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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
Το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο καταρτίστηκε µε βάση τις διατάξεις του περί ∆ηµόσιας Προσφοράς
και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµου του 2005 της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και τις διατάξεις του
Κανονισµού 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το έγγραφο αυτό είναι σηµαντικό και απαιτεί την άµεση προσοχή σας. Αν χρειάζεστε
οποιεσδήποτε επεξηγήσεις ή/και διευκρινίσεις επί του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου µπορείτε να
συµβουλευτείτε τους ∆ιευθυντές Έκδοσης και Σύµβουλους Χρηµατιστές της παρούσας έκδοσης,
Κυπριακό Οργανισµό Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO), άλλους επαγγελµατίες χρηµατιστές,
τραπεζίτες, λογιστές, δικηγόρους ή σύµβουλους επενδύσεων.
Η Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία 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 περιεχόµενό του. Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι της Τράπεζας Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία
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 σύνταξή του, οι
πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι, εξ’ όσων γνωρίζουν, σύµφωνες µε την πραγµατικότητα
και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενό του.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ∆
ΕΚ∆ΟΣΗ 467.413.395 ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ (RIGHTS) ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΙΣ
21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005.
ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ (RIGHTS) ΘΑ ΕΚ∆ΟΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΟΥΝ ΣΕ
ΑΝΑΛΟΓΙΑ 1 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΕΤΟΧΗ. ΚΑΘΕ ΕΞΙ (6)
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ ΘΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ 1 ΠΛΗΡΩΣ
ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΑ ΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΟΧΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ £0,50 ΜΕ
ΤΙΜΗ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ £1,40 (€2,44).

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 µε παρότρυνση προς το επενδυτικό κοινό για επένδυση
στον εκδότη.
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Η παρούσα δηµόσια προσφορά διενεργείται αποκλειστικά στην Κύπρο, την Ελλάδα και το Ηνωµένο
Βασίλειο και απευθύνεται µόνο προς πρόσωπα τα οποία µπορούν να την αποδεχθούν νόµιµα.
Συγκεκριµένα, και προς συµµόρφωση µε τη σχετική χρηµατιστηριακή νοµοθεσία των παρακάτω
κρατών, η παρούσα δηµόσια προσφορά δεν απευθύνεται µε κανέναν τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή
άλλο), άµεσα ή έµµεσα, εντός ή προς τις Ηνωµένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη
Νότιο Αφρική ή την Ιαπωνία, ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα (“οι Εξαιρούµενες Χώρες”), στην οποία
σύµφωνα µε τους νόµους αυτής, η διενέργεια της παρούσας δηµόσιας προσφοράς ή η
ταχυδρόµηση /διανοµή του παρόντος 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 οποιονδήποτε άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων
του παρόντος 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 άσκηση των ∆ικαιωµάτων από πρόσωπα των Εξαιρούµενων Χωρών.
Η απόφαση για πιθανή επένδυση σε ∆ικαιώµατα Προτίµησης και ως εκ τούτου και σε µετοχές που
προσφέρονται µε το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο οφείλει να βασίζεται στο σύνολο των πληροφοριών
που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο. Ειδικότερα για µερικούς σηµαντικούς παράγοντες
που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε σχέση µε τα προσφερόµενα ∆ικαιώµατα Προτίµησης, βλέπε
Κεφάλαιο Β1.0 “Παράγοντες Κινδύνου”.
Οι επενδυτές θα πρέπει να αναγνώσουν προσεκτικά τους όρους έκδοσης που περιγράφονται στο
Μέρος Α δεδοµένου ότι οι όροι αυτοί διαφέρουν από την πρακτική που ακολουθείται συνήθως στο
Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (ΧΑ).

Η ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου είναι η 21 Οκτωβρίου 2005
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Α. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Το παρόν Περιληπτικό Σηµείωµα περιλαµβάνει µια συνοπτική περιγραφή των δραστηριοτήτων και
της επιχειρηµατικής στρατηγικής του Συγκροτήµατος Τράπεζας Κύπρου (στο εξής “το
Συγκρότηµα”) και της εταιρίας Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ (στο εξής η “Τράπεζα
Κύπρου” ή “η Τράπεζα” ή “η Εταιρία”) καθώς και τα συνοπτικά στοιχεία της παρούσας έκδοσης
∆ικαιωµάτων Προτίµησης της Εταιρίας που αναφέρονται στο Μέρος Α του Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
Το παρόν Περιληπτικό Σηµείωµα αποτελεί εισαγωγή του Ενηµερωτικού ∆ελτίου. Κάθε επενδυτής
θα πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε επενδυτική απόφασή του για κινητές αξίες στην εξέταση του
Ενηµερωτικού ∆ελτίου ως συνόλου. 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, φέρει ο
ενάγων επενδυτής. Επισηµαίνεται ότι τα πρόσωπα που υπέβαλαν το Περιληπτικό Σηµείωµα και
κάθε µετάφρασή του και ζήτησαν τη δηµοσίευση ή την κοινοποίησή του, υπέχουν αστική ευθύνη,
µόνο εάν το εν λόγω σηµείωµα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή αντιφατικό προς άλλα µέρη του
Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
Γενικές Πληροφορίες και ∆ραστηριότητες
Η Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ ιδρύθηκε στην Κύπρο το 1899 και µετατράπηκε σε
δηµόσια εταιρία το 1930 σύµφωνα µε τον κυπριακό Περί Εταιριών Νόµο 18/1922 µε αριθµό
εγγραφής 165.
Το Συγκρότηµα Τράπεζας Κύπρου είναι σήµερα ο ηγετικός χρηµατοοικονοµικός1 οργανισµός στην
Κύπρο και δυναµικά αναπτυσσόµενος στην Ελλάδα προσφέροντας ένα ευρύ φάσµα
χρηµατοοικονοµικών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαµβάνει τραπεζικές υπηρεσίες,
χρηµατοδοτήσεις, φάκτοριγκ, ασφάλειες γενικού κλάδου και ζωής, χρηµατοεπενδυτικές υπηρεσίες
και διαχείριση αµοιβαίων κεφαλαίων.
Η Τράπεζα κατέχει ηγετική θέση στην Κύπρο, µε µερίδιο αγοράς σε καταθέσεις 39% περίπου2
µεταξύ των εµπορικών τραπεζών. Από το 1991, η Τράπεζα άρχισε τη δυναµική της επέκταση στην
Ελλάδα όπου κατέχει µερίδιο αγοράς 3,8% 3 περίπου. Η εξάπλωση της Τράπεζας σε χώρες όπου ζει
και δηµιουργεί το ελληνικό στοιχείο την καθιερώνει ως διεθνή τράπεζα του ελληνισµού. Το
Συγκρότηµα έχει εδραιώσει την παρουσία του στο Ηνωµένο Βασίλειο. Η παρουσία του
Συγκροτήµατος στο εξωτερικό ενισχύθηκε περαιτέρω το 2000 µε τη λειτουργία πλήρως
εξαρτηµένης τράπεζας στην Αυστραλία.
Το Συγκρότηµα λειτουργεί σήµερα µέσω 284 σηµείων εξυπηρέτησης, από τα οποία 168
λειτουργούν στην Κύπρο, 100 στην Ελλάδα, 6 στο Ηνωµένο Βασίλειο, 9 στην Αυστραλία και ένα
στα Channel Islands. Επιπλέον, η Τράπεζα Κύπρου λειτουργεί γραφεία αντιπροσωπείας στις ΗΠΑ,
Καναδά, Νότιο Αφρική, Ρωσία και Ρουµανία.
Το Συγκρότηµα είχε Σύνολο Ενεργητικού £10,26 δισ. στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 και £11,38 δισ. στις
30 Ιουνίου 2005. Τα Ίδια Κεφάλαια του Συγκροτήµατος ανήλθαν σε £559 εκατ. στις 31 ∆εκεµβρίου
2004 και £592 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2005. Οι µετοχές της Τράπεζας Κύπρου είναι εισηγµένες στο
Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (ΧΑ). Η Τράπεζα Κύπρου
είναι η µεγαλύτερη σε κεφαλαιοποίηση εταιρία στο XAK. Η κεφαλαιοποίηση της Τράπεζας στις
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Πηγή: Συγκρότηµα Τράπεζας Κύπρου βάσει στοιχείων Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.
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Πηγή: Συγκρότηµα Τράπεζας Κύπρου βάσει στοιχείων Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.
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Πηγή: Συγκρότηµα Τράπεζας Κύπρου βάσει στοιχείων Τραπέζης της Ελλάδας.
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30 Σεπτεµβρίου 2005 ανερχόταν σε £1.063,4 εκατ., ποσό που αντιπροσώπευε το 37% της συνολικής
κεφαλαιοποίησης του ΧΑΚ4 .
Τα Κεντρικά Γραφεία της Τράπεζας Κύπρου όπως και η Κεντρική ∆ιοίκηση του Συγκροτήµατος
στεγάζονται στην οδό Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, 2002 Λευκωσία, Κύπρος,
(τηλέφωνο: +357-22-842100).
Οι δραστηριότητες της Τράπεζας ή οποιασδήποτε από τις εξαρτηµένες της εταιρίες δεν εξαρτώνται
σε µεγάλο βαθµό από δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας, άδειες εκµετάλλευσης, βιοµηχανικές, εµπορικές ή
οικονοµικές συµβάσεις.
Επιλεγµένες Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες
Οι ακόλουθες συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες προέρχονται από τις οικονοµικές
καταστάσεις των ετών 2002, 2003 και 2004, όπως έχουν αναπροσαρµοστεί λόγω της υιοθέτησης
από το Συγκρότηµα του αναθεωρηµένου ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου (∆ΛΠ) 39, από την 1
Ιανουαρίου 2005. Οι οικονοµικές καταστάσεις και οι αναπροσαρµογές σ’αυτές για τα έτη 2002,
2003 και 2004 έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του Συγκροτήµατος.
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
για τα έτη που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2004, 2003 και 2002
2004
£ 000

2003
£ 000

2002
£ 000

Καθαρά έσοδα από τόκους

245.880

198.530

175.528

Κέρδη πριν τις προβλέψεις

137.749

92.609

87.403

Κέρδη/(ζηµιές) πριν τη φορολογία

50.937

(20.675)

(12.094)

Κέρδη/(ζηµιές) µετά τη φορολογία

38.529

(32.066)

(19.511)

2004
£ 000

2003
£ 000

2002
£ 000

10.259.983

9.061.828

8.125.928

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

559.113

523.284

506.020

∆ανειακό κεφάλαιο

367.593

340.774

186.536

Μετοχικό κεφαλαίο

232.385

232.385

218.724

∆άνεια και άλλες χορηγήσεις σε πελάτες

5.979.252

5.279.892

4.766.742

Καταθέσεις και άλλοι λογαριασµοί πελατών

8.655.882

7.390.059

6.836.268

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
στις 31 ∆εκεµβρίου 2004, 2003 και 2002

Σύνολο ενεργητικού

Επεξηγήσεις αναφορικά µε τα οικονοµικά αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος για τα έτη 2003
και 2004
•
•
•
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Τα κέρδη µετά τη φορολογία για το 2004 ανήλθαν σε £39 εκατ. έναντι ζηµιών £32 εκατ. για το
2003.
Τα οργανικά κέρδη (κέρδη πριν τις προβλέψεις και πριν τη φορολογία) για το 2004 ανήλθαν σε
£138 εκατ., αυξηµένα κατά 49% έναντι £93 εκατ. για το 2003.
Η χρέωση για προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις το 2004 µειώθηκε σε £84 εκατ. σε σχέση
µε £110 εκατ. για το 2003. Η χρέωση για το 2004 αντιπροσωπεύει ποσοστό 1,3% επί των
συνολικών χορηγήσεων.

Πηγή: CISCO Ltd.
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Προοπτικές και Οικονοµικοί Στόχοι
Τα οικονοµικά αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος για τους πρώτους έξι µήνες του 2005 είναι πολύ
ικανοποιητικά και συµβαδίζουν µε τους στόχους που έχουν τεθεί στο τριετές στρατηγικό πλάνο
(2005-2007) του Συγκροτήµατος.
Με βάση τις προκαταρκτικές ενδείξεις, τα αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος του τρίτου τριµήνου
2005 αναµένεται να είναι σαφώς βελτιωµένα έναντι του δεύτερου τριµήνου 2005. Αναµένεται
επίσης ότι, µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα, τα αποτελέσµατα του τέταρτου τριµήνου 2005 θα είναι
σε παρόµοια επίπεδα µε αυτά του τρίτου τριµήνου 2005.
Η συνεχής βελτίωση των οικονοµικών αποτελεσµάτων του Συγκροτήµατος οφείλεται στις
προσπάθειες για περιορισµό των εξόδων, εµπλουτισµό των εσόδων και είσπραξη καθυστερηµένων
οφειλών καθώς και καλύτερες αποδόσεις από τη διαχείριση διαθεσίµων του Συγκροτήµατος.
Με βάση το τριετές στρατηγικό πλάνο, το Συγκρότηµα στοχεύει µέχρι το 2007:
•
•

να αυξήσει την απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) σε επίπεδο πέραν του 13% από 7% που ήταν
για το έτος 2004 (30 Ιουνίου 2005: 11%), και
να περιορίσει το λόγο εξόδων προς έσοδα σε επίπεδο κάτω από 58% σε σύγκριση µε 62% για
το έτος 2004 (30 Ιουνίου 2005: 59%).

Με βάση το τριετές στρατηγικό πλάνο έχουν υιοθετηθεί, µεταξύ άλλων, ενέργειες για:
•
•
•
•

αύξηση της παραγωγικότητας, ως αποτέλεσµα αλλαγών στην οργανωτική δοµή του δικτύου
εξυπηρέτησης πελατών και εισαγωγή προηγµένων συστηµάτων και ευέλικτων διαδικασιών,
βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης πελατών, εισαγωγή νέων προϊόντων και διείσδυση σε
νέες αγορές,
βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, και
συνέχιση της δυναµικής ανάπτυξης των εργασιών του Συγκροτήµατος στο εξωτερικό, µε
ταυτόχρονη υψηλή κερδοφορία.

∆ιοικητικό Συµβούλιο και ∆ιεύθυνση Εργασιών
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ αποτελείται από 16 µέλη:
Βασίλης Γεωργίου Ρολόγης

Πρόεδρος

Ανδρέας Χαράλαµπου Αρτέµης

Αντιπρόεδρος

Θεόδωρος Ελευθερίου Αριστοδήµου
Γεώργιος Μίνου Γεωργιάδης
Γεώργιος Αλκιβιάδη ∆αυίδ
Άννα Γεωργίου ∆ιογένους
Ανδρέας Ιάκωβου Ιακωβίδης
∆ηµήτρης Παναγιώτη Ιωάννου
Χρίστος Γεωργίου Μουσκής
Ευδόκιµος Ξενοφώντος Ξενοφώντος
Χρίστος Σταύρου Παντζαρής
∆ηµήτρης Ζήνωνος Πιερίδης
Ανδρέας Κωνσταντίνου Πίττας
Πολύβιος Γεωργίου Πολυβίου
Κώστας Ζήνωνος Σεβέρης

7

Χριστάκης Γεωργίου Χριστοφίδης
Η διεύθυνση εργασιών του Συγκροτήµατος αποτελείται από 8 µέλη, ως ακολούθως:
Ανώτατη Εκτελεστική ∆ιεύθυνση
Ανδρέας Κυριάκου Ηλιάδης

Ανώτατος Εκτελεστικός ∆ιευθυντής Συγκροτήµατος

Χαρίλαος Γεωργίου Σταυράκης

Αναπληρωτής Ανώτατος Εκτελεστικός ∆ιευθυντής
Συγκροτήµατος και Πρώτος Εκτελεστικός ∆ιευθυντής
Εργασιών Κύπρου

Γιάννης Σωτήρη Κυπρή

Πρώτος Γενικός ∆ιευθυντής Συγκροτήµατος

Γενικοί ∆ιευθυντές Συγκροτήµατος
Αντώνης Ιωάννου Τζιακούρης

Γενικός ∆ιευθυντής ∆ιοικητικών Υπηρεσιών Συγκροτήµατος

Βάσος Κυριάκου Σιαρλή

Γενικός ∆ιευθυντής Συγκροτήµατος Ανάπτυξης Τραπεζικών
Εργασιών Κύπρου

Χρίστης Νεάρχου Χατζηµιτσής

Γενικός Οικονοµικός ∆ιευθυντής Συγκροτήµατος

Νικόλας Θεοδόση Καρυδάς

Γενικός ∆ιευθυντής ∆ιαχείρισης Κινδύνων Συγκροτήµατος

Κώστας Ιωάννου Βασιλακόπουλος Γενικός ∆ιευθυντής
Ελλάδας

Συγκροτήµατος

Τράπεζας

Κύπρου

Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης
Η Τράπεζα Κύπρου, ως εταιρία εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) εφαρµόζει τις
αρχές του κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης που καταρτίστηκε από το ΧΑΚ και τηρεί τις διατάξεις
του κώδικα. Επίσης, η Τράπεζα Κύπρου, ως εταιρία εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, τηρεί
τις ειδικές διατάξεις για την εταιρική διακυβέρνηση εισηγµένων εταιριών που περιέχονται στο νόµο
Ν 3016/2002 της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας.
Προσωπικό
Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου το Συγκρότηµα απασχολεί
περισσότερους από 5.993 εργαζόµενους, η πλειοψηφία των οποίων απασχολείται στις τραπεζικές
εργασίες της Κύπρου και της Ελλάδας.
Κύριοι Μέτοχοι
Η Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ είναι εταιρία µε πολυµετοχική βάση που στις
31 ∆εκεµβρίου 2004 αποτελείτο από 69.679 µετόχους.
Σύµφωνα µε το µητρώο µετόχων της Τράπεζας κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού
∆ελτίου, κανένας µέτοχος δεν κατέχει ποσοστό µεγαλύτερο του 4,45%. Όλοι οι µέτοχοι της
Τράπεζας έχουν τα ίδια δικαιώµατα ψήφου. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι κυριότεροι
µέτοχοι της Τράπεζας (>2%):

Μέτοχος
Ταµείο Προνοίας Προσωπικού Τράπεζας Κύπρου
Τhe Chartered Bank Cyprus Staff Pension Fund
Λοιποί Μέτοχοι
Σύνολο

Αριθµός
Μετοχών

%

20.817.655
11.302.186
435.293.554
467.413.395

4,45%
2,42%
93,13%
100,00%
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Συναλλαγές και Συµβάσεις µε Συνδεόµενα Μέρη
Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου κανένας από τους ∆ιοικητικούς
Συµβούλους δεν έχει ή είχε οποιοδήποτε οικονοµικό συµφέρον άµεσο ή έµµεσο σε οποιαδήποτε
περιουσία που αποκτήθηκε κατά τα δύο χρόνια που προηγούνται του παρόντος Ενηµερωτικού
∆ελτίου ή που σκοπείται να αποκτηθεί από την Εταιρία, ή οποιαδήποτε θυγατρική της ή έχει
ουσιαστικό συµφέρον σε συµβόλαιο ή συµφωνία µε ειδικούς όρους σε σχέση µε τις εργασίες της
Εταιρίας ή/και των θυγατρικών της, εκτός από, τη θυγατρική εταιρία του Συγκροτήµατος, Γενικές
Ασφάλειες Κύπρου Λτδ η οποία στις 14 Ιανουαρίου 2005 αγόρασε το ασφαλιστικό χαρτοφυλάκιο
της εταιρίας Γεώργιος Τζιάπρα Πιερίδης Λτδ προς £540 000. Από το 2000, η εταιρία Γεώργιος
Τζιάπρα Πιερίδης Λτδ ήταν γενικός αντιπρόσωπος των Γενικών Ασφαλειών Κύπρου Λτδ και
προηγουµένως των εταιριών Guardian Royal Exchange και AXA, οι οποίες αποχώρησαν από την
κυπριακή αγορά. Στην εταιρία Γεώργιος Τζιάπρα Πιερίδης Λτδ είχαν ουσιαστικό συµφέρον ο τότε
Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ κ. Σ.
Τριανταφυλλίδης και το µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία
Λτδ κ. Π. Πολυβίου, ο οποίος τυγχάνει επίσης µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των Γενικών
Ασφαλειών Κύπρου Λτδ. Οι κ.κ. Σ. Τριανταφυλλίδης και Π. Πολυβίου µαζί µε συνδεδεµένα µε
αυτούς πρόσωπα κατείχαν το 99% της εταιρίας Γεώργιος Τζιάπρα Πιερίδης Λτδ.
∆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 Εταιρίας και των θυγατρικών της είχαν άµεσα ή έµµεσα, ουσιώδες συµφέρον εκτός
από:
(i)

τους εξωτερικούς Νοµικούς Συµβούλους του Συγκροτήµατος ∆ικηγορικό Γραφείο
Χρυσαφίνης & Πολυβίου, του οποίου συνέταιρος είναι ο κ. Π. Πολυβίου, µέλος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας,
(ii) της εταιρίας ∆. Σεβέρης και Υιοί Λτδ, η οποία είναι γενικός αντιπρόσωπος της θυγατρικής
εταιρίας της Τράπεζας, Γενικές Ασφάλειες Κύπρου Λτδ και της οποίας κύριος µέτοχος είναι ο
κ. Κ. Σεβέρης, µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας, και
(iii) της εταιρίας Πυλώνες ΑΕ Ελλάς, η οποία κατόπιν διαδικασίας προσφορών προµηθεύει την
Τράπεζα Κύπρου Ελλάδας µε ηλεκτρονικό εξοπλισµό και υπηρεσίες συντήρησης
ηλεκτρονικού εξοπλισµού και στην οποία η κα. Α. ∆ιογένους, µέλος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Τράπεζας, κατέχει έµµεσο συµφέρον.

Ελεγκτές
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας ελέγχονται από εξωτερικούς ελεγκτές. Τον έλεγχο των
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων του Συγκροτήµατος και των οικονοµικών καταστάσεων
της Τράπεζας και όλων των εξηρτηµένων εταιριών του Συγκροτήµατος για τις εταιρικές χρήσεις
2002-2004 διενήργησε ο ελεγκτικός οίκος Ernst & Young Κύπρου Αρ. Μητρώου ΣΕΛΚ Σ001/047,
εκτός από τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων των εταιριών Κυπριακός Οργανισµός
Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO) της οποίας τον έλεγχο διενήργησε η KPMG Kύπρου
Αρ. Μητρώου ΣΕΛΚ Σ069/028, Τράπεζα Κύπρου Αµοιβαία Κεφάλαια Λτδ της οποίας τον έλεγχο
διενήργησε η Deloitte Κύπρου Αρ. Μητρώου ΣΕΛΚ Ε047/042 και JCC Payment Systems Ltd της
οποίας τον έλεγχο διενήργησε η PricewaterhouseCoopers Κύπρου Αρ. Μητρώου ΣΕΛΚ E002/008.
Παράγοντες Κινδύνου
Η επένδυση στα ∆ικαιώµατα Προτίµησης και σε µετοχές της Τράπεζας Κύπρου υπόκειται σε µία
σειρά κινδύνων. Μαζί µε τις λοιπές πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο,
οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τους κινδύνους που περιγράφονται στην
παράγραφο Β1.0 του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου πριν επενδύσουν στα ∆ικαιώµατα
Προτίµησης και τις µετοχές αυτές. Εάν επέλθει οποιοδήποτε από τα γεγονότα που περιγράφονται
στην παράγραφο Β1.0, το Συγκρότηµα, η χρηµατοοικονοµική θέση του ή τα αποτελέσµατα της
λειτουργίας του ενδέχεται να επηρεαστούν δυσµενώς και ουσιωδώς και, ανάλογα, µπορεί να
σηµειωθεί πτώση στην αξία και την τιµή πώλησης των µετοχών της Εταιρίας, οδηγώντας σε
απώλεια του συνόλου ή µέρους οποιασδήποτε επένδυσης σε αυτές. Επιπρόσθετα, οι κίνδυνοι και οι
αβεβαιότητες που περιγράφονται στην παράγραφο Β1.0 µπορεί να µην είναι οι µόνοι που
ενδεχοµένως να αντιµετωπίσει το Συγκρότηµα. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί του
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παρόντος δεν είναι γνωστοί ή που θεωρούνται επουσιώδεις, µπορεί να επιδράσουν δυσµενώς στις
επιχειρηµατικές δραστηριότητες του Συγκροτήµατος.
Ιδρυτικό Έγγραφο
Οι σκοποί της Εταιρίας περιγράφονται στο άρθρο 3 του Ιδρυτικού Εγγράφου στο κωδικοποιηµένο
Καταστατικό της. Στους κύριους σκοπούς της Εταιρίας µεταξύ άλλων περιλαµβάνονται:
Η διεξαγωγή τραπεζικών, χρηµατοεπενδυτικών και χρηµατιστηριακών εργασιών πάσης φύσης
καθώς επίσης η διεξαγωγή εργασιών Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης (Leasing), Χρηµατοδότησης µε
Ενοικιαγορά, Πρακτορείας Επιχειρηµατικών Απαιτήσεων (Factoring), Πώλησης Επιχειρηµατικής
Απαίτησης (Forfeiting), η ίδρυση, λειτουργία, διεύθυνση και διατήρηση παραρτηµάτων,
υποκαταστηµάτων και πρακτορείων στην Κύπρο και στο εξωτερικό και ο διορισµός διευθυντών,
αξιωµατούχων και αντιπροσώπων για τη λειτουργία τους και για τη διεκπεραίωση των εργασιών
τους, µε τέτοιες εξουσίες και όρους που θα θεωρηθούν κατά καιρούς σκόπιµοι.
Οι κύριοι σκοποί της Εταιρίας παρουσιάζονται στο Μέρος Α, Κεφ.1.0 του παρόντος Ενηµερωτικού
∆ελτίου.
Έγγραφα στη ∆ιάθεση του Κοινού
Αντίγραφα των ακολούθων εγγράφων θα είναι διαθέσιµα για επιθεώρηση κατά τις συνήθεις
εργάσιµες ηµέρες µεταξύ των ωρών 9.00 π.µ. - 12.00 το µεσηµέρι στα γραφεία της Εταιρίας,
Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Λευκωσία και στο Τµήµα Θεµατοφυλακής, Μετοχολογίου και
Εκκαθάρισης Παραγώγων στην Ελλάδα, Λεωφ. Αλεξάνδρας 170, Αθήνα µέχρι την ηµεροµηνία
ισχύος του Ενηµερωτικού ∆ελτίου:
(i) του ιδρυτικού εγγράφου και καταστατικού της Εταιρίας,
(ii) των συγκαταθέσεων και βεβαιώσεων που αναφέρονται στο Μέρος Γ του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου,
(iii) των ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων του Συγκροτήµατος, της Εταιρίας και των
θυγατρικών της για τα έτη 2002, 2003 και 2004.
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Πρόγραµµα Έκδοσης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης Τράπεζας Κύπρου
Ηµεροµηνία άδειας δηµοσίευσης παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου

21 Οκτωβρίου 2005

Ηµεροµηνία αναπροσαρµογής της τιµής της µετοχής της Εταιρίας για
την έκδοση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης (ex-rights date)

26 Οκτωβρίου 2005

Ηµεροµηνία Αρχείου (record date) για την έκδοση των ∆ικαιωµάτων
Προτίµησης

31 Οκτωβρίου 2005

Αποστολή Επιστολής Παραχώρησης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης για τους
εγγεγραµµένους στο Κεντρικό Μητρώο
(δεν ισχύει για µετόχους των Εξαιρουµένων Χωρών)

7 Νοεµβρίου 2005

Αποστολή ενηµερωτικής επιστολής για τους εγγεγραµµένους στο ΚΑΑ
(δεν ισχύει για µετόχους των Εξαιρουµένων Χωρών)

10 Νοεµβρίου 2005

Περίοδος διαπραγµάτευσης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης στο ΧΑΚ
και στο ΧΑ

22 Νοεµβρίου µέχρι 5
∆εκεµβρίου 2005

Περίοδος άσκησης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης για µετόχους
εγγεγραµµένους στο Κεντρικό Μητρώο Αποθετήριο του ΧΑΚ
(δεν ισχύει για µετόχους των Εξαιρουµένων Χωρών)

13 µέχρι 19 ∆εκεµβρίου
2005

Περίοδος Άσκησης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης για µετόχους
εγγεγραµµένους στο ΣΑΤ του ΧΑ
(δεν ισχύει για µετόχους των Εξαιρουµένων Χωρών)

22 Νοεµβρίου µέχρι 19
∆εκεµβρίου 2005

Τελευταία Ηµεροµηνία Άσκησης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης
(δεν ισχύει για µετόχους των Εξαιρουµένων Χωρών)

19 ∆εκεµβρίου 2005

Εντός πέντε εργάσιµων ηµερών από την Τελευταία Ηµεροµηνία Άσκησης των ∆ικαιωµάτων
Προτίµησης η Εταιρία θα υποβάλει τα απαραίτητα ∆ικαιολογητικά στα δύο Χρηµατιστήρια (ΧΑΚ
και ΧΑ) για την εισαγωγή των Νέων Μετοχών.
Η ηµεροµηνία έναρξης διαπραγµάτευσης των Νέων Μετοχών θα ανακοινωθεί στο ΧΑΚ και ΧΑ και
θα δηµοσιευθεί στον κυπριακό και ελλαδικό τύπο και θα είναι εντός πέντε εργάσιµων ηµερών από
την ηµεροµηνία έγκρισης της εισαγωγής των Νέων Μετοχών από τα δύο Χρηµατιστήρια.
Σηµειώνεται επίσης ότι το χρονοδιάγραµµα εξαρτάται και από αστάθµητους παράγοντες και
ενδέχεται να µεταβληθεί µε ανακοίνωση στο ΧΑΚ και στο ΧΑ και µέσω του κυπριακού και
ελλαδικού τύπου.
Απαγορεύεται αφενός η αποστολή, διανοµή, ταχυδρόµηση ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο
προώθηση αντιγράφων του παρόντος 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 άσκηση των ∆ικαιωµάτων από πρόσωπα των
Εξαιρούµενων Χωρών.
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Πληροφορίες για την έκδοση ∆ικαιωµάτων Προτίµησης
ΕΚ∆ΟΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΚ∆ΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΙΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΚ∆ΟΣΗ
AΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
ΠΡΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ
ΑΣΚΗΘΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ)
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΙΜΗ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ
ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΚΗΘΕΝΤΑ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΠΕΝ∆ΥΤΗ
ΕΙ∆ΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΤΑΙΡΙΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ

Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ.
21 Οκτωβρίου 2005
£300.000.000 διαιρεµένο σε 600.000.000 µετοχές
ονοµαστικής αξίας £0,50 η κάθε µια.
£233.706.698 διαιρεµένο σε 467.413.395 µετοχές
ονοµαστικής αξίας £0,50 η κάθε µια.
467.413.395
Μέχρι £38.951.116 διαιρεµένο σε 77.902.232 µετοχές
ονοµαστικής αξίας £0,50 η κάθε µια.
£0,50
£1,40 (€2,44)
Κάθε έξι (6) ∆ικαιώµατα Προτίµησης που θα
ασκούνται θα µετατρέπονται σε 1 πλήρως πληρωθείσα
νέα κοινή ονοµαστική µετοχή ονοµαστικής αξίας
£0,50.
Όλες οι Νέες Μετοχές από την έκδοσή τους και
εφεξής θα έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώµατα (rank
pari passu) µε τις υφιστάµενες µετοχές για όλους τους
σκοπούς.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την παρούσα
έκδοση ∆ικαιωµάτων Προτίµησης προορίζονται για
την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας του
Συγκροτήµατος και συγκεκριµένα την ενίσχυση των
Πρωτοβάθµιων
κεφαλαίων
(Tier
1)
του
Συγκροτήµατος.
Λεπτοµέρειες για το φορολογικό καθεστώς για τον
Επενδυτή παρατίθενται στο Μέρος Α Κεφ. ΙΙΙ του
παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
Λεπτοµέρειες για το φορολογικό καθεστώς της
Εταιρίας παρατίθενται στο Μέρος Α Κεφ. ΙΙΙ του
παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
Κυπριακός Οργανισµός Επενδύσεων και Αξιών Λτδ
(CISCO).
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Β1.0

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Η επένδυση στα ∆ικαιώµατα Προτίµησης και σε µετοχές της Τράπεζας Κύπρου υπόκειται σε µία
σειρά κινδύνων. Μαζί µε τις λοιπές πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο,
οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τους κινδύνους που περιγράφονται
παρακάτω, πριν επενδύσουν στα ∆ικαιώµατα Προτίµησης και τις µετοχές αυτές. Εάν επέλθει
οποιοδήποτε από τα γεγονότα που περιγράφονται παρακάτω, το Συγκρότηµα, η χρηµατοοικονοµική
θέση του ή τα αποτελέσµατα της λειτουργίας του ενδέχεται να επηρεαστούν δυσµενώς και
ουσιωδώς και, ανάλογα, µπορεί να σηµειωθεί πτώση στην αξία και την τιµή πώλησης των µετοχών
της Εταιρίας, οδηγώντας σε απώλεια του συνόλου ή µέρους οποιασδήποτε επένδυσης σε αυτές.
Επιπρόσθετα, οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που περιγράφονται παρακάτω µπορεί να µην είναι οι
µόνοι που ενδεχοµένως να αντιµετωπίσει το Συγκρότηµα. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες
που επί του παρόντος δεν είναι γνωστοί ή που θεωρούνται επουσιώδεις, µπορεί να επιδράσουν
δυσµενώς στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες του Συγκροτήµατος.
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Οι στρατηγικοί στόχοι που έχουν τεθεί στο τριετές στρατηγικό πλάνο του Συγκροτήµατος όσον
αφορά απόδοση ιδίων κεφαλαίων και λόγου εξόδων προς έσοδα ενδέχεται να µην επιτευχθούν
Το Συγκρότηµα συνεχίζει να αναπτύσσει και να υλοποιεί µέσα από το τριετές στρατηγικό του πλάνο
στρατηγικούς στόχους οι οποίοι περιλαµβάνουν:
•
•
•
•

αύξηση παραγωγικότητας µέσω:
− αλλαγών στην οργανωτική δοµή δικτύου και
− εισαγωγή προηγµένων συστηµάτων και ευέλικτων διαδικασιών,
βελτίωση ποιότητας εξυπηρέτησης, εισαγωγή νέων προϊόντων και διείσδυση σε νέες αγορές,
βελτίωση ποιότητας χαρτοφυλακίου,
συνέχιση δυναµικής ανάπτυξης στο εξωτερικό.

Παρόλο που τα µέχρι σήµερα αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος κρίνονται πολύ ικανοποιητικά και
συµβαδίζουν µε τους στόχους που έχουν τεθεί στο τριετές στρατηγικό πλάνο του Συγκροτήµατος
δεν είναι δυνατό να εξασφαλισθεί ότι η Τράπεζα θα µπορέσει να καλύψει πλήρως τους στόχους που
έχει θέσει όπου µέχρι το 2007 στοχεύει να αυξήσει την απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) σε επίπεδο
πέραν του 13% και να περιορίσει το λόγο εξόδων/έσοδα κάτω από το 58%.
Οι Μη-εξυπηρετούµενες χορηγήσεις αντιπροσωπεύουν ένα σηµαντικό ποσοστό του ∆ανειακού
Χαρτοφυλακίου του Συγκροτήµατος
Οι µη-εξυπηρετούµενες χορηγήσεις (µε καθυστερήσεις πέραν των έξι µηνών) θα συνεχίσουν να
επηρεάζουν τα λειτουργικά αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος, όπως και στο παρελθόν. Στις
30 Ιουνίου 2005 οι χορηγήσεις αυτές, µετά την αναστολή των τόκων, ανέρχονταν £583 εκατ.,
αντιπροσωπεύοντας περίπου το 8,7% του δανειακού χαρτοφυλακίου του Συγκροτήµατος. Το
επίπεδο των µη-εξυπηρετούµενων χορηγήσεων του Συγκροτήµατος είναι σηµαντικά υψηλότερο από
εκείνο πολλών άλλων τραπεζών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το µεγαλύτερο µέρος των µη-εξυπηρετούµενων χορηγήσεων προέρχεται από εργασίες στην Κύπρο,
όπου παρότι µπορεί να υφίστανται εξασφαλίσεις, απαιτείται µεγάλος χρόνος για την εκτέλεση επί
των εξασφαλίσεων αυτών. Λόγω των συγκεκριµένων φορολογικών και νοµικών θεµάτων που
αφορούν τις εξασφαλίσεις, οι µη-εξυπηρετούµενες χορηγήσεις παραµένουν στον Ισολογισµό της
Τράπεζας για σηµαντικά µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα από ότι σε άλλες τράπεζες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Προς το σκοπό αυτό γίνονται συντονισµένες προσπάθειες των κυπριακών τραπεζών για αλλαγή των
διαδικασιών ανάκτησης υποθήκης στην Κύπρο. Επιπρόσθετα, το Συγκρότηµα έχει λάβει µέτρα για
τη βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου του και σκοπεύει να λάβει περαιτέρω µέτρα προς
την ίδια κατεύθυνση στο µέλλον. Τα µέτρα αυτά περιλαµβάνουν τη βελτίωση των συστηµάτων
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έγκρισης και παρακολούθησης χορηγήσεων (credit rating και credit scoring) αλλά και την
υιοθέτηση λεπτοµερών και αυστηρών διαδικασιών για χειρισµό καθυστερηµένων οφειλών. ∆εν
µπορεί πάντως να εξασφαλιστεί ότι θα βελτιωθεί το νοµικό καθεστώς της ανάκτησης υποθήκης
στην Κύπρο ή ότι τα µέτρα που επιχειρεί να λάβει η Τράπεζα θα είναι αποτελεσµατικά για τον
περιορισµό των µη-εξυπηρετούµενων χορηγήσεων και την ικανοποίηση της Τράπεζας από την
ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων.
Το ρυθµιστικό πλαίσιο του κυπριακού τραπεζικού τοµέα µεταβάλλεται
Οι δραστηριότητες της Τράπεζας εποπτεύονται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Όπως και
οι υπόλοιπες τράπεζες στην Κύπρο έτσι και η Τράπεζα Κύπρου οφείλει να συµµορφωθεί µε τις
απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Κυπριακή Νοµοθεσία, αλλά και µε τις ρυθµίσεις και
τον εποπτικό έλεγχο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Είναι πιθανόν στο µέλλον να
εφαρµοσθούν πιο αυστηρές νοµικές ή ρυθµιστικές αλλαγές, είτε ως αποτέλεσµα ρυθµίσεων από την
Ευρωπαϊκή Ένωση είτε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, οι οποίες να έχουν δυσµενή
επίδραση στα αποτελέσµατα και την χρηµατοοικονοµική θέση του Συγκροτήµατος.
Οικονοµικές και πολιτικές εξελίξεις στον Κυπριακό, Ελληνικό και διεθνή χώρο
Το Συγκρότηµα ως χρηµατοπιστωτικός οργανισµός λειτουργεί και επηρεάζεται από την πορεία τόσο
της Κυπριακής και της Ελληνικής χρηµαταγοράς και κεφαλαιαγοράς όσο και των διεθνών
χρηµαταγορών και κεφαλαιαγορών.
Κατ’ επέκταση οι αποδόσεις και τα αποτελέσµατά του εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από
µακροοικονοµικούς παράγοντες όπως οι φάσεις του οικονοµικού κύκλου, οι οικονοµικές εξελίξεις,
οι θεσµικές αλλαγές καθώς και οι πολιτικές εξελίξεις στο βαθµό που εκείνες έχουν άµεση επίπτωση
στις χρηµαταγορές και κεφαλαιαγορές. Πέρα από τον κίνδυνο αγοράς, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
και η συµπεριφορά των επιχειρήσεων, από τις οποίες προέρχεται το σηµαντικότερο ίσως µέρος των
εσόδων των τραπεζών, επηρεάζουν εξίσου τον τραπεζικό κλάδο και δύνανται να διαµορφώσουν το
βασικό πλαίσιο κερδοφορίας τους.
Ειδικότερα, οι σηµαντικότερες προκλήσεις και απειλές για την Τράπεζα προέρχονται από την
απελευθέρωση του πιστωτικού συστήµατος και την λειτουργία στα πλαίσια του ενιαίου
περιβάλλοντος της ευρωζώνης και σχετίζονται κυρίως µε την πτώση των επιτοκίων, την
επακόλουθη συρρίκνωση των επιτοκιακών περιθωρίων και την εντατικοποίηση του ανταγωνισµού.
Επιπλέον, σηµαντικό ρόλο παίζει και η πορεία των χρηµατιστηρίων στην Κύπρο, την Ελλάδα και
διεθνώς στο βαθµό που επηρεάζει τις προσπάθειες των τραπεζών για διαφοροποίηση και διεύρυνση
των πηγών εσόδων τους µε στόχο την ελαχιστοποίηση του κινδύνου. Πέραν τούτων, η απόκλιση
των επίσηµων προβλέψεων για την πορεία των ρυθµών ανάπτυξης βασικών µεγεθών καθώς και
βασικών µακροοικονοµικών δεικτών της Κυπριακής και Ελληνικής Οικονοµίας, όπως ο
πληθωρισµός και η ανεργία, δύνανται να δηµιουργήσουν αρνητικό κλίµα και στο τραπεζικό
σύστηµα. Τέλος, πιθανές σηµαντικές αρνητικές πολιτικές εξελίξεις (σε διεθνές ή εθνικό επίπεδο)
είναι δυνατόν να επηρεάσουν την οικονοµία και την κεφαλαιαγορά και κατ’ επέκταση τις
οικονοµικές µονάδες και τις τράπεζες.
Η ∆ιοίκηση της Τράπεζας λαµβάνοντας υπόψη τους παραπάνω παράγοντες χαράσσει και
προσαρµόζει τη στρατηγική της, µε στόχο την αποτελεσµατική και σύγχρονη διαχείριση των πάσης
φύσεως κινδύνων. Στα πλαίσια αυτά έχει συσταθεί και λειτουργεί η ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης
Κινδύνων η οποία εναρµονιζόµενη µε τις βέλτιστες διεθνώς πρακτικές, διαχειρίζεται τον κίνδυνο
αγοράς καθώς επίσης και τον πιστωτικό και λειτουργικό κίνδυνο, γεγονός που συµβάλλει στην
διαρκή βελτίωση των µεγεθών της Τράπεζας και του Συγκροτήµατος.
Ένταση ανταγωνισµού
Το Συγκρότηµα Τράπεζας Κύπρου αντιµετωπίζει ισχυρό ανταγωνισµό στους χώρους
δραστηριοποίησής του. Στην Κύπρο, ο ανταγωνισµός προέρχεται κυρίως από τις εµπορικές
τράπεζες, τις συνεργατικές πιστωτικές εταιρίες και ταµιευτήρια, και τις διεθνείς τραπεζικές µονάδες
οι οποίες προσφέρουν παρόµοια προϊόντα και υπηρεσίες. Η εναρµόνιση του κυπριακού τραπεζικού
τοµέα µε το ευρωπαϊκό κεκτηµένο µε την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπει σε
τραπεζικά ιδρύµατα που είναι εξουσιοδοτηµένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ανοίξουν κατάστηµα
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στην Κύπρο χωρίς τη λήψη άδειας από την Κεντρική Τράπεζα γεγονός που δυνατό να οδηγήσει σε
αυξηµένο ανταγωνισµό.
Επίσης η εισαγωγή του ενιαίου ευρωπαϊκού νοµίσµατος το 2008 θα άρει περαιτέρω τα εµπόδια στην
εισαγωγή άλλων ευρωπαϊκών τραπεζών και εταιριών παροχής χρηµατοδοτικών υπηρεσιών στην
κυπριακή αγορά αυξάνοντας πιθανώς τον ανταγωνισµό.
Στην Ελλάδα ο ανταγωνισµός προέρχεται από τις Ελλαδικές Τράπεζες οι οποίες κατέχουν το
µεγαλύτερο µέρος του συνολικού ενεργητικού του τραπεζικού συστήµατος, από υποκαταστήµατα
πιστωτικών ιδρυµάτων µε έδρα χώρα µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από συνεταιριστικές
τράπεζες.
Παρά την ισχυρή της θέση στην Κύπρο, και τη δυναµική επέκταση των δραστηριοτήτων της στην
Ελλάδα, δεν µπορεί να εξασφαλισθεί ότι η Τράπεζα θα κατορθώσει να διατηρήσει τη θέση της στον
τραπεζικό τοµέα στην Κύπρο ή ότι θα εκπληρώσει το στόχο της να ισχυροποιήσει την παρουσία της
στην Ελλάδα.
Ενδεχόµενη ένταση του ανταγωνισµού µε την είσοδο ξένων τραπεζών που να προσφέρουν πιο
ανταγωνιστικά επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων από αυτά που παραδοσιακά προσφέρει η
Τράπεζα, ενδεχοµένως να δηµιουργήσουν πιέσεις στα περιθώρια κέρδους της Τράπεζας.
Προκειµένου να ανταγωνιστεί ξένες τράπεζες, η Τράπεζα Κύπρου ενδεχοµένως να υποστεί πίεση
από την αγορά να προσφέρει περισσότερο ελκυστικά επιτόκια τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν
αρνητικά την κερδοφορία της. Είναι επίσης πιθανό ο αυξηµένος ανταγωνισµός από τις αλλοδαπές
τράπεζες να επηρεάσει αρνητικά την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Τράπεζας.
Νοµικός κίνδυνος (litigation risk)
Το Συγκρότηµα ως χρηµατοεπενδυτικός οργανισµός ενδέχεται από καιρό σε καιρό να εµπλακεί σε
δικαστικές ή διαιτητικές διαφορές ή αγωγές οι οποίες πιθανόν να επιφέρουν σηµαντικές επιπτώσεις
στις εργασίες και τα αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος.
Ο Νοµικός Κίνδυνος πηγάζει από δικαστικές διαδικασίες που εκκρεµούν ή ενδέχεται να εγερθούν
εναντίον του Συγκροτήµατος και πιθανό να συνεπάγονται δαπάνες για το Συγκρότηµα.
Επιπρόσθετα σε περίπτωση που οι νοµικές πτυχές δεν τυγχάνουν σωστού χειρισµού από το
Συγκρότηµα µπορεί να επιφέρουν ακυρότητα σε συµβόλαια πελατών, να οδηγήσουν σε έγερση
αγωγών εναντίον του Συγκροτήµατος και έκδοση δυσµενών δικαστικών αποφάσεων, και να έχουν
δυσµενή αντίκτυπο στην καλή φήµη του Συγκροτήµατος. Όλα αυτά πιθανό να έχουν αρνητικό
αντίκτυπο στην οµαλή διεξαγωγή των εργασιών του Συγκροτήµατος και µείωση των αποθεµατικών
και κερδών.
Ειδική αναφορά µπορεί να γίνει στις Θέσµιες Πληροφορίες (Μέρος Γ) υπό τα στοιχεία που
παρατίθενται στις παραγράφους 6(ii) (2) και 6(xiii).
Η ∆ιεύθυνση του Συγκροτήµατος δίδει ιδιαίτερη έµφαση στη σωστή επιµέτρηση και
παρακολούθηση των κινδύνων που σχετίζονται µε δικαστικές ή διαιτητικές διαφορές και άλλα
νοµικά ζητήµατα και εκτιµά ότι δεν υπάρχει συγκεκριµένη δικαστική διαφορά ή διαιτησία που είχε
στο πρόσφατο παρελθόν ή δύναται να έχει σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική κατάσταση του
Συγκροτήµατος. Συναφώς, η ∆ιεύθυνση του Συγκροτήµατος αξιολογεί και διαχειρίζεται τους
κινδύνους που σχετίζονται µε τις νοµικές πτυχές, δικαστικές διαδικασίες και άλλα νοµικά θέµατα.
Οι πολιτικές και οικονοµικές εξελίξεις στην Κύπρο και αλλού θα µπορούσαν να επηρεάσουν
δυσµενώς τη λειτουργία του Συγκροτήµατος
Εξωτερικοί παράγοντες, όπως πολιτικές και οικονοµικές εξελίξεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό,
µπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τις δραστηριότητες, τη στρατηγική και τις προοπτικές της
Τράπεζας. Η οικονοµική κατάσταση της Τράπεζας, τα αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων της
καθώς και η στρατηγική και οι προοπτικές της είναι δυνατό να επηρεαστούν κατά αρνητικό τρόπο
από γεγονότα που δεν τελούν υπό τον έλεγχό της, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
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•
•
•
•
•
•

αλλαγές στην Κυβερνητική πολιτική,
αλλαγές στο ύψος των επιτοκίων που θέτει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα,
µεταβολές στην εµπιστοσύνη των καταναλωτών και στα επίπεδα καταναλωτικών δαπανών,
οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τον τραπεζικό και άλλους τοµείς,
πολιτική αστάθεια ή στρατιωτικές επιχειρήσεις που επηρεάζουν την Ευρώπη ή/και άλλες
περιοχές στο εξωτερικό,
φορολογία και άλλες πολιτικές, οικονοµικές ή κοινωνικές εξελίξεις εντός, ή µε επιρροή στην
Κύπρο, την Ελλάδα ή τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται το Συγκρότηµα.
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

Το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου και το Χρηµατιστήριο Αθηνών έχουν χαµηλότερη ρευστότητα
και παρουσιάζουν εντονότερες διακυµάνσεις από άλλα χρηµατιστήρια
Οι µετοχές της Τράπεζας Κύπρου διαπραγµατεύονται στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου
Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (ΧΑ). Το ΧΑΚ αλλά
και το ΧΑ έχουν χαµηλότερη ρευστότητα σε σχέση µε άλλες κύριες αγορές στην υπόλοιπη Ευρώπη
και τις Ηνωµένες Πολιτείες. Ως εκ τούτου, οι κάτοχοι των µετοχών της Τράπεζας Κύπρου ίσως να
αντιµετωπίσουν κάποιες δυσκολίες στη διάθεση των µετοχών τους, ειδικά σε µεγάλα πακέτα. Η
τιµή διαπραγµάτευσης των µετοχών της Εταιρίας ενδέχεται να επηρεαστεί δυσµενώς από τυχόν
πώληση σηµαντικού αριθµού µετοχών της Εταιρίας ή από την εκτίµηση ότι µπορεί να λάβει χώρα
µία τέτοια πώληση. Στο παρελθόν, οι τιµές διαπραγµάτευσης των εισηγµένων µετοχών στο ΧΑΚ
και το ΧΑ έχουν παρουσιάσει σηµαντικές διακυµάνσεις. Το γεγονός αυτό έχει επηρεάσει στο
παρελθόν και ίσως να επηρεάσει στο µέλλον την τιµή διαπραγµάτευσης και τη ρευστότητα των
µετοχών των εισηγµένων στο ΧΑΚ και στο ΧΑ εταιριών, συµπεριλαµβανοµένων των µετοχών της
Τράπεζας Κύπρου.
Η τιµή των µετοχών ενδέχεται να παρουσιάσει διακυµάνσεις
Η τιµή διαπραγµάτευσης των µετοχών της Τράπεζας Κύπρου µπορεί να υπόκειται σε µεγάλες
διακυµάνσεις, ως αποτέλεσµα πλήθους παραγόντων, πολλοί από τους οποίους είναι εκτός του
ελέγχου της. Μεταξύ των παραγόντων αυτών περιλαµβάνονται - ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι ακόλουθοι:
•
•
•
•
•
•
•

διακυµάνσεις στα οικονοµικά αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος,
η πορεία της Κυπριακής οικονοµίας,
πιθανή ή πραγµατοποιηθείσα πώληση µεγάλων πακέτων συνήθων µετοχών της Τράπεζας
Κύπρου στην αγορά,
αλλαγές εκτιµήσεων χρηµατοοικονοµικών µεγεθών από χρηµατοοικονοµικούς αναλυτές, ή η
αδυναµία εκπλήρωσης των προσδοκιών των αναλυτών,
ισχυρισµοί ή ποινικές διαδικασίες για τα υφιστάµενα ή προηγούµενα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη,
πολιτική αστάθεια ή ενδεχόµενη πολεµική σύρραξη στην Κύπρο ή στο εξωτερικό,
η γενικότερη κατάσταση των κεφαλαιαγορών.

Επιπρόσθετα, στις χρηµατιστηριακές αγορές, γενικότερα, έχουν παρατηρηθεί µεγάλες διακυµάνσεις
µετά τις τροµοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεµβρίου 2001. Περαιτέρω τροµοκρατικές επιθέσεις,
πράξεις αντεπίθεσης ή κλιµάκωση εχθροπραξιών θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω
διακυµάνσεις στην τιµή διαπραγµάτευσης των µετοχών της Τράπεζας Κύπρου. Αυτές οι
διακυµάνσεις της αγοράς µπορεί να επηρεάσουν δυσµενώς την τιµή διαπραγµάτευσης των συνήθων
µετοχών της Εταιρίας, ασχέτως των αποτελεσµάτων και προοπτικών της.
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Β2.0 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ
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 Πρόσκλησης Νόµο του 2005 της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και του Κανονισµού
809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία αφορά την Εταιρία και στην παρούσα
έκδοση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης.
Έτσι, 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, την χρηµατοοικονοµική κατάσταση, τα αποτελέσµατα και τις προοπτικές
του Συγκροτήµατος καθώς και τα δικαιώµατα που ενσωµατώνονται στις µετοχές της Εταιρίας και
στα ∆ικαιώµατα Προτίµησης που προσφέρονται µε το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο.
Η Εταιρία 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
περιεχόµενό του. Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι της Τράπεζας Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία 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 σύνταξή του, οι
πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι, εξ’ όσων γνωρίζουν, σύµφωνες µε την πραγµατικότητα
και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενό του.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί ∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµου του
2005 το Ενηµερωτικό ∆ελτίο υπογράφηκε από τους ακόλουθους:
• Βασίλη Ρολόγη, Πρόεδρο
• Ανδρέα Αρτέµη, Αντιπρόεδρο
• Άννα ∆ιογένους, ∆ιοικητικό Σύµβουλο
• Ανδρέα Ηλιάδη, Ανώτατο Εκτελεστικό ∆ιευθυντή Συγκροτήµατος.
Υπεύθυνος Σύνταξης του Ενηµερωτικού ∆ελτίου είναι ο Κυπριακός Οργανισµός Επενδύσεων και
Αξιών Λτδ (CISCO).
Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα µπορούν να απευθύνονται τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία:
•
•

Του ∆ιευθυντή Έκδοσης Κυπριακός Οργανισµός Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO),
EuroLife House, Έβρου 4, Τ.Θ. 20597, 1660 Λευκωσία, τηλ. +357-22-881800.
Της Τράπεζας Κύπρου, Οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, 2002 Λευκωσία,
τηλ. +357-22-842100.

Ελεγκτές
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας ελέγχονται από εξωτερικούς ελεγκτές. Τον έλεγχο των
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων του Συγκροτήµατος και των οικονοµικών καταστάσεων
της Τράπεζας και όλων των εξηρτηµένων εταιριών του Συγκροτήµατος για τις εταιρικές χρήσεις
2002-2004 διενήργησε ο ελεγκτικός οίκος Ernst & Young Κύπρου Αρ. Μητρώου ΣΕΛΚ Σ001/047,
εκτός από τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων των εταιριών Κυπριακός Οργανισµός
Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO) της οποίας τον έλεγχο διενήργησε η KPMG Kύπρου Αρ.
Μητρώου ΣΕΛΚ Σ069/028, Τράπεζα Κύπρου Αµοιβαία Κεφάλαια Λτδ της οποίας τον έλεγχο
διενήργησε η Deloitte Κύπρου Αρ. Μητρώου ΣΕΛΚ Ε047/042 και JCC Payment Systems Ltd της
οποίας τον έλεγχο διενήργησε η PricewaterhouseCoopers Κύπρου Αρ. Μητρώου ΣΕΛΚ E002/008.
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Β3.0 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
3.1

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος για τα έτη 2002, 2003 και 2004
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 οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος για τα έτη 2002, 2003 και 2004 έχουν
αναπροσαρµοστεί λόγω της υιοθέτησης από το Συγκρότηµα του αναθεωρηµένου ∆ιεθνούς
Λογιστικού Προτύπου (∆ΛΠ) 39, από την 1 Ιανουαρίου 2005. Οι οικονοµικές καταστάσεις και οι
αναπροσαρµογές σ’αυτές για τα έτη 2002, 2003 και 2004 έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς
ελεγκτές του Συγκροτήµατος. Η γνώµη των ελεγκτών ήταν χωρίς επιφύλαξη. Οι οικονοµικές
καταστάσεις ετοιµάστηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς και τις
απαιτήσεις του περί Εταιριών Νόµου, Κεφ. 113 της Κύπρου.
Πιο κάτω παρουσιάζονται οι οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος για τα έτη 2002, 2003
και 2004 όπως έχουν αναπροσαρµοστεί, λόγω της υιοθέτησης από το Συγκρότηµα του
αναθεωρηµένου ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου (∆ΛΠ) 39, από την 1 Ιανουαρίου 2005 καθώς και
οι αναπροσαρµογές στις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις.
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
για τα έτη που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2004, 2003 και 2002

Κύκλος εργασιών
Έσοδα από τόκους
Έξοδα από τόκους
Καθαρά έσοδα από τόκους
Έσοδα από δικαιώµατα και προµήθειες
Έξοδα από δικαιώµατα και προµήθειες
Έσοδα από διαπραγµάτευση συναλλάγµατος
Καθαρές ζηµιές από διάθεση και επανεκτίµηση
χρηµατοοικονοµικών µέσων
Έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες
Λοιπά έσοδα
Κόστος προσωπικού
Άλλα λειτουργικά έξοδα
Κέρδη πριν τις προβλέψεις
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Πρόβλεψη για αποµείωση επενδύσεων
διαθέσιµων προς πώληση
Κέρδη/(ζηµιές) πριν τη φορολογία
Φορολογία
Κέρδη/(ζηµιές) µετά τη φορολογία
Βασικά και µειωµένα κέρδη/(ζηµιές) κατά
µετοχή (σεντ)

2004
£ 000

2003
£ 000

2002
£ 000

691.411
512.293
(266.413)

593.564
432.436
(233.906)

606.287
447.834
(272.306)

245.880
90.941
(5.028)
15.489

198.530
79.518
(4.008)
14.216

175.528
78.189
(4.277)
14.445

(4.567)
18.106
4.720
365.541

(8.760)
15.437
4.211
299.144

(2.942)
13.444
4.888
279.275

(138.288)
(89.504)
137.749
(83.695)

(123.337)
(83.198)
92.609
(110.190)

(117.658)
(74.214)
87.403
(80.142)

(3.117)
50.937
(12.408)

(3.094)
(20.675)
(11.391)

(19.355)
(12.094)
(7.417)

38.529

(32.066)

(19.511)

8,3

(7,2)

(4,5)
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
στις 31 ∆εκεµβρίου 2004, 2003 και 2002
2004
£ 000

2003
£ 000

2002
£ 000

439.314
1.511.577

545.602
1.325.309

570.478
923.691

95.486
5.979.252

167.453
5.279.892

281.553
4.766.742

1.689.957
157.531
13.296
83.291
94.728
10.064.432

1.195.466
162.768
15.881
82.141
98.246
8.872.758

1.043.111
141.634
17.125
109.661
95.777
7.949.772

195.551

189.070

176.156

10.259.983

9.061.828

8.125.928

131.380
8.655.882
148.612
134.799
67.053
9.137.726

263.234
7.390.059
151.263
128.272
75.872
8.008.700

205.896
6.836.268
288
119.196
95.568
7.257.216

Αποθεµατικά ασφαλιστικών κλάδων ζωής

195.551

189.070

176.156

∆ανειακό κεφάλαιο

367.593

340.774

186.536

232.385
238.955
56.918
(2.828)
33.683
559.113

232.385
238.955
58.016
(2.379)
(3.693)
523.284

218.724
218.464
39.459
(2.005)
31.378
506.020

Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων

10.259.983

9.061.828

8.125.928

Ενδεχόµενες και ανειληµµένες υποχρεώσεις
Ενδεχόµενες υποχρεώσεις

710.600

689.832

640.081

1.184.972

1.015.169

976.325

Ενεργητικό
Μετρητά και καταθέσεις µε κεντρικές τράπεζες
Τοποθετήσεις σε τράπεζες
Επενδύσεις στη δίκαιη αξία µέσω της
κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων
∆άνεια και άλλες χορηγήσεις σε πελάτες
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση και
κρατούµενες µέχρι τη λήξη
Ακίνητα και εξοπλισµός
Άυλα στοιχεία ενεργητικού
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Έσοδα εισπρακτέα και προπληρωµένα έξοδα
Καθαρό ενεργητικό ασφαλιστικών κλάδων ζωής
που αναλογεί στους ασφαλιζόµενους
Σύνολο ενεργητικού
Υποχρεώσεις
Καταθέσεις από τράπεζες
Καταθέσεις και άλλοι λογαριασµοί πελατών
Οµολογιακά δάνεια
Λοιπά στοιχεία παθητικού
∆εδουλευµένα έξοδα και αναβαλλόµενα έσοδα

΄Ιδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο
Αποθεµατικά επανεκτίµησης
Αποθεµατικό συναλλαγµατικών διαφορών
Αδιανέµητα κέρδη/(ζηµιές)

Ανειληµµένες υποχρεώσεις
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2002
Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποθεµατικά
επανεκτίµησης

£ 000

Αποθεµατικό
από έκδοση
µετοχών υπέρ
το άρτιο
£ 000

216.181

213.430

25.121

-

-

2.500

Όπως έχουν διαµορφωθεί

216.181

213.430

27.621

Ζηµιές µετά τη φορολογία

-

-

-

£ 000

Αποθεµατικό
συναλλαγµατικών
διαφορών
£ 000

Αδιανέµητα
κέρδη

Σύνολο
ιδίων
κεφαλαίων

£ 000

£ 000

88.398

541.055

1 Ιανουαρίου 2002
Όπως έχουν παρουσιαστεί
προηγουµένως
Επίδραση από µεταφορά
επενδύσεων στην κατηγορία
δίκαιη αξία µέσω
της κατάστασης λογαριασµού
αποτελεσµάτων

(2.075)

(2.075)

(2.500)

-

85.898

541.055

-

(19.511)

(19.511)

-

(34.612)

(34.612)

Μερίσµατα

-

-

Επανεκτίµηση επενδύσεων
διαθέσιµων προς πώληση
- οµόλογα
- µετοχές

-

-

5.092
(4.501)

-

-

5.092
(4.501)

Επανεκτίµηση
χρηµατοοικονοµικών µέσων που
χρησιµοποιούνται για
αντισταθµίσεις ταµειακών ροών

-

-

(6.999)

-

-

(6.999)

Επανεκτίµηση ακινήτων κατά τη
µεταφορά στα ακίνητα για
επένδυση

-

-

(12)

-

-

(12)

Μεταφορά στα αποτελέσµατα
για αποµείωση επενδύσεων σε
µετοχές διαθέσιµες προς πώληση

-

-

19.355

-

-

19.355

Αναβαλλόµενη φορολογία

-

-

(559)

-

-

(559)

Συναλλαγµατικές διαφορές

-

-

-

70

-

70

Μετατροπή χρεογράφων σε
µετοχές

184

268

-

-

-

452

2.359

4.766

-

-

-

7.125

Αύξηση στην αξία ασφαλιστικών
συµβολαίων ζωής σε ισχύ

Επανεπένδυση µερίσµατος

-

-

475

-

(475)

-

Μεταφορά πραγµατοποιηθέντων
κερδών από πώληση ακινήτων

-

-

(78)

-

78

-

Μεταφορά στα αποτελέσµατα για
την αποπληρωµή/πώληση
επενδύσεων διαθέσιµων προς
πώληση

-

-

(935)

-

-

(935)

218.724

218.464

39.459

(2.005)

31.378

506.020

31 ∆εκεµβρίου 2002
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2003
Μετοχικό
κεφάλαιο
£ 000

Αποθεµατικό
από έκδοση
µετοχών υπέρ
το άρτιο
£ 000

Αποθεµατικά
επανεκτίµησης
£ 000

Αποθεµατικό
συναλλαγµατικών
διαφορών
£ 000

Αδιανέµητα
κέρδη/
(ζηµιές)

Σύνολο
ιδίων
κεφαλαίων
£000

£000
1 Ιανουαρίου 2003
Όπως έχουν παρουσιαστεί
προηγουµένως
Επίδραση από µεταφορά
επενδύσεων στην κατηγορία
δίκαιη αξία µέσω
της κατάστασης λογαριασµού
αποτελεσµάτων

218.724

218.464

38.846

(2.005)

31.991

506.020

-

-

613

Όπως έχουν διαµορφωθεί

218.724

218.464

39.459

Ζηµιές µετά τη φορολογία

-

-

-

-

(32.066)

(32.066)

Επανεκτίµηση επενδύσεων
διαθέσιµων προς πώληση:
- οµόλογα
- µετοχές

-

-

(1.040)
(2.694)

-

-

(1.040)
(2.694)

Επανεκτίµηση
χρηµατοοικονοµικών µέσων που
χρησιµοποιούνται για
αντισταθµίσεις ταµειακών ροών

-

-

672

-

-

672

Επανεκτίµηση ακινήτων

-

-

20.157

-

-

20.157

Αναβαλλόµενη φορολογία

-

-

(3.331)

-

-

(3.331)

-

-

3.094

-

(374)

(2.005)

(613)
31.378

506.020

Μεταφορά στα αποτελέσµατα
για αποµείωση επενδύσεων
σε µετοχές διαθέσιµες
προς πώληση

-

-

3.094

Συναλλαγµατικές διαφορές

-

-

-

Μετατροπή χρεογράφων σε
µετοχές

733

1.099

-

-

-

1.832

12.928

19.392

-

-

-

32.320

-

-

3.005

-

Άσκηση ∆ικαιωµάτων Αγοράς
Μετοχών
Αύξηση στην αξία ασφαλιστικών
συµβολαίων ζωής σε ισχύ
Μεταφορά στα αποτελέσµατα για
την αποπληρωµή/πώληση
επενδύσεων διαθέσιµων προς
πώληση
31 ∆εκεµβρίου 2003

(374)

(3.005)

-

-

-

(1.306)

-

-

(1.306)

232.385

238.955

58.016

(2.379)

(3.693)

523.284
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004
Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποθεµατικά
επανεκτίµησης

£ 000

Αποθεµατικό
από έκδοση
µετοχών υπέρ
το άρτιο
£ 000

232.385

Αδιανέµητα
κέρδη

Σύνολο
ιδίων
κεφαλαίων

£ 000

Αποθεµατικό
συναλλαγµατικών
διαφορών
£ 000

£ 000

£ 000

238.955

54.140

(2.379)

183

523.284

-

-

3.876

-

Όπως έχουν διαµορφωθεί

232.385

238.955

58.016

Κέρδη µετά τη φορολογία

-

-

-

Επανεκτίµηση επενδύσεων
διαθέσιµων προς πώληση:
- κρατικά αξιόγραφα και οµόλογα
- µετοχές

-

-

Επανεκτίµηση
χρηµατοοικονοµικών µέσων που
χρησιµοποιούνται για
αντισταθµίσεις ταµειακών ροών

-

-

Μεταφορά στα αποτελέσµατα
για αποµείωση επενδύσεων
σε µετοχές διαθέσιµες
προς πώληση

-

Αναβαλλόµενη φορολογία

-

Συναλλαγµατικές διαφορές

-

Αύξηση στην αξία ασφαλιστικών
συµβολαίων ζωής σε ισχύ

1 Ιανουαρίου 2004
Όπως έχουν παρουσιαστεί
προηγουµένως
Επίδραση από µεταφορά
επενδύσεων στην κατηγορία
δίκαιη αξία µέσω
της κατάστασης λογαριασµού
αποτελεσµάτων

(3.876)

-

(3.693)

523.284

-

38.529

38.529

(5.752)
(2.868)

-

-

(5.752)
(2.868)

2.287

-

-

2.287

-

3.117

-

-

3.117

-

1.185

-

-

1.185

-

-

(449)

-

(449)

-

-

2.260

-

(2.260)

-

Μεταφορά πραγµατοποιηθέντων
κερδών από πώληση ακινήτων

-

-

(1.107)

-

1.107

-

Μεταφορά στα αποτελέσµατα για
την αποπληρωµή/πώληση
επενδύσεων διαθέσιµων προς
πώληση

-

-

(220)

-

-

(220)

232.385

238.955

56.918

(2.828)

33.683

559.113

31 ∆εκεµβρίου 2004

(2.379)
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Αλλαγές στις Λογιστικές Αρχές και Αναπροσαρµογή Οικονοµικών Καταστάσεων
Την 1 Ιανουαρίου 2005, το Συγκρότηµα υιοθέτησε τα αναθεωρηµένα ∆ΛΠ 32 ‘Χρηµατοοικονοµικά
µέσα: πληροφόρηση και παρουσίαση’ και ∆ΛΠ 39 ‘Χρηµατοοικονοµικά µέσα: καταχώρηση και
αποτίµηση’.
Το αναθεωρηµένο ∆ΛΠ 39 επιτρέπει την καταχώρηση οποιουδήποτε
χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ενεργητικού κατά την απόκτησή του ή κατά την εφαρµογή του
αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 39, στην κατηγορία δίκαιη αξία µέσω της κατάστασης λογαριασµού
αποτελεσµάτων.
Κατά την εφαρµογή του αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 39, το Συγκρότηµα µετέφερε ορισµένες επενδύσεις
σε µετοχές και οµόλογα από την κατηγορία διαθέσιµες προς πώληση στην κατηγορία δίκαιη αξία
µέσω της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων. Σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις του
αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 39, η µεταφορά των επενδύσεων εφαρµόζεται αναδροµικά.
Η αξία των επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση που µεταφέρθηκε στην κατηγορία δίκαιη αξία
µέσω της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων ήταν ως ακολούθως:
31 ∆εκεµβρίου 2004
31 ∆εκεµβρίου 2003
31 ∆εκεµβρίου 2002

£ 000
23.296
25.003
24.833

Σαν αποτέλεσµα της µεταφοράς των επενδύσεων, έγιναν οι ακόλουθες αναπροσαρµογές στις
οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος:

Κέρδη/(ζηµιές)µετά τη φορολογία, όπως έχουν
παρουσιαστεί προηγουµένως
Επίδραση σε:
- καθαρές ζηµιές από διάθεση και επανεκτίµηση
χρηµατοοικονοµικών µέσων
- πρόβλεψη για αποµείωση επενδύσεων διαθέσιµων
προς πώληση
Κέρδη/(ζηµιές) µετά τη φορολογία, όπως έχουν διαµορφωθεί
Αύξηση/(µείωση) στα βασικά και µειωµένα κέρδη/(ζηµιές)
κατά µετοχή (σεντ)

2004
£ 000

2003
£ 000

2002
£ 000

37.508

(28.803)

(21.398)

(1.789)

(7.968)

(2.320)

2.810

4.705

4.207

38.529

(32.066)

(19.511)

0,2

(0,7)

0,4

Οι αναπροσαρµογές στα αποθεµατικά παρουσιάζονται στην ενοποιηµένη κατάσταση µεταβολών
στα ίδια κεφάλαια. Η µεταφορά των επενδύσεων δεν επέφερε καµία µεταβολή στα ίδια κεφάλαια
του Συγκροτήµατος στις 31 ∆εκεµβρίου 2004, 2003 και 2002.
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Η ανάλυση των επενδύσεων του Συγκροτήµατος (Σηµ. 13 και 16 των οικονοµικών καταστάσεων
του Συγκροτήµατος για το 2004) όπως έχει αναπροσαρµοσθεί, παρουσιάζεται πιο κάτω:
2004
£ 000
Επενδύσεις στη δίκαιη αξία µέσω της
κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων
Επενδύσεις προς εµπορία:
- οµόλογα
- µετοχές
- αµοιβαία κεφάλαια
Επενδύσεις που κατά την αρχική αναγνώριση
κατατάχθηκαν ως επενδύσεις στη δίκαιη αξία
µέσω της κατάστασης λογαριασµού
αποτελεσµάτων:
- οµόλογα
- µετοχές

Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση και
κρατούµενες µέχρι τη λήξη
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση:
- κρατικά αξιόγραφα
- οµόλογα
- µετοχές
Επενδύσεις κρατούµενες µέχρι τη λήξη:
- κρατικά αξιόγραφα
- οµόλογα

31 ∆εκεµβρίου
2003
£ 000

2002
£ 000

67.980
1.906
2.304
72.190

139.403
2.703
344
142.450

253.338
3.209
173
256.720

13.919
9.377
23.296
95.486

14.915
10.088
25.003
167.453

1.965
22.868
24.833
281.553

34.335
1.369.795
14.193
1.418.323

914.000
17.121
931.121

793.676
19.324
813.000

102.941
168.693
271.634
1.689.957

261.348
2.997
264.345
1.195.466

222.773
7.338
230.111
1.043.111
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3.2

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

3.2.1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2002, 2003 ΚΑΙ 2004
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος για τα έτη 2002, 2003 και 2004
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.
Συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες, οι οποίες προέρχονται από τις ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος για τα έτη 2002, 2003 και 2004 όπως έχουν
αναπροσαρµοστεί λόγω της υιοθέτησης από το Συγκρότηµα του αναθεωρηµένου ∆ιεθνούς
Λογιστικού Προτύπου (∆ΛΠ) 39, από την 1 Ιανουαρίου 2005 παρουσιάζονται στο Κεφ. 3.1 πιο
πάνω.
3.2.2
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ
ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005
Οι ακόλουθες συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες προέρχονται από τις ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος για το εξάµηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2005. Οι
πληροφορίες για το έτος 2004 έχουν αναπροσαρµοστεί λόγω της υιοθέτησης από το Συγκρότηµα
του αναθεωρηµένου ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου (∆ΛΠ) 39, από την 1 Ιανουαρίου 2005. Οι
εξωτερικοί ελεγκτές του Συγκροτήµατος έχουν διενεργήσει επισκόπηση των οικονοµικών
καταστάσεων για το εξάµηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2005.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
για το εξάµηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2005
Εξάµηνο
που έληξε στις
30 Ιουνίου
2004
2005
£ 000
£ 000
Κύκλος εργασιών

379.152

323.022

Καθαρά έσοδα από τόκους
Καθαρά έσοδα από δικαιώµατα και προµήθειες
Έσοδα από διαπραγµάτευση συναλλάγµατος
Καθαρές ζηµιές από διάθεση και επανεκτίµηση
χρηµατοοικονοµικών µέσων
Έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες και
λοιπά έσοδα

132.295
43.062
6.430

116.356
40.675
7.587

(145)

(4.606)

15.490
197.132

10.546
170.558

Κόστος προσωπικού
Άλλα λειτουργικά έξοδα
Κέρδη πριν τις προβλέψεις
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Πρόβλεψη για αποµείωση επενδύσεων διαθέσιµων προς
πώληση
Κέρδη πριν τη φορολογία
Φορολογία

(73.962)
(42.520)
80.650
(42.320)

(66.954)
(41.036)
62.568
(38.706)

38.330
(7.019)

(2.126)
21.736
(5.879)

31.311

15.857

6,7

3,4

Κέρδη µετά τη φορολογία
Βασικά και µειωµένα κέρδη κατά µετοχή (σεντ)
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
στις 30 Ιουνίου 2005
30 Ιουνίου
2005
£ 000

31 ∆εκεµβρίου
2004
£ 000

464.576
2.118.287

439.314
1.511.577

89.791
6.419.952

95.486
5.979.252

1.723.754
155.088
12.286
188.740
11.172.474

1.689.957
157.531
13.296
178.019
10.064.432

208.278

195.551

11.380.752

10.259.983

392.781
9.263.838
319.857
240.910
10.217.386

131.380
8.655.882
148.612
201.852
9.137.726

Αποθεµατικά ασφαλιστικών κλάδων ζωής

208.278

195.551

∆ανειακό κεφάλαιο

362.948

367.593

233.706
358.434
592.140

232.385
326.728
559.113

Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων

11.380.752

10.259.983

Ενδεχόµενες και ανειληµµένες υποχρεώσεις
Ενδεχόµενες υποχρεώσεις

744.421

710.600

1.186.281

1.184.972

Ενεργητικό
Μετρητά και καταθέσεις µε κεντρικές τράπεζες
Τοποθετήσεις σε τράπεζες
Επενδύσεις στη δίκαιη αξία µέσω της κατάστασης
λογαριασµού αποτελεσµάτων
∆άνεια και άλλες χορηγήσεις σε πελάτες
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση και κρατούµενες
µέχρι τη λήξη
Ακίνητα και εξοπλισµός
Άυλα στοιχεία ενεργητικού
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Καθαρό ενεργητικό ασφαλιστικών κλάδων ζωής που
αναλογεί στους ασφαλιζόµενους
Σύνολο ενεργητικού
Υποχρεώσεις
Καταθέσεις από τράπεζες
Καταθέσεις και άλλοι λογαριασµοί πελατών
Οµολογιακά δάνεια
Λοιπά στοιχεία παθητικού

΄Ιδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικά

Ανειληµµένες υποχρεώσεις

Οι οικονοµικές καταστάσεις για το εξάµηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2005 παρουσιάζονται στο
Παράρτηµα Α του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
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ΜΕΡΟΣ Α:

Ι.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΟΡΩΝ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΙI.
ΙΙΙ.

28-29

ΟΡΟΙ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

30-35

ΑΛΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

35-37
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ΜΕΡΟΣ Α: ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΟΡΩΝ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
I. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ηµεροµηνία άδειας δηµοσίευσης παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου

21 Οκτωβρίου 2005

Ηµεροµηνία αναπροσαρµογής της τιµής της µετοχής της Εταιρίας για
την έκδοση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης (ex-rights date)

26 Οκτωβρίου 2005

Ηµεροµηνία Αρχείου (record date) για την έκδοση των ∆ικαιωµάτων
Προτίµησης

31 Οκτωβρίου 2005

Αποστολή Επιστολής Παραχώρησης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης για
τους εγγεγραµµένους στο Κεντρικό Μητρώο
(δεν ισχύει για µετόχους των Εξαιρουµένων Χωρών)

7 Νοεµβρίου 2005

Αποστολή ενηµερωτικής επιστολής για τους εγγεγραµµένους στο
ΚΑΑ
(δεν ισχύει για µετόχους των Εξαιρουµένων Χωρών)

10 Νοεµβρίου 2005

Περίοδος διαπραγµάτευσης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης στο ΧΑΚ και
στο ΧΑ

22 Νοεµβρίου µέχρι 5
∆εκεµβρίου 2005

Περίοδος άσκησης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης για µετόχους
εγγεγραµµένους στο Κεντρικό Μητρώο Αποθετήριο του ΧΑΚ
(δεν ισχύει για µετόχους των Εξαιρουµένων Χωρών)

13 µέχρι 19 ∆εκεµβρίου
2005

Περίοδος Άσκησης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης
εγγεγραµµένους στο ΣΑΤ του ΧΑ
(δεν ισχύει για µετόχους των Εξαιρουµένων Χωρών)

22 Νοεµβρίου µέχρι 19
∆εκεµβρίου 2005

για

Τελευταία Ηµεροµηνία Άσκησης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης
(δεν ισχύει για µετόχους των Εξαιρουµένων Χωρών)

µετόχους

19 ∆εκεµβρίου 2005

Εντός πέντε εργάσιµων ηµερών από την Τελευταία Ηµεροµηνία Άσκησης των ∆ικαιωµάτων
Προτίµησης η Εταιρία θα υποβάλει τα απαραίτητα ∆ικαιολογητικά στα δύο Χρηµατιστήρια (ΧΑΚ
και ΧΑ) για την εισαγωγή των Νέων Μετοχών.
Η ηµεροµηνία έναρξης της διαπραγµάτευσης των Νέων Μετοχών θα ανακοινωθεί στο ΧΑΚ και ΧΑ
και θα δηµοσιευθεί στον κυπριακό και ελλαδικό τύπο και θα είναι εντός πέντε εργάσιµων ηµερών
από την ηµεροµηνία έγκρισης της εισαγωγής των Νέων Μετοχών από τα δύο Χρηµατιστήρια.
Σηµειώνεται επίσης ότι το χρονοδιάγραµµα εξαρτάται και από αστάθµητους παράγοντες και
ενδέχεται να µεταβληθεί µε ανακοίνωση στο ΧΑΚ και στο ΧΑ και µέσω του κυπριακού και
ελλαδικού τύπου.
Απαγορεύεται αφενός η αποστολή, διανοµή, ταχυδρόµηση ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο
προώθηση αντιγράφων του παρόντος 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 άσκηση των ∆ικαιωµάτων από πρόσωπα των
Εξαιρούµενων Χωρών.
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ
ΕΚ∆ΟΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΚ∆ΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΙΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΚ∆ΟΣΗ
AΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
ΠΡΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗ

Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ.
21 Οκτωβρίου 2005
£300.000.000 διαιρεµένο σε 600.000.000 κοινές
ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας £0,50 η
κάθε µια.
£233.706.698 διαιρεµένο σε 467.413.395 κοινές
ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας £0,50 η
κάθε µια.
467.413.395

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΣΚΗΘΟΥΝ
ΟΛΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ)

Μέχρι £38.951.116 διαιρεµένο σε 77.902.232
κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας
£0,50 η κάθε µια.

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΙΜΗ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

£0,50
£1,40 (€2,44)
Κάθε έξι (6) ∆ικαιώµατα Προτίµησης που θα
ασκούνται θα µετατρέπονται σε 1 πλήρως
πληρωθείσα νέα κοινή ονοµαστική µετοχή
ονοµαστικής αξίας £0,50.
Όλες οι Νέες Μετοχές από την έκδοσή τους και
εφεξής θα έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώµατα (rank
pari passu) µε τις υφιστάµενες µετοχές για όλους
τους σκοπούς.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την παρούσα
έκδοση ∆ικαιωµάτων Προτίµησης προορίζονται
για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας του
Συγκροτήµατος και συγκεκριµένα την ενίσχυση
των Πρωτοβάθµιων κεφαλαίων (Tier 1) του
Συγκροτήµατος.
Λεπτοµέρειες για το φορολογικό καθεστώς για τον
Επενδυτή παρατίθενται στο Μέρος Α Κεφ. ΙΙΙ του
παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
Λεπτοµέρειες για το φορολογικό καθεστώς της
Εταιρίας παρατίθενται στο Μέρος Α Κεφ. ΙΙΙ του
παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
Κυπριακός Οργανισµός Επενδύσεων και Αξιών
Λτδ (CISCO).

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ
ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΚΗΘΕΝΤΑ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΠΕΝ∆ΥΤΗ
ΕΙ∆ΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΤΑΙΡΙΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ
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ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ
31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005
ΙI.

ΟΡΟΙ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1.0

ΕΚ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ (RIGHTS)

Σε συνεδρία του ηµεροµηνίας 15 Σεπτεµβρίου 2005 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας
αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας µε καταβολή µετρητών και δικαίωµα
προτίµησης υπέρ των υφιστάµενων µετόχων. ∆ικαίωµα συµµετοχής στην αύξηση µετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρίας θα έχουν οι Μέτοχοι που θα είναι εγγεγραµµένοι τόσο στο Κεντρικό
Μητρώο/Αποθετήριο του ΧΑΚ όσο και στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) του Κεντρικού
Αποθετηρίου Αξιών (ΚΑΑ) του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (ΧΑ) στις 31 Οκτωβρίου 2005.
Θα εκδοθούν µέχρι 77.902.232 νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας £0,50 εκάστη οι
οποίες θα διατεθούν µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των υφιστάµενων µετόχων µε αναλογία 1 νέα
µετοχή για κάθε 6 υφιστάµενες.
Τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης (Rights) θα εκδοθούν και παραχωρηθούν σε αναλογία 1 ∆ικαίωµα για
κάθε 1 υφιστάµενη µετοχή. Κάθε έξι (6) ∆ικαιώµατα Προτίµησης που θα ασκούνται θα
µετατρέπονται σε 1 πλήρως πληρωθείσα νέα κοινή ονοµαστική µετοχή ονοµαστικής αξίας £0,50.
Κλάσµατα µετοχών δεν θα εκδοθούν και οποιαδήποτε κλασµατικά υπόλοιπα θα αγνοούνται.
Για παράδειγµα:
Αριθµός υφιστάµενων µετοχών 100.
Αναλογία έκδοσης νέων µετοχών 1:6.
Παραχώρηση ∆ικαιωµάτων Προτίµησης 100 υφιστάµενες µετοχές = 100 ∆ικαιώµατα Προτίµησης
(Rights).
Άσκηση ∆ικαιωµάτων Προτίµησης 100 Rights: 6=16,67=16 νέες µετοχές (το κλάσµα 0,67 αγνοείται).
Απαγορεύεται αφενός η αποστολή, διανοµή, ταχυδρόµηση ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο
προώθηση αντιγράφων του παρόντος 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 άσκηση των ∆ικαιωµάτων από
πρόσωπα των Εξαιρούµενων Χωρών.
2.0

ΤΙΜΗ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η τιµή διάθεσης καθορίστηκε µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας ηµεροµηνίας
15 Σεπτεµβρίου 2005.
Μέτοχοι Εγγεγραµµένοι στο Κεντρικό Μητρώο/Αποθετήριο του ΧΑΚ
Ως Τιµή ∆ιάθεσης των Νέων Μετοχών καθορίστηκε το ποσό της £1,40 για κάθε 1 πλήρως
πληρωθείσα Νέα Μετοχή ονοµαστικής αξίας £0,50.
Μέτοχοι Εγγεγραµµένοι στο ΣΑΤ του ΚΑΑ
Ως Τιµή ∆ιάθεσης των Νέων Μετοχών καθορίστηκε το ποσό των €2,44 για κάθε 1 πλήρως
πληρωθείσα Νέα Μετοχή ονοµαστικής αξίας £0,50.
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3.0

ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το πληρωτέο ποσό (αρ. νέων µετοχών x Τιµή ∆ιάθεσης) είναι πληρωτέο εξ ολοκλήρου κατά την
άσκηση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης (Rights) και θα πρέπει να καταβληθεί:
(α) από τις 13 ∆εκεµβρίου 2005 και το αργότερο µέχρι τις 1:30 µ.µ. στις 19 ∆εκεµβρίου 2005 (για
µετόχους εγγεγραµµένους στο Κεντρικό Μητρώο/Αποθετήριο του ΧΑΚ) και
(β) από τις 22 Νοεµβρίου 2005 και το αργότερο µέχρι τις 1:30µ.µ. στις 19∆εκεµβρίου 2005 (για
µετόχους εγγεγραµµένους στο ΣΑΤ του ΚΑΑ),
διαφορετικά η προσφορά θα θεωρείται ότι δεν έχει γίνει αποδεκτή από τον Κάτοχο και τα
∆ικαιώµατα Προτίµησης θα παραµείνουν στη δικαιοδοσία της Εταιρίας.
4.0

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΑΚ ΚΑΙ ΧΑ

4.1 ∆ιαπραγµάτευση στο ΧΑΚ και ΧΑ
Τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης για την απόκτηση νέων µετοχών θα είναι µεταβιβάσιµα και θα
διαπραγµατεύονται παράλληλα στο ΧΑΚ και στο ΧΑ.
Η διαπραγµάτευση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου και στο
Χρηµατιστήριο Αθηνών θα αρχίσει από τις 22 Νοεµβρίου 2005 και θα διαρκέσει µέχρι και τις 5
∆εκεµβρίου 2005 (10 εργάσιµες ηµέρες). Από την ηµέρα αποκοπής του δικαιώµατος προτίµησης
(ex-rights) δηλαδή από τις 26 Οκτωβρίου 2005 οι µετοχές της Εταιρίας θα διαπραγµατεύονται στο
ΧΑΚ και στο ΧΑ χωρίς το δικαίωµα προτίµησης στην παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου.
4.1.1

∆ιαπραγµάτευση στο ΧΑΚ

Στους µετόχους εγγεγραµµένους στο Κεντρικό Μητρώο/Αποθετήριο του ΧΑΚ θα ταχυδροµηθούν
στις 7 Νοεµβρίου 2005 Επιστολές Παραχώρησης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης για αγορά Νέων
Μετοχών. Επιστολές παραχώρησης θα σταλούν στην Ελλάδα, το Ηνωµένο Βασίλειο και στις λοιπές
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιστολές Παραχώρησης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης για αγορά
Νέων Μετοχών δεν θα ταχυδροµηθούν σε Εξαιρούµενες Χώρες.
Κάθε ∆ικαίωµα Προτίµησης θα είναι εγγεγραµµένο στο Κεντρικό Μητρώο/Αποθετήριο και θα
µπορεί να µεταβιβαστεί εξ ολοκλήρου ή µερικώς. Για να διαπραγµατευτεί ο µέτοχος τα ∆ικαιώµατά
του στο ΧΑΚ θα πρέπει να προβεί σε ενέργειες για άνοιγµα λογαριασµού διαπραγµάτευσης µε
συγκεκριµένο Μέλος του XAK και να δώσει πρόσβαση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης στο Μέλος
αυτό.
Εάν ο ∆ικαιούχος έχει ήδη λογαριασµό διαπραγµάτευσης µε συγκεκριµένο Μέλος τότε δεν είναι
απαραίτητο το άνοιγµα νέου λογαριασµού εφόσον δοθεί πρόσβαση στο Μέλος αυτό για µεταβίβαση
µέρους ή του συνόλου των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης. Κάθε µεταβίβαση καταχωρείται στο
Κεντρικό Μητρώο και οι αξίες εγγράφονται στο όνοµα του δικαιούχου την τρίτη εργάσιµη ηµέρα
από την κατάρτιση της συναλλαγής.
4.1.2

∆ιαπραγµάτευση στο ΧΑ

Οι ∆ικαιούχοι που έχουν καταχωρηµένες τις µετοχές τους στο ΣΑΤ του ΚΑΑ θα λάβουν
ενηµερωτική επιστολή στην οποία θα αναφέρονται µεταξύ άλλων ο αριθµός των ∆ικαιωµάτων
Προτίµησης που τους αναλογεί. Οι ενηµερωτικές αυτές επιστολές δεν θα ταχυδροµηθούν σε
Εξαιρούµενες Χώρες.
Τα ∆ικαιώµατα Προτίµησής των ∆ικαιούχων που θα έχουν καταχωρηµένες τις µετοχές τους στο
ΣΑΤ του ΚΑΑ θα τηρούνται ηλεκτρονικά µέσω του ΣΑΤ και θα διαπραγµατεύονται ηλεκτρονικά
µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.
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4.2 ∆ιαδικασία Μεταφοράς ∆ικαιωµάτων Προτίµησης
Όλα ή µέρος των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης θα µπορούν να µεταφέρονται από το Κεντρικό
Μητρώο/Αποθετήριο του ΧΑΚ στο ΣΑΤ για να τυγχάνουν διαπραγµάτευσης στο ΧΑ. Επίσης,
αντίστροφα θα µπορούν να µεταφέρονται από το ΣΑΤ στο Κεντρικό Μητρώο/Αποθετήριο του ΧΑΚ
για να τυγχάνουν διαπραγµάτευσης στο ΧΑΚ.
Τα προς µεταφορά ∆ικαιώµατα Προτίµησης θα πρέπει κατά την ηµεροµηνία της µεταφοράς να είναι
ήδη εκκαθαρισµένα και εγγεγραµµένα επ’ονόµατι του µετόχου και ελεύθερα από κάθε επιβάρυνση.
Ο συνολικός χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας µεταφοράς
εκκαθαρισµένων ∆ικαιωµάτων Προτίµησης είναι 2 εργάσιµες ηµέρες από τη λήψη του σχετικού
αιτήµατος από το ΧΑΚ ή το ΚΑΑ ανάλογα.
Μεταφορές ∆ικαιωµάτων Προτίµησης θα πραγµατοποιούνται από τις 3 Νοεµβρίου µέχρι τις 5
∆εκεµβρίου 2005 (Τελευταία Ηµέρα ∆ιαπραγµάτευσης).
Επισηµαίνεται ότι η µεταφορά
∆ικαιωµάτων Προτίµησης δεν θα είναι δυνατή µετά την ηµεροµηνία λήξης της περιόδου
διαπραγµάτευσης.
4.2.1 Μεταφορές ∆ικαιωµάτων Προτίµησης από το Κεντρικό Μητρώο/Αποθετήριο του ΧΑΚ
στο ΣΑΤ του ΚΑΑ
Εάν τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης προκύπτουν από µετοχές καταχωρηµένες στο Κεντρικό
Μητρώο/Αποθετήριο του ΧΑΚ και ο µέτοχος επιθυµεί να τα πωλήσει µέσω του ΧΑ θα πρέπει:
(α) να είναι εγγεγραµµένος επενδυτής στο ΧΑ, δηλαδή να έχει Μερίδα Επενδυτή στο ΣΑΤ,
Λογαριασµό Αξιών και να έχει ορίσει χειριστή του Λογαριασµού του, και
(β) να συµπληρώσει σχετική "Αίτηση Μεταφοράς Αξιών από το Κεντρικό Αποθετήριο του
Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) του Κεντρικού Αποθετηρίου
Αξιών Αθηνών" και να την υποβάλει στο ΧΑΚ.
4.2.2

Μεταφορές ∆ικαιωµάτων Προτίµησης από το ΣΑΤ του ΚΑΑ στο Κεντρικό
Μητρώο/Αποθετήριο του ΧΑΚ

Εάν τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης προκύπτουν από µετοχές που είναι καταχωρηµένες στο ΣΑΤ και ο
µέτοχος επιθυµεί να τα πωλήσει µέσω του ΧΑΚ, θα πρέπει:
(α) να είναι εγγεγραµµένος επενδυτής στο ΧΑΚ, δηλαδή να έχει Λογαριασµό Αποθετηρίου στο
Κεντρικό Μητρώο/Αποθετήριο του ΧΑΚ και Λογαριασµό ∆ιαπραγµάτευσης µε Μέλος του ΧΑΚ,
και
(β) να ζητήσει από τον χειριστή του Λογαριασµού του ΣΑΤ όπου είναι καταχωρηµένα τα
∆ικαιώµατα, να τα µεταφέρει. Σε περίπτωση που τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης είναι καταχωρηµένα
στον Ειδικό Λογαριασµό της Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ, ο επενδυτής θα υποβάλει αίτηση
µεταφοράς απευθείας στο ΚΑΑ το οποίο θα εκτελέσει τις αντίστοιχες κινήσεις.
5.0

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ (RIGHTS)

Ανάδοχος υπεύθυνος είσπραξης της αξίας των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης που θα ασκηθούν είναι ο
Κυπριακός Οργανισµός Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO).
Απαγορεύεται η άσκηση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης από επενδυτές των Εξαιρουµένων Χωρών.
Σε περίπτωση που οι επενδυτές αυτοί ασκήσουν ∆ικαιώµατα Προτίµησης και αυτό γίνει αντιληπτό,
η Τράπεζα θα ακυρώσει την εν λόγω άσκηση και θα επιστρέψει τα καταβληθέντα ποσά στον
επενδυτή.
Λόγω της εξαίρεσης των επενδυτών των Εξαιρουµένων Χωρών από την άσκηση των ∆ικαιωµάτων
Προτίµησης, η Τράπεζα θα καταβάλει στους εν λόγω επενδυτές µε επιταγή, εντός 45 ηµερών από
την Τελευταία Ηµεροµηνία Άσκησης, αντίτιµο ανά ∆ικαίωµα το οποίο θα ισούται µε το
µεσοσταθµικό όρο της τιµής κλεισίµατος του ∆ικαιώµατος Προτίµησης όπως αυτή θα
διαµορφώνεται στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (ΧΑ)
κατά την Περίοδο διαπραγµάτευσης των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης.
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∆ιαδικασία Άσκησης στην Κύπρο
Η Περίοδος Άσκησης των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης για µετόχους εγγεγραµµένους στο Κεντρικό
Μητρώο/Αποθετήριο του ΧΑΚ ορίζεται από τις 6 ∆εκεµβρίου 2005 µέχρι τις 12 ∆εκεµβρίου 2005.
Η Τελευταία Ηµεροµηνία Άσκησης είναι η 12 ∆εκεµβρίου 2005.
Οι Επιστολές Παραχώρησης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης (Rights) στις οποίες θα αναγράφονται
µεταξύ άλλων ο αριθµός ∆ικαιωµάτων Προτίµησης και ο αριθµός των Νέων Μετοχών που αναλογεί
σε κάθε ∆ικαιούχο θα ταχυδροµηθούν στις 7 Νοεµβρίου 2005. Επιστολές παραχώρησης θα
σταλούν στην Ελλάδα, το Ηνωµένο Βασίλειο και στις λοιπές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επιστολές Παραχώρησης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης για αγορά Νέων Μετοχών δεν θα
ταχυδροµηθούν σε Εξαιρούµενες χώρες.
Κάτοχοι ∆ικαιωµάτων Προτίµησης που θα αποκτήσουν τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης κατά
διαπραγµάτευσή τους στο ΧΑΚ θα πρέπει κατά την Περίοδο Άσκησης των ∆ικαιωµάτων
απευθυνθούν σε οποιοδήποτε κατάστηµα της Τράπεζας Κύπρου µέσω του οποίου θα µπορούν
εξασφαλίσουν σχετική Επιστολή Παραχώρησης έτσι ώστε να µπορέσουν να ασκήσουν
∆ικαιώµατα Προτίµησής τους.

τη
να
να
τα

Για να ασκήσουν το δικαίωµά τους, οι ∆ικαιούχοι των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης θα πρέπει να
καταθέσουν την Επιστολή Παραχώρησης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης που θα τους έχει αποσταλεί και
να καταβάλουν το τίµηµα άσκησης, έγκαιρα (δηλαδή πριν από τις 1:30 µ.µ., της τελευταίας
ηµεροµηνίας Άσκησης δηλ. της 19 ∆εκεµβρίου 2005).
Η καταβολή του τιµήµατος άσκησης δύναται να πραγµατοποιηθεί:
•
σε οποιοδήποτε κατάστηµα της Τράπεζας Κύπρου, ή
•
στην Υπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων του Συγκροτήµατος Τράπεζας Κύπρου.
Οι επιταγές µπορούν να παρουσιαστούν για εξαργύρωση από την Εταιρία µόλις παραληφθούν. Η
συµπλήρωση και υπογραφή του σχετικού µέρους της Επιστολής Παραχώρησης ∆ικαιωµάτων
Προτίµησης για αγορά Νέων Μετοχών και της συνοδευτικής επιταγής θα θεωρείται εγγύηση ότι η
επιταγή θα µπορεί να πληρωθεί όταν αυτή παρουσιαστεί. Σε περίπτωση που η επιταγή επιστραφεί
απλήρωτη τότε θα θεωρηθεί ότι ο Κάτοχος δεν έχει ασκήσει τα ∆ικαιώµατα Προτίµησής του.
Η κατάθεση της Επιστολής Παραχώρησης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης και η αποδοχή των
προσφεροµένων µετοχών µε την υπογραφή του Κατόχου καθιστά την αποδοχή των µετοχών
αµετάκλητη.
Ο Κάτοχος ∆ικαιωµάτων Προτίµησης µπορεί, αν το επιθυµεί, να ασκήσει µέρος των ∆ικαιωµάτων
Προτίµησης που κατέχει. Σε τέτοια περίπτωση θα πρέπει να παρουσιάσει την Επιστολή
Παραχώρησης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης, αφού προηγουµένως συµπληρώσει και υπογράψει την
Επιστολή Παραχώρησης για τον αριθµό των µετοχών που επιθυµεί να αποδεκτεί και να καταβάλει
το τίµηµα άσκησης που αντιστοιχεί στον αριθµό ∆ικαιωµάτων Προτίµησης που επιθυµεί να
ασκήσει.
Η άσκηση του ∆ικαιώµατος Προτίµησης και η πληρωµή από τον Κάτοχο του αντίστοιχου τιµήµατος
των µετοχών αποτελεί αποδοχή της προσφοράς µε βάση τους όρους του παρόντος Ενηµερωτικού
∆ελτίου και του Καταστατικού της Εταιρίας. Αν το τίµηµα για άσκηση των ∆ικαιωµάτων
Προτίµησης δεν καταβληθεί από τον Κάτοχο µέχρι τις 1.30 µ.µ. της Τελευταίας Ηµεροµηνίας
Άσκησης η προσφορά αυτή θα θεωρείται ότι δεν έχει γίνει αποδεκτή.
∆ιαδικασία Άσκησης στην Ελλάδα
Η Περίοδος Άσκησης για τους µετόχους εγγεγραµµένους στο ΣΑΤ του ΚΑΑ ορίζεται από τις
22 Νοεµβρίου 2005 µέχρι τις 19 ∆εκεµβρίου 2005. Τελευταία Ηµεροµηνία Άσκησης είναι η 19η
∆εκεµβρίου 2005 µέχρι τις 1.30 µ.µ.
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Η άσκηση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης θα γίνεται κατά την ως άνω περίοδο ως ακολούθως:
•
σε οποιοδήποτε κατάστηµα της Τράπεζας Κύπρου, ή
•
µέσω των χειριστών (εκτός του ΚΑΑ) των λογαριασµών αξιών (χρηµατιστηριακή εταιρία ή
θεµατοφύλακας) µε την προσκόµιση των σχετικών δικαιολογητικών και εφόσον συναινεί προς
τούτο ο χειριστής.
Οι επιταγές µπορούν να παρουσιαστούν για εξαργύρωση από την Εταιρία µόλις παραληφθούν. Η
συµπλήρωση και υπογραφή της αίτησης εγγραφής που αναφέρεται κατωτέρω και της συνοδευτικής
επιταγής θα θεωρείται εγγύηση ότι η επιταγή θα µπορεί να πληρωθεί όταν αυτή παρουσιαστεί. Σε
περίπτωση που η επιταγή επιστραφεί απλήρωτη τότε θα θεωρηθεί ότι ο Κάτοχος δεν έχει ασκήσει τα
∆ικαιώµατα Προτίµησής του.
Για την άσκηση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης, οι ∆ικαιούχοι θα πρέπει να συµπληρώσουν την
σχετική αίτηση εγγραφής και να προσκοµίσουν:
(i) βεβαίωση ∆έσµευσης ∆ικαιωµάτων για άσκηση ∆ικαιωµάτων Προτίµησης. Για την
παραλαβή της βεβαίωσης αυτής θα πρέπει να απευθύνονται: (α) στο χειριστή του
λογαριασµού αξιών τους (Χρηµατιστηριακή εταιρία ή Θεµατοφύλακας), ή (β) στο ΚΑΑ, αν οι
µετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασµό στο ΣΑΤ,
(ii) τον αριθµό φορολογικού τους µητρώου (ΑΦΜ),
(iii) την αστυνοµική τους ταυτότητα ή διαβατήριο,
(iv) την εκτύπωση στοιχείων ΣΑΤ.
Επίσης θα πρέπει να δηλώνουν (α) τον αριθµό µερίδας επενδυτή ΣΑΤ, (β) τον αριθµό λογαριασµού
αξιών ΣΑΤ, και (γ) τον εξουσιοδοτηµένο χειριστή του λογαριασµού αξιών.
Ταυτόχρονα, θα καταβάλουν σε ειδικό λογαριασµό στην Τράπεζα Κύπρου την αξία των Νέων
Μετοχών (€2,44 ανά µετοχή) για τις οποίες έχουν δικαίωµα και επιθυµούν να εγγραφούν.
Οι εγγραφόµενοι θα λαµβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν είναι αξιόγραφο, δεν αποτελεί
προσωρινό τίτλο µετοχών και δεν είναι διαπραγµατεύσιµη στο ΧΑ ή στο ΧΑΚ.
Σηµειώνεται ότι οι επενδυτές για να συµµετέχουν στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε
καταβολή µετρητών πρέπει να τηρούν ενεργό Μερίδα Επενδυτή και Λογαριασµό Αξιών στο ΣΑΤ
προκειµένου να καταχωρηθούν οι µετοχές που θα αποκτήσουν. Ο κωδικός αριθµός της Μερίδας
Επενδυτή και ο αριθµός του Λογαριασµού Αξιών θα αναγράφονται στην αίτηση εγγραφής. Επίσης
οι επενδυτές πρέπει να ορίζουν τον Χειριστή που επιθυµούν για τις µετοχές που θα τους
κατανεµηθούν, συµπληρώνοντας τον κωδικό του αριθµό στην αίτηση εγγραφής. Στην περίπτωση
κατά την οποία ο επενδυτής δεν επιθυµεί να ορίσει Χειριστή, στην αίτηση εγγραφής πρέπει να
αναγράφεται ο κωδικός αριθµός του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (999), προκειµένου οι µετοχές
του να µεταφερθούν στον Ειδικό Λογαριασµό της Μερίδας του, του οποίου Χειριστής είναι το
Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών. Συνιστάται πάντως στους επενδυτές να ορίζουν Χειριστή στην
αίτηση εγγραφής και να αποφεύγουν τη µεταφορά των µετοχών τους στον Ειδικό Λογαριασµό,
προκειµένου να µπορούν αµέσως µετά την έναρξη διαπραγµάτευσης να διενεργούν πράξεις επί των
µετοχών που θα τους κατανεµηθούν.
Η κατάθεση της αίτησης εγγραφής και η αποδοχή των προσφεροµένων µετοχών µε την υπογραφή
του Κατόχου καθιστά την αποδοχή των µετοχών αµετάκλητη.
Ο Κάτοχος ∆ικαιωµάτων Προτίµησης µπορεί, αν το επιθυµεί, να ασκήσει µέρος των ∆ικαιωµάτων
Προτίµησης που κατέχει. Σε τέτοια περίπτωση θα πρέπει συµπληρώσει και υπογράψει την αίτηση
εγγραφής για τον αριθµό των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης που επιθυµεί να ασκήσει και να καταβάλει
το τίµηµα άσκησης που αντιστοιχεί στον αριθµό µετοχών που επιθυµεί να αποδεκτεί.
Η άσκηση του ∆ικαιώµατος Προτίµησης και η πληρωµή από τον επενδυτή του αντίστοιχου
τιµήµατος των µετοχών αποτελεί αποδοχή της προσφοράς µε βάση τους όρους του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου και του Καταστατικού της Εταιρίας. Αν το τίµηµα για άσκηση των
∆ικαιωµάτων Προτίµησης δεν καταβληθεί από τον Κάτοχο µέχρι τις 1.30 µ.µ. της 19 ∆εκεµβρίου
2005 η προσφορά αυτή θα θεωρείται ότι δεν έχει γίνει αποδεκτή.
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6.0

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ/ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Οι µετοχές που θα προκύψουν από την άσκηση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης θα έχουν τα ίδια
δικαιώµατα (rank pari passu) όπως οι ήδη εκδοµένες πλήρως πληρωθείσες µετοχές της Εταιρίας και
θα συµµετάσχουν σε οποιαδήποτε καταβολή µερίσµατος µε Ηµεροµηνία Αρχείου (record date) που
έπεται της Ηµεροµηνίας Παραχώρησης των Νέων Μετοχών.
Οι Νέες Μετοχές δεν θα δικαιούνται να συµµετάσχουν σε µερίσµατα που πληρώθηκαν πριν από την
εν λόγω ηµεροµηνία αρχείου.
7.0

∆ΙΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΣΕ ΜΗ ΑΣΚΗΘΕΝΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η Εταιρία θα δικαιούται, εντός 5 εργάσιµων ηµερών από την Τελευταία Ηµεροµηνία Άσκησης των
∆ικαιωµάτων Προτίµησης, να προβεί σε άσκηση όλων ή µέρους των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης που
δεν ασκήθηκαν από τους Κατόχους τους κατά την Περίοδο Άσκησης και να διαθέσει τις µετοχές
που θα προκύψουν, νοουµένου ότι θα έχουν ήδη ληφθεί από την Εταιρία ανέκκλητες προσφορές για
αγορά τέτοιου αριθµού µετοχών. H τυχόν διάθεση των µετοχών θα µπορεί να γίνει στην ίδια ή
υψηλότερη τιµή από την Τιµή ∆ιάθεσης των Νέων Μετοχών νοουµένου ότι κατά τη γνώµη της
Εταιρίας το καθαρό προϊόν της διάθεσης των µετοχών µετά την αφαίρεση των εξόδων διάθεσης
υπερβαίνει την Τιµή ∆ιάθεσης των Νέων Μετοχών. Οι µετοχές που θα προκύψουν από την άσκηση
των µη ασκηθέντων ∆ικαιωµάτων Προτίµησης από την Εταιρία, θα διατεθούν άµεσα στους
επενδυτές οι οποίοι θα έχουν ήδη υποβάλει ανέκκλητη προσφορά για αγορά µετοχών της Εταιρίας.
Η Εταιρία θα καταβάλει κατ’ αναλογία στους κατόχους των µη ασκηθέντων ∆ικαιωµάτων
Προτίµησης µε εξαίρεση τους επενδυτές των Εξαιρουµένων Χωρών (βλ. πιο κάτω και όρο 5.0 πιο
πάνω), το καθαρό προϊόν της διάθεσης των µετοχών αφαιρουµένων των εξόδων διάθεσης και της
Τιµής ∆ιάθεσης των Νέων Μετοχών, µε επιταγή µέσα σε δύο µήνες από την Τελευταία
Ηµεροµηνία Άσκησης των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης νοουµένου ότι το ποσό κατά δικαιούχο
κάτοχο είναι κατ’ ελάχιστο £5,00. Νοείται ότι δεν θα καταβληθεί οποιοδήποτε ποσό για κλάσµατα
µετοχών τα οποία θα αγνοούνται.
Σηµειώνεται ότι, όπως αναφέρεται και στον όρο 5.0 πιο πάνω, λόγω της εξαίρεσης των επενδυτών
των Εξαιρουµένων Χωρών από την άσκηση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης, η Τράπεζα θα
καταβάλει στους εν λόγω επενδυτές µε επιταγή, εντός 45 ηµερών από την Τελευταία Ηµεροµηνία
Άσκησης, αντίτιµο ανά ∆ικαίωµα το οποίο θα ισούται µε το µεσοσταθµικό όρο της τιµής
κλεισίµατος του ∆ικαιώµατος Προτίµησης όπως αυτή θα διαµορφώνεται στο ΧΑΚ και στο ΧΑ κατά
την Περίοδο διαπραγµάτευσης των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης.
ΙΙΙ. ΑΛΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.0

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την παρούσα έκδοση ∆ικαιωµάτων Προτίµησης προορίζονται
για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας του Συγκροτήµατος και συγκεκριµένα την ενίσχυση
των Πρωτοβάθµιων κεφαλαίων (Tier 1) του Συγκροτήµατος.
Το προϊόν από πλήρη άσκηση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης ανέρχεται σε £109 εκ. περίπου, ενώ
µετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης, αναµένεται να ανέλθει σε £108,4 εκ.
2.0

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

2.1

Φορολογικό Καθεστώς για την Εταιρία

Το φορολογικό καθεστώς που ισχύει για την Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ είναι αυτό της
εισηγµένης στο ΧΑΚ Εταιρίας σύµφωνα µε τις τελευταίες τροποποιήσεις του περί Φορολογίας του
Εισοδήµατος Νόµου της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.
Από την 1 Ιανουαρίου 2003 η Εταιρία φορολογείται µε ποσοστό εταιρικού φόρου 10%. Για τα έτη
2003 και 2004 επιβάλλεται επιπρόσθετος φόρος 5% για φορολογητέα κέρδη πέραν του £1.000.000
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και σε περίπτωση που κέρδη της Εταιρίας προέρχονται από οποιαδήποτε µόνιµη εγκατάσταση στο
εξωτερικό, αυτά απαλλάσσονται της φορολογίας. Υπάρχουν επίσης πρόνοιες για λογιζόµενη
διανοµή. Η Εταιρία λογίζεται ότι διανέµει το 70% των λογιστικών κερδών µετά τη φορολογία κάθε
έτους που αναλογούν σε φορολογικούς κατοίκους Κύπρου. Η λογιζόµενη διανοµή αφορά κέρδη
από 1 Ιανουαρίου 2003 και εφαρµόζεται δύο έτη µετά το τέλος του έτους το οποίο τα κέρδη αυτά
αφορούν. Το ποσό της λογιζόµενης διανοµής µειώνεται µε τα πραγµατικά µερίσµατα που έχουν
πληρωθεί από τα κέρδη του εν λόγω έτους κατά την περίοδο των δύο αυτών ετών.
2.2

Φορολογικό Καθεστώς για τον Επενδυτή

Σηµειώνεται ότι η φορολογική αντιµετώπιση των εισοδηµάτων του κάθε επενδυτή συναρτάται
από πλήθος στοιχείων και παραµέτρων, και εναπόκειται στους επενδυτές να ζητήσουν
εξειδικευµένη φορολογική συµβουλή.
Mε βάση τον περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, όλα τα
φορολογικά κίνητρα που παρέχονται για απόκτηση µετοχών σε εταιρείες που εισάγονται στο ΧΑΚ
έχουν καταργηθεί.
Σε αντικατάσταση έχουν προσφερθεί γενικής εφαρµογής φορολογικά κίνητρα ως ακολούθως:
2.2.1

Φορολογία Μερισµάτων

Φορολογικοί Κάτοικοι Κύπρου
Μερίσµατα που προέρχονται από Εταιρία που είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου, εξαιρούνται από
τη φορολογία αν καταβάλλονται σε άλλη Κυπριακή Εταιρία ενώ υπόκεινται σε παρακράτηση
έκτακτης αµυντικής εισφοράς προς 15% αν καταβάλλονται σε φυσικό πρόσωπο φορολογικό
κάτοικο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Η αποκοπή αυτή αποτελεί τελικό φόρο.
Κάτοικοι Κύπρου θεωρούνται:
(α) άτοµα που παραµένουν στην Κύπρο για µία ή περισσότερες περιόδους που υπερβαίνουν
συνολικά τις 183 ηµέρες σε ένα φορολογικό έτος, και
(β) εταιρίες των οποίων ο έλεγχος και η διεύθυνση ασκούνται στην Κύπρο.
Μη Φορολογικοί Κάτοικοι Κύπρου
Μερίσµατα που προέρχονται από Εταιρία που είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου και
καταβάλλονται σε µη φορολογικό κάτοικο Κύπρου (Εταιρία ή φυσικό πρόσωπο) εξαιρούνται της
φορολογίας ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή όχι σύµβασης για αποφυγή διπλής φορολογίας.
Σε περίπτωση µη κατοίκων Κύπρου, το µέρισµα καταβάλλεται χωρίς την παρακράτηση έκτακτης
εισφοράς για την άµυνα 15%, εφόσον αυτοί έχουν προσκοµίσει στην Τράπεζα σχετικό
ερωτηµατολόγιο για εξακρίβωση του όρου "Μη Κάτοικοι Κύπρου" για συγκεκριµένο έτος. Το
ερωτηµατολόγιο αυτό πρέπει να προσκοµίζεται στην Τράπεζα κάθε χρόνο.
2.2.2.

Φορολογία Κερδών από Πώληση Μετοχών που είναι Εισηγµένες στο ΧΑΚ

Με τη νέα φορολογική Νοµοθεσία από το 2003 εξαιρούνται από τον κυπριακό φόρο εισοδήµατος τα
κέρδη από πώληση µετοχών και άλλων τίτλων εταιριών.
2.2.3

Ειδικό Τέλος επί Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών στο ΧΑΚ

Τηρουµένων των διατάξεων του περί Επιβολής Ειδικού Τέλους επί των Χρηµατιστηριακών
Συναλλαγών Νόµου του 1999, επί όλων των συναλλαγών που καθορίζονται στον πίνακα και
καταρτίζονται βάσει των Κανόνων ∆ιαπραγµάτευσης Αξιών (Ηλεκτρονικού Συστήµατος) του 1999
και του τροποποιητικού Νόµου Ιουνίου 2005 ή άλλως πως στο Χρηµατιστήριο, ή ανακοινώνονται
προς το Χρηµατιστήριο, επιβάλλεται ειδικό τέλος συναλλαγής µε βάση τους φορολογικούς
συντελεστές. Το ποσό που αντιστοιχεί στο ειδικό τέλος συναλλαγής βαρύνει τον πωλητή ή το
πρόσωπο που ανακοινώνει τη συναλλαγή, αναλόγως της περίπτωσης.
Ο φορολογικός συντελεστής του ειδικού τέλους συναλλαγής από τις 17 Ιουνίου 2005 καθορίζεται
στο 1,50‰ επί της αξίας των πωλήσεων.

36

2.2.4

Φορολογικός Χειρισµός Πώλησης Μετοχών που είναι Εισηγµένες στο ΧΑ

Σύµφωνα µε τον Ν.2579/1998 (άρθρο 9) όπως τελευταία τροποποιήθηκε µε τον Ν.3296/2004
(άρθρο 12) και ισχύει επιβάλλεται φόρος µε συντελεστή 1,50‰ στις πωλήσεις µετοχών εισηγµένων
στο ΧΑ για συναλλαγές που πραγµατοποιούνται σε αυτό. Ο φόρος υπολογίζεται επί της αξίας
πώλησης των µετοχών, βαρύνει τον πωλητή αυτών και αποδίδεται από το ΚΑΑ. Η ανωτέρω
διάταξη ισχύει για πωλήσεις µετοχών που διενεργούνται από την 1η Ιανουαρίου 2005 και εφεξής.
2.2.5

Κυπριακές Εταιρείες ∆ιεθνών Επιχειρήσεων

Σε περιπτώσεις Κυπριακών Εταιριών ∆ιεθνών Επιχειρήσεων που επιλέξουν να φορολογούνται µε
φορολογικό συντελεστή 4,25% µέχρι και το φορολογικό έτος 2005, ισχύουν τα ακόλουθα:
•
•

Το εισόδηµα τίτλων (συµπεριλαµβανοµένων µετοχών και οµολόγων εισηγµένων στο ΧΑΚ) θα
φορολογείται για σκοπούς φόρου εισοδήµατος.
Τα µερίσµατα που θα εισπράττουν οι Κυπριακές Εταιρείες ∆ιεθνών Επιχειρήσεων από τους
τίτλους αυτούς εξαιρούνται από παρακράτηση φόρου Έκτακτης Αµυντικής Εισφοράς.

Τα µερίσµατα ή αναλόγως της περίπτωσης τα κέρδη που διανέµονται από Κυπριακές Εταιρείες
∆ιεθνών Επιχειρήσεων δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο ή παρακράτηση.
Από την 1 Ιανουαρίου 2006, µε το τέλος της µεταβατικής περιόδου οι εταιρείες που είχαν κάνει την
επιλογή να φορολογούνται µε 4,25%, θα φορολογούνται µε τους συντελεστές που θα εφαρµόζονται
για όλες τις εταιρείες.
3.0

∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ

Σύµφωνα µε τον περί της ∆ιακίνησης Κεφαλαίων Νόµο (115(Ι)/2003) της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας
ο οποίος τέθηκε σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία προσχώρησης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση
την 1η Μαΐου 2004 δεν υπάρχουν περιορισµοί στην κίνηση κεφαλαίων και τις πληρωµές από και
προς την Κύπρο, µε ορισµένες µόνο εξαιρέσεις οι οποίες προβλέπονται στη Συνθήκη για την ίδρυση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βάσει του περί της ∆ιακίνησης Κεφαλαίων Νόµου η διενέργεια άµεσων
επενδύσεων στην Κύπρο σε εταιρείες εισηγµένες στο ΧΑΚ από κατοίκους κρατών µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών είναι ελεύθερη.
Ο περί της ∆ιακίνησης Κεφαλαίων Νόµος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας δεν επηρεάζει την εφαρµογή
του άρθρου 17(1) του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόµου της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Βάσει του
άρθρου 17(1) του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόµου, απαγορεύεται σε οποιοδήποτε είτε µε
συνεργάτη ή συνεργάτες να έχει τον έλεγχο οποιασδήποτε τράπεζας που συστάθηκε στην Κυπριακή
∆ηµοκρατία ή της µητρικής της Εταιρίας, εκτός αν εξασφαλίσει προηγουµένως γραπτή έγκριση της
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (έλεγχος σηµαίνει (i) την ιδιοκτησία του 10% ή περισσότερο των
ψήφων σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση Εταιρίας ή της µητρικής της Εταιρίας, ή (ii) την
ικανότητα προσώπου να ορίζει µε οποιοδήποτε τρόπο την εκλογή της πλειοψηφίας των συµβούλων
της Εταιρίας ή της µητρικής της Εταιρίας).
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
1.0

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ ιδρύθηκε στην Κύπρο το 1899 και µετατράπηκε σε
δηµόσια εταιρία το 1930 σύµφωνα µε τον κυπριακό Περί Εταιριών Νόµο 18/1922 µε αριθµό
εγγραφής 165.
Το Συγκρότηµα Τράπεζας Κύπρου είναι σήµερα ο ηγετικός χρηµατοοικονοµικός 5οργανισµός στην
Κύπρο και δυναµικά αναπτυσσόµενος στην Ελλάδα προσφέροντας ένα ευρύ φάσµα
χρηµατοοικονοµικών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαµβάνει τραπεζικές υπηρεσίες,
χρηµατοδοτήσεις, φάκτοριγκ, ασφάλειες γενικού κλάδου και ζωής, χρηµατοεπενδυτικές υπηρεσίες
και διαχείριση αµοιβαίων κεφαλαίων.
Η Τράπεζα κατέχει ηγετική θέση στην Κύπρο, µε µερίδιο αγοράς σε καταθέσεις 39% περίπου6
µεταξύ των εµπορικών τραπεζών. Από το 1991, η Τράπεζα άρχισε τη δυναµική της επέκταση στην
Ελλάδα όπου κατέχει µερίδιο αγοράς 3,8%7 περίπου. Η εξάπλωση της Τράπεζας σε χώρες όπου ζει
και δηµιουργεί το ελληνικό στοιχείο την καθιερώνει ως διεθνή τράπεζα του ελληνισµού. Το
Συγκρότηµα έχει εδραιώσει την παρουσία του στο Ηνωµένο Βασίλειο. Η παρουσία του
Συγκροτήµατος στο εξωτερικό ενισχύθηκε περαιτέρω το 2000 µε τη λειτουργία πλήρως
εξαρτηµένης τράπεζας στην Αυστραλία.
Το Συγκρότηµα λειτουργεί σήµερα µέσω 284 σηµείων εξυπηρέτησης, από τα οποία 168
λειτουργούν στην Κύπρο, 100 στην Ελλάδα, 6 στο Ηνωµένο Βασίλειο, 9 στην Αυστραλία και ένα
στα Channel Islands. Επιπλέον, η Τράπεζα Κύπρου λειτουργεί γραφεία αντιπροσωπείας στις ΗΠΑ,
Καναδά, Νότιο Αφρική, Ρωσία και Ρουµανία.
Το Συγκρότηµα είχε Σύνολο Ενεργητικού £10,26 δισ. στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 και £11,38 δισ. στις
30 Ιουνίου 2005. Τα Ίδια Κεφάλαια του Συγκροτήµατος ανήλθαν σε £559 εκατ. στις 31 ∆εκεµβρίου
2004 και £592 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2005. Οι µετοχές της Τράπεζας Κύπρου είναι εισηγµένες στο
Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (ΧΑ). Η Τράπεζα Κύπρου
είναι η µεγαλύτερη σε κεφαλαιοποίηση εταιρία στο XAK. Η κεφαλαιοποίηση της Τράπεζας στις 30
Σεπτεµβρίου 2005 ανερχόταν σε £1.063,4 εκατ., ποσό που αντιπροσώπευε το 37% της συνολικής
κεφαλαιοποίησης του ΧΑΚ8.
Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Συγκροτήµατος ανερχόταν σε 12,9% στις 30 Ιουνίου 2005,
σε σύγκριση µε το ελάχιστο απαιτούµενο 10% από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και 8%
σύµφωνα µε την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα Κεντρικά Γραφεία της Τράπεζας Κύπρου όπως και η Κεντρική ∆ιοίκηση του Συγκροτήµατος
στεγάζονται στην οδό Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, 2002 Λευκωσία, Κύπρος,
(τηλέφωνο: +357-22-842100).

5

Πηγή: Συγκρότηµα Τράπεζας Κύπρου βάσει στοιχείων Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

6

Πηγή: Συγκρότηµα Τράπεζας Κύπρου βάσει στοιχείων Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

7

Πηγή: Συγκρότηµα Τράπεζας Κύπρου βάσει στοιχείων Τραπέζης της Ελλάδας.

8

Πηγή: CISCO Λτδ.
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Ο πίνακας που ακολουθεί περιλαµβάνει συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία για το Συγκρότηµα,
σύµφωνα µε τις οικονοµικές καταστάσεις κατά τις 31 ∆εκεµβρίου 2002, 2003 και 2004 όπως έχουν
αναπροσαρµοστεί και στις 30 Ιουνίου 2005.
£ εκατ.
Κέρδη/(ζηµιές) µετά τη φορολογία
∆άνεια και άλλες χορηγήσεις σε πελάτες
Καταθέσεις πελατών
Σύνολο ενεργητικού

30/6/2005

31/12/2004

31/12/2003

31/12/2002

31,3
6.420
9.264
11.381

38,5
5.979
8.656
10.260

(32,1)
5.280
7.390
9.062

(19,5)
4.767
6.836
8.126

Οι σκοποί της Εταιρίας περιγράφονται στο άρθρο 3 του Ιδρυτικού Εγγράφου στο κωδικοποιηµένο
Καταστατικό της. Οι κύριοι σκοποί της Εταιρίας είναι:
(1)

Η διεξαγωγή τραπεζικών, χρηµατοεπενδυτικών και χρηµατιστηριακών εργασιών πάσης φύσης
καθώς επίσης η διεξαγωγή εργασιών Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης (Leasing), Χρηµατοδότησης
µε Ενοικιαγορά, Πρακτορείας Επιχειρηµατικών Απαιτήσεων (Factoring), Πώλησης
Επιχειρηµατικής Απαίτησης (Forfeiting), η ίδρυση, λειτουργία, διεύθυνση και διατήρηση
παραρτηµάτων, υποκαταστηµάτων και πρακτορείων στην Κύπρο και στο εξωτερικό και ο
διορισµός διευθυντών, αξιωµατούχων και αντιπροσώπων για τη λειτουργία τους και για τη
διεκπεραίωση των εργασιών τους, µε τέτοιες εξουσίες και όρους που θα θεωρηθούν κατά
καιρούς σκόπιµοι.

(2)

Η παροχή δανείων ή η προκαταβολή χρηµάτων µε ή χωρίς εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις και µε
τέτοιους όρους που θα θεωρούνται αναγκαίοι για την προεξόφληση, αγορά, πώληση και
εµπορία συναλλαγµατικών, χρεωστικών γραµµατίων, τοκοµεριδίων, επιταγών, φορτωτικών,
διατακτικών, οµολογιών, προσωρινών τίτλων µετοχών και άλλων εγγράφων και χρεογράφων
εµπορεύσιµων ή όχι, και η διεξαγωγή οποιωνδήποτε άλλων δοσοληψιών που έχουν σχέση µε
αυτές, η παροχή και έκδοση πιστωτικών εγγράφων και πιστωτικών επιστολών, η αγορά και
πώληση χρυσού και αργυρού σε ράβδους ή νοµίσµατα, πραγµατειών, εµπορευµάτων και
προϊόντων, καθώς επίσης και οποιαδήποτε άλλη σχετική µε αυτά συναλλαγή. Η απόκτηση,
κράτηση, έκδοση µε προµήθεια, τοποθέτηση ή ανάληψη της έκδοσης µετοχών, κεφαλαίων,
οµολογιών, µετοχικών οµολογιών, γραµµατίων, οµολόγων, χρεογράφων και επενδύσεων κάθε
είδους καθώς επίσης και η διεξαγωγή κάθε άλλης σχετικής µε αυτές εργασία. Η
διαπραγµάτευση δανείων και προκαταβολών, η λήψη χρηµάτων και τιµαλφών για κατάθεση ή
για ασφαλή φύλαξη ή άλλως πως, η είσπραξη και διαβίβαση µερισµάτων και τόκων καθώς
επίσης και άλλων χρηµάτων και χρεογράφων κάθε είδους, και η διαχείριση, ανάπτυξη,
επαλήθευση και χρησιµοποίηση οποιασδήποτε κινητής περιουσίας, και η διεξαγωγή εργασιών
κάθε είδους που συνήθως διεξάγονται από τραπεζίτες ως αντιπρόσωποι ή πράκτορες. Η
παροχή υπηρεσιών διακίνησης χρηµάτων, έκδοσης και διαχείρισης χρηµάτων, έκδοσης και
διαχείρισης µέσων πληρωµής, περιλαµβανοµένων πιστωτικών καρτών, ταξιδιωτικών επιταγών
και επιταγών τραπεζίτη.

(3)

Η απόκτηση µετοχών, µετοχικού κεφαλαίου, οµολογιών, οµολογιακού αποθέµατος, οµολόγων,
γραµµατίων, εγγράφων αναγνώρισης χρεών ή χρεογράφων, µε την υπογραφή του ιδρυτικού
εγγράφου µιας εταιρίας, µε συµβόλαιο, προσφορές, αγορά, ανταλλαγή, εγγύηση για τη διάθεση
µετοχών ή οµολογιών (underwriting), συµµετοχή σε συνδικάτα ή άλλως πως και είτε πλήρως
πληρωθέντων είτε όχι και η ανάληψη για το ίδιο θέµα δεσµεύσεων µε τέτοιους όρους (αν
υπάρχουν), όπως θα αποφασίσει η Εταιρία.

(4)

Η ενάσκηση και εκτέλεση όλων των δικαιωµάτων και όλων των εξουσιών που πηγάζουν από ή
είναι συναφείς µε την κατοχή οποιωνδήποτε µετοχών, µετοχικού κεφαλαίου, εγγράφων
αναγνώρισης χρεών ή άλλων χρεογράφων, περιλαµβανοµένων, τηρούµενης της γενικότητας
των πιο πάνω, όλων των εξουσιών αρνησικυρίας ή ελέγχου που θα περιέλθουν στην Εταιρία
ως αποτέλεσµα της κατοχής από αυτή κάποιας ειδικής αναλογίας στο εκδοθέν ή στο
ονοµαστικό ποσό αυτών και η παροχή διοικητικών ή άλλων εκτελεστικών, εποπτικών και
συµβουλευτικών υπηρεσιών για ή σε σχέση µε οποιαδήποτε εταιρία στην οποία η Εταιρία έχει
συµφέρον, µε τέτοιους όρους όπως η Εταιρία θα θεωρήσει σκόπιµο.
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(5)

Η ανάληψη και εκτέλεση υπό την ιδιότητα επιτρόπων ή θεµατοφυλάκων οποιωνδήποτε
καταπιστευµάτων ή εντολών σε όφελος τρίτων, των οποίων εντολών (trust) η ανάληψη είναι
επιθυµητή, καθώς επίσης και η ανάληψη των λειτουργηµάτων του εκτελεστή, διαχειριστή,
παραλήπτη, ταµία ή ελεγκτή, και η φύλαξη για οποιαδήποτε εταιρία, κυβερνητική αρχή ή
σώµα, οποιωνδήποτε µητρώων που σχετίζονται µε µετοχές, κεφάλαιο ή χρεόγραφα και η
ανάληψη οποιωνδήποτε καθηκόντων σχετικών µε την εγγραφή µεταβιβάσεων, την έκδοση
πιστοποιητικών ή άλλως.

(6)

Η ίδρυση και διοίκηση στην Κύπρο και στο εξωτερικό αµοιβαίων κεφαλαίων επενδύσεων
(mutual funds), αµοιβαίων κεφαλαίων (unit trusts), επενδύσεων και επιτροπικών ταµείων
επενδύσεων και η παροχή συµβουλών αναφορικά µε τις δραστηριότητες αυτές ή µερικές από
αυτές και η απαίτηση και χρέωση για τις υπηρεσίες αυτές είτε µε τη µορφή αµοιβής, είτε µε τη
µορφή προµήθειας, είτε µε τη µορφή διαµοιρασµού των κερδών, είτε µε τη µορφή συµµετοχής
ή άλλως πως, ή η δωρεάν εκτέλεση των υπηρεσιών αυτών ή οποιωνδήποτε από αυτές.

(7)

Η ίδρυση στην Κύπρο ή στο εξωτερικό εταιριών και συνδέσµων για την επιτέλεση ή εκτέλεση
επιχειρήσεων, έργων, σχεδίων ή επιχειρήσεων κάθε περιγραφής, είτε ιδιωτικού, είτε δηµόσιου
χαρακτήρα, και η απόκτηση, εγγύηση για τη διάθεση µετοχών ή οµολογιών (underwriting) και
διάθεση µετοχών και συµφερόντων σε τέτοιες εταιρείες ή συνδέσµους ή σε οποιαδήποτε άλλη
εταιρία ή σύνδεσµο ή στις επιχειρήσεις τους.

(8)

Η ανάληψη και διεξαγωγή κάθε φύσης, τύπου και είδους ασφαλιστικής εργασίας και/ή
ασφαλιστικής επιχείρησης συµπεριλαµβανοµένων των ακολούθων κλάδων, δηλ. Κλάδου
Ζωής, Βιοµηχανικού Κλάδου Ζωής, Κλάδου Επένδυσης Οµολόγων, Κλάδου Απόσβεσης
Αποθέµατος, Κλάδου Μηχανοκινήτων Οχηµάτων, Κλάδου Πυρός, Κλάδου Ατυχηµάτων,
Κλάδους Θαλάσσης, Αέρος, Μεταφορών, Κλάδου Ευθύνης Εργοδότη, Κλάδου Εργατικών
Αποζηµιώσεων, Κλάδου ∆ιάρρηξης ή Κλοπής, ως και οποιουδήποτε άλλου κλάδου
ασφαλιστικών εργασιών.

(9)

Η αγορά, ενοικίαση, ανταλλαγή, εκµίσθωση, ανέγερση, κατασκευή ή η µε οποιονδήποτε άλλο
τρόπο απόκτηση και κατοχή οποιασδήποτε ακίνητης περιουσίας ή συµφέροντος στην Κύπρο ή
σε οποιαδήποτε χώρα ή τόπο στον οποίο η Εταιρία σχεδιάζει να ιδρύσει ή έχει ιδρύσει
υποκατάστηµα ή γραφείο αντιπροσωπείας ή διεξάγει ή σκοπεύει να διεξάγει εργασίες. Η
αγορά, ανταλλαγή, ενοικίαση, ανέγερση, κατασκευή ή άλλως πως απόκτηση και κατοχή
οποιωνδήποτε γραφείων, οικιών, κτιρίων, κτηµάτων, δουλειών, αδειών ή δικαιωµάτων και
οποιασδήποτε ακίνητης ή κινητής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε είδους, που είναι αναγκαία ή
κατάλληλη για τις εργασίες της Εταιρίας, και η πώληση και ενοικίαση οποιουδήποτε από αυτά,
τα οποία δεν χρειάζεται η Εταιρία.

Οι λοιποί σκοποί της Εταιρίας εκτίθενται µε λεπτοµέρεια στο Ιδρυτικό Έγγραφο της Εταιρίας το
οποίο αποτελεί δηµόσιο έγγραφο, κατατεθειµένο στο γραφείο του Εφόρου Εταιριών στην Κύπρο.
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2.0

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

2.1

Σηµαντικοί Σταθµοί στην Ιστορία του Συγκροτήµατος

Οι σηµαντικότεροι σταθµοί της πέραν των εκατό χρόνων ιστορίας του Συγκροτήµατος της Τράπεζας
Κύπρου παρουσιάζονται πιο κάτω:
1899

Ίδρυση και λειτουργία του “Ταµιευτηρίου η Λευκωσία”.

1912

Μετονοµασία του Ταµιευτηρίου σε “Τράπεζα Κύπρου”, που αναγνωρίστηκε ως
ανώνυµη εταιρία.

1930

Συγχώνευση της Τράπεζας Κύπρου µε τραπεζικά ιδρύµατα των άλλων πόλεων και
επέκτασή της σ΄ ολόκληρη την Κύπρο.
Υιοθέτηση του αρχαίου κυπριακού νοµίσµατος µε την επιγραφή “ΚΟΙΝΟΝ
ΚΥΠΡΙΩΝ” ως εµβλήµατός της.

1944 – 1964

Ίδρυση της Κτηµατικής Τράπεζας Κύπρου (1944), των Γενικών Ασφαλειών
Κύπρου (1951), της Τράπεζας Κύπρου (Λονδίνο) (1955) για την εξυπηρέτηση της
Κυπριακής παροικίας του Ηνωµένου Βασιλείου και του Οργανισµού
Χρηµατοδοτήσεως Τράπεζας Κύπρου (1964).

1980 – 1990

Ανάληψη του κύκλου εργασιών της Τράπεζας Τσιάρτερτ στην Κύπρο και ίδρυση
του Κυπριακού Οργανισµού Επενδύσεων & Αξιών (CISCO) (1982).
Ένταξη της εταιρίας Κέρµια στο Συγκρότηµα (1983), ίδρυση του Πολιτιστικού
Ιδρύµατος Τραπέζης Κύπρου (1984) και της EuroLife (1989).

1991

Λειτουργία του πρώτου καταστήµατος της Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα.
Ίδρυση του Ιατρικού Ιδρύµατος Τράπεζας Κύπρου.

1992

Ίδρυση της Τράπεζας Κύπρου Φάκτορς.

1994

Ίδρυση της ABC Factors σε συνεργασία και µε ίση συµµετοχή της Alpha
Τράπεζας.
Αγορά και µετονοµασία της Karmazi Properties & Investments σε Kermia
Properties & Investments.

1995

Ίδρυση γραφείου αντιπροσωπείας στη Νότιο Αφρική.
Λειτουργία του BOC Global Equity Fund, του πρώτου διεθνούς αµοιβαίου
κεφαλαίου που δηµιουργήθηκε από κυπριακή τράπεζα.
Ίδρυση του Μουσείου Ιστορίας της Κυπριακής Νοµισµατοκοπίας.

1996

Ίδρυση της Bank of Cyprus (Channel Islands) και γραφείου αντιπροσωπείας στον
Καναδά.

1997

Ίδρυση στην Ελλάδα της εταιρίας Κύπρου Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις (Κύπρου
Leasing).

1998

Ίδρυση γραφείων αντιπροσωπείας στη Μόσχα και στη Νέα Υόρκη και της
Ανώνυµης Εταιρίας ∆ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων, Κύπρου ΑΕ∆ΑΚ.
Έναρξη λειτουργίας του Ογκολογικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου στη
Λευκωσία.

1999

Ίδρυση γραφείου αντιπροσωπείας στη Ρουµανία.
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2000

Εισαγωγή της µετοχής της Τράπεζας στο ΧΑ και έκδοση 39εκατ. µετοχών στο
ελληνικό επενδυτικό κοινό.
Ίδρυση της Τράπεζας Κύπρου Αυστραλία και λειτουργία των πρώτων
καταστηµάτων της.
Ίδρυση της Τράπεζα Κύπρου Αµοιβαία Κεφάλαια και BΟC Ventures.
Εισαγωγή της ηλεκτρονικής τραπεζικής για παροχή υπηρεσιών µέσω
εναλλακτικών καναλιών εξυπηρέτησης (διαδίκτυο, κινητή και σταθερή
τηλεφωνία).

2001

Σύσταση της Κύπρου Ασφαλιστική υποκαταστήµατος των Γενικών Ασφαλειών
στην Ελλάδα, και της Κύπρου Ζωής υποκαταστήµατος της EuroLife στην Ελλάδα.
Εξαγορά της Victory ΑΧΕΠΕΥ και µετονοµασία της σε Κύπρου ΑΧΕΠΕΥ
(Κύπρου Χρηµατιστηριακή).
Πώληση του µεριδίου (50%) της Τράπεζας Κύπρου στην ABC Factors στην Alpha
Τράπεζα.

2002

Έναρξη παροχής υπηρεσιών φάκτοριγκ στην Ελλάδα µέσω υπηρεσίας της
Τράπεζας.

2003

Σύσταση Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Έκδοσης Μεσοπρόθεσµων Οµολογιακών
∆ανείων (EMTN Programme).

2004

Συγχώνευση εργασιών της Τράπεζας Κύπρου (Λονδίνο) µε το κατάστηµα της
Τράπεζας Κύπρου στο Ηνωµένο Βασίλειο.

3.0

∆ΟΜΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ - ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

3.1

∆οµή Συγκροτήµατος

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τις εταιρίες, πέραν της Τράπεζας Κύπρου, η οποία είναι η
ιθύνουσα εταιρία του Συγκροτήµατος, που µαζί µε την Τράπεζα αποτελούν το Συγκρότηµα
Τράπεζας Κύπρου. Ο πίνακας παρουσιάζει για κάθε εταιρία κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2004:
•
•
•
•
•

την έδρα της,
το συνολικό εκδοθέν κεφάλαιό της,
το αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο,
τα λοιπά αποθεµατικά, και
τα αποτελέσµατα χρήσης 2004 µετά τη φορολογία.
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Έδρα
Όνοµα Εταιρίας 1

Κτηµατική Τράπεζα Κύπρου Λτδ
2

Κύπρος

Εκδοθέν
Κεφάλαιο
£ εκατ.

Αποθεµατικό
από Έκδοση
Μετοχών
Υπέρ το Άρτιο
£ εκατ.

3,00

Λοιπά
Αποθεµατικά
£ εκατ.

Κέρδη/
(Ζηµιές)
Μετά τη
Φορολογία
£ εκατ.

1,08

0,03

12,15

4,67

Ηνωµένο
Βασίλειο

32,09

Αυστραλία

21,55

-

(3,23)

0,76

Channel
Islands

14,77

-

6,74

2,70

Οργανισµός Χρηµατοδοτήσεως
Τράπεζας Κύπρου Λτδ

Κύπρος

1,00

-

0,10

4,13

Κύπρου Χρηµατοδοτικές
Μισθώσεις ΑΕ (Κύπρου Leasing)

Ελλάδα

15,02

-

1,58

1,03

Κύπρου Ανώνυµη Εταιρία Οχηµάτων –
Καταναλωτικών Αγαθών (Κύπρου
Εµπορική)

Ελλάδα

0,03

-

0,75

0,18

Τράπεζα Κύπρου Φάκτορς Λτδ

Κύπρος

0,50

-

2,81

1,23

Κυπριακός Οργανισµός Επενδύσεων και
Αξιών Λτδ (CISCO)

Κύπρος

22,00

-

(20,32)

(0,56)

Κύπρου ΑΧΕΠΕΥ (Κύπρου
Χρηµατιστηριακή)

Ελλάδα

1,70

-

(0,34)

(0,20)

BOC Ventures Ltd

Κύπρος

0,50

-

(0,64)

(0,01)

Τεύκρος Επενδύσεις Λτδ

Κύπρος

0,01

-

(4,78)

(2,47)

Tefkros Investments (CI) Ltd

Channel
Islands

18,33

-

(11,91)

(0,31)

Τράπεζα Κύπρου Αµοιβαία
Κεφάλαια Λτδ

Κύπρος

0,40

-

(0,37)

(0,04)

Κύπρου ΑΕ∆ΑΚ

Ελλάδα

0,87

-

1,31

0,71

BOC International Fund
Management Ltd

Ιρλανδία

0,08

-

0,27

0,07

Γενικές Ασφάλειες Κύπρου Λτδ

Κύπρος

3,00

-

6,45

3,67

Κύπρου Ασφαλιστικές Υπηρεσίες
ΜΕΠΕ

Ελλάδα

0,01

-

0,06

(0,03)

EuroLife Ltd
Κέρµια Λτδ
Kermia Hotels Ltd 3
Kermia Properties and Investments Ltd
Κύπρου Ακίνητα ΑΕ
JCC Payment Systems Ltd

Κύπρος
Κύπρος
Κύπρος
Κύπρος
Ελλάδα
Κύπρος

9,15

0,23
-

6,37
11,04
6,62
1,99
0,05
15,43

4,32
1,45
0,17
0,13
(0,08)
4,52

Old Company (BCL) Ltd

Bank of Cyprus Australia Pty Ltd
Bank of Cyprus (Channel Islands) Ltd

-

1,50
0,75
5,32
0,03
1,00

1. Το ποσοστό συµµετοχής (άµεσο και έµµεσο) της Τράπεζας Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ στην κάθε
εταιρία είναι 100%, εκτός από το ποσοστό συµµετοχής της Τράπεζας στην JCC Payment Systems
Ltd το οποίο είναι 45%.
2. Η εταιρία Bank of Cyprus (London) Ltd έχει µετονοµαστεί σε Old Company (BCL) Ltd και από
την 1η Νοεµβρίου 2004 είναι αδρανής.
3. Αποτελεί θυγατρική εταιρία κατά 100% της Kermia Ltd.
Η Τράπεζα Κύπρου κατέχει ποσοστό 21,8% του εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου της Universal
Life Insurance Company Ltd το οποίο ανερχόταν στις 30 Ιουνίου 2005 σε £6,6 εκατ. Η εταιρία
αυτή ασχολείται µε ασφαλιστικές υπηρεσίες κλάδου ζωής στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Το
Συγκρότηµα δεν ασκεί σηµαντικό έλεγχο στη διεύθυνση της εταιρίας.
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Η δοµή του Συγκροτήµατος (συµπεριλαµβανοµένων των άµεσων και έµµεσων συµµετοχών) κατά
την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου παρουσιάζεται πιο κάτω:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ∆
Ιθύνουσα Εταιρία Συγκροτήµατος
Τραπεζικές Εργασίες
Κύπρος – Ελλάδα – Ηνωµένο Βασίλειο

100%

ΚΥΠΡΟΣ

100%

Κτηµατική
Τράπεζα Κύπρου
Λτδ
Τραπεζικές
Εργασίες

Ο ργανισµός
Χρηµατοδοτήσεως
Τράπεζας Κ ύπρου
Λ τδ
Ενοικιαγορά/Leasing

100%

100%

Γενικές Ασφάλειες
Κύπρου Λτδ
Ασφάλειες Γενικού
Κλάδου
Κύπρος – Ελλάδα

EuroLife Ltd
Ασφάλειες
Κλάδου Ζωής
Κύπρος – Ελλάδα

100%

100%

Τράπεζα Κύπρου
Φάκτορς Λτδ
Υπηρεσίες
Φάκτοριγκ

Κυπριακός
Οργανισµός
Επενδύσεων και Αξιών
Λτδ (CISCO)
Χρηµατοεπενδυτικές
Υπηρεσίες

100%

BOC Ventures
Ltd
∆ιαχείριση Επενδύσεων
Επιχειρηµατικού
Κεφαλαίου

Τράπεζα Κύπρου
Αµοιβαία Κεφάλαια
Λτδ
∆ιάθεση
Αµοιβαίων
Κεφαλαίων

100%

100%

45%

Kermia Properties and
Investments Ltd
Ανάπτυξη Ακινήτων

JCC Payment
Systems Ltd
Επεξεργασία
Συναλλαγών
Πιστωτικών Καρτών

Τεύκρος Επενδύσεις
Λτδ
Επενδυτικό Ταµείο

100%

100%

100%

Κύπρου Εµπορική ΑΕ
Χρηµατοδοτήσεις
Καταναλωτικών
Αγαθών

Κύπρου Ακίνητα ΑΕ
Εκµετάλλευση
Ακινήτων

Κύπρου Ασφαλιστικές
Υπηρεσίες ΜΕΠΕ
Πρακτόρευση
Ασφαλειών Γενικού
Κλάδου

100%

Κέρµια Λτδ
Ανάπτυξη και
∆ιαχείριση Ακινήτων

100%

100%

Kermia Hotels
Ltd
Ξενοδοχειακές
Επιχειρήσεις

100%

ΕΛΛΑ∆Α

Κύπρου ΑΕ∆ΑΚ
∆ιαχείριση Αµοιβαίων
Κεφαλαίων

100%

Κύπρου ΑΧΕΠΕΥ
Χρηµατοεπενδυτικές
Υπηρεσίες

100%

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
& ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ

Bank of Cyprus
(Channel Islands) Ltd
Τραπεζικές Εργασίες

100%

Κύπρου
Χρηµατοδοτικές
Μισθώσεις
Leasing Α.Ε
(Κύπρου Leasing)
Υπηρεσίες Leasing

100%

100%

BOC International
Fund Management
Ltd
∆ιαχείριση Αµοιβαίων
Κεφαλαίων
(Ιρλανδία)

Old Company
(BCL) Ltd
Αδρανής

100%

Tefkros Investments
(CI) Ltd
Επενδυτικό Ταµείο
(Guernsey)

100%

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Bank of Cyprus
Australia Pty Ltd
Τραπεζικές Εργασίες
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3.2

Ανασκόπηση ∆ραστηριοτήτων του Συγκροτήµατος

3.2.1 Τραπεζικές Υπηρεσίες
3.2.1.1 Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ
Η Τράπεζα Κύπρου είναι η ιθύνουσα εταιρία του Συγκροτήµατος και προσφέρει ένα ευρύ φάσµα
χρηµατοοικονοµικών προϊόντων και υπηρεσιών σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και δηµόσιους
οργανισµούς. Η Τράπεζα κατέχει ηγετική θέση στην Κύπρο, όπου λειτουργεί µέσω 163 σηµείων
εξυπηρέτησης. Στο εξωτερικό, η Τράπεζα έχει µια σηµαντική παρουσία. Από το 1991, άρχισε τη
δυναµική της επέκταση στην Ελλάδα και σταδιακά επεκτάθηκε σε ολόκληρη τη χώρα, όπου σήµερα
προσφέρει ένα πλήρες φάσµα χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών µέσω 100 καταστηµάτων.
Επιπλέον, η Τράπεζα λειτουργεί γραφεία αντιπροσωπείας στις ΗΠΑ, Καναδά, Νότιο Αφρική, Ρωσία
και Ρουµανία. Το 1997, η Τράπεζα ίδρυσε κατάστηµα στο Λονδίνο. Σήµερα λειτουργούν έξι
καταστήµατα της Τράπεζας στο Ηνωµένο Βασίλειο, τα οποία εξυπηρετούν κυρίως την κυπριακή και
ελληνική παροικία.
Υπηρεσίες προς τον Iδιώτη Πελάτη και τις Mικροµεσαίες Eπιχειρήσεις
•

∆ίκτυο Kαταστηµάτων και Aνάπτυξη Προϊόντων

Στην Κύπρο:
Η Τράπεζα Κύπρου έχει υιοθετήσει µια πολυδιάστατη προσέγγιση όσον αφορά την εξυπηρέτηση
του Ιδιώτη Πελάτη και των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), στην Κύπρο, στην Ελλάδα και
στις άλλες χώρες που διατηρεί παρουσία.
Το δίκτυο των καταστηµάτων του Συγκροτήµατος υποστηριζόµενο από ένα πλήρες φάσµα
εναλλακτικών δικτύων εξυπηρέτησης, καλύπτει πλήρως τις ανάγκες τόσο των Ιδιωτών πελατών όσο
και των ΜΜΕ.
Μια ολοκληρωµένη σειρά προϊόντων προσφέρεται στους πελάτες σε
ανταγωνιστικές τιµές, όπως καταθέσεις, επενδυτικά και ασφαλιστικά προϊόντα, χορηγήσεις,
επιχειρηµατικά, καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες και τρεχούµενοι
λογαριασµοί. Η Τράπεζα εξελίσσει συνεχώς την υποδοµή της µέσω αυτοµατοποιήσεων και
κεντρικοποιήσεων, ενέργειες οι οποίες συµβάλλουν στη µείωση των εξόδων της και προσφέρουν
ταχύτερη εξυπηρέτηση στον πελάτη.
Παράλληλα, η Τράπεζα αναπτύσσει νέα συστήµατα και εφαρµογές που έχουν πάντα ως στόχο την
αύξηση της παραγωγικότητας και τη µείωση του κόστους. Στα πλαίσια αυτά συνεχίζεται η
ανάπτυξη του συστήµατος ∆ιαχείρισης Πελατείας CRM (Customer Relationship Management) και
ήδη χρησιµοποιούνται εφαρµογές του από πολλές εταιρίες και υπηρεσίες του Συγκροτήµατος.
Στην Ελλάδα:
O τοµέας ΜΜΕ και Ναυτιλιακών Εργασιών εξυπηρετεί τις µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις µε
ετήσιο κύκλο εργασιών µέχρι €12 εκατ. και τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως µεγέθους.
Για το σκοπό αυτό, έχουν δηµιουργηθεί 53 χρηµατοδοτικά κέντρα (Business Centres) ανά την
Ελλάδα, κατανεµηµένα σε έξι περιφέρειες. ∆εδοµένης της σπουδαιότητας των ΜΜΕ για την
ελληνική οικονοµία, η Τράπεζα έχει προγραµµατίσει για το 2005 την αύξηση του αριθµού των
Business Centres κατά τουλάχιστον οκτώ, καλύπτοντας σε ικανοποιητικό βαθµό την ελληνική
επικράτεια.
Τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Τράπεζας στον τοµέα των ΜΜΕ είναι η εξειδίκευση που
προσφέρουν τα Βusiness Centres, και η ταχύτητα και ευελιξία, στοιχεία που δηµιουργούν ιδιαίτερη
σχέση µε τον πελάτη.
Στον τοµέα Ιδιωτών, η Τράπεζα Κύπρου Ελλάδας, υλοποιώντας ένα σχέδιο ταχύρυθµης ανάπτυξης
στον ελληνικό χώρο, αριθµούσε 100 καταστήµατα στο τέλος Αυγούστου 2005 σε όλη την Ελλάδα,
µε στόχο τα 120 µέχρι τα µέσα του 2006.
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Στο Ηνωµένο Βασίλειo:
Η Τράπεζα Κύπρου στο Ηνωµένο Βασίλειο εξακολουθεί να επικεντρώνεται στον κύριο τοµέα
δραστηριοτήτων της, την εξυπηρέτηση των ΜΜΕ. Παράλληλα, συνέχισε να εξυπηρετεί τους
Ιδιώτες πελάτες της και τις Μεγάλες Επιχειρήσεις, δίνοντας έµφαση στην προσωπική επαφή µε
όλους τους πελάτες.
Η συγχώνευση των εργασιών της θυγατρικής εταιρίας της Τράπεζας, Τράπεζα Κύπρου (Λονδίνο),
µε το κατάστηµα της Τράπεζας Κύπρου στο Ηνωµένο Βασίλειο ολοκληρώθηκε το τελευταίο
τρίµηνο του 2004 µε αποτέλεσµα να αποδεσµευτούν σηµαντικά κεφάλαια. Η συγχώνευση δεν
επηρέασε την εξυπηρέτηση των πελατών ούτε τον αριθµό των καταστηµάτων που λειτουργεί το
Συγκρότηµα στο Ηνωµένο Βασίλειο.
•

Eναλλακτικά ∆ίκτυα Eξυπηρέτησης

Στην Κύπρο, η Τράπεζα Κύπρου µέσω της Yπηρεσίας Direct Banking παρέχει στους πελάτες τη
δυνατότητα να διεκπεραιώσουν τις τραπεζικές τους συναλλαγές εύκολα, γρήγορα και µε πλήρη
ασφάλεια όλο το 24ωρο, καθόλη τη διάρκεια της εβδοµάδας, µέσω του τηλεφώνου, του διαδικτύου,
της κινητής τηλεφωνίας, και των Αυτόµατων Ταµειακών Μηχανών (ΑΤΜs).
Στην Ελλάδα, τα εναλλακτικά δίκτυα εξυπηρέτησης περιλαµβάνουν επίσης το διαδίκτυο, σταθερή
και κινητή τηλεφωνία και ΑΤΜs. Το πρώτο τρίµηνο του 2004 τέθηκε σε λειτουργία η νέα
εφαρµογή Ιnternet Βanking (ενηµέρωση και διενέργεια συναλλαγών µέσω διαδικτύου) η οποία
προσφέρει ένα ευρύ φάσµα δυνατοτήτων τόσο για ιδιώτες όσο και για επιχειρήσεις, αξιοποιώντας
περαιτέρω τις επενδύσεις της Τράπεζας Κύπρου σε εφαρµογές διαχείρισης πελατειακών σχέσεων
(CRM).
Στο Ηνωµένο Βασίλειο εκτός από εξυπηρέτηση µέσω ΑΤΜs, παρέχεται και εξυπηρέτηση µέσω
διαδικτύου.
Οι υπηρεσίες/συναλλαγές που προσφέρονται ανανεώνονται και αναβαθµίζονται συνεχώς για να
παρέχεται στους πελάτες όσο το δυνατό καλύτερη και πιο ποιοτική εξυπηρέτηση.
•

Πλαστικό Xρήµα

Στην Κύπρο η Τράπεζα Κύπρου έχει πια καθιερωθεί ως πρωτοπόρος στον τοµέα των καρτών
διατηρώντας τη µεγάλη διαφορά σε µερίδιο αγοράς από τον ανταγωνισµό. Στο τέλος του 2004,
υπολογίζεται, µε βάση τις κινήσεις καρτών για αγορές, ότι το µερίδιο αγοράς της Τράπεζας Κύπρου
στον τοµέα των καρτών ανερχόταν στο 45%. Η Τράπεζα Κύπρου εκδίδει σήµερα κάρτες VISA,
MasterCard, Diners Club και American Express. Στα πλαίσια της στρατηγικής της για την όσο το
δυνατό ευρύτερη κάλυψη των αναγκών της αγοράς, η Τράπεζα Κύπρου προχώρησε στην εισαγωγή
της νέας διάφανης πιστωτικής Κάρτας Blue από την American Express
Στην Ελλάδα, η Τράπεζα Κύπρου προσφέρει τις κάρτες Visa, Mastercard, Electron Credit Visa,
Corporate Visa και Club Nokia Visa Plus. Κατά το 2004, η Τράπεζα Κύπρου παρουσίασε τις νέες
εταιρικές κάρτες της (Κλασική, Χρυσή και Platinum), καλύπτοντας τις ανάγκες των εταιριώνπελατών της για εύκολη και αναλυτική παρακολούθηση των δαπανών τους, παραµετροποίηση των
δυνατοτήτων κάθε κάρτας που θα επιλέξουν για τα στελέχη τους, καθώς επίσης για ασφαλιστική
κάλυψη στα ταξίδια τους. Το αποτέλεσµα ήταν η κατά 40% περίπου αύξηση του αριθµού των
εταιρικών καρτών σε κυκλοφορία και αντίστοιχα του κύκλου εργασιών.
O Tοµέας των Mεγάλων Eπιχειρήσεων
•

Xρηµατοπιστωτικά Kέντρα & Aνάπτυξη Yπηρεσιών

Στην Κύπρο:
Στην Κύπρο, η Τράπεζα έχει εδραιώσει τη θέση της, ως ίσως η κορυφαία τράπεζα της νήσου σε ό,τι
αφορά τις Μεγάλες Επιχειρήσεις, διατηρώντας, αλλά και διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιό της. Μέσω
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των 13 εξειδικευµένων µονάδων της (Corporate Banking Centres), η Τράπεζα Κύπρου προσφέρει
ποικιλία υπηρεσιών και προϊόντων, πάντοτε σε στενή συνεργασία µε τις θυγατρικές της εταιρίες.
Στην Ελλάδα:
Στην Ελλάδα, η ∆ιεύθυνση Μεγάλων Επιχειρήσεων (Corporate Banking Division-CBD) συνεχίζει
την ανοδική και κερδοφόρα πορεία της µέσα στο απόλυτα ανταγωνιστικό και µεταβαλλόµενο
περιβάλλον της ελληνικής τραπεζικής αγοράς.
Η µεθοδολογία του Corporate Banking Ελλάδας για την αρτιότερη εξυπηρέτηση των Μεγάλων
Επιχειρήσεων, εκτός του απαιτούµενου επαγγελµατισµού του προσωπικού, χαρακτηρίζεται από
άριστη εξυπηρέτηση, εξειδίκευση, ευελιξία, ταχύτητα και ανθρώπινη προσέγγιση. Βασικός στόχος
για το 2005 είναι η περαιτέρω διείσδυση στον ευρύτερο χώρο των υγιών µεγάλων επιχειρήσεων, µε
παράλληλη αύξηση των µεγεθών και της κερδοφορίας, φροντίζοντας ταυτόχρονα για την
αποτελεσµατική διαχείριση των πιστωτικών κινδύνων και τη διαµόρφωση της ποιότητας του
χαρτοφυλακίου σε υψηλά επίπεδα.
•

Yπηρεσίες Φάκτοριγκ στην Eλλάδα

H Υπηρεσία της Tράπεζας, Κύπρου Factors, ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Απρίλη του 2002
προσφέροντας υπηρεσίες φάκτοριγκ και κατάφερε σε λιγότερο από τρία χρόνια πλήρους
λειτουργίας να καθιερωθεί µεταξύ των κορυφαίων εταιριών / διευθύνσεων του χώρου. Βάσει του
κύκλου εργασιών (συνολική αξία προς διαχείριση απαιτήσεων) για το 2004 η Υπηρεσία της
Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα, Κύπρου Factors βρισκόταν στην τρίτη θέση. Το µερίδιο που
κατέχει η Κύπρου Factors βρίσκεται περίπου στο 15%.
•

Υπηρεσίες Private Banking

H Υπηρεσία Private Banking προσφέρει ένα ευρύ φάσµα διεθνών επενδυτικών προϊόντων σε
συνδυασµό µε υψηλής ποιότητας χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών. ∆ιαθέτει γραφεία στην Κύπρο,
Ελλάδα και Channel Islands, ενώ η στενή συνεργασία µε την Τράπεζα Κύπρου στο Ηνωµένο
Βασίλειο, Τράπεζα Κύπρου Αυστραλία και τα Γραφεία Αντιπροσωπείας στις υπόλοιπες χώρες όπου
το Συγκρότηµα διατηρεί παρουσία, διασφαλίζει την εξυπηρέτηση των πελατών στις χώρες αυτές.
Τα προϊόντα της Υπηρεσίας Private Banking, απευθύνονται σε άτοµα µε σηµαντικά κεφάλαια για
επένδυση, καθώς και σε θεσµικούς επενδυτές στην Κύπρο, Ελλάδα, Ηνωµένο Βασίλειο και Channel
Islands.
Η Υπηρεσία προσφέρει µια µεγάλη επιλογή διεθνών επενδυτικών προϊόντων, όπως σχέδια
καταθέσεων προϊόντα εγγυηµένου κεφαλαίου, που παρέχουν τη δυνατότητα υψηλής απόδοσης
χωρίς τον κίνδυνο µείωσης του αρχικού κεφαλαίου. Η απόδοσή τους µπορεί να είναι συνδεδεµένη
είτε µε την απόδοση χρηµατιστηριακών δεικτών στο εξωτερικό. Μέσω της συνεργασίας µε την
ελβετική τράπεζα UBS (από το 1995), προσφέρεται στους επενδυτές η δυνατότητα επιλογής
ανάµεσα σε ένα ευρύ φάσµα από αµοιβαία κεφάλαια της UBS.
Το φάσµα των προϊόντων της Υπηρεσίας εµπλουτίζεται συνεχώς µε νέα πρωτοποριακά,
πολυδιαχειριστικά αντισταθµιστικά ταµεία (multi-manager hedge funds), αµοιβαία κεφάλαια και
διεθνείς χρηµατιστηριακές υπηρεσίες
•

∆ιαχείριση ∆ιαθεσίµων Συγκροτήµατος

Η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων Συγκροτήµατος (Υ∆∆Σ) έχει την ευθύνη της ενεργούς
διαχείρισης των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του Συγκροτήµατος στο πλαίσιο στρατηγικής
που καθορίζεται από την Επιτροπή ∆ιαχείρισης των Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού
Συγκροτήµατος (Ε∆ΕΠ-ΑLCO). Η Υ∆∆Σ δραστηριοποιείται στις αγορές του συναλλάγµατος,
χρήµατος, οµολόγων και παραγώγων.
Στόχος είναι η αύξηση της επικερδότητας της
επιχειρηµατικής δραστηριότητας του Συγκροτήµατος µέσω της αποτελεσµατικής διαχείρισης των
ρευστών διαθεσίµων και των υποχρεώσεων (wholesale funding), των κινδύνων συναλλάγµατος,
επιτοκίων και ρευστότητας, καθώς και της ορθής τιµολόγησης και του κατάλληλου σχεδιασµού των
προϊόντων. Η Υ∆∆ Κύπρου κατέχει κυρίαρχη θέση στην αγορά συναλλάγµατος της κυπριακής
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λίρας, στην αγορά χαρτονοµισµάτων και στην πρωτογενή αγορά των Aξιογράφων που εκδίδονται
από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία.
Σ’ ό,τι αφορά την αξιοποίηση συνεργιών µεταξύ των τραπεζικών µονάδων του Συγκροτήµατος (που
έχει τεθεί ως ευρύτερος στόχος), η Υ∆∆Σ, σε συνεργασία µε άλλες Υπηρεσίες της Τράπεζας, θα
προχωρήσει στην αξιολόγηση µεθόδων διεκπεραίωσης των εργασιών των Dealing Rooms και των
Settlement Departments πάνω σε ενοποιηµένη βάση.
•

Kέντρα ∆ιεθνών Tραπεζικών Εργασιών (IBUs)

Τα Κέντρα ∆ιεθνών Τραπεζικών Εργασιών (International Business Units) της Τράπεζας τα οποία
λειτουργούν στην Κύπρο από το 1991 (Λευκωσία, Λεµεσό, Λάρνακα, Πάφο) προσφέρουν υψηλού
επιπέδου εξυπηρέτηση σε ένα καθιερωµένο και αναγνωρισµένο πλέον τοµέα, συµβάλλοντας
σηµαντικά στην επικερδότητα του Συγκροτήµατος.
Κύρια χαρακτηριστικά τους είναι η ευελιξία και η αναπροσαρµογή των προσφερόµενων υπηρεσιών,
ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες της συνεχώς µεταβαλλόµενης αυτής αγοράς. Στα πλαίσια αυτά
εµπίπτει και η συνεχιζόµενη προσπάθεια για βελτίωση και αναβάθµιση της τεχνολογίας µε σκοπό
την αποτελεσµατικότερη διεκπεραίωση των εργασιών. Παράλληλα, µε τη συνεχή αύξηση του
αριθµού του προσωπικού, αλλά και µε τη συστηµατική εκπαίδευση και ανάπτυξή του, επιτυγχάνεται
η όσο το δυνατό πληρέστερη προσωπική εξυπηρέτηση των πελατών, παρά τις γεωγραφικές
αποστάσεις που επιβάλλει η τήρηση ενός µεγάλου διεθνούς πελατολογίου.
•

Γραφεία Aντιπροσωπείας

H δυναµική παρουσία της Τράπεζας Κύπρου επεκτείνεται σε πέντε χώρες µε Γραφεία
Aντιπροσωπείας στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, Νότιο Αφρική, Καναδά, Ρωσία και Ρουµανία.
Με παρουσία στα κέντρα των πιο δραστήριων παροικιών της Νέας Υόρκης, του Τορόντο και του
Τζοχάνεσπουργκ η Τράπεζα Κύπρου πλαισιώνει και υποστηρίζει τους απόδηµους µε τις υπηρεσίες
της. Μέσω του έµπειρου και κατάλληλα καταρτισµένου προσωπικού, τα Γραφεία Αντιπροσωπείας
του Συγκροτήµατος παρέχουν ενηµέρωση, πληροφορίες και πρόσβαση σε όλο το φάσµα των
υπηρεσιών του Συγκροτήµατος τόσο στην Κύπρο, όσο και στην Ελλάδα, αντιπροσωπεύοντάς το
επάξια στο εξωτερικό.
Τα Γραφεία της Ρωσίας και Ρουµανίας έχουν επίσης καθιερωθεί ως σηµαντικά σηµεία προώθησης
της Κύπρου ως κέντρο παροχής υπηρεσιών και διεθνών εργασιών. Η στρατηγικής σηµασίας
παρουσία και λειτουργία των Γραφείων στις πιο πάνω χώρες ενδυναµώνεται µε τη συνεχή
παρακολούθηση και αξιολόγηση των κοινωνικοοικονοµικών µεταβολών. Η επιτυχηµένη αυτή
παρουσία οδήγησε το Συγκρότηµα στην απόφαση να ανοίξει δεύτερο Γραφείο στη Ρωσία, στην
Αγία Πετρούπολη, το οποίο αναµένεται να λειτουργήσει εντός του 2005.
3.2.1.2 Κτηµατική Τράπεζα Κύπρου Λτδ
Ειδικεύεται κυρίως στη χορήγηση µεσοπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων δανείων για την ανάπτυξη
της τουριστικής και µεταποιητικής βιοµηχανίας στην Κύπρο
3.2.1.3 Bank of Cyprus Australia Pty Ltd
Ιδρύθηκε το 2000 ως πλήρως εξηρτηµένη εταιρία του Συγκροτήµατος, µε σκοπό τη διεξαγωγή
τραπεζικών εργασιών στην Αυστραλία. Είναι η πρώτη τράπεζα που δηµιουργείται στην Αυστραλία
από κυπριακό ή ελληνικό τραπεζικό οργανισµό. Λειτουργεί µέσω εννέα καταστηµάτων (εκ των
οποίων τα δύο επικεντρώνονται στην εξυπηρέτηση µικροµεσαίων και µεγάλων επιχειρήσεων), και
ενός Γραφείου Αντιπροσωπείας. Η Τράπεζα προσφέρει ένα συνεχώς αυξανόµενο φάσµα
τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών που αποτείνονται στην κυπριακή και ελληνική κοινότητα της
Αυστραλίας.
Στο σύντοµο χρονικό διάστηµα της λειτουργίας της, η Τράπεζα Κύπρου Αυστραλία έχει καταφέρει
να διεισδύσει µε επιτυχία στην τοπική κυπριακή και ελληνική παροικία και να προσελκύσει
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αξιόλογη ποιοτική πελατεία. Τα Corporate Business Centres της Τράπεζας Κύπρου Αυστραλία
εξειδικεύονται στην εξυπηρέτηση εταιρικών πελατών.
3.2.1.4 Bank of Cyprus (Channel Islands) Ltd
Λειτουργεί από το 1996 στο Guernsey, Channel Islands, ένα από τα πιο φηµισµένα
χρηµατοοικονοµικά κέντρα του κόσµου, ως εξουσιοδοτηµένη υπεράκτια τράπεζα. Η Τράπεζα
Κύπρου (Channel Islands) προσφέρει πρωτοποριακά σχέδια καταθέσεων και χορηγήσεων.
Προσφέρει επίσης υπηρεσίες Private Banking, καθώς και διεθνείς επενδυτικές και χρηµατιστηριακές
υπηρεσίες.
3.2.2 Yπηρεσίες Eνοικιαγοράς και Leasing
Το Συγκρότηµα δραστηριοποιείται στον τοµέα της χρηµατοδότησης επενδύσεων σε πάγιο
ενεργητικό και αγορών κινητών περιουσιακών στοιχείων για καταναλωτικούς σκοπούς µέσω των
θυγατρικών του εταιριώνֹ του Οργανισµού Χρηµατοδοτήσεως Τράπεζας Κύπρου, µε έδρα τη
Λευκωσία και της Κύπρου Leasing, µε έδρα την Αθήνα.
3.2.2.1 Οργανισµός Χρηµατοδοτήσεως Τράπεζας Κύπρου Λτδ
Ο µεγαλύτερος χρηµατοδοτικός οργανισµός στην Κύπρο. ∆ραστηριοποιείται στον τοµέα της
ενοικιαγοράς και leasing, χρηµατοδοτώντας αγορές οχηµάτων, µηχανηµάτων, ηλεκτρονικών ειδών
και άλλου εξοπλισµού. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες ενοικιαγοράς και leasing προσφέρονται τόσο
µέσω των καταστηµάτων του Οργανισµού Χρηµατοδοτήσεως Τράπεζας Κύπρου (ΟΧΤΚ) όσο και
µέσω του δικτύου της Τράπεζας. Παράλληλα, η εξυπηρέτηση των πελατών γίνεται και απευθείας
στο σηµείο πώλησης, δηλαδή στους χώρους των εµπόρων/ πωλητών αγαθών, χωρίς να χρειάζεται οι
πελάτες να επισκεφθούν οποιοδήποτε κατάστηµα της Τράπεζας ή του ΟΧΤΚ.
Ο ΟΧΤΚ σε συνεργασία µε τους άλλους χρηµατοδοτικούς οργανισµούς και κάτω από την οµπρέλα
του Συνδέσµου Χρηµατοδοτικών Οργανισµών Κύπρου προχώρησε στον καταρτισµό προσχεδίου για
το νοµοθετικό πλαίσιο του leasing, το οποίο βρίσκεται στη Νοµική Υπηρεσία του Κράτους για
τελική επεξεργασία και προώθησή του για ψήφιση από τη Βουλή.
3.2.2.2 Κύπρου Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις ΑΕ (Κύπρου Leasing)
Η Κύπρου Leasing αποτελεί σηµαντικό ανταγωνιστή στην αγορά και συγκαταλέγεται σταθερά τα
τελευταία δύο χρόνια στις τρεις µεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου. Το κυριότερο συγκριτικό
πλεονέκτηµα της εταιρίας είναι η γρήγορη και ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών. Το Customer
Service Desk που λειτουργεί τα τελευταία δύο χρόνια παρέχει άµεση τηλεφωνική εξυπηρέτηση των
υφιστάµενων πελατών και έχει συµβάλει στο καλό όνοµα και τη φήµη της εταιρίας.
Η Κύπρου Leasing κατέχει ηγετική θέση στο χώρο του vendor leasing και διατηρεί ισχυρές
εµπορικές σχέσεις µε συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα στο χώρο των φορτηγών αυτοκινήτων,
µηχανηµάτων έργων, εκτυπωτικών και ιατρικών µηχανηµάτων. Τα προϊόντα της εταιρίας
απευθύνονται κυρίως σε ελεύθερους επαγγελµατίες και ΜΜΕ και ενισχύονται συνεχώς. Το leasing
ακινήτων αποτελεί επίσης σηµαντικό µέρος των συνολικών χρηµατοδοτήσεων .
Η εταιρία συνεχίζει να πρωτοπορεί διατηρώντας το πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001.
3.2.2.3 Kύπρου Εµπορική ΑΕ
Η Κύπρου Εµπορική συστάθηκε το 1999 µε σκοπό την παροχή καταναλωτικών δανείων στην
Ελλάδα. Με την αλλαγή της νοµοθεσίας για την Καταναλωτική Πίστη των Ιδιωτών και την
απελευθέρωση των καταναλωτικών δανείων, ο κύριος όγκος εργασιών της εταιρίας έχει µεταφερθεί
εντός της Tράπεζας Kύπρου Eλλάδας.
3.2.3

Υπηρεσίες Φάκτοριγκ

Όπως αναφέρθηκε στο 3.2.1.1 πιο πάνω, η Τράπεζα Κύπρου στην Ελλάδα προσφέρει µέσω της
υπηρεσίας της Κύπρου Factors υπηρεσίες φάκτοριγκ στην Ελλάδα.
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3.2.3.1 Τράπεζα Κύπρου Φάκτορς Λτδ
Λειτουργεί στην Κύπρο και ασχολείται µε την παροχή υπηρεσιών φάκτοριγκ, προεξόφλησης
τιµολογίων και προεξόφλησης επιταγών για συναλλαγές εσωτερικού και εξωτερικού. Πέραν της
χρηµατοδότησης κεφαλαίου κίνησης, παρέχει στους προµηθευτές εξειδικευµένες υπηρεσίες
διαχείρισης καθολικού πωλήσεων και είσπραξης από χρεώστες, ασφαλιστική κάλυψη έναντι
επιχειρηµατικών κινδύνων καθώς επίσης και συµβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν θέµατα
πιστωτικής πολιτικής και ευρύτερης διαχείρισης κεφαλαίου κίνησης.
∆ιαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO – 9002 από το Μάιο του 1998.
Κατά το 2004, η Τράπεζα Κύπρου Φάκτορς προχώρησε στην παροχή υπηρεσιών µέσω διαδικτύου
τόσο προς τους πελάτες όσο και προς τους χρεώστες. Οι συγκεκριµένες υπηρεσίες προσφέρονται
για πρώτη φορά στην Κύπρο από εταιρία φάκτοριγκ και παρέχουν στην Τράπεζα Κύπρου Φάκτορς
συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι του ανταγωνισµού. Κυρίαρχος στόχος της Τράπεζας Κύπρου
Φάκτορς συνεχίζει να είναι η ικανοποιητική και σταθερή αύξηση της κερδοφορίας της και η
εδραίωση της ηγετικής της θέσης στην κυπριακή αγορά.
3.2.4

Χρηµατοεπενδυτικές Υπηρεσίες

Το Συγκρότηµα δραστηριοποιείται στον τοµέα των χρηµατοεπενδυτικών υπηρεσιών µε δύο
εταιρίες: τον Κυπριακό Οργανισµό Επενδύσεων και Αξιών (CISCO) στην Κύπρο, και την Κύπρου
ΑΧΕΠΕΥ στην Ελλάδα.
3.2.4.1 Κυπριακός Οργανισµός Επενδύσεων και Αξιών Κύπρου Λτδ (CISCO)
Η εταιρία προσφέρει ένα ευρύ φάσµα εξειδικευµένων χρηµατοεπενδυτικών υπηρεσιών στην Κύπρο.
Ειδικότερα προσφέρονται χρηµατιστηριακές υπηρεσίες, συµβουλευτικές υπηρεσίες για
συγχωνεύσεις και εξαγορές, υπηρεσίες διαχείρισης επενδυτικών χαρτοφυλακίων, υπηρεσίες
κεφαλαιαγοράς και διεθνείς χρηµατιστηριακές υπηρεσίες (global brokerage services).
Το µερίδιο αγοράς της εταιρίας σε χρηµατιστηριακές συναλλαγές αυξήθηκε σηµαντικά και για τους
πρώτους οκτώ µήνες του 2005 ανήλθε κατά µέσο όρο σε 11,8%.
Το Τµήµα ∆ιαχείρισης Χαρτοφυλακίων κατέχει ηγετική θέση στον τοµέα του, διακρινόµενο από
υψηλό επίπεδο επαγγελµατισµού και τεχνολογικής υποδοµής.
Η οργανωτική µονάδα Επενδυτικής Τραπεζικής παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες που
περιλαµβάνουν υπηρεσίες αναδοχής για νέες εισαγωγές και δευτερογενείς εκδόσεις εισηγµένων
εταιριών, µελέτες για υποβοήθηση επιχειρήσεων µε οικονοµικό προγραµµατισµό και
αναδιάρθρωση, τεχνο-οικονοµικές µελέτες, καταρτισµό επιχειρηµατικών σχεδίων (business plans),
συµβουλευτικές υπηρεσίες για συγχωνεύσεις και εξαγορές και εξεύρεση στρατηγικών συνεταίρων.
3.2.4.2 Κύπρου
Ανώνυµη
Χρηµατιστηριακή)

Εταιρία

Παροχής

Επενδυτικών

Υπηρεσιών

(Κύπρου

Η εταιρία λειτουργεί στην Ελλάδα και προσφέρει χρηµατιστηριακές υπηρεσίες για συναλλαγές στο
Χρηµατιστήριο Αθηνών και στο Χρηµατιστήριο Παραγώγων Aθηνών, υπηρεσίες διαχείρισης
χαρτοφυλακίου, θεµατοφυλακής, παροχή πιστώσεων για διενέργεια συναλλαγών, µελέτη και
ανάλυση της χρηµατιστηριακής αγοράς, κλπ.
3.2.4.3 BOC Ventures Ltd
Η BOC Ventures ιδρύθηκε στην Κύπρο για να παρέχει υπηρεσίες επιχειρηµατικού κεφαλαίου και
συµβουλευτικές υπηρεσίες για συγχωνεύσεις, εξαγορές και αναδιοργανώσεις εταιριών. Ως
αποτέλεσµα της ύφεσης που παρατηρείται στον κλάδο επιχειρηµατικού κεφαλαίου, η BOC Ventures
δεν προβαίνει σε νέες επενδύσεις στον κλάδο αυτό, ενώ προχωρεί σε σταδιακή µείωση των
υφιστάµενων επενδύσεων.
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3.2.5

∆ιαχείριση Κεφαλαίων

3.2.5.1 Τράπεζα Κύπρου Αµοιβαία Κεφάλαια Λτδ
Η Τράπεζα Κύπρου Αµοιβαία Κεφάλαια συστάθηκε στην Κύπρο για να προσφέρει αµοιβαία
κεφάλαια σε συνδυασµό µε υψηλής ποιότητας προσωπική εξυπηρέτηση. Η διεθνής εµπειρία του
Συγκροτήµατος στον τοµέα των αµοιβαίων κεφαλαίων έχει δηµιουργήσει τις βάσεις για προσφορά
των πλέον πρωτοποριακών αµοιβαίων κεφαλαίων όταν θα αρχίσει η λειτουργία του θεσµού και
στην κυπριακή αγορά.
3.2.5.2 Κύπρου Ανώνυµη Εταιρία ∆ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων (Κύπρου ΑΕ∆ΑΚ)
Η Κύπρου ΑΕ∆ΑΚ έχει αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση και διάθεση ελληνικών αµοιβαίων
κεφαλαίων στο ευρύ επενδυτικό κοινό. Tα αµοιβαία κεφάλαια που προσφέρονται είναι ∆ιαχείρισης
∆ιαθεσίµων, Οµολογιακό, Μετοχικό, Μεικτό και ∆υναµικό. Στο τέλος του 2004 η Κύπρου ΑΕ∆ΑΚ
συγκαταλεγόταν µεταξύ των 9 πρώτων ΑΕ∆ΑΚ στην ελληνική αγορά επί συνόλου 26 ΑΕ∆ΑΚ, µε
βάση την αξία ενεργητικού των αµοιβαίων κεφαλαίων. Το συνολικό ενεργητικό των αµοιβαίων
κεφαλαίων της Κύπρου ΑΕ∆ΑΚ για το 2004 διαµορφώθηκε σε €575 εκατ., ενώ το µερίδιο αγοράς
της ανήλθε σε 1,82%.
3.2.6

Ασφαλιστικές Υπηρεσίες

Tο Συγκρότηµα προσφέρει ασφαλιστικές υπηρεσίες γενικού κλάδου µέσω της θυγατρικής του
εταιρίας, Γενικές Aσφάλειες Kύπρου, µε έδρα την Kύπρο. Tο 2001 η εταιρία Γενικές Ασφάλειες
Κύπρου ίδρυσε υποκατάστηµα στην Eλλάδα, µε την επωνυµία Kύπρου Aσφαλιστική, το οποίο
λειτουργεί παράλληλα µε τη θυγατρική του Συγκροτήµατος Kύπρου Aσφαλιστικές Yπηρεσίες
ΜΕΠΕ.
Tο Συγκρότηµα προσφέρει ασφαλιστικές υπηρεσίες ζωής µέσω της θυγατρικής του εταιρίας,
EuroLife, µε έδρα την Kύπρο. Tο 2001, η EuroLife λειτούργησε υποκατάστηµα στην Eλλάδα, µε
την επωνυµία Kύπρου Zωής.
3.2.6.1 Γενικές Ασφάλειες Κύπρου Λτδ
Η εταιρία ειδικεύεται στις ασφαλίσεις γενικού κλάδου στην Κύπρο και προσφέρει µια µεγάλη
ποικιλία ασφαλιστικών σχεδίων που καλύπτουν πλήρως όλες τις προσωπικές και εµπορικές ανάγκες
ασφαλίσεως. Από το 2001, η εταιρία ίδρυσε υποκατάστηµα στην Ελλάδα µε το όνοµα Κύπρου
Ασφαλιστική, το οποίο προσφέρει ασφαλιστικά προϊόντα γενικού κλάδου.
Στην Κύπρο παρά το έντονο αρνητικό κλίµα που επικρατούσε στον ασφαλιστικό τοµέα το 2004 τα
συνολικά ασφάλιστρα σηµείωσαν αύξηση 14,4%, ποσοστό που για όγδοη συνεχή χρονιά αναµένεται
να είναι υψηλότερο από εκείνο της ασφαλιστικής αγοράς.
Εφαρµόζοντας ορθές ασφαλιστικές αρχές, τόσο στην τιµολόγηση και αποδοχή κινδύνων, όσο και
στην ορθολογιστική ανάπτυξη του κάθε ασφαλιστικού κλάδου, η εταιρία διατηρεί ένα µοναδικό για
την κυπριακή ασφαλιστική αγορά ασφαλιστικό χαρτοφυλάκιο από πλευράς σύνθεσης και ποιότητας.
Η πολιτική αυτή, δεν εµπόδισε την εταιρία να συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία, πράγµα το
οποίο επιβεβαιώνεται και από τα επίσηµα στοιχεία του Γραφείου Εφόρου Ασφαλειών για το 2004,
µε βάση τα οποία αύξησε το µερίδιό της στην αγορά από 11,9% το 2003 σε 12,5% το 2004.
Στην Ελλάδα κύριος στόχος της Κύπρου Ασφαλιστικής αποτελεί η παροχή υψηλής ποιότητας
ασφαλιστικών υπηρεσιών γενικού κλάδου στους πελάτες της Τράπεζας που επιτυγχάνεται µέσω
ενός εξειδικευµένου δικτύου εξυπηρέτησης πελατών, το οποίο στελεχώνεται από άριστα
καταρτισµένο προσωπικό.
Η συνολική παραγωγή µικτών ασφαλίστρων της Κύπρου Ασφαλιστικής για το 2004 ανήλθε στα
€1,9 εκατ.
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Πάγια πολιτική της Κύπρου Ασφαλιστικής αποτελεί η διατήρηση του επαγγελµατισµού των
στελεχών της σε υψηλά επίπεδα και ο προσανατολισµός της στο πελατοκεντρικό σύστηµα
εξυπηρέτησης.
Ιδιαίτερη σηµασία εξακολουθεί να δίνεται στην περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση του δικτύου
πωλήσεων της Κύπρου Ασφαλιστικής καθώς και των Λειτουργών Εξυπηρέτησης Πελατών.
3.2.6.2 Κύπρου Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΜΕΠΕ
Η εταιρία ασφαλιστικής πρακτόρευσης του Συγκροτήµατος που συστάθηκε στην Ελλάδα και
λειτουργεί παράλληλα µε το υποκατάστηµα των Γενικών Ασφαλειών Κύπρου στην Ελλάδα, την
Κύπρου Ασφαλιστική.
3.2.6.3 EuroLife Ltd
Ειδικεύεται στις ασφάλειες ζωής, προσφέροντας ένα ευρύ φάσµα σύγχρονων και ευέλικτων
προϊόντων στην Κύπρο. Το 2001, λειτούργησε υποκατάστηµα στην Ελλάδα µε το όνοµα Κύπρου
Ζωής, το οποίο προσφέρει τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα µέσω του δικτύου της Τράπεζας Κύπρου
Ελλάδας.
Στην Κύπρο µετά από τρεις συνεχόµενες χρονιές υποχώρησης του κλάδου των ασφαλίσεων ζωής, η
EuroLife παρουσίασε το 2004 τα πρώτα ενθαρρυντικά σηµεία ανάκαµψης, καταγράφοντας
σηµαντικές αυξήσεις σε νέες πωλήσεις.
Αναγνωρίζοντας τις αλλαγές στις προτιµήσεις των πελατών της, η Εταιρία κινήθηκε δυναµικά στο
χώρο των ιατρικών ασφαλίσεων εισάγοντας ένα νέο προϊόν, το σχέδιο υγείας Medica. Το σχέδιο
αυτό, που διαφοροποιείται από τον ανταγωνισµό µε τις υψηλές καλύψεις που προσφέρει, την
παγκόσµια ισχύ του και τα προσιτά ασφάλιστρα, γνώρισε αµέσως µεγάλη επιτυχία στην αγορά και
οι πωλήσεις του ξεπέρασαν τα 4 700 ασφαλισµένα µέλη µέσα στους πρώτους εννέα µήνες από την
εισαγωγή του.
Η Κύπρου Ζωής δραστηριοποιείται, ως υποκατάστηµα της EuroLife, στον τοµέα των ασφαλειών
ζωής στην ελληνική αγορά.
Η στρατηγική επιλογή του Συγκροτήµατος της Τράπεζας Κύπρου να αναπτύξει την Κύπρου Ζωής µε
το µοντέλο του bancassurance, σχεδιάζοντας δηλαδή προϊόντα τα οποία προωθούνται µόνο µέσα
από το δίκτυο καταστηµάτων της Τράπεζας, ήταν ιδιαίτερα επιτυχής. Το πιο πάνω µοντέλο
marketing στοχεύει αφενός στην παροχή ολοκληρωµένων χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών προς τον
πελάτη, και αφετέρου στον περιορισµό του λειτουργικού κόστους αξιοποιώντας διαδικασίες και
υποδοµή που ήδη υπάρχει. Ως αποτέλεσµα του µοντέλου bancassurance, η Κύπρου Ζωής είχε τη
δυνατότητα να αξιοποιήσει τις µεγάλες ευκαιρίες για σταυροειδείς πωλήσεις (cross selling) στο
πελατολόγιο της Τράπεζας και εξασφάλισε τα θετικά αποτελέσµατα που ήδη παρουσιάζονται.
Από το 2005 η Κύπρου Ζωής µελετά την εισαγωγή οµαδικών συνταξιοδοτικών προγραµµάτων για
το προσωπικό εταιριών που συνεργάζονται µε την Τράπεζα.
3.2.7

Κτηµατικές και Ξενοδοχειακές Εργασίες

3.2.7.1 Κέρµια Λτδ, Kermia Hotels Ltd, Kermia Properties and Investments Ltd
Οι εταιρίες ασχολούνται µε την ανάπτυξη, διάθεση και διαχείριση κτηµάτων µε δραστηριότητες
κυρίως στη Λευκωσία και Λεµεσό. Στον τοµέα του ανταγωνισµού οι εταιρίες του Συγκροτήµατος
Κέρµια κατέχουν το συγκριτικό πλεονέκτηµα του ονόµατος το οποίο προσφέρει στο ευρύ κοινό τη
σιγουριά για την ποιότητα, την έγκαιρη αποπεράτωση των έργων και την έκδοση των τίτλων
ιδιοκτησίας.
Η εταιρία λειτουργεί επίσης το τουριστικό συγκρότηµα Kermia Beach Bungalow Hotel στην Αγία
Νάπα που ανήκει στην Kermia Hotels Ltd το οποίο βρίσκεται υψηλά στις προτιµήσεις των ξένων
και ντόπιων τουριστών.
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3.2.7.2 Κύπρου Ακίνητα ΑΕ
Ιδρύθηκε το 1999 στην Ελλάδα µε σκοπό την ανάπτυξη και εκµετάλλευση ακινήτων πάσης φύσεως.
3.2.8

Επεξεργασία Συναλλαγών µε Πιστωτικές Κάρτες

3.2.8.1 JCC Payment Systems Ltd
Η Τράπεζα Κύπρου Λτδ κατέχει το 45% της JCC Payment Systems Ltd, η οποία ιδρύθηκε το 1989
από κοινού µε τις άλλες κυπριακές εµπορικές τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Η
εταιρία δηµιουργήθηκε µε σκοπό την παροχή κοινών υπηρεσιών εξουσιοδότησης ορίων των καρτών
και διεκπεραίωσης των συναλλαγών.
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4.0
4.1

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
∆ιοικητικό Συµβούλιο

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ αποτελείται από 16 µέλη:
Βασίλης Γεωργίου
Ρολόγης
(Πρόεδρος)

Γεννήθηκε το 1942. Σπούδασε Νοµικά και ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων µε
ειδίκευση στο Marketing στο Ηνωµένο Βασίλειο. Εργάστηκε στο
Ηνωµένο Βασίλειο και στην Ελλάδα. Κατά την περίοδο 1990-1996
διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Κυπριακού Εµπορικού και Βιοµηχανικού
Επιµελητηρίου (ΚΕΒΕ), ενώ από το 1996 µέχρι σήµερα είναι Πρόεδρος
του ΚΕΒΕ. Από το 1980 µέχρι το 1994 ήταν µέλος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου των Γενικών Ασφαλειών Κύπρου και από το 1994 µέχρι
σήµερα είναι Πρόεδρος του εν λόγω Συµβουλίου. ∆ιετέλεσε Πρόεδρος
των Κυπριακών Αερογραµµών και της Eurocypria Airlines κατά την
περίοδο 1993-1997. Κατά το 2001-2002 διετέλεσε Πρόεδρος των
Βαλκανικών Επιµελητηρίων. Είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
των Ευρωεπιµελητηρίων µε έδρα τις Βρυξέλλες. Είναι µέλος της
Συµβουλευτικής Οικονοµικής Επιτροπής, της Συµβουλευτικής Επιτροπής
Εµπορίου και Βιοµηχανίας και της κυπριακής αντιπροσωπείας στη
Συνδιάσκεψη της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO). Το Μάιο 2004
εξελέγη Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας, και το
Μάιο 2005 Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας.

Ανδρέας
Χαραλάµπου
Αρτέµης
(Aντιπρόεδρος)

Γεννήθηκε το 1954. Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στα κολέγια Queen
Mary και Imperial του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου και είναι κάτοχος των
τίτλων Bachelor of Science (Engineering) και Master of Science. Είναι
Πρόεδρος των ασφαλιστικών εταιριών Commercial Union Cyprus και
CGU Hellas καθώς και µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αριθµού άλλων
εταιριών.
Είναι επίσης µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Οµοσπονδίας Εργοδοτών και Βιοµηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ), διετέλεσε δε επί
σειρά ετών ως µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Αρχής
Τηλεπικοινωνιών Κύπρου. Από το 1996 είναι Επίτιµος Γενικός Πρόξενος
της Νοτίου Αφρικής στην Κύπρο.

Θεόδωρος
Ελευθερίου
Αριστοδήµου

Γεννήθηκε το 1951. Είναι απόφοιτος του Οικονοµικού Τµήµατος της
Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Είναι ο ιδρυτής, ο βασικός
µέτοχος και ο Πρόεδρος της εταιρίας Aristo Developers. ∆ιετέλεσε
Πρόεδρος του ΕΒΕ Πάφου, Πρόεδρος Σωµατείων και Οργανώσεων, µέλος
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου και των
Κυπριακών Αερογραµµών.
Είναι Αντιπρόεδρος του Κυπριακού
Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου (ΚΕΒΕ).
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Γεώργιος Μίνου
Γεωργιάδης

Γεννήθηκε το 1946. Είναι σύµβουλος επιχειρήσεων στον ξενοδοχειακό και
τουριστικό τοµέα.
Είναι απόφοιτος οικονοµικών επιστηµών του
Πανεπιστηµίου της Λωζάνης, Ελβετία και απόφοιτος ξενοδοχειακών και
τουριστικών σπουδών του Centre International de Glion, στην Ελβετία.
Παρακολούθησε επίσης στο Πανεπιστήµιο Cornell στις ΗΠΑ, ανωτάτου
επιπέδου πρόγραµµα ξενοδοχειακής διεύθυνσης. ∆ιετέλεσε Πρόεδρος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισµού Κύπρου (ΑΗΚ). Είναι
Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Cyprus International Institute
for the Environment & Public Health - Harvard School of Public Health.
Είναι Αντιπρόεδρος του Cyprus Association of Directors, και µέλος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου κυπριακών δηµοσίων και άλλων εταιριών. Είναι
µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Κυπριακού Εµπορικού και
Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου (ΚΕΒΕ) και Αντιπρόεδρος Τουρισµού του
ΕΒΕΛ Λεµεσού. Είναι Επίτιµος Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσµου
∆ιευθυντών Ξενοδοχείων (ΠΑΣΥ∆ΙΞΕ) (ΠΑ.ΣΥ.ΞΕ.).
∆ιετέλεσε
Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ραδιοφωνικού Ιδρύµατος
Κύπρου (ΡΙΚ) κατά την περίοδο 1994-1996. Ασχολείται µε την παροχή
συµβουλευτικών υπηρεσιών στον ξενοδοχειακό και τουριστικό τοµέα.

Γεώργιος Αλκιβιάδη
∆αυίδ

Γεννήθηκε στην Κύπρο το 1937 και αποφοίτησε από το Πανεπιστήµιο του
Εδιµβούργου το 1959. Ξεκίνησε την καριέρα του την ίδια χρονιά στον
΄Οµιλο Εταιριών Λεβέντη στη Νιγηρία. Σήµερα κατέχει τη θέση του
Προέδρου στην εταιρία Coca-Cola Ελληνική Εταιρία Εµφιαλώσεως ΑΕ.
Είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και άλλων ελληνικών εταιριών,
καθώς και µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος Α.Γ.
Λεβέντη, του ΕΛΙΑΜΕΠ, καθώς και Πρόεδρος του αγγλόφωνου σχολείου
Campion στην Αθήνα.

Άννα Γεωργίου
∆ιογένους

Γεννήθηκε το 1947. Κατέχει πτυχίο B.Sc. (Econ.) του London School of
Economics. Είναι ∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρίας Π.Μ. Τσεριώτης
Λτδ (ιθύνουσα εταιρία του Οµίλου Εταιριών Τσεριώτη). Είναι µέλος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου αριθµού εταιριών.
∆ιετέλεσε µέλος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Junior School στη Λευκωσία.

Ανδρέας Ιάκωβου
Ιακωβίδης

Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1936. Σπούδασε Νοµικά στο Πανεπιστήµιο
του Cambridge (MA, LLB, LLM, µε Double First Class Honours), στα Inns
of Court (Barrister-at-Law) και στο Harvard Law School (Henry Fellow).
∆ιετέλεσε για 14 χρόνια Πρέσβης της Κύπρου στις Ηνωµένες Πολιτείες
Αµερικής (περιλαµβανοµένης της ∆ιεθνούς Τράπεζας και του ∆ιεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου), στη Γερµανία και στον Οργανισµό Ηνωµένων
Εθνών, µε διαπιστεύσεις σε διάφορες άλλες χώρες (Καναδά, Βραζιλία,
Ισηµερινό, Αυστρία, ∆ανία) και Οργανισµούς (IAEA, UNIDO, ICAO,
OAS, κλπ). ∆ιετέλεσε επίσης, για 15 χρόνια, εκλελεγµένο µέλος της UN
International Law Commission, Commissioner της UN Compensation
Commission και Arbitrator/Senior Judge, του Claims Resolution Tribunal
for Dormant Swiss Accounts. Ήταν επίσης Μέλος της Επιτροπής για
Προστασία των Μειονοτήτων του Συµβουλίου της Ευρώπης και διαφόρων
Σωµάτων της Κοινοπολιτείας. Σήµερα είναι νοµικός σύµβουλος επί
διεθνών θεµάτων και Επιδιαιτητής (Arbitrator) στο ICSID της ∆ιεθνούς
Τράπεζας και σε άλλα διεθνή σώµατα. Είναι µέλος και άλλων ∆ιοικητικών
Συµβουλίων κυπριακών και ξένων οργανισµών (περιλαµβανοµένου του
Ιδρύµατος Α.Γ. Λεβέντη και του Institute for the Study of Diplomacy,
Georgetown University).
Έχει συγγράψει διάφορες µελέτες για
επιστηµονικά θέµατα, είναι επίτιµος πολίτης διαφόρων Αµερικανικών
πόλεων και επίτιµος διδάκτωρ Αµερικανικών πανεπιστηµίων.
Παρασηµοφορήθηκε από τις κυβερνήσεις Ελλάδας και Αυστρίας και είναι
Honorary Fellow του St John’s College, Cambridge.
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∆ηµήτρης
Παναγιώτη Ιωάννου

Γεννήθηκε το 1942. Σπούδασε στο Ηνωµένο Βασίλειο και κατέχει
διπλώµατα στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων και στο Marketing. Κατά την
περίοδο 1984-1990 διετέλεσε Πρόεδρος του Εµπορικού και Βιοµηχανικού
Επιµελητηρίου Αµµοχώστου και από το 1991 µέχρι το 1996 Αντιπρόεδρος
του Κυπριακού Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου (ΚΕΒΕ).
∆ιετέλεσε Πρόεδρος του Institute of Directors (Cyprus Branch) κατά την
περίοδο 1994-1997. Ήταν Πρόεδρος της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων
Κύπρου κατά την περίοδο 1997-2000. Είναι µέλος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου διαφόρων εταιριών. Από το 1967 εργάζεται σε οικογενειακές
εµπορικές και κτηµατικές επιχειρήσεις.

Χρίστος Γεωργίου
Μουσκής

Γεννήθηκε το 1964. Σπούδασε στις ΗΠΑ ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων και
Marketing. Ξεκίνησε την καριέρα του στην εταιρία Muskita Aluminium
Industries και στη συνέχεια ανέλαβε την επέκταση του οµίλου εταιριών
Muskita στον τουριστικό τοµέα. Κατέχει τη θέση του εκτελεστικού
προέδρου της Muskita Hotels και άλλων εταιριών του οµίλου που
ασχολούνται µε την ανέγερση και λειτουργία πολυτελών ξενοδοχείων στην
Κύπρο και Ελλάδα. Είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δηµόσιων
και ιδιωτικών εταιριών καθώς και του Συνδέσµου Τουριστικών
Επιχειρήσεων Κύπρου.

Ευδόκιµος
Ξενοφώντος
Ξενοφώντος

Γεννήθηκε το 1938. Σπούδασε µε υποτροφία της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας
στο Λονδίνο και απόκτησε το δίπλωµα του Chartered Accountant (FCA) το
1962. Κατά την περίοδο 1963-1967, εργάστηκε στον διεθνή ελεγκτικό
οίκο Ernst & Young στην Κύπρο ως Audit Manager. Στην Τράπεζα
Κύπρου διορίσθηκε ως Αρχιλογιστής το 1967 και από το 1974 ως Γενικός
∆ιευθυντής της Τράπεζας Κύπρου (Επενδύσεις), η οποία µέχρι τον
Αύγουστο του 1999 ήταν η ιθύνουσα εταιρία του Συγκροτήµατος. Το 1993
διορίσθηκε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας και Πρώτος
Γενικός ∆ιευθυντής Συγκροτήµατος, θέση που κατείχε µέχρι το τέλος του
2004, όταν αφυπηρέτησε από την εν λόγω θέση. Από την 1η Ιανουαρίου
2005 συνεχίζει να προσφέρει υπηρεσίες στο Συγκρότηµα από τη θέση του
ως µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας, Υποεπιτροπών του
Συµβουλίου και ως Πρόεδρος ή µέλος θυγατρικών εταιριών του
Συγκροτήµατος. Είναι Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Αντικαρκινικού Συνδέσµου Κύπρου και µέλος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Κυπριακού Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής και
του Κυπριακού Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου (ΚΕΒΕ).
∆ιετέλεσε Πρόεδρος του Συνδέσµου Εγκεκριµένων Λογιστών Κύπρου.
Υπήρξε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισµού
Κύπρου επί σειρά ετών.

Χρίστος Σταύρου
Παντζαρής

Γεννήθηκε το 1934. Κατέχει πτυχίο B.Sc. Honours (Eng.) από το
Πανεπιστήµιο του Manchester. Είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
της Τράπεζας από το 1974 και διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου
από το 1988 µέχρι τον Μάιο 2004. ∆ιετέλεσε ∆ιοικητής της Τράπεζας
Κύπρου από το 1995 µέχρι το τέλος του 2004, όταν αφυπηρέτησε από τα
εκτελεστικά καθήκοντά του στο Συγκρότηµα. Συνεχίζει να προσφέρει στο
Συγκρότηµα από τη θέση του ως µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και
ως Πρόεδρος ή µέλος θυγατρικών εταιριών του Συγκροτήµατος. Προτού
αναλάβει ως ∆ιοικητής της Τράπεζας Κύπρου είχε ενεργό ανάµειξη σε
οικογενειακές επιχειρήσεις στον εµπορικό και βιοµηχανικό τοµέα. Ήταν
Πρόεδρος του Συνδέσµου Εµπορικών Τραπεζών Κύπρου και διετέλεσε
επίσης Πρόεδρος της Αρχής Ηλεκτρισµού Κύπρου (κατά τα έτη 1974-1979
και 1989-1993), της Οµοσπονδίας Εργοδοτών και Βιοµηχάνων (ΟΕΒ) και
του Κυπριακού Εργοδοτικού Συνδέσµου Τραπεζών και µέλος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Πανεπιστηµίου Κύπρου.
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∆ηµήτρης Ζήνωνος
Πιερίδης

Γεννήθηκε το 1937. Σπούδασε Οικονοµικές Επιστήµες και Νοµικά στο
ελβετικό Πανεπιστήµιο της Λωζάνης (Masters Degree). Το 1960 ανάλαβε
διευθυντικές θέσεις στο ναυτιλιακό-τραπεζικό-ασφαλιστικό και
ξενοδοχειακό/τουριστικό όµιλο εταιριών της οικογένειάς του. Σήµερα
είναι Πρόεδρος διαφόρων ιδιωτικών εταιριών. Το 1968 έγινε Γενικός
Πρόξενος της Σουηδίας στην Κύπρο. Ιδρυτής το 1974, διαρκής χορηγός
και από το 1995 Πρόεδρος του κοινωφελούς Ιδρύµατος Πιερίδη, το οποίο
λειτουργεί στην Κύπρο και στην Ελλάδα 13 µουσεία και πινακοθήκες.
Κατά την περίοδο 1988-1996 ήταν Μέλος του Συµβουλίου των
Κυβερνητών του Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος Πολιτισµού, εκπροσωπώντας την
Ελλάδα και την Κύπρο. Την περίοδο 1998-2001 διετέλεσε Αντιπρόεδρος
του Συµβουλίου του Πανεπιστηµίου Κύπρου και Πρόεδρος της Επιτροπής
για την ίδρυση και λειτουργία της Πανεπιστηµιούπολης στη Λευκωσία.
Είναι επίσης επίτιµος διδάκτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής του
Πανεπιστηµίου Αθηνών. Τιµήθηκε µε ανώτατα παράσηµα από τις
κυβερνήσεις της Κύπρου, Σουηδίας, Ελλάδας, Ιταλίας και Γαλλίας.

Ανδρέας
Κωνσταντίνου
Πίττας

Γεννήθηκε το 1943.
Κατέχει διδακτορικό της Ιατρικής από το
Πανεπιστήµιο Karl-Franz Graz της Αυστρίας.
Παρακολούθησε
µεταπτυχιακές σπουδές στον τοµέα της Φαρµακολογίας και
Φαρµακευτικής Ιατρικής και στη διάρκεια της επιχειρηµατικής του
καριέρας µελέτησε ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων και Marketing. ∆ιετέλεσε
Πρόεδρος της Οµοσπονδίας Εργοδοτών και Βιοµηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ).
Είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου διαφόρων κυπριακών
οργανισµών, δηµοσίων εταιριών και πολλών επιστηµονικών επιτροπών και
οργανώσεων του εξωτερικού. Είναι βιοµήχανος.

Πολύβιος Γεωργίου
Πολυβίου

Γεννήθηκε το 1949. Φοίτησε στο Πανεπιστήµιο της Οξφόρδης (M.A.,
BCL), στα Inns of Court του Λονδίνου (Barrister-at-Law) και στο
Πανεπιστήµιο του Princeton των ΗΠΑ (Research Fellow in Politics).
∆ίδαξε Νοµικά στο Πανεπιστήµιο της Οξφόρδης από το 1973 µέχρι το
1980. Από τότε ασκεί τη δικηγορία στην Κύπρο. Έχει γράψει πέντε βιβλία
για επιστηµονικά θέµατα της ειδικότητάς του.

Κώστας Ζήνωνος
Σεβέρης

Γεννήθηκε το 1949.
Σπούδασε Οικονοµικά (M.A. Honours) στο
Πανεπιστήµιο του Cambridge. Είναι Επίτιµος Πρόξενος της Φινλανδίας
στην Κύπρο από το 1989. ∆ραστηριοποιείται στον τοµέα της εισαγωγής
χάρτου, ασφαλειών και ανάπτυξης ακινήτων. Είναι µέλος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Οµοσπονδίας Εργοδοτών και Βιοµηχάνων (ΟΕΒ) και
διαφόρων δηµοσίων εταιριών.

Χριστάκης Γεωργίου
Χριστοφίδης

Γεννήθηκε το 1948. Κατέχει πτυχίο BSc Hons in Chemical Engineering
από το Birmingham University και MBA από το City University. Είναι
Εγκεκριµένος Μηχανικός και µέλος του Ινστιτούτου Χηµικών Μηχανικών
του Ηνωµένου Βασιλείου. Είναι Επίτιµος Γενικός Πρόξενος της Αυστρίας
στην Κύπρο. Είναι επιχειρηµατίας.

Η επαγγελµατική διεύθυνση των ∆ιοικητικών Συµβούλων της Εταιρίας είναι η έδρα της Εταιρίας,
οδός Στασίνου αρ. 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος 2002, Λευκωσία, Κύπρος.
Αλλαγή στη Σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Στις 18 Μαΐου 2005, ο Πρόεδρος του Συγκροτήµατος κ. Σόλων Τριανταφυλλίδης αποχώρησε από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας, το οποίο εξέλεξε τους κ.κ. Βασίλη Ρολόγη και Ανδρέα Αρτέµη
ως Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αντίστοιχα.
Στις 3 Οκτωβρίου 2005 ο κ. Ανδρόνικος Αγαθοκλέους παραιτήθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
της Τράπεζας.
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Επιτροπή Ελέγχου
Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται αποκλειστικά από ανεξάρτητους ∆ιοικητικούς Συµβούλους:
•
•
•

Άννα ∆ιογένους, Πρόεδρος
Ανδρέας Ι. Ιακωβίδης
Χριστάκης Γ. Χριστοφίδης

Η Επιτροπή Ελέγχου εξετάζει µεταξύ άλλων τις οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος,
εκθέσεις που ετοιµάζονται από την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου και εκθέσεις περί των
συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και της αποτελεσµατικότητάς τους. Επίσης, η Επιτροπή Ελέγχου
εισηγείται προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο τον διορισµό ή τερµατισµό και την αµοιβή των
εξωτερικών ελεγκτών της Τράπεζας, παρακολουθεί τη σχέση τους µε το Συγκρότηµα,
συµπεριλαµβανοµένης της ισορροπίας µεταξύ ελεγκτικών και παρεµφερών µη-ελεγκτικών
υπηρεσιών.
Επιτροπή Αµοιβών
Η πλειοψηφία των µελών της Επιτροπής Αµοιβών είναι ανεξάρτητοι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι:
•
•
•
•
•
•
•

Ανδρέας Πίττας, Πρόεδρος
Θεόδωρος Αριστοδήµου
Γεώργιος Α. ∆αυίδ
Άννα ∆ιογένους
Ανδρέας Ι. Ιακωβίδης
Χρίστος Μουσκής
Βασίλης Γ. Ρολόγης

H Επιτροπή εξετάζει θέµατα που αφορούν την αµοιβή των εκτελεστικών ∆ιοικητικών Συµβούλων
και της Ανώτατης Εκτελεστικής ∆ιεύθυνσης και υποβάλλει συστάσεις προς το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο για τα θέµατα αυτά. Οι αµοιβές των ∆ιοικητικών Συµβούλων υπό την ιδιότητά τους ως
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εγκρίνονται από τους µετόχους σε Γενική Συνέλευση.
4.2

∆ιεύθυνση Εργασιών Συγκροτήµατος

Η διεύθυνση εργασιών του Συγκροτήµατος αποτελείται από 8 µέλη, ως ακολούθως:

Ανώτατη Εκτελεστική ∆ιεύθυνση Συγκροτήµατος
Ανδρέας
Κυριάκου
Ηλιάδης

Ανώτατος Εκτελεστικός ∆ιευθυντής Συγκροτήµατος
Γεννήθηκε το 1955. Κατέχει πτυχίο στα Οικονοµικά από την Ανώτατη
Σχολή Οικονοµικών και Εµπορικών Επιστηµών Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) και M.Sc.
Economics από το London School of Economics µε διάκριση. Το 1980
προσλήφθηκε στην Τράπεζα Κύπρου. Με την ίδρυση της Τράπεζας Κύπρου
Ελλάδας το 1991, ανέλαβε ως ∆ιευθυντής της Τράπεζας Κύπρου Ελλάδας.
Το 1998 έγινε Γενικός ∆ιευθυντής Συγκροτήµατος Τράπεζας Κύπρου
Ελλάδας, έχοντας την ευθύνη της ανάπτυξης του Συγκροτήµατος στην
Ελλάδα. Την 1η Ιανουαρίου 2005 διορίστηκε Ανώτατος Εκτελεστικός
∆ιευθυντής Συγκροτήµατος.
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Χαρίλαος
Γεωργίου
Σταυράκης

Αναπληρωτής Ανώτατος Εκτελεστικός ∆ιευθυντής Συγκροτήµατος και
Πρώτος Εκτελεστικός ∆ιευθυντής Εργασιών Κύπρου
Γεννήθηκε το 1956. Παρακολούθησε Οικονοµικά στο Πανεπιστήµιο του
Cambridge από όπου αποφοίτησε το 1979 µε Double-First Class Honours.
Ακολούθως πήρε το δίπλωµα ΜΒΑ από το Πανεπιστήµιο Harvard, Graduate
School of Business Administration. Το 1988 έγινε µέλος του Chartered
Institute of Bankers (ACIB). Το 1989 εργάστηκε για περίοδο δύο µηνών ως
εµπειρογνώµονας στη World Bank. Στην Τράπεζα Κύπρου έχει αναλάβει
διάφορα καθήκοντα συµπεριλαµβανοµένων του ∆ιευθυντή της Υπηρεσίας
Στρατηγικού Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης Εργασιών και ∆ιευθυντή της
Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων και ∆ιεθνών Συναλλαγών. Από το 1998
µέχρι το 2004 διετέλεσε Γενικός ∆ιευθυντής Συγκροτήµατος ∆ιεθνών
Τραπεζικών Υπηρεσιών. ∆ιετέλεσε Πρόεδρος του Εθελοντικού Ταµείου
Προνοίας των υπαλλήλων της Τράπεζας Κύπρου από το 1999-2005. Από την
1η Ιανουαρίου 2005 διορίστηκε στη θέση του Πρώτου Εκτελεστικού
∆ιευθυντή Εργασιών Κύπρου και Αναπληρωτή Ανώτατου Εκτελεστικού
∆ιευθυντή Συγκροτήµατος. Aπό τον Ιούνιο 2005 είναι Πρόεδρος της Αρχής
Ηλεκτρισµού Κύπρου.

Γιάννης Σωτήρη
Κυπρή

Πρώτος Γενικός ∆ιευθυντής Συγκροτήµατος
Γεννήθηκε το 1951. Σπούδασε Οικονοµικά µε υποτροφία στο London
School of Economics απ’ όπου πήρε το πτυχίο µε διάκριση το 1974. Το 1978
επέστρεψε στην Κύπρο µε τον τίτλο του Chartered Accountant και εργάστηκε
για δύο χρόνια στον διεθνή ελεγκτικό οίκο Ernst & Young. Το 1980
προσλήφθηκε από το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου και το 1982
διορίστηκε Αρχιλογιστής της Τράπεζας. Από το 1993 µέχρι το 2004 κατείχε
τη θέση του Γενικού Οικονοµικού ∆ιευθυντή Συγκροτήµατος. Την 1η
Ιανουαρίου 2005 διορίστηκε Πρώτος Γενικός ∆ιευθυντής Συγκροτήµατος.
∆ιετέλεσε για έξι χρόνια Πρόεδρος του Συνδέσµου ∆ηµοσίων (Εισηγµένων)
Εταιριών Κύπρου του οποίου υπήρξε ιδρυτικό µέλος. Είναι Πρόεδρος του
Πολιτιστικού Ιδρύµατος Τραπέζης Κύπρου και Επίτροπος του Ογκολογικού
Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου.

Γενικοί ∆ιευθυντές Συγκροτήµατος
Αντώνης Ιωάννου
Τζιακούρης

Γενικός ∆ιευθυντής ∆ιοικητικών Υπηρεσιών Συγκροτήµατος
Γεννήθηκε το 1947. Απόκτησε τον τίτλο του Chartered Accountant (FCA) το
1973. Κατά την περίοδο 1973-1980 εργάστηκε στον διεθνή ελεγκτικό οίκο
Coopers & Lybrand (τώρα PricewaterhouseCoopers) ως Audit Manager στα
γραφεία του Λονδίνου, Ρόττερταµ και Αθήνας. Στην Τράπεζα Κύπρου
διορίστηκε το 1980 και διετέλεσε διευθυντής σε διάφορες υπηρεσίες. Το
1993
διορίστηκε
Γενικός
∆ιευθυντής
∆ιοικητικών
Υπηρεσιών
Συγκροτήµατος, θέση που κατείχε µέχρι τον Οκτώβριο 2003. Από τον
Νοέµβριο 2003 µέχρι το 2004 ανάλαβε Γενικός ∆ιευθυντής Συγκροτήµατος
∆ιαχείρισης/ Ελέγχου Πιστωτικού Κινδύνου. Την 1η Ιανουαρίου 2005
διορίστηκε Γενικός ∆ιευθυντής ∆ιοικητικών Υπηρεσιών Συγκροτήµατος.
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Βάσος Κυριάκου
Σιαρλή

Γενικός ∆ιευθυντής Συγκροτήµατος Ανάπτυξης Τραπεζικών Εργασιών
Κύπρου
Γεννήθηκε το 1948. Το 1966 αποφοίτησε από σχολείο µέσης εκπαίδευσης
στο Λονδίνο. Σπούδασε λογιστικά και εργάστηκε για 19 χρόνια σε διάφορα
λογιστικά γραφεία του Λονδίνου. Η τελευταία εργοδότησή του πριν
επιστρέψει στην Κύπρο ήταν µε τον γνωστό οίκο Coopers & Lybrand, όπου
υπηρέτησε στη θέση του Ανώτερου ∆ιευθυντή µέχρι το 1985. Το 1985
προσλήφθηκε από το Συγκρότηµα Τράπεζας Κύπρου και στη συνέχεια
ανέλαβε Ανώτερος ∆ιευθυντής της Υπηρεσίας Customer Management
Services. Κατά την περίοδο 1998-2003 κατείχε τη θέση του Γενικού
∆ιευθυντή Τοµέα Ιδιωτών και Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων του
Συγκροτήµατος. Από τον Νοέµβριο 2003 κατέχει τη θέση του Γενικού
∆ιευθυντή Συγκροτήµατος Ανάπτυξης Τραπεζικών Εργασιών Κύπρου.
∆ιετέλεσε για έξι χρόνια (1986-1992) µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Junior School στη Λευκωσία.

Χρίστης Νεάρχου
Χατζηµιτσής

Γενικός Οικονοµικός ∆ιευθυντής Συγκροτήµατος
Γεννήθηκε το 1957. Το 1976 αποφοίτησε από την Αγγλική Σχολή
Λευκωσίας. Σπούδασε οικονοµικά στο London School of Economics απ'
όπου πήρε το πτυχίο µε διάκριση. Εργάστηκε στην εταιρία Peat Marwick,
Mitchell & Co London και το 1985 επέστρεψε στην Κύπρο µε τον τίτλο του
Chartered Accountant, µε ειδικότητα στους τραπεζικούς και
χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς. Από το 1985 µέχρι το 1988 εργάστηκε
στην εταιρία Peat Marwick, Mitchell & Co στην Κύπρο. Το 1988
προσλήφθηκε από το Συγκρότηµα Τράπεζας Κύπρου και το 1992 διορίστηκε
Αρχιλογιστής της Τράπεζας. Από το 1995 µέχρι το 2004 κατείχε τη θέση του
Αρχιλογιστή Συγκροτήµατος. Την 1η Ιανουαρίου 2005 διορίστηκε Γενικός
Οικονοµικός ∆ιευθυντής Συγκροτήµατος. Είναι µέλος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Συνδέσµου ∆ηµοσίων (Εισηγµένων) Εταιριών Κύπρου από
το 1997, και µέλος της Συµβουλευτικής Επιτροπής για τον δείκτη
FTSE/CySE20.

Νικόλας Θεοδόση
Καρυδάς

Γενικός ∆ιευθυντής ∆ιαχείρισης Κινδύνων Συγκροτήµατος
Γεννήθηκε το 1955. Κατέχει πτυχίο στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων από την
Ανώτατη Σχολή Οικονοµικών και Εµπορικών Επιστηµών Αθηνών (ΑΣΟΕΕ)
και M.Sc. Accounting από το University of Birmingham. Από το 1980 µέχρι
το 1982 εργάστηκε στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Από το 1982 µέχρι
το 1986 εργάστηκε στο Λονδίνο στην εταιρία Deloitte Haskins & Sells και το
1985 πήρε τον τίτλο του Chartered Accountant. Από το 1986 µέχρι το 2004
εργάστηκε στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και είχε αναλάβει διάφορα
καθήκοντα συµπεριλαµβανοµένων του ∆ιευθυντή του Τµήµατος Εποπτείας
Εγχώριων Τραπεζών και του Εσωτερικού Ελεγκτή της Κεντρικής Τράπεζας.
Τον Νοέµβριο 2004 προσλήφθηκε από το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου
ως Γενικός ∆ιευθυντής ∆ιαχείρισης Κινδύνων Συγκροτήµατος.

Κώστας Ιωάννου
Βασιλακόπουλος

Γενικός ∆ιευθυντής Συγκροτήµατος Τράπεζας Κύπρου Ελλάδας
Γεννήθηκε το 1943. Ξεκίνησε τις σπουδές του στην Ανώτατη Σχολή
Οικονοµικών και Εµπορικών Επιστηµών Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) και συνέχισε στο
Ινστιτούτο Επιµόρφωσης στη ∆ιοικητική των Επιχειρήσεων.
Την
επαγγελµατική του απασχόληση ξεκίνησε το 1970 µε την Εµπορική Τράπεζα
στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών. Το 1975 εντάχθηκε στην ιδρυτική
οµάδα της Τράπεζας Εργασίας. Αρχικά είχε την ευθύνη των πιστοδοτήσεων
της Τράπεζας και το 1990 προήχθη σε Γενικό ∆ιευθυντή. Από το 2001 µέχρι
το 2004 κατείχε τη θέση του Γενικού ∆ιευθυντή Μικροµεσαίων
Επιχειρήσεων και Ιδιωτών στην Τράπεζα Κύπρου Ελλάδας, καθώς και του
Προέδρου της Κύπρου Χρηµατιστηριακής. Την 1η Ιανουαρίου 2005
διορίστηκε Γενικός ∆ιευθυντής Συγκροτήµατος Τράπεζας Κύπρου Ελλάδας.
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Η επαγγελµατική διεύθυνση των Ανώτερων ∆ιευθυντικών Στελεχών της Εταιρίας είναι η έδρα της
Εταιρίας, οδός Στασίνου αρ. 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος 2002, Λευκωσία, Κύπρος.
4.3

Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης

Η Τράπεζα Κύπρου, ως εταιρία εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) εφαρµόζει τις
αρχές του κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης που καταρτίστηκε από το ΧΑΚ και τηρεί τις διατάξεις
του κώδικα. Επίσης, η Τράπεζα Κύπρου, ως εταιρία εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, τηρεί
τις ειδικές διατάξεις για την εταιρική διακυβέρνηση εισηγµένων εταιριών που περιέχονται στο νόµο
Ν3016/2002 της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας.
4.4

∆ηλώσεις Μελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Ανώτερων ∆ιευθυντικών Στελεχών

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα Ανώτερα ∆ιευθυντικά Στελέχη της Εταιρίας δήλωσαν
τα εξής:
(i)

∆εν διατηρούν οικογενειακούς δεσµούς µέχρι 2ου βαθµού εξ’αγχιστείας µε µέλη των
διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων της Εταιρίας ή διευθυντικά στελέχη της
Εταιρίας µε εξαίρεση του ∆ιοικητικού Σύµβουλου κ. Ανδρέα Πίττα µε τη ∆ιοικητικό
Σύµβουλο Άννα ∆ιογένους (2ου βαθµού εξ’ αγχιστείας).

(ii)

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

(iii) ∆εν συµµετείχαν σε οποιαδήποτε διαδικασία πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης ή
εκκαθάρισης κατά τη διάρκεια των πέντε τουλάχιστον τελευταίων ετών.
(iv) ∆εν έχουν γίνει αποδέκτες οποιασδήποτε δηµόσιας επίσηµης κριτικής ή/και κύρωσης εκ
µέρους των καταστατικών ή ρυθµιστικών αρχών (συµπεριλαµβανοµένων τυχόν
επαγγελµατικών οργανώσεων στις οποίες µετέχουν), και δεν έχουν παρεµποδιστεί από
δικαστήριο να ενεργούν µε την ιδιότητα του µέλους της διοίκησης της Εταιρίας ή να
παρέµβουν στη διαχείριση ή στο χειρισµό των υποθέσεων της Εταιρίας κατά τη διάρκεια των
πέντε τελευταίων ετών.
(v)

Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το αξίωµά τους δεν δηµιουργούν στο πρόσωπό τους
οποιαδήποτε σύγκρουση µε ιδιωτικά τους συµφέροντα ή άλλες υποχρεώσεις τους. Όλες οι
συµβάσεις µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου παρουσιάζονται στο Μέρος Γ, Κεφ.5.0.

(vi)

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

(vii) Πλην των περιορισµών που προκύπτουν από την κείµενη νοµοθεσία, δεν υφίσταται στο
πρόσωπό τους οποιοσδήποτε συµβατικός περιορισµός ο οποίος αφορά τη διάθεση, εντός
ορισµένης χρονικής περιόδου, των κινητών αξιών της Εταιρίας που κατέχουν.
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4.5

Συµµετοχές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Ανώτερων ∆ιευθυντικών Στελεχών
στη ∆ιοίκηση άλλων Εταιριών

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι συµµετοχές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στα
διοικητικά συµβούλια άλλων εταιριών κατά τα τελευταία πέντε χρόνια (µη περιλαµβανοµένων
θυγατρικών εταιριών του Συγκροτήµατος).
ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΟΛΟΓΗΣ
Όνοµα Εταιρίας

Είδος Εταιρίας

Θέση στο ∆.Σ.

Σηµ.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΛΤ∆

∆ηµόσια

Μέλος

Υπήρξε µέλος κατά την τελευταία πενταετία

CCC TOURIST LTD

∆ηµόσια

Μέλος

Υπήρξε µέλος κατά την τελευταία πενταετία

CCC HOLDINGS LTD

∆ηµόσια

Μέλος

Υπήρξε µέλος κατά την τελευταία πενταετία

ROLOGIS LTD

Ιδιωτική

Μέλος

Υπήρξε µέλος κατά την τελευταία πενταετία

ARISTO DEVELOPERS LTD

∆ηµόσια

Μέλος

Υπήρξε µέλος κατά την τελευταία πενταετία

K & G COMPLEX LTD

∆ηµόσια

Μέλος

Υπήρξε µέλος κατά την τελευταία πενταετία

Είδος Εταιρίας

Θέση στο ∆.Σ.

Σηµ.

COMMERCIAL UNION ASSURANCE (CYPRUS)
LIMITED

Ιδιωτική

Πρόεδρος

CGU HELLAS GENERAL INSURANCE SA

Ιδιωτική

Πρόεδρος

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΡΤΕΜΗΣ
Όνοµα Εταιρίας

J.C. CHRISTOPHIDES (HOLDINGS) LIMITED

Μέλος
Ιδιωτική

ΑΚΙΝΗΤΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΡΑΣ
ΑΡΤΕΜΗ ΛΙΜΙΤΕ∆

Ιδιωτική

CITY FINANCE COMPANY LIMITED

Ιδιωτική

MEDRISK MANAGEMENT SERVICES LIMITED
N.J. DIMITRIOU (INSURANCES) LIMITED

Μέλος
Μέλος
Μέλος
Ιδιωτική
Μέλος
Ιδιωτική

WARWICK INSURANCE CO LIMITED

Ιδιωτική

Μέλος

KION MANAGEMENT LIMITED

Ιδιωτική

Μέλος

INNOVATIVE DISTRIBUTORS OF
ENGINEERING APPLICATIONS LTD

Ιδιωτική

Μέλος

CLERKLAND CONSULTANTS LTD

Ιδιωτική

Μέλος

CLEANTHIS CHRISTOPHIDES LIMITED

Ιδιωτική

Μέλος

Υπήρξε µέλος κατά την τελευταία πενταετία

J.C. CHRISTOPHIDES (INVESTMENTS)
LIMITED

Ιδιωτική

Μέλος

Υπήρξε µέλος κατά την τελευταία πενταετία

BROMPTON LIMITED

Ιδιωτική

Μέλος

Υπήρξε µέλος κατά την τελευταία πενταετία

JESTAGON LIMITED

Ιδιωτική

Μέλος

Υπήρξε µέλος κατά την τελευταία πενταετία

BREDERO PRICE (MIDDLE EAST) LIMITED

Ιδιωτική

Μέλος

Υπήρξε µέλος κατά την τελευταία πενταετία

BREDERO PRICE WEST AFRICA LIMITED

Ιδιωτική

Μέλος

Υπήρξε µέλος κατά την τελευταία πενταετία

CROVESO LIMITED

Ιδιωτική

Μέλος

Υπήρξε µέλος κατά την τελευταία πενταετία

I.N.F. TRADE DEVELOPMENT LTD

Ιδιωτική

Μέλος

Υπήρξε µέλος κατά την τελευταία πενταετία

JINN ELECTRONICS LIMTED

Ιδιωτική

Μέλος

Υπήρξε µέλος κατά την τελευταία πενταετία
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ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟ∆ΗΜΟΥ
Όνοµα Εταιρίας

Είδος Εταιρίας

Θέση στο ∆.Σ.

ARISTO DEVELOPERS LTD

∆ηµόσια

∆. Σύµβ.

RANDI GOLFERS LTD

Ιδιωτική

Μέλος

ARTHA ESTATES LTD

Ιδιωτική

∆. Σύµβ.

BETTER DAYS ENTERPRISES LTD

Ιδιωτική

Μέλος

AMITY DESIGNS LTD

Ιδιωτική

Μέλος

MESSIEURS CHRIS RESTAURANTS LTD

Ιδιωτική

Μέλος

CHRIS LIVERAS INVESTMENTS LTD

Ιδιωτική

Μέλος

TITANIA CINEMAS ENTERPRISES LTD

Ιδιωτική

Μέλος

J.V. EDUCATION MANAGEMENTS LTD

Ιδιωτική

∆. Σύµβ.

MAGIOKO LTD

Ιδιωτική

Μέλος

ARISTO (CONTRACTORS) LTD

Ιδιωτική

Μέλος

I.T.C. TANAGRA ESTATES LTD

Ιδιωτική

Μέλος

ΠΑΦΙΑ ΤV ΛΤ∆

Ιδιωτική

Μέλος

ΕΜΕ ΛΤ∆

∆ηµόσια

Μέλος

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟIΪΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΛΙΜΙΤΕ∆

∆ηµόσια

Μέλος

Είδος Εταιρίας

Θέση στο ∆.Σ.

CYPRUS INTERNATIONAL INSTITUTE FOR
THE ENVONMENT PUBLIC HEALTH –
ΗARVARD SCHOOL OF PUBLIC HEALTH

Ινστιτούτο

Πρόεδρος

CYPRUS ASSOCIATION OF DIRECTORS

Σύνδεσµος

Αντιπρόεδρος

Ιδιωτική

Σύµβουλος

Συνεταιρισµός

∆. Σύµβουλος

MANOTEL LTD

Ιδιωτική

∆. Σύµβουλος

LOUIS PUBLIC LTD

∆ηµόσια

Μέλος

OPTIONS CASSΟULIDES PUBLIC LTD

∆ηµόσια

Μέλος

A.S.G. PUBLIC LTD

∆ηµόσια

Μέλος

LOUIS HOTELS LTD

∆ηµόσια

Μέλος

CYPRUS TOURISM DEVELOPMENT
COMPANY LTD

∆ηµόσια

Μέλος

CYPRUS SULPHUR & COPPER COMPANY
LTD

Ιδιωτική

Μέλος

ΚΕΒΕ

Επιµελητήριο

Μέλος

ΕΒΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ

Επιµελητήριο

Αντιπρόεδρος

Σύνδεσµος

Πρόεδρος

Ηµικρατικός

Πρόεδρος

Σηµ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ
Όνοµα Εταιρίας

ΧΡ. ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΛΤ∆
GEORGE M GEORGIADES & ASSOCIATES

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ ΠΑΣΥ∆ΙΞΕ
ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Σηµ.

Υπήρξε µέλος κατά την τελευταία πενταετία
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ∆ΑΥΙ∆
Όνοµα Εταιρίας

Είδος Εταιρίας

Θέση στο ∆.Σ.

Σηµ.

COLA-COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε.

∆ηµόσια

Πρόεδρος

ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε.

∆ηµόσια

Α/πρόεδρος

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε

∆ηµόσια

Μέλος

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

∆ηµόσια

Μέλος

ΕΤΑΙΡΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.Β.Ε

Ιδιωτική

Μέλος

BOVAL S.A.

Ιδιωτική

Μέλος

KAR–TESS HOLDING S.A.

Ιδιωτική

Μέλος

CAN DRINKS A.E.

Ιδιωτική

Μέλος

Υπήρξε µέλος κατά την τελευταία πενταετία

31 Α.Ε.

Ιδιωτική

Πρόεδρος

Υπήρξε µέλος κατά την τελευταία πενταετία

VIORYL S.A.

Ιδιωτική

Μέλος

Υπήρξε µέλος κατά την τελευταία πενταετία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ &
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.

Ιδιωτική

Μέλος

Υπήρξε µέλος κατά την τελευταία πενταετία

3 D A.E.

Ιδιωτική

Μέλος

Υπήρξε µέλος κατά την τελευταία πενταετία

3 C A.E

Ιδιωτική

Μέλος

Υπήρξε µέλος κατά την τελευταία πενταετία

ΑΘΗΝΑΙΟΝ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

Ιδιωτική

Μέλος

Υπήρξε µέλος κατά την τελευταία πενταετία

Είδος Εταιρίας

Θέση στο ∆.Σ.

Σηµ.

P. M. TSERIOTIS LTD

Ιδιωτική

Μέλος

P.M.T. (HOLDINGS )LTD

Ιδιωτική

Μέλος

UNICARS LTD

Ιδιωτική

Μέλος

UNICARS EMPORIKI LTD

Ιδιωτική

Μέλος

UNICARS SERVICES LTD

Ιδιωτική

Μέλος

UNILEVER PMT INDUSTRIES LTD

Ιδιωτική

Μέλος

PYLONES INFORMATION TECHNLOGY LTD

Ιδιωτική

Μέλος

PYLONES (GREECE) S.A.

Ιδιωτική

Μέλος

EVESTOR HOLDING LTD

Ιδιωτική

Μέλος

ASPA TRADING LTD

Ιδιωτική

Μέλος

TSERIOTIS CONSUMER GOODS

Ιδιωτική

Μέλος

TGA INSURANCE AGENCIES LTD

Ιδιωτική

Μέλος

SYNERGY INVESTMENTS LTD

Ιδιωτική

Μέλος

TELEDEV EAST LTD

Ιδιωτική

Μέλος

ALPHADIO LTD

Ιδιωτική

Μέλος

ALGEANNA INVESTMENTS LTD

Ιδιωτική

Μέλος

ALGEANNA ESTATES LTD

Ιδιωτική

Μέλος

ΑΝΝΑ ∆ΙΟΓΕΝΟΥΣ
Όνοµα Εταιρίας
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ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΙΑΚΩΒΙ∆ΗΣ
Όνοµα Εταιρίας

Είδος Εταιρίας

Θέση στο ∆.Σ.

∆ηµόσια

Μέλος

Charitable
Foundation

Μέλος

SEVERIS & ATHIENITIS FINANCIAL
SERVICES LIMITED

∆ηµόσια

Μέλος

Υπήρξε µέλος κατά την τελευταία πενταετία

AVACOM COMPUTER SERVICES LIMITED

∆ηµόσια

Μέλος

Υπήρξε µέλος κατά την τελευταία πενταετία

Είδος Εταιρίας

Θέση στο ∆.Σ.

Σηµ.

ΑΚΙΝΗΤΑ Π.Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΤ∆

Ιδιωτική

Γραµµατέας

Π.Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΤ∆

Ιδιωτική

Πρόεδρος

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ιδιωτική

Μέλος

C.T.C.

∆ηµόσια

Μέλος

SALAMIS TOURS HOLDINGS

∆ηµόσια

Μέλος

Είδος Εταιρίας

Θέση στο ∆.Σ.

MUSKITA ALUMINIUM INDUSTRIES LTD

∆ηµόσια

Μέλος

MUSKITA HOTELS LTD

Ιδιωτική

Μέλος

MUSKITA TOURIST ENTERPRISES LTD

Ιδιωτική

Μέλος

G.M.LATOUR (ALAMINOS) LTD

Ιδιωτική

Μέλος

MUSKITA REALTY LTD

Ιδιωτική

Μέλος

MUSKITA HOLDINGS LTD

Ιδιωτική

Μέλος

MUSKITA INVESTMENTS LTD

Ιδιωτική

Μέλος

COSTA LIVERDOS SUCCESSORS HOTELIERS
LTD

Ιδιωτική

Μέλος

NEOLAND PROPERTIES LTD

Ιδιωτική

Μέλος

EMBAL ALUMINIA NICOSIA LTD

Ιδιωτική

Μέλος

EMEKTAL ALUMINIUM LTD

Ιδιωτική

Μέλος

C.M.LEISURE CONSULTANCY SERVICES
LTD

Ιδιωτική

Μέλος

CYPRUS INTERNATIONAL INSTITUTE FOR
THE ENVIRONMENT AND PUBLIC HEALTH
IN ASSOCIATION WITH THE HARVARD
SCHOOL OF PUBLIC HEALTH

Ιδιωτική

Μέλος

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΥΠΡΟΥ-ΣΤΕΚ ΛΤ∆

Σύνδεσµος

Μέλος

LAMBOUSA VENTURE LTD

Ιδιωτική

Μέλος

Υπήρξε µέλος κατά την τελευταία πενταετία

DRAKE INVESTMENTS LTD

∆ηµόσια

Μέλος

Υπήρξε µέλος κατά την τελευταία πενταετία

OPTIONS CASOULIDES LTD

∆ηµόσια

Μέλος

Υπήρξε µέλος κατά την τελευταία πενταετία

Είδος Εταιρίας

Θέση στο ∆.Σ.

Σηµ.

Σύνδεσµος

Μέλος

JCC PAYMENT SYSTEMS

Ιδιωτική

Μέλος

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Ιδιωτική

Μέλος

LEPTOS CALYPSO HOTELS LTD
A. G. LEVENTIS FOUNDATION

Σηµ.

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Όνοµα Εταιρίας

ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΟΥΣΚΗΣ
Όνοµα Εταιρίας

ΕΥ∆ΟΚΙΜΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ
Όνοµα Εταιρίας

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

Υπήρξε µέλος κατά την τελευταία πενταετία
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ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΝΤΖΑΡΗΣ
Όνοµα Εταιρίας

Είδος Εταιρίας

Θέση στο ∆.Σ.

Ιδιωτική

Μέλος

Είδος Εταιρίας

Θέση στο ∆.Σ.

AEOLOS (VEHICLES & TRANSPORTS) LTD

Ιδιωτική

Μέλος

AEOLOS AVIATION

Ιδιωτική

Μέλος

AEOLOS CYPRUS TRAVEL LTD

Ιδιωτική

Μέλος

AEOLOS HOTEL MANAGEMENT LTD

Ιδιωτική

Μέλος

AEOLOS INVESTMENTS LTD

Ιδιωτική

Μέλος

AEOLOS MOTORS LTD

Ιδιωτική

Μέλος

ALERT COMPUTER SERVICES LTD

Ιδιωτική

Μέλος

ALERT MANAGEMENT SERVICES LTD

Ιδιωτική

Μέλος

FEDERATED AGENCIES LTD

Ιδιωτική

Μέλος

FRANCOUDI & STEPHANOU LTD

Ιδιωτική

Μέλος

GOOD HOPE INVESTMENTS LTD

Ιδιωτική

Μέλος

LOGICA DEVELOPMENTS LTD

Ιδιωτική

Μέλος

SALAMIS HOLDING LTD

Ιδιωτική

Μέλος

SERENISSIMA ESTATES LTD

Ιδιωτική

Μέλος

TOWER HOTELS MANAGEMENT LTD

Ιδιωτική

Μέλος

XEROGRAPHIC SYSTEMS LTD

Ιδιωτική

Μέλος

AEOLOS SWISS (CAPO BAY) LTD

Ιδιωτική

Μέλος

AMAZON HOLDINGS LTD

Ιδιωτική

Μέλος

AMAZON ENTERPIRSES LTD

Ιδιωτική

Μέλος

AMAZON ESTATES LTD

Ιδιωτική

Μέλος

RIZENIA DEMETRA LTD

Ιδιωτική

Μέλος

OVERSEAS TRADING LTD

Ιδιωτική

Μέλος

FIRM Z.D. PIERIDES LTD

Ιδιωτική

Μέλος

PARSADA MINERAL WATERS LTD

∆ηµόσια

Μέλος

UMBER CORPORATION OF LARNACA LTD

Ιδιωτική

Μέλος

AMAZON TRADING LTD

Ιδιωτική

Μέλος

Είδος Εταιρίας

Θέση στο ∆.Σ.

MEDOCHEMIE LTD

Ιδιωτική

Πρόεδρος

CTC LTD

∆ηµόσια

Μέλος

CYPRUS INTERNATIONAL INSTITUTE OF
MANAGEMENT

Ιδιωτική

Μέλος

CCC TOURIST ENTERPRISES LTD

∆ηµόσια

Μέλος

STADEMOS HOTELS LTD

∆ηµόσια

Μέλος

SYNERGY INVESTMENTS LTD

Ιδιωτική

Μέλος

CYPRUS DEVELOPMENT BANK

Ιδιωτική

Μέλος

Υπήρξε µέλος κατά την τελευταία πενταετία

GALA STOCKDEALERS LTD

Ιδιωτική

Μέλος

Υπήρξε µέλος κατά την τελευταία πενταετία

CHR. PANTZARIS ESTATES LTD

Σηµ.

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ζ. ΠΙΕΡΙ∆ΗΣ
Όνοµα Εταιρίας

Σηµ.

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΙΤΤΑΣ
Όνοµα Εταιρίας

Σηµ.
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GALA DEVELOPMENTS LTD

Ιδιωτική

Μέλος

Υπήρξε µέλος κατά την τελευταία πενταετία

GLOBAL CAPITAL LTD

Ιδιωτική

Μέλος

Υπήρξε µέλος κατά την τελευταία πενταετία

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
AUTHORITY

Ιδιωτική

Μέλος

Υπήρξε µέλος κατά την τελευταία πενταετία

Είδος Εταιρίας

Θέση στο ∆.Σ.

Σηµ.

∆. ΣΕΒΕΡΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ∆

Ιδιωτική

Πρόεδρος

SEVERIS BROTHERS LTD

Ιδιωτική

Πρόεδρος

Z & A SEVERIS (ESTATE) LTD

Ιδιωτική

Μέλος

Α.Ζ.Σ. ΛΤ∆

Ιδιωτική

Μέλος

ANTIGONE SEVERIS HOLDINGS LTD

Ιδιωτική

Πρόεδρος

C & R SEVERIS ESTATES LTD

Ιδιωτική

Πρόεδρος

C & R INVESTMENTS LTD

Ιδιωτική

Πρόεδρος

UNITED CYPRUS OIL IND. LTD

Ιδιωτική

Μέλος

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΟΝΑΣΑΓΟΡΑΣ

Ιδιωτική

Μέλος

CYPRUS OIL INDUSTRIES LTD

Ιδιωτική

Πρόεδρος

SYNERGY INVESTMENTS LTD

Ιδιωτική

Πρόεδρος

CYPRUS TRADING CORPORATION PUBLIC
COMPANY LTD

∆ηµόσια

Μέλος

ITTL TRADE TOURIST & LEISURE PARK
LIMITED

Ιδιωτική

Μέλος

ERMES DEPARTMENT STORES LTD

Ιδιωτική

Αντιπρόεδρος

MEDOCHEMIE LTD

Ιδιωτική

Μέλος

PAULIG SERVICES LTD

Ιδιωτική

Μέλος

PAULIG SECURITIES LTD

Ιδιωτική

Μέλος

SOLARTE INVESTMENTS LTD

Ιδιωτική

Πρόεδρος

Είδος Εταιρίας

Θέση στο ∆.Σ.

Ιδιωτική

∆. Σύµβ.

Ιδιωτική

∆. Σύµβ.

Ιδιωτική

∆. Σύµβ.

Ιδιωτική

∆. Σύµβ.

ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ
Καµία συµµετοχή.

ΚΩΣΤΑΣ Ζ. ΣΕΒΕΡΗΣ
Όνοµα Εταιρίας

Υπήρξε µέλος κατά την τελευταία πενταετία

Υπήρξε µέλος κατά την τελευταία πενταετία

ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙ∆ΗΣ
Όνοµα Εταιρίας

F.J. CLASSIC LIVING LTD
G.G. CHRISTOPHIDES INDUSTRIAL LTD
ΧΡΙΣΤΟΦΙ∆ΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ε.Π.Ε.
ΧΡ. Γ. ΧΡΙΣΤΟΦΙ∆ΗΣ & ΥΙΟΣ ΛΤ∆

Σηµ.

Υπήρξε µέλος κατά την τελευταία πενταετία
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4.4

Προσωπικό

Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου το Συγκρότηµα απασχολεί
περισσότερους από 5.993 εργαζόµενους, η πλειοψηφία των οποίων απασχολείται στις τραπεζικές
εργασίες της Κύπρου και της Ελλάδας. Έχοντας υπόψη τη µεσοπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη
πολιτική του Συγκροτήµατος, η Τράπεζα προβαίνει στην πρόσληψη ικανού αριθµού νεαρού
προσοντούχου προσωπικού µε ακαδηµαϊκά ή επαγγελµατικά προσόντα κυρίως στα
χρηµατοοικονοµικά. Οι νεοπροσληφθέντες αξιοποιούνται για την πλήρωση θέσεων σε στρατηγικής
σηµασίας υπηρεσίες και εντάσσονται σε ταχύρυθµο πρόγραµµα εκπαίδευσης, στη λήξη του οποίου
είναι σε θέση να στελεχώσουν θέσεις σε καταστήµατα και υπηρεσίες, κυρίως στον τοµέα της
ανάπτυξης εργασιών και στον τοµέα των χρηµατοδοτήσεων.
Προσδίδοντας τεράστια σηµασία στην εκπαίδευση του προσωπικού, το προσωπικό συµµετέχει σε
µεγάλο αριθµό σεµιναρίων για τεχνική κατάρτιση και ανάπτυξη των ικανοτήτων του. Η βελτίωση
της ποιότητας των εργασιών, η ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων του προσωπικού καθώς και
η ταύτισή του µε τη φιλοσοφία και τους στόχους της Τράπεζας, αποτελούν σηµαντικούς άξονες για
το σχεδιασµό και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Η εκπαίδευση του
προσωπικού γίνεται τόσο µε ενδοϋπηρεσιακά εκπαιδευτικά προγράµµατα όσο και µε συµµετοχές σε
εκπαιδευτικά προγράµµατα εκτός τράπεζας.
Η γεωγραφική κατανοµή του προσωπικού του Συγκροτήµατος κατά τις πιο κάτω ηµεροµηνίες έχει
ως ακολούθως:
30 Ιουνίου
Κύπρος
Ελλάδα
Ηνωµένο Βασίλειο
Aυστραλία και άλλες χώρες
Σύνολο

2005
3.318
2.349
231
95
5.993

31 ∆εκεµβρίου
2004
3.347
2.222
231
90
5.890

2003
3.428
1.945
240
90
5.703

2002
3.459
1.726
246
87
5.518

Το προσωπικό του Συγκροτήµατος στην Κύπρο και το Ηνωµένο Βασίλειο, µε εξαίρεση την ανώτερη
διεύθυνση, ανήκει σε συντεχνία.
Το Συγκρότηµα λειτουργεί αριθµό προγραµµάτων για παροχή ωφεληµάτων αφυπηρέτησης για
σχεδόν όλο το προσωπικό του. Οι σχετικές υποχρεώσεις καταβάλλονται σε Ταµεία που είναι
ξεχωριστά από τους λογαριασµούς των εταιριών του Συγκροτήµατος.
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5.0
5.1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ∆ΑΝΕΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
Εγκεκριµένο και Εκδοµένο Μετοχικό Κεφάλαιο

Το εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε £300.000.000 και αποτελείται από
600.000.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας £0,50 η κάθε µια.
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2004, το εκδοθέν και πλήρως καταβληθέν µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας
ανερχόταν σε £232.385.297,50 διαιρούµενο σε 464.770.595 κοινές ονοµαστικές µετοχές
ονοµαστικής αξίας £0,50 η κάθε µια.
Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει το ιστορικό διαµόρφωσης του µετοχικού κεφαλαίου από την 1
Ιανουαρίου 2002 µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2004.
31/12/2004
£ 000

31/12/2003
£ 000

31/12/2002
£ 000

Εγκεκριµένο Μετοχικό Κεφάλαιο
Μετοχές ονοµαστικής αξίας £0,50 η κάθε µια

300.000

300.000

300.000

Εκδοθέν Μετοχικό Κεφάλαιο
Πλήρως πληρωθ. µετοχές £0,50 η κάθε µια

232.385

232.385

218.724

Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου το εκδοθέν και πλήρως καταβληθέν
µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε £233.706.697,50 διαιρούµενο σε 467.413.395 κοινές
ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας £0,50 η κάθε µια οι οποίες είναι εισηγµένες στο
Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Στις 30 Σεπτεµβρίου 2005
363.895.918 µετοχές ήταν καταχωρηµένες στο Κεντρικό Μητρώο του ΧΑΚ και 103.517.477 στο
Σύστηµα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.
Η διαµόρφωση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας από την 1 Ιανουαρίου 2002 µέχρι την
ηµεροµηνία του Ενηµερωτικού ∆ελτίου έχει ως ακολούθως:
Την 1η Ιανουαρίου 2002, το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανερχόταν σε £216.180.817
διαιρούµενο σε 432.361.634 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας £0,50 εκάστη.
(i)

Σύµφωνα µε τους όρους έκδοσης των 6,75% Μετατρέψιµων Χρεογράφων λήξης 2003, από τις
1 Ιανουαρίου 2002 µέχρι τις 2 Μαΐου 2002 το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά £142.177,50
µε την έκδοση 284.355 νέων ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας £0,50 εκάστη που
προέκυψαν από µετατροπή των εν λόγω Χρεογράφων. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε
£216.322.994,50 διαιρούµενο σε 432.645.989 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας
£0,50 εκάστη.

(ii)

Σύµφωνα µε τους όρους του Σχεδίου Επανεπένδυσης Μερισµάτων, κατά την πληρωµή του
τελικού µερίσµατος χρήσεως 2001 στις 20 Μαΐου 2002, επανεπενδύθηκε καθαρό ποσό
µερίσµατος £7.125.631 και από την επανεπένδυση το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά
£2.359.480,50 µε την έκδοση 4.718.961 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής
αξίας £0,50 εκάστη. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε £218.682.475 διαιρούµενο σε
437.364.950 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας £0,50 εκάστη.

(iii) Σύµφωνα µε τους όρους έκδοσης των 6,75% Μετατρέψιµων Χρεογράφων λήξης 2003, από τις
18 Νοεµβρίου 2002 µέχρι τις 4 ∆εκεµβρίου 2002 το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά
£41.997 µε την έκδοση 83.994 κοινών νέων ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας £0,50
εκάστη από µετατροπή των εν λόγω Χρεογράφων. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε
£218.724.472 διαιρούµενο σε 437.448.944 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας
£0,50 εκάστη
(iv) Σύµφωνα µε τους όρους έκδοσης των 6,75% Μετατρέψιµων Χρεογράφων λήξης 2003, από τις
8 Ιανουαρίου 2003 µέχρι τις 30 Ιουνίου 2003 το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά £8.458 µε
την έκδοση 16.916 κοινών νέων ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας £0,50 εκάστη από
µετατροπή των εν λόγω Χρεογράφων. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε £218.732.930
διαιρούµενο σε 437.465.860 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας £0,50 εκάστη.
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(v)

Σύµφωνα µε τους όρους έκδοσης των 6,75% Μετατρέψιµων Χρεογράφων λήξης 2003, από
την 1η Ιουλίου 2003 µέχρι τις 27 Οκτωβρίου 2003 το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά
£724.533,50 µε την έκδοση 1.449.067 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας
£0,50 εκάστη από µετατροπή των εν λόγω Χρεογράφων. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε
σε £219.457.463,50 διαιρούµενο σε 438.914.927 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής
αξίας £0,50 εκάστη.

(vi) Σύµφωνα µε τους όρους έκδοσης των 33.664.226 Επετειακών ∆ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών
1999/2003 (∆ικαιώµατα), κατά την περίοδο άσκησης που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2003
ασκήθηκαν 22.622.768 ∆ικαιώµατα από τους κατόχους τους. Ως αποτέλεσµα το µετοχικό
κεφάλαιο αυξήθηκε κατά £11.311.384 µε την έκδοση 22.622.768 νέων κοινών ονοµαστικών
µετοχών ονοµαστικής αξίας £0,50 εκάστη. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε
£230.768.847,50 διαιρούµενο σε 461.537.695 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας
£0,50 εκάστη.
(vii) Σύµφωνα µε τον όρο έκδοσης 4.0(iv) των Eπετειακών ∆ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών
1999/2003 (∆ικαιώµατα), η Τράπεζα προέβη την περίοδο 7-11 Νοεµβρίου 2003 στη
διαδικασία ∆ηµοπρασίας για τη διάθεση των µετοχών που προέκυψαν από τη µη άσκηση
11.041.458 ∆ικαιωµάτων. Από την άσκηση 3.232.900 ∆ικαιωµάτων, το µετοχικό κεφάλαιο
αυξήθηκε κατά £1.616.450 και ανήλθε σε £232.385.297,50 διαιρούµενο σε 464.770.595
κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας £0,50 εκάστη.
(viii) Σύµφωνα µε τους όρους του Σχεδίου Επανεπένδυσης Μερισµάτων, κατά την πληρωµή του
τελικού µερίσµατος χρήσεως 2004 στις 16 Ιουνίου 2005, επανεπενδύθηκε καθαρό ποσό
µερίσµατος £4.228.480 και από την επανεπένδυση το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά
£1.321.400 µε την έκδοση 2.642.800 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας
£0,50 εκάστη. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε £233.706.697,50 διαιρούµενο σε
467.413.395 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας £0,50 εκάστη.
Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζεται η εξέλιξη του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας από την 1η
Ιανουαρίου 2002 µέχρι την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου:
Περιγραφή

1

Ηµεροµηνία
Έκδοσης
Μετοχών

Συνολικός
Αριθµός
Μετοχών

Έκδοση
Νέων
Μετοχών

Τιµή
∆ιάθεσης

1/1/2002

432.361.634

από 1/2/2002

432.645.989

284.355

£1,29

Επανεπένδυση
Μερίσµατος
£

Μετατροπή
Warrants ή
∆ανειακού
Κεφαλαίου
£
142.178

µέχρι 2/5/2002
2

20/5/2002

437.364.950

4.718.961

£1,51

3

από 18/11/2002

437.448.944

83.994

£1,25

2.359.481
41.997

437.465.860

16.916

£1,25

8.458

µέχρι 4/12/2002
4

από 8/1/2003
µέχρι 30/6/2003

5

από 1/7/2003
µέχρι 27/10/2003

438.914.927

1.449.067

£1,25

724.534

6

31/10/2003

461.537.695

22.622.768

£1,25

11.311.384

7

14/11/2003

464.770.595

3.232.900

£1,25

8

16/6/2005

467.413.395

2.642.800

£1,60

1.616.450
1.321.400
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5.2

Κύριοι Μέτοχοι

Η Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ είναι εταιρία µε πολυµετοχική βάση που στις 31
∆εκεµβρίου 2004 αποτελείτο από 69.679 µετόχους.
Σύµφωνα µε το µητρώο µετόχων της Τράπεζας κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού
∆ελτίου, κανένας µέτοχος δεν κατέχει ποσοστό µεγαλύτερο του 4,45%. Όλοι οι µέτοχοι της
Τράπεζας έχουν τα ίδια δικαιώµατα ψήφου. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι κυριότεροι
µέτοχοι της Τράπεζας (>2%):

Μέτοχος
Ταµείο Προνοίας Προσωπικού Τράπεζας Κύπρου
Τhe Chartered Bank Cyprus Staff Pension Fund
Λοιποί Μέτοχοι
Σύνολο

5.3

Αριθµός
Μετοχών

%

20.817.655
11.302.186
435.293.554
467.413.395

4,45%
2,42%
93,13%
100,0%

∆ικαιώµατα Προαιρέσεως Αγοράς Μετοχών (Options)

Τα ∆ικαιώµατα Προαιρέσεως Αγοράς Μετοχών (Options) 2001-2007 εκδόθηκαν και
παραχωρήθηκαν στο προσωπικό που βρισκόταν στην υπηρεσία του Συγκροτήµατος στις 31
∆εκεµβρίου 2000 µε βάση ειδικό ψήφισµα που εγκρίθηκε από τους µετόχους σε Έκτακτη Γενική
Συνέλευση στις 19 Απριλίου 2000. Ο συνολικός αριθµός των ∆ικαιωµάτων που παραχωρήθηκαν
ανέρχεται σε 3.216.700. Το ∆ικαίωµα Προαιρέσεως Αγοράς Μετοχών παρέχει στον κάτοχό του το
δικαίωµα να αγοράσει µια µετοχή της Τράπεζας Κύπρου στην προκαθορισµένη τιµή των £3,50 ανά
µετοχή. Το ∆ικαίωµα µπορεί να ασκηθεί σταδιακά ως ακολούθως:
•
•

Από 31 Ιανουαρίου 2003 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2003
ο κάτοχος µπορεί να ασκήσει µέχρι και το 50% των δικαιωµάτων που κατέχει.
Από 31 Ιανουαρίου 2004 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2007
ο κάτοχος µπορεί να ασκήσει µέχρι το 100% των δικαιωµάτων που κατέχει.

Αν µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2007 ο κάτοχος των δικαιωµάτων αυτών δεν ασκήσει όλα ή µέρος των
∆ικαιωµάτων του, τότε θεωρείται ότι η προσφορά δεν έγινε αποδεκτή για τα ∆ικαιώµατα που δεν
έχουν ασκηθεί και ο κάτοχος χάνει τα εν λόγω ∆ικαιώµατα.
Κατά τα έτη 2003 και 2004 κανένα µέλος του προσωπικού δεν έχει ασκήσει τα ∆ικαιώµατα
Προαιρέσεως Αγοράς Μετοχών του. Κατά τις 31 ∆εκεµβρίου 2004 υπήρχαν 3.216.700 ∆ικαιώµατα
Προαιρέσεως Αγoράς Μετοχών (Options) τα οποία αν όλα εξασκηθούν µέχρι τη λήξη τους (2007)
θα προκύψουν 3.216.700 νέες µετοχές.
Στις 30 Ιουνίου 2005, τα Ανώτερα ∆ιευθυντικά στελέχη του Συγκροτήµατος κατείχαν συνολικά
19.150 ∆ικαιώµατα Προαιρέσεως Αγοράς Μετοχών της Τράπεζας.
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5.4

Συµφέρον Συµβούλων

Η συµµετοχή των ∆ιοικητικών Συµβούλων της Εταιρίας (άµεση και έµµεση) στις 30 Ιουνίου 2005
είχε ως ακολούθως:
Αριθµός Μετοχών
Άµεσης Κατοχής

Αριθµός Μετοχών
Έµµεσης Κατοχής

Συνολικός
Αριθµός Μετοχών
Κατοχής

Ποσοστό
%

3.678
24.323
88.884
968
1.200
2.655
120.000
95.885
2.000
7.470
269.304
3.976
173.927
14.564
429.899
44.654

222.544
1.676.563
3.754
222.047
80.000
920.585
1.712.158
129.922
84.550
198.955
60.537
808.229
1.885.647
228.534

226.222
1.700.886
92.638
223.015
81.200
923.240
120.000
1.808.043
131.922
92.020
468.259
3.976
234.464
822.793
2.315.546
273.188

0,05
0,37
0,02
0,05
0,02
0,20
0,03
0,39
0,03
0,02
0,10
0,00
0,05
0,18
0,50
0,06

Β. Ρολόγης
Α. Αρτέµης
Θ. Αριστοδήµου
Γ. Γεωργιάδης
Γ. ∆αυίδ
Α. ∆ιογένους
Α. Ιακωβίδης
∆. Ιωάννου
Χρ. Μουσκής
Ε. Ξενοφώντος
Χ. Παντζαρής
∆. Πιερίδης
Α. Πίττας
Π. Πολυβίου
Κ. Σεβέρης
Χ. Χριστοφίδης

Στις 30 Ιουνίου 2005, τα Ανώτερα ∆ιευθυντικά στελέχη του Συγκροτήµατος και τα συνδεόµενα µε
αυτούς πρόσωπα (σύζυγος και ανήλικα τέκνα) κατείχαν συνολικά 254.968 µετοχές της Τράπεζας.
5.5

∆ανειακό Κεφάλαιο

Αξιόγραφα Κεφαλαίου Σειρά Α
Αξιόγραφα Κεφαλαίου Σειρά Β
Χρεόγραφα 2006/2011 σε Ευρώ
Χρεόγραφα 2008/2013 σε Ευρώ
6,75% Μετατρέψιµα Χρεόγραφα
Τράπεζας Κύπρου λήξης 2003
Χρεόγραφα Τράπεζας Κύπρου Λτδ
2003/2008 µε κυµαινόµενο επιτόκιο
Σύνολο

30/09/2005
£ 000
62.781
29.777
157.499
114.336

31/12/2004
£ 000
62.781
29.992
159.238
115.582

31/12/2003
£ 000
65.000
160.816
114.958

31/12/2002
£ 000
157.620
-

-

-

-

3.916

364.393

367.593

340.774

25.000
186.536

Όλα τα πιο πάνω χρεόγραφα έχουν εκδοθεί από την Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ. Τα
χρεόγραφα είναι µη εξασφαλισµένα και η αποπληρωµή τους ακολουθεί σε προτεραιότητα την
πληρωµή των υποχρεώσεων έναντι των καταθετών και των άλλων πιστωτών της Εταιρίας
(subordinated), έχουν όµως προτεραιότητα έναντι των µετόχων της Εταιρίας.
Τα Χρεόγραφα 2006/2011 µε κυµαινόµενο επιτόκιο και λήξη στις 20 Ιουνίου 2011 εκδόθηκαν σε
Ευρώ (€275 εκατ.) στις 20 Ιουνίου 2001. Η Εταιρία έχει το δικαίωµα να αποπληρώσει τα
Χρεόγραφα εξ’ολοκλήρου κατά ή µετά τις 20 Ιουνίου 2006. Το επιτόκιο των Χρεογράφων έχει
καθοριστεί στο τριµηνιαίο επιτόκιο του Ευρώ πλέον 1,20% µέχρι τις 20 Ιουνίου 2006, και πλέον
2,40% µετά την ηµεροµηνία αυτή. Τα Χρεόγραφα είναι εισηγµένα στο Χρηµατιστήριο Αξιών του
Λουξεµβούργου.
Η Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ διατηρεί Πρόγραµµα Έκδοσης Μεσοπρόθεσµων
Οµολογιακών ∆ανείων (ΕΜΤΝ Programme) µέχρι €1.500 εκατ.
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Στα πλαίσια του Προγράµµατος στις 3 Οκτωβρίου 2003 εκδόθηκαν Χρεόγραφα 2008/2013 σε Ευρώ
ύψους €200 εκατ. µε κυµαινόµενο επιτόκιο και λήξη τον Οκτώβριο του 2013. Η Εταιρία έχει το
δικαίωµα να αποπληρώσει τα Χρεόγραφα εξ’ολοκλήρου κατά ή µετά τον Οκτώβριο του 2008. Το
επιτόκιο έχει καθοριστεί στο τριµηνιαίο επιτόκιο του Ευρώ πλέον 1,00% µέχρι τον Οκτώβριο του
2008, και πλέον 2,20% µετά την ηµεροµηνία αυτή. Η τιµή έκδοσης των Χρεογράφων ήταν
99,766%. Τα Χρεόγραφα είναι εισηγµένα στο Χρηµατιστήριο Αξιών του Λουξεµβούργου.
Τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου Σειρά Α και Σειρά Β εκδόθηκαν σε Κυπριακές λίρες στις 20
Φεβρουαρίου 2003 και 22 Μαρτίου 2004 αντίστοιχα και έχουν διατεθεί στην Κύπρο. Τα
Αξιόγραφα Κεφαλαίου κατατάσσονται ως πρωτοβάθµιο κεφάλαιο (Tier 1 capital) και δεν έχουν
ηµεροµηνία λήξης, µπορούν όµως να εξαγοραστούν στο σύνολό τους κατ’ επιλογή της Εταιρίας και
µετά από έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στην ονοµαστική τους αξία µαζί µε
οποιουσδήποτε δεδουλευµένους τόκους, πέντε χρόνια µετά την ηµεροµηνία έκδοσής τους ή σε
οποιαδήποτε ηµεροµηνία πληρωµής τόκου που έπεται. Τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου φέρουν
κυµαινόµενο επιτόκιο, το οποίο αναθεωρείται κάθε τρεις µήνες. Το επιτόκιο είναι ίσο µε το βασικό
επιτόκιο της Εταιρίας στην αρχή κάθε τριµηνίας πλέον 1,00%. Ο τόκος είναι πληρωτέος κάθε τρεις
µήνες. Τα Αξιόγραφα είναι εισηγµένα στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου.
5.6

Οµολογιακά ∆άνεια

Οµολογιακό ∆άνειο σε Ευρώ (€300 εκατ.) 2005/2008
Οµολογιακό ∆άνειο σε Ευρώ (€250 εκατ.) 2003/2006
Οµολογιακό ∆άνειο σε Ευρώ (€5 εκατ.) 2003/2006
Οµολογιακό ∆άνειο σε Ευρώ (€3 εκατ.) 2003/2008
Άτοκο δάνειο Ευρωπαϊκής Τράπεζας Αναπτύξεως
Σύνολο

30/09/2005
£ 000

31/12/2004
£ 000

31/12/2003
£ 000

31/12/2002
£ 000

171.647
143.207
2.866
1.720
288
319.728

143.684
2.900
1.740
288
148.612

146.284
2.932
1.759
288
151.263

288
288

Η Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ διατηρεί Πρόγραµµα Έκδοσης Μεσοπρόθεσµων
Οµολογιακών ∆ανείων (ΕΜΤΝ Programme) µέχρι €1.500 εκατ. Στα πλαίσια του Προγράµµατος
εκδόθηκε την 1 ∆εκεµβρίου 2003 Οµολογιακό ∆άνειο (Senior Bond) ύψους €250 εκατ. τριετούς
διάρκειας, µε κυµαινόµενο επιτόκιο και τιµή 99,883%. Στα πλαίσια του Προγράµµατος εκδόθηκαν
επίσης δύο άλλα Οµολογιακά ∆άνεια (Senior Bonds) µε κυµαινόµενο επιτόκιο στο άρτιο. Το πρώτο
συνολικού ύψους €3 εκατ. εκδόθηκε στις 14 Νοεµβρίου 2003. Το δεύτερο συνολικού ύψους
€5 εκατ. εκδόθηκε την 1 ∆εκεµβρίου 2003. Τα Οµολογιακά ∆άνεια €250 εκατ. και €5 εκατ. είναι
εισηγµένα στο Χρηµατιστήριο Αξιών του Λουξεµβούργου.
Στα πλαίσια του Προγράµµατος Έκδοσης Μεσοπρόθεσµων Οµολογιακών ∆ανείων, εκδόθηκε στις
9 Ιουνίου 2005 Οµολογιακό ∆άνειο (Senior Bond) ύψους €300 εκατ. από την Τράπεζα Κύπρου
∆ηµόσια Εταιρία Λτδ. Το ∆άνειο είναι τριετούς διάρκειας µε τιµή έκδοσης 99,853% και επιτόκιο
το τριµηνιαίο Euribor συν περιθώριο 0,30%.
5.7
Χρήση Ταµειακών Ροών που Απορρέουν από την Έκδοση Μετοχικού ή Οµολογιακού
Κεφαλαίου
Οι ταµειακές ροές του Συγκροτήµατος από την έκδοση µετοχικού ή δανειακού κεφαλαίου ή
οµολογιακών δανείων χρησιµοποιήθηκαν για την ενδυνάµωση της κεφαλαιουχικής βάσης της
Τράπεζας ή για την ενίσχυση της ρευστότητας του. Στις 30 Ιουνίου 2005 ο δείκτης κεφαλαιακής
επάρκειας του Συγκροτήµατος ανερχόταν σε 12,9%. Το Συγκρότηµα πιστεύει ότι ο δείκτης αυτός
είναι επαρκής για τις τρέχουσες δραστηριότητές του.

74

6.0

ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η µερισµατική πολιτική βρίσκεται κάτω από συνεχή αναθεώρηση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο το
οποίο λαµβάνει υπόψη τα αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος, την οικονοµική του κατάσταση και τις
κεφαλαιακές του ανάγκες για υποστήριξη της ανάπτυξής του. Η µερισµατική πολιτική του
Συγκροτήµατος τα τελευταία δώδεκα χρόνια έχει ως ακολούθως:
Για το
Οικονοµικό
Έτος
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Ηµεροµηνία Αρχείου Καταβολής

Ποσό

Συνολικό
Ποσό
Έτους

Ονοµαστική
Αξία
Μετοχής

18 Οκτωβρίου (ενδιάµεσο)
20 Απριλίου 1994 (τελικό)
20 Σεπτεµβρίου 1994 (ενδιάµεσο)
26 Απριλίου 1995 (τελικό)
17 Οκτωβρίου 1995 (ενδιάµεσο)
28 Μαρτίου 1996 (τελικό)
15 Οκτωβρίου 1996 (ενδιάµεσο)
24 Απριλίου 1997 (τελικό)
9 Οκτωβρίου 1997 (ενδιάµεσο)
16 Απριλίου 1998 (τελικό)
9 Οκτωβρίου 1998 (ενδιάµεσο)
8 Απριλίου 1999 (τελικό)
30 Σεπτεµβρίου 1999 (ενδιάµεσο)
11 Απριλίου 2000 (τελικό)
6 Οκτωβρίου 2000 (ενδιάµεσο)
10 Μαΐου 2001 (τελικό)
4 Οκτωβρίου 2001 (ενδιάµεσο)
14 Μαΐου 2002 (τελικό)
Μη καταβολή µερίσµατος
Μη καταβολή µερίσµατος
30 Μαΐου 2005 (τελικό)

6 σεντ
9 σεντ
6 σεντ
9 σεντ
6 σεντ
12 σεντ
6 σεντ
12 σεντ
6 σεντ
12 σεντ
8 σεντ
15 σεντ
4 σεντ
8 σεντ
5 σεντ
8 σεντ
5 σεντ
8 σεντ

15 σεντ

100 σεντ

15 σεντ

100 σεντ

18 σεντ

100 σεντ

18 σεντ

100 σεντ

18 σεντ

100 σεντ

23 σεντ

100 σεντ

12 σεντ

50 σεντ

13 σεντ

50 σεντ

13 σεντ

50 σεντ

4 σεντ

4 σεντ

50 σεντ

7.0 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Η ακίνητη περιουσία του Συγκροτήµατος αποτελείται από γη και κτίρια που χρησιµοποιούνται για
τις εργασίες της Τράπεζας. Η λογιστική αξία των ακινήτων (σε τιµή κτήσης ή εκτίµησης) του
Συγκροτήµατος παρουσιάζεται πιο κάτω και αποτελείται από:
31 ∆εκεµβρίου

2004
£ 000

2003
£ 000

2002
£ 000

Ιδιόκτητα
∆απάνες βελτίωσης και µετατροπών σε µισθωµένα
ακίνητα για περίοδο µέχρι 50 έτη

117.365

120.310

99.569

16.523

16.597

15.782

Σύνολο

133.888

136.907

115.351

Τα ακίνητα περιλαµβάνουν γη αξίας £50.800 χιλ (2003: £51 832 χιλ,) για την οποία δεν
υπολογίζεται απόσβεση.
Το συσσωρευµένο πλεόνασµα από επανεκτίµηση στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 ανήλθε σε £42.782 χιλ.
και περιλαµβάνεται στα αποθεµατικά επανεκτίµησης. Η τελευταία εκτίµηση από ανεξάρτητους
προσοντούχους εκτιµητές έγινε κατά το έτος 2003.
∆εν υπήρχαν εµπράγµατα βάρη υπέρ τρίτων επί των παγίων στοιχείων του Συγκροτήµατος στις 31
∆εκεµβρίου 2004, 2003 και 2002.
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8.0 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
8.1

Επενδύσεις σε Πάγια Στοιχεία Ενεργητικού

Επενδύσεις σε Πάγια Στοιχεία Ενεργητικού
Ακίνητα και Εγκαταστάσεις
Εξοπλισµός και Λογισµικά Προγράµµατα
Σύνολο

2004
£ 000

2003
£ 000

2002
£ 000

7.125

7.297

8.708

9.346

12.118

15.513

16.471

19.415

24.221

Οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία ενεργητικού που πραγµατοποίησε το Συγκρότηµα κατά τη διάρκεια
της τριετίας 2002-2004 περιλαµβάνουν τα πιο κάτω κύρια κονδύλια:
•

Αναβάθµιση καθώς και νέες επενδύσεις σε συστήµατα πληροφορικής των εταιριών του
Συγκροτήµατος στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στο Ηνωµένο Βασίλειο και στην Αυστραλία.
Κεφαλαιουχικές δαπάνες τροποποίησης και βελτίωσης περιφερειακών καταστηµάτων στην
Κύπρο και στην Ελλάδα.
Ανέγερση κτιρίων για στέγαση των υπηρεσιών πληροφορικής και άλλων διοικητικών
υπηρεσιών του Συγκροτήµατος στην Κύπρο.

•
•
8.2

Κυριότερες Επενδύσεις Συγκροτήµατος Τράπεζας Κύπρου

Οι πιο κάτω πίνακες παραθέτουν τις κυριότερες επενδύσεις σε µετοχές, του Συγκροτήµατος
Τράπεζας Κύπρου στις 31 ∆εκεµβρίου 2002, 2003 και 2004 και στις 30 Ιουνίου 2005:

Έδρα

Ποσοστό
που
Κατέχει το
Συγκρότηµα

Αριθµός
Μετοχών που
Κατέχει το
Συγκρότηµα

∆ίκαιη
Αξία
31/12/2002
£

∆ίκαιη
Αξία
31/12/2003
£

∆ίκαιη
Αξία
31/12/2004
£

Κύπρος

5,4%

12.693.472

9.583.571

7.108.344

4.734.665

Κύπρος

0,8%

2.568.629

3.275.002

2.773.991

2.902.551

Κύπρος

3,7%

7.389.092

2.080.029

2.009.833

1.447.818

Κύπρος
Ην.
Βασίλειο

21,9%

2.898.858

7.031.437

7.031.437

5.797.716

40,0%

4.683.892

4.597.701

1.569.563

2.712.564

Όνοµα

Ελληνική Τράπεζα
Λτδ 1
Λαϊκή Κυπριακή
Τράπεζα Λτδ 1
∆ήµητρα
Επενδυτική Λτδ 1
Universal Life
Insurance Ltd 2
Thermocore
Medical Ltd 2

Αριθµός
Μετοχών
που Κατέχει το
Συγκρότηµα
12.693.472

∆ίκαιη
Αξία
30/6/2005
£
5.585.128

Όνοµα
Ελληνική Τράπεζα Λτδ 1

Έδρα
Κύπρος

Ποσοστό
που Κατέχει
το Συγκρότηµα
5,4%

Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα Λτδ 1

Κύπρος

0,8%

2.568.629

3.596.081

∆ήµητρα Επενδυτική Λτδ 1

Κύπρος

3,7%

7.389.092

1.463.040

Κύπρος

21,9%

2.898.858

5.768.727

Ην. Βασίλειο

35,6%

5.513.572

3.467.514

Universal Life Insurance Ltd
Thermocore Medical Ltd 2
1.
2.

2

Οι µετοχές είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. Οι επενδύσεις αυτές περιλαµβάνονται
στο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση.
Οι επενδύσεις αυτές περιλαµβάνονται στο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων στη δίκαιη αξία µέσω της
κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων.
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9.0
9.1

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
Ανάλυση Κύκλου Εργασιών

Το Συγκρότηµα έχει τρεις βασικούς τοµείς δραστηριότητας: (α) τραπεζικές και χρηµατοοικονοµικές
υπηρεσίες, (β) ασφαλιστικές εργασίες κλάδου ζωής και γενικού κλάδου, και (γ) κτηµατικές και
ξενοδοχειακές εργασίες. Οι δραστηριότητες του Συγκροτήµατος διεξάγονται κυρίως σε τρεις
γεωγραφικούς χώρους: (α) την Κύπρο, (β) την Ελλάδα, και (γ) άλλες χώρες, κυρίως το Ηνωµένο
Βασίλειο και την Αυστραλία.
Ανάλυση Κύκλου Εργασιών Ανά Τοµέα ∆ραστηριότητας
£ 000
Τραπεζικές και χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες
Ασφαλιστικές εργασίες

2004

% συν.

2003

% συν.

2002

% συν.

621.282

89,9%

528.498

89,0%

542.746

89,5%

65.632

9,5%

60.934

10,3%

57.611

9,5%

4.497

0,6%

4.132

0,7%

5.930

1,0%

691.411

100,0%

593.564

100,0%

606.287

100,0%

% συν.

2003

% συν.

2002

% συν.

Κτηµατικές και ξενοδοχειακές εργασίες
Σύνολο

Ανάλυση Κύκλου Εργασιών Ανά Γεωγραφικό Τοµέα
£ 000

2004

Κύπρος

423.388

61,2% 368.651

62,1% 396.754

65,4%

Ελλάδα

213.404

30,9% 176.738

29,8% 156.442

25,8%

Άλλες χώρες
Σύνολο

9.2

54.619
691.411

7,9%

48.175

100,0% 593.564

8,1%

53.091

8,8%

100,0% 606.287

100,0%

Ανάλυση Στοιχείων Ενεργητικού

Ανάλυση Μεικτών Χορηγήσεων ανά Γεωγραφικό Τοµέα
£ εκατ.

2004

% συν.

2003

% συν.

2002

% συν.

Κύπρος

3.220

49,9%

2.963

52,1%

2.851

56,5%

Ελλάδα

2.595

40,2%

2.117

37,2%

1.641

32,5%

522

8,1%

515

9,0%

462

9,2%

Ηνωµένο Βασίλειο

113

1,8%

94

1,7%

90

1,8%

6.450

100,0%

5.689

100,0%

5.044

100,0%

£ εκατ.

2004

% συν.

2003

% συν.

2002

% συν.

Κύπρος

4.752

54,9%

4.372

59,1%

4.376

64,0%

Ελλάδα

3.284

37,9%

2.422

32,8%

1.878

27,5%

526

6,1%

509

6,9%

524

7,7%

Αυστραλία
Σύνολο

Ανάλυση Καταθέσεων ανά Γεωγραφικό Τοµέα

Ηνωµένο Βασίλειο
Αυστραλία
Σύνολο

94

1,1%

87

1,2%

58

0,8%

8.656

100,0%

7.390

100,0%

6.836

100,0%
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9.3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 20049

9.3.1 Σύνοψη Αποτελεσµάτων
•

Τα κέρδη µετά τη φορολογία για το 2004 ανήλθαν σε £39 εκατ. έναντι ζηµιών £32 εκατ. για το
2003.

•

Τα οργανικά κέρδη (κέρδη πριν τις προβλέψεις και πριν τη φορολογία) ανήλθαν σε £138 εκατ.,
αυξηµένα κατά 49% έναντι £93 εκατ. για το περσινό έτος.

•

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν σηµαντικά (24%) σε £246 εκατ. έναντι £199 εκατ. για
το 2003.
Η αύξηση οφείλεται στο αυξηµένο καθαρό επιτοκιακό περιθώριο, ως αποτέλεσµα των
ενεργειών για περαιτέρω βελτίωση της τιµολόγησης προϊόντων, καθώς και στη σηµαντική
αύξηση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων του Συγκροτήµατος στην Ελλάδα και στις εισπράξεις
καθυστερηµένων οφειλών.

•

Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα βελτιώθηκε σηµαντικά σε 62% από 69% για το 2003.
Τα έξοδα παρουσίασαν αύξηση 10% για το 2004, κυρίως λόγω της αύξησης στο κόστος
προσωπικού (12%). Η αύξηση που σηµείωσαν τα άλλα λειτουργικά έξοδα κινήθηκε στο
συγκριτικά χαµηλό επίπεδο της τάξης του 8% σε σχέση µε την αύξηση ενεργητικού (13%).
Κύρια πρόκληση για το Συγκρότηµα παραµένει η συγκράτηση των λειτουργικών εξόδων σε
αποδεκτά επίπεδα και κατ’ επέκταση η µείωση του λόγου εξόδων προς έσοδα. Παρόλο που ο
αριθµός προσωπικού στην Κύπρο σηµειώνει σταδιακά µείωση (81 άτοµα κατά το 2004), το
κόστος προσωπικού παραµένει σε υψηλά επίπεδα κυρίως λόγω των αυξήσεων µισθών που
προκύπτουν από την τριετή συλλογική σύµβαση εργασίας η οποία έληξε τον ∆εκέµβριο 2004.

•

Στην Κύπρο, τα οργανικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 56% σε £77 εκατ. έναντι £49 εκατ. για το
2003. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν τόσο τα θετικά αποτελέσµατα που είχαν τα προγράµµατα
συγκράτησης λειτουργικών εξόδων και ενίσχυσης του συνόλου εσόδων, ιδιαίτερα από
τραπεζικές εργασίες, όσο και τα θετικά αποτελέσµατα των ασφαλιστικών εταιριών του
Συγκροτήµατος.
Αν και η οργανική κερδοφορία των εργασιών του Συγκροτήµατος στην Κύπρο αυξήθηκε µε
ικανοποιητικό ρυθµό, εν τούτοις η απόδοση ενεργητικού και κεφαλαίων παραµένει σε χαµηλά
επίπεδα, και ο δείκτης εξόδων προς έσοδα βρίσκεται ακόµα σε υψηλά επίπεδα.

•

Στην Ελλάδα, τα οργανικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 17% σε £49 εκατ. έναντι £42 εκατ. για το
περσινό έτος. Τα κέρδη αυτά συµβάλλουν κατά 36% στα συνολικά οργανικά κέρδη του
Συγκροτήµατος.
Ο σηµαντικός ρυθµός αύξησης των εργασιών του Συγκροτήµατος στην Ελλάδα συνεχίζεται µε
ταυτόχρονη υψηλή κερδοφορία και πολύ ικανοποιητικούς δείκτες απόδοσης ενεργητικού και
κεφαλαίων και λόγου εξόδων προς έσοδα.

•

Η χρέωση για προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις µειώθηκε σε £84 εκατ. σε σχέση µε
£110 εκατ. για το 2003. Η χρέωση για το 2004 αντιπροσωπεύει ποσοστό 1,3% επί των
συνολικών χορηγήσεων.

9

Τα ποσά που αναφέρονται στην Παράγραφο 9.3 έχουν αναπροσαρµοστεί λόγω της υιοθέτησης από το
Συγκρότηµα του αναθεωρηµένου ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 39, από την 1 Ιανουαρίου 2005 (βλέπε
Παράρτηµα Α, Σηµείωση 2 των Συνοπτικών Ενδιάµεσων Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων για το
εξάµηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2005). Οι αναπροσαρµογές έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές
του Συγκροτήµατος.
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Συνοπτική Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Συγκροτήµατος Τράπεζας Κύπρου
2004
£ εκατ.

2003
£ εκατ.

+%

245,9

198,5

+24%

Καθαρά έσοδα από δικαιώµατα και προµήθειες

85,9

75,6

+14%

Έσοδα από διαπραγµάτευση συναλλάγµατος

15,5

14,2

+9%

Ζηµιές από διάθεση και επανεκτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων

(4,6)

(8,8)

-48%

Έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες

18,1

15,4

+17%

4,7

4,2

+12%

Καθαρά έσοδα από τόκους

Λοιπά έσοδα
Σύνολο εσόδων
Κόστος προσωπικού
Άλλα λειτουργικά έξοδα

Οργανικά κέρδη (κέρδη πριν τις προβλέψεις)
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

365,5

299,1

+22%

(138,3)

(123,3)

+12%

(89,5)

(83,2)

137,7
(83,7)

92,6
(110,2)

Πρόβλεψη για αποµείωση επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση

(3,1)

(3,1)

Κέρδη/(ζηµιές) πριν τη φορολογία

50,9

(20,7)

Φορολογία

(12,4)

(11,4)

Κέρδη/(ζηµιές) µετά τη φορολογία

38,5

(32,1)

Κέρδη/(ζηµιές) κατά µετοχή (σε σεντ)

8,3

(7,2)

Μέρισµα κατά µετοχή (σε σεντ)

4,0

-

Έξοδα/έσοδα (Cost/income ratio)

62,3%

+8%

+49%
-24%

69,0%

Οργανικά Κέρδη ανά Γεωγραφικό Τοµέα
2004
£ εκατ.

2003
£ εκατ.

+%

77,2

49,4

+56%

Ελλάδα

49,1

41,8

+17%

Ηνωµένο Βασίλειο και Αυστραλία

11,4

1,4

+702%

137,7

92,6

+49%

Κύπρος

Σύνολο οργανικών κερδών

9.3.2 Ανάλυση Αποτελεσµάτων
Καθαρά Έσοδα από Τόκους και Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο
Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το 2004 ανήλθαν σε £246 εκατ., σηµειώνοντας αύξηση 24%
έναντι του 2003. Η αύξηση αυτή επιτεύχθηκε παρά την εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2004 των
αυστηρότερων κανονισµών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά µε την αναστολή
αναγνώρισης τόκων. Με βάση τους νέους κανονισµούς, η αναστολή αναγνώρισης τόκων
εφαρµόζεται σε όλες τις χορηγήσεις που δεν είναι πλήρως εξασφαλισµένες και ταυτόχρονα
παρουσιάζουν καθυστερήσεις πέραν των έξι µηνών, έναντι εννέα µηνών που ίσχυε για το 2003.
Σηµειώνεται ότι η χρέωση για τους τόκους σε αναστολή για το 2004 ήταν £31 εκατ. έναντι £32
εκατ. για το 2003, παρουσιάζει δηλαδή µείωση 5% ως αποτέλεσµα των εισπράξεων
καθυστερηµένων οφειλών.
Τα καθαρά έσοδα από τόκους που προέρχονται από τις εργασίες του Συγκροτήµατος στην Ελλάδα
ανήλθαν σε £87 εκατ., σηµειώνοντας αύξηση 22% έναντι του περσινού έτους.
Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του Συγκροτήµατος βελτιώθηκε σε 2,66% για το 2004 σε
σύγκριση µε 2,53% για το 2003, ως αποτέλεσµα των συνεχιζόµενων ενεργειών για βελτίωση της
τιµολογιακής πολιτικής και είσπραξη των καθυστερηµένων οφειλών. Τη µεγαλύτερη αύξηση
παρουσίασε το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο των εργασιών του Συγκροτήµατος στην Κύπρο, το
οποίο αυξήθηκε από 2,17% για το 2003 σε 2,42% για το 2004, λόγω της βελτίωσης της
τιµολογιακής πολιτικής και της αύξησης του βασικού επιτοκίου της κυπριακής λίρας. Το καθαρό
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επιτοκιακό περιθώριο των εργασιών του Συγκροτήµατος στην Ελλάδα σηµείωσε µείωση από 2,82%
για το 2003 σε 2,62% για το 2004, κυρίως λόγω του σχετικά υψηλού ρυθµού αύξησης των
καταθέσεων.
Καθαρά Έσοδα από ∆ικαιώµατα και Προµήθειες
Το σύνολο των καθαρών εσόδων από δικαιώµατα και προµήθειες για το 2004 ανήλθε σε £86 εκατ.
σηµειώνοντας αύξηση 14% έναντι του 2003. Η αύξηση προέρχεται κυρίως από τις εργασίες του
Συγκροτήµατος στην Κύπρο. Τα καθαρά έσοδα από δικαιώµατα και προµήθειες από τις εργασίες
του Συγκροτήµατος στην Ελλάδα σηµείωσαν αύξηση (4%) κατά το 2004.
Έσοδα από Ασφαλιστικές Εργασίες
Τα έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες σηµείωσαν ικανοποιητική αύξηση (17%).
Τα συνολικά ασφάλιστρα της θυγατρικής εταιρίας του Συγκροτήµατος, Γενικές Ασφάλειες Κύπρου,
σηµείωσαν 20% αύξηση σε σχέση µε το 2003. Παρά την κάµψη στον ασφαλιστικό κλάδο ζωής, τα
συνολικά ασφάλιστρα της θυγατρικής εταιρίας του Συγκροτήµατος, EuroLife, σηµείωσαν ετήσια
αύξηση 2%.
Λειτουργικά Έξοδα
Ο ετήσιος ρυθµός αύξησης των λειτουργικών εξόδων του Συγκροτήµατος στην Κύπρο ανήλθε στο
9%. Η αύξηση του κόστους προσωπικού προήλθε κυρίως από τις αυξήσεις µισθών που προκύπτουν
από την τριετή συλλογική σύµβαση εργασίας η οποία έληξε τον ∆εκέµβριο 2004. Η παγοποίηση
προσλήψεων σε συνδυασµό µε το Σχέδιο Πρόωρης Αφυπηρέτησης οδήγησαν στη µείωση (κατά 81
άτοµα από τις 31 ∆εκεµβρίου 2003) του αριθµού απασχολούµενου προσωπικού στην Κύπρο.
Τα έξοδα του Συγκροτήµατος στην Ελλάδα σηµείωσαν ετήσια αύξηση 17%. Αυτός ο ρυθµός
αύξησης είναι σηµαντικά µικρότερος από τον ρυθµό αύξησης των µεγεθών του Συγκροτήµατος
στην Ελλάδα (31% µε βάση το σύνολο ενεργητικού). Οι εργασίες του Συγκροτήµατος στην Ελλάδα
αναµφίβολα παρουσιάζουν οικονοµίες κλίµακας, οι οποίες θα αποδώσουν ακόµα περισσότερο
καθώς τα µεγέθη των εργασιών αυξάνονται περαιτέρω και επέρχεται σταδιακά ωρίµανση µέρους
του δικτύου των καταστηµάτων. Κατά το 2004 το δίκτυο εµπλουτίστηκε µε το άνοιγµα δεκατριών
καταστηµάτων. Στο τέλος του 2004, το Συγκρότηµα λειτουργούσε 96 καταστήµατα στην Ελλάδα
µε στόχο τα 120 καταστήµατα µέχρι το τέλος του 2005.
Τα έξοδα του Συγκροτήµατος στις άλλες χώρες όπου λειτουργεί παρουσίασαν µείωση (1%) σε
σύγκριση µε το 2003.
Λειτουργικά Έξοδα ανά Γεωγραφικό Τοµέα
2004
£ εκατ.
Κύπρος

145,6

2003
£ εκατ.

+%

133,3

+9%
+17%

Ελλάδα

64,9

55,6

Ηνωµένο Βασίλειο και Αυστραλία

17,3

17,6

-1%

227,8

206,5

+10%

Σύνολο λειτουργικών εξόδων

Οργανικά Κέρδη και Αποτελέσµατα πριν τη Φορολογία ανά Τοµέα ∆ραστηριότητας
Το σηµαντικότερο µέρος των κερδών του Συγκροτήµατος προέρχεται από τραπεζικές εργασίες, οι
οποίες κατά το 2004 συνέβαλαν το 92% των συνολικών οργανικών κερδών και το 79% των κερδών
πριν τη φορολογία. Τα κέρδη πριν τη φορολογία που προέρχονται από τις ασφαλιστικές εργασίες
του Συγκροτήµατος αυξήθηκαν κατά 19% σε £10 εκατ. σε σύγκριση µε το 2003 και συνέβαλαν το
19% των συνολικών κερδών του Συγκροτήµατος πριν τη φορολογία.
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9.3.3 Οικονοµικά Μεγέθη
Ενεργητικό
Το σύνολο ενεργητικού του Συγκροτήµατος στο τέλος του έτους ανήλθε σε £10,26 δισ.,
σηµειώνοντας ετήσια αύξηση 13%. Το συνολικό ενεργητικό των εργασιών του Συγκροτήµατος
στην Ελλάδα ανήλθε σε £4,28 δισ., σηµειώνοντας ετήσια αύξηση 31%.
Καταθέσεις Συγκροτήµατος

Χορηγήσεις Συγκροτήµατος
Σύνολο = £6,45 δισ.

Σύνολο = £8,66 δισ.

Ετήσια αύξηση = 13%

Ετήσια αύξηση = 17%

3,00

2,96
2,12

2,59

3,22
£ δισ.

£ δισ.

4,00
2,00
1,00

0,64

0,61

0,00
2003
Μερίδια:
g Κύπρος
g Ελλάδα
g Ην. Βασίλειο & Αυστραλία
ΣΥΝΟΛΟ

52%
37%
11%
100%

2004
50%
40%
10%
100%

Ετήσια
αύξηση
9%
23%
4%

5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

4,75

4,37
3,29
2,42
0,62

0,60

2003
Μερίδια:
g Κύπρος
g Ελλάδα
g Ην. Βασίλειο & Αυστραλία
ΣΥΝΟΛΟ

59%
33%
8%
100%

2004
55%
38%
7%
100%

Ετήσια
αύξηση
9%
36%
4%

Χορηγήσεις
Οι συνολικές χορηγήσεις του Συγκροτήµατος αυξήθηκαν κατά 13% σε ετήσια βάση και
διαµορφώθηκαν σε £6,45 δισ. στο τέλος του 2004. Στην αύξηση αυτή συνέβαλε κατά κύριο λόγο η
σηµαντική αύξηση (23%) του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων του Συγκροτήµατος στην Ελλάδα σε
£2,59 δισ. Σύµφωνα µε τα στοιχεία ∆εκεµβρίου 2004 της Τράπεζας της Ελλάδος, η ετήσια αύξηση
χορηγήσεων της Τράπεζας Κύπρου είναι σε πολύ υψηλότερους ρυθµούς από αυτούς της συνολικής
ελληνικής τραπεζικής αγοράς (17%) και το µερίδιο αγοράς της Τράπεζας στις χορηγήσεις ανέρχεται
στο 3,69%. Το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων του Συγκροτήµατος στην Ελλάδα αντιπροσώπευε στο
τέλος του έτους το 40% του συνολικού χαρτοφυλακίου του Συγκροτήµατος.
Από την 1η Ιανουαρίου 2004 εφαρµόστηκε αυστηρότερος κανονισµός από την Κεντρική Τράπεζας
της Κύπρου σχετικά µε την αναστολή αναγνώρισης τόκων. Συγκεκριµένα, η αναστολή
αναγνώρισης τόκων εφαρµόζεται σε όλες τις χορηγήσεις που δεν είναι πλήρως εξασφαλισµένες και
ταυτόχρονα παρουσιάζουν καθυστερήσεις πέραν των έξι µηνών, έναντι εννέα µηνών που ίσχυε
µέχρι το τέλος του 2003. Με βάση τον νέο κανονισµό, οι µη εξυπηρετούµενες χορηγήσεις του
Συγκροτήµατος (µετά την αναστολή τόκων) στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 ως ποσοστό του συνόλου των
χορηγήσεων ανήλθαν σε 10,8% σε σύγκριση µε 12,4% στις 31 ∆εκεµβρίου 2003 (10,2% µε βάση
τον κανονισµό που ίσχυε µέχρι το τέλος του 2003).
Καταθέσεις
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2004, οι καταθέσεις πελατών του Συγκροτήµατος ανήλθαν σε £8,66 δισ.,
σηµειώνοντας ετήσια αύξηση 17%. Εντυπωσιακή ήταν η ετήσια επέκταση (36%) των καταθέσεων
της Τράπεζας Κύπρου Ελλάδας, οι οποίες έφτασαν τα £3,29 δισ. Σύµφωνα µε τα στοιχεία
∆εκεµβρίου 2004 της Τράπεζας της Ελλάδος, η ετήσια αύξηση καταθέσεων της Τράπεζας Κύπρου
είναι σε πολύ υψηλότερους ρυθµούς από αυτούς της συνολικής ελληνικής τραπεζικής αγοράς (14%)
και το µερίδιο αγοράς της Τράπεζας στις καταθέσεις ανέρχεται στο 3,66%.
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Κεφαλαιουχική Βάση Συγκροτήµατος
Το Συγκρότηµα διαθέτει ισχυρή κεφαλαιουχική βάση. Στο τέλος του 2004, η κεφαλαιουχική βάση
του Συγκροτήµατος έφτασε τα £927 εκατ., σηµειώνοντας ετήσια αύξηση 7%. Κατά το 2004, η
Τράπεζα Κύπρου έκδωσε µε δηµόσια εγγραφή στην Κύπρο Αξιόγραφα Κεφαλαίου Σειρά Β σε
Λίρες Κύπρου συνολικού ύψους £30 εκατ.
Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Συγκροτήµατος ανερχόταν σε 13,7% στις 31 ∆εκεµβρίου
2004, σε σύγκριση µε το ελάχιστο απαιτούµενο 10% από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και
8% σύµφωνα µε την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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10. 0

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ – ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

10.1 Όραµα
Το όραµα του Συγκροτήµατος είναι η Τράπεζα Κύπρου να γίνει πρώτη Τράπεζα προτίµησης σε
Κύπρο και Ελλάδα για τους πελάτες, το προσωπικό και τους επενδυτές ώστε στα χρόνια που
έρχονται η Τράπεζα Κύπρου:
•
•
•
10.2

να είναι µεταξύ των τριών µεγαλύτερων τραπεζών στον ευρύτερο ελληνικό χώρο,
να αναδειχθεί σε περιφερειακή δύναµη για την ευρύτερη περιοχή, και
να είναι ωφέλιµη για την κοινωνία στην οποία λειτουργεί.
Στρατηγικές Προτεραιότητες

Οι προσπάθειες του Συγκροτήµατος για την υλοποίηση του οράµατός του επικεντρώνονται στις εξής
προτεραιότητες:
•
•
•
•
•
•
•
10.3

τη βελτίωση της κερδοφορίας του,
την ενίσχυση της ισχυρής ηγετικής του θέσης στην Κύπρο,
την παροχή ποιοτικής εξυπηρέτησης για να αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα,
τη δυναµική επέκτασή του στην Ελλάδα και την καθιέρωση της Τράπεζας Κύπρου, ως της
Tράπεζας που προσφέρει την καλύτερη εξυπηρέτηση στον πελάτη,
την αξιοποίηση ευκαιριών που προσφέρονται σε αναδυόµενες αγορές της ευρύτερης περιοχής,
την επίτευξη ή /και περαιτέρω αξιοποίηση συνεργιών µεταξύ γεωγραφικών χώρων, κυρίως
όσον αφορά τους τοµείς της τεχνολογίας και των προϊόντων, και
την αποτελεσµατικότερη διαχείριση των κινδύνων.
Στρατηγικοί Στόχοι

Στην Κύπρο, όπου βρίσκεται ο πυρήνας των δραστηριοτήτων του, το Συγκρότηµα στοχεύει:
•
•
•
•

στην αύξηση της επικερδότητας των εργασιών του,
στη βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου,
στη συγκράτηση των δαπανών, και
στη διατήρηση της ηγετικής του θέσης στην τραπεζική αγορά.

Στην Ελλάδα, όπου βρίσκεται το επίκεντρο της δυναµικής επέκτασής του, το Συγκρότηµα στοχεύει:
•
•
•
•

στην αύξηση του µεριδίου αγοράς του σε 5% µέχρι το 2007,
στην ενίσχυση του δικτύου του έτσι ώστε να καλύπτεται καλύτερα όλη η γεωγραφική έκταση
της Ελλάδας,
στην προσφορά εξειδικευµένων προϊόντων για όλους τους τοµείς δραστηριοποίησης των
πελατών του και στην άµεση ανταπόκριση στις εκάστοτε ευκαιρίες που παρουσιάζονται, και
στην αύξηση του χαρτοφυλακίου των χορηγήσεων µε έµφαση στον τοµέα των Ιδιωτών και
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Στις άλλες αγορές, το Συγκρότηµα στοχεύει:
•
•
•
•

στη διατήρηση του ηγετικού του µεριδίου στην κυπριακή και ελληνική παροικία στο Ηνωµένο
Βασίλειο και στην Αυστραλία µε έµφαση στον τοµέα ΜΜΕ,
στη µεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των εργασιών του στο Ηνωµένο Βασίλειο,
στην ενίσχυση της υποδοµής για βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης, ιδιαίτερα στον τοµέα
των ΜΜΕ της κυπριακής και ελληνικής παροικίας στην Αυστραλία, και
στη µελέτη των τρόπων αξιοποίησης των ευκαιριών που παρουσιάζονται σε νέες αγορές.
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10.4

Yλοποίηση των Στόχων

Το Συγκρότηµα:
•
•
•
•

προσαρµόζει τη στρατηγική του σε κάθε αγορά, ούτως ώστε να επιτυγχάνει την καλύτερη
δυνατή απόδοση των κεφαλαίων του,
συµπληρώνει το δίκτυο καταστηµάτων του µε ένα πλήρες φάσµα εναλλακτικών δικτύων
εξυπηρέτησης στις κύριες αγορές όπου λειτουργεί,
αναδιοργανώνει τις διοικητικές του υπηρεσίες για καλύτερη αξιοποίηση των συνεργιών,
υιοθετεί διεθνώς αναγνωρισµένες πρακτικές για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των
χρηµατοοικονοµικών και άλλων κινδύνων, του Συγκροτήµατος λαµβανοµένων υπόψη των
απαιτήσεων του δευτέρου συµφώνου της Επιτροπής της Βασιλείας (Basle II) και των οδηγιών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην Κύπρο, το Συγκρότηµα:
•
•
•
•
•
•

δίνει έµφαση στην αύξηση πωλήσεων µετατρέποντας τα καταστήµατά του σε σηµεία πώλησης,
προσφέροντας ποιότητα και ταχύτητα εξυπηρέτησης.
προχωρεί στην αναδιάρθρωση των Περιφερειών και σε κεντρικοποιήσεις υπηρεσιών, µε
εστίαση στον κάθε τοµέα ξεχωριστά (Ιδιώτες, ΜΜΕ και Μεγάλες Επιχειρήσεις),
εφαρµόζει µέτρα για είσπραξη των καθυστερηµένων οφειλών και ενίσχυση των εξασφαλίσεων,
εντατικοποιεί το πρόγραµµα συγκράτησης των λειτουργικών δαπανών και την υφιστάµενη
πολιτική παγοποίησης προσλήψεων,
ενισχύει τις επιδόσεις και τη θέση του στον ασφαλιστικό τοµέα, και
δίνει έµφαση στον τοµέα ιδιωτών και εισάγει καινοτόµα προϊόντα και υπηρεσίες.

Στην Ελλάδα, το Συγκρότηµα:
•
•
•
•

διευρύνει το δίκτυο καταστηµάτων του, µε στόχο µέχρι τα µέσα του 2006 να ανέρχονται σε
120,
διατηρεί την ποιότητα εξυπηρέτησης σε υψηλά επίπεδα, παρά το ραγδαίο ρυθµό ανάπτυξης των
εργασιών του,
εφαρµόζει ευέλικτη οργανωτική δοµή, εστιάζοντας την προσοχή του σε κάθε τοµέα ξεχωριστά
(Ιδιώτες, ΜΜΕ και Μεγάλες Επιχειρήσεις), και
αναπτύσσεται δυναµικά στους τοµείς του leasing, του φάκτοριγκ και των ασφαλειών και
αξιοποιεί το δίκτυο των τραπεζικών του καταστηµάτων ως σηµεία πώλησης των προϊόντων που
προσφέρει.

Στις άλλες χώρες, το Συγκρότηµα:
•
•
•
•
•
•

απλοποιεί τις διαδικασίες και περιορίζει τις προσλήψεις και άλλα έξοδα,
δίνει έµφαση στην προσωπική σχέση µε τους πελάτες του,
αναδιοργανώνει το δίκτυο των καταστηµάτων του για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών,
επεκτείνει το εύρος των προϊόντων και υπηρεσιών του,
διεισδύει µε επιτυχία στην τοπική κυπριακή και ελληνική παροικία, προσελκύοντας αξιόλογη
ποιοτική πελατεία, δηµιουργώντας παράλληλα ένα ισορροπηµένο χαρτοφυλάκιο, και
µελετά τις πιθανότητες και εναλλακτικούς τρόπους επέκτασης στα Βαλκάνια και τη ρωσική
αγορά.
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10.5

Προοπτικές και Οικονοµικοί Στόχοι

Τα οικονοµικά αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος για τους πρώτους έξι µήνες του 2005 είναι πολύ
ικανοποιητικά και συµβαδίζουν µε τους στόχους που έχουν τεθεί στο τριετές στρατηγικό πλάνο
(2005-2007) του Συγκροτήµατος.
Με βάση τις προκαταρκτικές ενδείξεις, τα αποτελέσµατα του τρίτου τριµήνου 2005 αναµένεται να
είναι σαφώς βελτιωµένα έναντι του δεύτερου τριµήνου 2005. Αναµένεται επίσης ότι, µε βάση τα
σηµερινά δεδοµένα, τα αποτελέσµατα του τέταρτου τριµήνου 2005 θα είναι σε παρόµοια επίπεδα µε
αυτά του τρίτου τριµήνου 2005.
Η συνεχής βελτίωση των οικονοµικών αποτελεσµάτων του Συγκροτήµατος οφείλεται στις
προσπάθειες για περιορισµό των εξόδων, εµπλουτισµό των εσόδων και είσπραξη καθυστερηµένων
οφειλών καθώς και καλύτερες αποδόσεις από τη διαχείριση διαθεσίµων του Συγκροτήµατος
Με βάση το τριετές στρατηγικό πλάνο,, το Συγκρότηµα στοχεύει µέχρι το 2007:
•
•

να αυξήσει την απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) σε επίπεδο πέραν του 13% από 7% που ήταν
για το έτος 2004 (30 Ιουνίου 2005: 11%), και
να περιορίσει το λόγο εξόδων προς έσοδα σε επίπεδο κάτω από 58% σε σύγκριση µε 62% για
το έτος 2004 (30 Ιουνίου 2005: 59%).

Με βάση το τριετές στρατηγικό πλάνο έχουν υιοθετηθεί, µεταξύ άλλων, ενέργειες για:
•
•
•
•

αύξηση της παραγωγικότητας, ως αποτέλεσµα αλλαγών στην οργανωτική δοµή του δικτύου
εξυπηρέτησης πελατών και εισαγωγή προηγµένων συστηµάτων και ευέλικτων διαδικασιών,
βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης πελατών, εισαγωγή νέων προϊόντων και διείσδυση σε
νέες αγορές,
βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, και
συνέχιση της δυναµικής ανάπτυξης των εργασιών του Συγκροτήµατος στο εξωτερικό, µε
ταυτόχρονη υψηλή κερδοφορία.

85

11. 0 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ
Όπως όλοι οι χρηµατοοικονοµικοί οργανισµοί, το Συγκρότηµα εκτίθεται σε κινδύνους, οι πιο
σηµαντικοί από τους οποίους είναι ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος από µεταβολές στις τιµές
συναλλάγµατος και των επιτοκίων και ο κίνδυνος ρευστότητας.
Οι κίνδυνοι αυτοί παρακολουθούνται µε διάφορους µηχανισµούς σε όλες τις εταιρίες του
Συγκροτήµατος ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση υπέρµετρων κινδύνων και να καθορίζονται οι
τιµολογήσεις των παρεχοµένων πιστωτικών διευκολύνσεων λαµβάνοντας υπόψη τους κινδύνους
αυτούς.
Πιστωτικός Κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος απορρέει από την αδυναµία πελατών να αποπληρώσουν τα δάνεια και άλλες
χορηγήσεις και τη µη τήρηση των συµβατικών υποχρεώσεών τους.
Η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου γίνεται από τις εταιρίες που παραχωρούν τις διευκολύνσεις.
Η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου Συγκροτήµατος καθορίζει τις αρχές
χρηµατοδότησης και βεβαιώνεται για την τήρηση των νενοµισµένων διαδικασιών και ελέγχων σε
κάθε µονάδα. Οι πιστωτικοί κίνδυνοι από συνδεόµενους λογαριασµούς ενοποιούνται και
παρακολουθούνται πάνω σε ενιαία βάση.
Η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου Συγκροτήµατος καθορίζει στόχους και όρια
αναφορικά µε τη σύσταση και την ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και παρακολουθεί την
τήρησή τους. Η αξιολόγηση του χαρτοφυλακίου γίνεται µέσω συστηµάτων αξιολόγησης της
πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών (credit rating και credit scoring).
Το χαρτοφυλάκιο αναλύεται µε βάση εκτιµήσεις για τη φερεγγυότητα των πελατών, τον τοµέα της
οικονοµίας και τη χώρα δραστηριότητας και επιθεωρείται σε τακτική βάση από εξειδικευµένη
οµάδα εσωτερικών ελεγκτών του Συγκροτήµατος.
Ο πιστωτικός κίνδυνος για το Συγκρότηµα από δάνεια και άλλες χορηγήσεις είναι διεσπαρµένος
τόσο γεωγραφικά όσο και στους διάφορους κλάδους της οικονοµίας.
Η πολιτική του Συγκροτήµατος αναφορικά µε τον ορισµό των χορηγήσεων για τις οποίες γίνεται
αναστολή αναγνώρισης εσόδων και τον καθορισµό των προβλέψεων για επισφαλείς χορηγήσεις
παρατίθεται στις Οικονοµικές Καταστάσεις του Συγκροτήµατος.
Κίνδυνος Αγοράς
Ο κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος ζηµιάς που προκύπτει από αρνητικές µεταβολές στις τιµές
συναλλάγµατος, επιτοκίων, µετοχών ή άλλων αξιών. Η διαχείριση του κινδύνου αυτού γίνεται τόσο
από την κάθε µονάδα ξεχωριστά όσο και από τη γενική διεύθυνση του Συγκροτήµατος ώστε να
βρίσκεται µέσα σε αποδεκτά όρια. Για αντιµετώπιση των κινδύνων από αλλαγές στις τιµές
συναλλάγµατος και επιτοκίων η Επιτροπή ∆ιαχείρισης των στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού του
Συγκροτήµατος έχει καθορίσει συγκεκριµένη στρατηγική και έχει θέσει αυστηρά όρια ανοικτής
θέσης για κάθε κίνδυνο.
Κίνδυνος Επιτοκίων
Ο κίνδυνος επιτοκίων προκύπτει λόγω του ετεροχρονισµού στην αναπροσαρµογή των επιτοκίων σε
στοιχεία ενεργητικού και παθητικού.
Eπιτοκιακός κίνδυνος του επενδυτικού χαρτοφυλακίου είναι ο κίνδυνος µείωσης του καθαρού
εσόδου τόκων από µη ευνοϊκές µεταβολές των επιτοκίων της αγοράς. Ο κίνδυνος αυτός
επιµετρείται µε τη µέθοδο ανάλυσης του ανοίγµατος (gap analysis) όπου υπολογίζεται η διαφορά
των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των οποίων τα επιτόκια προσαρµόζονται σε κάθε χρονική
ζώνη και για κάθε νόµισµα ξεχωριστά. Η διαφορά αυτή πολλαπλασιάζεται µε 1% (υποτιθέµενη
αλλαγή στα επιτόκια) για την περίοδο από την αναπροσαρµογή του επιτοκίου µέχρι τους δώδεκα
µήνες από την ηµεροµηνία της ανάλυσης για να υπολογιστεί η επίδραση της ετήσιας αλλαγής στα
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έσοδα από τόκους για το κάθε νόµισµα. Για το συγκεντρωτικό υπολογισµό της ετήσιας αλλαγής για
όλα τα νοµίσµατα χρησιµοποιούνται οι συντελεστές συσχέτισης ανάµεσα στα επιτόκια των
διαφόρων νοµισµάτων.
Για τα στοιχεία ισολογισµού του Συγκροτήµατος στις 31 ∆εκεµβρίου 2004, µία παράλληλη αύξηση
όλων των επιτοκίων της αγοράς κατά 1% θα είχε ως αποτέλεσµα αύξηση των κερδών πριν τη
φορολογία κατά £7 εκατ. µέσα σε ένα χρόνο. Σε αντίθετη περίπτωση, µια παράλληλη µείωση των
επιτοκίων κατά 1% θα είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση των κερδών πριν τη φορολογία κατά £6 εκατ.
Υπάρχουν όρια για τη µέγιστη επίδραση στα καθαρά έσοδα από τόκους από αλλαγή στα επιτόκια
κατά 1% τους επόµενους δώδεκα µήνες. Η κάθε τραπεζική µονάδα παρακολουθεί τα όρια αυτά σε
καθηµερινή βάση και η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Κινδύνων Αγοράς Συγκροτήµατος παρακολουθεί σε
µηνιαία βάση τις ενοποιηµένες καταστάσεις για το Συγκρότηµα.
Κίνδυνος από Μεταβολές στις Τιµές Συναλλάγµατος
Ο κίνδυνος από µεταβολές στις τιµές συναλλάγµατος προκύπτει όταν υπάρχει ανοικτή
συναλλαγµατική θέση σε κάποιο νόµισµα και είναι ο κίνδυνος ζηµιάς από δυσµενείς µεταβολές στις
τιµές συναλλάγµατος. Ζηµιές είναι δυνατόν να προκύψουν από το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και
κατά τη διαχείριση των στοιχείων ενεργητικού/παθητικού.
Υπάρχουν όρια για τη µέγιστη ανοικτή συναλλαγµατική θέση κατά νόµισµα ή οµάδα νοµισµάτων
καθώς και για τη συνολική ανοικτή συναλλαγµατική θέση. Αυτά τα όρια ισχύουν κατά τραπεζική
µονάδα και είναι µεγαλύτερα για τη διάρκεια της µέρας. Στο κλείσιµο της ηµέρας ισχύουν
µικρότερα όρια. Για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών υπάρχουν όρια µέγιστης ζηµιάς για τη µέρα και
το µήνα. Η ανοικτή θέση καθώς και τα όρια µέγιστης ζηµιάς, παρακολουθούνται από την Υπηρεσία
∆ιαχείρισης Κινδύνων Αγοράς Συγκροτήµατος τόσο κατά τη διάρκεια της µέρας όσο και κατά το
κλείσιµό της.
Ο κίνδυνος προκύπτει επίσης από την καθαρή θέση των εξηρτηµένων εταιριών και
υποκαταστηµάτων του Συγκροτήµατος που έχουν νόµισµα αναφοράς εκτός της Κυπριακής λίρας.
Το Συγκρότηµα καλύπτει το µεγαλύτερο µέρος του κινδύνου αυτού µε την τήρηση ισόποσων
υποχρεώσεων στο ίδιο νόµισµα.
Κίνδυνος Ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος να µη µπορεί το Συγκρότηµα να αποπληρώσει τις
τρέχουσες και µελλοντικές υποχρεώσεις του πλήρως ή έγκαιρα. Στον κίνδυνο αυτό περιλαµβάνεται
και η πιθανότητα να αναγκαστεί να επαναχρηµατοδοτήσει ποσά σε ψηλότερα επιτόκια ή να πωλήσει
στοιχεία ενεργητικού µε έκπτωση.
Η διεξαγωγή τραπεζικών εργασιών απαιτεί τη συνεχή ροή µετρητών για αποπληρωµή των
καταθέσεων και παροχή χρηµατοδότησης σε πελάτες. Στη διαχείριση της ρευστότητας λαµβάνονται
υπόψη και τα όρια χρηµατοδότησης που έχουν εγκριθεί αλλά δεν έχουν ακόµα χρησιµοποιηθεί. Η
βασική πηγή πόρων χρηµατοδότησης του Συγκροτήµατος είναι οι καταθέσεις. Η προέλευση των
καταθέσεων και η ηµεροµηνία λήξης τους, παρακολουθούνται ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος
εξάρτησης από µικρό αριθµό καταθετών όπως και ο κίνδυνος ταυτόχρονης λήξης µεγάλου ποσού
καταθέσεων. Το Συγκρότηµα διατηρεί σε συνεχή βάση µετρητά και ταυτόσηµες αξίες στα βασικά
νοµίσµατα στα οποία γίνονται οι συναλλαγές.
Η διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας γίνεται από την καθεµιά µονάδα διαχείρισης διαθεσίµων σε
συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων του Συγκροτήµατος.
Η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Κινδύνων Αγοράς Συγκροτήµατος έχει την ευθύνη για την
παρακολούθηση της ρευστότητας των τραπεζικών µονάδων του Συγκροτήµατος και για τη
συµµόρφωση µε τους εσωτερικούς κανονισµούς και τους περιορισµούς που θέτουν οι εποπτικές
αρχές στις χώρες που δραστηριοποιείται το Συγκρότηµα.
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ΜΕΡΟΣ Γ: ΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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3.0
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ΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Πιο κάτω παρατίθενται αποσπάσµατα από το Καταστατικό της Τράπεζας που αναφέρονται στο
δικαίωµα ψήφου, διανοµής των κερδών και των δικαιωµάτων στη συµµετοχή σε κάθε πλεόνασµα σε
περίπτωση εκκαθάρισης, και άλλα δικαιώµατα:
ΜΕΤΟΧΕΣ
“3.

Τηρουµένων οποιωνδήποτε οδηγιών περί του αντιθέτου που δυνατό να περιέχονται σε Ειδικό
Ψήφισµα που εγκρίνεται σε Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, όλες οι νέες µετοχές και/ή άλλες
αξίες που παρέχουν δικαίωµα αγοράς µετοχών της Εταιρίας ή είναι µετατρέψιµες σε µετοχές
της Εταιρίας, πριν από την έκδοσή τους θα προσφέρονται στους µετόχους της Εταιρίας κατ’
αναλογία (pro-rata) της συµµετοχής του κάθε µετόχου στο κεφάλαιο της Εταιρίας, 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 µετoχών και/ή άλλων αξιών που παρέχουν δικαίωµα αγοράς
µετοχών της Εταιρίας ή είναι µετατρέψιµες σε µετοχές της Εταιρίας, 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 γνωστοποίηση από το πρόσωπο προς το οποίο υποβάλλεται 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
Εταιρίας ή είναι µετατρέψιµες σε µετοχές της Εταιρίας, οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι µπορούν να
διαθέσουν αυτές κατά τέτοιο τρόπο όπως αυτοί κρίνουν περισσότερο επωφελή για την Εταιρία.
Αν λόγω ανισότητας µεταξύ του αριθµού των υπό έκδοση µετοχών ή άλλων αξιών που
παρέχουν δικαίωµα αγοράς µετοχών ή που είναι µετατρέψιµες σε µετοχές της Εταιρίας και του
αριθµού των µετοχών που κατέχουν µέτοχοι δικαιούµενοι στη ρηθείσα προσφορά των νέων
µετοχών και/ή άλλων αξιών, αναφύεται δυσκολία στη διανοµή των νέων µετοχών και/ή άλλων
αξιών µεταξύ των µετόχων, η δυσκολία αυτή θα επιλύεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου εκτός εάν υπάρχουν οδηγίες σε Γενική Συνέλευση περί του αντιθέτου.
ΨΗΦΟΙ ΜΕΛΩΝ

67.

Αν δύο ή περισσότερα πρόσωπα έχουν από κοινού δικαίωµα σε µετοχή, τότε κατά τη
ψηφοφορία για οποιοδήποτε θέµα γίνεται δεκτή η ψήφος του αρχαιότερου, που ψηφίζει, είτε
παρίσταται προσωπικά είτε µε αντιπρόσωπο, κατ’ αποκλεισµό των ψήφων των άλλων
εγγεγραµµένων κατόχων της µετοχής και για το σκοπό αυτό η αρχαιότητα αποφασίζεται από
τη σειρά µε την οποία αναγράφονται τα ονόµατα στο µητρώο των µελών.

68.

Μέλος που είναι διανοητικά ασθενής, ή σε σχέση µε το οποίο εκδόθηκε διάταγµα από
οποιοδήποτε δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία για φρενοβλάβεια µπορεί να ψηφίζει, είτε µε
ανάταση των χεριών είτε µε ψηφοφορία κατά µετοχή, µε οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει
διοριστεί από το δικαστήριο ως διαχειριστής της περιουσίας του και το πρόσωπο αυτό µπορεί
σε ψηφοφορία κατά µετοχή να ψηφίζει µε αντιπρόσωπο.

69.

Με εξαίρεση όσων ρητά προνοούνται από το Καταστατικό αυτό κανένα µέλος δεν δικαιούται
να ψηφίζει επί οποιουδήποτε θέµατος ή να υπολογίζεται για σκοπούς απαρτίας εκτός του
µέλους που είναι κανονικά εγγεγραµµένο και το οποίο έχει πληρώσει όλα τα ποσά που από
καιρού εις καιρό οφείλονται από αυτό και πρέπει να πληρωθούν προς την Εταιρία αναφορικά
µε τις µετοχές του και που παρίσταται είτε προσωπικά είτε µε αντιπρόσωπο.

71.

Οι ψήφοι µπορούν να δίδονται είτε προσωπικά είτε µε αντιπρόσωπο. Σε ψηφοφορία µε
ανάταση των χεριών κανένα µέλος δεν έχει ψήφο (εκτός µέλους που είναι νοµικό πρόσωπο)
που εκπροσωπείται µόνο µε πληρεξούσιο αντιπρόσωπο αλλά ο πληρεξούσιος ή άλλος
αντιπρόσωπος νοµικού προσώπου, µπορεί να ψηφίζει µε ανάταση των χεριών.
Ο
πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δεν είναι ανάγκη να είναι µέλος της Εταιρίας.
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72.

Το πληρεξούσιο που διορίζει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο είναι γραπτό και πρέπει να
υπογράφεται από το µέλος που προβαίνει στο διορισµό ή τον αντιπρόσωπό του που έχει
εξουσιοδοτηθεί κανονικά και γραπτά από το µέλος, ή, αν το µέλος που προβαίνει στο διορισµό
είναι νοµικό πρόσωπο, το πληρεξούσιο θα φέρει την επίσηµη σφραγίδα του νοµικού
προσώπου, αν υπάρχει, ή αν δεν υπάρχει, θα υπογράφεται από αξιωµατούχο που έχει κανονικά
εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό.

73.

Το έγγραφο διορισµού πληρεξουσίου αντιπροσώπου, µαζί µε το πληρεξούσιο έγγραφο (αν
υπάρχει) µε βάση το οποίο έγινε ο διορισµός ή πιστοποιηµένο αντίγραφο αυτού, κατατίθεται
στο γραφείο της Εταιρίας τουλάχιστο σαρανταοχτώ ώρες πριν από το χρόνο που καθορίστηκε
για τη σύγκληση της συνέλευσης ή της εξ αναβολής συνέλευσης, στην οποία το πρόσωπο που
αναφέρεται στο έγγραφο αυτό προτίθεται να ψηφίσει ή σε περίπτωση ψηφοφορίας κατά
µετοχή, τουλάχιστο εικοσιτέσσερις ώρες πριν το χρόνο που καθορίστηκε για τη διεξαγωγή της
ψηφοφορίας κατά µετοχή, και αν υπάρξει παράλειψη, το έγγραφο διορισµού πληρεξουσίου
αντιπροσώπου δε θεωρείται έγκυρο.
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

79.

Ο αριθµός των ∆ιοικητικών Συµβούλων δεν είναι µικρότερος των δέκα (10) ούτε µεγαλύτερος
των δεκαοκτώ (18).

80.

Η αµοιβή των ∆ιοικητικών Συµβούλων καθορίζεται από καιρού εις καιρό από την Εταιρία σε
γενική συνέλευση. Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι µπορούν επίσης να πληρώνονται όλα τα έξοδα
µετακίνησης, διαµονής και άλλα, στα οποία υποβάλλονται για να παρίστανται ή να
επιστρέφουν από τις συνεδρίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή της επιτροπής των συµβούλων
ή γενικές συνελεύσεις της Εταιρίας ή σε σχέση µε την εργασία της Εταιρίας.
ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

92.

Κατά την πρώτη και κάθε Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρίας αφυπηρετεί το ένα τρίτο
των από καιρού εις καιρό ∆ιοικητικών Συµβούλων ή αν ο αριθµός αυτών δεν είναι τρεις ή
πολλαπλάσιος του τρία, τότε ο αριθµός ο πλησιέστερος στο ένα τρίτο.

93.

Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι, που αφυπηρετούν κάθε χρόνο είναι, εκείνοι που κατέχουν για
µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα από την τελευταία εκλογή τους το αξίωµα, αλλά µεταξύ
προσώπων, που έγιναν ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι την ίδια ηµέρα, αυτοί που αφυπηρετούν
αποφασίζονται µε κλήρο, εκτός αν συµφωνηθεί διαφορετικά µεταξύ τους.
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

119.

Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι µπορούν από καιρού εις καιρό να διορίζουν ένα ή
περισσότερους από αυτούς στη θέση του ∆ιευθύνοντα ∆ιοικητικού Συµβούλου για τέτοια
χρονική περίοδο και µε τέτοιους όρους όπως κρίνουν σκόπιµο, και, τηρουµένων των όρων
οποιασδήποτε συµφωνίας, που συνοµολογήθηκε σε οποιαδήποτε ειδική περίπτωση,
µπορούν να ανακαλέσουν τον διορισµό αυτό.

120. Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος λαµβάνει τέτοια αµοιβή (είτε ως µισθό, προµήθεια, συµµετοχή
στα κέρδη, είτε µερικώς µε τον ένα τρόπο και µερικώς µε τον άλλο) όπως αποφασίζουν οι
∆ιοικητικοί Σύµβουλοι.
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
126. Η Εταιρία σε Γενική Συνέλευση µπορεί να ορίζει (declare) µέρισµα, αλλά το µέρισµα δε θα
υπερβαίνει το ποσό που εισηγήθηκαν οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι.
127. Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι µπορούν από καιρού εις καιρό να πληρώνουν στα µέλη τέτοια
ενδιάµεσα µερίσµατα, που οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι κρίνουν ότι δικαιολογείται από τα
κέρδη της Εταιρίας.
128. Μέρισµα δε θα πληρώνεται εκτός από τα κέρδη.
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129. Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι µπορούν, πριν εισηγηθούν οποιοδήποτε µέρισµα, να αφαιρέσουν
από τα κέρδη της Εταιρίας τέτοια ποσά, όπως θα κρίνουν σωστό, ως αποθεµατικό ή
αποθεµατικά που, κατά την κρίση των ∆ιοικητικών Συµβούλων, θα διατεθούν για οποιοδήποτε
σκοπό µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα κέρδη της Εταιρίας, και, εν αναµονή της διάθεσης,
µπορούν κατά την κρίση τους είτε να τα χρησιµοποιήσουν στην εργασία της Εταιρίας, είτε να
τα επενδύσουν σε τέτοιες επενδύσεις (εκτός από µετοχές της Εταιρίας) όπως θα κρίνουν από
καιρού εις καιρό σκόπιµο. Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι µπορούν επίσης, χωρίς να τα
τοποθετήσουν στο αποθεµατικό, να µεταφέρουν στους λογαριασµούς του εποµένου έτους
οποιαδήποτε κέρδη, που θα κρίνουν φρόνιµο να µη διανέµουν.
130. Τηρουµένων των δικαιωµάτων προσώπων, αν υπάρχουν, που έχουν µετοχές µε ειδικά
δικαιώµατα ως προς το µέρισµα, όλα τα µερίσµατα ορίζονται και πληρώνονται σύµφωνα µε
τα ποσά που πληρώθηκαν ή πιστώθηκαν ως πληρωµένα επί µετοχών σε σχέση µε τις οποίες
πληρώνεται το µέρισµα αυτό, αλλά ποσό που πληρώθηκε ή πιστώθηκε ως πληρωµένο επί
µετοχής ως προκαταβολή κλήσεων δε θα θεωρείται για τους σκοπούς του κανονισµού αυτού
ότι πληρώθηκε επί της µετοχής.
Όλα τα µερίσµατα κατανέµονται και καταβάλλονται κατ’ αναλογία των ποσών που
πληρώθηκαν ή πιστώθηκαν ως πληρωµένα επί των µετοχών, κατά τη διάρκεια ενός ή
περισσοτέρων κλασµάτων της περιόδου για την οποία πληρώνεται το µέρισµα. Αν όµως
µετοχή εκδόθηκε µε όρους που προνοούν ότι συµµετέχει στην πληρωµή µερίσµατος από
συγκεκριµένη ηµεροµηνία, η µετοχή αυτή θα συµµετέχει στην πληρωµή µερίσµατος ανάλογα.
131. Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι µπορούν να αφαιρούν από οποιοδήποτε µέρισµα που µπορεί να
πληρωθεί σε οποιοδήποτε µέλος, όλα τα ποσά (αν υπάρχουν) που δυνατό να οφείλονται από
το µέλος προς την Εταιρία σε σχέση µε κλήσεις ή άλλως πως αναφορικά µε τις µετοχές της
Εταιρίας.
132. Οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση που ορίζει µέρισµα ή φιλοδώρηµα, µπορεί να αποφασίσει την
ολική ή µερική πληρωµή των µερισµάτων ή φιλοδωρηµάτων αυτών, µε τη διανοµή
συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού και ειδικότερα πληρωµένων µετοχών, οµολόγων ή
οµολογιακού δανείου σε οποιαδήποτε άλλη Εταιρία ή µε ένα οποιοδήποτε ή περισσότερους
από τους τρόπους αυτούς, και οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι υλοποιούν το ψήφισµα αυτό και όπου
αναφύει δυσκολία σε σχέση µε την διανοµή αυτή, οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι µπορούν να τη
διευθετούν µε όποιο τρόπο κρίνουν πρόσφορο και, ειδικότερα, µπορούν να εκδίδουν
κλασµατικά πιστοποιητικά και να καθορίζουν την αξία για τη διανοµή των συγκεκριµένων
στοιχείων ενεργητικού ή οποιουδήποτε µέρους τούτων και µπορούν να αποφασίζουν ότι
πληρωµές σε µετρητά καταβάλλονται προς οποιαδήποτε µέλη µε βάση την αξία όπως
καθορίστηκε ούτως ώστε να ρυθµιστούν τα δικαιώµατα όλων των µερών και µπορούν να
µεταβιβάζουν τα συγκεκριµένα αυτά στοιχεία ενεργητικού σε Επιτρόπους αν τούτο κριθεί από
τους ∆ιοικητικούς Συµβούλους σκόπιµο.
133. Οποιοδήποτε µέρισµα, τόκος ή άλλα χρήµατα που είναι πληρωτέα σε µετρητά σε σχέση µε τις
µετοχές, µπορούν να πληρώνονται σύµφωνα µε τις γραπτές οδηγίες του κατόχου προς την
Εταιρία ή µε επιταγή ή ένταλµα που αποστέλλονται µε το ταχυδροµείο και απευθύνονται στην
εγγεγραµµένη διεύθυνση του κατόχου ή, σε περίπτωση κατόχων από κοινού, στην
εγγεγραµµένη διεύθυνση του κατόχου που κατονοµάζεται πρώτος στο µητρώο των µελών ή
σε τέτοιο πρόσωπο ή σε τέτοια διεύθυνση όπως µπορεί γραπτά να δηλώσει ο κάτοχος ή οι από
κοινού κάτοχοι. Κάθε τέτοια επιταγή ή ένταλµα είναι πληρωτέα σε διαταγή του προσώπου
προς το οποίο αποστέλλεται. Οποιοσδήποτε από δύο ή περισσότερους από κοινού κατόχους
µπορεί να δώσει έγκυρες αποδείξεις για οποιαδήποτε µερίσµατα, φιλοδωρήµατα ή άλλα
χρήµατα πληρωτέα σε σχέση µε τις µετοχές που κατέχονται από αυτούς ως από κοινού
κατόχους.
134. Μέρισµα δε φέρει τόκο έναντι της Εταιρίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΡ∆ΩΝ
140. Η Εταιρία σε Γενική Συνέλευση µπορεί, κατόπιν σχετικής εισήγησης των ∆ιοικητικών
Συµβούλων, να αποφασίζει ότι είναι επιθυµητό να κεφαλαιοποιεί οποιοδήποτε µέρος του
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ποσού, που από καιρού εις καιρό βρίσκεται σε πίστη οποιωνδήποτε λογαριασµών
αποθεµατικών της Εταιρίας, ή σε πίστη του λογαριασµού κερδοζηµιών, ή που είναι άλλως πως
διαθέσιµο για διανοµή, και, σύµφωνα µε το ψήφισµα, να ελευθερωθεί το ποσό αυτό προς
διανοµή µεταξύ των µελών που θα είχαν δικαίωµα σ’ αυτό αν διανεµόταν υπό µορφή
µερίσµατος, και µε τις ίδιες αναλογίες, και µε τον όρο ότι το ποσό που διανέµεται µε τον
τρόπο αυτό, να µην πληρωθεί σε µετρητά, αλλά να διατεθεί είτε για την πληρωµή
οποιωνδήποτε ποσών που από καιρού εις καιρό παραµένουν απλήρωτα επί οποιωνδήποτε
µετοχών που κατέχονται από τα Μέλη αυτά αντίστοιχα, είτε για την πλήρη προεξόφληση
µετοχών ή χρεογράφων της Εταιρίας που δεν έχουν εκδοθεί και που θα παραχωρηθούν και
διανεµηθούν πιστωµένων ως πλήρως εξοφληµένων, προς και µεταξύ των µελών αυτών
σύµφωνα µε τις αναλογίες που αναφέρθηκαν πιο πάνω ή εν µέρει µε το ένα τρόπο και εν µέρει
µε τον άλλο, και οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι οφείλουν να εκτελέσουν το ψήφισµα αυτό.
Νοείται όµως ότι τυχόν αποθεµατικό από την έκδοση µετοχών µε υπεραξία και τυχόν
αποθεµατικό ταµείο για εξόφληση κεφαλαίου µπορεί για τους σκοπούς του Κανονισµού
αυτού, να διατίθενται µόνο για την εξόφληση µετοχών που δεν έχουν εκδοθεί και που θα
παραχωρηθούν στα Μέλη της Εταιρίας δωρεάν ως πλήρως εξοφληµένες µετοχές (bonus
shares).
∆ΙΑΛΥΣΗ
141. Αν διαλυθεί η Εταιρία, ο εκκαθαριστής µπορεί, µε την έγκριση έκτακτου ψηφίσµατος της
Εταιρίας και την εξασφάλιση οποιασδήποτε άλλης έγκρισης που απαιτείται από το Νόµο, να
διανέµει µεταξύ των µελών σε χρήµα ή σε είδος όλο ή οποιοδήποτε µέρος του ενεργητικού
της Εταιρίας (είτε τούτο αποτελείται από περιουσία του ιδίου είδους είτε όχι) και µπορεί, για
το σκοπό αυτό, να καθορίσει τέτοια αξία για την περιουσία που θα διανεµηθεί ως πιο πάνω,
όπως θα θεωρήσει δίκαιο, και µπορεί να αποφασίζει πως θα διεξάγεται η διανοµή αυτή µεταξύ
των µελών ή µεταξύ των διαφόρων τάξεων µελών. Ο εκκαθαριστής, µπορεί µε την ίδια
έγκριση, να διαθέτει ολόκληρο ή µέρος του ενεργητικού αυτού σε Επιτρόπους µε τέτοιες
επιτροπικές πράξεις (trusts) προς όφελος των συνεισφορέων, όπως µε την ίδια έγκριση θα
κρίνει σκόπιµο ο εκκαθαριστής, αλλά µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην εξαναγκάζεται
οποιοδήποτε µέλος να αποδέχεται οποιεσδήποτε µετοχές ή άλλα χρεόγραφα, επί των οποίων
υφίσταται οποιαδήποτε υποχρέωση.”
2.0

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

(i)

Εκτός ως αναφέρεται στο Μέρος Β Κεφ. 5.0 κατά τα τρία χρόνια που προηγούνται του
παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου δεν έγινε οποιαδήποτε άλλη έκδοση µετοχών ή χρεογράφων
από την Τράπεζα.

(ii)

Εκτός από τα δικαιώµατα προαίρεσης που παραχωρήθηκαν στο προσωπικό του
Συγκροτήµατος όπως αναφέρθηκε στο Μέρος Β Κεφ 5.3 κατά την ηµεροµηνία του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου δεν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη συµφωνία µε βάση την οποία µέρος
του κεφαλαίου της Τράπεζας ή εξαρτηµένης της θα διατεθεί µε βάση δικαίωµα επιλογής
(share option), ούτε και υπάρχει οποιαδήποτε συµφωνία για παροχή µετοχών ή χρεογράφων
µε όρους ή µε βάση δικαίωµα επιλογής.

(iii) Καµιά προµήθεια, έκπτωση, µεσιτεία ή άλλοι ειδικοί όροι δεν έχουν παραχωρηθεί κατά τα
τελευταία δύο χρόνια σε σχέση προς την έκδοση ή την πώληση µετοχικού κεφαλαίου ή
Χρεογράφων της Ιθύνουσας ή οποιασδήποτε εξαρτηµένης της εκτός αυτών που αναφέρονται
στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο περιλαµβανοµένης και της έκδοσης νέων µετοχών τον Ιούνιο
2005 από το πρόγραµµα επανεπένδυσης µερισµάτων.
3.0

ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ

(i)

Το καθαρόν προϊόν της έκδοσης, αφαιρουµένων των εξόδων που αναφέρονται στο Κεφ. 4.0
πιο κάτω, £108,4 εκ θα χρησιµοποιηθεί για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της
Τράπεζας και του Συγκροτήµατος και συγκεκριµένα την ενίσχυση των Πρωτοβάθµιων
κεφαλαίων (Tier 1) του Συγκροτήµατος.
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(ii)

Εξ όσων σήµερα γνωρίζουν οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι κανένα µέρος του προϊόντος της

έκδοσης των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης δε θα διατεθεί άµεσα ή έµµεσα για οποιανδήποτε
επιχείρηση ή εταιρία που θ’ αγοραστεί ή θα αποκτηθεί από την Τράπεζα ή οποιαδήποτε
εξαρτηµένη της, ή για την οποία υπάρχει πρόθεση να αγοραστεί ή να αποκτηθεί.
4.0

ΕΞΟ∆Α ΤΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ

Τα έξοδα της έκδοσης που αφορούν τις επαγγελµατικές αµοιβές που θα καταβληθούν στους
ελεγκτές, νοµικούς συµβούλους και ∆ιευθυντή της έκδοσης, τα δικαιώµατα της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου, του ΧΑΚ, του Εφόρου Εταιριών, του ΧΑ και της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας, του ΚΑΑ, καθώς και τα εκτυπωτικά, διαφηµιστικά κτλ υπολογίζονται
να ανέλθουν σε £600 χιλ.. περίπου.
5.0

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

(i)

∆εν έχουν παρασχεθεί οποιαδήποτε δάνεια ή εγγυήσεις, ή άλλα ωφελήµατα σε είδος από την
Τράπεζα στα µέλη των οργάνων διοίκησης, διεύθυνσης και εποπτείας της κατά την
ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, εκτός αυτών που φαίνονται πιο κάτω. Ο
πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τα δάνεια και άλλες χορηγήσεις σε Συµβούλους της Τράπεζας
και συνδεόµενα πρόσωπα στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 από την Τράπεζα ή οποιαδήποτε εταιρία
του Συγκροτήµατος.
∆άνεια και άλλες Χορηγήσεις σε Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Αριθµός
Συµβούλων

∆άνεια και Άλλες
Χορηγήσεις
£ 000

Πέραν του 1% του καθαρού ενεργητικού της
Εταιρίας

6

80.576

Λιγότερες του 1% του καθαρού ενεργητικού
της Εταιρίας ανά Σύµβουλο

12

8.278

Σύνολο

18

88.854

Πρόσθετα υπήρχαν ενδεχόµενες και ανειληµµένες υποχρεώσεις που απορρέουν κυρίως από
πιστώσεις, εγγυήσεις και µη χρησιµοποιηθέντα όρια ύψους £35.952 χιλ., από τις οποίες
£35.372 χιλ. αφορούν Συµβούλους και συνδεόµενα πρόσωπα των οποίων το σύνολο των
πιστωτικών διευκολύνσεων υπερβαίνει το 1% του καθαρού ενεργητικού της Εταιρίας ανά
Σύµβουλο.
Τα συνδεόµενα πρόσωπα περιλαµβάνουν τη/το σύζυγο, τα ανήλικα τέκνα και εταιρίες στις
οποίες ο Σύµβουλος κατέχει άµεσα ή έµµεσα, τουλάχιστο το 20% του δικαιώµατος ψήφου σε
γενική συνέλευση.
∆άνεια και άλλες Χορηγήσεις στην Εκτελεστική ∆ιεύθυνση
Τα συνολικά δάνεια και άλλες χορηγήσεις σε µέλη της Εκτελεστικής ∆ιεύθυνσης του
Συγκροτήµατος και συνδεόµενα πρόσωπα περιλαµβανοµένων των συνολικών δανείων και
χορηγήσεων των τριών εκτελεστικών διευθυντών για τη χρήση του 2004 που ήταν µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου ανέρχονταν στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 σε £1,8 εκατ.
(ii)

Κανένας από τους ∆ιοικητικούς Συµβούλους, 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 µε οποιαδήποτε εταιρία εξαρτηµένη από αυτή εκτός αυτών που
αναφέρονται στα σηµεία (iii) και (iv) πιο κάτω.

(iii) Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου κανένας από τους ∆ιοικητικούς
Συµβούλους δεν έχει οποιοδήποτε οικονοµικό συµφέρον άµεσο ή έµµεσο σε οποιαδήποτε
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περιουσία που αποκτήθηκε κατά τα δύο χρόνια που προηγούνται του παρόντος Ενηµερωτικού
∆ελτίου ή που σκοπείται να αποκτηθεί από την Εταιρία, ή οποιαδήποτε θυγατρική της ή έχει
ουσιαστικό συµφέρον σε συµβόλαιο ή συµφωνία µε ειδικούς όρους σε σχέση µε τις εργασίες
της Εταιρίας ή/και των θυγατρικών της, εκτός από, τη θυγατρική εταιρία του Συγκροτήµατος,
Γενικές Ασφάλειες Κύπρου Λτδ η οποία στις 14 Ιανουαρίου 2005 αγόρασε το ασφαλιστικό
χαρτοφυλάκιο της εταιρίας Γεώργιος Τζιάπρα Πιερίδης Λτδ προς £540 000. Από το 2000, η
εταιρία Γεώργιος Τζιάπρα Πιερίδης Λτδ ήταν γενικός αντιπρόσωπος των Γενικών Ασφαλειών
Κύπρου Λτδ και προηγουµένως των εταιριών Guardian Royal Exchange και AXA, οι οποίες
αποχώρησαν από την κυπριακή αγορά. Στην εταιρία Γεώργιος Τζιάπρα Πιερίδης Λτδ είχαν
ουσιαστικό συµφέρον ο τότε Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας Κύπρου
∆ηµόσια Εταιρία Λτδ κ. Σ. Τριανταφυλλίδης και το µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Τράπεζας Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ κ. Π. Πολυβίου, ο οποίος τυγχάνει επίσης µέλος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου των Γενικών Ασφαλειών Κύπρου Λτδ. Οι κ.κ. Σ. Τριανταφυλλίδης
και Π. Πολυβίου µαζί µε συνδεδεµένα µε αυτούς πρόσωπα κατείχαν το 99% της εταιρίας
Γεώργιος Τζιάπρα Πιερίδης Λτδ.
(iv) ∆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 Εταιρίας και των θυγατρικών της είχαν άµεσα ή έµµεσα, ουσιώδες συµφέρον
εκτός από:
(1)
(2)

(3)

(v)

τους εξωτερικούς Νοµικούς Συµβούλους του Συγκροτήµατος ∆ικηγορικό Γραφείο
Χρυσαφίνης και Πολυβίου, του οποίου συνέταιρος είναι ο κ. Π. Πολύβίου, µέλος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας,
της εταιρίας ∆. Σεβέρης και Υιοί Λτδ, η οποία είναι γενικός αντιπρόσωπος της
θυγατρικής εταιρίας της Τράπεζας, Γενικές Ασφάλειες Κύπρου Λτδ και της οποίας
κύριος µέτοχος είναι ο κ. Κώστας Σεβέρης, µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Τράπεζας,
της εταιρίας Πυλώνες ΑΕ Ελλάς, η οποία κατόπιν διαδικασίας προσφορών προµηθεύει
την Τράπεζα Κύπρου Ελλάδας µε ηλεκτρονικό εξοπλισµό και υπηρεσίες συντήρησης
ηλεκτρονικού εξοπλισµού και στην οποία η κα. Ά. ∆ιογένους, µέλος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Τράπεζας, κατέχει έµµεσο συµφέρον.

∆εν υπάρχει οποιαδήποτε πρόταση ή συµφωνία που να συνεπάγεται την πληρωµή ή την
παροχή ωφελήµατος από την Εταιρία ή/και θυγατρική της προς οποιοδήποτε ∆ιοικητικό
Σύµβουλο της Εταιρίας ή συµφωνία για την καταβολή αποζηµιώσεων σε περίπτωση
παράνοµου τερµατισµού της.

(vi) Οι αµοιβές και ωφελήµατα που παρασχέθηκαν για το οικονοµικό έτος 2004 µε χρέωση του
λογαριασµού κερδοζηµιών στα µέλη των οργάνων διοίκησης, διεύθυνσης και εποπτείας
παρουσιάζονται συνολικά για κάθε κατηγορία πιο κάτω:
Σύνολο
£ 000
Μη Εκτελεστικοί ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι

202

Εκτελεστικοί ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι
- ∆ικαιώµατα ως µέλη
- Απολαβές υπό εκτελεστική ιδιότητα:
- εισφορές σε ταµεία αφυπηρέτησης
- άλλες απολαβές

62
317

∆ικαιώµατα Ελεγκτών

451

Σύνολο

60

1.092
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6.0

ΑΛΛΕΣ ΘΕΣΜΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

(i)

Από τις 31 ∆εκεµβρίου 2004 δεν υπήρξε οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή στην οικονοµική
κατάσταση της Εταιρίας ή και θυγατρική της.

(ii)

Εξ όσων οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι γνωρίζουν, καµιά δικαστική αγωγή ή απαίτηση µε
ουσιώδη σηµασία δεν εκκρεµεί ή απειλεί να προσβάλει την Εταιρία ή οποιαδήποτε θυγατρική
της κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου εκτός από:
(1)

Στις 27 Μαΐου 2005 το Συγκρότηµα συνήψε συµφωνία πώλησης προς τον Όµιλο Ασπίς
Ελλάδας των µετοχών που κατέχει στην Universal Life Insurance Public Co. Ltd. Η
συµφωνία υπόκειται σε συγκεκριµένους όρους και προϋποθέσεις, κυρίως όσον αφορά
την εξασφάλιση των αναγκαίων αδειών από τις αρµόδιες αρχές της Κύπρου και της
Ελλάδας. Εκκρεµεί δικαστική διαδικασία µεταξύ του Συγκροτήµατος και του κ. Α.
Γεωργίου, σηµαντικού µετόχου της Universal Life Insurance Public Co. Ltd, αναφορικά
µε ισχυριζόµενη άσκηση υφιστάµενου δικαιώµατος αγοράς των µετοχών που κατέχει το
Συγκρότήµα στην Universal Life Insurance Public Co. Ltd. Η έκβαση της υπόθεσης δεν
αναµένεται να έχει σηµαντικές οικονοµικές επιπτώσεις στο Συγκρότηµα.

(2)

Σε σχέση µε την Εταιρία, εκκρεµεί ενώπιον των δικαστηρίων της Νέας Υόρκης αίτηση
για είσπραξη ποσού µέχρι $77 112 χιλ. (£36 667 χιλ.) πλέον τόκους, που κατ’ ισχυρισµό
συγκεκριµένοι πελάτες διατηρούν στην Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ. Η
διαδικασία αυτή, που είναι διαδικασία εκτέλεσης δικαστικής απόφασης εναντίoν τρίτων
προσώπων, δεν δηµιουργεί νοµική υποχρέωση για την Εταιρία όταν δεν υπάρχουν
καταθέσεις στο όνοµα των τρίτων προσώπων/πελατών. Η Εταιρία, µε βάση τη
συµβουλή και απόψεις των νοµικών της συµβούλων στη Νέα Υόρκη, θεωρεί ότι η
τελική έκβαση της υπόθεσης θα είναι θετική για το Συγκρότηµα.

(3)

Έχουν αρχίσει διαδικασίες εναντίον της JCC Payment Systems Ltd και τριών εµπορικών
Τραπεζών, συµπεριλαµβανοµένης της Τράπεζας Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ, ενώπιον
της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισµού για κατ’ ισχυρισµό παραβάσεις του Νόµου
περί Προστασίας Ανταγωνισµού. Οι σχετικές Εκθέσεις Αιτιάσεων έχουν µόλις επιδοθεί
στην JCC Payment Systems Ltd και στην Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ., και
ως εκ τούτου είναι πολύ πρόωρο να εκφραστεί οποιαδήποτε εκτίµηση ως προς το
περιεχόµενο των Εκθέσεων Αιτιάσεων και τις πιθανές επιπτώσεις των υποθέσεων. Με
βάση τα δεδοµένα όπως τα γνωρίζει το Συγκρότηµα σήµερα, εκτιµάται ότι η έκβαση
των σχετικών υποθέσεων δεν αναµένεται να έχει σηµαντικές οικονοµικές επιπτώσεις
στο Συγκρότηµα.

(iii) Καµιά δικαστική διαφορά ή διαιτησία δεν υπάρχει ή υπήρξε που δύναται να έχει ή είχε στο
πρόσφατο παρελθόν σηµαντικές συνέπειες ή επιπτώσεις στην οικονοµική κατάσταση της
Εταιρίας ή οποιασδήποτε θυγατρικής της.
(iv) ∆εν υπάρχουν οποιεσδήποτε οικονοµικές συµβάσεις που να έχουν θεµελιώδη σηµασία για τις
δραστηριότητες της Εταιρίας ή οποιασδήποτε θυγατρικής της.
(v)

Εκτός αυτών που αναφέρονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο η Εταιρία και οι θυγατρικές
της δεν έχουν συνάψει µετά την 31η ∆εκεµβρίου 2004 και µέχρι την ηµεροµηνία του
παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, οποιοδήποτε άλλο οµόλογο, χρεόγραφο, υποθηκεύσει ή
επιβαρύνει την περιουσία της Εταιρίας.

(vi)

∆εν υπάρχει οποιαδήποτε ειδική συµφωνία που να συνεπάγεται την πληρωµή προς
οποιοδήποτε υπάλληλο της Εταιρίας ή θυγατρικής της αποζηµιώσεων σε περίπτωση
παράνοµου τερµατισµού της εκτός από τα µέλη της Ανώτατης ∆ιεύθυνσης.

(vii) ∆εν υπάρχουν σχέδια συµµετοχής του προσωπικού στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας,
εκτός αυτών που αναφέρονται στο Mέρος Β, Κεφ 5.0.
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(viii) Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου δεν υπάρχει ή υπήρξε στο
πρόσφατο παρελθόν καµιά διακοπή των δραστηριοτήτων της Εταιρίας ή οποιασδήποτε
θυγατρικής που να έχει ή να είχε σηµαντικές συνέπειες στην οικονοµική τους κατάσταση.
(ix) ∆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 εξαρτηµένες της εταιρίες.
(x)

Κατά το τρέχον και το τελευταίο οικονοµικό έτος δεν υπήρξαν οποιεσδήποτε δηµόσιες
προσφορές εξαγοράς τις οποίες υπέβαλαν τρίτοι για τις µετοχές της Εταιρίας αλλά ούτε και η
Εταιρία προέβη σε οποιαδήποτε δηµόσια Προσφορά για µετοχές τρίτων.

(xi) Τα όργανα διοίκησης του Συγκροτήµατος δεν έχουν αναλάβει οριστική υποχρέωση για
πραγµατοποίηση οποιωνδήποτε ουσιωδών µελλοντικών επενδύσεων.
(xii) Κατά τη διάρκεια των δύο ετών που προηγούνται της ηµεροµηνίας του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου, κανένα ουσιώδες συµβόλαιο δεν έχει υπογραφεί που να µην είναι στα
πλαίσια της συνήθους πορείας εργασιών της Εταιρίας.
(xiii) Στις 27 Ιουλίου 2005 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ανακοίνωσε ότι, µετά από έρευνα
που αφορούσε τη διάθεση µετοχών της Εταιρίας στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2000 και το
ενδεχόµενο παράβασης των προνοιών των άρθρων 67 και 68 των περί Αξιών και
Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων, αποφάσισε να συντάξει πόρισµα µε τα ευρήµατά της
και να το αποστείλει στο Γενικό Εισαγγελέα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.
7.0

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

(i)

Οι ελεγκτές Ernst & Young έχουν παράσχει και δεν έχουν αποσύρει τη πιο κάτω γραπτή
συγκατάθεσή τους για τις αναφορές στο όνοµά τους µε τον τρόπο και υπό την έννοια που
παρουσιάζονται.
21Οκτωβρίου 2005
∆ιοικητικό Συµβούλιο
Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ
Λευκωσία
Αξιότιµοι Κύριοι,
Ενηµερωτικό ∆ελτίο για Έκδοση και Εισαγωγή ∆ικαιωµάτων Προτίµησης
Είµαστε οι ελεγκτές της Τράπεζας Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ για τα έτη 2002 – 2005.
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Συγκροτήµατος στις 31 ∆εκεµβρίου 2002,
2003 και 2004 είχαν ελεγχθεί από εµάς σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Ελέγξαµε
επίσης τις αναπροσαρµογές σε αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις λόγω της υιοθέτησης από το
Συγκρότηµα του αναθεωρηµένου ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου (∆ΛΠ) 39, από την 1
Ιανουαρίου 2005. ∆ιενεργήσαµε επίσης επισκόπηση στις συνοπτικές ενδιάµεσες ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος για το εξάµηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2005.
Στις εκθέσεις µας εκφράσαµε γνώµη χωρίς επιφύλαξη για αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις.
Με την παρούσα επιστολή δίνουµε και δεν αποσύρουµε τη συγκατάθεσή µας για τις αναφορές
στο όνοµά µας µε τον τρόπο και υπό την έννοια που παρουσιάζονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο
ηµεροµηνίας 21 Οκτωβρίου 2005 για το περιεχόµενο του οποίου ως ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι
είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι.
Ernst & Young
Chartered Accountants
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(ii)

Οι ∆ιευθυντές Έκδοσης Κυπριακός Οργανισµός Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO), έχουν
παράσχει και δεν έχουν αποσύρει τη γραπτή συγκατάθεσή τους και για τις αναφορές στο
όνοµά τους µε τον τρόπο και υπό την έννοια που παρουσιάζονται.
21 Οκτωβρίου 2005
∆ιοικητικό Συµβούλιο
Τράπεζας Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ
Λευκωσία
Αξιότιµοι Κύριοι
Με την παρούσα επιστολή δίνουµε και δεν αποσύρουµε τη συγκατάθεσή µας για τις αναφορές
στο όνοµά µας µε τον τρόπο και υπό την έννοια που παρουσιάζονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο
ηµεροµηνίας 21 Οκτωβρίου 2005 της εταιρίας Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ, για το
περιεχόµενο του οποίου ως ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι.
Κυπριακός Οργανισµός Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO)

(iii) Οι νοµικοί σύµβουλοι κ.κ. Xρυσαφίνης & Πολυβίου έχουν παράσχει και δεν έχουν αποσύρει
τη γραπτή συγκατάθεσή τους.
21 Οκτωβρίου 2005
∆ιοικητικό Συµβούλιο
Τράπεζας Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ
Λευκωσία
Αξιότιµοι Κύριοι
Οι υπογεγραµµένοι Χρυσαφίνης & Πολυβίου ∆ικηγόροι εκ Λευκωσίας µε την παρούσα
βεβαιώνουµε τα ακόλουθα αναφορικά µε το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Τράπεζας Κύπρου
∆ηµόσια Εταιρία Λτδ ηµεροµηνίας 21 Οκτωβρίου 2005 αντίγραφο του οποίου επισυνάπτουµε
και µονογράφουµε για σκοπούς αναγνώρισης:
Η προαναφερθείσα εταιρία έχει κατά Νόµο συσταθεί και λειτουργεί σύµφωνα µε τον περί
Εταιριών Νόµο Κεφάλαιο 113 και έχει εξουσία για έκδοση τίτλων προς το κοινό.
Εκτός από τα αναφερόµενα στο Μέρος Α του Ενηµερωτικού ∆ελτίου οι προτεινόµενοι για
εισαγωγή τίτλοι δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε περιορισµό αναφορικά προς το δικαίωµα
µεταβίβασης.
Όλες οι “Γενικές Πληροφορίες Σχετικά µε τον Εκδότη και το Κεφάλαιό του” που αναφέρονται
στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο συνάδουν και θα συνάδουν προς τα στοιχεία και έγγραφα της
εταιρίας στο φάκελο αυτής στο Αρχείο Εταιριών του Τµήµατος Εφόρου Εταιριών και
Επισήµου Παραλήπτη.
Εξουσιοδοτούµε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου 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.
Χρυσαφίνης & Πολυβίου
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(iv) Το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο έχει τεθεί ενώπιον του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας
και έχει εγκριθεί. Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι της Εταιρίας 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 περιεχόµενό του.
8.0

ΕΓΓΡΑΦΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

(i)

Τα έγγραφα τα οποία επισυνάφθηκαν στο αντίτυπο του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου το
οποίο παραδόθηκε και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για καταχώρηση ήταν, οι
συγκαταθέσεις και βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 7.0 πιο πάνω.

(ii)

Αντίγραφα των ακολούθων εγγράφων θα είναι διαθέσιµα για επιθεώρηση κατά τις συνήθεις
εργάσιµες ηµέρες µεταξύ των ωρών 9.00 π.µ. - 12.00 το µεσηµέρι στα γραφεία της Εταιρίας,
Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Λευκωσία και στο Τµήµα Θεµατοφυλακής, Μετοχολογίου και
Εκκαθάρισης Παραγώγων στην Ελλάδα, Λεωφ. Αλεξάνδρας 170, Αθήνα µέχρι την
ηµεροµηνία ισχύος του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου:
(1)
(2)
(3)

9.0

του ιδρυτικού εγγράφου και καταστατικού της,
των συγκαταθέσεων και βεβαιώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 7.0 πιο πάνω,
των ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων του Συγκροτήµατος, της Εταιρίας και των
θυγατρικών της για τα έτη 2002, 2003 και 2004.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος για τα έτη 2002, 2003 και 2004
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 δύνανται να προµηθευτούν δωρεάν αντίγραφο των:
(i)
(ii)
(iii)

ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για το έτος 2002
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για το έτος 2003
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για το έτος 2004

κατά τις συνήθεις εργάσιµες ηµέρες µεταξύ των ωρών 9:00 π.µ. – 12:00 το µεσηµέρι από τα
Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Λευκωσία και από το Τµήµα
Θεµατοφυλακής, Μετοχολογίου και Εκκαθάρισης Παραγώγων στην Ελλάδα, Λεωφ. Αλεξάνδρας
170, Αθήνα µέχρι την ηµεροµηνία ισχύος του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου καθώς και στην
ιστοσελίδα του Συγκροτήµατος www.bankofcyprus.com (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών/ Ετήσιες
Εκθέσεις).
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ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ
Οι ακόλουθοι όροι που αναφέρονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο έχουν την πιο κάτω ερµηνεία:
“Εταιρία”, “Τράπεζα Κύπρου ”,
“Τράπεζα”, “Εκδότης”,

:

σηµαίνει την Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ

“Συγκρότηµα”

:

σηµαίνει την Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ τις εξαρτηµένες της
εταιρίες και τις κοινοπραξίες της.

“Κεντρική Τράπεζα”

:

σηµαίνει την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

“∆ιοικητικό Συµβούλιο”,
“Συµβούλιο”

:

σηµαίνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας.

“∆ιοικητικοί Σύµβουλοι”,
“Σύµβουλοι”

:

σηµαίνει τους ∆ιοικητικούς Συµβούλους της Εταιρίας.

“ΧΑΚ”

:

σηµαίνει το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου.

“ΧΑ”

:

σηµαίνει το Χρηµατιστήριο Αθηνών.

“Μετοχές”

:

σηµαίνει τις πλήρως πληρωθείσες συνήθεις κοινές ονοµαστικές µετοχές
της Εταιρίας ονοµαστικής αξίας £0,50.

“Νέες Μετοχές”

:

σηµαίνει τις νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας £0,50
που θα προκύψουν από την άσκηση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης που
προσφέρονται µε το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο.

“∆ικαιώµατα
Προτίµησης”,
“∆ικαιώµατα”,
“Rights”,“Nil-paid Rights”

:

σηµαίνει τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης (Rights) που προσφέρονται στους
µετόχους της Εταιρίας µε το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο. Τα ∆ικαιώµατα
Προτίµησης θα παραχωρηθούν στους µετόχους της Εταιρίας που θα είναι
εγγεγραµµένοι στις 31 Οκτωβρίου 2005.

“Επιστολή Παραχώρησης
∆ικαιωµάτων”

:

σηµαίνει την επιστολή παραχώρησης αναφορικά µε τα υπό έκδοση
∆ικαιώµατα Προτίµησης (Rights) της Εταιρίας η οποία θα αποσταλεί
στους
µετόχους
που
είναι
εγγεγραµµένοι
στο
Κεντρικό
Μητρώο/Αποθετήριο του ΧΑΚ.

“Επιστολή Παραχώρησης
Νέων Μετοχών”

:

σηµαίνει την επιστολή παραχώρησης αναφορικά µε τις Νέες Μετοχές της
Εταιρίας η οποία θα αποσταλεί στους µετόχους που είναι εγγεγραµµένοι
στο Κεντρικό Μητρώο/Αποθετήριο του ΧΑΚ.

“Ενηµερωτικό ∆ελτίο”

:

σηµαίνει το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο που καταρτίστηκε µε βάση τον
περί ∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµου και τον
Κανονισµό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

“Μητρώο Μετόχων”

:

σηµαίνει το µητρώο κατόχων µετοχών της Εταιρίας.

“Μέλος του Χρηµατιστηρίου”
“Μέλος”

:

σηµαίνει χρηµατιστή, χρηµατιστηριακή εταιρία, Κυπριακή Εταιρία
Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ), ή οµόρρυθµη εταιρία
χρηµατιστών που είναι εγγεγραµµένος/η στο Μητρώο Μελών του
Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου.

“Περίοδος διαπραγµάτευσης των
∆ικαιωµάτων Προτίµησης”

:

σηµαίνει την περίοδο από 22 Νοεµβρίου µέχρι 5 ∆εκεµβρίου 2005 που
θα διαπραγµατεύονται στο ΧΑΚ και το ΧΑ τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης
(nil-paid rights).

“Μέτοχοι”

:

σηµαίνει τους εκάστοτε µετόχους της Εταιρίας που είναι εγγεγραµµένοι
στο µητρώο µετόχων της Εταιρίας.

“∆ικαιούχοι”

:

σηµαίνει τους µετόχους της Εταιρίας που είναι εγγεγραµµένοι στο
µητρώο µετόχων της στις 31 Οκτωβρίου 2005.
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“Κάτοχοι ∆ικαιωµάτων
Προτίµησης”, “Κάτοχοι”

:

σηµαίνει τους κατόχους ∆ικαιωµάτων Προτίµησης οι οποίοι είναι
εγγεγραµµένοι στο Μητρώο ∆ικαιωµάτων Προτίµησης µετά την
τελευταία ηµεροµηνία διαπραγµάτευσης των ∆ικαιωµάτων στο
Χρηµατιστήριο.

“Ηµεροµηνία Αρχείου”

:

σηµαίνει την 31 Οκτωβρίου 2005.

“Τιµή ∆ιάθεσης των Νέων
Μετοχών για εγγεγραµµένους
Μετόχους στο Κεντρικό
Μητρώο/Αποθετήριο του ΧΑΚ.”

:

σηµαίνει το ποσό των £1,40 για κάθε ∆ικαίωµα Προτίµησης το οποίο
πρέπει να καταβάλει ο κάθε Κάτοχος ∆ικαιωµάτων Προτίµησης για να
αποκτήσει µετοχές που εκδίδονται µε το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο.

“Τιµή ∆ιάθεσης των Νέων
Μετοχών για εγγεγραµµένους
Μετόχους στο ΣΑΤ του ΚΑΑ.”

:

σηµαίνει το ποσό των €2,44 για κάθε ∆ικαίωµα Προτίµησης το οποίο
πρέπει να καταβάλει ο κάθε Κάτοχος ∆ικαιωµάτων Προτίµησης για να
αποκτήσει µετοχές που εκδίδονται µε το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο.

“Μητρώο ∆ικαιωµάτων
Προτίµησης”

:

σηµαίνει το µητρώο ∆ικαιωµάτων Προτίµησης για Αγορά Μετοχών της
παρούσας έκδοσης το οποίο θα τηρεί το ΧΑΚ στο Κεντρικό Μητρώο και
το ΚΑΑ στο ΣΑΤ.

“Κεντρικό Μητρώο/Αποθετήριο”

:

σηµαίνει το Κεντρικό Μητρώο εισηγµένων αξιών στο ΧΑΚ.

“Περίοδος Άσκησης”

:

Σηµαίνει την περίοδο από 13 ∆εκεµβρίου 2005 µέχρι 19 ∆εκεµβρίου
2005 για τους δικαιούχους εγγεγραµµένους στο Κεντρικό
Μητρώο/Αποθετήριο του ΧΑΚ και την περίοδο από 22 Νοεµβρίου 2005
µέχρι 19 ∆εκεµβρίου 2005 για τους εγγεγραµµένους δικαιούχους στο
ΣΑΤ που αποτελεί και την περίοδο κατά την οποία θα ασκούνται τα
∆ικαιώµατα Προτίµησης.

:

σηµαίνει τη 19η ∆εκεµβρίου 2005, τελευταία ηµεροµηνία άσκησης των
∆ικαιωµάτων Προτίµησης.

“ΣAT”

:

σηµαίνει το Σύστηµα Άυλων Τιτλων του ΚΑΑ

“ΚΑΑ”

:

σηµαίνει το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.

“Εξαιρούµενες Χώρες”

:

Οι Ηνωµένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Νότιος Αφρική, η
Ιαπωνία, ή οποιαδήποτε άλλη χώρα εκτός των Μελών Κρατών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία σύµφωνα µε τους νόµους αυτής, η
διενέργεια της παρούσας δηµόσιας προσφοράς ή η ταχυδρόµηση /
διανοµή του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου είναι παράνοµη ή αποτελεί
παραβίαση οποιασδήποτε εφαρµοστέας νοµοθεσίας, κανόνα ή
κανονισµού.

“Τελευταία Ηµεροµηνία Άσκησης”
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Σηµειώσεις στις Συνοπτικές Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις

109

Έκθεση Επισκόπησης προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας Κύπρου
∆ηµόσια Εταιρία Λτδ

118
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
για το εξάµηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2005

Σηµ.
Κύκλος εργασιών

3

Καθαρά έσοδα από τόκους
Καθαρά έσοδα από δικαιώµατα και προµήθειες
Έσοδα από διαπραγµάτευση συναλλάγµατος
Καθαρές ζηµιές από διάθεση και επανεκτίµηση
χρηµατοοικονοµικών µέσων
Έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες και λοιπά έσοδα

4

Εξάµηνο
που έληξε στις
30 Ιουνίου
2004
2005
£000
£000

Έτος
που έληξε στις
31 ∆εκεµβρίου
2004
£000

379 152

323 022

691 411

132 295

116 356

245 880

43 062

40 675

85 913

6 430

7 587

15 489

(145)

(4 606)

(4 567)

15 490
197 132

10 546
170 558

22 826
365 541

(73 962)

(66 954)

(138 288)

(42 520)

(41 036)

(89 504)

80 650

62 568

137 749

(42 320)

(38 706)

(83 695)

-

(2 126)

(3 117)

Κέρδη πριν τη φορολογία

38 330

21 736

50 937

Φορολογία

(7 019)

Κέρδη µετά τη φορολογία

31 311

15 857

38 529

6,7

3,4

8,3

Κόστος προσωπικού
Άλλα λειτουργικά έξοδα

5

Κέρδη πριν τις προβλέψεις
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Πρόβλεψη για αποµείωση επενδύσεων διαθέσιµων
προς πώληση

Βασικά και µειωµένα κέρδη κατά µετοχή (σεντ)

6

(5 879)

(12 408)
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
για το τρίµηνο από 1 Απριλίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005

Σηµ.
Κύκλος εργασιών

Τρίµηνο
που έληξε στις
30 Ιουνίου
2004
2005
£000
£000
192 913

169 420

Καθαρά έσοδα από τόκους

66 438

61 325

Καθαρά έσοδα από δικαιώµατα και προµήθειες

22 511

21 317

Έσοδα από διαπραγµάτευση συναλλάγµατος

3 316

4 100

Καθαρές ζηµιές από διάθεση και επανεκτίµηση
χρηµατοοικονοµικών µέσων

(297)

(4 843)

6 844

5 211

98 812

87 110

(36 051)

(33 669)

(21 562)

(19 990)

41 199

33 451

(22 389)

(22 689)

Έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες και λοιπά έσοδα

4

Κόστος προσωπικού
Άλλα λειτουργικά έξοδα
Κέρδη πριν τις προβλέψεις
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Πρόβλεψη για αποµείωση επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση

5

-

(2 899)

Κέρδη πριν τη φορολογία

18 810

7 863

Φορολογία

(3 545)

(2 783)

Κέρδη µετά τη φορολογία

15 265

5 080

3,3

1,1

Βασικά και µειωµένα κέρδη κατά µετοχή (σεντ)
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
στις 30 Ιουνίου 2005

Σηµ.
Ενεργητικό
Μετρητά και καταθέσεις µε κεντρικές τράπεζες
Τοποθετήσεις σε τράπεζες
Επενδύσεις στη δίκαιη αξία µέσω της κατάστασης
λογαριασµού αποτελεσµάτων
∆άνεια και άλλες χορηγήσεις σε πελάτες
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση και
κρατούµενες µέχρι τη λήξη
Ακίνητα και εξοπλισµός
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

7
8
9

Καθαρό ενεργητικό ασφαλιστικών κλάδων ζωής που αναλογεί
στους ασφαλιζόµενους
Σύνολο ενεργητικού
Υποχρεώσεις
Καταθέσεις από τράπεζες
Καταθέσεις και άλλοι λογαριασµοί πελατών
Οµολογιακά δάνεια
Λοιπά στοιχεία παθητικού

10
11

Αποθεµατικά ασφαλιστικών κλάδων ζωής

30 Ιουνίου
2005
£000

31 ∆εκεµβρίου
2004
£000

464 576
2 118 287

439 314
1 511 577

89 791
6 419 952

95 486
5 979 252

1 723 754
155 088
12 286
188 740
11 172 474

1 689 957
157 531
13 296
178 019
10 064 432

208 278

195 551

11 380 752

10 259 983

392 781
9 263 838
319 857
240 910

131 380
8 655 882
148 612
201 852

10 217 386

9 137 726

208 278

195 551

∆ανειακό κεφάλαιο

12

362 948

367 593

Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικά

13

233 706
358 434

232 385
326 728

592 140

559 113

Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων

11 380 752

10 259 983

Ενδεχόµενες και ανειληµµένες υποχρεώσεις
Ενδεχόµενες υποχρεώσεις

744 421

710 600

1 186 281

1 184 972

Ανειληµµένες υποχρεώσεις

Β. Γ. Ρολόγης, Πρόεδρος
Α. Αρτέµης, Αντιπρόεδρος
Α. Ηλιάδης, Ανώτατος Εκτελεστικός ∆ιευθυντής Συγκροτήµατος
Γ. Κυπρή, Πρώτος Γενικός ∆ιευθυντής Συγκροτήµατος
Χρ. Χατζηµιτσής, Γενικός Οικονοµικός ∆ιευθυντής Συγκροτήµατος
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
για το εξάµηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2005

Μετοχικό
κεφάλαιο
£000

Αποθεµατικό
από έκδοση
µετοχών υπέρ
το άρτιο
£000

232 385

Αποθεµατικά
επανεκτίµησης
£000

Αποθεµατικό
συναλλαγµατικών
διαφορών
£000

Αδιανέµητα
κέρδη
£000

Σύνολο
ιδίων
κεφαλαίων
£000

238 955

54 063

(2 828)

36 538

559 113

-

-

2 855

-

Όπως έχουν διαµορφωθεί

232 385

238 955

56 918

(2 828)

33 683

559 113

Κέρδη µετά τη φορολογία

-

-

-

-

31 311

31 311

Μέρισµα (Σηµ. 14)

-

-

-

-

(18 591)

(18 591)

Επανεκτίµηση επενδύσεων
διαθέσιµων προς πώληση

-

-

14 793

-

-

14 793

Μεταφορά στα αποτελέσµατα από
τερµατισµό αντισταθµίσεων
ταµειακών ροών

-

-

4 043

-

-

4 043

Αναβαλλόµενη φορολογία

-

-

1 207

-

-

1 207

1 Ιανουαρίου 2005
Όπως έχουν παρουσιαστεί
προηγουµένως
Επίδραση από µεταφορά επενδύσεων
στην κατηγορία δίκαιη αξία µέσω
της κατάστασης λογαριασµού
αποτελεσµάτων (Σηµ. 2)

(2 855)

-

Συναλλαγµατικές διαφορές

-

-

-

(6)

-

(6)

Επανεπένδυση µερίσµατος

1 321

2 907

-

-

-

4 228

Αύξηση στην αξία ασφαλιστικών
συµβολαίων ζωής σε ισχύ

-

-

800

-

(800)

-

Μεταφορά πραγµατοποιηθέντων
κερδών από πώληση ακινήτων

-

-

(89)

-

89

-

-

(3 958)

-

-

(3 958)

241 862

73 714

(2 834)

45 692

592 140

Μεταφορά στα αποτελέσµατα για
την αποπληρωµή/πώληση
επενδύσεων διαθέσιµων προς
πώληση
30 Ιουνίου 2005

233 706
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
για το εξάµηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2004

1 Ιανουαρίου 2004
Όπως έχουν παρουσιαστεί
προηγουµένως
Επίδραση από µεταφορά επενδύσεων
στην κατηγορία δίκαιη αξία µέσω
της κατάστασης λογαριασµού
αποτελεσµάτων (Σηµ. 2)

Μετοχικό
κεφάλαιο
£000

Αποθεµατικό
από έκδοση
µετοχών υπέρ
το άρτιο
£000

232 385

238 955

Αποθεµατικά
επανεκτίµησης
£000

Αποθεµατικό
συναλλαγµατικών
διαφορών
£000

Αδιανέµητα
κέρδη
£000

Σύνολο
ιδίων
κεφαλαίων
£000

54 140

(2 379)

183

523 284

-

-

3 876

-

(3 876)

-

Όπως έχουν διαµορφωθεί

232 385

238 955

58 016

(2 379)

(3 693)

523 284

Κέρδη µετά τη φορολογία

-

-

-

-

15 857

15 857

Επανεκτίµηση επενδύσεων
διαθέσιµων προς πώληση

-

-

(12 371)

-

-

(12 371)

Επανεκτίµηση
χρηµατοοικονοµικών µέσων που
χρησιµοποιούνται για
αντισταθµίσεις ταµειακών ροών

-

-

1 378

-

-

1 378

Μεταφορά στα αποτελέσµατα για
αποµείωση επενδύσεων
διαθέσιµων προς πώληση

-

-

2 126

-

-

2 126

Αναβαλλόµενη φορολογία

-

-

331

-

-

331

Συναλλαγµατικές διαφορές

-

-

-

45

-

45

Αύξηση στην αξία ασφαλιστικών
συµβολαίων ζωής σε ισχύ

-

-

670

-

(670)

-

Μεταφορά στα αποτελέσµατα για
την αποπληρωµή/πώληση
επενδύσεων διαθέσιµων προς
πώληση

-

-

(52)

-

-

(52)

232 385

238 955

50 098

(2 334)

11 494

530 598

30 Ιουνίου 2004
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
για το εξάµηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2005
Εξάµηνο
που έληξε στις
30 Ιουνίου
2004
2005
£000
£000
Ταµειακή ροή από εργασίες
Κέρδη πριν τη φορολογία
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Αποσβέσεις ακινήτων, εξοπλισµού και άυλων περιουσιακών
στοιχείων και διαφορών προεξοφλήσεων/υπέρ το άρτιο
Εισόδηµα από επενδύσεις και εκποιήσεις ακινήτων, εξοπλισµού και
άυλων περιουσιακών στοιχείων µείον τόκοι δανειακού κεφαλαίου
Καθαρή αύξηση σε δάνεια και άλλους λογαριασµούς
Καθαρή αύξηση σε καταθέσεις και άλλους λογαριασµούς
Φόροι που πληρώθηκαν
Καθαρή ταµειακή ροή από εργασίες
Καθαρή ταµειακή ροή από/(για) επενδυτικές δραστηριότητες

38 330
42 320

21 736
38 706

8 629

9 517

(36 639)
52 640

(17 342)
52 617

(478 039)
1 083 690
658 291

(383 566)
858 114
527 165

(12 562)
645 729

(13 864)
513 301

916

(365 681)

Καθαρή ταµειακή ροή (για)/από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

(21 975)

22 757

Καθαρή αύξηση στα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών
για το εξάµηνο

624 670

170 377

1 944 401
(6)

1 812 728
45

Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών
1 Ιανουαρίου
Συναλλαγµατικές διαφορές
Καθαρή αύξηση στα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών
για το εξάµηνο
30 Ιουνίου

624 670

170 377

2 569 065

1 983 150
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
1. Γενικά
Οι συνοπτικές ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις συµπεριλαµβάνουν τις οικονοµικές
καταστάσεις της Τράπεζας Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ (η ‘Εταιρία’) και όλων των εξηρτηµένων
εταιριών και της κοινοπραξίας, που µαζί αναφέρονται ως το ‘Συγκρότηµα’, και εγκρίθηκαν για
έκδοση µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 26 Αυγούστου 2005.
Οι συνοπτικές ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις θα πρέπει να διαβάζονται σε
συνάρτηση µε τις ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31
∆εκεµβρίου 2004.
Οι οικονοµικές καταστάσεις εκφράζονται σε Κυπριακές λίρες.

2. Λογιστικές αρχές
Οι οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος ετοιµάζονται σύµφωνα µε όλα τα διεθνή πρότυπα
χρηµατοοικονοµικής αναφοράς που έχουν υιοθετηθεί προς χρήση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, συµπεριλαµβανοµένου του ∆ιεθνούς Λογιστικού
Προτύπου Αρ. 34 ‘Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις’.
Οι συνοπτικές ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για το εξάµηνο καταρτίστηκαν µε
βάση τις ίδιες λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση των οικονοµικών
καταστάσεων για το έτος 2004, εκτός όπως αναφέρεται πιο κάτω.
Αναθεωρηµένα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Από την 1 Ιανουαρίου 2005, έχουν τεθεί σε ισχύ τα ακόλουθα αναθεωρηµένα ∆ιεθνή Λογιστικά
Πρότυπα (‘∆ΛΠ’) και νέα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (‘∆ΠΧΑ’):
- ∆ΛΠ 1 (αναθεωρηµένο 2003)
- ∆ΛΠ 2 (αναθεωρηµένο 2003)
- ∆ΛΠ 8 (αναθεωρηµένο 2003)
-

∆ΛΠ 10 (αναθεωρηµένο 2003)
∆ΛΠ 16 (αναθεωρηµένο 2003)
∆ΛΠ 17 (αναθεωρηµένο 2003)
∆ΛΠ 21 (αναθεωρηµένο 2003)
∆ΛΠ 24 (αναθεωρηµένο 2003)
∆ΛΠ 27 (αναθεωρηµένο 2003)
∆ΛΠ 28 (αναθεωρηµένο 2003)
∆ΛΠ 31 (αναθεωρηµένο 2003)
∆ΛΠ 32 (αναθεωρηµένο 2003)
∆ΛΠ 33 (αναθεωρηµένο 2003)
∆ΛΠ 36 (αναθεωρηµένο 2004)
∆ΛΠ 38 (αναθεωρηµένο 2004)
∆ΛΠ 39 (αναθεωρηµένο 2003)
∆ΛΠ 40 (αναθεωρηµένο 2003)
∆ΠΧΑ 2 (έκδοση 2004)
∆ΠΧΑ 3 (έκδοση 2004)
∆ΠΧΑ 4 (έκδοση 2004)
∆ΠΧΑ 5 (έκδοση 2004)

Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων
Αποθέµατα
Λογιστικές αρχές, µεταβολές στις λογιστικές εκτιµήσεις και
λάθη
Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού
Ενσώµατα πάγια
Μισθώσεις
Επιδράσεις των µεταβολών στις τιµές συναλλάγµατος
Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών
Ενοποιηµένες και ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις
∆ικαιώµατα σε κοινοπραξίες
Χρηµατοοικονοµικά µέσα: πληροφόρηση και παρουσίαση
Κέρδη κατά µετοχή
Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού
Άυλα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού
Χρηµατοοικονοµικά µέσα: καταχώρηση και αποτίµηση
Επενδύσεις σε ακίνητα
Παροχές που εξαρτώνται από την αξία µετοχών
Συνενώσεις επιχειρήσεων
Ασφαλιστήρια συµβόλαια
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται
προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες

Η υιοθέτηση των πιο πάνω Προτύπων δεν είχε ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του
Συγκροτήµατος, εκτός όπως αναφέρεται πιο κάτω.
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2. Λογιστικές αρχές (συνέχεια)
Αλλαγές στις λογιστικές αρχές
Χρηµατοοικονοµικά µέσα
Την 1 Ιανουαρίου 2005, το Συγκρότηµα υιοθέτησε τα αναθεωρηµένα ∆ΛΠ 32 ‘Χρηµατοοικονοµικά
µέσα: πληροφόρηση και παρουσίαση’ και ∆ΛΠ 39 ‘Χρηµατοοικονοµικά µέσα: καταχώρηση και
αποτίµηση’. Το αναθεωρηµένο ∆ΛΠ 39 επιτρέπει την καταχώρηση οποιουδήποτε
χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ενεργητικού κατά την απόκτησή του ή κατά την εφαρµογή του
αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 39, στην κατηγορία δίκαιη αξία µέσω της κατάστασης λογαριασµού
αποτελεσµάτων.
Κατά την εφαρµογή του αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 39, το Συγκρότηµα µετέφερε ορισµένες επενδύσεις σε
µετοχές και οµόλογα από την κατηγορία διαθέσιµες προς πώληση στην κατηγορία δίκαιη αξία µέσω
της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων. Σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις του
αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 39, η µεταφορά των επενδύσεων εφαρµόζεται αναδροµικά.
Η αξία των επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση που µεταφέρθηκε στην κατηγορία δίκαιη αξία
µέσω της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων την 1 Ιανουαρίου 2004 ήταν £25 003 χιλ. και
την 31 ∆εκεµβρίου 2004 ήταν £23 296 χιλ.
Σαν αποτέλεσµα της µεταφοράς των επενδύσεων, έγιναν οι ακόλουθες αναπροσαρµογές στις
οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος:
Εξάµηνο
που έληξε στις
30 Ιουνίου
2004
£000

Έτος
που έληξε στις
31 ∆εκεµβρίου
2004
£000

Κέρδη µετά τη φορολογία, όπως έχουν παρουσιαστεί προηγουµένως
Επίδραση σε:
- καθαρά κέρδη/(ζηµιές) από διάθεση και επανεκτίµηση
χρηµατοοικονοµικών µέσων
- πρόβλεψη για αποµείωση επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση

16 228

37 508

Κέρδη µετά τη φορολογία, όπως έχουν διαµορφωθεί

15 857

(Μείωση)/αύξηση στα βασικά και µειωµένα κέρδη κατά µετοχή (σεντ)

(776)
405

(0,1)

(1 789)
2 810
38 529
0,2

Οι αναπροσαρµογές στα αποθεµατικά παρουσιάζονται στην ενοποιηµένη κατάσταση µεταβολών στα
ίδια κεφάλαια. Η µεταφορά των επενδύσεων δεν επέφερε καµία µεταβολή στα ίδια κεφάλαια του
Συγκροτήµατος στις 30 Ιουνίου και 31 ∆εκεµβρίου 2004. Η µεταφορά δεν επέφερε ουσιαστική
µεταβολή στα αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος για το εξάµηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2005 και
στα ίδια κεφάλαια του Συγκροτήµατος στις 30 Ιουνίου 2005.
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2. Λογιστικές αρχές (συνέχεια)
Αλλαγές στις λογιστικές αρχές (συνέχεια)
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες
Κατά την 1 Ιανουαρίου 2005 το Συγκρότηµα υιοθέτησε το ∆ΠΧΑ 5 ‘Μη κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες’, το οποίο
απαιτεί την ταξινόµηση µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ή οµάδων διάθεσης ως
κατεχόµενα προς πώληση αν η λογιστική τους αξία θα ανακτηθεί κυρίως µέσω µιας συναλλαγής
πώλησης και όχι από τη συνεχόµενη χρήση. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στη
µικρότερη µεταξύ της λογιστικής και της δίκαιης αξίας µείον το κόστος πώλησής τους. ∆εν
επιτρέπεται ο συµψηφισµός περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στον ισολογισµό.
Το ∆ΠΧΑ 5 περιέχει κριτήρια τα οποία πρέπει να ισχύουν για να επιτρέπεται η ταξινόµησης ενός
περιουσιακού στοιχείου ή οµάδας διάθεσης ως κατεχόµενων προς πώληση. Κάποια περιουσιακά
στοιχεία του Συγκροτήµατος εµπίπτουν στις πρόνοιες του Προτύπου. Αυτά συµπεριλαµβάνονται στα
‘Λοιπά στοιχεία ενεργητικού’ στον συνοπτικό ενοποιηµένο ισολογισµό (Σηµ. 9). Με βάση τις
πρόνοιες του ∆ΠΧΑ 5, τα συγκριτικά ποσά δεν αναπροσαρµόζονται.
Υπεραξία και άυλα περιουσιακά στοιχεία
Κατά την 1 Ιανουαρίου 2005, το Συγκρότηµα υιοθέτησε τα αναθεωρηµένα ∆ΛΠ 36 ‘Αποµείωση
αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού’ και ∆ΛΠ 38 ‘Άυλα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού’
και το καινούργιο ∆ΠΧΑ 3 ‘Συνενώσεις επιχειρήσεων’, τα οποία εφαρµόστηκαν µε ισχύ από την
ηµεροµηνία υιοθέτησής τους. Από την 1 Ιανουαρίου 2005, η λογιστική αξία της υπεραξίας θα
αναθεωρείται για τυχόν αποµείωση σε ετήσια βάση. Κατά το έτος 2004, το Συγκρότηµα καταχώρησε
αποσβέσεις υπεραξίας ύψους £117 χιλ.
Ασφαλιστήρια συµβόλαια
Κατά την 1 Ιανουαρίου 2005, το Συγκρότηµα υιοθέτησε το ∆ΠΧΑ 4 ‘Ασφαλιστήρια συµβόλαια’, το
οποίο ισχύει για όλα τα ασφαλιστήρια και αντασφαλιστήρια συµβόλαια που συνάπτονται από το
Συγκρότηµα. Η εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 4 δεν είχε ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις
του Συγκροτήµατος.
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3. Ανάλυση κατά τοµέα
Το Συγκρότηµα έχει τρεις βασικούς τοµείς δραστηριότητας: (α) τραπεζικές και χρηµατοοικονοµικές
υπηρεσίες, (β) ασφαλιστικές εργασίες κλάδου ζωής και γενικού κλάδου, και (γ) κτηµατικές και
ξενοδοχειακές εργασίες.
Οι εργασίες του Συγκροτήµατος διεξάγονται κυρίως σε τρεις γεωγραφικούς χώρους: (α) Κύπρο,
(β) Ελλάδα, και (γ) άλλες χώρες, κυρίως το Ηνωµένο Βασίλειο και την Αυστραλία.
Η ανάλυση παρουσιάζεται για τους τοµείς δραστηριότητας.
Τραπεζικές και
χρηµατοοικονοµικές
υπηρεσίες
Εξάµηνο που
έληξε στις
30 Ιουνίου
2004
2005
£000
£000

Ασφαλιστικές
εργασίες
Εξάµηνο που
έληξε στις
30 Ιουνίου
2004
2005
£000
£000

Κτηµατικές και
ξενοδοχειακές
εργασίες
Εξάµηνο που
έληξε στις
30 Ιουνίου
2004
2005
£000
£000

Σύνολο
Εξάµηνο που
έληξε στις
30 Ιουνίου
2004
2005
£000
£000

Κύκλος
εργασιών

342 417

289 523

33 318

31 004

3 417

2 495

379 152

323 022

Κέρδη
πριν τη
φορολογία

29 688

17 991

6 899

3 412

1 743

333

38 330

21 736

4. Έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες και λοιπά έσοδα
Τα λοιπά έσοδα για το εξάµηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2005 περιλαµβάνουν έσοδα από
µερίσµατα ύψους £113 χιλ. (αντίστοιχη περίοδος 2004: £87 χιλ.) και για το τρίµηνο που έληξε
στις 30 Ιουνίου 2005 ύψους £51 χιλ. (αντίστοιχη περίοδος 2004: £59 χιλ.).

5. Άλλα λειτουργικά έξοδα
Τα άλλα λειτουργικά έξοδα για το εξάµηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2005 περιλαµβάνουν
αποσβέσεις ακινήτων, εξοπλισµού και άυλων περιουσιακών στοιχείων ύψους £9 881 χιλ.
(αντίστοιχη περίοδος 2004: £9 627 χιλ.) και για το τρίµηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2005 ύψους
£4 917 χιλ. (αντίστοιχη περίοδος 2004: £4 810 χιλ.).
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6. Βασικά και µειωµένα κέρδη κατά µετοχή
Εξάµηνο
που έληξε στις
30 Ιουνίου
2004
2005
31 311

15 857

Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχών που ήταν
εκδοµένες κατά τη διάρκεια της περιόδου (χιλ.)

465 254

465 050

Βασικά και µειωµένα κέρδη κατά µετοχή (σεντ)

6,7

3,4

Κέρδη µετά τη φορολογία (£ χιλ.)

Στις 30 Ιουνίου 2005 και 2004 δεν υπήρχαν δυνητικοί τίτλοι µετατρέψιµοι σε µετοχές.
Ο µεσοσταθµικός αριθµός µετοχών για το εξάµηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2004 έχει
αναπροσαρµοσθεί µε το χαριστικό στοιχείο (bonus element) της έκδοσης µετοχών που προέκυψε από
το Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερισµάτων, κατά την πληρωµή του µερίσµατος του έτους 2004.

7. ∆άνεια και άλλες χορηγήσεις σε πελάτες
30 Ιουνίου
2005
£000
6 780 930
(360 978)

∆άνεια και άλλες χορηγήσεις σε πελάτες
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

31 ∆εκεµβρίου
2004
£000
6 450 286
(471 034)
5 979

6 419 952
252
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Προβλέψεις
£000

1 Ιανουαρίου 2005
Συναλλαγµατικές διαφορές
∆ιαγραφές χορηγήσεων
Αναστολή αναγνώρισης εσόδων µείον
εισπράξεις
Επιβάρυνση για την περίοδο

Αναστολή
αναγνώρισης
εσόδων
£000

Σύνολο
£000

337 565
(605)
(131 170)

133 469
(26)
(36 700)

471 034
(631)
(167 870)

42 320

16 125
-

16 125
42 320

30 Ιουνίου 2005

248

112 868

360 978

110

8. Κεφαλαιουχικές δαπάνες
Οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες του Συγκροτήµατος για το εξάµηνο που έληξε στις 30
Ιουνίου 2005 ανήλθαν σε £7 457 χιλ. (αντίστοιχη περίοδος 2004: £7 890 χιλ.).
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9. Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού στις 30 Ιουνίου 2005 περιλαµβάνουν τη θετική δίκαιη αξία
παράγωγων χρηµατοπιστωτικών µέσων ύψους £11 328 χιλ. (31 ∆εκεµβρίου 2004: £9 307 χιλ.) και
περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση ύψους £3 281 χιλ. (31 ∆εκεµβρίου 2004: µηδέν).

10. Οµολογιακά δάνεια
Η Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ διατηρεί Πρόγραµµα Έκδοσης Μεσοπρόθεσµων
Οµολογιακών ∆ανείων (EMTN Programme) µέχρι €1 000 εκατ. (31 ∆εκεµβρίου 2004:
€1 000 εκατ.). Στα πλαίσια του Προγράµµατος εκδόθηκε στις 27 Μαΐου 2005 Οµολογιακό ∆άνειο
(Senior Bond) ύψους €300 εκατ., τριετούς διαρκείας µε κυµαινόµενο επιτόκιο και τιµή έκδοσης
99,853%.

11. Λοιπά στοιχεία παθητικού
Τα λοιπά στοιχεία παθητικού στις 30 Ιουνίου 2005 περιλαµβάνουν την αρνητική δίκαιη αξία
παράγωγων χρηµατοπιστωτικών µέσων ύψους £26 603 χιλ. (31 ∆εκεµβρίου 2004: £27 065 χιλ.)
και προβλέψεις για επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές ύψους £2 025 χιλ. (31 ∆εκεµβρίου 2004:
£2 148 χιλ.).

12. ∆ανειακό κεφάλαιο

Χρεόγραφα 2006/2011 σε Ευρώ
Χρεόγραφα 2008/2013 σε Ευρώ
Αξιόγραφα Κεφαλαίου Σειρά Α
Αξιόγραφα Κεφαλαίου Σειρά Β

30 Ιουνίου
2005
£000

31 ∆εκεµβρίου
2004
£000

157 538
112 637
62 781
29 992

159 238
115 582
62 781
29 992

362 948

367 593

Όλα τα πιο πάνω χρεόγραφα έχουν εκδοθεί από την Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ. Τα
χρεόγραφα είναι µη εξασφαλισµένα και η αποπληρωµή τους ακολουθεί σε προτεραιότητα την
πληρωµή των υποχρεώσεων έναντι των καταθετών και των άλλων πιστωτών της Εταιρίας
(subordinated), έχουν όµως προτεραιότητα έναντι των µετόχων της Εταιρίας.
Τα Χρεόγραφα 2006/2011 µε κυµαινόµενο επιτόκιο και λήξη στις 20 Ιουνίου 2011 εκδόθηκαν σε
Ευρώ (€275 εκατ.) στις 20 Ιουνίου 2001. Η Εταιρία έχει το δικαίωµα να αποπληρώσει τα Χρεόγραφα
εξ’ολοκλήρου κατά ή µετά τις 20 Ιουνίου 2006. Το επιτόκιο των Χρεογράφων έχει καθοριστεί στο
τριµηνιαίο επιτόκιο του Ευρώ πλέον 1,20% µέχρι τις 20 Ιουνίου 2006, και πλέον 2,40% µετά την
ηµεροµηνία αυτή. Τα Χρεόγραφα είναι εισηγµένα στο Χρηµατιστήριο Αξιών του Λουξεµβούργου.
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12. ∆ανειακό κεφάλαιο (συνέχεια)
Η Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ διατηρεί Πρόγραµµα Έκδοσης Μεσοπρόθεσµων
Οµολογιακών ∆ανείων (ΕΜΤΝ Programme) µέχρι €1 000 εκατ. (31 ∆εκεµβρίου 2004: €1 000 εκατ.).
Στα πλαίσια του Προγράµµατος εκδόθηκαν Χρεόγραφα 2008/2013 σε Ευρώ ύψους €200 εκατ. µε
κυµαινόµενο επιτόκιο και λήξη τον Οκτώβριο του 2013. Η Εταιρία έχει το δικαίωµα να αποπληρώσει
τα Χρεόγραφα εξ’ολοκλήρου κατά ή µετά τον Οκτώβριο του 2008. Το επιτόκιο έχει καθοριστεί στο
τριµηνιαίο επιτόκιο του Ευρώ πλέον 1,00% µέχρι τον Οκτώβριο του 2008, και πλέον 2,20% µετά την
ηµεροµηνία αυτή. Η τιµή έκδοσης των Χρεογράφων ήταν 99,766%. Τα Χρεόγραφα είναι εισηγµένα
στο Χρηµατιστήριο Αξιών του Λουξεµβούργου. Στις 30 Ιουνίου 2005 το συνολικό ποσό των
Χρεογράφων ανερχόταν σε €197 εκατ. (31 ∆εκεµβρίου 2004: €200 εκατ.) καθώς η Εταιρία είχε στην
κατοχή της Χρεόγραφα ύψους €3 εκατ. για σκοπούς εµπορίας.
Τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου Σειρά Α ύψους £65 εκατ. και Σειρά Β ύψους £30 εκατ. εκδόθηκαν σε
Κυπριακές λίρες στις 20 Φεβρουαρίου 2003 και 22 Μαρτίου 2004 αντίστοιχα και έχουν διατεθεί στην
Κύπρο. Τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου κατατάσσονται ως πρωτοβάθµιο κεφάλαιο (Tier 1 capital) και δεν
έχουν ηµεροµηνία λήξης, µπορούν όµως να εξαγοραστούν στο σύνολό τους κατ’επιλογή της Εταιρίας
και µετά από έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στην ονοµαστική τους αξία µαζί µε
οποιουσδήποτε δεδουλευµένους τόκους, πέντε χρόνια µετά την ηµεροµηνία έκδοσής τους ή σε
οποιαδήποτε ηµεροµηνία πληρωµής τόκου που έπεται. Τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου φέρουν
κυµαινόµενο επιτόκιο, το οποίο αναθεωρείται κάθε τρεις µήνες. Το επιτόκιο είναι ίσο µε το βασικό
επιτόκιο της Εταιρίας στην αρχή κάθε τριµήνου πλέον 1,00%. Ο τόκος είναι πληρωτέος κάθε τρεις
µήνες. Τα Αξιόγραφα είναι εισηγµένα στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. Στις 30 Ιουνίου 2005 και
στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 το συνολικό ποσό των Αξιογράφων Κεφαλαίου Σειράς Α και Σειράς Β
ανερχόταν σε £62 781 χιλ. και £29 992 χιλ. αντίστοιχα, καθώς η Εταιρία είχε στην κατοχή της
Αξιόγραφα Σειράς Α ύψους £2 219 χιλ. και Σειράς Β ύψους £8 χιλ. για σκοπούς εµπορίας.

13. Μετοχικό κεφάλαιο
30 Ιουνίου 2005
Μετοχές
£000
(χιλ.)

31 ∆εκεµβρίου 2004
Μετοχές
£000
(χιλ.)

Εγκεκριµένο
Μετοχές 50 σεντ εκάστη

600 000

300 000

600 000

300 000

Εκδοθέν και πλήρως καταβληθέν
1 Ιανουαρίου
Επανεπένδυση µερίσµατος

464 771
2 642

232 385
1 321

464 771
-

232 385
-

30 Ιουνίου 2005/31 ∆εκεµβρίου 2004

467 413

233 706

464 771

232 385

Η Εταιρία έχει σε ισχύ Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερισµάτων. Η τιµή διάθεσης των µετοχών στους
συµµετέχοντες στο Σχέδιο για το µέρισµα χρήσεως 2004 καθορίστηκε σε £1,60 κατά µετοχή. Σαν
αποτέλεσµα της επανεπένδυσης του µερίσµατος χρήσεως 2004, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας
και το αποθεµατικό από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο αυξήθηκαν κατά £1 321 χιλ. (2 642 800
µετοχές) και £2 907 χιλ. αντίστοιχα.

14. Μέρισµα
Το µέρισµα για το έτος 2004 το οποίο ανήλθε σε £18 591 χιλ. (4 σεντ κατά µετοχή) εγκρίθηκε από
την Ετήσια Γενική Συνέλευση των µετόχων που πραγµατοποιήθηκε στις 18 Μαΐου 2005 και
καταβλήθηκε στους µετόχους στις 16 Ιουνίου 2005.
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
15. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού
Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού του Συγκροτήµατος στις 30 Ιουνίου 2005 ήταν 5 993 άτοµα
(31 ∆εκεµβρίου 2004: 5 890).

16. Εταιρίες του Συγκροτήµατος
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος στις 30 Ιουνίου 2005 περιλαµβάνουν
τις ακόλουθες εταιρίες, κατά χώρα καταστατικής έδρας:
Κύπρος: Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ, Κτηµατική Τράπεζα Κύπρου Λτδ, Οργανισµός
Χρηµατοδοτήσεως Τράπεζας Κύπρου Λτδ, Τράπεζα Κύπρου Φάκτορς Λτδ, Κυπριακός Οργανισµός
Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO), Γενικές Ασφάλειες Κύπρου Λτδ, EuroLife Ltd, Κέρµια Λτδ,
Kermia Properties & Investments Ltd, Kermia Hotels Ltd, BOC Ventures Ltd, Τεύκρος Επενδύσεις
Λτδ, Τράπεζα Κύπρου Αµοιβαία Κεφάλαια Λτδ και JCC Payment Systems Ltd.
Ελλάδα: Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ (υποκατάστηµα), Κύπρου Χρηµατοδοτικές
Μισθώσεις ΑΕ (Κύπρου Leasing), Κύπρου Εµπορική ΑΕ, Κύπρου ΑΧΕΠΕΥ (Κύπρου
Χρηµατιστηριακή), Κύπρου ΑΕ∆ΑΚ, Κύπρου Ακίνητα ΑΕ, Κύπρου Ασφαλιστικές Υπηρεσίες
ΜΕΠΕ, Κύπρου Ζωής (υποκατάστηµα) και Κύπρου Ασφαλιστική (υποκατάστηµα).
Ηνωµένο Βασίλειο: Bank of Cyprus United Kingdom (υποκατάστηµα).
Channel Islands: Bank of Cyprus (Channel Islands) Ltd και Tefkros Investments (CI) Ltd.
Αυστραλία: Bank of Cyprus Australia Pty Ltd.
Ιρλανδία: BOC International Fund Management Ltd.
Όλες οι πιο πάνω εταιρίες είναι 100% εξηρτηµένες του Συγκροτήµατος εκτός της JCC Payment
Systems Ltd, στην οποία η συµµετοχή της Εταιρίας ανέρχεται στο 45% του εκδοθέντος µετοχικού
κεφαλαίου της εταιρίας. Η εταιρία αυτή λογίζεται ως κοινοπραξία. ∆εν υπήρξε µεταβολή στις
εταιρίες που ενοποιήθηκαν και στη βάση ενοποίησης τους από τις 30 Ιουνίου και 31 ∆εκεµβρίου
2004 σε σχέση µε τις 30 Ιουνίου 2005.
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
17. Άλλες πληροφορίες
(i) ∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη υπέρ τρίτων επί των παγίων στοιχείων του Συγκροτήµατος στις
30 Ιουνίου 2005.
(ii) Η πρόβλεψη για επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές του Συγκροτήµατος στις 30 Ιουνίου 2005
παρατίθεται στη Σηµείωση 11. ∆εν υπάρχουν σε εκκρεµότητα οποιεσδήποτε άλλες σηµαντικές
επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές του Συγκροτήµατος καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή
διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση
ή λειτουργία του Συγκροτήµατος.
(iii) Στις 30 Ιουνίου 2005 υπήρχαν δάνεια και άλλες χορηγήσεις προς µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Εταιρίας και συνδεδεµένα µε αυτούς πρόσωπα ύψους £82 934 χιλ. Πρόσθετα
υπήρχαν ενδεχόµενες και ανειληµµένες υποχρεώσεις που απορρέουν κυρίως από πιστώσεις,
εγγυήσεις και µη χρησιµοποιηθέντα όρια ύψους £29 190 χιλ. Τα συνδεόµενα πρόσωπα
περιλαµβάνουν τους συζύγους, τα ανήλικα τέκνα και εταιρίες στις οποίες οι σύµβουλοι
κατέχουν, άµεσα ή έµµεσα, τουλάχιστον 20% του δικαιώµατος ψήφου σε γενική συνέλευση.
(iv) Στις 27 Μαΐου 2005 το Συγκρότηµα συνήψε συµφωνία πώλησης προς τον Όµιλο Ασπίς Ελλάδας
των µετοχών που κατέχει στην Universal Life Insurance Public Co. Ltd. Η συµφωνία υπόκειται
σε συγκεκριµένους όρους και προϋποθέσεις, κυρίως όσον αφορά την εξασφάλιση των
αναγκαίων αδειών από τις αρµόδιες αρχές της Κύπρου και της Ελλάδας. Εκκρεµεί δικαστική
διαδικασία µεταξύ του Συγκροτήµατος και του κ. Α. Γεωργίου, κύριου µετόχου της Universal
Life Insurance Public Co. Ltd, αναφορικά µε ισχυριζόµενη άσκηση υφιστάµενου δικαιώµατος
αγοράς των µετοχών που κατέχει το Συγκρότήµα στην Universal Life Insurance Public Co. Ltd.
Η έκβαση της υπόθεσης δεν αναµένεται να έχει σηµαντικές οικονοµικές επιπτώσεις στο
Συγκρότηµα.
(v) Σε σχέση µε την Εταιρία, εκκρεµεί ενώπιον των δικαστηρίων της Νέας Υόρκης αίτηση για
είσπραξη ποσού µέχρι $77 112 χιλ. (£36 667 χιλ.) πλέον τόκους, που κατ’ ισχυρισµό
συγκεκριµένοι πελάτες διατηρούν στην Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ. Η διαδικασία
αυτή, που είναι διαδικασία εκτέλεσης δικαστικής απόφασης εναντίoν τρίτων προσώπων, δεν
δηµιουργεί νοµική υποχρέωση για την Εταιρία όταν δεν υπάρχουν καταθέσεις – και στην
προκειµένη περίπτωση δεν υπάρχουν – στο όνοµα των τρίτων προσώπων/πελατών. Η Εταιρία,
µε βάση τη συµβουλή και απόψεις των νοµικών της συµβούλων στη Νέα Υόρκη, θεωρεί ότι η
τελική έκβαση της υπόθεσης θα είναι θετική για το Συγκρότηµα.
(vi) Στις 27 Ιουλίου 2005 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ανακοίνωσε ότι, µετά από έρευνα που
αφορούσε τη διάθεση µετοχών της Εταιρίας στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2000 και το
ενδεχόµενο παράβασης των προνοιών των άρθρων 67 και 68 των περί Αξιών και
Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων, αποφάσισε να συντάξει πόρισµα µε τα ευρήµατά της
και να το αποστείλει, µαζί µε όλα τα στοιχεία που κατέχει, στο Γενικό Εισαγγελέα της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας για οποιαδήποτε περαιτέρω µέτρα ή την άσκηση των αρµοδιοτήτων
του.

18. Αλλαγή στη σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Στις 18 Μαΐου 2005, ο Πρόεδρος του Συγκροτήµατος κ. Σόλων Τριανταφυλλίδης αποχώρησε από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας, το οποίο εξέλεξε τους κ.κ. Βασίλη Ρολόγη και Ανδρέα Αρτέµη
ως Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αντίστοιχα.
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Έκθεση επισκόπησης προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
Τράπεζας Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ
∆ιενεργήσαµε επισκόπηση στις συνοπτικές ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της
Τράπεζας Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ και των εξαρτηµένων της, που αποτελούνται από τον
ενοποιηµένο ισολογισµό στις 30 Ιουνίου 2005, την ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού
αποτελεσµάτων, την ενοποιηµένη κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια και την ενοποιηµένη
κατάσταση ταµειακών ροών για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2005 µέχρι 30 Ιουνίου 2005, και τις
σχετικές σηµειώσεις.
∆εν διενεργήσαµε επισκόπηση στη συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση
λογαριασµού αποτελεσµάτων για το τρίµηνο από 1 Απριλίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005, που
συµπεριλαµβάνεται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις. Αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις είναι
ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας. Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη πάνω
σε αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση την επισκόπησή µας.
Έχουµε διενεργήσει την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο για Επισκοπήσεις Αρ. 2400.
Το Πρότυπο αυτό απαιτεί όπως προγραµµατίζουµε και διενεργούµε την επισκόπηση µε τρόπο που να
παρέχει σε σχετικό βαθµό διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις δεν περιέχουν ουσιώδη
λάθη ή παραλείψεις. Μια επισκόπηση περιορίζεται κυρίως σε συζητήσεις µε τα στελέχη της Εταιρίας
και τη διεξαγωγή διαδικασιών κριτικής αξιολόγησης επί των οικονοµικών δεδοµένων και σαν
αποτέλεσµα παρέχει µικρότερη διαβεβαίωση από ένα έλεγχο. ∆εν έχουµε διενεργήσει έλεγχο και σαν
αποτέλεσµα δεν εκφράζουµε γνώµη βασισµένη σε έλεγχο.
Με βάση την επισκόπησή µας, δεν έχει περιέλθει τίποτα στην αντίληψή µας που θα µας οδηγούσε στο
συµπέρασµα ότι οι συνοπτικές ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για το εξάµηνο που
έληξε στις 30 Ιουνίου 2005, που ετοιµάστηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς, περιέχουν ουσιώδη λάθη ή παραλείψεις.

Ernst & Young
Chartered Accountants
Λευκωσία
26 Αυγούστου 2005
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2.0 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005

Α.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Τα οικονοµικά αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος για το α’ εξάµηνο 2005 ήταν πολύ ικανοποιητικά και
συµβαδίζουν µε την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν για την τριετία 2005-2007 οι οποίοι
προϋποθέτουν σηµαντική αύξηση της κερδοφορίας όπως και ουσιαστική βελτίωση των βασικών
δεικτών αποδοτικότητας του Συγκροτήµατος.


Τα κέρδη µετά τη φορολογία ανήλθαν σε £31 εκατ. (€55 εκατ.) αυξηµένα κατά 98% έναντι
£16 εκατ. (€28 εκατ.) για το αντίστοιχο περσινό εξάµηνο.



Τα οργανικά κέρδη (κέρδη πριν τις προβλέψεις και πριν τη φορολογία) ανήλθαν σε £81 εκατ.
(€141 εκατ.), αυξηµένα κατά 29% έναντι £63 εκατ. (€109 εκατ.) για το α’ εξάµηνο 2004.



Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν σηµαντικά (14%) σε £132 εκατ. (€231 εκατ.)
έναντι £116 εκατ. (€203 εκατ.) σε σχέση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σαν αποτέλεσµα
της σηµαντικής αύξησης του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων του Συγκροτήµατος, κυρίως στην
Ελλάδα.



Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα βελτιώθηκε σε 59% από 62% για το 2004. Η σηµαντική αυτή
βελτίωση ήταν το αποτέλεσµα της συγκράτησης της αύξησης των εξόδων (8%) και κυρίως των
άλλων λειτουργικών εξόδων, σε ρυθµούς χαµηλότερους από την αύξηση του ενεργητικού
(14%). Κύριος στόχος του Συγκροτήµατος είναι η συγκράτηση των λειτουργικών εξόδων και
κατ’ επέκταση η περαιτέρω µείωση του λόγου εξόδων προς έσοδα.
Η αύξηση των εξόδων σε σχέση µε το αντίστοιχο περσινό εξάµηνο οφείλεται κυρίως στην
αύξηση στο κόστος προσωπικού. Κύρια πρόκληση για το Συγκρότηµα αποτελεί η συγκράτηση
των εξόδων προσωπικού ιδιαίτερα στην Κύπρο. Παρόλο που ο αριθµός προσωπικού που
εργοδοτεί το Συγκρότηµα στην Κύπρο σηµειώνει σταδιακά µείωση (110 άτοµα από τις 31
∆εκεµβρίου 2003), οι αυξήσεις µισθών που προκύπτουν από τη συλλογική σύµβαση εργασίας
παραµένουν σε υψηλά επίπεδα.



Στην Κύπρο, τα οργανικά κέρδη σηµείωσαν αξιοσηµείωτη αύξηση (52%) και ανήλθαν σε
£47 εκατ. (€82 εκατ.). Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν τα θετικά αποτελέσµατα:
¾ των προγραµµάτων συγκράτησης λειτουργικών εξόδων σε συνδυασµό µε
¾ την ενίσχυση του συνόλου εσόδων τόσο από τραπεζικές εργασίες όσο και από ασφαλιστικές
εργασίες του Συγκροτήµατος. Σηµειώνεται ότι τα κέρδη από ασφαλιστικές εργασίες
διπλασιάστηκαν σε σχέση µε το αντίστοιχο περσινό εξάµηνο.
Σαν αποτέλεσµα της σηµαντικής αύξησης της οργανικής κερδοφορίας των εργασιών του
Συγκροτήµατος στην Κύπρο, οι βασικοί δείκτες όπως η απόδοση ενεργητικού και κεφαλαίων και
ο δείκτης εξόδων προς έσοδα σηµείωσαν σηµαντική βελτίωση. Ιδιαίτερα, ο δείκτης εξόδων
προς έσοδα µειώθηκε από περίπου 69% το α’ εξάµηνο 2004 σε 61% το α’ εξάµηνο 2005.
Στόχος του Συγκροτήµατος παραµένει η περαιτέρω βελτίωση των εν λόγω δεικτών.



Στην Ελλάδα, τα οργανικά κέρδη ανήλθαν σε £28 εκατ. (€50 εκατ.) σηµειώνοντας αύξηση
3% παρά τα σηµαντικά έξοδα ανάπτυξης του δικτύου καταστηµάτων και τη µεγαλύτερη αύξηση
των καταθέσεων σε σχέση µε τις χορηγήσεις. Τα κέρδη αυτά συµβάλλουν κατά 35% στα
συνολικά οργανικά κέρδη του Συγκροτήµατος. Σηµειώνεται ότι παρά τα σηµαντικά έξοδα
της ραγδαίας ανάπτυξης, οι εργασίες του Συγκροτήµατος στην Ελλάδα συνεχίζουν µε πολύ
ικανοποιητικούς δείκτες απόδοσης, µε δείκτη εξόδων προς έσοδα της τάξης του 56%.
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Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις για το α’ εξάµηνο 2005 ανήλθαν σε £42 εκατ.
(€74 εκατ.) και αντιπροσωπεύουν σε ετησιοποιηµένη βάση ποσοστό 1,2% επί των συνολικών
χορηγήσεων.

Συνοπτική Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Συγκροτήµατος Τράπεζας Κύπρου

Καθαρά έσοδα από τόκους

Α’ Εξάµηνο
2005
£ εκατ.

Α’ Εξάµηνο
1
2004
£ εκατ.

+%

Έτος
1
2004
£ εκατ.

132,3

116,4

+13,7%

245,9

58,5

51,2

+14,3%

108,8

6,4

7,6

-15,3%

15,4

∆ικαιώµατα, προµήθειες, έσοδα από ασφαλιστικές
εργασίες και λοιπά έσοδα
Έσοδα από διαπραγµάτευση συναλλάγµατος
Καθαρές ζηµιές από διάθεση και επανεκτίµηση
χρηµατοοικονοµικών µέσων

(0,1)

(4,6)

-96,9%

(4,6)

Σύνολο εσόδων

197,1

170,6

+15,6%

365,5

Κόστος προσωπικού

(74,0)

(67,0)

+10,5%

(138,3)

Άλλα λειτουργικά έξοδα

(42,5)

(41,0)

Οργανικά κέρδη (κέρδη πριν τις προβλέψεις)

80,6

62,6

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

(42,3)

(38,7)

Πρόβλεψη για αποµείωση επενδύσεων διαθέσιµων
προς πώληση

Κέρδη πριν τη φορολογία

-

38,3

Φορολογία

Κέρδη µετά τη φορολογία

(7,0)

+9,3%

(2,1)

21,8
15,9

6,7

3,4

(89,5)

137,7
(83,7)
(3,1)

+76,3%

50,9

+19,4%

(12,4)

+97,5%

38,5

(5,9)

31,3

Κέρδη κατά µετοχή (σε σεντ)

+3,6%

+28,9%

8,3

Έξοδα / έσοδα (Cost / income ratio)

59,1%

63,3%

62,3%

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων (Return on equity)
ετησιοποιηµένο ποσοστό

10,9%

6,0%

7,1%

Ανάλυση οργανικών κερδών κατά γεωγραφικό τοµέα2
Α’ Εξάµηνο 2005
£ εκατ.

Α’ Εξάµηνο 20041
£ εκατ.

+%

Κύπρος

47,0

30,9

+52%

Ελλάδα

28,4

27,6

+3%

5,2

4,1

+30%

80,6

62,6

+29%

Ηνωµένο Βασίλειο και Αυστραλία
Σύνολο οργανικών κερδών

1

Τα συγκριτικά ποσά για το α’ εξάµηνο 2004 και το έτος 2004 έχουν αναπροσαρµοσθεί λόγω της υιοθέτησης από
το Συγκρότηµα του αναθεωρηµένου ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 39. Σαν αποτέλεσµα της αναπροσαρµογής,
τα κέρδη µετά τη φορολογία για το α’ εξάµηνο 2004 µειώθηκαν κατά £0,4 εκατ. (€0,6 εκατ.) και για ολόκληρο το
2004 αυξήθηκαν κατά £1,0 εκατ. (€1,8 εκατ.).
2

Στα πλαίσια της πολιτικής του για συνεχή βελτίωση της πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, το Συγκρότηµα
διαφοροποίησε τον τρόπο παρουσίασης των αποτελεσµάτων κατά γεωγραφικό τοµέα: τα αποτελέσµατα
υπολογίζονται αφού το κεφάλαιο του κάθε τοµέα αναπροσαρµοσθεί για να βρίσκεται στην ίδια βάση µε αυτή που
απαιτείται από τους κανονισµούς κεφαλαιακής επάρκειας.
Τα στοιχεία κατά γεωγραφικό τοµέα που
παρουσιάζονται στην παρούσα ανακοίνωση για το 2005 και 2004 έχουν αναπροσαρµοσθεί ανάλογα.
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Β.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

Β.1

Ενεργητικό

Το σύνολο ενεργητικού του Συγκροτήµατος στις 30 Ιουνίου 2005 ανήλθε σε £11,38 δισ. (€19,84 δισ.),
σηµειώνοντας ετήσια αύξηση 14%. Το συνολικό ενεργητικό των εργασιών του Συγκροτήµατος στην
Ελλάδα ανήλθε σε £4,54 δισ. (€7,91 δισ.), σηµειώνοντας ετήσια αύξηση 16%.
Β.2

Χορηγήσεις

Οι συνολικές χορηγήσεις του Συγκροτήµατος ανήλθαν σε £6,78 δισ. (€11,82 δισ.) και παρουσίασαν
ετήσια αύξηση 11%.
Στην πιο πάνω αύξηση συνέβαλε κατά κύριο λόγο η σηµαντική ετήσια επέκταση (19%) του
χαρτοφυλακίου χορηγήσεων του Συγκροτήµατος στην Ελλάδα σε £2,79 δισ. (€4,87 δισ.). Σύµφωνα µε
τα στοιχεία Μαΐου 2005 της Τράπεζας της Ελλάδος, το µερίδιο αγοράς της Τράπεζας στις χορηγήσεις
ανέρχεται στο 3,78% ενώ η ετήσια αύξηση χορηγήσεων της Τράπεζας Κύπρου είναι σε υψηλότερους
ρυθµούς από αυτούς της συνολικής ελληνικής τραπεζικής αγοράς (15%). Αξιοσηµείωτη είναι η ετήσια
αύξηση 63% στα καταναλωτικά και 39% στα στεγαστικά δάνεια του Συγκροτήµατος στην Ελλάδα.
Στις 30 Ιουνίου 2005, οι µη εξυπηρετούµενες χορηγήσεις του Συγκροτήµατος (µετά την αναστολή
τόκων) ως ποσοστό του συνόλου των χορηγήσεων µειώθηκαν σε 8,8%, σε σχέση µε 10,8% στις
31 ∆εκεµβρίου 2004. Η µείωση των µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων προήλθε κυρίως από τη
διαγραφή χορηγήσεων (µετά την αναστολή τόκων) ύψους £129 εκατ. (€225 εκατ.), οι οποίες ήταν
πλήρως καλυµµένες από προβλέψεις.
Το α’ εξάµηνο 2005 η Τράπεζα προέβη σε διαγραφές, περιλαµβανοµένων και των τόκων σε
αναστολή, συνολικού ποσού £168 εκατ. (€293 εκατ.). Το ποσό αυτό είναι σηµαντικά αυξηµένο έναντι
διαγραφών κατά τα προηγούµενα χρόνια, ως αποτέλεσµα της διεύρυνσης των κριτηρίων για
καθορισµό του µέρους των χορηγήσεων το οποίο θεωρείται µη εισπράξιµο. Σηµειώνεται ότι οι εν λόγω
χορηγήσεις περιλαµβάνουν οφειλές για τις οποίες δεν έχει επιτευχθεί τελική διευθέτηση και για τις
οποίες το Συγκρότηµα συνεχίζει να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την είσπραξή τους.
Χορηγήσεις Συγκροτήµατος

Καταθέσεις Συγκροτήµατος

Σύνολο = £6,78 δισ. (€11,82 δισ.)

Σύνολο = £9,26 δισ. (€16,15 δισ.)

Ετήσια αύξηση = 11%

Ετήσια αύξηση = 12%

3.000

3.111
2.351

3.272
2.794

£ εκατ.

£ εκατ.

4.000
2.000
1.000

715

636

0
Ιούν. 2004
Μερίδια:
g Κύπρος
g Ελλάδα
g Ην. Βασίλειο & Αυστραλία
ΣΥΝΟΛΟ

51%
39%
10%
100%

Ιούν. 2005
48%
41%
11%
100%

Ετήσια
αύξηση
5%
19%
12%

6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

5.032

4.748
2.872

642

Ιούν. 2004
Μερίδια:
g Κύπρος
57%
g Ελλάδα
35%
g Ην. Βασίλειο & Αυστραλία
8%
ΣΥΝΟΛΟ
100%

3.575

657

Ιούν. 2005
54%
39%
7%
100%

Ετήσια
αύξηση
6%
25%
2%
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Β.3

Καταθέσεις

Οι καταθέσεις πελατών του Συγκροτήµατος ανήλθαν σε £9,26 δισ. (€16,15 δισ.), σηµειώνοντας ετήσια
αύξηση 12%.
Εντυπωσιακή ήταν η ετήσια επέκταση (25%) που σηµείωσαν οι καταθέσεις της Τράπεζας Κύπρου
Ελλάδας, οι οποίες έφτασαν τα £3,58 δισ. (€6,23 δισ.) και αντιπροσωπεύουν το 39% του συνόλου των
καταθέσεων του Συγκροτήµατος στις 30 Ιουνίου 2005. Σύµφωνα µε τα στοιχεία Μαΐου 2005 της
Τράπεζας της Ελλάδος, η ετήσια αύξηση καταθέσεων της Τράπεζας Κύπρου είναι σε πολύ
υψηλότερους ρυθµούς από αυτούς της συνολικής ελληνικής τραπεζικής αγοράς (15%) και το µερίδιο
αγοράς της Τράπεζας στις καταθέσεις ανέρχεται στο 3,84%.
Β.4

Κεφαλαιουχική βάση Συγκροτήµατος

Το Συγκρότηµα διαθέτει ισχυρή κεφαλαιουχική βάση. Στις 30 Ιουνίου 2005, η κεφαλαιουχική βάση του
Συγκροτήµατος έφτασε τα £955 εκατ. (€1,67 δισ.), σηµειώνοντας αύξηση 6% σε σύγκριση µε τις
30 Ιουνίου 2004. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στις 30 Ιουνίου 2005 υπολογίζεται σε περίπου
13%.
Γ.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Γ.1

Καθαρά έσοδα από τόκους και καθαρό επιτοκιακό περιθώριο

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε £132 εκατ. (€231 εκατ.), σηµειώνοντας αύξηση 14% έναντι
του αντίστοιχου περσινού εξαµήνου. Η αύξηση οφείλεται:
¾
στη σηµαντική αύξηση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων του Συγκροτήµατος κυρίως στην
Ελλάδα, σε συνδυασµό µε
¾
τη διατήρηση του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου του Συγκροτήµατος στο ίδιο επίπεδο
(2,63%) µε αυτό του α’ εξαµήνου 2004, παρά τη µείωση του βασικού επιτοκίου στην κυπριακή
λίρα (κατά 1,25% σε σχέση µε 31 ∆εκεµβρίου 2004). Η διατήρηση του περιθωρίου οφείλεται
στην ορθολογιστικότερη τιµολόγηση προϊόντων και στην πιο αποτελεσµατική διαχείριση της
ρευστότητας του Συγκροτήµατος.
Γ.2

∆ικαιώµατα, προµήθειες, έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες και λοιπά έσοδα

Το σύνολο των δικαιωµάτων, προµηθειών, εσόδων από ασφαλιστικές εργασίες και λοιπών εσόδων
ανήλθε σε £59 εκατ. (€102 εκατ.) σηµειώνοντας αύξηση 14% έναντι του α’ εξαµήνου 2004. Τα
αποτελέσµατα του α’ εξαµήνου 2005 περιλαµβάνουν κέρδη £2 εκατ. (€3 εκατ.) από διάθεση ακίνητης
περιουσίας στην Κύπρο και το Ηνωµένο Βασίλειο.
Οι ασφαλιστικές εργασίες του Συγκροτήµατος συνέχισαν την ανοδική τους πορεία µε πολύ
ικανοποιητική αύξηση (35%) των καθαρών εσόδων τους, η οποία οφείλεται τόσο στην αύξηση των
εργασιών όσο και στις χαµηλότερες απαιτήσεις.
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Γ.3

Λειτουργικά έξοδα ανά γεωγραφικό τοµέα
Α’ Εξάµηνο 2005
£ εκατ.

Α’ Εξάµηνο 2004
£ εκατ.

+%

Κύπρος

72,0

68,7

+5%

Ελλάδα

36,3

31,0

+17%

Ηνωµένο Βασίλειο και Αυστραλία
Σύνολο λειτουργικών εξόδων

8,2

8,3

-1%

116,5

108,0

+8%

Ο ρυθµός αύξησης των λειτουργικών εξόδων του Συγκροτήµατος ανήλθε στο 8%. Το κόστος
προσωπικού του Συγκροτήµατος σηµείωσε αύξηση 10% κυρίως σαν αποτέλεσµα της αύξησης του
προσωπικού για την επάνδρωση των νέων καταστηµάτων στην Ελλάδα. Τα άλλα λειτουργικά έξοδα
του Συγκροτήµατος σηµείωσαν σχετικά µικρή αύξηση (3,6%) η οποία είναι σηµαντικά χαµηλότερη από
την αύξηση του ενεργητικού (14%), σαν αποτέλεσµα της επιτυχούς εφαρµογής των µέτρων
συγκράτησης των εξόδων.
Αξιοσηµείωτα είναι τα θετικά αποτελέσµατα του προγράµµατος συγκράτησης εξόδων του
Συγκροτήµατος στην Κύπρο, µε τα λειτουργικά έξοδα να παρουσιάζουν µείωση 3% έναντι του α’
εξαµήνου 2004. Η αύξηση του συνόλου εξόδων στην Κύπρο κατά 5% ήταν το αποτέλεσµα της
αύξησης του κόστους προσωπικού κατά 9%. Σηµειώνεται ότι κατά το α’ εξάµηνο 2005, το κόστος
προσωπικού στην Κύπρο επιβαρύνθηκε µε το κόστος του Σχεδίου Πρόωρης Αφυπηρέτησης του
Συγκροτήµατος, το οποίο ανήλθε σε £2,6 εκατ. (€4,5 εκατ.). Η παγοποίηση προσλήψεων σε
συνδυασµό µε το Σχέδιο Πρόωρης Αφυπηρέτησης οδήγησαν στη µείωση του προσωπικού στην
Κύπρο κατά 110 άτοµα σε σχέση µε τις 31 ∆εκεµβρίου 2003 (29 άτοµα το 2005 και 81 άτοµα το 2004).
Τα έξοδα του Συγκροτήµατος στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 17%, µικρότερος ρυθµός αύξησης από
τον ρυθµό αύξησης των µεγεθών του Συγκροτήµατος στην Ελλάδα (19% και 25% µε βάση τις
χορηγήσεις και τις καταθέσεις αντίστοιχα) και παρά τα έξοδα των νέων καταστηµάτων. Το δίκτυο των
καταστηµάτων που λειτουργούν σήµερα στην Ελλάδα ανέρχεται σε 100 µε στόχο τα 120 καταστήµατα
το 2006.
Επίσης τα έξοδα του Συγκροτήµατος στις άλλες χώρες όπου λειτουργεί παρουσίασαν µείωση (1%) σε
σύγκριση µε το α’ εξάµηνο 2004 σαν αποτέλεσµα της µείωσης των εξόδων (3%) στο Ηνωµένο
Βασίλειο όπου υλοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία η αναδιοργάνωση των εργασιών µε στόχο την αύξηση
της κερδοφορίας και τη βελτίωση της αποδοτικότητας.
Γ.4

Οργανικά κέρδη και αποτελέσµατα πριν τη φορολογία ανά τοµέα δραστηριότητας

Το σηµαντικότερο µέρος των κερδών του Συγκροτήµατος προέρχεται από τραπεζικές εργασίες, των
οποίων τα κέρδη κατά το α’ εξάµηνο 2005 αποτελούσαν το 89% των συνολικών οργανικών κερδών
και το 78% των κερδών πριν τη φορολογία.
Τα κέρδη πριν τη φορολογία που προέρχονται από τις ασφαλιστικές εργασίες του Συγκροτήµατος
διπλασιάστηκαν και ανήλθαν σε £7 εκατ. (€12 εκατ.) σε σύγκριση µε το αντίστοιχο περσινό εξάµηνο
και αποτελούσαν το 18% των συνολικών κερδών του Συγκροτήµατος πριν τη φορολογία. Η
αξιοσηµείωτη αυτή κερδοφορία του α’ εξαµήνου 2005 οφείλεται τόσο στην αύξηση των εργασιών όσο
και στις σχετικά χαµηλές απαιτήσεις.
Σηµείωση
1.

Οι µετατροπές από κυπριακές λίρες (£) σε ευρώ (€) έγιναν µε βάση την ισοτιµία €1=£0,5735 στις 30 Ιουνίου 2005
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ:

Κυπριακός Οργανισµός Επενδύσεων και
Αξιών Λτδ (CISCO)
EuroLife House, Έβρου 4
Τ.Θ. 20597
1660 Λευκωσία
Κύπρος

ΕΛΕΓΚΤΕΣ:

Ernst & Young
Εγκεκριµένοι Λογιστές
Λόρδου Βύρωνος 36
Nicosia Tower Centre
Τ.Θ. 21656
1511 Λευκωσία
Κύπρος

ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:

Χρυσαφίνης & Πολυβίου
Μιχ. Καραολή 8
Μέγαρο Ανεµόµυλος
Τ.Θ. 21238
1504 Λευκωσία
Κύπρος
PI Partners
Ποταµίτης Ηλιάδου Βεκρής Παπαρρηγόπουλος
Εταιρία ∆ικηγόρων
11ο χλµ. Εθνικής οδού Αθηνών - Λαµίας
144 51 Μεταµόρφωση
Ελλάδα

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ∆:

Στασίνου 51
Αγία Παρασκευή
Στρόβολος
2002 Λευκωσία
Κύπρος
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