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

ΛΑΙΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆

Έκδοση µέχρι 51.068.020 ∆ικαιωµάτων Προτίµησης (Rights) για αγορά µετοχών, που
προσφέρονται δωρεάν στους Μετόχους που ήταν εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Μετόχων της
Τράπεζας στις 30 Μαρτίου 2006 σε αναλογία ένα (1) ∆ικαίωµα Προτίµησης για κάθε έξι (6) Μετοχές
που κατέχουν και µε Tιµή Eξάσκησης £1,20 για κάθε ∆ικαίωµα Προτίµησης.

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ:

ΛΑΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.Υ. ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ:

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ

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

Το έγγραφο αυτό είναι σηµαντικό και απαιτεί την άµεση προσοχή σας. Αν χρειάζεστε οποιεσδήποτε
διευκρινίσεις ή / και επεξηγήσεις επί του Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου µπορείτε να
συµβουλευτείτε τον Ανάδοχο Υπεύθυνο Σύνταξης και ∆ιευθυντή Έκδοσης της παρούσας έκδοσης Λαϊκή
Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ, άλλους επαγγελµατίες χρηµατιστές, τραπεζίτες, λογιστές,
δικηγόρους ή σύµβουλους επενδύσεων.

ΛΑΙΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
(Εταιρεία που συστάθηκε µε βάση τον περί Εταιρειών Νόµο Κεφ. 113)



Έκδοση µέχρι 51.068.020 ∆ικαιωµάτων Προτίµησης (Rights) για αγορά µετοχών, που
προσφέρονται δωρεάν στους Μετόχους που ήταν εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Μετόχων της
Τράπεζας στις 30 Μαρτίου 2006 σε αναλογία ένα (1) ∆ικαίωµα Προτίµησης για κάθε έξι (6)
Μετοχές που κατέχουν και µε Τιµή Εξάσκησης £1,20 για κάθε ∆ικαίωµα Προτίµησης.

Εγκεκριµένο Μετοχικό Κεφάλαιο: £200.000.000 διαιρεµένο σε 400.000.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας
£0,50 η καθεµιά.
Εκδόθηκε και πληρώθηκε πλήρως: £153.204.059 διαιρεµένο σε 306.408.118 µετοχές ονοµαστικής
αξίας £0,50 η καθεµιά.

η

Η ηµεροµηνία του παρόντος Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου είναι η 26 Απριλίου 2006

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΕΡΙ
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005 ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ
809/2004 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
Το παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο αφορά το Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Λαϊκής Κυπριακής
Τράπεζας ∆ηµόσιας Εταιρείας Λίµιτεδ ηµεροµηνίας 15 Μαρτίου 2006. Η έγκριση του παρόντος
Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου δε συνεπάγεται µε παρότρυνση προς το επενδυτικό κοινό για
επένδυση στους προσφερόµενους τίτλους. Πριν από τη λήψη της επενδυτικής απόφασης, το επενδυτικό
κοινό προτρέπεται να συµβουλεύεται το σύµβουλο επενδύσεών του.
Η Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ αναλαµβάνει την πλήρη ευθύνη για τις πληροφορίες
που παρατίθενται στο παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο και βεβαιώνει ότι αυτές είναι
σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και ότι δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν
το περιεχόµενό του.
Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι της Λαϊκής Κυπριακής Τράπεζας ∆ηµόσιας Εταιρείας Λίµιτεδ είναι επίσης
συλλογικά και ατοµικά υπεύθυνοι για τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Συµπληρωµατικό
Ενηµερωτικό ∆ελτίο και βεβαιώνουν ότι, έχοντας λάβει κάθε εύλογο µέτρο για το σκοπό αυτό, οι
πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι, εξόσων γνωρίζουν, σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και δεν
υπάρχουν παραλείψεις που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενό του.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί ∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµου του 2005 το
Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο υπογράφηκε από τους ακόλουθους:
Κίκης Ν. Λαζαρίδης

- Πρόεδρος

Μιχάλης Ρ. Ερωτόκριτος

- ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Ανδρέας Φιλίππου

- Μέλος ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης του Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου είναι η Λαϊκή Επενδυτική
Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ, η οποία υπογράφει το Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο. Η
Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε. εξασφαλίζει την πλήρη εξάσκηση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης, αλλά
δε φέρει καµία ευθύνη για τη σύνταξη του Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου. Οι ελεγκτές της
Λαϊκής Κυπριακής Τράπεζας ∆ηµόσιας Εταιρείας Λίµιτεδ, PricewaterhouseCoopers Limited έχουν ελέγξει
την ακριβή µεταφορά από τις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις για τα έτη 2003 - 2005, των συνοπτικών
οικονοµικών στοιχείων που παρατίθενται στο παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο.
H παρούσα δηµόσια προσφορά διενεργείται αποκλειστικά στην Κύπρο, στην Ελλάδα και στο Ηνωµένο
Βασίλειο και απευθύνεται µόνο προς πρόσωπα τα οποία µπορούν να την αποδεχθούν νόµιµα.
Συγκεκριµένα, και προς συµµόρφωση µε τη σχετική χρηµατιστηριακή νοµοθεσία των πιο πάνω κρατών, η
παρούσα δηµόσια προσφορά δεν απευθύνεται µε κανένα τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), άµεσα ή
έµµεσα, εντός ή προς τις Ηνωµένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Αυστραλία, ή τη Νότιο Αφρική ή σε
οποιαδήποτε άλλη χώρα (“oι Εξαιρούµενες Χώρες”), στην οποία σύµφωνα µε τους νόµους της, η
διενέργεια της παρούσας δηµόσιας προσφοράς ή η ταχυδρόµηση / διανοµή του παρόντος
Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου είναι παράνοµη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε
εφαρµοστέας νοµοθεσίας, κανόνα ή κανονισµού. Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται αφενός η αποστολή,
διανοµή, ταχυδρόµηση ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων του παρόντος
Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου και κάθε προωθητικού και σχετικού µε την παρούσα δηµόσια
προσφορά εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από τις Εξαιρούµενες Χώρες
και αφετέρου η εξάσκηση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης από πρόσωπα των Εξαιρούµενων Χωρών.
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
Γεγονότα µεταγενέστερα του Ενηµερωτικού ∆ελτίου ηµεροµηνίας 15 Μαρτίου 2006
Στις 3 Απριλίου 2006 η Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ ανακοίνωσε ότι το ∆ιοικητικό
Συµβούλιό της ενέκρινε την αύξηση του υφιστάµενου Προγράµµατος Έκδοσης Μεσοπρόθεσµων
Ευρωπαϊκών Οµολογιακών ∆ανείων (EMTN Program) από €750εκ. σε €1,0δισ.. Η Λαϊκή Κυπριακή
Τράπεζα ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ θα προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την έκδοση µέσω του
Προγράµµατος ∆ευτεροβάθµιου Κεφαλαίου, το ύψος του οποίου θα οριστικοποιηθεί µετά την ολοκλήρωση
των σχετικών παρουσιάσεων σε ξένους θεσµικούς επενδυτές.
Επίσης, στις 3 Απριλίου 2006 η Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ ανακοίνωσε ότι το
∆ιοικητικό Συµβούλιό της ενέκρινε τους Τελικούς Ελεγµένους Ενοποιηµένους Ετήσιους Λογαριασµούς του
Οµίλου Λαϊκής για το 2005.
Τέλος, στις 14 Απριλίου 2006 η Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ ανακοίνωσε ότι
εξετάζει σχέδια για συνεργασία που περιλαµβάνουν τη συγχώνευση των τραπεζών Marfin Bank, Λαϊκής
Τράπεζας (Ελλάς) Α.Ε. και Εγνατίας Τράπεζας. Τα σχέδια αυτά δεν µπορούν να προχωρήσουν πριν την
αποτίµηση των τραπεζών, τη συµφωνία επί όλων των συναφών θεµάτων, την έγκριση των ∆ιοικητικών
τους Συµβουλίων και των εποπτικών αρχών της Κύπρου και της Ελλάδας. Στην ανακοίνωσή της η Λαϊκή
Κυπριακή Τράπεζα ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ αναφέρει ότι δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση για
συγχώνευση των τριών τραπεζών.
Συνοπτικά Οικονοµικά Στοιχεία για τα Έτη 2003, 2004 και 2005
Τα πιο κάτω συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία για τα έτη 2003, 2004 και 2005 βασίζονται στις ετήσιες
ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου Λαϊκής, οι οποίες έχουν συνταχθεί µε βάση
τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) / ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ) και
έχουν δηµοσιευθεί όπως προβλέπεται από το νόµο.
Οι επιλεγµένες συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες θα πρέπει να διαβαστούν σε συνάρτηση µε
τους πλήρεις ετήσιους ελεγµένους λογαριασµούς και τις εκθέσεις ελεγκτών για τα υπό αναφορά έτη. Οι
ελεγκτές της Λαϊκής Κυπριακής Τράπεζας ∆ηµόσιας Εταιρείας Λίµιτεδ δεν έχουν εκφράσει οποιαδήποτε
επιφύλαξη ή άρνηση γνώµης στις εκθέσεις τους για τα υπό αναφορά έτη.
η

Σηµειώνεται ότι από την 1 Ιανουαρίου 2005 ο Όµιλος Λαϊκής υιοθέτησε νέα και αναθεωρηµένα ∆ΛΠ /
∆ΠΧΠ τα οποία σχετίζονται µε τις δραστηριότητές του (για περισσότερες λεπτοµέρειες βλέπετε Μέρος
4.6.1.3 του Ενηµερωτικού ∆ελτίου ηµεροµηνίας 15 Μαρτίου 2006, καθώς και τη Σηµείωση 2 των
Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της Λαϊκής Κυπριακής Τράπεζας ∆ηµόσιας Εταιρείας Λίµιτεδ
για το έτος 2005). Ως συνέπεια της υιοθέτησης των Προτύπων αυτών ο λογαριασµός αποτελεσµάτων για
το έτος 2004 και ο ισολογισµός στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 παρουσιάζονται µετά από αναπροσαρµογές που
έγιναν για να συνάδουν µε τις αλλαγές στην παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων του 2005.
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤA ΕΤH ΠΟΥ ΕΛΗΞAN ΣΤΙΣ 31
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003, 2004 και 2005

Μη
αναπροσαρµοσµένα
ποσά

Έσοδα από τόκους
Έξοδα από τόκους
Καθαρά έσοδα από τόκους

2005
£ ‘000

2004
£ ‘000

2003
£ ‘000

358.868
(185.600)

302.153
(147.694)

262.371
(132.231)

173.268

154.459

130.140

Έσοδα από δικαιώµατα και προµήθειες
Έξοδα από δικαιώµατα και προµήθειες

53.689
(2.984)

51.333
(2.949)

47.344
(2.417)

Καθαρά έσοδα από δικαιώµατα και προµήθειες
Κέρδος / (ζηµιά) από διάθεση και επανεκτίµηση αξιών

50.705
738

48.384
(6.014)

44.927
(2.071)

Έσοδα από εµπορία συναλλάγµατος

12.234

12.146

11.034

Άλλα έσοδα

20.564

14.148

12.162

Έσοδα από εργασίες

257.509

223.123

196.192

Έξοδα προσωπικού

(94.128)

(85.955)

(81.038)

Αποσβέσεις και αποµείωση υπεραξίας

(19.653)

(16.843)

(15.338)

Λειτουργικά έξοδα

(37.545)

(36.856)

(33.865)

Κέρδος πριν από την πρόβλεψη για αποµείωση των
χορηγήσεων

106.183

83.469

65.951

Πρόβλεψη για αποµείωση των χορηγήσεων

(46.398)

(46.949)

(49.588)

59.785

36.520

16.363

-

(4.942)

(2.500)

δ/ε

δ/ε

1.233

1.420

1.313

δ/ε

61.205

32.891

15.096

(17.305)

(11.440)

(5.764)

43.900

21.451

9.332

1.139
42.761

351
21.100

(179)
9.511

43.900

21.451

9.332

14,0

6,9

3,1

Κέρδος πριν από την αποµείωση χρηµατοοικονοµικών
περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση
Αποµείωση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων
διαθέσιµων προς πώληση
Μερίδιο κέρδους από συνδεδεµένες εταιρείες πριν από τη
φορολογία
Μερίδιο κέρδους από συνδεδεµένες εταιρείες
Κέρδος πριν από τη φορολογία
Φορολογία
Κέρδος έτους
Αναλογεί σε:
Συµφέρον µειοψηφίας
Μετόχους της Τράπεζας

Κέρδος ανά µετοχή (σεντ)

4

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003, 2004 ΚΑΙ 2005

Μη
αναπροσαρµοσµένα
ποσά

Περιουσιακά στοιχεία
Μετρητά και καταθέσεις µε Κεντρικές Τράπεζες
Οφειλές από άλλες τράπεζες
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται
σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων
Επενδύσεις προς εµπορία
Χορηγήσεις
Απαιτήσεις από αντασφαλιστές
Εταιρικά οµόλογα και χρεόγραφα
Κρατικά χρεόγραφα και γραµµάτια δηµοσίου
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς
πώληση
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση
Επενδύσεις που κρατούνται µέχρι τη λήξη τους
Άλλα περιουσιακά στοιχεία
Άλλοι λογαριασµοί ενεργητικού
Φόροι εισπρακτέοι
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες
Άυλα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού
Άυλα στοιχεία ενεργητικού
Επενδύσεις σε ακίνητα
Ακίνητα και εξοπλισµός
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
Υποχρεώσεις
Οφειλές σε άλλες τράπεζες
Καταθέσεις πελατών
Οµολογιακά δάνεια
Υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων συµβολαίων
Άλλες υποχρεώσεις
Άλλοι λογαριασµοί παθητικού
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις για ωφελήµατα αφυπηρέτησης

∆ανειακό κεφάλαιο
Κεφάλαιο και αποθεµατικά που αναλογούν στους
µετόχους της Τράπεζας
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο
Αποθεµατικά
Συµφέρον µειοψηφίας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων

2005
£ ‘000

2004
£ ‘000

2003
£ ‘000

432.091
1.365.173
172.890

471.569
945.680
124.214

328.713
724.126
δ/ε

δ/ε
3.995.698
15.817
6.303
339.005
544.546

δ/ε
3.490.148
13.702
6.967
202.151
385.248

22.466
3.123.582
δ/ε
4.462
261.100
δ/ε

δ/ε
δ/ε
77.874
δ/ε
10.490
1.776
5.880
46.246
δ/ε
15.110
89.832

δ/ε
δ/ε
67.102
δ/ε
9.747
1.314
4.935
54.128
δ/ε
101.224

23.194
323.241
δ/ε
115.876
17.874
δ/ε
9.434
δ/ε
35.776
δ/ε
85.630

7.118.731

5.878.129

5.075.474

122.538
5.726.421
171.833
256.367
126.857
δ/ε
15.063
7.290
96.634
6.523.003

69.722
4.636.846
173.836
231.498
110.456
δ/ε
9.483
8.192
83.887
5.323.920

114.223
4.148.060
69.597
δ/ε
δ/ε
129.437
11.958
5.448
71.878
4.550.601

213.154

214.124

215.068

153.648
4.843
188.348
346.839
35.735
382.574

152.450
2.949
149.782
305.181
34.904
340.085

152.450
2.949
125.013
280.412
29.393
309.805

7.118.731

5.878.129

5.075.474
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Ανάλυση Αποτελεσµάτων 2005
Τα οικονοµικά αποτελέσµατα του Οµίλου Λαϊκής για το έτος 2005 ήταν εξαιρετικά ικανοποιητικά. Το
κέρδος πριν από τις προβλέψεις αυξήθηκε κατά 27,2% και έφτασε τα £106,2εκ., ενώ το κέρδος µετά τις
προβλέψεις έφτασε τα £59,8εκ. παρουσιάζοντας αύξηση 63,7% σε σύγκριση µε το 2004. Το κέρδος που
αναλογεί στους µετόχους παρουσίασε αύξηση 102,7%, δηλαδή διπλασιάστηκε, και ανήλθε σε £42,8εκ. σε
σχέση µε £21,1εκ. το 2004. Τα έσοδα από εργασίες αυξήθηκαν κατά 15,4% σε σχέση µε το 2004 και
έφτασαν τα £257,5εκ.. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην ιδιαίτερα ικανοποιητική άνοδο, ύψους 12,2%, που
είχαν τα καθαρά έσοδα από τόκους, τα οποία αποτελούν και το µεγαλύτερο µέρος των εσόδων από
εργασίες. Η επιτυχία της στρατηγικής του Οµίλου για βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου
χορηγήσεων και αύξηση των εισπράξεων από χορηγήσεις σε καθυστέρηση, η ορθολογιστικότερη
τιµολόγηση των προϊόντων και οι αυξηµένες αποδόσεις από τα ρευστά διαθέσιµα του Οµίλου σε ξένα
νοµίσµατα, ήταν οι κύριοι παράγοντες που συντέλεσαν στην ιδιαίτερα ικανοποιητική άνοδο των καθαρών
εσόδων από τόκους.
Τα λειτουργικά έξοδα του Οµίλου είχαν περιορισµένη αύξηση 8,4% σε σχέση µε το 2004. Ο περιορισµός
της αύξησης των εξόδων αντικατοπτρίζει την επιτυχία του Οµίλου στις προσπάθειές του για έλεγχο του
κόστους λειτουργίας και αύξηση της παραγωγικότητας. Μεγάλη επιτυχία αποτελεί και το γεγονός ότι τα
άλλα λειτουργικά έξοδα του Οµίλου στην Κύπρο παρέµειναν σταθερά σε σχέση µε το 2004. Αξίζει να
σηµειωθεί ότι ο περιορισµός της αύξησης των λειτουργικών εξόδων, σε συνδυασµό µε την ιδιαίτερα
ικανοποιητική αύξηση των εσόδων από εργασίες, είχαν ως αποτέλεσµα τη βελτίωση του δείκτη εξόδων
προς έσοδα στην Κύπρο από 61,54% στις 31/12/2004 σε 56,72% στις 31/12/2005. Για ολόκληρο τον
Όµιλο ο δείκτης εξόδων προς έσοδα µειώθηκε από 62,59% που ήταν στις 31/12/2004 σε 58,77% στις
31/12/2005.
Οι προβλέψεις του Οµίλου για αποµείωση χορηγήσεων παρουσίασαν µείωση 1,2% σε σχέση µε το 2004
και ανήλθαν σε £46,4εκ.. Η περαιτέρω µείωση των προβλέψεων είναι ενδεικτική της σταδιακής και
σταθερής εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων του Οµίλου. Ο Όµιλος παίρνει όλα τα αναγκαία
µέτρα για τον περιορισµό των αρνητικών επιπτώσεων στην κερδοφορία του από τους αυστηρότερους
κανονισµούς που τέθηκαν σε εφαρµογή την 01/01/2006 από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου,
αναφορικά µε την αναστολή αναγνώρισης τόκων και την κατηγοριοποίηση των µη εξυπηρετούµενων
χορηγήσεων.
Οι ασφαλιστικές εργασίες του Οµίλου σηµείωσαν αύξηση στο κέρδος πριν από τις προβλέψεις ύψους
123,4%, δηλαδή τα κέρδη τους υπερδιπλασιάστηκαν σε σχέση µε το 2004. Οι παράγοντες που
συντέλεσαν στην ιδιαίτερα ικανοποιητική αυτή αύξηση ήταν η βελτιωµένη απόδοση των επενδύσεων, η
εισαγωγή νέων προϊόντων, µε αποτέλεσµα την αύξηση της νέας εργασίας, η ορθολογιστικότερη αποδοχή
και τιµολόγηση των ασφαλιστικών κινδύνων, η αποτελεσµατικότερη διαχείριση των απαιτήσεων, καθώς
και η συγκράτηση των εξόδων λειτουργίας.
Οι παράγοντες που επηρέασαν τα αποτελέσµατα του Οµίλου µπορούν να χωριστούν σε εξωγενείς και
ενδογενείς:
Από τους εξωγενείς παράγοντες σηµειώνουµε τους ακόλουθους:


Οι τρεις διαδοχικές µειώσεις επιτοκίων στην κυπριακή λίρα το Φεβρουάριο, Μάιο και Ιούνιο,



Η σταθερή ανάκαµψη της κυπριακής οικονοµίας,



Η βελτίωση του κλίµατος στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου,



Η άνοδος της ισοτιµίας στα ξένα νοµίσµατα.

Οι κυριότεροι ενδογενείς παράγοντες που επηρέασαν τα αποτελέσµατα του 2005 ήταν οι ακόλουθοι:


H ποιοτική ανάπτυξη των µεγεθών,
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Η σηµαντική βελτίωση στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων,



Η πιο ορθολογιστική τιµολογιακή πολιτική,



Ο διαρκής έλεγχος του λειτουργικού κόστους, περιλαµβανοµένης της πολιτικής παγοποίησης των
προσλήψεων νέων υπαλλήλων και της αύξησης της παραγωγικότητας µέσω της αξιοποίησης όλων
των καναλιών εξυπηρέτησης πελατών,



Η έµφαση στην ανάπτυξη των εργασιών στο εξωτερικό.

Παραποµπές
Οι ενοποιηµένες ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της Λαϊκής Κυπριακής Τράπεζας ∆ηµόσιας Εταιρείας
Λίµιτεδ για το έτος 2005 ενσωµατώνονται στο παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο µε τη µέθοδο
της παραποµπής (incorporated by reference), σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Κανονισµού 809/2004 της
Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι επενδυτές δύναται να προµηθευτούν δωρεάν αντίγραφο των ενοποιηµένων ελεγµένων οικονοµικών
καταστάσεων για το έτος 2005, κατά τις συνήθεις εργάσιµες ηµέρες, µεταξύ των ωρών 8:30 π.µ. µέχρι
12:00 το µεσηµέρι, στο εγγεγραµµένο γραφείο της Λαϊκής Κυπριακής Τράπεζας ∆ηµόσιας Εταιρείας
Λίµιτεδ (Λεωφόρος Λεµεσού 154, 2025 Λευκωσία (Τ.Θ. 22032, 1598 Λευκωσία)), για όλη την περίοδο
ισχύος του Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου, καθώς και στην ιστοσελίδα του Οµίλου Λαϊκής
www.laiki.com (επιλέξτε σχέσεις µε επενδυτές).

Συγκαταθέσεις και Βεβαιώσεις
α.
Οι
Ελεγκτές
της
Λαϊκής
Κυπριακής
Τράπεζας
∆ηµόσιας
Εταιρείας
Λίµιτεδ
PricewaterhouseCoopers Limited έχουν παράσχει και δεν έχουν αποσύρει τη γραπτή συγκατάθεσή τους
για την έκδοση του παρόντος Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου, ηµεροµηνίας 26/04/2006 της
Λαϊκής Κυπριακής Τράπεζας ∆ηµόσιας Εταιρείας Λίµιτεδ, µε τις αναφορές στο όνοµά τους µε τον τρόπο
και υπό την έννοια που παρουσιάζονται στο έγγραφο αυτό.
β.
Ο Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ, έχει
παράσχει και δεν έχει αποσύρει τη γραπτή συγκατάθεσή του για την έκδοση του παρόντος
Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου, ηµεροµηνίας 26/04/2006 της Λαϊκής Κυπριακής Τράπεζας
∆ηµόσιας Εταιρείας Λίµιτεδ, µε τις αναφορές στο όνοµά του µε τον τρόπο και υπό την έννοια που
παρουσιάζονται στο έγγραφο αυτό.
γ.
Το παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο έχει τεθεί ενώπιον των ∆ιοικητικών Συµβούλων
της Λαϊκής Κυπριακής Τράπεζας ∆ηµόσιας Εταιρείας Λίµιτεδ και έχει εγκριθεί. Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι
της Λαϊκής Κυπριακής Τράπεζας ∆ηµόσιας Εταιρείας Λίµιτεδ έχουν λάβει κάθε εύλογο µέτρο για τη
συγκέντρωση και καταγραφή όλων των απαιτούµενων κατά το Νόµο στοιχείων και αναλαµβάνουν ευθύνη
για την ακρίβεια, ορθότητα και πληρότητα των πληροφοριών και στοιχείων που περιλαµβάνονται στο
παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο. Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι δηλώνουν, έχοντας λάβει κάθε
εύλογο µέτρο για το σκοπό αυτό, ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό
∆ελτίο είναι, εξόσων γνωρίζουν, σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα
µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενό του.
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Eπιστολές Συγκαταθέσεων
α.

Από PricewaterhouseCoopers Limited

26 Απριλίου 2006
∆ιοικητικό Συµβούλιο
Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ
Λευκωσία

Θέµα: Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο για Έκδοση και Εισαγωγή ∆ικαιωµάτων Προτίµησης
Αξιότιµοι Κύριοι,
Είµαστε οι ελεγκτές της Λαϊκής Κυπριακής Τράπεζας ∆ηµόσιας Εταιρείας Λίµιτεδ («Εταιρεία») για το έτος
2005.
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005
ελέγχθηκαν από εµάς σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Στην έκθεσή µας, ηµεροµηνίας 3
Απριλίου 2006, εκφράσαµε γνώµη χωρίς επιφύλαξη γι’ αυτές τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.
Με την παρούσα επιστολή δίνουµε και δεν αποσύρουµε τη συγκατάθεσή µας για την έκδοση του
Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου ηµεροµηνίας 26 Απριλίου 2006, της Λαϊκής Κυπριακής
Τράπεζας ∆ηµόσιας Εταιρείας Λίµιτεδ µε τις αναφορές στο όνοµά µας µε τον τρόπο και υπό την έννοια
που παρουσιάζονται στο έγγραφο αυτό.
Με εκτίµηση

PricewaterhouseCoopers Limited
Ελεγκτές
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β.

Από Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ

26 Απριλίου 2006
∆ιοικητικό Συµβούλιο
Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ
Λευκωσία
Αξιότιµοι Κύριοι,
Με την παρούσα επιστολή δίνουµε και δεν αποσύρουµε τη συγκατάθεσή µας για την έκδοση του
Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου ηµεροµηνίας 26 Απριλίου 2006, της Λαϊκής Κυπριακής
Τράπεζας ∆ηµόσιας Εταιρείας Λίµιτεδ µε τις αναφορές στο όνοµά µας µε τον τρόπο και υπό την έννοια
που παρουσιάζονται στο έγγραφο αυτό.

Με εκτίµηση
Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ
Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης και ∆ιευθυντής Έκδοσης
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