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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 12.643.650.666 ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 12/2007
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €0,01
Το έγγραφο αυτό είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν χρειάζεστε οποιεσδήποτε
επεξηγήσεις ή/και διευκρινίσεις επί του παρόντος Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου μπορείτε να
συμβουλευτείτε τους Ανάδοχους Υπεύθυνους Σύνταξης του και Σύμβουλους Χρηματιστές της παρούσας
έκδοσης, Κυπριακό Οργανισμό Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO), άλλους επαγγελματίες χρηματιστές,
τραπεζίτες, λογιστές, δικηγόρους ή σύμβουλους επενδύσεων.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου μόνο όσον αφορά την
κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού όπως αυτές καθορίζονται στον περί Δημόσιας
Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 της Κυπριακής Δημοκρατίας που ενσωματώνει στην
εθνική νομοθεσία την Οδηγία 2003/71/ΕΚ και στον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ είναι επίσης συλλογικά και ατομικά
υπεύθυνοι για τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο και βεβαιώνουν ότι, αφού έλαβαν κάθε
εύλογο μέτρο για τη σύνταξή του, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι, εξ’ όσων γνωρίζουν,
σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το
περιεχόμενό του.
Η έγκριση του παρόντος Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου δεν συνεπάγεται με παρότρυνση προς το
επενδυτικό κοινό για επένδυση στον εκδότη. Πριν τη λήψη της επενδυτικής του απόφασης το επενδυτικό
κοινό προτρέπεται να συμβουλεύεται το σύμβουλο επενδύσεων του. Η επένδυση στους τίτλους του Εκδότη
συνεπάγεται κινδύνους οι οποίοι περιγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο – Δελτίο Παρουσίασης Εκδότη
ημερομηνίας 21 Μαϊου 2008 στο μέρος με τίτλο ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ:

Κυπριακός Οργανισμός Επενδύσεων και Αξιών Λίμιτεδ
(CISCO)
EuroLife House
Εύρου 4
Τ. Θ. 20597
1660 Λευκωσία

ΕΛΕΓΚΤΕΣ:

Ernst & Young Cyprus Ltd
Εγκεκριμένοι Λογιστές
Λόρδου Βύρωνος 36
1096 Nicosia Tower Centre
1511 Λευκωσία

ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:

Χρυσαφίνης & Πολυβίου
Μέγαρο Ανεμόμυλος
Μιχ. Καραολή 8
Τ.Θ. 21238
1504 Λευκωσία

ΕΠΙΤΡΟΠΟΙ (Trustees):

Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δημόσια Εταιρεία
Λίμιτεδ
Alpha House
Λεωφόρος Μακαρίου ΙΙΙ 50
Τ.Θ. 21415
1508 Λευκωσία

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΛΙΜΙΤΕΔ

Στασίνου 51
Αγία Παρασκευή
Στρόβολος
2002 Λευκωσία
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ
- ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΣΥΝΤΑΞΗ

ΤΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ

ΔΕΛΤΙΟΥ

Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου έγινε σύμφωνα με τις
διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου μόνον όσον αφορά την
κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του
περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου του 2005 της Κυπριακής Δημοκρατίας και του
Κανονισμού 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο περιέχει κάθε πληροφορία της οποίας η δημοσιοποίηση
προβλέπεται από τον περί Δημόσιας Πρόσκλησης Νόμο του 2005 της Κυπριακής Δημοκρατίας και του
Κανονισμού 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία αφορά την Εταιρία και στην
παρούσα έκδοση των Αξιογράφων Κεφαλαίου 12/2007.
Συνεπώς, στο παρόν έγγραφο περιέχονται πληροφορίες που είναι απαραίτητες προκειμένου να παρέχεται η
δυνατότητα στους επενδυτές να εκτιμούν ενήμεροι τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τη
χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές του Συγκροτήματος καθώς και τα
δικαιώματα που ενσωματώνονται στα χρεόγραφα της Εταιρείας. Το Ενημερωτικό Δελτίο υπό μορφή
χωριστών εγγράφων αποτελείται από το το Περιληπτικό Σημείωμα, Δελτίο Παρουσίασης Εκδότη, το
Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο και το Σημείωμα Εκδιδόμενου Τίτλου τα οποία θα πρέπει να
διαβάζονται μαζί.
Η Εταιρία αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Συμπληρωματικό
Ενημερωτικό Δελτίο 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
Διοικητικοί Σύμβουλοι της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ είναι επίσης συλλογικά και ατομικά
υπεύθυνοι για τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο 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 Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου του 2005 το
Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο υπογράφηκε από τους ακόλουθους:
•
•
•

κ. Θεόδωρο Αριστοδήμου, Μη εκτελεστικός Πρόεδρος
κ. Αντρέας Ηλιάδης, Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος
κ. Γιάννης Κυπρή, Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος

Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης του Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου 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 Ανάδοχου Υπεύθυνου Σύνταξης του Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου, 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.

Το Συμπληρωματικό Ενημρεωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή ως εξής:
1.

στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Κύπρου, www.bankofcyprus.com

2.

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

3.

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

4.

στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, www.cysec.gov.cy
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Μη-Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος
για το Τρίμηνο που έληξε στις
31 Μαρτίου 2008
Τα Οικονομικά Αποτελέσματα του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου για το Τρίμηνο που έληξε στις 31
Μαρτίου 2008 ενσωματώνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ
ημερομηνίας 21 Μαϊου 2008 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του περί Δημόσιας Προσφοράς και
Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου του 2005 της Κυπριακής Δημοκρατίας και τις διατάξεις του άρθρου16 της
Οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στο παρόν Συμπληρωματικό
Ενημερωτικό Δελτίο.
Σύνοψη Αποτελεσμάτων
Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου διατήρησε τα υψηλά επίπεδα κερδοφορίας και απόδοσης ιδίων κεφαλαίων
και συνέχισε τη δυναμική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του στις νέες αγορές με θετικά αποτελέσματα παρά
το αρνητικό διεθνές περιβάλλον. Οι επενδύσεις του Συγκροτήματος στις νέες αγορές αναμένεται να
αποφέρουν σημαντικά μελλοντικά οφέλη τα επόμενα έτη, τόσο από πλευράς αύξησης του όγκου εργασιών
όσο και κερδοφορίας.
Ειδικότερα, τα κέρδη μετά τη φορολογία για το α’ τρίμηνο 2008 ανήλθαν σε €116 εκατ. σημειώνοντας ετήσια
αύξηση 9% και επιτυγχάνοντας απόδοση ιδίων κεφαλαίων 23,2%. Οι επιδόσεις αυτές θεωρούνται
ικανοποιητικές, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη τις αρνητικές συνθήκες που επικρατούν στο διεθνές τραπεζικό
περιβάλλον. Το Συγκρότημα αύξησε την αποτελεσματικότητά του και βελτίωσε τον δείκτη κόστος προς έσοδα
το α’ τρίμηνο 2008 σε 43,7% από 44,6% το α’ τρίμηνο 2007 παρά τις σημαντικές επενδύσεις για περαιτέρω
επέκταση του δικτύου στην Ελλάδα, αλλά και τα έξοδα ανάπτυξης των δραστηριοτήτων στη Ρωσία και
Ρουμανία. Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων βελτιώθηκε σε 3,6% στις 31 Μαρτίου 2008 από 5,0%
στις 31 Μαρτίου 2007 και 3,8% στις 31 Δεκεμβρίου 2007. Ο ρυθμός αύξησης των δανείων του
Συγκροτήματος ανήλθε σε 29% και των καταθέσεων σε 12%. Οι επιδόσεις αυτές είναι σύμφωνες με τους
στόχους του στρατηγικού σχεδίου του Συγκροτήματος 2008-2010.
Οι κύριες οικονομικές επιδόσεις και τα βασικά μεγέθη του Συγκροτήματος για το τρίμηνο παρουσιάζονται
στον πιο κάτω πίνακα:

σε € εκατ.

Σύνολο Ενεργητικού
Σύνολο Δανείων
Σύνολο Καταθέσεων

Μεταβολή

Α’ Τρίμηνο Α’ Τρίμηνο
2008
2007

Βασικά Μεγέθη Συγκροτήματος
+19%
30.854
+29%
20.526
+12%
23.983

Βασικά Οικονομικά Στοιχεία Συγκροτήματος
Κέρδη μετά τη φορολογία
+9%
116
Κέρδη κατά Μετοχή
+7%
20,5 σεντ
Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων
3,4 ε.μ.*
23,2%
Κόστος/Έσοδα
0,9 ε.μ.*
43,7%

Έτος
2007

26.016
15.884
21.489

31.763
19.500
25.179

106
9,2 σεντ
26,6%
44,6%

485
6,8 σεντ
27,6%
43,8%

* ε.μ. = εκατοστιαίες μονάδες, 1 εκατοστιαία μονάδα = 1%

5

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Τα κέρδη μετά τη φορολογία για το α’ τρίμηνο 2008 ανήλθαν σε €116 εκατ. σε σχέση με
€106 εκατ. για το α’ τρίμηνο 2007, σημειώνοντας αύξηση 9%.
Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων του Συγκροτήματος διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα (23,2%) σε ένα
ιδιαίτερα απαιτητικό και αρνητικό περιβάλλον.
Ο δείκτης κόστος προς έσοδα βελτιώθηκε σε 43,7% σε σχέση με 44,6% για το α’ τρίμηνο του 2007.
Συνεχίστηκε η ισχυρή πιστωτική επέκταση στην Κύπρο, την Ελλάδα και τις νέες αγορές με αποτέλεσμα
τη σημαντική ετήσια αύξηση των δανείων του Συγκροτήματος κατά 29%.
Επιτεύχθηκε προσέλκυση νέων πελατών και ετήσια αύξηση των καταθέσεων κατά 12%.
Διατηρήθηκε η αύξηση των εξόδων σε ρυθμούς μικρότερους (7%) από την αύξηση του όγκου εργασιών
(29%).
Βελτιώθηκε η ποιότητα χαρτοφυλακίου δανείων με το σχετικό δείκτη να μειώνεται σε 3,6% σε σχέση
με 5,0% στις 31 Μαρτίου 2007 και 3,8% στις 31 Δεκεμβρίου 2007 και διατηρήθηκε χαμηλό ετήσιο
κόστος προβλέψεων σε 0,3% των δανείων.
Εξαιρετική κερδοφορία συνεχίζουν να παρουσιάζουν οι εργασίες του Συγκροτήματος στην Κύπρο, με
δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων 40%. Τα κέρδη μετά τη φορολογία για το α’ τρίμηνο 2008 ανήλθαν
σε €88 εκατ. και σημείωσαν αύξηση 8%.
Αξιοσημείωτη είναι η κερδοφορία των εργασιών του Συγκροτήματος στην Ελλάδα όπου τα κέρδη μετά
τη φορολογία για το α’ τρίμηνο 2008 ανήλθαν σε €23 εκατ. και παρουσίασαν 9% αύξηση έναντι του α’
τριμήνου 2007.
Οι εργασίες του Συγκροτήματος στη Ρωσία και Ρουμανία συνεισέφεραν για πρώτη φορά θετικά στα
κέρδη. Τα κέρδη μετά τη φορολογία για το α’ τρίμηνο 2008 ανήλθαν σε €0,2 εκατ. στη Ρωσία και €1,3
εκατ. στη Ρουμανία.

Προοπτικές
Το Συγκρότημα ακολουθεί με συνέπεια τη στρατηγική του για αυτόνομη ανάπτυξη και περαιτέρω
σημαντικούς ρυθμούς αύξησης μεγεθών και κερδών και οι επιδόσεις του μέχρι σήμερα είναι σύμφωνες με
τους στόχους του στρατηγικού του σχεδίου 2008-2010.
Tο Συγκρότημα προβαίνει σε ενέργειες για αντιστάθμιση των αρνητικών επιπτώσεων από τη συνεχιζόμενη
πίεση στα περιθώρια των καταθέσεων. Τέτοιες ενέργειες είναι η επανατιμολόγηση επιλεγμένων δανειακών
προϊόντων, η ταχύτερη επέκταση των εργασιών του στις νέες αγορές όπου τα περιθώρια είναι υψηλότερα και
η ενίσχυση των άλλων εσόδων.
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Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων
για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2008

Έτος που
έληξε στις
31
Δεκεμβρίου

Τρίμηνο που έληξε
στις 31 Μαρτίου
2008

2007

2007

€000

€000

€000

582.157

472.744

2.170.650

Έσοδα από τόκους

469.858

373.886

1.728.818

Έξοδα από τόκους

(284.443)

(202.412)

(976.439)

185.415

171.474

752.379

Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες

51.419

52.111

210.504

Έξοδα από αμοιβές και προμήθειες

(3.429)

(2.988)

(12.381)

7.617

8.411

46.711

(9.251)

5.939

29.050

15.873

13.383

56.450

12.506

1.741

32.372

260.150

250.071

1.115.085

(74.237)

(70.615)

(295.597)

(44.647)

(40.996)

(190.397)

141.266

138.460

629.091

(14.651)

(19.399)

(55.877)

(5.220)

3.699

9.148

Κέρδη πριν τη φορολογία

121.395

122.760

582.362

Φορολογία

(17.431)

(16.591)

(91.843)

Κέρδη μετά τη φορολογία

103.964

106.169

490.519

Μετόχους της Eταιρίας

116.054

106.169

485.168

Δικαιώματα μειοψηφίας

(12.090)

-

5.351

103.964

106.169

490.519

Σημ.
Κύκλος εργασιών

5

Καθαρά έσοδα από τόκους

Έσοδα από διαπραγμάτευση συναλλάγματος
Καθαρές (ζημιές)/κέρδη από διάθεση, μεταβολή στην
εύλογη αξία και απομείωση χρηματοοικονομικών μέσων
Έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες μείον απαιτήσεις
ασφαλιστηρίων συμβολαίων
Λοιπά έσοδα

6

Δαπάνες προσωπικού
Άλλα λειτουργικά έξοδα

7

Κέρδη πριν τις προβλέψεις
Προβλέψεις για απομείωση δανείων και απαιτήσεων

9

Μερίδιο στις (ζημιές)/κέρδη συγγενών εταιριών

Κέρδη/(ζημιές) μετά τη φορολογία που αναλογούν σε:

Βασικά κέρδη κατά μετοχή (σεντ)

8

20,5

19,2

86,8

Μειωμένα κέρδη κατά μετοχή (σεντ)

8

20,5

19,1

86,8

7

Ενδιάμεσος Ενοποιημένος Ισολογισμός
στις 31 Μαρτίου 2008
31 Μαρτίου

31 Δεκεμβρίου

2008

2007

€000

€000

703.964

1.325.191

4.895.096

6.158.367

Επενδύσεις στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων

487.139

521.118

Περιουσιακά στοιχεία ασφαλιστικών κλάδων ζωής που αναλογούν
στους ασφαλιζόμενους

481.995

530.610

19.940.834

18.920.921

3.592.646

3.548.646

321.953

319.662

84.199

82.127

334.038

339.230

12.098

17.318

30.853.962

31.763.190

1.635.853

1.233.337

214.593

435.140

23.983.015

25.178.966

516.442

608.566

Σημ.
Περιουσιακά στοιχεία
Μετρητά και καταθέσεις με κεντρικές τράπεζες
Τοποθετήσεις σε τράπεζες

Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες

9

Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση και κρατούμενες μέχρι τη λήξη
Ακίνητα και εξοπλισμός
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία

10

Επένδυση σε συγγενή εταιρία
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
Υποχρεώσεις
Καταθέσεις από τράπεζες
Συμφωνίες επαναγοράς
Καταθέσεις πελατών
Υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων συμβολαίων
Ομολογιακά δάνεια

11

1.359.113

1.253.690

Λοιπές υποχρεώσεις

12

510.701

379.553

13

574.021

668.748

28.793.738

29.758.000

566.223

483.726

Αποθεματικά

1.466.969

1.482.342

Ίδια κεφάλαια μετόχων της Εταιρίας

2.033.192

1.966.068

27.032

39.122

2.060.224

2.005.190

30.853.962

31.763.190

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

1.818.587

1.751.677

Ανειλημμένες υποχρεώσεις

3.486.257

3.417.512

Δ

ό

άλ

Σύ λ
ώ
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο

14

Δικαιώματα μειοψηφίας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων
Ενδεχόμενες και ανειλημμένες υποχρεώσεις

Θ. Αριστοδήμου Πρόεδρος
Α. Ηλιάδης
Ανώτατος Εκτελεστικός Δ/ντής Συγκρ.
Χρ. Χατζημιτσής Γενικός Δ/ντής Συγκρ.Οικονομικής
Διεύθυνσης και Στρατηγικής

Α. Αρτέμης
Γ. Κυπρή

Αντιπρόεδρος
Πρώτος Γενικός Δ/ντής Συγκρ.
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Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών στα Ίδια Κεφάλαια
για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2008
Αναλογούντα στους μετόχους της Eταιρίας

Αποθεματικό
από έκδοση
μετοχών
υπέρ το
άρτιο
€000

Αποθεματικά
επανεκτίμησης και
άλλα
αποθεματικά
(Σημ. 16)
€000

Αδιανέμητα
κέρδη
€000

483.726

688.349

186.325

607.668

1.966.068

39.122

2.005.190

-

-

(39.773)

-

(39.773)

-

(39.773)

-

-

(963)

-

(963)

-

(963)

Αναβαλλόμενη φορολογία

-

-

(187)

256

69

-

69

Συναλλαγματικές διαφορές

-

-

(1.274)

-

(1.274)

-

(1.274)

Αύξηση στην αξία ασφαλιστηρίων
συμβολαίων ζωής σε ισχύ

-

-

2.295

(2.295)

-

-

-

-

-

2.856

-

2.856

-

2.856

-

-

(9.845)

-

(9.845)

-

(9.845)

-

-

(46.891)

(2.039)

(48.930)

-

(48.930)

-

-

-

116.054

116.054

(12.090)

103.964

-

-

(46.891)

114.015

67.124

(12.090)

55.034

82.497

(82.497)

-

-

-

-

-

566.223

605.852

139.434

721.683

2.033.192

27.032

2.060.224

Μετοχικό
κεφάλαιο
€000
1 Ιανουαρίου 2008
Ζημιές από τη μεταβολή στην
εύλογη αξία επενδύσεων διαθέσιμων
προς πώληση
Ζημιές από τη μεταβολή στην
εύλογη αξία χρηματοοικονομικών
μέσων με αντισταθμίσεις ταμειακών
ροών

Μεταφορά στα αποτελέσματα λόγω
απομείωσης ομολόγων
Μεταφορά στα αποτελέσματα λόγω
αποπληρωμής/πώλησης
επενδύσεων διαθέσιμων προς
πώληση
Καθαρές ζημιές που
καταχωρήθηκαν κατευθείαν στα ίδια
κεφάλαια
Κέρδη/(ζημιές) μετά τη φορολογία
για την περίοδο
Συνολικά κέρδη/(ζημιές) για την
περίοδο
Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού
λόγω μεταβολής της ονομαστικής
αξίας της μετοχής από £0,50 σε €1 η
κάθε μια
31 Μαρτίου 2008

Δικαιώματα
μειοψηφίας
€000

Σύνολο
€000

Σύνολο
€000
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Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών στα Ίδια Κεφάλαια
για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2007
Αποθεματικό
από έκδοση
μετοχών υπέρ
το άρτιο
€000

Αποθεματικά
επανεκτίμησης και άλλα
αποθεματικά
(Σημ.16)
€000

473.144

583.257

164.721

324.515

1.545.637

Ζημιές από τη μεταβολή στην εύλογη αξία
επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση

-

-

(6.279)

-

(6.279)

Κέρδη από τη μεταβολή στην εύλογη αξία
χρηματοοικονομικών μέσων που
χρησιμοποιούνται για αντισταθμίσεις
ταμειακών ροών

-

-

77

-

77

Αναβαλλόμενη φορολογία

-

-

(225)

179

(46)

Συναλλαγματικές διαφορές

-

-

43

-

43

Αύξηση στην αξία ασφαλιστηρίων
συμβολαίων ζωής σε ισχύ

-

-

1.790

(1.790)

-

Αναστροφή επανεκτίμησης της
επένδυσης λόγω μετατροπής της σε
συγγενή εταιρία

-

-

(74)

(777)

(851)

Μερίδιο στην καθαρή θέση συγγενούς
εταιρίας που αναλογεί σε μετοχές της
Εταιρίας

-

-

(5.623)

-

(5.623)

Μεταφορά στα αποτελέσματα λόγω
αποπληρωμής/πώλησης επενδύσεων
διαθέσιμων προς πώληση

-

-

(1.910)

-

(1.910)

Ζημιές που καταχωρήθηκαν κατευθείαν
στα ίδια κεφάλαια

-

-

(12.201)

(2.388)

(14.589)

Κέρδη μετά τη φορολογία για
την περίοδο

-

-

-

106.169

106.169

Συνολικές (ζημιές)/κέρδη για την περίοδο

-

-

(12.201)

103.781

91.580

Κόστος παροχών που εξαρτώνται από
την αξία μετοχών

-

-

-

3.729

3.729

282

1.551

-

-

1.833

473.426

584.808

152.520

432.025

1.642.779

Μετοχικό
κεφάλαιο
€000
1 Ιανουαρίου 2007

Εξάσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης
αγοράς μετοχών
31 Μαρτίου 2007

Αδιανέμητα
κέρδη
€000

Σύνολο
€000
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Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών

Σημ.
Ταμειακή ροή από εργασίες
Κέρδη πριν τη φορολογία
Μερίδιο στις ζημιές/(κέρδη) συγγενών εταιριών
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Αποσβέσεις ακινήτων, εξοπλισμού, άυλων περιουσιακών στοιχείων και
διαφορών προεξοφλήσεων/υπέρ το άρτιο
Κόστος παροχών που εξαρτώνται από την αξία μετοχών
Εισόδημα από επενδύσεις και εκποιήσεις ακινήτων, εξοπλισμού και
άυλων περιουσιακών στοιχείων μείον τόκοι δανειακού κεφαλαίου
Καθαρή αύξηση σε δάνεια και άλλους λογαριασμούς
Καθαρή (μείωση)/αύξηση σε καταθέσεις και άλλους λογαριασμούς
Φόροι που πληρώθηκαν
Καθαρή ταμειακή ροή για εργασίες
Ταμειακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές επενδύσεων
Εισπράξεις από πωλήσεις/αποπληρωμές επενδύσεων
Τόκοι από επενδύσεις σε κρατικά αξιόγραφα και ομόλογα
Μερίσματα από επενδύσεις σε μετοχές
Εξαγορά θυγατρικής εταιρίας
Αγορά ακινήτων και εξοπλισμού
Εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων και εξοπλισμού
Αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων
Αγορά ακινήτων για επένδυση
Εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων για επένδυση
Καθαρή ταμειακή ροή για επενδυτικές δραστηριότητες
Ταμειακή ροή από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου
Αποπληρωμή δανειακού κεφαλαίου
Τόκοι δανειακού κεφαλαίου
Καθαρή ταμειακή ροή για χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή μείωση στα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών για το
τρίμηνο

Τρίμηνο που έληξε στις
31 Μαρτίου
2007
2008
€000
€000
121.395
5.220
14.651

122.760
(3.699)
19.399

(4.789)

8.954

-

3.729

(54.287)

(41.334)

82.190
(987.818)
(881.322)
(1.786.950)
(7.567)
(1.794.517)

109.809
(1.270.256)
998.645
(161.802)
(4.166)
(165.968)

(444.443)
380.070
47.865
13
(9.067)
28
(3.704)
(406)
12.329
(17.315)

(591.974)
315.902
46.959
89
(12.697)
(3.585)
96
(668)
962
(244.916)

-

1.833

(91.229)

-

(8.556)

(6.682)

(99.785)

(4.849)

(1.911.617)

(415.733)

6.793.635

4.812.201

(1.274)

43

(1.911.617)

(415.733)

4.880.744

4.396.511

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
1 Ιανουαρίου
Συναλλαγματικές διαφορές
Καθαρή μείωση στα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών για το τρίμηνο
17
31 Μαρτίου
8
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1. Πληροφορίες για την Εταιρία
Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις συμπεριλαμβάνουν τις
οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ (η ‘Εταιρία’) και των
θυγατρικών και συγγενών της εταιριών, που μαζί αναφέρονται ως το ‘Συγκρότημα’, και
εγκρίθηκαν για έκδοση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 28 Μαΐου 2008.
Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ είναι η ιθύνουσα εταιρία του Συγκροτήματος
Τράπεζας Κύπρου. Οι κυριότερες δραστηριότητες της Εταιρίας και των θυγατρικών και
συγγενών της εταιριών κατά τη διάρκεια της περιόδου συνέχισαν να είναι η παροχή
τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, οι ασφαλιστικές εργασίες και οι κτηματικές
και ξενοδοχειακές εργασίες.
Η Εταιρία συστάθηκε στην Κύπρο ως εταιρία περιορισμένης ευθύνης το 1930 και θεωρείται
δημόσια εταιρία σύμφωνα με τους Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους και
Κανονισμούς και τον Περί Φόρου Εισοδήματος Νόμο της Κύπρου.

2. Μη ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις
Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Συγκροτήματος για το
τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2008 δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές
του Συγκροτήματος.

3. Βάση ετοιμασίας
Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε
στις 31 Μαρτίου 2008 έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΔΛΠ 34 ‘Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση’, όπως αυτό
υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).
Επιπρόσθετα, αυτές οι οικονομικές
καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 ‘Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση’, όπως
αυτό εκδόθηκε από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ).
Όλα τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) που εκδόθηκαν από το
ΣΔΛΠ και είναι εφαρμόσιμα στο Συγκρότημα κατά το χρόνο ετοιμασίας αυτών των
Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, έχουν υιοθετηθεί από
την ΕΕ μέσω της διαδικασίας υιοθέτησης που ακολουθείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με
την εξαίρεση ορισμένων διατάξεων του ΔΛΠ 39 ‘Χρηματοοικονομικά μέσα: αναγνώριση και
επιμέτρηση’, που συνδέονται άμεσα με τη λογιστική μεταχείριση της αντιστάθμισης του
κινδύνου χαρτοφυλακίου. Εφόσον το Συγκρότημα δεν επηρεάζεται από αυτές τις διατάξεις,
αυτές οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις συνάδουν τόσο με
τα ΔΠΧΠ, όπως υιοθετήθηκαν από την ΕΕ όσο και με τα ΔΠΧΠ, όπως εκδόθηκαν από το
ΣΔΛΠ.
Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν όλη
την πληροφόρηση και τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται για τις ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις και θα πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση με τις ελεγμένες Ενοποιημένες
Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007.
Την 1 Ιανουαρίου 2008, ημερομηνία εισαγωγής του Ευρώ ως νέο επίσημο νόμισμα της
Κυπριακής Δημοκρατίας, το νόμισμα λειτουργίας της Εταιρίας και των θυγατρικών της στην
Κύπρο καθώς επίσης το νόμισμα παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων του
Συγκροτήματος (περιλαμβανομένων των συγκριτικών ποσών) άλλαξε από Λίρες Κύπρου σε
Ευρώ. Ως αποτέλεσμα, από την 1 Ιανουαρίου 2008 όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι
υποχρεώσεις της Εταιρίας και των θυγατρικών της στην Κύπρο έχουν μετατραπεί σε Ευρώ με
βάση την κλειδωμένη ισοτιμία €1=£0,585274. Τα συγκριτικά ποσά που παρουσιάζονται σε
αυτές τις οικονομικές καταστάσεις έχουν μετατραπεί σε Ευρώ με βάση αυτή την ισοτιμία.

Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ
(€) και όλα τα ποσά στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη χιλιάδα, εκτός αν αναφέρεται
διαφορετικά.

4. Σημαντικές λογιστικές πολιτικές
Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε
στις 31 Μαρτίου 2008 ετοιμάστηκαν με βάση τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν
για την ετοιμασία των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για το 2007.

5. Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα
Το Συγκρότημα έχει τρεις βασικούς επιχειρηματικούς τομείς: τραπεζικές και
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, ασφαλιστικές εργασίες κλάδου ζωής και γενικού κλάδου και
κτηματικές και ξενοδοχειακές εργασίες.
Οι δραστηριότητες του Συγκροτήματος διεξάγονται κυρίως σε τρεις γεωγραφικούς τομείς: (α)
Κύπρο, (β) Ελλάδα και (γ) άλλες χώρες κυρίως το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία, τη
Ρουμανία και τη Ρωσία.
Ο πρωτεύων τύπος πληροφόρησης παρουσιάζεται για τους επιχειρηματικούς τομείς.

Κύκλος
εργασιών
Κέρδη πριν τη
φορολογία

Τραπεζικές και
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Ασφαλιστικές
εργασίες

Κτηματικές και
ξενοδοχειακές
εργασίες

Σύνολο

Τρίμηνο που έληξε
στις
31 Μαρτίου

Τρίμηνο που έληξε
στις
31 Μαρτίου

Τρίμηνο που έληξε
στις
31 Μαρτίου

Τρίμηνο που έληξε
στις
31 Μαρτίου

2008
€000

2008
€000

2007
€000

435.001

39.908

34.358

349

111.661

11.388

10.195

10.964

2008
€000

2007
€000

541.900
99.043

2008
€000

2007
€000

3.385

582.157

472.744

904

121.395

122.760

2007
€000

6. Λοιπά έσοδα
Τα λοιπά έσοδα για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2008 περιλαμβάνουν έσοδα από
μερίσματα ύψους €13 χιλ. (αντίστοιχη περίοδος 2007: €89 χιλ.).

7. Άλλα λειτουργικά έξοδα
Τα άλλα λειτουργικά έξοδα για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2008 περιλαμβάνουν
αποσβέσεις ακινήτων, εξοπλισμού και άυλων περιουσιακών στοιχείων ύψους €7.171 χιλ.
(αντίστοιχη περίοδος 2007:€7.643 χιλ.).
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8. Βασικά και μειωμένα κέρδη κατά μετοχή
Τρίμηνο που έληξε στις
31 Μαρτίου
2007

2008
Κέρδη μετά τη φορολογία που αναλογούν στους μετόχους της
Εταιρίας (€ χιλ.)
Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που ήταν εκδομένες κατά τη
διάρκεια της περιόδου, εξαιρουμένων των μετόχων της
Εταιρίας που κατέχονται από θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες
(χιλ.)
Βασικά κέρδη κατά μετοχή (σεντ)
Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών, αναπροσαρμοσμένος
για την άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών,
εξαιρουμένων των μετόχων της Εταιρίας που κατέχονται από
θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες (χιλ.)
Μειωμένα κέρδη κατά μετοχή (σεντ)

116.054

106.169

564.813

554.338

20,5

19,2

564.813

556.431

20,5

19,1

Το Συγκρότημα είχε παραχωρήσει Δικαιώματα Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών (Share Options)
στα μέλη του προσωπικού του, τα οποία αποτελούσαν δυνητικούς τίτλους μετατρέψιμους σε
μετοχές. Τα μειωμένα κέρδη κατά μετοχή υπολογίζονται προσαρμόζοντας το μεσοσταθμικό
αριθμό μετοχών που ήταν εκδομένες κατά τη διάρκεια της περιόδου με την παραδοχή ότι όλοι
οι δυνητικοί τίτλοι μετατρέψιμοι σε μετοχές, θα μετατραπούν σε μετοχές από τους κατόχους
τους.
Ο μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2007 έχει
αναπροσαρμοσθεί με το χαριστικό στοιχείο (bonus element) της έκδοσης μετοχών που
προέκυψαν από το Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερισμάτων κατά την πληρωμή των μερισμάτων
τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο του 2007.
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9. Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες
31 Μαρτίου
2008

31 Δεκεμβρίου
2007
€000

€000
Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες
Προβλέψεις για απομείωση δανείων και απαιτήσεων

20.526.111

19.499.928

(585.277)

(579.007)

19.940.834

18.920.921

Η κίνηση των προβλέψεων για απομείωση των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες
παρουσιάζεται στον πιο κάτω πίνακα:
Σύνολο
προβλέψεων
για απομείωση
€000
1 Ιανουαρίου 2008
Συναλλαγματικές διαφορές
Διαγραφές απομειωμένων δανείων και απαιτήσεων

579.007
(237)
(12.226)

Τόκοι απομειωμένων δανείων και απαιτήσεων

(8.273)

Εισπράξεις από διαγραφέντα δάνεια και απαιτήσεις

12.355

Επιβάρυνση για την περίοδο

14.651

31 Μαρτίου 2008

585.277

1 Ιανουαρίου 2007

788.875

Συναλλαγματικές διαφορές

907

Διαγραφές απομειωμένων δανείων και απαιτήσεων

(23.671)

Τόκοι απομειωμένων δανείων και απαιτήσεων

(11.107)

Εισπράξεις από διαγραφέντα δάνεια και απαιτήσεις
Επιβάρυνση για την περίοδο
31 Μαρτίου 2007

3.439
39.634
798.077

Η επιβάρυνση για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2007 στον πιο πάνω πίνακα
διαφέρει από τη χρέωση για την περίοδο όπως παρουσιάζεται στην κατάσταση λογαριασμού
αποτελεσμάτων, επειδή μέρος της πρόβλεψης που αφορά εισοδήματα σε αναστολή κατά το
τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2007 έχει μειώσει τα έσοδα από τόκους και τα έσοδα από
αμοιβές και προμήθειες.

10. Λοιπά περιουσιακά στοιχεία
Τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία στις 31 Μαρτίου 2008 περιλαμβάνουν τη θετική εύλογη αξία
παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων ύψους €53.504 χιλ. (31 Δεκεμβρίου 2007: €55.642
χιλ.).
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11. Ομολογιακά δάνεια
Συμβατικό
επιτόκιο

31
Μαρτίου
2008
€000

31
Δεκεμβρίου
2007
€000

Μεσοπρόθεσμα Ομολογιακά Δάνεια
€3 εκατ. 2003/2008
€300 εκατ. 2005/2008
€300 εκατ. 2006/2009
€500 εκατ. 2007/2010

Τριμηνιαίο
Euribor πλέον 0,45%
Τριμηνιαίο
Euribor πλέον 0,30%
Τριμηνιαίο
Euribor πλέον 0,33%
Τριμηνιαίο
Euribor πλέον 0,20%

3.019

3.023

300.088

300.478

293.363

289.162

488.671

492.209

1.085.141

1.084.872

Βραχυπρόθεσμα Εμπορικά Χρεόγραφα
σε Ευρώ

-

219.865

160.926

σε Δολάρια Αμερικής

-

53.615

7.400

273.480

168.326

492

492

1.359.113

1.253.690

Άτοκο δάνειο Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Αναπτύξεως

-

Τα ομολογιακά δάνεια είναι μη εξασφαλισμένα και η αποπληρωμή τους έχει την ίδια
προτεραιότητα όπως οι υποχρεώσεις έναντι των καταθετών και των άλλων πιστωτών της
Εταιρίας.
Μεσοπρόθεσμα Ομολογιακά Δάνεια
Η Εταιρία διατηρεί Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολογιακών
Δανείων (EMTN Programme) μέχρι €2.000 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2007: €2.000 εκατ.).
Στα πλαίσια του Προγράμματος εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2005 Ομολογιακό Δάνειο 2005/2008
ύψους €300 εκατ. τριετούς διάρκειας με κυμαινόμενο επιτόκιο και τιμή έκδοσης 99,853%.
Επίσης στα πλαίσια του Προγράμματος εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2006 Ομολογιακό Δάνειο
2006/2009 ύψους €300 εκατ. τριετούς διάρκειας με κυμαινόμενο επιτόκιο και τιμή έκδοσης
99,942%. Τον Ιούνιο του 2007 Ομολογιακό Δάνειο 2007/2010 ύψους €500 εκατ. τριετούς
διάρκειας, με κυμαινόμενο επιτόκιο και τιμή έκδοσης 99,915%. Το Ομολογιακό Δάνειο
€3 εκατ. 2003/2008 εκδόθηκε στο άρτιο το 2003.
Στις 31 Μαρτίου 2008 το ονομαστικό ποσό του Ομολογιακού Δανείου €300 εκατ. 2005/2008
ανερχόταν σε €299.260 χιλ. (31 Δεκεμβρίου 2007: €299.500 χιλ.) καθώς το Συγκρότημα είχε
στην κατοχή του ομόλογα ύψους €740 χιλ. για σκοπούς εμπορίας (31 Δεκεμβρίου 2007: €500
χιλ.). Στις 31 Μαρτίου 2008 το ονομαστικό ποσό του Ομολογιακού Δανείου €300 εκατ.
2006/2009 ανερχόταν σε €289.400 χιλ. (31 Δεκεμβρίου 2007: €288.900 χιλ.) καθώς το
Συγκρότημα είχε στην κατοχή του ομόλογα ύψους €10.600 χιλ. (31 Δεκεμβρίου 2007: €11.100
χιλ.) για σκοπούς εμπορίας. Επίσης, στις 31 Μαρτίου 2008 το συνολικό ποσό του
Ομολογιακού Δανείου €500 εκατ. 2007/2010 ανερχόταν σε €489.000 χιλ. (31 Δεκεμβρίου
2007: €492.500 χιλ.) καθώς το Συγκρότημα είχε στην κατοχή του ομόλογα ύψους €11.000 χιλ.
(31 Δεκεμβρίου 2007: €7.500 χιλ.) για σκοπούς εμπορίας.
Τα Ομολογιακά Δάνεια €300 εκατ. 2005/2008, €300 εκατ. 2006/2009 και €500 εκατ.
2007/2010 είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λουξεμβούργου.
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11. Ομολογιακά δάνεια (συνέχεια)
Βραχυπρόθεσμα Εμπορικά Χρεόγραφα
Η Εταιρία διατηρεί Πρόγραμμα Ευρωπαϊκών Εμπορικών Χρεογράφων (ECP Programme)
μέχρι €1.000 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2007: €1.000 εκατ.). Με βάση τους όρους σύστασης του
Προγράμματος, τα Χρεόγραφα θα εκδίδονται σε διάφορα νομίσματα, με έκπτωση από την
αρχική τιμή έκδοσης και δεν θα πληρώνουν τόκο. Η κάθε έκδοση έχει διάρκεια μέχρι και 364
μέρες και τα Χρεόγραφα δεν εισάγονται σε χρηματιστήρια.

12. Λοιπές υποχρεώσεις
Οι λοιπές υποχρεώσεις στις 31 Μαρτίου 2008 περιλαμβάνουν την αρνητική εύλογη αξία
παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων ύψους €84.638 χιλ. (31 Δεκεμβρίου 2007: €30.396
χιλ.) και προβλέψεις για επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές ύψους €3.330 χιλ. (31 Δεκεμβρίου
2007: €3.330 χιλ.).

13. Δανειακό κεφάλαιο
31 Μαρτίου
2008

31 Δεκεμβρίου
2007

€000

€000

Χρεόγραφα 2008/2013 σε Ευρώ (€200 εκατ.)

200.557

202.227

Χρεόγραφα 2011/2016 σε Ευρώ (€200 εκατ.)

195.496

197.222

-

91.229

51.378

51.381

126.590

126.689

574.021

668.748

Αξιόγραφα Κεφαλαίου Σειρά Α (€111 εκατ.)
Αξιόγραφα Κεφαλαίου Σειρά Β (€51 εκατ.)
Αξιόγραφα Κεφαλαίου 12/2007 (€126 εκατ.)

Το δανειακό κεφάλαιο της Εταιρίας, είναι μη εξασφαλισμένο και η αποπληρωμή του
ακολουθεί σε προτεραιότητα την πληρωμή των υποχρεώσεων έναντι των καταθετών και των
άλλων πιστωτών της Εταιρίας (subordinated), έχει όμως προτεραιότητα αποπληρωμής έναντι
των μετόχων της Εταιρίας.
Τα Χρεόγραφα κατατάσσονται ως δευτεροβάθμιο κεφάλαιο (Tier 2 capital) και τα Αξιόγραφα
Κεφαλαίου ως πρωτοβάθμιο κεφάλαιο (Tier 1 capital) για σκοπούς υπολογισμού του δείκτη
κεφαλαιακής επάρκειας.
Χρεόγραφα
Η Εταιρία διατηρεί Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολογιακών
Δανείων (ΕΜΤΝ Programme) μέχρι €2.000 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2007: €2.000 εκατ.).
Στα πλαίσια του Προγράμματος, εκδόθηκαν τον Οκτώβριο του 2003 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 εξολοκλήρου κατά ή μετά τον
Οκτώβριο του 2008. Το επιτόκιο έχει καθοριστεί στο τριμηνιαίο επιτόκιο του Ευρώ (Euribor)
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 31 Μαρτίου 2008, το ονομαστικό ποσό των
Χρεογράφων €200 εκατ. 2008/2013 ανερχόταν σε €197.864 χιλ. (31 Δεκεμβρίου 2007:
€199.114 χιλ.) καθώς η Εταιρία είχε στην κατοχή της χρεόγραφα ύψους €2.136 χιλ. (31
Δεκεμβρίου 2007: €886 χιλ.) για σκοπούς εμπορίας.
Στα πλαίσια του Προγράμματος, επίσης εκδόθηκαν τον Μάιο του 2006 Χρεόγραφα 2011/2016
σε Ευρώ, ύψους€200 εκατ. με κυμαινόμενο επιτόκιο και λήξη τον Μάιο του 2016. Η Εταιρία
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έχει το δικαίωμα να αποπληρώσει τα Χρεόγραφα εξολοκλήρου κατά ή μετά τον Μάιο του
2011. Το επιτόκιο έχει καθοριστεί στο τριμηνιαίο επιτόκιο του Ευρώ (Euribor) πλέον 0,60%
μέχρι τον Μάιο του 2011 και πλέον 1,60% μετά την ημερομηνία αυτή. Η τιμή έκδοσης των
Χρεογράφων ήταν 99,861%. Τα Χρεόγραφα είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αξιών του
Λουξεμβούργου. Στις 31 Μαρτίου 2008 το ονομαστικό ποσό των Χρεογράφων €200 εκατ.
2011/2016 ανερχόταν σε €194.300 χιλ. (31 Δεκεμβρίου 2007: €196.000 χιλ.) καθώς η Εταιρία
είχε στην κατοχή της χρεόγραφα ύψους 5.700 χιλ. (31 Δεκεμβρίου 2007: €4.000 χιλ.) για
σκοπούς εμπορίας.
Αξιόγραφα Κεφαλαίου
Τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου Σειρά Α ύψους €111 εκατ. και Σειρά Β ύψους €51 εκατ. εκδόθηκαν
τον Φεβρουάριο του 2003 και το Μάρτιο του 2004 αντίστοιχα και έχουν διατεθεί στην Κύπρο.
Στις 20 Δεκεμβρίου 2007 ολοκληρώθηκε η έκδοση Αξιογράφων Κεφαλαίου 12/2007 ύψους
€126 εκατ. Τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου 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 Σειρά Α και Β φέρουν κυμαινόμενο επιτόκιο, το οποίο αναθεωρείται
κάθε τρεις μήνες. Το επιτόκιο των Αξιόγραφων Κεφαλαίου Σειρά Α και Β είναι ίσο με το
βασικό επιτόκιο της Εταιρίας στην αρχή κάθε τριμήνου πλέον 1,00%. Τα Αξιόγραφα
Κεφαλαίου 12/2007 φέρουν σταθερό επιτόκιο 6,00% για τους πρώτους έξι μήνες και
ακολούθως κυμαινόμενο επιτόκιο, ίσο με το Τριμηνιαίο Euribor πλέον 1,25%. Ο τόκος είναι
πληρωτέος κάθε τρεις μήνες. Τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου Σειρά Α και Β είναι εισηγμένα στο
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Η Εταιρία προτίθεται να υποβάλει αίτηση στις αρμόδιες αρχές
για την εισαγωγή των Αξιόγραφων Κεφαλαίου 12/2007 στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.
Tο Συγκρότημα εξαγόρασε στο άρτιο το σύνολο των Αξιογράφων Κεφαλαίου Σειράς Α στις 20
Φεβρουαρίου 2008.
Στις 31 Μαρτίου 2008 το συνολικό ποσό των Αξιόγραφων Κεφαλαίου Σειρά Β και 12/2007
ανερχόταν σε €51.058 χιλ. και €126.337 χιλ. (31 Δεκεμβρίου 2007: €51.058 χιλ. και €126.437
χιλ. αντίστοιχα) καθώς η Εταιρία είχε στην κατοχή της Αξιόγραφα Κεφαλαίου Σειρά Β και
12/2007 ύψους €200 χιλ. και €100 χιλ. (31 Δεκεμβρίου 2007: €200 χιλ. και μηδέν) αντίστοιχα
για σκοπούς εμπορίας.
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14. Μετοχικό κεφάλαιο
31 Δεκεμβρίου
2007
Αριθμός
Μετοχών
(χιλ.)
€000

31 Μαρτίου
2008
Αριθμός
Μετοχών
(χιλ.)
€000
Εγκεκριμένο
Μετοχές €1,00 η κάθε μια (31 Δεκεμβρίου
2007: £0,50 η κάθε μια)

750.000

750.000

750.000

750.000

Εκδοθέν και πλήρως καταβληθέν
1 Ιανουαρίου

566.223

483.726

553.839

473.144

Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού λόγω μεταβολής
ονομαστικής αξίας της μετοχής από £0,50 σε €1 η
κάθε μία

-

82.497

-

-

Επανεπένδυση μερίσματος

-

-

7.398

6.322

Άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς
μετοχών

-

-

4.986

4.260

566.223

566.223

566.223

483.726

31 Μαρτίου 2008 / 31 Δεκεμβρίου 2007

Από την 1 Ιανουαρίου 2008, η ονομαστική αξία του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
αυξήθηκε σε €1,00 η κάθε μετοχή. Ποσό ύψους €82.497 χιλ (£48.284 χιλ.) από το
‘Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο’ χρησιμοποιήθηκε για την αλλαγή της
ονομαστικής αξίας των μετοχών, ώστε ο αριθμός των εκδοθέντων μετοχών της Εταιρίας να
παραμείνει ο ίδιος, με τη μόνη διαφορά ότι η ονομαστική αξία των μετοχών είναι €1,00 η κάθε
μία αντί £0,50 η κάθε μία.
Η Εταιρία έχει σε ισχύ Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερισμάτων, με βάση το οποίο οι μέτοχοί της
έχουν τη δυνατότητα να επανεπενδύσουν όλο ή μέρος του μερίσματός τους σε μετοχές της
Εταιρίας με έκπτωση 10% από την αγοραία αξία της μετοχής. Η τιμή διάθεσης των μετοχών
για το προμέρισμα που πληρώθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2007 καθορίστηκε σε £6,78 (€11,58)
κατά μετοχή, για το μέρισμα που πληρώθηκε στις 26 Ιουνίου 2007 καθορίστηκε σε £6,63
(€11,33). Σαν αποτέλεσμα της επανεπένδυσης των μερισμάτων κατά το 2007 εκδόθηκαν
7.398.023 μετοχές και το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας και το αποθεματικό από έκδοση
μετοχών υπέρ το άρτιο αυξήθηκαν κατά €6.322 χιλ. και €78.415 χιλ. αντίστοιχα.
Δικαιώματα Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών
Η Εταιρία είχε παραχωρήσει Δικαιώματα Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών 2001/2007 στα μέλη
του προσωπικού που βρίσκονταν στην υπηρεσία του Συγκροτήματος στις 31 Δεκεμβρίου
2000. Ο συνολικός αριθμός των Δικαιωμάτων Προαίρεσης που παραχωρήθηκαν ανέρχεται
σε 3.216.700 και κάθε Δικαίωμα παρέχει στον κάτοχό του το δικαίωμα αγοράς μιας μετοχής
της Εταιρίας στην τιμή των £3,26 (€5,57) κατά μετοχή. Τα Δικαιώματα Προαίρεσης
2001/2007 μπορούσαν να εξασκηθούν από τους κατόχους τους από τις 31 Ιανουαρίου 2004
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2007.
B
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14. Μετοχικό κεφάλαιο (συνέχεια)
Δικαιώματα Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών (συνέχεια)
Κατά τη διάρκεια του έτους 2007 εξασκήθηκαν 796.807 Δικαιώματα Προαίρεσης 2001/2007
από μέλη του προσωπικού του Συγκροτήματος. Στις 31 Δεκεμβρίου 2007, δεν υπήρχαν
δικαιώματα που δεν είχαν εξασκηθεί από τους κατόχους τους, ενώ 79.550 Δικαιώματα κατά
το 2007 είχαν ακυρωθεί λόγω αποχώρησης των δικαιούχων από το Συγκρότημα ή λόγω
λήξης της περιόδου εξάσκησης.
Σαν αποτέλεσμα της άσκησης των Δικαιωμάτων
Προαίρεσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Eταιρίας και το αποθεματικό από την έκδοση μετοχών
υπέρ το άρτιο αυξήθηκαν κατά €680 χιλ. και €3.757 χιλ. αντίστοιχα.
Η Εταιρία παραχώρησε Δικαιώματα Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών 2006/2007 προς το μόνιμο
προσωπικό του Συγκροτήματος στην Κύπρο και Ελλάδα που βρισκόταν στην υπηρεσία στις
31 Μαρτίου 2006 και παρέμειναν στην υπηρεσία μέχρι τις 31 Μαρτίου 2007. Ο αριθμός των
Δικαιωμάτων Προαίρεσης 2006/2007 που είχαν παραχωρηθεί ανήλθε σε 4.283.300. Η τιμή
άσκησης των Δικαιωμάτων καθορίστηκε σε £3,70 (€6,32) και η περίοδος άσκησής τους ήταν
από τις 31 Μαρτίου 2007 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2007 και είχε παραταθεί μέχρι τη 31 Αυγούστου
2007. Κατά την περίοδο 31 Μαρτίου μέχρι 31 Αυγούστου 2007 εξασκήθηκαν 4.189.106
Δικαιώματα, σαν αποτέλεσμα των οποίων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας και το
αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά €3.580 χιλ. και €22.919 χιλ.
αντίστοιχα, ενώ 94.194 Δικαιώματα έχουν ακυρωθεί λόγω αποχώρησης των δικαιούχων από
το Συγκρότημα.

15. Μέρισμα
Το τελικό μέρισμα για το 2007 ύψους €0,25 κατά μετοχή, συνολικού ποσού €141.556 χιλ.
εγκρίθηκε κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 14
Μαΐου 2008. Η ημερομηνία αποκοπής (ex-dividend date) του πιο πάνω μερίσματος είναι η 26
Μαΐου 2008. Με βάση αυτή την ημερομηνία, συναλλαγές σε μετοχές της Εταιρίας που θα
πραγματοποιούνται μέχρι τις 23 Μαΐου 2008 θα δικαιούνται συμμετοχή στο μέρισμα. Το
μέρισμα θα καταβληθεί στους μετόχους στις 10 Ιουνίου 2008.
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16. Αποθεματικά επανεκτίμησης και άλλα αποθεματικά
Αποθεματικό
επανεκτίμησης
ακινήτων
€000

Αποθεματικό
επανεκτίμησης
επενδύσεων
διαθέσιμων
προς πώληση
€000

Αποθεματικό
αντισταθμιστικής
λογιστικής
ταμειακών ροών
€000

Αποθεματικό
ασφαλιστηρίων
συμβολαίων
ζωής σε ισχύ
€000

100.773

47.510

1.032

-

(39.773)

1 Ιανουαρίου 2008

Αποθεματικό
συναλλαγματικών
διαφορών
€000

Μετοχές
της
Εταιρίας
€000

57.665

(3.321)

(17.334)

186.325

(963)

-

-

-

(40.736)

(19)

88

(256)

-

-

(187)

-

-

-

-

(1.274)

-

(1.274)

-

-

-

2.295

-

-

2.295

-

(9.845)

-

-

-

-

(9.845)

-

2.856

-

-

-

-

2.856

100.773

729

157

59.704

(4.595)

(17.334)

139.434

Ζημιές από τη
μεταβολή στην
εύλογη αξία
Αναβαλλόμενη
φορολογία
Συναλλαγματικές
διαφορές
Αύξηση στην αξία
ασφαλιστηρίων
συμβολαίων ζωής
σε ισχύ
Μεταφορά στα
αποτελέσματα
λόγω
αποπληρωμής/
πώλησης
Μεταφορά στα
αποτελέσματα
λόγω απομείωσης
31 Μαρτίου 2008

Σύνολο
36B

€000

Αποθεματικό
επανεκτίμησης
Αποθεματικό

1 Ιανουαρίου 2007
(Ζημιές)/κέρδη από
τη μεταβολή στην
εύλογη αξία
Αναβαλλόμενη
φορολογία
Συναλλαγματικές
διαφορές
Αύξηση στην αξία
ασφαλιστηρίων
συμβολαίων ζωής
σε ισχύ
Αναστροφή
επανεκτίμησης της
επένδυσης λόγω
μετατροπής της σε
συγγενή εταιρία
Μεταφορά στα
αποτελέσματα λόγω
αποπληρωμής/πώλ
ησης επενδύσεων
διαθέσιμων προς
πώληση
Μετοχές που
κατέχονται από
συγγενή εταιρία
31 Μαρτίου 2007

επενδύσεων

επανεκτίμησ

διαθέσιμων

ης ακινήτων

προς πώληση

€000

€000

Σύνολο

Αποθεματικό
αντισταθμιστι
κής
λογιστικής
ταμειακών
ροών
€000

Αποθεματικό
ασφαλιστηρί
ων
συμβολαίων
ζωής σε ισχύ
€000

Κεφαλαιουχ
ικό
αποθεματικ
ό €000

Αποθεματικ
ό
συναλλαγματικών
διαφορών
€000

Μετοχές
της
Εταιρίας
€000
164.721

61.537

57.330

(914)

47.499

3.730

(4.461)

-

(6.279)

77

-

-

-

-

(6.202)

(3)

(38)

(5)

(179)

-

-

-

(225)

-

-

-

-

-

43

-

43

-

-

-

1.790

-

-

-

1.790

-

(74)

-

-

-

-

-

(74)

-

(1.910)

-

-

-

-

-

(1.910)

-

-

-

-

-

(5.623)

(5.623)

61.534

49.029

(842)

49.110

(4.418)

(5.623)

152.520

3.730

-
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17. Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
31 Μαρτίου
2008

31 Μαρτίου
2007

€000

€000

Μετρητά και μη υποχρεωτικές καταθέσεις με κεντρικές
τράπεζες
Τοποθετήσεις σε τράπεζες αποπληρωτέες εντός τριών μηνών

277.285

255.796

4.603.459

4.140.715

4.880.744

4.396.511

18. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού
Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού του Συγκροτήματος στις 31 Μαρτίου 2008 ήταν
6.996 άτομα (31 Δεκεμβρίου 2007: 6.909).

19. Εταιρίες του Συγκροτήματος
Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Συγκροτήματος στις
31 Μαρτίου 2008 περιλαμβάνουν τις ακόλουθες εταιρίες, κατά χώρα καταστατικής έδρας:
Κύπρος: Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ, Κτηματική Τράπεζα Κύπρου 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, JCC
Payment Systems Ltd, Cytrustees Investment Public Company Ltd και Interfund Investments
Plc.
Ελλάδα: Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ (υποκατάστημα της Εταιρίας), Κύπρου
Χρηματοδοτικές Μισθώσεις ΑΕ (Κύπρου Leasing), Κύπρου Εμπορική ΑΕ, Κύπρου ΑΧΕΠΕΥ
(Κύπρου Χρηματιστηριακή), Κύπρου ΑΕΔΑΚ, Κύπρου Ακίνητα ΑΕ, Κύπρου Ασφαλιστικές
Υπηρεσίες ΜΕΠΕ, Κύπρου Ζωής (υποκατάστημα της EuroLife Ltd) και Κύπρου Ασφαλιστική
(υποκατάστημα των Γενικών Ασφαλειών Κύπρου Λτδ).
Ηνωμένο Βασίλειο: Bank of Cyprus United Kingdom (υποκατάστημα της Εταιρίας).
Channel Islands: Bank of Cyprus (Channel Islands) Ltd και Tefkros Investments (CI) Ltd.
Αυστραλία: Bank of Cyprus Australia Ltd.
Ρουμανία: Bank of Cyprus Romania (υποκατάστημα της Εταιρίας) και Cyprus Leasing
(Romania) IFN SA.
Ρωσία: LLC CB ‘Bank of Cyprus’ και ‘Cyprus Leasing LLC’.
Όλες οι εταιρίες είναι 100% θυγατρικές του Συγκροτήματος εκτός από τις πιο κάτω:
Ποσοστό συμμετοχής
Εταιρία

Λογιστικός χειρισμός

31 Μαρτίου
2008

31 Δεκεμβρίου
2007

JCC Payment Systems Ltd

45,00

45,00

Μέθοδος αναλογικής ενοποίησης

Cytrustees Investment Public
Company Ltd

49,98

49,98

Ενοποίηση

Interfund Investments Plc

22,83

22,83

Μέθοδος καθαρής θέσης
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Η επένδυση στην εταιρία Cytrustees Investment Public Company Ltd περιλήφθηκε στις
οικονομικές καταστάσεις ως συγγενής εταιρία κατά την περίοδο από 8 Φεβρουαρίου μέχρι και
26 Απριλίου 2007 με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Μετά την εξαγορά επιπρόσθετων
μετοχών της εταιρίας από το Συγκρότημα στις 27 Απριλίου 2007, η εν λόγω εταιρία λογίζεται
ως θυγατρική εταιρία, σύμφωνα με τις πρόνοιες των ΔΠΧΠ.
Η επένδυση στην εταιρία Interfund Investments Plc, η οποία δραστηριοποιείται ως επενδυτική
εταιρία κλειστού τύπου, αποκτήθηκε στις 21 Μαΐου 2007 και περιλήφθηκε για πρώτη φορά
στις οικονομικές καταστάσεις το τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2007.
Η θυγατρική εταιρία LLC CB ‘Bank of Cyprus’ έλαβε άδεια για έναρξη λειτουργίας στη Ρωσία
στις 6 Ιουνίου 2007 και έκτοτε συμπεριλαμβάνεται στις οικονομικές καταστάσεις. Η θυγατρική
εταιρία ‘Cyprus Leasing LLC’ συστάθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2007 και έκτοτε
συμπεριλαμβάνεται στις οικονομικές καταστάσεις.
Το Νοέμβριο 2007, η Εταιρία υπέγραψε συμφωνία για την εξαγορά της Ουκρανικής τράπεζας
AvtoZAZBank. Η συμφωνία ολοκληρώθηκε στις 26 Μαΐου 2008 (Σημ. 22).
Η θυγατρική εταιρία BOC International Fund Management Ltd, που ήταν εγγεγραμμένη στην
Ιρλανδία, διαλύθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2007 και δεν περιλαμβάνεται πλέον στις οικονομικές
καταστάσεις.
Η θυγατρική εταιρία Old Company (BCL) Ltd έχει διαλυθεί το 2007 και δεν περιλαμβάνεται στις
οικονομικές καταστάσεις.
Δεν υπήρξε άλλη μεταβολή στις εταιρίες που ενοποιήθηκαν και στη βάση ενοποίησής τους σε
σχέση με τις 31 Μαρτίου 2007 και 31 Δεκεμβρίου 2007.

20. Συναλλαγές με συνδεόμενα πρόσωπα
31 Μαρτίου
2008
€000
Δάνεια και απαιτήσεις από:
- μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και βασικά διευθυντικά
στελέχη
- συνδεδεμένα πρόσωπα
Ενδεχόμενες και ανειλημμένες υποχρεώσεις
(κυρίως πιστώσεις, εγγυήσεις και μη χρησιμοποιηθέντα
όρια)
Εμπράγματες εξασφαλίσεις
Καταθέσεις από:
- μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και βασικά διευθυντικά
στελέχη
- συνδεδεμένα πρόσωπα

31 Δεκεμβρίου
2007
€000

9.028

9.814

129.279

132.000

138.307

141.814

70.877

85.017

209.184

226.831

226.553

223.641

45.224

85.965

28.893

42.654

74.117

128.619

Τα έσοδα και έξοδα από τόκους με συνδεόμενα πρόσωπα για το τρίμηνο που έληξε στις 31
Μαρτίου 2008 ανήλθαν σε €2.003 χιλ. και €889 χιλ. (αντίστοιχη περίοδος 2007: €1.961 χιλ.
και €137 χιλ.) αντίστοιχα.
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20. Συναλλαγές με συνδεόμενα πρόσωπα (συνέχεια)
Τα συνδεδεμένα πρόσωπα περιλαμβάνουν τους συζύγους, τα ανήλικα τέκνα και οντότητες
στις οποίες οι σύμβουλοι/βασικά διοικητικά στελέχη κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, τουλάχιστον
20% του δικαιώματος ψήφου σε γενική συνέλευση ή είναι διευθυντές ή έχουν με οποιοδήποτε
τρόπο τον έλεγχό τους.
Όλες οι συναλλαγές με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και με τα συνδεδεμένα τους
πρόσωπα γίνονται με βάση συνήθεις εμπορικούς όρους. Όσον αφορά τα βασικά διοικητικά
στελέχη, αριθμός πιστωτικών διευκολύνσεων έχει χορηγηθεί με βάση τους ισχύοντες όρους
όπως και για το υπόλοιπο προσωπικό του Συγκροτήματος.
Αμοιβές
Κατά το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2008 οι συνολικές αμοιβές των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου και των βασικών διοικητικών στελεχών ανήλθαν σε €2.052 χιλ.
(αντίστοιχη περίοδος 2007: €1.240 χιλ.) οι οποίες περιλαμβάνουν χαριστικό φιλοδώρημα
αφυπηρέτησης ύψους €678 χιλ. προς πρώην εκτελεστικό σύμβουλο ο οποίος απεχώρησε
από το Συγκρότημα.
Άλλες συναλλαγές
Ο κ. Ανδρέας Αρτέμης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, κατέχει
έμμεσο συμφέρον και είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ομίλου Commercial
General Insurance Ltd ο οποίος δραστηριοποιείται στο γενικό κλάδο ασφαλίσεων στην
Κύπρο και την Ελλάδα και με τον οποίο η θυγατρική εταιρία της Εταιρίας, Γενικές Ασφάλειες
Κύπρου Λτδ, έχει συνεργασία στον τομέα της αντασφάλισης.
Το σύνολο των
αντασφαλίστρων που εκχωρήθηκαν στον όμιλο Commercial General Insurance Ltd για την
περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2008 ανήλθε σε €250 χιλ. (αντίστοιχη περίοδος 2007:
€240 χιλ.).
Η κ. Άννα Διογένους, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, κατέχει έμμεσο
συμφέρον στην εταιρία Πυλώνες ΑΕ Ελλάς, η οποία προμηθεύει την Εταιρία με εξοπλισμό και
παρέχει υπηρεσίες κατόπιν διαδικασίας προσφορών και στην εταιρία Unicars Ltd η οποία
προμηθεύει το Συγκρότημα στην Κύπρο με αυτοκίνητα και σχετικές υπηρεσίες. Το σύνολο
των αγορών από τις εν λόγω εταιρίες κατά την περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2008
ανήλθε σε €87 χιλ. (αντίστοιχη περίοδος 2007: €127 χιλ.). Επίσης, η εταιρία Mellon Cyprus
Ltd, η οποία προμηθεύει το Συγκρότημα με εξοπλισμό, επηρεάζεται σημαντικά από
συνδεδεμένο πρόσωπο της κ. Άννας Διογένους. Το σύνολο των αγορών από την εν λόγω
εταιρία κατά την περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2008 ανήλθε σε €2 χιλ. (αντίστοιχη
περίοδος 2007: €363 χιλ.).
Ο κ. Κώστας Ζ. Σεβέρης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, είναι ο κύριος
μέτοχος της εταιρίας Δ. Σεβέρης και Υιοί Λτδ, η οποία είναι γενικός αντιπρόσωπος της
θυγατρικής της Εταιρίας, Γενικές Ασφάλειες Κύπρου Λτδ. Το σύνολο των προμηθειών που
καταβλήθηκαν στην εταιρία Δ. Σεβέρης και Υιοί Λτδ κατά την περίοδο που έληξε στις 31
Μαρτίου 2008 ανήλθε σε €40 χιλ. (αντίστοιχη περίοδος 2007: €54 xιλ.).

21. Άλλες πληροφορίες
•

Οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες του Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις
31 Μαρτίου 2008 ανήλθαν σε €10.619 χιλ. (αντίστοιχη περίοδος 2007: €4.253 χιλ.).

•

Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη υπέρ τρίτων επί των παγίων στοιχείων του
Συγκροτήματος
στις
31 Μαρτίου 2008.

•

Η πρόβλεψη για επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές του Συγκροτήματος στις 31 Μαρτίου
2008 παρατίθεται στη Σημείωση 12. Δεν 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.
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21. Άλλες πληροφορίες (συνέχεια)
•

Το δικαστήριο της Νέας Υόρκης έχει εκδώσει απόφαση στην αίτηση που εκκρεμούσε
ενώπιον του για πληρωμή από την Εταιρία ποσού μέχρι $77 εκατ. (€53 εκατ.) πλέον
τόκους από το Μάιο του 2001, που κατ’ ισχυρισμό συγκεκριμένοι πελάτες διατηρούν στην
Εταιρία. Η απόφαση εκδόθηκε στις 12 Μαρτίου 2007 και το δικαστήριο αποφάσισε ότι
κατά το χρόνο επίδοσης της αίτησης δεν υπήρχαν χρήματα εντός της δικαιοδοσίας του
στο όνομα των συγκεκριμένων πελατών και κατ’ επέκταση το αίτημα για πληρωμή του
προαναφερθέντος ποσού προς τους αιτητές απορρίφθηκε.
Οι αιτητές έχουν
καταχωρήσει έφεση εναντίον της απόφασης. Η έκβαση της υπόθεσης δεν αναμένεται να
έχει σημαντικές επιπτώσεις στην χρηματοοικονομική επίδοση και οικονομικές
καταστάσεις του Συγκροτήματος.

•

Το Σεπτέμβριο του 2006 καταχωρήθηκε αγωγή εναντίον της Εταιρίας από τους ‘Trustees
of the AremisSoft Corporation Liquidating Trust’ ύψους τουλάχιστο $50 εκατ. (€34 εκατ.)
με κύριο ισχυρισμό ότι η Εταιρία κατά παράβαση των υποχρεώσεών της προς την εταιρία
AremisSoft, επέτρεψε στον κύριο μέτοχο της τελευταίας να προβαίνει σε συναλλαγές που
είχαν σαν αποτέλεσμα την οικειοποίηση από αυτόν σημαντικών ποσών που ανήκαν στην
AremisSoft. Τον Αύγουστο του 2007, ο ομοσπονδιακός δικαστής αποδέχτηκε την αίτηση
της Εταιρίας για απόρριψη της αγωγής και αποφάσισε ότι την αρμοδιότητα της υπόθεσης
έχουν τα κυπριακά δικαστήρια. Στις 28 Αυγούστου 2007 οι Trustees καταχώρησαν
αίτηση για αναθεώρηση της απόφασης από τον δικαστή η οποία εκκρεμεί. Δεν
αναμένεται ότι θα υπάρξουν σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις για το Συγκρότημα από
την εκδίκαση της αγωγής.
Ο Εισαγγελέας των Ηνωμένων Πολιτειών της Νέας Υόρκης (US Attorney for the Southern
District of New York), ενεργώντας με βάση συμφωνία συνεργασίας με τους Τrustees of
the ΑremisSoft Corporation Liquidating Trust καταχώρησε στις 15 Οκτωβρίου 2007
πολιτική αγωγή εναντίον της Εταιρίας με βάση ισχυρισμούς πολύ παρόμοιους με αυτούς
που περιέχονται στην πολιτική αγωγή των Trustees of the AremisSoft Corporation
Liquidating Trust που είχε ήδη απορριφθεί από τον ομοσπονδιακό δικαστή. Παρά το
γεγονός ότι η Εταιρία δεν είχε οποιαδήποτε δραστηριότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην
πολιτική αγωγή ο Εισαγγελέας ισχυρίζεται ότι η Εταιρία παραβίασε τη νομοθεσία των
Η.Π.Α διευκολύνοντας τον κύριο μέτοχο της εταιρίας AremisSoft να διακινήσει μέσω των
λογαριασμών που διατηρούσε με την Εταιρία $162 εκατ. που ήταν προϊόν απάτης. Η
Εταιρία αρνείται τους ισχυρισμούς που περιέχονται και στη νέα αγωγή, τους οποίους
θεωρεί εντελώς αβάσιμους τόσο νομικά όσο και βάσει δεδομένων. Η Εταιρία δεν αναμένει
οποιεσδήποτε σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις ως αποτέλεσμα των αγωγών, καθότι οι
πολιτικές αγωγές είναι, κατά τη γνώμη της αβάσιμες με βάση τα γεγονότα και τη
νομοθεσία.
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22. Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού
(i) Στις 30 Απριλίου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως προχωρήσει στην
έκδοση μετατρέψιμων χρεογράφων ύψους €566,2 εκατ. με δικαίωμα προτίμησης
υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, με την ονομασία ‘Μετατρέψιμα Χρεόγραφα
2013/2018’. Τα μετατρέψιμα χρεόγραφα θα εκδοθούν στο άρτιο σε αξίες του €1 και
θα φέρουν σταθερό επιτόκιο 6,00% μέχρι 30 Ιουνίου 2009 και ακολούθως
κυμαινόμενο, ίσο με το επιτόκιο Euribor 6-μηνών που θα ισχύει στην αρχή κάθε
περιόδου τόκου συν 1,00%. Οι περίοδοι μετατροπής είναι 15-31 Μαρτίου των ετών
2011-2013 και 15-30 Σεπτεμβρίου των ετών 2010-2012, στην τιμή των €10,50 και η
τιμή αποπληρωμής είναι στο άρτιο, δηλαδή στο €1 ανά αξία.
Τα Μετατρέψιμα Χρεόγραφα αποτελούν άμεσες, μη εξασφαλισμένες και ελάσσονος
προτεραιότητας (subordinated) υποχρεώσεις της Εταιρίας.
Τα Μετατρέψιμα Χρεόγραφα μπορούν, κατ’ επιλογή της Εταιρίας κατόπιν έγκρισης
της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, να εξαγοραστούν από την Εταιρία, στην
ονομαστικής τους αξία μαζί με οποιουσδήποτε δεδουλευμένους τόκους κατά τις 30
Ιουνίου 2013 ή σε οποιαδήποτε ημερομηνία πληρωμής τόκου που έπεται.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση προορίζονται για την ενίσχυση της
κεφαλαιακής επάρκειας του Συγκροτήματος και μαζί με τα προβλεπόμενα στο τριετές
σχέδιο του Συγκροτήματος αυξημένα αδιανέμητα κέρδη, θα μπορούν να επενδυθούν
για την περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών του Συγκροτήματος, τόσο οργανικά όσο
και μέσω εξαγορών.
(ii) Στις 14 Μαΐου 2008, κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση, εγκρίθηκε η θέσπιση Σχεδίου
Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών της Εταιρίας στο προσωπικό
του Συγκροτήματος, ύψους μέχρι 15 εκατ. μετοχές της Εταιρίας.
(iii) Η Εταιρία ολοκλήρωσε στις 26 Μαΐου 2008 την εξαγορά της Ουκρανικής τράπεζας
AvtoZAZBank, αφού έλαβε όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από τις εποπτικές αρχές
στην Κύπρο και Ουκρανία.
Η Εταιρία απόκτησε το 97,2% της AvtoZAZBank, πληρώνοντας αντίτιμο €57,9 εκατ.
σε μετρητά.
Σύμφωνα με τη στρατηγική του το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου επεκτείνεται σε
χώρες με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, μεγάλο πληθυσμό, σχετικά χαμηλή
τραπεζική διείσδυση και υψηλή αναγνωρισιμότητα της Τράπεζας Κύπρου. Η
Τράπεζα Κύπρου θα προσφέρει ολοκληρωμένες τραπεζικές υπηρεσίες στην
Ουκρανία, αξιοποιώντας επίσης το μεγάλο αριθμό πελατειακών σχέσεων που
διαθέτει με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα.
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Ολοκλήρωση εξαγοράς της Ουκρανικής τράπεζας AvtoZAZBank
H Τράπεζα Κύπρου ολοκλήρωσε στις 26 Μαϊου 2008 την εξαγορά της Ουκρανικής τράπεζας
AvtoZAZBank, αφού έλαβε όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από τις εποπτικές αρχές στην Κύπρο και
Ουκρανία. Η Τράπεζα Κύπρου προχωρά πλέον δυναμικά στην προσφορά τραπεζικών υπηρεσιών στην
Ουκρανική αγορά.
Σύμφωνα με τη στρατηγική του, το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου επεκτείνεται σε χώρες με
σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, μεγάλο πληθυσμό, σχετικά χαμηλή τραπεζική διείσδυση και υψηλή
αναγνωρισιμότητα της Τράπεζας Κύπρου. Η Τράπεζα Κύπρου θα προσφέρει ολοκληρωμένες
τραπεζικές υπηρεσίες στη Ουκρανία, αξιοποιώντας επίσης το μεγάλο αριθμό πελατειακών σχέσεων
που διαθέτει με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα.
Η Τράπεζα απόκτησε το 97,2% της AvtoZAZBank, πληρώνοντας αντίτιμο €57,9 εκατ. σε μετρητά. Η
AvtoZAZBank ιδρύθηκε το 1991 και παρέχει ολοκληρωμένες τραπεζικές υπηρεσίες. Τα κεντρικά
γραφεία της βρίσκονται στο Κίεβο και διαθέτει δίκτυο καταστημάτων το οποίο αποτελείται από 26
καταστήματα και 18 εποχιακά γραφεία συναλλάγματος σε τέσσερις κύριες περιοχές της Ουκρανίας. Η
AvtoZAZBank απασχολεί 365 εργαζόμενους. Σύμφωνα με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της
στις 31 Δεκεμβρίου 2007, τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της Τράπεζας ανέρχονται σε €16 εκατ., το
σύνολο των δανείων ανέρχεται σε €98 εκατ. και το σύνολο των καταθέσεων σε €76 εκατ.
Τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή των εργασιών της Τράπεζας στην Ουκρανία θα συνεχίσει να
ασκεί ο κ.Bairaka Vladyslav Mykhailovych ο οποίος προέρχεται από την εξαγορασθείσα τράπεζα
AvtoZAZBank. Ο κ.Bairaka Vladyslav Mykhailovych διετέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου της AvtoZAZbank τα τελευταία 6 χρόνια, ενώ στο παρελθόν κατείχε ψηλές διοικητικές
θέσεις και σε άλλες τοπικές τράπεζες.
Σύμφωνα με τις Κανονιστικές Αποφάσεις του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ανακοινώνεται επίσης
ότι η εξαγορά της AvtoZAZBank γίνεται σε καθαρά εμπορική βάση.
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ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
Στο πλαίσιο του τριετούς στρατηγικού σχεδίου 2008-2010 του Συγκροτήματος και των στόχων που
έχουν τεθεί σύμφωνα με το σχέδιο αυτό καθώς και σε αναγνώριση της προσπάθειας του προσωπικού
για συνεχή αύξηση των μεγεθών του Συγκροτήματος και βελτίωσης της κερδοφορίας του, το
Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ («η Τράπεζα») αποφάσισε στη
συνεδρία του ημερομηνίας 28 Μαΐου 2008 όπως προχωρήσει στη θέσπιση Σχεδίου Διάθεσης
Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών («Share Options 2008/2010») προς το προσωπικό του
Συγκροτήματος στην Κύπρο και την Ελλάδα. Η θέσπιση του Σχεδίου Share Options 2008/2010
εμπίπτει στο ειδικό ψήφισμα που εγκρίθηκε από την Ετήσια Συνέλευση των Μετόχων στις 14 Μαΐου
2008.
Στο πλαίσιο του Σχεδίου «Share Options 2008/2010» θα παραχωρηθούν Δικαιώματα Προαίρεσης
Αγοράς Μετοχών της Τράπεζας που κατά την άσκησή τους μέχρι τη λήξη του Σχεδίου θα οδηγήσουν
στη σωρευτική έκδοση 12,5 εκατομμυρίων μετοχών.
Τα Share Options 2008/2010 θα παραχωρηθούν στο μόνιμο προσωπικό του Συγκροτήματος στην
Κύπρο και την Ελλάδα, καθώς και στο υπό σύμβαση προσωπικό του Συγκροτήματος (εκτός του
εποχιακού προσωπικού) στην Κύπρο και την Ελλάδα που βρίσκεται στην υπηρεσία του
Συγκροτήματος στις 28 Μαΐου 2008.
Η τιμή άσκησης των Share Options 2008/2010 ορίστηκε ως η μέση τιμή κλεισίματος της μετοχής στο
Χρηματιστήριο Αθηνών κατά τις τελευταίες 30 χρηματιστηριακές συνεδριάσεις που προηγούνται της
ημερομηνίας παραχώρησής τους, δηλαδή της 28ης Μαΐου 2008, πλέον 10%. Με βάση την ημερομηνία
αυτή, η τιμή άσκησης ορίζεται σε €9,41.
Την 31η Δεκεμβρίου 2009 θα κατοχυρωθούν τα 2/3 του συνολικού αριθμού των χορηγηθέντων σε
κάθε δικαιούχο Δικαιωμάτων Προαίρεσης. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010 θα κατοχυρωθεί το
υπόλοιπο 1/3 του συνολικού αριθμού των χορηγηθέντων σε κάθε δικαιούχο Δικαιωμάτων Προαίρεσης.
Οι δικαιούχοι μπορούν να ασκούν ολικώς ή μερικώς τα κατοχυρωθέντα Δικαιώματα Προαίρεσης που
τους αναλογούν, κατά τις Περιόδους Άσκησης.
Ως Περίοδοι Άσκησης των Share Options 2008/2010 ορίζονται οι περίοδοι 1 Ιανουαρίου – 31 Μαρτίου
κάθε ενός των ετών 2011 και 2012, καθώς και η περίοδος 1 Νοεμβρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012.
Τα Share Options 2008/2010 δεν θα είναι μεταβιβάσιμα και δεν θα εισαχθούν ούτε θα τυγχάνουν
διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ).
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΜΜΕΣΗΣ ΣΥΜΕΤΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Κατά την ημερομηνία του παρόντος Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου, η σύνθεση του
Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας καθώς και η άμεση και έμμεση συμμετοχή των Διοικητικών
Συμβούλων στο μετοχικό της Κεφάλαιο παρουσιάζεται στον πιο κάτω πίνακα:
Άμεση
Συμμετοχή
Θεόδωρος
Αριστοδήμου
Ανδρέας Αρτέμης

Γεώργιος
Γεωργιάδης
Άννα Διογένους
Ανδρέας Ηλιάδης
Ανδρέας Ιακωβίδης
Γιάννης Κυπρή
Μάνθος
Μαυρομμάτης
Χρίστος Μουσκής
Ευδόκιμος
Ξενοφώντος
Χρίστος Παντζαρής
Ανδρέας Πίττας
Βασίλης Ρολόγης
Κώστας Σεβέρης
Νίκος Τσάκος
Κώστας
Χατζήπαπας
Χριστάκης
Χριστοφίδης

Πρόεδρος, ΜηΕκτελεστικός
Αντιπρόεδρος,
ΜηΕκτελεστικός
και
Ανώτερος
Ανεξάρτητος
Διοικητικός
Σύμβουλος
ΜηΕκτελεστικός,
Ανεξάρτητος
ΜηΕκτελεστικός,
Ανεξάρτητη
Εκτελεστικός
ΜηΕκτελεστικός,
Ανεξάρτητος
Εκτελεστικός
ΜηΕκτελεστικός,
Ανεξάρτητος
ΜηΕκτελεστικός,
Ανεξάρτητος
ΜηΕκτελεστικός
ΜηΕκτελεστικός
ΜηΕκτελεστικός,
Ανεξάρτητος
ΜηΕκτελεστικός
ΜηΕκτελεστικός
ΜηΕκτελεστικός,
Ανεξάρτητος
ΜηΕκτελεστικός
ΜηΕκτελεστικός

Έμμεση
Συμμετοχή

Σύνολο

Συνολικό
Ποσοστό (%)

1.103.698

88

1.103.786

0,195

38.713

1.828.763

1.867.476

0,330

1.129

202.047

203.176

0,036

49.309
23.175

921.817
0

971.126
23.175

0,172
0,004

120.000
24.915

0
5.261

120.000
30.176

0,021
0,005

114.763

36.474

151.237

0,027

2.466

153.678

156.144

0,028

1.000

0

1.000

0,000

325.636

230.014

555.650

0,098

210.591

0

210.591

0,037

4.291

4.220

8.511

0,002

425.225
0

1.857.124
0

2.282.349
0

0,403
0,000

1.500

2.074

3.574

0,001

244.434

142.058

386.492

0,068

Τα Ανώτερα Διευθυντικά στελέχη του Συγκροτήματος κατέχουν συνολικά 198.337 μετοχές
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Το παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρίας Λίμιτεδ
ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2008 υπογράφηκε από τους Διοικητικούς Σύμβουλους της Εταιρίας, οι οποίοι
δηλώνουν ότι αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται
στο Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο είναι, εξ’όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την
πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενο του:

Θεόδωρος Αριστοδήμου

Πρόεδρος – Μη εκτελεστικός

Αντρέας Ηλιάδης

Εκτελεστικός Σύμβουλος

Γιάννης Κυπρή

Εκτελεστικός Σύμβουλος

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
Το παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρίας Λίμιτεδ
ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2008 υπογράφηκε από τον Ανάδοχο Υπεύθυνο Σύνταξης του Ενημερωτικού
Δελτίου Κυπριακό Οργανισμό Επενδύσεων και Αξιών (CISCO) Λίμιτεδ, ο οποίος δηλώνει ότι αφού
έλαβε κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Συμπληρωματικό
Ενημερωτικό Δελτίο είναι, εξ’ όσων γνωρίζει, σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν
παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενο του.

Κυπριακός Οργανισμός Επενδύσεων και Αξιών (CISCO) Λίμιτεδ
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