον.
(β)
Να επιτρέπει στον Επίτροπο να επιθεωρεί δωρεάν από καιρό σε καιρό και σε
εύλογες ώρες το εν λόγω µητρώον και να λαµβάνει αντίγραφα του.
(γ)
Εάν τούτο προνοείται στο Νόµο, να εκδίδει καταστάσεις και / ή πιστοποιητικά
Χρεογράφων προς τους κατόχους Χρεογράφων ως προνοείται στη Ρήτρα 8 του Εγγράφου
Εµπιστεύµατος.
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Σηµειώνεται ότι οι Κάτοχοι Χρεογράφων 2019, δεν θα έχουν δικαίωµα ψήφου στις γενικές
και έκτακτες συνελεύσεις των µετόχων της Εταιρείας.
Σύµφωνα µε τη Ρήτρα 12 του Εγγράφου Εµπιστεύµατος, η Γενική Συνέλευση των
κατόχων Χρεογράφων δεόντως συγκληθείσα δυνάµει του Εγγράφου Εµπιστεύµατος, έχει
εξουσία όπως µε ειδικό ψήφισµα να αποφασίζει για τα ακόλουθα:
(α)
Να εγκρίνει την ανταλλαγή των Χρεογράφων µε άλλα Χρεόγραφα της Εταιρείας ή
οποιαδήποτε άλλης Εταιρείας, η οποία θα έχει συσταθεί ή έχει συσταθεί.
(β)
Να εγκρίνει την τροποποίηση ή συµβιβασµό των δικαιωµάτων των κατόχων
Χρεογράφων κατά της Εταιρείας ή της περιουσίας της Εταιρείας.
(γ)
Να παρέχει συγκατάθεση για οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του Εγγράφου
Εµπιστεύµατος ή των όρων των πιστοποιητικών και/ή άλλων εγγράφων τα οποία
αναφέρονται στη Ρήτρα 8 του Εγγράφου Εµπιστεύµατος, ως η Εταιρεία θέλει συµφωνήσει
και να εξουσιοδοτεί τους Επιτρόπους όπως συναινέσουν και υπογράψουν οποιοδήποτε
συµπληρωµατικό του Εγγράφου Εµπιστεύµατος έγγραφο προς ενσωµάτωση των εν λόγω
τροποποιήσεων.
(δ)
Να ζητήσει από τον Επίτροπο να λάβει τα δέονται µέτρα προς εξαναγκασµό της
Εταιρείας να εκπληρώσει οιανδήποτε των δοθεισών υπ’ αυτής διά του Εγγράφου
ΕΜπιστεύµατος υποσχέσεων της.
(ε)
Να εγκρίνει οποιοδήποτε πρόσωπο
το οποίο διορίστηκε από την Εταιρεία ως
Επίτροπος του Εγγράφου Εµπιστεύµατος, της Γενικής Συνελεύσεως µη δικαιούµενης να
αρνηθεί παράλογα την έγκριση αυτή, ή εάν δεν υπάρχει Επίτροπος ή εάν υπάρχει κενή
θέση Επιτρόπου και η Εταιρεία αρνηθεί ή παραλείψει για περίοδο πέραν των 30 ηµερών
αφότου έπαυσε να υπάρχει Επίτροπος ή κενωθεί η θέση να διορίσει οποιοδήποτε πρόσωπο
ή πρόσωπα ως Επίτροπο ή Επιτρόπους σε πλήρωση της κενής θέσης.
(στ) Να καλύπτει (INDEMNIFY) και αποζηµιώνει τον Επίτροπο σε σχέση µε οποιαδήποτε
ευθύνη έναντι των κατόχων Χρεογράφων αναφορικά µε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη
η οποία έγινε πριν την παροχήν της κάλυψης αυτής.
(ζ) Να καλύπτει (INDEMNIFY) και αποζηµιώνει οποιοδήποτε αποχωρήσαντα Επίτροπο ή
την περιουσία (ESTATE) οποιουδήποτε αποθανόντος Επιτρόπου σε σχέση µε οποιαδήποτε
πράξη ή παράλειψή του κατά την περίοδο της θητείας του ως Επιτρόπου (TRUSTEESHIP).
(η) Γενικά, να εγκρίνει την τροποποίηση των δικαιωµάτων των κατόχων Χρεογράφων ή
να εγκρίνει είτε εκ των προτέρων είτε εκ των υστέρων οποιαδήποτε πράξη του Επιτρόπου
και να διενεργεί οποιεσδήποτε άλλες πράξεις οι οποίες εάν δεν υπήρχε η παρούσα
υποπαράγραφος δεν θα ήταν δυνατό να γίνουν χωρίς τη συγκατάθεση όλων των κατόχων
ολόκληρου του εκδοθέντος και µη αποπληρωθέντος κατά τον χρόνο εκείνον µέρους των
Χρεογράφων.
1.14. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ
Η Τράπεζα έχει το δικαίωµα, χωρίς την έγκριση των Κατόχων των Χρεογράφων 2019, να
προβεί σε έκδοση οποιωνδήποτε άλλων χρεογράφων που είτε θα αποτελούν επέκταση της
παρούσας έκδοσης είτε θα εκδοθούν µε τέτοιους όρους όπως η Τράπεζα αποφασίσει κατά
το χρόνο της έκδοσης.
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1.15. ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Οι ειδοποιήσεις προς τους Κατόχους Χρεογράφων 2019 που θα εκδίδει η Τράπεζα:
(i)

θα ταχυδροµούνται στις διευθύνσεις τους όπως παρουσιάζονται στο Μητρώο
Κατόχων Χρεογράφων 2019

(ii)

Θα δηµοσιεύονται σε δύο εφηµερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας εκ των οποίων η
µία τουλάχιστον θα είναι ηµερήσια εφηµερίδα και η άλλη, εφηµερίδα ή περιοδικό
οικονοµικού περιεχοµένου.

1.16. ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ
Τα Χρεόγραφα 2019 θα είναι εγγεγραµµένα στο “Μητρώο Κατόχων Χρεογράφων 2019”
και εφ’ όσον η αίτηση εισαγωγής των Χρεογράφων 2019 στο ΧΑΚ εγκριθεί, τα Χρεόγραφα
2019 θα είναι µεταβιβάσιµα εξ ολοκλήρου ή µερικώς µε το άνοιγµα δήλωσης χρήσης µε
χειριστή / θεµατοφύλακα και δίδοντας πρόσβαση στις αξίες αυτές σε συγκεκριµένο
χειριστή / θεµατοφύλακα του ΧΑΚ. Εάν ο κάτοχος έχει ήδη δήλωση χρήσης µε
συγκεκριµένο χειριστή / θεµατοφύλακα τότε δεν είναι απαραίτητο το άνοιγµα νέας
δήλωσης χρήσης εφόσον δοθεί πρόσβαση στο συγκεκριµένο χειριστή / θεµατοφύλακα για
µεταβίβαση µέρους ή του συνόλου των Χρεογράφων τους. Για να προβεί ο χειριστής /
θεµατοφύλακας σε δήλωση χρήσης θα πρέπει να υπάρχει ήδη µερίδα επενδυτή.
Κάθε µεταβίβαση θα καταχωρείται στο Κεντρικό Μητρώο και τα Χρεόγραφα 2019 θα
εγγράφονται στο όνοµα του δικαιούχου την τρίτη εργάσιµη ηµέρα από την κατάρτιση των
συναλλαγών.
Τα Χρεόγραφα θα διαπραγµατεύονται στο ΧΑΚ µε κωδικό και κωδικό αναγνώρισης ISIN οι
οποίοι θα δοθούν από το ΧΑΚ νοουµένου ότι δοθεί η τελική έγκριση εισαγωγής των
Χρεογράφων.
Εννοείται ότι σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η εισαγωγή
των Χρεογράφων 2019 στο ΧΑΚ, τα Χρεόγραφα 2019 θα είναι µεταβιβάσιµα σύµφωνα µε
τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας.
1.17. ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
Η Τράπεζα έχει ήδη υποβάλει αίτηση στο Συµβούλιο του ΧΑΚ για εισαγωγή των
Χρεογράφων 2019 στο ΧΑΚ, και νοουµένου ότι ληφθεί η τελική έγκριση από το ΧΑΚ, τα
Χρεόγραφα θα εισαχθούν στο ΧΑΚ για διαπραγµάτευση, το µητρώο κατόχων Χρεογράφων
θα τηρείται υπό άυλη µορφή από το Κεντρικό Αποθετήριο του ΧΑΚ. Ο κωδικός ISIN των
Χρεογράφων θα είναι CY0140940111 και οι κωδικοί διαπραγµάτευσης θα είναι ΕΛΗΤΖ στα
Ελληνικά ή HBDH στα Αγγλικά.
Η διαπραγµάτευση θα αρχίσει εφόσον το ΧΑΚ βεβαιωθεί ότι το µητρώο των κατόχων
Χρεογράφων έχει κατατεθεί σε ηλεκτρονική µορφή και πληροί όλες τις προυποθέσεις που
έχουν τεθεί από το ΧΑΚ σύµφωνα µε τον Κανονισµό 4 των Περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου
Αξιών Κύπρου (καταχώρηση, διαπραγµάτευση και εκκαθάριση άυλων κινητών αξιών)
Κανονισµών του 2001 για την εισαγωγή των Χρεογράφων της Εταιρείας στο Κεντρικό
Μητρώο.
Μέχρι την τελική έγκριση της αίτησης για εισαγωγή και έναρξης διαπραγµάτευσης στο
ΧΑΚ, τα Χρεόγραφα δεν θα εµπορεύονται.
1.18. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η Τράπεζα θα ετοιµάζει και θα αποστέλλει στους Κατόχους Χρεογράφων 2019 ειδοποιήσεις
για συγκλήσεις Ετήσιων Γενικών Συνελεύσεων, καθώς και τις ετήσιες εκθέσεις και
οικονοµικές καταστάσεις.
Οι ετήσιες ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις εκδίδονται
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Νοείται ότι οι Κάτοχοι Χρεογράφων 2019 δεν
έχουν δικαίωµα ψήφου.
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Ο έλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων ανατίθεται σε αναγνωρισµένους και
ανεξάρτητους ελεγκτές. Η ετοιµασία τους γίνεται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.
1.19. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ
Ο πίνακας πιο κάτω παραθέτει το ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα για την εισαγωγή των
Χρεογράφων στο ΧΑΚ.

Γεγονός

Ηµεροµηνία

Κατάθεση Ενηµερωτικού ∆ελτίου στην Κεφαλαιαγορά για έγκριση
Αίτηση στο ΧΑΚ για εξασφάλιση έγκρισης για εισαγωγή των
Χρεογράφων στο ΧΑΚ
Έκδοση άδειας δηµοσίευσης Ενηµερωτικού ∆ελτίου

31 Μαρτίου 2009
31 Μαρτίου 2009
18 Μαΐου 2009

Σηµειώνεται ότι αναµένεται η σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΧΑΚ για
εξασφάλιση τελικής έγκρισης για εισαγωγή των Χρεογράφων στο ΧΑΚ καθώς και η
ηµεροµηνία έναρξης διαπραγµάτευσης των Χρεογράφων στο ΧΑΚ. Η ηµεροµηνία έναρξης
διαπραγµάτευσης των Χρεογράφων θα ανακοινωθεί στο ΧΑΚ και θα δηµοσιευθεί στον
κυπριακό τύπο εντός πέντε εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία έγκρισης της
εισαγωγής των Χρεογράφων στο ΧΑΚ.
Σηµειώνεται ότι το χρονοδιάγραµµα εξαρτάται από αστάθµητους παράγοντες και ενδέχεται
να µεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού µε
σχετική ανακοίνωση στο ΧΑΚ ή µε έκδοση Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
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ΜΕΡΟΣ IΙΙ. ΑΛΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος εγγράφου ισχύουν οι πιο κάτω διατάξεις σύµφωνα µε
τις φορολογικές νοµοθεσίες. Νοείται ότι σε περίπτωση διαφοροποίησης των νοµοθεσιών θα
ισχύουν οι εκάστοτε διατάξεις.
(α) Επενδυτές
(i)

Φυσικά πρόσωπα - φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου

Σύµφωνα µε τον Περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµο 118(Ι) του 2002 απαλλάσσεται
από το φόρο εισοδήµατος όλο το εισόδηµα φυσικού προσώπου από τόκους τραπεζικών
καταθέσεων, χρεογράφων, οµολόγων κ.λ.π. Τόκοι που αποκτά πρόσωπο από τη συνήθη
διεξαγωγή επιχείρησης, περιλαµβανοµένων τόκων που συνδέονται στενά µε τη συνήθη
διεξαγωγή της επιχείρησης δεν θεωρούνται τόκοι και περιλαµβάνονται στον υπολογισµό
του φορολογητέου εισοδήµατος από την επιχείρηση.
Σύµφωνα µε τον Περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άµυνα της ∆ηµοκρατίας Νόµο 117(Ι)
του 2002, κάθε πρόσωπο που είναι φορολογικός κάτοικος στη ∆ηµοκρατία, το οποίο
λαµβάνει ή πιστώνεται µε ποσό τόκων υπόκειται σε έκτακτη εισφορά για την άµυνα σε
ποσοστό 10%.
Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τον Περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άµυνα της ∆ηµοκρατίας
Νόµο 117(Ι) του 2002, όπως τροποποιήθηκε, οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο πληρώνει
τόκους, οφείλει όπως παρακρατεί Έκτακτη Αµυντική Εισφορά από οποιαδήποτε πληρωµή
γίνεται ή θα γίνει και να την καταβάλει στο ∆ιευθυντή Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων
µαζί µε κατάσταση η οποία να περιέχει πλήρη στοιχεία των συνθηκών µε τις οποίες έγινε η
παρακράτηση καθώς και πως υπολογίστηκε.
Τόκοι που αποκτούνται από τη συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησης περιλαµβανοµένων
τόκων που συνδέονται στενά µε τη συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησης, δεν θεωρούνται
τόκοι και δεν υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά για την άµυνα.
Φυσικά πρόσωπα µε συνολικό ετήσιο εισόδηµα που δεν υπερβαίνει τις €11.960
περιλαµβανοµένων και των τόκων, έχουν δικαίωµα επιστροφής της έκτακτης εισφοράς για
την άµυνα που παρακρατήθηκε πέραν του ποσού που αντιστοιχεί στο 3%. Η επιστροφή
γίνεται από το Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων της ∆ηµοκρατίας.
(ii)

Ταµεία Προνοίας

Τόκοι που λαµβάνονται από ή πιστώνονται σε Ταµεία Προνοίας υπόκεινται σε έκτακτη
εισφορά για την άµυνα προς 3%.
(iii) Νοµικά πρόσωπα - φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου
Σύµφωνα µε τον Περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµο 118(Ι) του 2002 απαλλάσσεται
από τη φορολογία, το 50% του εισοδήµατος από τόκους.
Τόκοι που προκύπτουν από τη συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησης περιλαµβανοµένων
τόκων που συνδέονται στενά µε τη συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησης δεν θεωρούνται
τόκοι και περιλαµβάνονται στα φορολογητέα εισοδήµατα για σκοπούς φόρου εισοδήµατος.
Σύµφωνα µε τον Περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άµυνα της ∆ηµοκρατίας Νόµο 117(Ι)
του 2002 κάθε πρόσωπο που είναι φορολογικός κάτοικος στη ∆ηµοκρατία, το οποίο
λαµβάνει ή πιστώνεται µε ποσό τόκων υπόκειται σε έκτακτη εισφορά για την άµυνα σε
ποσοστό 10%.
Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τον Περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άµυνα της ∆ηµοκρατίας
Νόµο 117(Ι) του 2002, όπως τροποποιήθηκε, οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο πληρώνει
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τόκους, οφείλει όπως παρακρατεί Έκτακτη Αµυντική Εισφορά από οποιαδήποτε πληρωµή
γίνεται ή θα γίνει και να την καταβάλει στο ∆ιευθυντή Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων
µαζί µε κατάσταση η οποία να περιέχει πλήρη στοιχεία των συνθηκών µε τις οποίες έγινε η
παρακράτηση καθώς και πως υπολογίστηκε.
Τόκοι που αποκτούνται από τη συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησης περιλαµβανοµένων
τόκων που συνδέονται στενά µε τη συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησης, δεν θεωρούνται
τόκοι και δεν υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά για την άµυνα.
(iv) Οργανισµοί ∆ηµοσίου ∆ικαίου
Σύµφωνα µε τον Περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµο 118(Ι) του 2002 απαλλάσσεται
από τη φορολογία, το 50% του εισοδήµατος από τόκους.
Τόκοι που προκύπτουν από τη συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησης περιλαµβανοµένων
τόκων που συνδέονται στενά µε τη συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησης δεν θεωρούνται
τόκοι και περιλαµβάνονται στα φορολογητέα εισοδήµατα για σκοπούς φόρου εισοδήµατος.
Σύµφωνα µε τον Περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άµυνα της ∆ηµοκρατίας Νόµο 117(Ι)
του 2002 κάθε Οργανισµός ∆ηµοσίου ∆ικαίου φορολογείται σε έκτακτη εισφορά για την
άµυνα σε ποσοστό 3% επί του φορολογητέου εισοδήµατός του πριν από την έκπτωση για
ζηµιές εκτός από, µεταξύ άλλων, τα εισοδήµατα από τόκους στα οποία επιβάλλεται
έκτακτη εισφορά για την άµυνα σύµφωνα µε την παράγραφο 1(iii) πιο πάνω.
(v) Μη φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου
Νοµικά ή φυσικά πρόσωπα που δεν θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου δικαιούνται
να λαµβάνουν ή να πιστώνονται µε τόκους από τη ∆ηµοκρατία χωρίς παρακράτηση φόρου
εισοδήµατος ή έκτακτης εισφοράς για την άµυνα. Ο τρόπος φορολογίας των τόκων εκτός
Κύπρου εξαρτάται από το φορολογικό καθεστώς του κάθε επενδυτή στη χώρα του. Οι
πρόνοιες των Συµφωνιών για την Αποφυγή ∆ιπλής Φορολογίας (Double Taxation
Conventions) µεταξύ Κύπρου και άλλων χωρών ισχύουν.
(vii) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/48/ΕΚ
Σύµφωνα µε την Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συµβουλίου για τη φορολόγηση των υπό µορφή
τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις η οποία εφαρµόζεται στη ∆ηµοκρατία µε τον Περί
Βεβαιώσεως και Εισπράξεων Φόρων Νόµο 146(I) του 2004 και σχετικούς Κανονισµούς, η
Τράπεζα είναι φορέας πληρωµής εγκατεστηµένη σε χώρα µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συνεπώς, σε σχέση µε τόκους που καταβάλλει ή των οποίων την καταβολή εξασφαλίζει
προς όφελος πραγµατικών δικαιούχων που είναι φυσικά πρόσωπα και έχουν την κατοικία
τους σε χώρα µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχει πληροφορίες ως προς τα στοιχεία
ταυτότητας και την κατοικία του πραγµατικού δικαιούχου, τον αριθµό λογαριασµού ή τα
στοιχεία της απαίτησης από την οποία προκύπτει η καταβολή των τόκων, το ποσό των
τόκων όπως και το όνοµα και τη διεύθυνση της, στον Έφορο Φόρου Εισοδήµατος στην
Κύπρο ο οποίος ανταλλάσσει τις πληροφορίες αυτές µε τις αρµόδιες Αρχές των υπολοίπων
χωρών µελών όπως και µε ορισµένες άλλες χώρες οι οποίες έχουν συνάψει σχετικές
συµφωνίες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά µε τους κατοίκους της κάθε µιας από αυτές.
(β) Τράπεζα
Η Τράπεζα έχει συσταθεί στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία ως Νοµικό Πρόσωπο (∆ηµόσια
Εταιρεία). Η Τράπεζα φορολογείται στην Κύπρο µε βάση τις διατάξεις των εκάστοτε Περί
Φορολογίας Νόµων και στις άλλες χώρες όπου αυτή, ή εξαρτηµένες εταιρείες της
δραστηριοποιούνται, σύµφωνα µε τις φορολογικές νοµοθεσίες των χωρών αυτών.
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2.

∆ΙΑΘΕΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΜΗ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΥΠΡΟΥ

Πρόσωπα που έχουν τη µόνιµη διαµονή τους εκτός της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας
δικαιούνται να αγοράσουν Χρεόγραφα 2019 σύµφωνα µε τους εκάστοτε σε ισχύ σχετικούς
Νόµους.
3.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η χρηµατιστηριακή αγορά στην Κύπρο λειτουργεί σύµφωνα µε τους περί Αξιών και
Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµους και Κανονισµούς.
Η λειτουργία της Τράπεζας διέπεται από τον περί Εταιρειών Νόµο Κεφ. 113 και τον περί
Τραπεζικών Εργασιών Νόµο Ν66(1)/ 1997.
Τα λογιστικά πρότυπα που χρησιµοποιούνται είναι τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) όπως αυτά εκδόθηκαν από
το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ) και τις απαιτήσεις του περί
Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, της Κύπρου.
Το Έγγραφο Εµπιστεύµατος και τα Χρεόγραφα διέπονται από τους εν ισχύει Νόµους της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.
Τα δικαστήρια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία να δικάζουν
οποιεσδήποτε διαφορές που µπορεί να προέλθουν ή έχουν σχέση µε το Έγγραφο
Εµπιστεύµατος και τα Χρεόγραφα.
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ΜΕΡΟΣ IV:
1.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚ∆ΟΤΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η Ελληνική Τράπεζα ιδρύθηκε στην Κύπρο, στις 29 Μαΐου 1974 ως δηµόσια εταιρεία µε
αριθµό εγγραφής 6771, σύµφωνα µε τις Πρόνοιες του Περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ.113.
Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων την 1η Ιουνίου 2005, αποφασίστηκε η αλλαγή
του ονόµατος της Ελληνικής Τράπεζας Λτδ (Hellenic Bank Ltd) σε Ελληνική Τράπεζα
∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ (Hellenic Bank Public Company Ltd). Η αλλαγή του ονόµατος έχει
καταχωρηθεί στο Αρχείο του Εφόρου Εταιρειών στις 6 Ιουνίου 2005.
Κατά την ίδρυση της, 20% του κεφαλαίου προήλθε από την Ελληνική Μεταλλευτική
Εταιρεία, 20% από την Bank of America και το υπόλοιπο 60% προήλθε από το κοινό µε
δηµόσια έκδοση µετοχών. Η Τράπεζα άρχισε τις εργασίες στις 2 Ιανουαρίου 1976. Τον
Απρίλιο του 1986, µέσα στα πλαίσια της διεθνούς στρατηγικής της για ρευστοποίηση
επενδύσεων της στο εξωτερικό, η Bank of America πώλησε τη συµµετοχή της στο
µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας σε διάφορους Κυπρίους επενδυτές.
Κατόπιν σχετικής συµφωνίας που υπέγραψε την 1 Απριλίου 1996, η Ελληνική Τράπεζα
ανέλαβε στο τέλος Απριλίου 1996 τις εγχώριες εργασίες της Τράπεζας Barclays PLC στην
Κύπρο.
Η Ελληνική Τράπεζα είναι από τους µεγαλύτερους χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς στην
Κύπρο και προσφέρει ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα σε άτοµα,
επιχειρήσεις, δηµόσιους και ηµικρατικούς οργανισµούς. Οι κυριότερες δραστηριότητες του
Οµίλου είναι η αποδοχή καταθέσεων, δανειοδοτήσεις καθώς και άλλες τραπεζικές
υπηρεσίες όπως η διεκπεραίωση συναλλαγών µε το εξωτερικό που σχετίζονται µε το
εξαγωγικό και εισαγωγικό εµπόριο και η έκδοση εγγυήσεων καθώς επίσης και υπηρεσίες
χρηµατοδοτήσεων, φάκτοριγκ, ασφαλιστικές και επενδυτικές υπηρεσίες.
Το 1998, η Ελληνική Τράπεζα ξεκίνησε την επέκταση της στο εξωτερικό µε την λειτουργία
Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Νότιο Αφρική. Τον Αύγουστο του ίδιου χρόνου, άρχισε
εργασίες το πρώτο κατάστηµα της Τράπεζας στην Ελλάδα. Κατά την ηµεροµηνία του
παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου ο Όµιλος διατηρεί 29 καταστήµατα στην Ελλάδα. Ο
Όµιλος διατηρεί επίσης Γραφεία Αντιπροσωπείας στη Μόσχα, στην Αγία Πετρούπολη και
στο Κίεβο. Πρόσφατα έχει επίσης ολοκληρωθεί και η διαδικασία απόκτησης άδειας
τραπεζικών εργασιών στην Ρωσία. Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας έχει ήδη εγγράψει την
θυγατρική ρωσική εταιρεία στο Ρωσικό µητρώο εταιρειών και την έχει αναρτήσει στην
ιστοσελίδα της ως χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα.
Κατά την ηµεροµηνία του Ενηµερωτικού ∆ελτίου, ο Όµιλος απασχολούσε προσωπικό
2.059 ατόµων από τα οποία 1.567 στην Κύπρο και 492 στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
και παρείχε τις υπηρεσίες του στο κοινό µέσω 76 υποκαταστηµάτων στην Κύπρο και 29
στην Ελλάδα.
Το σύνολο του ενεργητικού του Οµίλου κατά τις 31 ∆εκεµβρίου 2008 ανήλθε στα €7.827
εκατ. Τα ίδια κεφάλαια του Οµίλου ανήλθαν στα €453 εκατ. στις 31 ∆εκεµβρίου 2008. Ο
∆είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του Οµίλου ανερχόταν σε 11% στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
σε σύγκριση µε το ελάχιστο ποσοστό (8%) που επιβάλλεται από την Κεντρική Τράπεζα της
Κύπρου. Η κεφαλαιοποίηση της Τράπεζας στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου στις 31
∆εκεµβρίου 2008 ανερχόταν σε 312,8 εκατ.
Ο πιστωτικός κίνδυνος της Τράπεζας αξιολογείται από διεθνής οίκους εκτίµησης
πιστοληπτικής ικανότητας όπως τους Moody’s Investors Services και τους Fitch Ratings,
και κατατάσσεται σε βαθµίδες, µε βάση ειδικούς δείκτες τους οποίους ο κάθε οίκος έχει
υιοθετήσει.
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Σύµφωνα µε την τελευταία έκθεση του οίκου Moody’s Investors Services, η Τράπεζα
κατατάσσεται ως ακολούθως:
- στην βαθµίδα Baa2/ P-2 για τις τραπεζικές καταθέσεις (bank deposit rating),
- στην βαθµίδα D+ για την χρηµατοοικονοµική της ευρωστία (bank financial
strength rating) και
- η προσδοκία είναι σταθερή (stable outlook).
Σύµφωνα µε την τελευταία έκθεση του οίκου Fitch Ratings
- η µακροπρόθεσµη βαθµολογία (long term rating) της Τράπεζας είναι ΒΒΒ,
- η βραχυπρόθεσµη βαθµολογία (short term rating) είναι F3 ενώ
- η ατοµική βαθµολογία (individual rating) είναι C/D,
- κατατάσσεται σε βαθµίδα στήριξης (support rating) 2 και
- η προσδοκία είναι σταθερή (stable outlook).
Η σηµασία των βαθµίδων πιστοληπτικής ικανότητας (Moody’s Investors Services και Fitch
Ratings) που αναφέρονται πιο πάνω, βρίσκονται στο Μέρος ‘Ερµηνεία Όρων’.
2.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ / ΟΡΟΣΗΜΑ ΟΜΙΛΟΥ

1976
Η Τράπεζα αρχίζει τη λειτουργία της µε ένα κατάστηµα στη Λευκωσία και 33 υπαλλήλους.
1985
Ιδρύεται η θυγατρική εταιρεία Ελληνική Τράπεζα (Χρηµατοδοτήσεις) Λτδ για παροχή
δανείων µε ενοικιαγορά.
Η Τράπεζα γίνεται µέλος του διεθνούς συστήµατος διεκπεραίωσης συναλλαγών SWIFT.
1986
Ιδρύεται η θυγατρική εταιρεία
επενδυτικών υπηρεσιών.

Ελληνική

Τράπεζα

(Επενδύσεις)

Λτδ

για

παροχή

Ιδρύεται η Υπηρεσία Τραπεζικής Κάρτας και εκδίδεται η πρώτη Hellenicard Visa.
1988
Εισάγεται για πρώτη φορά στην Κύπρο η υπηρεσία Telebank, ένα πρωτοποριακό
πρόγραµµα πληροφόρησης και διαχείρισης χρηµάτων µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.
1990
Ιδρύεται το Τµήµα Ασφαλιστικών Υπηρεσιών που αντιπροσωπεύει αριθµό ασφαλιστικών
εταιρειών, προσφέροντας ευρεία επιλογή από ασφαλιστικές καλύψεις.
Ιδρύεται στη Λεµεσό το πρώτο στο είδος του Κέντρο Εξυπηρέτησης ∆ιεθνών Εταιρειών.
1991
Εγκατάσταση του δικτύου Αυτόµατων Ταµειακών Μηχανών (ΑΤΜ) για παροχή 24ωρης
εξυπηρέτησης.
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1994
Απονοµή τριών βραβείων από το Bank Marketing Association των Η.Π.Α., θυγατρικό
οργανισµό του American Bankers Association.
Μετά την επιτυχία που σηµείωσε το Κέντρο Εξυπηρέτησης ∆ιεθνών Εταιρειών στη Λεµεσό,
αρχίζει τη λειτουργία του ένα νέο κέντρο στη Λευκωσία.
1996
Μέσα στα πλαίσια µιας σηµαντικής επεκτατικής προσπάθειας, ο Όµιλος εξαγοράζει τις
εγχώριες εργασίες της Barclays Bank PLC στην Κύπρο.
Ίδρυση και δηµοσιοποίηση µε πρωτοβουλία της Τράπεζας, της «Αθηνά» Κυπριακή ∆ηµόσια
Εταιρεία Λτδ, ένα είδος κλειστού τύπου εταιρείας χαρτοφυλακίου επενδύσεων, στην οποία
η Τράπεζα διατηρεί ποσοστό γύρω στο 29%.
Αναγνωρίζοντας τη συνεχή εξέλιξη του διαδικτύου, ο Όµιλος εγκαινιάζει την πρώτη του
σελίδα στο παγκόσµιο δίκτυο.
Τον Μάρτιο 1996 οι τίτλοι της Τράπεζας εισήχθηκαν στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου.
1997
Το Κέντρο Εξυπηρέτησης ∆ιεθνών Εταιρειών Λεµεσού αποκτά το διεθνές πιστοποιητικό
ποιότητας υπηρεσιών ISO 9002 και γίνεται έτσι το πρώτο κέντρο του είδους του στην
Κύπρο που το επιτυγχάνει.
Το Τµήµα Πιστωτικών Καρτών εκδίδει την πρώτη πιστωτική κάρτα µε σύστηµα πληρωµών
Mastercard στοχεύοντας έτσι στον ταξιδιωτικό και ψυχαγωγικό τοµέα.
1998
Έναρξη λειτουργίας του πρώτου καταστήµατος της Ελληνικής Τράπεζας στο κέντρο της
Αθήνας, στην περιοχή Κολωνακίου.
Εγκαταστάθηκε το Κεντρικό Σύστηµα Πληροφορικής (R.B.S.) το οποίο λειτούργησε
αποτελεσµατικά σε παγκύπρια βάση σ’ όλα τα καταστήµατα της Τράπεζας.
∆ηµιουργία Γραφείων Αντιπροσωπείας στο Sandton της Νότιας Αφρικής και στη Μόσχα της
Ρωσσίας.
1999
Εξαγορά των ασφαλιστικών εταιρειών Λήδρα και Παγκυπριακή από την Ελληνική Τράπεζα.
∆ηµιουργία της θυγατρικής εταιρείας Ελληνική Τράπεζα (Φάκτορς) Λτδ.
Πρόσβαση σε όλα τα ∆ίκτυα Αυτόµατων Ταµειακών Μηχανών της Κύπρου για τους πελάτες
της Ελληνικής Τράπεζας.
Εισαγωγή της υπηρεσίας Telebank II.
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2000
∆ηµιουργία νέας ασφαλιστικής εταιρείας για παροχή τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων µετά
από κοινοπραξία της Ελληνικής Τράπεζας και της American Life Insurance Company (Alico
AIG Life). Η επωνυµία της νέας εταιρείας είναι Hellenic Alico Life Insurance Company Ltd.
Εισαγωγή της νέας κάρτας Platinum Mastercard.
Επέκταση του δικτύου καταστηµάτων της Ελληνικής Τράπεζας στην Ελλάδα µε το άνοιγµα
έξι νέων καταστηµάτων, συµπεριλαµβανοµένου του πρώτου στη Θεσσαλονίκη.
2001
Η Ελληνική Τράπεζα (Επενδύσεις) Λτδ έχει εισάξει το σύστηµα αγοραπωλησίας µετοχών
µέσω διαδικτύου, HBI eTrade.
Η Ελληνική Τράπεζα (Επενδύσεις) Λτδ, µετά από συµφωνία µε το διεθνή οργανισµό
Bloomberg, ανάλαβε την παροχή ενηµέρωσης σε ξένους επενδυτές γύρω από τις εξελίξεις
στο ΧΑΚ πάνω σε καθηµερινή βάση.
Η Hellenic Alico Life παρέχει τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα µέσα από το δίκτυο των
καταστηµάτων της Τράπεζας σε όλη την Κύπρο.
Η Ελληνική Τράπεζα πρώτη εισάγει στην Κύπρο την πρωτοποριακή κάρτα κύρους World
Signia που απευθύνεται στους εκλεκτούς και προνοµιούχους πελάτες της.
∆ηµιουργία Κέντρου ∆ιεθνών Επιχειρήσεων στη Λάρνακα.
2002
Παροχή υπηρεσιών από το διαδίκτυο µέσω του Hellenic Net Banking.
Έναρξη λειτουργίας της Γραµµής Εξυπηρέτησης Πελατών.
∆ηµιουργία του Κέντρου ∆ιεθνών Επιχειρήσεων Πάφου.
Ίδρυση και λειτουργία των νέων εταιρειών Ελληνική Trust ΑΕ∆ΑΚ και Ελληνική Trust
Ανώνυµη
Εταιρεία
Παροχής
Επενδυτικών
Υπηρεσιών
(ΑΕΠΕΥ)
οι
οποίες
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
2003
Υιοθέτηση των Αρχών του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης.
Εφαρµογή της νέας οργανωτικής δοµής της Τράπεζας µε στόχο να αναπτυχθεί µια πιο
έντονη πελατοκεντρική αντίληψη µε την δηµιουργία τεσσάρων εξειδικευµένων µονάδων,
του Τοµέα Ιδιωτών, του Τοµέα Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων, του Τοµέα Μεγάλων
Επιχειρήσεων και του Τοµέα ∆ιεθνών Επιχειρήσεων.
Πλήρης ενοποίηση των θυγατρικών ασφαλιστικών εταιρειών του Οµίλου «Παγκυπριακή
Ασφαλιστική Λτδ» και «Λήδρα Ασφαλιστική Λτδ» κάτω από την Παγκυπριακή Ασφαλιστική
Λτδ.
Η Ελληνική Τράπεζα (Επενδύσεις) Λτδ εξασφαλίζει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
άδεια λειτουργίας ως ΚΕΠΕΥ.
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Εισήχθησαν και διατίθενται στην κυπριακή αγορά, µέσω της Ελληνικής Τράπεζας
(Επενδύσεις) Λτδ, τα πρώτα αµοιβαία κεφάλαια – που έχουν εξασφαλίσει έγκριση από την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου για διάθεση τους στη ∆ηµοκρατία – που επενδύουν
κατά κύριο λόγο σε κυπριακές αξίες.
∆ηµιουργία της πρωτοποριακής εικονικής κάρτας µιας χρήσης Net Secure για ενδυνάµωση
του ηλεκτρονικού εµπορίου και χρήση της για ασφαλείς συναλλαγές στο διαδίκτυο.
Εισαγωγή της Ηλεκτρονικής Τράπεζας για επιχειρήσεις (Net Banking for Business), για
ευέλικτες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και συναλλαγές µε ασφάλεια, προς µικρές, µεγάλες και
διεθνείς Επιχειρήσεις.
Λειτουργία νέου κτιρίου Πληροφορικής & Τεχνολογίας στη Λευκωσία.
2004
∆ιεύρυνση του δικτύου καταστηµάτων στην Ελλάδα µε 9 νέα καταστήµατα.
Εγκαίνια και λειτουργία του νέου κτιρίου ∆ιοίκησης στη Λευκωσία.
Αγορά 5όροφου νεόκτιστου κτιρίου επί της Λεωφ. Αθαλάσσας στη Λευκωσία για κάλυψη
αναγκών µεταστέγασης διαφόρων τµηµάτων της Τράπεζας.
∆ηµιουργία των νέων πρωτοποριακών προϊόντων: Net Account και Net Fixed, Net SMS,
της νέας προπληρωµένης κάρτας «P Card» και των καταθετικών προϊόντων «Χρυσά
Χρόνια» και «Winners Team».
Υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηµατικής Αριστείας.
Προώθηση εταιρικής καµπάνιας µε το σύνθηµα της Ελληνικής Τράπεζας «Η εξέλιξη είναι
στη φύση µας».
Σχεδιασµός και εισαγωγή του προγράµµατος Ποιοτικής Εξέλιξης µε πρωταρχικό στόχο τη
συνεχή ενδυνάµωση της προσφοράς υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και προσωπικής
εξυπηρέτησης.
2005
Αλλαγή στη δοµή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε την αποχώρηση του Εκτελεστικού
Προέδρου και Αντιπροέδρου και το διορισµό νέων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
συµπεριλαµβανοµένου και νέου Μη Εκτελεστικού Προέδρου και διορισµό Ανώτατου
Εκτελεστικού ∆ιευθυντή.
Αναδιοργάνωση διοικητικής δοµής Ελλάδας.
Άρση της λειτουργίας της θυγατρικής της εταιρείας, που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα,
Ελληνική Trust Ανώνυµη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ως Ε.Π.Ε.Υ. και
αλλαγή του σκοπού της στο οικείο καταστατικό της.
Το Τµήµα Οργάνωσης και Μεθόδων και η Υπηρεσία Καρτών της Ελληνικής Τράπεζας,
βραβεύτηκαν µε την τιµητική Ευρωπαϊκή ∆ιάκριση ‘EFQM-Committed to Excellence’, και
απέσπασαν το πρώτο επίπεδο διάκρισης του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηµατικής
Αριστείας: «∆έσµευση στην Επιχειρηµατική Αριστεία».
Βράβευση, για δεύτερη συνεχή χρονιά, από την J P Morgan, για την πλήρως
αυτοµατοποιηµένη µετάδοση όλων σχεδόν (98%) των εµβασµάτων (SWIFT) που
αποστέλλονται από την Ελληνική Τράπεζα προς την J P Morgan.
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2006
Το ∆ίκτυο Καταστηµάτων Επαρχίας Λάρνακας απέσπασε την τιµητική διάκριση ‘∆έσµευση
στην Επιχειρηµατική Αριστεία’ του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Αριστείας – EMEA/ EFQM.
Το διεθνές περιοδικό ‘The Global Custodian’ που εξειδικεύεται σε θέµατα θεµατοφυλακής
τοποθέτησε την Υπηρεσία Θεµατοφυλακής της Ελληνικής Τράπεζας στην πρώτη θέση
ανάµεσα στους θεµατοφύλακες στην Κύπρο.
2007
∆ιεύρυνση του δικτύου καταστηµάτων στην Ελλάδα µε 2 νέα καταστήµατα.
Τα ∆ίκτυα Καταστηµάτων των Επαρχιών Λεµεσού και Πάφου απέσπασαν την τιµητική
διάκριση ‘∆έσµευση στην Επιχειρηµατική Αριστεία’ του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Αριστείας –
EMEA/ EFQM.
Την ίδια διάκριση απέσπασε και το ∆ίκτυο Καταστηµάτων Βορείου Ελλάδας.
∆ηµιουργία της νέας προπληρωµένης κάρτας Money Transfer Card, της φοιτητικής κάρτας
Student Card και του δανειοδοτικού σχεδίου µεταφοράς υπολοίπων «ΕΝΑ δάνειο, ΜΙΑ
τράπεζα».
Εξασφάλιση έγκρισης από την Κεντρική Τράπεζα της Ουκρανίας για τη δηµιουργία
Γραφείου Αντιπροσωπείας στο Κίεβο.
∆ηµιουργία Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας.
∆ιατύπωση δηµόσιας πρότασης για απόκτηση του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της
«ΑΘΗΝΑ Κυπριακή ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ». Η δηµόσια πρόταση ήταν επιτυχής και η
Ελληνική Τράπεζα κατέχει πλέον γύρω στο 78% της εν λόγω εταιρείας καθιστώντας την
έτσι θυγατρική εταιρεία της Τράπεζας.
Για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά το διεθνές περιοδικό ‘The Global Custodian’ τοποθέτησε
την Υπηρεσία Θεµατοφυλακής της Ελληνικής Τράπεζας στην πρώτη θέση ανάµεσα στους
θεµατοφύλακες στην Κύπρο.
Η Ελληνική Τράπεζα είναι πλέον η πρώτη κυπριακή τράπεζα που διαθέτει τρίγλωσση
Ηλεκτρονική Τράπεζα µετά την προσθήκη ελληνικής και ρωσικής έκδοσης από την
υπηρεσία Hellenic Net Banking.
2008
Στις 31 Ιουλίου 2009, η Ελληνική Τράπεζα υπόβαλε την τελική αίτηση στο Περιφερειακό
Τµήµα Μόσχας της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας για απόκτηση άδειας διεξαγωγής
τραπεζικών εργασιών. Με την ολοκλήρωση του σταδίου αυτού και την έγκριση από την
Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας, η Ελληνική Τράπεζα µέσω της ρωσικής θυγατρικής της θα
λάβει την τελική άδεια για διεξαγωγή τραπεζικών εργασιών.
Κατά το 2008, η Ελληνική Τράπεζα αγόρασε την Borenham Holdings Limited, η οποία
αγόρασε µε τη σειρά της την Ρωσική Format Invest Limited, η οποία είναι ιδιοκτήτρια
κτιριακών εγκαταστάσεων στη Μόσχα, οι οποίες θα στεγάσουν το πρώτο κατάστηµα της
Τράπεζας στη Ρωσία.
2009
Στις 26 Φεβρουαρίου 2009, η Ρωσική Κεντρική Τράπεζα έχει προχωρήσει στην εγγραφή
της θυγατρικής εταιρείας LLC CB ‘Hellenic Bank’ στο ρωσικό µητρώο εταιρειών και την έχει
αναρτήσει ως χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα στην επίσηµη ιστοσελίδα της. Τον Απρίλιο 2009 η
Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας εξέδωσε στην Ελληνική Τράπεζα, την άδεια διεξαγωγής
τραπεζικών εργασιών στη Ρωσία.
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Τον Φεβρουάριο 2009 το έγκυρο περιοδικό “EUROMONEY” έχει ανακηρύξει την Ελληνική
Τράπεζα σαν «Καλύτερη Τοπική Τράπεζα» (“Best Local Bank”) και σαν «Καλύτερη
Υπηρεσία Προσωπικής Τραπεζικής» («Private Banking»).
Στις 24 Απριλίου 2009 η Ελληνική Τράπεζα ανακοίνωσε την απόφαση της να προχωρήσει
σε ανακοίνωση πρόθεσης διενέργειας δηµόσιας πρότασης προς τους µετόχους της ‘‘Αθηνά
Κυπριακή ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ’’ (η «Αθηνά») για την απόκτηση ποσοστού µέχρι και
100% του µετοχικού κεφαλαίου της ‘‘Αθηνά’’. Η αντιπαροχή που θα προσφερθεί είναι µία
(1) µετοχή της Ελληνικής Τράπεζας για κάθε τρείς (3) µετοχές της ‘‘Αθηνά’’. Η οριστική
απόφαση για διενέργεια δηµόσιας πρότασης τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Ελληνικής Τράπεζας που θα
πραγµατοποιηθεί στις 20 Μαΐου 2009 για έκδοση των µετοχών που θα προσφερθούν ως
αντάλλαγµα για τις µετοχές της ‘‘Αθηνά’’.
3.

ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Οι κύριοι σκοποί της Εταιρείας, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 3 του Ιδρυτικού
Εγγράφου στο Καταστατικό της, είναι:
Η διεξαγωγή τραπεζικών και χρηµατιστηριακών εργασιών, ο δανεισµός, η εξεύρεση ή
ανάληψη ή αποδοχή επί καταθέσει χρηµάτων και η διεξαγωγή πάσης φύσεως εργασιών
εµπιπτουσών σε όλους τους τοµείς δραστηριότητος των εµπορικών τραπεζών,
Χρηµατοδοτικών Οργανισµών και Εκδοχέων.
Οι σκοποί της Εταιρείας εκτίθενται µε λεπτοµέρεια στο Ιδρυτικό Έγγραφο της Εταιρείας το
οποίο αποτελεί δηµόσιο έγγραφο, κατατεθειµένο στο γραφείο του Εφόρου Εταιρειών στην
Κύπρο.
4.

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ελληνική Τράπεζα ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ
Η Ελληνική Τράπεζα είναι η ιθύνουσα εταιρεία του Οµίλου. Η Τράπεζα προσφέρει ένα
ευρύ φάσµα τραπεζικών και χρηµατοοικονοµικών προϊόντων και υπηρεσιών που
περιλαµβάνουν χρηµατοδοτικές, επενδυτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, αµοιβαία
κεφάλαια ως επίσης και υπηρεσίες καταπιστευµατοδόχων, ιδιωτική τραπεζική και
υπηρεσίες θεµατοφυλακής.
Η Τράπεζα συνεχίζει την ανάπτυξη του δικτύου των καταστηµάτων της στον ελλαδικό
χώρο και κατά το τέλος του 2008 αριθµούσε 29 καταστήµατα προσφέροντας ένα ευρύ
φάσµα υπηρεσιών διευρύνοντας την πελατειακή βάση της Τράπεζας. Επιπλέον η Τράπεζα
διατηρεί γραφεία αντιπροσωπείας στο Γιοχάνεσµπουργκ της Νότιας Αφρικής, στην Μόσχα,
στην Αγία Πετρούπολη και στο Κίεβο.
4.1.

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ
Τοµέας Μεγάλων Επιχειρήσεων & Οργανισµών
Ο τοµέας Μεγάλων Επιχειρήσεων και Οργανισµών στοχεύει στο να προσφέρει την
καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και τις ιδανικότερες λύσεις στους πελάτες µας που
συµπεριλαµβάνουν Μεγάλες Επιχειρήσεις και Οργανισµούς, ∆ηµόσιες Εταιρείες,
Ηµικρατικούς Οργανισµούς και µεγάλους πελάτες εγνωσµένου κύρους και µεγέθους.
Ο τοµέας Μεγάλων Επιχειρήσεων και Οργανισµών αποτελείται από τέσσερα επαρχιακά
κέντρα και µία Κεντρική ∆ιοίκηση µε έδρα την Λευκωσία. Το κάθε κέντρο στελεχώνεται
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επαρκώς µε µια οµάδα λειτουργών εξειδικευµένων σε όλες τις πτυχές της
χρηµατοδότησης στον τοµέα αυτό. Υπεύθυνος για κάθε κέντρο είναι ένας ∆ιευθυντής
Σχέσης Πελατών. Απώτερος σκοπός κάθε Κέντρου είναι να ικανοποιήσει όλες τις
παρούσες και µελλοντικές τραπεζικές ανάγκες των πελατών του και σε συνεργασία µε τις
άλλες εταιρίες του Οµίλου Ελληνικής να προσφέρουν ολοκληρωµένες λύσεις που
περιλαµβάνουν όλο το φάσµα προϊόντων και υπηρεσιών του Οµίλου.
Τα τελευταία χρόνια, χρησιµοποιείται λογισµικό σύστηµα για την αξιολόγηση του
πιστωτικού κινδύνου µιας επιχείρησης. Το σύστηµα παρέχει την δυνατότητα σύγκρισης
και ανάλυσης της κατάστασης µίας επιχείρησης σε σχέση µε τον Τοµέα στον οποίο ανήκει.
Με αυτό τον τρόπο προσφέρει υποστήριξη στους πελάτες για την επιτυχή αντιµετώπιση
εξελίξεων και αλλαγών που παρουσιάζει σήµερα ο χρηµατοοικονοµικός τοµέας.
Τοµέας Επιχειρήσεων
Ο Τοµέας Επιχειρήσεων δηµιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2002 ως αποτέλεσµα της
εσωτερικής αναδιοργάνωσης της Τράπεζας µέσα στα πλαίσια του πελατοκεντρικού
προσανατολισµού της µε πάγιο στόχο τη συνεχή βελτίωση της ποιοτικής εξυπηρέτησης
των πελατών. Σήµερα, συνεχίζει µε επιτυχία την δυναµική του ανέλιξη σε ένα πολύ πιο
αυστηρό περιβάλλον Κανονισµών και Ελέγχου µέσω του Ευρωπαϊκού Κεκτηµένου και των
οδηγιών της Κεντρικής Τράπεζας.
Οι πελάτες, µικροµεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους της
οικονοµίας, καθώς και οι ιδιοκτήτες τους, έχουν άµεση πρόσβαση στους Προσωπικούς
Λειτουργούς Πελατείας, οι οποίοι είναι άρτια καταρτισµένοι και προσφέρουν
ολοκληρωµένες λύσεις στις ανάγκες τους, µέσω ενός µεγάλου φάσµατος προϊόντων και
υπηρεσιών, τόσο της Τράπεζας όσο και του Οµίλου.
Ο Τοµέας Επιχειρήσεων αποτελείται από οκτώ Κέντρα Επιχειρήσεων σε όλη την ελεύθερη
Κύπρο. Τα Κέντρα είναι καταρτισµένα µε εξελιγµένα ηλεκτρονικά συστήµατα και σύγχρονη
τεχνολογία και οι διαδικασίες αξιολόγησης και έγκρισης δανείων έχουν απλοποιηθεί,
αυξάνοντας έτσι την αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητα.
Τοµέας Ιδιωτών
Τα τελευταία χρόνια η Ελληνική Τράπεζα βελτιώνει σηµαντικά τον τοµέα αυτό γι’αυτό και
ο τοµέας Ιδιωτών έχει µπει δυναµικά τα τελευταία χρόνια σε πορεία ανάπτυξης. Το δίκτυο
των καταστηµάτων συνέχισε να αναδιοργανώνεται µε βάση τις πραγµατικές ανάγκες του
Τοµέα ειδικά και του Οµίλου γενικότερα.
Μέχρι το τέλος του 2008 η Τράπεζα
λειτουργούσε 76 καταστήµατα.
Αξιοποιώντας την άµεση επαφή µε τον ιδιώτη πελάτη, σχεδιάστηκαν και προωθήθηκαν
πρωτοποριακά, ανταγωνιστικά και ευέλικτα προϊόντα και υπηρεσίες µε στόχο την
ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη.
Καταθετικά προϊόντα καθώς και πακέτα
διευκολύνσεων προς επαγγελµατικές οµάδες ιδιωτών είχαν µεγάλη απήχηση.
Κέντρα ∆ιεθνών Επιχειρήσεων
Τα Κέντρα ∆ιεθνών Επιχειρήσεων παρέχουν υψηλής ποιότητας εξυπηρέτησης στους
πελάτες τους.
Η φιλοσοφία αυτή βασίζεται στην αναγνώριση και ικανοποίηση των
εξειδικευµένων αναγκών των πελατών τους. Αυτό επιτυγχάνεται µε την επέκταση των
ωρών εργασίας µέχρι τις 6.00 µ.µ., τη διατήρηση ανταγωνιστικής τιµολογιακής πολιτικής,
τη διεύρυνση του δικτύου συνεργατών µέσω των οποίων προσελκύονται νέοι πελάτες, την
υιοθέτηση µιας πολυκαναλικής προσέγγισης στην εξυπηρέτηση πελατών και πάνω από όλα
µε τον κατά πολύ υψηλότερο βαθµό προσωπικής εξυπηρέτησης που προσφέρεται σε
σχέση µε τον ανταγωνισµό.
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Ιδιωτική Τραπεζική
Η Ιδιωτική Τραπεζική προσφέρει µια πιο προσωπική µορφή παροχής τραπεζικών
υπηρεσιών τόσον σε ξένους όσο και σε Κύπριους πελάτες, οι οποίοι αναζητούν
εναλλακτικές επιλογές για τις καταθέσεις τους καθώς και µια πιο ορθολογιστική κατανοµή
της κινητής τους περιουσίας.
∆ιεθνείς Συναλλαγές και ∆ιαχείριση ∆ιαθέσιµων Κύπρου
Η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων έχει την ευθύνη της διαχείρισης των διαθεσίµων της
Τράπεζας στην Κύπρο, ενεργώντας πάντοτε µέσα στα πλαίσια της πολιτικής και των ορίων
που καθορίζονται από την Επιτροπή ∆ιαχείρισης Στοιχείων Ενεργητικού- Παθητικού.
Με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την πλήρη φιλελευθεροποίηση του
χρηµατοοικονοµικού συστήµατος, και µε την χρήση αναβαθµισµένης τεχνολογικής
υποστήριξης, η Υπηρεσία διαδραµατίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αναβάθµιση και στον
εµπλουτισµό των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται στους πελάτες. Σε αυτά
συµπεριλαµβάνονται νέα πρωτοποριακά δοµηµένα προϊόντα και παράγωγα σε κυπριακές
λίρες και ξένα νοµίσµατα.
4.2.

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

4.2.1 Ελλάδα
Η Τράπεζα ξεκίνησε την επέκταση της στον Ελλαδικό χώρο το 1998 µε το άνοιγµα του
πρώτου καταστήµατος στην Αθήνα. Σήµερα διατηρεί 29 καταστήµατα στην Αττική,
Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα. Οι χορηγήσεις πελατών στην Ελλάδα ανήλθαν στα €1.101
εκατ. στο τέλος του 2008 ενώ οι καταθέσεις πελατών έφθασαν τα €915 εκατ.
4.2.2. Γραφεία Αντιπροσωπείας
Το Γραφείο Αντιπροσωπείας στο Γιοχάνεσπουργκ της Νοτίου Αφρικής εξυπηρετεί την
Ελληνική παροικία της χώρας µε µεγάλη επιτυχία από το 1998 που ξεκίνησε τη λειτουργία.
Η παρουσία της Τράπεζας στην Νότιο Αφρική δεν περιορίζεται στο καθ’ αυτό υπηρεσιακό
της ρόλο, αλλά έχει και µια έντονη παρουσία στα κοινωνικά δρώµενα της ελληνικής
κοινότητας, συµβάλλοντας στην περαιτέρω σύσφιξη του δεσµού του απόδηµου
ελληνισµού µε την ιδιαίτερη του πατρίδα.
Το Γραφείο Αντιπροσωπείας στη Μόσχα στοχεύει κυρίως στην προώθηση υπεράκτιων
εργασιών, συµβάλλοντας σηµαντικά στην περαιτέρω ανάπτυξη της Κύπρου ως κέντρου
προσφοράς διεθνών συναλλαγών.
Οι κύριες δραστηριότητες του Γραφείου είναι η
αντιπροσώπευση και η προώθηση των συµφερόντων της Τράπεζας στη ρωσική επικράτεια.
Μέσα στο 2007, έχει δοθεί άδεια από την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας για το άνοιγµα
γραφείου αντιπροσωπείας στην Αγία Πετρούπολη και από την Κεντρική Τράπεζας της
Ουκρανίας για άνοιγµα γραφείου αντιπροσωπείας στο Κίεβο. Το 2008, τα πιο πάνω
γραφεία αντιπροσωπείας έχουν ξεκινήσει τις εργασίες τους.
4.3.

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Ελληνική Τράπεζα (Χρηµατοδοτήσεις) Λτδ
Κατά το 1985 η Τράπεζα προχώρησε στη σύσταση της θυγατρικής εταιρείας Ελληνική
Τράπεζα (Χρηµατοδοτήσεις) Λτδ µε σκοπό να δραστηριοποιηθεί
στον τοµέα των
χρηµατοδοτήσεων ενοικιαγοράς. Οι κυριότερες χρηµατοδοτήσεις που ενδιαφέρουν τον
οργανισµό και που εµπίπτουν µέσα στις δραστηριότητές του είναι, µεταξύ άλλων,
χρηµατοδοτήσεις για αυτοκίνητα, µηχανήµατα, έπιπλα, ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.λ.π.
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Από της ίδρυσής της, η Εταιρεία παρουσίασε µία αξιόλογη ανάπτυξη και ξεπέρασε
παλαιότερους χρηµατοδοτικούς οργανισµούς, µε αποτέλεσµα να εξελιχθεί σε µια από τις
πλέον προσοδοφόρες υπηρεσίες της Τράπεζας.
Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λτδ
H Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λτδ ασχολείται µε προσφορά προϊόντων του κλάδου γενικών
ασφαλειών. H Εταιρεία αυτή συστάθηκε το Σεπτέµβριο του 1992 και ανέλαβε τις εργασίες
του υποκαταστήµατος στην Κύπρο της Pancyprian Insurance Company Limited. Η
Ελληνική Τράπεζα απέκτησε το Σεπτέµβριο του 1999 µε δηµόσια προσφορά πέραν του
99% του µετοχικού κεφαλαίου της Παγκυπριακής Ασφαλιστικής Λτδ.
Στόχοι της εταιρείας είναι η δηµιουργία νέων ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών, η
αναδιοργάνωση του µηχανισµού πωλήσεων στα καταστήµατα της Τράπεζας και η αυστηρή
συνέχιση της λειτουργίας της εταιρείας πάνω σε σωστές ασφαλιστικές αρχές και πρακτικές,
καθώς επίσης και η συστηµατική εκπαίδευση του προσωπικού και των ασφαλιστικών
διαµεσολαβητών, έτσι ώστε να παρέχεται η αποτελεσµατικότερη ανταπόκριση στις
απαιτήσεις των πελατών.
Ελληνική Ασφαλιστική Πρακτόρευση Λτδ
Η Ελληνική Ασφαλιστική Πρακτόρευση Λτδ ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2005. Σκοπός της
εταιρείας είναι η εξυπηρέτηση των υφιστάµενων πελατών των Ασφαλιστικών Υπηρεσιών οι
οποίοι διατηρούν ασφαλιστικά συµβόλαια (ζωής και γενικού κλάδου) τα οποία είχαν γίνει
µέσω της Τράπεζας µε άλλες ασφαλιστικές εταιρείες (εκτός της Παγκυπριακής
Ασφαλιστικής Λτδ και της Hellenic Alico Life Insurance Co Ltd), καθώς επίσης και η
επέκταση των εργασιών της και µεγιστοποίηση του πελατολογίου της µε προσφορά
εξειδικευµένων προϊόντων τα οποία δεν προσφέρονται από τις δύο προαναφερόµενες
εταιρείες του Οµίλου.
Hellenic Alico Life Insurance Co. Ltd
Η Hellenic Alico Life Insurance Company Ltd ιδρύθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2000 από την
Ελληνική Τράπεζα και την American Life Insurance Company (ALICO AIG Life) µε σκοπό
την προώθηση τραπεζοασφαλιστικών προιόντων στον τοµέα των ασφαλειών ζωής. Στις
20 Μαρτίου 2001 έλαβε άδεια για άσκηση ασφαλιστικών εργασιών και άρχισε τις
δραστηριότητες της στις 7 Μαίου 2001. Η Ελληνική Τράπεζα συµµετέχει στο µετοχικό
κεφάλαιο της εταιρείας µε ποσοστό 72,5% και η ALICO AIG Life µε ποσοστό 27,5%. Η
εταιρεία διανέµει τα τραπεζοασφαλιστικά της προϊόντα (συµπεριλαµβανοµένων
πιστοδοτικών, αποταµιευτικών, και προϊόντων απλής ασφάλειας, επενδυτικών
προγραµµάτων, καθώς και προϊόντων ατυχηµάτων και υγείας) µέσω του δικτύου
καταστηµάτων της Ελληνικής Τράπεζας.
Ελληνική Τράπεζα (Επενδύσεις) Λτδ
Η Ελληνική Τράπεζα (Επενδύσεις) Λτδ ιδρύθηκε το 1986 µε κύριο σκοπό την προσφορά
ενός πλήρους φάσµατος χρηµατοοικονοµικών και επενδυτικών υπηρεσιών στα πλαίσια της
αναπτυσσόµενης κυπριακής κεφαλαιαγοράς. Στις 12 Μαΐου 2003 η Ελληνική Τράπεζα
Επενδύσεις Λτδ έχει αποκτήσει άδεια λειτουργίας Κυπριακής Επιχείρησης Παροχής
Επενδυτικών Υπηρεσιών (Κ.Ε.Π.Ε.Υ) σύµφωνα µε τον Περί Επιχειρήσεων Παροχής
Επενδυτικών Υπηρεσιών Νόµο 2002/2003. Κύριος σκοπός της είναι η αναβαθµισµένη
προσφορά υπηρεσιών σε θεσµικούς επενδυτές και το ευρύ κοινό και η εισαγωγή
πρωτοποριακών επενδυτικών προϊόντων και µεθόδων διαχείρισης χαρτοφυλακίων. Οι
τοµείς δραστηριοτήτων της Ελληνικής Τράπεζας (Επενδύσεις) Λτδ περιλαµβάνουν
αναλύσεις εταιρειών, αξιολογήσεις των διαφόρων µετοχικών και οµολογιακών τίτλων,
αναλύσεις της αγοράς και των διαφόρων τοµέων ξεχωριστά, συµβουλευτικές υπηρεσίες σε
θέµατα
ξένων
επενδύσεων,
εκτέλεση
χρηµατιστηριακών
εντολών,
διαχείριση
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χαρτοφυλακίων, υπηρεσίες θεµατοφύλακα, αναδοχή νέων εκδόσεων, δηµοσιοποιήσεις
εταιρειών, εκδόσεις χρεογράφων, συµβουλευτικές υπηρεσίες σε θέµατα χρηµατοδοτήσεων
ιδιωτικών και δηµόσιων εταιρειών και µελέτες βιωσιµότητας.
Αθηνά Κυπριακή ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ
Η Αθηνά Κυπριακή ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ ιδρύθυκε στην Κύπρο στις 8 Φεβρουαρίου 1996
ως δηµόσια εταιρεία σύµφωνα µε τον Περί Εταιρειών Νόµο, Κεφ. 113. Οι µετοχές της
εταιρείας είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου από τον Μάϊο 1996. Τον
Ιούλιο 2007 η Ελληνική Τράπεζα, µετά από δηµόσια πρόταση εξαγοράς που διατύπωσε,
απέκτησε το 77,8% της εταιρείας. Η κυριότερη δραστηριότητα της Αθηνά Κυπριακή
∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ είναι η διαχείριση χαρτοφυλακίου επενδύσεων.
4.4.

ΜΟΝΑ∆ΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ

Πιστωτικές- Χρεωστικές Κάρτες- Αυτόµατες Ταµειακές Μηχανές
Η Υπηρεσία Καρτών διαχειρίζεται το πλαστικό χρήµα που εκδίδει η Τράπεζα καθώς και τις
συναλλαγές διαµέσου του ∆ικτύου Αυτόµατων Ταµειακών Μηχανών του Οµίλου στην
Κύπρο.
Η διαχείριση από την Υπηρεσία Καρτών του σηµαντικότερου συστήµατος
πληρωµών λιανικής τραπεζικής που διαθέτει ο Όµιλος, προσδίδει και τη σηµασία που
εναποθέτει η Τράπεζα τόσο στα αποτελέσµατα όσον και στην επάρκεια του εξοπλισµού και
τη στελέχωση της.
Η συνεχής βελτίωση της ποιοτικής εξυπηρέτησης των πελατών, καθώς επίσης και η
µεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των καρτών, αποτελούν τους πρωταρχικούς στόχους
της Υπηρεσίας Καρτών. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη µεθοδευµένη στρατηγική που ακολουθεί
η Υπηρεσία, η οποία περιλαµβάνει τη συνεχή επένδυση για αναβάθµιση της τεχνολογικής
υποδοµής των συστηµάτων ελέγχου και διαχείρισης καρτών, τη διαφοροποίηση και
απλοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών, την ανανέωση των σχεδίων κινήτρων, των
ειδικών προσφορών προς τους κατόχους καρτών καθώς επίσης και τη δηµιουργία
πρωτοποριακών προϊόντων καρτών.
Οι δραστηριότητες της Υπηρεσίας καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα καρτοπροϊόντων έχοντας ως
γνώµονα την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών. Η Τράπεζα διατηρεί Αυτόµατες Ταµειακές
Μηχανές (ΑΤΜ) σε όλα τα καταστήµατα σε όλη την Κύπρο, διευρύνοντας ακόµα
περισσότερο την 24ωρη εξυπηρέτηση που παρέχεται στους πελάτες.
Ηλεκτρονική Τραπεζική
Η Ηλεκτρονική Τραπεζική ∆ιαδικτύου (Hellenic Net Banking) προσφέρει ηλεκτρονικές
τραπεζικές υπηρεσίες πάνω σε 24-ώρη βάση και βοηθά τον Όµιλο στην εξυπηρέτηση
υφιστάµενων πελατών και στην προσέλκυση νέων τόσο από την Κύπρο όσο και από το
εξωτερικό. Κύρια χαρακτηριστικά του Hellenic Net Banking είναι η ευελιξία, η ταχύτητα, η
ασφάλεια, η εκτενής και περιεκτική πληροφόρηση και η δυνατότητα διαχείρισης των
λογαριασµών χωρίς περιορισµούς.
Υπηρεσία Θεµατοφυλακής
Η υπηρεσία αυτή είναι εξοπλισµένη µε συστήµατα πληροφορικής τελευταίας τεχνολογίας
τα οποία της επιτρέπουν να διεκπεραιώνει τις διαδικασίες θεµατοφυλακής και
εµπιστευµατοδοχής γρήγορα, µε ακρίβεια και ασφάλεια.
Με τη δηµιουργία ενός
προσεκτικά επιλεγµένου πλέγµατος συνεργατών στις πλείστες αγορές, η Υπηρεσία
προσφέρει πλήρες φάσµα προϊόντων θεµατοφυλακής τα οποία απευθύνονται τόσο στην
κυπριακή αγορά όσο και στις διεθνείς αγορές, όπως εκκαθάριση συναλλαγών, φύλαξη,
διαχείριση µετρητών, εταιρικές πράξεις, ανάκληση φόρων και υπηρεσία πληροφόρησης.
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∆ιατραπεζικές Σχέσεις Οµίλου
Η Υπηρεσία ∆ιατραπεζικών Σχέσεων διατηρεί άριστες σχέσεις µε ένα εκτεταµένο δίκτυο
ανταποκριτών τραπεζών, βασισµένη στις µακροχρόνιες επαγγελµατικές σχέσεις, οι οποίες
αναβαθµίζονται και αναπροσαρµόζονται συνεχώς έτσι που να εξυπηρετούν τις νέες
ανάγκες των προγραµµάτων και υπηρεσιών της Τράπεζας.
Στον τοµέα των ∆ιεθνών Πληρωµών η Τράπεζα έχει συνάψει ειδικές συµφωνίες µε
∆ιεθνείς Τράπεζες και οργανισµούς, συµµετέχει σε ειδικά προγράµµατα και έχει εφαρµόσει
νέα πρωτοποριακή τεχνολογία που διασφαλίζει την ταχύτερη και µε ευνοϊκότερους όρους
διεκπεραίωση των διεθνών πληρωµών των πελατών.
∆ιαχείριση Κινδύνων Οµίλου
Η ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Κινδύνων παρακολουθεί όλους τους κινδύνους στους οποίους
µπορεί να εµπλακεί ο Όµιλος λόγω των εξειδικευµένων Υπηρεσιών του οι οποίες
καλύπτουν όλες τις µορφές κινδύνων σε όλο το φάσµα εργασιών του Οµίλου µε στόχο τη
βελτίωση των µηχανισµών αναγνώρισης, επιµέτρησης, παρακολούθησης και περιορισµού
των κινδύνων του Οµίλου.
∆ιαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου
Η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου καθορίζει τις αρχές χρηµατοδότησης και
διαµορφώνει τη δανειοδοτική πολιτική του Οµίλου, µε γνώµονα τον περιορισµό του
πιστωτικού κινδύνου, την όσο το δυνατό πιο ορθολογιστική διασπορά του κινδύνου αυτού
στους διάφορους τοµείς της οικονοµίας και τη µεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των
χορηγήσεων.
∆ιαχείριση Λειτουργικού Κινδύνου
Η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου έχει την ευθύνη ανάπτυξης εξειδικευµένων
µεθόδων για τη διαχείριση των λειτουργικών κινδύνων, οι οποίες θα βοηθήσουν στην
έγκαιρη αναγνώριση και διόρθωση τυχόν ανεπαρκειών έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η
πλήρης συµµόρφωση του Οµίλου µε τις πρόνοιες της ∆εύτερης Συνθήκης της Βασιλείας,
τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις Οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.
Στόχος της Υπηρεσίας είναι να συµβάλει στον προγραµµατισµό για την ενσωµάτωση
διαφόρων διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων στις καθηµερινές εργασίες του Οµίλου.
∆ιαχείριση Κινδύνων Αγοράς και Ρευστότητας
Η Υπηρεσία έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και διαχείρισης των κινδύνων αγοράς
και ρευστότητας σε επίπεδο Οµίλου, µέσα στα πλαίσια της πολιτικής και ορίων που έχουν
καθοριστεί από την Επιτροπή ∆ιαχείρισης Στοιχείων Ενεργητικού-Παθητικού (Asset and
Liability Management Committee-ALCO). Η Επιτροπή έχει την ευθύνη να εφαρµόζει την
πολιτική του Συµβουλίου της Τράπεζας αναφορικά µε τους κινδύνους και την
επικερδότητα, που απορρέουν από στοιχεία του ισολογισµού.
Κανονιστική Συµµόρφωση Οµίλου
Η Υπηρεσία Κανονιστικής Συµµόρφωσης έχει ως κύρια δραστηριότητα τη θέσπιση και
εφαρµογή µέτρων και διαδικασιών για την έγκαιρη και διαρκή συµµόρφωση της Τράπεζας
προς το εκάστοτε εποπτικό και ρυθµιστικό πλαίσιο και ιδιαίτερα το πλαίσιο που σχετίζεται
µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του Οργανισµού για νοµιµοποίηση εσόδων από το
ξέπλυµα παράνοµου χρήµατος.
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Τµήµα Παρακολούθησης Χορηγήσεων
Η Υπηρεσία Παρακολούθησης Χορηγήσεων έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση της
ποιότητας του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας και προβαίνει στις απαραίτητες υποδείξεις
προς τους τοµείς των Μεγάλων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, του Τοµέα Επιχειρήσεων,
Ιδιωτών, ∆ιεθνών Επιχειρήσεων, τις εξαρτηµένες εταιρείες και το ∆ικτύο Καταστήµατων
Ελλάδος αναφορικά µε την βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου τους και στη
µείωση του πιστωτικού κινδύνου.
5.

∆ΟΜΗ ΟΜΙΛΟΥ

Η Ελληνική Τράπεζα ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ είναι η ιθύνουσα εταιρεία του Οµίλου. Πιο
κάτω παρουσιάζεται η δοµή του Οµίλου, κατά την ηµεροµηνία του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου.

Ελληνική Τράπεζα ∆ηµόσια
Εταιρεία Λτδ
Ελληνική Τράπεζα (Χρηµατοδοτήσεις) Λτδ
(100%)

Ελληνική Trust Ανώνυµη Εταιρεία
∆ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων (100%)

Ελληνική Τράπεζα (Επενδύσεις) Λτδ
(100%)

Ελληνική Trust Συµµετοχές Α.Ε
(99,99%)
99,99%
Ελληνική Ασφαλιστική Πρακτόρευση Ε.Π.Ε.
(99,50%)
Ελληνική Ασφαλιστική Πρακτόρευση Λτδ
(100%)
Αθηνά Κυπριακή ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ
(77,84%)

Hellenic Trade Services Ltd

Hellenic ALICO Life Insurance Company Ltd
(72,50%)
Hellenic Bank Trust and Finance Corporation
Ltd
(100%)
LLC CB HELLENIC BANK
(100%)

Athena High Technology Incubator Ltd
(100%)

Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λτδ
(99,99%)

Borenham Holdings Ltd
(100%)

LLC Format Invest
(100%)

0,01%

Hellenic Pancyprian
Insurance Agencies Ltd
(100%)

ΜΙΑ
(Αντιπροσωπείες
Ασφαλειών) Λτδ
(100%)

Ελληνική Παγκυπριακή
Ασφαλιστική (Κτηµατική)
Εταιρεία Λτδ
(100%)

Όλες οι εξηρτηµένες εταιρείες είναι εγγεγραµµένες και ασκούν τις κύριες δραστηριότητες
τους στην Κύπρο, εκτός της Ελληνική Trust Συµµετοχές Α.Ε., της Ελληνική Trust
Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕ∆ΑΚ) και της Ελληνική
Ασφαλιστική Πρακτόρευση Ε.Π.Ε. οι οποίες είναι εγγεγραµµένες και ασκούν τις κύριες
δραστηριότητες τους στην Ελλάδα. Η Hellenic Trade Services Limited είναι εγγεγραµµένη
στο Hong-Kong, όπου ασκεί την κύρια δραστηριότητα της. Επιπλέον, η Format Invest Ltd
είναι εγγεγραµµένη στη Ρωσία.
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Τον Οκτώβριο 2006 η Τράπεζα προχώρησε σε ουσιαστική επέκταση της υπάρχουσας
συνεργασίας της µε την American Life Insurance Co. (ALICO AIG Life) και στα αµοιβαία
κεφάλαια. Σύµφωνα µε το συµφωνητικό συνεργασίας που υπεγράφη µεταξύ των δύο
οργανισµών, η Ελληνική Trust Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων,
ανάθεσε τη διαχείριση των αµοιβαίων κεφαλαίων της στην ALICO AIG Α.Ε.∆.Α.Κ.
Παράλληλα, η Τράπεζα συµβάλλεται ως αντιπρόσωπος για την πώληση µεριδίων
αµοιβαίων κεφαλαίων µε την ALICO AIG Α.Ε.∆.Α.Κ. καθώς επίσης συµβάλλεται µέσω της
θυγατρικής της εταιρείας Ελληνικής Τράπεζας (Επενδύσεις) Λτδ µε την ALICO AIG
Α.Ε.∆.Α.Κ. για την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης (σύµβουλος
επενδύσεων) για δύο αµοιβαία κεφάλαια. Ενόψει των πιο πάνω και µετά από σχετική
έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ελλάδας, στις 20 ∆εκεµβρίου 2006 η Έκτακτη
Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Trust Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχείρισης Αµοιβαίων
Κεφαλαίων, αποφάσισε τη διάλυση της εταιρείας και το διορισµό εκκαθαριστών από την 1η
Ιανουαρίου 2007.
Κατά τη διάρκεια του 2007 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ελληνικής Τράπεζας αποφάσισε
όπως προχωρήσει στην άρση της λειτουργίας των θυγατρικών εταιρειών Hellenic
Pancyprian Insurance Agencies Ltd, ΜΙΑ (Αντιπροσωπείες Ασφαλειών) Λτδ και Ελληνική
Παγκυπριακή Ασφαλιστική (Κτηµατική) Εταιρεία Λτδ. Η διαδικασία αναµένετε να
ολοκληρωθεί το 2009.
Το Φεβρουάριο του 2009, η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας ενέγραψε την θυγατρική
εταιρεία, LLC CB Hellenic Bank, στο ρωσικό µητρώο εταιρειών και τον Μάρτιο 2009
καταβλήθηκε από την Τράπεζα το κεφάλαιο ύψους 375.000.000 Ρούβλια.
Στις 24 Απριλίου 2009, η Τράπεζα ανακοίνωσε πρόθεση για διενέργεια δηµόσιας πρότασης
για απόκτηση µέχρι 100% του µετοχικού κεφαλαίου της Αθηνά Κυπριακή ∆ηµόσια
Εταιρεία Λτδ ‘‘Αθηνά’’. Η αντιπαροχή που θα προσφερθεί είναι µία (1) µετοχή της
Ελληνικής Τράπεζας για κάθε τρείς (3) µετοχές της ‘‘Αθηνά’’. Η οριστική απόφαση για
διενέργεια δηµόσιας πρότασης τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης των µετόχων της Ελληνικής Τράπεζας που θα πραγµατοποιηθεί στις 20 Μαΐου
2009 για έκδοση των µετοχών που θα προσφερθούν ως αντάλλαγµα για τις µετοχές της
‘‘Αθηνά’’.
6.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Κατά την ηµεροµηνία του Ενηµερωτικού ∆ελτίου ο Όµιλος απασχολεί 2.057 προσωπικό, εκ
των οποίων οι 1.567 απασχολούνται στην Κύπρο και οι 492 στο εξωτερικό.
Η γεωγραφική κατανοµή του προσωπικού του Οµίλου κατά την περίοδο 2006 – 2008 και
κατά την ηµεροµηνία του Ενηµερωτικού ∆ελτίου είχε ως εξής:

Κύπρος
Εξωτερικό
Σύνολο προσωπικού

Ηµεροµηνία
Ενηµερωτικού
∆ελτίου
1.567
492
2.059

31/12/2008

31/12/2007

31/12/2006

1.573
490
2.063

1.494
422
1.916

1.434
398
1.832
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7.

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

7.1.

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας απαρτίζεται από 13 µέλη και αποτελείται από τους:
Μη Εκτελεστικός Μη
Ανεξάρτητος
Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παναγιώτου, Γεωλόγος
Γεννήθηκε στις 3 Ιανουαρίου 1940. Σπούδασε Φυσιογνωσία και
Γεωγραφία στο Πανεπιστήµιο της Αθήνας στην Ελλάδα και
Γεωλογία / Οικονοµική Γεωλογία στο Imperial College of Science
and Technology στο Λονδίνο και το Πανεπιστήµιο New Brunswick
στον Καναδά. ∆ιετέλεσε ∆ιευθυντής ∆ιοίκησης στο Υπουργείο
Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και Γενικός
∆ιευθυντής των Υπουργείων ∆ικαιοσύνης και ∆ηµόσιας Τάξης και
Εσωτερικών και Υπουργός Εσωτερικών. Το 2002 διορίστηκε
Υπουργός Εσωτερικών και υπηρέτησε µέχρι τον Φεβρουάριο του
2003. ∆ιετέλεσε επίσης Πρόεδρος της Αγγλικής Σχολής και της
Τσιµεντοποιίας Βασιλικού ∆ηµόσιας Εταιρείας Λτδ. Τον Μάρτιο
2005 διορίστηκε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Ελληνικής Τράπεζας ∆ηµόσιας Εταιρείας Λτδ και από την 1η
Ιουνίου 2005 εκλέγηκε Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Μη Εκτελεστικός
Ανεξάρτητος
Αντιπρόεδρος

Ανδρέας Μ. Μουσιούττας, ∆ικηγόρος
Γεννήθηκε στις 29 Απριλίου 1939.
Αποφοίτησε από το
Παγκύπριο Γυµνάσιο στη Λευκωσία και κατέχει δίπλωµα νοµικής
από τη Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Είναι µέλος
του Παγκύπριου ∆ικηγορικού Συλλόγου. ∆ιετέλεσε Υπουργός
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το 1985 µέχρι το
1988, από το 1993 µέχρι το 1997 και από το 1998 µέχρι το
Φεβρουάριο του 2003.
Υπηρέτησε επίσης ως Πρόεδρος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισµού Κύπρου, καθώς
επίσης και σε άλλα Συµβούλια δηµόσιων εταιρειών.

Εκτελεστικό Μη
Ανεξάρτητο Μέλος

Μάκης Κεραυνός, Οικονοµολόγος
Ο κ. Μάκης Κεραυνός γεννήθηκε στη Λάρνακα στις 18
∆εκεµβρίου 1951.
Σπούδασε οικονοµικά στο Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών (1973-1977) και στην
συνέχεια έκανε µεταπτυχιακές σπουδές στα οικονοµικά της
ανάπτυξης, στο Πάντειο Πανεπιστήµιο (1977-1978). Το 1986
αποκτά το Master in Industrial Management από το πανεπιστήµιο
Kensington. Με υποτροφία του Προγράµµατος Αναπτύξεως των
Ηνωµένων Εθνών, έτυχε µετεκπαίδευσης στο Oxford Brooks
University σε θέµατα Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού και
παροχής
συµβουλευτικών
υπηρεσιών
σε
Μικροµεσαίες
Επιχειρήσεις, στο Πρόγραµµα ΕΤΡ του European Foundation for
Management Development.
Για σειρά ετών εργάστηκε ως
ανώτερο διευθυντικό στέλεχος στην οικονοµική και εµπορική
διεύθυνση και ως Γενικός ∆ιευθυντής σε µεγάλες εταιρείες στο
εξωτερικό και στην Κύπρο. ∆ιετέλεσε Υπουργός Οικονοµικών και
Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας. Συµµετείχε ενεργά στο Συµβούλιο Υπουργών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECOFIN). Με την ιδιότητα του Υπουργού
Οικονοµικών, διορίστηκε ∆ιοικητής της ∆ιεθνούς Τράπεζας, της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Ανασυγκρότησης και Αναπτύξεως στην Κύπρο, συµµετέχοντας
ενεργά στις εργασίες και δραστηριότητες των Τραπεζών αυτών.
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Την 1η Σεπτεµβρίου 2005 διορίστηκε Ανώτατος Εκτελεστικός
∆ιευθυντής του Οµίλου της Ελληνικής Τράπεζας ∆ηµόσια Εταιρεία
Λτδ.
Μη εκτελεστικό Μη
Ανεξάρτητο µέλος

Ιάκωβος Γ. Ιακώβου, Εργολήπτης, Επιχειρηµατίας
Γεννήθηκε στις 7 Μαρτίου 1948.
Σπούδασε Scientific
Management στο Art & Science College.
Είναι ∆ιοικητικός
Σύµβουλος σε αριθµό εταιρειών του συγκροτήµατος Iacovou
Brothers, µεταξύ των οποίων οι Iacovou Brothers Concrete Ltd,
Iacovou Brothers Quarries Ltd, Σκυροποιϊα ΠΕΚΟ Λτδ, Αδελφοί
Ιακώβου Α.Ε. και Αδελφοί Ιακώβου ΕΠΕ. Είναι επίσης ∆ιοικητικός
Σύµβουλος στις εταιρείες Hermes Airports Ltd και Omnistock Ltd.
Είναι Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας
από τον Μάρτιο 2007. Επίσης είναι Πρόεδρος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Αθηνά Κυπριακή ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ

Μη Εκτελεστικό
Ανεξάρτητο Μέλος

Αντώνης Ι. Πιερίδης, Σύµβουλος Επιχειρήσεων
Γεννήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 1936.
Αποφοίτησε από το
Παγκύπριο Γυµνάσιο και σπούδασε στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο
Αθηνών. ∆ιετέλεσε Γενικός ∆ιευθυντής της Οµοσπονδίας
Εργοδοτών και Βιοµηχάνων (ΟΕΒ) από το 1978 µέχρι τον Ιούνιο
2002, Υπουργός Εµπορίου και Βιοµηχανίας (1976-1978), Μέλος
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισµού Κύπρου, της
Κυπριακής Εταιρείας Φυτειών Φασουρίου, της Αρχής Ανάπτυξης
Ανθρώπινου ∆υναµικού και ∆ιευθυντής Εργασιακών και ∆ηµοσίων
Σχέσεων της Κυπριακής Μεταλλευτικής Εταιρείας, µέλος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας, της
Εκτελεστικής
Επιτροπής
της
Ένωσης
Βιοµηχανικών
και
Εργοδοτικών Οργανώσεων και της Εκτελεστικής Επιτροπής της
∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργοδοτών. Τώρα δραστηριοποιείται στην
παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών στους τοµείς της Γενικής
∆ιεύθυνσης και της Κατάρτισης ∆ιευθυντικών Στελεχών, µέσω
της εταιρείας Αντώνης Πιερίδης & Συνεργάτες Λτδ.

Μη Εκτελεστικό
Ανεξάρτητο Μέλος

∆ηµήτρης Ι. Ηλιάδης, ∆ικηγόρος
Γεννήθηκε την 1 Φεβρουαρίου 1947. Σπούδασε νοµικά στη
Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών. ∆ιετέλεσε Βουλευτής
από το 1985 µέχρι το 2001, Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Περιβάλλοντος και µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής
του Κοινοπολιτειακού Συνδέσµου. Είναι µέλος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου διαφόρων εταιρειών.
Μέλος του European
Association of Legislation από το 1990.

Μη Εκτελεστικό
Ανεξάρτητο Μέλος

Σωτήρης Z. Καλλής, Επιχειρηµατίας
Γεννήθηκε στις 26 Ιουλίου 1945. Είναι Εκτελεστικός Σύµβουλος
της ιδιωτικής εταιρείας Γ. Καλλής (Βιοµήχανοι) Λτδ µε
βιοµηχανικές και εµπορικές δραστηριότητες στην Κύπρο και στο
εξωτερικό.
Είναι µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΟΕΒ και µέλος του Εργατικού
Συµβουλευτικού Σώµατος.
∆ιετέλεσε µέλος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Universal Life Insurance Company Ltd και της
Universal Bank Public Ltd από το ∆εκέµβριο 2004 µέχρι την 31η
Μαΐου 2005. Επίσης διετέλεσε και Πρόεδρος του Παγκύπριου
Συνδέσµου Βιοµηχανιών Ένδυσης.
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Μη Εκτελεστικό
Ανεξάρτητο Μέλος

Χαράλαµπος Π. Παναγιώτου, Λογιστής
Γεννήθηκε στις 6 Ιουλίου 1971.
Σπούδασε Management
Sciences στο London School of Economics and Political Science.
Και είναι µέλος του Institute of Chartered Accountants in England
and Wales (ICAEW) και του Συνδέσµου Εγκεκριµένων Λογιστών
Κύπρου.
Το 1996 µέχρι και το 1999 εργαζόταν στη Λαΐκή
Κυπριακή Τράπεζα Λτδ ενώ από το 2000 µέχρι σήµερα εργάζεται
στην Ιερά Μητρόπολη Πάφου ως Οικονοµικός ∆ιευθυντής και ως
Εκτελεστικός Σύµβουλος στις εταιρείες St George Hotel
(Management) Ltd και Tsada Golf Club.
Είναι µέλος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου διαφόρων εταιρειών του Συγκροτήµατος
της Ελληνικής Μεταλλευτικής Εταιρείας.

Μη Εκτελεστικό
Ανεξάρτητο Μέλος

Ιωάννης X. Χαριλάου, Λογιστής
Γεννήθηκε στις 3 Απριλίου 1966. Είναι κάτοχος του πτυχίου ΜΒΑ
του Πανεπιστηµίου Leicester του Ηνωµένου Βασιλείου. Είναι
µέλος του Ανεγνωρισµένου Σώµατος Λογιστών του Ηνωµένου
Βασιλείου “The Chartered Association of Certified Accountants”,
µέλος του Ανεγνωρισµένου Σώµατος Λογιστών του Ηνωµένου
Βασιλείου“Association of International Accountants” και µέλος
του Σώµατος των Ηνωµένων Πολιτειών “Association of Certified
Fraud Examiners”. Είναι Μέλος του Συµβουλίου του Συνδέσµου
Εγκεκριµένων Λογιστών Κύπρου.
Από το 2003 είναι ο
∆ιευθυντής του Κεντρικού Εκκλησιαστικού Ταµείου και του
Ελεγκτικού Τµήµατος της Εκκλησίας της Κύπρου.
Είναι
Αντιπρόεδρος του Συνδέσµου Εγκεκριµένων Λογιστών Κύπρου
και µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου διαφόρων εταιρειών του
συγκροτήµατος της Ελληνικής Μεταλλευτικής Εταιρείας, της
Logosnet Services Ltd, της Πληροφορικής και Πολιτιστικής
Εταιρείας ‘ο Λόγος’ και άλλων ιδιωτικών εταιρειών και άλλων
συνδεδεµένων της εταιρειών.

Μη Εκτελεστικό
Ανεξάρτητο Μέλος

Γεώργιος K. Παύλου, Λογιστής
Γεννήθηκε στη Λευκωσία στις 7 Φεβρουαρίου 1959 και
αποφοίτησε από το Εµπορικό Λύκειο Λευκωσίας το 1976.
Σπούδασε Business Studies/ Accounting στο Λονδίνο και είναι
κάτοχος του διπλώµατος του British Educational Council. Κατέχει
επίσης το δίπλωµα του Association of Business Executives στο
οποίο είναι µέλος από το 1980. Το 1983 εργοδοτήθηκε από το
Ελεγκτικό Τµήµα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου
ενώ το 1986 ανέλαβε τη θέση του Οικονοµικού ∆ιευθυντή της
Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής Κύκκου. Είναι µέλος
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ελληνικής Μεταλλευτικής
Εταιρείας.

Μη Εκτελεστικό
Ανεξάρτητο Μέλος

Κυριάκος Ε. Γεωργίου, Ανώτερος ∆ιοικητικός Λειτουργός /
Ερευνητής
Γεννήθηκε στις 23 Μαΐου 1960.
Σπούδασε Mechanical
Engineering στο πανεπιστήµιο του Houston στο Texas και
ακολούθως απέκτησε και τον τίτλο του M.B.A από το ίδιο
πανεπιστήµιο. Είναι
Ανώτερος
∆ιοικητικός
Λειτουργός
&
Ερευνητής στο Κέντρο Ερευνών & Ανάπτυξης του Intercollege
όπως επίσης και λέκτορας σε θέµατα ∆ιεύθυνσης Επιχειρήσεων
και Τραπεζικών Σπουδών στο Intercollege.
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Είναι µέλος του Επιστηµονικού Τεχνικού Επιµελητηρίου Κύπρου
(Ε.Τ.Ε.Κ.) στον τοµέα της Μηχανολογίας, του American Society
of
Mechanical
Engineers,
του
Κυπριακού
Συνδέσµου
Πληροφορικής και του Κυπριακού Συνδέσµου ∆ιεύθυνσης
Ανθρώπινου ∆υναµικού.
Εκτελεστικό Μη
Ανεξάρτητο Μέλος

Πιερής Θ. Θεοδώρου, Νοµικός Σύµβουλος / Τραπεζίτης
Γεννήθηκε στις 5 Οκτωβρίου 1947,
Σπούδασε νοµικά στο
Πανεπιστήµιο του Λονδίνου και στο Middle Temple Inns of Court.
Κατέχει θέση Εκτελεστικού ∆ιοικητικού Συµβούλου και Γενικού
∆ιευθυντή στον Όµιλο της Ελληνικής Τράπεζας ∆ηµόσιας
Εταιρείας Λτδ µε ευθύνη για τις Νοµικές Υπηρεσίες, τις Υπηρεσίες
Ανθρώπινου ∆υναµικού, τη Στρατηγική Ανάπτυξη, την Ανάκτηση
Χρεών, τις Υπηρεσίες Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και της
Γραµµατείας της Τράπεζας. Εκπροσωπεί την Ελληνική Τράπεζα
στο
∆ιοικητικό
Συµβούλιο
του
Κυπριακού
Εργοδοτικού
Συνδέσµου Τραπεζών. Ήταν ενεργά αναµεµειγµένος σε
χρηµατιστηριακά θέµατα από τα πρώτα χρόνια του ανεπίσηµου
Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου (1979-1996) και ήταν ιδρυτικό
µέλος, το 1988, του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου
∆ηµοσίων (Εισηγµένων) Εταιρειών Κύπρου, του οποίου
προεδρεύει από το 1997. Είναι επίσης µέλος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου των EuropeanIssuers που αποτελεί οµοσπονδία
συνδέσµων εισηγµένων εταιρειών της Ευρώπης και από το 1987,
ενεργό µέλος της Τραπεζικής Επιτροπής του ∆ιεθνούς Εµπορικού
Επιµελητηρίου (I.C.C.) ενώ από το 1990 είναι µέλος της Εθνικής
Επιτροπής Κύπρου του I.C.C. Είναι επίσης µέλος της Ειδικής
Οµάδας Εργασίας του I.C.C. για θέµατα Uniform Rules for
Demand Guarantees και µέλος του Editorial Board του Journal of
International Banking Regulation. Είναι ∆ιοικητικός Σύµβουλος σε
αριθµό εξηρτηµένων εταιρειών του Οµίλου της Ελληνικής
Τράπεζας.

Μη Εκτελεστικό
Ανεξάρτητο Μέλος

Κυριάκος Ι. ∆ρουσιώτης, Οικονοµολόγος / Οικονοµικός
Σύµβουλος
Γεννήθηκε στην Πάφο το 1955. Σπούδασε οικονοµικές επιστήµες
στην Ανωτάτη Σχολή Οικονοµικών και Εµπορικών Επιστηµών
Αθηνών και είναι εγκεκριµένος λογιστής. Εργάσθηκε από το 1980
έως το 1985 στο διεθνή οίκο ελεγκτών – οικονοµικών
συµβούλων Arthur Andersen & Co. Από τo 1987 ίδρυσε και
λειτουργεί µέχρι σήµερα στην Πάφο τον οίκο οικονοµικών
συµβούλων Droushiotis & Co. ∆ιατέλεσε οικονοµικός σύµβουλος
σε όλους τους ∆ήµους της επαρχίας Πάφου. Το 2003 εκλέγηκε
Πρόεδρος του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Πάφου
και είναι επίσης µέλος της εκτελεστικής επιτροπής του Κ.Ε.Β.Ε.,
Πρόεδρος του Φορέα Τουριστικής Ανάπτυξης Πάφου και µέλος
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας Paphos Aphrodite
Festival. Είναι µέλος του Συνδέσµου Πτυχιούχων Εγκεκριµένων
Λογιστών / Ελεγκτών Κύπρου και ∆ιαπιστευµένος Σύµβουλος
Μελετών από το Ίδρυµα Τεχνολογίας Κύπρου.
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7.1.1 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Επιτροπή Ελέγχου
Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τους πιο κάτω ∆ιοικητικούς Συµβούλους:
Πρόεδρος:
Μέλη:

Αντώνης Ι. Πιερίδης
Ιωάννης Χ. Χαριλάου
Γεώργιος Κ. Παύλου
Κυριάκος Ε. Γεωργίου
Σωτήρης Ζ. Καλλής

Η Επιτροπή Ελέγχου συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα και εξετάξει σύµφωνα µε τις
αρµοδιότητες της, τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και ειδικότερα τα θέµατα της
έκτασης και επάρκειας των προβλέψεων για τυχόν αποµείωση στην αξία των χορηγήσεων
καθώς και της επάρκειας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και προβαίνει σε ανάλογες
εισηγήσεις προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Επιτροπή Αµοιβών
Η Επιτροπή Αµοιβών απαρτίζεται από 5 µέλη:
Πρόεδρος:
Μέλη:

∆ηµήτρης Ι. Ηλιάδης
Σωτήρης Ζ. Καλλής
Κυριάκος Ε. Γεωργίου
Ιάκωβος Γ. Ιακώβου
Κυριάκος Ι. ∆ρουσιώτης

Η Επιτροπή Αµοιβών συνέρχεται όταν και εφ’ όσον τίθενται θέµατα καθορισµού ή
αναθεώρησης απολαβών των Εκτελεστικών Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθώς και
των Γενικών ∆ιευθυντών του Οµίλου της Ελληνικής Τράπεζας και άλλα θέµατα της
αρµοδιότητας της και, αφού µελετήσει όλες τις συναφείς παραµέτρους και δεδοµένα,
προβαίνει σε ανάλογες εισηγήσεις προς την ολοµέλεια του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Επιτροπή ∆ιορισµών & Εσωτερικής ∆ιακυβέρνησης
Η Επιτροπή ∆ιορισµών απαρτίζεται από τους:
Πρόεδρος:
Μέλη:

∆ρ. Ανδρέας Π. Παναγιώτου
Ανδρέας Μ. Μουσιούττας
Ιάκωβος Γ. Ιακώβου
Γεώργιος Κ. Παύλου
Σωτήρης Ζ. Καλλής
Χαράλαµπος Π. Παναγιώτου

Η Επιτροπή ∆ιορισµών επιλαµβάνεται συνήθως του θέµατος επιλογής ικανών και
κατάλληλων ατόµων για διορισµό ως Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, είτε για
πλήρωση εκτάκτως κενωθείσας ή κενής θέσης είτε µετά την αφυπηρέτηση Μελών του
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε βάση την πολιτική για αφυπηρέτηση λόγω ορίου ηλικίας και
προβαίνει σε ανάλογες εισηγήσεις προς την ολοµέλεια του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
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Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων
Η Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων απαρτίζεται από 6 µέλη:
Πρόεδρος:
Μέλη:

Ανδρέας Μ. Μουσιούττας
Αντώνης Ι. Πιερίδης
Ιωάννης Χ. Χαριλάου
Χαράλαµπος Π. Παναγιώτου
Πιερής Θ. Θεοδώρου
Κυριάκος Ι. ∆ρουσιώτης

Ο ρόλος της Επιτροπής είναι η εξέταση των διαφόρων Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Κινδύνων
(πιστωτικού, λειτουργικού, αγοράς και ρευστότητας) του Οµίλου της Ελληνικής Τράπεζας
και της αποτελεσµατικότητας τους καθώς και των πολιτικών που τα διέπουν και η υποβολή
των ανάλογων αναφορών και συστάσεων προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας.
7.2.

ΑΝΩΤΕΡΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

Μάκης Κεραυνός

Ανώτατος Εκτελεστικός ∆ιευθυντής

Πιερής Θ.
Θεοδώρου

Γενικός ∆ιευθυντής

Μάριος Κληρίδης

Ο ∆ρ. Μάριος Κληρίδης γεννήθηκε στις 7 Μαρτίου 1953. Σπούδασε
στο London School of Economics όπου πήρε BSC, MSc και PhD στα
οικονοµικά. Κατά τη διάρκεια του διδακτορικού του, εργαζόταν
διδάσκοντας στο Πανεπιστήµιο. Το 1982 προσλήφθηκε στην
Ελληνική Τράπεζα στο Τµήµα Προγραµµατισµού και Οικονοµικών
Μελετών. Τον Ιούλιο του 2001 ανέλαβε την προεδρία της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου µε 5-ετές συµβόλαιο.
Κατά την
αποχώρηση του από την Ελληνική Τράπεζα ήταν υπεύθυνος για τα
Τµήµατα Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Μελετών, Μάρκετινγκ,
Πιστωτικών Καρτών και Τοµέα Ιδιωτών, Τµήµα ∆ιεθνών
Συναλλαγών και ∆ιαθεσίµων και την Ελληνική Τράπεζα (Επενδύσεις)
Λτδ. Από τον Ιούλιο του 2006 διορίστηκε ως Γενικός ∆ιευθυντής στη
∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Κινδύνων του Οµίλου της Ελληνικής
Τράπεζας.

Γλαύκος Μαύρος

Σπούδασε οικονοµικές επιστήµες στην Αγγλία και είναι κάτοχος
πτυχίου στα Οικονοµικά του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου στον
κλάδο των Τραπεζικών Ιδρυµάτων και Χρηµατοοικονοµικών
Θεµάτων. Εργάστηκε για 3 χρόνια στη First Boston Corporation,
Αµερικανική Τράπεζα Επενδύσεων µε έδρα το Λονδίνο και µε
εξειδίκευση στην επεξεργασία οικονοµικών δεδοµένων Οργανισµών
για παραχώρηση Eurobonds και syndicated loans. To 1978
επέστρεψε στην Κύπρο και προσλήφθηκε στην Ελληνική Τράπεζα.
Τα πρώτα 10 χρόνια εργάστηκε στο Τµήµα ∆ανειοδοτήσεων. Κατά
την υπηρεσία του στην Ελληνική Τράπεζα διετέλεσε Γενικός
∆ιευθυντής
της
εξηρτηµένης
εταιρείας
Ελληνική
Τράπεζα
(Χρηµατοδοτήσεις) Λτδ, Περιφερειακός ∆ιευθυντής της Επαρχίας
Λευκωσίας έχοντας επίσης τη γενική επίβλεψη των πλήρως
εξηρτηµένων εταιρειών Ελληνική Τράπεζα (Χρηµατοδοτήσεις) Λτδ
και Ελληνική Τράπεζα (Φάκτορς) Λτδ καθώς επίσης και την εποπτεία
όλων των καταθετικών προϊόντων της Τράπεζας. Από το 2001
προάχθηκε στο βαθµό του Βοηθού Γενικού ∆ιευθυντή µε
αρµοδιότητες στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, τον τοµέα διεθνών
δραστηριοτήτων, το Γραφείο Αντιπροσωπείας της Μόσχας, καθώς
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επίσης και την εποπτεία όλων των καταθετικών προϊόντων της
Τράπεζας. Από την 01/01/2008 αναβαθµίστηκε στο βαθµό του
Γενικού ∆ιευθυντή Ανάπτυξης Τραπεζικών Εργασιών του Οµίλου.
∆ιετέλεσε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου
Επενδυτών Κύπρου. Τώρα είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του Κύπρο-Ισπανικού Συνδέσµου, του Κύπρο-Ρωσικού Συνδέσµου,
του Συµβουλίου της Παγκυπριακής Ασφαλιστικής Λτδ, της
Ελληνικής Τράπεζας (Χρηµατοδοτήσεις) Λτδ καθώς επίσης και της
LLC CB “ Hellenic Bank” .
Θωµάς
Στυλιανού

Είναι πτυχιούχος στην Ηλεκτρολογία και την Επιστήµη των
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πανεπιστηµίου του Μάντσεστερ και
είναι µέλος του British Computer Society και Charter Engineer του
British Engineering Council. Κατείχε διάφορες θέσεις που σχετίζονται
µε την Τεχνολογία της Πληροφορικής σε οργανισµούς στην Κύπρο
και το εξωτερικό όπως Ανώτερος Προγραµµατιστής και Ανώτερος
Αναλυτής/Σχεδιαστής Συστηµάτων Πληροφορικής.
∆ιετέλεσε
Ανώτερος ∆ιευθυντής και Βοηθός Γενικός ∆ιευθυντής για σειρά ετών
σε διάφορα τµήµατα της Τράπεζας και από το 1979 είχε τον
πρωτεύοντα ρόλο στο σχεδιασµό και υλοποίηση της στρατηγικής
συστηµάτων Πληροφορικής και τη δηµιουργία της Υπηρεσίας
Ηλεκτρονικής Τραπεζικής της Τράπεζας. Σαν Γενικός ∆ιευθυντής
του Οµίλου έχει την ευθύνη για όλα τα τµήµατα Λειτουργικής
Υποστήριξης όπως ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, Οργάνωσης και
Μεθόδων,
Πληροφορικής
και
Τεχνολογίας,
Ηλεκτρονικής
Τραπεζικής, ∆ιεθνών Πληρωµών και ∆ιεθνών Συναλλαγών,
Τεχνικών Υπηρεσιών και ∆ιαχείρισης Περιουσίας. Είναι ∆ιευθυντής
Ποιότητας και ∆ιοικητικός Σύµβουλος εξαρτηµένων εταιρειών του
Οµίλου.

Νέαρχος
Μαραγκός

Γεννήθηκε το 1960 στην Λεµεσό. Είναι παντρεµένος και πατέρας
δύο παιδιών. Ο κ. Νέαρχος Μαραγκός εργάστηκε στην Τράπεζα
Μπάρκλεϋς από το 1985 µέχρι το 1996, σε διάφορες θέσεις στη
Λεµεσό, στη Λευκωσία, και στην Ελλάδα. Το 1996 η εξαγορά της
Μπάρκλεϋς από την Ελληνική Τράπεζα τον βρίσκει ∆ιευθυντή
Προσωπικού και Εσωτερικού Ελέγχου. Επιστρέφει στη Λεµεσό και
αναλαµβάνει τον Τοµέα των Μεγάλων Επιχειρήσεων. Τον Ιούλιο
του 2000 αναλαµβάνει τη θέση του Περιφερειακού ∆ιευθυντή
Λεµεσού και το Σεπτέµβριο του 2002 τη θέση του Γενικού ∆ιευθυντή
της Παγκυπριακής Ασφαλιστικής Λτδ και των Ασφαλιστικών
Εργασιών του Συγκροτήµατος της Ελληνικής Τράπεζας. Από τον
Μάρτιο του 2005 έχει αναλάβει τα καθήκοντα του Γενικού
∆ιευθυντή της Ελληνικής Τράπεζας στην Ελλάδα. Αποφοίτησε από
την Αγγλική Σχολή Λευκωσίας και σπούδασε στις Ηνωµένες
Πολιτείες Αµερικής.
Είναι κάτοχος πτυχίου Μηχανολόγου
Μηχανικού, Banking Diploma και Financial Studies Diploma του
Chartered Institute of Bankers του Ηνωµένου Βασιλείου, στο οποίο
είναι και Επίτιµο Μέλος.
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7.3.

∆ΗΛΩΣΕΙΣ
ΜΕΛΩΝ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ

ΑΝΩΤΕΡΩΝ

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα Ανώτερα ∆ιευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας
δήλωσαν τα ακόλουθα:

8.

•

∆εν διατηρούν οικογενειακούς δεσµούς µέχρι 2ου βαθµού µε µέλη των διοικητικών,
διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων της Τράπεζας ή διευθυντικά στελέχη της
Τράπεζας.

•

∆εν υφίστανται καταδικαστικές αποφάσεις ποινικού δικαστηρίου εναντίον τους για
τέλεση δόλιας πράξης κατά τα πέντε τελευταία έτη.

•

∆εν υπήρξε εναντίον τους ή εναντίον συνδεδεµένων µε αυτούς εταιρειών
οποιαδήποτε διαδικασία πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης ή εκκαθάρισης κατά
τη διάρκεια των πέντε τουλάχιστον τελευταίων ετών.

•

∆εν έχουν γίνει αποδέκτες οποιασδήποτε δηµόσιας επίσηµης κριτικής ή/και
κύρωσης εκ µέρους των καταστατικών ή ρυθµιστικών αρχών ή τυχόν
επαγγελµατικών οργανώσεων στις οποίες µετέχουν, και δεν έχουν παρεµποδιστεί
από δικαστήριο να ενεργούν µε την ιδιότητα του µέλους της διοίκησης της
Εταιρείας ή να παρεµβαίνουν στη διαχείριση ή στο χειρισµό των υποθέσεων της
Εταιρείας κατά τη διάρκεια των πέντε τελευταίων ετών.

•

Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το αξίωµα τους δεν δηµιουργούν στο πρόσωπο
τους οποιαδήποτε σύγκρουση µε ιδιωτικά τους συµφέροντα ή άλλες υποχρεώσεις
τους.

•

Η τοποθέτηση στο αξίωµα τους δεν είναι αποτέλεσµα οποιασδήποτε ρύθµισης ή
συµφωνίας µετόχων της Εταιρείας ή συµφωνίας µεταξύ της Εταιρείας και πελατών
της, προµηθευτών της ή άλλων προσώπων.

•

Πλην των περιορισµών που προκύπτουν από την κείµενη νοµοθεσία, δεν υφίσταται
στο πρόσωπο τους οποιοσδήποτε συµβατικός περιορισµός ο οποίος αφορά τη
διάθεση, εντός ορισµένης χρονικής περιόδου, των κινητών αξιών που κατέχουν
στην Εταιρεία.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ,
∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

ΑΝΩΤΕΡΩΝ

1. Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, κανένας ∆ιοικητικός
Σύµβουλος δεν έχει οποιοδήποτε συµφέρον, άµεσο ή έµµεσο, σε οποιοδήποτε
περιουσιακό στοιχείο το οποίο η Τράπεζα και οι εξηρτηµένες από αυτή εταιρείες
απόκτησαν τα τελευταία δύο χρόνια ή που σκοπεύουν να αγοράσουν ή να πωλήσουν,
εξ’ όσων σήµερα οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι γνωρίζουν.
2. Κανένας ∆ιοικητικός Σύµβουλος, διευθυντής ή όργανο εποπτείας δεν έχει ή είχε κατά
το τελευταίο και τρέχον οικονοµικό έτος οποιοδήποτε συµφέρον σε µη συνήθεις
συναλλαγές µε την Τράπεζα ή οποιαδήποτε εξαρτηµένη της.
3. Κανένας από τους ∆ιοικητικούς Συµβούλους δεν είναι εκτελεστικός σύµβουλος έχοντας
οποιαδήποτε ειδική συµφωνία ή συµβόλαιο που να συνεπάγεται την καταβολή
αποζηµιώσεων σε περίπτωση τερµατισµού των υπηρεσιών του, που να είναι ουσιώδους
σηµασίας.
4. Οι απολαβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας και των βασικών
∆ιευθυντικών στελεχών παρουσιάζονται πιο κάτω:
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Απολαβές Μελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου και βασικών διευθυντικών στελεχών
Όµιλος
Τράπεζα
2008
2007
2008
2007
€'000 €'000
€'000
€'000
Απολαβές Μελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου:
Απολαβές και ωφελήµατα υπό εκτελεστική
ιδιότητα
Ωφελήµατα αφυπηρέτησης για το έτος
Σύνολο για Εκτελεστικούς ∆ιοικητικούς
Συµβούλους
∆ικαιώµατα έτους
Συντάξεις

549

249

549

249

103

32

103

32

652

281

652

281

326

284

269

240

23

31

23

31

Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης γνωστοποιείται ότι, για τις
αντίστοιχες περιόδους του έτους, ένας Εκτελεστικός ∆ιοικητικός Σύµβουλος της Τράπεζας
έχει λάβει αµοιβή για τη διάρκεια της συµµετοχής του στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο µεταξύ
€256.290 µέχρι €341.720 και ένας Εκτελεστικός ∆ιοικητικός Σύµβουλος της Τράπεζας
µεταξύ €341.720 και €427.150.
Όµιλος και Τράπεζα

Απολαβές βασικών διευθυντικών στελεχών που δεν ήταν
∆ιοικητικοί Σύµβουλοι:
Μισθοί και άλλα βραχυπρόθεσµα ωφελήµατα
Εισφορές εργοδότη για κοινωνικές ασφαλίσεις κλπ
Ωφελήµατα αφυπηρέτησης για το έτος
Σύνολο απολαβών και ωφεληµάτων βασικών διευθυντικών
στελεχών που δεν ήταν ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι

2008
€'000

2007
€'000

701

873

38

55

189

210

928

1.138

Τα βασικά διευθυντικά στελέχη αποτελούνται από τους Γενικούς ∆ιευθυντές της Τράπεζας
οι οποίοι δεν ήταν ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι. Οι απολαβές των βασικών διευθυντικών
στελεχών αφορούν την περίοδο του έτους που δεν ήταν ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι.
5.

Η αµοιβή των ελεγκτών της Τράπεζας για το 2008 ανερχόταν σε €180 χιλ (2007:
€154 χιλ.) ενώ η αµοιβή των ελεγκτών όλων των εταιρειών του Οµίλου ανερχόταν σε
σε €316 χιλ. (2007: €301 χιλ).

6. Τα υπόλοιπα δανείων και άλλων χορηγήσεων, καθώς και εγγυήσεων και πιστώσεων
στις 31 ∆εκεµβρίου 2008, που αφορούν µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τη σύζυγο
και τα ανήλικα τέκνα τους και εταιρείες στις οποίες κατέχουν, άµεσα ή έµµεσα,
τουλάχιστον 20% του δικαιώµατος ψήφου σε γενική συνέλευση, και τα βασικά
διευθυντικά στελέχη περιλαµβανοµένων και εγγυήσεων προς όφελος της τράπεζας
προς εξασφάλιση τραπεζικών διευκολύνσεων προς τρίτους, έχουν ως ακολούθως:
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2008
2007
Αριθµός Συµβούλων
Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και
συνδεόµενα πρόσωπα:
Πέραν του 1% του καθαρού
ενεργητικού της Τράπεζας ανά
Σύµβουλο
Χαµηλότερα του 1% του καθαρού
ενεργητικού της Τράπεζας ανά
Σύµβουλο

2008
€’000

2007
€’000

13.940

11.359

1

1

12

11

1.252

622

13

12

15.192

11981

1.156

1.015

Σύνολο

16.348

12.996

Εµπράγµατες εξασφαλίσεις

15.011

14.795

∆άνεια και χορηγήσεις σε βασικά
διευθυντικά στελέχη που δεν είναι
∆ιοικητικοί Σύµβουλοι και σε
συνδεόµενα πρόσωπα

Επιπρόσθετα, στις 31 ∆εκεµβρίου 2008, υπήρχαν ενδεχόµενες και ανειληµµένες
υποχρεώσεις Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και συνδεόµενων προσώπων που
αφορούν πιστώσεις, εγγυήσεις και µη χρησιµοποιηθέντα όρια, ύψους €17.543 χιλ., οι
οποίες ξεπερνούσαν το 1% του καθαρού ενεργητικού της Τράπεζας (2007: €11.606
χιλ). Υπήρχαν επίσης ανειλληµένες υποχρεώσεις προς τα βασικά διευθυντικά στελέχη
που δεν ήταν ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι και σε συνδεόµενα πρόσωπα ύψους €148 χιλ
(2007: €383 χιλ.).
7. ∆εν υπάρχουν σηµαντικές συµβάσεις που υφίστανται ή υφίσταντο κατά την
ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, στις οποίες µέλη των οργάνων
διοίκησης, διεύθυνσης και εποπτείας της Εταιρείας και των θυγατρικών της είχαν
άµεσα ή έµµεσα, ουσιώδες συµφέρον εκτός από:
Ο κ. Ιάκωβος Γ. Ιακώβου, µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας, κατέχει
έµµεσο συµφέρον στις εταιρείες Αδελφοί Ιακώβου (Κατασκευές) Λτδ και Αδελφοί
Ιακώβου Τεχνική Κατασκευαστική (Ελλάς) Α.Ε. Κατά το έτος 2005 η εταιρεία Αδελφοί
Ιακώβου (Κατασκευές) Λτδ ανέλαβε την επέκταση του κτιρίου Πληροφορικής της
Τράπεζας κατόπιν διαγωνισµού προσφορών. Το ύψος του συµβολαίου ανέρχεται σε
€1.816 χιλ. (εξαιρουµένου του ΦΠΑ). Κατά το έτος 2008 καταβλήθηκαν ποσά ύψους
€184 χιλ. (περιλαµβανοµένου του ΦΠΑ) για εκτελεσθείσα εργασία (2007: €644 χιλ.)
και διευθετήθηκε ο σχετικός τελικός λογαριασµός µε τον εργολάβο. Επίσης κατά το
2008 δεν έγιναν οποιεσδήποτε πληρωµές για άλλα έργα ανακαίνισης καταστηµάτων
(2007: €2 χιλ. περιλαµβανοµένου του ΦΠΑ).
Στις 13 Ιουλίου 2007 υπογράφτηκε πωλητήριο έγγραφο µεταξύ της εταιρείας Αδελφοί
Ιακώβου (Κατασκευές) Λτδ και της Ελληνικής Τράπεζας ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ
αναφορικά µε την αγορά οικοπέδου στη Λάρνακα. Την ίδια ηµεροµηνία υπογράφτηκε
µε την ίδια εταιρεία και συµφωνία ανέγερσης πενταόροφου κτιρίου επί του εν λόγω
οικοπέδου. Το κτίριο θα περιλαµβάνει ισόγειο καταστήµατος, µεσοπάτωµα και δύο
υπόγειους χώρους στάθµευσης και θα χρησιµοποιηθεί για τις στεγαστικές ανάγκες των
υπηρεσιών της Τράπεζας στη Λάρνακα. Η συναλλαγή έγινε σε τιµές αγοράς και το
συνολικό ύψος της ανέρχεται σε €3,6 εκατ. (εξαιρουµένου του ΦΠΑ). Κατά το 2008
δεν καταβλήθηκαν οποιαδήποτε ποσά µε βάση τη συµφωνία ανέγερσης κτιρίου (2007:
€324 χιλ. περιλαµβανοµένου του ΦΠΑ). Η µεταβίβαση του οικοπέδου στην Ελληνική
Τράπεζα ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ πραγµατοποιήθηκε στις 19 ∆εκεµβρίου 2007 και στις
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11 Ιανουαρίου 2008 καταβλήθηκε στην εταιρεία Αδελφοί Ιακώβου (Κατασκευές) Λτδ
το ποσό των €769 χιλ. αναφορικά µε την αγορά του εν λόγω οικοπέδου.
Ο κ. ∆ηµήτρης Ι. Ηλιάδης, µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας, είναι
ιδιώτης δικηγόρος στο δικηγορικό γραφείο ∆ηµήτρης Ηλιάδης ∆ικηγορικό Γραφείο.
Μέσα στα πλαίσια της συνήθους πρακτικής ανατίθενται σε εξωτερικά γραφεία
δικαστικές αγωγές και διαδικασίες κατά χρεωστών/οφειλετών του Οµίλου. Αριθµός
τέτοιων υποθέσεων έχει ανατεθεί στο δικηγορικό γραφείο του κ. Ηλιάδη. Το συνολικό
κόστος για τις υποθέσεις αυτές χρεώνεται στους ίδιους τους χρεώστες/οφειλέτες και
ανέρχεται σε €43 χιλ. περιλαµβανοµένων των εξόδων και του ΦΠΑ (2007: €55 χιλ.).
Ο κ. Αντώνης Ι. Πιερίδης, Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας, είναι ο
κύριος µέτοχος της εταιρείας Αντώνης Πιερίδης και Συνεργάτες Λτδ. Κατά τη διάρκεια
του έτους 2008 υπήρξαν ατοµικές συµµετοχές µελών του προσωπικού του Οµίλου σε
σεµινάρια που οργάνωσε η εταιρεία του για τα οποία το συνολικό κόστος ήταν €2,2
χιλ., περιλαµβανοµένου ΦΠΑ €0,6 χιλ. (2007: €1,8 χιλ., περιλαµβανοµένου ΦΠΑ €0,7
χιλ.).
9.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΑΙ ∆ΑΝΕΙΑΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

9.1

ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

9.1.1 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το εγκεκριµένο κεφάλαιο της Τράπεζας είναι κατά την ηµεροµηνία του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου €258 εκατ. διαιρεµένο σε 600 εκατοµµύρια µετοχές ονοµαστικής
αξίας €0,43 η κάθε µία.
∆εν υπήρχαν οποιεσδήποτε αλλαγές στο εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο κατά την περίοδο
2006-2008 εκτός από την µετατροπή του ονοµαστικού κεφαλαίου της Τράπεζας από
ΛΚ.150.000.000 (€256.290.216,21), διαιρεµένο σε 600.000.000 µετοχές ονοµαστικής
αξίας ΛΚ0,25 η κάθε µια, σε €258.000.000 διαιρεµένο σε 600.000.000 µετοχές
ονοµαστικής αξίας €0,43 η κάθε µια, µετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
στις 26 Μαρτίου 2008.
9.1.2 ΕΚ∆ΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το εκδοθέν και πλήρως καταβληθέν κεφάλαιο κατά την ηµεροµηνία του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου είναι €127.844.080 διαιρεµένο σε 297.311.815 µετοχές
ονοµαστικής αξίας €0,43 η κάθε µια.
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008, το εκδοθέν και πλήρως καταβληθέν µετοχικό κεφάλαιο
ανερχόταν σε €127.844.080 (297.311.815 µετοχές ονοµαστικής αξίας €0,43 η κάθε µια).
Κατά την διάρκεια της περιόδου 2006 µέχρι 2008, προέκυψαν οι ακόλουθες αλλαγές στο
µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας.
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2008
€ ‘000
Πλήρως Πληρωθείσες Μετοχές
1 Ιανουαρίου
124.277
829
Κεφαλαιοποίηση αποθεµατικού υπέρ το άρτιο κατά την
µετατροπή του κεφαλαίου σε Ευρώ
Εξάσκηση ∆ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών
Επανεπένδυση µερίσµατος
2.718
Έκδοση µετοχών
20
Σύνολο εκδοθέντος κεφαλαίου

127.844

2007
£ ‘000

2006
£ ‘000

60.481

59.107

10.277
1.965
13

937
426
11

72.736

60.481

Η διαµόρφωση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας από την 1η Ιανουαρίου 2006 µέχρι
την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου έχει ως ακολούθως:
(1) Κατά την 1η Ιανουαρίου 2006 το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανερχόταν σε
£59.107 χιλ. διαιρεµένο σε 236.427.359 µετοχές ονοµαστικής αξίας £0,25 η καθεµιά.
(2) Κατά τη διάρκεια του έτους 2006 εκδόθηκαν 3.747.997 µετοχές οι οποίες προέκυψαν
από την εξάσκηση ∆ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών, 44.336 µετοχές που
παραχωρήθηκαν δωρεάν σε µέλη του προσωπικού και 1.705.007 µετοχές που
προέκυψαν από την επανεπένδυση του προµερίσµατος 2006.
(3) Κατά το έτος 2007 εκδόθηκαν 41.108.264 µετοχές οι οποίες προέκυψαν από την
εξάσκηση ∆ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών και 52.506 µετοχές που παραχωρήθηκαν
δωρεάν σε µέλη του προσωπικού. Επιπλέον, παραχωρήθηκαν 3.760.850 µετοχές και
4.096.671 µετοχές σε όσους επανεπένδυσαν σε µετοχές το τελικό µέρισµα του 2006
και το προµέρισµα του 2007 αντίστοιχα.
(4) Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων που πραγµατοποιήθηκε στις 30
Μαΐου 2007, εγκρίθηκε ειδικό ψήφισµα το οποίο παραχωρεί στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο
της Τράπεζας, για περίοδο δώδεκα µηνών, την ευχέρεια έκδοσης µέχρι 20
εκατοµµυρίων νέων µετοχών της Ελληνικής Τράπεζας, µε µέγιστη έκπτωση 10% επί
της αγοραίας αξίας της µετοχής. Η απόφαση σχετίζεται µε στρατηγικές προθέσεις για
ενίσχυση της θέσης του Οµίλου µέσω εξαγορών, στρατηγικών συµµαχιών και άλλων
ενεργειών και αποσκοπεί στο να προσδώσει ευελιξία στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για
άµεση αξιοποίηση των ευκαριών που κατά καιρούς µπορεί να παρουσιαστούν.
(5) Στις 26 Μαρτίου 2008, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων εγκρίθηκε ψήφισµα
µετατροπής της ονοµαστικής αξίας των µετοχών σε Ευρώ. Συγκεκριµένα τέθηκαν
ενώπιον της Συνέλευσης και εγκρίθηκαν τα ακόλουθα ψηφίσµατα:
(α) Μετατροπή του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας από λίρες Κύπρου σε ευρώ.
(β) Μετατροπή και αύξηση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών της Τράπεζας µετά από
στρογγυλοποίηση προς τα πάνω από ΛΚ0,25 η κάθε µία σε €0,43 η κάθε µία.
(γ) Μετατροπή του ονοµαστικού κεφαλαίου της Τράπεζας από ΛΚ.150.000.000
(€256.290.216,21), διαιρεµένο σε 600.000.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας ΛΚ0,25 η
κάθε µια, σε €258.000.000 διαιρεµένο σε 600.000.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας
€0,43 η κάθε µια.
(δ)
Μετατροπή και αύξηση του εκδοθέντος κεφαλαίου από ΛΚ72.735.747,50
(€124.276.403,02) σε €125.105.485,70 διαιρεµένο σε 290.942.990 µετοχές
ονοµαστικής αξίας €0,43 η κάθε µία.
Η αύξηση αυτή πραγµατοποιήθηκε µε
κεφαλαιοποίηση µέρους του αποθεµατικού υπέρ το άρτιο.
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(6) Κατά τη διάρκεια του έτους 2008 εκδόθηκαν 3.332 µετοχές οι οποίες εκδόθηκαν στο
όνοµα «Hellenic Bank Trust & Finance Corporation Ltd» προς τους εναποµείναντες
µετόχους της Παγκυπριακής Χρηµατοδοτήσεις ∆ηµόσιας Εταιρείας Λτδ µετά από τη
µεταβίβαση από την Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λτδ προς στην Τράπεζα 22.339.291
µετοχών (ποσοστό 99,72% που κατείχε στην Παγκυπριακή Χρηµατοδοτήσεις ∆ηµόσια
Εταιρεία Λτδ) µέσα στα πλαίσια εσωτερικής αναδιοργάνωσης και επίτευξης συνεργιών
του Οµίλου. Επιπλέον, εκδόθηκαν 43.518 µετοχές που παραχωρήθηκαν δωρεάν σε
µέλη του προσωπικού και 6.321.975 µετοχές που προέκυψαν από την επανεπένδυση
του τελικού µερίσµατος για το 2007 και του προµερίσµατος για το έτος 2008.
(7) Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας που πραγµατοποιήθηκε στις
28 Μαΐου 2008, αµέσως µετά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της
Τράπεζας, επαναϋποβλήθηκε ως είχε και εγκρίθηκε µε ισχύ από τις 28 Μαΐου 2008
µέχρι τις 28 Μαΐου 2009, το Ειδικό Ψήφισµα το οποίο είχε εγκριθεί από την Έκτακτη
Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας ηµεροµηνίας 30 Μαΐου 2007, καθότι
δεν είχε γίνει χρήση του εν λόγω Ψηφίσµατος. Το εν λόγω Ειδικό Ψήφισµα σχετίζεται
µε τις στρατηγικές προθέσεις για ενίσχυση της θέσης του Οµίλου της Ελληνικής
Τράπεζας µέσω εξαγορών, στρατηγικών συµµαχιών και άλλων ενεργειών και
αποσκοπεί στο να προσδώσει ευελιξία στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για άµεση αξιοποίηση
των ευκαιριών που κατά καιρούς µπορεί να παρουσιαστούν. Το ειδικό ψήφισµα
παραχωρεί στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας, για περίοδο δώδεκα µηνών, την
ευχέρεια έκδοσης µέχρι 20 εκατοµµυρίων νέων µετοχών της Ελληνικής Τράπεζας, µε
µέγιστη έκπτωση 10% επί της αγοραίας αξίας της µετοχής.
9.2.

ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

Η Ελληνική Τράπεζα είναι δηµόσια εταιρεία εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο µε
το
µεγαλύτερο ποσοστό του µετοχικού της κεφαλαίου διεσπαρµένο στο ευρύ κοινό. Η
µετοχική βάση της Τράπεζας κατά τις 31 ∆εκεµβρίου 2008, αποτελείτο από 24.136
περίπου µετόχους.
Κατά την ηµεροµηνία έκδοσης του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, οι µέτοχοι που,
σύµφωνα µε το Μητρώο Μετόχων, κατείχαν κατά κυριότητα άµεσα η έµµεσα, ποσοστό
πέραν του πέντε τοις εκατό (5%) της ονοµαστικής αξίας του εκδοθέντος µετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας παρουσιάζονται πιο κάτω:
Όνοµα µετόχου

Άµεση
συµµετοχή

Έµµεση
συµµετοχή

Συνολική
συµµετοχή

Ποσοστό
%

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου

41.157.490

-

41.157.490

13,84

Συγκρότηµα Τράπεζας Κύπρου
∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ
Πόλυς Πολυκάρπου

13.163.213

2.401.257

15.564.470

5,24

4.628.806

10.538.922

15.167.728

5,10

58.949.509

12.940.179

71.889.688

24,18

225.422.127

75,82

297.311.815

100,00

Λοιποί µέτοχοι
Σύνολο
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9.3.

ΣΥΜΦΕΡΟΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, το συµφέρον των ∆ιοικητικών
Συµβούλων (άµεση και έµµεση συµµετοχή) στο µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας έχει ως
ακολούθως:
Ηµεροµηνία Ενηµερωτικού ∆ελτίου
Άµεση
Έµµεση
Συνολική Ποσοστό
συµµετοχή συµµετοχή
συµµετοχή
%
Ανδρέας Π. Παναγιώτου
Ανδρέας Μ. Μουσιούττας
Μάκης Κεραυνός
Πιερής Θεοδώρου
Ιάκωβος Γ. Ιακώβου
Αντώνης Ι. Πιερίδης
∆ηµήτρης Ι. Ηλιάδης
Σωτήρης Ζ. Καλλής
Χαράλαµπος Π. Παναγιώτου
Ιωάννης Χ. Χαριλάου
Γεώργιος Κ. Παύλου
Κυριάκος ∆ρουσιώτης
Κυριάκος Γεωργίου
ΣΥΝΟΛΟ
9.4.

28.735
41.878
4.004
63.591
68.331
1.245
861
968
8.470
-

141
87.326
482.140
1.428
12.175
1.709
21.135

28.876
41.878
4.004
150.917
550.471
1.428
13.420
2.570
968
8.470
21.135

0,010
0,014
0,001
0,051
0,185
0,000
0,005
0,001
0,000
0,003
0,007

218.083

606.054

824.137

0,278

∆ΑΝΕΙΑΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το δανειακό κεφάλαιο του Οµίλου κατά την 31η ∆εκεµβρίου των ετών 2008, 2007 και
2006 είχε ως ακολούθως:

Πρωτοβάθµιο Κεφάλαιο
Αξιόγραφα Κεφαλαίου
∆ευτεροβάθµιο Κεφάλαιο
Μη Μετατρέψιµα Χρεόγραφα
Μη Μετατρέψιµα Χρεόγραφα
Μη Μετατρέψιµα Χρεόγραφα
Μη Μετατρέψιµα Χρεόγραφα

2004/2009
2011
2016
2018

Σύνολο

2008
€’000

2007
€’000

2007
£’000

2006
£’000

42.007

41.939

24.546

24.546

25.113
32.819
126.950

25.116
31.990
126.950

10.000

-

14.700
18.723
74.300
-

14.700
18.250
63.000
-

194.882

184.056

107.723

95.950

236.889

225.995

132.269 120.496

Πρωτοβάθµιο Κεφάλαιο
Τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου θεωρούνται, όπως και το µετοχικό κεφάλαιο, ως πρωτοβάθµιο
κεφάλαιο (Tier 1 Capital) από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για σκοπούς
υπολογισµού της κεφαλαιουχικής βάσης.
Τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου είναι αόριστης διάρκειας χωρίς ηµεροµηνία λήξης. Μπορούν
κατ’ επιλογή της Τράπεζας να εξαγοραστούν στο σύνολο τους, στην ονοµαστική τους αξία
µαζί µε οποιουσδήποτε δεδουλευµένους τόκους στις 18 Απριλίου 2008 ή σε οποιαδήποτε
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ηµεροµηνία πληρωµής τόκου που έπεται, κατόπιν έγκρισης της Κεντρικής Τράπεζας και
υπό την προϋπόθεση ότι θα αντικατασταθούν µε Πρωτοβάθµιο Κεφάλαιο, εκτός εάν η
Κεντρική Τράπεζα κρίνει ότι η Τράπεζα διαθέτει ικανοποιητική επάρκεια κεφαλαίου. Τα
Αξιόγραφα Κεφαλαίου φέρουν κυµαινόµενο επιτόκιο, το οποίο αναθεωρείται στην αρχή
της κάθε περιόδου τόκου και ισχύει για την συγκεκριµένη περίοδο τόκου. Το επιτόκιο
είναι ίσο µε το εκάστοτε βασικό επιτόκιο που ισχύει στην αρχή της κάθε περιόδου τόκου
πλέον 1,20%. Τα αξιόγραφα αποτελούν άµεσες, µη εξασφαλισµένες και ελάσσονος
προτεραιότητας (subordinated) υποχρεώσεις της Τράπεζας. Τα Αξιόγραφα είναι εισηγµένα
στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου.
∆ευτεροβάθµιο Κεφάλαιο
Τα πιο κάτω χρεόγραφα θεωρούνται ως δευτεροβάθµιο κεφάλαιο (Tier 2 Capital) από την
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για σκοπούς υπολογισµού της κεφαλαιουχικής βάσης.
Μη Μετατρέψιµα Χρεόγραφα 2004/2009
Τα µη µετατρέψιµα χρεόγραφα 2004/2009 είναι διάρκειας 10 ετών µε επιτόκιο 7,30%
ετησίως για το πρώτο έτος και κυµαινόµενο επιτόκιο για τα επόµενη έτη. Ο τόκος είναι
πληρωτέος ανά εξάµηνο. Η αποπληρωµή των Μη Μετατρέψιµων Χρεογράφων 2004/2009
σε περίπτωση διάλυσης ακολουθεί σε προτεραιότητα την πληρωµή των υποχρεώσεων
προς τους καταθέτες και άλλους πιστωτές.
Τα Χρεόγραφα είναι εισηγµένα στο
Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου.
Μη Μετατρέψιµα Χρεόγραφα 2011
Τα Μη Μετατρέψιµα Χρεόγραφα λήξης 28 Απριλίου 2011 έφεραν σταθερό επιτόκιο ύψους
5,75% τον χρόνο πάνω στην ονοµαστική τους αξία για την πρώτη εξαµηνία. Για τις
µεταγενέστερες περιόδους φέρουν κυµαινόµενο επιτόκιο ίσο µε το εκάστοτε βασικό
επιτόκιο της Τράπεζας που θα ισχύει στην αρχή της περιόδου τόκου, πλέον 0,75%. Τα
χρεόγραφα έχουν δικαίωµα επανεπένδυσης του πληρωτέου τόκου σε επιπρόσθετα
χρεόγραφα µε τους ίδιους όρους. Τα χρεόγραφα είναι εισηγµένα στο Χρηµατιστήριο
Αξιών Κύπρου.
Μη Μετατρέψιµα Χρεόγραφα 2016
Τα Χρεόγραφα 2016 φέρουν κυµαινόµενο επιτόκιο το οποίο αναθεωρείται στην αρχή της
κάθε περιόδου τόκου και ισχύει για τη συγκεκριµένη περίοδο τόκου. Το κυµαινόµενο
επιτόκιο είναι ίσο µε το εκάστοτε βασικό επιτόκιο της Τράπεζας που ισχύει στην αρχή κάθε
περιόδου τόκου, πλέον 0,80%. Μετά την 1η Ιουλίου 2011, τα Χρεόγραφα 2016, εάν δεν
έχουν εξαγοραστεί από την Τράπεζα, θα φέρουν επιπρόσθετο επιτόκιο 0,70%, πέραν του
πιο πάνω επιτοκίου. Συνεπώς, το επιτόκιο των Χρεογράφων 2016 µετά την 1η Ιουλίου
2011 θα είναι ίσο µε το εκάστοτε βασικό επιτόκιο της Τράπεζας πλέον 1,50%. Ο τόκος
είναι πληρωτέος κάθε τρεις µήνες και θα πληρώνεται σε µετρητά στο τέλος της κάθε
περιόδου.
Μη Μετατρέψιµα Χρεόγραφα 2018
Κατά τη διάρκεια της περιόδου που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2008 η Τράπεζα
προχώρησε σε έκδοση Χρεογράφων 2018 ύψους €10.000.000. Τα Χρεόγραφα έχουν
εκδοθεί την 1η Σεπτεµβρίου 2008, έχουν ηµεροµηνία λήξης 31 Αυγούστου 2018 και
αποτελούν µέρος του δευτεροβάθµιου κεφαλαίου της Τράπεζας. Ο τόκος των Χρεογράφων
2018 είναι πληρωτέος κάθε τρεις µήνες και θα πληρώνεται σε µετρητά στο τέλος της κάθε
περιόδου. Τα Χρεόγραφα 2018 φέρουν κυµαινόµενο επιτόκιο που είναι ίσο µε το εκάστοτε
Euribor 3 µηνών που θα ισχύει στην αρχή κάθε περιόδου τόκου, πλέον 1,75%. Τα
Χρεόγραφα 2018 δεν είναι εισηγµένα στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου.
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10.

ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το µέρισµα που καταβλήθηκε από την Τράπεζα
την περίοδο 1995-2008. (Σηµ.: έχουν γίνει οι κατάλληλες αναπροσαρµογές για την
υποδιαίρεση του µετοχικού κεφαλαίου από µετοχές ονοµαστικής αξίας £1,00 σε µετοχές
ονοµαστικής αξίας £0,25).
Οικονοµικό
έτος

Μέρισµα

Μέρισµα
ανά
µετοχή

Συνολικό
µέρισµα
έτους ανά
µετοχή

1995
1996
1997

£
3,75 σεντ
3,75 σεντ
1,5 σεντ
2,5 σεντ
1,5 σεντ
2,5 σεντ
1,5 σεντ
3 σεντ
2 σεντ
2,5 σεντ
2 σεντ
2,5 σεντ
2 σεντ
4 σεντ
5 σεντ

£
3,75 σεντ
3,75 σεντ
4 σεντ

2007

Τελικό
Τελικό
Ενδιάµεσο
Τελικό
Ενδιάµεσο
Τελικό
Ενδιάµεσο
Τελικό
Ενδιάµεσο
Τελικό
Ενδιάµεσο
Τελικό
Ενδιάµεσο
Τελικό
Ενδιάµεσο

2007
2008

Τελικό
Ενδιάµεσο

€
11 σεντ
5 σεντ

1998
1999
2000
2001
2006

4 σεντ
4,5 σεντ
4,5 σεντ
4,5 σεντ

6 σεντ

Αριθµός
µετοχών
(εκατ.) µε
δικαίωµα στο
µέρισµα

Συνολικό
ποσό
µερίσµατος
έτους
£’000
£1.916
£2.836
£3.654

51,1
77,2
103,1
103,1
103,2
103,3
141,1
190,1
190,2
228,1
230,6
233,7
239.9
261.4
270.7

£4.798
£9.677
£13.536

291,0
296,0

€’000
€32.009
€14.798

£4.130
£7.798
£9.525
£10.454

∆ιευκρινίζεται ότι για τα έτη 2002-2005 δεν έχει καταβληθεί µέρισµα. Επιπλέον, στις 26
Φεβρουαρίου 2009 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε όπως προτείνει την καταβολή
τελικού µερίσµατος για το έτος 2008 €0,02 ανά µετοχή. Μαζί µε το προµέρισµα €0,05
(πέντε σέντ), το συνολικό µέρισµα για το 2008 ανέρχεται σε €0,07 (επτά σέντ) ανά
µετοχή.
Σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρείας στις Γενικές Συνελεύσεις προτείνεται η
καταβολή ή όχι µερίσµατος από τους Συµβούλους της Εταιρείας και οι Σύµβουλοι κατά
καιρούς πληρώνουν στους Μετόχους προµερίσµατα που δικαιολογούνται από τα κέρδη της
Εταιρείας.
11.

ΣΚΟΠΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ

Τα κεφάλαια από την έκδοση του συνόλου των Χρεογράφων 2019 θα χρησιµοποιηθούν
για την ενίσχυση της κεφαλαιουχικής βάσης της Τράπεζας.
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12.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

Ο Όµιλος της Ελληνικής Τράπεζας εκτιµά ότι και στην Κύπρο η οικονοµία θα επηρεαστεί
αρνητικά, όπως άλλωστε υποδεικνύουν κάποιες ενδείξεις. Οι αρνητικές επιπτώσεις στο
χρηµατοοικονοµικό τοµέα θα διαχυθούν ευρύτερα στην οικονοµία.
Πρωταρχικός στόχος του Οµίλου της Ελληνικής Τράπεζας είναι και θα παραµείνει η
στήριξη των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών κάτω από τις δύσκολες αυτές συνθήκες
και η µεγιστοποίηση της συνεισφοράς του στην Κυπριακή οικονοµία.
Παράλληλα, ο Όµιλος της Ελληνικής Τράπεζας θα συνεχίσει να εργάζεται µε
επαγγελµατισµό, συνέπεια και διαφάνεια µέσα στα πλαίσια των πολιτικών που ακολουθεί
ώστε να παραµείνει ένας υγιής και εύρωστος χρηµατοοικονοµικός οργανισµός.
Τα προκαταρκτικά αποτελέσµατα του 1ου τριµήνου 2009 της Ελληνικής Τράπεζας
αναµένεται να παρουσιάσουν µειωµένα λειτουργικά κέρδη πριν τις προβλέψεις για
επισφαλείς απαιτήσεις, σε σύγκριση µε την αντίστοιχη τριµηνία του 2008. Οι προβλέψεις
για επισφαλείς απαιτήσεις αναµένεται να είναι αυξηµένες έναντι των αντίστοιχων
προβλέψεων του πρώτου τριµήνου του 2008 λόγω των συγκεκριµένων οικονοµικών
συνθηκών της περιόδου και της αυστηρής πολιτικής που ακολουθεί ο Όµιλος στο θέµα
αυτό. Περαιτέρω καθοριστικούς παράγοντες στη διαµόρφωση των αποτελεσµάτων
αποτελούν η αύξηση του κόστους των καταθέσεων σε µή αναµενόµενα επίπεδα καθώς και
η µείωση των επιτοκιακών εσόδων και ορισµένων µή επιτοκιακών εσόδων. Ως εκ τούτου,
το τελικό αποτέλεσµα του πρώτου τριµήνου αναµένεται να παρουσιάσει ζηµία.
Συνεκτιµώντας συνολικά τις αρνητικές επιπτώσεις της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης
τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα τα αποτελέσµατα του Οµίλου για ολόκληρο το
2009 αναµένεται να είναι αρνητικά διαφοροποιηµένα σε σχέση µε τα αποτελέσµατα του
2008. Λόγω της µεγάλης αβεβαιότητας που επικρατεί στο χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον,
οι εκτιµήσεις αυτές υπόκεινται σε µεγάλη µεταβλητότητα.
Με βάση τα δεδοµένα αυτά, οι στρατηγικοί στόχοι του Οµίλου κατά το 2009
επικεντρώνονται στη διασφάλιση υγιούς ρευστότητας, στη διατήρηση και βελτίωση της
ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου, στη διαφύλαξη των δεικτών επάρκειας
κεφαλαίων και στην προσεκτική και ορθολογική ανάπτυξη.
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ΜΕΡΟΣ V.
1.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2006, 2007 ΚΑΙ 2008

Ο Όµιλος καταρτίζει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες έχουν ετοιµαστεί
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) όπως αυτά
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπρόσθετα οι οικονοµικές καταστάσεις
ετοιµάστηκαν σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113 της Κύπρου
και τους περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµους και Κανονισµούς. Για τα
έτη 2006-2008, οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές του
Οµίλου, KPMG.
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου για τα έτη 2006, 2007 και 2008
ενσωµατώνονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο µέσω παραποµπής (incorporated by
reference) σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του Κανονισµού 809/2004 της
Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πιο κάτω παρατίθενται συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις και άλλες χρηµατοοικονοµικές
πληροφορίες για τα έτη που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2006, 2007 και 2008, οι οποίες
βασίζονται στις ετήσιες ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Οι συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες που παρουσιάζονται πιο κάτω θα πρέπει
να ληφθούν υπόψη σε συνάρτηση µε τις πλήρεις ετήσιες ελεγµένες οικονοµικές
καταστάσεις και τις εκθέσεις ελεγκτών για τα υπό αναφορά έτη. Οι ελεγκτές του Οµίλου
δεν έχουν εκφράσει οποιαδήποτε επιφύλαξη ή άρνηση γνώµης στις εκθέσεις τους.
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
για τα έτη που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2008, 2007 και 2006
2008
2007
€ '000
€ '000
Έσοδα από τόκους
Τόκοι πληρωτέοι

2007
£'000

2006
£'000

446.581 448.510 262.501 200.608
(251.111) (238.716) (139.714) (106.177)

Καθαρά έσοδα από τόκους

195.470

209.794

122.787

94.431

Έσοδα δικαιωµάτων και προµηθειών
Έξοδα δικαιωµάτων και προµηθειών
Καθαρές (ζηµιές) / κέρδη από διάθεση και επανεκτίµηση
συναλλάγµατος και χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
Άλλα έσοδα

64.266
(5.686)

62.424
(4.876)

36.535
(2.854)

30.982
(2.065)

(30.414)
19.576

29.185
23.989

17.081
14.040

17.899
8.815

Σύνολο καθαρών εσόδων

243.212

320.516

187.589

150.062

Έξοδα προσωπικού
Αποσβέσεις
∆ιοικητικά και άλλα έξοδα

(104.490) (106.131) (62.116) (58.531)
(6.148) (6.500)
(3.804)
(3.919)
(48.274) (44.096) (25.808) (25.896)

Σύνολο εξόδων

(158.912) (156.727) (91.728) (88.346)

Μερίδιο αποτελέσµατος από συνδεδεµένη εταιρεία
Κέρδη από συνήθεις εργασίες πριν τις προβλέψεις
Προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων

-

1.548

906

2.403

84.300

165.337

96.767

64.119

(39.682) (12.736)
44.618

Κέρδος πριν την φορολογία
Φορολογία
Κέρδος για το έτος

152.601

89.313

41.282

(13.294) (17.701) (10.360)

(7.003)

78.953

34.279

(1.832)

(1.072)

(249)

33.973 133.068

77.881

34.030

28,1

14,2

31.324 134.900

Συµφέρον µειοψηφίας

2.649

Κέρδος που αναλογεί στους µετόχους
Βασικό κέρδος / (ζηµία) ανά µετοχή (σεντ)

11,6
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
στις 31 ∆εκεµβρίου 2008, 2007 και 2006

2008

2007

2007

2006

€ '000

€ '000

£'000

£'000

Περιουσιακά στοιχεία
Μετρητά και καταθέσεις µε Κεντρικές Τράπεζες
Κρατικά και άλλα αποδεκτά αξιόγραφα
Καταθέσεις σε άλλες τράπεζες
Χορηγήσεις σε πελάτες
Επενδύσεις σε Χρεόγραφα
Επενδύσεις σε µετοχές
Επένδυση σε συνδεδεµένη εταιρεία
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία

189.133
1.188.762
1.032.495
4.609.328
565.417
40.490
91.713
20.217
89.236

235.669 137.931 149.855
547.279 320.308 323.560
1.260.493 737.734 691.469
3.725.059 2.180.180 1.736.923
1.318.258 771.542 761.209
89.249
52.235
22.262
11.871
81.030
47.425
48.079
20.613
12.064
12.938
79.686
46.638
39.457

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

7.826.791

7.357.336 4.306.057 3.797.623

195.196
469.669
6.146.521
325.486
7.136.872

492.074 287.998 227.586
5.860.462 3.429.976 3.110.562
233.884 136.886 125.621
6.586.420 3.854.860 3.463.769

Υποχρεώσεις
Οφειλές σε άλλες τράπεζες
Συµφωνίες επαναγοράς
Καταθέσεις και άλλοι λογαριασµοί πελατών
Λοιπές υποχρεώσεις

∆ανειακό κεφάλαιο

236.889

225.995

132.269

120.496

Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικά

127.844
312.593

124.277
400.682

72.736
234.509

60.481
152.060

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους µετόχους
της ιθύνουσας εταιρείας

440.437

524.959

307.245

212.541

∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

12.593
453.030

19.962
544.921

11.683
318.928

817
213.358

Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων

7.826.791

7.357.336 4.306.057 3.797.623

Ενδεχόµενες και ανειληµµένες υποχρεώσεις

1.600.636

1.483.562
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ
Ανάλυση κατά Τοµέα
Ο Όµιλος αναλύει τα οικονοµικά στοιχεία του όπως πιο κάτω:
Πρωτογενής τοµέας: Τα οικονοµικά στοιχεία παρουσιάζονται µε βάση το γεωγραφικό
διαχωρισµό. Ο Όµιλος διεξάγει δραστηριότητες στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
∆ευτερογενής τοµέας: Τα οικονοµικά στοιχεία παρουσιάζονται µε βάση τον τοµέα
δραστηριότητας ως εξής:
 Τραπεζικές και χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες
 Ασφαλιστικές υπηρεσίες
Ανάλυση Κύκλου Εργασιών κατά
Γεωγραφικό Τοµέα

2008
€’000

2007
€’000

2007
£'000

2006
£'000

427.164

488.894

286.137

222.285

72.845

75.214

44.020

36.019

500.009

564.108

330.157

258.304

2008
€’000

2007
€’000

2007
£'000

2006
£'000

99.715

164.684

96.385

62.366

(15.415)

653

382

1.753

84.300

165.337

96.767

64.119

2008
€’000

2007
€’000

2007
£'000

2006
£'000

72.970

157.906

92.418

45.435

(28.352)

(5.305)

(3.105)

(4.153)

44.618

152.601

89.313

41.282

2008
€’000

2007
€’000

2007
£'000

2006
£'000

Κύπρος

6.713.458

6.256.475

3.661.752

3.171.164

Άλλες χώρες

1.113.333

1.100.861

644.305

626.459

Σύνολο

7.826.791

7.357.336

4.306.057

3.797.623

Κύπρος
Άλλες χώρες
Σύνολο

Ανάλυση Κέρδους πριν τις
προβλέψεις κατά Γεωγραφικό
Τοµέα
Κύπρος
Άλλες χώρες
Σύνολο

Ανάλυση κέρδους πριν την
φορολογία κατά Γεωγραφικό
Τοµέα
Κύπρος
Άλλες χώρες
Σύνολο
Ανάλυση Περιουσιακών
Στοιχείων κατά Γεωγραφικό
Τοµέα
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Ανάλυση Υποχρεώσεων κατά
Γεωγραφικό Τοµέα

2008
€’000

2007
€’000

2007
£'000

2006
£'000

Κύπρος

6.272.111

5.687.896

3.328.977

2.954.171

Άλλες χώρες

1.101.650

1.124.519

658.152

630.094

Σύνολο

7.373.761

6.812.415

3.987.129

3.584.265

Ανάλυση κύκλου εργασιών κατά
τοµέα δραστηριότητας

2008
€’000

2007
€’000

2007
£'000

2006
£'000

Τραπεζικές και χρηµατοοικονοµικές
υπηρεσίες
Ασφαλιστικές εργασίες

482.654

549.284

321.481

251.679

17.355

14.824

8.676

6.625

Σύνολο

500.009

564.108

330.157

258.304

2008
€’000

2007
€’000

2007
£'000

2006
£'000

Τραπεζικές και χρηµατοοικονοµικές
υπηρεσίες
Ασφαλιστικές εργασίες

7.786.035

7.319.205

4.283.740

3.765.544

40.756

38.131

22.317

32.079

Σύνολο

7.826.791

7.357.336

4.306.057

3.797.623

Ανάλυση περιουσιακών
στοιχείων κατά τοµέα
δραστηριότητας
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2.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2007

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Βασικά oικονοµικά στοιχεία
%
Κυπριακές Λίρες
∆εκ-06 Μεταβολή
∆εκ-07
£'000
£'000

Ευρώ
∆εκ-06
∆εκ-07
€'000
€'000

187.589

150.062

25%

320.516

256.396

91.728

88.346

4%

156.727

150.948

906

2.403

(62%)

1.548

4.106

96.767

64.119

51%

165.336

109.554

Προβλέψεις για αποµείωση της αξίας
των χορηγήσεων

7.454

22.837

(67%)

12.736

39.019

Κέρδος που αναλογεί στους µετόχους

77.881

34.030

129%

133.068

58.144

Σύνολο καθαρών εσόδων
Σύνολο εξόδων
Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία
Κέρδος από συνήθεις εργασίες πριν τις
προβλέψεις

Το 2007 ήταν µια εξαιρετική χρονιά για τον Όµιλο της Ελληνικής Τράπεζας.
Το κέρδος που αναλογεί στους µετόχους για ολόκληρο το 2007 ξεπέρασε τα £77 εκατ.
(€133 εκατ.) και έχει υπερδιπλασιαστεί σε σχέση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο
(αύξηση 129%). Το κέρδος από συνήθεις εργασίες πριν τις προβλέψεις σηµειώνει
σηµαντική αύξηση 51%, φθάνοντας τα £96,8 εκατ. (€165,3 εκατ.) σε σύγκριση µε £64,1
εκατ. (€109,6 εκατ.) το 2006.
Το σύνολο των καθαρών εσόδων παρουσίασε ουσιαστική αύξηση 25% φθάνοντας τα
£187,6 εκατ. (€320,5 εκατ.) σε σύγκριση µε £150,1 εκατ. (€256,4 εκατ.) το 2006 ενώ
παράλληλα το σύνολο των εξόδων έχει περιοριστεί σε αύξηση 4%, στοιχεία τα οποία
αντανακλούν τη συστηµατική εργασία που καταβάλλεται από τον Όµιλο τόσο για αύξηση
των εισοδηµάτων όσο και για συγκράτηση των δαπανών. Ως αποτέλεσµα ο δείκτης εξόδων
προς έσοδα για το έτος 2007 βρίσκεται στα χαµηλά επίπεδα του 48,9% σε σύγκριση µε
58,9 % για το 2006.
Η επιτυχής ολοκλήρωση της ∆ηµόσιας Πρότασης προς τους µετόχους της ‘Αθηνά
Κυπριακή ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ’ είχε ως επακόλουθο κέρδη ύψους £4,0 εκατ. (€6,8 εκατ.)
που αντιπροσωπεύουν αρνητική υπεραξία και αναγνωρίστηκαν στα µη επιτοκιακά έσοδα.
Οι προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων περιορίστηκαν σε £7,5 εκατ.
(€12,7 εκατ.) και παρουσιάζουν ουσιαστική µείωση κατά 67% από το αντίστοιχο ποσό του
2006. Η µείωση αποδίδεται κυρίως στη συνεχιζόµενη
βελτίωση της ποιότητας του
χαρτοφυλακίου χορηγήσεων σε συνδυασµό µε τη σηµαντική αύξηση στις εισπράξεις που
προήλθαν από προβληµατικούς χρεώστες.
Οι συνολικές χορηγήσεις σε πελάτες παρουσίασαν αύξηση 23% και έχουν φθάσει τα £2,4
δισ. (€4,1 δισ.) σε σύγκριση µε £1,9 δισ. (€3,3 δισ.) το 2006, ενώ οι καταθέσεις πελατών
παρουσίασαν αύξηση 10%, φθάνοντας τα £3,4 δισ. (€5,9 δισ.) σε σύγκριση µε £3,1 δισ.
(€5,3 δισ.) το 2006.
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Η ανάπτυξη ενός διευρυµένου ∆ικτύου Καταστηµάτων στην Ελλάδα, ως ένας κύριος
στρατηγικός στόχος του Οµίλου της Ελληνικής προχώρησε προς υλοποίηση, µε την
λειτουργία του πρώτου καταστήµατος της Ελληνικής Τράπεζας στην πόλη της Λάρισας τον
Οκτώβριο και του πέµπτου καταστήµατος στην πόλη της Θεσσαλονίκης το Νοέµβριο του
2007. Το Φεβρουάριο του 2008 λειτούργησε νέο κατάστηµα στην Πάτρα.
Αν και η αναδιοργάνωση και οι διαρθρωτικές αλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν στο ∆ίκτυο
Καταστηµάτων Ελλάδας έφεραν γενικά θετικά αποτελέσµατα, η πίεση στα περιθώρια των
επιτοκίων χορηγήσεων λόγω του ανταγωνισµού καθώς και η συνεχιζόµενη κρίση στη
διατραπεζική αγορά επηρέασαν αρνητικά την κερδοφορία του έτους. ∆εδοµένων και των
µικρών µεγεθών, τα αποτελέσµατα της Ελλάδας για το έτος πριν τη φορολογία
παρουσιάζουν ζηµιά ύψους £3,0 εκατ. (€5,1 εκατ.) σε σύγκριση µε ζηµιά £4,4 εκατ.
(€7,5 εκατ.) για το 2006.
Τα κεφάλαια που αναλογούν στους µετόχους της Τράπεζας αυξήθηκαν σηµαντικά κατά
45% και ανήλθαν στα £307,2 εκατ. (€524,9 εκατ.), σε σχέση µε £212,5 εκατ. (€363,1
εκατ.) το 2006. Κατά το 2007 τα κεφάλαια ενισχύθηκαν µε την εξάσκηση των
∆ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών τα οποία έληξαν στις 30 Νοεµβρίου 2007 κατά £28,8 εκατ.
( €49,2 εκατ.) και την επανεπένδυση µερισµάτων ύψους £17,5 εκατ (€ 29,9 εκατ.). Ο
δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου για το 2007
έφθασε το 30,0%
ξεπερνώντας κατά πολύ τον αναθεωρηµένο στόχο του 25,1%
που είχε τεθεί τον
Αύγουστο του 2007.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας, λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα του έτους
αποφάσισε όπως, προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την
καταβολή τελικού µερίσµατος για το έτος 2007 €0,11 ανά µετοχή (περίπου ΛΚ 0,06). Το
τελικό µέρισµα € 11 σεντ (περίπου ΛΚ 6,44 σεντ) µαζί µε το προµέρισµα ΛΚ 5 σεντ
(περίπου € 8,54 σεντ) που καταβλήθηκε τον Οκτώβριο του 2007, ανεβάζουν το συνολικό
µέρισµα για το 2007 σε €19,54 σεντ (ΛΚ 11,44 σεντ) ανά µετοχή.
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Καθαρά έσοδα από τόκους
Κυπριακές Λίρες

Ευρώ
%

∆εκ-06 Μεταβολή
£'000

∆εκ-07
£'000
Τόκοι εισπρακτέοι
Αναστολή αναγνώρισης τόκων
Τόκοι πληρωτέοι

∆εκ-07
€'000

∆εκ-06
€'000

457.389
(8.879)

364.243
(21.484)

267.698
(5.197)

213.182
(12.574)

262.501
(139.714)

200.608
(106.177)

31%
32%

448.510
(238.716)

342.759
(181.414)

122.787

94.431

30%

209.794

161.345

26%
(59%)

Τα καθαρά έσοδα από τόκους παρουσιάζουν αύξηση 30% φθάνοντας στα £122,8 εκατ.
(€209,8 εκατ.) σε σχέση µε £94,4 εκατ. (€161,3 εκατ.) για το 2006. Το επιτοκιακό
περιθώριο του Οµίλου το 2007 ανήλθε σε 3,12% (2006: 2,89%). Στην Κύπρο το
επιτοκιακό περιθώριο για το 2007 ανήλθε σε 3,35% (2006: 3,05%), και στην Ελλάδα σε
1,98% (2006: 2,09%).
Η αύξηση στα καθαρά έσοδα από τόκους οφείλεται κατά κύριο λόγο στα πιο κάτω:
1. Στην αύξηση των υπολοίπων των χορηγήσεων κατά 23% και των καταθέσεων πελατών
κατά 10%.
2. Στη ψηλή απόδοση από τα ρευστά διαθέσιµα σε ξένο νόµισµα.
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3. Στη µείωση των τόκων που αναστέλλονται σε σχέση µε πέρσι λόγω της συνεχιζόµενης
σηµαντικής βελτίωσης της ποιότητας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων.
4. Στις σηµαντικά αυξηµένες εισπράξεις καθυστερηµένων οφειλών τα εισοδήµατα των
οποίων είχαν ανασταλεί σε προηγούµενες περιόδους και τώρα αναγνωρίστηκαν στα
αποτελέσµατα του έτους.
Μη επιτοκιακά έσοδα
Κυπριακές Λίρες

Ευρώ
%

∆εκ-07
£'000

∆εκ-06 Μεταβολή
£'000

∆εκ-07
€'000

∆εκ-06
€'000

Καθαρά έσοδα δικαιωµάτων και προµηθειών
Καθαρά κέρδη από διάθεση και επανεκτίµηση
συναλλάγµατος και χρηµατοοικονοµικών
στοιχείων

33.681

28.917

16%

57.548

49.408

17.081

17.899

(5%)

29.185

30.582

Άλλα έσοδα

14.040

8.815

59%

23.989

15.061

64.802

55.631

16%

110.722

95.051

Το σύνολο των µη επιτοκιακών εσόδων παρουσίασε άνοδο της τάξεως του 16% σε σχέση
µε πέρσι, φθάνοντας τα £64,8 εκατ. (€110,7 εκατ.). Οι τραπεζικές εργασίες παρουσίασαν
ικανοποιητικό ρυθµό ανάπτυξης. Θετική ήταν και η συνεισφορά από τις ασφαλιστικές
εργασίες του Οµίλου καθώς επίσης και η σηµαντική αύξηση που παρουσίασαν τα έσοδα
από τις επενδυτικές θυγατρικές του Οµίλου.
Στα αποτελέσµατα αυτά περιλαµβάνονται κέρδη £4 εκατ. (€6,8 εκατ.) που προέκυψαν
από την εξαγορά της ‘Αθηνά Κυπριακή ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ’ τα οποία αφορούν το ποσό
της υπέρβασης του µεριδίου του Οµίλου στην καθαρή δίκαιη αξία των καθαρών
περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν. Με την ολοκλήρωση της ∆ηµόσιας Πρότασης
της Ελληνικής Τράπεζας ο Όµιλος κατέχει το 77,84% του µετοχικού κεφαλαίου της
Αθηνάς η οποία λογίζεται σαν θυγατρική από τον Ιούνιο του 2007.
Τα καθαρά κέρδη από διάθεση και επανεκτίµηση συναλλάγµατος και χρηµατοοικονοµικών
στοιχείων περιλαµβάνουν κέρδη από διάθεση επενδύσεων µεταβλητής απόδοσης ύψους
£6 εκατ. (€ 10,3 εκατ) (2006: £1,1 εκατ., €1,8 εκατ.)
καθώς και κέρδη από
συγκεκριµένα επιτοκιακά παράγωγα ύψους £4,4 εκατ. (€7,4 εκατ.), ( 2006: £4,0 εκατ.,
€6,8 εκατ.). Περιλαµβάνουν επίσης ζηµιές αποµείωσης ύψους £4,5 εκατ. (€ 7,7 εκατ.)
(2006:£0), οι οποίες προήλθαν από τις αρνητικές επιπτώσεις στις αξίες οµολόγων λόγω
της συνεχιζόµενης κρίσης στη διατραπεζική αγορά που παρουσιάστηκε κατά το τρίτο
τρίµηνο του έτους.
Έξοδα
Κυπριακές Λίρες

Ευρώ
%

∆εκ-06 Μεταβολή
£'000

∆εκ-07
£'000

∆εκ-07
€'000

∆εκ-06
€'000
(100.006)
(6.696)
(44.246)
(150.948)

Έξοδα προσωπικού
Αποσβέσεις
∆ιοικητικά και άλλα έξοδα

(62.116)
(3.804)
(25.808)

(58.531)
(3.919)
(25.896)

(3%)
(0%)

(106.131)
(6.500)
(44.096)

Σύνολο εξόδων

(91.728)

(88.346)

4%

(156.727)

6%

Το σύνολο των εξόδων του Οµίλου παρουσιάζει συγκρατηµένη αύξηση 4% από το 2006.
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Το κόστος προσωπικού αποτελεί το 67,7% του συνόλου των εξόδων του Οµίλου. Το
µεγαλύτερο µέρος, £53,5 εκατ. (€91,4 εκατ.), αφορά το προσωπικό του Οµίλου στην
Κύπρο το οποίο απαριθµούσε 1.505 άτοµα το ∆εκέµβριο 2007 σε σχέση µε 1.447 άτοµα το
∆εκέµβριο 2006. Στην Κύπρο η αύξηση στα έξοδα προσωπικού ανέρχεται σε 6% και στην
Ελλάδα σε 6,5%. Ο συνολικός αριθµός των υπαλλήλων που εργοδοτούνταν στον Όµιλο
στην Ελλάδα το ∆εκέµβριο 2007 ήταν 411 άτοµα σε σχέση µε 385 άτοµα το ∆εκέµβριο
2006.
Τα διοικητικά και άλλα έξοδα βρίσκονται στα ίδια επίπεδα µε τα περσινά. Η προσπάθεια
του Οµίλου για βελτίωση του δείκτη εξόδων προς έσοδα παραµένει ως ένας από τους
πάγιους στρατηγικούς στόχους του Οµίλου.
O δείκτης εξόδων προς έσοδα βρίσκεται στο 48,9% σε σύγκριση µε 58,9% το 2006. Αυτό
οφείλεται στη σηµαντική αύξηση στο σύνολο των εσόδων κατά 25% σε σύγκριση µε την
περιορισµένη αύξηση 4% στο σύνολο των εξόδων. Αν δεν συµπεριλάβουµε στα έσοδα τις
κερδοζηµιές από διάθεση και επανεκτίµηση αξιών ύψους £5,9 εκατ.(2006:£3,0 εκατ.) για
να συνάδει µε την παρουσίαση της ∆ηµοσιευµένης Κατάστασης Λογαριασµού
Αποτελεσµάτων για το 2006, ο δείκτης εξόδων προς έσοδα παρουσιάζει µείωση από
εκείνον που τέθηκε ως στόχος από 52,9% (αναθεωρηµένος τον Αύγουστο του 2007) σε
50,5% και µείωση µε τον αντίστοιχο του 2006 (60,1%).
Προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων σε πελάτες
Οι προβλέψεις του 2007 ανήλθαν στα £7,5 εκατ. (€12,7 εκατ.) σε σύγκριση µε £22,8
εκατ. (€39,0 εκατ.) το 2006, και παρουσιάζουν σηµαντική µείωση της τάξεως του 67%. Ο
Όµιλος έχει πετύχει επίσης ουσιαστική µείωση του δείκτη ετησίου κόστους των
προβλέψεων έναντι των χορηγήσεων, σε 0,3% το ∆εκέµβριο 2007 από 1,2% το
∆εκέµβριο 2006. Η µείωση αποδίδεται κυρίως στη
βελτίωση της ποιότητας του
χαρτοφυλακίου χορηγήσεων σε συνδυασµό µε τη σηµαντική αύξηση στις εισπράξεις που
προήλθαν από προβληµατικούς χρεώστες.
Οι συνεχείς ενέργειες του Οµίλου για βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου
χορηγήσεων έχουν συµβάλει στη µείωση των καθαρών µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων
του Οµίλου κατά 19,9% από τον ∆εκέµβριο 2006, στα £189,7 εκατ. (€324,0 εκατ.). Ως εκ
τούτου, ο δείκτης µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων στο σύνολο των χορηγήσεων είναι
σηµαντικά βελτιωµένος το ∆εκέµβριο του 2007 αφού έχει µειωθεί στο 8,1% σε σχέση µε
12,6% για το 2006.
Υπενθυµίζεται ότι ο Όµιλος ακολουθεί τους κανονισµούς που εκδόθηκαν το 2006 από την
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου σχετικά µε την κατηγοριοποίηση των µη εξυπηρετούµενων
χορηγήσεων και την αναστολή αναγνώρισης εσόδων. Οι κανονισµοί αυτοί εφαρµόζονται
σε όλες τις χορηγήσεις πελατών οι οποίες δεν είναι πλήρως καλυµµένες µε εµπράγµατες
εξασφαλίσεις και παρουσιάζουν καθυστερήσεις πέραν των τριών µηνών.
Επίσης
επεκτείνονται σε όλους τους χρεωστικούς λογαριασµούς των πελατών εντός του Οµίλου
µε έστω και ένα µη εξυπηρετούµενο λογαριασµό.
Tο 2007 το 78,1% των καθαρών µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων καλύπτεται από
προβλέψεις για αποµείωση στην αξία χορηγήσεων ενώ το υπόλοιπο ποσοστό καλύπτεται
από εµπράγµατες εξασφαλίσεις. Το ποσοστό αυτό έχει βελτιωθεί σηµαντικά από το 63,3%
που ίσχυε την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Το σύνολο των αποθεµατικών για αποµείωση στην αξία των χορηγήσεων κατά το
∆εκέµβριο 2007 έχει φτάσει τα £215,4 εκατ. (€368,0 εκατ.) (∆εκέµβριος 2006: £212,3
εκατ., €362,7 εκατ.) και αποτελεί το 9% των συνολικών µεικτών χορηγήσεων.
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Βασικά στοιχεία ισολογισµού
Κυπριακές Λίρες
∆εκ-07
∆εκ-06
£'εκατ.
£'εκατ.

%
Μεταβολή

Ευρώ
∆εκ-07
∆εκ-06
€'εκατ.
€'εκατ.

Σύνολο ισολογισµού

4.306

3.798

13%

7.357

6.489

Μεικτές χορηγήσεις

2.396
1.876
520

1.949

23%

Κύπρος
Ελλάδα

1.526
423

23%
23%

4.093
3.205
888

2.607
723

Καταθέσεις

3.430

3.111

10%

5.860

5.315

Κύπρος
Ελλάδα

2.853
577

2.660
451

7%
28%

4.874
986

4.544
771

3.330

Το σύνολο του Ισολογισµού του Οµίλου ανήλθε στα £4,3 δισ. (€7,4 δισ. ) σε σύγκριση µε
£3,8 δισ. (€6,5 δισ.) το ∆εκέµβριο του 2006, σηµειώνοντας αύξηση 13%. Οι συνολικές
χορηγήσεις σε πελάτες παρουσίασαν αύξηση 23% και έχουν φθάσει τα £2,4
δισ.
(€4,1δισ.) σε σύγκριση µε £1,9 δισ. (€3,3 δισ.) το ∆εκέµβριο του 2006. Οι χορηγήσεις
πελατών στην Ελλάδα παρουσίασαν σηµαντική αύξηση 23% φθάνοντας στα £520 εκατ.
(€888 εκατ.) σε σύγκριση µε £423 εκατ. (€723 εκατ.) το ∆εκέµβριο του 2006.
Η σύνθεση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων του Οµίλου ανά κατηγορία χορηγήσεων ήταν
η ακόλουθη:
Στεγαστικά δάνεια
17%
Μεγάλες
επιχειρήσεις
32%

Πιστωτικές κάρτες
1%
Καταναλωτικά
δάνεια
12%

Μικρού και
µεσαίου µεγέθους
επιχειρήσεις
38%

Οι καταθέσεις πελατών παρουσίασαν αύξηση 10%, φθάνοντας τα £3,4 δισ. (€5,9 δισ.) σε
σύγκριση µε £3,1 δισ. (€5,3 δισ.) τον ∆εκέµβριο του 2006. Η σύνθεση του χαρτοφυλακίου
καταθέσεων του Οµίλου ανάλογα µε το είδος της κατάθεσης αναλύεται σε:
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Όψεως
23%

Ταµιευτηρίου
3%

Προειδοποίησης
10%

Προθεσµιακές
64%

Το σύνολο των £2,8 δισ. (€4,8 δισ.) καταθέσεων στην Κύπρο χωρίζεται σε £1,1 δισ. (€1,9
δισ.) (∆εκέµβριος 2006: £1,1 δισ., €1,8 δισ.) καταθέσεις σε Κυπριακές λίρες και £1,7
δισ. (€2,9 δισ.) (∆εκέµβριος 2006: £1,6 δισ., €2,7 δισ.) καταθέσεις σε ξένα νοµίσµατα.
To 40% των καταθέσεων των πελατών στην Κύπρο είναι σε Κυπριακές Λίρες, ενώ το 30%
είναι σε αµερικάνικα δολάρια, το 22% σε ευρώ και το 6% σε στερλίνες.
Οι καταθέσεις πελατών στην Ελλάδα έφθασαν τα £577 εκατ. (€986 εκατ.) σε σύγκριση µε
£451 εκατ. (€771 εκατ.) το ∆εκέµβριο του 2006 παρουσιάζοντας ουσιαστική αύξηση 28%.
Οι καταθέσεις στην Ελλάδα αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε ευρώ.
Το σύνολο των επενδύσεων του Οµίλου αποτελείται κυρίως από εισηγµένα σε διεθνή
χρηµατιστήρια Κυβερνητικά και Τραπεζικά Οµόλογα ψηλής πιστοληπτικής βαθµολογίας.
Ποσοστό ύψους 1,3% της δίκαιης αξίας των Οµολόγων του Οµίλου έχει υποστεί ζηµίες
αποµείωσης το 2007 λόγω της συνεχιζόµενης κρίσης στη διατραπεζική αγορά.
Τα κεφάλαια που αναλογούν στους µετόχους της Τράπεζας ενισχύθηκαν περαιτέρω και
ανήλθαν στα £307,2 εκατ. (€524,9 εκατ.) σε σχέση µε £212,5 εκατ. (€363,1 εκατ.) το
∆εκέµβριο του 2006, παρουσιάζοντας αύξηση 45%. Ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων
του Οµίλου για το 2007 είναι 30,0% ξεπερνώντας κατά πολύ τον αναθεωρηµένο στόχο
του 25,1% που είχε τεθεί τον Αύγουστο του 2007.

Οι µετατροπές από Κυπριακές λίρες σε Ευρώ που αναφέρονται πιο πάνω έγιναν µε βάση το οριστικό κλέιδωµα
της ισοτιµίας €1=£0,585274.
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3.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2008

Βασικά oικονοµικά στοιχεία
∆εκ-08
€'000

∆εκ-07 Μεταβολή
€'000
%

Σύνολο καθαρών εσόδων

243.212

320.516

(24%)

Σύνολο εξόδων

158.912

156.727

1%

Μερίδιο αποτελέσµατος από συγγενή επιχείρηση
Κέρδος από συνήθεις εργασίες πριν τις προβλέψεις

-84.300

1.548

(100%)

165.337

(49%)

Προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των
χορηγήσεων

39.682

12.736

212%

Κέρδος πριν τη φορολογία

44.618

152.601

(71%)

Κέρδος που αναλογεί στους µετόχους

33.973

133.068

(74%)

Κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2008 παρατηρήθηκε σοβαρή επιδείνωση του οικονοµικού
περιβάλλοντος διεθνώς. Το γεγονός αυτό επέδρασε δυσµενώς στα αποτελέσµατα του
Οµίλου της Ελληνικής Τράπεζας, µε αποτέλεσµα το κέρδος πριν τη φορολογία για το έτος
που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 να ανέλθει σε €44,6 εκατ. σε σύγκριση µε €152,6
εκατ. για το έτος 2007.
Παρακολουθώντας σε συνεχή βάση τους στρατηγικούς σχεδιασµούς του Οµίλου και
συνεκτιµώντας τα οικονοµικά δεδοµένα σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, η ∆ιοίκηση θα
ανακοινώσει τους στρατηγικούς στόχους του Οµίλου περί τις αρχές Απριλίου 2009.
Το σύνολο των καθαρών εσόδων παρουσίασε µείωση 24%, που οφείλεται κυρίως στη
µείωση των µη επιτοκιακών εσόδων, φθάνοντας τα €243,2 εκατ. σε σύγκριση µε €320,5
εκατ. το 2007, ενώ παράλληλα η αύξηση του συνόλου των εξόδων περιορίστηκε στο 1%,
αντανακλώντας τη συστηµατική εργασία που καταβάλλεται από τον Όµιλο για συγκράτηση
των δαπανών. Ως αποτέλεσµα, ο δείκτης εξόδων προς έσοδα βρίσκεται στο 65,3% και
είναι ψηλότερος από τα επίπεδα του 48,9% για το 2007.
Οι κερδοζηµίες από διάθεση και επανεκτίµηση συναλλάγµατος και χρηµατοοικονοµικών
στοιχείων που περιλαµβάνονται στο σύνολο καθαρών εσόδων, µειώθηκαν από κέρδη
€29,2 εκατ. για το έτος 2007 σε ζηµίες €30,4 εκατ. για το 2008. Περιλαµβάνουν κυρίως
ζηµίες που προήλθαν από τις αρνητικές επιπτώσεις στις αξίες χρηµατοοικονοµικών
στοιχείων λόγω της κρίσης στις διεθνείς χρηµαταγορές και της σηµαντικής πτώσης του
δείκτη τιµών του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και του Χρηµατιστηρίου Αξιών
Αθηνών (ΧΑΑ).
Πιο συγκεκριµένα, ζηµίες ύψους €15,9 εκατ. προέρχονται από διάθεση και επανεκτίµηση
συναλλάγµατος και χρηµατοοικονοµικών στοιχείων της θυγατρικής εταιρείας Αθηνά
Κυπριακή ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ (“Αθηνά”), οι οποίες αφορούν κυρίως επανεκτίµηση
µετοχών. Κατά το έτος 2007 η εταιρεία λογιζόταν από τον Ιανουάριο µέχρι το Μάιο ως
συγγενής επιχείρηση και για τους µήνες Ιούνιο µέχρι ∆εκέµβριο ως θυγατρική, µε
συνεισφορά στα συνολικά κέρδη του έτους ύψους €13,7 εκατ. Η συνολική αρνητική
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συνεισφορά της Αθηνά (ως θυγατρική της Ελληνικής Τράπεζας, µε ποσοστό 77,84%) στο
κέρδος του Οµίλου για το 2008, ανήλθε σε ζηµίες ύψους €12,0 εκατ.
Οι προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων στην Κατάσταση Λογαριασµού
Αποτελεσµάτων, ανήλθαν σε €39,7 εκατ. και αυξήθηκαν κατά €26,9 εκατ. από το
αντίστοιχο ποσό του 2007. Το σύνολο των αποθεµατικών για αποµείωση στην αξία των
χορηγήσεων το ∆εκέµβριο του 2008 ανήλθε σε €403,5 εκατ. (∆εκέµβριος 2007: €368,0
εκατ.) και αποτελεί το 8,0% (∆εκέµβριος 2007: 9,0%) των συνολικών χορηγήσεων. Στα
αποθεµατικά αυτά περιλαµβάνονται συσσωρευµένες προβλέψεις για αποµείωση των
χορηγήσεων σε συλλογική βάση οι οποίες αποτελούν το 1,4% των συνολικών
χορηγήσεων (∆εκέµβριος 2007: 1,4%).
Οι συνολικές χορηγήσεις σε πελάτες παρουσίασαν αύξηση 22% και έχουν φθάσει τα €5,0
δισ. σε σύγκριση µε €4,1 δισ. το ∆εκέµβριο του 2007, ενώ οι καταθέσεις πελατών
παρουσίασαν αύξηση 5%, φθάνοντας τα €6,1 δισ. σε σύγκριση µε €5,9 δισ. το ∆εκέµβριο
του 2007.
Στην Ελλάδα, παρά την αύξηση των χορηγήσεων σε πελάτες κατά 24% από το ∆εκέµβριο
του 2007, η πίεση στα περιθώρια των επιτοκίων και η κρίση στις διεθνείς χρηµαταγορές
επηρέασαν αρνητικά τα αποτελέσµατα του έτους, τα οποία πριν τη φορολογία
παρουσιάζουν ζηµία ύψους €29,2 εκατ. σε σύγκριση µε ζηµία €5,1 εκατ. για το 2007. Ο
Όµιλος συνεχίζει την αναδιοργάνωση και την ανάπτυξη του ∆ικτύου Καταστηµάτων στην
Ελλάδα ως ένα από τους κύριους στρατηγικούς του στόχους, µε επικέντρωση στις βασικές
τραπεζικές εργασίες.
Η διαδικασία για την απόκτηση της άδειας λειτουργίας θυγατρικής Τράπεζας στη Μόσχα
από τις Ρωσικές Αρχές έχει πρόσφατα ολοκληρωθεί µε επιτυχία. Ήδη, η Ρωσική Κεντρική
Τράπεζα έχει προχωρήσει στην εγγραφή της θυγατρικής µας εταιρείας στο ρωσικό µητρώο
εταιρειών. Η έναρξη εργασιών της Τράπεζας θα καθοριστεί µετά την ολοκλήρωση των
απαραίτητων προπαρασκευαστικών ενεργειών και αφού σταθµιστούν τα οικονοµικά
δεδοµένα, οι εξελίξεις στην παγκόσµια οικονοµική κρίση και οι επιπτώσεις στη ρωσική
αγορά.
Ο Όµιλος διατηρεί άνετη ρευστότητα επωφελούµενος της ψηλής σταθερής καταθετικής
του βάσης. Συγκεκριµένα, ο δείκτης µεικτών χορηγήσεων έναντι των καταθέσεων
παραµένει στο πολύ ικανοποιητικό επίπεδο του 81,6% το ∆εκέµβριο 2008 (∆εκέµβριος
2007: 69,8%).
Τα κεφάλαια που αναλογούν στους µετόχους της Τράπεζας ανήλθαν σε €440,4 εκατ. στις
31 ∆εκεµβρίου 2008 σε σύγκριση µε €525,0 εκατ. το ∆εκέµβριο του 2007. Ποσά ύψους
€32,0 εκατ. και €14,8 εκατ. που αφορούν το τελικό µέρισµα 2007 και το προµέρισµα 2008
αντίστοιχα, έχουν αφαιρεθεί από τα ίδια κεφάλαια στις 31 ∆εκεµβρίου 2008. Ο δείκτης
απόδοσης ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου µε βάση τα αποτελέσµατα του έτους,
διαµορφώνεται στο 7,04% (∆εκέµβριος 2007: 30,0%).
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008, ο ∆είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του Οµίλου, µε βάση τη
σχετική Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τον υπολογισµό των κεφαλαιακών
απαιτήσεων και των µεγάλων χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων (Βασιλεία ΙΙ), ανήλθε σε 11%
(31 ∆εκεµβρίου 2007: 13,7%), ενώ ως γνωστό η απαίτηση της Εποπτικής Αρχής είναι
8%.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας, λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς, το
ήδη καταβληθέν προµέρισµα και τα αποτελέσµατα του έτους, αποφάσισε όπως προτείνει
στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των µετόχων την καταβολή τελικού µερίσµατος για το έτος
2008 €0,02 (δύο σεντ) ανά µετοχή. Το τελικό µέρισµα €0,02 (δύο σεντ) µαζί µε το
προµέρισµα €0,05 (πέντε σεντ) που καταβλήθηκε τον Οκτώβριο του 2008, ανεβάζουν το
συνολικό µέρισµα για το 2008 σε €0,07 (επτά σεντ) ανά µετοχή.
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ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά έσοδα από τόκους

Έσοδα από τόκους
Έξοδα από τόκους

∆εκ-08
€’000
446.581
(251.111)

∆εκ-07
€’000
448.510
(238.716)

195.470

209.794

Μεταβολή
%
(0%)
(7%)

Παρά τις έντονες πιέσεις στα επιτοκιακά περιθώρια των καταθέσεων λόγω ανταγωνισµού
και την αρνητική επίπτωση που είχε η σύνδεση των δανείων που είχαν παραχωρηθεί πριν
την 1η Ιανουαρίου 2008 µε το βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η
µείωση των καθαρών εσόδων από τόκους περιορίστηκε στο 7%, µε τα καθαρά έσοδα από
τόκους να φθάνουν τα €195,5 εκατ. σε σχέση µε €209,8 εκατ. για το 2007.
Το επιτοκιακό περιθώριο του Οµίλου για το 2008 ανήλθε σε 2,68% σε σύγκριση µε 3,12%
για το 2007. Στην Κύπρο το επιτοκιακό περιθώριο για το 2008 ανήλθε σε 2,93% (2007:
3,35%), και στην Ελλάδα σε 1,37% (2007: 1,98%).

Μη επιτοκιακά έσοδα

Καθαρά έσοδα δικαιωµάτων και
προµηθειών
Κερδοζηµιές από διάθεση και
επανεκτίµηση συναλλάγµατος και
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
Άλλα έσοδα

∆εκ-08
€’000

∆εκ-07
€’000

Μεταβολή
%

58.580

57.548

2%

(30.414)
19.576

29.185
23.989

(204%)
(18%)

47.742

110.722

(57%)

Το σύνολο των µη επιτοκιακών εσόδων παρουσίασε µείωση της τάξεως του 57% σε σχέση
µε το 2007, φθάνοντας τα €47,7 εκατ. σε σύγκριση µε €110,7 εκατ. κατά το 2007.
Τα καθαρά έσοδα δικαιωµάτων και προµηθειών από τραπεζικές εργασίες παρουσίασαν
ικανοποιητικό ρυθµό ανάπτυξης. Θετική ήταν επίσης και η συνεισφορά στα µη επιτοκιακά
έσοδα από τις ασφαλιστικές εργασίες του Οµίλου.
Οι κερδοζηµίες από διάθεση και επανεκτίµηση συναλλάγµατος και χρηµατοοικονοµικών
στοιχείων µειώθηκαν από κέρδη €29,2 εκατ. για το 2007 σε ζηµίες €30,4 εκατ. για το
2008. Περιλαµβάνουν κυρίως ζηµίες που προήλθαν από τις αρνητικές επιπτώσεις στις αξίες
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων λόγω της κρίσης στις διεθνείς χρηµαταγορές και της
σηµαντικής πτώσης του δείκτη τιµών του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και του
Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ). Πιο συγκεκριµένα, ζηµίες ύψους €15,9 εκατ.
προέρχονται από διάθεση και επανεκτίµηση συναλλάγµατος και χρηµατοοικονοµικών
στοιχείων της θυγατρικής εταιρείας Αθηνά Κυπριακή ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ, οι οποίες
αφορούν κυρίως επανεκτίµηση µετοχών. Κατά το έτος 2007 η εταιρεία λογιζόταν από τον
Ιανουάριο µέχρι το Μάιο ως συγγενής επιχείρηση και για τους µήνες Ιούνιο µέχρι
∆εκέµβριο ως θυγατρική, µε συνεισφορά στα συνολικά κέρδη του έτους ύψους €13,7
εκατ.
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Ο Όµιλος δεν έχει κάνει χρήση των προνοιών των πρόσφατων τροποποιήσεων στο ∆ιεθνές
Λογιστικό Πρότυπο (∆ΛΠ) 39 οι οποίες επιτρέπουν, κάτω από ορισµένες συνθήκες, την
επαναταξινόµηση από την κατηγορία στοιχείων που κατέχονται προς εµπορία σε άλλες
κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών στοιχείων.
Το σύνολο των άλλων εσόδων για το έτος 2008, περιλαµβάνει κέρδη ύψους €0,9 εκατ.
που προέκυψαν στα πλαίσια της εξαγοράς της ρωσικής εταιρείας Format Invest Limited
από τη θυγατρική εταιρεία Borenham Holdings Limited τα οποία αφορούν το ποσό της
υπέρβασης του µεριδίου του Οµίλου στην καθαρή εύλογη αξία των καθαρών περιουσιακών
στοιχείων που αποκτήθηκαν. Η εταιρεία Format Invest Limited είναι ιδιοκτήτρια των
κτιριακών εγκαταστάσεων στη Μόσχα όπου θα στεγαστούν τα κεντρικά γραφεία και το
πρώτο κατάστηµα της Τράπεζας στη Ρωσία. Τα άλλα έσοδα του 2007 περιλαµβάνουν
αντίστοιχα κέρδη ύψους €6,7 εκατ. που προέκυψαν στα πλαίσια της εξαγοράς της
θυγατρικής εταιρείας Αθηνά.

Έξοδα
∆εκ-08
€'000

∆εκ-07 Μεταβολή
€'000
%

Έξοδα προσωπικού
Αποσβέσεις
∆ιοικητικά και άλλα έξοδα

(104.490)
(6.148)
(48.274)

(106.131)
(6.500)
(44.096)

(2%)

Σύνολο εξόδων

(158.912)

(156.727)

1%

(5%)
9%

Το σύνολο των εξόδων του Οµίλου αυξήθηκε κατά 1% σε σχέση µε το αντίστοιχο ποσό
του 2007.
Τα έξοδα προσωπικού, τα οποία περιλαµβάνουν το κόστος ωφεληµάτων αφυπηρέτησης
προσωπικού, αποτελούν το 66% του συνόλου των εξόδων του Οµίλου (2007: 68%). Το
µεγαλύτερο µέρος, €87,7 εκατ., αφορά το προσωπικό του Οµίλου στην Κύπρο, το οποίο
απαριθµούσε 1.605 άτοµα το ∆εκέµβριο του 2008 σε σύγκριση µε 1.505 άτοµα το
∆εκέµβριο του 2007. Στην Κύπρο, τα έξοδα προσωπικού µειώθηκαν κατά 4% ενώ στην
Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 14%. Ο συνολικός αριθµός υπαλλήλων που εργοδοτούσε ο
Όµιλος στην Ελλάδα το ∆εκέµβριο του 2008 ήταν 458 άτοµα σε σύγκριση µε 411 άτοµα
το ∆εκέµβριο του 2007.
Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα βρίσκεται στο 65,3% και είναι ψηλότερος από το 48,9% για
το 2007. Αυτό οφείλεται στη µείωση στο σύνολο των καθαρών εσόδων κατά 24% σε
σχέση µε 1% αύξηση στο σύνολο των εξόδων, όπως επεξηγούνται πιο πάνω.
Προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων σε πελάτες
Ο Όµιλος συνέχισε να ακολουθεί την ίδια αυστηρή πολιτική όπως και στα προηγούµενα
τρίµηνα για τον καθορισµό των προβλέψεων για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων
και να φροντίζει για τη βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων.
Οι προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων στην Κατάσταση Λογαριασµού
Αποτελεσµάτων ανήλθαν σε €39,7 εκατ. και αυξήθηκαν κατά €26,9 εκατ. (212%) από το
αντίστοιχο ποσό του 2007. Ο δείκτης ετήσιου κόστους των προβλέψεων έναντι των
χορηγήσεων διαµορφώνεται σε 0,8% από 0,3% το 2007 και περιλαµβάνει κόστος
πρόβλεψης για αποµείωση σε συλλογική βάση.
Οι µη εξυπηρετούµενες χορηγήσεις αυξήθηκαν σε €337,2 εκατ. σε σύγκριση µε €324,0
εκατ. το ∆εκέµβριο του 2007, ενώ ο δείκτης µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων στο
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σύνολο των χορηγήσεων είναι βελτιωµένος, αφού έχει µειωθεί στο 6,9% σε σύγκριση µε
8,1% το ∆εκέµβριο του 2007.
Υπενθυµίζεται ότι ο Όµιλος ακολουθεί τους κανονισµούς που εκδόθηκαν το 2006 από την
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου σχετικά µε την κατηγοριοποίηση των µη εξυπηρετούµενων
χορηγήσεων και την αναστολή αναγνώρισης εσόδων. Οι κανονισµοί αυτοί εφαρµόζονται
σε όλες τις χορηγήσεις πελατών οι οποίες δεν είναι πλήρως καλυµµένες µε εµπράγµατες
εξασφαλίσεις και παρουσιάζουν καθυστερήσεις πέραν των τριών µηνών. Επίσης,
επεκτείνονται σε όλους τους χρεωστικούς λογαριασµούς των πελατών εντός του Οµίλου
µε έστω και ένα µη εξυπηρετούµενο λογαριασµό.
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 το 81,2% των καθαρών µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων
καλύπτεται από προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων, ενώ το υπόλοιπο
ποσό καλύπτεται από εµπράγµατες εξασφαλίσεις (∆εκέµβριος 2007: 78,1%).
Το σύνολο των αποθεµατικών για αποµείωση στην αξία των χορηγήσεων το ∆εκέµβριο του
2008 ανήλθε σε €403,5 εκατ. (∆εκέµβριος 2007: €368,0 εκατ.) και αποτελεί το 8,0%
(∆εκέµβριος 2007: 9,0%) των συνολικών χορηγήσεων. Στα αποθεµατικά αυτά
περιλαµβάνονται συσσωρευµένες προβλέψεις για αποµείωση των χορηγήσεων σε
συλλογική βάση οι οποίες αποτελούν το 1,4% των συνολικών χορηγήσεων (∆εκέµβριος
2007: 1,4%).
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Βασικά στοιχεία ισολογισµού
∆εκ-08
€'εκατ.

∆εκ-07
€'εκατ.

Μεταβολή

Σύνολο ισολογισµού

7.827

7.357

6%

Μεικτές χορηγήσεις

5.013

4.093

22%

Κύπρος
Ελλάδα

3.912
1.101

3.205
888

22%

Καταθέσεις

6.147

5.860

5%

Κύπρος
Ελλάδα

5.232
915

4.874
986

7%

%

24%

(7%)

Το σύνολο του Ισολογισµού του Οµίλου ανήλθε σε €7,8 δισ. σε σύγκριση µε €7,4 δισ. το
∆εκέµβριο του 2007, σηµειώνοντας αύξηση 6%.
Οι συνολικές χορηγήσεις σε πελάτες παρουσίασαν αύξηση 22% και ανήλθαν σε €5,0 δισ.
σε σύγκριση µε €4,1 δισ. το ∆εκέµβριο του 2007. Οι χορηγήσεις πελατών στην Κύπρο
παρουσίασαν αύξηση 22% και ανήλθαν σε €3.912 εκατ. σε σύγκριση µε €3.205 εκατ. το
∆εκέµβριο του 2007. Οι χορηγήσεις πελατών στην Ελλάδα παρουσίασαν αύξηση 24% και
ανήλθαν σε €1.101 εκατ. σε σύγκριση µε €888 εκατ. το ∆εκέµβριο του 2007.
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 και 2007, η σύνθεση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων του
Οµίλου ανά κατηγορία χορηγήσεων ήταν η ακόλουθη:

78

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ

Σύνθεση χαρτοφυλακίου χορηγήσεων
40%
35%

36%

35%

38%

32%

30%
25%
20%

18% 17%

15%

31-∆εκ-08
31-∆εκ-07

12%
10%

10%
5%

1% 1%

0%
Μεγάλες
επιχειρήσεις

Μικρού και
µεσαίου
µεγέθους
επιχειρήσεις

Καταναλωτικά
δάνεια

Πιστωτικές
κάρτες

Στεγαστικά
δάνεια

Οι καταθέσεις πελατών παρουσίασαν αύξηση 5%, φθάνοντας τα €6,1 δισ. σε σύγκριση µε
€5,9 δισ. το ∆εκέµβριο του 2007.
Η σύνθεση του χαρτοφυλακίου καταθέσεων του Οµίλου στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 και
2007 αναλύεται ως ακολούθως:

Σύνθεση χαρτοφυλακίου καταθέσεων
70%

64% 64%

60%
50%
40%
30%

31-∆εκ-08
31-∆εκ-07

27%
23%

20%
10%

10%
3%

3%

6%

0%
Όψεως

Ταµιευτηρίου

Προειδοποίησης

Προθεσµιακές

Το σύνολο των €5,2 δισ. (∆εκέµβριος 2007: €4,9 δισ.) καταθέσεων στην Κύπρο χωρίζεται
σε €3,3 δισ. (∆εκέµβριος 2007: €2,6 δισ.) καταθέσεις σε Ευρώ και €1,9 δισ. (∆εκέµβριος
2007: €2,3 δισ.) καταθέσεις σε ξένα νοµίσµατα.
Οι καταθέσεις πελατών στην Ελλάδα έφθασαν τα €915 εκατ. σε σύγκριση µε €986 εκατ.
το ∆εκέµβριο του 2007, παρουσιάζοντας µείωση 7%. Οι καταθέσεις στην Ελλάδα
αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε Ευρώ.
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Ο Όµιλος διατηρεί άνετη ρευστότητα επωφελούµενος της ψηλής σταθερής καταθετικής
του βάσης. Συγκεκριµένα, ο δείκτης µεικτών χορηγήσεων έναντι των καταθέσεων
παραµένει στο πολύ ικανοποιητικό επίπεδο του 81,6% το ∆εκέµβριο 2008 (∆εκέµβριος
2007: 69,8%).
Το σύνολο των επενδύσεων του Οµίλου αποτελείται κυρίως από εισηγµένα σε διεθνή
χρηµατιστήρια Κυβερνητικά και Τραπεζικά Οµόλογα ψηλής πιστοληπτικής διαβάθµισης,
συµπεριλαµβανοµένων και χρεογράφων της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.
Η ανάλυση των χρεογράφων στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 µε βάση το δείκτη εξωτερικής
πιστοληπτικής διαβάθµισης είναι ως ακολούθως:
Baa1 to Baa3
2%

unrated
0%

A3
2%

A2
9%

P1 (CPs)
0%
Aaa
4%

Aa1
22%

A1
8%

Aa2
18%

Aa3
35%

Τα κεφάλαια που αναλογούν στους µετόχους της Τράπεζας ανήλθαν σε €440,4 εκατ. στις
31 ∆εκεµβρίου 2008 σε σύγκριση µε €525,0 εκατ. το ∆εκέµβριο του 2007. Ποσά ύψους
€32,0 εκατ. και €14,8 εκατ. που αφορούν το τελικό µέρισµα 2007 και το προµέρισµα 2008
αντίστοιχα, έχουν αφαιρεθεί από τα ίδια κεφάλαια στις 31 ∆εκεµβρίου 2008. Ο δείκτης
απόδοσης ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου µε βάση τα αποτελέσµατα του έτους,
διαµορφώνεται στο 7,04% (∆εκέµβριος 2007: 30,0%).
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 ο ∆είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του Οµίλου, µε βάση τη
σχετική Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τον υπολογισµό των κεφαλαιακών
απαιτήσεων και των µεγάλων χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων (Βασιλεία ΙΙ), ανήλθε σε 11%
(31 ∆εκεµβρίου 2007: 13,7%), ενώ ως γνωστό η απαίτηση της Εποπτικής Αρχής είναι
8%.
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ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Τα προκαταρκτικά αποτελέσµατα του 1ου τριµήνου 2009 της Ελληνικής Τράπεζας
αναµένεται να παρουσιάσουν µειωµένα λειτουργικά κέρδη πριν τις προβλέψεις για
επισφαλείς απαιτήσεις, σε σύγκριση µε την αντίστοιχη τριµηνία του 2008. Οι προβλέψεις
για επισφαλείς απαιτήσεις αναµένεται να είναι αυξηµένες έναντι των αντίστοιχων
προβλέψεων του πρώτου τριµήνου του 2008 λόγω των συγκεκριµένων οικονοµικών
συνθηκών της περιόδου και της αυστηρής πολιτικής που ακολουθεί ο Όµιλος στο θέµα
αυτό. Περαιτέρω καθοριστικούς παράγοντες στη διαµόρφωση των αποτελεσµάτων
αποτελούν η αύξηση του κόστους των καταθέσεων σε µή αναµενόµενα επίπεδα καθώς και
η µείωση των επιτοκιακών εσόδων και ορισµένων µή επιτοκιακών εσόδων. Ως εκ τούτου,
το τελικό αποτέλεσµα του πρώτου τριµήνου αναµένεται να παρουσιάσει ζηµία.
Συνεκτιµώντας συνολικά τις αρνητικές επιπτώσεις της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης
τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα τα αποτελέσµατα του Οµίλου για ολόκληρο το
2009 αναµένεται να είναι αρνητικά διαφοροποιηµένα σε σχέση µε τα αποτελέσµατα του
2008. Λόγω της µεγάλης αβεβαιότητας που επικρατεί στο χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον,
οι εκτιµήσεις αυτές υπόκεινται σε µεγάλη µεταβλητότητα.
Με βάση τα δεδοµένα αυτά, οι στρατηγικοί στόχοι του Οµίλου κατά το 2009
επικεντρώνονται στη διασφάλιση υγιούς ρευστότητας, στη διατήρηση και βελτίωση της
ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου, στη διαφύλαξη των δεικτών επάρκειας
κεφαλαίων και στην προσεκτική και ορθολογική ανάπτυξη.

Σηµειώσεις:
Οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στην ανασκόπηση για το έτος 2007 και 2008 προέρχονται από
ανακοινώσεις της Τράπεζας στο ΧΑΚ ηµεροµηνίας 28/02/08 και 26/02/09 αντίστοιχα.
Η µετατροπή των συγκριτικών ποσών που αναφέρονται πιο πάνω, από Κυπριακές Λίρες σε Ευρώ, έγινε µε βάση
το οριστικό κλείδωµα της ισοτιµίας €1=£0,585274.
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ΜΕΡΟΣ VΙ.
1.

ΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Τα ακόλουθα είναι αποσπάσµατα από το Καταστατικό της Τράπεζας:
ΜΕΤΟΧΑΙ
3. Τηρουµένων των διατάξεων του Νόµου και των προνοιών του παρόντος Καταστατικού,
αι εκάστοτε τυχόν µη εκδοθείσαι µετοχαί της Εταιρείας θα τελούν υπό τον έλεγχον των
Συµβούλων, οίτινες θα δύνανται να κατανέµουν ή άλλως πως διαθέτουν ταύτας ή
τίνας εξ αυτών, εις τοιαύτα πρόσωπα και υπό τοιούτους όρους, είτε εις το άρτιον, είτε
υπέρ το άρτιον (at a premium) είτε, τηρουµένων των ∆ιατάξεων του Άρθρου 56 του
Νόµου, υπό το άρτιον και εις τοιούτον χρόνον ως ούτοι ήθελον κρίνει πρέπον, και µε
πλήρη εξουσίαν όπως καλούν οιονδήποτε πρόσωπον ίνα καταβάλη την κλήσιν
Κεφαλαίου οιωνδήποτε µετοχών, είτε εις το άρτιον, είτε υπέρ το άρτιον (ή εις την
ονοµαστικήν αυτών αξίαν µετ΄επιπροσθέτου ποσού), ή, τηρουµένων των
προειρηµένων, υπό το άρτιον, κατά τοιούτον χρόνον και αντί τοιούτου ανταλλάγµατος,
ως οι Σύµβουλοι ήθελον κρίνει πρέπον.
4. Εάν καθ'οιονδήποτε χρόνον το Μετοχικόν Κεφάλαιον διαιρεθεί εις διαφόρους τάξεις
µετοχών, τα δικαιώµατα τα προσηρτηµένα εις οιανδήποτε τάξιν (εκτός εάν άλλως
προνοήται υπό των όρων της εκδόσεως των µετοχών της τάξεως εκείνης) δύνανται,
ανεξαρτήτως του εάν η Εταιρεία τελεί ή µη υπό εκκαθάρισιν, να τροποποιηθούν δια της
εγγράφου συγκαταθέσεως των κατόχων των τριών τετάρτων των εκδοθεισών µετοχών
της εν λόγω τάξεως, ή δια της επικυρώσεως Εκτάκτου Αποφάσεως, ληφθείσης εις
χωριστήν Γενικήν Συνέλευσιν των κατόχων των µετοχών της τάξεως εκείνης. Εις
εκάστην τοιαύτην χωριστήν Γενικήν Συνέλευσιν αι πρόνοιαι του παρόντος
Καταστατικού (αι αφορώσαι εις Γενικάς Συνελεύσεις) θα τυγχάνουν εφαρµογής,
δεδοµένου ότι την αναγκαίαν απαρτίαν εις τας τοιαύτας Συνελεύσεις θα αποτελούν
τρία τουλάχιστον πρόσωπα κατέχοντα ή εκπροσωπούντα ως Πληρεξούσιοι
Αντιπρόσωποι (Proxies) ποσοστό 51% των εκδοθεισών µετοχών της εν λόγω τάξεως.
5. Τα δικαιώµατα τα εκχωρηθέντα εις τους κατόχους οιασδήποτε τάξεως µετοχών,
εκδοθεισών µετά προνοµιακών ή άλλου είδους δικαιωµάτων, δεν θα θεωρούνται ως
τροποποιούµενα δια της δηµιουργίας ή εκδόσεως νέων µετοχών οµοίων τούτων, εκτός
εάν άλλως ρητώς προνοήται υπό των όρων της εκδόσεως των µετοχών της τάξεως
ταύτης.
6.

Ουδεµία κατανοµή οίουδήποτε Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας θα γίνεται, έκτός
εάν το ποσόν το καθοριζόµενον έν τώ εγγράφω το καλούν προς εγγραφήν µετόχων
(prospectus) ώς το ελάχιστον απαιτούµενον, έχη καλυφθή διά των εγγραφών καί το
ποσόν το πληρωτέον επί τή αιτήσει προς εγγραφήν έχη καταβληθή και εισπραχθή υπό
της Εταιρείας.

9. Τηρουµένων οποιωνδήποτε οδηγιών περί του αντιθέτου που δυνατό να περιέχονται σε
ψήφισµα που εγκρίνεται σε Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, όλες οι νέες µετοχές που
δηµιουργούνται, καθώς επίσης και οποιεσδήποτε άλλες αξίες που παρέχουν δικαίωµα
αγοράς µετοχών της Εταιρείας ή είναι µετατρέψιµες σε µετοχές της Εταιρείας, πριν την
έκδοσή τους θα προσφέρονται στους µετόχους της Εταιρείας, κατ'αναλογία (pro-rata)
της συµµετοχής του κάθε µετόχου στο κεφάλαιο της Εταιρείας σε συγκεκριµένη
ηµεροµηνία που θα καθορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Οποιαδήποτε τέτοια
προσφορά θα γίνεται µε γραπτή ειδοποίηση προς τους µετόχους στην οποία θα
καθορίζεται ο αριθµός των µετοχών και/ή άλλων αξιών που παρέχουν δικαίωµα αγοράς
µετοχών της Εταιρείας ή είναι µετατρέψιµες σε µετοχές της Εταιρείας, που δικαιούται
να αποκτήσει ο µέτοχος και η χρονική περίοδος µέσα στην οποία η προσφορά, αν δεν
γίνει αποδεκτή, θα θεωρείται ως απορριφθείσα. Αν µέχρι την εκπνοή της εν λόγω
χρονικής περιόδου δεν ληφθεί γραπτή γνωστοποίηση από το πρόσωπο προς το οποίο
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γίνεται η προσφορά ή προς το οποίο έχουν εκχωρηθεί τα δικαιώµατα, ότι τούτο
αποδέχεται όλες ή µέρος των προσφεροµένων µετοχών ή άλλων αξιών που παρέχουν
δικαίωµα αγοράς µετοχών της Εταιρείας ή είναι µετατρέψιµες σε µετοχές της Εταιρείας,
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να διαθέσει αυτές κατά τέτοιο τρόπο όπως αυτό κρίνει
περισσότερο επωφελή για την Εταιρεία.
Αν για οποιοδήποτε λόγο αναφύεται οποιαδήποτε δυσκολία στη διανοµή των υπό
έκδοση νέων µετοχών και/ή άλλων αξιών, όπως προνοείται πιο πάνω, µεταξύ των
µετόχων, η δυσκολία αυτή θα επιλύεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκτός
αν υπάρχουν διαφορετικές οδηγίες της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.
10. Η Εταιρεία θα τηρή Μητρώον µελών και Ευρετήριον Μελών συµφώνως προς τα Αρθρα
105 και 106 του Νόµου.
13. Οιαδήποτε αίτησις υπογεγραµµένη υπό ή εκ µέρους αιτητού τίνος προς απόκτησιν
µετοχών της Εταιρείας ακολουθουµένη υπό της εκχωρήσεως οιωνδήποτε τοιούτων
µετοχών αποτελεί αποδοχήν των µετοχών εντός της εννοίας του παρόντος
Καταστατικού και, τηρουµένων των προνοιών του παρόντος Καταστατικού, παν
πρόσωπον το οποίον ούτως ή κατ' άλλον τρόπον αποδέχεται οιασδήποτε µετοχάς και
του οποίου το όνοµα είναι καταχωρισµένον είς το Μητρώον Μελών δια τους σκοπούς
του παρόντος Καταστατικού θα είναι Μέλος.
14. Οιαδήποτε χρήµατα, καταβληθέντα τη απαιτήσει ή εντολή των Συµβούλων κατα ή εν
σχέσει προς την εκχώρησιν οιωνδήποτε µετοχών, είτε υπό µορφήν καταθέσεων ή
κλήσεων ή άλλως πως, θα λογίζωνται ευθύς άµα τη καταχωρίσει του ονόµατος του
πρός όν ή εκχώρησις προσώπου είς το Μητρώον Μελών ώς κατόχου των εν λόγω
µετοχών, ώς χρέος οφειλόµενον προς την Εταιρείαν και εισπρακτέον υπ' αυτής παρά
του προς όν ή γενόµενη τοιαύτη εκχώρησις προσώπου και κατ' ακολουθίαν πληρωτέον
υπ' αυτού.
15. Εάν, συµφώνως προς τους όρους εκχωρήσεως µετοχών τινών, το όλον ή µέρος του
ποσού της τιµής εκδόσεως τούτων είναι πληρωτέον δια δόσεων, πάσα τοιαύτη δόσις θα
πληρώνεται κατά την ηµεροµηνίαν της καταβολής της εις την Εταιρείαν υπό του
προσώπου το οποίον εκάστοτε και απο καιρού είς καιρόν είναι ο εγγεγραµµένος
κάτοχος των µετοχών ή υπό του νοµίµου αντιπροσώπου αυτού.
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
54. Η Εταιρεία δύναται όπως, από καιρού είς καιρόν και δυνάµει Συνήθους Αποφάσεως
αυξάνη το Μετοχικόν Κεφάλαιον κατα τοιούτο ποσόν διαιρούµενον εις µετοχάς
τοιαύτης αξίας, ως ήθελε δια της Αποφάσεως προσδιορισθή.
ΓΕΝΙΚΑΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
58. Η Εταιρεία θα συγκροτή καθ' έκαστον έτος Γενικήν Συνέλευσιν, ήτις και θα καλήται η
Ετήσια Γενική Συνέλευσις της Εταιρείας, προσδιοριζόµενης ώς τοιαύτης εις τας
συγκαλούσας ταύτην ειδοποιήσεις, επιπροσθέτως οιωνδήποτε , κατα την διάρκειαν του
αυτού έτους, άλλων Συνελεύσεων. Η συγκρότησις της Ετήσιας Γενικής Συνελεύσεως
δέον να πραγµατοποιήται ουχί αργότερον των 15 µηνών απο της ηµεροµηνίας της
συγκροτήσεως της αµέσως προηγούµενης τοιαύτης. Νοείται όµως ότι, εφ' όσον η
Εταιρεία συγκροτήση την πρώτην αυτής Ετήσιαν Γενικήν Συνέλευσιν εντός 18 µηνών
από της συστάσεως αυτής, τότε δεν θα παρίσταται ανάγκη συγκροτήσεως Ετήσιας
Γενικής Συνελεύσεως κατα το έτος της συστάσεως αυτής ούτε και κατά το επόµενον
έτος. Η Ετήσια Γενική Συνέλευσις θα συγκροτήται εις χρόνον και τόπον καθοριζόµενον
υπό των Συµβούλων.
59. Πάσα Γενική Συνέλευσις, πλήν της Ετησίας τοιαύτης θα καλήται Έκτακτος Γενική
Συνέλευσις.
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ΨΗΦΟΣ ΜΕΛΩΝ
73. Επιφυλαττοµένων οιωνδήποτε δικαιωµάτων ή περιορισµών προσηρτηµένων εκάστοτε
εις οιανδήποτε τάξιν ή τάξεις µετοχών, έκαστον Μέλος παρών αυτοπροσώπως θα
δικαιούται, κατά µεν τας δι’ ανατάσεως των χειρών ψηφοφορίας εις µίαν µόνον
ψήφον, κατά δε τας µυστικάς ψηφοφορίας εις µίαν ψήφον δι’ εκάστην υπ’ αυτού
κατεχοµένην µετοχήν.
74. Εις την περίπτωσιν συγκυρίων, η ψήφος του έχοντος προτεραιότητα και δίδοντος
ταύτην είτε αυτοπροσώπως ή διά Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου (proxy) θα γίνεται
αποδεκτή, αποκλειοµένων των ψήφων των λοιπών συγκυρίων. Προς τον σκοπόν δε
τούτον η ιδιότης του έχοντος προτεραιότητα θα προσδιορίζεται εκ της σειράς καθ’ ήν
τα ονόµατα των συγκυρίων είναι εγγεγραµµένα εις το Μητρώον των Μελών.
ΕΞΟΥΣΙΑΙ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
94. "Άπασαι αι εργασίαι της Εταιρείας θα τελούν και θα διεξάγωνται υπό την διεύθυνσιν
των Συµβούλων, οίτινες θα δύνανται να πληρώνουν άπαντα τα γενοµένα εν σχέσει µε
την ίδρυσιν και εγγραφήν της Εταιρείας έξοδα, και θα δύνανται να ασκούν άπασας τας
εξουσίας της Εταιρείας αίτινες, συµφώνως προς τας διατάξεις του Νόµου και τας
πρόνοιας του παρόντος Καταστατικού δεν θα ασκώνται κατ'ανάγκην απαραιτήτως υπό
της Εταιρείας εν Γενική Συνελεύσει, υπό την προϋπόθεσιν πάντοτε ότι τοιαύται
διατάξεις, πρόνοιαι, και εσωτερικοί κανονισµοί δεν θα συγκρούωνται προς τα υπό της
Εταιρείας εν Γενική Συνελεύσει εν προκειµένω προσδιορισθέντα αλλ'ουδεµία πρόνοια
γενοµένη υπό της Εταιρείας εν Γενική Συνελεύσει θα καθιστά άκυρον οιανδήποτε
προγενεστέραν πράξιν των Συµβούλων ήτις θα ήτο έγκυρος εάν η τοιαύτη πρόνοια δεν
εγένετο".
94Α."Οι Σύµβουλοι δύνανται να ενασκούν απάσας τας εξουσίας της Εταιρείας προς
σύναψιν δανείων ή προς εξεύρεσιν από καιρού εις καιρόν χρηµάτων δια τους σκοπούς
της Εταιρείας και να επιβαρύνουν ή υποθηκεύουν την επιχείρησιν της, την περιουσίαν
της ή το µη κληθέν κεφάλαιον ή οιονδήποτε µέρος τούτου και τηρουµένων του Νόµου
και προνοιών του παρόντος Καταστατικού να εκδίδουν Οµολογίας (Debentures) είτε
εις το άρτιον είτε υπό το άρτιον, Οµολογιακά Χρεόγραφα (Debenture Stock)
µετατρέψιµα εις µετοχάς ή µη και άλλους τίτλους, αξίας ή πιστοποιητικά οιουδήποτε
είδους και υπό οιουσδήποτε όρους ήθελον κρίνει σκόπιµον, είτε αµέσως είτε ως
ασφάλειαν οιουδήποτε χρέους, οφειλής ή υποχρεώσεως της Εταιρείας ή οιουδήποτε
τρίτου".
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
129.Η Εταιρεία εν Γενική Συνελεύσει, δύναται να ορίζη µερίσµατα ουδέν όµως µέρισµα θα
υπερβαίνει το προτεινόµενον υπο των Συµβούλων τοιούτο.
130.Οι Σύµβουλοι δύνανται, απο καιρού εις καιρόν, να πληρώνουν εις τους Μετόχους οία
προµερίσµατα ήθελον θεωρηθή υπ' αυτών δεδικαιολογηµένα ώς εκ των κερδών της
Εταιρείας.
133.Τηρουµένων των τυχόν δικαιωµάτων προσώπων τινών, δικαιουµένων εις µετοχάς µετ'
δικαιωµάτων ώς προς το µέρισµα, άπαντα τα µερίσµατα θα ορίζωνται και πληρώνωνται
συµφώνως προς τα ποσά τα πληρωθέντα ή πιστωθέντα ώς πληρωθέντα επι των
µετοχών, επι των οποίων το µέρισµα είναι πληρωτέον, αλλ΄ουδέν ποσον πληρωθέν ή
πιστωθέν επι µετοχής ως προπληρωµή κλήσεως κεφαλαίου, θα θεωρήται, δια τους
σκοπούς του Αρθρού τούτου του παρόντος Καταστατικού, ώς πληρωµή επί µετοχής.
Άπαντα τα µερίσµατα θα κατανέµωνται και πληρώνωνται κατ' αναλογίαν προς τα ποσά
τα πληρωθέντα ή πιστωθέντα επι των µετοχών, βάσει οιουδήποτε κλάσµατος της
χρονικής περιόδου δια την οποίαν το µέρισµα είναι πληρωτέον. Αλλ' εάν οιαδήποτε
µετοχή εξεδόθη υπο όρους διαλαµβάνοντας ότι αύτη θα συµµετέχη εις µέρισµα απο
µιάς συγκεκριµένης ηµεροµηνίας η εν λόγω µετοχή θα συµµετέχη του µερίσµατος απο
της ηµεροµηνίας εκείνης.
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135Α. Υπό την επιφύλαξη έγκρισης της Ετήσιας Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας οι
Σύµβουλοι δύνανται, σε σχέση µε οποιοδήποτε µέρισµα που εγκρίνεται ή προτείνεται
προς έγκριση κατά την εν λόγω Ετήσια Γενική Συνέλευση ή καθ’ οιονδήποτε χρόνο
προ της επόµενης Ετήσιας Γενικής Συνελεύσεως (και νοουµένου ότι υπάρχει για τον
σκοπό αυτό ικανοποιητικός αριθµός µη εκδοθεισών συνήθων µετοχών), να
αποφασίσουν και ανακοινώσουν, προ ή ταυτοχρόνως µε την ανακοίνωση τους για το
εν λόγω µέρισµα και οποιαδήποτε συναφή πληροφορία αναφορικά µε τα κέρδη της
εταιρείας για την αντίστοιχη οικονοµική περίοδο ή µέρος αυτής, ότι τα Μέλη θα έχουν
το δικαίωµα επιλογής όπως λάβουν, αντί πληρωµής τέτοιου µερίσµατος (ή µέρους
αυτού) επιπρόσθετες συνήθεις µετοχές πιστωθείσες ως πλήρως αποπληρωθείσες. Σε
οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση θα εφαρµόζονται οι ακόλουθες πρόνοιες:
(α) Η βάση της παραχώρησης θα καθορίζεται από τους Συµβούλους έτσι ώστε , κατά
το δυνατόν, η αξία των επιπρόσθετων συνήθων µετοχών (που θα υπολογίζεται µε
αναφορά
στην
εκάστοτε
τρέχουσα
µέση
σταθµική
τιµή
της
µετοχής)
(περιλαµβανοµένων και οποιωνδήποτε κλασµατικών δικαιωµάτων) που θα
παραχωρούνται αντί πληρωµής µερίσµατος θα ισούται µε το καθαρό ποσό του εν λόγω
µερίσµατος, δηλαδή µετά την αφαίρεση οποιωνδήποτε φόρων ή εισφορών δυνάµει του
νόµου. Για το σκοπό αυτό «η µέση σταθµική τιµή» της συνήθους µετοχής θα είναι ο
µέσος όρος των τιµών αγοράς και πώλησης της µετοχής στο Χρηµατιστήριο Αξιών
Κύπρου κατά το κλείσιµο των πρώτων πέντε εργασίµων ηµερών διαπραγµάτευσης των
συνήθων µετοχών µη περιλαµβανοµένου του αντίστοιχου µερίσµατος (ex-dividend),
µείον ποσοστό πέντε τοις εκατόν (5%) ή ως οι Σύµβουλοι ήθελον από καιρού εις
καιρόν αποφασίσει. Νοείται ότι οι Σύµβουλοι θα έχουν την εξουσία να τροποποιούν
από καιρού εις καιρόν την βάση παραχώρησης των εν λόγω µετοχών.
(β) Οι Σύµβουλοι θα παρέχουν γραπτή ειδοποίηση προς τα Μέλη αναφορικά µε το
δικαίωµα επιλογής τους και θα αποστέλλουν µαζί ή µετά την εν λόγω ειδοποίηση
έντυπο επιλογής όπου θα καθορίζεται η ακολουθητέα διαδικασία καθώς και ο τόπος και
η τελική προθεσµία µέχρι την οποία δεόντως συµπληρωµένα έντυπα επιλογής πρέπει
να υποβάλλονται για να είναι έγκυρα.
(γ) Το µέρισµα (ή εκείνο το µέρος του µερίσµατος σε σχέση µε το οποίο ασκήθηκε
δικαίωµα επιλογής) δεν θα είναι πληρωτέο σε σχέση µε τις συνήθεις µετοχές για τις
οποίες ασκήθηκε δεόντως το εν λόγω δικαίωµα επιλογής («οι επιλεγείσες συνήθεις
µετοχές») και αντ’ αυτού θα παραχωρηθούν επιπρόσθετες µετοχές των επιλεγεισών
συνήθων µετοχών µε βάση την προαναφερθείσα µέθοδο παραχώρησης και για το
σκοπό αυτό οι Σύµβουλοι θα κεφαλαιοποιήσουν τέτοια ποσά που είναι πιστωµένα σε
οποιονδήποτε λογαριασµό αποθεµατικών της Εταιρείας ή αντιπροσωπεύουν το υπέρ το
άρτιον ποσό (premium) το εισπραχθέν επί τη εκδόσει οιωνδήποτε µετοχών, οµολόγων
ή µονάδων οµολογιακών αξιών της Εταιρείας ή προερχόµενο εκ µη διανεµηθέντων
κερδών της Εταιρείας ως οι Σύµβουλοι ήθελον αποφασίσει και που θα ισούνται µε το
συνολικό ονοµαστικό ποσό των επιπρόσθετων συνήθων µετοχών που θα
παραχωρηθούν µε αυτή τη βάση και διαθέσουν ταύτα προς πλήρη αποπληρωµή του
αντίστοιχου αριθµού των µη εκδοθεισών συνήθων µετοχών προς παραχώρηση και
διανοµή προς τα Μέλη, των επιλεγεισών συνήθων µετοχών ως ανωτέρω.
(δ) Οι επιπρόσθετες συνήθεις µετοχές που θα παραχωρούνται θα έχουν καθ’ όλα τα
ίδια δικαιώµατα µε τις πλήρως πληρωθείσες συνήθεις µετοχές της Εταιρείας που θα
έχουν εκδοθεί εκτός όσον αφορά συµµετοχή εις το αντίστοιχο µέρισµα (ή επιλογή σε
επανεπένδυση σε µετοχές αντ’ αυτού).
(ε) Οι Σύµβουλοι δύνανται να προβούν σε όλες τις ενέργειες που θεωρούν αναγκαίες ή
κατάλληλες για την υλοποίηση της εν λόγω κεφαλαιοποίησης και οι Σύµβουλοι θα
έχουν πλήρεις εξουσίες για οποιεσδήποτε ρυθµίσεις ήθελον κρίνει πρέπουσες σε σχέση
µε κλασµατικά δικαιώµατα των παραχωρηθησοµένων µετοχών.»
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∆ΙΑΛΥΣΙΣ (WINDING UP)
149. Εάν η Εταιρεία ήθελε χωρήσει προς διάλυσιν, ο εκκαθαριστής, δυνάµει εγκρίσεως
παρεχοµένης δι΄ Εκτάκτου Αποφάσεως της Εταιρείας και οιασδήποτε άλλης
επικυρώσεως υπό του Νόµου απαιτουµένης, θα δύναται να διανείµει µεταξύ των
µελών εις είδος το όλον ή µέρος του Ενεργητικού της Εταιρείας (είτε τούτο συνίσταται
εκ περιουσίας του αυτού είδους, είτε όχι) και θα δύναται προς τον σκοπόν τούτον, να
καθορίζει τοιαύτην αξίαν, οίαν θεωρεί δικαίαν, δι’ οιανδήποτε περιουσίαν, ως άνω,
διανεµηθησοµένην, και θα δύναται να αποφασίζει περί του τρόπου διανοµής µεταξύ
των Μελών ή διαφόρων τάξεων Μελών.
Ο εκκαθαριστής θα δύναται, κατόπιν οµοίων εγκρίσεων και επικυρώσεων, ως άνω, να
καταθέτη το όλον η οιονδήποτε µέρος του τοιούτου Ενεργητικού εις
εµπιστευµατοδόχους επί εµπιστευµάτων προς όφελος των συνεισφορέων, ως ο
εκκαθαριστής, κατόπιν οµοίων ως άνω εγκρίσεων και επικυρώσεων, ήθελε θεωρήσει
πρέπον, κατά τρόπον όµως ώστε ουδέν Μέλος να υποχρεούται να αποδέχεται µετοχάς
ή άλλα αξιόγραφα και χρεόγραφα εφ΄ ών υπάρχει οιαδήποτε επιβάρυνσις.
2.

ΕΞΟ∆Α ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Τα έξοδα της εισαγωγής των Χρεογράφων 2019 που αφορούν τις επαγγελµατικές αµοιβές
που θα καταβληθούν στους ελεγκτές, νοµικούς συµβούλους, άλλους συµβούλους, και τα
δικαιώµατα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του ΧΑΚ για την εισαγωγή των µετοχών
υπολογίζονται σε €100.000.
3.

ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΟΙΟΝ ΕΚ∆ΟΣΗΣ

Το καθαρό προϊόν της έκδοσης των Χρεογράφων 2019, µετά την αφαίρεση των εξόδων
της έκδοσης, θα ανέλθει στα €89.900.000.
4.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

∆εν υφίστανται οποιεσδήποτε σηµαντικές συµβάσεις εκτός από τις συµβάσεις που
συνάπτονται στο συνήθες πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, στις οποίες η Τράπεζα ή
οποιοδήποτε άλλο µέλος του Οµίλου αποτελεί συµβαλλόµενο µέρος ή που έχουν συναφθεί
από οποιοδήποτε µέλος του Οµίλου και περιέχουν διατάξεις των οποίων ένα οποιοδήποτε
µέλος του Οµίλου έχει αναλάβει υποχρέωση ή δέσµευση που είναι σηµαντική για τον
Όµιλο κατά την ηµεροµηνία του Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
5.

ΑΛΛΕΣ ΘΕΣΜΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο και τις
οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου:
1. ∆εν υπήρξε καµία ουσιώδης αλλαγή κατά τους τελευταίους δώδεκα µήνες στην
οικονοµική κατάσταση της Τράπεζας ή οποιασδήποτε από τις εξηρτηµένες της εταιρείες
εκτός όπως αναφέρεται στο Μέρος V – Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες.
2. Καµία σηµαντική αρνητική µεταβολή δεν επηρέασε τις προοπτικές της Τράπεζας από
την ηµεροµηνία των τελευταίων ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων.
3. ∆εν υπήρξε καµία σηµαντική αλλαγή στη χρηµατοοικονοµική ή εµπορική θέση του
Οµίλου η οποία έλαβε χώρα µετά τη λήξη της τελευταίας χρήσης για την οποία
δηµοσιεύθηκαν ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις ή ενδιάµεσες οικονοµικές
καταστάσεις.
4. Ουδεµία διοικητική, δικαστική διαφορά ή διαιτησία έχει ή είχε κατά τους τελευταίους
δώδεκα µήνες η Τράπεζα, η οποία µπορεί να έχει ή είχε σηµαντικές επιπτώσεις στην
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χρηµατοοικονοµική κατάσταση ή στην
εκκρεµείς αγωγές ή ανταπαιτήσεις
δραστηριότητες του στις οποίες, µε
υπεράσπιση εκ µέρους του Οµίλου
οποιαδήποτε σηµαντική ζηµιά.

κερδοφορία της Τράπεζας. Υπάρχουν όµως
εναντίον του Οµίλου σε σχέση µε τις
βάση νοµικές συµβουλές, υπάρχει επαρκής
και δεν αναµένεται ο Όµιλος να υποστεί

5. ∆εν υφίστανται οποιεσδήποτε σηµαντικές συµβάσεις, εκτός από τις συµβάσεις που
συνάπτονται στο σύνηθες πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, στις οποίες η Τράπεζα ή
οποιοδήποτε άλλο µέλος του Οµίλου αποτελεί συµβαλλόµενο µέρος ή που έχουν
συναφθεί από οποιοδήποτε µέλος του Οµίλου και περιέχουν διατάξεις δυνάµει των
οποίων ένα οποιοδήποτε µέλος του Οµίλου έχει αναλάβει υποχρέωση ή δέσµευση που
είναι σηµαντική για τον Όµιλο κατά την ηµεροµηνία του Παρόντος Ενηµερωτικού
∆ελτίου.
6. ∆εν υπάρχει εξάρτηση από δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας, άδειες εκµετάλλευσης,
βιοµηχανικές, εµπορικές ή οικονοµικές συµβάσεις που να έχουν θεµελιώδη σηµασία για
τις δραστηριότητες της Τράπεζας ή οποιασδήποτε από τις εξηρτηµένες της εταιρείες.
7. Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου τα όργανα διοίκησης δεν
έχουν αναλάβει καµία οριστική υποχρέωση σχετικά µε σηµαντικές µελλοντικές
επενδύσεις της Εταιρείας ή των εξαρτηµένων εταιρειών της.
8. Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου η Τράπεζα δεν είχε
συνάψει οποιοδήποτε βραχυπρόθεσµο δάνειο, τραπεζικό παρατράβηγµα, ή οµόλογο,
που να υποθηκεύει ή να επιβαρύνει την περιουσία της Τράπεζας.
9. Κατά το πρόσφατο παρελθόν δεν υπήρξε καµία διακοπή δραστηριοτήτων που να είχε
σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική κατάσταση του Οµίλου.
10. Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου δεν υπήρχαν σχέδια
συµµετοχής του προσωπικού (share option schemes) στο µετοχικό κεφάλαιο της
Ελληνικής Τράπεζας ∆ηµόσιας Εταιρείας Λτδ.
11. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου και του τρέχοντος οικονοµικού έτους δεν έχει
υποβληθεί οποιαδήποτε δηµόσια προσφορά για εξαγορά µετοχών από ή προς την
Τράπεζα.
12. Εκτός µέσα στα πλαίσια της συνήθους πορείας των εργασιών της Τράπεζας δεν έχουν
υπογραφεί κατά τη διάρκεια των δύο ετών που προηγούνται της ηµεροµηνίας του
παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου οποιαδήποτε ουσιώδη συµβόλαια.
6.

ΕΓΓΡΑΦΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

Αντίγραφα των ακόλουθων εγγράφων θα είναι διαθέσιµα για επιθεώρηση κατά τις
συνήθεις εργάσιµες ηµέρες µεταξύ των ωρών 9.00 π.µ. - 12.00 το µεσηµέρι στο
εγγεγραµµένο γραφείο της Τράπεζας, στη Γωνία Λεωφ. Λεµεσού & Αθαλάσσας, Τ.Κ.
24747, 1394 Λευκωσία, κατά την διάρκεια ισχύος του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου:
•

Του Ιδρυτικού Εγγράφου και Καταστατικού της Ελληνικής Τράπεζας ∆ηµόσια
Εταιρεία Λτδ.

•

Των ενοποιηµένων ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων της Ελληνικής Τράπεζας
για τα οικονοµικά έτη που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2006, 2007 και 2008.

•

Των συγκαταθέσεων που αναφέρονται στο Μέρος VIΙ.

•

Του Έγγραφου Εµπιστεύµατος ηµεροµηνίας 5 Μαρτίου 2009.
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7.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Οι ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου για τα έτη 2006, 2007 και
2008 ενσωµατώνονται στο παρόν 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 δύναται να προµηθευτούν δωρεάν αντίγραφο των ενοποιηµένων
οικονοµικών καταστάσεων για τα έτη 2006, 2007 και 2008 και κατά τις συνήθεις
εργάσιµες ηµέρες µεταξύ των ωρών 9.00 π.µ. - 12.00 το µεσηµέρι από το εγγεγραµµένο
γραφείο της Τράπεζας, στη Γωνία Λεωφ. Λεµεσού & Αθαλάσσας, Τ.Κ. 24747, 1394
Λευκωσία καθώς και στην ιστοσελίδα του Οµίλου www.hellenicbank.com.
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ΜΕΡΟΣ VΙΙ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ /
ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις
διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενέκρινε το περιεχόµενο του παρόντος 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 Ενηµερωτικό ∆ελτίο περιέχει κάθε πληροφορία της οποίας η δηµοσιοποίηση
προβλέπεται από τον περί ∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµο του 2005
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και του Κανονισµού 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και η οποία αφορά την Εταιρεία και την παρούσα έκδοση των Χρεογράφων.
Συνεπώς, στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες που είναι
απαραίτητες προκειµένου να παρέχεται στους επενδυτές η δυνατότητα να εκτιµούν
ενήµεροι τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση, τα
αποτελέσµατα και τις προοπτικές του Οµίλου.
Η Τράπεζα αναλαµβάνει την πλήρη ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται στο
παρόν 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 περιεχόµενο του.
Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι της Ελληνικής Τράπεζας ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ είναι επίσης
συλλογικά και ατοµικά υπεύθυνοι για τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν
Ενηµερωτικό ∆ελτίο και βεβαιώνουν ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο µέτρο για τη σύνταξη
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
περιεχόµενο του.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί ∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµου
του 2005, το Ενηµερωτικό ∆ελτίο υπογράφεται από τους ακόλουθους:
Ανδρέας Π. Παναγιώτου
Ανδρέας Μ. Μουσιούττας
Μάκης Κεραυνός
Πιερής Θ. Θεοδώρου
Ιάκωβος Γ. Ιακώβου
Αντώνης Ι. Πιερίδης
∆ηµήτρης Ι. Ηλιάδης
Σωτήρης Ζ. Καλλής
Χαράλαµπος Π. Παναγιώτου
Ιωάννης Χ. Χαριλάου
Γεώργιος Κ. Παύλου
Κυριάκος Ε. Γεωργίου
Κυριάκος Ι. ∆ρουσιώτης

-

Μη Εκτελεστικός Μη Ανεξάρτητος Πρόεδρος
Μη Εκτελεστικός Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος
Εκτελεστικό Μη Ανεξάρτητο Μέλος
Εκτελεστικό Μη Ανεξάρτητο Μέλος
Μη Εκτελεστικό Μη Ανεξάρτητο Μέλος
Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος

Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης του Ενηµερωτικού ∆ελτίου είναι η Ελληνική Τράπεζα
(Επενδύσεις) Λτδ, η οποία υπογράφει το Ενηµερωτικό ∆ελτίο. Η Ελληνική Τράπεζα
(Επενδύσεις) Λτδ δηλώνει ότι, αφού έλαβε κάθε εύλογο µέτρο για το σκοπό αυτό, οι
πληροφορίες που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο είναι, εξόσων γνωρίζει, σύµφωνα
µε την πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν
το περιεχόµενο του.
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Οι συγκαταθέσεις και Βεβαιώσεις των διαφόρων προσώπων / εµπειρογνωµόνων που
συµµετείχαν στη σύνταξη του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου ή µνηµονεύονται σε αυτό
παρατίθενται πιο κάτω και περιλαµβάνουν τις συγκαταθέσεις και βεβαιώσεις των µελών
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τον Ανάδοχο Υπεύθυνο Σύνταξης και ∆ιευθυντή Έκδοσης
(Ελληνική Τράπεζα (Επενδύσεις) Λτδ), τους ελεγκτές της Τράπεζας (KPMG) και τους
νοµικούς συµβούλους της Τράπεζας (Κώστας Βελάρης & Αλέκος Μαρκίδης).
Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες
απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία:

θα

µπορούν

να

•

Του Ανάδοχου Υπεύθυνου Σύνταξης και ∆ιευθυντή Έκδοσης, Ελληνική Τράπεζα
(Επενδύσεις) Λτδ, Κυριάκου Μάτση 31, 2ος όροφος, 1082 Λευκωσία, τηλ.
22500100.

•

Της Ελληνικής Τράπεζας ∆ηµόσιας Εταιρείας Λτδ, Γωνία Λεωφ. Λεµεσού & Λεωφ.
Αθαλάσσας 200, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία, τηλ. 22500000.
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ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
1. Το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο έχει τεθεί ενώπιον των ∆ιοικητικών Συµβούλων της
Τράπεζας και έχει εγκριθεί. Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι της Τράπεζας έχουν επιδείξει την
προσήκουσα επιµέλεια για τη συγκέντρωση και καταγραφή όλων των απαιτούµενων
κατά το Νόµο στοιχείων και αναλαµβάνουν ευθύνη όσον αφορά την ακρίβεια,
ορθότητα και πληρότητα των πληροφοριών και στοιχείων που περιέχονται στο παρόν
Ενηµερωτικό ∆ελτίο. Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι δηλώνουν ότι έχουν λάβει κάθε εύλογο
µέτρο και οι πληροφορίες που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο, είναι εξ’ όσων
γνωρίζουν, σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα
µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενο του.
2. Οι υπογραφόντες το Ενηµερωτικό ∆ελτίο δηλώνουν ότι, έχοντας καταβάλει κάθε
οφειλόµενη επιµέλεια για να διαµορφώσουν υπεύθυνη γνώση, βεβαιώνουν ότι οι
πληροφορίες που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο είναι αληθείς και πλήρεις, χωρίς
να υπάρχουν παραλείψεις που να δύναται να αλλοιώσουν το περιεχόµενο του
Ενηµερωτικού ∆ελτίου ή και να παραπλανήσουν τους επενδυτές.
3. Ο Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης και ∆ιευθυντής Έκδοσης, Ελληνική Τράπεζα
(Επενδύσεις) Λτδ έχει παράσχει και δεν έχει αποσύρει τη γραπτή συγκατάθεση του για
την έκδοση του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, µε τις σχετικές αναφορές στο όνοµα
του µε τον τρόπο και υπό την έννοια που παρουσιάζονται στο έγγραφο αυτό.

∆ιοικητικό Συµβούλιο
Ελληνική Τράπεζα ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ
Λευκωσία
18 Μαΐου 2009

Αξιότιµοι Κύριοι
Σύµφωνα µε την Παράγραφο 23 του Παραρτήµατος Ι του Κανονισµού 809/2004 της
Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την παρούσα επιστολή δίνουµε και δεν
αποσύρουµε την συγκατάθεσή µας για τις αναφορές στο όνοµά µας µε τον τρόπο και
υπό την έννοια που παρουσιάζονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο ηµεροµηνίας 18
Μαΐου 2009 της Ελληνικής Τράπεζας ∆ηµόσιας Εταιρείας Λτδ.

Με εκτίµηση

Ελληνική Τράπεζα (Επενδύσεις) Λτδ
Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης / ∆ιευθυντής Έκδοσης
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4. Οι ελεγκτές της Τράπεζας, KPMG έχουν παράσχει και δεν έχουν αποσύρει τη γραπτή
συγκατάθεση τους για την έκδοση του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, µε τις
αναφορές στο όνοµα τους µε τον τρόπο και υπό την έννοια που παρουσιάζονται.

∆ιοικητικό Συµβούλιο
Ελληνικής Τράπεζας ∆ηµόσιας Εταιρείας Λτδ
Λευκωσία

18 Μαΐου 2009
Αξιότιµοι Κύριοι
Είµαστε οι ελεγκτές της Ελληνικής Τράπεζας ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ για τα έτη 2006,
2007 και 2008.
∆εν έχουν ετοιµαστεί ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις σε
ενοποιηµένη ή µη ενοποιηµένη βάση για οποιαδήποτε περίοδο µετά τις 31 ∆εκεµβρίου
2008.
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας για τα έτη 31 ∆εκεµβρίου 2006, 2007 και
2008 έχουν ελεχθεί από µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου και στις εκθέσεις
µας εκφράσαµε γνώµη χωρίς επιφύλαξη για τις οικονοµικές καταστάσεις αυτές.
Με την παρούσα επιστολή δίνουµε και δεν αποσύρουµε τη συγκατάθεση µας για τη
συµπερίληψη των εκθέσεων µας στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο ηµεροµηνίας 18 Μαΐου 2009
µε τη µορφή και στο πλαίσιο στο οποίο συµπεριλαµβάνεται.

Με εκτίµηση

KPMG
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5. Οι νοµικοί σύµβουλοι της έκδοσης, κ.κ. Κώστας Βελάρης και Αλέκος Μαρκίδης έχουν
παράσχει και δεν έχουν αποσύρει τη γραπτή συγκατάθεση τους για την έκδοση του
παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου ηµεροµηνίας 18 Μαΐου 2009 της Ελληνικής Τράπεζας
∆ηµόσιας Εταιρείας Λτδ, µε τις σχετικές αναφορές στο όνοµα τους όπως αυτές
παρουσιάζονται στο έγγραφο αυτό.

∆ιοικητικό Συµβούλιο
Ελληνικής Τράπεζας ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ
Λευκωσία

18 Μαΐου 2009
Οι υπογεγγραµµένοι δικηγόροι Κώστας Βελάρης & Αλέκος Μαρκίδης, µε την παρούσα
βεβαιούµε τα ακόλουθα αναφορικά µε το Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Ελληνικής Τράπεζας
∆ηµόσιας Εταιρείας Λτδ, ηµεροµηνίας 18 Μαΐου 2009:
1. Η προαναφερθείσα εταιρεία έχει κατά Νόµο συσταθεί και λειτουργεί σύµφωνα µε
τον περί Εταιρειών Νόµο, Κεφάλαιο 113 και έχει εξουσία να εκδίδει τίτλους προς το
κοινό.
2. Οι προτεινόµενοι για εισαγωγή τίτλοι δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε περιορισµό
αναφορικά µε το δικαίωµα µεταβίβασης.
3. Όλες οι γενικές πληροφορίες σχετικά µε τον εκδότη και το κεφάλαιο του που
αναφέρονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο συνάδουν προς τα στοιχεία και έγγραφα της
εταιρείας στο φάκελο αυτής στο Αρχείο Εταιρειών του Τµήµατος Εφόρου Εταιρειών και
Επισήµου Παραλήπτη.
Εξουσιοδοτούµε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να δηµοσιοποιήσει κατά την απόλυτη
κρίση της, εάν κρίνει τούτο σκόπιµο, οποιεσδήποτε από τις πληροφορίες οι οποίες
αναφέρονται στη βεβαίωση αυτή προς το κοινό ή προς οποιονδήποτε, κρίνει σκόπιµο.
Με την παρούσα επιστολή δίνουµε και δεν αποσύρουµε τη συγκατάθεση µας για τη
συµπερίληψη της βεβαίωσης µας ηµεροµηνίας 18 Μαΐου 2009 στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο
ηµεροµηνίας 18 Μαΐου 2009 µε τη µορφή και στο πλαίσιο στο οποίο
συµπεριλαµβάνεται.

Κώστας Βελάρης
∆ικηγόρος
Λευκωσία

Αλέκος Μαρκίδης
∆ικηγόρος
Λευκωσία

93

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
6. Βεβαίωση Εταιρείας

18 Μαΐου 2009

Πρόεδρο
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Αγαπητέ Κύριε,
Με την παρούσα, η Ελληνική Τράπεζα ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ (Τράπεζα) βεβαιώνει ότι, οι
οποιεσδήποτε ενέργειες της Τράπεζας σε σχέση µε τις αναφορές στους όρους Έκδοσης
των Χρεογράφων 2019 σε «Αγορά Χρεογράφων 2019 από την Τράπεζα» (Μέρος ΙΙ του
Ενηµερωτικού ∆ελτίου ηµεροµηνίας 18 Μαΐου 2009) δεν θα γίνονται κατά παράβαση
του Περί των Πράξεων Προσώπων που Κατέχουν Εµπιστευτικές Πληροφορίες και των
Πράξεων Χειραγώγησης Αγοράς (Κατάχρησης της Αγοράς) Νόµου του 2005 –
Ν116(Ι)/2005.

Με εκτίµηση

Ελληνική Τράπεζα ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ
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ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ
Ελληνική Τράπεζα ή Τράπεζα ή
Εταιρεία:

Η Ελληνική Τράπεζα ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ

Όµιλος της Ελληνικής Τράπεζας ή
Όµιλος:

Σηµαίνει την Ελληνική Τράπεζα ∆ηµόσια Εταιρεία
Λτδ, τις εξηρτηµένες εταιρείες της και τη
συνδεδεµένη προς αυτή εταιρεία.

Εξηρτηµένη εταιρεία:

έχει τη σηµασία που αποδίδεται στον όρο
«θυγατρική» εταιρεία στον περί Εταιρειών Νόµο,
Κεφάλαιο 113.

∆ιοικητικό Συµβούλιο:

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας.

Ενηµερωτικό ∆ελτίο:

Σηµαίνει το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο που
συντάχθηκε µε βάση τον περί ∆ηµόσιας Προσφοράς
και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµο του 2005 και τον
Κανονισµό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Μετοχές:

Σηµαίνει τις συνήθεις µετοχές της Τράπεζας.

Αξιόγραφα Κεφαλαίου:

Σηµαίνει τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου της Τράπεζας.

Μέτοχοι:

Σηµαίνει τους κατόχους µετοχών της Τράπεζας.

ΧΑΚ:

σηµαίνει το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου.

Χρηµατιστηριακοί Νόµοι και
Κανονισµοί

Οι εν ισχύει περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών
Κύπρου Νόµοι και Κανονισµοί του Χρηµατιστηρίου
Αξιών Κύπρου.

Κεντρικό Μητρώο:

Σηµαίνει το µητρώο του Χρηµατιστηρίου Αξιών
Κύπρου.
Σηµαίνει χρηµατιστή, χρηµατιστηριακή εταιρεία,
Κυπριακή Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
(ΚΕΠΕΥ) ή οµόρρυθµη εταιρεία χρηµατιστών που
είναι εγγεγραµµένος/η στο µητρώο µελών του
Χρηµατιστηρίου.

Μέλος του Χρηµατιστηρίου /
Μέλος του ΧΑΚ/ Μέλος
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Σηµασία βαθµίδων πιστοληπτικής
ικανότητας (Moody’s Investors
Services)

Baa
Η βαθµίδα Βaa αναφέρεται στην µακροπρόθεσµη
πιστοληπτική ικανότητα Τραπεζών, οι οποίες
διαθέτουν ικανοποιητική ποιότητα χαρτοφυλακίου
χορηγήσεων.
Ωστόσο,
κάποια
προστατευτικά
στοιχεία πιθανό να απουσιάζουν ή µακροπρόθεσµα
να χαρακτηριστούν µη αξιόπιστα.
Αριθµητικοί προποποιητές 1-3 χρησιµοποιούνται για
να
διαφοροποιήσουν
τις
Τράπεζες
που
ταξινοµούνται σε αυτή την κατηγορία (1:Άνω άκρο
της κατηγορίας, 2: Μέσο, 3: Χαµηλό άκρο της
κατηγορίας).
P-2
Η βαθµίδα P-2 αναφέρεται στην βραχυπρόθεσµη
πιστοληπτική ικανότητα Τραπεζών, οι οποίες
διαθέτουν
ισχυρή
ικανότητα
για
έγκαιρη
αποπληρωµή των βραχυπρόθεσµων καταθετικών
υποχρεώσεών τους.
D+
Η βαθµίδα D+ αναφέρεται στην χρηµατοοικονοµική
ευρωστία Τραπεζών, οι οποίες παρουσιάζουν επαρκή
οικονοµική ευρωστία αλλά που πιθανό να
περιορίζεται
από
παράγοντες
όπως
το
αναπτυσσόµενο ή ευαίσθητο επιχειρησιακό δίκτυο,
αδύνατα
οικονοµικά
θεµελιώδη
ή
ασταθές
οικονοµικό περιβάλλον λειτουργίας.
Σταθερή προσδοκία (stable outlook)
Η
βαθµίδα
αναφέρεται
στις
Τράπεζες
που
αναµένεται,
βραχυπρόθεσµα,
να
διατηρήσουν
σταθερή την πιστολιπτική τους ικανότητα.
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Σηµασία βαθµίδων πιστοληπτικής
ικανότητας (Fitch Ratings)

ΒΒΒ
Η βαθµίδα ΒΒΒ αναφέρεται στην µακροπρόθεσµη
πιστοληπτική ικανότητα Τραπεζών, οι οποίες
παρουσιάζουν
καλή
ποιότητα
χαρτοφυλακίου
χορηγήσεων µε προσδοκίες χαµηλού πιστωτικού
κινδύνου,.
Η δυνατότητα για αποπληρωµή των
οικονοµικών υποχρεώσεων των Τραπεζών θεωρείται
επαρκής αλλά πιθανές αρνητικές αλλαγές σε
συνθήκες και οικονοµικά δεδοµένα πιθανόν να
περιορίσουν την δυνατότητα αυτή.
F3
Η βαθµίδα F3 αναφέρεται στη βραχυπρόθεσµη
πιστοληπτική
ικανότητα Τραπεζών
οι
οποίες
διαθέτουν
αρκετά
ικανοποιητική
ποιότητα
χαρτοφυλακίου χορηγήσεων.
Η δυνατότητα για
έγκαιρη
πληρωµή
των
χρηµατοοικονοµικών
υποχρεώσεων τους είναι επαρκής
µε βάση τα
παρόντα δεδοµένα.
C/D
Η βαθµίδα C αναφέρεται σε τράπεζες που έχουν
επαρκή χρηµατοοικονοµική ευρωστία.
Ωστόσο,
παρουσιάζουν µια ή περισσότερες πτυχές ανησυχίας
που σχετίζονται µε την επικερδότητα, την
ακεραιότητα του ισολογισµού τους, το δίκτυο τους,
την διεύθυνσης τους, το περιβάλλον λειτουργίας
τους ή τις προοπτικές τους.
Η βαθµίδα D αναφέρεται στην χρηµατοοικονοµική
ευρωστία Τραπεζών οι οποίες έχουν αδυναµίες που
προέρχονται από εσωτερικούς ή/και εξωτερικούς
παράγοντες. Υπάρχουν ανησυχίες σχετικά µε την
επικερδότητα και την ακεραιότητα του ισολογισµού,
την διεύθυνση, το περιβάλλον λειτουργίας, ή τις
προοπτικές τους. Τράπεζες σε αναδυόµενες αγορές
αντιµετωπίζουν
κατ΄επέκταση
δυνητικά
µεγαλύτερες
ανεπάρκειες
λόγω
εξωγενών
παραγόντων.
Ταξινοµήσεις γίνονται µεταξύ των βαθµίδων όταν η
Τράπεζα παρουσιάζει χαρακτηριστηκά µεταξύ δύο
βασικών βαθµίδων.
Σταθερή προσδοκία (stable outlook)
Η βαθµίδα αναφέρεται στις Τράπεζες που αναµένεται
να διατηρήσουν σταθερή την πιστολιπτική τους
ικανότητα σε χρονικό ορίζοντα 1-2 ετών.
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Τα πιο κάτω υπεύθυνα πρόσωπα δηλώνουν πως αφού έλαβαν κάθε εύλογο µέτρο για το
σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο είναι, εξ’
όσων γνωρίζουν, σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν παραλήψεις που θα
µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενο του.
Εκ µέρους του εκδότη, Ελληνική Τράπεζα ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ:
Ανδρέας Π. Παναγιώτου, Πρόεδρος

…………………………………

Ανδρέας Μ. Μουσιούττας, Αντιπρόεδρος

…………………………………

Ιάκωβος Γ. Ιακώβου, Μέλος

…………………………………

Αντώνης Ι. Πιερίδη, Μέλος

…………………………………

∆ηµήτρης Ι. Ηλιάδης, Μέλος

…………………………………

Σωτήρης Ζ. Καλλής, Μέλος

…………………………………

Χαράλαµπος Π. Παναγιώτου, Μέλος

…………………………………

Ιωάννης Χ. Χαριλάου, Μέλος

…………………………………

Γεώργιος Κ. Παύλου, Μέλος

…………………………………

Κυριάκος Ε. Γεωργίου, Μέλος

…………………………………

Μάκης Κεραυνός, Μέλος

…………………………………

Πιερής Θ. Θεοδώρου, Μέλος

…………………………………

Κυριάκος Ι. ∆ρουσιώτης, Μέλος

…………………………………

Εκ µέρους των Αναδόχων:

Ελληνική Τράπεζα (Επενδύσεις) Λτδ
Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης
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