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(Σν παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν θαηαξηίζηεθε κε βάζε ηνλ πεξί Γεκφζηαο Πξνζθνξάο θαη Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ Νφκν
ηνπ 2005, κε βάζε ηνλ Καλνληζκφ 809/2004 ηεο Δπηηξνπήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο)

ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΞΗΧΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΗ
ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΜΔΥΡΗ €294 εθ. ΜΔΣΑΣΡΔΦΗΜΧΝ ΑΞΗΟΓΡΑΦΧΝ
ΔΝΗΥΤΜΔΝΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΟΝΟΜΑΣΗΚΖ ΑΞΗΑ €1 ΣΟ ΚΑΘΔΝΑ

Σν έγγξαθν απηό είλαη ζεκαληηθό θαη απαηηεί ηελ άκεζε πξνζνρή ζαο. Αλ ρξεηάδεζηε νπνηεζδήπνηε δηεπθξηλίζεηο ή / θαη
επεμεγήζεηο επί ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ κπνξείηε λα ζπκβνπιεπηείηε ηνλ Αλάδνρν Τπεχζπλν χληαμεο, «Marfin CLR (Financial
Services) Ltd», άιινπο επαγγεικαηίεο ρξεκαηηζηέο, ηξαπεδίηεο, ινγηζηέο, δηθεγφξνπο ή ζπκβνχινπο επελδχζεσλ.

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD
(Δηαηξεία πνπ ζπζηάζεθε κε βάζε ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν, Κεθ.113, ηεο Κχπξνπ)

Γεκφζηα πξνζθνξά θαη εηζαγσγή γηα δηαπξαγκάηεπζε κέρξη €294 εθ. Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ
(Convertible Enhanced Capital Securities) ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ θαη Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ.
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ έθδνζε Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζα έρνπλ νη κέηνρνη («Γηθαηνχρνη»)
πνπ ζα είλαη εγγεγξακκέλνη, ηφζν ζην Κεληξηθφ Απνζεηήξην/Μεηξψν ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ («ΥΑΚ») φζν θαη
ζην χζηεκα Άπισλ Σίηισλ («ΑΣ») ησλ Διιεληθψλ Υξεκαηηζηεξίσλ («ΔΥΑΔ»), ζηηο 26 Μαΐνπ 2011 («Ζκεξνκελία
Αξρείνπ»).
Σα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζα δηαηεζνχλ ζε αλαινγία έλα (1) Μεηαηξέςηκν Αμηφγξαθν
Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ νλνκαζηηθήο αμίαο €1,00 γηα θάζε πέληε (5) κεηνρέο πνπ ζα θαηέρνπλ νη κέηνρνη θαηά ηελ
Ζκεξνκελία Αξρείνπ.

Δγθεθξηκέλν Μεηνρηθό Κεθάιαην
€1.776.500.000 δηαηξεκέλν ζε 2.090.000.000 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,85 ε θάζε κηα.
Δθδόζεθε θαη πιεξώζεθε πιήξσο
€1.249.741.343,05 δηαηξεκέλν ζε 1.470.283.933 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,85 ε θάζε κηα.
Ζ εκεξνκελία ηνπ παξόληνο Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ είλαη ε 19 Μαΐνπ 2011

Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΚΤΠΡΟΤ ΔΝΔΚΡΗΝΔ ΣΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟΤ ΓΔΛΣΗΟΤ
ΜΟΝΟ ΟΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΣΟΤ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟΤ ΚΟΗΝΟΤ ΟΠΧ ΑΤΣΔ
ΚΑΘΟΡΗΕΟΝΣΑΗ ΜΔ ΒΑΖ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΗ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟΤ ΓΔΛΣΗΟΤ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2005 ΚΑΗ ΜΔ
ΒΑΖ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΗΜΟ 809/2004 ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ.
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Ζ έγθξηζε ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ δε ζπλεπάγεηαη παξφηξπλζε πξνο ην επελδπηηθφ θνηλφ γηα επέλδπζε ζηα
Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ηεο Marfin Popular Bank Public Co Ltd (ε “Σξάπεδα”). Πξηλ ηε ιήςε
επελδπηηθήο απφθαζεο, ην επελδπηηθφ θνηλφ πξνηξέπεηαη λα ζπκβνπιεχεηαη ην ζχκβνπιν επελδχζεψλ ηνπ.
Ζ Σξάπεδα αλαιακβάλεη ηελ πιήξε επζχλε γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξαηίζεληαη ζην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν θαη βεβαηψλεη
φηη απηέο είλαη ζχκθσλεο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη φηη δελ ππάξρνπλ παξαιείςεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αιινηψζνπλ ην
πεξηερφκελφ ηνπ.
Τπεχζπλνη γηα ηε ζχληαμε θαη ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν είλαη νη Γηνηθεηηθνί
χκβνπινη ηεο «Marfin Popular Bank Public Co Ltd», θ.θ. Αλδξέαο Βγελφπνπινο, Νενθιήο Λπζάλδξνπ, Δπζχκηνο Μπνπινχηαο,
Υξίζηνο ηπιηαλίδεο θαη Παλαγηψηε Κνπλλήο, νη νπνίνη βεβαηψλνπλ φηη, έρνληαο ιάβεη θάζε εχινγν κέηξν γηα ην ζθνπφ απηφ, νη
πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ είλαη, εμ φζσλ γλσξίδνπλ, ζχκθσλεο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη δελ ππάξρνπλ
παξαιείςεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αιινηψζνπλ ην πεξηερφκελφ ηνπ.
Αλάδνρνο Τπεχζπλνο χληαμεο ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ είλαη ε «Marfin CLR (Financial Services) Ltd». Ζ «Marfin Popular
Bank Public Co Ltd» ελεξγεί σο Αλάδνρνο Τπεχζπλνο Δίζπξαμεο.
Ζ Σξάπεδα έρεη πξνβεί ζηηο δένπζεο αηηήζεηο έηζη ψζηε (α) ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο Κχπξνπ σο ε αξκφδηα επνπηηθή αξρή
λα απνζηείιεη πηζηνπνηεηηθφ έγθξηζεο ζηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο Διιάδαο θαη ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
άξζξνπ 18 ηεο Οδεγίαο 2003/71/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ζην νπνίν λα πηζηνπνηείηαη φηη ην
παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν θαηαξηίζηεθε ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2003/71/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ θαη (β) ηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ λα εηζαρζνχλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ θαη
Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ.
Ζ παξνχζα δεκφζηα πξνζθνξά δηελεξγείηαη απνθιεηζηηθά ζηελ Κχπξν, ζηελ Διιάδα θαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, θαη
απεπζχλεηαη κφλν πξνο πξφζσπα ηα νπνία κπνξνχλ λα ηελ απνδερζνχλ λφκηκα. πγθεθξηκέλα, θαη πξνο ζπκκφξθσζε κε ηε
ζρεηηθή ρξεκαηηζηεξηαθή λνκνζεζία ησλ θξαηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα, ε παξνχζα δεκφζηα πξνζθνξά δελ
απεπζχλεηαη κε θαλέλα ηξφπν ή ηχπν (έγγξαθν ή άιιν), άκεζα ή έκκεζα, εληφο ή πξνο ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ηνλ Καλαδά, ηελ
Απζηξαιία, ηε Νφηην Αθξηθή, ηελ Ηαπσλία ή νπνηαδήπνηε άιιε εμαηξνχκελε ρψξα (“Δμαηξνχκελεο Υψξεο”), ζηελ νπνία
ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο ηεο, ε δηελέξγεηα ηεο παξνχζαο δεκφζηαο πξνζθνξάο ή ε ηαρπδξφκεζε / δηαλνκή ηνπ Δλεκεξσηηθνχ
Γειηίνπ είλαη παξάλνκε ή απνηειεί παξαβίαζε νπνηαζδήπνηε εθαξκνζηέαο λνκνζεζίαο, θαλφλα ή θαλνληζκνχ. Γηα ην ιφγν
απηφ, απαγνξεχεηαη αθ‟ ελφο ε απνζηνιή, δηαλνκή, ηαρπδξφκεζε ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν πξνψζεζε αληηγξάθσλ ηνπ
παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ θαη θάζε πξνσζεηηθνχ θαη ζρεηηθνχ κε ηελ παξνχζα δεκφζηα πξνζθνξά εγγξάθνπ ή άιινπ
πιηθνχ απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν πξνο ή απφ ηηο Δμαηξνχκελεο Υψξεο θαη αθ‟ εηέξνπ ε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα έθδνζε,
απφ θαηνίθνπο ησλ Δμαηξνχκελσλ Υσξψλ.
Σν παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν πεξηέρεη νξηζκέλεο πξνβιέςεηο γηα ην κέιινλ. Οη πξνβιέςεηο απηέο πξνζδηνξίδνληαη γεληθά κε ηε
ρξήζε φξσλ φπσο “πηζηεχεη”, “αλακέλεη”, “ελδέρεηαη”, “ζα”, “ζα πξέπεη”, “κπνξεί”, “ζα κπνξνχζε”, “ζρεδηάδεη” θαη άιινπο
ζπγθξίζηκνπο φξνπο θαη ην αξλεηηθφ ησλ φξσλ απηψλ. Δθ θχζεσο νη πξνβιέςεηο απηέο εκπεξηέρνπλ θίλδπλν θαη αβεβαηφηεηα θαη
νη παξάγνληεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην πιαίζην ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ ζα κπνξνχζαλ λα
επηθέξνπλ ηειηθά απνηειέζκαηα θαη εμειίμεηο πνπ ζα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ απηέο πνπ εθθξάδνληαη ξεηά ή ζησπεξά απφ ηηο
ελ ιφγσ πξνβιέςεηο. Οη πξνβιέςεηο απηέο ππφθεηληαη ζε θηλδχλνπο, αβεβαηφηεηεο θαη ππνζέζεηο. Δλφςεη ησλ θηλδχλσλ απηψλ,
αβεβαηνηήησλ θαη ζεσξηψλ, νη πξνβιέςεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν κπνξεί λα κελ
πξαγκαηνπνηεζνχλ. Οπνηεζδήπνηε αλαθνξέο ζε ηάζεηο ή δξαζηεξηφηεηεο ηνπ παξειζφληνο δελ πξέπεη λα εθιακβάλνληαη σο
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εγγχεζε φηη νη ηάζεηο ή δξαζηεξηφηεηεο απηέο ζα ζπλερηζζνχλ θαη ζην κέιινλ. Οη αλαγλψζηεο πξνεηδνπνηνχληαη λα κελ
βαζηζζνχλ πέξαλ ηνπ δένληνο ζε απηέο ηηο πξνβιέςεηο νη νπνίεο αθνξνχλ κφλν ζε φζα πξνβιέπνληαη ζήκεξα.
Ζ απφθαζε γηα πηζαλή επέλδπζε ζηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ πνπ εθδίδνληαη κε ην παξφλ
Δλεκεξσηηθφ Γειηίν θαη σο εθ ηνχηνπ ζηηο κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο νη νπνίεο ζα πξνθχςνπλ κε ηε κεηαηξνπή ησλ Μεηαηξέςηκσλ
Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ, νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε ην ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζην παξφλ
Δλεκεξσηηθφ Γειηίν. Σέηνηα πηζαλή απφθαζε ζπλεπάγεηαη θηλδχλνπο νη νπνίνη πεξηγξάθνληαη ζηελ Δλφηεηα 2 ηνπ παξφληνο
Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ.
Οη επελδπηέο πνπ ρξεηάδνληαη νπνηεζδήπνηε δηεπθξηλίζεηο ή / θαη επεμεγήζεηο επί ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, κπνξνχλ λα
απεπζχλνληαη θαηά ηηο Δξγάζηκεο Ζκέξεο θαη ψξεο:
• ην εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο Marfin Popular Bank Public Co Ltd:
Λεσθφξνο Λεκεζνχ 154, 2025 Λεπθσζία.
• ηνπο Γηεπζπληέο Έθδνζεο
Marfin CLR (Financial Services) Ltd*

Δπελδπηηθή Σξάπεδα Διιάδνο Α.Δ.

Λεσθφξνο Βχξσλνο 26, 1096 Λεπθσζία.

Κεθηζίαο 24Β, Μαξνχζη 15125, Αζήλα.

• ε άιινπο επαγγεικαηίεο ρξεκαηηζηέο, ηξαπεδίηεο, ινγηζηέο, δηθεγφξνπο ή ζπκβνχινπο επελδχζεσλ.

*H «Marfin CLR (Financial Services) Ltd» είλαη θαη Αλάδνρνο Υπεύζπλνο Σύληαμεο ηνπ παξόληνο Ελεκεξσηηθνύ Δειηίνπ.
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ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ

Σν παξφλ πεξηιεπηηθφ ζεκείσκα έρεη ζπληαρζεί κε βάζε ηνλ πεξί Γεκφζηαο Πξνζθνξάο θαη Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ Νφκν ηνπ
2005 θαη κε βάζε ηνλ Καλνληζκφ 809/2004 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Πεξηιακβάλεη ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δξαζηεξηφηεηαο
θαη ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο ηεο «Marfin Popular Bank Public Co Ltd» («Σξάπεδα», «MPB», «Όκηινο», «Όκηινο Marfin
Popular Bank», «Όκηινο MPB»). Πεξηιακβάλεη, επίζεο, ζπλνπηηθά ζηνηρεία ηεο έθδνζεο θαη ηεο εηζαγσγήο ησλ Μεηαηξέςηκσλ
Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ (“ΥΑΚ”) θαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ
(“ΥΑ”).
Σν παξφλ πεξηιεπηηθφ ζεκείσκα απνηειεί εηζαγσγή ζην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν. Δπηζεκαίλεηαη φηη κφλν ε κειέηε απηνχ ηνπ
πεξηιεπηηθνχ ζεκεηψκαηνο δελ είλαη επαξθήο γηα λα απνθηήζνπλ νη επελδπηέο κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηε ιήςε
επελδπηηθήο απφθαζεο. Χο εθ ηνχηνπ, νπνηαδήπνηε επελδπηηθή απφθαζε ζρεηηθά κε ηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ
Κεθαιαίνπ πνπ εθδίδνληαη κε ην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν θαη σο εθ ηνχηνπ κε ηηο κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο νη νπνίεο ζα
πξνθχςνπλ κε ηε κεηαηξνπή ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ, πξέπεη λα βαζίδεηαη ζην ζχλνιν ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν.
ε πεξίπησζε πνπ εγεξζεί ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ αμίσζε επελδπηή πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην
Δλεκεξσηηθφ Γειηίν, ηα ηπρφλ έμνδα κεηάθξαζεο ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ ζε ζρέζε κε ηελ φιε λνκηθή δηαδηθαζία,
θέξεη ν ελάγσλ επελδπηήο.
Σα πξφζσπα πνπ ππέβαιαλ ηελ πεξίιεςε ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ θαη θάζε κεηάθξαζή ηνπ θαη δήηεζαλ ηε δεκνζίεπζε ή ηελ
θνηλνπνίεζή ηνπ, ππέρνπλ αζηηθή επζχλε, κφλν εάλ ην ελ ιφγσ ζεκείσκα είλαη παξαπιαλεηηθφ, αλαθξηβέο ή αληηθαηηθφ πξνο
άιια κέξε ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ.

1.1

Ζ Σξάπεδα

Ζ «Marfin Popular Bank Public Co Ltd» είλαη δεκφζηα εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, εγγεγξακκέλε ζηελ Κχπξν απφ ην 1924
κε αξηζκφ εγγξαθήο 1, κε βάζε ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν, Κεθ.113, ηεο Κχπξνπ.

1.2

θνπνί

Οη θχξηνη ζθνπνί ηεο Σξάπεδαο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 3 ηνπ Ηδξπηηθνχ ηεο Δγγξάθνπ. ηνπο θχξηνπο ζθνπνχο ηεο
πεξηιακβάλνληαη, κεηαμχ άιισλ, ε ίδξπζε θαη δηεμαγσγή ηξαπεδηθψλ, ρξεκαηηζηεξηαθψλ θαη εκπνξηθψλ εξγαζηψλ πάζεο
θχζεσο, θαη ε ίδξπζε, ιεηηνπξγία θαη δηεχζπλζε ππνθαηαζηεκάησλ ζηελ Κχπξν θαη ζην εμσηεξηθφ. ηελ Σξάπεδα έρεη δνζεί άδεηα
γηα δηεμαγσγή ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ κε βάζε άδεηα πνπ ρνξεγήζεθε αξρηθά απφ ηνλ Διεγθηή Σξαπεδψλ ζηηο 25 Μαξηίνπ 1946,
δπλάκεη ηνπ πεξί Σξαπεδηθψλ Δξγαζηψλ (Πξνζσξηλνί Πεξηνξηζκνί) Νφκνπ ηνπ 1939 θαη κεηέπεηηα απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο
Κχπξνπ δπλάκεη ησλ πεξί Σξαπεδηθψλ Δξγαζηψλ Νφκσλ ηνπ 1997-2009.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βιέπε Δλφηεηα 4.21 ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ.
Σν Ηδξπηηθφ Έγγξαθν θαη Καηαζηαηηθφ ηεο MPB είλαη δηαζέζηκν γηα επηζεψξεζε ζηα θεληξηθά ηεο γξαθεία.
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1.3

Γηνηθεηηθό πκβνύιην

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Σξάπεδαο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ απαξηίδεηαη απφ ηνπο
αθφινπζνπο:


Αλδξέαο Βγελφπνπινο

Πξφεδξνο, Με Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο



Νενθιήο Λπζάλδξνπ

Αληηπξφεδξνο, Με Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο



Βαζίιεηνο Θενραξάθεο

Αληηπξφεδξνο, Με Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο



Δπζχκηνο Μπνπινχηαο

Γηεπζχλσλ χκβνπινο, Δθηειεζηηθφ Μέινο



Υξίζηνο ηπιηαλίδεο

Αλαπιεξσηήο Γηεπζχλσλ χκβνπινο, Δθηειεζηηθφ Μέινο



Παλαγηψηεο Κνπλλήο

Αλαπιεξσηήο Γηεπζχλσλ χκβνπινο, Δθηειεζηηθφ Μέινο



Διεπζέξηνο Υηιηαδάθεο

Δθηειεζηηθφ Μέινο



Πιάησλ Δ. Λαλίηεο

Με Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο



ηέιηνο ηπιηαλνχ

Με Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο



Fadel Al Ali

Με Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο



Albdulrazaq Al Jassim

Με Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο



Κσλζηαληίλνο Μπισλάο

Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο



Μάξθνο Φφξνο

Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο



Hesham Al Qassim

Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο

Ζ Σξάπεδα έρεη πηνζεηήζεη Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Δζσηεξηθνχο Καλνληζκνχο Λεηηνπξγίαο κε βάζε ηηο πξφλνηεο ηνπ
Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ εθδφζεθε απφ ην ΥΑΚ.

1.4

Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Οκίινπ

Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Οκίινπ απαξηίδεηαη απφ ηνπο αθφινπζνπο:


Δπζχκηνο Μπνπινχηαο



Παλαγηψηεο Κνπλλήο



Υξίζηνο ηπιηαλίδεο



Διεπζέξηνο Υηιηαδάθεο



Ζξαθιήο Κνπλάδεο



Κπξηάθνο Μάγεηξαο



Γεκήηξεο παλνδήκνο



ακνπήι Γαπίδ

Πξφεδξνο
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1.5

Γξακκαηέαο, ύκβνπινη θαη Δπίηξνπνο

Γξακκαηέαο:

ηέιηνο Υαηδετσζήθ
«Marfin CLR (Financial Services) Ltd»
Marfin CLR House
Λεσθφξνο Βχξσλνο 26, 1096 Λεπθσζία

Γηεπζπληέο Έθδνζεο:

«Δπελδπηηθή Σξάπεδα Διιάδνο Α.Δ.»
Κεθηζίαο 24Β, Μαξνχζη 15125, Αζήλα
Αλάδνρνο Τπεχζπλνο χληαμεο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ:

Marfin CLR (Financial Services) Ltd

Αλάδνρνο Τπεχζπλνο Δίζπξαμεο:

Marfin Popular Bank Public Co Ltd
PricewaterhouseCoopers Limited
Julia House
Θεκηζηνθιή Γέξβε 3, 1066 Λεπθσζία

Διεγθηέο:
Grant Thornton (Cyprus) Limited
Nimeli Court, Block C
Αγίνπ Νηθνιάνπ 41-49, 2408 Λεπθσζία
Omnium Corporate and Trustee Services Limited
Era House, 7νο-12νο φξνθνο,

Δπίηξνπνο (Trustee):

Γηαγφξνπ 2, 1097 Λεπθσζία

1.6

Δγγεγξακκέλν Γξαθείν
Λεσθφξνο Λεκεζνχ 154, 2025 Λεπθσζία,
T.Θ. 22032, 1598 Λεπθσζία

Δγγεγξακκέλν Γξαθείν θαη Γξαθείν Γηνίθεζεο:

1.7

Μεηνρηθό Κεθάιαην

Καηά ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, ην εγθεθξηκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Σξάπεδαο αλέξρεηαη ζε
€1.776.500.000 δηαηξεκέλν ζε 2.090.000.000 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,85 ε θάζε κηα, ελψ ην εθδνκέλν κεηνρηθφ
θεθάιαην ηεο Σξάπεδαο αλέξρεηαη ζε €1.249.741.343,05 δηαηξεκέλν ζε 1.470.283.933 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,85 ε
θάζε κηα.

1.8

Πξνζσπηθό Οκίινπ

Ο Όκηινο δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηνλ παξάγνληα αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηφζν κε ηελ πξφζιεςε πξνζνληνχρνπ
πξνζσπηθνχ, φζν θαη κε ηελ εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμή ηνπ.
Σν πξνζσπηθφ ηνπ Οκίινπ ζπκκεηέρεη ζε κεγάιν αξηζκφ ζεκηλαξίσλ ζηνπο ηνκείο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, θαη
αλάπηπμεο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ. Ζ εθπαίδεπζε γίλεηαη ηφζν ελδνυπεξεζηαθά, φζν θαη κε ζπκκεηνρέο ζε πξνγξάκκαηα
εθηφο ηνπ Οκίινπ.
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Σν πξνζσπηθφ ηνπ Οκίινπ θαηά ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008, 2009, θαη 2010, είρε σο αθνινχζσο:
ΥΧΡΑ

31.12.2010

31.12.2009

31.12.2008

Κχπξνο

2.435

2.438

2.693

Διιάδα

3.265

3.259

3.250

Ζλσκέλν Βαζίιεην

165

156

163

Απζηξαιία

122

118

121

εξβία

461

462

455

Ρνπκαλία

369

357

378

Δζζνλία

46

47

48

1.228

1.238

1.308

Ρσζία

556

544

709

Μάιηα

802

156

151

7

-

-

9.456

8.775

9.276

Οπθξαλία

Γξαθεία Αληηπξνζσπείαο
ύλνιν

Σεκ. Σηελ Κύπξν γηα ηα έηε 2009 θαη 2010 δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ν αξηζκόο ησλ αζθαιηζηηθώλ εηαηξεηώλ. Ωο επίζεο, δελ
ζπκπεξηιακβάλεηαη ν αξηζκόο ησλ αζθαιηζηηθώλ ζηελ Ειιάδα. Γηα ην 2010, ζηε Μάιηα ζπκπεξηιακβάλεηαη ν αξηζκόο ησλ κειώλ
ηεο Malta Post (641 άηνκα).
Μέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, δελ πξνέθπςε νπζηψδεο κεηαβνιή ζηνπο πην πάλσ αξηζκνχο.
Ο Όκηινο δελ ρξεζηκνπνηεί ζεκαληηθφ αξηζκφ ππαιιήισλ κεξηθήο απαζρφιεζεο.
Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ κνλίκσλ ππαιιήισλ ηνπ Οκίινπ ζηελ Κχπξν θαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαιχπηνληαη απφ ζρέδηα
αθππεξέηεζεο ηα νπνία είλαη θαζνξηζκέλνπ σθειήκαηνο αθππεξέηεζεο (defined benefit) ππφ ηε κνξθή ηνπ εθάπαμ πνζνχ πνπ
ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο απνιαβέο θαη ηα έηε ππεξεζίαο θαηά ηελ αθππεξέηεζε. Σέηνην ζρέδην αθππεξέηεζεο ππάξρεη θαη ζηελ
Διιάδα, ζην νπνίν ζπκκεηέρεη ην 35% πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνχ πξνζσπηθνχ. Σν θφζηνο ησλ σθειεκάησλ ηεο αθππεξέηεζεο
επηβαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ Όκηιν θαη θαηαλέκεηαη ζηα έηε ππεξεζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ.
Λεηηνπξγεί, επίζεο, εζεινληηθφ ηακείν πξνλνίαο ηχπνπ πξνθαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ (defined contributions).
Σν πξνζσπηθφ ηνπ Οκίινπ ζηελ Κχπξν θαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην είλαη νξγαλσκέλν ζε ζπληερλία, φπσο θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο
ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ Διιάδα.

1.9

πλνπηηθέο Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ κηιν

Ο Όκηινο «Marfin Popular Bank» παξέρεη έλα πιήξεο θάζκα ηξαπεδηθψλ θαη ζπλαθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. O
Όκηινο επίζεο πξνζθέξεη αζθαιηζηηθέο ππεξεζίεο κέζσ ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο. Γξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Κχπξν, ζηελ
Διιάδα, ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ζην Guernsey, ζηε εξβία, ζηε Ρνπκαλία, ζηελ Οπθξαλία, ζηελ Δζζνλία, ζηε Μάιηα θαη ζηε
Ρσζία.
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Κχξηα βάζε ηνπ Οκίινπ είλαη ε Κχπξνο φπνπ θαηέρεη κεξίδην αγνξάο κε πνζνζηφ 18,77% ησλ θαηαζέζεσλ θαη 17,00% ησλ
ρνξεγήζεσλ (Πεγή: ηνηρεία Οκίινπ, Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ (κε ζηνηρεία Γεθεκβξίνπ, 2010, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
ζπλεξγαηηθψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ησλ Κέληξσλ Γηεζλψλ Δπηρεηξήζεσλ (IBUs)).Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ
Οκίινπ δηελεξγείηαη ζήκεξα ζηελ Διιεληθή αγνξά, φπνπ ν Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη απφ ην 1992.
Ο Όκηινο εξγνδνηνχζε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζπλνιηθά 9.456 άηνκα.
Οη κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο δηαπξαγκαηεχνληαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ (Κχξηα Αγνξά) θαη ζην Υξεκαηηζηήξην
Αζελψλ (Αγνξά Μεγάιεο Κεθαιαηνπνίεζεο).

1.10 Ηζηνξηθή Αλαδξνκή θαη Βαζηθνί ηαζκνί ζηελ Δμέιημε ηεο MPB
Οη εξγαζίεο ηεο Σξάπεδαο μεθίλεζαλ ην 1901 κε ηελ ίδξπζε ηνπ Λατθνχ Σακηεπηεξίνπ Λεκεζνχ. Σν Σακηεπηήξην εμειίρζεθε ζε
πιήξεο Σξαπεδηθφ Ίδξπκα θαη ελεγξάθε σο ε πξψηε δεκφζηα εηαηξεία ην 1924, κε αξηζκφ εγγξαθήο 1, νπφηε θαη κεηνλνκάζηεθε
ζε «Λατθή Σξάπεδα Λεκεζνχ Λίκηηεδ». Σν 1967 ε Σξάπεδα κεηνλνκάζηεθε ζε «Λατθή Κππξηαθή Σξάπεδα Λίκηηεδ» θαη απφ ην 1969
νη δξαζηεξηφηεηέο ηεο επεθηάζεθαλ κε γνξγνχο ξπζκνχο ζε φιε ηελ Κχπξν. ηηο 26 Μαΐνπ 2004, κεηνλνκάζηεθε ζε «Λατθή
Κππξηαθή Σξάπεδα Γεκφζηα Δηαηξεία Λίκηηεδ», ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, Κεθ.113, ηεο Κχπξνπ. Σέινο,
ζηηο 31 Οθησβξίνπ 2006, εγθξίζεθε απφ ηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ε κεηνλνκαζία ηεο Σξάπεδαο ζε «Marfin
Popular Bank Public Co Ltd».
Βαζηθνί ηαζκνί:
1970
• Απφθηεζε πνζνζηνχ 20% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο απφ ηελ «Hongkong and Shanghai Banking
Corporation» («HSBC»).
1974
• Άξρηζε ε δηεζλήο επέθηαζε ηνπ Οκίινπ κε ην άλνηγκα ηνπ πξψηνπ θαηαζηήκαηνο ζην Λνλδίλν.
1982
• Δμαγνξά ησλ εξγαζηψλ ηεο ηξάπεδαο Grindlays ζηελ Κχπξν, ηεο κεγαιχηεξεο θαη αξραηφηεξεο μέλεο ηξάπεδαο πνπ ιεηηνπξγνχζε
ζην λεζί θαη ηξίηεο κεγαιχηεξεο ηξάπεδαο ζηελ Κχπξν.
1992
• Δπέθηαζε ζηελ Διιάδα κέζσ ηεο ζχζηαζεο αλεμάξηεηεο ηξάπεδαο, ηεο «Δπξσπατθή Λατθή Σξάπεδα» (κεηνλνκάζηεθε ζε
«Λατθή Σξάπεδα (Διιάο) Α.Δ.»), κε αξρηθή κεηνρηθή ζπκκεηνρή χςνπο 72%.
1995
• Λεηηνπξγία ηεο λέαο Δηαηξείαο Αζθαιεηψλ Εσήο «Cyprialife».
• Αγνξά λενθιαζζηθνχ αξρνληηθνχ ζηε Λεσθφξν Βχξσλνο ζηε Λεπθσζία φπνπ ζηεγάζηεθε ε πνιχηηκε Κππξνινγηθή
Βηβιηνζήθε ηεο Σξάπεδαο, ε πιινγή χγρξνλεο Κππξηαθήο Σέρλεο, θαη νη ππεξεζίεο ηνπ Πνιηηηζηηθνχ Κέληξνπ.
1996
• Δγθαίληα ηνπ Νένπ Γξαθείνπ Γηνίθεζεο ηνπ Οκίινπ ζηε Λεπθσζία.
• Λεηηνπξγία ηνπ πξψηνπ θαηαζηήκαηνο απηφκαηεο εμππεξέηεζεο ζηελ Κχπξν.
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1998
• Ζ Σξάπεδα εηζάγεη πξψηε ηελ ππεξεζία Internet Banking ζηελ Κχπξν.
1999
• Γεκηνπξγία ηεο Λατθήο Σειεηξάπεδαο, ηνπ πξψηνπ θέληξνπ ηειεθσληθήο εμππεξέηεζεο ζηελ Κχπξν.
• Δμαγνξά νκίινπ ηεο Παλεπξσπατθήο Αζθαιηζηηθήο, εδξαηψλνληαο ηελ παξνπζία ηνπ Οκίινπ ζην ρψξν ησλ αζθαιηζηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ.
2000
• Λεηηνπξγία ηεο πξψηεο νινθιεξσκέλεο ειεθηξνληθήο ηξάπεδαο (Laiki eBank) ζηελ Κχπξν.
2001
• Ίδξπζε ζπγαηξηθήο ζηελ Απζηξαιία κε ηελ επσλπκία «Λατθή Σξάπεδα (Απζηξαιίαο) Λίκηηεδ».
• Λεηηνπξγία ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ζηελ Διιάδα.
2004
• Λεηηνπξγία ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ζηελ Απζηξαιία.
2005
• χζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηξάπεδαο ζην Guernsey κε ηελ επσλπκία «Laiki Bank (Guernsey) Limited».
• Δμαγνξά ηεο ζεξβηθήο ηξάπεδαο «Centrobanka a.d.», ε νπνία κεηνλνκάζηεθε ζε «Laiki Bank a.d.» θαη ζηε ζπλέρεηα ζε «Marfin
Bank JSC Belgrade».
2006
• πγρψλεπζε κε ηνπο ειιεληθνχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νκίινπο «Marfin Investment Group A.E. πκκεηνρψλ» (MIG) (πξψελ
«Marfin Financial Group») θαη «Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.», θαζψο θαη ιήςε απφθαζεο απφθηεζεο πνζνζηνχ 100% ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ ηεο «Λατθή Σξάπεδα (Διιάο) Α.Δ.».
• Μεηνλνκαζία ηεο Σξάπεδαο ζε «Marfin Popular Bank Public Co Ltd» (MPB).
2007
• πκθσλία αγνξάο πνζνζηνχ 99,21% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο νπθξαληθήο «Marine Transport Bank» («ΜΣΒ») θαη ηξηψλ
ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ.
• Ζ ζπγαηξηθή εηαηξεία ηεο MIG, «MIG Leisure Ltd», νινθιήξσζε ηελ εμαγνξά ηνπ 64,3% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο «Κππξηαθή
Γεκφζηα Δηαηξεία Σνπξηζηηθήο Αλαπηχμεσο Ληδ» («ΚΔΣΑ»), ηδηνθηήηξηαο ηνπ μελνδνρείνπ Hilton Cyprus ζηε Λεπθσζία.
• Απφθηεζε ηνπ 50% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «Αηηηθά Αθίλεηα Α.Δ.Δ.Α.Π.» απφ ηε ζπγαηξηθή ηεο εηαηξεία, MIG.
• πκθσλία γηα απφθηεζε πνζνζηνχ 43% πεξίπνπ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο «Lombard Bank Malta Plc» («LBM»), ηεο ηξίηεο
κεγαιχηεξεο ηξάπεδαο ηεο Μάιηαο.
2008
• Δμαγνξά πνζνζηνχ 50,04% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ηεο «OAO RPB - Holding», ζηελ νπνία αλήθνπλ ε ξσζηθή ηξάπεδα «ΟOΟ
Rossiysky Promyishlenny Bank (Rosprombank)», θαζψο θαη ε ζπγαηξηθή ηεο, «OOO RPB – Leasing».
• Απφθηεζε πνζνζηνχ 50,12% ηεο «AS SBM Pank» (ε νπνία κεηνλνκάζηεθε ζε «Marfin Pank Eesti AS»), εζζνληθήο ηξάπεδαο
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πνπ ιεηηνπξγεί κε 4 θαηαζηήκαηα.
• πκθσλία πψιεζεο ζηε ζπγαηξηθή εηαηξεία, «Λατθή Δπελδπηηθή Δ.Π.Δ.Τ. Γεκφζηα Δηαηξεία Ληδ», ηνπ ζπλφινπ ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ ηεο «Egnatia Financial Services (Cyprus) Ltd», ην νπνίν είρε απνθηήζεη ε Σξάπεδα ηνλ Ηνχλην ηνπ 2007.
• Τπνγξαθή ζπκθσλεηηθνχ κε ηε «Dubai Financial Group» γηα πψιεζε πξνο ηελ ηειεπηαία 53.532.184 κεηνρψλ ηεο MIG.
• Οινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία αλαδηνξγάλσζεο θαη ζπγρψλεπζεο ηεο «Λατθήο Κππξηαθήο Σξάπεδαο (Υξεκαηνδνηήζεηο) Ληδ» κε
ηελ Σξάπεδα.
• πκθσλία καθξνρξφληαο ζπλεξγαζίαο κε ηε «CNP Assurances» κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ησλ αζθαιηζηηθψλ εξγαζηψλ κέζσ ησλ
ηξαπεδηθψλ δηθηχσλ ηεο Σξάπεδαο ζε Διιάδα θαη Κχπξν.
• πκθσλία ηεο Σξάπεδαο κε MIG θαη ηνλ φκηιν WIND Διιάο γηα κηα επξεία ζηξαηεγηθή ζπλεξγαζία πξνθεηκέλνπ λα
εθκεηαιιεπηνχλ απφ θνηλνχ ηηο λέεο επθαηξίεο αλάπηπμεο ζηνλ ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ησλ ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ
ππεξεζηψλ ζηελ Διιάδα.
• Αχμεζε πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δζζνληθήο Σξάπεδαο «Marfin Pank Eesti AS» (πξψελ «AS SBM
PANK») ζην 53%.
2009
• Οινθιήξσζε ζπγρψλεπζεο ηεο «Λατθή Δπελδπηηθή Δ.Π.Δ.Τ. Γεκφζηα Δηαηξεία Ληδ» κε ηελ «CLR Capital Public Ltd»,
δεκηνπξγψληαο έηζη ην κεγαιχηεξν φκηιν παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ Κχπξν
• Αιιαγή επσλπκίαο ηεο «Λατθή Δπελδπηηθή Δ.Π.Δ.Τ. Γεκφζηα Δηαηξεία Ληδ» ζε «Marfin CLR Public Co Ltd».
• Σα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ηεο Σξάπεδαο θαη ηεο ζπγαηξηθήο ηεο «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα» απνθάζηζαλ ηελ έλαξμε ηεο
δηαδηθαζίαο ζπγρψλεπζεο ησλ δχν ηξαπεδψλ.
2010
• πκπεξίιεςε ηεο Σξάπεδαο ζην Παλεπξσπατθφ Σεζη Αληνρήο 2010, πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή Δπξσπατθψλ Αξρψλ
Σξαπεδηθήο Δπνπηείαο (CEBS), ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (ECB) θαη ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο
Κχπξνπ.
• Σν θνξπθαίν δηεζλέο πεξηνδηθφ “The Banker” ησλ Financial Times απέλεηκε ζηε «Marfin Laiki Bank» ην βξαβείν BANK OF THE
YEAR 2010 γηα ηελ Κχπξν (Πεγή: www.thebanker.com). Σν βξαβείν απνλέκεηαη ζε Σξαπεδηθνχο Οξγαληζκνχο γηα ηελ εμαηξεηηθή
πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, ηα θαηλνηφκα πξντφληα θαη ηελ ηερλνινγηθή πξσηνπνξία. Ζ βξάβεπζε απηή είλαη κηα λέα ρξπζή
ζειίδα ζηελ ηζηνξία ηνπ Οκίινπ θαη αληαλαθιά ηελ θαζεκεξηλή αλαγλψξηζε θαη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πειαηψλ ηεο. Ζ λέα
δηάθξηζε έξρεηαη λα πξνζηεζεί ζε ζεηξά άιισλ πνπ απνηεινχλ ηεθκήξηα ηεο πξσηνπνξηαθήο εξγαζίαο, θαηλνηνκίαο θαη ζηαζεξήο
αλφδνπ ηεο Σξάπεδαο. Δπηζεκαίλεηαη επίζεο πσο ε «Marfin Laiki Bank» είλαη ε κφλε Κππξηαθή Σξάπεδα πνπ ην 2010, ηηκήζεθε
κε ην Βξαβείν Αλαγλψξηζε Πνηφηεηαο ηεο JP Morgan Chase.
• χκθσλα κε ηα άξζξα 201ΗΖ θαη 201ΗΘ ηνπ (Κππξηαθνχ) πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, εμεηάζζεθε απφ ην Δπαξρηαθφ Γηθαζηήξην
Λεπθσζίαο ε θνηλή αίηεζε ηεο Σξάπεδαο θαη ηεο «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.» γηα ηελ έγθξηζε ηεο νινθιήξσζεο ηεο
δηαζπλνξηαθήο ζπγρψλεπζεο θαη εθδφζεθε απφθαζε κε ηελ νπνία νξίζζεθε ε 31.3.2011 (ψξα 12.00 κ.κ.) σο εκεξνκελία
έλαξμεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζπγρψλεπζεο.
2011
• Οινθιήξσζε δηαζπλνξηαθήο ζπγρψλεπζεο «Marfin Popular Bank Public Co Ltd» κε «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.». Απφ ηελ
έλαξμε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζπγρψλεπζεο, ήηνη απφ 1.4.2011 ε Marfin Δγλαηία Σξάπεδα ιεηηνπξγεί σο Τπνθαηάζηεκα ηεο
Σξάπεδαο ζηελ Διιάδα.
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• Οινθιήξσζε πψιεζεο ηνπ 85% ηεο Laiki Bank Australia Ltd (LBA) ζηελ Bank of Beirut s.a.l. (BOB) έλαληη ζπλνιηθνχ αληηηίκνπ
AUS$ 142,9εθ.(€103,2εθ.). Ζ Laiki Bank Australia Ltd έρεη κεηνλνκαζηεί ζε Beirut Hellenic Bank Ltd.
• Δμαγνξά ηνπ ππνινίπνπ 49,96% ηεο Ρσζηθήο ζπγαηξηθήο ηεο, OJSC RPB-Holding, κεηξηθήο εηαηξείαο ηεο OOO ROssiysky Bank
θαη ηεο OOO RPB-Leasing, έλαληη ηηκήκαηνο €51,6 εθαηνκκχξηα.

1.11 ηόρνη θαη Πξννπηηθέο / ηξαηεγηθή ηνπ Οκίινπ
ηόρνη θαη Πξννπηηθέο
Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα, αιιά θαη ηνπ επξχηεξνπ ρψξνπ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ,
είλαη ε ζπλέρηζε ηεο παγθφζκηαο πηζησηηθήο θαη νηθνλνκηθήο θξίζεο. Χο απνηέιεζκα, ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ παξακέλεη πνιχ
αζηαζέο θαη δχζθνιν λα πξνβιεθζεί. Παξάιιεια, κε βάζε ηα ηζρχνληα δεδνκέλα θαη ζηνηρεία, εθηηκάηαη πσο ε νκαινπνίεζε ησλ
αγνξψλ εμαθνινπζεί λα απαηηεί κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα.
Δλ κέζσ ηνπ αζηαζνχο θαη δχζθνια πξνβιέςηκνπ νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο, πξσηαξρηθή επηδίσμε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Οκίινπ
ΜΡΒ είλαη λα παξακείλεη ν Όκηινο θεθαιαηαθά ηζρπξφο θαη κε ςειή ξεπζηφηεηα ψζηε λα εμππεξεηνχληαη κε ηνλ θαιχηεξν
ηξφπν ηα ζπκθέξνληα ησλ κεηφρσλ ηεο ΜΡΒ θαζψο θαη ησλ πειαηψλ ηνπ Οκίινπ ΜΡΒ. Παξάιιεια, ν Όκηινο ζηνρεχεη ζηελ
ελδπλάκσζε ηεο νξγαληθήο αλάπηπμεο θαη ηε ζηαδηαθή πξνζαξκνγή ζηνπο επεξρφκελνπο θαλνληζκνχο απμεκέλσλ θεθαιαηαθψλ
απαηηήζεσλ ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ. Παξά ην δπζρεξέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, θαηά ην 2010 δηαηεξήζεθαλ ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ
Οκίινπ κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη ε εχξσζηε θεθαιαηαθή ζέζε θαζψο θαη ε αλαγθαία ξεπζηφηεηα πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη
ηηο πξνθιήζεηο ηνπ κέιινληνο.
Ζ δηνίθεζε ηνπ Οκίινπ ΜΡΒ εθηηκά πσο ε ζπλερηδφκελε ζηξαηεγηθή δηαηήξεζεο ςειήο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη ξεπζηφηεηαο,
θαζψο θαη πεξηνξηζκέλεο έθζεζεο ζηηο θιπδσληδφκελεο αγνξέο, εμαζθαιίδεη φηη ε ΜΡΒ ζα παξακείλεη έλαο ηζρπξφο ηδησηηθφο
ρξεκαηνπηζησηηθφο φκηινο.
ηξαηεγηθή ηνπ Οκίινπ
Γηαζθάιηζε θαη επέθηαζε ηεο ηξαπεδηθήο παξνπζίαο ηνπ Οκίινπ ζηελ Κύπξν
Ο Όκηινο δηαζέηεη εδξαησκέλε θαη ζηαζεξή παξνπζία ζηελ αγνξά ηεο Κχπξνπ, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειή ζπγθέληξσζε
θαη θεξδνθνξία. Καηά ζπλέπεηα, είλαη θαιά ηνπνζεηεκέλνο γηα λα αμηνπνηήζεη έλα ζεκαληηθφ κεξίδην ησλ απμεκέλσλ ηξαπεδηθψλ
εξγαζηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Κχπξνπ. Ζ δηνίθεζε ζεσξεί ηδηαίηεξα ειθπζηηθέο ηηο επθαηξίεο πνπ
πξνθχπηνπλ ζηνπο ηνκείο ησλ mainstream δαλείσλ γηα θαηνηθίεο, γηα έξγα ππνδνκήο, θαζψο θαη γηα ηελ νηθηζηηθή αλάπηπμε
πςειψλ πξνδηαγξαθψλ.
Δπέθηαζε ησλ εξγαζηώλ ηεο Γηεζλνύο Σξαπεδηθήο
Οη αλαπηπζζφκελεο εξγαζίεο ηνπ ηκήκαηνο Γηεζλνχο Σξαπεδηθήο, φπσο θαη νη ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ ζηελ Κχπξν,
θαηέρνπλ ηζρπξή ζέζε ζηελ αγνξά. Ζ δήηεζε γηα δηεζλείο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο έρεη απμεζεί, θπξίσο ιφγσ ηεο ελ εμειίμεη
ελζσκάησζεο ησλ θχξησλ αλαπηπζζφκελσλ αγνξψλ ζηε δηεζλή νηθνλνκία, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. Ζ ηζρπξή ζέζε
ηνπ Οκίινπ ζηνλ ηνκέα ηεο Γηεζλνχο Σξαπεδηθήο, ην κέγεζνο ηεο αγνξάο απηήο θαη ε δπλαηφηεηα επίηεπμεο πεξαηηέξσ θεξδνθνξίαο,
σζνχλ ηε δηνίθεζε ζε επηπξφζζεηεο επελδχζεηο ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε δηνίθεζε έρεη επελδχζεη ήδε ηφζν
ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ, φζν θαη ζε ππνδνκέο. Γεδνκέλνπ φηη ε Γηεζλήο Σξαπεδηθή απαηηεί ηελ ειάρηζηε θπζηθή παξνπζία γηα ηε
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ιεηηνπξγία ηεο, ην επίπεδν ησλ επελδχζεσλ θεθαιαίνπ πνπ απαηηείηαη είλαη πεξηνξηζκέλν, γεγνλφο πνπ εληζρχεη ηηο δπλεηηθέο
απνδφζεηο.
Αμηνπνίεζε ηεο πθηζηάκελεο πειαηεηαθήο βάζεο ηεο Γηεζλνύο Σξαπεδηθήο, κε ζθνπό ηελ εμαζθάιηζε πςειόηεξεο
πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηνπο ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ
Ζ Γηεζλήο Σξαπεδηθή ηνπ Οκίινπ, κε βάζε ηελ Κχπξν, θαζψο θαη ν ηνκέαο λαπηηιηαθψλ εξγαζηψλ, κε βάζε ηελ Διιάδα, δίλνπλ
ζηνλ Όκηιν άκεζε θαη ζπλερή πξφζβαζε ζε κηα αλαπηπζζφκελε θαη άθξσο ειθπζηηθή πειαηεηαθή βάζε. Ο Όκηινο αλακέλεη
ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πειαηεηαθήο βάζεο πξνο ηελ επίηεπμε απμαλφκελεο θεξδνθνξίαο ζε ηνκείο κε
πςειφηεξε πξνζηηζέκελε αμία. Ο Όκηινο ζθνπεχεη λα αλαπηχμεη νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πειαηεία, πνπ ζα
ζπκπεξηιακβάλεη, εθηφο απφ ηελ πεξεηαίξσ επέθηαζε ηεο πίζησζεο, ηε δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ θαζψο θαη ηελ πξνζθνξά
πξντφλησλ θεθαιαηαγνξάο. Ζ Γηνίθεζε ζεσξεί φηη ε παξαπάλσ δέζκε ππεξεζηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηιεθηηθή ηνπηθή
παξνπζία ηνπ Οκίινπ ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, ζα επηηξέςεη ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ δηείζδπζεο ζηηο αγνξέο ησλ
ρσξψλ απηψλ, θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ηνπ.

Δπηιεθηηθή αλάπηπμε ζηηο δηεζλείο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Οκίινπ
Ο Όκηινο έρεη εμαζθαιίζεη θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηε κειινληηθή αλάπηπμή ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο, ζηηο νπνίεο ε
δηνίθεζε πηζηεχεη φηη πξνζθέξνληαη ειθπζηηθέο επθαηξίεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηε εξβία, ε νηθνλνκηθή χθεζε πνπ αθνινχζεζε
ηελ παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, απνδείρζεθε επηφηεξε απ‟ φηη ζηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο.
Δπηπξφζζεηα, ε ελδερφκελε πξνζρψξεζε ηεο εξβίαο ζηελ ΔΔ, ζα ιεηηνπξγήζεη σο κνριφο πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ηεο ρψξαο. Ζ
Οπθξαλία, έρνληαο μεπεξάζεη κηα πεξίνδν πνιηηηθψλ αλαηαξαρψλ, κε ηε βνήζεηα ηνπ ΓΝΣ θαη ηνπ ζρεηηθνχ πξνγξάκκαηνο
ζηήξημεο, έρεη αξρίζεη λα παξνπζηάδεη ζεκάδηα αλάθακςεο, θπξίσο σο απνηέιεζκα ησλ ζεηηθψλ απνδφζεσλ ησλ εμαγσγψλ ηεο. Χο
εθ ηνχηνπ ελδέρεηαη λα ππάξμεη ζεηηθή επηξξνή ζηελ εκπηζηνζχλε ησλ θαηαλαισηψλ θαη θαη‟ επέθηαζε ζηηο θαηαλαισηηθέο δαπάλεο.
Ο Όκηινο ζθνπεχεη λα αμηνπνηήζεη ηηο ζεηηθέο εμειίμεηο ζηηο αγνξέο απηέο, επηθεληξψλνληαο ζε θνκβηθά ηξαπεδηθά πξντφληα γηα ηηο
κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο. ηνρεχεη, επίζεο, λα κεγηζηνπνηήζεη ηηο ζπλέξγεηεο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ
Οκίινπ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξεη νινθιεξσκέλα θαη ζπκπιεξσκαηηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο ζηνπο ηνπηθνχο εηαηξηθνχο
πειάηεο ηνπ. Ζ Γηνίθεζε εθηηκά φηη παξφκνηεο επθαηξίεο ζα παξνπζηαζηνχλ ζχληνκα θαη ζηε Ρνπκαλία, αλ θαη ζα απαηηεζεί
εθηελέζηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ πιήξε αμηνπνίεζή ηνπο.

Δλίζρπζε ηεο απνδνηηθόηεηαο ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ Οκίινπ
Ο Όκηινο έρεη επεθηαζεί κέζσ ελφο ζπλδπαζκνχ νξγαληθήο αλάπηπμεο θαη κίαο ζεηξάο εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ. Παξά ηε
ζεκαληηθή πξφνδν πνπ έρεη ζεκεησζεί κέρξη ζηηγκήο, φζνλ αθνξά ηελ ελνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ ησλ πξφζθαηα εμαγνξαζζεηζψλ
νληνηήησλ, ε Γηνίθεζε πηζηεχεη φηη εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ ζεκαληηθέο επθαηξίεο εμνξζνινγηζκνχ ησλ εξγαζηψλ ηνπ Οκίινπ,
εληζρχνληαο έηζη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη κεηψλνληαο ηα ιεηηνπξγηθά ηνπ θφζηε. Σα ηειεπηαία δχν ρξφληα, ν Όκηινο έρεη
ζεκεηψζεη ζεκαληηθή πξφνδν πξνο ηε δεκηνπξγία εηαηξηθήο δνκήο βαζηζκέλεο ζε Οκηιηθέο δηεπζχλζεηο. Σαπηφρξνλα δηελεξγνχληαη
ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ, κε ζθνπφ ηελ πιήξε πηνζέηεζε ελφο επηρεηξεζηαθνχ κνληέινπ
επηθεληξσκέλνπ ζηνλ ηνκέα απηφ. Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία, πνπ ζα νδεγήζεη ζηε βειηίσζε ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο, ζηελ
επηηάρπλζε ηεο ελνπνίεζήο ησλ εξγαζηψλ θαη ζπζηεκάησλ, θαη ζηε δεκηνπξγία πην απνηειεζκαηηθνχ πιαηζίνπ δηαρείξηζεο
θηλδχλσλ, αλακέλεηαη λα εληζρπζεί πεξαηηέξσ κε ηελ ζπγρψλεπζε ηεο MPB κε ηε «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα A.E.» πνπ
νινθιεξψζεθε ζηηο 31 Μαξηίνπ 2011.
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Δλίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο βάζεο γηα λα εμαζθαιηζηεί ε πεξαηηέξσ ζηξαηεγηθή αλάπηπμε
Παξφιν πνπ ν Όκηινο δηαζέηεη ηζρπξή θεθαιαηαθή ζέζε, ε δηνίθεζε πξνβιέπεη φηη νη ξπζκηζηηθέο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ζα
απμεζνχλ ζην εγγχο κέιινλ, ίζσο θαη ζεκαληηθά, σο απνηέιεζκα, κεηαμχ άιισλ, ησλ επηθείκελσλ θαλνληζκψλ ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ.
Χο εθ ηνχηνπ, ν Όκηινο έρεη απνθαζίζεη λα πξνρσξήζεη ζε αχμεζε ηνπ Πξσηνβάζκηνπ Κεθαιαίνπ ηνπ πνπ δηελεξγείηαη κέζσ ηεο
παξνχζεο έθδνζεο ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη φηη ζα είλαη ζε ζέζε λα
θαιχςεη ηηο κειινληηθέο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ηνπ, θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ νξγαληθψλ ζηξαηεγηθψλ ηνπ ζηφρσλ. Ζ
αλάπηπμε απηή βαζίδεηαη ζε ηξεηο ππιψλεο: α) ζηε δηαζθάιηζε ηεο ήδε ηζρπξήο παξνπζίαο ηνπ Οκίινπ ζηελ ηαρέσο
αλαπηπζζφκελε θππξηαθή αγνξά, β) ζηελ αμηνπνίεζε ηεο ηαρχηαηα αλαπηπζζφκελεο βάζεο πειαηψλ ηεο Γηεζλνχο Σξαπεδηθήο, πνπ
ζα επηηξέςεη ζηνλ Όκηιν ηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο, εζηηάδνληαο ζηηο πην επηθεξδείο εξγαζίεο ηεο
ζπκβνπιεπηηθήο ηξαπεδηθήο θαη γ) ζηελ επηιεθηηθή επέθηαζε ηνπ Οκίινπ ζηηο ρψξεο ηηο αλαδπφκελεο Δπξψπεο, κε έκθαζε ζηελ
εμππεξέηεζε ησλ Διιήλσλ, Κππξίσλ θαη μέλσλ πειαηψλ ηεο, ζηηο ρψξεο απηέο.

1.12 Κύξηνη Μέηνρνη
Καηά ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, νη κέηνρνη πνπ θαηέρνπλ άκεζα ή έκκεζα πνζνζηφ πέξαλ ηνπ 5% ηνπ
εθδνζέληνο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο είλαη:
ΜΔΣΟΥΟ

ΑΜΔΟ ΠΟΟΣΟ

ΔΜΜΔΟ ΠΟΟΣΟ

ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΟΟΣΟ

ΤΜΜΔΣΟΥΖ

ΤΜΜΔΣΟΥΖ

ΤΜΜΔΣΟΥΖ

Dubai Financial Limited Liability Company

18,62%

0,00%

18,62%

Marfin Investment Group Α.Δ. πκκεηνρψλ

9,45%

0,00%

9,45%

ύλνιν (επί 1.470.283.933 κεηνρώλ)

28,07%

Όινη νη κέηνρνη θαηέρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα ςήθνπ.
ηηο 16 Μαΐνπ 2011, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο κεηφρσλ αλεξρφηαλ ζε 94.610.
1.13

πλνπηηθά Δλνπνηεκέλα Οηθνλνκηθά ηνηρεία

Σα πην θάησ ζπλνπηηθά ζηνηρεία γηα ηα έηε 2008, 2009 θαη 2010 βαζίδνληαη ζηηο εηήζηεο ειεγκέλεο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο
Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ γηα ηα ππφ αλαθνξά έηε, νη νπνίεο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηα ΓΠΥΑ θαη έρνπλ δεκνζηεπζεί φπσο
πξνβιέπεηαη απφ ηελ θππξηαθή λνκνζεζία.
Ο ελνπνηεκέλνο ηζνινγηζκφο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 έρεη αλαπξνζαξκνζηεί γηα λα αληηθαηνπηξίζεη ηηο αλαπξνζαξκνγέο ζηελ
πξνθαηαξθηηθή ινγηζηηθή ζε ζρέζε κε ηα πξνθαηαξθηηθά απνηειέζκαηα ηνπ επηκεξηζκνχ ηνπ ηηκήκαηνο αγνξάο γηα ηελ απφθηεζε
ηεο «Lombard Bank Malta Plc» θαη ηεο «Rossiysky Promyishlenny Bank Company Ltd (Rosprombank)».
εκεηψλεηαη φηη, ηα ινγηζηηθά πξφηππα πνπ απαηηνχληαη κε βάζε ηνπο πεξί Αμηψλ θαη Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ Νφκνπο θαη
Καλνληζκνχο είλαη ηα ΓΠΥΑ, ηα νπνία πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζπλάδνπλ κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξί
Δηαηξεηψλ Νφκνπ, Κεθ.113, ηεο Κχπξνπ.
Οη εηήζηεο εθζέζεηο θαη νη ειεγκέλεο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Σξάπεδαο γηα ηα έηε πνπ έιεμαλ ζηηο 31
Γεθεκβξίνπ 2008, 2009 θαη 2010, είλαη δηαζέζηκεο γηα επηζεψξεζε ζην εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο Σξάπεδαο θαηά ηηο ζπλήζεηο
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ψξεο εξγαζίαο ηεο Σξάπεδαο, ελψ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Σξάπεδαο,
www.laiki.com („ρέζεηο κε Δπελδπηέο‟).
Οη κεηαβνιέο ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ πγθξνηήκαηνο παξνπζηάδνληαη ζηελ Δλφηεηα 4.7.1

ΔΛΔΓΜΔΝΑ
31.12.2010
€ „000

ΔΛΔΓΜΔΝΑ
31.12.2009
€ „000

ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΜΔΝΑ
ΔΛΔΓΜΔΝΑ
31.12.2008
€ „000

Καζαξά έζνδα απφ ηφθνπο

709.543

635.788

744.404

Καζαξά έζνδα απφ δηθαηψκαηα θαη πξνκήζεηεο

200.481

227.913

286.739

1.012.410

1.074.853

1.085.286

114.674

217.797

367.175

Κέξδνο έηνπο

89.228

170.379

403.345

Κέξδνο πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο ηεο Σξάπεδαο

87.080

173.872

394.563

Έζνδα απφ εξγαζίεο
Κέξδνο πξηλ απφ ηε θνξνινγία

Κέξδνο αλά κεηνρή – γηα ην θέξδνο πνπ αλαινγεί ζηνπο
κεηφρνπο ηεο Σξάπεδαο - ζελη

10,2

20,8

48,3

Υνξεγήζεηο

26.417.333

25.082.163

23.427.226

χλνιν πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ

42.580.486

41.828.363

38.367.152

Καηαζέζεηο πειαηψλ

25.508.361

23.885.776

24.828.269

1.267.931

1.050.501

725.907

38.939.112

38.069.120

34.797.576

3.641.374

3.759.243

3.569.576

31.12.2010

31.12.2009

31.12.2008

1,82%

1,72%

2,40%

104,0%

104,0%

94,4%

100

100

61

3,8%

7,7%

18,3%

Απφδνζε κέζνπ φξνπ ζηνηρείσλ
Δλεξγεηηθνχ (RoA)

0,21%

0,42%

1,16%

Γείθηεο Δμφδσλ πξνο Έζνδα

63,8%

58,1%

54,5%

Γαλεηαθφ θεθάιαην
χλνιν ππνρξεψζεσλ
χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ

Οη θχξηνη δείθηεο απφδνζεο ηνπ Οκίινπ, γηα ηα έηε 2008, 2009 θαη 2010 δηακνξθψζεθαλ σο εμήο:

Καζαξφ πεξηζψξην επηηνθίνπ
Υνξεγήζεηο/Καηαζέζεηο
Πξνβιέςεηο πξνο ρνξεγήζεηο
(κνλάδεο βάζεο)
Απνδνηηθφηεηα Δλζψκαησλ
Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (RoTE)

Πεγή: Επεμεξγαζία νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ από ηελ Τξάπεδα.
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ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, παξαηίζεληαη ζηνηρεία γηα ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε ηνπ Οκίινπ, θαζψο θαη ππνινγηζκνί ησλ
δεηθηψλ δαλεηαθνχ πξνο ίδηα θεθάιαηα θαη θεθαιαηαθήο επάξθεηαο.

ΔΛΔΓΜΔΝΑ
31.12.2010
€ „000

ΔΛΔΓΜΔΝΑ
31.12.2009
€ „000

ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΜΔΝΑ
ΔΛΔΓΜΔΝΑ
31.12.2008
€ „000

Ίδηα Κεθάιαηα
Μεηνρηθφ θεθάιαην
Απνζεκαηηθφ απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην
Απνζεκαηηθά
πκθέξνλ κεηνςεθίαο

720.930

705.607

2.179.146

2.144.141

447.815

735.846

580.073

105.863

123.321

139.755

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ

3.641.374

3.759.243

3.569.576

Γαλεηαθό Κεθάιαην

1.267.931

1.050.501

725.907

Λόγνο Γαλεηαθνύ Κεθαιαίνπ πξνο Ίδηα Κεθάιαηα 1

34,8%

27,9%

20,3%

Γείθηεο Kεθαιαηαθήο Eπάξθεηαο

11,6%

11,5%2

10,1%2

1,2

2

834.799
2.252.897

Πεγή: Επεμεξγαζία νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ από ηελ Τξάπεδα.

Μεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ πξνηεηλόκελνπ κεξίζκαηνο, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Κεληξηθήο Τξάπεδαο ηεο Κύπξνπ.
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1.14 ηνηρεία γηα πλαιιαγέο κε πλδεδεκέλα Μέξε γηα ηα έηε 2008, 2009 θαη 2010
Οη ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε θαηά ηα έηε 2008, 2009 θαη 2010 νη νπνίεο βεβαηψλεηαη φηη δηεμήρζεζαλ ζηε ζπλήζε πνξεία
ησλ εξγαζηψλ ηεο Σξάπεδαο, κε ζπλήζεηο εκπνξηθνχο φξνπο θαη κεηά απφ έγθξηζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Σξάπεδαο,
παξαηίζεληαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα. Απφ ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ δελ
έρεη πξνθχςεη νπζηψδεο κεηαβνιή ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξαηίζεληαη ζρεηηθά κε ηηο ζπλαιιαγέο ζπλδεδεκέλσλ πξνζψπσλ.
ΑΡΗΘΜΟ

ΑΡΗΘΜΟ

ΑΡΗΘΜΟ

ΔΛΔΓΜΔΝΑ

ΔΛΔΓΜΔΝΑ

ΔΛΔΓΜΔΝΑ

ΤΜΒΟΤΛΧΝ

ΤΜΒΟΤΛΧΝ

ΤΜΒΟΤΛΧΝ

2010

2009

2008

2010

2009

2008

€„000

€„000

€„000

Πέξαλ ηνπ 1% ησλ θαζαξψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ
Οκίινπ

2

2

2

323.610

307.732

271.744

Κάησ ηνπ 1% ησλ θαζαξψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ
Οκίινπ

12

11

12

12.721

9.073

8.339

14

13

14

336.331

316.805

280.083

ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΒΑΗΚΑ
ΓΗΔΤΘΤΝΣΗΚΑ ΣΔΛΔΥΖ
Υνξεγήζεηο ζε κέιε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη
ζπλδεδεκέλα πξφζσπα:

Υνξεγήζεηο ζε άιια βαζηθά
δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη
ζπλδεδεκέλα πξφζσπα
χλνιν Υνξεγήζεσλ

12.653

12.926

7.153

348.984

329.731

287.236

39.420

38.418

14.239

Δλδερόκελεο θαη αλεηιεκκέλεο
ππνρξεώζεηο γηα εγγπήζεηο
θαη πηζηώζεηο:
Δγγπήζεηο ζε κέιε ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη
ζπλδεδεκέλα πξόζσπα:
Πέξαλ ηνπ 1% ησλ θαζαξψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ
Οκίινπ
Κάησ ηνπ 1% ησλ θαζαξψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ
Οκίινπ

1

-

-

39.421

38.418

14.239

Πέξαλ ηνπ 1% ησλ θαζαξψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ
Οκίινπ

2.898

9

14.603

χλνιν πηζηψζεσλ

2.898

9

14.603

χλνιν δαλείσλ, ρνξεγήζεσλ
θαη άιισλ ππνρξεψζεσλ

391.303

368.158

316.078

Δκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο

426.975

406.041

382.521

ύλνιν εγγπήζεσλ
Πηζηώζεηο ζε κέιε ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη
ζπλδεδεκέλα πξόζσπα:

Έζνδα απφ ηφθνπο

14.873

10.210

13.598

Καηαζέζεηο

33.559

119.118

122.939

993

3.238

7.217

Έμνδα απφ ηφθνπο
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Γελ ππάξρνπλ ελδερφκελεο θαη αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο πξνο άιια βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ Οκίινπ.
Οη εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο παξνπζηάδνληαη ζπζζσξεπκέλεο ζηνλ πην πάλσ πίλαθα θαη ζπλεπψο δχλαηαη θάπνηεο επί κέξνπο
ρνξεγήζεηο ή θαη άιιεο ππνρξεψζεηο λα κελ θαιχπηνληαη εμνινθιήξνπ κε εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο. Σν πνζφ ησλ ρνξεγήζεσλ
θαη άιισλ ππνρξεψζεσλ πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ εμαζθαιίζεηο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ, 2010 αλέξρεηαη ζε €67.979.000 (2009:
€60.540.000).
Σα ζπλδεδεκέλα πξφζσπα πεξηιακβάλνπλ ηε ζχδπγν, ηα αλήιηθα ηέθλα θαζψο θαη εηαηξείεο ζηηο νπνίεο ηα βαζηθά δηεπζπληηθά
ζηειέρε θαηέρνπλ, άκεζα ή έκκεζα, ηνπιάρηζηνλ ην 20% ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ ζε γεληθή ζπλέιεπζε, ή είλαη δηνηθεηηθνί
ζχκβνπινη ή έρνπλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηνλ έιεγρφ ηνπο.
Άιιεο ζπλαιιαγέο κε βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε
Καηά ην 2010, ν Όκηινο είζπξαμε πξνκήζεηεο απφ ρξεκαηηζηεξηαθέο πξάμεηο βαζηθψλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη ησλ
ζπλδεδεκέλσλ ηνπο πξνζψπσλ χςνπο €194.000 (2009: €46.000, 2008: €164.000) θαη πξνέβε ζε αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ
χςνπο €243.000 (2009: €148.000, 2008: €214.000) απφ εηαηξείεο ζπλδεδεκέλεο κε ηνλ φκηιν Λαλίηε. Δπηπξφζζεηα, ην 2008 ν
Όκηινο πξνέβε ζε πψιεζε γεο ζε εηαηξεία ζπλδεδεκέλε κε ηνλ φκηιν Λαλίηε κε ηίκεκα €29.600.000 θαη θέξδνο €14.200.000.
Οη πην πάλσ ζπλαιιαγέο γίλνληαη κέζα ζηα πιαίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε.

Ακνηβέο βαζηθώλ δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ Οκίινπ

31.12.2010

31.12.2009

31.12.2008

€„000

€„000

€ „000

187

110

190

1.403

1.396

1.704

74

71

72

Γηθαηώκαηα πξνο Γηνηθεηηθνύο πκβνύινπο σο κέιε
Απνιαβέο Γηνηθεηηθώλ πκβνύισλ ππό εθηειεζηηθή ηδηόηεηα:
Μηζζνί θαη άιια βξαρππξφζεζκα σθειήκαηα

Δηζθνξέο εξγνδφηε γηα θνηλσληθέο αζθαιίζεηο
Γαπάλε πξνγξάκκαηνο παξνρήο σθειεκάησλ αθππεξέηεζεο

126

118

95

1.603

1.585

1.871

298

290

320

1.628

1.214

1.129

Δηζθνξέο εξγνδφηε γηα θνηλσληθέο αζθαιίζεηο

76

53

57

Γαπάλε πξνγξάκκαηνο παξνρήο σθειεκάησλ αθππεξέηεζεο

36

31

26

1.740

1.298

1.212

922

1.026

1.381

4.750

4.309

4.974

Γηθαηώκαηα γηα ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο πξνο Γηνηθεηηθνύο
πκβνύινπο ππό κε εθηειεζηηθή ηδηόηεηα
Ακνηβή άιισλ βαζηθώλ δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ:
Μηζζνί θαη άιια βξαρππξφζεζκα σθειήκαηα

Κόζηνο παξνρώλ βαζηθώλ δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ πνπ
εμαξηώληαη από ηελ αμία κεηνρώλ
ύλνιν ακνηβώλ βαζηθώλ δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ
Πεγή: Επεμεξγαζία νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ από ηελ Τξάπεδα.

Δπηπξφζζεηα, θαηά ην 2009, παξαρσξήζεθε ζηα βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε θηινδψξεκα χςνπο €2,2 εθ. κε βάζε ηα
απνηειέζκαηα ηνπ 2008 θαη ην νπνίν ρξεψζεθε ζηα απνηειέζκαηα ηνπ 2008.
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Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ 2009, ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ζπκκεηέρνπλ ζην ρέδην Παξνρήο Γεζκεπκέλσλ Μεηνρψλ
(Restricted Stock Scheme) πνπ έρεη ζεζπηζηεί γηα ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ Οκίινπ. Σν ρέδην πξνλνεί ηελ αγνξά κεηνρψλ ηεο
Σξάπεδαο επ‟ νλφκαηη ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ Οκίινπ, ηηο νπνίεο δελ κπνξνχλ λα πσιήζνπλ γηα πεξίνδν 3 εηψλ. Οη
κεηνρέο ζα απνδεζκεχνληαη ζηαδηαθά βάζεη απφδνζεο κεηαμχ ησλ εηψλ 2011 – 2013.
Βάζεη ηνπ ρεδίνπ, ν αξηζκφο ησλ κεηνρψλ πνπ ζα ιάβεη ν θάζε χκβνπινο είλαη σο εμήο: Δπζχκηνο Μπνπινχηαο 401.000,
Παλαγηψηεο Κνπλλήο 229.000, Υξίζηνο ηπιηαλίδεο 229.000, Διεπζέξηνο Υηιηαδάθεο 115.000 θαη Αλδξέαο Βγελφπνπινο
(Δθηειεζηηθφο χκβνπινο κέρξη ηηο 9 Φεβξνπαξίνπ, 2010) 573.000. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ κεηνρψλ πνπ ζα ιάβνπλ ηα άιια
βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε είλαη 889.000.
Ο αξηζκφο ησλ Γηθαησκάησλ Πξναίξεζεο Αγνξάο Μεηνρψλ γηα ηνλ θάζε χκβνπιν, απφ ηα νπνία δελ είρε εμαζθεζεί θαλέλα κέρξη
θαη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ, 2010 ήηαλ σο εμήο: Αλδξέαο Βγελφπνπινο 6.000.000, Δπζχκηνο Μπνπινχηαο 3.500.000, Υξίζηνο
ηπιηαλίδεο 1.750.000, Παλαγηψηεο Κνπλλήο 1.750.000, Διεπζέξηνο Υηιηαδάθεο 1.250.000, Μάξθνο Φφξνο 500.000, Νενθιήο
Λπζάλδξνπ, Βαζίιεο Θενραξάθεο, Πιάηνλ Δ. Λαλίηεο θαη Κσλζηαληίλνο Μπισλάο απφ 300.000 θαη ηέιηνο ηπιηαλνχ 200.000.
Ο αξηζκφο ησλ Γηθαησκάησλ γηα ηα άιια βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε, απφ ηα νπνία δελ είρε εμαζθεζεί θαλέλα κέρξη θαη ηελ 31
Γεθεκβξίνπ, 2010 ήηαλ 9.500.000.
Δπηπξνζζέησο ησλ πην πάλσ, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ απερψξεζαλ έιαβαλ:
ΔΛΔΓΜΔΝΑ

ΔΛΔΓΜΔΝΑ

ΔΛΔΓΜΔΝΑ

31.12.2010

31.12.2009

31.12.2008

€„000

€„000

€ „000

Γηθαηώκαηα σο κέιε

-

-

10

Γηθαηώκαηα γηα ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο

-

-

-

Μηζζνί θαη άιια βξαρππξφζεζκα σθειήκαηα

-

-

-

Δηζθνξέο εξγνδφηε γηα θνηλσληθέο αζθαιίζεηο

-

-

-

Γαπάλε πξνγξάκκαηνο παξνρήο σθειεκάησλ αθππεξέηεζεο

-

-

-

ύληαμε (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηζθνξώλ ηνπ εξγνδόηε)

-

-

-

Πιεξσκέο θαηά ηνλ ηεξκαηηζκό ππεξεζηώλ

-

-

-

ύλνιν ακνηβώλ

-

-

10

Απνιαβέο ππό εθηειεζηηθή ηδηόηεηα:

Σν 2008, ηα βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε πεξηιάκβαλαλ ηα 14 κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 5 είραλ
εθηειεζηηθά θαζήθνληα, θαζψο θαη ηα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Οκίινπ θαη ηελ Οηθνλνκηθφ Γηεπζπληή Οκίινπ.
Σν 2009, ηα βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε πεξηιάκβαλαλ ηα 13 κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 5 είραλ
εθηειεζηηθά θαζήθνληα, θαζψο θαη ηα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Οκίινπ θαη ηελ Οηθνλνκηθφ Γηεπζπληή Οκίινπ.
Σν 2010, ηα βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε πεξηιάκβαλαλ ηα 14 κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 4 είραλ
εθηειεζηηθά θαζήθνληα, ηα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Οκίινπ θαη ηελ Οηθνλνκηθφ Γηεπζπληή Οκίινπ.
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πλαιιαγέο κε άιια ζπλδεδεκέλα κέξε
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, ππήξραλ ηα αθφινπζα ππφινηπα κε άιια ζπλδεδεκέλα κέξε:
2010

2009

ΔΗΠΡΑΚΣΔΑ

ΠΛΖΡΧΣΔΑ

ΔΗΠΡΑΚΣΔΑ

ΠΛΖΡΧΣΔΑ

€ „000

€ „000

€ „000

€ „000

7.412

227.922

6.656

205.077

60

9.117

-

23.294

Δλνπνηεκέλνο ηζνινγηζκόο
Όκηινο Marfin Insurance Holdings Ltd
(ζπλδεδεκέλε εηαηξεία)
JCC Payment Systems Ltd
(ζπλδεδεκέλε εηαηξεία)
Σακεία Πξνλνίαο πξνζσπηθνχ Οκίινπ ζηελ Κχπξν

5

28.788

-

17.429

7.477

265.827

6.656

245.800

Δπηπξφζζεηα, ν φκηινο Marfin Insurance Holdings Ltd θαηείρε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ, 2010 νκνινγηαθά δάλεηα θαη δαλεηαθφ θεθάιαην
ηνπ Οκίινπ νλνκαζηηθήο αμίαο χςνπο €39,9 εθ. (2009: €15,1 εθ.).
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010, πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη αθφινπζεο ζπλαιιαγέο κε άιια ζπλδεδεκέλα
κέξε:
2010
ΔΟΓΑ
ΔΞΟΓΑ
€ „000
€ „000

2009
ΔΟΓΑ
ΔΞΟΓΑ
€ „000
€ „000

Δλνπνηεκέλε θαηάζηαζε ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ
Όκηινο Marfin Insurance Holdings Ltd (ζπλδεδεκέλε εηαηξεία)

1.668

11.626

JCC Payment Systems Ltd (ζπλδεδεκέλε εηαηξεία)

4

Σακεία Πξνλνίαο πξνζσπηθνχ Οκίινπ ζηελ Κχπξν

41

Dubai Financial Limited Liability Company (θχξηνο κέηνρνο)

3.733

12.955

862

3

1.140

694

20

700

-

-

560

-

1.713

13.182

4.316

14.795

Δπηπξφζζεηα, θαηά ην 2010 ν Όκηινο εηζέπξαμε κέξηζκα χςνπο €7.500.000 (2009: €1.872.000) απφ ηελ JCC Payment
Systems Ltd θαη €5.329.000 (2009: €2.867.000) απφ ηνλ φκηιν Marfin Insurance Holdings Ltd.

21

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

1.15 Πιεξνθνξίεο γηα ηελ έθδνζε Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ Aόξηζηεο
Γηάξθεηαο
Πην θάησ αλαθέξνληαη πεξηιεπηηθά νη βαζηθνί φξνη ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ.
Πξνζθεξόκελεο αμίεο

Μεηαηξέςηκα κε-ζσξεπηηθά αμηφγξαθα εληζρπκέλνπ θεθαιαίνπ αφξηζηεο
δηάξθεηαο („Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ‟, „ΜΑΔΚ‟)

Δπίηξνπνο

Με Έγγξαθν Δκπηζηεχκαηνο εκεξνκελίαο 9 Μαΐνπ 2011, ε Σξάπεδα δηφξηζε
νο
νο
ηελ Omnium Corporate and Trustee Services Limited, Era House, 7 -12
φξνθνο, Γηαγφξνπ 2, 1097 Λεπθσζία σο Δπίηξνπν (Trustee) ησλ ππφ έθδνζε
ΜΑΔΚ. Ο Δπίηξνπνο είλαη επηθνξηηζκέλνο κε ηελ επζχλε δηαθχιαμεο ησλ
δηθαησκάησλ ησλ θαηφρσλ ησλ ΜΑΔΚ θαη ησλ δηθαηνχρσλ ηφθνπ. Οη πξφλνηεο
ηνπ Δγγξάθνπ Δκπηζηεχκαηνο είλαη δεζκεπηηθέο γηα θάζε πξφζσπν ην νπνίν ζα
απνθηήζεη ΜΑΔΚ.

Ολνκαζηηθή αμία

€1 αλά ΜΑΔΚ

Τηκή έθδνζεο

ην άξηην (€1 αλά ΜΑΔΚ)

Σθνπόο έθδνζεο

Ζ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο βάζεο ηεο Σξάπεδαο κε Πξσηνβάζκην
Κεθάιαην, βνεζψληαο ζηε δηαηήξεζε ηζρπξψλ θαη αληαγσληζηηθψλ δεηθηψλ
θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη ηε ζηαδηαθή πξνζαξκνγή ζηνπο επεξρφκελνπο
θαλνληζκνχο απμεκέλσλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ ηεο Βαζηιείαο III.

Αλαινγία θαη κέγεζνο έθδνζεο



Έλα (1) ΜΑΔΚ νλνκαζηηθήο αμίαο €1,00 γηα θάζε πέληε (5) κεηνρέο ηεο
Σξάπεδαο



πλνιηθφ πνζφ έθδνζεο €294.056.786

Ζ παξνχζα πξνζθνξά απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο κεηφρνπο ηεο Σξάπεδαο πνπ
ζα είλαη εγγεγξακκέλνη, ηφζν ζην Κεληξηθφ Απνζεηήξην/Μεηξψν ηνπ
Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ («ΥΑΚ») φζν θαη ζην χζηεκα Άπισλ Σίηισλ
(«ΑΣ») ησλ Διιεληθψλ Υξεκαηηζηεξίσλ Α.Δ («ΔΥΑΔ»), ζηηο 26 Μαΐνπ 2011
(Ζκεξνκελία Αξρείνπ / record date).
Ζ παξνχζα δεκφζηα πξνζθνξά δελ απεπζχλεηαη κε θαλέλα ηξφπν ή ηχπν
(έγγξαθν ή άιιν), άκεζα ή έκκεζα, εληφο ή πξνο ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ηνλ
Καλαδά, ηελ Απζηξαιία, ηε Νφηην Αθξηθή, ηελ Ηαπσλία ή νπνηαδήπνηε άιιε
εμαηξνχκελε ρψξα (“Δμαηξνχκελεο Υψξεο”).
Γηάξθεηα
Δπηηόθην θαη πιεξσκή ηόθσλ

Αφξηζηε δηάξθεηα, ρσξίο εκεξνκελία ιήμεο.







Μεηαηξνπή ζε κεηνρέο ζηελ επηινγή
ηνπ θαηόρνπ ΜΑΔΚ

Σα ΜΑΔΚ ζα θέξνπλ ζηαζεξφ επηηφθην 7% εηεζίσο
Ο ηφθνο ζα ππνινγίδεηαη ζε βάζε έηνπο 360 κεξψλ θαη ζα θαηαβάιιεηαη
ζε ηξηκεληαία βάζε αθνχ απνθφπηνληαη νη αλάινγεο εηζθνξέο ή/θαη
θνξνινγίεο ζχκθσλα κε ηνπο εθάζηνηε ηζρχνληεο λφκνπο
Σα ΜΑΔΚ δε ζα θέξνπλ ηφθν απφ ηελ εκεξνκελία κεηαηξνπήο / εμαγνξάο/
αγνξάο. ε πεξίπησζε άζθεζεο ηνπ Γηθαηψκαηνο Μεηαηξνπήο απφ ηνλ
Κάηνρν, θάζε ΜΑΔΚ παχεη λα θέξεη ηφθν απφ ηελ Ζκεξνκελία Πιεξσκήο
Σφθνπ πνπ ακέζσο πξνεγείηαη ηεο ζρεηηθήο εκεξνκελίαο κεηαηξνπήο
Ο ηφθνο ζα πιεξψλεηαη κφλν απφ δηαλεκεηέα απνζεκαηηθά (distributable
items).

Οη Κάηνρνη ΜΑΔΚ ζα έρνπλ ηελ επηινγή λα ηα κεηαηξέςνπλ ζε ζπλήζεηο
κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο ζηηο αθφινπζεο εκεξνκελίεο θαη φξνπο:
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Πξψην 15λζήκεξν Μαξηίνπ, Μαΐνπ, επηεκβξίνπ θαη Ννεκβξίνπ θάζε
έηνπο, κε πξψηε Πεξίνδν Μεηαηξνπήο ηελ 1-15 επηεκβξίνπ 2011 θαη
ηειεπηαία ηελ 1-15 Μαΐνπ 2016.

Ζ Σηκή Μεηαηξνπήο γηα φιεο ηηο Πεξηφδνπο Μεηαηξνπήο είλαη €1,80 αλά
ζπλήζε κεηνρή ηεο Σξάπεδαο (θαη ζα ππφθεηηαη ζε ζπλήζεηο
αλαπξνζαξκνγέο γηα εηαηξηθέο πξάμεηο, κε ειάρηζηε ηηκή ηελ νλνκαζηηθή
αμία αλά ζπλήζε κεηνρή, ζήκεξα €0,85)

Ζ αλαινγία κεηαηξνπήο ζα πξνθχπηεη κε δηαίξεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο
ησλ ΜΑΔΚ κε ηελ ηζρχνπζα Σηκή Μεηαηξνπήο
Δάλ κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο ηειεπηαίαο Πεξηφδνπ Μεηαηξνπήο, ε
ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ηεο κεηνρήο είλαη πςειφηεξε απφ ηελ Σηκή Μεηαηξνπήο
ηεο ηειεπηαίαο Πεξηφδνπ Μεηαηξνπήο θαη ππάξρνπλ ΜΑΔΚ γηα ηα νπνία νη
Κάηνρνη ηνπο δελ έρνπλ αζθήζεη ην Γηθαίσκα Μεηαηξνπήο, ε ηξάπεδα ζα έρεη
ην δηθαίσκα, εληφο 45 εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο ηειεπηαίαο Πεξηφδνπ
Μεηαηξνπήο λα πξνβεί ζε απηφκαηε κεηαηξνπή ησλ ΜΑΔΚ ζε κεηνρέο,
εθφζνλ ππάξρεη ελδηαθέξνλ γηα αγνξά κεηνρψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ
ηέηνηα κεηαηξνπή ζε ηηκή πςειφηεξε απφ ηελ Σηκή Μεηαηξνπήο θαη κε βάζε
αλέθθιεηεο δεζκεχζεηο πνπ ζα ιάβεη ε Σξάπεδα πξνο ην ζθνπφ απηφ. ε
ηέηνηα πεξίπησζε, ε Σξάπεδα ζα πιεξψζεη ζηνπο Καηφρνπο ησλ ΜΑΔΚ ηελ
νλνκαζηηθή αμία ηνπ θεθαιαίνπ ηνπο ζπλ ηα θαζαξά έζνδα (κεηά ηελ αθαίξεζε
ησλ ζρεηηθψλ εμφδσλ) απφ ηελ πψιεζε ησλ κεηνρψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ
ηελ απηφκαηε κεηαηξνπή.


Πξώηε Πεξίνδνο Μεηαηξνπήο

1 έσο 15 επηεκβξίνπ 2011

Τειεπηαία Πεξίνδνο Μεηαηξνπήο

1 έσο 15 Μαΐνπ 2016

Γηθαίσκα Δμαγνξάο

Σα ΜΑΔΚ κπνξνχλ θαη΄ επηινγή θαη κε πξσηνβνπιία ηεο Σξάπεδαο λα
εμαγνξαζηνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία, καδί κε
νπνηνπζδήπνηε δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο, ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2016 ή ζε
νπνηαδήπνηε Ζκεξνκελία Πιεξσκήο Σφθνπ πνπ έπεηαη, θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο
Κεληξηθήο Σξάπεδαο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα αληηθαηαζηαζνχλ κε
Πξσηνβάζκην Κεθάιαην ίζεο ή θαιχηεξεο πνηφηεηαο, εθηφο αλ ε Κεληξηθή
Σξάπεδα θξίλεη φηη ε Σξάπεδα ζα εμαθνινπζεί λα δηαζέηεη ηθαλνπνηεηηθή
επάξθεηα θεθαιαίνπ θαη/ή θεξεγγπφηεηα θαη/ή πγηή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε γηα ην
πξνβιεπφκελν κέιινλ. ΜΑΔΚ πνπ ζα εμαγνξαζηνχλ απφ ηελ Σξάπεδα
αθπξψλνληαη θαη ε Σξάπεδα παχεη λα έρεη νπνηεζδήπνηε ππνρξεψζεηο ζρεηηθά
κε απηά.

Aγνξά (Purchase Option)

Ζ Σξάπεδα κπνξεί (κε ηελ απαηηνπκέλε πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο Κεληξηθήο
Σξάπεδαο θαη ζην βαζκφ πνπ επηηξέπεηαη απφ ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο ηεο
Κεληξηθήο Σξάπεδαο) ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν λα πξνβεί ζε αγνξά ΜΑΔΚ κε
νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη ζε νπνηαδήπνηε ηηκή. ΜΑΔΚ πνπ ζα αγνξαζηνχλ απφ
ηελ Σξάπεδα κπνξνχλ λα θξαηεζνχλ, επαλεθδνζνχλ, επαλαπσιεζνχλ, ή κε
επηινγή ηεο Σξάπεδαο λα αθπξσζνχλ.
Οπνηεζδήπνηε ελέξγεηεο ηεο Σξάπεδαο ζηα πιαίζηα ηνπ φξνπ απηνχ δελ ζα
γίλνληαη θαηά παξάβαζε ηνπ Πεξί ησλ Πξάμεσλ Πξνζψπσλ πνπ θαηέρνπλ
Δκπηζηεπηηθέο Πιεξνθνξίεο θαη ησλ Πξάμεσλ Υεηξαγψγεζεο Αγνξάο
(Καηάρξεζεο Αγνξάο) Νφκνπ ηνπ 2005 – Ν116(Η) 2005 θαη νχηε ε Σξάπεδα ζα
πξνβαίλεη ζε δεκηνπξγία αγνξάο (market marking) εθηφο θαη αλ απηφ
επηηξέπεηαη κε βάζε ζρεηηθέο πξφλνηεο πηζαλήο κειινληηθήο λνκνζεζίαο ζηελ
Κχπξν γηα ην ζεζκφ ηνπ Δηδηθνχ Γηαπξαγκαηεπηή (Market Maker)

Πξνηεξαηόηεηα (Subordination)

Σα ΜΑΔΚ αφξηζηεο δηάξθεηαο απνηεινχλ άκεζεο, κε εμαζθαιηζκέλεο,
ειάζζνλνο πξνηεξαηφηεηαο (subordinated) αμίεο / ππνρξεψζεηο ηεο Σξάπεδαο
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θαη θαηαηάζζνληαη ζε ίζε πξνηεξαηφηεηα (rank pari passu) πξνο ηηο αμηψζεηο
άιισλ εθδφζεσλ αμηνγξάθσλ θεθαιαίνπ αφξηζηεο δηάξθεηαο ηεο Σξάπεδαο πνπ
θαηαηάζζνληαη ζην Πξσηνβάζκην Κεθάιαην, ρσξίο νπνηαδήπνηε πξνηίκεζε
κεηαμχ ηνπο.
Σα δηθαηψκαηα θαη νη αμηψζεηο ησλ θαηφρσλ ησλ ΜΑΔΚ:
(i) είλαη ίζεο πξνηεξαηφηεηαο πξνο ηηο αμηψζεηο άιισλ πθηζηάκελσλ ή
κειινληηθψλ εθδφζεσλ ηεο Σξάπεδαο πνπ θαηαηάζζνληαη ζην Πξσηνβάζκην
Κεθάιαην ή πιεξνχλ ηα θξηηήξηα γηα ζπκπεξίιεςε ζην Πξσηνβάζκην Κεθάιαην
ή εθθξάδνληαη σο λα είλαη ίζεο πξνηεξαηφηεηαο κε ηα ΜΑΔΚ,
πεξηιακβαλνκέλσλ, ρσξίο πεξηνξηζκφ, ησλ αμηνγξάθσλ θεθαιαίνπ πνπ έρνπλ
ήδε εθδνζεί απφ ηελ Σξάπεδα.
(ii) είλαη ειάζζνλνο πξνηεξαηφηεηαο (subordinated) πξνο ηα δηθαηψκαηα θαη
αμηψζεηο ησλ πηζησηψλ ηεο Σξάπεδαο, πνπ είλαη:
-θαηαζέηεο ή άιινη πηζησηέο ησλ νπνίσλ νη αμηψζεηο δελ είλαη ειάζζνλνο
πξνηεξαηφηεηαο σο πξνο ηηο αμηψζεηο ησλ θαηαζεηψλ
-πηζησηέο ησλ νπνίσλ νη αμηψζεηο είλαη ειάζζνλνο πξνηεξαηφηεηαο
(subordinated) πιελ εθείλσλ ησλ νπνίσλ νη αμηψζεηο είλαη ίζεο πξνηεξαηφηεηαο
(rank pari passu) κε ηηο αμηψζεηο ησλ Καηφρσλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ
Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ
-θάηνρνη ρξενγξάθσλ ηεο Σξάπεδαο ησλ νπνίσλ νη αμηψζεηο είλαη ειάζζνλνο
πξνηεξαηφηεηαο (subordinated)
(iii) έρνπλ πξνηεξαηφηεηα κφλν έλαληη ησλ κεηφρσλ ηεο Σξάπεδαο.
Πξναηξεηηθή Δπηινγή Αθύξσζεο
Πιεξσκήο Τόθνπ

Αλ ε Σξάπεδα θαζ‟ νηνλδήπνηε ρξφλν, πξηλ απφ νπνηαδήπνηε Ζκεξνκελία
Πιεξσκήο Σφθνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ θεξεγγπφηεηα θαζψο θαη ηελ
νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε, δηαπηζηψζεη φηη δελ ηθαλνπνηεί ηε ζρεηηθή
θεθαιαηαθή επάξθεηα, φπσο απηή νξίδεηαη απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Κχπξνπ
θαη/ή ε πιεξσκή ηφθνπ ζα έρεη σο απνηέιεζκα λα παχζεη λα ηθαλνπνηεί ηελ
πξναλαθεξφκελε θεθαιαηαθή επάξθεηα θαη/ή επεξεάδεηαη δπζκελψο ε
θεξεγγπφηεηα θαη/ή ε νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε γηα ην πξνβιεπηφ κέιινλ, ηφηε
κπνξεί θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο, λα επηιέμεη λα αθπξψζεη ηελ Πιεξσκή
Σφθνπ ζε κε ζσξεπηηθή βάζε γηα απεξηφξηζηε ρξνληθή πεξίνδν ζηα πιαίζηα
φκσο πεξηνξηζκψλ γηα κέξηζκα θαη θεθάιαην. Οπνηαδήπνηε Αθπξσζείζα
Πιεξσκή Σφθνπ δε ζα νθείιεηαη θαη δε ζα θαζίζηαηαη πιεξσηέα απφ ηελ
Σξάπεδα. ε πεξίπησζε Αθχξσζεο Πιεξσκήο Σφθνπ, ε Σξάπεδα δε ζα
ζεσξείηαη φηη πεξηήιζε ζε γεγνλφο αζέηεζεο ππνρξέσζεο θαη νη Κάηνρνη ησλ
ΜΑΔΚ δε ζα έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο γηα εθθαζάξηζε ή δηάιπζε ηεο
Σξάπεδαο.

Υπνρξεσηηθή
Αθύξσζε Πιεξσκήο Τόθνπ

Αλ πξηλ απφ νπνηαδήπνηε Ζκεξνκελία Πιεξσκήο Σφθνπ ε Σξάπεδα δελ ηεξεί
ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηεο θεξεγγπφηεηαο φπσο νξίδνληαη απφ ηελ Κεληξηθή
Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ, ή δελ δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα δηαλεκεηέα απνζεκαηηθά
ηφηε ε Σξάπεδα ππνρξεσηηθά ζα αθπξψζεη ηελ Πιεξσκή Σφθσλ ζηα ΜΑΔΚ. Ζ
Κεληξηθή Σξάπεδα δπλαηφλ λα απαηηήζεη, θαηά ηε δηθή ηεο δηαθξηηηθή επρέξεηα,
ηελ Aθχξσζε Πιεξσκήο Σφθνπ, ζηε βάζε αμηνιφγεζεο ηεο θεξεγγπφηεηαο θαη
ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο Σξάπεδαο ηα επφκελα ηξία ρξφληα.

Υπνρξεσηηθή κεηαηξνπή ΜΑΔΚ ζε
ζπλήζεηο κεηνρέο ηεο Τξάπεδαο

ε πεξίπησζε πνπ επηζπκβεί νπνηνδήπνηε Γεγνλφο Έθηαθηεο Αλάγθεο
Κεθαιαίνπ ή Γεγνλφο Βησζηκφηεηαο (πεξηγξάθνληαη πην θάησ) ηα ΜΑΔΚ ζα
κεηαηξέπνληαη ππνρξεσηηθά ζε ζπλήζεηο κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο, ζηελ Σηκή
Τπνρξεσηηθήο Μεηαηξνπήο (πεξηγξάθεηαη πην θάησ).
Γεγνλόο Έθηαθηεο Αλάγθεο Κεθαιαίνπ (Contingency Event): ζα ζεσξείηαη
φηη έρεη επηζπκβεί φηαλ ε Σξάπεδα δψζεη εηδνπνίεζε είηε
(i) φηη ην χςνο ησλ Βαζηθψλ Πξσηνβάζκησλ Κεθαιαίσλ / Core Tier 1 Ratio
κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ πξνλνηψλ ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ σο απηή ζα
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πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε είλαη ρακειφηεξν ηνπ 5% ή θαηά ή
κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ σο απηή ζα πηνζεηεζεί απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε ην χςνο ησλ Κνηλψλ Πξσηνβάζκησλ Κεθαιαίσλ /
Common Equity Tier 1 Ratio είλαη ρακειφηεξν ηνπ ειάρηζηνπ πνζνζηνχ
πνπ ζα έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ή
(ii) φηαλ ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ θαζνξίζεη φηη ε Σξάπεδα βξίζθεηαη ζε
κε ζπκκφξθσζε κε ηα απαηηνχκελα θαλνληζηηθά φξηα ηνπ Γείθηε
Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο ηξαπεδηθνχο
θαλνληζκνχο.
Ζ Σξάπεδα, θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο θεξεγγπφηεηαο θαζψο θαη ηεο νηθνλνκηθήο
ηεο ζέζεο θαη ζπλέπεηα πξαγκαηηθψλ ή αλακελφκελσλ γεγνλφησλ, κπνξεί λα
θξίλεη, ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ, ή ε Κεληξηθή
Σξάπεδα δπλαηφλ λα απαηηήζεη, θαηά ηε δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα, φηη πηζαλφλ ε
Σξάπεδα λα παχζεη ζην άκεζν κέιινλ λα ηθαλνπνηεί ηα ειάρηζηα απνδεθηά φξηα
ηνπ δείθηε Βαζηθψλ Πξσηνβάζκησλ Κεθαιαίσλ, ηνπ δείθηε Κνηλψλ
Πξσηνβάζκησλ Κεθαιαίσλ ή ηνπ Γείθηε Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο, αλάινγα κε
ηελ πεξίπησζε, θαη γηα απηφ ην ιφγν ζα ζεσξεζεί φηη Γεγνλφο Έθηαθηεο
Αλάγθεο Κεθαιαίνπ έρεη επηζπκβεί.
Γεγνλόο Βησζηκόηεηαο (Viability Event): νξίδεηαη νπνηεδήπνηε:

ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ θξίλεη φηη ε ππνρξεσηηθή κεηαηξνπή ησλ
ΜΑΔΚ θαη άιισλ αμηψλ, πνπ κε βάζε ηνπο φξνπο ηνπο δπλαηφλ λα
κεηαηξαπνχλ ζε ζπλήζεηο κεηνρέο ζε Γεγνλφο Βησζηκφηεηαο, είλαη
αλαγθαία γηα βειηίσζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηεο Σξάπεδαο θαη ζα
ζπκβάιεη ζηε δηαηήξεζε ηεο θεξεγγπφηεηαο ηεο Σξάπεδαο, θαη/ή

ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ θξίλεη φηη ε Σξάπεδα ζα ρξεηαζηεί
θξαηηθή βνήζεηα γηα (i) ηε δηαηήξεζε ηεο θεξεγγπφηεηαο ηεο ή (ii) απνθπγή
ηνπ ελδερφκελνπ πηψρεπζήο ηεο ή (iii) δελ είλαη ζε ζέζε λα απνπιεξψζεη
ζεκαληηθφ κέξνο ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο, ή

ζε άιιεο παξφκνηεο θαηαζηάζεηο
Τηκή Υπνρξεσηηθήο Μεηαηξνπήο: Ζ Σηκή Τπνρξεσηηθήο Μεηαηξνπήο ζα
ππνινγίδεηαη ζαλ πνζνζηφ 90% επί ηεο κεζνζηαζκηθήο ηηκήο ηεο κεηνρήο ηεο
Σξάπεδαο πεξηφδνπ 20 Δξγάζηκσλ Ζκεξψλ πνπ ζα πξνεγεζνχλ ηεο
εηδνπνίεζεο Γεγνλφηνο Έθηαθηεο Αλάγθεο Κεθαιαίνπ ή Γεγνλφηνο
Βησζηκφηεηαο, κε ειάρηζηε ηηκή ηελ νλνκαζηηθή αμία αλά ζπλήζε κεηνρή
(ζήκεξα €0,85). Ζ αλαινγία κεηαηξνπήο ζα πξνθχπηεη κε δηαίξεζε ηεο
νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ ΜΑΔΚ κε ηελ ηζρχνπζα Σηκή Τπνρξεσηηθήο
Μεηαηξνπήο.
Πεξηνξηζκνί κεξίζκαηνο θαη
θεθαιαίνπ

Αλ ε Σξάπεδα δελ θαηαβάιεη πιεξσκή ηφθνπ ηφηε:
(α) δε δχλαηαη λα αλαθνηλψζεη, θαηαβάιεη θαη δηαλείκεη κέξηζκα ή λα πξνβεί ζε
νπνηαδήπνηε πιεξσκή πάλσ ζηηο εθδνκέλεο ζπλήζεηο κεηνρέο ή ζε
νπνηνδήπνηε Πξσηνβάζκην Κεθάιαηφ ηεο
(β) δε δχλαηαη λα απνπιεξψζεη, αγνξάζεη ή επαλαγνξάζεη ή άιισο πσο
απνθηήζεη ην κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην (εθηφο ζε πεξίπησζε πνπ ηέηνηεο κεηνρέο ή
αμίεο πνπ απνπιεξψλνληαη, αγνξάδνληαη ή απνθηψληαη, αληηθαζίζηαληαη κε
έθδνζε κεηνρψλ ή αμηψλ αθξηβψο ηζφπνζνπ αζξνηζηηθψο νλνκαζηηθνχ πνζνχ
θαη ηεο ίδηαο πξνηεξαηφηεηαο (of equal ranking) ζε πεξίπησζε δηάιπζεο ή φζνλ
αθνξά δηαλνκή ή θαηαβνιή κεξίζκαηνο / ή νπνησλδήπνηε πνζψλ ζε απηέο ηηο
κεηνρέο ή αμίεο πνπ εμαγνξάδνληαη, αγνξάδνληαη ή απνθηψληαη)
(γ) λα αλαθνηλψζεη ή θαηαβάιεη νπνηαδήπνηε δηαλνκή ή πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε
πιεξσκή (πεξηιακβαλνκέλεο ηεο απνπιεξσκήο, εμαγνξάο, ή επαλαγνξάο)
νπνησλδήπνηε αμηψλ Πξσηνβάζκηνπ Κεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο εθηφο θαη αλ (i)
ζην βαζκφ πνπ κε βάζε ηνπο φξνπο έθδνζεο ησλ ΜΑΔΚ δελ ππάξρεη επρέξεηα
γηα ηέηνηα πιεξσκή ή θαηαβνιή ή (ii) ζην βαζκφ πνπ κε βάζε ηελ παξάγξαθν
απηή ηα ΜΑΔΚ ζα παχζνπλ λα ζεσξνχληαη αμίεο Πξσηνβάζκηνπ Κεθαιαίνπ γηα
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ηελ Σξάπεδα κε βάζε νπνηεζδήπνηε κειινληηθέο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο θαη
λνκνζεζίεο.
Δπηπξόζζεηεο Δθδόζεηο

Ζ Σξάπεδα δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνρσξήζεη ρσξίο ηελ έγθξηζε ησλ
θαηφρσλ ησλ ΜΑΔΚ ζηελ έθδνζε επηπξφζζεησλ αμηνγξάθσλ θεθαιαίνπ
αφξηζηεο δηάξθεηαο πνπ θαηαηάζζνληαη ζε ίζε πξνηεξαηφηεηα (rank pari passu)
κε ηα ΜΑΔΚ. Σα επηπξφζζεηα αμηφγξαθα θεθαιαίνπ κπνξνχλ λα απνηεινχλ
επέθηαζε ηεο έθδνζεο ΜΑΔΚ νχησο ψζηε λα ζεσξνχληαη φηη απνηεινχλ θνηλή
έθδνζε. Οπνηαδήπνηε ηέηνηα επηπξφζζεηε έθδνζε ζα θαιχπηεηαη κε ηελ
αλάινγε πξνζζήθε ζην Έγγξαθν Δκπηζηεχκαηνο πνπ δηέπεη ηελ έθδνζε
ΜΑΔΚ. Ζ Σξάπεδα έρεη επίζεο ην δηθαίσκα, ρσξίο ηελ έγθξηζε ησλ Καηφρσλ
ΜΑΔΚ, λα πξνβεί ζε έθδνζε νπνησλδήπνηε άιισλ αμηνγξάθσλ θεθαιαίνπ ή
ρξενγξάθσλ ή άιισλ ηίηισλ, κε φξνπο σο πξνο ηελ πξνηεξαηφηεηα, επηηφθην,
ππέξ ην άξηην πνζφ / κε έθπησζε, ή εμαγνξά / απνπιεξσκή ή άιισο πσο,
φπσο ε Σξάπεδα ήζειε θξίλεη ζθφπηκν.

Ννκνζεηηθέο / θαλνληζηηθέο αιιαγέο

Αλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Σξάπεδαο, νπνηαδήπνηε αιιαγή ή πξνηεηλφκελε αιιαγή
ζε Νφκνπο, ή ζε ζρεηηθνχο Καλνληζκνχο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θνξνινγηθψλ λφκσλ θαη θαλνληζκψλ έρεη
δπζκελείο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο γηα ηελ Σξάπεδα ζε φηη αθνξά ηελ έθδνζε
ΜΑΔΚ, ή αλ ηα ΜΑΔΚ δε ζεσξνχληαη πιένλ απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα σο
Πξσηνβάζκην Κεθάιαην, ε Σξάπεδα κπνξεί, ππφ ηελ πξνυπφζεζε
πξνεγνχκελεο έγθξηζεο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο (αιιά ρσξίο θακηά
απαηηνχκελε έγθξηζε απφ ηνπο Καηφρνπο), έρνληαο φκσο δψζεη εηδνπνίεζε
ζηνλ Δπίηξνπν θαη ζηνπο Καηφρνπο λα πξνβεί ζηηο εμήο ελέξγεηεο:
(i) λα αληαιιάμεη ηα ΜΑΔΚ κε έθδνζε λέσλ αμηψλ Πξσηνβάζκηνπ Κεθαιαίνπ
ίζεο ή θαιχηεξεο πνηφηεηαο
(ii) λα εμαγνξάζεη ζηελ νλνκαζηηθή αμία ζε κεηξεηά νιφθιεξν ην πνζφ ΜΑΔΚ
αθνχ θαηαβιεζνχλ νη δεδνπιεπκέλνη ηφθνη
(iii) λα πξνβεί ζε αιιαγή φξσλ έηζη ψζηε λα ινγίδεηαη σο Πξσηνβάζκην
Κεθάιαην απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ.

Απνζεκαηηθό γηα θάιπςε δεκηώλ

Αλ ε Σξάπεδα θαηαζηεί κε θεξέγγπα (insolvent), νπνηαδήπνηε πνζά πνπ ζα
ήηαλ ζε άιιε πεξίπησζε πιεξσηέα ζε ζρέζε κε ηα ΜΑΔΚ ζα παξακείλνπλ
δηαζέζηκα γηα λα θαιχςνπλ ηηο δεκηέο ηεο Σξάπεδαο.

Σπκςεθηζκόο

Σεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, θαλέλαο θάηνρνο
ΜΑΔΚ δε δχλαηαη λα αζθήζεη ή λα αμηψζεη νπνηνδήπνηε δηθαίσκα
ζπκςεθηζκνχ αλαθνξηθά κε νπνηνδήπνηε πνζφ νθείιεηαη απφ ηελ Σξάπεδα
πνπ πξνθχπηεη απφ ή ζε ζρέζε κε ηα ΜΑΔΚ θαη θάζε Κάηνρνο ζα ζεσξείηαη φηη
έρεη απνπνηεζεί νπνησλδήπνηε ηέηνησλ δηθαησκάησλ ζπκςεθηζκνχ.

Γηαπξαγκάηεπζε

Ζ Σξάπεδα πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο γηα ηελ εηζαγσγή ησλ ΜΑΔΚ ζην
Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ θαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ.

26

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

1.16 Δλδεηθηηθό Υξνλνδηάγξακκα Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ Αόξηζηεο
Γηάξθεηαο
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΔ
13 Απξηιίνπ 2011

ΓΔΓΟΝΟΣΑ
Ζκεξνκελία απφθαζεο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ έθδνζε.

19 Μαΐνπ 2011

Ζκεξνκελία άδεηαο δεκνζίεπζεο παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ απφ Δπηηξνπή
Κεθαιαηαγνξάο.

23 Μαΐνπ 2011

Σειεπηαία εκεξνκελία δηαπξαγκάηεπζεο (last cum priority date) ηεο κεηνρήο ηεο
Σξάπεδαο ζην ΥΑΚ θαη ΥΑ πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Γηθαηψκαηνο Πξνηεξαηφηεηαο.

24 Μαΐνπ 2011

Ζκεξνκελία απφ ηελ νπνία νη κεηνρέο ζα δηαπξαγκαηεχνληαη ρσξίο ην Γηθαίσκα
Πξνηεξαηφηεηαο (ex- priority right date).

26 Μαΐνπ 2011

Ζκεξνκελία αξρείνπ (record date), ζην ηέινο ηεο νπνίαο θαηαγξάθνληαη ζηα αξρεία ηνπ
ΥΑΚ θαη ΥΑ ηα πξφζσπα ζηνπο νπνίνπο ζα παξαρσξεζεί ην Γηθαίσκα Πξνηεξαηφηεηαο.

3 Ηνπλίνπ 2011

Ζκεξνκελία απνζηνιήο επηζηνιψλ παξαρψξεζεο Γηθαησκάησλ Πξνηεξαηφηεηαο ζηνπο
Γηθαηνχρνπο Μεηφρνπο γηα εγγξαθή ζηελ έθδνζε Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Κεθαιαίνπ
(δελ ηζρχεη γηα κεηφρνπο θαηνίθνπο Δμαηξνχκελσλ Υσξψλ).

10 Ηνπλίνπ 2011

Έλαξμε πεξηφδνπ άζθεζεο Γηθαησκάησλ Πξνηεξαηφηεηαο θαη ηαπηφρξνλα έλαξμε
ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα ηπρφλ αδηάζεηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ
(δελ ηζρχεη γηα κεηφρνπο θαηνίθνπο Δμαηξνχκελσλ Υσξψλ).

1 Ηνπιίνπ 2011

Λήμε πεξηφδνπ άζθεζεο Γηθαησκάησλ Πξνηεξαηφηεηαο θαη πεξηφδνπ ππνβνιήο αηηήζεσλ
γηα ηπρφλ αδηάζεηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ.

8 Ηνπιίνπ 2011

Ζκεξνκελία απφθαζεο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ παξαρψξεζε ηπρφλ αδηάζεησλ
Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ θαη Ζκεξνκελία Έθδνζεο ησλ
Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ.

13 Ηνπιίνπ 2011

Ζκεξνκελία απνζηνιήο επηζηνιψλ παξαρψξεζεο γηα ηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα
Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ.

Ζ εκεξνκελία ζα
αλαθνηλσζεί απφ ην ΥΑΚ θαη
ΥΑ

Ζκεξνκελία έλαξμεο δηαπξαγκάηεπζεο Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Κεθαιαίνπ ζην ΥΑΚ
θαη ζην ΥΑ.

Δληφο 10 Δξγάζηκσλ Ζκεξψλ απφ ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία άζθεζεο Γηθαησκάησλ Πξνηεξαηφηεηαο θαη ππνβνιήο
αηηήζεσλ γηα ηπρφλ αδηάζεηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ, ε Σξάπεδα ζα ππνβάιεη ηα απαξαίηεηα
Γηθαηνινγεηηθά ζηα δχν Υξεκαηηζηήξηα (ΥΑΚ θαη ΥΑ) γηα ηελ εηζαγσγή ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ
Κεθαιαίνπ.
Ζ εκεξνκελία έλαξμεο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζα αλαθνηλσζεί ζην
ΥΑΚ θαη ΥΑ, ζα δεκνζηεπζεί ζηνλ θππξηαθφ θαη ειιαδηθφ ηχπν θαη ζα είλαη εληφο πέληε Δξγάζηκσλ Ζκεξψλ απφ ηελ
εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο εηζαγσγήο ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ απφ ηα δχν Υξεκαηηζηήξηα.
εκεηψλεηαη φηη ην ρξνλνδηάγξακκα εμαξηάηαη θαη απφ αζηάζκεηνπο παξάγνληεο θαη ελδέρεηαη λα κεηαβιεζεί κε
αλαθνίλσζε ζην ΥΑΚ, ζην ΥΑ θαη ζηνλ εκεξήζην ηχπν.
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1.17 Φνξνινγία
Λεπηνκέξεηεο γηα ην θνξνινγηθφ θαζεζηψο ησλ επελδπηψλ, θαζψο θαη γηα ην θνξνινγηθφ θαζεζηψο ηεο Σξάπεδαο, παξαηίζεληαη
ζηελ Δλφηεηα 7.4 ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ.

1.18 Λόγνη Έθδνζεο
Ζ έθδνζε ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο
θεθαιαηαθήο βάζεο ηεο Σξάπεδαο κε Πξσηνβάζκην Κεθάιαην, βνεζψληαο ζηε δηαηήξεζε ηζρπξψλ θαη αληαγσληζηηθψλ δεηθηψλ
θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη ηε ζηαδηαθή πξνζαξκνγή ζηνπο επεξρφκελνπο θαλνληζκνχο απμεκέλσλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ ηεο
Βαζηιείαο III.

1.19 Καζαξό Πξντόλ Έθδνζεο
Σα έμνδα ηεο Έθδνζεο πνπ αθνξνχλ ζηηο επαγγεικαηηθέο ακνηβέο πνπ ζα θαηαβιεζνχλ ζηνπο Γηεπζπληέο Έθδνζεο, ειεγθηέο,
λνκηθνχο ζπκβνχινπο, πξνο ηηο αξκφδηεο επνπηηθέο αξρέο κε ηελ κνξθή δηθαησκάησλ, ακνηβέο εθηχπσζεο θαη δηαλνκήο ηνπ
Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ θαη αλαθνηλψζεηο ζηνλ ηχπν ππνινγίδνληαη ζε €0,5 εθ., πεξίπνπ.
ε πεξίπησζε πνπ εθδνζνχλ φια ηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ, ζα αληιεζνχλ €294 εθ. πεξίπνπ θαη ην
θαζαξφ πξντφλ ηεο έθδνζεο κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ εμφδσλ έθδνζεο αλακέλεηαη λα αλέιζεη ζε €293,5 εθ.
εκεηψλεηαη φηη νη αλσηέξσ δαπάλεο ελδέρεηαη λα απμεζνχλ ζεκαληηθά ζε πεξίπησζε πνπ ε Σξάπεδα δηνξίζεη νίθνπο ζηελ Κχπξν,
ηελ Διιάδα θαη άιιεο ρψξεο γηα ηε δηαδηθαζία δηάζεζεο ηπρφλ αδηάζεησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ.

1.20 Παξάγνληεο Κηλδύλνπ
Ζ επέλδπζε ζηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ θαη ζε κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο εκπεξηέρεη αξηζκφ θηλδχλσλ πνπ
ζρεηίδνληαη, κεηαμχ άιισλ, κε ηνλ ηνκέα ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε Σξάπεδα θαη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο,
γεληθφηεξνπο πνιηηηθνχο, νηθνλνκηθνχο, θαλνληζηηθνχο θαη άιινπο ζπλαθείο παξάγνληεο, θαζψο θαη θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα
Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ θαη ηηο κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο. Οη παξάγνληεο θηλδχλνπ παξαηίζεληαη ζηελ
Δλφηεηα 2 ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ θαη νη επελδπηέο πξνηξέπνληαη λα ιάβνπλ ζνβαξά ππφςε ηνπο παξάγνληεο
απηνχο, ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ινηπέο πιεξνθνξίεο πνπ παξαηίζεληαη ζην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν πξηλ πξνβνχλ ζε νπνηαδήπνηε
επελδπηηθή απφθαζε.
Οη θίλδπλνη νη νπνίνη παξαηίζεληαη ζηα ελ ιφγσ κέξε είλαη νη αθφινπζνη:


Κίλδπλνη πνπ αθνξνχλ ηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ,
o Αβεβαηφηεηα σο πξνο ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ γηα φινπο ηνπο
επελδπηέο, θαζψο πξφθεηηαη γηα λέν ρξεκαηννηθνλνκηθφ πξντφλ
o Οη λφκνη θαη νη δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζνχλ
o Ζ ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ απνηειεί δηαηεξεηέν δηθαίσκα ηεο
Σξάπεδαο θαη εθφζνλ νη ελδερφκελεο αιιαγέο δελ θαζηζηνχλ ηνπο φξνπο ησλ αμηνγξάθσλ ζεκαληηθά ιηγφηεξν ζπκθέξνληεο
γηα ηνπο Καηφρνπο νη λένη φξνη ζα πξέπεη λα γίλνπλ απνδεθηνί απφ απηνχο
o Σα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ππνρξεσηηθά ζε κεηνρέο, σο απνηέιεζκα
απξφβιεπησλ θαηαζηάζεσλ
o Έθζεζε ησλ Καηφρσλ ζηνλ θίλδπλν κεηαβιεηφηεηαο ηεο αμίαο ησλ κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο
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o ρεηηθή αδπλακία ησλ Καηφρσλ λα πξνθπιαρηνχλ απφ ηελ απνθπγή απνκείσζεο (anti -dilution).
o Οη επελδπηέο ζηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζα πξέπεη λα ππνζηνχλ νπνηαδήπνηε αιιαγή αθνξά
ηηο ζπλήζεηο κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο, ελψ ζα εμαηξνχληαη απφ ην δηθαίσκα ςήθνπ θαη απφ άιια ζρεηηθά δηθαηψκαηα
o Δλδερφκελε απαξαίηεηε ζπκκφξθσζε ησλ Καηφρσλ ζε απαηηήζεηο θνηλνπνίεζεο ή θαη αλάγθε απνδνρήο εγθξίζεσλ απφ
ην ξπζκηζηή
o Πηζαλέο δηαβαζκίζεηο ζηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο Σξάπεδαο ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ αμία ησλ
Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ
o Πξναηξεηηθή ή Τπνρξεσηηθή Αθχξσζε Πιεξσκήο Σφθσλ ζε κε ζσξεπηηθή βάζε.
o Σα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ δελ έρνπλ εκεξνκελία ιήμεο
o Γηθαίσκα Δμαγνξάο
o Πξνηεξαηφηεηα
o Δπηηνθηαθφο θίλδπλνο
o Ζ Σξάπεδα δηαηεξεί αλεπεξέαζην ην δηθαίσκα ηεο λα εθδψζεη Αμηφγξαθα ή Γαλεηαθφ Κεθάιαην πνπ ζα επηηξέπεη ηηο ίδηεο
λφκηκεο αμηψζεηο (pari passu) κε ηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ.
o Κίλδπλνο πνπ ζρεηίδεηαη κε πηζαλή αιιαγή ζηε θνξνιφγεζε εηζνδήκαηνο απφ ηφθνπο
o Ζ αγνξά γηα ηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ είλαη λέα θαη ζπλεπψο δελ έρεη δνθηκαζηεί
o Δκπνξεπζηκφηεηα θαη κεηαβιεηφηεηα ηηκψλ ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ.
o Ννκηθά ζέκαηα δπλαηφλ λα πεξηνξίζνπλ νξηζκέλεο επελδχζεηο
o χγθξνπζε πκθεξφλησλ
o Ζ κεηνρηθή ηηκή ηεο Σξάπεδαο κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ ηελ έθδνζε ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ
Κεθαιαίνπ
o Έθζεζε ησλ θαηφρσλ ζηε κεηαβιεηφηεηα ηεο ηηκήο ησλ πλήζσλ Μεηνρψλ


Κίλδπλνη πνπ αθνξνχλ κεηνρέο,



Κίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ κεηαβιεηφηεηα ησλ Παγθφζκησλ Υξεκαηνπηζησηηθψλ Αγνξψλ,



Κίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Οκίινπ ζηελ Κχπξν,



Κίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Οκίινπ ζηελ Διιάδα,



Κίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ησξηλφ ιεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ,



Κίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πηζαλή κειινληηθή αλάγθε ηεο MPB γηα αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ,



Δλδερφκελε ππνβάζκηζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ Οκίινπ κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηελ πξφζβαζε ζε ζπγθεθξηκέλεο
αγνξέο θαη αληηζπκβαιιφκελνπο θαη λα απμήζεη ηηο απαηηνχκελεο εγγπήζεηο πνπ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο παξέρεη ν Όκηινο
ζε ζπλαιιαγέο ηνπ κε αληηζπκβαιιφκελνπο,



Κίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο επηρεηξήζεηο εθηφο Διιάδαο θαη Κχπξνπ,



Γηαθνπή ή παξαβίαζε ηεο αζθάιεηαο ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο ηνπ Οκίινπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη απψιεηα εξγαζηψλ
θαη άιια πξνβιήκαηα,



Κίλδπλνο κε ζπκκφξθσζεο θαη παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ππαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ,



Κίλδπλνη ζε ζρέζε κε ηηο αζθαιηζηηθέο εξγαζίεο ηνπ Οκίινπ,



Έληαζε αληαγσληζκνχ,



Κίλδπλνο απψιεηαο θαιήο θήκεο (reputation risk) θαη ζηξαηεγηθφο θίλδπλνο (strategic risk),



Δμάξηεζε απφ ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη ηε Γηνίθεζε ησλ ζπγαηξηθψλ θαη ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ ζην εμσηεξηθφ,



Κίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο Σξάπεδαο.
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Δάλ επέιζεη νπνηνδήπνηε απφ ηα γεγνλφηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ Δλφηεηα 2, ν Όκηινο, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ ζέζε ή ηα
απνηειέζκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ελδέρεηαη λα επεξεαζηνχλ δπζκελψο θαη νπζησδψο. Δπηπξφζζεηα, νη θίλδπλνη θαη αβεβαηφηεηεο πνπ
πεξηγξάθνληαη ζηελ Δλφηεηα 2 κπνξεί λα κελ είλαη νη κφλνη πνπ ελδερνκέλσο λα αληηκεησπίζεη ν Όκηινο. Πξφζζεηνη θίλδπλνη θαη
αβεβαηφηεηεο πνπ επί ηνπ παξφληνο δελ είλαη γλσζηνί, ή πνπ ζεσξνχληαη επνπζηψδεηο, κπνξεί λα επηδξάζνπλ δπζκελψο ζηηο
επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ.

1.21 Παξαπνκπέο
Οη ειεγκέλεο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ γηα ηα έηε 2008, 2009 θαη 2010, ελζσκαηψλνληαη ζην παξφλ
Δλεκεξσηηθφ Γειηίν κε ηε κέζνδν ηεο παξαπνκπήο (incorporated by reference), ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 ηνπ Καλνληζκνχ
809/2004 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.

Πιεξνθνξίεο κέζσ παξαπνκπήο

Έγγξαθν

ειίδεο

Έθζεζε ειεγθηψλ γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31.12.2008

Έθζεζε θαη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 2008

7-8

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31.12.2008

Έθζεζε θαη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 2008

9-133

Έθζεζε ειεγθηψλ γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31.12.2009

Έθζεζε θαη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 2009

7-8

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31.12.2009

Έθζεζε θαη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 2009

9-140

Έθζεζε ειεγθηψλ γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31.12.2010

Έθζεζε θαη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 2010

17-18

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31.12.2010

Έθζεζε θαη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 2010

19-126

Οη επελδπηέο δχλαληαη λα πξνκεζεπζνχλ δσξεάλ αληίγξαθν:
i.

ησλ ειεγκέλσλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ην έηνο 2008,

ii. ησλ ειεγκέλσλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ην έηνο 2009,
iii. ησλ ειεγκέλσλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ην έηνο 2010,
θαηά ηηο ζπλήζεηο Δξγάζηκεο Ζκέξεο, κεηαμχ ησλ σξψλ 8:30 π.κ. θαη 13:30 κ.κ., ζην εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο Σξάπεδαο,
γηα φιε ηελ πεξίνδν ηζρχνο ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, θαζψο θαη ζην δηαδηθηπαθφ ρψξν ηνπ Οκίινπ (www.laiki.com).

1.22 Έγγξαθα Γηαζέζηκα πξνο Δπηζεώξεζε
Αληίγξαθα ησλ αθφινπζσλ εγγξάθσλ ηεο Σξάπεδαο ζα είλαη δηαζέζηκα γηα επηζεψξεζε θαηά ηηο ζπλήζεηο Δξγάζηκεο Ζκέξεο, κεηαμχ
ησλ σξψλ 8:30 π.κ. θαη 13:30 κ.κ., ζην εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο Σξάπεδαο γηα φιε ηελ πεξίνδν ηζρχνο ηνπ Δλεκεξσηηθνχ
Γειηίνπ:


ηνπ Ηδξπηηθνχ Δγγξάθνπ θαη Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο,



ησλ ειεγκέλσλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Οκίινπ γηα ηα έηε 2008, 2009 θαη 2010,



ησλ ζπγθαηαζέζεσλ θαη βεβαηψζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Δλφηεηα 4.25,



ηνπ Δγγξάθνπ Δκπηζηεχκαηνο.

εκεηψλεηαη φηη, νη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ είλαη επίζεο δηαζέζηκεο ζην δηαδηθηπαθφ ρψξν ηνπ Οκίινπ
(www.laiki.com).
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2

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ

Μαδί κε ηηο ινηπέο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ή ελζσκαηψλνληαη κέζσ παξαπνκπήο ζην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν, νη
ππνςήθηνη επελδπηέο ζα πξέπεη λα εμεηάζνπλ πξνζεθηηθά ηνπο θηλδχλνπο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ, πξηλ επελδχζνπλ ζε
Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ θαη ζε κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο, θαζψο ε ελ ιφγσ επέλδπζε ππφθεηηαη ζε κία ζεηξά
θηλδχλσλ.
Δάλ επέιζεη νπνηνδήπνηε απφ ηα γεγνλφηα πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ, ν Όκηινο, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηνπ ή ηα
απνηειέζκαηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ελδέρεηαη λα επεξεαζηνχλ δπζκελψο θαη νπζησδψο θαη, αλάινγα, κπνξεί λα ζεκεησζεί πηψζε
ζηελ αμία ή/θαη ζηελ ηηκή πψιεζεο ησλ κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο, νδεγψληαο ζε κφληκε ή πξνζσξηλή απψιεηα ηνπ ζπλφινπ ή
κέξνπο νπνηαζδήπνηε επέλδπζεο ζε απηέο.
Οη παξαθάησ πιεξνθνξίεο δελ απνζθνπνχλ ζηελ εμαληιεηηθή θαηαγξαθή ή πεξίιεςε ησλ θηλδχλσλ πνπ κπνξεί λα
αληηκεησπίζεη ν Όκηινο ή νη επελδπηέο ηνπ. Οη ππνςήθηνη επελδπηέο ζα πξέπεη λα ζπκβνπιεπηνχλ ηνπο επαγγεικαηίεο
ζπκβνχινπο ηνπο πξηλ επελδχζνπλ ζηηο ελ ιφγσ θηλεηέο αμίεο.
εκεηψλεηαη πσο ζρεηηθά ζηνηρεία παξέρνληαη ζηελ Δλφηεηα 4.12 ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ.

2.1

Κίλδπλνη πνπ ρεηίδνληαη κε Μεηαηξέςηκα Αμηόγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ

Αβεβαηόηεηα σο πξνο ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ γηα όινπο ηνπο
επελδπηέο, θαζώο πξόθεηηαη γηα λέν ρξεκαηννηθνλνκηθό πξντόλ
Χο λέα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ, ε πηζαλή επέλδπζε ζ‟ απηά θαη θαηά ζπλέπεηα
ε ελδερφκελε επέλδπζε ζηηο κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο ελέρεη αξθεηνχο θηλδχλνπο. πλεπψο, νη ελδερφκελνη επελδπηέο νθείινπλ λα
αμηνινγήζνπλ θαηά πφζν πηζαλή έθζεζή ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν ηίηιν απνηειεί θαηάιιειε γηα ηνπο ίδηνπο επέλδπζε. Αλαιπηηθφηεξα
ελδείθλπηαη γηα θάζε επελδπηή λα:
i.

έρεη ην θαηάιιειν γλσζηηθφ επίπεδν έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε αλά πάζα ζηηγκή λα αληηιακβάλεηαη ηπρφλ θηλδχλνπο πνπ κπνξεί
λα πξνθχςνπλ απφ κηα ηέηνηα επέλδπζε, λα κπνξεί λα έρεη εχθνιε πξφζβαζε ζε πεγέο πιεξνθφξεζεο αιιά θαη ηα θαηάιιεια
εξγαιεία γηα λα κπνξεί λα αμηνινγεί ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο ηελ απφδνζε ηεο επέλδπζεο ηνπ,

ηη. έρεη ηελ απαηηνχκελε ξεπζηφηεηα γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ επέλδπζή ηνπ ζε πεξίπησζε πινπνίεζεο θάπνησλ απφ ηνπο θηλδχλνπο
πνπ ελέρεη ε επέλδπζε απηή
iii. είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγήζεη αθνχ πξψηα θαηαλνήζεη ζε βάζνο ηνπο φξνπο έθδνζεο ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ
Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ
iv. έρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη γλψζεηο ψζηε λα αλαιχζεη φια ηα ελδερφκελα κηθξννηθνλνκηθά θαη καθξννηθνλνκηθά
ζελάξηα πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ επέλδπζε ηνπ ζηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ
v. απνδερηεί πσο είλαη πηζαλφλ ηνπιάρηζηνλ γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα λα κελ κπνξέζεη λα δηαζέζεη ηα
Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ
Οη λόκνη θαη νη δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηα Μεηαηξέςηκα Αμηόγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ δύλαηαη λα ηξνπνπνηεζνύλ
Οη φξνη, φπσο θαη ε ηηκή δηαπξαγκάηεπζεο ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ δχλαηαη λα επεξεαζηνχλ
αξλεηηθά ζε πεξίπησζε δπζκελψλ ηξνπνπνηήζεσλ ησλ λφκσλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ή ησλ ξπζκηζηηθψλ κέηξσλ ηεο
Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ. Ζ Σξάπεδα δελ είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη νπνηαδήπνηε βεβαίσζε φηη ηέηνηεο ηξνπνπνηήζεηο δε ζα
έρνπλ αλεπηζχκεηεο επηδξάζεηο ζηηο επελδχζεηο ζηα αμηφγξαθα απηά.
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Ζ ηξνπνπνίεζε ησλ όξσλ ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ απνηειεί δηαηεξεηέν δηθαίσκα ηεο
Σξάπεδαο θαη εθόζνλ νη ελδερόκελεο αιιαγέο δελ θαζηζηνύλ ηνπο όξνπο ησλ αμηνγξάθσλ ζεκαληηθά ιηγόηεξν
ζπκθέξνληεο γηα ηνπο Καηόρνπο νη λένη όξνη ζα πξέπεη λα γίλνπλ απνδεθηνί από απηνύο
Ζ Σξάπεδα δηαηεξεί ην δηθαίσκα ζε πεξίπησζε ηξνπνπνηήζεσλ ησλ λφκσλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ή ησλ ξπζκηζηηθψλ κέηξσλ
ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ λα εμαγνξάζεη ηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζην ζχλνιν ηνπο, φπσο θαη
ην ζχλνιν ηνπ πνζνχ ηφθσλ πνπ εθθξεκεί, κεηά απφ ζπγθαηάζεζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο. Γηαθνξεηηθά, ε Σξάπεδα έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα κεηαβάιιεη ηνπο φξνπο ησλ αμηνγξάθσλ απηψλ, αξθεί νη λένη φξνη λα κελ είλαη ζεκαληηθά ιηγφηεξν επκελείο γηα ηνπο
Καηφρνπο.
Δπηπξφζζεηα ε Σξάπεδα δχλαηαη λα κεηαβάιιεη ηνπο φξνπο ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ εθφζνλ
ζεσξήζεη φηη κ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν δε δεκηψλεη ζεκαληηθά ηνπο Καηφρνπο ή φηη βνεζάεη ζηε δηφξζσζε θάπνηνπ ηεθκεξησκέλνπ
ζθάικαηνο. Δπηπιένλ, ζε ελδερφκελε ζπλεδξίαζε ησλ Καηφρσλ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνπο φξνπο ησλ Μεηαηξέςηκσλ
Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ, ε πιεηνςεθία απηψλ κπνξεί λα ιάβεη απνθάζεηο πνπ ζα πξέπεη λα γίλνπλ απνδεθηέο θαη απφ
ηνπο ππφινηπνπο Καηφρνπο, νη νπνίνη είηε απνπζίαδαλ είηε είραλ αληίζεηε γλψκε.
Σα Μεηαηξέςηκα Αμηόγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ κπνξνύλ λα κεηαηξαπνύλ ππνρξεσηηθά ζε κεηνρέο, σο απνηέιεζκα
απξόβιεπησλ θαηαζηάζεσλ
Οη παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε Γεγνλφηα Έθηαθηεο Αλάγθεο Κεθαιαίνπ ή Γεγνλφηα Βησζηκφηεηαο δελ κπνξνχλ λα
πξνβιεθηνχλ θαη πνιινί απφ απηνχο νχηε λα ειεγρηνχλ απφ ηελ Σξάπεδα. Ζ ηθαλφηεηα ηεο Σξάπεδαο λα κεηψζεη ηα ζηαζκηζκέλα
ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο (risk weighted assets) ζε πεξίπησζε αλάγθεο, θαζψο θαη ην επίπεδν ηνπ

δείθηε Βαζηθψλ

Πξσηνβάζκησλ Κεθαιαίσλ (Core Tier 1) θαη φια ηα ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ην δείθηε απηφ, πξνζδηνξίδνπλ ηελ
αλάγθε γηα Γεγνλφο Έθηαθηεο Αλάγθεο Κεθαιαίνπ. ε πεξίπησζε Γεγνλφηνο Βησζηκφηεηαο, φπσο απηφ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί
απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ ή ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία, ε Σξάπεδα πξέπεη λα απνδερηεί ηε βνήζεηα θαη ηηο απαηηήζεηο
ηνπ αξκφδηνπ δεκφζηνπ θνξέα.
πλεπψο, ζε πεξίπησζε θεθαιαηαθήο αλεπάξθεηαο ηεο Σξάπεδαο ή αλαπνηειεζκαηηθψλ κέηξσλ γηα ηε βειηίσζε ησλ βαζηθψλ
θεθαιαηαθψλ δεηθηψλ ηεο, ε κεηαηξνπή ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ κπνξεί λα θαηαζηεί αλαγθαία κεηά
απφ απφθαζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο θαη κε ζθνπφ λα απνθεπρζεί ε ρξενθνπία ή/θαη λα εμαζθαιηζηεί φηη ε Σξάπεδα ζα βξίζθεηαη
ζε ζέζε λα απνπιεξψζεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο. Δπηπιένλ, ε Κεληξηθή Σξάπεδα δχλαηαη λα αθαηξέζεη
νπνηνδήπνηε δηθαίσκα έρνπλ νη Κάηνρνη γηα άιια ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα, πξσηνβάζκηνπ ή δεπηεξνβάζκηνπ θεθαιαίνπ, ηεο
Σξάπεδαο. ε πεξίπησζε αλππαθνήο απφ ηελ πιεπξά ηεο Σξάπεδαο, ε Κεληξηθή Σξάπεδα δχλαηαη λα αλαθνηλψζεη πσο ε Σξάπεδα
ηειεί ππφ θαζεζηψο πηψρεπζεο, πσο δελ είλαη ζε ζέζε λα απνπιεξψζεη κέξνο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ή πσο αδπλαηεί λα
εμαζθαιίζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο σο δξψζα νηθνλνκηθή κνλάδα.
Ζ ηηκή δηαπξαγκάηεπζεο ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ κπνξεί λα επεξεαζηεί αξλεηηθά, εθφζνλ
ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ θαηαδεηθλχνπλ πηζαλή ηελ πινπνίεζε Γεγνλφηνο Έθηαθηεο Αλάγθεο Κεθαιαίνπ ή Γεγνλφηνο Βησζηκφηεηαο.
Έθζεζε ησλ Καηόρσλ ζηνλ θίλδπλν κεηαβιεηόηεηαο ηεο αμίαο ησλ κεηνρώλ ηεο Σξάπεδαο
Δίλαη πηζαλφ ε ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο Σξάπεδαο λα έρεη ήδε επηβαξπλζεί ζεκαληηθά ζε ελδερφκελν Γεγνλφο Έθηαθηεο Αλάγθεο
Κεθαιαίνπ ή Γεγνλφο Βησζηκφηεηαο, ην νπνίν ζα επηβάιιεη ηε κεηαηξνπή ησλ αμηνγξάθσλ ζε κεηνρέο. Γεδνκέλνπ φηη ηέηνηα γεγνλφηα
κπνξεί λα ζπκβνχλ κφλν ζε πεξίπησζε φπνπ ε Σξάπεδα αδπλαηεί λα ιεηηνπξγήζεη σο πγηήο θαη ελεξγή νηθνλνκηθή κνλάδα ή εθφζνλ
ν Γείθηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο ηεο έρεη ππνζηεί έληνλε κείσζε ηα παξαπάλσ απνηεινχλ πεξηζηαηηθά πνπ αηηηνινγνχλ ηελ
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πξφηεξε πηψζε ηεο κεηνρήο ηεο Σξάπεδαο. Ζ ηηκή δηαπξαγκάηεπζεο ησλ κεηνρψλ κπνξεί λα πεξηνξηζηεί πεξαηηέξσ ζην δηάζηεκα
πνπ ελδέρεηαη λα απαηηεζεί ψζηε λα κεηαηξαπνχλ ηα αμηφγξαθα ζε κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο. πκπεξαζκαηηθά, ε ππνρξεσηηθή ηηκή
κεηαηξνπήο κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξε απφ ηελ ίδηα ηελ αμία ησλ κεηνρψλ. Σέινο, ζε πεξίπησζε κεηαηξνπήο ν επελδπηήο
έξρεηαη αληηκέησπνο κε ηνλ ίδην θίλδπλν γηα δεκηέο φπσο νη κέηνρνη ηεο Σξάπεδαο.
ρεηηθή αδπλακία ησλ Καηόρσλ λα πξνθπιαρηνύλ από ηελ απνθπγή απνκείσζεο (anti -dilution)
ε πεξίπησζε Τπνρξεσηηθήο Μεηαηξνπήο ε Τπνρξεσηηθή Σηκή Μεηαηξνπήο ζα ηζνχηαη κε πνζνζηφ 90% (ελελήληα ηνηο εθαηφ) επί
ηεο κεζνζηαζκηθήο ηηκήο κεηνρήο πεξηφδνπ είθνζη (20) Δξγάζηκσλ Ζκεξψλ λσξίηεξα απφ ην Γεγνλφο Έθηαθηεο Αλάγθεο Κεθαιαίνπ
ή απφ ην Γεγνλφο Βησζηκφηεηαο, κε ειάρηζηε ηηκή ηελ νλνκαζηηθή αμία (ζήκεξα €0,85) θαη κέγηζηε αμία ηελ ηηκή ησλ €1,80 αλά κεηνρή
(ή ηελ ηζρχνπζα ηηκή ζε πεξίπησζε πνπ έρνπλ γίλεη αλαπξνζαξκνγέο γηα εηαηξηθέο πξάμεηο φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Δλφηεηα 5.3.9(γ)),
νξηζζείζα σο Αλψηαηε Σηκή Μεηαηξνπήο. Ο αξηζκφο ησλ ζπλήζσλ κεηνρψλ πνπ δηθαηνχηαη ν Κάηνρνο κεηά απφ κεηαηξνπή ησλ
Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ ηνπ νξίδεηαη σο ην θιάζκα ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ
Κεθαιαίνπ πξνο ηελ Σηκή Τπνρξεσηηθήο Μεηαηξνπήο.
ε πεξίπησζε δηαλνκήο θεθαιαίνπ ή έθδνζεο δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο (αιιά θαη ζε άιια πηζαλά πεξηζηαηηθά φπσο απηά
αλαθέξνληαη ζηελ Δλφηεηα 5.3.9(γ)), θαζψο θαη ζε πηζαλή ελνπνίεζε, έλσζε ή δηάζπαζε ησλ ζπλήζσλ κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο, ε
Τπνρξεσηηθή Σηκή Μεηαηξνπήο ή ε Σηκή Μεηαηξνπήο ζα αλαπξνζαξκνζηεί θαηαιιήισο. ε νπνηνδήπνηε άιιν πεξηζηαηηθφ ε
Σξάπεδα δε θέξεη θακία ππνρξέσζε ηξνπνπνίεζεο ηεο Τπνρξεσηηθήο Σηκήο Μεηαηξνπήο ή ηεο Σηκήο Μεηαηξνπήο, γεγνλφο πνπ
κπνξεί λα έρεη επίδξαζε ζηελ αμία ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ.
Οη επελδπηέο ζηα Μεηαηξέςηκα Αμηόγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζα πξέπεη λα ππνζηνύλ νπνηαδήπνηε αιιαγή αθνξά
ηηο ζπλήζεηο κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο, ελώ ζα εμαηξνύληαη από ην δηθαίσκα ςήθνπ θαη από άιια ζρεηηθά δηθαηώκαηα
Μφλν κεηά ηε κεηαηξνπή ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ θαη ηελ εγγξαθή ηνπ Καηφρνπ ζην κεηξψν
κεηφρσλ ηεο Σξάπεδαο ζα έρεη ν λένο κέηνρνο ην δηθαίσκα ςήθνπ, θαζψο θαη άιια ζρεηηθά δηθαηψκαηα.
Δλδερόκελε απαξαίηεηε ζπκκόξθσζε ησλ Καηόρσλ ζε απαηηήζεηο θνηλνπνίεζεο ή θαη αλάγθε απνδνρήο εγθξίζεσλ
από ην ξπζκηζηή
Οη επελδπηέο πνπ ζα επηιέμνπλ ηε κεηαηξνπή ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζε ζπλήζεηο κεηνρέο ή νη
επελδπηέο πνπ ζα ππνρξεσζνχλ ζηελ αλσηέξσ κεηαηξνπή ζα πξέπεη λα ππαθνχζνπλ ζε ηπρφλ αλάγθε γηα θνηλνπνίεζε, αιιά θαη
λα εμαζθαιίζνπλ φηη έρνπλ ιάβεη ηηο απαξαίηεηεο εγθξίζεηο απφ ην ξπζκηζηή, θπξίσο σο πξνο ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηνπο ζην
κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Σξάπεδαο. ε πεξίπησζε αλππαθνήο ησλ επελδπηψλ ελδέρεηαη ε ππνβνιή πνηλψλ ή ε αθαίξεζε ηνπ
δηθαηψκαηνο ςήθνπ απηψλ.
Πηζαλέο δηαβαζκίζεηο ζηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλόηεηα ηεο Σξάπεδαο ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ αμία ησλ
Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ
ε θακία πεξίπησζε ε Σξάπεδα δε ζθνπεχεη λα νξίζεη αμηνινγεηέο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο (credit rating) ησλ Μεηαηξέςηκσλ
Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ.
Χζηφζν, ε αμία ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ κπνξεί λα επεξεαζηεί αξλεηηθά απφ νπνηαδήπνηε ήδε
ππάξρνπζα ή κειινληηθή αμηνιφγεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο Σξάπεδαο ή/θαη ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ
Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ. Ζ Σξάπεδα δε γλσξίδεη ηε κεζνδνινγία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο νχηε ην θαηά
πφζν απηή δχλαηαη λα αιιάμεη ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή. Δπηπιένλ, νη αμηνινγήζεηο απηέο πηζαλφ λα επεξεαζηνχλ αξλεηηθά ζε
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πεξίπησζε ρεηξνηέξεπζεο ηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο ηεο Σξάπεδαο.
Πξναηξεηηθή ή Τπνρξεσηηθή Αθύξσζε Πιεξσκήο Σόθσλ ζε κε ζσξεπηηθή βάζε
Ζ αθχξσζε νπνηαζδήπνηε πιεξσκήο ηφθνπ ππφ ηνπο νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο (πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ Δλφηεηα 5.3.5(γ)
“Πεξηνξηζκνί Μεξίζκαηνο θαη Κεθαιαίνπ), απνηειεί αλαθαίξεην δηθαίσκα ηεο Σξάπεδαο θαη κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί πξηλ απφ ηελ
εκεξνκελία νπνηαζδήπνηε Πιεξσκήο Σφθνπ ζε κε ζσξεπηηθή βάζε (ζηα πιαίζηα φκσο ησλ “Πεξηνξηζκψλ Μεξίζκαηνο θαη
Κεθαιαίνπ” σο πεξηγξάθεηαη ζηελ Δλφηεηα 5.3.5(γ)), εθφζνλ εμαθξηβσζεί απφ ηελ Σξάπεδα φηη ε ίδηα δε ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο
απαηηήζεηο γηα Κεθαιαηαθή Δπάξθεηα ή εθφζνλ απηή ελδέρεηαη λα επεξεαζηεί αξλεηηθά ζην κέιινλ. Δπηπιένλ, χζηεξα απφ εθηίκεζε
γηα ηε κειινληηθή θαηάζηαζε ηεο Σξάπεδαο ζηα επφκελα ηξία ρξφληα, ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα
απαηηήζεη ηελ Αθχξσζε Πιεξσκήο Σφθνπ ή θεθαιαίνπ.
Σα Μεηαηξέςηκα Αμηόγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ δελ έρνπλ εκεξνκελία ιήμεο
Σν αξρηθφ θεθάιαην επέλδπζεο ησλ Καηφρσλ ζα επηζηξαθεί κφλν ζηελ πεξίπησζε φπνπ ε Σξάπεδα, έρνληαο ιάβεη ηε ζπγθαηάζεζε
ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, πξνρσξήζεη ζε εμαγνξά ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ, ηα νπνία απνηεινχλ
αμίεο αφξηζηεο δηάξθεηαο ρσξίο λνκηθή εκεξνκελία ιήμεο.
Γηθαίσκα Δμαγνξάο
Ζ Σξάπεδα δελ έρεη θακία ππνρξέσζε εμαγνξάο ή αγνξάο ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζε νπνηνδήπνηε
ρξνληθφ δηάζηεκα θαη νη Κάηνρνη δελ έρνπλ νπνηνδήπνηε δηθαίσκα απαίηεζεο ηεο εμαγνξάο ή αγνξάο απφ ηελ Σξάπεδα. Ζ Σξάπεδα,
φκσο, έρεη ηελ επηινγή αιιά φρη ηελ ππνρξέσζε λα εμαγνξάζεη ηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζην ζχλνιν
ηνπο ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία καδί κε νπνηνπζδήπνηε δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2016, ή ζε νπνηαδήπνηε
Ζκεξνκελία Πιεξσκήο Σφθνπ πνπ έπεηαη, κε ηελ πξνεγνχκελε αίηεζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ λννπκέλνπ φηη ζα ηα
αληηθαηαζηήζεη κε ίζεο πνηφηεηαο Κεθάιαην.
ηελ πεξίπησζε φπνπ ε Σξάπεδα απνθαζίζεη λα εμαγνξάζεη ηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζην ζχλνιφ ηνπο
ζε κηα ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία κπνξεί λα δαλεηζηεί απφ ελαιιαθηηθέο πεγέο, ζε ρακειφηεξν επηηφθην απφ απηφ ησλ
αμηνγξάθσλ, ππάξρεη ε πηζαλφηεηα θάπνηνο επελδπηήο λα κελ κπνξέζεη λα ηνπνζεηήζεη ηα ρξήκαηά ηνπ απφ ηελ εμαγνξά ζε
επέλδπζε αλάινγεο απφδνζεο. Ζ Σξάπεδα δελ κπνξεί λα εγγπεζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν φηη νη θάηνρνη ησλ αμηνγξάθσλ ζα
κπνξέζνπλ λα επαλαηνπνζεηήζνπλ ην αληίηηκν απφ ηελ εμαγνξά απηψλ ζε επέλδπζε κε ίδηα επηηνθηαθή απφδνζε.
Πξνηεξαηόηεηα
Σα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ αφξηζηεο δηάξθεηαο απνηεινχλ άκεζεο, κε εμαζθαιηζκέλεο,
ειάζζνλνο πξνηεξαηφηεηαο (subordinated) αμίεο / ππνρξεψζεηο ηεο Σξάπεδαο θαη θαηαηάζζνληαη ζε ίζε πξνηεξαηφηεηα
(rank pari passu) πξνο ηηο αμηψζεηο άιισλ εθδφζεσλ αμηνγξάθσλ θεθαιαίνπ αφξηζηεο δηάξθεηαο ηεο Σξάπεδαο πνπ
θαηαηάζζνληαη ζην Πξσηνβάζκην Κεθάιαην, ρσξίο νπνηαδήπνηε πξνηίκεζε κεηαμχ ηνπο.
Σα δηθαηψκαηα θαη νη αμηψζεηο ησλ Καηφρσλ ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ:
(i)

είλαη ίζεο πξνηεξαηφηεηαο πξνο ηηο αμηψζεηο άιισλ πθηζηάκελσλ ή κειινληηθψλ εθδφζεσλ ηεο Σξάπεδαο πνπ
θαηαηάζζνληαη ζην Πξσηνβάζκην Κεθάιαην ή πιεξνχλ ηα θξηηήξηα γηα ζπκπεξίιεςε ζην Πξσηνβάζκην Κεθάιαην ή
εθθξάδνληαη σο λα είλαη ίζεο πξνηεξαηφηεηαο κε ηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ,
πεξηιακβαλνκέλσλ, ρσξίο πεξηνξηζκφ, ησλ αμηνγξάθσλ θεθαιαίνπ πνπ έρνπλ ήδε εθδνζεί απφ ηελ Σξάπεδα
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(ii)

είλαη ειάζζνλνο πξνηεξαηφηεηαο (subordinated) πξνο ηα δηθαηψκαηα θαη αμηψζεηο ησλ πηζησηψλ ηεο Σξάπεδαο πνπ
είλαη:
־

θαηαζέηεο ή άιινη πηζησηέο ησλ νπνίσλ νη αμηψζεηο δελ είλαη ειάζζνλνο πξνηεξαηφηεηαο σο πξνο ηηο αμηψζεηο
ησλ θαηαζεηψλ

־

πηζησηέο ησλ νπνίσλ νη αμηψζεηο είλαη ειάζζνλνο πξνηεξαηφηεηαο (subordinated), πιελ εθείλσλ ησλ νπνίσλ νη
αμηψζεηο είλαη ίζεο πξνηεξαηφηεηαο (rank pari passu) κε ηηο αμηψζεηο ησλ θαηφρσλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ
Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ

־
(iii)

θάηνρνη ρξενγξάθσλ ηεο Σξάπεδαο ησλ νπνίσλ νη αμηψζεηο είλαη ειάζζνλνο πξνηεξαηφηεηαο (subordinated)
έρνπλ πξνηεξαηφηεηα κφλν έλαληη ησλ κεηφρσλ ηεο Σξάπεδαο.

Δπνκέλσο, εάλ ε Σξάπεδα, ηειεί ππφ δηάιπζε ή εθθαζάξηζε, ν εθθαζαξηζηήο ζα ηθαλνπνηήζεη πξψηα φιεο ηηο αμηψζεηο ησλ
θαηαζεηψλ ή άιισλ πηζησηψλ ησλ νπνίσλ νη αμηψζεηο δελ είλαη ειάζζνλνο πξνηεξαηφηεηαο σο πξνο ηηο αμηψζεηο ησλ θαηαζεηψλ θαη
πηζησηψλ ησλ νπνίσλ νη αμηψζεηο είλαη ειάζζνλνο πξνηεξαηφηεηαο (subordinated) πιελ εθείλσλ ησλ νπνίσλ νη αμηψζεηο είλαη ίζεο
πξνηεξαηφηεηαο (rank pari passu) κε ηηο αμηψζεηο ησλ θαηφρσλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ. ε πεξίπησζε
πνπ ε Σξάπεδα δελ έρεη ηθαλνπνηεηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα ηνλ πιήξε δηαθαλνληζκφ ησλ αμηψζεσλ πνπ δελ είλαη ειάζζνλνο
πξνηεξαηφηεηαο ηφηε νη αμηψζεηο ησλ Κάηνρσλ ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ δελ ζα ηθαλνπνηεζνχλ. ε
απηή ηελ πεξίπησζε, νη Κάηνρνη δχλαηαη λα ράζνπλ ην ζχλνιν ή κέξνο ηεο επέλδπζήο ηνπο. Δπηπιένλ, εάλ ηα Μεηαηξέςηκα
Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ κεηαηξαπνχλ ζε ζπλήζεηο κεηνρέο κεηά απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε Γεγνλφηνο Έθηαθηεο Αλάγθεο
Κεθαιαίνπ ή Γεγνλφηνο Βησζηκφηεηαο, θάζε Κάηνρνο ζα ππνζηεί πεξαηηέξσ κείσζε ηεο πξνηεξαηφηεηαο ησλ δηθαησκάησλ θαη
αμηψζεσλ ηνπ ιφγσ ηεο κεηαηξνπήο ηεο επέλδπζήο ηνπ ζε ζπλήζεηο κεηνρέο θαη ππάξρεη απμεκέλνο θίλδπλνο νη Κάηνρνη λα ράζνπλ
κέξνο ή νιφθιεξε ηελ επέλδπζή ηνπο.
Δπηηνθηαθόο θίλδπλνο
Σα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζα πιεξψλνπλ ηφθνπο ζηαζεξνχ επηηνθίνπ 7% γηα φιε ηε δηάξθεηα. Ζ επέλδπζε
ζε αμίεο ζηαζεξνχ επηηνθίνπ πεξηιακβάλεη ηνλ θίλδπλν φηη νη απμήζεηο ζηα επηηφθηα αγνξάο πηζαλφλ λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ αμία
ηνπο.
Ζ Σξάπεδα δηαηεξεί αλεπεξέαζην ην δηθαίσκα ηεο λα εθδώζεη Αμηόγξαθα ή Γαλεηαθό Κεθάιαην πνπ ζα επηηξέπεη ηηο ίδηεο
λόκηκεο αμηώζεηο (pari passu) κε ηα Μεηαηξέςηκα Αμηόγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ.
H Σξάπεδα δηθαηνχηαη λα απνθαζίζεη ηελ έθδνζε, θαζψο θαη ην χςνο απηήο, αμηνγξάθσλ ή δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ κε ίζα δηθαηψκαηα
(pari passu) ή ζε πξνηεξαηφηεηα έλαληη ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ. ηελ πεξίπησζε ηέηνηαο έθδνζεο
είλαη πηζαλφλ λα επεξεαζηεί αξλεηηθά ε απνπιεξσκή ησλ θαηφρσλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζε
ελδερφκελε δηάιπζε, φπσο θαη λα απμεζεί ε πηζαλφηεηα Αθχξσζεο Πιεξσκήο Σφθνπ Αμηνγξάθσλ Κεθαιαίνπ ζχκθσλα κε ηνπο
φξνπο ηνπο.
Κίλδπλνο πνπ ζρεηίδεηαη κε πηζαλή αιιαγή ζηε θνξνιόγεζε εηζνδήκαηνο από ηόθνπο
ηα πιαίζηα ηεο νδεγίαο 2003/48/ ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηε θνξνιφγεζε εηζνδεκάησλ απφ ηφθνπο απνηακηεχζεσλ, ηα θξάηε
κέιε είλαη ππνρξεσκέλα λα πξνζθέξνπλ ζηα άιια θξάηε κέιε, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο απηψλ, ιεπηνκέξεηεο
ζρεηηθά κε ηηο πιεξσκέο ηφθσλ (ή παξεκθεξψλ εηζνδεκάησλ) πνπ ρνξεγνχληαη απφ έλα άηνκν ζε κηα ρψξα κέινο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο, ην νπνίν είλαη κφληκνο θάηνηθνο θάπνηνπ άιινπ θξάηνπο κέινπο ή ζε νξηζκέλνπο πεξηνξηζκέλνπο ηχπνπο νληνηήησλ πνπ
εδξεχνπλ ζην άιιν θξάηνο κέινο. Ζ πξναλαθεξζείζεο απαηηήζεηο ελδέρεηαη λα αλακνξθσζνχλ ή λα επεθηαζνχλ εάλ ε Δπξσπατθή
Οδεγία ηξνπνπνηεζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν.
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ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε ρνξήγεζε πιεξσκήο εθηειεζηεί ή εηζπξαρζεί απφ έλα θξάηνο κέινο φπνπ ηζρχεη ην χζηεκα
Παξαθξάηεζεο, κε απνηέιεζκα λα παξαθξαηεζεί κέξνο ηεο πιεξσκήο, ε Σξάπεδα θαη / ή νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν δε θέξεη
θακία ππνρξέσζε σο απνηέιεζκα ηέηνηαο θνξνινγηθήο παξαθξάηεζεο λα θαηαβάιεη νπνηαδήπνηε πξφζζεην πνζφ ζρεηηθά κε ηα
Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ.
Ζ αγνξά γηα ηα Μεηαηξέςηκα Αμηόγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ είλαη λέα θαη ζπλεπώο δελ έρεη δνθηκαζηεί
Οη ζρεηηθέο αηηήζεηο γηα εηζαγσγή ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζην XAK θαη ζην XA δελ είλαη ζίγνπξν φηη
ζα εμαζθαιίζνπλ δεκηνπξγία ελεξγήο αγνξάο θαη επαξθνχο ξεπζηφηεηαο γηα ηα Αμηφγξαθα , ηα νπνία ζπληζηνχλ λέα έθδνζε γηα ηελ
Σξάπεδα.
Ζ ηηκή δηαπξαγκάηεπζεο αληίζηνηρσλ ηίηισλ, ηα ηζρχνληα επηηφθηα ζηελ αγνξά, ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο Σξάπεδαο, νη
κεηαβνιέο ζηνπο Κεθαιαηαθνχο δείθηεο ηεο Σξάπεδαο θαη ηελ ηηκή δηαπξαγκάηεπζεο ησλ κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο, θαζψο θαη νη
γεληθφηεξεο ζπλζήθεο ηεο νηθνλνκίαο, κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηε δηαπξαγκάηεπζε ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ
Κεθαιαίνπ, εθφζνλ απηή επηηεπρζεί, ζε ηηκή ρακειφηεξε απφ ηελ ηηκή έθδνζήο ηνπο. Καηά ζπλέπεηα, ηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα
Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ελδέρεηαη λα κε κπνξνχλ λα πνπιεζνχλ κε επθνιία ή λα κελ είλαη ζε ζέζε λα απνθέξνπλ απνδφζεηο
αληίζηνηρεο κε αλάινγεο επελδχζεηο γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη αλαπηπγκέλε δεπηεξνβάζκηα αγνξά.
Δκπνξεπζηκόηεηα θαη κεηαβιεηόηεηα ηηκώλ ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ
Ζ κεηαβιεηφηεηα θάπνησλ νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ φπσο νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά θαη ε νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε ηεο Σξάπεδαο, κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο ηηκέο Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζηελ αγνξά θαη
ηελ εκπνξεπζηκφηεηά ηνπο.
Μεξηθνί απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ επίδξαζε ζηελ ηηκή δηαπξαγκάηεπζεο ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ
Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ, θαη ηνπο νπνίνπο δελ κπνξεί λα ειέγμεη ή επεξεάζεη ε Σξάπεδα, είλαη νη αθφινπζνη:
i.

ε ηηκή δηαπξαγκάηεπζεο ησλ κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο,

ii.

ε πηζηνιεπηηθή ζέζε ηεο Σξάπεδαο θαη ηα επίπεδα θχξησλ δεηθηψλ, φπσο ν δείθηεο Βαζηθψλ Πξσηνβάζκησλ Κεθαιαίσλ,

iii.

νη δπλάκεηο ηεο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο θαη ε επίδξαζή ηνπο ζηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ,

iv.

νη γεληθφηεξεο νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο θαη ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλζήθεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ Σξάπεδα ή ηα Μεηαηξέςηκα
Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ.

Χο απνηέιεζκα, κπνξεί λα κελ είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζεί ζηε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά ηηκή πψιεζεο ησλ Μεηαηξέςηκσλ
Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ίζε κε ηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία ή ηελ ηηκή θηήζεο ηνπο.
Ννκηθά ζέκαηα δπλαηόλ λα πεξηνξίζνπλ νξηζκέλεο επελδύζεηο
Ζ πηζαλή εμάξηεζε νξηζκέλσλ επελδπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ απφ λνκηθνχο θαη θαλνληζηηθνχο πεξηνξηζκνχο θαζηζηά απαξαίηεηε, γηα
νπνηνλδήπνηε δπλεηηθφ επελδπηή, ηελ εμαζθάιηζε λνκηθήο ζπκβνπιήο αλαθνξηθά κε ηνπο φξνπο ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ
Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Όξσλ πνπ αθνξνχλ ηε Μεηαηξνπή), κε ζθνπφ λα θαζνξηζηεί θαηά πφζν θαη ζε
πνηφ βαζκφ (i) έλαο ζπγθεθξηκέλνο επελδπηήο δχλαηαη λνκίκσο λα επελδχζεη ζηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ
(ii) ηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ δχλαηαη λα δνζνχλ σο εμαζθάιηζε ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο δαλείσλ θαη (iii)
κπνξνχλ νη πηζαλνί επελδπηέο λα αγνξάζνπλ ή λα ελερπξηάζνπλ Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα ρσξίο λα ππφθεηληαη ζε νπνηνπζδήπνηε
πεξηνξηζκνχο. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθνί νξγαληζκνί ρξεηάδεηαη λα εμαζθαιίζνπλ ηε βέιηηζηε αληηκεηψπηζε ησλ Μεηαηξέςηκσλ
Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζρεηηθά κε νπνηνπζδήπνηε θαλφλεο, ιακβάλνληαο λνκηθή ζπκβνπιή απφ ηνπο δηθεγφξνπο
ηνπο ή ηνπο αξκφδηνπο ξπζκηζηέο ηνπο.
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ύγθξνπζε πκθεξόλησλ
εκεηψλεηαη φηη ηίζεηαη ζέκα ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ηεο Marfin Popular Bank Public Co Ltd θαη πξνζψπσλ πνπ ζα
ελδηαθεξζνχλ γηα απφθηεζε Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ, δηφηη εθδφηεο είλαη ε ίδηα ε Marfin Popular Bank
Public Co Ltd θαη γηα ηε δηάζεζε ηνπ πξντφληνο ρξεζηκνπνηείηαη ην δηθφ ηεο δίθηπν.
Ζ κεηνρηθή ηηκή ηεο Σξάπεδαο κπνξεί λα επεξεαζηεί από ηελ έθδνζε ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ
Κεθαιαίνπ
Οη αμηνινγήζεηο ησλ επελδπηψλ ζρεηηθά κε ηε κεηαηξνπή ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ, θαζψο θαη νη
πσιήζεηο κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο απφ επελδπηέο πνπ ελδέρεηαη λα θξίλνπλ ηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ
ειθπζηηθφηεξε επέλδπζε, κπνξεί λα επηθέξεη απμεκέλεο δηαθπκάλζεηο ζηε κεηνρηθή ηηκή ηεο Σξάπεδαο. Οη πηζαλνί επελδπηέο ζηελ
αγνξά Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ

ελδερνκέλσο λα επηδηψμνπλ ηε δηάζεζε Κνηλψλ Μεηνρψλ ηεο

Σξάπεδαο, θαζψο ζα ζθνπεχνπλ λα επελδχζνπλ ζηα αμηφγξαθα απηά. Οη ελδερφκελνη επελδπηέο είλαη πηζαλφλ, επίζεο, λα πξνβνχλ
ζε αλνηρηέο πσιήζεηο (short selling) ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ κε ζθνπφ λα πξνζηαηεχζνπλ ηε ζέζε
ηνπο ζε αληαιιάμηκνπο ηίηινπο.
Σα αλσηέξσ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ ζεκαληηθή κεηαβιεηφηεηα ζηελ ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο Σξάπεδαο.
Έθζεζε ησλ θαηόρσλ ζηε κεηαβιεηόηεηα ηεο ηηκήο ησλ ζπλήζσλ κεηνρώλ
Ζ ηηκή ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο κπνξεί λα ππφθεηηαη ζε εληνλφηεξεο δηαθπκάλζεηο φηαλ ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα ζπκβεί
Γεγνλφο Έθηαθηεο Αλάγθεο Κεθαιαίνπ ή Γεγνλφο Βησζηκφηεηαο, ην νπνίν ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηε κεηαηξνπή ησλ Μεηαηξέςηκσλ
Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζε Κνηλέο Μεηνρέο.

2.2
(α)

Κίλδπλνη πνπ ρεηίδνληαη κε ηηο Μεηνρέο
Σν ΥΑΚ θαη ΥΑ έρνπλ ρακειόηεξε ξεπζηόηεηα θαη παξνπζηάδνπλ εληνλόηεξεο δηαθπκάλζεηο από άιια

ρξεκαηηζηήξηα
Ζ δηάζεζε ησλ κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο, εηδηθά ζε κεγάιεο πνζφηεηεο, κπνξεί λα είλαη δχζθνιε, θαζψο ην ΥΑΚ αιιά θαη ην ΥΑ
παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξε ξεπζηφηεηα θαη εληνλφηεξε κεηαβιεηφηεηα απ‟ φηη άιιεο παξφκνηεο αγνξέο ζηε Δπξψπε θαη ηηο ΖΠΑ.
Μηα ηέηνηα πψιεζε, ή ε πξνζδνθία απηήο, κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά θαη ζεκαληηθά ηελ ηηκή δηαπξαγκάηεπζεο ηεο κεηνρήο ηεο
Σξάπεδαο.
(β) Ζ ηηκή ησλ κεηνρώλ ηεο Σξάπεδαο ελδέρεηαη λα παξνπζηάζεη δηαθπκάλζεηο
Μεξηθνί απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ηελ ηηκή δηαπξαγκάηεπζεο ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ
Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζε έληνλεο δηαθπκάλζεηο, θαη ηνπο νπνίνπο δελ κπνξεί λα επεξεάζεη ε Σξάπεδα, είλαη νη αθφινπζνη:
•

νη γεληθφηεξεο νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο θαη ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλζήθεο, φπσο γηα παξάδεηγκα νη νηθνλνκηθνί θχθινη θαη νη
δηαθπκάλζεηο ησλ επηηνθίσλ θαη ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ,

•

κεηαβνιή ζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ ζε ζρέζε κε ηα ηζηνξηθά απνηειέζκαηά ηνπ ή / θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ
επελδπηψλ θαη αλαιπηψλ,

•

γεγνλφηα ή ηζρπξηζκνί πνπ είλαη δπλαηφλ λα πιήμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ Οκίινπ,

•

πηζαλή αδπλακία ησλ επελδπηψλ λα αμηνινγήζνπλ θαη λα απνηηκήζνπλ άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά ηηο πξννπηηθέο ηνπ Οκίινπ,

•

ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο γεληθφηεξα, ηφζν απφ απφςεσο ηηκψλ ησλ κεηνρψλ, φζν θαη φγθνπ
ζπλαιιαγψλ,
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•

πνιηηηθή αζηάζεηα ή ελδερφκελε πνιεκηθή ζχξξαμε ζηελ Κχπξν ή ζην εμσηεξηθφ,

•

ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο κε επξχηεξεο ζπλέπεηεο ζηε δηεζλή θαη ηνπηθή θεθαιαηαγνξά,

•

δηαθνξνπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ηεο εκπνξεπζηκφηεηαο ησλ κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο σο απνηέιεζκα
κεηαβνιήο ηνπ φγθνπ ζπλαιιαγψλ,

•
(γ)

πηζαλή ή πξαγκαηνπνηεζείζα πψιεζε κεγάισλ παθέησλ ζπλήζσλ κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο ζηελ αγνξά.
Νέεο εηζεγκέλεο κεηνρέο, σο απνηέιεζκα ηεο κεηαηξνπήο ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ

Κεθαιαίνπ
Απαξαίηεην πξναπαηηνχκελν γηα ηελ εηζαγσγή ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ είλαη ε έγθξηζε απφ ην
ΥΑΚ θαη ην ΥΑ.
ε πεξίπησζε κε έγθξηζεο ηεο εηζαγσγήο ηνπο απφ ην ΥΑΚ θαη ην ΥΑ, ε εκπνξεπζηκφηεηα ησλ κεηνρψλ πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ
θαηά ηελ κεηαηξνπή ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζα κεηξηαζηεί ζεκαληηθά.

εκεηψλεηαη πσο κε

βάζε ην λνκηθφ πιαίζην ηνπ ΥΑΚ, θάζε εθδφηεο νθείιεη λα εηζαγάγεη κεηνρέο ηεο ίδηαο ηάμεο κε ηηο πθηζηάκελεο κεηνρέο εληφο
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο έμη κελψλ.
(δ) Δπηπιένλ εγθξίζεηο
ε πεξίπησζε κεηαηξνπήο ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζα ρξεηαζηνχλ επηπιένλ εγθξίζεηο απφ ην
ΥΑΚ θαη ην ΥΑ γηα ηελ εηζαγσγή ησλ θαηλνχξγησλ κεηνρψλ ζηα ρξεκαηηζηήξηα απηά. Σέινο ζε ελδερφκελε θαηάζεζε
ζπκπιεξσκαηηθνχ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ ζα ρξεηαζηεί επηπιένλ έγθξηζε απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο.

2.3

Κίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ κεηαβιεηόηεηα ησλ Παγθόζκησλ Υξεκαηνπηζησηηθώλ Αγνξώλ

(α) ν κηινο είλαη επάισηνο ζηηο ηξέρνπζεο δηαηαξαρέο θαη ζηε κεηαβιεηόηεηα ησλ παγθόζκησλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ
αγνξώλ
Ζ αλάθακςε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, ε νπνία μεθίλεζε απφ ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2009, δελ ήηαλ ηθαλή λα επηιχζεη ηα
πξνβιήκαηα πνιιψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ ζπλερίδνπλ λα αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη
θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. Ζ ζπλερηδφκελε έιιεηςε πίζησζεο, ε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ θιάδν, ε απμεκέλε
κεηαβιεηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ θαη ε κεησκέλε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα έρεη επεξεάζεη δπζκελψο ηνλ
Όκηιν, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη ηα ιεηηνπξγηθά ηνπ απνηειέζκαηα. Δπηπξφζζεηα, ε ζπλέρηζε ή ε επηδείλσζε ησλ
δηαηαξαρψλ θαη ε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο ζηηο παγθφζκηεο ρξεκαηαγνξέο κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ ηθαλφηεηα ηνπ Οκίινπ
γηα άληιεζε θεθαιαίσλ θαη ξεπζηφηεηαο κε φξνπο απνδεθηνχο γηα ηνλ Όκηιν.
Ζ αλεζπρία γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ησλ θξαηψλ έρεη εληαζεί θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο, ηδηαίηεξα ζηε δψλε ηνπ επξψ, κε
φμπλζε απφ ηνλ Μάην ηνπ 2010. Ζ θχξηα αηηία γηα ηελ επαλεθηίκεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ησλ θξαηψλ απφ ηηο αγνξέο, θαίλεηαη
πσο ήηαλ ην βάξνο ηνπ ρξένπο ηεο Διιάδαο, θαη ε αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηελ πξννπηηθή ζπκθσλίαο ζε έλα βηψζηκν πιάλν
νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο ηεο, κέρξη ην ηέινο Απξηιίνπ 2010. ε έλα πεξηβάιινλ απμεκέλεο αβεβαηφηεηαο ζρεηηθά κε ηηο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο/καθξννηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ησλ κεγάισλ δεκνζηνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ, νη επελδπηέο κεηψλνπλ ηηο
ζέζεηο ηνπο ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο επελδχζεσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ ζε νκφινγα, κεηνρέο, εκπνξεχκαηα θαη ζηηο
ρξεκαηαγνξέο. Πεξαηηέξσ κείσζε ησλ επελδχζεσλ, κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε, επεξεάδνληαο αληίζηνηρα
αξλεηηθά ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα αιιά θαη ηε ξεπζηφηεηα ηνπ Οκίινπ.
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Σα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ απφ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ ηφζν ζηελ Κχπξν θαη ζηελ Διιάδα φζν θαη ζηηο ινηπέο
ρψξεο επεξεάζηεθαλ ζην παξειζφλ θαη ζα ζπλερίζνπλ λα επεξεάδνληαη νπζησδψο ζην κέιινλ απφ πνιινχο παξάγνληεο
παγθφζκηαο θχζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ θαλνληζηηθψλ θηλδχλσλ θαη ησλ ζπλζεθψλ ησλ δεκφζησλ
νηθνλνκηθψλ, ηεο δηαζεζηκφηεηαο θαη ηνπ θφζηνπο άληιεζεο θεθαιαίσλ, ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ παγθφζκησλ αγνξψλ, ηνπ χςνπο θαη
ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ θαη ησλ επηηνθίσλ, ησλ ηηκψλ ζπλαιιάγκαηνο, ηεο δηαζεζηκφηεηαο θαη ηνπ θφζηνπο
ηεο πίζησζεο, ηνπ πιεζσξηζκνχ, ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο θεξεγγπφηεηαο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη άιισλ
εηαηξεηψλ, ην ζπλαίζζεκα ηνπ επελδπηή θαη ηελ εκπηζηνζχλε ζηηο ρξεκαηαγνξέο, ή έλα ζπλδπαζκφ φισλ ησλ παξαπάλσ
παξαγφλησλ.
(β) ν κηινο εθηίζεηαη ζε θηλδύλνπο πνπ πηζαλώο λα ελζθήςνπλ ζε άιινπο θνξείο ηνπ θιάδνπ ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππεξεζηώλ κε ηνπο νπνίνπο ζπλαιιάζζεηαη
Ο

Όκηινο

ζπλαιιάζζεηαη

ζπζηεκαηηθά

κε

άιινπο

θνξείο

ηνπ

θιάδνπ

ησλ

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ

ππεξεζηψλ,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ, επελδπηηθψλ ηξαπεδψλ, ρξεκαηηζηψλ θαη δηακεζνιαβεηψλ, ακνηβαίσλ
θεθαιαίσλ θαη θεθαιαίσλ αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ. Οη ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ έρνπλ επεξεαζηεί
θαη ελδέρεηαη λα εμαθνινπζήζνπλ λα επεξεάδνληαη αξλεηηθά εμαηηίαο ησλ έληνλσλ αλεζπρηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο πηέζεηο
γηα ηελ πίζησζε ησλ θξαηψλ. Μέζσ ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ ν Όκηινο εθηίζεηαη ζε πηζησηηθφ θίλδπλν ζε πεξίπησζε αδπλακίαο
εθπιήξσζεο ππνρξεψζεσλ απφ θάπνηνλ απφ ηνπο αληηζπκβαιιφκελνπο ηνπ. Δπηπξφζζεηα, ν πηζησηηθφο θίλδπλνο, κπνξεί λα
επηηαζεί φηαλ ε εμαζθάιηζε πνπ έρεη δνζεί δελ κπνξεί λα ξεπζηνπνηεζεί ή ξεπζηνπνηείηαη ζε ηηκέο πνπ δελ είλαη αξθεηέο λα
θαιχςνπλ φιν ην πνζφ ηνπ δαλείνπ ή έθζεζε ζε παξάγσγα. Σπρφλ αδπλακία εθπιήξσζεο ππνρξεψζεσλ απφ θάπνηνλ απφ ηνπο
ζεκαληηθνχο αληηζπκβαιιφκελνπο ηνπ Οκίινπ ή πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο ζηνλ θιάδν ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ ζεκαληηθφ
αξλεηηθφ αληίθηππν ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ.

2.4

Κίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ Οκίινπ ζηελ Κύπξν

(α) Ζ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ Οκίινπ ζηελ Κύπξν έρεη επεξεαζηεί ζε κεγάιν βαζκό από ηηο ηζρύνπζεο
νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζηελ Κύπξν, από ηελ νπνία πξνέξρεηαη κεγάιν κέξνο ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ
Γηα ηε ρξήζε 2010, ην 43% ησλ εζφδσλ απφ εξγαζίεο ηνπ Οκίινπ πξνήιζε απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ζηελ Κχπξν. Ζ πηζησηηθή
επέθηαζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα ζηελ Κχπξν αλέθακςε ην 2010 ζε ζρέζε κε ην 2009. Ζ πηζησηηθή επέθηαζε ηνπ Οκίινπ ζηελ
Κχπξν απμήζεθε θαηά 12,2% ζε ζρέζε κε 9,7% ηνπ 2009. Αλαθνξηθά κε ην θφζηνο δαλεηζκνχ, αλ θαη ηα επηηφθηα δαλεηζκνχ
ζπλέρηζαλ λα κεηψλνληαη ην 2010, εμαθνινπζνχλ λα είλαη πςειφηεξα απφ ην κέζν φξν ησλ επηηνθίσλ δαλεηζκνχ ηεο Δπξσδψλεο,
ελψ αληίζηνηρα θαη ηα θαηαζεηηθά επηηφθηα παξακέλνπλ ζε ηδηαίηεξα πςειά επίπεδα. Ζ αχμεζε ησλ θαηαζέζεσλ ηνπ Οκίινπ ζηελ
Κχπξν επίζεο αλήιζε ζην 7% ην 2010 ζε ζρέζε κε κείσζε 4% ην 2009.
Δπηπξφζζεηα ηνλ Μάξηην ηνπ 2011, ε Standard & Poor‟s κείσζε ηε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο Κχπξνπ ζε Α¯ απφ Α ελψ ε
Moody‟s θαη ε Fitch έρνπλ αμηνινγήζεη ηελ Κχπξν κε πςειφηεξε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα, A2 θαη AA-, αληίζηνηρα. Ζ ππνβάζκηζε
απφ ηελ Standard & Poors, νθεηιφηαλ κεξηθψο ζηελ επίδξαζε ηεο Διιάδαο αιιά θαη ζηε ζηελή ζρέζε Διιάδαο-Κχπξνπ. Σα
πξνβιήκαηα ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο επεξεάδνπλ θαη ζα ζπλερίζνπλ λα επεξεάδνπλ ηα έζνδα θαη ηελ θεξδνθνξία ηνπ Οκίινπ.
Ζ ζπλέρηζε ηεο επηδείλσζεο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο κπνξεί λα έρεη νπζηψδεηο, δπζκελείο επηπηψζεηο ζηελ επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηφηεηα θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Κχπξν.
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Πηζαλή επηδείλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ ζηελ Κχπξν κπνξεί λα έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνλ Όκηιν θαζψο θαη ζηα άιια
ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. Δηδηθφηεξα, ν Όκηινο κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ηηο παξαθάησ πξνθιήζεηο ζε ζρέζε κε ηα παξαθάησ
γεγνλφηα:
•

ηελ ηθαλφηεηα ηνπ Οκίινπ λα εθηηκά ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ πειαηψλ ή λα ππνινγίδεη ηελ αμία ησλ δηαγξαθφκελσλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ εάλ ηα κνληέια θαη νη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί γίλνπλ ιηγφηεξν αθξηβή ζηελ εθηίκεζε ηεο
ζπκπεξηθνξάο ηνπ δαλεηζηή ζην κέιινλ,

•

ε δήηεζε γηα δαλεηζκφ απφ θεξέγγπνπο πειάηεο κπνξεί λα κεησζεί φζν ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα επηβξαδχλεηαη,

•

ρακειφηεξα επηηφθηα δαλεηζκνχ ή/θαη ρακειφηεξα επηηφθηα θαηαζέζεσλ κπνξεί λα κεηψζνπλ ηα θαζαξά έζνδα ηνπ Οκίινπ
απφ ηφθνπο,

•

νη εμειίμεηο ζηελ αγνξά κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ θαηαλαισηή θαη λα πξνθαιέζνπλ κείσζε ζηε ρξήζε
πηζησηηθψλ θαξηψλ θαη δπζκελείο αιιαγέο ζηα πξφηππα πιεξσκήο, πξνθαιψληαο αχμεζε ησλ δηαγξαθψλ δαλείσλ θαζψο θαη
ησλ επηζθαιεηψλ γηα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα.

2.5

Κίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ Οκίινπ ζηελ Διιάδα

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα, έρεη θαη ζα ζπλερίζεη λα έρεη δπζκελέο αληίθηππν ζηελ επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηόηεηα, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα ηνπ νκίινπ
Έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Οκίινπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα θαζψο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο πνπ έιεμε ηελ
31.12.2010, ην 39,9% ησλ εζφδσλ απφ εξγαζίεο ηνπ Οκίινπ πξνήιζε απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα.

Χο ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα, ν Όκηινο δηαζέηεη ζην ραξηνθπιάθην ηνπ πξντφληα ζηαζεξνχ
εηζνδήκαηνο εθδφζεσο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ νλνκαζηηθήο αμίαο πεξίπνπ €3,27 δηζ. (31.03.2011), ηα νπνία αληηπξνζσπεχνπλ
ην 7,7% ηνπ ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ ηνπ Οκίινπ. εκεηψλεηαη φηη απφ ηα €3,27 δηζ. ηα €11 εθ. αθνξνχλ ζε έληνθα γξακκάηηα ηνπ
Διιεληθνχ Γεκνζίνπ.
Ζ Διιεληθή νηθνλνκία βηψλεη κηα ζνβαξή χθεζε θαη ην Διιεληθφ Γεκφζην αληηκεησπίδεη κία άλεπ πξνεγνχκελνπ πίεζε ζηα
δεκφζηα νηθνλνκηθά ηνπ. Ζ ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο, νη ππνβαζκίζεηο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο
Διιάδαο απφ ηνπο δηεζλείο νίθνπο αμηνιφγεζεο θαη ε έληαμε ηεο ρψξαο ζην Πξφγξακκα ηαζεξνπνίεζεο θαη Αλάθακςεο ηνπ ΓΝΣ
θαη ηεο Δπξσδψλεο ζπληζηνχλ ηελ θξίζηκε θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε Διιεληθή νηθνλνκία θαη ε νπνία έρεη επεξεάζεη ηε
ξεπζηφηεηα θαη ηελ θεξδνθνξία ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Διιάδα. πγθεθξηκέλα σο απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ
παξαηεξνχληαη κεηαμχ άιισλ ρακειφηεξεο αμίεο ζηελ αγνξά γηα ηα νκφινγα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, πεξηνξηζκέλε ξεπζηφηεηα
γηα ην Διιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη κία επαθφινπζε αχμεζε ζηε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ ΔΚΣ (Δπξσπατθή Κεληξηθή
Σξάπεδα), απμεκέλνο αληαγσληζκφο κεηαμχ ηξαπεδψλ γηα ηελ πξνζέιθπζε πειαηψλ θαη ζπλεπψο, απμεκέλν θφζηνο ησλ
θαηαζέζεσλ ησλ πειαηψλ, κεησκέλεο ρνξεγήζεηο δαλείσλ ζε πειάηεο θαη αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ
δαλείσλ.
Οπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ ζεκαληηθή επηδείλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ ζηελ Διιάδα ή ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ
ειιεληθψλ ή δηεζλψλ ηξαπεδψλ κε έθζεζε ζηελ Διιάδα, ή αιιαγέο ζηελ Δπξσδψλε, κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλεζπρίεο φζνλ αθνξά
ηελ ηθαλφηεηα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ. Δπηπξφζζεηα, ε ηθαλφηεηα ηνπ Οκίινπ γηα
άληιεζε θεθαιαίσλ θαη ε πξφζβαζε ηνπ ζε ξεπζηφηεηα ζα πεξηνξηζηεί ζεκαληηθά ελψ ζα επεξεαζηεί αξλεηηθά ε θεθαιαηαθή ηνπ
ζέζε, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη ηα ιεηηνπξγηθά ηνπ απνηειέζκαηα.
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2.6

Κίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ησξηλό ιεηηνπξγηθό πεξηβάιινλ

Ζ ρξεκαηνδόηεζε θαη ξεπζηόηεηα ηνπ νκίινπ εμαξηώληαη ζεκαληηθά από ηελ ΔΚΣ θαη ελδέρεηαη λα επεξεαζηνύλ
από αιιαγέο ζηνπο θαλόλεο ηεο ΔΚΣ
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, ε θαζαξή ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Οκίινπ απφ ηελ ΔΚΣ αλήιζε ζε €7 δηζ. Έλα κέξνο ησλ εμαζθαιίζεσλ
πνπ είραλ παξαζρεζεί γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ ΔΚΣ αθνξά νκφινγα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ πνπ δηαζέηεη ζην
ραξηνθπιάθην ν Όκηινο. εκεηψλεηαη φηη, απφ ηνλ Μάην ηνπ 2010, ε ΔΚΣ δέρεηαη ρσξίο πξνυπνζέζεηο νκφινγα έθδνζεο ηνπ
Διιεληθνχ Γεκνζίνπ σο εμαζθάιηζε, αλεμάξηεηα απφ ηελ πηζηνιεπηηθή ηνπο δηαβάζκηζε. Ζ ξεπζηφηεηα πνπ ιακβάλεη ν Όκηινο
απφ ηελ ΔΚΣ κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ αιιαγέο ζηνπο θαλφλεο ηεο ΔΚΣ, φπσο ε πξφζθαηε πεξηθνπή (haircut) πνπ εθαξκφδεηαη ζε
εμαζθαιηζκέλεο αμίεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.
Ζ ΔΚΣ ελδέρεηαη λα άξεη ηελ αλσηέξσ απφθαζή ηεο γηα απνδνρή νκνιφγσλ έθδνζεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ σο εμαζθάιηζε,
αλεμάξηεηα απφ ηελ πηζηνιεπηηθή ηνπο δηαβάζκηζε, ηε ζηηγκή πνπ ε πηζηνιεπηηθή δηαβάζκηζε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζα έρεη
θαηαζηήζεη κε απνδεθηή ηε ρξήζε ηνπο απφ ηελ ΔΚΣ γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ παξνρή ξεπζηφηεηαο. Δπηπιένλ, ην
πνζφ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ δηαηίζεηαη απφ ηελ ΔΚΣ είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηελ αμία ηεο εμαζθάιηζεο πνπ παξέρεη ν Όκηινο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εκπνξηθήο αμίαο ησλ ζπκκεηνρψλ ηνπ Οκίινπ ζε νκφινγα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, νη νπνίεο φκσο
κπνξεί λα κεησζνχλ ζε πεξίπησζε αξλεηηθήο αμηνιφγεζεο. Δάλ ε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Οκίινπ κεησζεί, ηφηε ε
ρξεκαηνδφηεζε πνπ ζα κπνξνχζε λα ιάβεη ν Όκηινο απφ ηελ ΔΚΣ ζα είλαη αληηζηνίρσο κεησκέλε. Δπηπξφζζεηα, εάλ ε ΔΚΣ
αλαζεσξήζεη ηηο απαηηήζεηο ηεο γηα ηηο παξερφκελεο ζε απηήλ εμαζθαιίζεηο ή απμήζεη ηηο απαηηήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηε δηαβάζκηζε
ησλ αμηψλ πνπ παξέρνληαη σο εμαζθάιηζε έηζη ψζηε ηα ζπγθεθξηκέλα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα λα κελ γίλνληαλ απνδεθηά απφ ηελ
ΔΚΣ σο παξερφκελε εμαζθάιηζε, ηα θφζηε ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Οκίινπ ζα κπνξνχζαλ λα απμεζνχλ ζεκαληηθά θαη ζα
πεξηνξηδφηαλ ε πξφζβαζε ζε ξεπζηφηεηα.

Δπηπιένλ, είλαη αζαθέο γηα πφζν θαηξφ ε ΔΚΣ ζα παξέρεη απεξηφξηζηε πξφζβαζε ζε βξαρππξφζεζκεο ζπκβάζεηο
επαλαγνξάο/repos, θαζεζηψο πνπ είλαη ζε ηζρχ ζήκεξα. ε πεξίπησζε πνπ απηφ ζηακαηήζεη λα ηζρχεη, ή αλ αιιάμνπλ νη φξνη πνπ
ε ελ ιφγσ πξφζβαζε πξνζθέξεηαη, θαηά ηξφπν πνπ νπζησδψο ζα δεκηψλεη ηνλ Όκηιν, απηφ ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη αξλεηηθά
ηελ πξφζβαζε ηνπ ζε ξεπζηφηεηα θαη λα απμήζεη ην θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο ζεκαληηθά.

2.7

Κίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πηζαλή κειινληηθή αλάγθε ηεο MPB γηα αύμεζε κεηνρηθνύ
θεθαιαίνπ

Οη αξκφδηεο επνπηηθέο αξρέο ηεο Κχπξνπ, ηεο Διιάδαο θαη ησλ άιισλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη ν Όκηινο θαζνξίδνπλ
ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη δηαζθαιίδνπλ ηελ πιήξσζε απφ ηνλ Όκηιν απηήο ηεο πξνυπφζεζεο. Ο
Όκηινο ππφθεηηαη ζηνλ θίλδπλν λα κελ έρεη επαξθείο πεγέο θεθαιαίνπ, ψζηε λα πιεξνί ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο θεθαιαηαθήο
επάξθεηαο. Δπηπιένλ, ηα θαηψηεξα φξηα θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ελδέρεηαη ζην κέιινλ λα απμεζνχλ ή/θαη λα αιιάμεη ν ηξφπνο κε
ηνλ νπνίν ζήκεξα εθαξκφδνληαη.
Οπνηαδήπνηε αιιαγή πνπ πεξηνξίδεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ Οκίινπ λα δηαρεηξηζηεί απνηειεζκαηηθά ηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ θαη ηα
θεθάιαηα ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, γηα παξάδεηγκα, ησλ κεηψζεσλ ζηα θέξδε θαη ζηα θέξδε εηο λένλ εμαηηίαο ησλ δηαγξαθψλ ή
άιισλ ιφγσλ, ησλ απμήζεσλ ζε ζηαζκηζκέλα έλαληη θηλδχλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, θαζπζηεξήζεσλ ζηε δηάζεζε νξηζκέλσλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν) ή ηελ πξφζβαζή ηνπ ζε πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ
ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Οκίινπ θαη ζηελ θεθαιαηαθή ηνπ ζέζε.
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Ο Όκηινο ελδέρεηαη λα κελ είλαη ζε ζέζε λα αληιήζεη ην ζχλνιν ησλ θεθαιαίσλ πνπ ρξεηάδεηαη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ
πξφζζεησλ επνπηηθψλ θεθαιαίσλ πνπ κπνξεί λα απαηηεζνχλ ιφγσ πηζαλψλ απνκεηψζεσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ή δηαγξαθψλ
δαλείσλ. ε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί απφ ηνλ Όκηιν λα εληζρχζεη ηελ θεθαιαηαθή ηνπ ζέζε, ελδέρεηαη λα κελ κπνξεί λα αληιήζεη
θεθάιαηα απφ ηηο ρξεκαηαγνξέο ή λα δηαζέζεη θάπνηα απφ ηα πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεία.

2.8

Δλδερόκελε ππνβάζκηζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ Οκίινπ κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηελ
πξόζβαζε ζε ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο θαη αληηζπκβαιιόκελνπο θαη λα απμήζεη ηηο απαηηνύκελεο
εγγπήζεηο

πνπ ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο παξέρεη ν κηινο ζε ζπλαιιαγέο ηνπ κε

αληηζπκβαιιόκελνπο
Ο Όκηινο αμηνινγείηαη ζε ηαθηηθή βάζε απφ δηεζλείο νίθνπο αμηνιφγεζεο. Οη αμηνινγήζεηο ησλ ελ ιφγσ νίθσλ βαζίδνληαη ζε έλαλ
αξηζκφ παξαγφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο νηθνλνκηθήο ηζρχνο ηνπ Οκίινπ, θαζψο θαη ζε παξάγνληεο πνπ δελ ειέγρνληαη εμ
νινθιήξνπ απφ ην Όκηιν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπλζεθψλ πνπ επεξεάδνπλ ηνλ θιάδν ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ
ππεξεζηψλ ελ γέλεη. Γεδνκέλσλ ησλ δπζκελψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηνλ θιάδν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ
ρξεκαηαγνξψλ γεληθφηεξα, ηδηαίηεξα ζηελ Διιάδα θαη ηελ Κχπξν, δελ κπνξεί λα ππάξμεη δηαβεβαίσζε φηη ν Όκηινο ζα δηαηεξήζεη
ηηο ησξηλέο αμηνινγήζεηο.
Σπρφλ αδπλακία ηνπ Οκίινπ λα δηαηεξήζεη ηελ πηζηνιεπηηθή ηνπ ηθαλφηεηα ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ
αληαγσληζηηθή ζέζε ηνπ, έρνληαο ζαλ απνηέιεζκα ν Όκηινο λα εηζέξρεηαη ζε πην δχζθνιεο αληηζηαζκηζηηθέο ζπλαιιαγέο θαη λα
απμάλεη ην θφζηνο δαλεηζκνχ ή λα πεξηνξίδεη ηελ πξφζβαζε ζηηο αγνξέο θεθαιαίσλ ή θαη ηε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ.

2.9

Κίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο επηρεηξήζεηο εθηόο Διιάδαο θαη Κύπξνπ

Ο κηινο δξαζηεξηνπνηείηαη δηεζλώο θαη επεθηείλεηαη ζε αλαδπόκελεο αγνξέο, γεγνλόο πνπ επηθέξεη
ζπγθεθξηκέλνπο πνιηηηθνύο θπβεξλεηηθνύο θαη καθξννηθνλνκηθνύο θηλδύλνπο
Ο Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη δηεζλψο θαη επεθηείλεηαη ζε αλαδπφκελεο αγνξέο, γεγνλφο πνπ επηθέξεη ζπγθεθξηκέλνπο πνιηηηθνχο
θπβεξλεηηθνχο θαη καθξννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο
Δθηφο απφ ηηο εξγαζίεο ζηελ Κχπξν θαη ζηελ Διιάδα, ν Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε Ρνπκαλία, ηε εξβία, ηελ Δζζνλία, ηελ
Οπθξαλία, ηε Μάιηα, ηε Ρσζία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Οη δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ αληηπξνζψπεπαλ ην 11% ηνπ
ζπλφινπ ησλ δαλείσλ ηνπ θαη ην 17% ησλ ζπλνιηθψλ ηνπ εζφδσλ γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31.12.2010. Σα νηθνλνκηθά ππφινηπα
θαη νη επηδφζεηο ησλ δηεζλψλ δξαζηεξηνηήησλ παξνπζηάδνπλ αλάθακςε ζε ζρέζε κε ην ηέινο ηνπ 2009. Οη δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο
ηνπ Οκίινπ εθηίζεληαη ζε θίλδπλν δπζκελψλ πνιηηηθψλ, θπβεξλεηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ ζηηο ρψξεο ζηηο νπνίεο
δξαζηεξηνπνηείηαη. Δπηπιένλ, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ρψξεο εθηφο Κχπξνπ θαη Διιάδαο είλαη αλαδπφκελεο αγνξέο, ζηηο νπνίεο ν
Όκηινο αληηκεησπίδεη ζπγθεθξηκέλνπο ιεηηνπξγηθνχο θηλδχλνπο.

2.10 Γηαθνπή ή παξαβίαζε ηεο αζθάιεηαο ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο ηνπ Οκίινπ κπνξεί λα
πξνθαιέζεη απώιεηα εξγαζηώλ θαη άιια πξνβιήκαηα
Γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ ν Όκηινο ζηεξίδεηαη ζε πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα θαη ζε ζπζηήκαηα ηειεπηθνηλσληψλ. Ο
Όκηινο δηαζέηεη Σκήκα Πιεξνθνξηθήο ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία θαη αθεξαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηθψλ
ζπζηεκάησλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ ηειεπηθνηλσληψλ, θαζψο θαη γηα ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ νη νπνίνη πεγάδνπλ απφ απηά. Γηαζέηεη
επίζεο Σκήκα Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ελφο αζθαιηζκέλνπ πιαηζίνπ εξγαζίαο θαη ηε κείσζε ησλ ζρεηηθψλ
θηλδχλσλ. Δπηπιένλ, ν Όκηινο έρεη δεκηνπξγήζεη δηαδηθαζίεο αληηκεηψπηζεο θξίζεσλ (crisis action plans) θαη ζρέδηα ζπλέρεηαο
εξγαζηψλ θαη αλάθακςεο απφ θαηαζηξνθή (business continuity and disaster recovery plans), ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηελ
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αλάθακςε ησλ ζπζηεκάησλ απφ ελδερφκελε θαηαζηξνθή ή απφ παξάλνκε παξεκβνιή ηνπο, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή
ζπλέρεηα ησλ εξγαζηψλ ηνπ.
Ζ νπνηαδήπνηε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ή παξαβίαζε ηεο αζθάιεηαο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζεη ζεκαληηθά
πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ παξαθνινχζεζεο ινγαξηαζκψλ πειαηψλ, ινγηζηηθήο θαηαρψξεζεο θαη δηαρείξηζεο
θαηαζέζεσλ θαη δαλείσλ ηνπ Οκίινπ.
Ο Όκηινο δελ κπνξεί λα εγγπεζεί φηη δε ζα πξνθχςνπλ ηέηνηα πεξηζηαηηθά ή φηη, εάλ πξνθχςνπλ, ζα αληηκεησπηζηνχλ επηηπρψο.
Αζηνρία ή δηαθνπή ησλ ζπζηεκάησλ ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη απψιεηα ζηνηρείσλ πειαηψλ θαη αδπλακία εμππεξέηεζήο ηνπο κε
δπζκελείο επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ.

2.11 Κίλδπλνο κε ζπκκόξθσζεο θαη παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ππαιιειηθνύ πξνζσπηθνύ
Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ, φπσο θαη θάζε ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ έγθξηζε ρνξεγήζεσλ θαη ηε
δηαρείξηζε κεγάισλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ. πλεπψο, ην πξνζσπηθφ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πξέπεη λα έρεη ςειά επίπεδα
αμηνπηζηίαο θαη αθεξαηφηεηαο.
Σν λνκνζεηηθφ θαη ξπζκηζηηθφ πιαίζην θαζνξίδεη κε κηα ζεηξά λφκσλ, θαλνληζκψλ θαη νδεγηψλ πιεζψξα ζπγθεθξηκέλσλ
δηαηάμεσλ γηα ηελ παξεκπφδηζε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, ηε
ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηελ εζσηεξηθή δηαθπβέξλεζε, ηε ρεηξαγψγεζε ηεο αγνξάο, ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ
θ.ιπ. Δθηφο απφ ηηο απζηεξέο πνηλέο θαη θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξχκαηα πνπ εκπιέθνληαη ζε ηέηνηνπ
είδνπο δξαζηεξηφηεηεο, ε εκπινθή ππαιιήισλ ζε νξηζκέλεο απφ απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο είλαη πνηληθφ αδίθεκα πνπ ηηκσξείηαη
κε θπιάθηζε αλάινγα κε ην είδνο ηνπ αδηθήκαηνο.
ηα πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο ηνπ γηα πιήξε ζπκκφξθσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ιεηηνπξγηψλ ηνπ κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ
λνκνζεηηθνχ θαη ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ, ν Όκηινο έρεη εηδηθή κνλάδα, ηε Γηεχζπλζε πκκφξθσζεο (Compliance Division), πνπ είλαη
δηνηθεηηθά αλεμάξηεηε απφ ηηο κνλάδεο κε εθηειεζηηθέο αξκνδηφηεηεο θαη αλαθέξεηαη ζηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ ηνπ
Οκίινπ (Group Risk Management Committee) ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Κχξηα αξκνδηφηεηα ηεο Γηεχζπλζεο πκκφξθσζεο,
είλαη ε ζέζπηζε θαη εθαξκνγή θαηάιιεισλ δηαδηθαζηψλ κε ζηφρν λα επηηπγράλεηαη ε έγθαηξε θαη δηαξθήο ζπκκφξθσζε ηνπ
Οκίινπ θαη ησλ Δηαηξεηψλ ηνπ κε ην εθάζηνηε ηζρχνλ λνκνζεηηθφ θαη ξπζκηζηηθφ πιαίζην. Ηδηαίηεξε ζεκαζία απνδίδεηαη ζηε
ζπκκφξθσζε πνπ αθνξά ζηελ παξεκπφδηζε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε
εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ζηε ρεηξαγψγεζε ηεο αγνξάο απφ
ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο γηα ίδηα ραξηνθπιάθηα ή γηα ραξηνθπιάθηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο, ζηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ, ζηελ απνθπγή ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαη ζηελ εθαξκνγή βαζηθψλ αξρψλ φπσο ηνπ δίθαηνπ ρεηξηζκνχ ππνζέζεσλ,
ηεο επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο δενληνινγίαο.
ηα πιαίζηα δηαρείξηζεο ηνπ πην πάλσ θηλδχλνπ εκπιέθνληαη επίζεο άιιεο εμεηδηθεπκέλεο κνλάδεο φπσο ε Γηαρείξηζε Κηλδχλσλ
θαη ε Ννκηθή Τπεξεζία. Ο Όκηινο δηαζέηεη, επίζεο, Γηεχζπλζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (Ηnternal Αudit) πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ
έιεγρν ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνινπζνχληαη απφ φιν ην πξνζσπηθφ ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ, ππεξεζηψλ θαη εηαηξεηψλ ηνπ
Οκίινπ. Ζ Γηεχζπλζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη αλεμάξηεηε κνλάδα (ππάγεηαη απεπζείαο ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ - Audit
Committee θαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην), έρεη απξφζθνπηε πξφζβαζε ζε φια ηα αξρεία θαη πιεξνθνξίεο θαη έρεη ηε δηθαηνδνζία
λα δηελεξγεί ειέγρνπο ζε νπνηαδήπνηε ππεξεζία/ εηαηξεία ρσξίο πξνεηδνπνίεζε.
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ηελ εθηέιεζε ηεο απνζηνιήο ηεο κπνξεί, επίζεο, λα ελεξγεί βάζεη πιεξνθνξηψλ πνπ ηεο παξέρνληαη απφ ηε Γηεχζπλζε
πκκφξθσζεο, ην πξνζσπηθφ ή / θαη νπνηνλδήπνηε άιιν, επψλπκα ή αλψλπκα. Ο Όκηινο δηαζέηεη κεραλνγξαθηθά ζπζηήκαηα
αζθάιεηαο, εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο θαη δηαζέηεη νξγαλσηηθέο δνκέο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ απνηξνπή ηεο απάηεο θαη ζηνλ έιεγρν ηεο
δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ.

2.12 Κίλδπλνη ζε ζρέζε κε ηηο αζθαιηζηηθέο εξγαζίεο ηνπ Οκίινπ
Ο θίλδπλνο πνπ πεγάδεη απφ θάζε αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ γεγνλφηνο κε ζπκβαηηθφ
απνηέιεζκα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ή παξνρψλ. Λφγσ ηεο θχζεο ηνπ, ν θίλδπλνο απηφο είλαη κε ζπζηεκαηηθφο θαη ζπλεπψο
απξφβιεπηνο.
Ζ δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ Οκίινπ ζηηο αζθαιηζηηθέο εξγαζίεο πξνθχπηεη κέζσ ηεο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο «Marfin Insurance
Holdings Ltd» (ζηελ νπνία ν Όκηινο θαηέρεη ην 49,9%), ε νπνία θαηέρεη ην 100% ησλ εηαηξεηψλ «Laiki Cyprialife» (αζθάιεηεο δσήο
ζηελ Κχπξν), «Laiki Insurance» (αζθάιεηεο γεληθνχ θιάδνπ ζηελ Κχπξν), «Marfin Life» (αζθάιεηεο δσήο ζηελ Διιάδα), θαη «Marfin
Brokers» (πξαθηνξεηαθέο αζθαιηζηηθέο εξγαζίεο ζηελ Διιάδα).
Ο θίλδπλνο πνπ αληηκεησπίδεη ν Όκηινο γηα ραξηνθπιάθηα αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ είλαη ε αλάγθε θαηαβνιήο απνδεκηψζεσλ
θαη παξνρψλ ην χςνο ησλ νπνίσλ ππεξβαίλεη ηελ αξρηθή εθηίκεζε, ή πνπ δελ έρνπλ επαξθή θαη νξζή αληαζθαιηζηηθή θάιπςε. Γηα
κεηξηαζκφ ησλ ζπλεπεηψλ απηψλ, ν Όκηινο αθνινπζεί δηαδηθαζίεο γηα νξζή απνδνρή θηλδχλσλ θαη ηελ επαξθή δηαζπνξά ηνπο θαη
δηαδηθαζίεο πνπ ειαρηζηνπνηνχλ ηνλ θίλδπλν ηεο κε ηθαλνπνηεηηθήο αληαζθαιηζηηθήο θάιπςεο.

2.13 Έληαζε αληαγσληζκνύ
Ο Όκηινο αληηκεησπίδεη ζεκαληηθφ αληαγσληζκφ ζηνπο ηνκείο δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπ. ηελ Κχπξν, ν αληαγσληζκφο
πξνέξρεηαη, θπξίσο, απφ ηηο ινηπέο εκπνξηθέο ηξάπεδεο, ηηο ζπλεξγαηηθέο πηζησηηθέο εηαηξείεο θαη ηακηεπηήξηα, ηηο ειιεληθέο
θαη δηεζλείο ηξαπεδηθέο κνλάδεο νη νπνίεο πξνζθέξνπλ ζπλαθή πξντφληα θαη ππεξεζίεο. Ζ έληαμε ηεο Κχπξνπ ζηελ
Δπξσπατθή Έλσζε επηηξέπεη ζε ηξαπεδηθά ηδξχκαηα απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηελ Κχπξν
ρσξίο ηε ιήςε εηδηθήο άδεηαο απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ, γεγνλφο πνπ έρεη εληείλεη ηνλ αληαγσληζκφ, ηδηαίηεξα
κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ Δπξψ ζηελ Κχπξν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2008.
ηελ Διιάδα, ε ηξαπεδηθή αγνξά ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλν αληαγσληζκφ, κε ηηο πέληε κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο λα
ζπγθεληξψλνπλ πνιχ ςειφ κεξίδην ηεο ζπλνιηθήο αγνξάο. πλζήθεο ζηαζεξνπνίεζεο ή κείσζεο ησλ ξπζκψλ αλάπηπμεο
θαη ηπρφλ εηζφδνπ λέσλ ηξαπεδψλ ζηελ αγνξά είλαη δπλαηφ λα νδεγήζνπλ ζε πεξαηηέξσ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ. Ζ
είζνδνο λέσλ ηξαπεδψλ ζηηο πην πάλσ αγνξέο είλαη δπλαηφ λα ζπλνδεχεηαη κε ςειφηεξα επηηφθηα θαηαζέζεσλ θαη
ρακειφηεξα επηηφθηα ρνξεγήζεσλ δεκηνπξγψληαο πηέζεηο ζηα πεξηζψξηα θέξδνπο ηεο Σξάπεδαο πξνθεηκέλνπ λα
παξακείλεη αληαγσληζηηθή.
Να ζεκεησζεί, επίζεο, φηη ν Όκηινο έρεη παξνπζία ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, φπσο εξβία, Ρνπκαλία, Οπθξαλία, Δζζνλία,
Μάιηα θαη Ρσζία νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ ζπγθξηηηθά κεγαιχηεξν καθξννηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ θίλδπλν. Ζ παξνπζία ζηηο
ρψξεο απηέο αληηπξνζσπεχεη, φκσο, κφλν κηθξφ πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ ηνπ Οκίινπ.
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2.14 Κίλδπλνο απώιεηαο θαιήο θήκεο (reputation risk) θαη ζηξαηεγηθόο θίλδπλνο (strategic risk)
Χο ρξεκαηννηθνλνκηθφο νξγαληζκφο, είλαη δπλαηφλ ν Όκηινο λα επεξεαζηεί δπζκελψο απφ γεγνλφηα πνπ κπνξνχλ λα
επεξεάζνπλ ηε θήκε ηνπ ζηελ αγνξά ή απφ ζεκαληηθέο ζηξαηεγηθέο επηινγέο πνπ δπλαηφ λα κελ νδεγήζνπλ ζηα
αλακελφκελα απνηειέζκαηα.

2.15 Δμάξηεζε από ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη ηε Γηνίθεζε ησλ ζπγαηξηθώλ θαη ζπλδεδεκέλσλ
εηαηξεηώλ ηνπ Οκίινπ ζην εμσηεξηθό
Οη ζπγαηξηθέο θαη ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ ζην εμσηεξηθφ βξίζθνληαη ζε αλαπηπμηαθή ηξνρηά θαη επηρεηξνχλ λα
απμήζνπλ ηα κεξίδηα αγνξάο ηνπο. Ζ κέρξη ζήκεξα πνξεία ηνπο ζηεξίρζεθε θπξίσο ζηηο ηθαλφηεηεο θαη ηελ εκπεηξία ησλ αλψηαησλ
δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ηνπο. Δλδερφκελε απνρψξεζε ζηειερψλ θαη αηφκσλ απφ ηε δηνίθεζε ησλ εηαηξεηψλ απηψλ κπνξεί λα έρεη
δπζκελείο επηπηψζεηο ζηελ νκαιή εμέιημε ησλ εξγαζηψλ ηνπο, ηνπιάρηζηνλ γηα βξαρπρξφλην δηάζηεκα. Οη ελ ιφγσ εηαηξείεο,
αλαγλσξίδνληαο ηε ζεκαζία ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζηελ επηηπρία ηνπο, θαηαβάιινπλ ζεκαληηθή πξνζπάζεηα γηα ηε
δηαηήξεζε, ηε ζπλερή επηκφξθσζε θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ δεμηνηήησλ ησλ ζηειερψλ ηνπο θαη δηαηεξνχλ έλα άξηζην εξγαζηαθφ
πεξηβάιινλ θαη ζρέζεηο δηνίθεζεο-πξνζσπηθνχ.

2.16 Κίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο Σξάπεδαο
Χο νξγαληζκφο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε πνιιέο ρψξεο, ζε έλα ζπλερψο κεηαβαιιφκελν θαη αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, ν Όκηινο
MPB αλαγλσξίδεη ηελ έθζεζή ηνπ ζε θηλδχλνπο πνπ είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζνπλ δπζκελψο ηα απνηειέζκαηα θαη ηνπο
ζηξαηεγηθνχο ηνπ ζηφρνπο. Γη‟ απηφ ην ιφγν ε δηαρείξηζε θηλδχλσλ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζή ηνπο, απνηειεί κηα απφ ηηο βαζηθέο
ιεηηνπξγίεο ηνπ Οκίινπ.
Λφγσ ηεο θχζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, ν Όκηινο εθηίζεηαη ζηνπο ζπλήζεηο θηλδχλνπο ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο αγνξάο.
Λακβάλνληαο ππφςε ηελ νπζηαζηηθφηεηα θαη έθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηφζν ηεο Σξάπεδαο φζν θαη ησλ Θπγαηξηθψλ ηεο, ν Όκηινο
ζεσξεί σο θχξηνπο θηλδχλνπο ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, ηνλ θίλδπλν αγνξάο, ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο θαη ηνλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν.
Απηνί παξαθνινπζνχληαη ζε ζπλερή βάζε κέζσ ηνπ πιαηζίνπ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηνπ Οκίινπ.
Ο Όκηινο δηαηεξεί σο ζηφρν πςειήο πξνηεξαηφηεηαο ηελ εθαξκνγή ελφο απνηειεζκαηηθνχ θαη απνδνηηθνχ πιαηζίνπ πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο ζε ελνπνηεκέλε βάζε ζε έλα νινθιεξσκέλν πιαίζην δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. Παξαθνινπζεί ζπλερψο,
κέζσ δηαδηθαζηψλ, ηνπο θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο εξγαζίεο ηνπ, κε ζηφρν ηελ απνθπγή ζπζζψξεπζεο ππέξκεηξσλ
θηλδχλσλ θαη κε ζαθή πξνζδηνξηζκφ απνδεθηψλ νξίσλ αλάιεςεο θηλδχλσλ. Ζ θχζε ησλ θηλδχλσλ απηψλ θαη νη ηξφπνη
αληηκεηψπηζήο ηνπο επεμεγνχληαη ζηε ζπλέρεηα.
Ο Όκηινο έρεη αλαπηχμεη εγθεθξηκέλε απφ ην Γ.. πνιηηηθή θαη δηαδηθαζίεο ζχκθσλα κε ηελ Δπηρεηξεζηαθή ηνπ ηξαηεγηθή, ζρεηηθά κε
ηελ αλάιεςε, παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε θηλδχλσλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ εθάζηνηε απνδεθηψλ αλψηαησλ νξίσλ. ηφρνο είλαη ε
πξνζηαζία ηεο θεξδνθνξίαο, ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, θαη ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηεο ζρέζεο θηλδχλνπ-απφδνζεο θαηά ηε ιήςε
επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ.
Παξάιιεια, ην Γ.. έρεη ζπζηήζεη ηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ Οκίινπ (GRMC), ε νπνία επηβιέπεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο
ηνπ Οκίινπ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ, κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε δηαρείξηζε φισλ ησλ
θχξησλ επηρεηξεζηαθψλ θηλδχλσλ. Ζ Δπηηξνπή βεβαηψλεηαη γηα ηελ χπαξμε ζπζηεκάησλ, πνιηηηθήο θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηε
δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ θαη επίζεο ελεκεξψλεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ζνβαξψλ ηέηνησλ θηλδχλσλ.
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Παξάιιεια, έρεη ζπζηαζεί ε Δπηηξνπή Κηλδχλνπ Αγνξάο Οκίινπ, ε νπνία εγθξίλεη φξηα, πνιηηηθέο θαη κεζνδνινγίεο
πξνζκέηξεζεο θηλδχλσλ.
εκαληηθφο, επίζεο, είλαη ν ξφινο ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο Δλεξγεηηθνχ-Παζεηηθνχ ηνπ Οκίινπ (GALCO) ζηε δηαρείξηζε ηνπ
πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο θαη ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο. Ζ GALCO ζπλεδξηάδεη ζε κεληαία βάζε θαη εμεηάδεη ηηο
εμειίμεηο ησλ αγνξψλ, ην χςνο αλάιεςεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ θαη θαζνξίδεη ηηο ζηξαηεγηθέο πινπνίεζεο ησλ
κεζνπξφζεζκσλ ζηφρσλ. Κάζε ζπγαηξηθή ηνπ Οκίινπ έρεη ηελ ηνπηθή Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Δλεξγεηηθνχ θαη Παζεηηθνχ (ALCO)
πνπ ζπλεδξηάδεη ζε κεληαία βάζε.
Αλνρή έλαληη ηνπ Κηλδχλνπ
Ο Όκηινο νξίδεη ηελ αλνρή έλαληη ζηνλ θίλδπλν σο ην επίπεδν θηλδχλνπ πνπ πξνηίζεηαη λα αλαιάβεη πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηνπο
επηρεηξεζηαθνχο ηνπ ζηφρνπο, θαζψο θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ δελ πξνηίζεηαη λα αλαιάβεη. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αλνρήο ζηνλ
θίλδπλν ν Όκηινο ρξεζηκνπνηεί πνζνηηθά θαη πνηνηηθά θξηηήξηα.
Σν Γ.. θαζνξίδεη ηελ αλνρή έλαληη ησλ θηλδχλσλ. Ζ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ ππνβάιεη πξνο ζπδήηεζε θαη έγθξηζε ζην Γ..
εηζήγεζε αλαθνξηθά κε ηελ αλνρή ηνπ Οκίινπ έλαληη ησλ θηλδχλσλ, ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ αλάιπζε πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη
θαη ζπληνλίζεη ε Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ. Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο αληηθαηνπηξίδνληαη ζηηο πνιηηηθέο, ζηηο
δηαδηθαζίεο, ζηα εζσηεξηθά ζεκεία ειέγρνπ, ζηηο ηερληθέο κείσζεο ησλ θηλδχλσλ θαη ζηηο δνκέο ησλ νξίσλ ηνπ Οκίινπ πνπ
αθνξνχλ ηνπο ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο πνπ ελέρνληαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ.
Σν πξνζσπηθφ ησλ Μνλάδσλ Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ εληφο ηνπ Οκίινπ θαζψο θαη νη Δπηρεηξεζηαθέο Μνλάδεο πνπ αλαιακβάλνπλ
θηλδχλνπο απαηηείηαη λα είλαη ελήκεξεο γηα ηε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ηνπ Οκίινπ, θαη λα επζπγξακκίδνπλ ηηο
δξαζηεξηφηεηέο ηνπο κε ηηο πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ, ηα ζρεηηθά έγγξαθα θαη δηαδηθαζίεο ηνπ Οκίινπ.

2.16.1

Κίλδπλνο αληηζπκβαιινκέλσλ ηξαπεδώλ

Ο Όκηινο δηαηξέρεη θίλδπλν απψιεηαο θεθαιαίσλ κέζσ ησλ δηαηξαπεδηθψλ πξάμεσλ πνπ εθηεινχληαη κε άιια πηζησηηθά ηδξχκαηα
εμαηηίαο πηζαλήο κε έγθαηξεο απνπιεξσκήο πθηζηάκελσλ θαη ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ ησλ αληηζπκβαιιφκελσλ ηξαπεδψλ.
Ζ Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ ζεζπίδεη ζπλεηέο θαη ελδεδεηγκέλεο πνιηηηθέο θαη θαλνληζκνχο, φπσο επίζεο θαη θνηλέο
κεζνδνινγίεο εθηίκεζεο θηλδχλσλ γηα ηνλ έιεγρν, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηνλ ππνινγηζκφ φισλ ησλ πηζησηηθψλ θηλδχλσλ ησλ
αληηζπκβαιινκέλσλ.
Ζ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ Οκίινπ (Group Risk Management Committee) θαη ε Δπηηξνπή Κηλδχλσλ Αγνξάο Οκίινπ
(Group Market Risk Committee) έρνπλ ηελ επζχλε λα εγθξίλνπλ ην πιαίζην νξίσλ γηα ηνπο θηλδχλνπο ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ, ην
πξνθίι θηλδχλνπ ηνπ Οκίινπ, ηηο ζρεηηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο κεζνδνινγίεο εθηίκεζεο
θηλδχλσλ.
Ο Όκηινο ρξεζηκνπνηεί ζπγθεθξηκέλν κνληέιν γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ νξίσλ αληηζπκβαιιφκελνπ. πγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηείηαη ην
Bank Rating Model (Bankscope), βάζεη ηνπ νπνίνπ αμηνινγνχληαη ηα πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ
αληηζπκβαιιφκελσλ. Σα πνζνηηθά θξηηήξηα ππνινγίδνληαη ιακβάλνληαο ππφςε νηθνλνκηθνχο δείθηεο, νη ηηκέο ησλ νπνίσλ
πξνθχπηνπλ απφ επίζεκα νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Σα πνηνηηθά θξηηήξηα πξνθχπηνπλ απφ ηηο νδεγίεο ησλ επνπηηθψλ αξρψλ, απφ ηελ
πηζηνιεπηηθή αμηνιφγεζε ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο ρψξαο φπνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη, φπσο επίζεο θαη απφ
άιιεο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο. Βάζεη ησλ ηηκψλ πνπ ιακβάλνπλ νη πνζνηηθνί θαη πνηνηηθνί δείθηεο πξνθχπηνπλ νη αληίζηνηρεο
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βαζκνινγίεο ησλ αληηζπκβαιιφκελσλ, νη νπνίεο ζηαζκίδνληαη θαη πνιιαπιαζηάδνληαη κε ηα ίδηα θεθάιαηα ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ,
πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηνχλ ηα κέγηζηα επηηξεπηά φξηα.
ηε ζπλέρεηα ηα φξηα αληηζπκβαιιφκελσλ δηαρσξίδνληαη ζε φξηα εκπνξηθνχ ηνκέα (π.ρ. εγγπεηηθέο επηζηνιέο, πσιήζεηο
επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ θ.ιπ.) θαη ζε δηαηξαπεδηθά φξηα αληηζπκβαιιφκελσλ ηα νπνία θαηαλέκνληαη αξρηθά αλά εηαηξεία ηνπ
Οκίινπ θαη ζηε ζπλέρεηα ζε ππν-φξηα αλά ηχπν ζπλαιιαγψλ (π.ρ. ηνπνζεηήζεηο ζε ρξεκαηαγνξέο, παξάγσγα, ζπκθσλίεο
ζπλαιιάγκαηνο θ.ιπ.).
Οη ζέζεηο αλά αληηζπκβαιιφκελν ειέγρνληαη έλαληη ησλ νξίσλ ηνπο θαζεκεξηλά. Ζ αλαζεψξεζε ησλ νξίσλ αλά αληηζπκβαιιφκελν
γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην ρξφλν, ελψ δηαθνξνπνηνχληαη αλ απαηηείηαη, αλάινγα κε ηε ζηξαηεγηθή ηνπ Οκίινπ θαη ηηο
επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο.
Χο απνηέιεζκα ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ πνιινί ρξεκαηννηθνλνκηθνί
νξγαληζκνί, ν Όκηινο πεξηφξηζε ηνλ αξηζκφ ηξαπεδψλ κε ηηο νπνίεο έρεη παξαρσξήζεη φξηα ζπλαιιαγψλ. Δπηπξφζζεηα, ιφγσ ηεο
αβεβαηφηεηαο πνπ θπξηαξρεί ζηηο δηεζλείο αγνξέο κεηψζεθε θαη ε κέγηζηε δηάξθεηα ησλ ζπλαιιαγψλ κε ηηο αληηζπκβαιιφκελεο
ηξάπεδεο. Σαπηφρξνλα, ε παξαθνινχζεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ έρεη εληαηηθνπνηεζεί κέζσ
εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ αλαιχζεσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ αμηνινγήζεσλ απφ δηεζλείο νίθνπο αμηνιφγεζεο. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ
νξίσλ, εθηφο απφ ην εζσηεξηθφ κνληέιν, δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζε αληηζπκβαιιφκελεο ηξάπεδεο πνπ πιεξνχλ ηα παξαθάησ:
• δηαρξνληθά ζηαζεξή θαη πγηή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε,
• ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ αμηνιφγεζεο απφ ηνπο δηεζλείο νίθνπο αμηνιφγεζεο,
• ζεκαληηθή ζέζε φζνλ αθνξά ην κεξίδην πνπ θαηέρνπλ ζηελ ηνπηθή αγνξά,
• νηθνλνκηθή επξσζηία,
• πγηή καθξννηθνλνκηθά δεδνκέλα ηεο ρψξαο πνπ εδξεχνπλ, θαη
• δπλαηφηεηα ησλ ηνπηθψλ θπβεξλήζεσλ λα ππνζηεξίμνπλ ηηο ηξάπεδεο απηέο αλ παξαζηεί αλάγθε ζην κέιινλ.
Ο Όκηινο, πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξίζεη ηνλ ελ ιφγσ θίλδπλν, ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ, έρεη ζπλάςεη κε αξθεηνχο
αληηζπκβαιινκέλνπο ηνπ ζπκβάζεηο θάιπςεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ (ISDA Credit Support Annexes, GMRA, CLS), κε ηηο νπνίεο
ηίζεληαη νη φξνη θαη δηαζθαιίδεηαη ε ακνηβαία παξνρή εμαζθαιίζεσλ ζε εκεξήζηα βάζε ζχκθσλα κε ηελ ηξέρνπζα αμία θάζε
πξντφληνο.

2.16.2

Κίλδπλνο ρώξαο

Ο Όκηινο έρεη ζεκαληηθέο δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπλερίδεη λα επεθηείλεηαη ζε αλαδπφκελεο αγνξέο κε ζπλέπεηα λα εθηίζεηαη ζε
θίλδπλν δπζκελψλ πνιηηηθψλ, θπβεξλεηηθψλ ή νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ ζηηο ρψξεο απηέο. πγθεθξηκέλα, ν Όκηινο δηαηξέρεη ηνλ
θίλδπλν λα απνιέζεη θεθάιαηα εμαηηίαο πηζαλψλ πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ γεγνλφησλ ζε κία ζπγθεθξηκέλε ρψξα, φπνπ ηα
θεθάιαηα ή ξεπζηά δηαζέζηκα ηνπ Οκίινπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ή επελδπζεί κε δηάθνξεο ηνπηθέο ηξάπεδεο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθνχο
νξγαληζκνχο θαη κέζσ ησλ δηεπθνιχλζεσλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο πειάηεο γηα ηηο δηεζλείο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο.
Όιεο νη ρψξεο αμηνινγνχληαη αλάινγα κε ην κέγεζνο, ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα, ηηο πξννπηηθέο θαη ην βαζκφ πηζηνιεπηηθήο
ηθαλφηεηαο απφ θάπνηνλ αλαγλσξηζκέλν νίθν αμηνιφγεζεο (External Credit Assessment Institution – ECAI).
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Οη ζέζεηο αλά ρψξα ειέγρνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Ζ αλαζεψξεζε ησλ νξίσλ γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην ρξφλν, κε
ηηο ρψξεο πνπ έρνπλ κηθξφηεξν κέγεζνο θαη ρακειφηεξν δείθηε θεξεγγπφηεηαο λα ππφθεηληαη ζε κεγαιχηεξε θαη ζπρλφηεξε
αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε, φπνπ θξίλεηαη ζθφπηκν.
Δλφςεη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ πνιιέο νηθνλνκίεο παγθφζκηα ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ν Όκηινο ιακβάλεη ηα
θαηάιιεια κέηξα θαη επαλεθηηκά ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηνλ θίλδπλν θαη ηα φξηα θάζε ρψξαο. Απηφ γίλεηαη ιακβάλνληαο
ππφςε θξηηήξηα πνπ επηθεληξψλνληαη ζηα πην θάησ:
• ην βαζκφ πνπ έρεη πιεγεί ε θάζε ρψξα ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο,
• ηα κέηξα πνπ έρεη ιάβεη θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ρψξαο λα αληηκεησπίζεη ηελ νηθνλνκηθή θξίζε,
• ηελ ππνζηήξημε πνπ έρεη θάζε ρψξα απφ άιιεο ρψξεο θαη θαηά πφζν ε ρψξα αλήθεη ζε νξγαληζκνχο πνπ ζα ηελ ππνζηεξίμνπλ,
• ηελ παξνχζα θαη κειινληηθή δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο, θαη
• ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηεζλψλ νίθσλ πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο.

2.16.3

Κίλδπλνο Αγνξάο

Ο Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζε έλα επξχ θάζκα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ θαη σο εθ ηνχηνπ δηαηξέρεη θίλδπλν αγνξάο,
πνπ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη απψιεηεο θεθαιαίσλ απφ ηηο κεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ, ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ, ησλ κεηνρηθψλ δεηθηψλ,
ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, θαζψο θαη ηε κεηαβιεηφηεηά ηνπο. Ο Όκηινο επηδηψθεη λα ειέγρεη απνηειεζκαηηθά ηνπο θηλδχλνπο
αγνξάο πνπ απνξξένπλ απφ ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, κέζσ ελφο πιαηζίνπ δηαρείξηζεο θηλδχλνπ πνπ απνηειείηαη απφ
πνιηηηθέο, δηαδηθαζίεο εθηίκεζεο, κέηξεζεο θαη παξαθνινχζεζεο θαη δνκέο νξίσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζε φιεο ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ
Οκίινπ. Οη ζεκαληηθφηεξνη θίλδπλνη αγνξάο ζηνπο νπνίνπο είλαη εθηεζεηκέλνο ν Όκηινο είλαη ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο, ν
επηηνθηαθφο θίλδπλνο θαη ν κεηνρηθφο θίλδπλνο.

2.16.4

πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο

Ο ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο ζρεηίδεηαη κε ηνλ θίλδπλν δηαθπκάλζεσλ ζηελ αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ θαη ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ιφγσ κεηαβνιψλ ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο. Ο ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο
πξνθχπηεη απφ κηα αλνηθηή ζέζε αγνξάο ή πψιεζεο ζε μέλν λφκηζκα, ε νπνία πξνθαιεί έθζεζε ζηηο κεηαβνιέο ησλ ζρεηηθψλ
ζπλαιιαγκαηηθψλ ηηκψλ. Απηφ κπνξεί λα πξνθχςεη είηε απφ ηε δηαηήξεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε έλα λφκηζκα ηα νπνία
ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ππνρξεψζεηο ζε έλα άιιν λφκηζκα, είηε απφ ζπκβάζεηο άκεζεο ή πξνζεζκηαθήο παξάδνζεο μέλνπ
ζπλαιιάγκαηνο, είηε αθφκα απφ πξνζεζκηαθά παξάγσγα μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ
πξναίξεζεο.
Ο Όκηινο θαιχπηεηαη απφ ηέηνηνπο θηλδχλνπο θπξίσο κε πξνζεζκηαθέο ζπκβάζεηο ζπλαιιάγκαηνο, αληαιιαγέο ζπλαιιάγκαηνο,
θαζψο θαη κε άιινπο ηξφπνπο αληηζηάζκηζεο.
Ζ Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ παξαθνινπζεί ηνλ πην πάλσ θίλδπλν κέζσ κεηξήζεσλ γηα ηνλ βαζκφ έθζεζεο ζηνλ
ζπγθεθξηκέλν θίλδπλν, ηελ αλνηθηή ζέζε (ζεηηθή ή αξλεηηθή) αλά λφκηζκα, ην ζχλνιν ησλ θαζαξψλ αξλεηηθψλ ζέζεσλ θαη ηα
αλψηαηα επίπεδα απσιεηψλ (ηα νπνία κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ κεηαβνιέο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηηκψλ ζε εκεξήζηα,
κεληαία, θαη εηήζηα βάζε) ζε ζπλάξηεζε κε ηηο πθηζηάκελεο δνκέο ησλ νξίσλ. Ο Όκηινο ρξεζηκνπνηεί επίζεο ηε κεζνδνινγία ηεο
Μέγηζηεο Γπλεηηθήο Εεκηάο (Value at Risk - VaR). Δηδηθφηεξα, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο VaR ν Όκηινο ρξεζηκνπνηεί ηε κεζνδνινγία
θχκαλζεο-δηαθχκαλζεο (variance-covariance) ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 99% θαη πεξίνδν θαηνρήο κίαο εκέξαο.
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Σα εγθεθξηκέλα φξηα παξαθνινπζνχληαη θαη ειέγρνληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη αλαζεσξνχληαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην ρξφλν,
ελψ δηαθνξνπνηνχληαη αλ απαηηείηαη, αλάινγα κε ηε ζηξαηεγηθή ηνπ Οκίινπ θαη ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο.
Καηά ηαθηά δηαζηήκαηα, δηελεξγνχληαη αζθήζεηο πξνζνκνίσζεο θαηαζηάζεσλ θξίζεο (stress testing) πνπ πξνυπνζέηνπλ αθξαίεο
δηαθπκάλζεηο ζε φια ηα λνκίζκαηα κε ηξφπν πνπ ζα κπνξνχζε λα πιήμεη ηελ θεξδνθνξία ηνπ Οκίινπ, γηα λα πξνζκεηξεζεί ε
κέγηζηε αλακελφκελε δεκηά πνπ κπνξεί λα πξνέιζεη απφ ηηο ζέζεηο ζε λνκίζκαηα.
ρεηηθά ζηνηρεία παξαηίζεληαη ζηελ Δλφηεηα 4.12 ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ.

2.16.5

Δπηηνθηαθόο θίλδπλνο

Ο θίλδπλνο επηηνθίσλ είλαη ν θίλδπλνο πνπ δηαηξέρεη ν Όκηινο λα κεησζεί ε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ θαη ησλ θαζαξψλ
εζφδσλ απφ ηφθνπο εμαηηίαο δπζκελψλ κεηαβνιψλ ζηα επηηφθηα αγνξάο.
Ζ θχξηα κνξθή θηλδχλνπ επηηνθίσλ γηα ηνλ Όκηιν ζεσξείηαη φηη είλαη ν θίλδπλνο αλαηίκεζεο, ν νπνίνο πξνθχπηεη απφ ηνλ
εηεξνρξνληζκφ ζηε ιήμε (γηα ην ζηαζεξφ επηηφθην) θαη ζηελ εκεξνκελία αλαηίκεζεο (γηα ην θπκαηλφκελν επηηφθην) ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ππνρξεψζεσλ θαη ησλ ζέζεσλ εθηφο ηζνινγηζκνχ. Χο απνηέιεζκα ησλ επηηνθηαθψλ δηαθπκάλζεσλ, ε
κεηαβνιή ζηε δίθαηε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ θαη ζηα πεξηζψξηα επηηνθίνπ πηζαλφλ λα δεκηνπξγήζνπλ δεκηά.
Ο Όκηινο ρξεζηκνπνηεί θπξίσο ηε κεζνδνινγία ηεο Παξνχζαο Αμίαο εκείνπ Bάζεο (Present Value of a Basis Point -PVBP) θαη
ηε κέζνδν ηνπ ηαηηθνχ Αλνίγκαηνο Δλεξγεηηθνχ-Παζεηηθνχ (Static Repricing GAP) γηα λα κεηξά, λα ειέγρεη θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηνλ
θίλδπλν επηηνθίσλ ζην ραξηνθπιάθην ζπλαιιαγψλ θαη ην ηξαπεδηθφ ραξηνθπιάθην.
Με βάζε ηηο παξαπάλσ κεζνδνινγίεο κέηξεζεο πξαγκαηνπνηνχληαη ππνινγηζκνί γηα ηελ εθηίκεζε ζηελ έθζεζε ηνπ επηηνθηαθνχ
θηλδχλνπ ηφζν αλά λφκηζκα θαη ρξνληθή πεξίνδν φζν θαη ζπλνιηθά γηα φια ηα λνκίζκαηα θαη ηηο ρξνληθέο δψλεο.
Δπηπιένλ, ν Όκηινο ρξεζηκνπνηεί ηε κεζνδνινγία ηεο Μέγηζηεο Γπλεηηθήο Εεκηάο (Value at Risk - VaR) γηα ηα ραξηνθπιάθηα
ζπλαιιαγψλ θαη δηαζεζίκνπ πξνο πψιεζε. Δηδηθφηεξα, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο VaR ν Όκηινο ρξεζηκνπνηεί ηε κεζνδνινγία
θχκαλζεο-δηαθχκαλζεο (variance-covariance) ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 99% θαη πεξίνδν θαηνρήο κίαο εκέξαο.
Ο θίλδπλνο επηηνθίσλ ηνπ Οκίινπ πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηε ιηαληθή θαη εηαηξηθή ηξαπεδηθή θαζψο επίζεο θαη
απφ ην ραξηνθπιάθην ηίηισλ, πνπ έρνπλ θαηεγνξηνπνηεζεί ζαλ Γάλεηα θαη Απαηηήζεηο (Loans and Receivables, L&R) θαη
αληηζηαζκίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε παξάγσγα πξντφληα. Τπάξρεη φκσο θαη ζπγθξηηηθά πεξηνξηζκέλε ελεξγή δξαζηεξηφηεηα ζηα
ραξηνθπιάθηα ζπλαιιαγψλ, κε ζέζεηο ζε νκφινγα ζηαζεξνχ επηηνθίνπ θαη πξνζεζκηαθέο ζπκβάζεηο επηηνθίσλ.
Σα εγθεθξηκέλα φξηα πνπ αθνξνχλ ηνλ επηηνθηαθφ θίλδπλν παξαθνινπζνχληαη ζπζηεκαηηθά θαη αλαζεσξνχληαη ηνπιάρηζηνλ κηα
θνξά ην ρξφλν, ελψ δηαθνξνπνηνχληαη αλ απαηηείηαη αλάινγα κε ηε ζηξαηεγηθή ηνπ Οκίινπ θαη ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο ηεο
αγνξάο.
Καηά ηαθηά δηαζηήκαηα δηελεξγνχληαη αζθήζεηο πξνζνκνίσζεο θαηαζηάζεσλ θξίζεο (stress testing) γηα λα πξνζκεηξεζεί ε κέγηζηε
αλακελφκελε δεκηά πνπ κπνξεί λα πξνέιζεη απφ ηηο κεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ.
ρεηηθά ζηνηρεία παξαηίζεληαη ζηελ Δλφηεηα 4.12 ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ.
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2.16.6

Μεηνρηθόο Κίλδπλνο

Ο κεηνρηθφο θίλδπλνο ζρεηίδεηαη κε ηηο δπζκελείο κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ θαη παξαγψγσλ επί κεηνρψλ θαη
ρξεκαηηζηεξηαθψλ δεηθηψλ πνπ θαηέρεη ν Όκηινο, πνπ είλαη θαηαρσξεκέλα ζην εκπνξηθφ θαη δηαζέζηκν πξνο πψιεζε
ραξηνθπιάθην.
Ο Όκηινο επελδχεη θπξίσο ζε κεηνρηθνχο ηίηινπο πνπ είλαη εηζεγκέλνη ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ θαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ ηεο
Κχπξνπ θαη δεπηεξεπφλησο ζε μέλα ρξεκαηηζηήξηα.
Ζ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ ηνπ Οκίινπ, ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Οκίινπ θαη ε Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Δλεξγεηηθνχ θαη
Παζεηηθνχ ηνπ Οκίινπ ιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ έιεγρν απηνχ ηνπ θηλδχλνπ. Ο Όκηινο ρξεζηκνπνηεί ηε κέζνδν Μέγηζηεο
Γπλεηηθήο Εεκίαο (ΜΓΕ) θαη ζεζπίδεη φξηα γηα λα ειέγρεη ηνλ θίλδπλν.
Γηα ηνπο κεηνρηθνχο ηίηινπο πνπ απνηηκψληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, κηα αιιαγή ζηελ ηηκή επεξεάδεη ην θέξδνο
ηνπ Οκίινπ, ελψ γηα ηνπο κεηνρηθνχο ηίηινπο πνπ θαηαηάζζνληαη σο επελδχζεηο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε, κηα κεηαβνιή ζηελ ηηκή
επεξεάδεη ηα ίδηα θεθάιαηα ηνπ Οκίινπ.
Καηά ηαθηά δηαζηήκαηα δηελεξγνχληαη αζθήζεηο πξνζνκνίσζεο θαηαζηάζεσλ θξίζεο (stress testing) γηα λα πξνζκεηξεζεί ε κέγηζηε
αλακελφκελε δεκηά πνπ κπνξεί λα πξνέιζεη απφ ηηο κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ.
ρεηηθά ζηνηρεία παξαηίζεληαη ζηελ Δλφηεηα 4.12 ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ.

2.16.7

Κίλδπλνο αγνξάο γηα ην εκπνξηθό ραξηνθπιάθην θαη ην δηαζέζηκν πξνο πώιεζε Υαξηνθπιαθίνπ

Ο Όκηινο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο ν Όκηινο, ππνινγίδεη ζε θαζεκεξηλή βάζε ηε Μέγηζηε
Γπλεηηθή Εεκία (ΜΓΕ), Value at Risk (VaR), γηα ηα ραξηνθπιάθηα ζπλαιιαγψλ, εκπνξηθφ ραξηνθπιάθην θαη δηαζεζίκνπ
πξνο πψιεζε ραξηνθπιάθην. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο Μέγηζηεο Γπλεηηθήο Εεκίαο ν Όκηινο ρξεζηκνπνηεί ηε κεζνδνινγία
θχκαλζεο – δηαθχκαλζεο (variance-covariance) κε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 99% θαη πεξίνδν δηαθξάηεζεο κίαο εκέξαο.
Πην ζπγθεθξηκέλα ε Σξάπεδα πξαγκαηνπνηεί, εκεξεζίσο, ππνινγηζκνχο ζηα ραξηνθπιάθηα ζπλαιιαγψλ γηα ηελ εθηίκεζε
ηεο ΜΓΕ, ηφζν ζπλνιηθά γηα ηνλ Όκηιν φζν θαη γηα θάζε εηαηξεία ηνπ Οκίινπ ρσξηζηά, θάλνληαο ρξήζε εηδηθνχ κνληέινπ
κέηξεζεο ΜΓΕ.
Σν ελ ιφγσ ζχζηεκα είλαη ζρεδηαζκέλν λα εθηειεί κεηξήζεηο γηα ηνπο θηλδχλνπο ζπλαιιάγκαηνο, ηηκψλ κεηνρψλ θαη επηηνθίνπ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θηλδχλνπ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο κεηαβνιέο ησλ πηζησηηθψλ πεξηζσξίσλ).
Γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε δηαρείξηζε ησλ αλαιακβαλφκελσλ θηλδχλσλ, έρεη θαζνξηζηεί έλα πιαίζην νξίσλ ΜΓΕ ην νπνίν απνηειείηαη απφ
φξηα αλά παξάγνληα θηλδχλνπ (επηηνθηαθφ, ζπλαιιαγκαηηθφ θαη κεηνρηθφ) αλά εηαηξεία ηνπ Οκίινπ θαζψο επίζεο θαη ζπλνιηθφ
φξην θηλδχλνπ αγνξάο ζε επίπεδν Οκίινπ.
ρεηηθά ζηνηρεία παξαηίζεληαη ζηελ Δλφηεηα 4.12 ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ.
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2.16.8

Λεηηνπξγηθόο Κίλδπλνο

Ο Λεηηνπξγηθφο Κίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο δεκηάο / απψιεηαο πνπ πξνέξρεηαη απφ:
• αλεπαξθείο ή απνηπρεκέλεο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο έιιεηςεο επαξθψλ δηαδηθαζηψλ ή ηεο
εζθαικέλεο εθαξκνγήο δηαδηθαζηψλ,
• αλζξψπηλν παξάγνληα, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εζθεκκέλσλ παξαιείςεσλ θαη ηεο εζσηεξηθήο απάηεο,
• ζπζηήκαηα (θπξίσο πζηήκαηα Σερλνινγίαο),
• εμσηεξηθά γεγνλφηα, πεξηιακβαλνκέλσλ θπζηθψλ δεκηψλ, θινπήο θαη απάηεο.
ην Λεηηνπξγηθφ Κίλδπλν πεξηιακβάλεηαη θαη ν Ννκηθφο Κίλδπλνο.
Ο πην πάλσ νξηζκφο βαζίδεηαη ζηνλ αληίζηνηρν νξηζκφ ηνπ πκθψλνπ ηεο Βαζηιείαο ΗΗ. ηνλ νξηζκφ απηφ δελ πεξηιακβάλεηαη ν
ζηξαηεγηθφο θίλδπλνο, ν θίλδπλνο δπζθήκηζεο ή άιινη θίλδπλνη πνπ νδεγνχλ ζε έκκεζεο επηπηψζεηο ή θφζηνο επθαηξίαο
(opportunity cost). Όκσο νη θίλδπλνη απηνί ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε ζηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ηνπ Λεηηνπξγηθνχ Κηλδχλνπ
πνπ αλαθέξνληαη πην θάησ, ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο πηζαλήο επίπησζήο ηνπο ζηνλ Όκηιν.
Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2008 ηέζεθε ζε εθαξκνγή ην Πιαίζην Γηαρείξηζεο Λεηηνπξγηθνχ Κηλδχλνπ ηνπ Οκίινπ, ε εηζαγσγή ηνπ νπνίνπ
πξνθχπηεη απφ ηηο πξφλνηεο ηεο Δπξσπατθήο Οδεγίαο πεξί Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο (EU Capital Requirements Directive), ε νπνία
έρεη ελζσκαησζεί ζην θππξηαθφ λνκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην (Οδεγία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ - Γεθέκβξηνο 2006),
θαη πηνζεηεί ζε κεγάιν βαζκφ ηηο αξρέο ηνπ πκθψλνπ ηεο Βαζηιείαο ΗΗ γηα ζέκαηα δηαρείξηζεο ηνπ Λεηηνπξγηθνχ Κηλδχλνπ. Σν
Πιαίζην έρεη ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε λα θαιχπηεη φια ηα πνηνηηθά θαη πνζνηηθά θξηηήξηα κε ζηφρν ηελ πηνζέηεζε ηεο Σππνπνηεκέλεο
Μεζφδνπ θαηά Βαζηιεία ΗΗ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ έλαληη ηνπ Λεηηνπξγηθνχ Κηλδχλνπ.
Ζ Γηεχζπλζε ηνπ Οκίινπ δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ θηλδχλσλ, ζηε ζσζηή παξαθνινχζεζή
ηνπο θαη ζηελ πξνζπάζεηα κεηξηαζκνχ ηνπο κε δηάθνξα κέζα φπσο ε πηνζέηεζε θαη ε ελίζρπζε εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη
ειέγρσλ, αζθάιηζε θ.ιπ.
πγθεθξηκέλα, ε πνιηηηθή Γηαρείξηζεο Λεηηνπξγηθνχ Κηλδχλνπ ηνπ Οκίινπ βαζίδεηαη ζηηο αθφινπζεο δηαδηθαζίεο:
• αλαγλψξηζε θαη Δθηίκεζε Κηλδχλσλ (κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Risk and Control Self-Assessment),
• αληηκεηψπηζε / δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ θαη θαζνξηζκφο πιάλσλ ελεξγεηψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ εμάιεηςε ή ζηε κείσζε
ησλ αλαγλσξηζκέλσλ θηλδχλσλ,
• ζπιινγή γεγνλφησλ Λεηηνπξγηθψλ δεκηψλ (Operational Loss Database),
• θαηάξηηζε εκαληηθψλ Γεηθηψλ Κηλδχλνπ (Key Risk Indicators - KRIs),
• πιεξνθφξεζε.

2.16.9

Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο είλαη ν θίλδπλνο ν Όκηινο είηε λα κελ έρεη επαξθείο δηαζέζηκνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο πφξνπο γηα λα
αληεπεμέιζεη ζηηο άκεζεο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε λα κελ κπνξεί λα ηνπο εμαζθαιίζεη παξά κφλν κε ππέξκεηξν θφζηνο. Ο Όκηινο
ειέγρεη απηφ ηνλ θίλδπλν κέζα απφ κηα θαιά αλεπηπγκέλε δνκή δηαρείξηζεο ξεπζηφηεηαο, πνπ απνηειείηαη απφ δηάθνξα είδε
ειέγρσλ, δηαδηθαζηψλ θαη νξίσλ. Ο Όκηινο πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο θαλνληζκνχο γηα δείθηεο ξεπζηφηεηαο ησλ αξκφδησλ
ειεγθηηθψλ αξρψλ, ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, θαζψο θαη κε εζσηεξηθά φξηα.
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πγθεθξηκέλα, ν Όκηινο ειέγρεη θαη δηαρεηξίδεηαη ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο θπξίσο κέζα απφ ηε ρξήζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ δείθηε
αζπκβαηφηεηαο κεηαμχ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ γηα πεξηφδνπο κέρξη θαη έλα κήλα θαη ηνπ δείθηε ησλ ξεπζηψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πξνο ηηο ζπλνιηθέο θαηαζέζεηο πειαηψλ.
Άιια θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ πξνθίι ξεπζηφηεηαο ηνπ Οκίινπ είλαη ηα εμήο:
• ξεπζηνπνηήζηκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξνο ζπλνιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία,
• δάλεηα πξνο ιηαληθέο θαηαζέζεηο,
• θίλδπλνο ζπγθέληξσζεο ζηνπο κεγαιχηεξνπο ιηαληθνχο θαη δηαηξαπεδηθνχο θαηαζέηεο,
• ηθαλφηεηα πξφζβαζεο ζε ρνλδξηθέο θαη δηαηξαπεδηθέο αγνξέο,
• εθηίκεζε ξεπζηφηεηαο ησλ επελδχζεσλ θεθαιαηαγνξάο θαη άιισλ ξεπζηνπνηήζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ,
• ππνρξεψζεηο εθηφο ηζνινγηζκνχ.
ηα πιαίζηα ησλ εξγαζηψλ ηνπο δελ είλαη αζπλήζηζην νη ηξάπεδεο λα κελ έρνπλ πιήξε αληηζηνίρηζε ησλ εκεξνκεληψλ ιήμεο θαη
ησλ επηηνθίσλ ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ. Ο Όκηινο ζηνρεχεη ζηε βέιηηζηε αληηζηνίρηζε, θαζψο νθείιεη λα παξέρεη
ζπλερή ξνή κεηξεηψλ γηα απνπιεξσκή ησλ θαηαζέζεσλ ζηε ιήμε ηνπο θαη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα παξνρήο ρξεκαηνδνηήζεσλ ζε
πθηζηάκελνπο θαη λένπο πειάηεο. Έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Οκίινπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ θαηαζέζεηο
πειαηψλ, θαη νκνινγηαθά δάλεηα. Δπηπξφζζεηα, κέζα ζην 2009 θαη 2010 ν Όκηινο έρεη εθδψζεη θαιπκκέλα νκφινγα (covered
bonds) θαη ηηηινπνίεζε δάλεηα, ελψ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ζε κεγάιν βαζκφ θαη ζπκθσλίεο επαλαγνξάο ηίηισλ κε ηελ Δπξσπατθή
Κεληξηθή Σξάπεδα. Ο Όκηινο παξαθνινπζεί ζε ηαθηηθή βάζε ηα επίπεδα ησλ βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ
θαηαζέζεσλ, νχησο ψζηε λα δηαηεξνχληαη ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα θαζψο απηέο απνηεινχλ ηε βαζηθφηεξε πεγή
ρξεκαηνδφηεζεο. Χο απνηέιεζκα, ν Όκηινο πξνζπαζεί λα πεηχρεη ηε δηαηήξεζε θαιψλ θαη καθξνρξφλησλ ζρέζεσλ
εκπηζηνζχλεο κε ηνπο πειάηεο κέζσ αληαγσληζηηθψλ θαη δηαθαλψλ ζηξαηεγηθψλ ηηκνιφγεζεο, δίλνληαο έκθαζε ζηα θαηαζεηηθά
πξντφληα. Ζ κεγάιε δηαζπνξά ησλ θαηαζεηψλ ηφζν σο πξνο ηνλ αξηζκφ φζν θαη σο πξνο ηνλ ηχπν ζπκβάιιεη ζηελ πξνζηαζία
απέλαληη ζηηο κε αλακελφκελεο δηαθπκάλζεηο ηνπ αξηζκνχ ησλ θαηαζέζεσλ.
Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο Δλεξγεηηθνχ Παζεηηθνχ ηνπ Οκίινπ (GALCO), ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ Οκίινπ
(GRMC), ηεο Δπηηξνπήο Κηλδχλσλ Αγνξάο Οκίινπ (GMRC) θαη νη Δθηειεζηηθέο Δπηηξνπέο δηαζθαιίδνπλ φηη γίλεηαη
απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ξεπζηφηεηαο θαη φηη εθπνλνχληαη νη θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο. Ζ θαζεκεξηλή δηαρείξηζε ηεο
ξεπζηφηεηαο δηελεξγείηαη απφ ηηο ηνπηθέο Τπεξεζίεο Γηαπξαγκάηεπζεο πλαιιάγκαηνο θαη Γηαζεζίκσλ. Οη κέζνκαθξνπξφζεζκεο
ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ξεπζηφηεηαο θαζνξίδνληαη απφ ηε Γηεχζπλζε Γηαπξαγκάηεπζεο πλαιιάγκαηνο θαη Γηαζεζίκσλ ηνπ
Οκίινπ.
Ο Όκηινο εθηειεί ζελάξηα πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ γηα ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο, φπσο ζε πεξίπησζε απφζπξζεο
κέξνπο ησλ θαηαζέζεσλ, κε αλαλέσζεο δηαηξαπεδηθψλ δαλείσλ, αλεπηηπρήο ξεπζηνπνίεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ελψ δηαζέηεη
θαη θαηάιιεια ζρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο. Να ζεκεησζεί φηη ν Όκηινο έρεη εγθεθξηκέλε πνιηηηθή δηαρείξηζεο ηεο ξεπζηφηεηαο.
ρεηηθά ζηνηρεία παξαηίζεληαη ζηελ Δλφηεηα 4.12 ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ.
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2.16.10

Πηζησηηθόο θίλδπλνο

Πηζησηηθφο θίλδπλνο είλαη ε ελδερφκελε κε έγθαηξε απνπιεξσκή πξνο ηνλ Όκηιν ησλ πθηζηάκελσλ θαη ελδερφκελσλ
κειινληηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ, κε ζπλέπεηα ηελ απψιεηα θεθαιαίνπ ή/θαη εηζνδεκάησλ. Ζ δηαρείξηζε
πηζησηηθνχ θηλδχλνπ επηθεληξψλεηαη ζηε δηαζθάιηζε κηαο πεηζαξρεκέλεο θνπιηνχξαο, δηαθάλεηαο θαη ιεινγηζκέλεο αλάιεςεο
θηλδχλσλ, βαζηζκέλεο ζε αλαγλσξηζκέλεο δηεζλείο πξαθηηθέο.
Ζ δηαρείξηζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαιχπηεη έλα κεγάιν εχξνο δξαζηεξηνηήησλ, πνπ μεθηλνχλ απφ ην ζηάδην ηεο αλάιεςεο ηνπ
πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ζπλερίδνπλ κε ην ζηάδην ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζην δαλεηαθφ ραξηνθπιάθην θαη
θαηαιήγνπλ ζην ζηάδην ηεο είζπξαμεο.
Οη κεζνδνινγίεο δηαρείξηζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πξνζαξκφδνληαη έηζη ψζηε λα αληαλαθινχλ ην εθάζηνηε νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Οη
δηάθνξεο κέζνδνη αμηνιφγεζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη αλαζεσξνχληαη εηεζίσο ή νπνηεδήπνηε θξηζεί
απαξαίηεην, ελψ αλαπξνζαξκφδνληαη γηα λα ζπλάδνπλ κε ηε ζηξαηεγηθή θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ Οκίινπ.
Οη δηάθνξεο αλαιχζεηο ηνκέσλ θαη ππνηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο νηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο θαη ηα
απνηειέζκαηα ησλ αζθήζεσλ πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ αιιά εθηθηψλ αξλεηηθψλ ζελαξίσλ, παξέρνπλ ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο
γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πηζησηηθήο πνιηηηθήο, ε νπνία αλαζεσξείηαη ηαθηηθά.
Έρνληαο σο γλψκνλα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, έρνπλ θαζνξηζηεί φξηα εγθξίζεσλ πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ,
ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ πηζηνχρνπ, ηηο πξνζθεξφκελεο εμαζθαιίζεηο θαη εγγπήζεηο πνπ κεηψλνπλ ηελ
έθζεζε ηνπ Οκίινπ ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, θαη ην είδνο θαη ηε δηάξθεηα ηεο πηζησηηθήο δηεπθφιπλζεο. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο
πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ θαη ησλ πηζησηηθψλ αλνηγκάησλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα αληίζηνηρα εγθεθξηκέλα
φξηα, γίλεηαη ζε ζπζηεκαηηθή βάζε κε ηε βνήζεηα ζπζηεκάησλ εζσηεξηθήο δηαβάζκηζεο ησλ ρνξεγήζεσλ. Παξάιιεια, έρνπλ
δηαρσξηζηεί ηα θαζήθνληα ησλ κνλάδσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία δαλεηνδφηεζεο, κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο
αληηθεηκεληθφηεηαο, αλεμαξηεζίαο θαη ειέγρνπ ησλ λέσλ θαη πθηζηάκελσλ δαλεηνδνηήζεσλ.
Ζ νπνηαδήπνηε ζπγθέληξσζε αλαιχεηαη θαη παξαθνινπζείηαη ζε ζπλερή βάζε, κε ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ελδερφκελσλ κεγάισλ
αλνηγκάησλ θαη επηθίλδπλσλ ζπγθεληξψζεσλ, νχησο ψζηε απηά λα ζπλάδνπλ κε ηα εθάζηνηε φξηα ηεο πηζησηηθήο πνιηηηθήο θαη λα
κεηψλεηαη ε πηζαλφηεηα κεηαβιεηφηεηαο ησλ εηζνδεκάησλ.
Ζ ηζνξξφπεζε ηεο ζρέζεο θέξδνπο - θηλδχλνπ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ. Ζ ζρέζε απηή αλαιχεηαη
ζε επίπεδν πειάηε θαη πξντφληνο κέζσ ζπζηήκαηνο επηκέηξεζεο θεξδνθνξίαο θαη θαζνξηζκνχ ηηκνιφγεζεο, ην νπνίν
αλαπηχρζεθε κε ζθνπφ λα ζπλδπάδεη ηνλ αλαιακβαλφκελν θίλδπλν κε ηα αλακελφκελα εηζνδήκαηα.
Δπηπξφζζεηα, ζηα πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, αμηνινγείηαη ε επίδξαζε πνπ ζα έρνπλ αθξαία αιιά εθηθηά
ζελάξηα ζηελ πνηφηεηα ηνπ δαλεηνδνηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ θαη ζηα δηαζέζηκα θεθάιαηα κέζσ ηεο δηελέξγεηαο αζθήζεσλ
πξνζνκνίσζεο θαηαζηάζεσλ θξίζεο (stress testing).
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2.16.11

Κίλδπλνο ζπγθέληξσζεο

Ο θίλδπλνο ζπγθέληξσζεο είλαη ν θίλδπλνο δεκηάο ιφγσ κε ηθαλνπνηεηηθήο δηαζπνξάο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζε ζπγθεθξηκέλνπο
δαλεηνιήπηεο, ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο ή θιάδνπο νηθνλνκίαο, γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, είδε πξντφλησλ θαη εμαζθαιίζεηο.
Ο Όκηινο αλαγλσξίδεη φηη ε ζπγθέληξσζε αλνηγκάησλ ζε δαλεηαθά ραξηνθπιάθηα απνηειεί ζεκαληηθή πηπρή ηνπ πηζησηηθνχ
θηλδχλνπ. Δπνκέλσο, ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη ν θαζνξηζκφο νξίσλ ζπγθέληξσζεο είλαη ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο.
Ζ Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ δηαζθαιίδεη φηη ηα αλνίγκαηα ζε κεκνλσκέλνπο πειάηεο, νκίινπο πειαηψλ, γεσγξαθηθνχο ηνκείο
θαη άιιεο ζπγθεληξψζεηο δελ θαζίζηαληαη ππεξβνιηθά ζε ζρέζε κε ηελ θεθαιαηνπρηθή βάζε ηνπ Οκίινπ θαη ζπλάδνπλ κε ηα φξηα πνπ
έρνπλ ηεζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Ζ Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ είλαη επίζεο ππεχζπλε γηα ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ γηα
ηηο ζπγθεληξψζεηο θηλδχλσλ ζηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ, ζηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Δλεξγεηηθνχ θαη Παζεηηθνχ, ζηελ
Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ θαη ζηηο ινηπέο επνπηηθέο αξρέο ζηηο ρψξεο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ν Όκηινο.
Ζ παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο ηνπ θηλδχλνπ ζπγθέληξσζεο επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ζέζπηζεο νξίσλ θαη ηεο ππνβνιήο εθζέζεσλ.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηε Γηαρείξηζε ηνπ Κηλδχλνπ πγθέληξσζεο βιέπε Δλφηεηα 4.12 ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ
Γειηίνπ.
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3

ΤΝΣΑΞΖ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟΤ ΓΔΛΣΗΟΤ / ΤΠΔΤΘΤΝΑ ΠΡΟΧΠΑ

Ζ ζχληαμε θαη ε δηάζεζε ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ έγηλε ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Γεκφζηαο Πξνζθνξάο θαη
Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ Νφκν ηνπ 2005 ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 809/2004 ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Ζ Σξάπεδα έρεη πξνβεί ζηηο δένπζεο αηηήζεηο έηζη ψζηε (α) ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο Κχπξνπ σο ε αξκφδηα επνπηηθή αξρή
λα απνζηείιεη πηζηνπνηεηηθφ έγθξηζεο ζηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο Διιάδαο θαη ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ άξζξνπ 18 ηεο Οδεγίαο 2003/71/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ζην νπνίν λα πηζηνπνηείηαη φηη ην
παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν θαηαξηίζηεθε ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2003/71/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ θαη (β) ηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ λα εηζαρζνχλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ
θαη Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ.
Ζ Σξάπεδα αλαιακβάλεη ηελ πιήξε επζχλε γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξαηίζεληαη ζην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν θαη
βεβαηψλεη φηη απηέο είλαη ζχκθσλεο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη φηη δελ ππάξρνπλ παξαιείςεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα
αιινηψζνπλ ην πεξηερφκελφ ηνπ.
Οη ππνγξάθνληεο Γηνηθεηηθνί χκβνπινη ηεο Marfin Popular Bank Public Co Ltd, είλαη επίζεο ζπιινγηθά θαη αηνκηθά ππεχζπλνη
γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν θαη βεβαηψλνπλ φηη, έρνληαο ιάβεη θάζε εχινγν κέηξν
γηα ην ζθνπφ απηφ, νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ είλαη, εμ φζσλ γλσξίδνπλ, ζχκθσλεο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη
δελ ππάξρνπλ παξαιείςεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αιινηψζνπλ ην πεξηερφκελφ ηνπ.
Σν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν πεξηέρεη θάζε πιεξνθνξία ηεο νπνίαο ε δεκνζηνπνίεζε πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ)
809/2004 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ε νπνία αθνξά ηελ Σξάπεδα, ηνλ Όκηιφ ηεο θαη ηε
Γεκφζηα Πξνζθνξά. Ζ Σξάπεδα, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηα θπζηθά πξφζσπα, πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηε
ζχληαμε ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, βεβαηψλνπλ φηη απηφ έρεη ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ
809/2004 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Γεκφζηαο Πξνζθνξάο θαη Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ Νφκνπ ηνπ 2005, ην Δλεκεξσηηθφ
Γειηίν ππνγξάθεηαη απφ ηνπο αθφινπζνπο:
Αλδξέαο Βγελφπνπινο

- Πξφεδξνο, Με Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο

Νενθιήο Λπζάλδξνπ

- Αληηπξφεδξνο, Με Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο

Δπζχκηνο Μπνπινχηαο

- Γηεπζχλσλ χκβνπινο, Δθηειεζηηθφ Μέινο

Υξίζηνο ηπιηαλίδεο

- Αλαπιεξσηήο Γηεπζχλσλ χκβνπινο, Δθηειεζηηθφ Μέινο

Παλαγηψηεο Κνπλλήο

- Αλαπιεξσηήο Γηεπζχλσλ χκβνπινο, Δθηειεζηηθφ Μέινο
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Αλάδνρνο Τπεχζπλνο χληαμεο είλαη ε «Marfin CLR (Financial Services) Ltd», ε νπνία ππνγξάθεη ην παξφλ Δλεκεξσηηθφ
Γειηίν. Ζ «Marfin CLR (Financial Services) Ltd» δειψλεη φηη, αθνχ έιαβε θάζε εχινγν κέηξν γηα ην ζθνπφ απηφ, νη
πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν είλαη, εμ φζσλ γλσξίδνπλ, ζχκθσλεο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη δελ
ππάξρνπλ παξαιείςεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αιινηψζνπλ ην πεξηερφκελφ ηνπ.
Αλάδνρνο Τπεχζπλνο Δίζπξαμεο είλαη ε Marfin Popular Bank Public Co Ltd.
Οη ζπγθαηαζέζεηο ησλ δηαθφξσλ πξνζψπσλ / εκπεηξνγλσκφλσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε ζχληαμε ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ
Γειηίνπ ή κλεκνλεχνληαη ζε απηφ, παξαηίζεληαη ζηελ Δλφηεηα 4.25 θαη πεξηιακβάλνπλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ, ηνλ Αλάδνρν Τπεχζπλν χληαμεο («Marfin CLR (Financial Services) Ltd»), ηελ Δπελδπηηθή Σξάπεδα Διιάδνο Α.Δ.
θαη ηνπο ειεγθηέο ηεο Σξάπεδαο (PricewaterhouseCoopers Limited θαη Grant Thornton (Cyprus) Limited).
Οη επελδπηέο πνπ ρξεηάδνληαη νπνηεζδήπνηε δηεπθξηλίζεηο ή / θαη επεμεγήζεηο επί ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ κπνξνχλ λα
απεπζχλνληαη θαηά ηηο Δξγάζηκεο Ζκέξεο θαη ψξεο:
• ην εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο Marfin Popular Bank Public Co Ltd ζηελ Κχπξν:
Λεσθφξνο Λεκεζνχ 154, 2025 Λεπθσζία.
• ηνπο Γηεπζπληέο Έθδνζεο
«Marfin CLR (Financial Services) Ltd»*

«Δπελδπηηθή Σξάπεδα Διιάδνο Α.Δ.»

Λεσθφξνο Βχξσλνο 26, 1096 Λεπθσζία.

Κεθηζίαο 24Β, Μαξνχζη 15125, Αζήλα.

• ε άιινπο επαγγεικαηίεο ρξεκαηηζηέο, ηξαπεδίηεο, ινγηζηέο, δηθεγφξνπο ή ζπκβνχινπο επελδχζεσλ.

* Η Marfin CLR (Financial Services) Ltd είλαη θαη Αλάδνρνο Υπεύζπλνο Σύληαμεο ηνπ παξόληνο εγγξάθνπ.
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4
4.1

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΓΟΣΡΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Ννκηθό Καζεζηώο

Ζ Marfin Popular Bank Public Co Ltd («MPB») είλαη δεκφζηα εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο εγγεγξακκέλε ζηελ Κχπξν απφ ην
1924 κε αξηζκφ εγγξαθήο «1», κε βάζε ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν, Κεθ.113, ηεο Κχπξνπ.
ηελ Κχπξν, δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα κε ηελ εκπνξηθή επσλπκία «Marfin Laiki Bank». Γξαζηεξηνπνηείηαη,
επίζεο, ζε αξηζκφ άιισλ ρσξψλ θαη ηνκέσλ, νξγαληθά ή κέζσ ζπγαηξηθψλ ηεο εηαηξεηψλ κε άιιεο εκπνξηθέο επσλπκίεο.
Σν εγγεγξακκέλν γξαθείν θαη ε θχξηα δηνηθεηηθή έδξα ηεο Δηαηξείαο βξίζθνληαη ζηε Λεσθφξν Λεκεζνχ 154, 2025 Λεπθσζία (Σ.Θ.
22032, 1598 Λεπθσζία). Σν θεληξηθφ ηειέθσλν είλαη 22-552000 θαη ν δηαδηθηπαθφο ρψξνο www.laiki.com.
Οη θχξηνη ζθνπνί ηεο Δηαηξείαο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 3 ηνπ Ηδξπηηθνχ ηεο Δγγξάθνπ. ηνπο θχξηνπο ζθνπνχο ηεο
πεξηιακβάλνληαη, κεηαμχ άιισλ, ε ίδξπζε θαη δηεμαγσγή ηξαπεδηθψλ, ρξεκαηηζηεξηαθψλ θαη εκπνξηθψλ εξγαζηψλ πάζεο
θχζεσο, θαη ε ίδξπζε, ιεηηνπξγία θαη δηεχζπλζε ππνθαηαζηεκάησλ ζηελ Κχπξν θαη ζην εμσηεξηθφ. ηελ Σξάπεδα έρεη δνζεί άδεηα
γηα δηεμαγσγή ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ κε βάζε άδεηα πνπ ρνξεγήζεθε αξρηθά απφ ηνλ Διεγθηή Σξαπεδψλ ζηηο 25 Μαξηίνπ, 1946,
δπλάκεη ηνπ πεξί Σξαπεδηθψλ Δξγαζηψλ (Πξνζσξηλνί Πεξηνξηζκνί) Νφκνπ ηνπ 1939 θαη κεηέπεηηα απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο
Κχπξνπ δπλάκεη ησλ πεξί Σξαπεδηθψλ Δξγαζηψλ Νφκσλ ηνπ 1997-2009.
Απνζπάζκαηα απφ ην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο παξαηίζεληαη ζηελ Δλφηεηα 4.21 ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ.

4.2

Ηζηνξηθή Αλαδξνκή θαη Βαζηθνί ηαζκνί ζηελ Δμέιημε ηνπ Οκίινπ

Ζ ηζηνξία ηνπ Οκίινπ μεθίλεζε ην 1901 κε ηελ ίδξπζε ηνπ Λατθνχ Σακηεπηεξίνπ Λεκεζνχ, ην νπνίν εμειίρζεθε ζε πιήξεο
ηξαπεδηθφ ίδξπκα. ηα πξψηα 23 ρξφληα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ην Λατθφ Σακηεπηήξην Λεκεζνχ δερφηαλ θαηαζέζεηο θαη
ρνξεγνχζε δάλεηα ζε ηξερνχκελνπο ινγαξηαζκνχο θαη γξακκάηηα. Σν 1924, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ην
Σακηεπηήξην κεηαηξάπεθε ζε πιήξε Σξάπεδα, ζχκθσλα κε ην Νφκν πεξί Γεκφζησλ Δηαηξεηψλ πνπ είρε ζεζπηζζεί ιίγν
λσξίηεξα θαη ελεγξάθε σο ε πξψηε δεκφζηα εηαηξεία κε αξηζκφ εγγξαθήο 1, νπφηε θαη κεηνλνκάζηεθε ζε Λατθή Σξάπεδα
Λεκεζνχ Λίκηηεδ.
Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Σξάπεδαο αλαπηχρζεθαλ κε γνξγνχο ξπζκνχο, θαιχπηνληαο ζηαδηαθά νιφθιεξν ην λεζί, κε
απνηέιεζκα ην 1967 ε Λατθή Σξάπεδα Λεκεζνχ Λίκηηεδ λα κεηνλνκαζηεί ζε Λατθή Κππξηαθή Σξάπεδα Λίκηηεδ.
Σν 1970, ε «Hongkong and Shanghai Banking Corporation» («HSBC»), έλα απφ ηα κεγαιχηεξα ηξαπεδηθά ζπγθξνηήκαηα ζηνλ
θφζκν, απέθηεζε πνζνζηφ 20% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο. Ζ ζχλδεζε απηή κε ην ζπγθξφηεκα ηεο HSBC έδσζε
κεγάιε ψζεζε ζηελ αλάπηπμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ Οκίινπ.
Ζ πεξίνδνο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη κεηά ραξαθηεξίζηεθε απφ γξήγνξε επέθηαζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ Οκίινπ θαη κεγάιε
αχμεζε ησλ κεγεζψλ θαη κεξηδίσλ αγνξάο ζε φινπο ηνπο ηνκείο, θαζψο θαη ηελ ηαπηφρξνλε αλάπηπμε λέσλ δξαζηεξηνηήησλ
κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζε εμεηδηθεπκέλνπο ηνκείο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
ππεξεζηψλ (ρξεκαηνδνηήζεηο, αζθαιηζηηθέο εξγαζίεο, factoring, θεθαιαηαγνξά).
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εκαληηθφ ζηαζκφ ζηελ αλάπηπμε ηνπ Οκίινπ, απνηέιεζε ε εμαγνξά ην 1982 ησλ εξγαζηψλ ηεο ηξάπεδαο Grindlays ζηελ
Κχπξν, ηεο κεγαιχηεξεο θαη αξραηφηεξεο μέλεο ηξάπεδαο πνπ ιεηηνπξγνχζε ζην λεζί θαη ηξίηεο κεγαιχηεξεο ηξάπεδαο ζηελ
Κχπξν. Ζ απφθηεζε ηεο Grindlays ελίζρπζε ζεκαληηθά ηελ αληαγσληζηηθή ζέζε ηνπ Οκίινπ ζηελ θππξηαθή ηξαπεδηθή αγνξά.
Σν 1999, εμαγνξάζηεθε ν φκηινο ηεο Παλεπξσπατθήο Αζθαιηζηηθήο, εδξαηψλνληαο ηελ παξνπζία ηνπ Οκίινπ ζην ρψξν ησλ
αζθαιηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
εκαληηθφ ηερλνινγηθφ επίηεπγκα ηνπ Οκίινπ απνηέιεζε ε ιεηηνπξγία, ην 2000, ηεο πξψηεο νινθιεξσκέλεο ειεθηξνληθήο
ηξάπεδαο (Laiki eBank) ζηελ Κχπξν, ε νπνία επεθηάζεθε ζηελ Διιάδα ην 2001 θαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ηελ Απζηξαιία
ην 2004.
Ζ δηεζλήο επέθηαζε ηνπ Οκίινπ άξρηζε ην 1974 κε ην άλνηγκα ηνπ πξψηνπ θαηαζηήκαηνο ζην Λνλδίλν. Απφ ην 1986 κέρξη ην
2001 ν Όκηινο δηαηεξνχζε γξαθείν αληηπξνζσπείαο ζηελ Απζηξαιία (ζηε ζπλέρεηα ηδξχζεθε ε ζπγαηξηθή Λατθή Σξάπεδα
(Απζηξαιίαο) Λίκηηεδ). Αξγφηεξα, ιεηηνχξγεζαλ γξαθεία αληηπξνζσπείαο ζηε Νφηην Αθξηθή, ηνλ Καλαδά, ην Βειηγξάδη θαη ηε
Μφζρα, ελψ, κέζα ζην 1998, ιεηηνχξγεζε γξαθείν αληηπξνζσπείαο ζηε Νέα Τφξθε. Μέζα ζηα πιαίζηα επηθέληξσζεο ηεο
δηεζλνχο επέθηαζεο ηνπ Οκίινπ ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε, δηαηεξείηαη γξαθείν αληηπξνζσπείαο ζηε Μφζρα.
ηελ Διιάδα, ε επέθηαζε έγηλε ην 1992 κέζσ ηεο ζχζηαζεο αλεμάξηεηεο ηξάπεδαο, ηεο Δπξσπατθήο Λατθήο Σξάπεδαο
(κεηνλνκάζηεθε ζε Λατθή Σξάπεδα (Διιάο) Α.Δ.), κε αξρηθή κεηνρηθή ζπκκεηνρή χςνπο 72%.
Σν 2001, ν Όκηινο πξνρψξεζε ζηελ ίδξπζε ζπγαηξηθήο ζηελ Απζηξαιία κε ηελ επσλπκία «Λατθή Σξάπεδα (Απζηξαιίαο)
Λίκηηεδ», ελψ ην Μάξηην ηνπ 2005 ζπζηάζεθε θαη ιεηηνχξγεζε ηξάπεδα ζην Guernsey κε ηελ επσλπκία «Laiki Bank (Guernsey)
Limited».
Σν 2005, κέζα ζηα πιαίζηα επέθηαζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ Οκίινπ ζηελ αλαδπφκελε αγνξά ησλ Βαιθαλίσλ, εμαγνξάζηεθε ε
ζεξβηθή ηξάπεδα Centrobanka a.d., ε νπνία κεηνλνκάζηεθε ζε «Laiki Bank a.d.» θαη ζηε ζπλέρεηα ζε «Marfin Bank JSC
Belgrade».
εκαληηθφηαηνο ζηαζκφο ζηελ ηζηνξία ηνπ Οκίινπ ήηαλ ε ιήςε απφθαζεο, ην 2006, γηα ζπγρψλεπζε κε ηνπο ειιεληθνχο
ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νκίινπο MIG (πξψελ «Marfin Financial Group») θαη «Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.», θαζψο θαη ε ιήςε
απφθαζεο απφθηεζεο πνζνζηνχ 100% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο «Λατθήο Σξάπεδαο (Διιάο) Α.Δ.». Μέζα ζε απηά ηα
πιαίζηα, ε Σξάπεδα ππέβαιε δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο πξνηάζεηο γηα απφθηεζε πνζνζηνχ κέρξη θαη 100% ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ ησλ ηξηψλ απηψλ εηαηξεηψλ. Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ πξνηάζεσλ, θαζψο θαη ηελ
απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία ελνπνίεζεο πνπ αθνινχζεζε, θπξίσο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν φπνπ θαη νη ηξεηο φκηινη δηαηεξνχζαλ
δίθηπν παξνρήο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ηέζεθαλ λέεο βάζεηο θαη πιαίζηα, ηφζν απφ πιεπξάο κεγεζψλ
θαη γεσγξαθηθήο παξνπζίαο φζν θαη απφ πιεπξάο πξννπηηθψλ ζηνλ επξχηεξν ρξεκαηννηθνλνκηθφ ρψξν ηεο Ννηηναλαηνιηθήο
Δπξψπεο. Μέζα ζηα πιαίζηα ηεο ηξηπιήο ζπγρψλεπζεο, ζηηο 31 Οθησβξίνπ 2006, εγθξίζεθε απφ ηελ Έθηαθηε Γεληθή
πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ε κεηνλνκαζία ηεο Σξάπεδαο ζε Marfin Popular Bank Public Co Ltd.
Μεηά ηελ ηξηπιή ζπγρψλεπζε, ε επέθηαζε ηεο δηεζλνχο παξνπζίαο ηνπ Οκίινπ ζπλερίζηεθε ζε πνιχ πην έληνλνπο ξπζκνχο,
κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο παξνπζίαο ηνπ Οκίινπ ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο.
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Πξψηε εμέιημε, απνηέιεζε ε αλαθνίλσζε, εκεξνκελίαο 19 Μαξηίνπ 2007, γηα ηε ζπκθσλία αγνξάο πνζνζηνχ 99,2% ηνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο νπθξαληθήο «Marine Transport Bank» («ΜΣΒ») θαη ηξηψλ ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ. Ζ ΜΣΒ δηαζέηεη άδεηεο γηα ηε δηεμαγσγή φισλ ησλ
ηξαπεδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη πξνζθέξεη νινθιεξσκέλεο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο. Καηά ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 δηαηεξνχζε
84 θαηαζηήκαηα, ελψ ε βάζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο βξίζθεηαη ζηελ Οδεζζφ. ηηο 18 επηεκβξίνπ 2007, αλαθνηλψζεθε ε
νινθιήξσζε ηεο ελ ιφγσ εμαγνξάο.
ηηο 6 Ηνπλίνπ 2007, ε Σξάπεδα αλαθνίλσζε φηη ε ζπγαηξηθή εηαηξεία ηεο MIG, «MIG Leisure Ltd», νινθιήξσζε ηελ εμαγνξά
ηνπ 64,3% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο «Κππξηαθήο Γεκφζηαο Δηαηξείαο Σνπξηζηηθήο Αλαπηχμεσο Ληδ» («ΚΔΣΑ»),
ηδηνθηήηξηαο ηνπ μελνδνρείνπ Hilton Cyprus ζηε Λεπθσζία. Σν ηίκεκα ηεο εμαγνξάο αλήιζε ζε €58,5 εθαη.
Αθνινχζεζε ε αλαθνίλσζε ηεο Σξάπεδαο, εκεξνκελίαο 19 Ηνπλίνπ 2007, γηα ηελ απφθηεζε ηνπ 50% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
ηεο εηαηξείαο «Αηηηθά Αθίλεηα Α.Δ.Δ.Α.Π.» απφ ηε ζπγαηξηθή ηεο εηαηξεία, MIG, έλαληη €26 εθαη. Πξφζεζε ηεο ΜΗG ήηαλ, ε
εηαηξεία «Αηηηθά Αθίλεηα Α.Δ.Δ.Α.Π.», λα απνηειέζεη ηνλ θχξην θνξέα πινπνίεζεο ηεο επελδπηηθήο ζηξαηεγηθήο ηεο ζηνλ ηνκέα
δηαρείξηζεο θαη εθκεηάιιεπζεο αθηλήησλ.
Γηεπθξηλίδεηαη πσο ζηε ζπλέρεηα, ε ζπκκεηνρή ηεο Σξάπεδαο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο MIG κεηψζεθε απφ ην επίπεδν ηεο
κεηνρηθήο ζπκκεηνρήο ηνπ 97,3% πνπ πξνέθπςε κέζσ ηεο ηξηπιήο ζπγρψλεπζεο θαηά ην 2006, ζε 8,96%, θπξίσο, επεηδή ε
Σξάπεδα δε ζπκκεηείρε ζηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο MIG πνπ έγηλε θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2007 (ζε
αλαινγία 14 λέεο κεηνρέο γηα θάζε κία πθηζηάκελε κεηνρή). Ζ απφθαζε απηή ελέπηπηε ζηε ζηξαηεγηθή επηθέληξσζεο ζην
ρψξν ησλ ηξαπεδηθψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. Πξνεγνπκέλσο, φιεο νη ηξαπεδηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο
εξγαζίεο ηεο MIG είραλ ελζσκαησζεί θαη ελνπνηεζεί ζηνλ Όκηιν, κέζσ ηεο εμαγνξάο ηεο «Marfin Bank A.Σ.E.», ζπγαηξηθήο
εηαηξείαο ηεο MIG. Καηά ζπλέπεηα, ε MIG θαη, θαη‟ επέθηαζε, ε «MIG Leisure Ltd» έπαπζαλ λα απνηεινχλ ζπγαηξηθέο εηαηξείεο
ηεο MPB. Ο Όκηινο δηαηεξνχζε ζπκθσλία παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ κε ηε MIG ε νπνία έιεμε ζηηο 28
Φεβξνπαξίνπ 2009 θαη δελ αλαλεψζεθε. Απφ ηελ 1ε Μαξηίνπ 2009 νπνηεζδήπνηε ζπκβνπιεπηηθέο επελδπηηθέο ππεξεζίεο απφ
ηνλ Όκηιν πξνο ηε MIG παξέρνληαη βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ ζπκβνιαίσλ.
ε ζρέζε κε ηε δηεζλή επέθηαζε ηνπ Οκίινπ, αθνινχζεζε ε απφθηεζε πνζνζηνχ 50,12% ηεο «AS SBM Pank» (ε νπνία
κεηνλνκάζηεθε ζε «Marfin Pank Eesti AS» κε ηζρχ απφ 14 Μαΐνπ 2008), εζζνληθήο ηξάπεδαο πνπ ιεηηνπξγεί κε 4
θαηαζηήκαηα, πξνζθέξνληαο πιήξεηο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο θαη πξντφληα ζηνπο πειάηεο ηεο. χκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε
πνπ εμέδσζε ε Σξάπεδα ζηηο 14 Ηνπλίνπ 2007, ην πνζνζηφ απηφ απνθηήζεθε απφ ηε MIG ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε, κέζα ζηα
πιαίζηα κείσζεο ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Σξάπεδαο ζην θεθάιαην ηεο MIG θαη ηεο κεηαθνξάο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ ζηε MPB. ηηο 28 επηεκβξίνπ 2007, αλαθνηλψζεθε ε νινθιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο κε ηε ιήςε
ησλ απαξαίηεησλ εγθξίζεσλ απφ ηηο αξκφδηεο επνπηηθέο αξρέο.
ηηο 5 Οθησβξίνπ 2007, ε «Λατθή Δπελδπηηθή Δ.Π.Δ.Τ. Γεκφζηα Δηαηξεία Ληδ» («ΛΔ»), ζπγαηξηθή εηαηξεία ηεο MPB,
αλαθνίλσζε ηελ έλαξμε δηαδηθαζίαο ζπγρψλεπζεο κε απνξξφθεζε ηεο «CLR Capital Public Ltd» («CLR») άλεπ δηάιπζεο ηεο
ηειεπηαίαο. Παξάιιεια ηέζεθε ζε εθαξκνγή ε ζπγρψλεπζε ησλ εηαηξεηψλ «Λατθή Υξεκαηηζηεξηαθή Δ.Π.Δ.Τ. Λίκηηεδ», «Λατθή
Γηαρείξηζε Κεθαιαίσλ Δ.Π.Δ.Τ. Λίκηηεδ» θαη «Egnatia Financial Services (Cyprus) Limited» θαη ηεο «CLR Securities and
Financial Services Limited», κε απνξξφθεζε άλεπ δηάιπζεο ησλ ινηπψλ εηαηξεηψλ απφ ηελ ηειεπηαία.
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ηηο 15 Οθησβξίνπ 2007, αλαθνηλψζεθε ε ζπκθσλία γηα απφθηεζε πνζνζηνχ 43% πεξίπνπ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο
«Lombard Bank Malta Plc» («LBM»), ηεο ηξίηεο κεγαιχηεξεο ηξάπεδαο ηεο Μάιηαο, ε νπνία ιεηηνπξγεί θάησ απφ ηελ επνπηεία
ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Μάιηαο θαη είλαη εηζεγκέλε ζην ηνπηθφ ρξεκαηηζηήξην. Ζ LBM πξνζθέξεη πιήξεηο ηξαπεδηθέο
ππεξεζίεο θαη έρεη δίθηπν πνπ απνηειείηαη απφ 6 θαηαζηήκαηα. Ζ απφθηεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ LBM εληάζζεηαη ζηε
ζηξαηεγηθή ηεο MPB γηα επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζηελ παξνρή ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ πςεινχ επηπέδνπ ζηνλ
ηνκέα ησλ δηεζλψλ επηρεηξήζεσλ. Ζ Μάιηα, ηα ηειεπηαία ρξφληα, εμειίζζεηαη ζε θέληξν επελδχζεσλ γηα δηεζλείο επηρεηξήζεηο.
Ζ ζρεηηθή έγθξηζε ησλ επνπηηθψλ αξρψλ ηεο Κχπξνπ θαη ηεο Μάιηαο ιήθζεθε ην Φεβξνπάξην ηνπ 2008, κε απνηέιεζκα ηελ
νινθιήξσζε ηεο ζρεηηθήο ζπλαιιαγήο.
Δπίζεο, ζηηο 20 Γεθεκβξίνπ 2007, αλαθνηλψζεθε ε εμαγνξά πνζνζηνχ 50,04% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ηεο «OAO RPB Holding», ζηελ νπνία αλήθνπλ ε ξσζηθή ηξάπεδα «ΟOΟ Rossiysky Promyishlenny Bank (Rosprombank)», θαζψο θαη ε
ζπγαηξηθή ηεο, «OOO RPB – Leasing». Ζ Rosprombank ηδξχζεθε ην 1997 θαη έρεη δπλακηθή παξνπζία ζηε ρψξα κέζσ ελφο
δηθηχνπ 36 θαηαζηεκάησλ θαη ζεκείσλ πψιεζεο πνπ θαιχπηνπλ ηηο κεγάιεο πφιεηο ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο. ηηο 4
επηεκβξίνπ 2008 ε Σξάπεδα νινθιήξσζε ηελ εμαγνξά ηεο Rosprombank, κεηά απφ ηε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ εγθξίζεσλ
απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο ηεο Ρσζίαο θαη ηεο Κχπξνπ. Ζ εμαγνξά νινθιεξψζεθε κε ηε κεηαβίβαζε ηνπ 50,04% ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ ηεο Ρσζηθήο «Closed Joint-Stock Company RPB Holding», κεηξηθή ηεο Rosprombank, έλαληη €85,2εθαη.
ηηο 17 Ηαλνπαξίνπ 2008, ε Σξάπεδα ζπκθψλεζε λα πσιήζεη ζηε ζπγαηξηθή ηεο εηαηξεία, «Λατθή Δπελδπηηθή Δ.Π.Δ.Τ.
Γεκφζηα Δηαηξεία Ληδ», ην ζχλνιν ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο «Egnatia Financial Services (Cyprus) Ltd», έλαληη £2,9 εθαη.
Δίρε πξνεγεζεί ηνλ Ηνχλην ηνπ 2007, ε εμαγνξά απφ ηελ Σξάπεδα ηνπ ζπλφινπ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο «Egnatia Financial
Services (Cyprus) Ltd» ζηελ ίδηα ηηκή, δειαδή έλαληη £2,9 εθαη. Ζ «Egnatia Financial Services (Cyprus) Ltd» αζρνιείηαη κε ηελ
παξνρή ππεξεζηψλ ιήςεο θαη δηαβίβαζεο γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, ηελ εθηέιεζε εληνιψλ γηα θαηάξηηζε ζπλαιιαγψλ ζε
ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, ηε δηαρείξηζε επελδπηηθψλ ραξηνθπιαθίσλ πειαηψλ, ηελ αλαδνρή εθδφζεσλ θαη ηε δηάζεζε
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ. Όπσο αλαθέξζεθε πην πάλσ, ηειηθή πξφζεζε ηεο «Λατθήο Δπελδπηηθήο Δ.Π.Δ.Τ. Γεκφζηα
Δηαηξεία Λίκηηεδ», ήηαλ ε ζπγρψλεπζε ηεο «Λατθήο Υξεκαηηζηεξηαθήο Δ.Π.Δ.Τ. Ληδ», ηεο «CLR Securities & Financial
Services Ltd» θαη ηεο «Egnatia Financial Services (Cyprus) Ltd».
ηηο 7 Φεβξνπαξίνπ 2008, αλαθνηλψζεθε ε ππνγξαθή ζπκθσλεηηθνχ κε ηε Dubai Financial Group γηα πψιεζε πξνο ηελ
ηειεπηαία 53.532.184 κεηνρψλ ηεο MIG, ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 31 Μαξηίνπ 2008. ηηο 31 Μαξηίνπ 2008, ε Σξάπεδα
αλαθνίλσζε φηη νη 53.532.184 κεηνρέο, πνπ απνηεινχζαλ πνζνζηφ 6,45% ηνπ εθδνκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο MIG,
κεηαβηβάζηεθαλ πξνο ηε Dubai Financial Group ζχκθσλα κε ηε ζπκθσλεζείζα ηηκή, πνπ ήηαλ €7,00 αλά κεηνρή. Ζ
ζπλαιιαγή απηή είρε πξνεγνπκέλσο εγθξηζεί απφ ηνπο κεηφρνπο ηεο Σξάπεδαο, κε ηαθηηθφ ςήθηζκα πνπ εγθξίζεθε ζε
Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 17 Γεθεκβξίνπ 2007.
ηηο 21 Μαξηίνπ 2008, ε Σξάπεδα αλαθνίλσζε φηη, ζην πιαίζην ηεο αλαδηάξζξσζεο ησλ Πηζηνδνηηθψλ Γηεπζχλζεσλ ηνπ
Οκίινπ, νινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία αλαδηνξγάλσζεο θαη ζπγρψλεπζεο ηεο «Λατθήο Κππξηαθήο Σξάπεδαο (Υξεκαηνδνηήζεηο)
Ληδ» κε ηελ Σξάπεδα, ε νπνία ζα πξνζθέξεη εθεμήο ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο. εκεηψλεηαη φηη, ε αλαδηνξγάλσζε θαη
ζπγρψλεπζε εγθξίζεθε απφ ηελ Σξάπεδα θαη ηε «Λατθή Κππξηαθή Σξάπεδα (Υξεκαηνδνηήζεηο) Ληδ», ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ
πηζησηψλ ηεο «Λατθήο Κππξηαθήο Σξάπεδαο (Υξεκαηνδνηήζεηο) Ληδ» θαη ην δηθαζηήξην, βάζεη ηεο ζρεηηθήο θππξηαθήο
λνκνζεζίαο.
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ηηο 22 Ηνπιίνπ 2008, ε CNP Assurances θαη ε Σξάπεδα ππέγξαςαλ ζπκθσλία καθξνρξφληαο ζπλεξγαζίαο κε ζθνπφ ηελ
αλάπηπμε ησλ αζθαιηζηηθψλ εξγαζηψλ κέζσ ησλ ηξαπεδηθψλ δηθηχσλ ηεο Σξάπεδαο ζε Διιάδα θαη Κχπξν. Ζ ζπκθσλία απηή
ζηνλ ηνκέα ησλ αζθαιεηψλ ζε Διιάδα θαη Κχπξν αλακέλεηαη λα επεθηαζεί θαη ζε άιιεο ρψξεο ζην κέιινλ, αθνινπζψληαο ηε
δηεζλή αλάπηπμε ηεο Σξάπεδαο ζηε Νφηηα θαη Αλαηνιηθή Δπξψπε.
Ζ MIG, ε MPB θαη ν φκηινο WIND Διιάο αλαθνίλσζαλ ζηηο 9 Οθησβξίνπ 2008 ηε ζπκθσλία ηνπο γηα κηα επξεία ζηξαηεγηθή
ζπλεξγαζία πξνθεηκέλνπ λα εθκεηαιιεπηνχλ απφ θνηλνχ ηηο λέεο επθαηξίεο αλάπηπμεο ζηνλ ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ησλ
ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ Διιάδα.
ηηο 11 Ννεκβξίνπ 2008, ε MPB ζε ζπλέρεηα ηεο αλαθνίλσζεο, εκεξνκελίαο 2 Ννεκβξίνπ 2007, αλαθνίλσζε φηη, θαηφπηλ
ιήςεο ησλ θαηά λφκν απαηηνχκελσλ εγθξίζεσλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο Κχπξνπ, αχμεζε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο ζην
κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δζζνληθήο Σξάπεδαο «Marfin Pank Eesti AS» (πξψελ AS SBM PANK) θαηά πνζνζηφ 2,71% κε αγνξά
544.000 κεηνρψλ. Καηά ζπλέπεηα, ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο «Marfin Pank Eesti AS»
αλήιζε ζε 52,838%.
ηηο 19 Γεθεκβξίνπ 2008, ε MPB αλαθνίλσζε φηη νινθιεξψζεθε ε ζπκθσλία καθξνρξφληαο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο CNP
Assurances (CNP) θαη ηεο MPB, κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ησλ αζθαιηζηηθψλ εξγαζηψλ ζε Διιάδα θαη Κχπξν κέζσ ησλ
ηξαπεδηθψλ δηθηχσλ ηεο MPB. Ζ ζπκθσλία απηή πεξηιακβάλεη αθελφο ηε κεηαβίβαζε απφ ηελ MPB ζηε CNP ηνπ 50,1% ηνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο «Marfin Insurance Holdings Ltd», ε νπνία απνηειεί ηνλ αζθαιηζηηθφ βξαρίνλα ηνπ Οκίινπ ηεο MPB,
θαη αθεηέξνπ ηε ζχλαςε δεθαεηνχο αλαλεψζηκεο απνθιεηζηηθήο ζπκθσλίαο δηαλνκήο κε ηελ επρέξεηα επέθηαζεο θαη ζε άιιεο
ρψξεο φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε MPB. Ζ «Marfin Insurance Holdings Ltd» θαηέρεη ην 100% ησλ «Laiki Cyprialife» (LCL Αζθάιεηεο Εσήο ζηελ Κχπξν), «Laiki Insurance» (LI - Αζθάιεηεο Γεληθνχ Κιάδνπ ζηελ Κχπξν), «Marfin Life» (ML - Αζθάιεηεο
Εσήο ζηελ Διιάδα) θαη «Marfin Brokers» (MB - Πξαθηνξεηαθέο Αζθαιηζηηθέο Δξγαζίεο ζηελ Διιάδα).
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008, ε ζπγαηξηθή εηαηξεία «Λατθή Δπελδπηηθή Δ.Π.Δ.Τ. Γεκφζηα Δηαηξεία Λίκηηεδ» («Λατθή Δπελδπηηθή»)
αλαθνίλσζε φηη ην Δπαξρηαθφ Γηθαζηήξην Λεπθσζίαο, ζηηο 12 Γεθεκβξίνπ 2008, ελέθξηλε ην ρέδην Αλαδηνξγάλσζεο γηα
ζπγρψλεπζε ηεο «CLR Capital κε ηε Λατθή Δπελδπηηθή». Δπίζεο, ζηηο 17 Γεθεκβξίνπ 2008 ην Δπαξρηαθφ Γηθαζηήξην ελέθξηλε
ην ρέδην Αλαδηνξγάλσζεο θαη πγρψλεπζεο ησλ εηαηξεηψλ «Λατθή Υξεκαηηζηεξηαθή Δ.Π.Δ.Τ. Λίκηηεδ», «Λατθή Γηαρείξηζε
Κεθαιαίσλ Δ.Π.Δ.Τ. Λίκηηεδ», «Egnatia Financial Services (Cyprus) Limited» θαη ηεο «CLR Securities and Financial Services
Limited».
ηηο 9 Ηαλνπαξίνπ 2009, ε «Λατθή Δπελδπηηθή» αλαθνίλσζε φηη ζηηο 5 Ηαλνπαξίνπ 2009 πηζηνπνηήζεθε απφ ηνλ Έθνξν
Δηαηξεηψλ ε αιιαγή ηεο επσλπκίαο ηεο ζε «Marfin CLR Public Co Ltd». ηελ ίδηα αλαθνίλσζε αλαθέξεηαη φηη ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην ηεο «Marfin CLR Public Co Ltd», απνθάζηζε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ νη νπνίεο πξνζθέξζεθαλ πξνο αληαιιαγή
ζε φινπο ηνπο κεηφρνπο ηεο «CLR Capital Public Ltd». Οη ελ ιφγσ κεηνρέο ελζσκαηψζεθαλ ζην ήδε εηζεγκέλν κεηνρηθφ
θεθάιαην ηεο «Marfin CLR Public Co Ltd».
ηηο 28 Γεθεκβξίνπ 2009, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο εγθξίζεθε κε πνζνζηφ 97% ηνπ παξηζηακέλνπ
θεθαιαίνπ, ε ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηνπ ρεδίνπ Γηθαησκάησλ Αγνξάο Μεηνρψλ (Share Options Scheme), πνπ ζεζπίζζεθε
κε ην Πξψην (Σαθηηθφ) Φήθηζκα ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ πνπ έιαβε ρψξα ζηηο 17 Απξηιίνπ, 2007, γηα
ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπο ππαιιήινπο ηεο Σξάπεδαο, θαζψο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ θαη ζπγγελψλ κε απηήλ
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εηαηξεηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ε ηηκή εμάζθεζεο ηξνπνπνηήζεθε απφ €10 ζε €4,50. Δπίζεο, εγθξίζεθε ε παξάηαζε ηεο
δηάξθεηαο ηνπ ρεδίνπ θαηά δχν (2) έηε κε ηειεπηαία πεξίνδν εμάζθεζεο ην έηνο 2013 αληί ην έηνο 2011.
Καηά ηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο ίδηαο εκεξνκελίαο, επηβεβαηψζεθε κε πνζνζηφ 97% ηνπ παξηζηακέλνπ θεθαιαίνπ, ε
εμνπζηνδφηεζε πνπ ρνξεγήζεθε πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Σξάπεδαο κε ην Γεχηεξν (Δηδηθφ) Φήθηζκα ηεο Έθηαθηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ πνπ έιαβε ρψξα ζηηο 17 Απξηιίνπ, 2007, φπσο εθδψζεη ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ
ρεδίνπ Γηθαησκάησλ Αγνξάο Μεηνρψλ (Share Options Scheme) κέρξη 80.000.000 κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο νλνκαζηηθήο αμίαο
€0,85 ε θαζεκία, ρσξίο νη κεηνρέο απηέο λα πξνζθέξνληαη θαηά πξψηνλ ζηνπο πθηζηάκελνπο κεηφρνπο ηεο Σξάπεδαο κε βάζε
ην Καηαζηαηηθφ ηεο Σξάπεδαο θαη ην λφκν.
ηηο 12 Μαξηίνπ 2010, αλαθνηλψζεθε φηη ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ έθδνζε (θνηλψλ) θαιπκκέλσλ νκνινγηψλ
χςνπο κέρξη €3 δηζ. (πξφγξακκα έθδνζεο), ε «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.», θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,
πξνρψξεζε ζηελ έθδνζε ηεο δεχηεξεο ζεηξάο (θνηλψλ) θαιπκκέλσλ νκνινγηψλ χςνπο €500 εθαη. Πξνο εμαζθάιηζε ηπρφλ
απαηηήζεσλ ησλ νκνινγηνχρσλ δαλεηζηψλ θαη φισλ ησλ αζθαιηζκέλσλ πηζησηψλ, ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο έθδνζεο,
εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ε ζπκθσλία ηεο Σξάπεδαο γηα παξαρψξεζε πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ ζηελ «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα
Α.Δ.». Τπελζπκίδεηαη φηη ε πξψηε ζεηξά ησλ (θνηλψλ) θαιπκκέλσλ νκνινγηψλ αλεξρφηαλ ζε €1 δηζ.
ηηο 4 Απγνχζηνπ 2010, ε «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.», θαηφπηλ ηεο έγθξηζεο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, εμέδσζε ηελ
ηξίηε ζεηξά (θνηλψλ) θαιπκκέλσλ νκνινγηψλ χςνπο €1 δηζ., ζηα πιαίζηα ηνπ πθηζηάκελνπ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ έθδνζε
(θνηλψλ) θαιπκκέλσλ νκνινγηψλ χςνπο κέρξη €3 δηζ. σο ηζρχεη (Πξφγξακκα Έθδνζεο), ελψ αθχξσζε ηε δεχηεξε ζεηξά
(θνηλψλ) θαιπκκέλσλ νκνινγηψλ χςνπο €500 εθαη. ε έθδνζε ηεο νπνίαο είρε απνθαζηζζεί ζηηο 12 Μαξηίνπ 2010. Πξνο
εμαζθάιηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ ησλ Οκνινγηνχρσλ Γαλεηζηψλ θαη φισλ ησλ Αζθαιηζκέλσλ Πηζησηψλ, ζηα πιαίζηα ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Έθδνζεο, εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ε ζπκθσλία ηεο MPB γηα παξαρψξεζε πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ ζηελ
«Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.». ην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ζηηο 17 Ννεκβξίνπ 2008 ε «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.»
εμέδσζε ηελ πξψηε ζεηξά (θνηλψλ) θαιπκκέλσλ νκνινγηψλ χςνπο €1 δηζ. Οη νκνινγίεο απνθηήζεθαλ απφ ηε «Marfin Δγλαηία
Σξάπεδα Α.Δ.» ζηελ ηηκή έθδνζήο ηνπο, κε ζθνπφ ηελ επαλαδηάζεζή ηνπο ζε ζεζκηθνχο επελδπηέο, νπνηεδήπνηε κέρξη ηε ιήμε
ηεο δηάξθεηάο ηνπο. Μέρξη ηε δηάζεζή ηνπο, νη νκνινγίεο ρξεζηκνπνηνχληαη σο εμαζθάιηζε γηα ηελ άληιεζε ξεπζηφηεηαο απφ
ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα κέζσ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. Οη νκνινγίεο απηέο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ζπλνπηηθφ
ελδηάκεζν ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ, ζηηο «Οθεηιέο ζε άιιεο ηξάπεδεο». Καηφπηλ ηεο έθδνζεο ηεο ηξίηεο ζεηξάο, ην ζπλνιηθφ
χςνο ησλ (θνηλψλ) θαιπκκέλσλ νκνινγηψλ ηεο «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.» αλέξρεηαη ζε €2 δηζ.
Καηά ην 2010, ε Σξάπεδα ζπκπεξηιήθζεθε ζην Παλεπξσπατθφ Σεζη Αληνρήο 2010, ηα απνηειέζκαηα ηνπ νπνίνπ
αλαθνηλψζεθαλ ζηηο 23 Ηνπιίνπ 2010, πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή Δπξσπατθψλ Αξρψλ Σξαπεδηθήο Δπνπηείαο
(CEBS), ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (ECB) θαη ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ. Ζ άζθεζε απηή
δηελεξγήζεθε ρξεζηκνπνηψληαο ζελάξηα, κεζνδνινγίεο θαη βαζηθέο παξαδνρέο πνπ δφζεθαλ απφ ηελ CEBS. αλ απνηέιεζκα
ηεο εθαξκνγήο ηεο ππνζεηηθήο αθξαίαο θαηάζηαζεο θάησ απφ ην δπζκελέο ζελάξην (adverse scenario), ν ππνινγηδφκελνο
ελνπνηεκέλνο δείθηεο Βαζηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (Tier I ratio) αλαπξνζαξκφδεηαη ζην 8,5% ην 2011 ζε ζχγθξηζε κε 9,4% ζην
ηέινο ηνπ 2009. Έλα επηπξφζζεην αθξαίν ζελάξην θηλδχλνπ ρψξαο (sovereign risk) αλακέλεηαη λα έρεη κία επηπιένλ αξλεηηθή
επίδξαζε χςνπο 1,4% πάλσ ζηνλ ππνινγηδφκελν δείθηε Βαζηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ, θηάλνληαο ζην 7,1% ζην ηέινο ηνπ 2011,
ζε ζχγθξηζε κε ην ειάρηζην πνζνζηφ πνπ πξνλνεί ε Δπξσπατθή Οδεγία Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο χςνπο 4%. Απφ ηα
απνηειέζκαηα ηνπ Σεζη Αληνρήο πξνθχπηεη έλα πιεφλαζκα χςνπο €302 εθαη. ζηα Βαζηθά Ίδηα Κεθάιαηα ζε ζχγθξηζε κε ην
θαηψηεξν φξην χςνπο 6%, ην νπνίν έρεη ζπκθσλεζεί εμνινθιήξνπ γηα ηνπο ζθνπνχο απηήο ηεο άζθεζεο. Σν ζπγθεθξηκέλν
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φξην, δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα εξκελεπηεί σο ην ειάρηζην επνπηηθφ πνζνζηφ (ην ειάρηζην επνπηηθφ πνζνζηφ γηα ηα
Βαζηθά Ίδηα Κεθάιαηα έρεη νξηζηεί ζην 4%), νχηε σο ν ζηφρνο θεθαιαίνπ πνπ αληηθαηνπηξίδεη ην πξνθίι θηλδχλνπ ηεο
Σξάπεδαο φπσο απηφ νξίδεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζία επνπηηθήο εμέηαζεο ηνπ Ππιψλα 2 ηεο Δπξσπατθήο
Οδεγίαο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο (CRD).
ηηο 26 Ννεκβξίνπ 2010, ε Σξάπεδα αλαθνίλσζε ηελ απφθαζε γηα είζνδν ζηελ αγνξά ηεο Κίλαο, κέζσ γξαθείνπ
αληηπξνζσπείαο. Ζ απφθαζε απηή, είλαη ζπλεπήο κε ηε ζηξαηεγηθή ηνπ Οκίινπ λα δηεθδηθήζεη έλα απμαλφκελν κεξίδην ζηηο
ηξαπεδηθέο εξγαζίεο ησλ αλαδπφκελσλ αγνξψλ. Σν γξαθείν αληηπξνζσπείαο αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζεη ην 2011 θαη έρνπλ ήδε
γίλεη επαθέο κε ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κίλαο.
Σν Ννέκβξην 2010, αλαθνηλψζεθε φηη ην θνξπθαίν δηεζλέο πεξηνδηθφ “The Banker” ησλ Financial Times απέλεηκε ζηε «Marfin
Laiki Bank» ην βξαβείν BANK OF THE YEAR 2010 γηα ηελ Κχπξν (Πεγή:www.thebanker.com). Σν βξαβείν απνλέκεηαη ζε
Σξαπεδηθνχο Οξγαληζκνχο γηα ηελ εμαηξεηηθή πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, ηα θαηλνηφκα πξντφληα θαη ηελ ηερλνινγηθή
πξσηνπνξία. Ζ βξάβεπζε απηή είλαη κηα λέα ρξπζή ζειίδα ζηελ ηζηνξία ηνπ Οκίινπ θαη αληαλαθιά ηελ θαζεκεξηλή
αλαγλψξηζε θαη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πειαηψλ ηεο. Ζ λέα δηάθξηζε έξρεηαη λα πξνζηεζεί ζε ζεηξά άιισλ πνπ απνηεινχλ
ηεθκήξηα ηεο πξσηνπνξηαθήο εξγαζίαο, θαηλνηνκίαο θαη ζηαζεξήο αλφδνπ ηεο Σξάπεδαο. Δπηζεκαίλεηαη επίζεο πσο ε «Marfin
Laiki Bank» είλαη ε κφλε Κππξηαθή Σξάπεδα πνπ ην 2010, ηηκήζεθε κε ην Βξαβείν Αλαγλψξηζε Πνηφηεηαο ηεο JP Morgan
Chase.
ηηο 22 Γεθεκβξίνπ, 2010, ε Fitch Ratings πξνρψξεζε ζηελ ππνβάζκηζε ηεο καθξνπξφζεζκεο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο
MPΒ. Ζ Fitch Ratings αλαζεψξεζε παξάιιεια ηε δηαβάζκηζε γηα ηε δπλαηφηεηα θξαηηθήο ζηήξημεο ηεο MPB (Support Rating
Floors) (SRF) ζε «BBB-» απφ «BBB». Ζ πξνζδνθία (Outlook) ηεο MPB παξακέλεη αξλεηηθή. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βιέπε
Δλφηεηα 7.10.
ηηο 13 Ηαλνπαξίνπ, 2011, ε Moody‟s Investors Service απνθάζηζε λα ζέζεη ππφ αλαζεψξεζε γηα πηζαλή ππνβάζκηζε ηελ
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καθξνπξφζεζκεο

πηζηνιεπηηθήο

αμηνιφγεζεο

ηεο

MPB.

Ζ

αμηνιφγεζε

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηζρχνο (BFSRs) ηεο Σξάπεδαο παξακέλεη ακεηάβιεηε κε αξλεηηθφ outlook.
Με βάζε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ Γξαθείνπ Σχπνπ θαη Πιεξνθνξηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο
εκεξνκελίαο 20 Ηαλνπαξίνπ, 2011, ζηα πιαίζηα ηνπ νηθνλνκηθνχ παθέηνπ πνπ κειεηά ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία γηα πεξαηηέξσ
βειηίσζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ κεγεζψλ, πεξηιακβάλεηαη θαη ε ζπλεηζθνξά ησλ ηξαπεδψλ θαηά €60 εθ. εηεζίσο κέζσ επηβνιήο
λέαο θνξνινγίαο. Με βάζε ηελ ίδηα πεγή, ζε πεξίπησζε έγθξηζεο ηνπ ελ ιφγσ κέηξνπ, κέξνο ηνπ πνζνχ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα
δεκηνπξγία ηακείνπ σο εγγχεζε πξνο ηηο ηξάπεδεο. Λεπηνκέξεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ ζρεδίνπ δελ έρνπλ γίλεη γλσζηέο
θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο θαη θαηά ζπλέπεηα νη επηπηψζεηο ζηηο εξγαζίεο ηεο Σξάπεδαο θαη φισλ ησλ ππνινίπσλ
ηξαπεδψλ δελ είλαη δπλαηφλ επί ηνπ παξφληνο λα πξνζδηνξηζηνχλ.
ηηο 28 Ηαλνπαξίνπ, 2011, H Marfin Popular Bank Public Co Ltd (ΜΡΒ) αλαθνίλσζε ζπκθσλία κε ηελ Bank of Beirut s.a.l. πνπ
αθνξά ηελ πψιεζε πιεηνςεθηθνχ παθέηνπ ηεο Laiki Bank Australia Ltd. Σα θχξηα ζεκεία ηεο ζπκθσλίαο είλαη ηα αθφινπζα: (α) Ζ
ΜΡΒ πσιεί 85% ηεο Laiki Bank Australia, ζηελ Bank of Beirut κε ζπλνιηθφ αληίηηκν AUS$ 142,9εθ.(€103,2εθ.) θαη (β) Ζ ΜΡΒ ζα
παξακείλεη σο κεηνςεθηθφο κέηνρνο ζηελ Laiki Bank Australia Ltd ηνπιάρηζηνλ έσο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2013. Μεηά ηελ
εκεξνκελία απηή, ε ΜΡΒ ζα έρεη ην δηθαίσκα λα πσιήζεη ην ππφινηπν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο ζηελ Bank of Beirut. Οη
απαξαίηεηεο εγθξίζεηο απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο έρνπλ δνζεί ζηελ ΜΡΒ απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ θαη ζηελ Bank of
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Beirut απφ ηελ Australia Prudential Regulatory Authority. ηηο 10 Μαξηίνπ, 2011, ε Σξάπεδα αλαθνίλσζε φηη νινθιεξψζεθε ε
πψιεζε ηνπ 85% ηεο Laiki Bank Australia Ltd ζηελ Bank of Beirut s.a.l., κεηά απφ εμαζθάιηζε ηεο απαξαίηεηεο έγθξηζεο απφ ηελ
BOB ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηνπ Ληβάλνπ, ε νπνία εθθξεκνχζε. Σν ζπλνιηθφ αληίηηκν ηεο ζπλαιιαγήο αλήιζε ζε AU$142,9εθ. ελψ
ην θέξδνο απφ ηελ πψιεζε αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ €52,7εθ. Σν ζπλνιηθφ αληίηηκν ηεο ζπλαιιαγήο αληηπξνζσπεχεη πνιιαπιάζην
1,65 θνξέο πεξίπνπ ηεο θαζαξήο ινγηζηηθήο αμίαο ηεο Laiki Bank Australia Ltd ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010. Ζ Laiki Bank Australia Ltd
έρεη κεηνλνκαζηεί ζε Beirut Hellenic Bank Ltd.
ηηο 31 Μαξηίνπ 2011, ε Σξάπεδα αλαθνίλσζε ηε ζχλαςε ζπκθσλίαο γηα ηελ εμαγνξά ηνπ ππνινίπνπ 49,96% ηεο Ρσζηθήο ζπγαηξηθήο
ηεο, OJSC RPB-Holding, κεηξηθήο εηαηξείαο ηεο OOO Rossiysky Bank θαη ηεο OOO RPB-Leasing, έλαληη ηηκήκαηνο €51,6
εθαηνκκχξηα. Ζ νινθιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί θαηά ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2011, ππφ ηελ αίξεζε φισλ
ησλ θαλνληζηηθψλ εγθξίζεσλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο Κχπξνπ θαη ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο.
ηηο 13 Μαΐνπ 2011, ν νίθνο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο Moody‟s έζεζε φια ηα ratings ηξηψλ θππξηαθψλ ηξαπεδψλ ππφ
παξαθνινχζεζε γηα πηζαλή ππνβάζκηζε. Ζ απφθαζε ηνπ νίθνπ αθνινπζεί ηελ αληίζηνηρε απφθαζε πνπ έιαβε γηα ηα ειιεληθά
νκφινγα ζηηο 9 Μαΐνπ, πνπ ππνδειψλεη ηελ απμεκέλε πηζαλφηεηα αλαδηάξζξσζεο ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο. Καηά ηελ ίδηα εκεξνκελία,
αλαθνίλσζε ηνπ νίθνπ αλαθέξεη φηη ππφ εμέηαζε ζα κπνπλ φιεο νη δηαβαζκίζεηο ηεο Marfin Popular Bank.

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΓΥΧΝΔΤΖ MPB KAI MARFIN ΔΓΝΑΣΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.
ηηο 18 Μαΐνπ 2009, αλαθνηλψζεθε φηη ζηηο 15 Μαΐνπ 2009 ηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ηεο Σξάπεδαο θαη ηεο ζπγαηξηθήο ηεο MEB
ζπλεδξίαζαλ θαη απνθάζηζαλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζπγρψλεπζεο ησλ δχν ηξαπεδψλ κε απνξξφθεζε ηεο πξψηεο απφ ηε
δεχηεξε κε εκεξνκελία κεηαζρεκαηηζκνχ ηελ 30 Ηνπλίνπ 2009.
ηφρνο ηεο πξνηεηλφκελεο ζπγρψλεπζεο ήηαλ:
•

ε βειηίσζε ηεο ζηξαηεγηθήο επειημίαο ηνπ Οκίινπ θαη ελφςεη ελδερφκελεο επέθηαζεο ηνπ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν θαζψο θαη ζηελ
πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο,

•

ε ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο βάζεο ηνπ Οκίινπ θαηά 10%, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε βειηίσζε θαηά 82 κνλάδεο βάζεο ηνπ Γείθηε
ζπλνιηθψλ επνπηηθψλ θεθαιαίσλ (CAD) απφ 11,3% ζε πεξίπνπ 12% κεηαμχ άιισλ ιφγσ θαη ηνπ ελφο λνκηθνχ πξνζψπνπ αληί
ηεο επέλδπζεο ηνπ ελφο ζην άιιν πνπ απφ επνπηηθήο πιεπξάο ιεηηνπξγεί αθαηξεηηθά,

•

ε πινπνίεζε πξνγξακκάησλ αγνξάο ηδίσλ κεηνρψλ γηα ιφγνπο ζηξαηεγηθήο επέθηαζεο φπσο ηζρχεη γηα ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα
ζηελ Διιάδα θαζψο θαη ε δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ απφ ηνπο βαζηθνχο κεηφρνπο κε απφιπηε δηαθάλεηα θαη αλαθνηλψζεηο αιιά
ρσξίο ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ θιεηζηψλ πεξηφδσλ πνπ ηζρχνπλ ζηελ Κχπξν.

ηηο 19 Μαΐνπ 2009, ε MEB αλαθνίλσζε φηη ηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ηεο MEB θαη ηεο Σξάπεδαο θαηά ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπο ηεο
15εο Μαΐνπ 2009 απνθάζηζαλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζπγρψλεπζεο κεηαμχ ησλ δχν ηξαπεδψλ κε εκεξνκελία
κεηαζρεκαηηζκνχ ηελ 30 Ηνπλίνπ 2009. ηελ ίδηα αλαθνίλσζε αλαθέξνληαλ ιεπηνκέξεηεο γηα ηε δηαδηθαζία ζπγρψλεπζεο:
«Ζ ζρέζε αληαιιαγήο κεηαμχ ησλ κεηνρψλ ησλ ζπγρσλεπνκέλσλ εηαηξεηψλ ζα ππνινγηζζεί ζε ρξφλν κεηαγελέζηεξν ηεο
εκεξνκελίαο κεηαζρεκαηηζκνχ επί ηε βάζεη ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ησλ ζπγρσλεπφκελσλ εηαηξεηψλ ζηηο 30 Ηνπλίνπ
2009 θαη ζπλεπψο κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ ελ ιφγσ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. χκθσλα κε ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην
ηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ησλ ζπγρσλεπνκέλσλ εηαηξεηψλ ζα απνθαζίζνπλ ηε ζρέζε αληαιιαγήο ζην πιαίζην ηεο έγθξηζεο
ηνπ Κνηλνχ ρεδίνπ Γηαζπλνξηαθήο πγρψλεπζεο, ελψ ζρεηηθψο ζα ζπληαρζεί Έθζεζε Αλεμάξηεησλ Δκπεηξνγλσκφλσλ, ε
νπνία ζα αλαθέξεηαη ζηελ θαηαιιειφηεηα ησλ κεζφδσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζην δίθαην θαη ινγηθφ ησλ ζρέζεσλ
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αληαιιαγήο. Ζ ζρέζε αληαιιαγήο ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ησλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ ησλ κεηφρσλ ησλ ζπγρσλεπνκέλσλ
εηαηξεηψλ ζην πιαίζην ηεο έγθξηζεο ηεο φιεο δηαδηθαζίαο. Ο ρξφλνο ηεο νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο ζπγρψλεπζεο εμαξηάηαη,
κεηαμχ άιισλ, απφ ην ρξφλν ρνξεγήζεσο ησλ απαηηνχκελσλ εγθξίζεσλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο Διιάδνο θαη ηεο Κχπξνπ,
εθηηκάηαη πάλησο, φηη ζα θπκαλζεί ζε πεξίπνπ 7 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία κεηαζρεκαηηζκνχ.»
ηηο 15 επηεκβξίνπ 2009, αλαθνηλψζεθε φηη ηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ηεο Σξάπεδαο θαη ηεο ζπγαηξηθήο ηεο MEB θαηά ηηο
ζπλεδξηάζεηο ηνπο ηεο 15εο επηεκβξίνπ 2009 απνθάζηζαλ ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπγρσλεχζεσο δη‟ απνξξνθήζεσο ηεο
MEB απφ ηελ Σξάπεδα. Χο εκεξνκελία κεηαζρεκαηηζκνχ παξακέλεη ε 30ε Ηνπλίνπ 2009. Ζ ζπγρψλεπζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2005/56/EK ζρεηηθά κε ηηο δηαζπλνξηαθέο ζπγρσλεχζεηο θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ ε νπνία
έρεη ελζσκαησζεί ζηελ Κππξηαθή θαη ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία κε ην λ.186(1)/2007 θαη ην λ.3777/2009 αληίζηνηρα.
ηηο 16 Ννεκβξίνπ 2009, αλαθνηλψζεθε φηη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο MPB ζε ζπλεδξίαζε εκεξνκελίαο 13 Ννεκβξίνπ 2009,
ελέθξηλε ην Κνηλφ ρέδην Γηαζπλνξηαθήο πγρψλεπζεο θαη θαηήξηηζε ηελ Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ επί ηεο ζπγρψλεπζεο.
Καηά ηελ ίδηα ζπλεδξίαζε νξίζηεθε ε ζρέζε αληαιιαγήο ζε 0,6726990008 λέεο ζπλήζεηο (θνηλέο) νλνκαζηηθέο κεηνρέο ηεο
Σξάπεδαο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,85 γηα θάζε 1 παιαηά θνηλή κεηνρή ηεο MEB νλνκαζηηθήο αμίαο €0,85.
ηηο 23 Ννεκβξίνπ 2009, αλαθνηλψζεθε φηη ην Κνηλφ ρέδην Γηαζπλνξηαθήο πγρψλεπζεο θαηαηέζεθε ζηνλ Έθνξν Δηαηξεηψλ ηεο
Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ηελ 19ε Ννεκβξίνπ 2009 θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ηελ
20ε Ννεκβξίνπ 2009, αθεηέξνπ θαηαρσξήζεθε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο ηελ 20ε Ννεκβξίνπ 2009. Ζ πεξίιεςε ηνπ Κνηλνχ ρεδίνπ Γηαζπλνξηαθήο πγρψλεπζεο είλαη
δηαζέζηκε γηα επηζεψξεζε ζην εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο Σξάπεδαο θαηά ηηο ζπλήζεηο ψξεο εξγαζίαο ηεο Σξάπεδαο, ελψ κπνξεί λα
ιεθζεί ζε ειεθηξνληθή κνξθή απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Σξάπεδαο, www.laiki.com („ρέζεηο κε Δπελδπηέο‟).
ηηο 28 Γεθεκβξίνπ 2009, ε MPB αλαθνίλσζε φηη ζε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε εκεξνκελίαο, 23 Γεθεκβξίνπ 2009, εγθξίζεθε
ε Γηαζπλνξηαθή πγρψλεπζε δη‟ απνξξνθήζεσο ηεο MEB απφ ηελ Σξάπεδα, θαζψο θαη ην Κνηλφ ρέδην Γηαζπλνξηαθήο
πγρψλεπζεο. Καηά ηελ ίδηα Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε, εγθξίζεθαλ ε Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Σξάπεδαο θαη ε
Έθζεζε θαη Γειψζεηο Αλεμάξηεηνπ Διεγθηηθνχ Οίθνπ ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ζρέζεο αληαιιαγήο κεηνρψλ ησλ
ζπγρσλεπφκελσλ εηαηξεηψλ θαη ηε ζρέζε αληαιιαγήο ησλ κεηνρψλ. Ζ Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Σξάπεδαο θαη
ε Έθζεζε θαη Γειψζεηο Αλεμάξηεηνπ Διεγθηηθνχ Οίθνπ είλαη δηαζέζηκεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα
ηεο Σξάπεδαο, www.laiki.com („ρέζεηο κε Δπελδπηέο‟).
Καηά ηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε εκεξνκελίαο, 23 Γεθεκβξίνπ 2009, εγθξίζεθε ηέινο ε εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ γηα ηελ έθδνζε 5.781.121 λέσλ ζπλήζσλ κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο, νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο €0,85 ζηα πιαίζηα
ηεο δηαζπλνξηαθήο ζπγρψλεπζεο δη‟ απνξξνθήζεσο ηεο MEB απφ ηελ Σξάπεδα γηα ηελ αληαιιαγή 8.593.919 θνηλψλ
νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ ηεο MEB. Οη λέεο κεηνρέο πνπ πξνέθπςαλ ζπλεπεία ηεο δηαζπλνξηαθήο ζπγρψλεπζεο, σο
πξναλαθέξεηαη, έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα κε ηηο πιήξσο πιεξσζείζεο ζπλήζεηο κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο.
ηηο 2 Φεβξνπαξίνπ 2010, αλαθνηλψζεθε φηη νη ζπγρσλεπφκελεο εηαηξείεο MPB θαη MEB έιαβαλ πηζηνπνηεηηθφ κε ην νπνίν
βεβαηψλεηαη θαηά ηξφπν αδηακθηζβήηεην ε νξζή εθηέιεζε ησλ πξάμεσλ θαη δηαηππψζεσλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο ζπγρψλεπζεο.
πγθεθξηκέλα αθελφο εμεδφζε ζρεηηθφ Γηάηαγκα ηνπ Δπαξρηαθνχ Γηθαζηεξίνπ Λεπθσζίαο θαη αθεηέξνπ Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο ηεο Διιάδνο. Αθνινχζσο, ε MPB ζα θαηαζέζεη αίηεζε ζην Δπαξρηαθφ
Γηθαζηήξην Λεπθσζίαο γηα ηελ έγθξηζε ηεο Γηαζπλνξηαθήο πγρψλεπζεο θαη ηνλ νξηζκφ ηεο εκεξνκελίαο έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηεο.
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Ζ MPB θαη ε MEB έρνπλ θαηαζέζεη αίηεζε ζην Δπαξρηαθφ Γηθαζηήξην Λεπθσζίαο γηα ηελ έγθξηζε ηεο δηαζπλνξηαθήο ζπγρψλεπζεο
θαη ηνλ νξηζκφ ηεο εκεξνκελίαο έλαξμεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο.
χκθσλα κε ηα άξζξα 201ΗΖ θαη 201ΗΘ ηνπ (Κππξηαθνχ) πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, εμεηάζζεθε απφ ην Δπαξρηαθφ Γηθαζηήξην
Λεπθσζίαο ε θνηλή αίηεζε ηεο Σξάπεδαο θαη ηεο MEB γηα ηελ έγθξηζε ηεο νινθιήξσζεο ηεο δηαζπλνξηαθήο ζπγρψλεπζεο θαη
εθδφζεθε απφθαζε κε ηελ νπνία νξίζζεθε ε 31.3.2011 (ψξα 12.00 κ.κ.) σο εκεξνκελία έλαξμεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο
ζπγρψλεπζεο.
ηηο 30 Μαξηίνπ 2011, ζε ζπλέρεηα ηεο αλαθνίλσζήο ηεο εκεξνκελίαο 23 Γεθεκβξίνπ 2010, ε MPB αλαθνίλσζε φηη απφ ηελ 1ε
Απξηιίνπ 2011 ε ΜΔΒ παχεη λα πθίζηαηαη θαη δηαγξάθεηαη απφ ην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο. Χο εθ ηνχηνπ, ε ηειεπηαία εκεξνκελία δηαπξαγκάηεπζεο ησλ κεηνρψλ ηεο ΜΔΒ ήηαλ ε 31ε Μαξηίνπ
2011. Γηθαηνχρνη ησλ λέσλ κεηνρψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ζπγρψλεπζε ήηαλ νη κέηνρνη ηεο ΜΔΒ πνπ ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα
αξρεία ηνπ πζηήκαηνο Άπισλ Σίηισλ (ΑΣ) ζηηο 5 Απξηιίνπ 2011. Ζ δηαπξαγκάηεπζε ησλ 5.781.121 λέσλ ζπλήζσλ (θνηλψλ)
νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ ζην ΥΑΚ θαη ΥΑ άξρηζε ζηηο 12 Απξηιίνπ 2011. Απφ ηελ έλαξμε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζπγρψλεπζεο, ήηνη
απφ 1.4.2011 ε Marfin Δγλαηία Σξάπεδα ιεηηνπξγεί σο Τπνθαηάζηεκα ηεο Σξάπεδαο ζηελ Διιάδα.

4.3
4.3.1

Δπηζθόπεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Κύξηεο Γξαζηεξηόηεηεο

Ο ηνκέαο ηεο παξνρήο ηξαπεδηθψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ιεηηνπξγεί κέζα ζε έλα δπλακηθφ θαη κεηαβαιιφκελν
πεξηβάιινλ, κε ζπλερψο απμαλφκελεο πξνθιήζεηο θαη απαηηήζεηο. Παξάγνληεο πνπ ζπληείλνπλ ζηε δηακφξθσζε ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ είλαη ν εληνλφηεξνο αληαγσληζκφο, ε δηεζλνπνίεζε θαη θηιειεπζεξνπνίεζε ηνπ επξχηεξνπ
νηθνλνκηθνχ ρψξνπ, ε ειεχζεξε δηαθίλεζε θεθαιαίσλ θαη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηα ηερλνινγηθά άικαηα, νη απζηεξφηεξεο
θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο θαη ηα απμεκέλα έμνδα ιεηηνπξγίαο θαη ζπκκφξθσζεο, ε δηαζπλνξηαθή δηάζεζε/δηαθίλεζε πξντφλησλ
θαη ππεξεζηψλ, ε αλάγθε γηα κεγαιχηεξα νηθνλνκηθά κεγέζε, ε κείσζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ παξάγνληα ησλ απνζηάζεσλ, ν
κεγάινο αξηζκφο ζχλζεησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, θαζψο θαη νη δηεπξπκέλεο επηινγέο θαη πςειφηεξεο απαηηήζεηο ησλ
πειαηψλ. Χο απνηέιεζκα, νη εξγαζίεο ηνπ Οκίινπ ζηεξίδνληαη απφ αξηζκφ εζσηεξηθψλ ηκεκάησλ θαη ππεξεζηψλ, κε ζηφρν ηε
ςειφηεξε δπλαηή απφδνζε θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ζε δηάθνξνπο ηνκείο, φπσο ε δηαρείξηζε θηλδχλσλ, ε ράξαμε ζηξαηεγηθήο, ε
εηζαγσγή λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ε δηαπξαγκάηεπζε ζπλαιιάγκαηνο θαη δηαζεζίκσλ, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο, ε
νξγάλσζε θαη νη εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο, θαζψο θαη ε θαλνληζηηθή ζπκκφξθσζε.
Σνκέαο ζηνλ νπνίν δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε είλαη ε ηερλνινγία θαη πιεξνθνξηθή, κέζσ πιήξσο ζηειερσκέλσλ ηκεκάησλ ηα νπνία
είλαη ππεχζπλα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο θαη ηεο κεραλνγξάθεζεο ηνπ Οκίινπ, θαζψο θαη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ
πθηζηάκελσλ ζπζηεκάησλ. Ζ ηερλνινγηθή αλάπηπμε ηνπ Οκίινπ είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλε κε ηελ επξχηεξε ζηξαηεγηθή θαη ηηο
επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ θαη εηδηθφηεξα, κε ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ηελ αλάπηπμε
ελαιιαθηηθψλ θαλαιηψλ εμππεξέηεζεο, ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηελ θεληξνπνίεζε θαη απηνκαηνπνίεζε ησλ
δηαδηθαζηψλ θαη ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ θηλδχλσλ. Μέζα ζηα ίδηα πιαίζηα, δίλεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην
αλζξψπηλν δπλακηθφ, ην νπνίν ζεσξείηαη σο ην ζεκαληηθφηεξν ερέγγπν ηεο επηηπρίαο ηνπ Οκίινπ. Έηζη, εθαξκφδνληαη
πξσηνπνξηαθέο δηαδηθαζίεο θαη ζεζκνί πξφζιεςεο, αμηνιφγεζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο απφδνζεο, αλάπηπμεο θαη επηβξάβεπζεο ηνπ
πξνζσπηθνχ.
ήκεξα, νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ, ηφζν ζηελ Κχπξν φζν θαη ζηελ Διιάδα, πεξηιακβάλνπλ φιν ην θάζκα ησλ ηξαπεδηθψλ θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ. Οη θχξηνη ηνκείο δξαζηεξηνπνίεζεο είλαη ε ιηαληθή ηξαπεδηθή, νη ηξαπεδηθέο θάξηεο, ε
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ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, νη ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο ζε εκπνξηθέο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο, νη δηεζλείο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο, ε
πξνζσπηθή ηξαπεδηθή, νη ρξεκαηνδνηήζεηο / ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο, ην factoring, ε λαπηηιία, νη αζθαιηζηηθέο ππεξεζίεο ζην
γεληθφ θιάδν αζθαιεηψλ θαη ζηνλ θιάδν αζθαιεηψλ δσήο, ε επελδπηηθή ηξαπεδηθή, ε δηαρείξηζε πεξηνπζίαο, ε δηαρείξηζε
ζπλαιιάγκαηνο θαη δηαζεζίκσλ, θαζψο θαη νη ζπκκεηνρέο θαη νη επελδχζεηο.
ε γεληθέο γξακκέο, νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ ζηηο ππφινηπεο ρψξεο (πέξαλ ηεο Διιάδαο θαη ηεο Κχπξνπ),
αλαπξνζαξκφδνληαη αλάινγα κε ηηο ηζρχνπζεο ζπλζήθεο θαη ζηφρνπο. ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, φπνπ θαηά θχξην ιφγν
πξνζθέξνληαη ππεξεζίεο πξνο ηνπο Έιιελεο θαη Κχπξηνπο νκνγελείο, νη βαζηθέο ππεξεζίεο αθνξνχλ ηελ ηδησηηθή ηξαπεδηθή, ηε
δηαρείξηζε θεθαιαίσλ θαη ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, κε ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε εξγαζηψλ κέζσ δηείζδπζεο ζε άιιεο
εζληθέο θαη επαγγεικαηηθέο νκάδεο. ηε Μάιηα, νη δξαζηεξηφηεηεο αθνξνχλ θπξίσο ηηο ππεξεζίεο δηεζλψλ επηρεηξήζεσλ, ελψ ζηηο
ππφινηπεο ρψξεο φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ν Όκηινο πξνζθέξνληαη νινθιεξσκέλεο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο.
Οη θχξηεο ππεξεζίεο θαη πξντφληα πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηνλ Όκηιν αλαιχνληαη πην θάησ.
Τπεξεζίεο Ληαληθήο Σξαπεδηθήο
Ζ ιηαληθή ηξαπεδηθή έρεη σο θχξην ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ αλαγθψλ ησλ ηδησηψλ πειαηψλ θαη νξγαλσκέλσλ
νκάδσλ. Πξνζθέξεηαη ζηνπο πειάηεο κία νινθιεξσκέλε ζεηξά ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ, φπσο θαηαζέζεηο, ηξερνχκελνη ινγαξηαζκνί,
πξνζσπηθά, ζπνπδαζηηθά, θαηαλαισηηθά θαη ζηεγαζηηθά δάλεηα, θαζψο θαη επελδπηηθά θαη ηξαπεδαζθαιηζηηθά πξντφληα, θπξίσο
κέζσ ηνπ δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ ηνπ Οκίινπ θαη ησλ ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ εμππεξέηεζεο ηεο Laiki eBank ή κε παξαπνκπέο ζε
εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο ηνπ Οκίινπ. ηελ Κχπξν, ε Γηεχζπλζε Ληαληθήο Σξαπεδηθήο ζπληνλίδεη θαη παξέρεη πιήξε ππνζηήξημε
ζηηο ηξαπεδηθέο κνλάδεο έρνληαο σο ζηφρν ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο πειάηεο θαη εηζάγνληαο
λέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο ζε ηνκείο φπσο ζπνπδαζηηθά δάλεηα, δάλεηα γάκνπ, δάλεηα δηαθνπψλ θαη ζηεγαζηηθά δάλεηα. Σν δίθηπν
ησλ θαηαζηεκάησλ ππνζηεξίδεηαη απφ θεληξνπνηεκέλα ζπζηήκαηα θαη δηαδηθαζίεο θαη έλα εθηεηακέλν δίθηπν απηφκαησλ ηακεηαθψλ
κεραλψλ. ηελ Διιάδα, ν Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη κέζσ ηεο «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.», ε νπνία δηαζέηεη, επίζεο, κία
θεληξνπνηεκέλε νξγαλσηηθή δνκή ζηνλ ηνκέα ηεο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο, κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ ζεκαληηθψλ
επθαηξηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα ζηελ ειιεληθή αγνξά.
Ο ηνκέαο ησλ ηδησηψλ παξακέλεη ν κεγαιχηεξνο ηνκέαο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Οκίινπ θαη είλαη ηνκέαο ζηνλ νπνίν ν Όκηινο δίλεη
ηδηαίηεξε έκθαζε. εκεηψλεηαη φηη, ηα ηειεπηαία ρξφληα, ηα ζηεγαζηηθά θαη θαηαλαισηηθά δάλεηα έρνπλ πξνσζεζεί ηδηαίηεξα θαη
έρνπλ απμεζεί σο πνζνζηφ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ρνξεγήζεσλ ηνπ Οκίινπ.
Σξαπεδηθέο Τπεξεζίεο ζε Δπηρεηξήζεηο (Business Banking)
Ζ ππεξεζία απηή αθνξά θπξίσο κηθξνχ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο παξέρεηαη κηα νινθιεξσκέλε ζεηξά
ππεξεζηψλ πνπ πεξηιακβάλεη ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο, δάλεηα γηα έλαξμε θαη επέθηαζε δξαζηεξηνηήησλ, ηξερνχκελνπο
ινγαξηαζκνχο, δηεπθνιχλζεηο εηζαγσγψλ / εμαγσγψλ θαη ζπλάιιαγκα. ηελ Κχπξν, νη ππεξεζίεο πξνζθέξνληαη, θπξίσο, κέζσ
Μνλάδσλ Δκπνξηθψλ Δπηρεηξήζεσλ νη νπνίεο ππάγνληαη ζηε Γηεχζπλζε Δπηρεηξήζεσλ. ηελ Διιάδα, νη εξγαζίεο
ρξεκαηνδνηήζεσλ εκπνξηθψλ πειαηψλ ιεηηνπξγνχλ θάησ απφ θεληξνπνηεκέλε νξγάλσζε, ελψ ηα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο
πξνζθέξνληαη ζηνπο πειάηεο απφ ην δίθηπν θαηαζηεκάησλ ηεο «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα».
Σξαπεδηθέο Τπεξεζίεο ζε Μεγάιεο Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνύο (Corporate Banking)
Ο Όκηινο πξνζθέξεη έλα πιήξεο θάζκα εμεηδηθεπκέλσλ θαη πξσηνπνξηαθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο κεγάινπο πειάηεο ηνπ. Βαζηθφο
ζηφρνο ηεο Γηεχζπλζεο Μεγάισλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ είλαη ε αλάπηπμε ηεο ζρέζεο κε ηνπο κεγάινπο εηαηξηθνχο πειάηεο,
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δεκφζηεο εηαηξείεο θαη εκηθξαηηθνχο νξγαληζκνχο θαη, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο άιιεο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ, ε πξνζθνξά
νινθιεξσκέλσλ ιχζεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ φιν ην θάζκα πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ Οκίινπ.
Οη ππεξεζίεο πεξηιακβάλνπλ κηα ζεηξά ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ, φπσο δάλεηα γηα επηρεηξήζεηο, ηξερνχκελνπο ινγαξηαζκνχο,
δηεπθνιχλζεηο εηζαγσγψλ / εμαγσγψλ, εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαη ελέγγπεο πηζηψζεηο, ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ, ζπλάιιαγκα θαη
πξντφληα ραξηνθπιαθίνπ, θαζψο θαη ηελ νξγάλσζε / ζπκκεηνρή ζε θνηλνπξαθηηθά δάλεηα.
ηελ Κχπξν, νη εξγαζίεο έρνπλ αλαδνκεζεί κε ηε ζπγθέληξσζε φισλ ησλ ππεξεζηψλ ζε κία θεληξηθή ππεξεζία κε έδξα ηε
Λεπθσζία, ε νπνία ππάγεηαη ζηε Γηεχζπλζε Μεγάισλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ. Απψηεξνο ζθνπφο ηεο θίλεζεο απηήο, είλαη ε
επίηεπμε κεγαιχηεξεο επειημίαο, απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη εμεηδίθεπζεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ, ελψ
ηαπηφρξνλα δίλεηαη έκθαζε ζην relationship banking, απνδίδνληαο κεγαιχηεξε αμία θαη ππνζηήξημε ζηνπο πειάηεο.
ηελ Διιάδα, ε Γηεχζπλζε Corporate Banking ηεο ΜΔΒ παξέρεη πςεινχ επηπέδνπ νινθιεξσκέλεο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο θαη
πξντφληα ζε κεγάινπο εηαηξηθνχο πειάηεο. Παξέρεηαη θάιπςε ησλ δαλεηαθψλ θεθαιαηαθψλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο ζηα
πιαίζηα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηεο ζηξαηεγηθήο, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα παξνρήο παξάιιεισλ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ
πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, παξέρνληαη πξντφληα θαη ππεξεζίεο εκπνξηθήο ηξαπεδηθήο, δηαρείξηζεο θηλδχλσλ,
ζπγθέληξσζεο δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ, ελψ ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεχζπλζε Δπελδπηηθήο Σξαπεδηθήο ηνπ Οκίινπ, πξνζθέξνληαη
δεκηνπξγηθέο, θαηλνηφκεο θαη εμαηνκηθεπκέλεο ιχζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ αγνξψλ θεθαιαίνπ.
Ναπηηιηαθέο Τπεξεζίεο
ηελ Διιάδα, ν Όκηινο έρεη ζεκαληηθή παξνπζία ζην λαπηηιηαθφ ηνκέα φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη κε ηδηαίηεξε επηηπρία. Ζ Γηεχζπλζε
Ναπηηιίαο ηεο ΜΔΒ πξνζθέξεη απνηειεζκαηηθέο, αληαγσληζηηθέο θαη αμηφπηζηεο ππεξεζίεο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ λαπηηιηαθνχ
θιάδνπ. πγθεθξηκέλα, πξνζθέξνληαη δάλεηα γηα αγνξά / επηζθεπή πνληνπφξσλ πινίσλ, δάλεηα γηα αγνξά ζθαθψλ αλαςπρήο,
ρνξεγήζεηο γηα θεθάιαηα θίλεζεο, εγγπεηηθέο επηζηνιέο, θαηαζεηηθνί ινγαξηαζκνί (φςεσο, ηακηεπηεξίνπ, πξνζεζκηαθνί) ζε φια ηα
βαζηθά λνκίζκαηα, κε πνιχ αληαγσληζηηθά επηηφθηα, θαζψο θαη παξάιιειεο ππεξεζίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ αγνξαπσιεζία
ζπλαιιάγκαηνο κε αληαγσληζηηθέο ηζνηηκίεο, ηα εκβάζκαηα εζσηεξηθνχ / εμσηεξηθνχ θαη ηελ αγνξαπσιεζία ραξηνλνκίζκαηνο.
Οη Ναπηηιηαθέο Τπεξεζίεο ηεο «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα» ηηκήζεθαλ κε ην βξαβείν «Best Shipping Finance Team, Greece» απφ ην
Finance Shipping Awards (2009).
Ζ Γηεχζπλζε Ναπηηιίαο έρεη δηακνξθψζεη ηηο ππεξεζίεο ηεο κε ζηφρν ηελ πιήξε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη
ηδησηψλ πνπ αζρνινχληαη ελεξγά κε ηε λαπηηιία.
Τπεξεζίεο Πξνζσπηθήο Σξαπεδηθήο (Private Banking)
Ζ ππεξεζία πξνζσπηθήο ηξαπεδηθήο παξέρεη ηξαπεδηθέο θαη επελδπηηθέο ππεξεζίεο ζε πξνζσπηθφ επίπεδν, ζε ηδηψηεο θαη ζεζκηθνχο
πειάηεο ηεο Σξάπεδαο, Κχπξηνπο θαη μέλνπο, πνπ δηαζέηνπλ ζεκαληηθά θεθάιαηα γηα επέλδπζε, πξνζθέξνληαο πνηνηηθέο θαη
νινθιεξσκέλεο ιχζεηο δηαρείξηζεο πεξηνπζίαο, κε έκθαζε ζηηο αξρέο ηεο πξνζσπηθήο εμππεξέηεζεο, ερεκχζεηαο θαη
επαγγεικαηηζκνχ.
Ζ ππεξεζία απηή πξνζθέξεηαη ζηελ Κχπξν, ηελ Διιάδα θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Πξνζθέξεηαη κία πιήξεο ζεηξά
επελδπηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, αλάινγα κε ην επελδπηηθφ πξνθίι ησλ πειαηψλ, ζε ζπλεξγαζία κε
δηεζλείο επελδπηηθνχο νίθνπο θαη αμηφπηζηα ρξεκαηηζηεξηαθά γξαθεία ζε φιν ηνλ θφζκν. Παξάιιεια, ζε ζπλεξγαζία κε ηε
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Γηεχζπλζε Ξέλνπ πλαιιάγκαηνο θαη Γηαζεζίκσλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο εμαηνκηθεπκέλσλ επελδπηηθψλ
πξντφλησλ. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη, ε ππεξεζία Private Banking ηνπ Οκίινπ αλαθεξχρζεθε απφ ην δηεζλέο νηθνλνκηθφ
πεξηνδηθφ «Euromoney», σο ε θαιχηεξε ππεξεζία Private Banking ζηελ Κχπξν γηα ην 2006 θαη ην 2007, θαζψο επίζεο, θαη ε
θαιχηεξε ππεξεζία Private Banking γηα επηρεηξεκαηίεο ζηελ Κχπξν θαη γηα εηαηξηθά ζηειέρε ζηελ Διιάδα γηα ην 2007.

Γηεζλείο Σξαπεδηθέο Τπεξεζίεο
Σα εμεηδηθεπκέλα Κέληξα Γηεζλψλ Δπηρεηξήζεσλ πξνζθέξνπλ έλα επξχ θάζκα πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζε μέλνπο πειάηεο
θαη δηεζλείο επηρεηξήζεηο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ν Όκηινο έρεη αλαπηχμεη ζρέζεηο κε κεγάιν αξηζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
νξγαληζκψλ ηνπ εμσηεξηθνχ κέζσ ηνπ Σκήκαηνο ρέζεσλ Σξαπεδψλ Δμσηεξηθνχ. ηνπο πειάηεο παξέρνληαη, επίζεο,
ζπκβνπιέο γηα δηαδηθαζηηθά ζέκαηα, φπσο ε εγγξαθή εηαηξεηψλ, αιιά θαη ππεξεζίεο / πξντφληα κέζσ άιισλ ηκεκάησλ θαη
δηεπζχλζεσλ ηνπ Οκίινπ, φπσο ην Private Banking θαη ε Γηεχζπλζε Ξέλνπ πλαιιάγκαηνο θαη Γηαζεζίκσλ. Ζ ππεξεζία απηή
ιεηηνπξγεί ζε έλα δηεζλέο πεξηβάιινλ κε κεγάιεο πξννπηηθέο αλάπηπμεο.
Ζ πξφζθαηε απφθηεζε ζπκκεηνρήο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο «Lombard Bank Malta Plc», εληάζζεηαη ζηε ζηξαηεγηθή ηεο
MPB γηα επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζηελ παξνρή ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ πςεινχ επηπέδνπ ζηνλ ηνκέα ησλ δηεζλψλ
επηρεηξήζεσλ. Ζ Μάιηα, ηα ηειεπηαία ρξφληα, εμειίζζεηαη ζε θέληξν επελδχζεσλ γηα δηεζλείο επηρεηξήζεηο.
Τπεξεζίεο Ξέλνπ πλαιιάγκαηνο θαη Γηαζεζίκσλ (Treasury)
Ζ Γηεχζπλζε Ξέλνπ πλαιιάγκαηνο θαη Γηαζεζίκσλ (Treasury) ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηηο ρξεκαηαγνξέο ζε εγρψξην θαη ζε μέλν
λφκηζκα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο αγνξέο ζπλαιιάγκαηνο (spot, futures, forward θαη swaps), ρξήκαηνο (δηαηξαπεδηθή αγνξά),
νκνιφγσλ (πξσηνγελήο θαη δεπηεξνγελήο αγνξά) θαη παξαγψγσλ, φπσο swaps, δηθαηψκαηα αγνξαπσιεζίαο ζπλαιιάγκαηνο
θ.ιπ.
Ζ Γηεχζπλζε Ξέλνπ πλαιιάγκαηνο θαη Γηαζεζίκσλ δηαρεηξίδεηαη ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ηνπ Οκίινπ θαη ησλ
θηλδχλσλ ζπλαιιάγκαηνο, επηηνθίσλ θαη ξεπζηφηεηαο, κε βάζε ηελ θαηεχζπλζε θαη ην πιαίζην ησλ ζρεηηθψλ νξίσλ πνπ
θαζνξίδνληαη απφ ηελ Σξάπεδα. Ζ δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ θαη παξαθνινχζεζεο ησλ πην πάλσ νξίσλ ζπληνλίδεηαη απφ ηελ
Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Δλεξγεηηθνχ Παζεηηθνχ (ALCO) ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεχζπλζε Ξέλνπ πλαιιάγκαηνο θαη Γηαζεζίκσλ.
Σαπηφρξνλα, ε Γηεχζπλζε Ξέλνπ πλαιιάγκαηνο θαη Γηαζεζίκσλ εμππεξεηεί ην δίθηπν θαηαζηεκάησλ ηεο MPB γηα ηηο ηηκέο
ζπλαιιάγκαηνο θαη ηα επηηφθηα θαηαζέζεσλ. Δπίζεο, έρεη απεπζείαο επηθνηλσλία κε ζεκαληηθνχο πειάηεο ηεο Σξάπεδαο, ηνπο
νπνίνπο ελεκεξψλεη γηα ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο ζπλαιιάγκαηνο θαη επηηνθίσλ θαη ηηο εμειίμεηο ζηηο δηεζλείο αγνξέο ζπλαιιάγκαηνο,
ρξήκαηνο, νκνιφγσλ θαη παξαγψγσλ.
Ζ Γηεχζπλζε Ξέλνπ πλαιιάγκαηνο θαη Γηαζεζίκσλ αζρνιείηαη, επίζεο, κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηηκνιφγεζε εμεηδηθεπκέλσλ πξντφλησλ
πνπ παξέρνληαη ζηνπο πειάηεο ηνπ Οκίινπ, φπσο θαηαζεηηθά πξντφληα, πξντφληα εγγπεκέλνπ ή κε θεθαιαίνπ θαη γεληθά πξντφληα
πνπ δίλνπλ πξφζβαζε ζε νπνηαδήπνηε αγνξά δχλαηαη λα δεηήζεη ν πειάηεο.
Ζιεθηξνληθή Σξάπεδα
H «Laiki eBank» είλαη ε πξψηε νινθιεξσκέλε ειεθηξνληθή ηξάπεδα ζηελ Κχπξν, ε νπνία παξέρεη ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο
εμππεξέηεζεο. Οη πειάηεο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο ηξαπεδηθέο θαη εκπνξηθέο ηνπο ζπλαιιαγέο απφ ην ζπίηη ή ην
γξαθείν, κε ηαρχηεηα θαη αζθάιεηα, 24 ψξεο ην 24σξν, κέζσ ηεο γξακκήο ηειεθσληθήο εμππεξέηεζεο Λατθή Σειεηξάπεδα,
κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ή κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ (πνπ ππνζηεξίδεη ηερλνινγία WAP). Σν 2005, πινπνηήζεθε ε ππεξεζία
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SMS Banking θαη ε πξσηνπνξηαθή ππεξεζία Laiki Global eTrading γηα ηε δηελέξγεηα ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ ζε
δηεζλή ρξεκαηηζηήξηα. Οη ππεξεζίεο ηεο «Laiki eBank» πξνζθέξνληαη ζηελ Κχπξν θαη ζηελ Διιάδα απφ ην 2000 θαη 2001
αληίζηνηρα, ελψ απφ ην 2004 πξνζθέξνληαη θαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην.
Mεξηθά απφ ηα εμεηδηθεπκέλα πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηε «Laiki eBank» είλαη νη ινγαξηαζκνί eChecking
θαη eSavings, πξνζσπηθά δάλεηα eLoan, θάξηεο Laiki eCard, ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο ζηελ Κχπξν θαη ζηελ Διιάδα
κέζσ ηνπ Laiki eTrading, ππεξεζίεο κελπκάησλ Laiki eBank Alerts θαη αγνξαπσιεζίεο ζπλαιιάγκαηνο κέζσ ηεο ππεξεζίαο
eFX Trading. Πέξαλ ησλ πην πάλσ, πξνζθέξεηαη επίζεο ε ππεξεζία eBanking for Business γηα ηηο επηρεηξήζεηο.
Σν 2010 ε «Marfin Laiki eBank» αλαδείρζεθε απφ ην πεξηνδηθφ «Global Finance» σο «Best Investment Bank in Cyprus in
2010».
Σξαπεδηθέο Κάξηεο
Ζ Σξάπεδα εθδίδεη θαη πξνζθέξεη αξηζκφ θαξηψλ πνπ θαιχπηνπλ πιήξσο ηηο αλάγθεο ηφζν ησλ ηδησηψλ, φζν θαη ησλ
επηρεηξήζεσλ (business cards). Ζ Σξάπεδα εθδίδεη πηζησηηθέο θαη ρξεσζηηθέο θάξηεο VISA θαη Mastercard. Οη
πξνζθεξφκελεο θάξηεο εθδίδνληαη ζηηο ζεηξέο θιαζηθή, ρξπζή θαη platinum, θαη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα δηεθπεξαίσζεο
ζπλαιιαγψλ κέζσ ηνπ δηθηχνπ απηφκαησλ ηακεηαθψλ κεραλψλ. Eθδίδνληαη, επίζεο, εμεηδηθεπκέλεο θάξηεο πνπ απεπζχλνληαη
ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο πειαηψλ ή αθνξνχλ εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο, φπσο γηα παξάδεηγκα νη αθφινπζεο: Laiki Business
Card, Laiki eCard, Laiki Electron, Laiki Connect, What‟s Up 18- θαη What‟s Up 18+, Laiki Prepaid θαη Laiki Card & Fly.
ηελ Διιάδα πξνζθέξνληαη νη πηζησηηθέο θάξηεο ηεο απφ ην Τπνθαηάζηεκα ηεο «Marfin Popular Bank Public Co Ltd» κε ηελ
εκπνξηθή επσλπκία «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα» (ζην εμήο «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα»). Ζ Marfin Δγλαηία Σξάπεδα εθδίδεη
πηζησηηθέο θαη ρξεσζηηθέο θάξηεο VISA, ζηηο ζεηξέο Marfin Cash & Buy, Marfin Blue, Marfin Gold, Marfin E-Shop.Gr, θαη ηελ
εμεηδηθεπκέλε θάξηα ΑΔΛ Visa. εκεηψλεηαη φηη ζηελ Διιάδα, ην δίθηπν απηφκαησλ ηακεηαθψλ κεραλψλ έρεη επεθηαζεί θαη ζε
ρψξνπο πέξαλ ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα».
ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, πξνζθέξνληαη νη θάξηεο Visa Classic θαη Visa Gold, θαζψο θαη ε Autobank Card.
εκεηψλεηαη, επίζεο, φηη ε Σξάπεδα είλαη κέηνρνο κε πνζνζηφ 30% ζηελ εηαηξεία JCC Payments Systems Limited, ε νπνία
ηδξχζεθε ην 1989 απφ θνηλνχ κε άιιεο εκπνξηθέο ηξάπεδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Κχπξν θαη παξέρεη ππεξεζίεο
δηαρείξηζεο θαξηψλ ζηελ Κχπξν. Ζ εηαηξεία δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπφ ηελ παξνρή θνηλψλ ππεξεζηψλ εμνπζηνδφηεζεο νξίσλ
ησλ θαξηψλ θαη δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπλαιιαγψλ.
Τπεξεζίεο Πξαθηνξείαο Δπηρεηξεκαηηθώλ Απαηηήζεσλ (Factoring)
ηελ Κχπξν, ν Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ελεξγά εδψ θαη 20 ρξφληα κε επηηπρία ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξαθηνξείαο
επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ (factoring), κέζσ ηεο «Λατθή Φάθηνξο Λίκηηεδ».

Ζ «Λατθή Φάθηνξο Λίκηηεδ» παξέρεη ππεξεζίεο ρξεκαηνδφηεζεο θεθαιαίνπ θίλεζεο, θπξίσο κε πξνεμφθιεζε ρξεψλ
εκπνξίνπ, ελψ παξέρεη επηπξφζζεηα πηζησηηθή θάιπςε. H «Λατθή Φάθηνξο Λίκηηεδ» παξέρεη, επίζεο, εμεηδηθεπκέλεο
ππεξεζίεο δηαρείξηζεο θαζνιηθνχ πσιήζεσλ θαη είζπξαμεο απφ ρξεψζηεο, θαζψο θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο πνπ
αθνξνχλ ζέκαηα ρξεκαηνδφηεζεο ηεο επηρείξεζεο. Γηα ηελ πξνζθνξά ησλ πην πάλσ ππεξεζηψλ, ε «Λατθή Φάθηνξο Λίκηηεδ»
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έρεη δεκηνπξγήζεη κηα ζεηξά παθέησλ ππεξεζηψλ, φπσο θάθηνξηγθ κε ή ρσξίο αλαγσγή, πξνεμφθιεζε ηηκνινγίσλ θαη
εηζαγσγηθφ ή εμαγσγηθφ θάθηνξηγθ.

ηελ ειιεληθή αγνξά, ν Όκηινο δξαζηεξηνπνηήζεθε απφ ην 1998 ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξαθηνξείαο επηρεηξεκαηηθψλ
απαηηήζεσλ κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο ηνπ, «Λατθή Φάθηνξηγθ Α.Δ.». Οη ελ ιφγσ ππεξεζίεο παξέρνληαη πιένλ απφ ηε «Marfin
Factors & Forfeiters Α.Δ.Π.Δ.Α.», ζπγαηξηθή θαηφπηλ νινθιήξσζεο ηεο δηαζπλνξηαθήο ζπγρψλεπζεο ηεο Σξάπεδαο, θαη είλαη
εηδηθά πξνζαξκνζκέλεο ζηηο απαηηήζεηο ηεο ειιεληθήο αγνξάο, θαιχπηνληαο ηνπο παξαθάησ ηνκείο:



εγρψξην θάθηνξηγθ, κε ή ρσξίο ην δηθαίσκα αλαγσγήο, πνπ απεπζχλεηαη ζε εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ
ειιεληθφ ρψξν,



πξνεμφθιεζε ηηκνινγίσλ εκπηζηεπηηθήο ή κε θχζεσο, πνπ απεπζχλεηαη ζηνπο πειάηεο πνπ ζέινπλ λα δηαηεξήζνπλ
ηνπο δηθνχο ηνπο κεραληζκνχο είζπξαμεο,



εμαγσγηθφ ή εηζαγσγηθφ θάθηνξηγθ, πνπ απεπζχλεηαη ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζπλαιιάζζνληαη κε εηαηξείεο ηνπ εμσηεξηθνχ.

Τπεξεζίεο πξαθηνξείαο επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ παξέρνληαη, επίζεο, ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην.

Τπεξεζίεο Υξεκαηνδνηήζεσλ / Υξεκαηνδνηηθώλ Μηζζώζεσλ (Leasing)
Ο Όκηινο παξέρεη έλα επξχ θάζκα εμεηδηθεπκέλσλ πξντφλησλ ζηνλ ηνκέα ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ / ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ
(leasing), ην νπνίν θαιχπηεη κεηαμχ άιισλ αγνξέο νρεκάησλ, επίπισλ, βηνκεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη εμνπιηζκνχ γηα ηαηξεία,
εξγαζηήξηα, θαηνηθίεο θαη γξαθεία, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ.
Οη ππεξεζίεο ρξεκαηνδνηήζεσλ ζηελ Κχπξν παξέρνληαλ κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο ηνπ Οκίινπ, «Λατθή Κππξηαθή Σξάπεδα
(Υξεκαηνδνηήζεηο) Ληδ». ηηο 21 Μαξηίνπ, 2008, ε Σξάπεδα αλαθνίλσζε φηη, ζην πιαίζην ηεο αλαδηάξζξσζεο ησλ Πηζηνδνηηθψλ
Γηεπζχλζεσλ ηνπ Οκίινπ, νινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία αλαδηνξγάλσζεο θαη ζπγρψλεπζεο ηεο «Λατθήο Κππξηαθήο Σξάπεδαο
(Υξεκαηνδνηήζεηο) Ληδ» κε ηελ Σξάπεδα, ε νπνία ζα πξνζθέξεη εθεμήο ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο. εκεηψλεηαη φηη, ε αλαδηνξγάλσζε θαη
ζπγρψλεπζε εγθξίζεθε απφ ηελ Σξάπεδα θαη ηε «Λατθή Κππξηαθή Σξάπεδα (Υξεκαηνδνηήζεηο) Ληδ», ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ
πηζησηψλ ηεο «Λατθήο Κππξηαθήο Σξάπεδαο (Υξεκαηνδνηήζεηο) Ληδ» θαη ην δηθαζηήξην, βάζεη ηεο ζρεηηθήο θππξηαθήο
λνκνζεζίαο.
Ό Όκηινο έρεη δξαζηεξηνπνηεζεί κε ηδηαίηεξε επηηπρία ζηνλ ηνκέα ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ, κε κεξίδηα αγνξάο πνπ μεπεξλνχλ ηα
αληίζηνηρα κεξίδηα αγνξάο ησλ ρνξεγήζεσλ θαη θαηαζέζεσλ, ηφζν ζηελ Κχπξν, φζν θαη ζηελ Διιάδα.
ηελ Διιάδα, νη ππεξεζίεο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ (leasing) παξέρνληαη πιένλ απφ ηε «Marfin Leasing», ζπγαηξηθή θαηφπηλ
νινθιήξσζεο ηεο δηαζπλνξηαθήο ζπγρψλεπζεο ηεο Σξάπεδαο. Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζηελ Διιάδα ζηνλ ηνκέα απηφ
θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα εμεηδηθεπκέλσλ εξγαζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ηφζν ηνπ θηλεηνχ εμνπιηζκνχ (κεραλήκαηα,
κέζα κεηαθνξάο, ηαηξηθφο εμνπιηζκφο, θ.ιπ.), φζν θαη ησλ αθηλήησλ, ηνκέαο ν νπνίνο, ηα ηειεπηαία έηε, παξνπζηάδεη ζεκαληηθή
άλνδν ζην ζχλνιν ηεο αγνξάο ζηελ Διιάδα.
Αζθαιηζηηθέο Τπεξεζίεο
Ο Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ελεξγά ηφζν ζην γεληθφ θιάδν αζθαιεηψλ, φζν θαη ζηνλ θιάδν αζθαιεηψλ δσήο.
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ηνλ ηνκέα ηνπ γεληθνχ θιάδνπ, ν Όκηινο πξνζθέξεη ζηελ Κχπξν, κέζσ ηεο «Λατθήο Αζθαιηζηηθήο Λίκηηεδ», έλα επξχ θάζκα
αζθαιηζηηθψλ ππεξεζηψλ, φπσο αζθάιεηεο ππξφο, θινπήο, αζηηθήο επζχλεο, κεηαθνξψλ (ζαιάζζεο, αέξνο θαη μεξάο),
νρεκάησλ, αηπρεκάησλ πάζεο θχζεσο, απψιεηαο θεξδψλ απφ ππξθαγηά θ.ιπ., ελψ πξνσζνχληαη ζε ζπλερή βάζε λέα πξντφληα
θαη ππεξεζίεο, φπσο ε ππεξεζία «24 ψξεο ζπλνδεγφο», ζε ζπλεξγαζία κε ην Automobile Association.
ηνλ ηνκέα ησλ αζθαιεηψλ δσήο ζηελ Κχπξν, ε «Laiki Cyprialife Limited», πξνζθέξεη έλα επξχ θάζκα ζχγρξνλσλ πξντφλησλ γηα
ηελ αζθάιηζε ηδησηψλ θαη επαγγεικαηηψλ, θαζψο θαη άιια ηξαπεδαζθαιηζηηθά πξντφληα. Ζ «Laiki Cyprialife Limited» έρεη, επίζεο,
δξαζηεξηνπνηεζεί ζηνλ ηνκέα ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ πξντφλησλ, ηνκέαο ν νπνίνο κεζνπξφζεζκα αλακέλεηαη λα αλαπηπρζεί
ζεκαληηθά, ελψ έρεη αλαπηχμεη, επίζεο, ζρέδηα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο ζε αηνκηθφ θαη νκαδηθφ επίπεδν ζε ζπλεξγαζία
κε ηε δηεζλή εηαηξεία International Health Insurance Danmark Α/S.
ηελ Διιάδα, ν Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ αζθαιηζηηθφ ηνκέα απφ ην 2002 κε ηε ιεηηνπξγία ηεο «Λατθήο Εσήο Α.Δ.», ζηνλ
ηνκέα αζθαιεηψλ δσήο θαη ηεο «Λατθήο Πξαθηνξεηαθήο Αζθαιεηψλ Δ.Π.Δ.», ζηνλ ηνκέα ηεο πξαθηνξείαο αζθαιεηψλ γεληθνχ
θιάδνπ. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ηξηπιήο ζπγρψλεπζεο, ε Marfin Δγλαηία Σξάπεδα A.E., ζπλέρηζε λα πξνζθέξεη έλα επξχ θάζκα
ηξαπεδαζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ, ηφζν πξνο ηδηψηεο πειάηεο φζν θαη πξνο επηρεηξήζεηο, κέζσ ηνπ δηθηχνπ ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο
ζηελ Διιάδα. Δπίζεο, κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο «Marfin Life», πξνζθέξνληαη νκαδηθά πξνγξάκκαηα αζθάιηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ
επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη πξσηνπνξηαθά απνηακηεπηηθά θαη ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα.
Δπίζεο, αλαθέξεηαη φηη ζηηο 22 Ηνπιίνπ 2008, ε CNP Assurances θαη ε Σξάπεδα ππέγξαςαλ ζπκθσλία καθξνρξφληαο
ζπλεξγαζίαο κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ησλ αζθαιηζηηθψλ εξγαζηψλ κέζσ ησλ ηξαπεδηθψλ δηθηχσλ ηνπ Οκίινπ ζε Διιάδα θαη
Κχπξν. Ζ ζπκθσλία απηή ζηνλ ηνκέα ησλ αζθαιεηψλ ζε Διιάδα θαη Κχπξν αλακέλεηαη λα επεθηαζεί θαη ζε άιιεο ρψξεο ζην
κέιινλ, αθνινπζψληαο ηε δηεζλή αλάπηπμε ηεο Σξάπεδαο ζηε Νφηηα θαη Αλαηνιηθή Δπξψπε.
Υξεκαηνεπελδπηηθέο Τπεξεζίεο θαη Γηαρείξηζε Κεθαιαίσλ
Ο Όκηινο παξέρεη εμεηδηθεπκέλεο ρξεκαηνεπελδπηηθέο ππεξεζίεο ζηελ Κχπξν θαη ζηελ Διιάδα, ζηνπο ηνκείο ησλ
ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ, επελδπηηθήο ηξαπεδηθήο θαη δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ.
ηελ Κχπξν, νη ππεξεζίεο απηέο πξνζθέξνληαη κέζσ ηεο εηαηξείαο «Marfin CLR (Financial Services) Ltd («MCLRFS»)», ε νπνία
είλαη 100% ζπγαηξηθή ηεο «Marfin CLR Public Co Ltd («MCLR»)». H MCLR, δεκφζηα εηαηξεία κε ηνπο ηίηινπο ηεο εηζεγκέλνπο ζην
ΥΑΚ, είλαη ζπγαηξηθή ηεο MPB, θαζψο ε ηειεπηαία θαηέρεη πνζνζηφ 63,3% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο πξψηεο.
Ζ MCLR ζηε ζεκεξηλή ηεο κνξθή πξνήιζε απφ ηε ζπγρψλεπζε ηεο «Λατθή Δπελδπηηθή Δ.Π.Δ.Τ. Γεκφζηα Δηαηξεία Λίκηηεδ»
(«ΛΔ») θαη ηεο «CLR Capital Public Limited» («CLR»), κε απνξξφθεζε άλεπ δηάιπζεο ηεο δεχηεξεο εηαηξείαο απφ ηελ πξψηε.
Ζ MCLRFS ζηε ζεκεξηλή ηεο κνξθή πξνήιζε απφ ηε ζπγρψλεπζε ησλ εηαηξεηψλ «Λατθή Υξεκαηηζηεξηαθή Δ.Π.Δ.Τ. Λίκηηεδ»,
«Λατθή Γηαρείξηζε Κεθαιαίσλ Δ.Π.Δ.Τ. Λίκηηεδ» θαη «Egnatia Financial Services (Cyprus) Limited» (πξψελ 100% ζπγαηξηθέο ηεο
ΛΔ) θαη ηεο «CLR Securities and Financial Services Limited» (πξψελ 100% ζπγαηξηθή ηεο CLR), κε απνξξφθεζε άλεπ δηάιπζεο
ησλ ινηπψλ εηαηξεηψλ απφ ηελ ηειεπηαία.
Καη νη δχν ζπγρσλεχζεηο πνπ πξναλαθέξνληαη έιαβαλ ηζρχ απφ ηελ αξρή ηνπ 2009, θαηφπηλ έγθξηζεο απφ ην Δπαξρηαθφ
Γηθαζηήξην Λεπθσζίαο ησλ αληίζηνηρσλ ζρεδίσλ αλαδηνξγάλσζεο θαη ζπγρψλεπζεο.

72

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

Ζ MCLRFS θαηέρεη εγεηηθή ζέζε ζηελ Κχπξν ζηνπο ηνκείο δξαζηεξηνπνίεζήο ηεο. Όζνλ αθνξά ηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο ππεξεζίεο,
γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ζηηο 31 Μαξηίνπ 2011, ε MCLRFS θαηείρε ηελ πξψηε ζέζε ζην ΥΑΚ σο πξνο ηελ αμία ζπλαιιαγψλ, κε
κεξίδην αγνξάο πνπ αλήιζε ζε 28,63% (Πεγή: XAΚ), κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζπκθσλεκέλσλ ζπλαιιαγψλ. Μέζσ ηεο
MCLRFS, δηελεξγνχληαη, επίζεο, ζπλαιιαγέο ζην ΥΑ θαη ζε δηεζλή ρξεκαηηζηήξηα. Καηά ηελ ίδηα πεξίνδν σο άλσ, ε MCLRFS
θαηείρε κεξίδην 1,21% επί ηεο αζξνηζηηθήο αμίαο ζπλαιιαγψλ ζην ΥΑ ζε κεηνρέο θαη νκφινγα, σο εμ απνζηάζεσο κέινο ηνπ ΥΑ.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, νη πειάηεο ηεο MPB έρνπλ ηελ επρέξεηα λα εθηεινχλ ζπλαιιαγέο ζην ΥΑΚ θαη ζην ΥΑ απφ ην δηαδίθηπν,
κέζσ ηεο ππεξεζίαο «Laiki eTrading», ελψ απφ ην Γεθέκβξην ηνπ 2005, κε ηε ιεηηνπξγία ηεο πξσηνπνξηαθήο ππεξεζίαο «Laiki
Global eTrading», έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθηεινχλ κέζσ δηαδηθηχνπ αγνξαπσιεζίεο κεηνρψλ ζηα θπξηφηεξα δηεζλή
ρξεκαηηζηήξηα κε αληαγσληζηηθή ηηκνιφγεζε.
ηνλ ηνκέα δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ πειαηψλ, ε MCLRFS πξνζθέξεη ππεξεζίεο πςεινχ επαγγεικαηηθνχ επηπέδνπ ζε επξχ θάζκα
ζεζκηθψλ πειαηψλ ζε ζπλεξγαζία κε δηεζλείο νίθνπο ηνπ εμσηεξηθνχ.
Ζ MCLRFS πξνζθέξεη, επίζεο, πιήξεο θάζκα ππεξεζηψλ επελδπηηθήο ηξαπεδηθήο, έρνληαο πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ ηνπηθή
αγνξά. Οη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο πεξηιακβάλνπλ ππεξεζίεο αλαδνρήο θαη δηεχζπλζεο εθδφζεσλ (IPOs θαη δεπηεξνγελείο
εθδφζεηο), ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο γηα ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο θαη εμεχξεζε ζηξαηεγηθψλ εηαίξσλ, ζπκβνπιεπηηθέο
ππεξεζίεο γηα νηθνλνκηθφ πξνγξακκαηηζκφ θαη αλαδηάξζξσζε εηαηξεηψλ, αλάιεςε κειεηψλ βησζηκφηεηαο, ζπκβνπιεπηηθέο
ππεξεζίεο γηα κεγάια έξγα (project finance) θαη ζχληαμε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κειεηψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ.
Ζ MCLRFS θαηέρεη ραξηνθπιάθην επελδχζεσλ ππφ ηε κνξθή επηρεηξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ (private equity) ζε επηρεηξήζεηο ησλ
νπνίσλ νη ηίηινη δελ είλαη εηζεγκέλνη ζε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά.
ηελ Διιάδα, παξέρεηαη πιήξεο ζεηξά επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ, κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο ηνπ Οκίινπ, «Δπελδπηηθή
Σξάπεδα Διιάδνο Α.Δ.», ε νπνία είλαη έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ρξεκαηηζηεξηαθνχο νίθνπο ζηελ Διιάδα. Ζ πειαηεηαθή ηεο
βάζε απνηειείηαη, θπξίσο, απφ μέλνπο ηειηθνχο πειάηεο, επξσπατθέο θαη ακεξηθαληθέο ηξάπεδεο θαη ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα,
θαζψο θαη απφ ηδηψηεο επελδπηέο. Ζ «Δπελδπηηθή Σξάπεδα Διιάδνο Α.Δ.», ζπλεξγάδεηαη κε θνξπθαίνπο νίθνπο ηνπ εμσηεξηθνχ,
δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνπο πειάηεο ηεο λα πξαγκαηνπνηνχλ ζπλαιιαγέο ζε κεηνρέο εμσηεξηθνχ, CFDs θαη παξάγσγα
πξντφληα δηεζλψλ αγνξψλ. Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ζηηο 31 Μαξηίνπ 2011, ε «Δπελδπηηθή Σξάπεδα Διιάδνο Α.Δ.» θαηείρε ηελ
πξψηε ζέζε ζε κεξίδην αγνξάο ζην ΥΑ, κε κεξίδην 13,58% (Πεγή: ΥΑ) επί ηεο αζξνηζηηθήο αμίαο ζπλαιιαγψλ ζε κεηνρέο θαη
νκφινγα. Δπίζεο, δηαζέηεη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα Σκήκαηα Αλάιπζεο, παξέρνληαο πξσηνγελή αλάιπζε ζε εηαηξίεο πνπ
αληηπξνζσπεχνπλ ην 90% ηεο θεθαιαηνπνίεζεο ηνπ ΥΑ, θαζψο επίζεο θαη εθζέζεηο αλάιπζεο γηα επηιεγκέλεο επξσπατθέο
εηαηξείεο. Με κηα ζεηξά απφ θαιά ζρεδηαζκέλα πξντφληα, παξέρεη ζην επελδπηηθφ θνηλφ αλαιχζεηο θαη απφςεηο γηα ηελ ειιεληθή
θαη ηηο δηεζλείο ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο, ελψ παξέρεη θαζεκεξηλά αλάιπζε φισλ ησλ εμειίμεσλ πνπ αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ
ηε ζπκπεξηθνξά ειιεληθψλ θαη μέλσλ κεηνρψλ. Παξάιιεια, έρεη μεθηλήζεη λα παξέρεη εθζέζεηο πξσηνγελνχο αλάιπζεο ζε
εηαηξείεο κεγάιεο θεθαιαηνπνίεζεο ζηηο αγνξέο ηεο Σνπξθίαο, Ρνπκαλίαο θαη Βνπιγαξίαο. Σν Σκήκα Αλάιπζεο ηεο Δπελδπηηθήο
Σξάπεδαο Διιάδνο Α.Δ. έρεη ηχρεη θαηά θαηξνχο ζεκαληηθψλ δηαθξίζεσλ ζε ειιεληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν (Thomson Extel Survey,
Star Mine Awards, AQ, RQ, Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ, θ.ά.).
Δπηπιένλ, ε «Δπελδπηηθή Σξάπεδα Διιάδνο Α.Δ.» είλαη κέινο ηνπ European Securities Network («ESN»). Σν ESN απνηειεί έλα
αλαγλσξηζκέλν παλεπξσπατθφ δίθηπν, απνηεινχκελν απφ 10 ρξεκαηηζηεξηαθέο εηαηξείεο θαη επελδπηηθέο ηξάπεδεο θαη
πξνζθέξεη επελδπηηθέο ππεξεζίεο ζε 14 ρψξεο ηεο Δπξψπεο. ηφρνο ηνπ δηθηχνπ είλαη ε παξνρή πιήξνπο θάιπςεο ησλ
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επξσπατθψλ αγνξψλ ζε εγρψξηνπο πειάηεο, ηδηψηεο θαη ζεζκηθνχο, κε κηα θνηλή πιαηθφξκα αλάιπζεο (πξνζθέξνληαο
πξσηνγελή αλάιπζε ζε πεξηζζφηεξεο απφ 1.000 εηαηξείεο ζηελ Δπξψπε), ν εληνπηζκφο επελδπηηθψλ επθαηξηψλ ζε ηνπηθέο
επξσπατθέο αγνξέο, θαζψο θαη ε αλάπηπμε απνδνηηθψλ θαη απνηειεζκαηηθψλ ζπλεξγηψλ κεηαμχ ησλ κειψλ.

4.3.2

Νέα Πξντόληα θαη Τπεξεζίεο

Πάγηα πνιηηηθή ηνπ Οκίινπ είλαη ε ζπλερήο αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο δξαζηεξηνπνίεζήο
ηνπ, ηφζν ζηελ Κχπξν θαη ηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, φπσο λέσλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ, δαλεηαθψλ πξντφλησλ,
θαηαζεηηθψλ θαη επελδπηηθψλ πξντφλησλ, πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο, πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ γεληθψλ
αζθαιεηψλ θαη αζθαιεηψλ δσήο, θαζψο θαη λέσλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ ππεξεζηψλ.

4.3.3

Άιιεο Τπεξεζίεο θαη Γξαζηεξηόηεηεο

Πέξαλ ησλ πην πάλσ δξαζηεξηνηήησλ, ζεκεηψλεηαη φηη νη εξγαζίεο ηνπ Οκίινπ ζηεξίδνληαη απφ αξηζκφ εζσηεξηθψλ ηκεκάησλ θαη
ππεξεζηψλ.
Σνκέαο ζηνλ νπνίν δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε είλαη ε ηερλνινγία θαη πιεξνθνξηθή. Ο Όκηινο δηαζέηεη έλα πιήξσο ζηειερσκέλν
ηκήκα ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο θαη ηεο κεραλνγξάθεζεο ηνπ Οκίινπ θαη ηε
δηαρείξηζε ησλ πθηζηάκελσλ ζπζηεκάησλ. Ζ ηερλνινγηθή αλάπηπμε ηνπ Οκίινπ είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλε κε ηελ επξχηεξε
ζηξαηεγηθή θαη ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ θαη εηδηθφηεξα, κε ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ,
ηελ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ θαλαιηψλ εμππεξέηεζεο, ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηελ θεληξνπνίεζε θαη
απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ θηλδχλσλ.
Ο Όκηινο έρεη, επίζεο, αλαπηχμεη κηα έληνλε θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηηο ρψξεο φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη. Δδψ
θαη αξθεηά ρξφληα, ν Όκηινο δηνξγαλψλεη θαη ζπκκεηέρεη ζε έλα πιήζνο πξνγξακκάησλ, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ,
θηιαλζξσπηθέο, πνιηηηζηηθέο, θνηλσληθέο θαη αζιεηηθέο εθδειψζεηο.
Κνξπθαία εθδήισζε ηνπ Οκίινπ απνηειεί ε εηήζηα δηνξγάλσζε ηνπ Ραδηνκαξαζσλίνπ γηα Παηδηά κε Δηδηθέο Αλάγθεο, κηα
εθδήισζε ε νπνία έρεη αγθαιηαζηεί κε ελζνπζηαζκφ απφ ηνπο θνηλσληθνχο θνξείο θαη ην επξχηεξν θνηλφ.
Έλα αθφκα νξφζεκν ζηελ πνιηηηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Οκίινπ, ππήξμε ε δεκηνπξγία, ην 2000, ηνπ θαηαπηζηεχκαηνο
«Πνιηηηζηηθφ Κέληξν Οκίινπ Λατθήο – Μνπζείν Πηεξίδε».

4.3.4

Κύξηεο Αγνξέο Γξαζηεξηνπνίεζεο

Ο Όκηινο έρεη σο θχξηα βάζε ηνπ ηελ Κχπξν, φπνπ δηαζέηεη 116 θαηαζηήκαηα, αιιά πξνζδίδεη κεγάιε ζηξαηεγηθή ζεκαζία ζηελ
επέθηαζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζην εμσηεξηθφ. Ζ δηεζλήο ηνπ παξνπζία πεξηιακβάλεη ηηο ζπγαηξηθέο ηξάπεδεο ζηελ Διιάδα (182
θαηαζηήκαηα), ζηε εξβία (27 θαηαζηήκαηα), ζηε Ρνπκαλία (27 θαηαζηήκαηα), ζηελ Οπθξαλία (61 θαηαζηήκαηα), ζηελ Δζζνλία (4
θαηαζηήκαηα), ζηε Μάιηα (7 θαηαζηήκαηα), ζηε Ρσζία (27 θαηαζηήκαηα), ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην (4 θαηαζηήκαηα) θαη ζην Guernsey
(1 θαηάζηεκα).
Γεσγξαθηθή αλάιπζε ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ρνξεγήζεσλ ηνπ Οκίινπ παξαηίζεηαη ζηελ Δλφηεηα 4.4, ελψ ε
δνκή ηνπ Οκίινπ θαη νη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο αλά ρψξα παξαηίζεληαη ζηελ Δλφηεηα 4.5.
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Κύπξνο
Ζ MPB είλαη ε δεχηεξε κεγαιχηεξε ηξάπεδα ζηελ θππξηαθή αγνξά. ηελ Κχπξν παξέρεηαη φιν ην θάζκα ησλ πξνζθεξφκελσλ
ππεξεζηψλ ηνπ Οκίινπ, πνπ αλαιχεηαη ζηελ Δλφηεηα 4.3, κέζσ ηεο Σξάπεδαο θαη αξηζκνχ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ. Ζ Κχπξνο
παξακέλεη ε θχξηα βάζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ Οκίινπ. Ζ MPB είλαη ε δεχηεξε ηξάπεδα ζηελ Κχπξν ζε επίπεδν ζπλφινπ ελεξγεηηθνχ
γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 31.12.2010, βάζεη ησλ δεκνζηεπκέλσλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ηξαπεδψλ κε έδξα ζηελ Κχπξν.
Δπίζεο, ε MPB θαηέρεη ηε δεχηεξε ζέζε ζηηο ρνξεγήζεηο, ζηε ρνξήγεζε επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ, θαζψο θαη ζε επίπεδν
θαηαζέζεσλ (Πεγή: Κεληξηθή Σξάπεδα Κχπξνπ Monetary and Financial Statistics, Γεθέκβξηνο 2010).
Ο Όκηινο δηαζέηεη ζηελ Κχπξν δίθηπν 116 θαηαζηεκάησλ, κε επξεία γεσγξαθηθή θάιπςε, ελψ παξέρεη έλα πιήξεο θάζκα
ελαιιαθηηθψλ θαλαιηψλ εμππεξέηεζεο, κέζσ ηεο «Laiki eBank», ε νπνία αλαβαζκίδεηαη ζπλερψο κε θαηλνχξγηεο ππεξεζίεο. Ο
Όκηινο εξγνδνηνχζε ζηελ Κχπξν 2.435 άηνκα ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010.
Ζ ζηξαηεγηθή ζηελ θππξηαθή αγνξά εζηηάδεηαη ζηε ζπλερή αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ, ηε ζπλερή
πξνζθνξά ειθπζηηθψλ πξντφλησλ, ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ ελαιιαθηηθψλ θαλαιηψλ εμππεξέηεζεο, θαζψο θαη ηελ
αλάπηπμε ζπζηεκάησλ γηα απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ρνξεγήζεσλ.
Διιάδα
Ο Όκηινο ζηελ Διιάδα δξαζηεξηνπνηείηαη, πιένλ, κέζσ ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ηεο Marfin Δγλαηία Σξάπεδα. Ζ «Marfin Δγλαηία
Σξάπεδα» σο αλψλπκε εηαηξεία πξνέθπςε σο απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο ζπγρψλεπζεο ησλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ ηνπ Οκίινπ
ζηελ Διιάδα κεηαμχ ηεο «Marfin Bank A.T.E.», ηεο «Δγλαηίαο Σξάπεδαο Α.Δ.» θαη ηεο «Λατθήο Σξάπεδαο (Διιάο) Α.Δ.», κεηά απφ
απφθαζε ησλ Γηνηθεηηθψλ ηνπο πκβνπιίσλ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηηο 4 Μαΐνπ, 2007, νινθιεξψζεθε ε πψιεζε θαη κεηαβίβαζε ζηελ Σξάπεδα απφ ηε MIG ηνπ ζπλφινπ ηεο
ζπκκεηνρήο ηεο, πνπ αληηπξνζψπεπε ην 100% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ζηε «Marfin Bank A.T.E.», έλαληη ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο
£359,9 εθαη. Μέρξη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2007, νινθιεξψζεθαλ νη δηαδηθαζίεο ηεο ζπγρψλεπζεο ησλ ζπγαηξηθψλ ηξαπεδψλ «Δγλαηία
Σξάπεδα Α.Δ.», «Marfin Bank A.T.E.» θαη «Λατθή Σξάπεδα (Διιάο) Α.Δ.», δεκηνπξγψληαο κία λέα ηξάπεδα, ηε «Marfin Δγλαηία
Σξάπεδα Α.Δ.». Ζ ελ ιφγσ ζπγρψλεπζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε βάζε ηε ζρεηηθή ειιεληθή λνκνζεζία κε ελνπνίεζε ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ ζπγρσλεπφκελσλ εηαηξεηψλ.
Οη ζπγαηξηθέο ηεο εηαηξείεο ηεο «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα A.E.» θαη ζπγαηξηθέο πιένλ ηεο Σξάπεδαο, θαηφπηλ ηεο νινθιήξσζεο
ηεο δηαζπλνξηαθήο ζπγρψλεπζεο, πξνζθέξνπλ έλα επξχ θάζκα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ κε
δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαιχπηνπλ, εθηφο απφ ηνλ θαζαξά ηξαπεδηθφ ρψξν, ηνπο ηνκείο ηνπ leasing, ηνπ factoring-forfeiting, ηηο
ηξαπεδαζθάιεηεο, ηε λαπηηιία, θαζψο θαη ζέκαηα επελδπηηθήο ηξαπεδηθήο.
To 2011 νινθιεξψζεθε ε δηαζπλνξηαθή ζπγρψλεπζε ηεο Σξάπεδαο κε ηελ Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ. («ΜΔΒ») θαη απφ ηελ 1ε
Απξηιίνπ 2011, ε ΜΔΒ παχεη λα πθίζηαηαη θαη δηαγξάθεηαη απφ ην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο. Απφ ηελ έλαξμε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζπγρψλεπζεο, ήηνη απφ 1.4.2011 ε Marfin Δγλαηία
Σξάπεδα ιεηηνπξγεί σο Τπνθαηάζηεκα ηεο Σξάπεδαο ζηελ Διιάδα.

Ζ «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα» πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο θαη ηα πξντφληα ηεο κέζσ ελφο ζπλερψο επεθηεηλφκελνπ δηθηχνπ
θαηαζηεκάησλ, ην νπνίν θαηά ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 πεξηιάκβαλε 182 θαηαζηήκαηα, εμαζθαιίδνληαο επξεία γεσγξαθηθή
θάιπςε. Ο Όκηινο εξγνδνηνχζε ζηελ Διιάδα 3.265 άηνκα ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010.
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Οη εξγαζίεο ηνπ Οκίινπ ζηελ Διιάδα ραξαθηεξίδνληαη απφ πειαηνθεληξηθή πξνζέγγηζε, έρνληαο σο ζηαζεξή επηδίσμε ηφζν ηελ
παξνρή πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζηψλ, φζν θαη ηε δεκηνπξγία καθξνπξφζεζκσλ ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο. Παξάιιεια, ηδηαίηεξε
έκθαζε δίλεηαη ζηε ζπλερή εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, αιιά θαη ζηε ζπλερή αλαβάζκηζε ησλ
ππνδνκψλ ζε ζέκαηα ηερλνινγίαο θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνλ Όκηιν.
Όζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε ησλ εξγαζηψλ ζηελ Διιάδα, ζηφρνο απνηειεί ηφζν ε ζπλερήο θαη δπλακηθή αλάπηπμε ησλ κεγεζψλ,
φζν θαη ε ζπλερήο αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο. ηα πιαίζηα απηά, ε ζηξαηεγηθή ηεο Σξάπεδαο γηα ηελ «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα»
επηθεληξψλεηαη ζηε ζπλερή αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ θαη ην ζπλερή εκπινπηηζκφ ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ θαη
ππεξεζηψλ, θαιχπηνληαο νπνηαδήπνηε ηξαπεδηθή αλάγθε, κε γλψκνλα πάληα ηελ νινθιεξσκέλε εμππεξέηεζε.
ηελ Διιάδα, ε «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα» θαηέρεη ηε έβδνκε ζέζε ζηε ρνξήγεζε δαλείσλ, ηελ πέκπηε ζέζε ζε ρνξήγεζε
επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ θαη ηελ έβδνκε ζέζε ζε επίπεδν θαηαζέζεσλ. (πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο).
Ζλσκέλν Βαζίιεην
Ό Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην απφ ην 1974 θαη δηαζέηεη ζήκεξα 4 θαηαζηήκαηα, απφ ηα νπνία ηα 3 βξίζθνληαη
ζην Λνλδίλν θαη 1 ζην Μπίξκηγρακ, ζε πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδνπλ κεγάιε ζπγθέληξσζε Κππξίσλ θαη Διιήλσλ απνδήκσλ, ζηνπο
νπνίνπο επηθεληξψλεηαη ν Όκηινο. Ο Όκηινο εξγνδνηνχζε ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην 165 άηνκα ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010.
ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ζηφρνο ηνπ Οκίινπ είλαη ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε εξγαζηψλ, ζε ηνκείο φπσο ε ηδησηηθή ηξαπεδηθή θαη ε
δηαρείξηζε θεθαιαίσλ, θαζψο θαη ε αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ πνπ πξνζθέξεη ε ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ Οκίινπ
ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην επηθεληξψλεηαη ζηε δεχηεξε θαη ηξίηε γεληά Διιήλσλ θαη Κππξίσλ απνδήκσλ θαη ε δηείζδπζε ζε άιιεο
εζληθέο νκάδεο θαη επαγγεικαηίεο.
Σα θεληξηθά γξαθεία ηεο Σξάπεδαο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην βξίζθνληαη Hay Hill, Mayfair.
Guernsey
Χο κέξνο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Οκίινπ γηα δηεζλή επέθηαζε, ηδξχζεθε ην Μάξηην ηνπ 2005 ε ζπγαηξηθή ηξάπεδα «Laiki Bank
(Guernsey) Limited», ζην λεζί Guernsey, πνπ βξίζθεηαη ζην ζχκπιεγκα λεζηψλ Channel Ηslands. Ζ ηξάπεδα έρεη ζηφρν λα
ζπκβάιεη ζηελ επέθηαζε ηνπ εχξνπο ησλ πξνζθεξφκελσλ θαηαζεηηθψλ θαη άιισλ επελδπηηθψλ πξντφλησλ κε αληαγσληζηηθά
ραξαθηεξηζηηθά θαη θνξνινγηθά πιενλεθηήκαηα.
εξβία
Ζ επέθηαζε ηνπ Οκίινπ ζηε εξβία κε ηελ εμαζθάιηζε, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2006, ηνπ 90,43% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο
ζεξβηθήο ηξάπεδαο Centrobanka a.d., ε νπνία κεηνλνκάζηεθε ζε «Laiki Bank a.d.» θαη κε ηζρχ απφ 31 Μαξηίνπ 2008 ζε «Marfin
Bank JSC Belgrade», κέζσ ηεο νινθιήξσζεο κε επηηπρία ηεο δεκφζηαο πξφηαζεο πνπ ππνβιήζεθε γηα εμαγνξά ηεο
πιεηνςεθίαο ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ, ήηαλ ην πξψην ζεκαληηθφ βήκα ζηελ αλαδπφκελε αγνξά ησλ Βαιθαλίσλ θαη
ζεκαηνδφηεζε κηα δηαθνξνπνίεζε ζηε ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζνχζε κέρξη ηφηε ν Όκηινο, δειαδή λα ιεηηνπξγεί πιήξεηο
ηξαπεδηθέο κνλάδεο ζε ρψξεο κε ζεκαληηθή παξνπζία ειιεληθνχ θαη θππξηαθνχ ζηνηρείνπ.
Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2006, ν Όκηινο δηελήξγεζε αχμεζε θεθαιαίνπ χςνπο €10 εθαη., ην νπνίν αλέβαζε θαη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο
ηνπ ζηε «Marfin Bank JSC Belgrade» ζην 92,82%. Σν επηέκβξην ηνπ 2006, θαηέζεζε δεκφζηα πξφηαζε γηα εμαγνξά ησλ
ελαπνκείλαλησλ κεηνρψλ. Ο Όκηινο εμαζθάιηζε αθφκε 61.058 κεηνρέο κε ζπλνιηθφ αληίηηκν €1,3 εθαη., αλεβάδνληαο ηε ζπλνιηθή
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ζπκκεηνρή ζε 95,23%. Σνλ Ηνχλην ηνπ 2007, ν Όκηινο αγφξαζε ηηο λέεο κεηνρέο πνπ εμέδσζε ε «Marfin Bank JSC Belgrade»,
έλαληη ζπλνιηθνχ αληηηίκνπ €30,1 εθαη. Σν πνζνζηφ ηνπ Οκίινπ ζηε «Marfin Bank JSC Belgrade» αλέξρεηαη ζήκεξα ζην 99%.
Ζ «Marfin Bank JSC Belgrade» ηδξχζεθε ην 1980 θαη έρεη σο έδξα ηεο ην Βειηγξάδη. Πξνζθέξεη έλα πιήξεο θάζκα ηξαπεδηθψλ
ππεξεζηψλ. Γηαζέηεη 27 θαηαζηήκαηα θαη επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο (business units). ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 εξγνδνηνχζε 461
ππαιιήινπο.
Ζ ηξαπεδηθή αγνξά ζηε εξβία κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί σο κία αλαπηπζζφκελε αγνξά κε αλακελφκελνπο ςεινχο ξπζκνχο
αλάπηπμεο θαη πξννπηηθέο, έρνληαο βέβαηα ηηο ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο κίαο αλαπηπζζφκελεο αγνξάο.
Ρνπκαλία
Ζ επέθηαζε ηνπ Οκίινπ ζηε Ρνπκαλία πξνέθπςε σο απνηέιεζκα ηεο ηξηπιήο ζπγρψλεπζεο, κεηαμχ ησλ νκίισλ ηεο «Λατθήο
Σξάπεδαο», ηεο «Μarfin Investment Group Α.Δ. πκκεηνρψλ» (πξψελ Marfin Financial Group) θαη ηεο «Δγλαηίαο Σξάπεδαο Α.Δ.»,
αθνχ έγηλε κέινο ηνπ Οκίινπ ε «Egnatia Bank (Romania) S.A.», θαζψο θαη ε «Egnatia Leasing Romania S.A.».
Ζ «Egnatia Bank (Romania) S.A.» (ε νπνία κεηνλνκάζηεθε ην Μάην ηνπ 2008 ζε «Marfin Bank (Romania) S.A.») είλαη εκπνξηθή
ηξάπεδα κε άδεηα γηα παξνρή ηνπ ζπλφινπ ησλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ
εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ ζηε Ρνπκαλία. Όζνλ αθνξά ηελ «Egnatia Leasing Romania S.A.», θχξηα δξαζηεξηφηεηά ηεο είλαη ε παξνρή
ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ ζε ηδηψηεο θαη επηρεηξήζεηο. Ζ «Marfin Bank (Romania) S.A.» δηαζέηεη ζήκεξα 27 θαηαζηήκαηα, ελψ
ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, εξγνδνηνχζε 369 ππαιιήινπο.
Οπθξαλία
Ο Όκηινο μεθίλεζε ηελ επέθηαζή ηνπ ην 2007, κε ηελ αγνξά ηνπ 99,21% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο «Marine Transport Bank»
ζηελ Οπθξαλία έλαληη £58,9 εθαη. Ζ εμαγνξά νινθιεξψζεθε ζηηο 18 επηεκβξίνπ, 2007 θαηφπηλ ιήςεο ησλ θαηά λφκσλ
απαηηνχκελσλ εγθξίζεσλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο Κχπξνπ θαη ηεο Οπθξαλίαο.
Ζ Marine Transport Bank είλαη ηξαπεδηθή αλψλπκε εηαηξεία πνπ ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ην λνκηθφ θαζεζηψο ηεο Οπθξαλίαο.
Πξνζθέξεη νινθιεξσκέλεο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο (universal bank) θαζψο δηαζέηεη άδεηεο γηα ηε δηεμαγσγή φισλ ησλ ηξαπεδηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ.
Σαπηφρξνλα κε ηελ εμαγνξά ηεο Marine Transport Bank, ν Όκηινο πξνρψξεζε ζηελ εμαγνξά ηξηψλ ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ ηεο
Marine Transport Bank ζηνλ ηνκέα ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ. πγθεθξηκέλα, εμαγνξάζηεθε ην 100% ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ ηεο «Investment Lease Company Renta», ην 91% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο «Premier Capital» θαη ην 81,24% ηνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Sintez Autoservice.
Σν Ννέκβξην 2010, ε «Open Joint-Stock Company Marine Transport Bank» κεηνλνκάζηεθε ζε «Public Joint-Stock Company
Marfin Bank». ήκεξα, δηαζέηεη ζήκεξα 61 θαηαζηήκαηα, ελψ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, εξγνδνηνχζε 1.228 ππαιιήινπο. Ζ
βάζε ηεο βξίζθεηαη ζηελ Οδεζζφ.
Δζζνλία
Ο Όκηινο ζπλέρηζε ηελ επέθηαζή ηνπ ην 2007, κε ηελ αγνξά ηνπ 50,12% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο «AS SBM Pank» ζηελ
Δζζνλία. Ζ εμαγνξά νινθιεξψζεθε ζηηο 28 επηεκβξίνπ 2007, θαηφπηλ ιήςεο ησλ θαηά λφκνλ απαηηνχκελσλ εγθξίζεσλ απφ ηηο
αξκφδηεο αξρέο ηεο Κχπξνπ θαη ηεο Δζζνλίαο.
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Ζ «AS SBM Pank» απνθηήζεθε απφ ηε «Μarfin Investment Group» ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε, κέζα ζηα πιαίζηα κείσζεο ηεο
ζπκκεηνρήο ηεο Δηαηξείαο ζην θεθάιαην ηεο MIG, θαη ηεο κεηαθνξάο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ ζηε
MPB, έλαληη ηηκήκαηνο £3,7 εθαη. Ζ «AS SBM Pank» ιεηηνπξγεί κε 4 θαηαζηήκαηα θαη πξνζθέξεη πιήξεηο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο θαη
πξντφληα ζηνπο πειάηεο ηεο. Ζ «AS SBM Pank» κεηνλνκάζηεθε ζε «Marfin Pank Eesti AS», κε ηζρχ απφ 14 Μαΐνπ, 2008. ηηο 31
Γεθεκβξίνπ 2010, εξγνδνηνχζε 46 ππαιιήινπο.
Μάιηα
Σν 2007, ν Όκηινο επεθηάζεθε, επίζεο, ζηε Μάιηα κε ηελ απφθηεζε ηνπ 43% πεξίπνπ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο «Lombard
Bank Malta Plc» («LBM»). Ζ «LBM» είλαη ε ηξίηε κεγαιχηεξε ηξάπεδα ηεο Μάιηαο, ε νπνία ιεηηνπξγεί θάησ απφ ηελ επνπηεία ηεο
Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Μάιηαο θαη είλαη εηζεγκέλε ζην ηνπηθφ ρξεκαηηζηήξην.
Ο Όκηινο αλαθνίλσζε ζηηο 16 Οθησβξίνπ, 2007 ηελ θαηάιεμε ζε ζπκθσλία κε ηνπο βαζηθνχο κεηφρνπο ηεο LBM, «BSI SA Lugano»
θαη άιινπο δηεζλείο επελδπηέο, γηα ηελ εμαγνξά ηνπ πην πάλσ πνζνζηνχ έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ €48,3 εθαη. Ζ LBM, ε νπνία ηδξχζεθε
ην 1969 θαη έρεη σο έδξα ηε Βαιέηα, πξνζθέξεη πιήξεηο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο θαη έρεη δίθηπν πνπ απνηειείηαη απφ 7 θαηαζηήκαηα.
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, εξγνδνηνχζε 802 ππαιιήινπο (ζπκπεξηιακβάλεηαη ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηεο Μάιηα Post).
Ζ απφθηεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ LBM εληάζζεηαη ζηε ζηξαηεγηθή ηεο MPB γηα επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζηελ
παξνρή ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ πςεινχ επηπέδνπ ζηνλ ηνκέα ησλ δηεζλψλ επηρεηξήζεσλ. Ζ Μάιηα, ηα ηειεπηαία ρξφληα,
εμειίζζεηαη ζε θέληξν επελδχζεσλ γηα δηεζλείο επηρεηξήζεηο. Ζ ζρεηηθή έγθξηζε ησλ επνπηηθψλ αξρψλ ηεο Κχπξνπ θαη ηεο
Μάιηαο ιήθζεθε ην Φεβξνπάξην ηνπ 2008, κε απνηέιεζκα ηελ νινθιήξσζε ηεο ζρεηηθήο ζπλαιιαγήο.
Ρσζία
ηηο 20 Γεθεκβξίνπ, 2007, ν Όκηινο αλαθνίλσζε ηελ εμαγνξά πνζνζηνχ ειέγρνπ ζηε ξσζηθή ηξάπεδα «OOO Rossiysky
Promyishlenny Bank» («Rosprombank»). Ζ Rosprombank είλαη ηαρχηαηα αλαπηπζζφκελε ηξάπεδα ζηε Ρσζία, κε ζεκαληηθή
δξαζηεξηφηεηα ζηε ρξεκαηνδφηεζε κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. Ζ Rosprombank δηαζέηεη δίθηπν 27 θαηαζηεκάησλ πνπ θαιχπηεη ηηο
κεγάιεο πφιεηο ηεο ρψξαο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ε Μφζρα, ε Αγία Πεηξνχπνιε θαη νη γχξσ πεξηνρέο. ηηο 31 Γεθεκβξίνπ
2010, εξγνδνηνχζε 556 ππαιιήινπο.
Ζ εμαγνξά ηεο Rosprombank έγηλε κέζσ εμαγνξάο πνζνζηνχ 50,04% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο «OAO RPB – Holding»,
ζηελ νπνία αλήθεη ε ξσζηθή ηξάπεδα, έλαληη €85 εθαη. Ζ ζπκθσλία απηή νινθιεξψζεθε ζηηο 4 επηεκβξίνπ 2008.
ηηο 31 Μαξηίνπ 2011, ε Σξάπεδα αλαθνίλσζε ηε ζχλαςε ζπκθσλίαο γηα ηελ εμαγνξά ηνπ ππνινίπνπ 49,96% ηεο Ρσζηθήο ζπγαηξηθήο
ηεο, OJSC RPB-Holding, κεηξηθήο εηαηξείαο ηεο OOO Rνssiysky Bank θαη ηεο OOO RPB-Leasing, έλαληη ηηκήκαηνο €51.6
εθαηνκκχξηα. Ζ νινθιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί θαηά ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2011, ππφ ηελ αίξεζε φισλ
ησλ θαλνληζηηθψλ εγθξίζεσλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο Κχπξνπ θαη ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο.
Γξαθεία Αληηπξνζσπείαο
Ο Όκηινο δηέζεηε κέρξη ηηο 29 Φεβξνπαξίνπ, 2008, πέληε Γξαθεία Αληηπξνζσπείαο ζε ηέζζεξηο ρψξεο: Ζ.Π.Α. (Νέα Τφξθε),
Καλαδάο (Σνξφλην θαη Μφληξεαι), Νφηηνο Αθξηθή (Johannesburg), θαη Ρσζία (Μφζρα).
Σα Γξαθεία Αληηπξνζσπείαο παξείραλ ελεκέξσζε, πιεξνθνξίεο θαη πξφζβαζε ζε φιν ην θάζκα ησλ πξντφλησλ θαη
ππεξεζηψλ ηνπ Οκίινπ. Δηδηθφηεξα, ηα Γξαθεία Αληηπξνζσπείαο ζηηο Ζ.Π.Α., ηνλ Καλαδά θαη ηε Νφηην Αθξηθή επηθεληξψλνληαλ
κε κεγάιε επηηπρία ζηελ ελεκέξσζε ησλ Διιήλσλ θαη Κππξίσλ νκνγελψλ ζηηο ρψξεο απηέο.
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Ζ ιεηηνπξγία ησλ Γξαθείσλ Αληηπξνζσπείαο ηφζν ζηε Νέα Τφξθε, ην ζεκαληηθφηεξν ρξεκαηννηθνλνκηθφ θέληξν ηνπ θφζκνπ,
φζν θαη ζην Σνξφλην θαη ζην Μφληξεαι ηνπ Καλαδά, έδσζε επθαηξίεο ζηνλ Όκηιν γηα ακθίδξνκε πξνψζεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ
ζε εηαηξείεο απφ ηε Βφξεην Ακεξηθή πνπ ελδηαθέξνληαλ γηα ηελ επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ή αλαδεηνχζαλ επθαηξίεο γηα
επελδχζεηο ζηελ Κχπξν θαη ζηελ Διιάδα ή ζε θππξηαθέο θαη ειιεληθέο εηαηξείεο πνπ ελδηαθέξνληαλ γηα πξνψζεζε ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζηε Βφξεην Ακεξηθή.
Μέζα ζηα πιαίζηα επηθέληξσζεο ηεο δηεζλνχο επέθηαζεο ηνπ Οκίινπ ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο
Σξάπεδαο, απνθάζηζε ζηηο 30 Ννεκβξίνπ, 2007, λα αλαζηείιεη ηε ιεηηνπξγία φισλ ησλ Γξαθείσλ Αληηπξνζσπείαο, εθηφο απφ ην
γξαθείν αληηπξνζσπείαο ζηε Μφζρα, κε ηειεπηαία εκεξνκελία ιεηηνπξγίαο ηελ 29ε Φεβξνπαξίνπ, 2008. ηηο 31 Γεθεκβξίνπ, ην
γξαθείν αληηπξνζσπείαο ζηε Μφζρα εξγνδνηνχζε 7 ππαιιήινπο.
Σν Γξαθείν Αληηπξνζσπείαο ζηε Μφζρα ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηηο ζρέζεηο ηεο MPB κε ζεκαληηθέο εηαηξείεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ρψξεο
ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Κχπξν ζε δηεζλή βάζε ή ελδηαθέξνληαη γηα αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ θαη δηεζλψλ εξγαζηψλ ζηελ Κχπξν θαη ζηελ Διιάδα.
Πξόζβαζε ζε Άιιεο Αγνξέο
Ζ Σξάπεδα έρεη αλαπηχμεη κεγάιν δίθηπν αληαπνθξηηξηψλ ηξαπεδψλ θαη έρεη ζπλάςεη εηδηθέο ζπκθσλίεο κε επηιεγκέλεο ηξάπεδεο
δηεζλψο. Μέζσ ησλ ζπλεξγαζηψλ ηεο, ε Σξάπεδα εμαζθαιίδεη ηελ πξφζβαζε ηνπ πειαηνινγίνπ ηεο ζε έλα κεγάιν αξηζκφ μέλσλ
αγνξψλ θαη πεηπραίλεη ειθπζηηθνχο φξνπο ζπλεξγαζίαο.

4.4

Αλάιπζε Δηζνδήκαηνο θαη Υαξηνθπιαθίνπ Υνξεγήζεσλ

Ο Όκηινο ιεηηνπξγεί έμη θχξηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο ζε παγθφζκηα βάζε:
• Δπηρεηξεκαηηθή θαη επελδπηηθή ηξαπεδηθή, πνπ πεξηιακβάλεη φιε ηελ εκπνξηθή θαη επελδπηηθή ηξαπεδηθή εξγαζία απφ εηαηξηθνχο
πειάηεο.
• Ληαληθή ηξαπεδηθή, πνπ πεξηιακβάλεη φιε ηελ εκπνξηθή ηξαπεδηθή εξγαζία απφ ιηαληθνχο πειάηεο.
• Γηαρείξηζε πεξηνπζίαο, πνπ πεξηιακβάλεη φιε ηελ εξγαζία απφ εχπνξνπο πειάηεο (ηξαπεδηθή εξγαζία θαη δηαρείξηζε
πεξηνπζίαο).
• Γηεζλείο επηρεηξήζεηο, πνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο εξγαζίεο απφ ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη ζε δηεζλείο επηρεηξήζεηο.
• Γηαρείξηζε δηαζεζίκσλ θαη αγνξψλ, πνπ πεξηιακβάλεη φιε ηε δξαζηεξηφηεηα απφ ηε δηαρείξηζε δηαζεζίκσλ θαη αγνξψλ.
• πκκεηνρέο, επελδχζεηο θαη άιινη ηνκείο, πνπ πεξηιακβάλεη ηηο δηάθνξεο ζπκκεηνρέο θαη επελδχζεηο ηνπ Οκίινπ θαη φιεο ηηο
άιιεο εξγαζίεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζε θαλέλα απφ ηνπο άιινπο ηνκείο θαη θακία απφ ηηο νπνίεο δελ απνηειεί μερσξηζηά
αλαθεξφκελν ηνκέα.

4.4.1

Αλάιπζε Δηζνδήκαηνο Καηά Σνκέα Γξαζηεξηόηεηαο

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, παξαηίζεηαη ε αλάιπζε ηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο ηνπ Οκίινπ θαηά ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο γηα ηα
έηε 2008, 2009 θαη 2010.
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ΣΟΜΔΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

31.12.2010
€ „000

%

31.12.2009
€ „000

%

31.12.2008
€ „000

%

Μεγάιεο επηρεηξήζεηο θαη επελδπηηθή ηξαπεδηθή

337.670

33%

342.780

32%

381.335

35%

Ληαληθή ηξαπεδηθή

399.203

39%

345.916

32%

420.081

39%

Γηαρείξηζε πεξηνπζίαο

32.627

3%

57.006

5%

123.851

11%

Γηεζλείο επηρεηξήζεηο

75.776

7%

99.562

9%

189.873

18%

171.038

17%

219.062

21%

9.322

1%

27.289

3%

22.794

2%

52.411

5%

(31.193)

(2)%

(12.267)

(1%)

(91.587)

(9%)

1.012.410

100%

1.074.853

100%

1.085.286

100%

Γηαρείξηζε δηαζεζίκσλ θαη αγνξψλ
πκκεηνρέο, επελδχζεηο θαη άιινη ηνκείο
Αλαπξνζαξκνγέο ελνπνίεζεο
ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΔΡΓΑΗΔ

Πεγή: Επεμεξγαζία νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ από ηελ Τξάπεδα.

4.4.2

Αλάιπζε Δηζνδήκαηνο Καηά Γεσγξαθηθό Σνκέα

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, παξαηίζεηαη ε αλάιπζε ηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο ηνπ Οκίινπ θαηά γεσγξαθηθφ ηνκέα γηα ηα έηε
2008, 2009 θαη 2010.

ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΟ ΣΟΜΔΑ
ΔΛΔΓΜΔΝΑ
31.12.2010
€ „000

%

ΔΛΔΓΜΔΝΑ
31.12.2009
€ „000

%

ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΜΔΝΑ
ΔΛΔΓΜΔΝΑ
31.12.2008
€ „000

%

Κχπξνο

449.597

43%

459.988

43%

500.579

46%

Διιάδα

416.051

40%

438.725

41%

404.721

37%

Άιιεο ρψξεο

177.955

17%

176.140

16%

179.986

17%

1.043.603

100%

1.074.853

100%

1.085.286

100%

ΤΝΟΛΗΚΟ ΔΗΟΓΖΜΑ

4.4.3

Αλάιπζε Υαξηνθπιαθίνπ Υνξεγήζεσλ Καηά Σνκέα Οηθνλνκηθήο Γξαζηεξηόηεηαο

ηνλ πην θάησ πίλαθα, παξαηίζεηαη ε αλάιπζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ρνξεγήζεσλ ηνπ Οκίινπ θαηά ηνκέα νηθνλνκηθήο
δξαζηεξηφηεηαο γηα ηα έηε 2008, 2009 θαη 2010.
ΣΟΜΔΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

31.12.2010
€ „000

%

31.12.2009
€ „000

%

31.12.2008
€ „000

%

Δκπφξην

3.356.673

13%

3.303.123

13%

2.988.865

13%

Βηνκεραλία

1.195.690

5%

1.230.601

5%

1.136.746

5%

Σνπξηζκφο

1.289.076

5%

1.066.367

4%

943.781

4%

Αθίλεηα θαη θαηαζθεπέο

4.706.614

18%

4.480.627

18%

3.946.880

17%

10.103.243

38%

9.962.856

40%

8.832.882

38%

6.780.514

26%

5.850.218

23%

6.302.934

26%

Πξνζσπηθά, επαγγεικαηηθά θαη ηδηνθαηνίθεζε
Άιινη ηνκείο

27.431.810

25.893.792

24.152.088

Πξφβιεςε γηα απνκείσζε ησλ ρνξεγήζεσλ

(1.014.477)

(3%)

(811.629)

(3%)

(724.862)

(3%)

ΤΝΟΛΗΚΔ ΥΟΡΖΓΖΔΗ

26.417.333

100%

25.082.163

100%

23.427.226

100%

Πεγή: Επεμεξγαζία νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ από ηελ Τξάπεδα.
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Αλάιπζε Υαξηνθπιαθίνπ Υνξεγήζεσλ Καηά Γεσγξαθηθό Σνκέα

4.4.4

ηνλ πην θάησ πίλαθα παξαηίζεηαη ε αλάιπζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ρνξεγήζεσλ ηνπ Οκίινπ, θαηά γεσγξαθηθφ ηνκέα γηα ηα έηε
2008, 2009 θαη 2010.
ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΟ ΣΟΜΔΑ

31.12.2010
€ „000

%

31.12.2009
€ „000

%

31.12.2008
€ „000

%

Κχπξνο

10.429.910

39%

9.223.891

37%

8.552.258

37%

Διιάδα

11.664.688

44%

10.831.288

43%

9.836.975

42%

5.337.212

20%

5.838.613

23%

5.762.855

24%

Άιιεο ρψξεο

25.893.792

27.431.810

24.152.088

Πξφβιεςε γηα απνκείσζε ησλ ρνξεγήζεσλ

(1.014.477)

(3%)

(811.629)

(3%)

(724.862)

(3%)

ΤΝΟΛΗΚΔ ΥΟΡΖΓΖΔΗ

26.417.333

100%

25.082.163

100%

23.427.226

100%

Πεγή: Επεμεξγαζία νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ από ηελ Τξάπεδα.

4.5
4.5.1

Οξγαλσηηθή Γηάξζξσζε / Γνκή Οκίινπ
Οξγαλόγξακκα Οκίινπ

Πην θάησ, παξνπζηάδεηαη ην νξγαλφγξακκα ηνπ Οκίινπ κε ηηο ζεκαληηθφηεξεο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ
παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ. εκεηψλεηαη φηη, ζην νξγαλφγξακκα δελ πεξηιακβάλνληαη νη ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο.
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MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ

Laiki Bank (Guernsey) Ltd

Marfin Bank JSC Belgrade

ΚΤΠΡΟ
63,3%

Marfin CLR Public Co Ltd

100%

Λατθή Φάθηνξο Ληδ

100%

Παλεπξσπαηθή Αζθαιηζηηθή
Δηαηξεία Ληδ

100%

Φηιηθή Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία Ληδ

100%

99%

Δπελδπηηθή Σξάπεδα Διιάδνο Α.Δ.

96%

4,4%
94,5%

Marfin Global Asset
Management Α.Δ.Γ.Α.Κ.
100%

IBG Investments S.A.

Marfin Bank (Romania) S.A.

100%

Marfin Υξεκαηνδνηηθέο
Μηζζψζεηο Α.Δ.

100%

Marfin Factors & Forfaiters
Α.Δ.Π.Δ.Α.

100%
70%

Marfin Capital Partners Ltd

Marfin Pank Eesti AS

Lombard Bank Malta Plc

Public Joint-Stock Company
Marfin Bank

Closed Joint-Stock Company RPB
Holding
100%

99%

63%

48,9%

100%

50%

Rossisysky Promishlenny Bank Company Ltd
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4.5.2

Θπγαηξηθέο Δηαηξείεο

ηνλ πην θάησ πίλαθα παξαηίζεληαη νη θπξηφηεξεο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ γηα ηελ ηξηεηία 2008, 2009 θαη 2010.

ΟΝΟΜΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΥΧΡΑ
ΤΣΑΖ

ΔΚΓΟΜΔΝΟ
ΜΔΣΟΥΗΚΟ
ΚΔΦΑΛΑΗΟ
31.12.2010
€ „000

ΣΟΜΔΑ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

2010

2009

2008

Δπελδπηηθή Σξάπεδα Διιάδνο
Α.Δ.

96%

93%

89%

Διιάδα

110.427

Marfin Global Asset
Management Α.Δ.Γ.Α.Κ.

99%

99%

96%

Διιάδα

4.572

Marfin CLR Public Co Ltd

63,3%

54%

71%

Κχπξνο

97.142

Λατθή Σξάπεδα (Απζηξαιίαο)
2
Ληδ

100%

100%

100%

Απζηξαιία

60.901

Σξαπεδηθέο εξγαζίεο

Marfin Bank JSC Belgrade

99%

99%

98%

εξβία

52.594

Σξαπεδηθέο εξγαζίεο

Marfin Bank (Romania) S.A.

99%

99%

96%

Ρνπκαλία

57.224

Σξαπεδηθέο εξγαζίεο

100%

100%

100%

Οπθξαλία

33.774

Σξαπεδηθέο εξγαζίεο

50%

50%

50%

Ρσζία

26.686

Σξαπεδηθέο εξγαζίεο

Public Joint-Stock Company
Marfin Bank
Rossiysky Promyishlenny
Bank Company Ltd

Δπελδπηηθή
ηξαπεδηθή
Ακνηβαία θεθάιαηα
θαη δηαρείξηζε
ηδησηηθψλ
ραξηνθπιαθίσλ
Γηαρείξηζε
ραξηνθπιαθίνπ,
επελδπηηθέο θαη
ρξεκαηηζηεξηαθέο
ππεξεζίεο

63%

53%

53%

Δζζνλία

9.384

Σξαπεδηθέο εξγαζίεο

Lombard Bank Malta Plc

48,9%

44,9%

43%

Μάιηα

9.023

Σξαπεδηθέο εξγαζίεο

Laiki Bank (Guernsey) Ltd

100%

100%

100%

Guernsey

2.324

Σξαπεδηθέο εξγαζίεο

Marfin Υξεκαηνδνηηθέο
Μηζζψζεηο Α.Δ.

100%

100%

97%

Διιάδα

83.440

Marfin Factors & Forfaiters
Α.Δ.Π.Δ.Α.

100%

100%

97%

Διιάδα

10.870

Λατθή Φάθηνξο Ληδ

100%

100%

100%

Κχπξνο

855

Marfin Pank Eesti AS

Υξεκαηνδνηηθέο
κηζζψζεηο
Φάθηνξηλγθ,
πξνεμφθιεζε
ηηκνινγίσλ
Φάθηνξηλγθ,
πξνεμφθιεζε
ηηκνινγίσλ

Closed Joint-Stock Company
RPB Holding
Παλεπξσπατθή Αζθαιηζηηθή
Δηαηξεία Ληδ
Φηιηθή Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία
Ληδ

50%

50%

50%

Ρσζία

24.498

Δπελδπηηθή εηαηξεία

100%

100%

100%

Κχπξνο

14.025

Δπελδπηηθή εηαηξεία

100%

100%

100%

Κχπξνο

9.800

Δπελδπηηθή εηαηξεία

Cyprialife Ltd

100%

100%

100%

Κχπξνο

8.550

Δπελδπηηθή εηαηξεία

Βξεηαληθέο
Παξζέλνη
Νήζνη

2.239

Δπελδπηηθέο
ππεξεζίεο

IBG Investments S.A.

96%

93%

89%

Marfin Capital Partners Ltd

70%

70%

68%

-

-

-

Synergatis Plc
1

ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟ ΠΟΟΣΟ
ΤΜΜΔΣΟΥΖ 1

Ζλσκέλν
Βαζίιεην
Ζλσκέλν
Βαζίιεην

810
-

Γηαρείξηζε
επελδχζεσλ
Δηαηξεία εηδηθνχ
ζθνπνχ

Τν πξαγκαηηθό πνζνζηό ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη ηελ άκεζε ζπκκεηνρή ηεο Marfin Popular Bank Public Co Ltd θαη ηελ έκκεζε ζπκκεηνρή

κέζσ ησλ ζπγαηξηθώλ ηεο.
2

Σηηο 10 Μαξηίνπ, 2011, ε Τξάπεδα αλαθνίλσζε όηη νινθιεξώζεθε ε πώιεζε ηνπ 85% ηεο Laiki Bank Australia Ltd (LBA) ζηελ Bank of
Beirut s.a.l. (BOB), κεηά από εμαζθάιηζε ηεο απαξαίηεηεο έγθξηζεο από ηελ BOB ηεο Κεληξηθήο Τξάπεδαο ηνπ Ληβάλνπ, ε νπνία
εθθξεκνύζε.
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4.6

Υξεκαηννηθνλνκηθέο Πιεξνθνξίεο

4.6.1

πλνπηηθά Οηθνλνκηθά ηνηρεία

Ο Όκηινο θαηαξηίδεη εηήζηεο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο κε βάζε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο
(«ΓΠΥΑ»), νη νπνίεο δεκνζηνπνηήζεθαλ φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ θππξηαθή λνκνζεζία. Γηα ηα έηε 2008, 2009 θαη 2010, νη
ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο έρνπλ ζπλειεγρζεί απφ ηελ PricewaterhouseCoopers Limited, Λεπθσζία, θαη ηελ Grant
Thornton (Cyprus) Limited, Λεπθσζία.
εκεηψλεηαη φηη, ηα ινγηζηηθά πξφηππα πνπ απαηηνχληαη κε βάζε ηνπο πεξί Αμηψλ θαη Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ Νφκνπο θαη
Καλνληζκνχο είλαη ηα ΓΠΥΑ, ηα νπνία πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζπλάδνπλ κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξί
Δηαηξεηψλ Νφκνπ, Κεθ.113, ηεο Κχπξνπ.
Οη πξναλαθεξφκελεο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ελζσκαηψλνληαη ζην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν κε ηε κέζνδν ηεο
παξαπνκπήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Καλνληζκνχ 809/2004 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Οη Οηθνλνκηθέο
Καηαζηάζεηο ζα είλαη δηαζέζηκεο γηα επηζεψξεζε θαηά ηηο ζπλήζεηο Δξγάζηκεο Ζκέξεο, κεηαμχ ησλ σξψλ 8:30 π.κ. κέρξη 13:30
κ.κ., ζην εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο Σξάπεδαο γηα φιε ηελ πεξίνδν ηζρχνο ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, θαζψο θαη ζην
δηαδηθηπαθφ ρψξν ηνπ Οκίινπ (www.laiki.com).
Οη πην θάησ επηιεγκέλεο ζπλνπηηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα έηε 2008, 2009 θαη 2010, ζα πξέπεη λα δηαβαζηνχλ
ζε ζπλάξηεζε κε ηηο πιήξεηο εηήζηεο ειεγκέλεο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαη ηηο εθζέζεηο ειεγθηψλ γηα ηα ππφ
αλαθνξά έηε. Οη ειεγθηέο ηνπ Οκίινπ δελ έρνπλ εθθξάζεη νπνηαδήπνηε επηθχιαμε ή άξλεζε γλψκεο ζηηο εθζέζεηο ηνπο γηα ηα ππφ
αλαθνξά έηε.

4.6.1.1

πλνπηηθά Οηθνλνκηθά ηνηρεία γηα ηα Έηε 2008, 2009 θαη 2010

Σα πην θάησ ζπλνπηηθά ζηνηρεία γηα ηα έηε 2008, 2009 θαη 2010 βαζίδνληαη ζηηο εηήζηεο ειεγκέλεο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο
Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ γηα ηα ππφ αλαθνξά έηε, νη νπνίεο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηα ΓΠΥΑ θαη έρνπλ δεκνζηεπζεί φπσο
πξνβιέπεηαη απφ ηελ θππξηαθή λνκνζεζία.
Σν επηέκβξην 2008, ε Σξάπεδα νινθιήξσζε ηελ απνηίκεζε ηεο δίθαηεο αμίαο θαη ηνλ επηκεξηζκφ ηνπ ηηκήκαηνο εμαγνξάο
ηεο MTB. Με βάζε αλαπξνζαξκνγέο ζηελ πξνθαηαξθηηθή ινγηζηηθή πνπ αθνινπζήζεθε ζηηο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο
Καηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2007 ν Όκηινο αλαγλψξηζε €17,5 εθαη. άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
πνπ αθνξνχλ ηελ εθηηκνχκελε δίθαηε αμία ησλ θαηαζέζεσλ θαη ηηο πειαηεηαθέο ζρέζεηο. Σα απνηειέζκαηα έρνπλ επηβαξπλζεί
κε απνζβέζεηο ησλ άπισλ απηψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ χςνπο €1,8 εθαη. Έρεη επίζεο αλαγλσξηζηεί αλαβαιιφκελε
θνξνινγηθή ππνρξέσζε χςνπο €4,4 εθαη. ζε ζρέζε κε ηα πην πάλσ άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Σα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο
έρνπλ επίζεο αλαπξνζαξκνζηεί αλαθνξηθά κε ην κεξίδην ηνπο ζηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ αλαγλσξίζηεθαλ.
Δπίζεο, ν ελνπνηεκέλνο ηζνινγηζκφο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 έρεη αλαπξνζαξκνζηεί γηα λα αληηθαηνπηξίζεη ηηο αλαπξνζαξκνγέο
ζηελ πξνθαηαξθηηθή ινγηζηηθή ζε ζρέζε κε ηα πξνθαηαξθηηθά απνηειέζκαηα ηνπ επηκεξηζκνχ ηνπ ηηκήκαηνο αγνξάο γηα ηελ
απφθηεζε ηεο «Lombard Bank Malta Plc» θαη ηεο «Rossiysky Promyishlenny Bank Company Ltd (Rosprombank)».
Σν Μάξηην 2009, ε Σξάπεδα νινθιήξσζε ηελ απνηίκεζε ηεο δίθαηεο αμίαο θαη ηνλ επηκεξηζκφ ηνπ ηηκήκαηνο εμαγνξάο ηεο
«Lombard Bank Malta Plc.». Με βάζε αλαπξνζαξκνγέο ζηελ πξνθαηαξθηηθή ινγηζηηθή πνπ αθνινπζήζεθε ζηηο ελνπνηεκέλεο
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 ν Όκηινο αλαγλψξηζε ην 2009, κε αλαπξνζαξκνγή ζηα
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ζπγθξηηηθά πνζά, €10,5 εθαη. άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ εθηηκεκέλε αμία ησλ θαηαζέζεσλ θαη ηηο πειαηεηαθέο
ζρέζεηο. Σα απνηειέζκαηα έρνπλ επηβαξπλζεί κε απνζβέζεηο ησλ άπισλ απηψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ χςνπο €745.000. Έρεη
επίζεο αλαγλσξηζηεί αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε χςνπο €3,7 εθαη. ζε ζρέζε κε ηα πην πάλσ άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.
Σα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο έρνπλ επίζεο αλαπξνζαξκνζηεί αλαθνξηθά κε ην κεξίδην ηνπο ζηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ
αλαγλσξίζηεθαλ.
Σν επηέκβξην 2009, ε Σξάπεδα νινθιήξσζε ηελ απνηίκεζε ηεο δίθαηεο αμίαο θαη ηνλ επηκεξηζκφ ηνπ ηηκήκαηνο εμαγνξάο ηεο
«Rosprombank». Με βάζε αλαπξνζαξκνγέο ζηελ πξνθαηαξθηηθή ινγηζηηθή πνπ αθνινπζήζεθε ζηηο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο
Καηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 ν Όκηινο αλαγλψξηζε ην 2009, κε αλαπξνζαξκνγή ζηα ζπγθξηηηθά
πνζά, €10,6 εθαη. άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ εθηηκεκέλε αμία ησλ θαηαζέζεσλ θαη ηηο πειαηεηαθέο ζρέζεηο. Σα
απνηειέζκαηα έρνπλ επηβαξπλζεί κε απνζβέζεηο ησλ άπισλ απηψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ χςνπο €764.000. Έρεη επίζεο
αλαγλσξηζηεί αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε χςνπο €2,1 εθαη. ζε ζρέζε κε ηα πην πάλσ άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Σα
δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο έρνπλ επίζεο αλαπξνζαξκνζηεί αλαθνξηθά κε ην κεξίδην ηνπο ζηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ
αλαγλσξίζηεθαλ.
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ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ

ΔΛΔΓΜΔΝΑ
31.12.2010
€ „000

ΔΛΔΓΜΔΝΑ
31.12.2009
€ „000

ΔΛΔΓΜΔΝΑ
31.12.2008
€ „000

Έζνδα απφ ηφθνπο

1.553.320

1.573.434

2.028.151

Έμνδα απφ ηφθνπο

(843.777)

(937.646)

(1.283.747)

Καζαξά έζνδα από ηόθνπο

709.543

635.788

744.404

Έζνδα απφ δηθαηψκαηα θαη πξνκήζεηεο

243.091

269.589

339.548

Έμνδα απφ δηθαηψκαηα θαη πξνκήζεηεο

(42.610)

(41.676)

(52.809)

Καζαξά έζνδα από δηθαηώκαηα θαη πξνκήζεηεο

200.481

227.913

286.739

Κέξδνο/(δεκηά) απφ δηάζεζε θαη επαλεθηίκεζε αμηψλ

39.991

132.655

(67.696)

Έζνδα απφ εκπνξία ζπλαιιάγκαηνο

34.091

37.327

64.964

Άιια έζνδα

28.304

41.170

56.875

Έζνδα από εξγαζίεο

1.012.410

1.074.853

1.085.286

Έμνδα πξνζσπηθνχ

(386.202)

(368.749)

(349.749)

(56.162)

(57.222)

(50.519)

(203.403)

(198.532)

(190.957)

Απνζβέζεηο θαη απνκείσζε
Λεηηνπξγηθά έμνδα
Κέξδνο πξηλ απφ ηελ πξφβιεςε γηα
απνκείσζε ησλ ρνξεγήζεσλ
Πξφβιεςε γηα απνκείσζε ησλ ρνξεγήζεσλ
Κέξδνο πξηλ απφ ην κεξίδην θέξδνπο απφ
ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο
Μεξίδην θέξδνπο απφ ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο

366.643

450.350

494.061

(266.146)

(250.567)

(129.414)

100.497

199.783

364.647

14.177

18.014

2.528

Κέξδνο πξηλ από ηε θνξνινγία

114.674

217.797

367.175

Φνξνινγία

(25.446)

(47.418)

(56.024)

89.228

170.379

311.151

-

-

92.194

89.228

170.379

403.345

Μεηφρνπο ηεο Σξάπεδαο

87.080

173.872

394.563

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο

2.148

(3.493)

8.782

89.228

170.379

403.345

10,2

20,8

48,3

10,2

20,8

37,1

Κέξδνο κεηά ηε θνξνινγία από
ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο
Κέξδνο κεηά ηε θνξνινγία από κε
ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο
Κέξδνο έηνπο
Αλαινγεί ζε:

Κέξδνο αλά κεηνρή – γηα ην θέξδνο πνπ
αλαινγεί ζηνπο κεηόρνπο ηεο Σξάπεδαο
Κέξδνο αλά κεηνρή – ζελη
Κέξδνο αλά κεηνρή – γηα ην θέξδνο κεηά ηε
θνξνινγία από ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο
πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηόρνπο ηεο Σξάπεδαο
Κέξδνο αλά κεηνρή – ζελη
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ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ
ΔΛΔΓΜΔΝΑ

ΔΛΔΓΜΔΝΑ

ΔΛΔΓΜΔΝΑ

31.12.2010

31.12.2009

31.12.2008

€ „000

€ „000

€ „000

€ „000

Κέξδνο έηνπο

89.228

170.379

403.345

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο γηα ην έηνο

11.588

(12.997)

(68.388)

Δπαλεθηίκεζε θαη κεηαθνξά ζηα
απνηειέζκαηα απφ δηάζεζε θαη απνκείσζε
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε

(159.870)

120.008

(203.715)

7.453

4.602

3.302

Απφζβεζε δεκηάο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο
πψιεζε πνπ έρνπλ επαλαηαμηλνκεζεί
Καζαξά θέξδε/(δεκηέο) από
ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πώιεζε

(152.417)

124.610

(200.413)

11

314

(92)

(543)

349

-

(872)

596

-

16.402

(18.139)

26.978

(125.831)

94.733

(241.915)

(36.603)

265.112

161.430

Μεηόρνπο ηεο Σξάπεδαο

(39.529)

267.518

160.955

Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο

2.926

(2.406)

475

(36.603)

265.112

161.430

Δπαλεθηίκεζε αθηλήησλ
Αληηζηάζκηζε ηακεηαθώλ ξνώλ
Μεξίδην άιινπ ζπλνιηθνύ
εηζνδήκαηνο ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηώλ
Φνξνινγία ησλ ζηνηρείσλ άιινπ
ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο
Άιιν ζπλνιηθό εηζόδεκα/(δεκηά) γηα ην
έηνο, κεηά ηε θνξνινγία
πλνιηθό εηζόδεκα γηα ην έηνο
πλνιηθό εηζόδεκα πνπ αλαινγεί ζε:
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ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΗΟΛΟΓΗΜΟ

ΔΛΔΓΜΔΝΑ
31.12.2010
€ „000

ΔΛΔΓΜΔΝΑ
31.12.2009
€ „000

ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΜΔΝΑ
ΔΛΔΓΜΔΝΑ
31.12.2008
€ „000

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Μεηξεηά θαη θαηαζέζεηο κε Κεληξηθέο Σξάπεδεο
Οθεηιέο απφ άιιεο ηξάπεδεο
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη ζε
δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ
Υνξεγήζεηο

713.579

1.964.834

1.839.670

4.696.112

3.447.128

4.354.181

229.336

238.435

356.919

26.417.333

25.082.163

23.427.226

Υξεσζηηθνί ηίηινη δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ

3.960.788

3.395.068

938.295

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο
πψιεζε

2.278.411

3.564.893

3.606.173

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θξαηνχληαη
κέρξη ηε ιήμε

1.480.046

1.381.330

1.164.036

535.782

511.898

496.138

34.056

38.662

39.006

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο

127.185

91.958

85.375

Δπελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο

113.600

113.071

99.473
1.642.983

Άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Φφξνη εηζπξαθηένη

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

1.634.734

1.646.842

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα

68.322

57.626

42.819

Αθίλεηα θαη εμνπιηζκφο

291.202

294.455

274.858

42.580.486

41.828.363

38.367.152

Οθεηιέο ζε άιιεο ηξάπεδεο

10.649.850

10.470.876

6.863.205

Καηαζέζεηο πειαηψλ

25.508.361

23.885.776

24.828.269

Οκνινγηαθά δάλεηα

477.637

1.398.502

1.079.042

Γαλεηαθφ θεθάιαην

1.267.931

1.050.501

725.907

592.516

840.858

900.089

23.203

33.707

45.626

134.634

133.881

126.721

ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Τπνρξεώζεηο

Άιιεο ππνρξεψζεηο
Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο
Τπνρξεψζεηο γηα σθειήκαηα αθππεξέηεζεο
ύλνιν ππνρξεώζεσλ

284.980

255.019

228.717

38.939.112

38.069.120

34.797.576

834.799

720.930

705.607

2.252.897

2.179.146

2.144.141

447.815

735.846

580.073

3.535.511

3.635.922

3.429.821

Κεθάιαην θαη απνζεκαηηθά πνπ αλαινγνύλ ζηνπο
κεηόρνπο ηεο Σξάπεδαο
Μεηνρηθφ θεθάιαην
Απνζεκαηηθφ απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην
Απνζεκαηηθά
πκθέξνλ κεηνςεθίαο
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ
ύλνιν ππνρξεώζεσλ θαη ηδίσλ θεθαιαίσλ
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105.863
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139.755

3.641.374

3.759.243

3.569.576

42.580.486

41.828.363

38.367.152
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ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΛΛΑΓΧΝ ΣΑ ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ
ΓΗΑ ΣΑ ΔΣΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΑΝ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2008, 2009 ΚΑΗ 2010
ΑΝΑΛΟΓΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΟΤ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ
ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΖ
ΑΞΗΑ,
ΤΝΑΛ.
ΜΔΣΟΥΗΚΟ

ΤΠΔΡ ΣΟ

ΓΗΑΦΟΡΧΝ

ΑΠΟΘΔΜ.

ΤΜΦΔΡΟΝ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ

ΑΡΣΗΟ

ΚΑΗ ΑΛΛΑ

ΠΡΟΟΓΟΤ

ΜΔΗΟΦΖΦΗΑ

€ „000

€ „000

€ „000

€ „000

€ „000

€ „000

680.613

2.017.708

(45.074)

736.348

92.623

3.482.218

Δπαλεθηίκεζε θαη κεηαθνξά ζηα
απνηειέζκαηα απφ δηάζεζε
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε
κεηά ηε θνξνινγία θαη απφζβεζε
θέξδνπο/δεκηάο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο
πψιεζε πνπ έρνπλ επαλαηαμηλνκεζεί

-

-

(168.920)

-

(4.573)

(173.493)

Δπαλεθηίκεζε αθηλήησλ κεηά ηε
θνξνινγία

-

-

(319)

-

285

(34)

Άκπλα ζε ινγηδφκελε δηαλνκή

-

-

-

(245)

(98)

(343)

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο γηα ην έηνο

-

-

(64.369)

-

(4.019)

(68.388)

Μεηαθνξά απνζεκαηηθψλ δίθαηεο αμίαο
ζηα απνζεκαηηθά πξνζφδνπ

-

-

(190)

190

-

-

Μεηαθνξά απνζεκαηηθψλ απφ
πψιεζε ζπγαηξηθψλ

-

-

(3.207)

3.207

-

-

Κέξδνο πνπ αλαγλσξίζηεθε ζηα ίδηα
θεθάιαηα

-

-

(237.005)

3.152

(8.405)

(242.258)

Κέξδνο έηνπο

-

-

-

394.563

8.782

403.345

χλνιν αλαγλσξηζκέλσλ θεξδψλ γηα
ην 2008

-

-

(237.005)

397.715

377

161.087

28.420

126.717

-

(278.842)

-

(123.705)

-

(284)

-

-

-

(284)

1 Ηαλνπαξίνπ 2008

Μέξηζκα πνπ πιεξψζεθε θαη
επαλεπελδχζεθε
Έμνδα αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
Γηαθνξά απφ ηελ κεηαηξνπή ηνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζε Δπξψ

ΤΝΟΛΟ

(3.426)

-

3.426

-

-

-

Κφζηνο παξνρψλ πξνζσπηθνχ πνπ
εμαξηψληαη απφ ηελ αμία κεηνρψλ

-

-

-

3.780

105

3.885

Μεξίζκαηα πνπ πιεξψζεθαλ απφ
ζπγαηξηθέο

-

-

-

-

(1.850)

(1.850)

Αχμεζε θεθαιαίνπ ζπγαηξηθψλ

-

-

-

-

1.013

1.013

Δμαγνξά ζπγαηξηθψλ

-

-

-

-

70.146

70.146

Δπίδξαζε αιιαγψλ ζηα δηθαηψκαηα
κεηνςεθίαο απφ αιιαγέο κεξηδίσλ ζε
ζπγαηξηθέο θαη ινηπέο αιιαγέο

-

-

-

(275)

(22.659)

(22.934)

24.994

126.433

3.426

(275.337)

46.755

(73.729)
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ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΛΛΑΓΧΝ ΣΑ ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ
ΓΗΑ ΣΑ ΔΣΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΑΝ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2008, 2009 ΚΑΗ 2010 (ζπλέρεηα)

ΑΝΑΛΟΓΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΟΤ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ
ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ
ΓΗΚΑΗΖ ΑΞΗΑ,
ΤΝΑΛ.
ΜΔΣΟΥΗΚΟ

ΤΠΔΡ ΣΟ

ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ

ΑΠΟΘΔΜ.

ΤΜΦΔΡΟΝ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ

ΑΡΣΗΟ

ΑΛΛΑ

ΠΡΟΟΓΟΤ

ΜΔΗΟΦΖΦΗΑ

ΤΝΟΛΟ

€ „000

€ „000

€ „000

€ „000

€ „000

€ „000

705.607

2.144.141

(278.653)

858.726

139.755

3.569.576

Μέξηζκα πνπ πιεξψζεθε θαη
επαλεπελδχζεθε

10.409

17.144

-

(124.519)

-

(96.966)

Άκπλα ζε ινγηδφκελε δηαλνκή

-

-

-

(284)

(238)

(522)

Έμνδα αχμεζεο κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ

-

(834)

-

-

-

(834)

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2008 / 1
Ηαλνπαξίνπ 2009

Δπίδξαζε απφ ηε ζπγρψλεπζε ηεο
Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ. κε ηελ
Marfin Popular Bank Public Co Ltd

4.914

18.695

(25.124)

32.592

(31.077)

-

Μεηαθνξά απνζεκαηηθψλ δίθαηεο
αμίαο ζηα απνζεκαηηθά πξνζφδνπ

-

-

(2.029)

2.029

-

-

Κφζηνο παξνρψλ πξνζσπηθνχ πνπ
εμαξηψληαη απφ ηελ αμία κεηνρψλ

-

-

-

2.933

52

2.985

Μεξίζκαηα πνπ πιεξψζεθαλ απφ
ζπγαηξηθέο

-

-

-

-

(1.702)

(1.702)

Δπίδξαζε αιιαγψλ ζηα δηθαηψκαηα
κεηνςεθίαο απφ αιιαγέο κεξηδίσλ
ζε ζπγαηξηθέο θαη ινηπέο αιιαγέο

-

-

-

2.657

18.937

21.594

720.930

2.179.146

(305.806)

774.134

125.727

3.494.131

Κέξδνο έηνπο

-

-

-

173.872

(3.493)

170.379

Άιιν ζπλνιηθφ εηζφδεκα γηα ην έηνο,
κεηά ηε θνξνινγία

-

-

93.646

-

1.087

94.733

πλνιηθφ εηζφδεκα γηα ην έηνο
Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2009

-

-

93.646

173.872

(2.406)

265.112

720.930

2.179.146

(212.160)

948.006

123.321

3.759.243
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ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΛΛΑΓΧΝ ΣΑ ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ
ΓΗΑ ΣΑ ΔΣΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΑΝ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2008, 2009 ΚΑΗ 2010 (ζπλέρεηα)

ΑΝΑΛΟΓΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΟΤ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

ΜΔΣΟΥΗΚΟ
ΚΔΦΑΛΑΗΟ
€ „000

ΤΠΔΡ ΣΟ
ΑΡΣΗΟ
€ „000

ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ
ΓΗΚΑΗΖ ΑΞΗΑ,
ΤΝΑΛ.
ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ
ΑΛΛΑ
€ „000

720.930

2.179.146

(212.160)

948.006

123.321

3.759.243

8.613

4.965

-

(67.390)

-

(53.812)

105.256

73.952

-

(187.551)

-

(8.343)

-

-

-

34

71

105

Έμνδα αχμεζεο κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ

-

(5.166)

-

-

-

(5.166)

Μεηαθνξά απνζεκαηηθψλ
δίθαηεο αμίαο ζηα απνζεκαηηθά
πξνζφδνπ

-

-

(2.017)

2.017

-

-

-

-

-

2.480

19

2.499

-

-

-

-

(1.735)

(1.735)

Αχμεζε ζπκκεηνρήο ζε
πθηζηάκελεο ζπγαηξηθέο
εηαηξείεο

-

-

-

4.240

(18.739)

(14.499)

Λνηπέο αιιαγέο

-

-

-

(315)

-

(315)

1 Ηαλνπαξίνπ 2010
Μέξηζκα πνπ πιεξψζεθε θαη
επαλεπελδχζεθε

ΑΠΟΘΔΜ.
ΠΡΟΟΓΟΤ
€ „000

ΤΜΦΔΡΟΝ
ΜΔΗΟΦΖΦΗΑ
€ „000

ΤΝΟΛΟ
€ „000

Μέξηζκα ππφ κνξθή κεηνρψλ
Άκπλα ζε ινγηδφκελε δηαλνκή

Κφζηνο παξνρψλ πξνζσπηθνχ
πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία
κεηνρψλ
Μεξίζκαηα πνπ πιεξψζεθαλ
απφ ζπγαηξηθέο

834.799

2.252.897

(214.177)

701.521

102.937

3.677.977

Κέξδνο έηνπο

-

-

-

87.080

2.148

89.228

Άιιε ζπλνιηθή
(δεκηά)/εηζνδήκαηα γηα ην έηνο,
κεηά ηε θνξνινγία

-

-

(126.609)

-

778

(125.831)

-

-

(126.609)

87.080

2.926

(36.603)

834.799

2.252.897

(340.786)

788.601

105.863

3.641.374

πλνιηθή (δεκηά)/εηζνδήκαηα γηα
ην έηνο
Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2010
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Κύξηνη Γείθηεο Απόδνζεο
Πην θάησ παξαηίζεληαη νη θχξηνη δείθηεο απφδνζεο ηνπ Οκίινπ γηα ηα έηε 2008, 2009 θαη 2010.

31.12.2010

31.12.2009

31.12.2008

1,82%

1,72%

2,40%

104,0%

104,0%

94,4%

100

100

61

3,8%

7,7%

18,3%

Απφδνζε κέζνπ φξνπ ζηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ (RoA)

0,21%

0,42%

1,16%

Γείθηεο Δμφδσλ πξνο Έζνδα

63,8%

58,1%

54,5%

Καζαξφ πεξηζψξην επηηνθίνπ
Υνξεγήζεηο/Καηαζέζεηο
Πξνβιέςεηο πξνο ρνξεγήζεηο (κνλάδεο βάζεο)
Απνδνηηθφηεηα Δλζψκαησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (RoTE)

Πεγή: Επεμεξγαζία νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ από ηελ Τξάπεδα.

4.6.2

Διεγθηέο

Διεγθηέο ηεο Σξάπεδαο είλαη ν νίθνο PricewaterhouseCoopers Limited, Julia House, Θεκηζηνθιή Γέξβε 3, 1066 Λεπθσζία
(Αξηζκφο Πηζηνπνηεηηθνχ Άζθεζεο Δπαγγέικαηνο πλδέζκνπ Δγθεθξηκέλσλ Λνγηζηψλ Κχπξνπ (ΔΛΚ) 048/012) θαη ν νίθνο
Grant Thornton (Cyprus) Limited, Block C, Nimeli Court, Αγίνπ Νηθνιάνπ 41 - 49, Έγθσκε, Λεπθσζία (Αξηζκφο Πηζηνπνηεηηθνχ
Άζθεζεο Δπαγγέικαηνο πλδέζκνπ Δγθεθξηκέλσλ Λνγηζηψλ Κχπξνπ (ΔΛΚ) 005/054), νη νπνίνη δηνξίζηεθαλ ζπλειεγθηέο ηεο
Σξάπεδαο κε βάζε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 18 Απξηιίνπ 2007.
Οη PricewaterhouseCoopers Limited είλαη ειεγθηέο ηεο Σξάπεδαο απφ ην Γεθέκβξην ηνπ 2002 κε βάζε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ πνπ επηθπξψζεθε θαηά ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ζηηο 21 Μαΐνπ 2003, θαη έρνπλ ειέγμεη ηα έηε 2002 2010. Οη PricewaterhouseCoopers Limited αληηθαηέζηεζαλ ηνπο Deloitte & Touche, κέρξη ηφηε ειεγθηέο ηεο Σξάπεδαο. Οη
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηα έηε 2008, 2009 θαη 2010 έρνπλ ειεγρζεί απφ θνηλνχ απφ ηνπο νίθνπο PricewaterhouseCoopers
Limited θαη Grant Thornton (Cyprus) Limited.

4.7

Αλάιπζε Απνηειεζκάησλ θαη Πξόζθαηεο Σάζεηο

Παξαηίζεηαη πην θάησ, αλάιπζε ησλ ηζηνξηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπ Οκίινπ θαη ζηνηρεία γηα ηηο πξφζθαηεο ηάζεηο.

4.7.1

Αλάιπζε Ηζηνξηθώλ Απνηειεζκάησλ

ΑΝΑΛΤΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 2008
Καηά ην έηνο 2008, ν Όκηινο πέηπρε ζεκαληηθή αλάπηπμε κεγεζψλ ζε φινπο ηνπο γεσγξαθηθνχο ηνκείο δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπ
(Κχπξνο, Διιάδα θαη Γηεζλέο Γίθηπν) θαη ζεηηθά νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα παξά ην αξλεηηθφ δηεζλέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Σν
ζχλνιν ελεξγεηηθνχ ηνπ Οκίινπ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 μεπέξαζε ηα €38 δηζ. ζεκεηψλνληαο εηήζηα αχμεζε 27% ζε ζρέζε κε
31 Γεθεκβξίνπ 2007.
Παξά ην δπζρεξέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ην νπνίν επεξέαζε ηα απνηειέζκαηα, δηαηεξήζεθαλ ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ Οκίινπ
κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη ε εχξσζηε θεθαιαηαθή ζέζε θαζψο θαη ε αλαγθαία ξεπζηφηεηα πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηηο
πξνθιήζεηο ηνπ κέιινληνο.
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Σφζν νη ζπλνιηθέο ρνξεγήζεηο φζν θαη νη θαηαζέζεηο ηνπ Οκίινπ θαηέγξαςαλ εηήζηα άλνδν ηεο ηάμεο ηνπ 33% θαη 20%
αληίζηνηρα, θαζνδεγνχκελεο απφ ηε δηεχξπλζε ηνπ δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ θαη ηελ επέθηαζε ηεο πειαηεηαθήο βάζεο. Ζ
ξεπζηφηεηα ηνπ Οκίινπ είλαη ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα κε ην δείθηε ρνξεγήζεσλ πξνο θαηαζέζεηο λα βξίζθεηαη ζην πνιχ
ηθαλνπνηεηηθφ, γηα ηα ειιεληθά θαη επξσπατθά ηξαπεδηθά δεδνκέλα, πνζνζηφ 94%.
Οη ρνξεγήζεηο ηνπ Οκίινπ ζε ρψξεο εθηφο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Κχπξνπ, άγγημαλ ηα €2,8 δηζ., ή 12% ηνπ ζπλφινπ. Σν 95% ησλ
ζπλνιηθψλ ρνξεγήζεσλ ηνπ Οκίινπ είλαη ζε αλαπηπγκέλεο αγνξέο, ελψ κφλν ην 5% αθνξά ρνξεγήζεηο ζε ρψξεο ηεο
Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο.
Ζ πνηφηεηα ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ρνξεγήζεσλ ηνπ Οκίινπ παξνπζηάδεη βειηίσζε σο απνηέιεζκα ησλ επελδχζεσλ γηα
αλαβάζκηζε ηεο δηαρείξηζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη ησλ ζπλερψλ πξνζπαζεηψλ γηα αλάθηεζε νθεηιψλ πνπ παξνπζηάδνπλ
θαζπζηέξεζε. Σν πνζνζηφ ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ ρνξεγήζεσλ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ρνξεγήζεσλ ηνπ Οκίινπ κεηψζεθε ζε
4,3% ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 ζε ζρέζε κε 4,8% ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2007. Δπίζεο, ην πνζνζηφ θάιπςεο ησλ κε
εμππεξεηνχκελσλ ρνξεγήζεσλ κε πξνβιέςεηο αλήιζε ζην 61% ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008. Παξάιιεια, ν Όκηινο δηαηήξεζε εηήζην
θφζηνο πξνβιέςεσλ χςνπο 61 κνλάδσλ βάζεο επί ησλ ρνξεγήζεσλ, ελψ ην αληίζηνηρν θφζηνο γηα ην δ΄ ηξίκελν ηνπ 2008 ήηαλ
99 κνλάδεο βάζεο.
Σα θαζαξά θέξδε ηνπ Οκίινπ πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο γηα ην έηνο 2008 αλήιζαλ ζε €394,6 εθαη. θαη είλαη κεησκέλα θαηά
30% έλαληη ηνπ 2007 πνπ ήηαλ €563,3 εθαη. Ζ δηαθνξά νθείιεηαη ζε έθηαθηα έζνδα απφ πψιεζε ζπκκεηνρψλ θαηά ην 2007. Σα
θέξδε ηνπ 2008 είλαη ειαθξά κεησκέλα ζε ζχγθξηζε κε ηηο πξνβιέςεηο ιφγσ ηεο επηδείλσζεο, εηδηθά θαηά ην Γεθέκβξην, ησλ
ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο αιιά θαη ζηελ απφθαζε γηα αχμεζε ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ δ‟ ηξηκήλνπ πξνθεηκέλνπ λα ζσξαθηζηεί ε
Σξάπεδα έλαληη κειινληηθψλ θηλδχλσλ.
Σα θαζαξά έζνδα απφ ηφθνπο αλήιζαλ ζε €744,4 εθαη. ζεκεηψλνληαο εηήζηα αχμεζε 12% ζε ζρέζε κε 31 Γεθεκβξίνπ 2007.
Αλαπξνζαξκφδνληαο γηα ηηο έθηαθηεο αλαθηήζεηο ηφθσλ ηνπ 2007, ε εηήζηα αχμεζε ζηα θαζαξά έζνδα απφ ηφθνπο αλέξρεηαη ζε 16%
θαη αλαδεηθλχεη ηελ εχξσζηε αλάπηπμε ησλ ρνξεγήζεσλ θαη θαηαζέζεσλ, παξά ηνπο αξλεηηθνχο παξάγνληεο πνπ επηθξαηνχζαλ.
ηνπο αξλεηηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ ηα θαζαξά έζνδα απφ ηφθνπο πεξηιακβάλνληαη: ε αλαπξνζαξκνγή ηνπ βαζηθνχ
επηηνθίνπ ζηελ Κχπξν ζην επηηφθην ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, πνπ νξίζηεθε ζαλ ην επηηφθην αλαθνξάο ηηκνιφγεζεο ησλ
δαλείσλ πνπ κεηαηξάπεθαλ απφ Λίξεο Κχπξνπ ζε Δπξψ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2008 (θαηφπηλ εγθπθιίνπ ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο
Κχπξνπ), ε κείσζε ησλ επηηνθίσλ ησλ ΖΠΑ πνπ κείσζαλ ηα έζνδα απφ ηηο θαηαζέζεηο ζε Γνιάξηα θπξίσο ζηηο δηεζλείο ηξαπεδηθέο
εξγαζίεο ζηελ Κχπξν, θαη ηέινο, ν έληνλνο αληαγσληζκφο ζε θαηαζέζεηο απφ ηξάπεδεο κε πεξηνξηζκέλε ξεπζηφηεηα ζηελ
Διιάδα θαη ζηελ Κχπξν.
Σα θαζαξά έζνδα απφ δηθαηψκαηα θαη πξνκήζεηεο ήηαλ κεησκέλα θαηά 7% ζε ζρέζε κε ην 2007 ζε €286,7 εθαη. ιφγσ ησλ
έθηαθησλ πξνκεζεηψλ πνπ εηζπξάρηεθαλ απφ ηε δεκφζηα πξφηαζε ηεο MIG θαη ησλ απμεκέλσλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ πξνκεζεηψλ
θαηά ην 2007. Σα ηξαπεδηθά έζνδα απφ δηθαηψκαηα θαη πξνκήζεηεο απμήζεθαλ θαηά 21% εηεζίσο ιφγσ ηεο δπλακηθήο αλάπηπμεο
ησλ δηεζλψλ εξγαζηψλ ζηελ Κχπξν θαη ηεο δηεχξπλζεο ηεο πειαηεηαθήο βάζεο ηνπ Οκίινπ.
Σα ζπλνιηθά ιεηηνπξγηθά έμνδα έθζαζαλ ηα €591,2 εθαη., απμεκέλα θαηά 11% ζε ζχγθξηζε κε 31 Γεθεκβξίνπ 2007.
Δμαηξνπκέλσλ ησλ εμφδσλ ησλ λέσλ ζπγαηξηθψλ πνπ ελνπνηνχληαη, ε αχμεζε ζηα ιεηηνπξγηθά έμνδα πεξηνξίδεηαη ζην 3%, σο
απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο γηα ζπλερή έιεγρν ησλ δαπαλψλ ιεηηνπξγίαο. Σα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ 2008 πεξηιάκβαλαλ ηα
ιεηηνπξγηθά έμνδα απφ ηελ ελνπνίεζε ηεο Οπθξαληθήο ηξάπεδαο «Marine Transport Bank» (ελνπνηείηαη απφ ην ηέηαξην ηξίκελν
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ηνπ 2007), ηεο «Lombard Bank Malta Plc» (ελνπνηείηαη απφ 1 Μαξηίνπ 2008) θαη ηεο Ρσζηθήο «Rosprombank» (ελνπνηείηαη απφ 1
επηεκβξίνπ 2008).
Σν Γεθέκβξην 2008 ε Σξάπεδα νινθιήξσζε ηε ζηξαηεγηθή ζπλεξγαζία ηεο κε ηε CNP Assurances κε ηελ πψιεζε ηνπ 50,1% ηνπ
πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηεο ζηνλ αζθαιηζηηθφ βξαρίνλα ηνπ Οκίινπ. Ο Όκηινο πξαγκαηνπνίεζε θέξδνο χςνπο €58,4 εθαη. Σν
θέξδνο απηφ καδί κε ηα θέξδε πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ γηα ην 2008 έθηαζαλ ζηα €92,2 εθαη.
θαη παξνπζηάδνληαη ζηελ Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε Λνγαξηαζκνχ Απνηειεζκάησλ ζηα θέξδε απφ κε ζπλερηδφκελεο
δξαζηεξηφηεηεο.
Δπηζεκαίλεηαη φκσο φηη ε Σξάπεδα, ρσξίο λα έρεη ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα ελίζρπζεο ηξαπεδψλ ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο δηαηεξεί
ηζρπξφ δείθηε Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο 10,1%, κε Γείθηε Πξσηνβάζκησλ Κεθαιαίσλ (Tier 1) 8,1%. εκεηψλεηαη φηη νη δείθηεο απηνί
παξνπζηάδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ κεξίζκαηνο γηα ην έηνο 2008, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Κεληξηθήο
Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ.
ΑΝΑΛΤΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 2009
Καηά ην έηνο 2009, ην ζχλνιν ελεξγεηηθνχ ηνπ Οκίινπ μεπέξαζε ηα €41,8 δηζ. ζεκεηψλνληαο εηήζηα αχμεζε 9% ζε ζρέζε
κε 31 Γεθεκβξίνπ 2008 παξά ηηο δπζκελείο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. Παξά ηηο ζπλερηδφκελεο αληίμνεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζε
φιεο ηηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ν Όκηινο, ην δαλεηαθφ ραξηνθπιάθην απμήζεθε θαηά 7% ζε εηήζηα
βάζε ζε €25,9 δηζ., σο απνηέιεζκα ηεο θαηά 9% εηήζηαο αλφδνπ πνπ παξνπζίαζαλ ηα δάλεηα ζηελ Κχπξν, 7% ζηελ
Διιάδα θαη 4% ζηηο δηεζλείο αγνξέο. Σα ζηεγαζηηθά δάλεηα απμήζεθαλ θαηά 12% ζε εηήζηα βάζε ζε €4,4 δηζ., θαη
αληηπξνζσπεχνπλ ην 17% ηνπ ζπλφινπ ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ έλαληη 16% ην 2008. Αληίζεηα ηα θαηαλαισηηθά δάλεηα
παξνπζίαζαλ κείσζε θαηά 1% ζε εηήζηα βάζε θαη δηακνξθψζεθαλ ζε €3,9 δηζ., κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην ζχλνιν ηνπ
δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ λα κεηψλεηαη ζε 15% ην 2009 απφ 17% ην 2008. Σν ζχλνιν ησλ δαλείσλ ιηαληθήο ηξαπεδηθήο
απμήζεθε θαηά 5% ζε €8,3 δηζ. Σα επηρεηξεκαηηθά δάλεηα εληζρχζεθαλ θαηά 8% ζε €17,6 δηζ., αληηπξνζσπεχνληαο ην 68%
ηνπ ζπλνιηθνχ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ. Ο Όκηινο πέηπρε λα δηεπξχλεη ην κεξίδην αγνξάο ηνπ ζηα δάλεηα ζηελ Διιάδα ζε
5,4% ζην ηέινο ηνπ 2009 έλαληη 5,1% ην 2008.
Οη θαηαζέζεηο ζεκείσζαλ νξηαθή κείσζε θαηά 4% ζε εηήζηα βάζε θαη δηακνξθψζεθαλ ζε €23,9 δηζ., αληηθαηνπηξίδνληαο ηελ
ακπληηθή πνιηηηθή ηνπ Οκίινπ ζηελ πξνζέιθπζε θαηαζέζεσλ. Παξά ηελ νξηαθή κείσζε ησλ θαηαζέζεσλ θαηά 4% ζηελ Κχπξν
θαη 7% ζηελ Διιάδα ζε εηήζηα βάζε, νη δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο παξνπζίαζαλ 20% αχμεζε, αληαλαθιψληαο ηελ επηηπρία ησλ
πξνζπαζεηψλ γηα βειηίσζε ηνπ δείθηε ρνξεγήζεσλ πξνο θαηαζέζεηο ζηηο άιιεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. Ο δείθηεο ρνξεγήζεσλ
πξνο θαηαζέζεηο δηακνξθψζεθε ζην 105% ην Γεθέκβξην ηνπ 2009 έλαληη 94% ην Γεθέκβξην ηνπ 2008 θαη παξακέλεη έλαο απφ ηνπο
πην ηθαλνπνηεηηθνχο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο ηξάπεδεο. Οη θαηαζέζεηο ηεο δηεζλήο ηξαπεδηθήο (ΗΒΒ) κεηψζεθαλ θαηά 4% ζε εηήζηα βάζε
ζε €4,4 δηζ., ιφγσ ηεο αλαηίκεζεο ηνπ επξψ έλαληη ηνπ δνιαξίνπ Ζ.Π.Α. θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2009, θαζψο θαη ησλ αληίμνσλ
ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο.
Σα ππφ δηαρείξηζε θεθάιαηα πξνζέγγηζαλ ηα €8,6 δηζ. ην Γεθέκβξην ηνπ 2009 ζε ζρέζε κε €7,9 δηζ. ην Γεθέκβξην ηνπ 2008. Σν
ζχλνιν ησλ θεθαιαίσλ ησλ πειαηψλ ηεο ηδησηηθήο ηξαπεδηθήο (private banking) απμήζεθε θαηά €200 εθαη. ζηελ Διιάδα θαη ηελ
Κχπξν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2009 θαη άγγημε ηα €4,2 δηζ.
Σα θαζαξά θέξδε ηνπ Οκίινπ πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο γηα ην έηνο 2009 δηακνξθψζεθαλ ζε €173,9 εθαη. έλαληη €394,6
εθαη. ην 2008. Σα θέξδε αλά κεηνρή δηακνξθψζεθαλ ζε €0,208. Σα θαζαξά έζνδα απφ ηφθνπο αλήιζαλ ζε €635,8 εθαη.,
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κεησκέλα θαηά 15% ζε εηήζηα βάζε. Σα έζνδα απφ δηθαηψκαηα θαη πξνκήζεηεο αλήιζαλ ζε €227,9 εθαη. ζεκεηψλνληαο κείσζε
21% ζε εηήζηα βάζε ελψ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη άιια έζνδα αλήιζαλ ζε €211,2 εθαη., ζεκαληηθά απμεκέλα ζε ζρέζε κε ην
νηθνλνκηθφ έηνο 2008, ιφγσ ηεο βειηίσζεο πνπ παξαηεξήζεθε ζηηο αγνξέο ησλ νκνιφγσλ. πλεπψο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2009,
παξά ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, ηα ζπλνιηθά έζνδα απφ εξγαζίεο δηακνξθψζεθαλ ζε €1.074,9 εθαη. δειαδή πεξίπνπ ζηα
ίδηα επίπεδα κε ην 2008, απνδεηθλχνληαο ηελ ηθαλφηεηα ηνπ Οκίινπ λα επηζηξέςεη ζηα επίπεδα θεξδνθνξίαο πξν ηεο θξίζεο.
Σέινο, ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα απμήζεθαλ θαηά 6% ζε €624,5 εθαη. Ζ κεησκέλε αχμεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ είλαη απνηέιεζκα
ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαδηνξγάλσζεο ηνπ Οκίινπ πνπ ζηνρεχεη ζηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο.
Σα θαζαξά έζνδα απφ ηφθνπο απφ ηηο δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο απμήζεθαλ θαηά 18% ζε εηήζηα βάζε θαη αλήιζαλ ζε €117,3
εθαη. ην 2009, ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο βειηίσζεο πνπ παξνπζίαζαλ νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Ρνπκαλίαο, ηεο Οπθξαλίαο, ηεο Ρσζίαο,
ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ηεο Μάιηαο. Σν θαζαξφ πεξηζψξην επηηνθίνπ έδεημε ζηαζεξή βειηίσζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο
θαη απμήζεθε απφ 3,07% ην α‟ ηξίκελν ηνπ 2009 ζε 3,42% ζην δ‟ ηξίκελν ηνπ 2009. Ζ δηάξζξσζε ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ
δηεζλψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ βειηηψζεθε πεξαηηέξσ, φπσο αληηθαηνπηξίδεηαη ζην ρακειφηεξν δείθηε ρνξεγήζεσλ πξνο
θαηαζέζεηο, ν νπνίνο κεηψζεθε απφ 144% ην Γεθέκβξην 2008 ζε 123% ην Γεθέκβξην 2009.
Ζ θεθαιαηαθή επάξθεηα ηνπ Οκίινπ παξακέλεη ηζρπξή. ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009, ν δείθηεο πξσηνβάζκησλ θεθαιαίσλ (Tier 1)
αλήιζε ζε 9,1% θαη ν δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ζε 11,5%, ελψ ηα βαζηθά πξσηνβάζκηα θεθάιαηα ζπλεηζέθεξαλ 85% ζηα
ζπλνιηθά πξσηνβάζκηα θεθάιαηα θαη 67% ζηα ζπλνιηθά επνπηηθά θεθάιαηα. Σα επνπηηθά θεθάιαηα ηνπ Οκίινπ απμήζεθαλ θαηά
22% ζε €3 δηζ.
ΑΝΑΛΤΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 2010
Έζνδα & έμνδα
Σα θαζαξά έζνδα απφ ηφθνπο απμήζεθαλ θαηά 12% ζε εηήζηα βάζε θαη δηακνξθψζεθαλ ζε €709.5 εθαη. Σν 2010, θπξίσο ιφγσ
ηεο αχμεζεο ηνπ ελεξγεηηθνχ, αιιά θαη ηνπ βειηησκέλνπ θαζαξνχ πεξηζσξίνπ επηηνθίνπ. Σν θαζαξφ πεξηζψξην επηηνθίνπ
απμήζεθε θαηά 10 κνλάδεο βάζεο ζε εηήζηα βάζε απφ 1.72% ην 2009 ζε 1.82% ην 2010. Ζ βειηίσζε ηνπ πεξηζσξίνπ νθείιεηαη
θπξίσο ζηελ πεξαηηέξσ αλαηηκνιφγεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην δαλεηαθφ ραξηνθπιάθην ζηελ Διιάδα. Σα θαζαξά έζνδα
απφ δηθαηψκαηα θαη πξνκήζεηεο ην 2010 ήηαλ κεησκέλα θαηά 12% ζε εηήζηα βάζε ζε €200.5 εθαη., θπξίσο ιφγσ ηεο ρακειήο
δξαζηεξηφηεηαο ζηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο θαη ηε ιηαληθή ηξαπεδηθή. Σα νξγαληθά έζνδα απφ ηξαπεδηθέο εξγαζίεο
εληζρχζεθαλ θαηά 5% ζε εηήζηα βάζε ζε €910.0 εθαη. ην 2010, αληηθαηνπηξίδνληαο ηε δηαξθή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ
εηζνδεκάησλ. Σα ζπλνιηθά έζνδα ζεκείσζαλ κείσζε θαηά 6% ζε εηήζηα βάζε ζε €1,012.4 εθαη. ην 2010, επεξεαζκέλα θπξίσο
απφ ηελ θαηά 52% κείσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη άιισλ εζφδσλ. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη άιια έζνδα αλήιζαλ ζε
€102.4 εθαη. ην 2010 απφ €211.2 εθαη. ην 2009, θαζψο ην 2010 απεδείρζε κηα πνιχ δχζθνιε ρξνληά γηα ηηο ρξεκαηαγνξέο. Σα
ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ Οκίινπ ήηαλ 3% απμεκέλα ζε εηήζηα βάζε θαη δηακνξθψζεθαλ ζε €645.8 εθαη. Ο κεηνχκελνο ξπζκφο
αχμεζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ απφ 8% ζε εηήζηα βάζε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2010, ζε 7% ζε εηήζηα βάζε ην επηέκβξην 2010 θαη
ζε 3% ζε εηήζηα βάζε ην Γεθέκβξην 2010, αληηθαηνπηξίδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πηνζέηεζεο ελφο απζηεξνχ
πξνγξάκκαηνο αλαδηάξζξσζεο, ην νπνίν ζηνρεχεη ζε πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ θφζηνπο. Ζ νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο ηεο
Marfin Popular Bank κε ηελ Marfin Egnatia Bank, ζα νδεγήζεη ζε αλαδηάξζξσζε δηαθφξσλ κνλάδσλ θαη εξγαζηψλ ηνπ Οκίινπ
θαη πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ θφζηνπο.
Κεξδνθνξία
Σα θαζαξά θέξδε ηνπ Οκίινπ γηα ην έηνο 2010, δηακνξθψζεθαλ ζε €95.3 εθαη., εμαηξνπκέλεο ηεο έθηαθηεο θνξνινγηθήο
εηζθνξάο χςνπο €8.2 εθαη. πνπ θαηαβιήζεθε ην β΄ ηξίκελν 2010. Σα θαζαξά θέξδε ηνπ Οκίινπ γηα ην έηνο 2010 πνπ αλαινγνχλ
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ζηνπο κεηφρνπο άγγημαλ ηα €87.1 εθαη. έλαληη €173.9 εθαη. ην 2009, επεξεαζκέλα θπξίσο απφ ηα ρακειφηεξα, θαηά 52%,
ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα ηνπ Οκίινπ ηελ ίδηα πεξίνδν.
Γάλεηα & θαηαζέζεηο
Σν ζπλνιηθφ ραξηνθπιάθην ρνξεγήζεσλ ηνπ Οκίινπ ζεκείσζε αχμεζε 5% ζε εηήζηα βάζε ην 2010, μεπεξλψληαο ην ξπζκφ
αχμεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν. Οη θχξηνη κνρινί αχμεζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ρνξεγήζεσλ ηνπ Οκίινπ είλαη αλά
θαηεγνξία πξντφληνο, ηα επηρεηξεκαηηθά θαη ζηεγαζηηθά δάλεηα, θαη αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή ε Κχπξνο θαη νη δηεζλείο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ, ηδηαίηεξα ζηε εξβία, ηε Ρσζία θαη ηελ Οπθξαλία. ηελ Διιάδα ην ραξηνθπιάθην ρνξεγήζεσλ
απμήζεθε νξηαθά ζε εηήζηα βάζε αθνινπζψληαο ηε κεηαβνιή ηεο Διιεληθήο αγνξάο. ηελ Κχπξν, ην ραξηνθπιάθην
ρνξεγήζεσλ εληζρχζεθε θαηά 12%, μεπεξλψληαο ζεκαληηθά ηελ Κππξηαθή αγνξά πνπ θηλήζεθε αλνδηθά θαηά 6%, θπξίσο ιφγσ
ηεο αχμεζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θαη ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ ζηελ Κχπξν θαηά 16%. Σν ραξηνθπιάθην ρνξεγήζεσλ ηνπ
Οκίινπ απνηειείηαη απφ 69% δάλεηα πξνο επηρεηξήζεηο θαη 31% δάλεηα πξνο λνηθνθπξηά. Σα ζηεγαζηηθά δάλεηα αλήιζαλ ζε 18%
ηνπ ζπλνιηθνχ ραξηνθπιαθίνπ ρνξεγήζεσλ ην 2010, ζε ζρέζε κε 17% ην γ‟ ηξίκελν 2010. Σν πνζνζηφ ησλ θαηαλαισηηθψλ
δαλείσλ ζην ζχλνιν ησλ ρνξεγήζεσλ ππνρψξεζε ζε 13% ην 2010 έλαληη 14% ην γ΄ ηξίκελν 2010. ε εηήζηα βάζε, νη
θαηαζέζεηο ζεκείσζαλ αχμεζε 7% θαη αλήιζαλ ζε €25.5 δηζ., θπξίσο σο απνηέιεζκα ηεο ελίζρπζεο ησλ θαηαζέζεσλ ηεο
κνλάδαο ηεο Γηεζλνχο Σξαπεδηθήο ηνπ Οκίινπ ζηελ Κχπξν (άλνδνο 35% ζε εηήζηα βάζε), φπσο θαη ηεο ζεκαληηθήο αχμεζεο
ησλ θαηαζέζεσλ ησλ δηεζλψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ (άλνδνο 18% ζε εηήζηα βάζε).
Ρεπζηόηεηα & πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο
Σα πςειά επίπεδα ξεπζηφηεηαο πνπ δηαηεξεί ν Όκηινο ηνλ θαηαηάζζνπλ αλάκεζα ζηνπο πην πγηείο ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν. Παξά
ηηο ζπλζήθεο πεξηνξηζκέλεο ξεπζηφηεηαο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά, ν ιφγνο δαλείσλ πξνο θαηαζέζεηο βειηηψζεθε θαηά 100
κνλάδεο βάζεο ζε εηήζηα βάζε θαη δηακνξθψζεθε ζε 104% ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο Marfin Popular
Bank απνηειείηαη 67% απφ θαηαζέζεηο, ελψ ε εμάξηεζε απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα θαη ηηο θαιπκκέλεο νκνινγίεο
(covered bonds) είλαη ρακειή. Ο λένο λφκνο γηα ηηο θαιπκκέλεο νκνινγίεο πνπ ζεζπίζηεθε ζηελ Κχπξν ην Γεθέκβξην 2010,
πξνζζέηεη κηα λέα πεγή ξεπζηφηεηαο ζηνλ Όκηιν, ε νπνία κφλν γηα ην 2011 αγγίδεη ηα €2 δηζ. Ο Όκηινο έρεη απνπιεξψζεη κε
επηηπρία πεξηζζφηεξα απφ €1 δηζ. ζε νκνινγίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010, ελψ ην αληίζηνηρν πνζφ γηα ην 2011 δηακνξθψλεηαη
ζε κφλν €500 εθαη.
Πνηόηεηα ελεξγεηηθνύ
Γηα ηε ρξήζε 2010, ε κέζε ηξηκεληαία κεηαβνιή ησλ λέσλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ δηακνξθψζεθε ζε €107 εθαη., κεησκέλε
θαηά 21% ζε εηήζηα βάζε, θπξίσο ιφγσ ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ ελεξγεηηθνχ ζηελ Κχπξν θαη ζηηο δηεζλείο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ, ηδηαίηεξα ζηε Ρσζία θαη ηε Ρνπκαλία. Γηα ηε ρξήζε 2010, ν δείθηεο κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ
αλήιζε ζε 7.3%, ζεκεηψλνληαο αχμεζε θαηά 20 κνλάδεο βάζεο έλαληη ηνπ 9κήλνπ ηνπ 2010 θαη 120 κνλάδεο βάζεο έλαληη ηνπ
2009, αιιά παξνπζηάδνληαο κείσζε έλαληη ηεο κέζεο αχμεζεο ηνπ δείθηε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ ηα ηειεπηαία
ηέζζεξα ηξίκελα πνπ δηακνξθψζεθε ζε 30 κνλάδεο βάζεο. O δείθηεο ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ επεξεάζηεθε επίζεο
απφ ηελ απνκφριεπζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ρνξεγήζεσλ, θπξίσο ζηελ θαηαλαισηηθή πίζηε ζε φιεο ηηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο
πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ν Όκηινο. Οη πξνβιέςεηο γηα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα αλήιζαλ ζε €266.1 εθαη. γηα ηελ ρξήζε ηνπ
2010, παξνπζηάδνληαο αχμεζε 6% ζε εηήζηα βάζε. Ο δείθηεο θάιπςεο κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ δηακνξθψζεθε ζε 51%,
ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, παξακέλνληαο ακεηάβιεηνο ηα ηειεπηαία ηέζζεξα ηξίκελα. Σν πνζνζηφ θάιπςεο απμάλεηαη ζε 150%,
εάλ ιάβνπκε ππφςε ηηο εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο θαη ηηο πξνζσπηθέο θαη εηαηξηθέο εγγπήζεηο, θαη αληαλαθιά ηελ πγηή ζέζε ηνπ
Οκίινπ πνπ νθείιεηαη ζηε ζπληεξεηηθή δηάξζξσζε ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ. Ο δείθηεο πξνβιέςεσλ πξνο ρνξεγήζεηο,
απμήζεθε θαηά 6 κνλάδεο βάζεο ζε ηξηκεληαία βάζε θαη δηακνξθψζεθε ζε 95 κνλάδεο βάζεο ζην δ‟ ηξίκελν 2010, απφ 89
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κνλάδεο βάζεο ην γ‟ ηξίκελν 2010. Χζηφζν, ε ηάζε ήηαλ πησηηθή ζε εηήζηα βάζε, θαζψο ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο κεηψζεθε
θαηά 10 κνλάδεο βάζεο, αληαλαθιψληαο ηελ επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο ησλ λέσλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ ζε
εηήζηα βάζε.
Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαη θεθαιαηαθή επάξθεηα
Ο Όκηινο ηεο Marfin Popular Bank νινθιήξσζε δχν ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο κέζα ζην α‟ ηξίκελν ηνπ 2011, πνπ είραλ σο
απνηέιεζκα ηελ ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο ηνπ βάζεο:
1. Σν Φεβξνπάξην ηνπ 2011, ν Όκηινο νινθιήξσζε κε ηδηαίηεξε επηηπρία ηελ πξνγξακκαηηζκέλε αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
χςνπο €488.2 εθαη. κε ηελ έθδνζε 488.2 εθαη. λέσλ κεηνρψλ ζην €1.00 αλά κεηνρή. Ζ έθδνζε, ε νπνία είλαη ε κεγαιχηεξε πνπ
έρεη επηηεπρζεί πνηέ απφ εηαηξεία εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ, ππεξθαιχθζεθε 1.1 θνξέο.
2. Ο Όκηινο αλαθνίλσζε ηε ζπκθσλία πψιεζεο ηνπ 85% ηεο ζπγαηξηθήο ηνπ ζηελ Απζηξαιία ζηελ Bank of Beirut πξνο €104.3
εθαη. Ζ πψιεζε ηεο ζπγαηξηθήο ζηελ Απζηξαιία είλαη ζχκθσλε κε ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ Οκίινπ λα εληζρχζεη ηελ θεθαιαηαθή ηνπ
βάζε θαη λα εζηηαζηεί ζηηο αγνξέο ηεο λφηην-αλαηνιηθήο Δπξψπεο, ηεο Μάιηαο θαη ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ. Ζ πψιεζε
πξαγκαηνπνηήζεθε ζε απνηίκεζε πνπ αλέξρεηαη ζε 1.7 θνξέο ηελ θαζαξή ινγηζηηθή αμία ηεο Laiki Bank Australia ζηηο 30
επηεκβξίνπ ηνπ 2010 θαη αλακέλεηαη λα δεκηνπξγήζεη θεθαιαηνπρηθά θέξδε χςνπο πεξίπνπ €52.7 εθαη., ηα νπνία ζα
εγγξαθνχλ ζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα γηα ηε ρξήζε ηνπ 2011. Αλακνξθσκέλα γηα ηελ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ηελ
πψιεζε ηεο ζπγαηξηθήο ζηελ Απζηξαιία, ην ζχλνιν ησλ επνπηηθψλ θεθαιαίσλ δηακνξθψζεθε ζε €3.7 δηζ. ζην ηέινο ηνπ
Γεθεκβξίνπ 2010, 27% πςειφηεξα ζε ζρέζε κε ην Γεθέκβξην 2009, ελψ ην ζχλνιν ησλ πξσηνβάζκησλ θεθαιαίσλ (Tier I)
δηακνξθψζεθε ζε €3.3 δηζ., 42% πςειφηεξα ζε ζρέζε κε πέξπζη. Ζ ζεκαληηθή απηή αχμεζε ηεο θεθαιαηαθήο βάζεο εληζρχεη ηε
δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ απφ ηνλ Όκηιν, ελψ παξάιιεια ηνπ επηηξέπεη λα πινπνηήζεη ηα ζηξαηεγηθά ηνπ ζρέδηα.
Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν Όκηινο ηεο Marfin Popular Bank δελ έρεη ζπκκεηάζρεη ζε θαλέλα θξαηηθφ πξφγξακκα θεθαιαηαθήο
ελίζρπζεο. Γηα ηνλ Όκηιν, ν αλακνξθσκέλνο δείθηεο πξσηνβάζκησλ θεθαιαίσλ (Tier I) απμήζεθε ζε 12.0% ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ
2010 έλαληη 9.1% ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 θαη θαηαηάζζεηαη αλάκεζα ζηνπο πςειφηεξνπο ησλ ηξαπεδψλ ηεο Δπξσδψλεο.
Δπηπιένλ, ν δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο βειηηψζεθε ζεκαληηθά ζε 13.7% ην 2010 απφ 11.5% ην 2009.
Γηεζλείο δξαζηεξηόηεηεο
Παξά ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, ηα έζνδα απφ ηφθνπο απφ ηηο δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ απμήζεθαλ ην 2010
θαηά 6% ζε εηήζηα βάζε ζε €123.8 εθαη., κε βαζηθή θηλεηήξηα δχλακε ηελ αλάπηπμε ζηηο αγνξέο ηεο Ρνπκαλίαο (+27%), ηνπ
Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ (+8%), θαη ηεο Μάιηαο. Σα θαζαξά θέξδε παξνπζίαζαλ αμηνζεκείσηε βειηίσζε ην 2010, θαζψο νη
θαζαξέο δεκίεο χςνπο €13.5 εθαη. ην 2009 αλήιζαλ ζε θαζαξά θέξδε €18.5 εθαη. ην 2010. Ο δείθηεο πξνβιέςεσλ πξνο
ρνξεγήζεηο παξνπζίαζε πηψζε απφ 218 κνλάδεο βάζεο ην 2009 ζε 92 κνλάδεο βάζεο ην 2010, ππνζηεξηδφκελνο απφ ηε
βειηησκέλε εηθφλα ζηηο ρψξεο ηεο αλαπηπζζφκελεο Δπξψπεο, θπξίσο ηε Ρσζία, ηελ Οπθξαλία θαη ηε Ρνπκαλία. Ζ δνκή ηνπ
ελεξγεηηθνχ ησλ δηεζλψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ ζπλέρηζε λα παξνπζηάδεη πεξαηηέξσ βειηίσζε, γεγνλφο πνπ απεηθνλίδεηαη
ζε βειηησκέλνπο δείθηεο δάλεησλ πξνο θαηαζέζεηο ζε φιεο ηηο ζπγαηξηθέο ηνπ εμσηεξηθνχ. Σν 2010, νη θαηαζέζεηο απμήζεθαλ
θαηά 18% ζε €2.7 δηζ., μεπεξλψληαο ηελ θαηά 5% αχμεζε ησλ ρνξεγήζεσλ. Σν δαλεηαθφ ραξηνθπιάθην ησλ δηεζλψλ
δξαζηεξηνηήησλ αλήιζε ζε €3.0 δηζ. ην 2010. Ο δείθηεο δαλείσλ πξνο θαηαζέζεηο παξνπζίαζε κείσζε απφ 144% ην 2008 ζε
123% ην 2009 θαη 108% ην 2010. Απηφ νθείιεηαη ζηε ζπλερηδφκελε πξνζπάζεηα ηεο Σξάπεδαο γηα πεξεηαίξσ δηείζδπζε ζηελ
αγνξά θαηαζέζεσλ ησλ ρσξψλ απηψλ θαη ηδηαίηεξα ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, ηεο Ρνπκαλίαο θαη ηεο Οπθξαλίαο.
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4.7.2

Πξόζθαηεο Σάζεηο

Απφ ηελ εκεξνκελία ησλ ηειεπηαίσλ δεκνζηεπκέλσλ ελνπνηεκέλσλ ειεγκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ (31 Γεθεκβξίνπ 2010),
ν ρξεκαηννηθνλνκηθφο θιάδνο ζπλέρηζε λα επεξεάδεηαη απφ ηηο παξελέξγεηεο ηεο πθηζηάκελεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζε δηάθνξνπο
ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο.
Κάζε πξφβιεςε γηα εμειίμεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηηο πξννπηηθέο ηνπ Οκίινπ θαηά ηελ ηξέρνπζα ρξήζε, παξακέλεη
ππφ ηελ αίξεζε ησλ αβεβαηνηήησλ πνπ ζπλεπάγεηαη ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή ζπγθπξία.
Παξά ηηο εμαηξεηηθά δπζκελείο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, ν Όκηινο πέηπρε άιιε κία ρξνληά ηζρπξήο ιεηηνπξγηθήο θεξδνθνξίαο. Ζ εηήζηα
αχμεζε ησλ θαζαξψλ εζφδσλ απφ ηφθνπο θαηά 12%, πνπ νδήγεζε ζηελ αχμεζε ησλ νξγαληθψλ εζφδσλ ηνπ Οκίινπ θαηά 5%,
είλαη απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ Οκίινπ, θαζψο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο αλαηηκνιφγεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ
ελεξγεηηθνχ. Σν 2010, νη ρνξεγήζεηο θαη νη θαηαζέζεηο ηνπ Οκίινπ απμήζεθαλ θαηά 5% θαη 7% αληίζηνηρα ζε εηήζηα βάζε,
μεπεξλψληαο ζεκαληηθά ηνπο αληίζηνηρνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο ηνπ Διιαδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη βειηηψλνληαο πεξαηηέξσ ην δείθηε
δαλείσλ πξνο θαηαζέζεηο θαηά 100 κνλάδεο βάζεο ζε 104%. Δπηπιένλ, ε αχμεζε ησλ εζφδσλ ζπλδπάζηεθε κε απζηεξφηεξν
έιεγρν ηνπ θφζηνπο θαη ζηαζεξνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ελεξγεηηθνχ. Ο ξπζκφο αχμεζεο ησλ λέσλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ
γηα ην έηνο κεηψζεθε θαηά 21%, ελψ ν δείθηεο πξνβιέςεσλ πξνο ρνξεγήζεηο παξέκεηλε ζηαζεξφο ζηηο 100 κνλάδεο βάζεο, κε ην
δείθηε θάιπςεο κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ απφ πξνβιέςεηο λα δηαηεξείηαη ζην 51%.
Ζ επηηπρήο νινθιήξσζε ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, πνπ είλαη ε κεγαιχηεξε πνπ έρεη επηηεπρζεί πνηέ απφ εηαηξεία
εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξφζθαηε ζπκθσλία πψιεζεο ηεο ζπγαηξηθήο ζηελ
Απζηξαιία, ελίζρπζε πεξαηηέξσ ηα πξσηνβάζκηα θεθάιαηα ηνπ Οκίινπ (Tier I) θαη ηα ζπλνιηθά επνπηηθά θεθάιαηα ζε €3,3 δηζ. θαη
€3,7 δηζ. αληίζηνηρα, δηακνξθψλνληαο ηνπο δείθηεο πξσηνβάζκησλ θεθαιαίσλ (Tier I) θαη ζπλνιηθήο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ζε
12,0% θαη 13,7% αληίζηνηρα, αλακνξθσκέλα ζηνηρεία βάζεη ησλ κεγεζψλ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ, 2010, θαηαηάζζνληαο ηε Marfin
Popular Bank, κεηαμχ ησλ ηζρπξφηεξσλ θεθαιαηαθά ηξαπεδψλ ηεο Δπξσδψλεο.
Οη παξαπάλσ θηλήζεηο θεθαιαηαθήο ελίζρπζεο επηηξέπνπλ ζηνλ Όκηιν λα επζπγξακκίζεη πιήξσο ηελ θεθαιαηαθή ηνπ δνκή κε
ηνπο ζηξαηεγηθνχο επηρεηξεκαηηθνχο ηνπ ζηφρνπο, θαζψο θαη κε ηηο πξνζερείο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ,
ζπκβάιινληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ζεκαληηθά ζηε βειηίσζε ησλ καθξνπξφζεζκσλ πξννπηηθψλ ηνπ Οκίινπ.
Ζ δηνίθεζε ηνπ Οκίινπ ΜΡΒ εθηηκά φηη δελ έρεη επέιζεη νπνηαδήπνηε ζεκαληηθή αιιαγή ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ή εκπνξηθή ζέζε
ηνπ Οκίινπ ΜΡΒ απφ ηελ εκεξνκελία ησλ ηειεπηαίσλ δεκνζηεπκέλσλ ειεγκέλσλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 31
Γεθεκβξίνπ 2010 έσο ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ.

4.8

ηόρνη θαη Πξννπηηθέο / ηξαηεγηθή ηνπ Οκίινπ

ηόρνη θαη Πξννπηηθέο
Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα, αιιά θαη ηνπ επξχηεξνπ ρψξνπ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ,
είλαη ε ζπλέρηζε ηεο παγθφζκηαο πηζησηηθήο θαη νηθνλνκηθήο θξίζεο. Χο απνηέιεζκα, ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ παξακέλεη πνιχ
αζηαζέο θαη δχζθνιν λα πξνβιεθζεί. Παξάιιεια, κε βάζε ηα ηζρχνληα δεδνκέλα θαη ζηνηρεία, εθηηκάηαη πσο ε νκαινπνίεζε ησλ
αγνξψλ εμαθνινπζεί λα απαηηεί κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα.
Δλ κέζσ ηνπ αζηαζνχο θαη δχζθνια πξνβιέςηκνπ νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο, πξσηαξρηθή επηδίσμε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Οκίινπ
ΜΡΒ είλαη λα παξακείλεη ν Όκηινο θεθαιαηαθά ηζρπξφο θαη κε ςειή ξεπζηφηεηα ψζηε λα εμππεξεηνχληαη κε ηνλ θαιχηεξν
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ηξφπν ηα ζπκθέξνληα ησλ κεηφρσλ ηεο ΜΡΒ θαζψο θαη ησλ πειαηψλ ηνπ Οκίινπ ΜΡΒ. Παξάιιεια, ν Όκηινο ζηνρεχεη ζηελ
ελδπλάκσζε ηεο νξγαληθήο αλάπηπμεο θαη ηε ζηαδηαθή πξνζαξκνγή ζηνπο επεξρφκελνπο θαλνληζκνχο απμεκέλσλ θεθαιαηαθψλ
απαηηήζεσλ ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ. Παξά ην δπζρεξέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, θαηά ην 2010 δηαηεξήζεθαλ ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ
Οκίινπ κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη ε εχξσζηε θεθαιαηαθή ζέζε θαζψο θαη ε αλαγθαία ξεπζηφηεηα πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη
ηηο πξνθιήζεηο ηνπ κέιινληνο.
Ζ δηνίθεζε ηνπ Οκίινπ ΜΡΒ εθηηκά πσο ε ζπλερηδφκελε ζηξαηεγηθή δηαηήξεζεο ςειήο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη ξεπζηφηεηαο,
θαζψο θαη πεξηνξηζκέλεο έθζεζεο ζηηο θιπδσληδφκελεο αγνξέο, εμαζθαιίδεη φηη ε ΜΡΒ ζα παξακείλεη έλαο ηζρπξφο ηδησηηθφο
ρξεκαηνπηζησηηθφο φκηινο.
ηξαηεγηθή ηνπ Οκίινπ
Γηαζθάιηζε θαη επέθηαζε ηεο ηξαπεδηθήο παξνπζίαο ηνπ Οκίινπ ζηελ Κύπξν
Ο Όκηινο δηαζέηεη εδξαησκέλε θαη ζηαζεξή παξνπζία ζηελ αγνξά ηεο Κχπξνπ, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειή ζπγθέληξσζε
θαη θεξδνθνξία. Καηά ζπλέπεηα, είλαη θαιά ηνπνζεηεκέλνο γηα λα αμηνπνηήζεη έλα ζεκαληηθφ κεξίδην ησλ απμεκέλσλ ηξαπεδηθψλ
εξγαζηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Κχπξνπ. Ζ δηνίθεζε ζεσξεί ηδηαίηεξα ειθπζηηθέο ηηο επθαηξίεο πνπ
πξνθχπηνπλ ζηνπο ηνκείο ησλ mainstream δαλείσλ γηα θαηνηθίεο, γηα έξγα ππνδνκήο, θαζψο θαη γηα ηελ νηθηζηηθή αλάπηπμε
πςειψλ πξνδηαγξαθψλ.
Δπέθηαζε ησλ εξγαζηώλ ηεο Γηεζλνύο Σξαπεδηθήο
Οη αλαπηπζζφκελεο εξγαζίεο ηνπ ηκήκαηνο Γηεζλνχο Σξαπεδηθήο, φπσο θαη νη ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ ζηελ Κχπξν,
θαηέρνπλ ηζρπξή ζέζε ζηελ αγνξά. Ζ δήηεζε γηα δηεζλείο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο έρεη απμεζεί, θπξίσο ιφγσ ηεο ελ εμειίμεη
ελζσκάησζεο ησλ θχξησλ αλαπηπζζφκελσλ αγνξψλ ζηε δηεζλή νηθνλνκία, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. Ζ ηζρπξή ζέζε
ηνπ Οκίινπ ζηνλ ηνκέα ηεο Γηεζλνχο Σξαπεδηθήο, ην κέγεζνο ηεο αγνξάο απηήο θαη ε δπλαηφηεηα επίηεπμεο πεξαηηέξσ θεξδνθνξίαο,
σζνχλ ηε δηνίθεζε ζε επηπξφζζεηεο επελδχζεηο ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε δηνίθεζε έρεη επελδχζεη ήδε ηφζν
ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ, φζν θαη ζε ππνδνκέο. Γεδνκέλνπ φηη ε Γηεζλήο Σξαπεδηθή απαηηεί ηελ ειάρηζηε θπζηθή παξνπζία γηα ηε
ιεηηνπξγία ηεο, ην επίπεδν ησλ επελδχζεσλ θεθαιαίνπ πνπ απαηηείηαη είλαη πεξηνξηζκέλν, γεγνλφο πνπ εληζρχεη ηηο δπλεηηθέο
απνδφζεηο.
Αμηνπνίεζε ηεο πθηζηάκελεο πειαηεηαθήο βάζεο ηεο Γηεζλνύο Σξαπεδηθήο, κε ζθνπό ηελ εμαζθάιηζε πςειόηεξεο
πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηνπο ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ
Ζ Γηεζλήο Σξαπεδηθή ηνπ Οκίινπ, κε βάζε ηελ Κχπξν, θαζψο θαη ν ηνκέαο λαπηηιηαθψλ εξγαζηψλ, κε βάζε ηελ Διιάδα, δίλνπλ
ζηνλ Όκηιν άκεζε θαη ζπλερή πξφζβαζε ζε κηα αλαπηπζζφκελε θαη άθξσο ειθπζηηθή πειαηεηαθή βάζε. Ο Όκηινο αλακέλεη
ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πειαηεηαθήο βάζεο πξνο ηελ επίηεπμε απμαλφκελεο θεξδνθνξίαο ζε ηνκείο κε
πςειφηεξε πξνζηηζέκελε αμία. Ο Όκηινο ζθνπεχεη λα αλαπηχμεη νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πειαηεία, πνπ ζα
ζπκπεξηιακβάλεη, εθηφο απφ ηελ πεξεηαίξσ επέθηαζε ηεο πίζησζεο, ηε δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ θαζψο θαη ηελ πξνζθνξά
πξντφλησλ θεθαιαηαγνξάο. Ζ Γηνίθεζε ζεσξεί φηη ε παξαπάλσ δέζκε ππεξεζηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηιεθηηθή ηνπηθή
παξνπζία ηνπ Οκίινπ ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, ζα επηηξέςεη ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ δηείζδπζεο ζηηο αγνξέο ησλ
ρσξψλ απηψλ, θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ηνπ.
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Δπηιεθηηθή αλάπηπμε ζηηο δηεζλείο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Οκίινπ
Ο Όκηινο έρεη εμαζθαιίζεη θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηε κειινληηθή αλάπηπμή ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο, ζηηο νπνίεο ε
δηνίθεζε πηζηεχεη φηη πξνζθέξνληαη ειθπζηηθέο επθαηξίεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηε εξβία, ε νηθνλνκηθή χθεζε πνπ αθνινχζεζε
ηελ παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, απνδείρζεθε επηφηεξε απ‟ φηη ζηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο.
Δπηπξφζζεηα, ε ελδερφκελε πξνζρψξεζε ηεο εξβίαο ζηελ ΔΔ, ζα ιεηηνπξγήζεη σο κνριφο πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ηεο ρψξαο. Ζ
Οπθξαλία, έρνληαο μεπεξάζεη κηα πεξίνδν πνιηηηθψλ αλαηαξαρψλ, κε ηε βνήζεηα ηνπ ΓΝΣ θαη ηνπ ζρεηηθνχ πξνγξάκκαηνο
ζηήξημεο, έρεη αξρίζεη λα παξνπζηάδεη ζεκάδηα αλάθακςεο, θπξίσο σο απνηέιεζκα ησλ ζεηηθψλ απνδφζεσλ ησλ εμαγσγψλ ηεο. Χο
εθ ηνχηνπ ελδέρεηαη λα ππάξμεη ζεηηθή επηξξνή ζηελ εκπηζηνζχλε ησλ θαηαλαισηψλ θαη θαη‟ επέθηαζε ζηηο θαηαλαισηηθέο δαπάλεο.
Ο Όκηινο ζθνπεχεη λα αμηνπνηήζεη ηηο ζεηηθέο εμειίμεηο ζηηο αγνξέο απηέο, επηθεληξψλνληαο ζε θνκβηθά ηξαπεδηθά πξντφληα γηα ηηο
κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο. ηνρεχεη, επίζεο, λα κεγηζηνπνηήζεη ηηο ζπλέξγεηεο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ
Οκίινπ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξεη νινθιεξσκέλα θαη ζπκπιεξσκαηηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο ζηνπο ηνπηθνχο εηαηξηθνχο
πειάηεο ηνπ. Ζ Γηνίθεζε εθηηκά φηη παξφκνηεο επθαηξίεο ζα παξνπζηαζηνχλ ζχληνκα θαη ζηε Ρνπκαλία, αλ θαη ζα απαηηεζεί
εθηελέζηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ πιήξε αμηνπνίεζή ηνπο.

Δλίζρπζε ηεο απνδνηηθόηεηαο ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ Οκίινπ
Ο Όκηινο έρεη επεθηαζεί κέζσ ελφο ζπλδπαζκνχ νξγαληθήο αλάπηπμεο θαη κίαο ζεηξάο εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ. Παξά ηε
ζεκαληηθή πξφνδν πνπ έρεη ζεκεησζεί κέρξη ζηηγκήο, φζνλ αθνξά ηελ ελνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ ησλ πξφζθαηα εμαγνξαζζεηζψλ
νληνηήησλ, ε Γηνίθεζε πηζηεχεη φηη εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ ζεκαληηθέο επθαηξίεο εμνξζνινγηζκνχ ησλ εξγαζηψλ ηνπ Οκίινπ,
εληζρχνληαο έηζη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη κεηψλνληαο ηα ιεηηνπξγηθά ηνπ θφζηε. Σα ηειεπηαία δχν ρξφληα, ν Όκηινο έρεη
ζεκεηψζεη ζεκαληηθή πξφνδν πξνο ηε δεκηνπξγία εηαηξηθήο δνκήο βαζηζκέλεο ζε Οκηιηθέο δηεπζχλζεηο. Σαπηφρξνλα δηελεξγνχληαη
ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ, κε ζθνπφ ηελ πιήξε πηνζέηεζε ελφο επηρεηξεζηαθνχ κνληέινπ
επηθεληξσκέλνπ ζηνλ ηνκέα απηφ. Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία, πνπ ζα νδεγήζεη ζηε βειηίσζε ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο, ζηελ
επηηάρπλζε ηεο ελνπνίεζήο ησλ εξγαζηψλ θαη ζπζηεκάησλ, θαη ζηε δεκηνπξγία πην απνηειεζκαηηθνχ πιαηζίνπ δηαρείξηζεο
θηλδχλσλ, αλακέλεηαη λα εληζρπζεί πεξαηηέξσ κε ηελ ζπγρψλεπζε ηεο MPB κε ηε «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα A.E.» πνπ
νινθιεξψζεθε ζηηο 31 Μαξηίνπ 2011.

Δλίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο βάζεο γηα λα εμαζθαιηζηεί ε πεξαηηέξσ ζηξαηεγηθή αλάπηπμε
Παξφιν πνπ ν Όκηινο δηαζέηεη ηζρπξή θεθαιαηαθή ζέζε, ε δηνίθεζε πξνβιέπεη φηη νη ξπζκηζηηθέο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ζα
απμεζνχλ ζην εγγχο κέιινλ, ίζσο θαη ζεκαληηθά, σο απνηέιεζκα, κεηαμχ άιισλ, ησλ επηθείκελσλ θαλνληζκψλ ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ.
Χο εθ ηνχηνπ, ν Όκηινο έρεη απνθαζίζεη λα πξνρσξήζεη ζε αχμεζε ηνπ Πξσηνβάζκηνπ Κεθαιαίνπ ηνπ πνπ δηελεξγείηαη κέζσ ηεο
παξνχζεο έθδνζεο ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη φηη ζα είλαη ζε ζέζε λα
θαιχςεη ηηο κειινληηθέο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ηνπ, θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ νξγαληθψλ ζηξαηεγηθψλ ηνπ ζηφρσλ. Ζ
αλάπηπμε απηή βαζίδεηαη ζε ηξεηο ππιψλεο: α) ζηε δηαζθάιηζε ηεο ήδε ηζρπξήο παξνπζίαο ηνπ Οκίινπ ζηελ ηαρέσο
αλαπηπζζφκελε θππξηαθή αγνξά, β) ζηελ αμηνπνίεζε ηεο ηαρχηαηα αλαπηπζζφκελεο βάζεο πειαηψλ ηεο Γηεζλνχο Σξαπεδηθήο, πνπ
ζα επηηξέςεη ζηνλ Όκηιν ηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο, εζηηάδνληαο ζηηο πην επηθεξδείο εξγαζίεο ηεο
ζπκβνπιεπηηθήο ηξαπεδηθήο θαη γ) ζηελ επηιεθηηθή επέθηαζε ηνπ Οκίινπ ζηηο ρψξεο ηηο αλαδπφκελεο Δπξψπεο, κε έκθαζε ζηελ
εμππεξέηεζε ησλ Διιήλσλ, Κππξίσλ θαη μέλσλ πειαηψλ ηεο, ζηηο ρψξεο απηέο.
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4.9

Κπξηόηεξεο Δπελδύζεηο

Παξαθάησ παξαηίζεληαη νη πιεξνθνξίεο θαζψο θαη ε θίλεζε ζηνπο ζρεηηθνχο ινγαξηαζκνχο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
πξνζζεθψλ αλά έηνο, πνπ αθνξνχλ ζηηο θπξηφηεξεο επελδχζεηο ηεο Σξάπεδαο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο ηνπ
ελνπνηεκέλνπ ηζνινγηζκνχ:
• αθίλεηα θαη εμνπιηζκφο,
• επελδχζεηο ζε αθίλεηα,
• επελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο,
• ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε,
• ρξεσζηηθνί ηίηινη δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ,
• ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θξαηνχληαη κέρξη ηε ιήμε, θαη
• ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ.
Δπίζεο, παξαηίζεληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο:
• επελδχζεηο ζε εμέιημε,
• επελδχζεηο γηα ηηο νπνίεο έρεη ιεθζεί δέζκεπζε απφ ηελ Σξάπεδα, θαη
• απφθηεζε επηρεηξήζεσλ, πψιεζε επηρεηξήζεσλ θαη επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο.
εκεηψλεηαη φηη, νη πιεξνθνξίεο πνπ παξαηίζεληαη γηα ηηο θπξηφηεξεο επελδχζεηο γηα ηα έηε 2008, 2009 θαη 2010 είλαη κε
βάζε ηηο εηήζηεο ειεγκέλεο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηα έηε 2008, 2009 θαη 2010. Απφ ηηο 31 Γεθεκβξίνπ
2010 κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ δελ έρεη πξνθχςεη νπζηψδεο κεηαβνιή ζηηο πιεξνθνξίεο
πνπ παξαηίζεληαη ζρεηηθά κε ηηο θπξηφηεξεο επελδχζεηο.

4.9.1

Αθίλεηα θαη Δμνπιηζκόο

Παξαθάησ παξαηίζεληαη ζηνηρεία γηα ηα αθίλεηα θαη εμνπιηζκφ ηνπ Οκίινπ γηα ηα έηε 2008, 2009 θαη 2010 ζχκθσλα κε ηηο
εηήζηεο ειεγκέλεο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηα ππφ αλαθνξά έηε. Απφ ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 κέρξη ηελ
εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ δελ έρεη πξνθχςεη νπζηψδεο κεηαβνιή ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ
παξαηίζεληαη ζρεηηθά κε ηηο επελδχζεηο γηα αθίλεηα θαη εμνπιηζκφο.

Καζαξή ινγηζηηθή αμία ζηελ αξρή ηνπ έηνπο
Αθίλεηα θαη εμνπιηζκφο απφ:
Απφθηεζε επηρεηξήζεσλ
Πψιεζε επηρεηξήζεσλ
Μεηαθνξά ζηελ θαηεγνξία
«Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα»
Μεηαθνξά ζηελ θαηεγνξία
«Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία»
Πξνζζήθεο
Πσιήζεηο
Δπαλεθηίκεζε αθηλήησλ
Απνζβέζεηο:
πλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο
Με ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Καζαξή ινγηζηηθή αμία ζην ηέινο ηνπ έηνπο
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ΔΛΔΓΜΔΝΑ
31.12.2010
€ „000
294.455

ΔΛΔΓΜΔΝΑ
31.12.2009
€ „000
274.858

ΔΛΔΓΜΔΝΑ
31.12.2008
€ „000
286.760

(6.967)

13.672
-

14.268
(16.618)

-

(2.764)

-

(1.228)
31.818
(1.107)
11

(3.247)
42.657
(5.447)
(57)

47.897
(25.836)
(230)

(25.509)
(271)
291.202

(25.271)
54
294.455

(21.390)
(507)
(9.486)
274.858
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Οη επελδχζεηο ηνπ Οκίινπ ζε αθίλεηα θαη εμνπιηζκφ ζρεηίδνληαη, θπξίσο, κε ηελ αλάπηπμε ηεο ππνδνκήο ηνπ θαη ηελ επέθηαζε ησλ
εξγαζηψλ ηνπ.

4.9.2

Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα

Παξαηίζεληαη παξαθάησ πιεξνθνξίεο γηα ηηο επελδχζεηο ζε αθίλεηα γηα ηα έηε 2008, 2009 θαη 2010 ζχκθσλα κε ηηο εηήζηεο
ειεγκέλεο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηα ππφ αλαθνξά έηε. Απφ ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 κέρξη ηελ
εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ δελ έρεη πξνθχςεη νπζηψδεο κεηαβνιή ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξαηίζεληαη
ζρεηηθά κε ηηο επελδχζεηο ζε αθίλεηα.
ΔΛΔΓΜΔΝΑ
31.12.2010
€ „000

ΔΛΔΓΜΔΝΑ
31.12.2009
€ „000

ΔΛΔΓΜΔΝΑ
31.12.2008
€ „000

57.626

42.819

57.868

Απφθηεζε επηρεηξήζεσλ

-

3.246

745

Πψιεζε επηρεηξήζεσλ

-

-

(7.221)

13.257

8.219

4.391

(928)

(709)

(33.823)

ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη πξνο πψιεζε»

-

1.147

-

Μεηαθνξά απφ ηελ θαηεγνξία «Αθίλεηα θαη εμνπιηζκφο»

-

2.764

-

(1.669)

121

5.509

-

-

15.345

Καζαξή ινγηζηηθή αμία ζηελ αξρή ηνπ έηνπο
Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα απφ:

Πξνζζήθεο
Πσιήζεηο
Μεηαθνξά απφ ηελ θαηεγνξία «Με ηξερνχκελα πεξηνπζηαθά

Κέξδνο δίθαηεο αμίαο:
πλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο
Με ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Καζαξή ινγηζηηθή αμία ζην ηέινο ηνπ έηνπο

4.9.3

36

19

5

68.322

57.626

42.819

Δπελδύζεηο ζε πλδεδεκέλεο Δηαηξείεο

Παξαηίζεληαη παξαθάησ πιεξνθνξίεο γηα ηηο επελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ γηα ηα έηε 2008, 2009 θαη 2010
ζχκθσλα κε ηηο εηήζηεο ειεγκέλεο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηα ππφ αλαθνξά έηε. Απφ ηηο 31 Γεθεκβξίνπ
2010 κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ δελ έρεη πξνθχςεη νπζηψδεο κεηαβνιή ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ
παξαηίζεληαη ζρεηηθά κε ηηο επελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο.

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ
Μεξίδην θέξδνπο κεηά ηε θνξνινγία
Μέξηζκα απφ ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Μεηαθνξά ιφγσ πψιεζεο αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ
Μεξίδην απνζεκαηηθψλ δίθαηεο αμίαο

ΔΛΔΓΜΔΝΑ

ΔΛΔΓΜΔΝΑ

ΔΛΔΓΜΔΝΑ

31.12.2010

31.12.2009

31.12.2008

€ „000

€ „000

€ „000

113.071

99.473

14.798

14.177

18.014

2.528

(12.829)

(4.739)

(1.853)

(872)

(273)

(56)

-

-

84.056

53

596

-

-

-

-

113.600

113.071

99.473

Μεηαθνξά ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο
πψιεζε ιφγσ απψιεηαο ηεο ζεκαληηθήο επηξξνήο
Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ
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Οη επελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο αθνξνχλ 30% ζπκκεηνρή (2009: 30%) ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο JCC Payment
Systems Ltd, 30% ζπκκεηνρή (2009: 30%) ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Aris Capital Management LLC θαη 49,9% ζπκκεηνρή
(2009: 49,9%) ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Marfin Insurance Holdings Ltd.
Ζ «Marfin Insurance Holdings Ltd» θαηέρεη ην 100% ησλ «Laiki Cyprialife Ltd», «Λατθή Αζθαιηζηηθή Ληδ», «Marfin Life S.A.» θαη
«Marfin Insurance Brokers S.A.».

4.9.4

Υξεκαηννηθνλνκηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία Γηαζέζηκα Πξνο Πώιεζε

Παξαηίζεληαη πην θάησ, πιεξνθνξίεο γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ηνπ Οκίινπ γηα
ηα έηε 2008, 2009 θαη 2010 ζχκθσλα κε ηηο εηήζηεο ειεγκέλεο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηα ππφ αλαθνξά
έηε. Απφ ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ δελ έρεη πξνθχςεη νπζηψδεο
κεηαβνιή ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξαηίζεληαη ζρεηηθά κε ηηο επελδχζεηο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα
πξνο πψιεζε.
ΔΛΔΓΜΔΝΑ

Δπελδύζεηο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

31.12.2010

ΔΛΔΓΜΔΝΑ
31.12.2009

ΔΛΔΓΜΔΝΑ
31.12.2008

€ „000

€ „000

€ „000

2.278.411

3.564.893

3.606.173

3.564.893

3.606.173

2.737.456

-

961

13.426

Κίλεζε γηα ην έηνο:
Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε απφ:
Απφθηεζε επηρεηξήζεσλ
Πψιεζε επηρεηξήζεσλ

-

(13.040)

Μεηαθνξά απφ επελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο ιφγσ απψιεηαο
ηεο ζεκαληηθήο επηξξνήο

-

-

Μεηαθνξά ζπγαηξηθήο ιφγσ κείσζεο ζπκκεηνρήο

-

-

7.295

-

12.714

-

(114.608)

Μεηαθνξά ζηνπο ρξεσζηηθνχο ηίηινπο δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ

(228.536)

(1.428.349)

(684.013)

Πξνζζήθεο

1.115.721

4.201.894

3.213.315

(2.094.600)

(2.960.600)

(1.307.037)

Μεηαθνξά απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ
απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ
Μεηαθνξά ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θξαηνχληαη
κέρξη ηε ιήμε

Δμνθιήζεηο θαη πσιήζεηο
Δπαλεθηίκεζε πεξηφδνπ/έηνπο

(131.710)

120.625

(186.360)

Απφζβεζε δηαθνξάο ππέξ ην άξηην / ππφ ην άξηην

22.079

39.185

(18.669)

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο

23.269

(14.996)

(47.011)

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ

2.278.411

3.564.893

3.606.173

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ, 2010 πεξηιακβάλνπλ ζπκκεηνρή
χςνπο 2,70% (2009: 2,74%, 2008: 2,79%) ζηε MIG.
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε πεξηιακβάλνπλ επελδχζεηο ζε ρξεφγξαθα χςνπο
€613.495.000 (2009: €1.454.548.000, 2008: €2.062.043.000) πνπ έρνπλ ελερπξηαζηεί ζε ζρέζε κε ρξεκαηνδφηεζε πνπ έρεη
ρνξεγεζεί απφ Κεληξηθέο Σξάπεδεο.
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4.9.5

Υξεκαηννηθνλνκηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία πνπ απνηηκνύληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ

Παξαηίζεληαη πην θάησ, πιεξνθνξίεο γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ Οκίινπ γηα ηα έηε 2008, 2009 θαη 2010 ζχκθσλα κε ηηο εηήζηεο ειεγκέλεο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο
Καηαζηάζεηο γηα ηα ππφ αλαθνξά έηε. Απφ ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ
δελ έρεη πξνθχςεη νπζηψδεο κεηαβνιή ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξαηίζεληαη ζρεηηθά κε ηηο επελδχζεηο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ.
ΔΛΔΓΜΔΝΑ
31.12.2010
€ „000

ΔΛΔΓΜΔΝΑ
31.12.2009
€ „000

ΔΛΔΓΜΔΝΑ
31.12.2008
€ „000

8.385

36.970

84.250

Δπελδχζεηο ζε θξαηηθά ρξεφγξαθα θαη γξακκάηηα δεκνζίνπ

29.219

4.024

14.884

Δπελδχζεηο ζε κεηνρέο θαη ηακεία

97.113

122.901

108.416

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα κε ζεηηθή δίθαηε αμία

94.619

74.540

149.369

229.336

238.435

356.919

Δπελδχζεηο ζε ρξεφγξαθα

Καζαξή ινγηζηηθή αμία ζην ηέινο ηνπ έηνπο

4.9.6

Υξεσζηηθνί ηίηινη δαλεηαθνύ ραξηνθπιαθίνπ

Σν 2008 ν Όκηινο πηνζέηεζε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΛΠ 39 θαη ΓΠΥΑ 7 «Δπαλαηαμηλφκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ
Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ» θαη επαλαηαμηλφκεζε επελδχζεηο ζε ρξεφγξαθα πξνο εκπνξία θαη δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ζε
ρξεσζηηθνχο ηίηινπο δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ. χκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ ΓΛΠ 39, ν Όκηινο
πξνζδηφξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα ηα νπνία ηελ 1 Ηνπιίνπ, 2008 δελ ππήξρε πξφζεζε λα ηα
εκπνξεχεηαη ή λα ηα πσιήζεη ζην άκεζν κέιινλ θαη ηα νπνία πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα επαλαηαμηλφκεζεο. Ζ
επαλαηαμηλφκεζε έγηλε κε ηζρχ απφ 1 Ηνπιίνπ, 2008, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ ΓΛΠ 39 ζηε δίθαηε
αμία ησλ επελδχζεσλ ηελ εκεξνκελία απηή. Σν 2009 θαη 2010 ν Όκηινο δηελήξγεζε επηπξφζζεηεο επαλαηαμηλνκήζεηο
επελδχζεσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε ζε ρξεσζηηθνχο ηίηινπο δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ.
Παξαηίζεληαη πην θάησ, πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ρξεσζηηθνχο ηίηινπο δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ Οκίινπ γηα ηα έηε 2008, 2009
θαη 2010 ζχκθσλα κε ηηο εηήζηεο ειεγκέλεο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηα ππφ αλαθνξά έηε. Απφ ηηο 31
Γεθεκβξίνπ 2010 κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ δελ έρεη πξνθχςεη νπζηψδεο κεηαβνιή ζηηο
πιεξνθνξίεο πνπ παξαηίζεληαη ζρεηηθά κε ρξεσζηηθνχο ηίηινπο δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ.
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Δπελδχζεηο ζε ρξεφγξαθα

ΔΛΔΓΜΔΝΑ

ΔΛΔΓΜΔΝΑ

ΔΛΔΓΜΔΝΑ

31.12.2010

31.12.2009

31.12.2008

€ „000

€ „000

€ „000

1.172.391

1.156.373

850.520

2.788.397

2.238.695

87.775

3.960.788

3.395.068

938.295

Δπελδχζεηο ζε θξαηηθά ρξεφγξαθα θαη
ρξεφγξαθα δεκνζίνπ
Σξερνχκελα

90.536

2.255

22.703

3.870.252

3.392.813

915.592

3.960.788

3.395.068

938.295

3.395.068

938.295

-

-

-

18.853

-

-

33.335

228.536

1.428.349

684.013

28.264

(25.087)

28.597

Πξνζζήθεο

481.256

1.218.748

208.050

Δμνθιήζεηο

(197.117)

(190.126)

(45.129)

16.298

29.328

5.902

Με ηξερνχκελα
Κίλεζε γηα ην έηνο:
Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ
Υξεσζηηθνί ηίηινη δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ
απφ απφθηεζε επηρεηξήζεσλ
Μεηαθνξά απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ
απνηειεζκάησλ
Μεηαθνξά απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε
Δπαλεθηίκεζε αληηζηαζκηζκέλσλ ρξεσζηηθψλ
ηίηισλ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ ζε ζρέζε κε
αληηζηαζκηζκέλν θίλδπλν

Απφζβεζε δηαθνξάο ππέξ ην άξηην/ππφ ην άξηην
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο

8.483

(4.439)

4.674

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ

3.960.788

3.395.068

938.295

4.9.7

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θξαηνύληαη κέρξη ηε ιήμε

Παξαηίζεληαη πην θάησ, πιεξνθνξίεο γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Οκίινπ πνπ θξαηνχληαη κέρξη ηε ιήμε
γηα ηα έηε 2008, 2009 θαη 2010 ζχκθσλα κε ηηο εηήζηεο ειεγκέλεο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηα ππφ
αλαθνξά έηε. Απφ ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ δελ έρεη πξνθχςεη
νπζηψδεο κεηαβνιή ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξαηίζεληαη ζρεηηθά κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θξαηνχληαη
κέρξη ηε ιήμε.
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Δπελδχζεηο ζε ρξεφγξαθα
Δπελδχζεηο ζε θξαηηθά ρξεφγξαθα θαη γξακκάηηα δεκνζίνπ

Δηζεγκέλα ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ
Δηζεγκέλα ζε άιια Υξεκαηηζηήξηα

Σξερνχκελα
Με ηξερνχκελα

ΔΛΔΓΜΔΝΑ

ΔΛΔΓΜΔΝΑ

ΔΛΔΓΜΔΝΑ

31.12.2010

31.12.2009

31.12.2008

€ „000

€ „000

€ „000

770.200

847.741

801.204

709.846

533.589

362.832

1.480.046

1.381.330

1.164.036

97.176

246.710

214.377

1.382.870

1.134.620

949.659

1.480.046

1.381.330

1.164.036

500.804

375.840

170.289

979.242

1.005.490

993.747

1.480.046

1.381.330

1.164.036

1.381.330

1.164.036

375.789

Απφθηεζε επηρεηξήζεσλ

-

-

65.959

Πψιεζε επηρεηξήζεσλ

-

-

(3.412)

Κίλεζε γηα ην έηνο:
Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ
θξαηνχληαη κέρξη ηε ιήμε απφ

Μεηαθνξά απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά

-

ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε

-

114.608

Πξνζζήθεο

1.358.538

1.140.813

1.050.578

Δμνθιήζεηο

(1.287.803)

(926.122)

(424.598)

9.653

(7.457)

(14.846)

Απφζβεζε δηαθνξάο ππέξ ην άξηην/ππφ ην άξηην
Απνκείσζε

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ

πεξηνπζηαθψλ

ζηνηρείσλ

πνπ

θξαηηνχληαη κέρξη ηε ιήμε

(4.490)

-

-

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο

22.818

10.060

(42)

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ

1.480.046

1.381.330

1.164.036

Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ

-

-

-

Δπηβάξπλζε γηα ην έηνο

4.493

-

-

(3)

-

-

4.490

-

-

Πξόβιεςε γηα απνκείσζε

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Τπφινηπν 31 Γεθεκβξίνπ

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θξαηνχληαη κέρξη ηε ιήμε χςνπο €1.001.241.000 (2009: €930.602.000) έρνπλ
ελερπξηαζηεί ζε ζρέζε κε ρξεκαηνδφηεζε πνπ έρεη ρνξεγεζεί απφ Κεληξηθέο Σξάπεδεο.
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Δπελδύζεηο ζε Δμέιημε

4.9.8

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, o φκηινο ζηελ Κχπξν είρε επελδχζεηο ζε εμέιημε χςνπο €57ρηι αλαθνξηθά κε πάγηα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία.
ηηο 31 Μαξηίνπ 2011, ε Σξάπεδα αλαθνίλσζε ηε ζχλαςε ζπκθσλίαο γηα ηελ εμαγνξά ηνπ ππνινίπνπ 49,96% ηεο Ρσζηθήο ζπγαηξηθήο
ηεο, OJSC RPB-Holding, κεηξηθήο εηαηξείαο ηεο OOO Rossiysky Bank θαη ηεο OOO RPB-Leasing, έλαληη ηηκήκαηνο €51,6
εθαηνκκχξηα. Ζ νινθιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί θαηά ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2011, ππφ ηελ αίξεζε φισλ
ησλ θαλνληζηηθψλ εγθξίζεσλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο Κχπξνπ θαη ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο.
Ο Όκηινο ζα ρξεκαηνδνηήζεη ηηο επελδχζεηο ζε εμέιημε απφ ηα ξεπζηά δηαζέζηκα.
εκεηψλεηαη φηη κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ δελ έρεη πξνθχςεη νπζηψδεο κεηαβνιή ζηηο
πιεξνθνξίεο πνπ παξαηίζεληαη ζρεηηθά κε επελδχζεηο ζε εμέιημε.

4.9.9

Δπελδύζεηο γηα ηηο Οπνίεο έρεη Λεθζεί Γέζκεπζε από ηνλ κηιν

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 νη αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο γηα θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο ηνπ Οκίινπ ζηελ Κχπξν αλέξρνληαλ ζε €6,4
εθαη. (€3,7εθαη. αλαθνξηθά κε έξγα ηερλνινγίαο θαη €2,7εθαη. αλαθνξηθά κε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία). Μέρξη ηελ εκεξνκελία
ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ δελ έρεη πξνθχςεη νπζηψδεο κεηαβνιή ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξαηίζεληαη ζρεηηθά κε
επελδχζεηο γηα ηηο νπνίεο έρεη ιεθζεί δέζκεπζε απφ ηνλ Όκηιν.

4.9.10 Απόθηεζε Δπηρεηξήζεσλ, Πώιεζε Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπελδύζεηο ε Θπγαηξηθέο Δηαηξείεο
4.9.10.1 Απόθηεζε επηρεηξήζεσλ
(α)

Δμαγνξά CLR Capital Public Ltd θαη αιιαγή ζπκκεηνρήο ζηε Marfin CLR Public Co Ltd

χκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ ρεδίνπ Αλαδηνξγάλσζεο θαη πγρψλεπζεο εκεξνκελίαο 1 Απγνχζηνπ 2008, ε «CLR Capital Public
Ltd» ζπγρσλεχηεθε κε ηε «Λατθή Δπελδπηηθή Δ.Π.Δ.Τ. Γεκφζηα Δηαηξεία Ληδ» (ε νπνία κεηνλνκάζηεθε ζε «Marfin CLR Public Co
Ltd» ζηηο 5 Ηαλνπαξίνπ, 2009). ηηο 9 Ηαλνπαξίνπ, 2009 ε «Marfin CLR Public Co Ltd» απνθάζηζε ηελ έθδνζε θαη παξαρψξεζε
85.713.000 λέσλ ζπλήζσλ κεηνρψλ ηεο «Marfin CLR Public Co Ltd» πξνο ηνπο κεηφρνπο ηεο «CLR Capital Public Ltd». Χο
απνηέιεζκα ηεο λέαο έθδνζεο ε ζπκκεηνρή ηεο Σξάπεδαο ζηε «Marfin CLR Public Co Ltd» κεηψζεθε ζην 52,97%.
Λεπηνκέξεηεο ζε ζρέζε κε ηα θαζαξά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο CLR Capital Public Ltd πνπ απνθηήζεθαλ ην 2009 έρνπλ σο
αθνινχζσο:

€ „000
Σίκεκα εμαγνξάο:
Γίθαηε αμία ησλ κεηνρψλ πνπ εθδφζεθαλ

29.142

Έμνδα εμαγνξάο

320

πλνιηθφ ηίκεκα εμαγνξάο

29.462

Γίθαηε αμία ησλ θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ
Τπεξαμία

(10.558)
18.904
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Ζ ππεξαμία είλαη απνδνηέα ζηελ απφθηεζε κηαο θαιά εδξαησκέλεο εηαηξείαο κε ζεκαληηθφ κεξίδην αγνξάο θαη πειαηεηαθή βάζε
ζηνλ ρξεκαηηζηεξηαθφ ηνκέα, ε νπνία έρεη ζπληείλεη ζηε δεκηνπξγία ηεο κεγαιχηεξεο ρξεκαηηζηεξηαθήο εηαηξείαο ζην
Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ (κεηά ηελ ζπγρψλεπζή ηεο κε ηελ «Λατθή Δπελδπηηθή Δ.Π.Δ.Τ. Γεκφζηα Δηαηξεία Ληδ»). Ζ
ζπγρψλεπζε απηή βειηίσζε ηελ θεξδνθνξία ηνπ Οκίινπ θαη ηνπ έδσζε ηελ αλαγθαία ππνδνκή γηα δηεχξπλζε ησλ δηεζλψλ ηνπ
εξγαζηψλ θαη ηεο πειαηεηαθήο ηνπ βάζεο.
Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο πνπ εμαγνξάζηεθαλ θαηά ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο ην 2009 είραλ σο εμήο:
ΓΗΚΑΗΖ ΑΞΗΑ
€ „000
5.362

ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΞΗΑ
€ „000
5.362

2.387

2.387

961

961

Άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

8.581

8.581

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

7.935

35

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα

3.246

3.246

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη
ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε

Αθίλεηα θαη εμνπιηζκφο
Οθεηιέο ζε άιιεο ηξάπεδεο
Άιιεο ππνρξεψζεηο
Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο

13.672

13.672

(19.385)

(21.019)

(9.299)

(10.274)

(183)

(183)

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο

(2.719)

(1.929)

Καζαξά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνθηήζεθαλ

10.558

839

Έμνδα εμαγνξάο

(320)

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα πνπ απνθηήζεθαλ
απφ ηελ εμαγνξά

5.362

Δηζξνή κεηξεηψλ θαηά ηελ εμαγνξά

5.042

Σν Γεθέκβξην 2009, ε «Marfin CLR Public Co Ltd» νινθιήξσζε ηελ απνηίκεζε ηεο δίθαηεο αμίαο θαη ηνλ επηκεξηζκφ ηνπ ηηκήκαηνο
εμαγνξάο ηεο «CLR Capital Public Ltd». Με βάζε αλαπξνζαξκνγέο ζηελ πξνθαηαξθηηθή ινγηζηηθή πνπ αθνινπζήζεθε ζηηο
ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ζηηο 31 Μαξηίνπ 2009 ν Όκηινο αλαγλψξηζε €7,9 εθαη. άπια
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ εθηηκεκέλε δίθαηε αμία ηεο εκπνξηθήο επσλπκίαο θαη ηεο ζρέζεο κε εκπνξηθνχο πειάηεο
(ρξεκαηηζηεξηαθέο εξγαζίεο). Σα απνηειέζκαηα έρνπλ επηβαξπλζεί κε απνζβέζεηο ησλ άπισλ απηψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
χςνπο €586.000. Έρεη επίζεο αλαγλσξηζηεί αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε χςνπο €790.000 ζε ζρέζε κε ηα πην πάλσ
άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.
Σν Μάξηην 2009, ε Σξάπεδα εμαγφξαζε 4,2 εθαη. επηπξφζζεηεο κεηνρέο ηεο «Marfin CLR Public Co Ltd» γηα ην πνζφ ησλ €1,4
εθαη. Με απηή ηελ εμαγνξά ε ζπκκεηνρή ηεο Σξάπεδαο απμήζεθε ζην 54,45%. Ζ ππεξαμία πνπ πξνέθπςε ζην πξφζζεην πνζνζηφ
αλέξρεηαη ζε €224.000.
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Σν Γεθέκβξην 2010, ε Σξάπεδα εμαγφξαζε 25,2 εθαη. επηπξφζζεηεο κεηνρέο ηεο «Marfin CLR Public Co Ltd» γηα ην πνζφ ησλ
€3,5 εθαη. Με απηή ηελ εμαγνξά ε ζπκκεηνρή ηεο Σξάπεδαο απμήζεθε ζην 63,27%.
εκεηψλεηαη φηη κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ δελ έρεη πξνθχςεη νπζηψδεο κεηαβνιή ζηηο πην πάλσ
πιεξνθνξίεο.

(β)

Δμαγνξά Rossiysky Promyishlenny Bank (Rosprombank)

ηηο 4 επηεκβξίνπ, 2008 ε Σξάπεδα νινθιήξσζε ηελ εμαγνξά ηεο Rosprombank, κεηά απφ ηε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ
εγθξίζεσλ απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο ηεο Ρσζίαο θαη ηεο Κχπξνπ. Ζ εμαγνξά νινθιεξψζεθε κε ηε κεηαβίβαζε ηνπ 50,04% ηνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Ρσζηθήο «Closed Joint-Stock Company RPB Holding», κεηξηθή ηεο «Rosprombank», έλαληη €85,7 εθαη.
Ζ Rosprombank ηδξχζεθε ην 1997 θαη έρεη δπλακηθή παξνπζία ζηε ρψξα. Λεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηα θαζαξά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία πνπ απνθηήζεθαλ έρνπλ σο αθνινχζσο:

€ „000
Σίκεκα εμαγνξάο

83.992

Έμνδα εμαγνξάο πνπ πιεξψζεθαλ ην 2008

1.224

Έμνδα εμαγνξάο πνπ πιεξψζεθαλ ην 2009

495

πλνιηθφ ηίκεκα εμαγνξάο

85.711

Γίθαηε αμία ησλ θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ
Τπεξαμία

(32.655)
53.056

Ζ ππεξαμία είλαη απνδνηέα ζηελ απφθηεζε βάζεο εξγαζηψλ ζε κηα αλαδπφκελε, κεγάιε αγνξά κε ειθπζηηθά πεξηζψξηα θαη
αλάπηπμε εηζνδεκάησλ, πνπ επλνεί ηελ επέθηαζε ησλ δηεζλψλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ, ν νπνίνο είλαη έλαο απφ ηνπο ζηξαηεγηθνχο
ζηφρνπο ηνπ Οκίινπ.
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Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο πνπ εμαγνξάζηεθαλ θαηά ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο είραλ σο εμήο:
ΓΗΚΑΗΖ ΑΞΗΑ

ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΞΗΑ

€ „000

€ „000

50.095

50.095

Τπνρξεσηηθέο θαηαζέζεηο κε Κεληξηθή Σξάπεδα

4.938

4.938

Οθεηιέο απφ άιιεο ηξάπεδεο (ιήμεο πέξαλ ησλ 3 κελψλ)

2.759

2.759

184.719

187.636

18.853

18.853

5.251

5.251

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

Υνξεγήζεηο
Υξεσζηηθνί ηίηινη δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θξαηνχληαη κέρξη ηε ιήμε

2.242

2.242

13.061

13.061

1.011

1.011

11.140

516

3.939

3.939

(3.091)

(3.091)

(152.986)

(152.986)

Οκνινγηαθά δάλεηα

(61.722)

(61.722)

Γαλεηαθφ θεθάιαην

(8.128)

(8.128)

Άιιεο ππνρξεψζεηο

(2.462)

(2.462)

(43)

(43)

(4.278)

(2.153)

Άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Αθίλεηα θαη εμνπιηζκφο
Οθεηιέο ζε άιιεο ηξάπεδεο
Καηαζέζεηο πειαηψλ

Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο
Καζαξά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
πκθέξνλ κεηνςεθίαο
Καζαξά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνθηήζεθαλ
Σίκεκα εμαγνξάο

65.298

59.716

(32.643)

(29.852)

32.655

29.864
(83.992)

Έμνδα εμαγνξάο πνπ πιεξψζεθαλ ην 2008

(1.224)

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζηε ζπγαηξηθή πνπ εμαγνξάζηεθε

50.095

Δηζξνή κεηξεηψλ θαηά ηελ εμαγνξά

(35.121)

Σν επηέκβξην 2009, ε Σξάπεδα νινθιήξσζε ηελ απνηίκεζε ηεο δίθαηεο αμίαο θαη ηνλ επηκεξηζκφ ηνπ ηηκήκαηνο εμαγνξάο ηεο
Rosprombank. Με βάζε αλαπξνζαξκνγέο ζηελ πξνθαηαξθηηθή ινγηζηηθή πνπ αθνινπζήζεθε ζηηο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο
Καηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ, 2008 ν Όκηινο αλαγλψξηζε €10,6 εθαη. άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ
αθνξνχλ ηελ εθηηκεκέλε αμία ησλ θαηαζέζεσλ θαη ηηο πειαηεηαθέο ζρέζεηο. Σα απνηειέζκαηα έρνπλ επηβαξπλζεί κε απνζβέζεηο
ησλ άπισλ απηψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ χςνπο €764 ρηι. Έρεη επίζεο αλαγλσξηζηεί αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε
χςνπο €2,1 εθαη. ζε ζρέζε κε ηα πην πάλσ άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.
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(γ) Δμαγνξά «Lombard Bank Malta Plc»
ηηο 28 Φεβξνπαξίνπ, 2008 ε Σξάπεδα εμαγφξαζε ην 42,86% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο «Lombard Bank Malta Plc» γηα €50,2
εθαη. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2008, ε «Lombard Bank Malta Plc» πιήξσζε κέξηζκα χςνπο €2.243.000. Σν πνζφ πνπ αλαινγνχζε
ζηελ Σξάπεδα, ην νπνίν επαλεπελδχζεθε ήηαλ €962 ρηι. Με ηελ επαλεπέλδπζε απηή ε ζπκκεηνρή ηεο Σξάπεδαο απμήζεθε ζην
43,08% θαη πξνέθπςε ππεξαμία χςνπο €98 ρηι.
Ζ Σξάπεδα αζθεί έιεγρν ζηε «Lombard Bank Malta Plc» ιφγσ ηνπ φηη ην ζεκαληηθφ πνζνζηφ πνπ θαηέρεη ζην θεθάιαην ηεο
εηαηξείαο, ηεο επηηξέπεη λα ειέγρεη ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
απνθάζεσλ γηα δηνξηζκφ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη σο απνηέιεζκα απηνχ, ε «Lombard Bank Malta Plc»
ινγίδεηαη σο ζπγαηξηθή ηνπ Οκίινπ.
Ζ «Lombard Bank Malta Plc» είλαη ε ηξίηε κεγαιχηεξε ηξάπεδα ηεο Μάιηαο, εηζεγκέλε ζην ηνπηθφ ρξεκαηηζηήξην θαη ιεηηνπξγεί
θάησ απφ ηελ επνπηεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Μάιηαο. Ηδξχζεθε ην 1969 κε έδξα ηε Βαιέηα θαη πξνζθέξεη πιήξεηο
ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο κέζσ δηθηχνπ επηά θαηαζηεκάησλ. Δπίζεο ε «Lombard Bank Malta Plc» παξέρεη ππεξεζίεο κέζσ ηνπ
«MaltaPost Plc» ηνπ νπνίνπ απνηειεί βαζηθφ κέηνρν.
Λεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηα θαζαξά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνθηήζεθαλ έρνπλ σο αθνινχζσο:
€ „000
Σηκή εμαγνξάο
Έμνδα εμαγνξάο πνπ πιεξψζεθαλ ην 2008
Έμνδα εμαγνξάο πνπ πιεξψζεθαλ ην 2009

49.663
424
95

πλνιηθφ ηίκεκα εμαγνξάο
Γίθαηε αμία ησλ θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ
Τπεξαμία

50.182
(25.397)
24.785

Ζ ππεξαμία είλαη απνδνηέα ζηελ απφθηεζε βάζεο εξγαζηψλ ζε κηα ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Δπξσδψλεο, ε νπνία
επλνεί ηελ επέθηαζε ησλ δηεζλψλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ, ν νπνίνο είλαη έλαο απφ ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηνπ Οκίινπ.
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Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο πνπ εμαγνξάζηεθαλ ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο είραλ σο εμήο:

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα
Τπνρξεσηηθέο θαηαζέζεηο κε Κεληξηθή Σξάπεδα
Οθεηιέο απφ άιιεο Σξάπεδεο (ιήμεο πέξαλ ησλ 3 κελψλ)

ΓΗΚΑΗΖ ΑΞΗΑ

ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΞΗΑ

€ „000

€ „000

132.251

132.251

8.810

8.810

3.020

3.020

263.072

263.072

8.175

8.175

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θξαηνχληαη κέρξη ηε ιήμε

63.717

63.717

Άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

11.611

11.611

3.060

3.060

856

856

10.976

504

Υνξεγήζεηο
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο
Τπεξαμία
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα

745

745

Αθίλεηα θαη εμνπιηζκφο

10.329

10.329

(344)

(344)

Καηαζέζεηο πειαηψλ

(401.782)

(401.782)

Άιιεο ππνρξεψζεηο

(44.591)

(44.591)

Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο

(2.483)

(2.483)

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο

(4.508)

(843)

Καζαξά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

62.914

56.107

(37.517)

(33.628)

25.397

22.479

Οθεηιέο ζε άιιεο ηξάπεδεο

Μεξίδην κεηνςεθίαο
Καζαξά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνθηήζεθαλ
Σίκεκα εμαγνξάο

(49.663)

Έμνδα εμαγνξάο πνπ πιεξψζεθαλ ην 2008

(424)

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζηε ζπγαηξηθή πνπ εμαγνξάζηεθε
Δηζξνή κεηξεηώλ θαηά ηελ εμαγνξά

132.251
82.164

Σν Μάξηην 2009 ε Σξάπεδα νινθιήξσζε ηελ απνηίκεζε ηεο δίθαηεο αμίαο θαη ηνλ επηκεξηζκφ ηνπ ηηκήκαηνο εμαγνξάο ηεο
«Lombard Bank Malta Plc». Με βάζε αλαπξνζαξκνγέο ζηελ πξνθαηαξθηηθή ινγηζηηθή πνπ αθνινπζήζεθε ζηηο ελνπνηεκέλεο
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ, 2008 ν Όκηινο αλαγλψξηζε €10,5 εθαη. άπια πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ εθηηκεκέλε αμία ησλ θαηαζέζεσλ θαη ηηο πειαηεηαθέο ζρέζεηο. Σα απνηειέζκαηα έρνπλ επηβαξπλζεί κε
απνζβέζεηο ησλ άπισλ απηψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ χςνπο €745 ρηι. Έρεη επίζεο αλαγλσξηζηεί αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή
ππνρξέσζε χςνπο €3,7 εθαη. ζε ζρέζε κε ηα πην πάλσ άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.
Σνλ Απξίιην 2009, ε «Lombard Bank Malta Plc» πιήξσζε κέξηζκα χςνπο €2.278 ρηι. Σν πνζφ πνπ αλαινγνχζε ζηελ Σξάπεδα,
ην νπνίν επαλεπελδχζεθε, ήηαλ €981 ρηι. Δπηπξφζζεηα, ηνλ Απξίιην 2009, ε Σξάπεδα εμαγφξαζε 500.000 κεηνρέο ηεο «Lombard
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Bank Malta Plc» γηα €1,3 εθαη. Σα πην πάλσ θέξνπλ ηε ζπκκεηνρή ηεο Σξάπεδαο ζε 44,9% θαη ε ππεξαμία πνπ πξνέθπςε ήηαλ
€462 ρηι.
(δ) Δηζξνή κεηξεηώλ από απόθηεζε επηρεηξήζεσλ
Παξνπζηάδνληαη πην θάησ, ιεπηνκέξεηεο ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή εηζξνή κεηξεηψλ θαη ηελ ππεξαμία πνπ πξνέθπςε απφ
απφθηεζε επηρεηξήζεσλ:
ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΜΔΝΑ
ΔΛΔΓΜΔΝΑ
31.12.2008
€ „000

ΔΛΔΓΜΔΝΑ
31.12.2009
€ „000

Δηζξνή κεηξεηψλ απφ απφθηεζε CLR Capital Public Ltd (α)

5.042

-

Δθξνή κεηξεηψλ απφ απφθηεζε Rosprombank (β)
(Δθξνή)/εηζξνή κεηξεηψλ απφ απφθηεζε Lombard Bank Malta Plc (γ)

(495)
(95)

(35.121)
82.164

-

-

4.452

47.043

Δθξνή κεηξεηψλ απφ απφθηεζε Marine Transport Bank, Investment Lease
Company Renta, Premier Capital θαη Sintez Autoservice
Απφθηεζε επηρεηξήζεσλ κείνλ ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα πνπ
απνθηήζεθαλ σο ε ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ηακεηαθήο ξνήο

(ε) Τπεξαμία από απόθηεζε επηρεηξήζεσλ

ΔΛΔΓΜΔΝΑ
31.12.2009
€ „000

Τπεξαμία πνπ πξνέθπςε απφ απφθηεζε CLR Capital Public Ltd (α)

ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΜΔΝΑ
ΔΛΔΓΜΔΝΑ
31.12.2008
€ „000

18.904

-

Τπεξαμία πνπ πξνέθπςε απφ απφθηεζε ηεο Rosprombank (β)

495

52.561

Τπεξαμία πνπ πξνέθπςε απφ απφθηεζε Lombard Bank Malta Plc (γ)

109

24.676

Τπεξαμία πνπ εμαγνξάζηεθε θαηά ηελ απφθηεζε ηεο Lombard Bank Malta Plc (γ)

-

856

Τπεξαμία απφ εμαγνξά θαη αχμεζε πνζνζηνχ ζηε Marfin Bank a.d.

-

-

Τπεξαμία πνπ πξνέθπςε απφ εμαγνξά Marine Transport Bank θαη Premier Capital

-

-

19.508

78.093

ύλνιν

4.9.10.2 Πώιεζε επηρεηξήζεσλ
ηηο 19 Γεθεκβξίνπ 2008 νινθιεξψζεθε ε ζπκθσλία καθξνρξφληαο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο CNP Assurances (CNP) θαη ηεο
Σξάπεδαο κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ησλ αζθαιηζηηθψλ εξγαζηψλ ζε Διιάδα θαη Κχπξν κέζσ ησλ ηξαπεδηθψλ δηθηχσλ ηεο
Σξάπεδαο ζε Διιάδα θαη Κχπξν. Ζ ζπκθσλία απηή πεξηιακβάλεη αθελφο ηε κεηαβίβαζε απφ ηελ Σξάπεδα ζηε CNP ηνπ 50,1%
ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο «Marfin Insurance Holdings Ltd», ε νπνία απνηειεί ηνλ αζθαιηζηηθφ βξαρίνλα ηνπ Οκίινπ, αθεηέξνπ
ηεο ζχλαςεο δεθαεηνχο αλαλεψζηκεο απνθιεηζηηθήο ζπκθσλίαο δηαλνκήο κε ηελ επρέξεηα επέθηαζεο θαη ζε άιιεο ρψξεο φπνπ
δξαζηεξηνπνηείηαη ε Σξάπεδα. Ζ «Marfin Insurance Holdings Ltd» θαηέρεη ην 100% ησλ «Laiki Cyprialife Ltd» (αζθάιεηεο δσήο
ζηελ Κχπξν), «Λατθή Αζθαιηζηηθή Ληδ» (αζθάιεηεο γεληθνχ θιάδνπ ζηελ Κχπξν), «Marfin Life S.A.» (αζθάιεηεο δσήο ζηελ
Διιάδα) θαη «Marfin Insurance Brokers S.A.» (πξαθηνξεηαθέο αζθαιηζηηθέο εξγαζίεο ζηελ Διιάδα).
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Χο απνηέιεζκα ησλ πην πάλσ θαη ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΠ 5 «Με Κπθινθνξνχληα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία πνπ Καηέρνληαη πξνο
Πψιεζε θαη Γηαθνπείζεο Γξαζηεξηφηεηεο» ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ έπαςαλ λα
ελνπνηνχληαη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ν έιεγρνο ηεο δηνίθεζεο απνθηήζεθε απφ ηελ CNP. Ζ ζπκκεηνρή ηεο Σξάπεδαο θαηά
49,9% ζηελ «Marfin Insurance Holdings Ltd» ζεσξείηαη πιένλ σο επέλδπζε ζε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία ε νπνία αξρηθά
αλαγλσξίδεηαη ζε θφζηνο θαη ζηε ζπλέρεηα ινγίδεηαη ζηηο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο.
Σα απνηειέζκαηα ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ γηα ην 2007 θαη ην 2008 φηαλ ήηαλ αθφκε ζπγαηξηθέο ηεο Σξάπεδαο,
πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ σο θέξδνο κεηά ηε θνξνινγία απφ κε
ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο. Γηα ην 2008 ε επίδξαζε ζηα εηζνδήκαηα θαη ζην θέξδνο έηνπο ηνπ Οκίινπ απφ ηηο αζθαιηζηηθέο
εηαηξείεο ήηαλ €62,6 εθαη. (2007: €66,3 εθαη.) θαη €33,8 εθαη. (2007: €41,7 εθαη.) αληίζηνηρα. Σν θέξδνο απφ ηελ πψιεζε ησλ
αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ αλήιζε ζηα €58,4 εθαη.

Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο πνπ πσιήζεθαλ είραλ σο εμήο:

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα
Οθεηιέο απφ άιιεο ηξάπεδεο
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη ζε
δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ
Υνξεγήζεηο
Μεξίδην αληαζθαιηζηψλ ζηηο αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θξαηνχληαη κέρξη ηε ιήμε
Άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Φφξνη εηζπξαθηένη
Τπεξαμία
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα
Αθίλεηα θαη εμνπιηζκφο
Τπνρξεψζεηο αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ
Άιιεο ππνρξεψζεηο
Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο
Τπνρξεψζεηο γηα σθειήκαηα αθππεξέηεζεο
Καζαξά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

€ „000
74.950
261.027
162.156
25.158
34.414
13.040
3.412
74.041
751
25.273
47.926
7.221
16.618
(505.541)
(52.480)
(2.857)
(5.802)
(10.859)
168.448

Καζαξά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ πσιήζεθαλ
Κέξδνο απφ πψιεζε

84.453
58.374

Έζνδα απφ πψιεζε

142.827

Έζνδα απφ πψιεζε
Έμνδα πψιεζεο

144.290
(1.463)

Καζαξά έζνδα απφ πψιεζε
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζηηο ζπγαηξηθέο πνπ πσιήζεθαλ

142.827
(74.950)

Δηζξνή κεηξεηψλ θαηά ηελ πψιεζε

67.877
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εκεηψλεηαη φηη κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ δελ έρεη πξνθχςεη νπζηψδεο κεηαβνιή ζηηο
πην πάλσ πιεξνθνξίεο.
4.9.10.3 Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο
Παξαηίζεληαη πην θάησ πιεξνθνξίεο γηα επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο. εκεηψλεηαη φηη κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο
Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ δελ έρεη πξνθχςεη νπζηψδεο κεηαβνιή ζηηο πην θάησ πιεξνθνξίεο.



Αύμεζε ζπκκεηνρήο ζηελ Δπελδπηηθή Σξάπεδα Διιάδνο Α.Δ.

Σν Μάην 2009, ε «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.» εμαγφξαζε 3.000 κεηνρέο ηεο ζπγαηξηθήο ηεο «Δπελδπηηθή Σξάπεδα Διιάδνο
Α.Δ.» έλαληη ηηκήκαηνο €233 ρηι. Απφ ηελ αχμεζε ζην πνζνζηφ πξνέθπςε ππεξαμία €36 ρηι. Σνλ Οθηψβξην 2009, ε «Marfin
Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.» εμαγφξαζε 20.000 επηπιένλ κεηνρέο έλαληη ηηκήκαηνο €1.597 ρηι. Χο απνηέιεζκα απηψλ ησλ εμαγνξψλ
ην πνζνζηφ ηεο «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.» ζηε ζπγαηξηθή ηεο απμήζεθε ζε 92,80%. Πνζφ χςνπο €104 ρηι. ην νπνίν
αληηπξνζσπεχεη ηελ ππέξβαζε ηνπ ζπκθέξνληνο ηνπ εμαγνξαζηή ζηελ θαζαξή δίθαηε αμία ησλ αλαγλσξίζηκσλ θαζαξψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ εμαγνξαδφκελνπ πέξαλ ηνπ θφζηνπο εμαγνξάο, αλαγλσξίζηεθε ζηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε
απνηειεζκάησλ.
Σν Φεβξνπάξην 2010, ε «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.» εμαγφξαζε 59.897 κεηνρέο ηεο ζπγαηξηθήο ηεο «Δπελδπηηθή Σξάπεδα
Διιάδνο Α.Δ.» έλαληη ηηκήκαηνο €3,9 εθαη. Χο απνηέιεζκα απηήο ηεο εμαγνξάο ην πνζνζηφ ηεο «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.»
ζηε ζπγαηξηθή ηεο απμήζεθε απφ 92,8% ζε 94,4%. Σνλ Ηνχλην 2010, εμαγνξάζηεθαλ επηπιένλ 52.737 κεηνρέο έλαληη €3,6 εθαη.,
απμάλνληαο ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο Σξάπεδαο ζε 95,8%.



Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο «Marfin Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζώζεηο Α.Δ.»

Σν Γεθέκβξην 2009, έγηλε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο «Marfin Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο Α.Δ.» θαηά €16 εθαη. κε
θαηαβνιή ηνπ πνζνχ απφ ην κνλαδηθφ κέηνρν ηεο εηαηξείαο, «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.».



Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο «Marfin Bank JSC Belgrade»

Σν επηέκβξην 2009, έγηλε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο «Marfin Bank JSC Belgrade» θαηά €15 εθαη. ε νπνία θαιχθζεθε
πιήξσο απφ ηελ Σξάπεδα. Χο απνηέιεζκα ε ζπκκεηνρή ηεο Σξάπεδαο απμήζεθε απφ 98,21% ζε 98,71% θαη πξνέθπςε
επηπξφζζεηε ππεξαμία χςνπο €29.000.
Σν Μάξηην 2010, έγηλε αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο «Marfin Bank JSC Belgrade» χςνπο €15 εθαη. ε νπνία θαηαβιήζεθε
πιήξσο απφ ηελ Σξάπεδα. Χο απνηέιεζκα, ε ζπκκεηνρή ηεο Σξάπεδαο απμήζεθε απφ 98,7% ζε 99%.



Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο «Marfin Bank (Romania) S.A.»

Σνλ Ηνχιην 2009, ε «Marfin Bank (Romania) S.A.» πξαγκαηνπνίεζε αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ χςνπο €10 εθαη. Ζ αχμεζε πνπ
ελεθξίζε απφ ηηο Κεληξηθέο Σξάπεδεο Διιάδαο θαη Ρνπκαλίαο θαιχθζεθε πιήξσο απφ ηελ «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.» κε
παξαίηεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ ππνινίπσλ κεηφρσλ θαη ζπλεπψο ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.,
αλέξρεηαη πιένλ ζε 99,23%.
Σνλ Απξίιην 2010, έγηλε αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο «Marfin Bank (Romania) S.A.» χςνπο €5 εθαη. ε νπνία θαηαβιήζεθε
πιήξσο απφ ηελ «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.». Χο απνηέιεζκα, ε ζπκκεηνρή ηεο Σξάπεδαο απμήζεθε απφ 99,2% ζε 99,3%.
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Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο «IBG Investments S.A.»

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2009, έγηλε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο «IBG Investments S.A.» θαηά €1.553.000 ε νπνία
θαιχθζεθε θαη‟ αλαινγία ζπκκεηνρήο ζην κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην απφ ηελ «Δπελδπηηθή Σξάπεδα Διιάδνο Α.Δ.» (90%) θαη ηελ
«Δπελδπηηθή Α.Δ. Κεθαιαίνπ πκκεηνρψλ & Κηεκαηηθψλ πλαιιαγψλ» (10%).



«Synergatis Plc»

Σν Απξίιην 2009, ηδξχζεθε ε εηαηξεία «Synergatis Plc» κε έδξα ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηελ έθδνζε
ρξενγξάθσλ κε εκπξάγκαηε εμαζθάιηζε. Ζ εηαηξεία είλαη εηδηθνχ ζθνπνχ θαη ινγίδεηαη σο ζπγαηξηθή εηαηξεία, επεηδή ε
δξαζηεξηφηεηά ηεο εμππεξεηεί απνθιεηζηηθά ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηνπ Οκίινπ.
Σνλ Αχγνπζην 2009, νινθιεξψζεθε ε ηηηινπνίεζε απαηηήζεσλ απφ νκνινγηαθά θαη επηρεηξεκαηηθά δάλεηα απφ ηελ «Marfin
Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.» ζπλνιηθνχ χςνπο €2,3 δηζ. Ζ έθδνζε ησλ νκνιφγσλ απφ ηελ ηηηινπνίεζε πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ
Synergatis Plc. Όια ηα νκφινγα θαηέρνληαη απφ εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ.


Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο «Marfin Pank Eesti AS»

Σν Μάξηην 2010, έγηλε αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο «Marfin Pank Eesti AS» χςνπο €2,8 εθαη. ε νπνία θαηαβιήζεθε πιήξσο
απφ ηελ Σξάπεδα. Χο απνηέιεζκα, ε ζπκκεηνρή ηεο Σξάπεδαο απμήζεθε απφ 52,8% ζε 63%.


Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο «Lombard Bank Malta Plc»

Σνλ Απξίιην 2010, ε «Lombard Bank Malta Plc» πιήξσζε κέξηζκα χςνπο €2,3 εθαη. Σν πνζφ πνπ αλαινγνχζε ζηελ Σξάπεδα
χςνπο €1 εθαη. επαλεπελδχζεθε ζε κεηνρέο ηεο εηαηξείαο. Δπηπξφζζεηα, ην 2010, ε Σξάπεδα εμαγφξαζε 1.309.186 κεηνρέο ηεο
«Lombard Bank Malta Plc» έλαληη ηηκήκαηνο €3,9 εθαη. Χο απνηέιεζκα ησλ πην πάλσ, ε ζπκκεηνρή ηεο Σξάπεδαο απμήζεθε απφ
44,9% ζε 48,9%.
Ζ Σξάπεδα αζθεί έιεγρν ζηε «Lombard Bank Malta Plc» ιφγσ ηνπ φηη ην ζεκαληηθφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο πνπ θαηέρεη ζην
θεθάιαην ηεο εηαηξείαο, ηεο επηηξέπεη λα ειέγρεη ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απνθάζεσλ γηα δηνξηζκφ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη σο απνηέιεζκα απηνχ, ε
«Lombard Bank Malta Plc» ινγίδεηαη σο ζπγαηξηθή ηνπ Οκίινπ.


Πώιεζε ζπκκεηνρήο ζηελ «Egnatia Properties S.A.»

Σνλ Ηνχιην 2010, ε «Obafemi Holdings Ltd» πψιεζε ηε ζπκκεηνρή ηεο (99,96%) ζηελ εηαηξεία «Egnatia Properties S.A.» κε έδξα
ηε Ρνπκαλία, ζηελ εηαηξεία «MIG Real Estate Α.Δ.Δ.Α.Π.» κε έδξα ηελ Διιάδα.


Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Marfin Δγλαηία Fin A.E.

Σνλ Αχγνπζην 2010, ε «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.» ζπκκεηείρε ζηελ αχμεζε θεθαιαίνπ ηεο ζπγαηξηθήο ηεο «Marfin Δγλαηία
Fin Α.Δ.» χςνπο €1,5 εθ., απμάλνληαο έηζη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο απφ 99% ζε 99,84%.


Πώιεζε ζπκκεηνρήο ζηε Marfin Travel Μ.Δ.Π.Δ.

Σνλ Οθηψβξην 2010, ε «Marfin Δγλαηία Fin Α.Δ.» πψιεζε ηε ζπκκεηνρή ηεο (100%) ζηελ εηαηξεία Marfin Travel Μ.Δ.Π.Δ., ζηελ
εηαηξεία «Ακαζνχο Διιάο Σνπξηζηηθή Α.Δ.» κε έδξα ηελ Διιάδα.
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Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο «Dynamic Asset Λεηηνπξγηθέο Μηζζώζεηο Α.Δ.»

Σν επηέκβξην 2010, έγηλε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο «Dynamic Asset Λεηηνπξγηθέο Μηζζψζεηο Α.Δ.» χςνπο €1 εθαη.
ε νπνία θαηαβιήζεθε πιήξσο απφ ηνλ κνλαδηθφ κέηνρφ ηεο «Marfin Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο Α.Δ.».


Μεηνλνκαζία «Open Joint-Stock Company Marine Transport Bank»

Σν Ννέκβξην 2010, ε «Open Joint-Stock Company Marine Transport Bank» κεηνλνκάζηεθε ζε «Public Joint-Stock Company
Marfin Bank».


Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Marfin Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζώζεηο Α.Δ.

Σν Ννέκβξην 2010, έγηλε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Marfin Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο Α.Δ. χςνπο €14 εθ. ε νπνία
θαηαβιήζεθε πιήξσο απφ ηελ Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.


Αύμεζε ζπκκεηνρήο ζηελ Marfin CLR Public Co Ltd

Σν Γεθέκβξην 2010, ε Σξάπεδα εμαγφξαζε 25,2 εθ. κεηνρέο ζηελ Marfin CLR Public Co Ltd έλαληη €3,5 εθ., απμάλνληαο ην πνζνζηφ
ζπκκεηνρήο ηεο απφ 54,45% ζε 63,27%.


Πώιεζε πιεηνςεθηαθνύ παθέηνπ ηεο Laiki Bank Australia Ltd

ηηο 10 Μαξηίνπ, 2011, ε Σξάπεδα αλαθνίλσζε φηη νινθιεξψζεθε ε πψιεζε ηνπ 85% ηεο Laiki Bank Australia Ltd ζηελ Bank of
Beirut s.a.l., κεηά απφ εμαζθάιηζε ηεο απαξαίηεηεο έγθξηζεο απφ ηελ BOB ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηνπ Ληβάλνπ, ε νπνία
εθθξεκνχζε. Ζ Laiki Bank Australia Ltd έρεη κεηνλνκαζηεί ζε Beirut Hellenic Bank Ltd.

4.10 Γηάζεζε Αληιεζέλησλ Κεθαιαίσλ πξνεγνύκελεο Αύμεζεο
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Σξάπεδαο θαηά ηε ζπλεδξία ηνπ ηεο 11.11.2010 απνθάζηζε ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο
Σξάπεδαο κε ηελ έθδνζε Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο (Rights) πξνο ηνπο κεηφρνπο ηεο κε αλαινγία έλα (1) Γηθαίσκα Πξνηίκεζεο
γηα θάζε κία (1) ζπλήζε κεηνρή. Κάζε δχν (2) Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο πνπ αζθνχληαλ κε ζπλνιηθή ηηκή άζθεζεο €1,00
κεηαηξέπνληαλ ζε κία (1) πιήξσο πιεξσζείζα λέα κεηνρή. Απφ ηελ σο άλσ αχμεζε πξνέθπςαλ 488.167.604 λέεο κεηνρέο θαη
αληιήζεθαλ ζπλνιηθά €488.2 πεξίπνπ εθαηνκκχξηα, ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηνπ
Οκίινπ θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ ελίζρπζε ησλ Πξσηνβάζκησλ Κεθαιαίσλ (Tier 1) ηνπ Οκίινπ, κε ζηφρν ηελ ελδπλάκσζε ηεο
νξγαληθήο αλάπηπμεο θαη ηε ζηαδηαθή πξνζαξκνγή ζηνπο επεξρφκελνπο θαλνληζκνχο απμεκέλσλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ ηεο
Βαζηιείαο ΗΗΗ.

4.11 Κεθάιαηα θαη Κεθαιαηαθή Γηάξζξσζε
Παξαηίζεληαη πην θάησ, πιεξνθνξίεο γηα ην θεθάιαην ηνπ Οκίινπ θαη γηα ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζή ηνπ.

4.11.1 Μεηνρηθό Κεθάιαην θαη Απνζεκαηηθά
Πην θάησ, παξαηίζεληαη πιεξνθνξίεο γηα ην θεθάιαην ηνπ Οκίινπ θαη γηα ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζή ηνπ γηα ηα έηε 2008, 2009
θαη 2010 ζχκθσλα κε ηηο εηήζηεο ειεγκέλεο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηα ππφ αλαθνξά έηε.
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Δγθεθξηκέλν
πλήζεηο κεηνρέο ησλ €0,85 ε θάζε κηα
Δθδνκέλν θαη εμ νινθιήξνπ πιεξσκέλν
Τπφινηπν ζηελ αξρή ηεο/ηνπ πεξηφδνπ/έηνπο
Γηαθνξά απφ κεηαηξνπή ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζε Δπξψ
Μεηνρέο ππφ έθδνζε
Έθδνζε κεηνρψλ
Δπαλεπέλδπζε κεξίζκαηνο
Μέξηζκα ππφ κνξθή κεηνρψλ
Μεηνρηθό θεθάιαην ζην ηέινο
ηεο/ηνπ πεξηόδνπ/έηνπο

Δγθεθξηκέλν
πλήζεηο κεηνρέο ησλ €0,85 ε θάζε κηα
Δθδνκέλν θαη εμ νινθιήξνπ πιεξσκέλν
Τπφινηπν ζηελ αξρή ηεο/ηνπ πεξηφδνπ/έηνπο
Γηαθνξά απφ κεηαηξνπή ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ ζε Δπξψ
Μεηνρέο ππφ έθδνζε
Έθδνζε κεηνρψλ
Δπαλεπέλδπζε κεξίζκαηνο
Μέξηζκα ππφ κνξθή κεηνρψλ
Μεηνρηθό θεθάιαην ζην ηέινο
ηεο/ηνπ πεξηόδνπ/έηνπο
Απνζεκαηηθφ απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην
Απνζεκαηηθά πξνζφδνπ
Απνζεκαηηθά δίθαηεο αμίαο αθηλήησλ
Απνζεκαηηθά δίθαηεο αμίαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε
Απνζεκαηηθά ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ
Απνζεκαηηθφ αληηζηάζκηζεο ηακεηαθψλ ξνψλ
Απνζεκαηηθφ δηαθνξάο απφ κεηαηξνπή
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζε Δπξψ
ύλνιν απνζεκαηηθώλ ζην ηέινο πεξηόδνπ / έηνπο
Kεθάιαην θαη Απνζεκαηηθά ζην ηέινο πεξηόδνπ / έηνπο
πκθέξνλ Μεηνςεθίαο ζην ηέινο πεξηόδνπ / έηνπο
Kεθάιαην, Απνζεκαηηθά θαη πκθέξνλ Μεηνςεθίαο
ζην ηέινο πεξηόδνπ / έηνπο
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βιέπε Δλφηεηα 4.17.
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31.12.2010
ΜΔΣΟΥΔ
„000

31.12.2009
ΜΔΣΟΥΔ
„000

31.12.2008
ΜΔΣΟΥΔ
„000

2.090.000

1.100.000

950.000

848.153
10.133
123.830

830.126
5.781
12.246
-

796.691
33.435
-

982.116

848.153

830.126

31.12.2010
€ „000

31.12.2009
€ „000

31.12.2008
€ „000

1.776.500

935.000

807.500

720.930

705.607

680.613

8.613
105.256

4.914
10.409
-

(3.426)
28.420
-

834.799

720.930

705.607

2.252.897

2.179.146

2.144.141

788.601
47.681

948.006
49.759

858.726
50.219

(326.187)

(189.460)

(285.338)

(72.208)
(46)

(76.130)

(46.960)

245

-

3.426
668.421

3.426
735.846

3.426
580.073

3.581.268
112.670

3.635.922
123.321

3.429.821
139.755

3.693.938

3.759.243

3.569.576
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4.11.2 Γαλεηαθό Κεθάιαην
Πην θάησ, παξαηίζεληαη πιεξνθνξίεο γηα ην δαλεηαθφ θεθάιαην ηνπ Οκίινπ γηα ηα έηε 2008, 2009 θαη 2010 ζχκθσλα κε ηηο
εηήζηεο ειεγκέλεο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηα ππφ αλαθνξά έηε.

ΔΛΔΓΜΔΝΑ

ΔΛΔΓΜΔΝΑ

31.12.2010

31.12.2009

ΔΛΔΓΜΔΝΑ
31.12.2008

€ „000

€ „000

€ „000

Μεηαηξέςηκα νκφινγα Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ. 2003/2013

-

-

231

Οκφινγα Egnatia Finance Plc 2005/2015

-

80.000

80.000

Δπξσνκφινγα Marfin Popular Bank Public Co Ltd ιήμεο 2016

414.793

424.724

437.162

Οκφινγα Egnatia Finance Plc 2009/2019

106.308

95.138

-

Αμηφγξαθα θεθαιαίνπ Marfin Popular Bank Public Co Ltd

737.870

442.229

199.974

Οκφινγα κεησκέλεο εμαζθάιηζεο Rossisysky Promyishlenny Bank
Company Ltd 2004/2014

Βξαρππξφζεζκν
Με βξαρππξφζεζκν

8.960

8.410

8.540

1.267.931

1.050.501

725.907

-

-

-

1.267.931

1.050.501

725.907

1.267.931

1.050.501

725.907

Μεηαηξέςηκα νκόινγα «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.» 2003/2013
Σνλ Ηαλνπάξην 2003, ε «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.» εμέδσζε €30 εθαη. κεηαηξέςηκα νκφινγα, ιήμεο 2013. Σν επηηφθην
ήηαλ ίζν κε ην ηξηκεληαίν επηηφθην γηα Δπξψ (Euribor) πιένλ 1,75% έσο ηελ εκεξνκελία αλάθιεζήο ηνπο θαη 3,25% κέρξη ηε
ιήμε. Ο ηφθνο θαηαβαιιφηαλ θάζε ηξεηο κήλεο ζηηο 31 Μαξηίνπ, 30 Ηνπλίνπ, 30 επηεκβξίνπ θαη 31 Γεθεκβξίνπ. Ζ εθδφηξηα
ηξάπεδα είρε ην δηθαίσκα λα αλαθαιέζεη ηα νκφινγα κεηά ηε ιήμε ηνπ πέκπηνπ έηνπο. Σα νκφινγα δελ ήηαλ εμαζθαιηζκέλα
θαη ε απνπιεξσκή ηνπο αθνινπζνχζε ζε πξνηεξαηφηεηα ηελ απνπιεξσκή ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηνπο θαηαζέηεο θαη
άιινπο πηζησηέο. Σα κεηαηξέςηκα νκφινγα απνηεινχζαλ κηα ζεηξά νλνκαζηηθψλ νκνιφγσλ κεηαηξέςηκσλ ζε λέεο θνηλέο
νλνκαζηηθέο κεηνρέο ηεο εθδφηξηαο ηξάπεδαο νλνκαζηηθήο αμίαο €1,27 θαη ιφγν κεηαηξνπήο 10 πξνο 10. ηηο 31 Μαξηίνπ
2009, ε «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.» πξνέβε ζηελ αλάθιεζε ησλ ελαπνκείλαλησλ νκνιφγσλ, αθφηνπ δφζεθε ην δηθαίσκα
ζηνπο θαηφρνπο κεηαηξνπήο ησλ νκνιφγσλ πξηλ ηελ εκεξνκελία αλάθιεζεο.
Οκόινγα «Egnatia Finance Plc» 2005/2015
Σν Μάην 2005, ε «Egnatia Finance Plc» εμέδσζε νκφινγα χςνπο €80 εθαη., ιήμεο 2015. Σν Μάην 2010, κεηά απφ έγθξηζε ηεο
Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ε «Egnatia Finance Plc» αλαθάιεζε θαη απνπιήξσζε πξηλ ηε ιήμε ηνπο ην ζχλνιν ησλ νκνιφγσλ χςνπο
€80 εθαη. ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο έθδνζήο ηνπο θαη πνζφ ίζν κε ηελ νλνκαζηηθή αμία ζπλ ηνπο δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο
πιεξψζεθε ζηνπο θαηφρνπο ησλ νκνιφγσλ. Σα νκφινγα ήηαλ απνπιεξσηέα ζε δέθα ρξφληα απφ ηελ έθδνζή ηνπο θαη ν ηφθνο
θαηαβαιιφηαλ θάζε ηξίκελν. Σν επηηφθην είρε θαζνξηζηεί ζην ηξηκεληαίν επηηφθην γηα Δπξψ (Euribor) πιένλ 1,10% έσο ηελ
εκεξνκελία αλάθιεζήο ηνπο θαη 2,40% κέρξη ηε ιήμε. Ζ εθδφηξηα εηαηξεία είρε ην δηθαίσκα λα αλαθαιέζεη πξφσξα ηα νκφινγα κεηά
ηε ιήμε ηνπ πέκπηνπ έηνπο.
Σα νκφινγα απνηεινχζαλ άκεζεο, κε εμαζθαιηζκέλεο, δεπηεξεχνπζεο ππνρξεψζεηο (ζπκπιεξσκαηηθά ίδηα θεθάιαηα – Tier II
Capital) αιιά ήηαλ εγγπεκέλα απφ ηε «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.» θαη ε απνπιεξσκή ηνπο αθνινπζνχζε ζε πξνηεξαηφηεηα ηελ
απνπιεξσκή ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηνπο θαηαζέηεο θαη άιινπο πηζησηέο. Σα νκφινγα ήηαλ εηζεγκέλα ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ
ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ.
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Δπξσνκόινγα MPB ιήμεο 2016 θαη Οκόινγα «Egnatia Finance Plc» (2009/2019)
Καηά ην 2004 ε Σξάπεδα πξνέβε ζηε ζχζηαζε Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο Έθδνζεο Μεζνπξφζεζκσλ Οκνινγηαθψλ Γαλείσλ (ην
«Πξφγξακκα») χςνπο €750 εθαη. Σν Μάην 2006, εγθξίζεθε αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζε €1 δηζ. θαη ην Μάην 2007
εγθξίζεθε πεξαηηέξσ αχμεζε ζε €3 δηζ. Με βάζε ην Πξφγξακκα, ε Σξάπεδα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα εθδίδεη νκφινγα (senior debt)
ή/θαη νκφινγα κεησκέλεο εμαζθάιηζεο (subordinated debt) αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο. Σν Γεθέκβξην 2008, ην Πξφγξακκα
αλαζεσξήζεθε γηα λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.» θαη «Egnatía Finance Plc», κε ηελ εγγχεζε ηεο
«Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.», λα εθδίδνπλ νκφινγα (senior debt) ή/θαη νκφινγα κεησκέλεο εμαζθάιηζεο (subordinated debt).
Σν Μάην 2006, ε Σξάπεδα εμέδσζε €450 εθαη. νκφινγα δεπηεξνβάζκηνπ θεθαιαίνπ, ιήμεο ζε δέθα ρξφληα. Ζ Σξάπεδα έρεη ην
δηθαίσκα λα αλαθαιέζεη ηα νκφινγα πέληε ρξφληα κεηά απφ ηελ έθδνζή ηνπο. Σν επηηφθην έρεη θαζνξηζζεί ζην ηξηκεληαίν επηηφθην
γηα Δπξψ (Euribor) πιένλ 0,75% γηα ηα πξψηα πέληε ρξφληα θαη εάλ ηα νκφινγα δελ αλαθιεζνχλ ην επηηφθην απμάλεηαη θαηά 1%.
Μέξνο ησλ νκνιφγσλ θαηέρεηαη απφ εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ. Σνλ Ηνχλην 2010, ε Σξάπεδα εμαγφξαζε θαη αθχξσζε νκφινγα χςνπο
€23 εθ., ηα νπνία θαηέρνληαλ απφ εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ.
Σν Μάην 2009, ε «Egnatia Finance Plc», ζπγαηξηθή ηεο «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.» εμέδσζε 60 εθαη. Γνιάξηα ΖΠΑ (€41 εθαη.)
νκφινγα δεπηεξνβάζκηνπ θεθαιαίνπ κε ηελ εγγχεζε ηεο «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.» Ζ έθδνζε ήηαλ ζηε κνξθή
δεπηεξνβάζκησλ νκνιφγσλ, ιήμεο ζε δέθα ρξφληα κε δηθαίσκα πξφσξεο εμφθιεζεο κεηά απφ πέληε ρξφληα, χζηεξα απφ
έγγξαθε άδεηα ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. Σν επηηφθην έρεη θαζνξηζζεί ζην 5,5% γηα νιφθιεξε ηε δηάξθεηά ηνπο. Μέξνο ησλ
νκνιφγσλ θαηέρεηαη απφ εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ. Μέξνο ησλ νκνιφγσλ θαηέρεηαη απφ εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ.
Σνλ Ηνχιην 2009, ε «Egnatia Finance Plc» εμέδσζε €60 εθαη. νκφινγα δεπηεξνβάζκηνπ θεθαιαίνπ κε ηελ εγγχεζε ηεο «Marfin
Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.». Ζ έθδνζε ήηαλ ζηε κνξθή δεπηεξνβάζκησλ νκνιφγσλ, ιήμεο ζε δέθα ρξφληα κε δηθαίσκα πξφσξεο
εμφθιεζεο κεηά απφ πέληε ρξφληα, χζηεξα απφ έγγξαθε άδεηα ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. Σν επηηφθην έρεη θαζνξηζηεί ζην 6,5% γηα
νιφθιεξε ηεο δηάξθεηά ηνπο.
Σα νκφινγα απνηεινχλ άκεζεο, κε εμαζθαιηζκέλεο, δεπηεξεχνπζεο ππνρξεψζεηο (ζπκπιεξσκαηηθά ίδηα θεθάιαηα – Tier II Capital)
θαη ε απνπιεξσκή ηνπο αθνινπζεί ζε πξνηεξαηφηεηα ηελ απνπιεξσκή ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηνπο θαηαζέηεο θαη άιινπο
πηζησηέο. Σα νκφινγα έρνπλ εθδνζεί βάζεη ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη είλαη εηζεγκέλα ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ.
Ζ αγνξαία αμία ηνπο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, ήηαλ €368,4, (31 Γεθεκβξίνπ 2009: €367,1 εθαη.) γηα ηα Οκφινγα MPB
(2009/2012), θαη €17,8 (31 Γεθεκβξίνπ 2009: €15,1 εθαη.) γηα ηα Οκφινγα «Egnatia Finance Plc» (2009/2013).
Οκόινγα κεησκέλεο εμαζθάιηζεο «Rossiysky Promyishlenny Bank Company Ltd» (2004/2014)
Σν Γεθέκβξην 2004, ε «Rossiysky Promyishlenny Bank Company Ltd» εηζέπξαμε θαηάζεζε ιήμεο 2014. Σν επηηφθην νξίζηεθε ζην
8% εηεζίσο. Ζ θαηάζεζε απνηειεί άκεζε ππνρξέσζε θαη ε απνπιεξσκή ηεο αθνινπζεί ζε πξνηεξαηφηεηα ηελ απνπιεξσκή ησλ
ππνρξεψζεσλ πξνο ηνπο άιινπο πηζησηέο.
Αμηόγξαθα Κεθαιαίνπ 2008, 2009 θαη 2010 MPB
ηηο 17 Μαξηίνπ, 2008 ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Σξάπεδαο ελέθξηλε ηελ έθδνζε κέρξη θαη €200 εθαη. αμηνγξάθσλ θεθαιαίνπ
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα Βαζηθά Ίδηα Κεθάιαηα ηεο Σξάπεδαο (Hybrid Tier I Capital). Αμηφγξαθα θεθαιαίνπ χςνπο €116 εθαη.
πνπ πξνζθέξζεθαλ ζε πεξηνξηζκέλν θχθιν πξνζψπσλ, ζε επαγγεικαηίεο επελδπηέο θαη ζε πξφζσπα ηα νπνία επέλδπζαλ
ηνπιάρηζηνλ €50.000 ν θαζέλαο, εθδφζεθαλ ζηηο 14 Απξηιίνπ, 2008 ζηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ €1.000 ην θαζέλα. Καηά ηε
δεχηεξε θάζε, αμηφγξαθα θεθαιαίνπ χςνπο €84 εθαη. πνπ πξνζθέξζεθαλ ζην επξχ θνηλφ κέζσ Γεκφζηαο Πξνζθνξάο,
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εθδφζεθαλ ζηηο 30 Ηνπλίνπ, 2008 ζηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ €1.000 ην θαζέλα. Σα αμηφγξαθα θεθαιαίνπ ηεο αξρηθήο έθδνζεο
έθεξαλ ζηαζεξφ επηηφθην 6,50% γηα ηηο πξψηεο ηέζζεξηο ηξηκεληαίεο πεξηφδνπο θαη ηα αμηφγξαθα θεθαιαίνπ ηεο δεχηεξεο έθδνζεο
γηα ηηο πξψηεο ηξεηο ηξηκεληαίεο πεξηφδνπο, θαη κεηέπεηηα θπκαηλφκελν επηηφθην, ην νπνίν αλαζεσξείηαη θάζε ηξεηο κήλεο. Σν επηηφθην
είλαη ίζν κε ην ηξηκεληαίν επηηφθην γηα Δπξψ (Euribor) ζηελ αξρή ηεο εθάζηνηε ηξηκελίαο πιένλ 1,50% θαη ν ηφθνο είλαη πιεξσηένο
θάζε ηξεηο κήλεο, ζηηο 31 Μαξηίνπ, 30 Ηνπλίνπ, 30 επηεκβξίνπ θαη 31 Γεθεκβξίνπ.
ηηο 19 Μαξηίνπ, 2009 ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Σξάπεδαο ελέθξηλε ηελ έθδνζε αμηνγξάθσλ θεθαιαίνπ κέρξη €250 εθαη. πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηα Βαζηθά Ίδηα Κεθάιαηα ηεο Σξάπεδαο. Ζ έθδνζε, ε νπνία απεπζπλφηαλ ζε πεξηνξηζκέλν θχθιν πξνζψπσλ,
ζε επαγγεικαηίεο επελδπηέο θαη ζε άηνκα πνπ επέλδπζαλ ηνπιάρηζηνλ €50.000 έθαζην, νινθιεξψζεθε ζηηο 13 Μαΐνπ 2009 θαη
αλήιζε ζε €242,2 εθαη. Σα αμηφγξαθα θέξνπλ ζηαζεξφ επηηφθην 7% θαη ν ηφθνο είλαη πιεξσηένο θάζε ηξεηο κήλεο.
ηηο 30 Μαξηίνπ, 2010 ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Σξάπεδαο ελέθξηλε ηελ έθδνζε αμηνγξάθσλ θεθαιαίνπ, ζε κία ή πεξηζζφηεξεο
ζεηξέο, κέρξη €300 εθ. πνπ ζα πεξηιακβάλνληαλ ζηα Βαζηθά Ίδηα Κεθάιαηα ηεο Σξάπεδαο. Ζ πξψηε έθδνζε, ε νπνία απεπζπλφηαλ
ζε πεξηνξηζκέλν θχθιν πξνζψπσλ, ζε επαγγεικαηίεο επελδπηέο θαη ζε άηνκα πνπ επέλδπζαλ ηνπιάρηζηνλ €50.000 ν θαζέλαο,
νινθιεξψζεθε ζηηο 19 Μαΐνπ, 2010 θαη αλήιζε ζε €250,5 εθ.

Ζ δεχηεξε έθδνζε, ε νπνία απεπζπλφηαλ ζην επξχ θνηλφ,

νινθιεξψζεθε ζηηο 25 Ηνπλίνπ, 2010 θαη αλήιζε ζε €45,1 εθ. Σν επηηφθην θαζνξίζηεθε ζην 7% θαη ν ηφθνο είλαη πιεξσηένο θάζε
ηξεηο κήλεο.
Σα αμηφγξαθα θεθαιαίνπ δελ έρνπλ εκεξνκελία ιήμεο αιιά ζα κπνξνχλ, θαη‟ επηινγή ηεο Σξάπεδαο, θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο
Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ, λα εμαγνξαζζνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία καδί κε νπνηνπζδήπνηε
δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο, πέληε ρξφληα κεηά ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηνπο ή ζε νπνηαδήπνηε εκεξνκελία πιεξσκήο ηφθνπ πνπ
αθνινπζεί. Σα αμηφγξαθα θεθαιαίνπ απνηεινχλ άκεζεο, κε εμαζθαιηζκέλεο, δεπηεξεχνπζεο ππνρξεψζεηο ηεο Σξάπεδαο θαη ε
απνπιεξσκή ηνπο αθνινπζεί ζε πξνηεξαηφηεηα ηελ απνπιεξσκή ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηνπο θαηαζέηεο θαη άιινπο πηζησηέο. Σα
αμηφγξαθα θεθαιαίνπ είλαη εηζεγκέλα ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ.

4.11.3 Οκνινγηαθά Γάλεηα
Πην θάησ παξαηίζεληαη πιεξνθνξίεο γηα ηα νκνινγηαθά δάλεηα ηνπ Οκίινπ γηα ηα έηε 2008, 2009 θαη 2010 ζχκθσλα κε ηηο
εηήζηεο ειεγκέλεο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηα ππφ αλαθνξά έηε.
ΔΛΔΓΜΔΝΑ
31.12.2010

ΔΛΔΓΜΔΝΑ
31.12.2009

ΔΛΔΓΜΔΝΑ
31.12.2008

€ „000

€ „000

€ „000

Οκφινγα Marfin Popular Bank Public Co Ltd (2007/2010)

-

612.711

683.897

Οκφινγα Marfin Popular Bank Public Co Ltd (2009/2012)

376.953

377.280

-

Οκφινγα Marfin Popular Bank Public Co Ltd (2009/2014)

22.813

23.185

-

Οκφινγα Δgnatia Finance Plc (2009/2010)

-

7.552

-

Οκφινγα Egnatia Finance Plc (2009/2013)

17.756

15.390

-

Οκφινγα (Schuldschein) Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ. (2007/2010)

-

50.000

50.000

Οκφινγα (Schuldschein) Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ. (2008/2011)

50.220

50.000

50.000

-

250.000

250.000

Κνηλνπξαθηηθφ δάλεην Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ. (2008/2010)
Γξακκάηηα Rossiysky Promyishlenny Bank Company Ltd
Βξαρππξφζεζκα
Με βξαρππξφζεζκα
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9.895

12.384

45.145

477.637

1.398.502

1.079.042

60.115

932.647

18.493

417.522

465.855

1.060.549

477.637

1.398.502

1.079.042
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Σα νκνινγηαθά δάλεηα απνηεινχλ ππνρξεψζεηο πςειφηεξεο δηαβάζκηζεο (senior debt) θαη δε ζπγθαηαιέγνληαη ζην δαλεηαθφ
θεθάιαην.
Οκόινγα MPB (2007/2010), Οκόινγα MPB (2009/2012), Οκόινγα MPB (2009/2014), Οκόινγα Egnatia Finance Plc
(2009/2010) θαη Οκόινγα Egnatia Finance Plc (2009/2013).
Σν Μάην 2007, ε Σξάπεδα εμέδσζε νκφινγα χςνπο €750 εθαη., ιήμεο 2010. Σα νκφινγα είλαη απνπιεξσηέα ζε ηξία ρξφληα απφ ηελ
έθδνζή ηνπο θαη ν ηφθνο θαηαβάιιεηαη θάζε ηξίκελν. Σν επηηφθην έρεη θαζνξηζηεί ζην ηξηκεληαίν επηηφθην γηα Δπξψ (Euribor) πιένλ
0,29%. Σν Μάην 2009, ε Σξάπεδα επαλαγφξαζε θαη αθχξσζε νκφινγα χςνπο €100 εθαη. Σν Μάην 2010, ηα νκφινγα έιεμαλ θαη ε
Σξάπεδα απνπιήξσζε ηα ελαπνκείλαληα νκφινγα χςνπο €650 εθαη. χκθσλα κε ηνπο φξνπο έθδνζήο ηνπο θαη πνζφ ίζν κε ηελ
νλνκαζηηθή αμία ζπλ ηνπο δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο πιεξψζεθε ζηνπο θαηφρνπο ησλ νκνιφγσλ. Μέξνο ησλ νκνιφγσλ θαηερφηαλ
απφ εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ.
Σν επηέκβξην 2009, ε Σξάπεδα εμέδσζε νκφινγα χςνπο €500 εθαη., ιήμεο 2012. Σα νκφινγα είλαη απνπιεξσηέα ζε ηξία ρξφληα
απφ ηελ έθδνζή ηνπο θαη ν ηφθνο θαηαβάιιεηαη κηα θνξά ην ρξφλν, ζηηο 21 επηεκβξίνπ. Σν επηηφθην έρεη θαζνξηζηεί ζην 4,375%.
Μέξνο ησλ νκνιφγσλ θαηέρεηαη απφ εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ.
Σν Ννέκβξην 2009, ε Σξάπεδα εμέδσζε νκφινγα χςνπο €25 εθαη., ιήμεο 2014. Σα νκφινγα είλαη απνπιεξσηέα ζε πέληε ρξφληα
απφ ηελ έθδνζή ηνπο θαη ν ηφθνο θαηαβάιιεηαη κηα θνξά ην ρξφλν ζηηο 20 Ννεκβξίνπ. Σν επηηφθην έρεη θαζνξηζηεί ζην 4,35%. Μέξνο
ησλ νκνιφγσλ θαηέρεηαη απφ εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ.
Σν Μάξηην 2009, ε «Egnatia Finance Plc», ζπγαηξηθή ηεο «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.» εμέδσζε νκφινγα €10 εθαη., ιήμεο
2010. Σα νκφινγα ήηαλ απνπιεξσηέα ζε έλα ρξφλν απφ ηελ έθδνζή ηνπο θαη ν ηφθνο θαηαβαιιφηαλ θάζε εμάκελν. Σν επηηφθην
είρε θαζνξηζηεί ζην 12%. Σν Μάξηην 2010, ηα νκφινγα έιεμαλ θαη ε «Egnatia Finance Plc» απνπιήξσζε ην ζχλνιν ησλ νκνιφγσλ
χςνπο €10 εθαη. ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο έθδνζήο ηνπο θαη πνζφ ίζν κε ηελ νλνκαζηηθή αμία ζπλ ηνπο δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο
πιεξψζεθε ζηνπο θαηφρνπο ησλ νκνιφγσλ. Μέξνο ησλ νκνιφγσλ θαηερφηαλ απφ εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ.
Σν επηέκβξην 2009, ε «Egnatia Finance Plc» εμέδσζε νκφινγα χςνπο 30 εθαη. Γνιάξηα ΖΠΑ (€21 εθαη.), ιήμεο 2013. Σα
νκφινγα είλαη απνπιεξσηέα ζε ηέζζεξα ρξφληα απφ ηελ έθδνζή ηνπο θαη ν ηφθνο θαηαβάιιεηαη θάζε ηξίκελν. Σν επηηφθην έρεη
θαζνξηζηεί ζην ηξηκεληαίν επηηφθην γηα Γνιάξηα ΖΠΑ. Μέξνο ησλ νκνιφγσλ θαηέρεηαη απφ εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ.
Σν Μάξηην 2010, ηα Οκφινγα «Egnatia Finance Plc» (2009/2010) έιεμαλ θαη ε «Egnatia Finance Plc» απνπιήξσζε ην ζχλνιν
ησλ νκνιφγσλ χςνπο €10 εθαη. ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο έθδνζήο ηνπο θαη πνζφ ίζν κε ηελ νλνκαζηηθή αμία ζπλ ηνπο
δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο πιεξψζεθε ζηνπο θαηφρνπο ησλ νκνιφγσλ. Μέξνο ησλ νκνιφγσλ θαηερφηαλ απφ εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ.
Σν Μάην 2010, ηα νκφινγα Οκφινγα MPB (2007/2010) έιεμαλ θαη ε Σξάπεδα απνπιήξσζε ηα ελαπνκείλαληα νκφινγα χςνπο
€650 εθαη. ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο έθδνζήο ηνπο θαη πνζφ ίζν κε ηελ νλνκαζηηθή αμία ζπλ ηνπο δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο
πιεξψζεθε ζηνπο θαηφρνπο ησλ νκνιφγσλ. Μέξνο ησλ νκνιφγσλ θαηερφηαλ απφ εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ.
Σα νκφινγα έρνπλ εθδνζεί βάζεη ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη είλαη εηζεγκέλα ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ. Ζ αγνξαία
αμία ηνπο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, ήηαλ €368,4 εθαη., (31 Γεθεκβξίνπ 2009: €367,1 εθαη.) γηα ηα Οκφινγα MPB (2009/2012), θαη
€17,8 εθαη. (31 Γεθεκβξίνπ 2009: €15,1 εθαη.) γηα ηα Οκφινγα «Egnatia Finance Plc» (2009/2013).
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Οκόινγα (Schuldschein) «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.» (2007/2010)
Σν Γεθέκβξην 2007, ε Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ. έθδσζε νκφινγα (Schuldschein) ηξηεηνχο δηάξθεηαο €50 εθ., ιήμεο 2010. Σν
Γεθέκβξην 2010, ηα νκφινγα έιεμαλ θαη ε «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.» απνπιήξσζε ην ζχλνιν ησλ νκνιφγσλ χςνπο €50 εθ.
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο έθδνζήο ηνπο θαη πνζφ ίζν κε ηελ νλνκαζηηθή αμία πιένλ ηνπο δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο πιεξψζεθε ζηνπο
θαηφρνπο ησλ νκνιφγσλ. Ο ηφθνο θαηαβαιιφηαλ κεληαία, ηξηκεληαία ή εμακεληαία, κε απφθαζε ηεο Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ., κε
επηηφθην γηα Δπξψ (Euribor) ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ (κήλαο, ηξίκελν, εμάκελν) πιένλ 0,25%.
Οκόινγα (Schuldschein) «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.» (2008/2011)
Σν Μάξηην 2008, ε «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.» εμέδσζε νκφινγα (Schuldschein) ηξηεηνχο δηάξθεηαο €50 εθαη., ιήμεο 2011. Ο
ηφθνο θαηαβάιιεηαη εμακεληαία, κε επηηφθην ην επηηφθην γηα Δπξψ (Euribor) πιένλ 0,25%. Σα νκφινγα ή κέξνο απηψλ κπνξνχλ λα
απνπιεξσζνχλ πξφσξα κε απφθαζε ηεο «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.».
Κνηλνπξαθηηθό δάλεην «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.» (2008/2010)
Σν επηέκβξην 2008 ε «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.» εμέδσζε θνηλνπξαθηηθφ δάλεην δηεηνχο δηάξθεηαο €250 εθαη., ιήμεο 2010. Σν
επηέκβξην 2010, έιεμε ην θνηλνπξαθηηθφ δάλεην δηεηνχο δηάξθεηαο χςνπο €250 εθ. θαη ε Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ. ην
απνπιήξσζε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο έθδνζήο ηνπ θαη πνζφ ίζν κε ηελ νλνκαζηηθή ηνπ αμία πιένλ ηνπο δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο
πιεξψζεθε ζηνπο θαηφρνπο ηνπ. Ο ηφθνο θαηαβαιιφηαλ ηξηκεληαία κε επηηφθην ην ηξηκεληαίν επηηφθην γηα Δπξψ (Euribor) πιένλ
0,60%.
Γξακκάηηα «Rossiysky Promyishlenny Bank»
Ζ «Rossiysky Promyishlenny Bank Company Ltd» εθδίδεη γξακκάηηα ζε πειάηεο. ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, ηα εθδνκέλα γξακκάηηα
έθεξαλ επηηφθην γηα Ρσζηθά Ρνχβιηα κέρξη 14,5% θαη ιήμε κέρξη ηνλ Αχγνπζην 2011. Σα γξακκάηηα απηά εθδφζεθαλ ππφ ην άξηην
θαη ζα απνπιεξσζνχλ ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία ζηε ιήμε ηνπο.

4.11.4 Καιπκκέλα Οκόινγα Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.
ηηο 4 Απγνχζηνπ, 2010 ε «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.» εμέδσζε ηελ ηξίηε ζεηξά (θνηλψλ) θαιπκκέλσλ νκνιφγσλ χςνπο €1
δηζ., ελψ αθχξσζε ηε δεχηεξε ζεηξά (θνηλψλ) θαιπκκέλσλ νκνιφγσλ χςνπο €500 εθ., ε έθδνζε ηεο νπνίαο είρε απνθαζηζζεί ζηηο
12 Μαξηίνπ, 2010. Σα νκφινγα είλαη δηάξθεηαο ελφο έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηνπο κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο ελφο
έηνπο. Ζ έθδνζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην πξνγξάκκαηνο γηα ηελ έθδνζε (θνηλψλ) θαιπκκέλσλ νκνιφγσλ χςνπο κέρξη €3
δηζ. Σν ραξηνθπιάθην αζθαιείαο πνπ ζπληζηά ην «θάιπκκα» απαξηίδεηαη απφ ζηεγαζηηθά δάλεηα. Ζ πξψηε ζεηξά (θνηλψλ)
θαιπκκέλσλ νκνιφγσλ χςνπο €1 δηζ. εθδφζεθε ζηηο 17 Ννεκβξίνπ, 2008 κε ιήμε (φπσο ηξνπνπνηήζεθε ην 2010) 17 Ννεκβξίνπ,
2011 θαη δπλαηφηεηα παξάηαζεο ελφο έηνπο. Καηφπηλ ηεο έθδνζεο ηεο ηξίηεο ζεηξάο, ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ (θνηλψλ) θαιπκκέλσλ
νκνιφγσλ ηεο «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.» αλέξρεηαη ζε €2 δηζ. Δπίζεο, πξνο εμαζθάιηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ ησλ θαηφρσλ
νκνιφγσλ θαη φισλ ησλ αζθαιηζκέλσλ πηζησηψλ, ε MPB έρεη ζπκθσλήζεη λα παξαρσξήζεη ζηε «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.»
πηζησηηθέο δηεπθνιχλζεηο. Σα νκφινγα εηζήρζεζαλ πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ ηεο Ηξιαλδίαο θαη θαηφπηλ ηεο
έθδνζήο ηνπο, απνθηήζεθαλ απφ ηε «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.» ζηελ ηηκή έθδνζήο ηνπο, κε ζθνπφ ηελ επαλαδηάζεζή ηνπο ζε
ζεζκηθνχο επελδπηέο, νπνηεδήπνηε κέρξη ηε ιήμε ηεο δηάξθεηάο ηνπο. Μέρξη ηε δηάζεζή ηνπο, ηα νκφινγα ρξεζηκνπνηνχληαη σο
εμαζθάιηζε γηα ηελ άληιεζε ξεπζηφηεηαο απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα κέζσ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο.
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4.11.5 Σηηινπνίεζε Απαηηήζεσλ
ηηο 19 Απγνχζηνπ, 2009 νινθιεξψζεθε ε ηηηινπνίεζε απαηηήζεσλ απφ νκνινγηαθά θαη επηρεηξεκαηηθά δάλεηα απφ ηελ «Marfin
Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.», ζπλνιηθνχ χςνπο €2,3 δηζ. Ζ έθδνζε ησλ νκνιφγσλ απφ ηελ ηηηινπνίεζε πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ
Synergatis Plc. Πνζφ χςνπο €1,4 δηζ. ηνπ ζπλνιηθνχ ηηηινπνηεκέλνπ ραξηνθπιαθίνπ θαιχθζεθε εμνινθιήξνπ απφ ηε «Marfin
Popular Bank Public Co Ltd» θαη αμηνινγήζεθε κε ΑΑΑ απφ ηνλ νίθν Moody‟s. Σνλ Ηνχιην 2010 επαλαμηνινγήζεθε κε Α3.

4.11.6 Οκνινγηαθά Γάλεηα, Γαλεηαθό Κεθάιαην θαη Ίδηα Κεθάιαηα
ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ, παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία γηα ηα νκνινγηαθά δάλεηα, δαλεηαθφ θεθάιαην θαη ίδηα θεθάιαηα γηα ηα
έηε 2008, 2009 θαη 2010.
Διεγκέλα
31.12.2010
€ „000

Διεγκέλα
31.12.2009
€ „000

Διεγκέλα
31.12.2008
€ „000

60.115
417.522
477.637

932.647
465.855
1.398.502

18.493
1.060.549
1.079.042

ύλνιν νκνινγηαθώλ δαλείσλ θαη δαλεηαθνύ θεθαιαίνπ

1.267.931
1.267.931
1.745.568

1.050.501
1.050.501
2.449.003

725.907
725.907
1.804.949

Ίδηα Κεθάιηα
Μεηνρηθφ θεθάιαην
Απνζεκαηηθφ απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην
Απνζεκαηηθά
πκθέξνλ κεηνςεθίαο
ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαη Γηθαησκάησλ Μεηνςεθίαο

834.799
2.252.897
447.815
105.863
3.641.374

720.930
2.179.146
735.846
123.321
3.759.243

705.607
2.144.141
580.073
139.755
3.569.576

Τπνρξεώζεηο
Οκνινγηαθά Γάλεηα
Βξαρππξφζεζκα
Με βξαρππξφζεζκα
Γαλεηαθό Κεθάιαην
Βξαρππξφζεζκν
Με βξαρππξφζεζκν

Σα νκνινγηαθά δάλεηα είλαη κε εμαζθαιηζκέλα θαη ε απνπιεξσκή ηνπο έρεη ηελ ίδηα πξνηεξαηφηεηα φπσο νη ππνρξεψζεηο έλαληη
ησλ θαηαζεηψλ θαη ησλ άιισλ πηζησηψλ ηνπ πγθξνηήκαηνο. Σν δαλεηαθφ θεθάιαην είλαη κε εμαζθαιηζκέλν θαη ε
απνπιεξσκή ηνπ αθνινπζεί ζε πξνηεξαηφηεηα ηελ πιεξσκή ησλ ππνρξεψζεσλ έλαληη ησλ θαηαζεηψλ, ησλ άιισλ πηζησηψλ
ηεο Σξάπεδαο θαη ησλ νκνινγηαθψλ δαλείσλ, έρεη φκσο πξνηεξαηφηεηα απνπιεξσκήο έλαληη ησλ κεηφρσλ ηεο Σξάπεδαο.
Γελ ππήξραλ ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηα νκνινγηαθά δάλεηα, ζην δαλεηαθφ θεθάιαην θαη ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Σξάπεδαο απφ
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ εθηφο απφ (α) ηελ έθδνζε 488.167.604 λέσλ
κεηνρψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ άζθεζε ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο ηεο Σξάπεδαο θαη (β) ηελ έθδνζε 5.741.121 λέσλ
κεηνρψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ιφγσ ηεο δηαζπλνξηαθήο ζπγρψλεπζεο δη‟ απνξξνθήζεσο κε
ηελ ΜΔΒ.

4.11.7 Κεθαιαηαθή Γηάξζξσζε θαη Γείθηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο
ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, παξαηίζεληαη ζηνηρεία γηα ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε ηνπ Οκίινπ.
Ζ Σξάπεδα παξαθνινπζεί ζπζηεκαηηθά ηελ θεθαιαηαθή ηεο δηάξζξσζε θαη ηηο αλάγθεο γηα λέν κεηνρηθφ ή / θαη δαλεηαθφ θεθάιαην
ζηα πιαίζηα ηεο ζπλερνχο αλάπηπμεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, έρνληαο, επίζεο, ππφςε ηνπο θαλνληζκνχο θεθαιαηαθήο
επάξθεηαο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ.
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Καηά ηελ άπνςε ηεο Σξάπεδαο, ην θεθάιαην θίλεζεο ηεο επαξθεί γηα ηηο ηξέρνπζεο δξαζηεξηφηεηέο ηεο θαη γηα ηνπο επφκελνπο
δψδεθα κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ.
ΒΑΗΛΔΗΑ ΗΗ
31.12.2010

31.12.2009

31.12.2008

€ „000

€ „000

€ „000

834.799

720.930

705.607

2.252.897

2.179.146

2.144.141

πξνβιεπφκελσλ κεξηζκάησλ)

699.027

784.171

679.336

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο

105.863

123.321

131.631

Αμηφγξαθα θεθαιαίνπ

737.753

350.757

199.974

(1.862.981)

(1.819.944)

(1.909.252)

Βαζηθά ίδηα θεθάιαηα
Μεηνρηθφ θεθάιαην
Απνζεκαηηθφ απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην
Αδηαλέκεηα θέξδε (κεηά ηελ αθαίξεζε

Μείνλ: Τπεξαμία θαη άιια άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη επνπηηθέο
πξνζαξκνγέο
50% ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγαηξηθέο πνπ δελ δηεμάγνπλ
ηξαπεδηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπκκεηνρέο ζε άιια
πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ μεπεξλνχλ ην 10% ηνπ θεθαιαίνπ
ηνπο
χλνιν βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ

(14.636)

(19.449)

(14.728)

2.752.722

2.318.932

1.936.709

528.269

699.744

525.933

55.183

53.765

53.387

(14.636)

(19.449)

(14.728)

568.816

734.060

564.592

-

-

(97.024)

(84.056)

πκπιεξσκαηηθά ίδηα θεθάιαηα
Γαλεηαθφ θεθάιαην κεησκέλεο εμαζθάιηζεο
Απνζεκαηηθά επαλεθηίκεζεο θαη επνπηηθέο πξνζαξκνγέο
Μείνλ: 50% ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγαηξηθέο πνπ δελ δηεμάγνπλ
ηξαπεδηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπκκεηνρέο ζε άιια
πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ μεπεξλνχλ ην 10% ηνπ θεθαιαίνπ
ηνπο
χλνιν ζπκπιεξσκαηηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ
Μείνλ: Δπελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο θαη
αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο
Δπελδχζεηο ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο

(103.402)

ύλνιν επνπηηθνύ θεθαιαίνπ
πλνιηθά ζηαζκηζκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

3.218.136

2.955.968

2.417.245

27.627.390

25.621.603

23.915.955

Πεγή: Επεμεξγαζία νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ από ηελ Τξάπεδα.
χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ηελ 31 Γεθεκβξίνπ, 2010 ηα ζπλνιηθά επνπηηθά θεθάιαηα ηνπ Οκίινπ αλήιζαλ ζε €3.218.136
θαη ην ζχλνιν ηνπ ζηαζκηζκέλνπ έλαληη θηλδχλσλ ελεξγεηηθνχ ζε €27.627.390.
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ηνλ αθφινπζν πίλαθα, παξαηίζεληαη νη δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο γηα ηα έηε 2008, 2009 θαη 2010.
ΒΑΗΛΔΗΑ ΗΗ
31.12.2010

31.12.2009

31.12.2008

Βαζηθά Πξσηνβάζκηα Κεθάιαηα
(Core Tier 1 ) (πνζά ζε € εθ.)
Γείθηεο Βαζηθψλ Πξσηνβάζκησλ Κεθαιαίσλ

2.015

1.968

1.737

7,3%

7,7%

7,2%

2.753

2.319

1.937

10,0%

9,1%

8,1%

3.218

2.956

2.417

11,6%

11,5%

10,1%

(Core Tier 1 ratio)
Πξσηνβάζκηα Κεθάιαηα (Tier 1)
(πνζά ζε € εθ.)
Γείθηεο Πξσηνβάζκησλ Κεθαιαίσλ
(Tier 1 ratio)
πλνιηθά Δπνπηηθά Κεθάιαηα
(πνζά ζε € εθ.)
Γείθηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο

Πεγή: Επεμεξγαζία νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ από ηελ Τξάπεδα.
χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010, ν ζπλνιηθφο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηνπ Οκίινπ ζχκθσλα
κε ηνπο θαλφλεο ηεο Βαζηιείαο ΗΗ αλήιζε ζε 11,6% θαη ε πιενλάδνπζα θεθαιαηαθή επάξθεηα ζε ζρέζε κε ην 8% ησλ ζπλνιηθψλ
ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε €1.008 εθαη.
ηηο 17 Μαξηίνπ, 2008 ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Σξάπεδαο ελέθξηλε ηελ έθδνζε κέρξη θαη €200 εθαη. αμηνγξάθσλ θεθαιαίνπ
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα Πξσηνβάζκηα Κεθάιαηα ηεο Σξάπεδαο. Αμηφγξαθα θεθαιαίνπ χςνπο €116 εθαη. πνπ πξνζθέξζεθαλ
ζε πεξηνξηζκέλν θχθιν πξνζψπσλ, ζε επαγγεικαηίεο επελδπηέο θαη ζε πξφζσπα ηα νπνία επέλδπζαλ ηνπιάρηζηνλ €50.000 ν
θαζέλαο, εθδφζεθαλ ζηηο 14 Απξηιίνπ, 2008 ζηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ €1.000 ην θαζέλα. Καηά ηε δεχηεξε θάζε, αμηφγξαθα
θεθαιαίνπ χςνπο €84 εθαη. πνπ πξνζθέξζεθαλ ζην επξχ θνηλφ κέζσ Γεκφζηαο Πξνζθνξάο, εθδφζεθαλ ζηηο 30 Ηνπλίνπ, 2008
ζηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ €1.000 ην θαζέλα. Σα αμηφγξαθα θεθαιαίνπ ηεο αξρηθήο έθδνζεο έθεξαλ ζηαζεξφ επηηφθην 6,50% γηα
ηηο πξψηεο ηέζζεξηο ηξηκεληαίεο πεξηφδνπο θαη ηα αμηφγξαθα θεθαιαίνπ ηεο δεχηεξεο έθδνζεο γηα ηηο πξψηεο ηξεηο ηξηκεληαίεο
πεξηφδνπο, θαη κεηέπεηηα θπκαηλφκελν επηηφθην, ην νπνίν αλαζεσξείηαη θάζε ηξεηο κήλεο. Σν επηηφθην είλαη ίζν κε ην ηξηκεληαίν
επηηφθην γηα Δπξψ (Euribor) ζηελ αξρή ηεο εθάζηνηε ηξηκελίαο πιένλ 1,50% θαη ν ηφθνο είλαη πιεξσηένο θάζε ηξεηο κήλεο, ζηηο 31
Μαξηίνπ, 30 Ηνπλίνπ, 30 επηεκβξίνπ θαη 31 Γεθεκβξίνπ.
ηηο 19 Μαξηίνπ, 2009 ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Σξάπεδαο ελέθξηλε ηελ έθδνζε αμηνγξάθσλ θεθαιαίνπ κέρξη €250 εθαη. πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηα Πξσηνβάζκηα Κεθάιαηα ηεο Σξάπεδαο. Ζ έθδνζε, ε νπνία απεπζπλφηαλ ζε πεξηνξηζκέλν θχθιν
πξνζψπσλ, ζε επαγγεικαηίεο επελδπηέο θαη ζε άηνκα πνπ επέλδπζαλ ηνπιάρηζηνλ €50.000 έθαζην, νινθιεξψζεθε ζηηο 13
Μαΐνπ, 2009 θαη αλήιζε ζε €242,2 εθαη. Σα αμηφγξαθα θέξνπλ ζηαζεξφ επηηφθην 7% θαη ν ηφθνο είλαη πιεξσηένο θάζε ηξεηο
κήλεο.
Σν Μάην 2009, ε «Egnatia Finance Plc», ζπγαηξηθή ηεο «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.» εμέδσζε 60 εθαη. Γνιάξηα ΖΠΑ (€41
εθαη.) νκφινγα δεπηεξνβάζκηνπ θεθαιαίνπ κε ηελ εγγχεζε ηεο «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.». Ζ έθδνζε ήηαλ ζηε κνξθή
δεπηεξνβάζκησλ νκνιφγσλ, ιήμεο ζε δέθα ρξφληα κε δηθαίσκα πξφσξεο εμφθιεζεο κεηά απφ πέληε ρξφληα, χζηεξα απφ
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έγγξαθε άδεηα ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. Σν επηηφθην έρεη θαζνξηζζεί ζην 5,5% γηα νιφθιεξε ηε δηάξθεηά ηνπο. Μέξνο ησλ
νκνιφγσλ θαηέρεηαη απφ εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ.
Σνλ Ηνχιην 2009, ε «Egnatia Finance Plc» εμέδσζε €60 εθαη. δεπηεξνβάζκηνπ θεθαιαίνπ κε ηελ εγγχεζε ηεο «Marfin Δγλαηία
Σξάπεδα Α.Δ.». Ζ έθδνζε ήηαλ ζηε κνξθή δεπηεξνβάζκησλ νκνιφγσλ, ιήμεο ζε δέθα ρξφληα κε δηθαίσκα πξφσξεο εμφθιεζεο
κεηά απφ πέληε ρξφληα, χζηεξα απφ έγγξαθε άδεηα ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. Σν επηηφθην έρεη θαζνξηζηεί ζην 6,5% γηα
νιφθιεξε ηε δηάξθεηά ηνπο.
ηηο 30 Μαξηίνπ, 2010 ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Σξάπεδαο ελέθξηλε ηελ έθδνζε αμηνγξάθσλ θεθαιαίνπ, ζε κία ή πεξηζζφηεξεο
ζεηξέο, κέρξη €300 εθαη. πνπ ζα πεξηιακβάλνληαλ ζηα Πξσηνβάζκηα Κεθάιαηα ηεο Σξάπεδαο. Ζ πξψηε έθδνζε, ε νπνία
απεπζπλφηαλ ζε πεξηνξηζκέλν θχθιν πξνζψπσλ, ζε επαγγεικαηίεο επελδπηέο θαη ζε άηνκα πνπ επέλδπζαλ ηνπιάρηζηνλ
€50.000 έθαζην, νινθιεξψζεθε ζηηο 19 Μαΐνπ, 2010 θαη αλήιζε ζε €250,5 εθαη. Ζ δεχηεξε έθδνζε, ε νπνία απεπζπλφηαλ ζην
επξχ θνηλφ, νινθιεξψζεθε ζηηο 25 Ηνπλίνπ, 2010 θαη αλήιζε ζε €45,1 εθαη. Σα αμηφγξαθα θέξνπλ ζηαζεξφ επηηφθην 7% θαη ν
ηφθνο είλαη πιεξσηένο θάζε ηξεηο κήλεο. Σα αμηφγξαθα θεθαιαίνπ εηζήρζεθαλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ ζηηο 18 Ηνπλίνπ,
2010 θαη 3 Απγνχζηνπ, 2010 αληίζηνηρα.
Σν Μάην 2010, κεηά απφ έγθξηζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ε «Egnatia Finance Plc» αλαθάιεζε θαη απνπιήξσζε πξηλ ηε ιήμε
ηνπο ην ζχλνιν ησλ δεπηεξνβάζκησλ νκνιφγσλ χςνπο €80 εθαη. ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο έθδνζήο ηνπο θαη πνζφ ίζν κε ηελ
νλνκαζηηθή αμία ζπλ ηνπο δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο πιεξψζεθε ζηνπο θαηφρνπο ησλ νκνιφγσλ.
ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεληαη ζηνηρεία γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ θαζαξνχ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ρξένπο ηεο Σξάπεδαο.
Γελ έρεη γίλεη νπνηαδήπνηε ζεκαληηθή κεηαβνιή ζηα πνζά κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ.
31.12.2010
€ „000

31.12.2009
€ „000

31.12.2008
€ „000

Μεηξεηά

200.920

175.047

178.860

Αληίζηνηρα κεηξεηψλ

512.659

1.789.787

1.660.810

Δπελδχζεηο γηα εκπνξία

146.304

156.273

356.919

Ρεπζηόηεηα

859.883

2.121.107

2.196.589

7.429.051

7.230.582

7.969.976

Σξέρνλ ηξαπεδηθφ δάλεην

10.307.966

11.296.465

6.831.298

Σξέρνλ ρξεκαηννηθνλνκηθό δάλεην

10.307.966

11.296.465

6.831.298

2.019.032

1.944.776

(3.335.267)

Σξέρνλ ινγαξηαζκόο εηζπξαθηένο

Καζαξό ηξέρνλ ρξεκαηννηθνλνκηθό ρξένο
Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα

401.999

107.058

50.400

Υξεφγξαθα εθδνκέλα

1.685.453

1.516.356

1.786.456

Μαθξνπξόζεζκν ρξεκαηννηθνλνκηθό ρξένο

2.087.452

1.623.414

1.836.856

Καζαξό ρξεκαηννηθνλνκηθό ρξένο

4.106.484

3.568.190

(1.498.411)

Πεγή: Επεμεξγαζία νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ από ηελ Τξάπεδα.
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4.11.8 Πεγέο Κεθαιαίσλ
Πξσηαξρηθή πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Σξάπεδαο είλαη ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο θαη νη θαηαζέζεηο (φςεσο,
ηακηεπηεξίνπ θαη πξνζεζκίαο) ησλ πειαηψλ ηεο. Δπίζεο, ε Σξάπεδα πξνζθεχγεη ζηε δηαηξαπεδηθή αγνξά γηα ηελ εμππεξέηεζε
ησλ άκεζσλ ππνρξεψζεσλ ηεο (θπξίσο θαηαζέζεηο πειαηψλ θαη γεληθά άκεζα απαηηεηέο ππνρξεψζεηο) θαη ζε κεζνπξφζεζκν
δαλεηζκφ κέζσ νκνινγηαθψλ εθδφζεσλ (ηηηινπνηήζεηο δαλείσλ, θαιπκκέλεο νκνινγίεο θαη πηζησηηθνί ηίηινη) πξνθεηκέλνπ λα
ρξεκαηνδνηήζεη ηελ αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο.
Δπηπιένλ, ε Σξάπεδα έθαλε ρξήζε ηεο δπλαηφηεηαο γηα άληιεζε ξεπζηφηεηαο απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα
ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο εηδηθνχο ηίηινπο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία γηα ζθνπνχο ελίζρπζεο ηεο
ξεπζηφηεηαο ηνπ θππξηαθνχ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο.
Απφ ην 2010, ε κεησκέλε πξφζβαζε ζηηο δηαηξαπεδηθέο αγνξέο θαη ζηηο αγνξέο θεθαιαίνπ πνπ επεξεάδεη φιεο ηηο ηξάπεδεο ηεο
πεξηθέξεηαο, νδήγεζαλ ηελ Σξάπεδα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ζπκθσλίεο επαλαγνξάο απφ ηελ ΔΚΣ γηα άληιεζε ρξεκαηνδφηεζεο.
Χο απάληεζε ζηε δηεζλή νηθνλνκηθή θξίζε, ε ΔΚΣ είρε επεθηείλεη ζεκαληηθά ην εχξνο ησλ ζπκθσληψλ επαλαγνξάο επηηξέπνληαο
ηελ πιήξε εμππεξέηεζε φισλ ησλ πξνζθνξψλ, αληί ηεο δηαδηθαζίαο πιεηζηεξηαζκνχ κε νξηζκέλε ρξνληθή δηάξθεηα,
παξαηείλνληαο ηε δηάξθεηα ησλ ζπκθσληψλ επαλαγνξάο θαη δηεπξχλνληαο ηα είδε εμαζθαιίζεσλ πνπ απνδέρεηαη.
Σελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ 2010, ε θαζαξή ρξεκαηνδφηεζε κέζσ ηεο ΔΚΣ αλήιζε ζε €6.945 δηο ελψ ε ρξεκαηνδφηεζε κέζσ ηεο
δηαηξαπεδηθήο αγνξάο ήηαλ €3.71 δηο. Ζ αληίζηνηρε ρξεκαηνδφηεζε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009 ήηαλ €5.99 δηο θαη €4.48δηο. Σελ 31
Γεθεκβξίνπ 2010, νη πεγέο πξφζζεηεο ξεπζηφηεηαο ηεο Σξάπεδαο απφ ίδηεο εθδφζεηο θαη δαλεηζκφ ήηαλ €1,75 δηο.

4.11.9 Πξνέιεπζε θαη Υξήζε Σακεηαθώλ Ρνώλ
Παξαηίζεηαη πην θάησ, ε ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ Οκίινπ γηα ηα έηε 2008, 2009 θαη 2010, ζχκθσλα κε ηηο
εηήζηεο ειεγκέλεο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηα ππφ αλαθνξά έηε.

ΣΑΜΔΗΑΚΔ ΡΟΔ

31.12.2010
€ '000

31.12.2009
€ '000

31.12.2008
€ '000

Καζαξά κεηξεηά απφ/(γηα) εξγαζίεο

(355.466)

(408.533)

2.532.899

Καζαξά κεηξεηά (γηα)/απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο

1.044.565

(1.251.073)

(2.213.974)

Καζαξά κεηξεηά απφ/(γηα) ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο

(842.467)

644.569

(13.554)

10.513

1.578

-

(142.855)

(1.013.459)

305.371

31.12.2010
€ '000

31.12.2009
€ '000

31.12.2008
€ '000

280.552

1.516.497

1.298.418

3.846.906

2.753.816

3.985.354

-

-

-

4.127.458

4.270.313

5.283.772

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Καζαξή κείσζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

ΣΑΜΔΗΑΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ ΚΑΗ ΗΟΓΤΝΑΜΑ
Μεηξεηά θαη κε πεξηνξηζκέλεο θαηαζέζεηο κε Κεληξηθέο Σξάπεδεο
Οθεηιέο απφ άιιεο ηξάπεδεο-κέρξη ηξεηο κήλεο
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
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Αλάιπζε ρξεκαηνδνηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ
Σν Μάξηην 2008, ε «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.» εμέδσζε νκφινγα (Schuldschein) ηξηεηνχο δηάξθεηαο €50 εθαη., ιήμεο Μαξηίνπ
2011. Ο ηφθνο θαηαβάιιεηαη εμακεληαία, κε ην εμακεληαίν επηηφθην γηα Δπξψ (Euribor) πιένλ 0,25%. Σα νκφινγα ή κέξνο απηψλ
κπνξνχλ λα απνπιεξσζνχλ πξφσξα κε απφθαζε ηεο «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.».
Σνλ Απξίιην 2008, ε Σξάπεδα εμέδσζε αμηφγξαθα θεθαιαίνπ χςνπο €116 εθαη. πνπ πξνζθέξζεθαλ ζε πεξηνξηζκέλν θχθιν
πξνζψπσλ, ζε επαγγεικαηίεο επελδπηέο θαη ζε πξφζσπα ηα νπνία επέλδπζαλ ηνπιάρηζηνλ €50.000 ν θαζέλαο. Καηά δεχηεξε
θάζε αμηφγξαθα θεθαιαίνπ χςνπο €84 εθαη. πξνζθέξζεθαλ ζην επξχ θνηλφ κέζσ Γεκφζηαο Πξνζθνξάο θαη εθδφζεθαλ ηνλ 30
Ηνχλην 2008.
Σα αμηφγξαθα θεθαιαίνπ έθδνζεο Ηνπλίνπ 2003 πνπ αλέξρνληαλ ζε €85 εθαη. (ΛΚ50 εθαη.) απνπιεξψζεθαλ πιήξσο ζχκθσλα
κε ηνπο φξνπο έθδνζήο ηνπο, ζηηο 27 Ηνπλίνπ, 2008 θαη θαηαβιήζεθε ζηνπο θαηφρνπο ε νλνκαζηηθή αμία πιένλ ηνπο
δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο. Γηα ηελ πεξίνδν 31 Μαξηίνπ, 2008 κέρξη 26 Ηνπλίνπ, 2008 ηα αμηφγξαθα απηά έθεξαλ επηηφθην
5,20%.
Σνλ Ηνχλην ηνπ 2008 πιεξψζεθε κέξηζκα χςνπο €278,8 εθαη. Μέξνο ηνπ κεξίζκαηνο χςνπο €155,1 εθαη. έρεη επαλεπελδπζεί ζε
κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο.
ηηο 11 Απγνχζηνπ 2008 απνπιεξψζεθαλ πιήξσο ηα νκφινγα ηξηεηνχο δηάξθεηαο €200 εθαη. πνπ εμέδσζε ε «Δγλαηία Finance
Plc» ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2005 θαη θαηαβιήζεθε ζηνπο θαηφρνπο ε νλνκαζηηθή αμία ηνπ νκνιφγνπ πιένλ ηνπο δεδνπιεπκέλνπο
ηφθνπο.
Σν επηέκβξην 2008 ε «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.» εμέδσζε θνηλνπξαθηηθφ δάλεην δηεηνχο δηάξθεηαο €250 εθαη., ιήμεο
επηεκβξίνπ 2010. Ο ηφθνο θαηαβαιιφηαλ ηξηκεληαία κε ην ηξηκεληαίν επηηφθην γηα Δπξψ (Euribor) πιένλ 0,60%. Σν δάλεην έρεη
ήδε απνπιεξσζεί.
Ζ «Rossiysky Promyishlenny Bank» εθδίδεη γξακκάηηα ζε πειάηεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο εμέδσζε €147 εθαη. γξακκάηηα θαη
απνπιήξσζε γξακκάηηα €157 εθαη. ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη γξακκαηίσλ χςνπο €61 εθαη. πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ απφθηεζε
ηεο εηαηξείαο. Δθδφζεθαλ ζε έθπησζε κε επηηφθην γηα Ρσζηθά Ρνχβιηα απφ 0% κέρξη 17,98%, γηα Δπξψ απφ 5,50% κέρξη
10,47% θαη γηα Γνιάξηα ΖΠΑ απφ 0% κέρξη 10,47%. Θα απνπιεξσζνχλ ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία.
Σνλ Μάξηην 2009 ε «Egnatia Finance Plc», ζπγαηξηθή ηεο «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.», εμέδσζε νκφινγα χςνπο €10 εθαη.,
ιήμεο 2010. Σα νκφινγα ήηαλ απνπιεξσηέα ζε έλα ρξφλν απφ ηελ έθδνζή ηνπο θαη ν ηφθνο θαηαβαιιφηαλ θάζε εμάκελν. Σν
επηηφθην είρε θαζνξηζηεί ζην 12%. Σν Μάξηην 2010, ηα νκφινγα έιεμαλ θαη ε Egnatia Finance Plc απνπιήξσζε ην ζχλνιν ησλ
νκνιφγσλ χςνπο €10 εθαη. ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο έθδνζήο ηνπο θαη πνζφ ίζν κε ηελ νλνκαζηηθή αμία ζπλ ηνπο δεδνπιεπκέλνπο
ηφθνπο πιεξψζεθε ζηνπο θαηφρνπο ησλ νκνιφγσλ. Μέξνο ησλ νκνιφγσλ θαηερφηαλ απφ εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ.
Σνλ Μάην 2009 ε «Egnatia Finance Plc», ζπγαηξηθή ηεο «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.», εμέδσζε $60 εθαη. (€41 εθαη.) νκφινγα
δεπηεξνβάζκηνπ θεθαιαίνπ ιήμεο ζε δέθα ρξφληα. Σν επηηφθην έρεη θαζνξηζηεί ζην 5,5%. Μέξνο ησλ νκνιφγσλ θαηέρεηαη απφ
εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ.
Σνλ Μάην 2009 ε Σξάπεδα εμέδσζε €242 εθαη. αμηνγξάθσλ θεθαιαίνπ ηα νπνία θέξνπλ ζηαζεξφ επηηφθην 7%.
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Σνλ Μάην 2009 ε Σξάπεδα επαλαγφξαζε θαη αθχξσζε νκφινγα χςνπο €100 εθαη. ηα νπνία είραλ εθδνζεί ην Μάην 2007 κέζσ ηνπ
Πξνγξάκκαηνο EMTN.
Σνλ Ηνχλην 2009 πιεξψζεθε κέξηζκα χςνπο €124,5 εθαη. Μέξνο ηνπ κεξίζκαηνο χςνπο €27,6 εθαη. έρεη επαλεπελδπζεί ζε κεηνρέο
ηεο Σξάπεδαο.
Σνλ Ηνχιην 2009 ε «Egnatia Finance Plc» εμέδσζε €60 εθαη. νκφινγα δεπηεξνβάζκηνπ θεθαιαίνπ ιήμεο ζε δέθα ρξφληα. Σν
επηηφθην έρεη θαζνξηζηεί ζην 6,5%.
Σνλ επηέκβξην 2009 ε «Egnatia Finance Plc» εμέδσζε νκφινγα χςνπο $30 εθαη. (€21 εθαη.), ιήμεο 2013. Σα νκφινγα είλαη
απνπιεξσηέα ζε ηέζζεξα ρξφληα απφ ηελ έθδνζε ηνπο θαη ν ηφθνο θαηαβάιιεηαη θάζε ηξίκελν. Σν επηηφθην έρεη θαζνξηζηεί ζην
ηξηκεληαίν επηηφθην γηα Γνιάξηα ΖΠΑ. Μέξνο ησλ νκνιφγσλ θαηέρεηαη απφ εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ.
Σνλ επηέκβξην 2009 ε Σξάπεδα εμέδσζε νκφινγα χςνπο €500 εθαη., ιήμεο 2012. Σα νκφινγα είλαη απνπιεξσηέα ζε ηξία
ρξφληα απφ ηελ έθδνζε ηνπο θαη ν ηφθνο θαηαβάιιεηαη κηα θνξά ην ρξφλν ζηηο 21 επηεκβξίνπ. Σν επηηφθην έρεη θαζνξηζηεί ζην
4,375%. Μέξνο ησλ νκνιφγσλ θαηέρεηαη απφ εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ.
Σνλ Ννέκβξην 2009 ε Σξάπεδα εμέδσζε νκφινγα χςνπο €25 εθαη., ιήμεο 2014. Σα νκφινγα είλαη απνπιεξσηέα ζε πέληε
ρξφληα απφ ηελ έθδνζε ηνπο θαη ν ηφθνο θαηαβάιιεηαη κηα θνξά ην ρξφλν ζηηο 20 Ννεκβξίνπ. Σν επηηφθην έρεη θαζνξηζηεί ζην
4,35%. Μέξνο ησλ νκνιφγσλ θαηέρεηαη απφ εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ.
Σν Μάξηην 2010, έιεμαλ ηα νκφινγα «Egnatia Finance Plc» (2009/2010) θαη ε «Egnatia Finance Plc» απνπιήξσζε ην ζχλνιν ησλ
νκνιφγσλ χςνπο €10 εθαη. ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο έθδνζήο ηνπο θαη πνζφ ίζν κε ηελ νλνκαζηηθή αμία ζπλ ηνπο δεδνπιεπκέλνπο
ηφθνπο πιεξψζεθε ζηνπο θαηφρνπο ησλ νκνιφγσλ. Μέξνο ησλ νκνιφγσλ θαηερφηαλ απφ εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ.
Σνλ Μάην θαη Ηνχλην ηνπ 2010, ε Σξάπεδα νινθιήξσζε ηελ έθδνζε αμηνγξάθσλ θεθαιαίνπ ζηελ Κχπξν χςνπο €295,6 εθαη.
Σν Μάην 2010, έιεμαλ ηα νκφινγα MPB (2007/2010) θαη ε Σξάπεδα απνπιήξσζε ηα ελαπνκείλαληα νκφινγα χςνπο €650 εθαη.
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο έθδνζήο ηνπο θαη πνζφ ίζν κε ηελ νλνκαζηηθή αμία ζπλ ηνπο δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο πιεξψζεθε ζηνπο
θαηφρνπο ησλ νκνιφγσλ. Μέξνο ησλ νκνιφγσλ θαηερφηαλ απφ εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ.
Σν Μάην 2010, κεηά απφ έγθξηζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ε «Egnatia Finance Plc» αλαθάιεζε θαη απνπιήξσζε πξηλ ηε ιήμε
ηνπο ην ζχλνιν ησλ νκνιφγσλ χςνπο €80 εθαη. ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο έθδνζήο ηνπο θαη πνζφ ίζν κε ηελ νλνκαζηηθή αμία
ζπλ ηνπο δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο πιεξψζεθε ζηνπο θαηφρνπο ησλ νκνιφγσλ.
Σνλ Ηνχλην 2010, ε Σξάπεδα πιήξσζε κέξηζκα χςνπο €53,8 εθαη.
Σν επηέκβξην 2010, έιεμε ην θνηλνπξαθηηθφ δάλεην «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.» (2008/2010) δηεηνχο δηάξθεηαο χςνπο €250 εθαη.
θαη ε «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.» ην απνπιήξσζε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο έθδνζήο ηνπ.
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Σν Γεθέκβξην 2010, έιεμαλ ηα νκφινγα Schuldschein «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.» (2007/2010) θαη ε «Marfin Δγλαηία
Σξάπεδα Α.Δ.» απνπιήξσζε ην ζχλνιν ησλ νκνιφγσλ χςνπο € 50 εθ. ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο έθδνζήο ηνπο θαη πνζφ ίζν κε
ηελ νλνκαζηηθή αμία πιένλ ηνπο δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο πιεξψζεθε ζηνπο θαηφρνπο ησλ νκνιφγσλ.

4.12 Γηαρείξηζε Κηλδύλσλ
4.12.1

Πνιηηηθέο Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ

Ο Όκηινο ιφγσ ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ εθηίζεηαη ζε θηλδχλνπο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ δπζκελψο ηα απνηειέζκαηα θαη ηνπο
ζηφρνπο ηνπ. Γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ ν Όκηινο παξαθνινπζεί ηνπο θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο εξγαζίεο ηνπ
κε ζηφρν ηελ απνθπγή ζπζζψξεπζεο ππέξκεηξσλ θηλδχλσλ θαη κε ζαθή πξνζδηνξηζκφ απνδεθηψλ νξίσλ αλάιεςεο θηλδχλσλ,
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο νδεγίεο θαη ηηο επνπηηθέο απαηηήζεηο πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο, ηελ
Κεληξηθή Σξάπεδα Κχπξνπ θαη ηηο επνπηηθέο αξρέο ησλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη ν Όκηινο.
Ο Όκηινο έρεη αλαπηχμεη εγθεθξηκέλε απφ ην Γ.. πνιηηηθή θαη δηαδηθαζίεο ζχκθσλα κε ηελ Δπηρεηξεζηαθή ηνπ ηξαηεγηθή, ζρεηηθά κε
ηελ αλάιεςε, παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε θηλδχλσλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ εθάζηνηε απνδεθηψλ αλψηαησλ νξίσλ. ηφρνο είλαη ε
πξνζηαζία ηεο θεξδνθνξίαο, ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, θαη ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηεο ζρέζεο θηλδχλνπ-απφδνζεο θαηά ηε ιήςε
επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ.
Παξάιιεια, ην Γ.. έρεη ζπζηήζεη ζε επίπεδν Οκίινπ ηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ (ΔΓΚ), ε νπνία επηβιέπεη φιεο ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ, κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε δηαρείξηζε
φισλ ησλ θχξησλ επηρεηξεζηαθψλ θηλδχλσλ. Ζ Δπηηξνπή βεβαηψλεηαη γηα ηελ χπαξμε ζπζηεκάησλ, πνιηηηθήο θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηε
δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ θαη επίζεο ελεκεξψλεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ζνβαξψλ ηέηνησλ θηλδχλσλ.
Παξάιιεια, έρεη ζπζηαζεί ε Δπηηξνπή Κηλδχλνπ Αγνξάο Οκίινπ, ε νπνία εγθξίλεη φξηα, πνιηηηθέο θαη κεζνδνινγίεο
πξνζκέηξεζεο θηλδχλσλ.
εκαληηθφο, επίζεο, είλαη ν ξφινο ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο Δλεξγεηηθνχ Παζεηηθνχ ηνπ Οκίινπ (GALCO) ζηε δηαρείξηζε ηνπ
πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο θαη ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο. Ζ GALCO ζπλεδξηάδεη ζε κεληαία βάζε θαη εμεηάδεη ηηο
εμειίμεηο ησλ αγνξψλ, ην χςνο αλάιεςεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ θαη θαζνξίδεη ηηο ζηξαηεγηθέο πινπνίεζεο ησλ
κεζνπξφζεζκσλ ζηφρσλ. Κάζε ζπγαηξηθή ηνπ Οκίινπ έρεη ηελ ηνπηθή Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Δλεξγεηηθνχ θαη Παζεηηθνχ (ALCO)
πνπ ζπλεδξηάδεη ζε κεληαία βάζε.
Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ
Σν Γ.. ηνπ Οκίινπ έρεη αλαζέζεη ζηελ ΔΓΚ ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θάιπςε, δηαρείξηζε, εμεηδηθεπκέλε
αληηκεηψπηζε θαη ηνλ ελνπνηεκέλν έιεγρν φισλ ησλ θαηεγνξηψλ θηλδχλνπ. Δπηπιένλ ζηελ Δπηηξνπή αλαηίζεληαη νη αξκνδηφηεηεο γηα
ηνλ απαηηνχκελν ζπληνληζκφ ησλ ζεκάησλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζε επίπεδν Οκίινπ.
Ζ Δπηηξνπή απαξηίδεηαη απφ κέιε ηνπ Γ.. κε επαξθείο γλψζεηο θαη εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. Οη
ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ιακβάλνπλ ρψξα ζε ηξηκεληαία βάζε ή φπνηε θξίλεηαη απαξαίηεην.
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ηφρνο ηεο Δπηηξνπήο απνηειεί ε δηαζθάιηζε ηεο εθαξκνγήο ησλ πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ θαη ε χπαξμε επαξθψλ
ζπζηεκάησλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ηπρφλ θηλδχλσλ, πνπ δχλαηαη λα ελέρνληαη ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ Οκίινπ. Σα θπξηφηεξα
θαζήθνληα θαη επζχλεο ηεο ΔΓΚ είλαη ηα αθφινπζα:
•

δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο αλάιεςεο πάζεο κνξθήο θηλδχλσλ θαη δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο
επηρεηξεζηαθνχο ζηφρνπο ηνπ Οκίινπ,

•

δηαζθάιηζε ηεο επάξθεηαο ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ζε ηερληθά κέζα θαη πξνζσπηθφ,

•

κέξηκλα γηα ηελ αλάπηπμε εζσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη ηελ ελζσκάησζή ηνπ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο ησλ
επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ ζε φιν ην εχξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ/κνλάδσλ ηνπ Οκίινπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ εηζαγσγή λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ηελ πξνζαξκνζκέλε αλάινγα κε ηνλ θίλδπλν
ηηκνιφγεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηελ θαηαλνκή θεθαιαίσλ ζε
ζπλάξηεζε κε ηνλ θίλδπλν,

•

έγθξηζε ησλ αξρψλ πηζηνδφηεζεο, θαηφπηλ αμηνιφγεζεο απφ ηε Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ (ΓΓΚ), θαη ππνβνιή πξνο
ηειηθή έγθξηζε ζην Γ..,

•

θαζνξηζκφο ησλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ σο πξνο ηελ αλαγλψξηζε, πξφβιεςε, κέηξεζε,
παξαθνινχζεζε, έιεγρν θαη αληηκεηψπηζή ηνπο, ζε ζπλέπεηα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή θαη ηελ
επάξθεηα ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ,

•

αμηνιφγεζε ησλ ππνβαιιφκελσλ αλά ηξίκελν αλαθνξψλ ηεο ΓΓΚ,

•

ελεκέξσζε ηνπ Γ.. ζρεηηθά κε ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θηλδχλνπο πνπ έρεη αλαιάβεη ε Σξάπεδα θαη δηαβεβαίσζε γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζή ηνπο,

•

εηήζηα αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηνπ Οκίινπ, ηεο
ζπκκφξθσζεο πξνο ην θαζνξηζκέλν επίπεδν αλνρήο θηλδχλνπ, ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ νξίσλ, ηεο επάξθεηαο ησλ
πξνβιέςεσλ θαη ηεο ελ γέλεη επάξθεηαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε ζρέζε κε ην χςνο θαη ηε κνξθή ησλ αλαιακβαλνκέλσλ
θηλδχλσλ, κε βάζε ηελ εηήζηα έθζεζε ηεο ΓΓΚ θαη ηνπ ζρεηηθνχ απνζπάζκαηνο ηεο Έθζεζεο ηεο ΓΔΔ,

•

πξφβιεςε γηα ηε δηελέξγεηα ηνπιάρηζηνλ εηήζησλ πξνζνκνηψζεσλ ζελαξίσλ αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ (stress tests) γηα ηνπο
θηλδχλνπο αγνξάο, πηζησηηθφ, ξεπζηφηεηαο θαη αλάινγσλ ηερληθψλ γηα ην ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν,

•

δηαηχπσζε πξνηάζεσλ θαη εηζήγεζε δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ ζην Γ.. ζε πεξίπησζε δηαπίζησζεο αδπλακίαο πινπνίεζεο ηεο
ζηξαηεγηθήο πνπ έρεη δηακνξθσζεί γηα ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ ηεο Σξάπεδαο ή απνθιίζεσλ σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηεο,

•

εηζήγεζε ζην Γ.. ηνπνζέηεζεο ηνπ επηθεθαιήο ηεο ΓΓΚ θαη κέξηκλα γηα ηελ θνηλνπνίεζε ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Κχπξνπ,

•

ππνβνιή πξνο έγθξηζε απφ ην Γ.., πιαηζίνπ νξγαλσηηθήο δνκήο πνπ δηέπεη ηε ΓΑΔΔΚ,

•

αμηνιφγεζε θαη γλσκνδφηεζε επί ηεο ΓΑΔΔΚ θαη εηζήγεζε ηνπ εγγξάθνπ ΓΑΔΔΚ πξνο έγθξηζε απφ ην Γ..

•

αμηνιφγεζε θαη εηζήγεζε ζην Γ.. ηνπ επηπέδνπ αλνρήο έλαληη ησλ θηλδχλσλ,

•

δηαζθάιηζε φηη ην πξνθίι θηλδχλνπ ηνπ Οκίινπ είλαη ζχκθσλν κε ηελ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή, θαζψο επίζεο κε ηνλ
νηθνλνκηθφ θαη θεθαιαηαθφ πξνγξακκαηηζκφ.

Γηεύζπλζε Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ
Ζ Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ έρεη θεληξηθφ ξφιν ζηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ηνπ Οκίινπ θαη είλαη νξγαλσκέλε κε ηξφπν πνπ
δηαζθαιίδεη ηε δηνηθεηηθή ηεο αλεμαξηεζία απφ Γηεπζχλζεηο κε εθηειεζηηθέο αξκνδηφηεηεο θαη απφ ηηο Τπεξεζίεο πνπ είλαη αξκφδηεο
γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ή ινγηζηηθνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγψλ.
Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πινπνίεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ε Γηεχζπλζε έρεη πξφζβαζε ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη
κνλάδεο θαζψο θαη ζε φια ηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ηεο Σξάπεδαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπ Οκίινπ, πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα
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ηελ εθπιήξσζε ηνπ έξγνπ ηεο. Δπηπιένλ, ε Γηεχζπλζε ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ηεο Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ σο πξνο ηελ
επάξθεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ.
ηξαηεγηθή Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ ηνπ Οκίινπ
Ζ ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηνπ Οκίινπ ζέηεη ηηο βαζηθέο αξρέο θαη ηνπο ζηφρνπο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, παξέρνληαο κε απηφλ
ηνλ ηξφπν ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ ζην πξνζσπηθφ θαη ζηε Γηνίθεζε.
Ζ ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο θηλδχλσλ εθαξκφδεηαη ζε επίπεδν Οκίινπ θαη πξνζαξκφδεηαη ζηηο αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ
επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή ηνπ Οκίινπ θαζψο θαη ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ ηνπ πεξηβάιινλ.
Οη θχξηνη ζηφρνη ηνπ πιαηζίνπ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, φπσο έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ηνλ Όκηιν ΜΡΒ, είλαη νη αθφινπζνη:
•

πξνζδηνξηζκφο ησλ θχξησλ θαηεγνξηψλ θηλδχλνπ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ πνπ εθηίζεληαη ζε απηνχο ηνπο
θηλδχλνπο,

•

ειαρηζηνπνίεζε ησλ εηήζησλ επηπέδσλ δεκηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο, κέζσ ηεο νξζήο δηαρείξηζεο ησλ
θηλδχλσλ,

•

αλάπηπμε ησλ θαηάιιεισλ κεζνδνινγηψλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ,

•

θαζνξηζκφο επαξθψλ ζπζηεκάησλ ηα νπνία λα επηηξέπνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θηλδχλσλ,

•

εηήζηα αλαζεψξεζε ηνπ πιαηζίνπ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ απφ ηε Γηνίθεζε,

•

επζπγξάκκηζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηνπ Οκίινπ κε ηνπο θηλδχλνπο πνπ αλαιακβάλνπλ νη Δπηρεηξεκαηηθέο Μνλάδεο.

4.12.2

πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο

πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ θίλδπλν δηαθπκάλζεσλ ζηε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ
θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ιφγσ κεηαβνιψλ ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο.
Ο παξαθάησ πίλαθαο ζπλνςίδεη ηελ έθζεζε ηνπ Οκίινπ ζηνλ ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν. ε απηφλ ηνλ πίλαθα πεξηιακβάλνληαη ηα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ηνπ Οκίινπ ζε ινγηζηηθέο αμίεο ρσξηζκέλα αλάινγα κε ην λφκηζκα. Ο πίλαθαο επίζεο
παξνπζηάδεη ηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ παξαγψγσλ ζπλαιιάγκαηνο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα κεηψζνπλ ηελ έθζεζε ηνπ Οκίινπ
ζηηο δηαθπκάλζεηο ησλ λνκηζκάησλ, κε βάζε ην θάζε λφκηζκα.
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2010
ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
Μεηξεηά θαη θαηαζέζεηο κε Κεληξηθέο
Σξάπεδεο
Οθεηιέο απφ άιιεο ηξάπεδεο
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία
κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ

ΓΟΛΑΡΗΑ
ΖΠΑ
€ „000

ΣΔΡΛΗΝΔ
€ „000

510.209

17.376

38.115

9.693

138.186

713.579

1.560.153

2.833.334

25.700

85.684

191.241

4.696.112

ΔΤΡΧ
€ „000

ΓΟΛΑΡΗΑ
ΑΛΛΑ
ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΝΟΜΗΜΑΣΑ
€ „000
€ „000

ΤΝΟΛΟ
€ „000

122.082

98.988

6.881

294

1.091

229.336

20.641.270

2.575.566

925.179

590.031

1.685.287

26.417.333

Υξεσζηηθνί ηίηινη δαλεηαθνχ
ραξηνθπιαθίνπ

3.806.879

153.909

-

-

-

3.960.788

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
δηαζέζηκα πξνο πψιεζε

1.822.995

422.715

25.903

-

6.798

2.278.411

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία πνπ θξαηνχληαη κέρξη ηε ιήμε

1.249.547

19.108

-

103.981

107.410

607.425

9.162

3.018

1.249

76.169

1.480.046
697.023

Υνξεγήζεηο

Άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

111.464

2.136

-

-

-

113.600

1.631.040

-

513

508

2.673

1.634.734

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα

62.962

-

-

-

5.360

68.322

Αθίλεηα θαη εμνπιηζκφο

252.017

-

9.196

2.491

27.498

291.202

32.378.043

6.132.294

1.034.505

793.931

2.241.713

42.580.486

Δπελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Τπνρξεώζεηο
Οθεηιέο ζε άιιεο ηξάπεδεο

10.209.969

226.464

141.350

52.827

19.240

10.649.850

Καηαζέζεηο πειαηψλ

17.461.987

5.425.585

998.567

838.118

784.104

25.508.361

Οκνινγηαθά δάλεηα

449.986

17.756

-

-

9.895

477.637

Γαλεηαθφ θεθάιαην

1.213.597

54.334

-

-

-

1.267.931

667.969

33.312

14.197

3.641

31.234

750.353

Άιιεο ππνρξεψζεηο
Τπνρξεψζεηο γηα σθειήκαηα
αθππεξέηεζεο

283.526

-

1.454

-

-

284.980

30.287.034

5.757.451

1.155.568

894.586

844.473

38.939.112

85.821

-

-

-

20.042

105.863

3.568.782

(142)

14.036

31.895

(79.060)

3.535.511

ύλνιν ππνρξεώζεσλ θαη ηδίσλ
θεθαιαίσλ

33.941.637

5.757.309

1.169.604

926.481

785.455

42.580.486

Καζαξή ζέζε εληόο ηζνινγηζκνύ

(1.563.594)

374.985

(135.099)

(132.550)

1.456.258

Καζαξή ζεσξεηηθή αμία παξάγσγσλ
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ

1.355.415

(415.335)

137.327

143.548

(1.220.955)

Καζαξή ζπλαιιαγκαηηθή ζέζε

(208.179)

(40.350)

2.228

10.998

235.303

Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο
Ίδηα θεθάιαηα

ηνηρεία εθηόο ηζνινγηζκνύ:
Δλέγγπεο πηζηψζεηο
Δγγπεηηθέο επηζηνιέο
Όξηα ρνξεγήζεσλ πνπ έρνπλ εγθξηζεί
αιιά δελ έρνπλ αθφκε ρξεζηκνπνηεζεί
ύλνιν ζηνηρείσλ εθηόο ηζνινγηζκνύ

380.915

890

4.397

-

886

387.088

1.221.415

49.899

11.672

10.651

19.445

1.313.082

83.114

650

45.120

47.946

28.751

205.581

1.685.444

51.439

61.189

58.597

49.082

1.905.751
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2009
ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
Μεηξεηά θαη θαηαζέζεηο κε Κεληξηθέο
Σξάπεδεο
Οθεηιέο απφ άιιεο ηξάπεδεο

ΔΤΡΧ
€ „000

ΓΟΛΑΡΗΑ
ΖΠΑ
€ „000

ΣΔΡΛΗΝΔ
€ „000

ΓΟΛΑΡΗΑ
ΑΛΛΑ
ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΝΟΜΗΜΑΣΑ
€ „000
€ „000

ΤΝΟΛΟ
€ „000

1.803.372

18.988

16.248

7.554

118.672

1.964.834

988.392

1.977.720

302.123

35.856

143.037

3.447.128

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία
κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ
125.692

108.772

3.808

145

18

238.435

19.997.241

2.516.024

897.531

473.341

1.198.026

25.082.163

Υξεσζηηθνί ηίηινη δαλεηαθνχ
ραξηνθπιαθίνπ

3.288.066

107.002

-

-

-

3.395.068

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
δηαζέζηκα πξνο πψιεζε

2.977.450

436.841

131.118

-

19.484

3.564.893

Υνξεγήζεηο

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία πνπ
θξαηνχληαη κέρξη ηε ιήμε

1.200.061

21.578

-

93.377

66.314

1.381.330

Άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

566.904

20.535

2.852

3.360

48.867

642.518

Δπελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο

111.066

2.005

-

-

113.071
1.646.842

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

1.628.131

-

425

423

17.863

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα

56.956

-

-

-

670

57.626

Αθίλεηα θαη εμνπιηζκφο

257.934

-

9.305

2.368

24.848

294.455

33.001.265

5.209.465

1.363.410

616.424

1.637.799

41.828.363

ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Τπνρξεώζεηο
Οθεηιέο ζε άιιεο ηξάπεδεο

9.804.905

438.511

174.941

32.845

19.674

10.470.876

16.945.329

4.709.019

1.026.454

687.802

517.172

23.885.776

Οκνινγηαθά δάλεηα

1.377.832

20.403

-

-

267

1.398.502

Γαλεηαθφ θεθάιαην

1.006.953

43.548

-

-

-

1.050.501

886.980

54.274

15.097

10.024

42.071

1.008.446

Καηαζέζεηο πειαηψλ

Άιιεο ππνρξεψζεηο
Τπνρξεψζεηο γηα σθειήκαηα
αθππεξέηεζεο
Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο

253.673

-

1.346

-

-

255.019

30.275.672

5.265.755

1.217.838

730.671

579.184

38.069.120

102.601

-

-

-

20.720

123.321

3.352.547

19

13.121

60.536

209.699

3.635.922

ύλνιν ππνρξεώζεσλ θαη ηδίσλ
θεθαιαίσλ

33.730.820

5.265.774

1.230.959

791.207

809.603

41.828.363

Καζαξή ζέζε εληόο ηζνινγηζκνύ

(729.555)

(56.309)

132.451

(174.783)

828.196

Καζαξή ζεσξεηηθή αμία παξάγσγσλ
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ

865.344

63.678

(131.832)

126.353

(923.543)

Καζαξή ζπλαιιαγκαηηθή ζέζε

135.789

7.369

619

(48.430)

(95.347)

Ίδηα θεθάιαηα

ηνηρεία εθηόο ηζνινγηζκνύ:
Δλέγγπεο πηζηψζεηο
Δγγπεηηθέο επηζηνιέο
Όξηα ρνξεγήζεσλ πνπ έρνπλ εγθξηζεί
αιιά δελ έρνπλ αθφκε ρξεζηκνπνηεζεί
ύλνιν ζηνηρείσλ εθηόο ηζνινγηζκνύ

87.103

2.504

1.180

-

5.462

96.249

1.284.058

40.735

13.908

9.353

47.429

1.395.483

97.722

1.163

27.432

28.152

31.637

186.106

1.468.883

44.402

42.520

37.505

84.528

1.677.838
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2008
ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
ύλνιν πεξηνπζηαθώλ
ζηνηρείσλ
ύλνιν ππνρξεώζεσλ θαη ηδίσλ
θεθαιαίσλ
Καζαξή ζέζε εληόο
ηζνινγηζκνύ
Καζαξή ζεσξεηηθή αμία
παξάγσγσλ
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ
Καζαξή ζπλαιιαγκαηηθή ζέζε

ΔΤΡΧ
€ „000

ΓΟΛΑΡΗΑ
ΖΠΑ
€ „000

ΣΔΡΛΗΝΔ
€ „000

ΓΟΛΑΡΗΑ
ΑΤΣΡΑΛΗΑ
€ „000

ΑΛΛΑ
ΝΟΜΗΜΑΣΑ
€ „000

ΤΝΟΛΟ
€ „000

29.161.743

5.515.455

1.412.232

462.238

1.815.484

38.367.152

29.076.691

6.519.477

1.218.195

624.034

928.755

38.367.152

85.052

(1.004.022)

194.037

(161.796)

886.729

(153.404)

1.075.742

(246.471)

161.893

(837.760)

(68.352)

71.720

(52.434)

97

48.969

ηνηρεία εθηόο ηζνινγηζκνύ:
Δλέγγπεο πηζηψζεηο

111.014

4.247

701

-

4.784

120.746

Δγγπεηηθέο επηζηνιέο

999.856

97.530

14.535

14.630

59.667

1.186.218

83.025

103

37.262

20.098

73.864

214.352

1.193.895

101.880

52.498

34.728

138.315

1.521.316

Όξηα ρνξεγήζεσλ πνπ έρνπλ
εγθξηζεί αιιά δελ έρνπλ αθφκε
ρξεζηκνπνηεζεί
ύλνιν ζηνηρείσλ εθηόο
ηζνινγηζκνύ

4.12.3 Δπηηνθηαθόο θίλδπλνο
Χο επηηνθηαθφο θίλδπλνο νξίδεηαη ν θίλδπλνο πνπ δηαηξέρεη ν Όκηινο λα κεησζεί ε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ θαη ησλ
θαζαξψλ εζφδσλ απφ ηφθνπο εμαηηίαο δπζκελψλ κεηαβνιψλ ζηα επηηφθηα αγνξάο.
Ο παξαθάησ πίλαθαο ζπλνςίδεη ηελ έθζεζε ηνπ Οκίινπ ζηνλ θίλδπλν επηηνθίνπ. ε απηφλ ηνλ πίλαθα πεξηιακβάλνληαη ηα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ηνπ Οκίινπ ζε ινγηζηηθέο αμίεο ρσξηζκέλα κε βάζε ηε ζπκβαηηθή εκεξνκελία αλαηίκεζεο γηα
ηα ζηνηρεία θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ θαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία ιήμεο γηα ηα ζηνηρεία ζηαζεξνχ επηηνθίνπ. Ο πίλαθαο επίζεο
παξνπζηάδεη ηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ παξαγψγσλ επηηνθίνπ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα κεηψζνπλ ηελ έθζεζε ηνπ Οκίινπ ζηηο
κεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ.
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2010

ΜΔΥΡΗ
1 ΜΖΝΑ
€ „000

ΑΠΟ 1
ΜΖΝΑ
ΜΔΥΡΗ
3 ΜΖΝΔ
€ „000

ΑΠΟ 3
ΜΖΝΔ
ΜΔΥΡΗ 1
ΥΡΟΝΟ
€ „000

ΑΠΟ 1
ΥΡΟΝΟ
ΜΔΥΡΗ 5
ΥΡΟΝΗΑ
€ „000

ΠΑΝΧ
ΑΠΟ 5
ΥΡΟΝΗΑ
€ „000

ΜΖ
ΣΟΚΟΦΟΡΑ
ΣΟΗΥΔΗΑ
€ „000

ΤΝΟΛΟ
€ „000

512.659

-

-

-

-

200.920

713.579

4.430.639

249.051

16.388

29

5

-

4.696.112

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Μεηξεηά θαη θαηαζέζεηο κε
Κεληξηθέο Σξάπεδεο
Οθεηιέο απφ άιιεο ηξάπεδεο
Υξεκαηννηθνλνκηθά
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ
απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία
κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ

45.274

16.731

87

14.028

2.097

151.119

229.336

17.824.760

4.260.142

2.226.442

1.564.467

541.522

-

26.417.333

174.722

1.851.079

138.863

669.222

1.126.902

-

3.960.788

145.270

275.072

115.021

649.128

788.551

305.369

2.278.411

518.733

498.231

241.590

180.057

41.435

-

1.480.046

61.374

717

-

-

-

634.932

697.023

εηαηξείεο

-

-

-

-

-

113.600

113.600

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

-

-

-

-

-

1.634.734

1.634.734

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα

-

-

-

-

-

68.322

68.322

Αθίλεηα θαη εμνπιηζκφο

-

-

-

-

-

291.202

291.202

23.713.431

7.151.023

2.738.391

3.076.931

2.500.512

3.400.198

42.580.486

5.549.746

5.055.788

44.020

296

-

-

10.649.850

14.474.951

5.580.589

4.772.665

619.392

60.764

-

25.508.361

6.518

20.420

50.933

399.766

-

-

477.637

-

1.152.663

-

8.960

106.308

-

1.267.931

71.190

109

591

254

2.895

675.314

750.353

Υνξεγήζεηο
Υξεσζηηθνί ηίηινη δαλεηαθνχ
ραξηνθπιαθίνπ
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο
πψιεζε
Υξεκαηννηθνλνκηθά
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ
θξαηνχληαη κέρξη ηε ιήμε
Άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Δπελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο

ύλνιν πεξηνπζηαθώλ
ζηνηρείσλ
Τπνρξεώζεηο
Οθεηιέο ζε άιιεο ηξάπεδεο
Καηαζέζεηο πειαηψλ
Οκνινγηαθά δάλεηα
Γαλεηαθφ θεθάιαην
Άιιεο ππνρξεψζεηο
Τπνρξεψζεηο γηα σθειήκαηα
αθππεξέηεζεο
ύλνιν Τπνρξεώζεσλ

-

-

-

-

-

284.980

284.980

20.102.405

11.809.569

4.868.209

1.028.668

169.967

960.294

38.939.112

3.611.026

(4.658.546)

(2.129.818)

2.048.263

2.330.545

Καζαξή ζέζε εληόο
ηζνινγηζκνύ
Καζαξή ζεσξεηηθή αμία
παξάγσγσλ
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ

1.437.759

1.532.643

1.171.495

(2.120.842)

(2.021.055)

Καζαξή ζέζε

5.048.785

(3.125.903)

(958.323)

(72.579)

309.490
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ΑΠΟ 1

ΑΠΟ 3

ΑΠΟ 1

ΜΖΝΑ

ΜΖΝΔ

ΥΡΟΝΟ

ΠΑΝΧ

ΜΖ

ΜΔΥΡΗ

ΜΔΥΡΗ

ΜΔΥΡΗ 1

ΜΔΥΡΗ 5

ΑΠΟ 5

ΣΟΚΟΦΟΡΑ

1 ΜΖΝΑ

3 ΜΖΝΔ

ΥΡΟΝΟ

ΥΡΟΝΗΑ

ΥΡΟΝΗΑ

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΤΝΟΛΟ

€ „000

€ „000

€ „000

€ „000

€ „000

€ „000

€ „000

Κεληξηθέο Σξάπεδεο

1.782.459

4.641

2.687

-

-

175.047

1.964.834

Οθεηιέο απφ άιιεο ηξάπεδεο

2.448.441

572.371

391.246

10.000

-

25.070

3.447.128

2009
Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Μεηξεηά θαη θαηαζέζεηο κε

Υξεκαηννηθνλνκηθά
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ
απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία
κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ

22.958

17.852

1.094

15.352

1.996

179.183

238.435

16.664.713

3.974.773

1.893.261

1.602.662

946.754

-

25.082.163

155.128

1.800.148

97.783

330.010

1.011.999

-

3.395.068

332.768

717.447

227.595

838.029

1.155.922

293.132

3.564.893

561.373

454.077

163.688

132.414

69.778

-

1.381.330

41.745

54.472

172

12.651

-

533.478

642.518

εηαηξείεο

-

-

-

-

-

113.071

113.071

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

-

-

-

-

-

1.646.842

1.646.842

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα

-

-

-

-

-

57.626

57.626

Αθίλεηα θαη εμνπιηζκφο

-

-

-

-

-

294.455

294.455

22.009.585

7.595.781

2.777.526

2.941.118

3.186.449

3.317.904

41.828.363

Υνξεγήζεηο
Υξεσζηηθνί ηίηινη δαλεηαθνχ
ραξηνθπιαθίνπ
Υξεκαηννηθνλνκηθά
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
δηαζέζηκα πξνο πψιεζε
Υξεκαηννηθνλνκηθά
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ
θξαηνχληαη
κέρξη ηε ιήμε
Άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Δπελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο

ύλνιν πεξηνπζηαθώλ
ζηνηρείσλ
Τπνρξεώζεηο
Οθεηιέο ζε άιιεο ηξάπεδεο

4.184.695

1.683.173

4.585.100

-

-

17.908

10.470.876

13.177.754

4.664.829

5.321.098

354.943

44.713

322.439

23.885.776

Οκνινγηαθά δάλεηα

73.091

915.846

9.100

400.465

-

-

1.398.502

Γαλεηαθφ θεθάιαην

175.138

866.953

-

8.410

-

-

1.050.501

Άιιεο ππνρξεψζεηο

14.665

417

237

171

436

992.520

1.008.446

Καηαζέζεηο πειαηψλ

Τπνρξεψζεηο γηα σθειήκαηα
αθππεξέηεζεο

-

-

-

-

-

255.019

255.019

17.625.343

8.131.218

9.915.535

763.989

45.149

1.587.886

38.069.120

4.384.242

(535.437)

(7.138.009)

2.177.129

3.141.300

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ

1.120.626

2.347.064

1.412.909

(2.841.064)

(2.039.535)

Καζαξή ζέζε

5.504.868

1.811.627

(5.725.100)

(663.935)

1.101.765

ύλνιν ππνρξεώζεσλ
Καζαξή ζέζε εληόο
ηζνινγηζκνύ
Καζαξή ζεσξεηηθή αμία
παξάγσγσλ
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ΜΔΥΡΗ
1 ΜΖΝΑ

ΑΠΟ 1
ΜΖΝΑ
ΜΔΥΡΗ
3 ΜΖΝΔ

ΑΠΟ 3
ΜΖΝΔ
ΜΔΥΡΗ 1
ΥΡΟΝΟ

ΑΠΟ 1
ΥΡΟΝΟ
ΜΔΥΡΗ 5
ΥΡΟΝΗΑ

ΠΑΝΧ
ΑΠΟ 5
ΥΡΟΝΗΑ

ΜΖ
ΣΟΚΟΦΟΡΑ
ΣΟΗΥΔΗΑ

€ „000

€ „000

€ „000

€ „000

€ „000

€ „000

€ „000

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

1.645.234

15.422

154

-

-

178.860

1.839.670

Μεηξεηά θαη θαηαζέζεηο κε
Κεληξηθέο Σξάπεδεο

2.991.670

1.034.332

277.335

-

-

50.844

4.354.181

2008

Υξεκαηννηθνλνκηθά
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ
απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία
κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ

ΤΝΟΛΟ

97.896

57.765

6.224

8.498

3.687

182.849

356.919

15.625.661

2.832.464

2.074.257

2.023.309

865.873

5.662

23.427.226

Υξεσζηηθνί ηίηινη δαλεηαθνχ
ραξηνθπιαθίνπ

120.936

372.354

14.546

74.154

356.305

-

938.295

Υξεκαηννηθνλνκηθά
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
δηαζέζηκα πξνο πψιεζε

676.898

1.322.626

175.688

256.087

888.616

286.258

3.606.173

Υξεκαηννηθνλνκηθά
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ
θξαηνχληαη κέρξη ηε ιήμε

452.191

363.408

112.505

153.094

82.838

-

1.164.036

Άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

86.280

20.471

426

620

55

512.667

620.519

Δπελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο
εηαηξείεο

-

-

-

-

-

99.473

99.473

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

-

-

-

-

-

1.642.983

1.642.983

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα

-

-

-

-

-

42.819

42.819

Αθίλεηα θαη εμνπιηζκφο

-

-

-

-

-

274.858

274.858

ύλνιν πεξηνπζηαθώλ
ζηνηρείσλ

21.696.766

6.018.842

2.661.135

2.515.762

2.197.374

3.277.273

38.367.152

Υνξεγήζεηο

Τπνρξεώζεηο
Οθεηιέο ζε άιιεο ηξάπεδεο

5.430.151

1.024.907

352.031

50.000

-

6.116

6.863.205

13.980.604

4.786.087

5.533.968

255.865

53.148

218.597

24.828.269

Οκνινγηαθά δάλεηα

50.806

996.086

5.499

26.651

-

-

1.079.042

Γαλεηαθφ θεθάιαην

231

717.136

-

-

8.540

-

725.907

2.526

437

116

185

336

1.068.836

1.072.436

-

-

-

-

-

228.717

228.717

19.464.318

7.524.653

5.891.614

332.701

62.024

1.522.266

34.797.576

Καζαξή ζέζε εληόο
ηζνινγηζκνύ

2.232.448

(1.505.811)

(3.230.479)

2.183.061

2.135.350

Καζαξή ζεσξεηηθή αμία
παξάγσγσλ
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ
κέζσλ

1.044.354

638.853

1.455.001

(2.041.373)

(1.096.835)

Καζαξή ζέζε

3.276.802

(866.958)

(1.775.478)

141.688

1.038.515

Καηαζέζεηο πειαηψλ

Άιιεο ππνρξεψζεηο
Τπνρξεψζεηο γηα
σθειήκαηα αθππεξέηεζεο
ύλνιν ππνρξεώζεσλ
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4.12.4 Μεηνρηθόο Κίλδπλνο
Ο κεηνρηθφο θίλδπλνο ζρεηίδεηαη κε ηηο δπζκελείο κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ θαη παξαγψγσλ επί κεηνρψλ θαη
ρξεκαηηζηεξηαθψλ δεηθηψλ πνπ θαηέρεη ν Όκηινο.
Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ελδεηθηηθά πψο ην θέξδνο πξηλ απφ ηε θνξνινγία θαη ηα ίδηα θεθάιαηα πξηλ απφ ηε θνξνινγία
ηνπ Οκίινπ επεξεάδνληαη απφ κηα κεηαβνιή ζηελ ηηκή ησλ κεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ δηαηεξεί.

ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΓΗΑΘΔΗΜΔ ΠΡΟ
ΠΧΛΖΖ
ΑΛΛΑΓΖ
ΔΠΗΓΡΑΖ
ΣΟ
ΣΑ
ΓΔΗΚΣΖ
ΗΓΗΑ
Ζ ΣΗ
ΚΔΦΑΛΑΗΑ
ΤΠΟΚΔΗΜΔΝΔ
ΠΡΗΝ
ΑΞΗΔ ΜΖ
ΑΠΟ ΣΖ
ΘΔΖ
ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ
€ „000
€ „000

2010
Δπελδύζεηο ζε
κεηνρηθνύο
ηίηινπο θαη
ηακεία
Δηζεγκέλεο ζην
Υξεκαηηζηήξην
Αμηψλ Κχπξνπ
Δηζεγκέλεο ζην
Υξεκαηηζηήξην
Αζελψλ
Δηζεγκέλεο ζε
άιια
Υξεκαηηζηήξηα
Με εηζεγκέλεο
ύλνιν

18.388

25%

4.597

380

25%

95

-

-

-

122.564

25%

30.641

12.477

25%

3.119

-

-

-

20.378
144.195

15%
30%

3.057
43.258

1.224

30%

367

83.032

30%

24.910

81.553

14.081

3.581

83.032

305.525

2009
Δπελδύζεηο ζε
κεηνρηθνύο
ηίηινπο θαη
ηακεία
Δηζεγκέλεο ζην
Υξεκαηηζηήξην
Αμηψλ Κχπξνπ
Δηζεγκέλεο ζην
Υξεκαηηζηήξην
Αζελψλ
Δηζεγκέλεο ζε
άιια
Υξεκαηηζηήξηα
Με εηζεγκέλεο
ύλνιν

293.132

2008
Δπελδύζεηο ζε
κεηνρηθνύο
ηίηινπο θαη
ηακεία
Δηζεγκέλεο ζην
Υξεκαηηζηήξην
Αμηψλ Κχπξνπ
Δηζεγκέλεο ζην
Υξεκαηηζηήξην
Αζελψλ
Δηζεγκέλεο ζε
άιια
Υξεκαηηζηήξηα
Με εηζεγκέλεο
ύλνιν

ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΠΡΟ ΔΜΠΟΡΗΑ
ΑΛΛΑΓΖ
ΣΟ
ΔΠΗΓΡΑΖ
ΓΔΗΚΣΖ
ΣΟ
Ζ ΣΗ
ΚΔΡΓΟ
ΤΠΟΚΔΗΜΔΝΔ
ΠΡΗΝ
ΑΞΗΔ ΜΖ
ΑΠΟ ΣΖ
ΘΔΖ
ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ
€ „000
€ „000

ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΠΟΤ ΟΡΗΣΖΚΑΝ ΚΑΣΑ
ΣΖΝ ΑΡΥΗΚΖ ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ Δ ΓΗΚΑΗΖ
ΑΞΗΑ ΜΔΧ ΣΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ
ΑΛΛΑΓΖ
ΣΟ
ΔΠΗΓΡΑΖ
ΓΔΗΚΣΖ
ΣΟ
Ζ ΣΗ
ΚΔΡΓΟ
ΤΠΟΚΔΗΜΔΝΔ
ΠΡΗΝ
ΑΞΗΔ ΜΖ
ΑΠΟ ΣΖ
ΘΔΖ
ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ
€ „000
€ „000
€ „000

24.910

14.220

25%

3.555

2.335

25%

584

-

-

-

99.306

25%

24.827

36.423

25%

9.106

-

-

-

8.012
171.594

15%
30%

1.202
51.478

625
1.356

15%
30%

94
407

82.162

30%

24.649

81.062

40.739

10.191

82.162

24.649

12.149

25%

3.037

3.691

25%

923

-

-

-

131.287

25%

32.822

19.846

25%

4.961

-

-

-

10.104
132.419

15%
30%

1.516
39.726

7
84.872

15%
30%

1
25.462

-

-

-

31.347

-

285.959

77.101 108.416
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4.12.5 Κίλδπλνο αγνξάο γηα ην εκπνξηθό ραξηνθπιάθην θαη ην δηαζέζηκν πξνο πώιεζε
Ο Όκηινο ππνινγίδεη θαζεκεξηλά ηε Μέγηζηε Γπλεηηθή Εεκηά (ΜΓΕ) γηα ηα ραξηνθπιάθηα ζπλαιιαγψλ θαη δηαζέζηκνπ πξνο
πψιεζε ραξηνθπιαθίνπ, κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε αγνξάο.
Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηε Μέγηζηε Γπλεηηθή Εεκία ηνπ Οκίινπ γηα ην έηνο 2010:
ΤΝΟΛΗΚΖ

ΜΓΕ

ΜΓΕ

ΜΓΕ

ΜΓΕ

ΔΠΗΣΟΚΗΟΤ

ΣΗΜΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ

ΗΟΣΗΜΗΧΝ

31 Γεθεκβξίνπ 2009

7,031

6,332

2,451

258

31 Γεθεκβξίνπ 2010

4,500

3,867

3,341

361

Μέζνο φξνο 12κήλνπ
(εκεξήζηεο ηηκέο)

15,702

13,099

4,133

310

€ „000

Σε κεγαιχηεξε έθζεζε ζε θίλδπλν αγνξάο έρεη ε Marfin Δγλαηία Σξάπεδα. Ο παξαθάησ πίλαθαο απεηθνλίδεη ηε Μέγηζηε
Γπλεηηθή Εεκία ηεο Marfin Δγλαηία Σξάπεδαο γηα ην έηνο 2010:
ΤΝΟΛΗΚΖ
ΜΓΕ

ΜΓΕ
ΔΠΗΣΟΚΗΟΤ

ΜΓΕ
ΣΗΜΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ

ΜΓΕ
ΗΟΣΗΜΗΧΝ

31 Γεθεκβξίνπ 2009

4,617

3,665

2,378

218

31 Γεθεκβξίνπ 2010

3,613

2,830

2,172

293

11,718

10,587

2,400

248

€ „000

Μέζνο φξνο 12κήλνπ
(εκεξήζηεο ηηκέο)

Δπηζεκαίλεηαη φηη ν Όκηινο ζην ηέινο ηνπ 2009 πξνρψξεζε ζε αλαβάζκηζε ηνπ κνληέινπ κέηξεζεο ηεο Μέγηζηεο Γπλεηηθήο Εεκίαο
θαη σο εθ ηνχηνπ δελ θξίλεηαη ζθφπηκν λα παξνπζηαζηνχλ ζηνηρεία ησλ πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ θαζφηη δελ είλαη πιήξσο
ζπγθξίζηκα.
Πεξηνξηζκνί ηεο κεζνδνινγίαο Μέγηζηεο Γπλεηηθήο Εεκίαο
•

Ζ ρξήζε δηαθπκάλζεσλ θαη ζπζρεηίζεσλ σο κέηξν πξφβιεςεο ηεο κειινληηθήο ζπκπεξηθνξάο παξαγφλησλ θηλδχλσλ δχλαηαη
λα απνδεηρζεί αλεπαξθήο ζε πεξηφδνπο έληνλεο δηαθχκαλζεο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο.

•

Ο ρξνληθφο νξίδνληαο κίαο εκέξαο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ΜΓΕ ζπλεπάγεηαη φηη ν Όκηινο ζα κπνξεί λα ξεπζηνπνηήζεη ην
ζχλνιν ηνπ ραξηνθπιαθίνπ εληφο κίαο εκέξαο. Δληνχηνηο, ε παξαδνρή απηή κπνξεί λα ππνεθηηκά ηνλ θίλδπλν αγνξάο ζε
πεξηφδνπο κε επαξθνχο ξεπζηφηεηαο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο ή ζε πεξηπηψζεηο φπνπ θάπνηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζην
ραξηνθπιάθην ηνπ Οκίινπ δελ κπνξνχλ λα ξεπζηνπνηεζνχλ εχθνια.

•

Ζ ΜΓΕ αλαθέξεηαη ζε εχινγεο δεκίεο ζην ραξηνθπιάθην ηνπ Οκίινπ γηα επίπεδν εκπηζηνζχλεο 99%, ρσξίο λα ιακβάλνληαη
ππφςε δεκίεο πέξα απφ ην επίπεδν απηφ.

•

Όινη νη ππνινγηζκνί βαζίδνληαη ζηηο αλνηρηέο ζέζεηο ηνπ Οκίινπ θαηά ηε ιήμε ηεο εκέξαο, αγλνψληαο ηηο δηαθπκάλζεηο ηνπ
θηλδχλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη ηηο πξαγκαηνπνηεκέλεο δεκηέο (εθφζνλ πθίζηαληαη).

•

Οη εθηηκήζεηο ηεο ΜΓΕ βαζίδνληαη ζε κηθξέο αιιαγέο ζηηο ηηκέο ησλ παξαγφλησλ θηλδχλσλ. Γηα κεγαιχηεξεο κεηαβνιέο ε
κεζνδνινγία δελ ζα ιάκβαλε ππφςε ηελ επίδξαζε ζηηο ηηκέο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ.

•

Γίλεηαη ε ππφζεζε φηη, νη απνδφζεηο επί ησλ κεκνλσκέλσλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή. Δάλ απηφ δελ
ηζρχεη, ε πηζαλφηεηα αθξαίσλ κεηαβνιψλ ζηελ αγνξά ζα κπνξνχζε λα ππνεθηηκεζεί.
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4.12.6 Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο
Χο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο νξίδεηαη ν θίλδπλνο ν Όκηινο είηε λα κελ έρεη επαξθείο δηαζέζηκνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο πφξνπο γηα λα
αληεπεμέιζεη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, είηε λα κελ κπνξεί λα ηνπο εμαζθαιίζεη παξά κφλν κε ππέξκεηξν θφζηνο.
Οη αθφινπζνη πίλαθεο θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο αλαιχνπλ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο
ππνρξεψζεηο ηνπ Οκίινπ ζηηο αλάινγεο πεξηφδνπο, κε βάζε ηελ ελαπνκέλνπζα πεξίνδν απφ ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ κέρξη
ηε ιήμε ηνπο κε εμαίξεζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο φπνπ ε εκπεηξηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ζηνηρείσλ έρεη ιεθζεί ππφςε (π.ρ. φια ηα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα ελερπξηαζηνχλ κε ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζηελ θαηεγνξία
«Μέρξη 1 κήλα»). Σα πνζά πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνπο πίλαθεο είλαη νη ζπκβαηηθέο κε-πξνεμνθιεκέλεο ηακεηαθέο ξνέο θαη σο
απνηέιεζκα είλαη δηαθνξεηηθά απφ ηε ινγηζηηθή αμία πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ.

Σακεηαθέο ξνέο από κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα
ΜΔΥΡΗ
1 ΜΖΝΑ
€ „000

ΑΠΟ 1
ΜΖΝΑ
ΜΔΥΡΗ
3 ΜΖΝΔ
€ „000

ΑΠΟ 3
ΜΖΝΔ
ΜΔΥΡΗ 1
ΥΡΟΝΟ
€ „000

ΑΠΟ 1
ΥΡΟΝΟ
ΜΔΥΡΗ 5
ΥΡΟΝΗΑ
€ „000

ΠΑΝΧ
ΑΠΟ 5
ΥΡΟΝΗΑ
€ „000

ΤΝΟΛΟ
€ „000

705.973
4.248.664

242.193

119.811

96.537

8.639
53

714.612
4.707.258

88.374
5.848.958

91.056
882.244

14.614
2.059.672

21.644
8.608.536

13.648
16.252.694

229.336
33.652.104

1.459.638

1.233.945

142.878

1.166.252

809.438

4.812.151

654.863

179.484

110.755

658.561

949.584

2.553.247

898.805
13.905.275

344.936
2.973.858

108.251
2.555.981

196.067
10.747.597

490.264
18.524.320

2.038.323
48.707.031

5.512.629
14.293.605
7.921
2.920

4.992.108
5.469.808
57.437
10.078

82.793
5.428.355
14.716
446.368

6.653
363.010
433.909
872.215

110.886
138.261
133.319

10.705.069
25.693.039
513.983
1.464.900

19.817.075

10.529.431

5.972.232

1.675.787

382.466

38.376.991

387.088
1.313.082

-

-

-

-

387.088
1.313.082

205.581
1.905.751

-

-

-

-

205.581
1.905.751

2010
Υξεκαηννηθνλνκηθά
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Μεηξεηά θαη θαηαζέζεηο κε
Κεληξηθέο Σξάπεδεο
Οθεηιέο ζε άιιεο ηξάπεδεο
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη ζε
δίθαηε αμία κέζσ ησλ
απνηειεζκάησλ
Υνξεγήζεηο
Υξεσζηηθνί ηίηινη δαλεηαθνχ
ραξηνθπιαθίνπ
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία δηαζέζηκα πνπ
θξαηνχληαη κέρξη ηελ ιήμε
Υξεκαηννηθνλνκηθέο
ππνρξεώζεηο
Οθεηιέο ζε άιιεο ηξάπεδεο
Καηαζέζεηο πειαηψλ
Οκνινγηαθά δάλεηα
Γαλεηαθφ θεθάιαην

ηνηρεία εθηόο ηζνινγηζκνύ:
Δλέγγπεο πηζηψζεηο
Δγγπεηηθέο επηζηνιέο
Όξηα ρνξεγήζεσλ πνπ έρνπλ
εγθξηζεί αιιά δελ έρνπλ αθφκε
ρξεζηκνπνηεζεί
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ΜΔΥΡΗ
1 ΜΖΝΑ
€ „000

ΑΠΟ 1
ΜΖΝΑ
ΜΔΥΡΗ
3 ΜΖΝΔ
€ „000

ΑΠΟ 3
ΜΖΝΔ
ΜΔΥΡΗ 1
ΥΡΟΝΟ
€ „000

ΑΠΟ 1
ΥΡΟΝΟ
ΜΔΥΡΗ 5
ΥΡΟΝΗΑ
€ „000

ΠΑΝΧ
ΑΠΟ 5
ΥΡΟΝΗΑ
€ „000

ΤΝΟΛΟ
€ „000

Μεηξεηά θαη θαηαζέζεηο κε
Κεληξηθέο Σξάπεδεο
Οθεηιέο ζε άιιεο ηξάπεδεο

1.951.457
2.141.909

4.804
597.284

6.118
553.060

160.265

7.326
47

1.969.705
3.452.565

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη ζε
δίθαηε αμία κέζσ ησλ
απνηειεζκάησλ
Υνξεγήζεηο

79.516
5.754.736

85.864
738.238

32.071
2.128.834

38.013
7.807.390

8.145
14.577.015

243.609
31.006.213

Υξεσζηηθνί ηίηινη δαλεηαθνχ
ραξηνθπιαθίνπ

369.946

39.588

1.868.887

759.652

981.334

4.019.407

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε

694.180

447.393

1.030.492

962.367

1.015.337

4.149.769

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία δηαζέζηκα πνπ
θξαηνχληαη κέρξη ηελ ιήμε

203.468

409.223

655.797

103.574

108.963

1.481.025

11.195.212

2.322.394

6.275.259

9.831.261

16.698.167

46.322.293

2009
Υξεκαηννηθνλνκηθά
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Υξεκαηννηθνλνκηθέο
ππνρξεώζεηο
Οθεηιέο ζε άιιεο ηξάπεδεο
Καηαζέζεηο πειαηψλ
Οκνινγηαθά δάλεηα
Γαλεηαθφ θεθάιαην

ηνηρεία εθηόο ηζνινγηζκνύ:
Δλέγγπεο πηζηψζεηο
Δγγπεηηθέο επηζηνιέο
Όξηα ρνξεγήζεσλ πνπ έρνπλ
εγθξηζεί αιιά δελ έρνπλ αθφκε
ρξεζηκνπνηεζεί

3.305.192

1.360.145

5.761.004

2.237

102.649

10.531.227

12.876.600
2.007

5.287.652
17.254

5.456.715
939.462

306.014
498.698

107.466
-

24.034.447
1.457.421

1.814

7.117

21.598

981.552

175.138

1.187.219

16.185.613

6.672.168

12.178.779

1.788.501

385.253

37.210.314

96.249

-

-

-

-

96.249

1.395.483

-

-

-

-

1.395.483

186.106

-

-

-

-

186.106

1.677.838

-

-

-

-

1.677.838
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ΜΔΥΡΗ
1 ΜΖΝΑ
€ „000

ΑΠΟ 1
ΜΖΝΑ
ΜΔΥΡΗ
3 ΜΖΝΔ
€ „000

ΑΠΟ 3
ΜΖΝΔ
ΜΔΥΡΗ 1
ΥΡΟΝΟ
€ „000

ΑΠΟ 1
ΥΡΟΝΟ
ΜΔΥΡΗ 5
ΥΡΟΝΗΑ
€ „000

5.322.311
13.234.980
1.946
1.517

1.149.711
5.673.096
23.607
9.588

364.058
5.846.263
38.757
25.675

50.388
217.848
1.091.874
132.692

112.010
822.394

6.886.468
25.084.197
1.156.184
991.866

18.560.754

6.856.002

6.274.753

1.492.802

934.404

34.118.715

ηνηρεία εθηόο ηζνινγηζκνύ:
Δλέγγπεο πηζηψζεηο
Δγγπεηηθέο επηζηνιέο

120.746
1.186.218

-

-

-

-

120.746
1.186.218

Όξηα ρνξεγήζεσλ πνπ έρνπλ
εγθξηζεί αιιά δελ έρνπλ αθφκε
ρξεζηκνπνηεζεί

214.352

-

-

-

-

214.352

1.521.316

-

-

-

-

1.521.316

2008
Υξεκαηννηθνλνκηθέο
ππνρξεώζεηο
Οθεηιέο ζε άιιεο ηξάπεδεο
Καηαζέζεηο πειαηψλ
Οκνινγηαθά δάλεηα
Γαλεηαθφ θεθάιαην

ΠΑΝΧ
ΑΠΟ 5
ΥΡΟΝΗΑ
€ „000

ΤΝΟΛΟ
€ „000

Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ είλαη δηαζέζηκα γηα λα εθπιεξψζνπλ φιεο ηηο ππνρξεψζεηο θαη λα θαιχςνπλ εθθξεκείο
αλεηιεκκέλεο δαλεηαθέο δεζκεχζεηο πεξηιακβάλνπλ κεηξεηά θαη θαηαζέζεηο κε ηηο Κεληξηθέο Σξάπεδεο, γξακκάηηα δεκνζίνπ θαη
άιια γξακκάηηα, νθεηιέο απφ άιιεο ηξάπεδεο θαη ρνξεγήζεηο. Δπίζεο, ν Όκηινο ζα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίδεη
απξνζδφθεηεο ηακεηαθέο εθξνέο πσιψληαο επελδπηηθνχο ηίηινπο θαη ρξεζηκνπνηψληαο επηπξφζζεηεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο.
Σακεηαθέο ξνέο από παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα
Οη αθφινπζνη πίλαθεο θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο αλαιχνπλ ηηο ηακεηαθέο ξνέο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο παξαγψγσλ ηνπ
Οκίινπ ζηηο αλάινγεο πεξηφδνπο, κε βάζε ηελ ελαπνκέλνπζα πεξίνδν απφ ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ κέρξη ηε ιήμε ηνπο. Σα
πνζά πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνπο πίλαθεο είλαη νη ζπκβαηηθέο κε πξνεμνθιεκέλεο ηακεηαθέο ξνέο θαη σο απνηέιεζκα είλαη
δηαθνξεηηθά απφ ηε ινγηζηηθή αμία πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ.
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(α)

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ δηαθαλνλίδνληαη ζπκςεθηζηηθά

ΜΔΥΡΗ
1 ΜΖΝΑ
€ „000

ΑΠΟ 1
ΜΖΝΑ
ΜΔΥΡΗ
3 ΜΖΝΔ
€ „000

ΑΠΟ 3
ΜΖΝΔ
ΜΔΥΡΗ 1
ΥΡΟΝΟ
€ „000

ΑΠΟ 1
ΥΡΟΝΟ
ΜΔΥΡΗ 5
ΥΡΟΝΗΑ
€ „000

ΠΑΝΧ
ΑΠΟ 5
ΥΡΟΝΗΑ
€ „000

ΤΝΟΛΟ
€ „000

2010
Παξάγσγα γηα εκπνξία:
Παξάγσγα ζπλαιιάγκαηνο
Παξάγσγα επηηνθίνπ

(42)

(37)

74

-

-

(5)

45

(5.683)

1.886

(6.940)

(156)

(10.848)

3

(5.720)

1.960

(6.940)

(156)

(10.853)

180

(4.245)

(6.928)

(14.372)

1.519

(23.846)

183

(9.965)

(4.968)

(21.312)

1.363

(34.699)

(115)
(33)
(148)

(2.740)
(1.791)
(4.531)

(115)
(4.519)
(4.634)

(11)
(8.603)
(8.614)

(901)
(901)

(2.981)
(15.847)
(18.828)

(96)
(244)

(208)
(4.739)

(675)
(5.309)

(1.447)
(10.061)

(376)
(1.277)

(2.802)
(21.630)

(16.251)
464
(15.787)

97
97

6.067
6.067

(5.665)
(5.665)

(89)
(89)

(16.251)
874
(15.377)

Παξάγσγα γηα αληηζηάζκηζε:
Παξάγσγα επηηνθίνπ

2009
Παξάγσγα γηα εκπνξία:
Παξάγσγα ζπλαιιάγκαηνο
Παξάγσγα επηηνθίνπ

Παξάγσγα γηα αληηζηάζκηζε:
Παξάγσγα επηηνθίνπ

2008
Παξάγσγα γηα εκπνξία:
Παξάγσγα ζπλαιιάγκαηνο
Παξάγσγα επηηνθίνπ
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(β)

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ δηαθαλνλίδνληαη ζε κεηθηή βάζε

ΜΔΥΡΗ
1 ΜΖΝΑ
€ „000

ΑΠΟ 1
ΜΖΝΑ
ΜΔΥΡΗ
3 ΜΖΝΔ
€ „000

ΑΠΟ 3
ΜΖΝΔ
ΜΔΥΡΗ 1
ΥΡΟΝΟ
€ „000

ΑΠΟ 1
ΥΡΟΝΟ
ΜΔΥΡΗ 5
ΥΡΟΝΗΑ
€ „000

ΠΑΝΧ
ΑΠΟ 5
ΥΡΟΝΗΑ
€ „000

ΤΝΟΛΟ
€ „000

(1.795.210)

(818.780)

(233.484)

(81.994)

-

(2.929.468)

1.774.473

801.953

225.766

77.316

-

2.879.508

(907)

(8.463)

(4.206)

(53.852)

(125.560)

(192.988)
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6.641

1.366

73.099

210.632

291.878

(9.866)

-

-

-

-

(9.866)

9.821

-

-

-

-

9.821

(7.124)

(27.293)

(87.426)

(301.849)

(150.466)

(574.158)

5.107

9.238

35.369

195.255

142.301

387.270

(1.813.107)

(854.536)

(325.116)

(437.695)

(276.026)

(3.706.480)

1.789.541

817.832

262.501

345.670

352.933

3.568.477

ΜΔΥΡΗ
1 ΜΖΝΑ
€ „000

ΑΠΟ 1
ΜΖΝΑ
ΜΔΥΡΗ
3 ΜΖΝΔ
€ „000

ΑΠΟ 3
ΜΖΝΔ
ΜΔΥΡΗ 1
ΥΡΟΝΟ
€ „000

ΑΠΟ 1
ΥΡΟΝΟ
ΜΔΥΡΗ 5
ΥΡΟΝΗΑ
€ „000

ΠΑΝΧ
ΑΠΟ 5
ΥΡΟΝΗΑ
€ „000

ΤΝΟΛΟ
€ „000

(380.565)
380.917

(235.874)
234.442

(130.596)
131.087

(304.198)
303.750

-

(1.051.233)
1.050.196

(742)
776

(1.709)
1.839

(13.017)
14.334

(119.853)
132.286

(339.727)
373.050

(475.048)
522.285

(3.105)
3.098

-

-

-

-

(3.105)
3.098

(11.243)
5.326

(41.342)
16.195

(154.541)
73.388

(429.369)
335.581

(234.605)
236.729

(871.100)
667.219

(395.655)

(278.925)

298.154)

(853.420)

(574.332)

(2.400.486)

390.117

252.476

218.809

771.617

609.779

2.242.798

2010
Παξάγσγα γηα εκπνξία:
Παξάγσγα ζπλαιιάγκαηνο
Δθξνή
Δηζξνή
Παξάγσγα επηηνθίνπ
Δθξνή
Δηζξνή
Παξάγσγα γηα αληηζηάζκηζε:
Παξάγσγα ζπλαιιάγκαηνο
Δθξνή
Δηζξνή
Παξάγσγα επηηνθίνπ
Δθξνή
Δηζξνή
χλνιν εθξνψλ
χλνιν εηζξνψλ

2009
Παξάγσγα γηα εκπνξία:
Παξάγσγα ζπλαιιάγκαηνο
Δθξνή
Δηζξνή
Παξάγσγα επηηνθίνπ
Δθξνή
Δηζξνή
Παξάγσγα γηα αληηζηάζκηζε:
Παξάγσγα ζπλαιιάγκαηνο
Δθξνή
Δηζξνή
Παξάγσγα επηηνθίνπ
Δθξνή
Δηζξνή
χλνιν εθξνψλ
χλνιν εηζξνψλ
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2008
Παξάγσγα γηα εκπνξία:
Παξάγσγα ζπλαιιάγκαηνο
Δθξνή
Δηζξνή

ΜΔΥΡΗ
1 ΜΖΝΑ
€ „000

ΑΠΟ 1
ΜΖΝΑ
ΜΔΥΡΗ
3 ΜΖΝΔ
€ „000

ΑΠΟ 3
ΜΖΝΔ
ΜΔΥΡΗ 1
ΥΡΟΝΟ
€ „000

ΑΠΟ 1
ΥΡΟΝΟ
ΜΔΥΡΗ 5
ΥΡΟΝΗΑ
€ „000

ΠΑΝΧ
ΑΠΟ 5
ΥΡΟΝΗΑ
€ „000

ΤΝΟΛΟ
€ „000

(2.561.803)
2.513.485

(650.987)
641.750

(155.106)
151.735

(17.541)
16.923

-

(3.385.437)
3.323.893

(1.339)
1.413

(2.714)
2.622

(17.857)
17.917

(51.897)
53.111

(28.199)
30.357

(102.006)
105.420

(113.305)
111.150

-

(366)
366

-

-

(113.671)
111.516

(9.267)
20.542

(43.346)
38.222

(146.334)
117.408

(370.989)
269.640

(164.923)
141.763

(734.859)
587.575

(2.685.714)

(697.047)

(319.663)

(440.427)

(193.122)

(4.335.973)

2.646.590

682.594

287.426

339.674

172.120

4.128.404

Παξάγσγα επηηνθίνπ
Δθξνή
Δηζξνή
Παξάγσγα γηα αληηζηάζκηζε:
Παξάγσγα ζπλαιιάγκαηνο
Δθξνή
Δηζξνή
Παξάγσγα επηηνθίνπ
Δθξνή
Δηζξνή
χλνιν εθξνψλ
χλνιν εηζξνψλ

4.12.7 Λεηηνπξγηθόο Κίλδπλνο
Ο Λεηηνπξγηθφο Κίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο δεκηάο / απψιεηαο πνπ πξνέξρεηαη απφ:
•

Αλεπαξθείο ή απνηπρεκέλεο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο έιιεηςεο επαξθψλ δηαδηθαζηψλ ή ηεο
εζθαικέλεο εθαξκνγήο δηαδηθαζηψλ.

•

Αλζξψπηλν παξάγνληα, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εζθεκκέλσλ παξαιείςεσλ θαη ηεο εζσηεξηθήο απάηεο.

•

πζηήκαηα (θπξίσο πζηήκαηα Σερλνινγίαο).

•

Δμσηεξηθά γεγνλφηα, πεξηιακβαλνκέλσλ θπζηθψλ δεκηψλ, θινπήο θαη απάηεο.

ην Λεηηνπξγηθφ Κίλδπλν πεξηιακβάλεηαη θαη ν Ννκηθφο Κίλδπλνο.
Ο πην πάλσ νξηζκφο βαζίδεηαη ζηνλ αληίζηνηρν νξηζκφ ηνπ πκθψλνπ ηεο Βαζηιείαο ΗΗ. ηνλ νξηζκφ απηφ δελ πεξηιακβάλεηαη ν
ζηξαηεγηθφο θίλδπλνο, ν θίλδπλνο δπζθήκηζεο ή άιινη θίλδπλνη πνπ νδεγνχλ ζε έκκεζεο επηπηψζεηο ή θφζηνο επθαηξίαο
(opportunity cost). Όκσο νη θίλδπλνη απηνί ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε ζηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ηνπ Λεηηνπξγηθνχ Κηλδχλνπ
πνπ αλαθέξνληαη πην θάησ, ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο πηζαλήο επίπησζήο ηνπο ζηνλ Όκηιν.
Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2008 ηέζεθε ζε εθαξκνγή ην Πιαίζην Γηαρείξηζεο Λεηηνπξγηθνχ Κηλδχλνπ ηνπ Οκίινπ, ε εηζαγσγή ηνπ νπνίνπ
πξνθχπηεη απφ ηηο πξφλνηεο ηεο Δπξσπατθήο Οδεγίαο πεξί Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο (EU Capital Requirements Directive), ε νπνία
έρεη ελζσκαησζεί ζην θππξηαθφ λνκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην (Οδεγία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ - Γεθέκβξηνο 2006),
θαη πηνζεηεί ζε κεγάιν βαζκφ ηηο αξρέο ηνπ πκθψλνπ ηεο Βαζηιείαο ΗΗ γηα ζέκαηα δηαρείξηζεο ηνπ Λεηηνπξγηθνχ Κηλδχλνπ. Σν
Πιαίζην έρεη ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε λα θαιχπηεη φια ηα πνηνηηθά θαη πνζνηηθά θξηηήξηα κε ζηφρν ηελ πηνζέηεζε ηεο Σππνπνηεκέλεο
Μεζφδνπ θαηά Βαζηιεία ΗΗ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ έλαληη ηνπ Λεηηνπξγηθνχ Κηλδχλνπ.
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Ζ Γηεχζπλζε ηνπ Οκίινπ δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ θηλδχλσλ, ζηε ζσζηή παξαθνινχζεζή
ηνπο θαη ζηελ πξνζπάζεηα κεηξηαζκνχ ηνπο κε δηάθνξα κέζα φπσο ε πηνζέηεζε θαη ε ελίζρπζε εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη
ειέγρσλ, αζθάιηζε θ.ιπ.
πγθεθξηκέλα, ε πνιηηηθή Γηαρείξηζεο Λεηηνπξγηθνχ Κηλδχλνπ ηνπ Οκίινπ βαζίδεηαη ζηηο αθφινπζεο δηαδηθαζίεο:
•

αλαγλψξηζε θαη Δθηίκεζε Κηλδχλσλ (κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Risk and Control Self-Assessment),

•

αληηκεηψπηζε / δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ θαη θαζνξηζκφο πιάλσλ ελεξγεηψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ εμάιεηςε ή ζηε κείσζε
ησλ αλαγλσξηζκέλσλ θηλδχλσλ,

•

ζπιινγή γεγνλφησλ Λεηηνπξγηθψλ δεκηψλ (Operational Loss Database),

•

θαηάξηηζε εκαληηθψλ Γεηθηψλ Κηλδχλνπ (Key Risk Indicators - KRIs),

•

πιεξνθφξεζε.

Σν Πιαίζην Γηαρείξηζεο Λεηηνπξγηθνχ Κηλδχλνπ θαη θαη‟ επέθηαζε ε πνιηηηθή Γηαρείξηζεο Λεηηνπξγηθνχ Κηλδχλνπ ήδε
εθαξκφδεηαη πιήξσο ζηελ Σξάπεδα θαη ζηε ζπγαηξηθή ηεο ζηελ Διιάδα. Δπίζεο έρεη πηνζεηεζεί απφ 5 ζεκαληηθέο ζπγαηξηθέο
εηαηξείεο ηεο Σξάπεδαο ζην εμσηεξηθφ. Γηα φιεο ηηο ζπγαηξηθέο ηεο Σξάπεδαο πξσηαξρηθφο ζηφρνο είλαη ην Πιαίζην Γηαρείξηζεο
Λεηηνπξγηθνχ Κηλδχλνπ ηνπ Οκίινπ λα επζπγξακκίδεηαη πιήξσο κε ην ηνπηθφ θαλνληζηηθφ θαη επνπηηθφ πιαίζην.

4.12.8 Γηαρείξηζε πηζησηηθνύ θηλδύλνπ
Ζ δηαρείξηζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαιχπηεη έλα κεγάιν εχξνο δξαζηεξηνηήησλ, πνπ μεθηλνχλ απφ ην ζηάδην ηεο αλάιεςεο ηνπ
πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ζπλερίδνπλ κε ην ζηάδην ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζην δαλεηαθφ ραξηνθπιάθην θαη
θαηαιήγνπλ ζην ζηάδην ηεο είζπξαμεο.
Οη κεζνδνινγίεο δηαρείξηζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πξνζαξκφδνληαη έηζη ψζηε λα αληαλαθινχλ ην εθάζηνηε νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Οη
δηάθνξεο κέζνδνη αμηνιφγεζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη αλαζεσξνχληαη εηεζίσο ή νπνηεδήπνηε θξηζεί
απαξαίηεην, ελψ αλαπξνζαξκφδνληαη γηα λα ζπλάδνπλ κε ηε ζηξαηεγηθή θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ Οκίινπ.
Οη δηάθνξεο αλαιχζεηο ηνκέσλ θαη ππνηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο νηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο θαη ηα απνηειέζκαηα
ησλ αζθήζεσλ πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ, αιιά εθηθηψλ αξλεηηθψλ ζελαξίσλ, παξέρνπλ ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηεο πηζησηηθήο πνιηηηθήο, ε νπνία αλαζεσξείηαη ηαθηηθά.
Έρνληαο σο γλψκνλα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, έρνπλ θαζνξηζηεί φξηα εγθξίζεσλ πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ,
ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ πηζηνχρνπ, ηηο πξνζθεξφκελεο εμαζθαιίζεηο θαη εγγπήζεηο πνπ κεηψλνπλ ηελ
έθζεζε ηνπ Οκίινπ ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, θαζψο θαη ην είδνο θαη ηε δηάξθεηα ηεο πηζησηηθήο δηεπθφιπλζεο. Ζ παξαθνινχζεζε
ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ θαη ησλ πηζησηηθψλ αλνηγκάησλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα αληίζηνηρα
εγθεθξηκέλα φξηα, γίλεηαη ζε ζπζηεκαηηθή βάζε κε ηε βνήζεηα ζπζηεκάησλ εζσηεξηθήο δηαβάζκηζεο ησλ ρνξεγήζεσλ. Παξάιιεια,
έρνπλ δηαρσξηζηεί ηα θαζήθνληα ησλ κνλάδσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία δαλεηνδφηεζεο, κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο
αληηθεηκεληθφηεηαο, αλεμαξηεζίαο θαη ειέγρνπ ησλ λέσλ θαη πθηζηάκελσλ δαλεηνδνηήζεσλ.
Ζ νπνηαδήπνηε ζπγθέληξσζε αλαιχεηαη θαη παξαθνινπζείηαη ζε ζπλερή βάζε, κε ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ελδερφκελσλ κεγάισλ
αλνηγκάησλ θαη βεβαξεκέλσλ ζπγθεληξψζεσλ, νχησο ψζηε απηά λα ζπλάδνπλ κε ηα εθάζηνηε φξηα ηεο πηζησηηθήο πνιηηηθήο θαη
λα κεηψλεηαη ε πηζαλφηεηα κεηαβιεηφηεηαο ησλ εηζνδεκάησλ.
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Ζ ηζνξξφπεζε ηεο ζρέζεο θέξδνπο - θηλδχλνπ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ. Ζ ζρέζε απηή αλαιχεηαη
ζε επίπεδν πειάηε θαη πξντφληνο, κέζσ ζπζηήκαηνο επηκέηξεζεο θεξδνθνξίαο θαη θαζνξηζκνχ ηηκνιφγεζεο, ην νπνίν
αλαπηχρζεθε κε ζθνπφ λα ζπλδπάδεη ηνλ αλαιακβαλφκελν θίλδπλν κε ηα πξνζδνθψκελα εηζνδήκαηα.
Δπηπξφζζεηα, ζηα πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, αμηνινγείηαη ε επίδξαζε πνπ ζα έρνπλ αθξαία αιιά εθηθηά
ζελάξηα ζηελ πνηφηεηα ηνπ δαλεηνδνηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ θαη ζηα δηαζέζηκα θεθάιαηα κέζσ ηεο δηελέξγεηαο αζθήζεσλ
πξνζνκνίσζεο θαηαζηάζεσλ θξίζεο (stress testing).
Πηζησηηθή πνιηηηθή
Σν δαλεηαθφ ραξηνθπιάθην ηνπ Οκίινπ ρσξίδεηαη ζε ρνξεγήζεηο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο θαη επηρεηξεκαηηθέο ρνξεγήζεηο. Οη ρνξεγήζεηο
ιηαληθήο ηξαπεδηθήο πεξηιακβάλνπλ ηνπο ηδηψηεο θαη ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο, ελψ νη επηρεηξεκαηηθέο ηεο ρνξεγήζεηο ζε κηθξνκεζαίεο
θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο.
Σν θπξηφηεξν θξηηήξην δαλεηζκνχ γηα ηνλ Όκηιν είλαη ε ηθαλφηεηα απνπιεξσκήο ηνπ δαλεηνιήπηε. Δπηπιένλ, δίλεηαη ηδηαίηεξε
έκθαζε ζηελ πνηφηεηα ησλ εμαζθαιίζεσλ, είηε ππφ κνξθή εκπξάγκαησλ εμαζθαιίζεσλ, είηε εγγπήζεσλ. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ
πειαηψλ ηνπ Οκίινπ είλαη ηδηψηεο δαλεηνιήπηεο θαη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίνη δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξα
δαλεηαθά πξντφληα θαη δηεπθνιχλζεηο.
Αλαθνξηθά κε ηηο ρνξεγήζεηο ζε κηθξνκεζαίεο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο, εηνηκάδνληαη δηάθνξεο εθζέζεηο γηα ηνπο θιάδνπο ηεο
νηθνλνκίαο κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ ησλ θιάδσλ πνπ είλαη πηζαλφ λα παξνπζηάζνπλ πξνβιήκαηα θαζψο θαη εθείλσλ πνπ ζα
απνηειέζνπλ ζηφρν γηα πηζησηηθή επέθηαζε. Οη εθζέζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη, επίζεο, ζηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο
πηζησηηθήο πνιηηηθήο.
Γηα λα είλαη ζε ζέζε ν Όκηινο λα θαζνξίζεη ηηο αγνξέο-ζηφρνπο ηνπ, ιακβάλνληαη ππφςε δηάθνξεο παξάκεηξνη, φπσο νη
καθξννηθνλνκηθνί δείθηεο, ην εγρψξην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, εκπεηξηθά δεδνκέλα αλαθνξηθά κε ηηο επηπηψζεηο ησλ αζθήζεσλ
πξνζνκνίσζεο θαηάζηαζεο θξίζεο, νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ησλ επνπηηθψλ αξρψλ θαζψο θαη ε ηξέρνπζα ζχλζεζε ηνπ δαλεηαθνχ
ραξηνθπιαθίνπ. Οη θχξηεο αγνξέο-ζηφρνη θαηεγνξηνπνηνχληαη θαηά: (α) θιάδν νηθνλνκίαο, (β) ρψξα, (γ) είδνο δηεπθφιπλζεο, θαη (δ)
λφκηζκα. Αθνχ πξνζδηνξηζηνχλ ηα πην πάλσ, γίλεηαη πεξαηηέξσ αλάιπζε γηα λα απνθαζηζηεί ην χςνο ηνπ δαλεηζκνχ πνπ ζα
παξαρσξεζεί ζε θάζε αγνξά-ζηφρν.
Κίλδπλνο ζπγθέληξσζεο
Ο θίλδπλνο ζπγθέληξσζεο είλαη ν θίλδπλνο δεκηάο ιφγσ κε ηθαλνπνηεηηθήο δηαζπνξάο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζε ζπγθεθξηκέλνπο
δαλεηνιήπηεο, ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο ή θιάδνπο νηθνλνκίαο, γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, είδε πξντφληνο θαη εμαζθαιίζεηο.
Ο Όκηινο αλαγλσξίδεη φηη ε ζπγθέληξσζε αλνηγκάησλ ζε δαλεηαθά ραξηνθπιάθηα απνηειεί ζεκαληηθή πηπρή ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ.
Δπνκέλσο, ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη ν θαζνξηζκφο νξίσλ ζπγθέληξσζεο είλαη ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο.
Ζ Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ δηαζθαιίδεη φηη ηα αλνίγκαηα ζε κεκνλσκέλνπο πειάηεο, νκίινπο πειαηψλ, γεσγξαθηθνχο
ηνκείο θαη άιιεο ζπγθεληξψζεηο δελ θαζίζηαληαη ππεξβνιηθά ζε ζρέζε κε ηελ θεθαιαηνπρηθή βάζε ηνπ Οκίινπ θαη ζπλάδνπλ κε
ηα φξηα πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Ζ Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ είλαη επίζεο ππεχζπλε γηα ηελ ππνβνιή
εθζέζεσλ γηα ηηο ζπγθεληξψζεηο θηλδχλσλ ζηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ, ζηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Δλεξγεηηθνχ θαη
Παζεηηθνχ, ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ θαη ζηηο ινηπέο επνπηηθέο αξρέο ζηηο ρψξεο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ν Όκηινο.
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Ζ παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο ηνπ θηλδχλνπ ζπγθέληξσζεο επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ζέζπηζεο νξίσλ θαη ηεο ππνβνιήο εθζέζεσλ.
Αζθήζεηο πξνζνκνίσζεο θαηαζηάζεσλ θξίζεο
Οη αζθήζεηο πξνζνκνίσζεο θαηαζηάζεσλ θξίζεο απνζθνπνχλ ζηε αμηνιφγεζε ηεο επίδξαζεο αθξαίσλ αιιά πηζαλψλ ζελαξίσλ,
ηα νπνία κπνξεί λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηελ πνηφηεηα ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ, ηελ θεξδνθνξία θαη ηελ θεθαιαηαθή
επάξθεηα ηνπ Οκίινπ. Οη αζθήζεηο πξνζνκνίσζεο θαηαζηάζεσλ θξίζεο δηελεξγνχληαη κέζσ αλάιπζεο ζελαξίσλ (scenario
analyses) ή/θαη ζελαξίσλ επαηζζεζίαο (sensitivity analyses).
Οη πξνζνκνηψζεηο θαηαζηάζεσλ θξίζεο δηελεξγνχληαη ζε εμακεληαία βάζε ή νπνηεδήπνηε θξηζεί απαξαίηεην. Οη ζπγαηξηθέο ηνπ
Οκίινπ εθαξκφδνπλ αζθήζεηο πξνζνκνίσζεο θαηαζηάζεσλ θξίζεο, πνπ είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θηλδχλνπο
ζηνπο νπνίνπο εθηίζεληαη.
ξηα Πηζηνδνηήζεσλ
Σα φξηα πηζηνδνηήζεσλ θαζνξίδνπλ ηελ ηεξαξρία έγθξηζεο πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ ζηνπο πειάηεο ηνπ Οκίινπ, ππνδεηθλχνληαο
φηη φζν κεγαιχηεξνο είλαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο πνπ εκπεξηέρεηαη ζε κηα ζπλαιιαγή, ηφζν πςειφηεξν είλαη ην επίπεδν ηεο
αξρήο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ έγθξηζή ηεο. Ζ δνκή ησλ νξίσλ ησλ πηζηνδνηήζεσλ βαζίδεηαη: (α) ζηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ
πειάηε, (β) ζην χςνο ησλ ζπλνιηθψλ αλνηγκάησλ ηνπ πειάηε ζηνλ Όκηιν, (γ) ζηελ πνηφηεηα ησλ εμαζθαιίζεσλ/εγγπήζεσλ, (δ) ζην
είδνο ηεο δηεπθφιπλζεο, π.ρ. ρνξήγεζε ή εγγπεηηθή επηζηνιή θαη (ε) ζηε δηάξθεηα ηεο δηεπθφιπλζεο.
Σα φξηα πηζηνδνηήζεσλ ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο:
(α)

Όξηα πξψηεο γξακκήο, δειαδή φξηα πνπ εθρσξνχληαη ζε δηεπζπληέο θαηαζηήκαηνο θαη ηνκεάξρεο

(β)

Όξηα Αλψηεξσλ Αξρψλ, δειαδή φξηα πνπ εθρσξνχληαη ζηηο Δπηηξνπέο Γαλείσλ θαη ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή Οκίινπ.

Σα φξηα πηζηνδνηήζεσλ αλαζεσξνχληαη εηεζίσο ή νπνηεδήπνηε θξηζεί απαξαίηεην, π.ρ.

ιφγσ επνπηηθψλ θαηεπζπληήξησλ

νδεγηψλ ζηηο ρψξεο φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ν Όκηινο ή αιιαγψλ ζηελ πηζησηηθή πνιηηηθή.
Πνιηηηθή εμαζθαιίζεσλ
Ζ πνιηηηθή εμαζθαιίζεσλ πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ Όκηιν απνζθνπεί ζηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ.
Τπάξρνπλ κηθξέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπ Οκίινπ ζην εμσηεξηθφ αλαθνξηθά κε ηηο απνδεθηέο εμαζθαιίζεηο, νη νπνίεο
νθείινληαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη ζεζκηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο θάζε ρψξαο.
Οη αξρέο ηεο πνιηηηθήο εμαζθαιίζεσλ θαζνξίδνπλ: (α) ην είδνο ησλ απνδεθηψλ εμαζθαιίζεσλ, (β) ηελ επηζπκεηή θάιπςε αλά ηχπν
εμαζθάιηζεο θαη (γ) ηε ζπρλφηεηα ησλ επαλεθηηκήζεσλ.
Οη θχξηνη ηχπνη εμαζθαιίζεσλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνλ Όκηιν είλαη: (α) πξνζεκεηψζεηο / ππνζήθεο, (β) ηξαπεδηθέο εγγπήζεηο, (γ)
κεηξεηά, (δ) ελερπξίαζε κεηνρψλ / ρξενγξάθσλ θαη (ε) άιιεο εμαζθαιίζεηο.
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πζηήκαηα εζσηεξηθήο δηαβάζκηζεο
Οη κέζνδνη αμηνιφγεζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην είδνο ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ ζηηο
αθφινπζεο θαηεγνξίεο: θεληξηθέο θπβεξλήζεηο (γηα αγνξά θαη δηαθξάηεζε νκνιφγσλ), ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, κεγάιεο θαη
κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη θπζηθά πξφζσπα.
Σα θπζηθά πξφζσπα αμηνινγνχληαη βάζεη δχν δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθήο δηαβάζκηζεο , αλάινγα κε ηε ζπγαηξηθή ηνπ
Οκίινπ ζηελ νπνία αλήθνπλ αιιά θαη ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία. Σν πξψην ζχζηεκα αθνξά πθηζηάκελνπο πειάηεο θαη ζηεξίδεηαη ζην
ηζηνξηθφ απνπιεξσκήο ηνπ πειάηε θαη ηε γεληθή ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνλ Όκηιν. Σν δεχηεξν ζχζηεκα αθνξά ηελ αμηνιφγεζε
αηηεκάησλ γηα λέεο ρνξεγήζεηο θαη ζηεξίδεηαη ζε δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο αιιά θαη ζε αληηθεηκεληθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία (π.ρ.
εηζφδεκα, πεξηνπζηαθά ζηνηρεία).
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ κεγάισλ θαη κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ρξεζηκνπνηείηαη ην εζσηεξηθφ ζχζηεκα πηζηνιεπηηθήο
δηαβάζκηζεο, αιιά θαη ην ζχζηεκα Moody‟s Risk Advisor, ην νπνίν αμηνινγεί ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο
βάζεη ησλ νηθνλνκηθψλ θαη πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο, αιιά θαη βάζεη ηνπ θιάδνπ νηθνλνκίαο ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη.
Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο γίλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ψζηε ε βαζκνινγία ηνπ πειάηε λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ
πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πνπ αλαιακβάλεηαη θαη λα ιεηηνπξγεί σο πξνεηδνπνηεηηθφ ζήκα θηλδχλνπ. Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο
ππνζηεξίδεηαη απφ πεξηνδηθνχο ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηε Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ θαη ηε Γηεχζπλζε Δζσηεξηθνχ
Διέγρνπ.
Ο βαζκφο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ πειάηε ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο λέσλ πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ θαη
ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ αληίζηνηρσλ νξίσλ, γηα ηνλ εζσηεξηθφ ππνινγηζκφ πηζαλνηήησλ αζέηεζεο ππνρξέσζεο αιιά θαη γηα ηελ
παξαθνινχζεζε κεηαηνπίζεσλ ζηελ πνηφηεηα ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ Οκίινπ, κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε θαηάιιεισλ
ζηξαηεγηθψλ πξνο απνθπγή αχμεζεο ησλ αλαιακβαλφκελσλ θηλδχλσλ.
Αμηνιόγεζε λέσλ πξντόλησλ
ηα πιαίζηα ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ε Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ δηαζθαιίδεη φηη ν πηζησηηθφο
θίλδπλνο, πνπ εκπεξηέρεηαη ζηα λέα πξντφληα, εληνπίδεηαη θαη αλαιχεηαη, πξνθεηκέλνπ ν Όκηινο λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ πηζησηηθή
πνιηηηθή θαη κε ηηο νδεγίεο πνπ εθδίδνληαη απφ ηηο Κεληξηθέο Σξάπεδεο ησλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη. Δπηπιένλ, ε
Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ, βάζεη ηεο αλάιπζεο θηλδχλσλ-απφδνζεο, αμηνινγεί ηελ επίδξαζε ησλ λέσλ πξντφλησλ ζην
ραξηνθπιάθην ηνπ Οκίινπ θαη δηαζθαιίδεη φηη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ δελ ππεξβαίλεη ηα απνδεθηά επίπεδα.
Έιεγρνο πξνβιεκαηηθώλ ρνξεγήζεσλ
Σα πξνβιεκαηηθά πηζησηηθά αλνίγκαηα εληνπίδνληαη θαη παξαθνινπζνχληαη ζε πξψηκν ζηάδην κέζσ ηνπ εζσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο
δηαβάζκηζεο, ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ειέγρσλ έγθξηζεο πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ θαζψο θαη κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ δαλεηαθνχ
ραξηνθπιαθίνπ. ε ζπλεξγαζία κε ηηο ηξαπεδηθέο κνλάδεο θαζνξίδνληαη ζρέδηα δξάζεο θαη ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη γηα βειηίσζε θαη
δηελεξγνχληαη έιεγρνη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη έρνπλ ιεθζεί δηνξζσηηθά κέηξα έγθαηξα. Με βάζε
ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, νη πειάηεο παξαπέκπνληαη ζε εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο είζπξαμεο ρξεψλ.
Δπηπιένλ, ε Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ εηνηκάδεη εμεηδηθεπκέλεο εθζέζεηο, νη νπνίεο αλαιχνπλ θαη αμηνινγνχλ ην δαλεηαθφ
ραξηνθπιάθην θαη ηηο νθεηιέο ζε θαζπζηέξεζε, νη νπνίεο απνζηέιινληαη ζηηο αξκφδηεο Δπηηξνπέο θαη ζηελ Αλψηεξε Γηεχζπλζε ηνπ
Οκίινπ καδί κε εηζεγήζεηο γηα ιήςε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ.
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Απνκείσζε ρνξεγήζεσλ
Ο Όκηινο αμηνινγεί θαηά πφζνλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο γηα απνκείσζε ηεο αμίαο ησλ ρνξεγήζεσλ ζε ηξηκεληαία βάζε.
Έλα δάλεην ραξαθηεξίδεηαη σο επηζθαιέο θαη γίλεηαη πξφβιεςε γηα απνκείσζε ηεο αμίαο φηαλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο γηα
απνκείσζε, σο απνηέιεζκα ελφο ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηα πην θάησ γεγνλφηα, ηα νπνία ζπλέβεζαλ κεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε
ηνπ σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη έρνπλ αξλεηηθή επίδξαζε ζηηο αλακελφκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο.
Σέηνηεο αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο είλαη νη εμήο:
(α) παξαβίαζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο κε απνηέιεζκα ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε ζηελ πιεξσκή θεθαιαίνπ ή ηφθσλ,
(β) ελδείμεηο γηα ζεκαληηθή αδπλακία ζηελ έγθαηξε απνπιεξσκή ηνπ δαλεηζκνχ,
(γ) ιήςε λνκηθψλ κέηξσλ,
(δ) πηψρεπζε,
(ε) άιιεο αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν Όκηινο δελ ζα εηζπξάμεη φιν ην νθεηιφκελν πνζφ.
Ο Όκηινο αμηνινγεί πξψηα θαηά πφζν ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο απνκείσζεο γηα κεκνλσκέλα δάλεηα. Καηά ηελ
αμηνιφγεζε, εάλ θξηζεί φηη ην δάλεην δελ παξνπζηάδεη ελδείμεηο απνκείσζεο, απηφ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε νκάδα δαλείσλ κε
νκνηφκνξθα ραξαθηεξηζηηθά πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ηα νπνία αμηνινγνχληαη γηα απνκείσζε ζπιινγηθά. Γάλεηα ηα νπνία
αμηνινγνχληαη ζε αηνκηθή βάζε θαη γηα ηα νπνία ππνινγίδεηαη ή ζπλερίδεη λα ππνινγίδεηαη πξφβιεςε, δελ αμηνινγνχληαη ζε
ζπιινγηθή βάζε.
Ζ παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ελφο δαλείνπ αληηθαηνπηξίδεη ηηο ηακεηαθέο ξνέο πνπ ζα πξνέιζνπλ απφ ηελ
εθπνίεζε ησλ εμαζθαιίζεσλ, αλεμαξηήησο αλ ε εθπνίεζε είλαη πηζαλή ή φρη. Πξφβιεςε ινγίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ
ινγηζηηθνχ ππνινίπνπ ηνπ δαλείνπ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ.
Γηα ζθνπνχο αμηνιφγεζεο ησλ δαλείσλ γηα ζπιινγηθή απνκείσζε, απηά νκαδνπνηνχληαη βάζεη παξφκνησλ ραξαθηεξηζηηθψλ
πηζησηηθνχ θηλδχλνπ (βαζκφ πνηφηεηαο, ηχπν εμαζθάιηζεο, ζε θαζπζηέξεζε ή φρη θαη άιινπο ζρεηηθνχο παξάγνληεο). Σα
ραξαθηεξηζηηθά απηά ζρεηίδνληαη κε ηνλ ππνινγηζκφ ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ απηψλ ησλ νκάδσλ δαλείσλ θαη απνηεινχλ
ελδείμεηο γηα ηελ ηθαλφηεηα ησλ νθεηιεηψλ λα απνπιεξψζνπλ πιήξσο φιεο ηηο εθθξεκφηεηεο βάζεη ησλ φξσλ απνπιεξσκήο.
Οη κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο κηαο νκάδαο δαλείσλ, ηα νπνία αμηνινγνχληαη γηα ζπιινγηθή απνκείσζε, ππνινγίδνληαη ζηε βάζε
ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ θαη ηεο ηζηνξηθφηεηαο ησλ δεκηψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο απηήο νκάδαο. Ζ ηζηνξηθφηεηα ησλ
δεκηψλ αλαπξνζαξκφδεηαη νχησο ψζηε λα αληηθαηνπηξίδεη πάληα ηηο παξνχζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο.
Σα επηζθαιή δάλεηα παξαθνινπζνχληαη ζε ζπλερή βάζε θαη αλαζεσξνχληαη γηα ζθνπνχο πξνβιέςεσλ θάζε ηξίκελν. Όηαλ ην
πνζφ ηεο απνκείσζεο κεηψλεηαη κεηαγελέζηεξα ιφγσ γεγνλφησλ πνπ ζπκβαίλνπλ κεηά ηελ απνκείσζε, ε πξφβιεςε αλαζηξέθεηαη
θαη πηζηψλεηαη σο κείσζε ζηελ πξφβιεςε γηα απνκείσζε ρνξεγήζεσλ.
Ζ δηαγξαθή ελφο δαλείνπ γίλεηαη έλαληη ηεο ζρεηηθήο πξφβιεςεο γηα απνκείσζε. Σα δάλεηα δηαγξάθνληαη αθφηνπ έρνπλ
νινθιεξσζεί φιεο νη ζρεηηθέο ελέξγεηεο, δελ ππάξρνπλ πιένλ ξεαιηζηηθέο πξννπηηθέο είζπξαμεο θαη ην πνζφ ηεο δηαγξαθήο έρεη
θαζνξηζηεί. Ννείηαη φηη ε νπνηαδήπνηε δηαγξαθή δελ επεξεάδεη ην δηθαίσκα ηνπ Οκίινπ γηα κειινληηθή είζπξαμε ησλ δηαγξαθέλησλ
πνζψλ.
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Τπνβνιή εθζέζεσλ
Ζ Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ εηνηκαζία θαη ππνβνιή αλαιπηηθψλ εθζέζεσλ πξνο ηελ Δπηηξνπή
Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ Οκίινπ, ηηο Δθηειεζηηθέο Δπηηξνπέο ηνπ Οκίινπ θαη ηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Δλεξγεηηθνχ θαη Παζεηηθνχ
αλαθνξηθά κε ζέκαηα δηαρείξηζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νξίσλ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ησλ νξίσλ
εγθξηλνπζψλ αξρψλ θαζψο θαη ησλ απνηειεζκάησλ πξνζνκνίσζεο θαηαζηάζεσλ θξίζεο. Ζ Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ είλαη
επίζεο ππεχζπλε γηα ηελ εηνηκαζία εθζέζεσλ ζε αηνκηθή θαη ζε ελνπνηεκέλε βάζε, νη νπνίεο ππνβάιινληαη ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα
ηεο Κχπξνπ θαη αθνξνχλ ηελ πνηφηεηα ηνπ ραξηνθπιαθίνπ θαζψο θαη ην πνζνζηφ επίηεπμεο ησλ πνζνηηθψλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ
ηεζεί.

4.13 Άιιεο Πιεξνθνξίεο
Γελ ππήξμε νπνηνζδήπνηε πεξηνξηζκφο ζηε ρξήζε ησλ θεθαιαίσλ, ν νπνίνο επεξέαζε ή ελδέρεηαη λα επεξεάζεη ζεκαληηθά, θαηά
ηξφπν άκεζν ή έκκεζν, ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Σξάπεδαο.
Γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ Δλφηεηα 4.9.8 θαη ζηελ Δλφηεηα 4.9.9 (δειαδή, επελδχζεηο ζε
εμέιημε ή γηα ηηο νπνίεο έρεη ιεθζεί δέζκεπζε απφ ηελ Σξάπεδα) ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ξεπζηά δηαζέζηκα.
Καηά ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, ε Σξάπεδα δελ είρε ζπλάςεη νπνηαδήπνηε άιιε νπζηαζηηθή δαλεηαθή
επηβάξπλζε πέξαλ απηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31
Γεθεκβξίνπ 2010.

4.14 Γηνίθεζε θαη Δπνπηεία
Σα θχξηα Γηνηθεηηθά, δηαρεηξηζηηθά θαη επνπηηθά φξγαλα είλαη ηα κέιε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, ε Δπηηξνπή
Διέγρνπ, ε Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ, ε Δπηηξνπή Γηνξηζκψλ θαη ε Δπηηξνπή Ακνηβψλ.

4.14.1

Μέιε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Σξάπεδαο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ απαξηίδεηαη απφ ηνπο
αθνινχζνπο:


Αλδξέαο Βγελφπνπινο

Πξφεδξνο, Με Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο



Νενθιήο Λπζάλδξνπ

Αληηπξφεδξνο, Με Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο



Βαζίιεηνο Θενραξάθεο

Αληηπξφεδξνο, Με Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο



Δπζχκηνο Μπνπινχηαο

Γηεπζχλσλ χκβνπινο, Δθηειεζηηθφ Μέινο



Υξίζηνο ηπιηαλίδεο

Αλαπιεξσηήο Γηεπζχλσλ χκβνπινο, Δθηειεζηηθφ Μέινο



Παλαγηψηεο Κνπλλήο

Αλαπιεξσηήο Γηεπζχλσλ χκβνπινο, Δθηειεζηηθφ Μέινο



Διεπζέξηνο Υηιηαδάθεο

Δθηειεζηηθφ Μέινο



Πιάησλ Δ. Λαλίηεο

Με Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο



ηέιηνο ηπιηαλνχ

Με Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο



Fadel Al Ali

Με Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο



Albdulrazaq Al Jassim

Με Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο



Κσλζηαληίλνο Μπισλάο

Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο



Μάξθνο Φφξνο

Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο



Hesham Al Qassim

Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο
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Καηά ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο 18

εο

Μαΐνπ 2011, επαλεθιέγεζαλ φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο

Σξάπεδαο.
Ζ επαγγεικαηηθή δηεχζπλζε ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ ηεο Δηαηξείαο είλαη ην εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο Σξάπεδαο,
Λεσθφξνο Λεκεζνχ 154, 2025 Λεπθσζία (Σ.Θ. 22032, 1598 Λεπθσζία).

4.14.2

Μέιε Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο

Σα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ είλαη ηα αθφινπζα:


Δπζχκηνο Μπνπινχηαο



Παλαγηψηεο Κνπλλήο



Υξίζηνο ηπιηαλίδεο



Διεπζέξηνο Υηιηαδάθεο



Ζξαθιήο Κνπλάδεο



Κπξηάθνο Μάγεηξαο



Γεκήηξεο παλνδήκνο



ακνπήι Γαπίδ

4.14.3

Πξφεδξνο

Δπηηξνπή Διέγρνπ, ε Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ, ε Δπηηξνπή Γηνξηζκώλ θαη ε Δπηηξνπή Ακνηβώλ.

Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ, ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ, ηεο Δπηηξνπήο Γηνξηζκψλ θαη ηεο Δπηηξνπήο
Ακνηβψλ, θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ είλαη ηα αθφινπζα:

4.12.3.1

Δπηηξνπή Διέγρνπ



Κσλζηαληίλνο Μπισλάο (Πξφεδξνο)



Μάξθνο Φφξνο



Νενθιήο Λπζάλδξνπ

Πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ Δλφηεηα 4.15.2 ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ.

4.14.3.2

Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ



Νενθιήο Λπζάλδξνπ (Πξφεδξνο)



Μάξθνο Φφξνο



Υξίζηνο ηπιηαλίδεο

Πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ παξνπζηάδνληαη ζηελ Δλφηεηα 4.15.2 ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ
Γειηίνπ.

4.14.3.3

Δπηηξνπή Γηνξηζκώλ



Πιάησλαο Λαλίηεο (Πξφεδξνο)



Μάξθνο Φφξνο



Νενθιήο Λπζάλδξνπ
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Ζ Δπηηξνπή Γηνξηζκψλ έρεη ηελ επζχλε επηινγήο ηθαλψλ θαη θαηάιιεισλ αηφκσλ γηα ηε πιήξσζε θελψλ ζέζεσλ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
Οη φξνη εληνιήο ηεο Δπηηξνπήο είλαη νη αθφινπζνη:


Ζ Δπηηξνπή Γηνξηζκψλ είλαη ππφινγε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ζπλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην ρξφλν θαη
φηαλ θξηζεί απαξαίηεην απφ ηνλ Πξφεδξν.



Ζ θχξηα επζχλε ηεο Δπηηξνπήο είλαη ε εμεχξεζε θαη επηινγή ππνςεθίσλ θαη ε δηακφξθσζε εηζήγεζεο πξνο ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα ηελ πιήξσζε θελψλ ζέζεσλ.



Ζ Δπηηξνπή εμεηάδεη επίζεο ηνλ αξηζκφ θαη ηε ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη εηζεγείηαη ηηο αιιαγέο πνπ
θξίλνληαη απαξαίηεηεο.



Ζ Δπηηξνπή ππνβάιιεη ηηο εηζεγήζεηο ηεο πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα ηε ιήςε ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ, νη
νπνίεο ππφθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ.

4.14.3.4

Δπηηξνπή Ακνηβώλ



Κσλζηαληίλνο Μπισλάο (Πξφεδξν)



Μάξθνο Φφξνο



Πιάησλαο Λαλίηεο

Πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δπηηξνπή Ακνηβψλ παξνπζηάδνληαη ζηελ Δλφηεηα 4.15.2 ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ.

4.14.4

Γειώζεηο κειώλ δηνηθεηηθώλ, δηαρεηξηζηηθώλ θαη επνπηηθώλ νξγάλσλ

Σα κέιε δηνηθεηηθψλ, δηαρεηξηζηηθψλ, θαη επνπηηθψλ νξγάλσλ δειψλνπλ ηα εμήο:
i.

Γελ έρνπλ νηθνγελεηαθνχο δεζκνχο κε κέιε ησλ δηνηθεηηθψλ, δηαρεηξηζηηθψλ ή επνπηηθψλ νξγάλσλ ηεο Σξάπεδαο ή
δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο Σξάπεδαο.

ii.

Γελ πθίζηαληαη θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο ελαληίνλ ηνπο γηα ηέιεζε δφιηαο πξάμεο θαηά ηα πέληε ηειεπηαία έηε.

iii.

Γε ζπκκεηείραλ ζε δηαδηθαζία πηψρεπζεο, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή εθθαζάξηζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πέληε ηνπιάρηζηνλ
ηειεπηαίσλ εηψλ.

iv.

Γελ έρνπλ γίλεη απνδέθηεο νπνηαζδήπνηε δεκφζηαο επίζεκεο θξηηηθήο ή / θαη θχξσζεο εθ κέξνπο ησλ θαηαζηαηηθψλ ή
ξπζκηζηηθψλ αξρψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ) θαη δελ έρνπλ παξεκπνδηζηεί απφ
δηθαζηήξην λα ελεξγνχλ κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο δηνηθεηηθνχ, δηαρεηξηζηηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο εθδφηε ή λα
παξέκβνπλ ζηε δηαρείξηζε ή ζην ρεηξηζκφ ησλ ππνζέζεσλ ελφο εθδφηε πέξαλ ηεο επηβνιήο δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ (α)
€68.344 (CY£40.000) θαηά ην 2007 ζηνπο θ.θ. Αλδξέα Βγελφπνπιν, Διεπζέξην Υηιηαδάθε θαη Κπξηάθν Μάγεηξα απφ ηελ
Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο Κχπξνπ γηα πψιεζε κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο εληφο ηεο θιεηζηήο πεξηφδνπ ρσξίο λα εμαζθαιίζνπλ
ηελ απαηηνχκελε άδεηα θαη (β) €68.344 (CY£40.000) θαηά ην 2007 ζηνλ θ. Νενθιή Λπζάλδξνπ, αληηπξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ, γηα παξαρψξεζε άδεηαο πψιεζεο κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο ζηα αλαθεξφκελα ζην ζεκείν (α) πξφζσπα ρσξίο λα
ππάξρεη επείγνπζα θαη εμαηξεηηθή πεξίπησζε. εκεηψλεηαη πσο ζε ζπλέρεηα ζρεηηθψλ εθέζεσλ ην Αλψηαην Γηθαζηήξην
αθχξσζε ην πξφζηηκν ηνπ ζεκείνπ (α) ελψ επηθχξσζε ην πξφζηηκν ηνπ ζεκείνπ (β). Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο Κχπξνπ
αλαθνίλσζε ζηηο 21 Οθησβξίνπ 2009 πσο ζα εθεζηβάιεη ηελ απφθαζε ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ. Ο θ. Νενθιήο Λπζάλδξνπ
έρεη εθεζηβάιεη ηελ πην πάλσ απφθαζε.

v.

Ζ επηινγή ηνπο σο κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη / ή ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο ηεο Σξάπεδαο δελ ήηαλ απνηέιεζκα
νπνηαζδήπνηε ξχζκηζεο ή ζπκθσλίαο κε ηνπο θπξηφηεξνπο κεηφρνπο, πειάηεο, πξνκεζεπηέο ή άιια πξφζσπα.
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vi.

Οη ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ έλαληη ηεο Σξάπεδαο δελ ηνπο δεκηνπξγνχλ νπνηαδήπνηε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ κε ηα ηδησηηθά
ηνπο ζπκθέξνληα ή άιιεο ππνρξεψζεηο ηνπο (ζεκεηψλεηαη φηη, νη ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε αλαθέξνληαη ζηελ
Δλφηεηα 4.18).

vii.

Πιελ ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, δελ πθίζηαηαη ζην πξφζσπφ ηνπο νπνηνζδήπνηε
πεξηνξηζκφο ν νπνίνο αθνξά ηε δηάζεζε, εληφο νξηζκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ, ησλ θηλεηψλ αμηψλ ηεο Σξάπεδαο πνπ
θαηέρνπλ.

4.14.5 Βηνγξαθηθά εκεηώκαηα θαη Ηδηόηεηα κειώλ δηνηθεηηθώλ, δηαρεηξηζηηθώλ, θαη επνπηηθώλ
νξγάλσλ
ΜΔΛΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
πνχδαζε Ννκηθά ζηε Ννκηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Δίλαη δηθεγφξνο θαη
ηδξπηήο ηεο δηθεγνξηθήο εηαηξείαο Βγελφπνπινο θαη πλεξγάηεο. Γηεηέιεζε Γηεπζπληήο
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζηε Thenamaris Shipping, Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
ηεο Maritime & Financial Investments S.A. θαη ηεο Μarfin Bank θαη Αληηπξφεδξνο ηνπ
Αλδξέαο Βγελφπνπινο

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπελδπηηθήο Σξάπεδαο Διιάδνο. Δίλαη Πξφεδξνο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Marfin Investment Group. Δπίζεο, είλαη Αληηπξφεδξνο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γηαγλσζηηθνχ θαη Θεξαπεπηηθνχ Κέληξνπ Αζελψλ «Τγεία» θαη
Με Δθηειεζηηθφο Αληηπξφεδξνο ηεο Olympic Air θαη Attica πκκεηνρψλ. Σν Ννέκβξην ηνπ
2006, δηνξίζηεθε Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηνπ Οκίινπ Marfin Popular Bank θαη ην Φεβξνπάξην
ηνπ 2008 Δθηειεζηηθφο Αληηπξφεδξνο. Σν Φεβξνπάξην ηνπ 2010 δηνξίζηεθε Με Δθηειεζηηθφο
Πξφεδξνο.
πνχδαζε ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Bristol Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ θαη πήξε κεηαπηπρηαθφ
δίπισκα ζηνλ ίδην θιάδν. Έηπρε κεηεθπαίδεπζεο ζην Manchester Business School θαη ζην
London Business School ζε ζέκαηα Corporate Finance θαη Management. ηνλ Όκηιν Λατθήο
δηεχζπλε ηα ηκήκαηα ρέζεσλ Δμσηεξηθνχ θαη Γηαπξαγκάηεπζεο πλαιιάγκαηνο θαη
Γηαζεζίκσλ. Δπίζεο, δηεχζπλε ηα ηκήκαηα Γαλείσλ θαη Υνξεγήζεσλ, Αμηνιφγεζεο

Νενθιήο Λπζάλδξνπ

Πηζησηηθνχ Κηλδχλνπ θαη δεκηνχξγεζε ηελ Τπεξεζία Μεγάισλ Δπηρεηξήζεσλ θαη
Οξγαληζκψλ. Σν 1996 δηνξίζηεθε Γεληθφο Γηεπζπληήο Σξαπεδηθψλ Τπεξεζηψλ Δπηρεηξήζεσλ
θαη Οξγαληζκψλ. Σν 1999 αλέιαβε Γεληθφο Γηεπζπληήο φισλ ησλ Σξαπεδηθψλ Τπεξεζηψλ
Δζσηεξηθνχ ηεο Σξάπεδαο. Απφ ην 2003 αλέιαβε Γεληθφο Γηεπζπληήο δηάθνξσλ ππεξεζηψλ
ηνπ Οκίινπ φπσο ε Γηεχζπλζε Δίζπξαμεο Υξεψλ, ε Τπεξεζία Γηεχζπλζεο Δπηρεηξήζεσλ, ε
Ννκηθή Τπεξεζία, ε Τπεξεζία Οξγάλσζεο θαη Μεζφδσλ Οκίινπ θαη ε Γηεχζπλζε
Κεληξνπνηεκέλσλ Τπεξεζηψλ. Σνλ Ηνχιην ηνπ 2006, δηνξίζηεθε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ θαη αλέιαβε ηε ζέζε ηνπ Με Δθηειεζηηθνχ Πξνέδξνπ. ήκεξα είλαη Με
Δθηειεζηηθφο Αληηπξφεδξνο.
Δίλαη πηπρηνχρνο ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Παξάιιεια κε ηηο
ζπνπδέο ηνπ ζηε Ννκηθή, ππήξμε γηα πέληε ρξφληα καζεηήο ηνπ δσγξάθνπ πχξνπ
Παπαινπθά. ηελ ειηθία ησλ 17 εηψλ, εηζέξρεηαη ζηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε. Απφ ην
1980, αλαιακβάλεη θαζήθνληα Πξνέδξνπ θαη Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ηνπ νκίινπ εηαηξεηψλ

Βαζίιεο Θενραξάθεο

Θενραξάθε. Κάησ απφ ηε δηνίθεζε θαη ηελ εγεζία ηνπ, ν φκηινο αλαπηχζζεηαη θαη
επεθηείλεηαη κε ηελ ίδξπζε ζεηξάο Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ. Έρεη πεξηζζφηεξα απφ 40 ρξφληα
ζπλερνχο θαη ζπλεπνχο επηρεηξεκαηηθήο θαη θαιιηηερληθήο παξνπζίαο ζηελ Διιάδα θαη έρεη
ηχρεη επαλεηιεκκέλσλ δηαθξίζεσλ. Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε επίζεκεο θξαηηθέο επηηξνπέο θαη
είλαη κέινο ηνπ Βηνκεραληθνχ, Δκπνξηθνχ θαζψο θαη ηνπ Καιιηηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ. Δίλαη,
επίζεο, έλαο θεκηζκέλνο δσγξάθνο πνπ έρεη εθζέζεη πνιιέο θνξέο ηα έξγα ηνπ ηφζν ζηελ
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Διιάδα, φζν θαη δηεζλψο. Γηεηέιεζε Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Marfin
Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ. θαη είλαη Με Δθηειεζηηθφο Αληηπξφεδξνο ηεο Marfin Popular Bank.

ΜΔΛΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
Καηέρεη Γίπισκα ρνιήο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ απφ ην Δζληθφ Μεηζφβεην Πνιπηερλείν,
Μεηαπηπρηαθφ ηίηιν Msc. ζε Πεξηβαιινληηθή Μεραληθή απφ ην Stanford University θαη
Γηδαθηνξηθφ ζηε Αξηζκεηηθή Ρεπζηνκεραληθή απφ ην Massachusetts Institute of Technology.
Έρεη δηαηειέζεη κεηαδηδαθηνξηθφο εξεπλεηήο ζην Princeton University. Δξγάζηεθε σο
χκβνπινο ζηελ Athens Tech. Center & Epsilon Ltd. Έρεη δηαηειέζεη Γηεπζχλσλ χκβνπινο
ηεο Ηνληθήο Α.Δ.Γ.Α.Κ. γηα 8 ρξφληα θαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Ηνληθήο
Α.Δ.Γ.Α.Κ. θαη Alpha A.E.Γ.Α.Κ.. Απφ ην 2000 θαηείρε δηάθνξεο δηεπζπληηθέο ζέζεηο ζηελ
Eurobank Ergasias, σο Αλαπιεξσηήο Γεληθφο Γηεπζπληήο, Δπηθεθαιήο Γηθηχνπ Μεγάισλ
Δπζχκηνο Μπνπινχηαο

Ηδησηψλ Πειαηψλ, θαη απφ ην 2005, Γεληθφο Γηεπζπληήο θαη κέινο ηεο Δθηειεζηηθήο
Δπηηξνπήο ηεο ηξάπεδαο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο Δurobank Asset Management
E.Π.Δ.Τ.. Δπίζεο, δηεηέιεζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο EFG Private Bank
Luxemburg. Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2006, αλέιαβε σο Γηεπζχλσλ χκβνπινο ζηε Marfin Bank
A.T.E., κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Marfin Investment Group θαη κέινο ηεο
Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο. Σν Ννέκβξην ηνπ 2006, αλέιαβε ηε ζέζε ηνπ Γηεπζχλνληνο
πκβνχινπ ηεο Λατθήο Σξάπεδαο (Διιάο) Α.Δ.. Σνλ Ηνχιην ηνπ 2007, δηνξίζηεθε κέινο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Marfin Popular Bank θαη αλέιαβε ηε ζέζε ηνπ Αλαπιεξσηή
Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ Οκίινπ ζηελ Διιάδα. Σν Φεβξνπάξην ηνπ
2008, αλέιαβε Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηνπ Οκίινπ ηεο Μarfin Popular Bank.
Καηέρεη πηπρίν ζηα Οηθνλνκηθά απφ ην London School of Economics θαη είλαη κέινο ηνπ
Institute of Chartered Accountants in England & Wales. Δξγάζηεθε ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην ζε
δηεπζπληηθέο ζέζεηο ζηνλ ειεγθηηθφ, μελνδνρεηαθφ θαη ηξαπεδηθφ ρψξν. Δξγάδεηαη ζηνλ Όκηιν
απφ ην 1989. Μεηά απφ ππεξεζία ζηελ Κχπξν θαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, απφ ην 1996

Υξίζηνο ηπιηαλίδεο

κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 2002, δηεηέιεζε Αλαπιεξσηήο Γεληθφο Γηεπζπληήο θαη, ζηε ζπλέρεηα,
Γεληθφο Γηεπζπληήο ηνπ Οκίινπ ζηελ Διιάδα. Γηεηέιεζε, επίζεο, κέινο ησλ Γηνηθεηηθψλ
πκβνπιίσλ ηφζν ηεο Λατθήο Σξάπεδαο (Διιάο) Α.Δ., φζν θαη ησλ ππνινίπσλ εηαηξεηψλ ηνπ
Οκίινπ ζηελ Διιάδα. Σν 2004 πξνήρζε ζε Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ Οκίινπ. Σν Ννέκβξην ηνπ
2006, δηνξίζηεθε Αλαπιεξσηήο Γηεπζχλσλ χκβνπινο γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ Οκίινπ ζηελ
Κχπξν θαη, ηνλ Ηνχιην ηνπ 2007, Αλαπιεξσηήο Γηεπζχλσλ χκβνπινο γηα ηηο Γηεζλείο
Γξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ.
Eίλαη θάηνρνο πηπρίνπ θαη κεηαπηπρηαθνχ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ θαη κέινο ηνπ
πλδέζκνπ Δγθεθξηκέλσλ Λνγηζηψλ, Αssociation of Chartered Certified Accountants. ηνλ
Όκηιν Λατθήο πξνζιήθζεθε ην 1980 θαη ππεξέηεζε ζε δηάθνξεο δηεπζπληηθέο ζέζεηο, φπσο
Γηεπζπληήο ηεο Λατθήο Υξεκαηνδνηήζεηο θαη επηθεθαιήο ηεο Γηεχζπλζεο Δκπνξηθψλ

Παλαγηψηεο Κνπλλήο

Δπηρεηξήζεσλ. Σν 2001 αλέιαβε ηε Γηεχζπλζε ηεο Λατθήο Σξάπεδαο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην
θαη κε ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηελ Κχπξν αλαβαζκίζηεθε ζε Γεληθφ Γηεπζπληή Σξαπεδηθψλ
Δξγαζηψλ Δζσηεξηθνχ. Αθνινχζσο, δηνξίζηεθε Δθηειεζηηθφο Γηεπζπληήο Δκπνξηθψλ
Δπηρεηξήζεσλ θαζψο θαη κέινο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Κχπξνπ. Γηεηέιεζε, επίζεο,
Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο Λατθή Υξεκαηνδνηήζεηο Ληδ.
Σνλ Ηνχιην ηνπ 2007, δηνξίζηεθε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Μarfin Popular Bank
θαη Αλαπιεξσηήο Γηεπζχλσλ χκβνπινο κε επζχλε ηηο εξγαζίεο ηνπ Οκίινπ ζηελ Κχπξν.
Σνλ Ηαλνπάξην 2009 αλέιαβε επίζεο Πξφεδξνο ηεο Marfin CLR Public Co Ltd.
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ΜΔΛΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ

πνχδαζε Οηθνλνκηθά ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Μφληξεαι θαη είλαη θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ
ηίηινπ ζηα Οηθνλνκηθά απφ ην Παλεπηζηήκην ηνπ York ζην Σνξφλην. Γηεηέιεζε Γηεπζπληήο
Διεπζέξηνο Υηιηαδάθεο

ζηε Chase Manhattan, Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο HSBC ζηελ Διιάδα γηα ηελ πεξίνδν 19832003, θαζψο επίζεο, θαη Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο Marfin Investment Group θαη Γηεπζχλσλ
χκβνπινο ηεο Δγλαηίαο Σξάπεδαο Α.Δ.. Σν Ννέκβξην ηνπ 2006, δηνξίζηεθε Αλαπιεξσηήο
Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο Marfin Popular Bank γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ Οκίινπ ζηελ Διιάδα θαη
ην εμσηεξηθφ. ήκεξα, είλαη κέινο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Οκίινπ.

Πιάησλ Δ. Λαλίηεο

πνχδαζε Οηθνλνκηθά ζην Παλεπηζηήκην Reading ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ. Απφ ην 1992
είλαη πξφεδξνο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο εηαηξεηψλ Λαλίηε. Δίλαη Πξφεδξνο ηεο Αmathus Public
Ltd θαη κέινο Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ άιισλ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ. Δίλαη
επίηηκνο πξφμελνο ηεο Οιιαλδίαο ζηελ Κχπξν.
Δίλαη απφθνηηνο ηνπ Αλσηάηνπ Σερλνινγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ ζηε Ναπηνκεραληθή θαη θάηνρνο
ηνπ δηπιψκαηνο απφ ην Ηλζηηηνχην Σξαπεδηηψλ Λνλδίλνπ (Chartered Institute of Bankers).
Μεηά απφ εμαεηή ππεξεζία ζηελ Ναπηηιία θαη ηε Βηνκεραλία, μεθίλεζε ηε ζηαδηνδξνκία ηνπ
ζηνλ Όκηιν ην 1988. Δξγάζηεθε σο Λεηηνπξγφο Υξεκαηνδνηήζεσλ θαη σο Γηεπζπληήο

ηέιηνο ηπιηαλνχ

ππνθαηαζηήκαηνο. Απφ ην 2000, είλαη απνζπαζκέλνο ζηελ Έλσζε Σξαπεδηθψλ Τπαιιήισλ
Κχπξνπ. Γηεηέιεζε Γεληθφο Οξγαλσηηθφο Γξακκαηέαο θαη Αλαπιεξσηήο Γξακκαηέαο θαη
ζήκεξα είλαη Μέινο ηνπ Πξνεδξείνπ. Δίλαη Πξφεδξνο ηνπ Σακείνπ Τγείαο ηεο Έλσζεο
Σξαπεδηθψλ Τπαιιήισλ Κχπξνπ, κέινο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο Σακείνπ Πξνλνίαο ηεο
Σξάπεδαο θαη κέινο ηεο Δπηηξνπήο ηνπ πλεξγαηηθνχ Σακηεπηεξίνπ Σξαπεδηθψλ Τπαιιήισλ
Κχπξνπ. Γηεηέιεζε επίζεο Τπεχζπλνο Γηεζλψλ ρέζεσλ ηεο ΔΣΤΚ, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο
ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Δπξσπατθήο πλδηθαιηζηηθήο Οξγάλσζεο UNI-EUROPA θαη
ζήκεξα εθπξνζσπεί ηελ Κχπξν ζηνλ Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Γηάινγν ηνπ Σξαπεδηθνχ Σνκέα.
Δίλαη θάηνρνο πηπρίνπ Ηndustrial and System Engineering απφ ην University of Southern
California θαη Γηπιψκαηνο Υξεκαηννηθνλνκηθψλ (Finance) απφ ην American University of
Sharjah. Απφ ην 1989 εξγάζζεθε ζε δηεπζπληηθέο ζέζεηο ζηε Citibank φπνπ ην 2001 αλέιαβε

Fadel Al Ali

Γηεπζπληήο Ληαληθήο Σξαπεδηθήο θαη ην 2004 Γηεπζπληήο Γηθηχνπ Καηαζηεκάησλ ζηα
Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα. Απφ ην 2004 εξγάδεηαη ζην Dubai Holding αξρηθά σο
Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο θαη απφ ην 2007 σο Γηεπζπληήο Δξγαζηψλ (Δxecutive Chairman of
Operations). Δίλαη Πξφεδξνο ηεο Dubai Bank θαη κέινο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ
Dubai Holding.
Δίλαη θάηνρνο πηπρίνπ Δlectrical Engineering απφ ην Northrop University ηεο Καιηθφξληαο θαη
είλαη κέινο ηνπ Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). Απφ ην 1988

Abdulrazaq Al Jassim

εξγάζζεθε ζε δηεπζπληηθέο ζέζεηο ζην Γεκαξρείν ηνπ Dubai, ζηε Citibank Hλσκέλσλ
Αξαβηθψλ Δκηξάησλ, First Gulf Bank θαη Δmaar Properties. Απφ ην 2007 εξγάδεηαη ζην Dubai
Group αξρηθά σο Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηνπ Dubai Insurance Group θαη απφ ην 2009 σο
Γηεπζπληήο Δξγαζηψλ (Chief Operating Officer).
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ΜΔΛΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
Δίλαη θάηνρνο ηνπ δηπιψκαηνο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Σξαπεδηηψλ Λνλδίλνπ (Fellow of the
Chartered Institute of Bankers). Δξγάζηεθε ζηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ζηε Λεκεζφ
Κσλζηαληίλνο
Μπισλάο

θαη απφ ην 1969 ζηνλ Όκηιν Λατθήο, γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα σο Γηεπζπληήο
Σξαπεδηθψλ Δξγαζηψλ. Αθππεξέηεζε ην 1991 κε ην βαζκφ ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή. ηε
ζπλέρεηα, δηεηέιεζε ζχκβνπινο θαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ησλ αζθαιηζηηθψλ
εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Λατθήο Σξάπεδαο (Διιάο) Α.Δ. κέρξη ην 2003. Δίλαη ζχκβνπινο
επηρεηξήζεσλ θαη κέινο ζε Γηνηθεηηθά πκβνχιηα εηαηξεηψλ. Γηεηέιεζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηνπ Ραδηνθσληθνχ Ηδξχκαηνο Κχπξνπ (1980-1988) θαη ηνπ Κππξηαθνχ
Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ (1988-1992).
πνχδαζε Οηθνλνκηθά ζην London School of Economics θαη είλαη θάηνρνο MBA απφ ην

Μάξθνο Φφξνο

Harvard Graduate School of Business Administration ηεο Βνζηφλεο. Δξγάζηεθε γηα ηε First
National Bank of Chicago θαη, επίζεο, ζηνλ φκηιν Υαλδξή θαη ζηε Celebrity Cruises Inc.,
φπνπ δηεηέιεζε Γηεπζχλσλ χκβνπινο. Δίλαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο Δηαηξείαο Υαλδξήο
(Διιάο). Δίλαη, επίζεο, κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ναπηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο
Διιάδνο.
Δίλαη θάηνρνο Γηπιψκαηνο Βanking and Finance απφ ην Higher College of Technology,

Hesham Al Qassim

Dubai θαη πηπρίνπ Μasters in Ηnternational Business απφ ην University of Wollongong, Dubai.
Έρεη επίζεο παξαθνινπζήζεη ην πξφγξακκα Mohammed Bin Rashid for Leadership
Development. Aπφ ην 1994 κέρξη ην 2007 εξγάζζεθε ζε δηεπζπληηθέο ζέζεηο ζηε National
Bank of Dubai. Aπφ ην 2007 είλαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηνπ Dubai Real Estate Corporation,
εηαηξεία ε νπνία θαηέρεη θαη δηαρεηξίδεηαη ζεκαληηθή αθίλεηε πεξηνπζία ζην Dubai.
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ΜΔΛΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΟΜΗΛΟΤ
Δπζχκηνο Μπνπινχηαο

Βιέπε πην πάλσ.

Παλαγηψηεο Κνπλλήο

Βιέπε πην πάλσ.

Υξίζηνο ηπιηαλίδεο

Βιέπε πην πάλσ.

Διεπζέξηνο Υηιηαδάθεο

Βιέπε πην πάλσ.

Ζξαθιήο Κνπλάδεο

Κπξηάθνο Μάγεηξαο

Γεκήηξεο παλνδήκνο

ακνπήι Γαπίδ

πνχδαζε Υξεκαηηζηεξηαθή θαη Σξαπεδηθή Γηνηθεηηθή ζην Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο. Γηαζέηεη
εκπεηξία ηεο Διιεληθήο ρξεκαηηζηεξηαθήο πξαγκαηηθφηεηαο έρνληαο ζπκπιεξψζεη 15 έηε
ζπλερνχο παξνπζίαο θαη εξγαζίαο ζην ρξεκαηηζηεξηαθφ ρψξν, αξρηθά σο chief trader,
ρξεκαηηζηεξηαθφο εθπξφζσπνο αιιά θαη κέινο Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ κεγάισλ
ρξεκαηηζηεξηαθψλ νίθσλ. Απφ ην 1997 δξαζηεξηνπνηήζεθε ζηελ Διιεληθή Υξεκαηηζηεξηαθή
Α.Δ., ε νπνία εμαγνξάζηεθε απφ ηε Marfin F.G. Σνλ Οθηψβξην 2002 δηνξίζηεθε
Αλαπιεξσηήο Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο Δπελδπηηθή Σξάπεδα Διιάδνο Α.Δ. θαη ζηηο 18
Ηνπιίνπ 2008 αλέιαβε ηε ζέζε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ηεο Δπελδπηηθή Σξάπεδα
Διιάδνο Α.Δ. θαη θαζήθνληα κέινπο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Marfin Popular Bank
Group. Σν επηέκβξην ηνπ 2009 αλέιαβε επίζεο Αλαπιεξσηήο Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο
Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ. ηηο 29 Μαξηίνπ 2011, δηνξίζηεθε Country Manager ησλ
Διιεληθψλ Γξαζηεξηνηήησλ θαη ζα αζθεί θαζήθνληα Αλαπιεξσηή Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ
ηνπ Οκίινπ δηαηεξψληαο θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ηεο Δπελδπηηθήο
Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο.
πνχδαζε Οηθνλνκηθά ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ θαη είλαη θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ
(MSc) ζην Shipping, Trade and Finance. Απφ ην 1989 έσο ην 1997 εξγάζζεθε σο
ζχκβνπινο επηρεηξήζεσλ. Τπήξμε ζηέιερνο ηεο National Westminster Bank θαη ηεο
Σξάπεδαο Πεηξαηψο. Απφ ην 1999 εξγάζζεθε αξρηθά ζηελ Πεηξαηψο Prime Bank θαη ζηε
ζπλέρεηα ζηελ Marfin Bank A.T.E., απφ ην 2002 έσο ην 2004 σο Shipping Manager θαη ζηε
ζπλέρεηα σο Loans & Leverage Director. Γηεηέιεζε Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο Δπελδπηηθήο
Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Marfin Popular Bank
Group. ήκεξα είλαη Director Group Wholesale Banking ηνπ Οκίινπ ηεο Marfin Popular
Bank.
πνχδαζε Οηθνλνκηθά ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ θαη είλαη θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ
(MBA) απφ ην Bradford Management Centre. Απφ ην 1994 εξγάζζεθε ζηελ ABN Amro ζηελ
Διιάδα θαη ζηε ζπλέρεηα ζην Λνλδίλν. Απφ ην 1998 εξγάζηεθε ζηε UBS Investment Bank
ζην Λνλδίλν, αξρηθά σο Executive Director ππεχζπλνο γηα θάιπςε εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ ζην
Υξεκαηηζηήξην θαη ζηε ζπλέρεηα σο Head of Global Emerging Banks Strategy ππεχζπλνο
ζηξαηεγηθήο γηα ηνλ θιάδν ησλ ηξαπεδψλ, παγθνζκίσο ζε φιν ην θάζκα ησλ αλαδπνκέλσλ
αγνξψλ. Απφ ην 2006 εξγάδεηαη ζηνλ Όκηιν ηεο Marfin Popular Bank θαη ζήκεξα είλαη
Director Group Strategic Development θαη Chief Risk Officer.
Ο ακνπήι Γαπίδ γελλήζεθε ην 1971. πνχδαζε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ θαη
Υξεκαηννηθνλνκηθά ζην London School of Economics and Political Science. Απφ 1994 έσο
1999 εξγάζηεθε ζηελ Bank of America σο Τπεχζπλνο Πσιήζεσλ ζε ακεξηθάλνπο
ζεζκηθνχο επελδπηέο (Hedge Funds), σο Primary Dealer ησλ Διιεληθψλ Οκνιφγσλ
Γεκνζίνπ. Απφ 1999 έσο 2002 εξγάζηεθε ζηελ Διιεληθή Υξεκαηηζηεξηαθή Α.Δ. σο Market
Maker ζηελ αγνξά παξαγψγσλ (ADEX). Σν 2002 δηνξίζηεθε Treasurer ηεο Marfin Bank
Α.Δ., φπνπ αλέιαβε ηε ζέζε ηνπ Global Treasurer ηεο Marfin Popular Bank Group κεηά ηε
ζπγρψλεπζε ησλ ηξηψλ ηξαπεδψλ ην 2007 (Marfin Bank, Laiki Bank and Egnatia Bank). Σν
Φεβξνπάξην 2010 έγηλε επίζεο κέινο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Marfin Popular Bank
Group.

Μέιε Δπηηξνπήο Διέγρνπ, Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ, Δπηηξνπήο Γηνξηζκώλ θαη Δπηηξνπήο Ακνηβώλ
Σα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ, ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ, ηεο Δπηηξνπήο
Γηνξηζκψλ θαη ηεο Δπηηξνπήο Ακνηβψλ, αλαθέξνληαη πην πάλσ.
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4.14.6

πκκεηνρή δηνηθεηηθώλ, δηαρεηξηζηηθώλ θαη επνπηηθώλ νξγάλσλ ζηε δηνίθεζε άιισλ εηαηξεηώλ ή
ζπλεηαηξηζκώλ

ηνλ πην θάησ πίλαθα, παξνπζηάδνληαη νη ζπκκεηνρέο δηνηθεηηθψλ, δηαρεηξηζηηθψλ θαη επνπηηθψλ νξγάλσλ ζηα δηνηθεηηθά
ζπκβνχιηα άιισλ εηαηξεηψλ ή ζπλεηαηξηζκψλ θαηά ηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα (δελ πεξηιακβάλνληαη ζπκκεηνρέο ζηα
δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ζπγαηξηθψλ ηνπ Οκίινπ).
ΚΑΘΔΣΧ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
(ΔΗΖΓΜΔΝΖ Ζ ΜΖ
ΔΗΖΓΜΔΝΖ)

OΝΟΜΑ ΜΔΛΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ
ΟΝΟΜΑΣΑ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ Ζ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΧΝ

ΤΜΜΔΣΟΥΖ
ΖΜΔΡΑ

Αλδξέαο Βγελόπνπινο
Marfin Investment Group A.E. πκκεηνρψλ

Δηζεγκέλε

Ναη

MIG Shipping S.A.

Με εηζεγκέλε

Ναη

Marfin Capital S.A.

Με εηζεγκέλε

Ναη

Vivartia A.B.E.E.

Με εηζεγκέλε

Ναη

Γέιηα Αλψλπκε Βηνκεραληθή θαη Δκπνξηθή Δηαηξεία Σξνθίκσλ
(Γέιηα Σξφθηκα Α.Δ.)

Με εηζεγκέλε

Ναη

Μπάξκπα ηάζεο Αλψλπκε Βηνκεραληθή θαη Δκπνξηθή Δηαηξεία
(Μπάξπα ηάζεο Α.Δ.)

Με εηζεγκέλε

Ναη

Goody´s Αλψλπκε Δηαηξεία Τπεξεζηψλ Δζηίαζεο

Με εηζεγκέλε

Ναη

Attica Α.Δ. πκκεηνρψλ

Δηζεγκέλε

Ναη

Γηαγλσζηηθφ θαη Θεξαπεπηηθφ Κέληξν Αζελψλ – Τγεία Α.Δ.

Δηζεγκέλε

Ναη

Α.Δ. πκκεηνρψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη Δπελδχζεσλ

Με εηζεγκέλε

Ναη

Δπαγγειηζκφο Γηαρεηξηζηηθή Ληδ

Με εηζεγκέλε

Ναη

Κππξηαθή Γεκφζηα Δηαηξεία Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο Ληδ

Με εηζεγκέλε

Ναη

MIG Aviation Hodings Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

MIG Aviation 1 Limited

Με εηζεγκέλε

Ναη

MIG Aviation 2 Limited

Με εηζεγκέλε

Ναη

MIG Aviation 3 Limited

Με εηζεγκέλε

Ναη

MIG Aviation (UK) Limited

Με εηζεγκέλε

Ναη

Olympic Air Αλψλπκνο Δηαηξεία Αεξνπνξηθψλ Μεηαθνξψλ (πξψελ
Pantheon Airways Αλψλπκε Αεξνπνξηθή Δηαηξεία)

Με εηζεγκέλε

Ναη

Olympic Engineering Αλψλπκνο Δηαηξεία πληήξεζεο θαη
Δπηζθεπήο Αεξνζθαθψλ (πξψελ Διιεληθή Δηαηξεία πληήξεζεο
θαη Δπηζθεπήο Αεξνζθαθψλ Αλψλπκε Δηαηξεία)

Με εηζεγκέλε

Ναη

Dandre Holdings

Με εηζεγκέλε

Ναη

Panamint Holding Limited

Με εηζεγκέλε

Ναη

Ίδξπκα Marfin Αζηηθή Με Κεξδνζθνπηθή Δηαηξεία

Με εηζεγκέλε

Ναη

Α.Δ. Μεηέξα πκκεηνρψλ

Με εηζεγκέλε

Όρη

Greek Information Technology Holdings A.E.

Με εηζεγκέλε

Όρη

Singular Software A.E.

Με εηζεγκέλε

Όρη

IRF European Financial Investment Ltd

Με εηζεγκέλε

Όρη

Κνχκπαο Α.Δ. πκκεηνρψλ

Με εηζεγκέλε

Όρη

New Millenium Asset Management Α.Δ.Π.Δ.Τ.

Με εηζεγκέλε

Όρη

Maritime & Financial Investments A.E. πκκεηνρψλ

Με εηζεγκέλε

Όρη
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ΚΑΘΔΣΧ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
(ΔΗΖΓΜΔΝΖ Ζ ΜΖ
ΔΗΖΓΜΔΝΖ)

OΝΟΜΑ ΜΔΛΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ
ΟΝΟΜΑΣΑ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ Ζ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΧΝ

ΤΜΜΔΣΟΥΖ
ΖΜΔΡΑ

Βγελφπνπινο & πλεξγάηεο Δηαηξεία Γηθεγφξσλ

Με εηζεγκέλε

Όρη

Olympic Handling Αλψλπκνο Δηαηξεία Δπίγεηαο Δμππεξέηεζεο
Αεξνζθαθψλ(πξψελ Διιεληθή Δηαηξεία Δπίγεηαο Δμππεξέηεζεο
Αεξνζθαθψλ Αλψλπκνο Δηαηξεία)

Με εηζεγκέλε

Όρη

Νηθ. Η. Θενραξάθεο Α.Δ.

Με εηζεγκέλε

Ναη

Θενραξάθεο Α.Δ.

Με εηζεγκέλε

Ναη

Πξάμηο Α.Δ.

Με εηζεγκέλε

Ναη

Σέθνκ Α.Β.Δ.Σ.Δ.

Με εηζεγκέλε

Ναη

Σενθάξ Α.Β.Δ.Δ.

Με εηζεγκέλε

Ναη

Σενξφο Α.Β.Δ.Δ.

Με εηζεγκέλε

Ναη

Σενδνκή Α.Κ.Σ.Δ.

Με εηζεγκέλε

Ναη

Talanton Inc.

Με εηζεγκέλε

Ναη

Πεξζεχο Τγεηνλνκηθή Μέξηκλα Α.Δ.

Με εηζεγκέλε

Ναη

Marfin Insurance Holdings Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

Laiki Cyprialife Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

Λαηθή Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία Ληδ

Με εηζεγκέλε

Ναη

Marfin Εσήο Αλψλπκε Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία

Με εηζεγκέλε

Ναη

Marfin Αζθαιηζηηθέο Πξαθηνξεηαθέο Δξγαζίεο Αλψλπκε Δηαηξεία

Με εηζεγκέλε

Ναη

MIG Real Estate Α.Δ. Δπελδχζεσλ Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο

Με εηζεγκέλε

Ναη

Ίδξπκα Marfin Αζηηθή Με Κεξδνζθνπηθή Δηαηξεία

Με εηζεγκέλε

Ναη

Δηζεγκέλε

Όρη

Inform Λχθνο Α.Δ.

Δηζεγκέλε

Ναη

HSBC Παληειάθεο

Με εηζεγκέλε

Όρη

Δηζεγκέλε

Όρη

Δηζεγκέλε

Ναη

Νενθιήο Λπζάλδξνπ
-Βαζίιεο Θενραξάθεο

Δπζύκηνο Μπνπινύηαο

Marfin Investment Group ΑΔ πκκεηνρψλ
Υξίζηνο ηπιηαλίδεο
-Παλαγηώηεο Κνπλλήο
-Διεπζέξηνο Υηιηαδάθεο

Marfin Investment Group A.E. πκκεηνρψλ
Πιάησλ Δ. Λαλίηεο
Amathus Public Ltd
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ΚΑΘΔΣΧ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
(ΔΗΖΓΜΔΝΖ Ζ ΜΖ
ΔΗΖΓΜΔΝΖ)

OΝΟΜΑ ΜΔΛΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ
ΟΝΟΜΑΣΑ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ Ζ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΧΝ

ΤΜΜΔΣΟΥΖ
ΖΜΔΡΑ

Amathus Hotels Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

Amathus Travel Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

Aphrodite Hills Property Management Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

Aphrodite Hotels Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

The Aphrodite Tennis & Spa Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

Amathus Vacation Ownership Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

Amathus Corporation Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

Let‟s Go Tours Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

Fertilan Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

Lanitis Electrics Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

Carob Mill Restaurants Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

Δηζεγκέλε

Ναη

Cybarco (Property Management) Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

Cybarco Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

E.C.L. New Transport & Investments Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

Goldair Handling (Cyprus) Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

Heaven‟s Garden Waterpark Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

Hephaestus Mining Co. Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

C.E. Lanitis Holdings Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

Lanitis Development Public Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

Lanitis E.C. Holdings Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

Lanitis Entertainment Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

Lanitis Energy Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

Lanitis Farm Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

P.E. Lanitis Holdings Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

N.P. Lanitis Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

N.P. Investments Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

NPS Multimedia Attractions Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

R.S.L. Radio Super (FM) Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

Ν.Π. Λαλίηεο Ζιεθηξεκπνξηθή Ληδ

Με εηζεγκέλε

Ναη

Clover Trading Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

Skyfly Investments Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

Parasall Holdings Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

Lanitis Farm Golf Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

Grand Hill Estates Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

KEX Ltd

Με εηζεγκέλε

Όρη

Lanitis Airports Ltd

Με εηζεγκέλε

Όρη

Lanitis Computer Center Ltd

Με εηζεγκέλε

Όρη

Lanitis Solar Ltd

Με εηζεγκέλε

Όρη

LCA Domiki Ltd

Με εηζεγκέλε

Όρη

Claridge Public Ltd
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ΚΑΘΔΣΧ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
(ΔΗΖΓΜΔΝΖ Ζ ΜΖ
ΔΗΖΓΜΔΝΖ)

OΝΟΜΑ ΜΔΛΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ
ΟΝΟΜΑΣΑ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ Ζ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΧΝ

ΤΜΜΔΣΟΥΖ
ΖΜΔΡΑ

NP Lanitis Finance Ltd

Με εηζεγκέλε

Όρη

Star Manufacturing & Exporting Co. Ltd

Με εηζεγκέλε

Όρη

Toxon Ltd

Με εηζεγκέλε

Όρη

United Insurance Co. Ltd

Με εηζεγκέλε

Όρη

Δηζεγκέλε

Ναη

Με εηζεγκέλε

Ναη

Δηζεγκέλε

Ναη

Με εηζεγκέλε

Ναη

Δηζεγκέλε

Ναη

Bank Islam / Malaysia Berhard

Με εηζεγκέλε

Ναη

DH Investor Limited

Με εηζεγκέλε

Ναη

Dore Limited

Με εηζεγκέλε

Ναη

Dubai Banking Group PJSC

Με εηζεγκέλε

Ναη

Dubai Capital Management Limited

Με εηζεγκέλε

Ναη

Dubai Energy Limited

Με εηζεγκέλε

Ναη

Dubai Finanacial (MFG) Limited

Με εηζεγκέλε

Ναη

Dubai Group Limited

Με εηζεγκέλε

Ναη

Dubai Hotels Limited

Με εηζεγκέλε

Ναη

Dubai Investment Group Limited

Με εηζεγκέλε

Ναη

Dubai Ventures Group Limited

Με εηζεγκέλε

Ναη

Silber Limited

Με εηζεγκέλε

Ναη

Dubai Holding

Με εηζεγκέλε

Όρη

Δηζεγκέλε

Ναη

Με εηζεγκέλε

Ναη

Bank Muscat SAOG

Δηζεγκέλε

Ναη

ONIC Holding SAOG

Δηζεγκέλε

Ναη

National Life and General Insurance SAOG

Με εηζεγκέλε

Ναη

Dubai Group Sigorta

Με εηζεγκέλε

Ναη

Acacia Investments BSC

Με εηζεγκέλε

Ναη

Dubai Financial Fund Company Limited

Με εηζεγκέλε

Ναη

Dubai Group Limited

Με εηζεγκέλε

Ναη

Dubai Investment Group Limited

Με εηζεγκέλε

Ναη

DH Investor Limited

Με εηζεγκέλε

Ναη

KOP Group Pte Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

ηέιηνο ηπιηαλνύ
-Fadel Al Ali
Emirates Integrated Telecommunications Company
Dubai Bank PJSC
Dubai First PJSC
Jumeirah Group LLC
TAIB Bank BSC

Albdulrazaq Al Jassim
TAIB Bank BSC
Dubai First PJSC
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ΚΑΘΔΣΧ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
(ΔΗΖΓΜΔΝΖ Ζ ΜΖ
ΔΗΖΓΜΔΝΖ)

OΝΟΜΑ ΜΔΛΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ
ΟΝΟΜΑΣΑ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ Ζ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΧΝ

ΤΜΜΔΣΟΥΖ
ΖΜΔΡΑ

Με εηζεγκέλε

Όρη

Α. Πέηζαο & Τηνί Ληδ

Με Δηζεγκέλε

Ναη

Lanitis E.C. Holdings Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

N.P. Lanitis Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

Cybarco Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

Δηζεγκέλε

Όρη

Δηζεγκέλε

Ναη

Al Ahlia Insurance Group
Κσλζηαληίλνο Μπισλάο

Amathus Public Ltd
Μάξθνο Φόξνο
Marfin Investment Group A.E. πκκεηνρψλ
Attica A.E. πκκεηνρψλ

Δηζεγκέλε

Ναη

Chandris (Hellas) Inc.

Με εηζεγκέλε

Ναη

Chandris Hotels (Hellas) S.A.

Με εηζεγκέλε

Ναη

International Cruises S.A.

Με εηζεγκέλε

Ναη

Μηιιέληνπκ Ναπηηιηαθέο Πξαθηνξεηαθέο θαη Οηθνδνκηθέο
Δπηρεηξήζεηο Δ.Π.Δ.

Με εηζεγκέλε

Ναη

ΔΒΔΚ Α.Δ. Δηαηξεία Αθηλήησλ

Με εηζεγκέλε

Ναη

Μαηζίιδε Α.Δ. Δηαηξεία Αθηλήησλ

Με εηζεγκέλε

Ναη

Αθξνδίηε Κηεκαηηθή θαη Δκπνξηθή Α.Δ.

Με εηζεγκέλε

Ναη

Κάκπη Κηεκαηηθή θαη Δκπνξηθή Α.Δ.

Με εηζεγκέλε

Ναη

Νέα Δηζαγσγηθή Α.Δ.

Με εηζεγκέλε

Ναη

Άκκνο & Νηξβάλα Σνπξηζηηθαί θαη Κηεκαηηθαί Δπηρεηξήζεηο Α.Δ.

Με εηζεγκέλε

Ναη

Ναπηηιηαθή Δηαηξεία πγθξνηήκαηνο Υαλδξή

Με εηζεγκέλε

Όρη

Κφκβνο Α.Δ.

Με εηζεγκέλε

Όρη

Marfin Classic A.E.E.X.

Με εηζεγκέλε

Όρη

Δηζεγκέλε

Όρη

Proton Bank S.A.
Hesham Al Qassim

Με εηζεγκέλε

Ναη

AMLAK Finance PJSC

Δηζεγκέλε

Ναη

Shuua Capital PSC

Δηζεγκέλε

Ναη

Με εηζεγκέλε

Ναη

Dubai Mercintile Exchange

Gulf Finance Corporation
Παλαγηώηεο Κνπλλήο
-Υξίζηνο ηπιηαλίδεο
-Ζξαθιήο Κνπλάδεο
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ΚΑΘΔΣΧ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
(ΔΗΖΓΜΔΝΖ Ζ ΜΖ
ΔΗΖΓΜΔΝΖ)

ΤΜΜΔΣΟΥΖ
ΖΜΔΡΑ

Με Δηζεγκέλε

Ναη

Δηζεγκέλε

Ναη

MIG AVIATION HOLDINGS LIMITED

Με Δηζεγκέλε

Ναη

MIG AVIATION 1 LIMITED

Με Δηζεγκέλε

Ναη

MIG AVIATION 2 LIMITED

Με Δηζεγκέλε

Ναη

MIG AVIATION 3 LIMITED

Με Δηζεγκέλε

Ναη

MIG AVIATION (UK) LIMITED

Με Δηζεγκέλε

Ναη

CYPRUS TOURISM DEVELOPMENT PUBLIC CO LTD

Με Δηζεγκέλε

Ναη

SINGULARLOGIC INTEGRATOR ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ

Με Δηζεγκέλε

Ναη

Με εηζεγκέλε

Ναη

OΝΟΜΑ ΜΔΛΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ
ΟΝΟΜΑΣΑ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ Ζ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΧΝ

Κπξηάθνο Μάγεηξαο
ΜΗG LEISURE LIMITED
MIG REAL ESTATE Α.Δ.Α.Α.Π.

Γεκήηξεο παλνδήκνο
MERCOLA S.A.
ακνπήι Γαπίδ
-Σεκείσζε: Σηηο πην πάλσ εηαηξείεο, δελ πεξηιακβάλνληαη ζπγαηξηθέο ή ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ.
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4.14.7

Ακνηβέο κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη άιισλ βαζηθώλ δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ ηνπ Οκίινπ

Πην θάησ, παξαηίζεληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη άιισλ βαζηθψλ
δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ Οκίινπ, γηα ην έηνο 2010.
ΚΟΣΟ
ΔΗΦΟΡΔ

ΓΑΠΑΝΖ

ΠΑΡΟΥΧΝ

ΜΗΘΟΗ ΚΑΗ

ΔΡΓΟΓΟΣΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΠΟΤ

ΑΛΛΑ

ΓΗΑ

ΠΑΡΟΥΖ

ΔΞΑΡΣΧΝΣΑΗ

ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΑ

ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ

ΧΦΔΛΖΜΑΣΧΝ

ΑΠΟ ΣΖΝ

ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ

ΧΦΔΛΖΜΑΣΑ

ΑΦΑΛΗΔΗ

ΑΦΤΠΖΡΔΣΖΖ

ΑΞΗΑ ΜΔΣΟΥΧΝ

ΤΝΟΛΟ

€ „000

€ „000

€ „000

€ „000

€ „000

€ „000

Δπζχκηνο Μπνπινχηαο

-

767

13

-

126

906

Υξίζηνο ηπιηαλίδεο

-

241

24

63

63

391

Παλαγηψηεο Κνπλλήο

-

242

26

63

63

394

Διεπζέξηνο Υηιηαδάθεο

-

153

11

-

45

209

-

1.403

74

126

297

1.900

Έηνο πνπ έιεμε 31
Γεθεκβξίνπ 2010
Δθηειεζηηθνί ύκβνπινη

Με Δθηειεζηηθνί ύκβνπινη
Αλδξέαο Βγελφπνπινο1

-

-

-

-

215

215

Νενθιήο Λπζάλδξνπ2

20

-

-

-

11

31

Βαζίιεο Θενραξάθεο

20

-

-

-

11

31

Πιάησλ Δ. Λαλίηεο

20

-

-

-

11

31

Κσλζηαληίλνο Μπισλάο

30

-

-

-

11

41

ηέιηνο ηπιηαλνχ

20

70

10

18

7

125

Μάξθνο Φφξνο

20

-

-

-

18

38

9

-

-

-

-

9

Soud Ba‟alawy4

12

-

-

-

-

12

Mustafa Farid Mustafa5

12

-

-

-

-

12

Sayanta Basu6

24

-

-

-

-

24

-

-

-

-

-

-

187

70

10

18

284

569

-

1.628

76

36

341

2.081

187

3.101

160

180

922

4.550

Joseph Kamal Eskander3

Nicholas Wrigley6

Άιια βαζηθά δηεπζπληηθά
ζηειέρε7

1

Εθηειεζηηθόο Σύκβνπινο κέρξη ηηο 9 Φεβξνπαξίνπ, 2010.

2

Έιαβε επηπξόζζεηεο απνιαβέο σο δηθαηώκαηα γηα ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ύςνπο € 200.000.

3

Δηνξίζηεθε ζηηο 27 Ινπιίνπ, 2010.

4

Δηνξίζηεθαλ ζηηο 25 Μαΐνπ, 2010.

5

Δηνξίζηεθε ζηηο 19 Μαΐνπ, 2009 θαη παξαηηήζεθε ζηηο 27 Ινπιίνπ, 2010. Τν πνζό πνπ πιεξώζεθε γηα δηθαηώκαηα αθνξά
νιόθιεξε ηελ πεξίνδν ηνπ δηνξηζκνύ.

6

Παξαηηήζεθε ζηηο 9 Φεβξνπαξίνπ, 2010.

7

Πεξηιακβάλεη ηα ππόινηπα 4 κέιε ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο Οκίινπ (νη νπνίνη δελ είλαη Σύκβνπινη) θαη ηελ Οηθνλνκηθό
Δηεπζπληή Οκίινπ. Οη ζπλνιηθέο ακνηβέο ηνπο απνηεινύληαη από πιεξσκέο από ηελ Τξάπεδα θαη ηελ Επελδπηηθή
Τξάπεδα Ειιάδνο Α.Ε.
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Δπηπξφζζεηα, θαηά ην 2009, παξαρσξήζεθε ζηα βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε θηινδψξεκα χςνπο €2,2 εθ. κε βάζε ηα
απνηειέζκαηα ηνπ 2008 θαη ην νπνίν ρξεψζεθε ζηα απνηειέζκαηα ηνπ 2008.
Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ 2009, ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ζπκκεηέρνπλ ζην ρέδην Παξνρήο Γεζκεπκέλσλ Μεηνρψλ
(Restricted Stock Scheme) πνπ έρεη ζεζπηζηεί γηα ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ Οκίινπ.

Σν ρέδην πξνλνεί ηελ αγνξά

κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο επ‟ νλφκαηη ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ Οκίινπ, ηηο νπνίεο δελ κπνξνχλ λα πσιήζνπλ γηα
πεξίνδν 3 εηψλ. Οη κεηνρέο ζα απνδεζκεχνληαη ζηαδηαθά βάζεη απφδνζεο κεηαμχ ησλ εηψλ 2011 – 2013.
Βάζεη ηνπ ρεδίνπ, ν αξηζκφο ησλ κεηνρψλ πνπ ζα ιάβεη ν θάζε χκβνπινο είλαη σο εμήο: Δπζχκηνο Μπνπινχηαο 401.000,
Παλαγηψηεο Κνπλλήο 229.000, Υξίζηνο ηπιηαλίδεο 229.000, Διεπζέξηνο Υηιηαδάθεο 115.000 θαη Αλδξέαο Βγελφπνπινο
(Δθηειεζηηθφο χκβνπινο κέρξη ηηο 9 Φεβξνπαξίνπ, 2010) 573.000. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ κεηνρψλ πνπ ζα ιάβνπλ ηα
άιια βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε είλαη 889.000.
Ο αξηζκφο ησλ Γηθαησκάησλ Πξναίξεζεο Αγνξάο Μεηνρψλ γηα ηνλ θάζε χκβνπιν, απφ ηα νπνία δελ είρε εμαζθεζεί θαλέλα
κέρξη θαη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ, 2010 ήηαλ σο εμήο: Αλδξέαο Βγελφπνπινο 6.000.000, Δπζχκηνο Μπνπινχηαο 3.500.000,
Υξίζηνο ηπιηαλίδεο 1.750.000, Παλαγηψηεο Κνπλλήο 1.750.000, Διεπζέξηνο Υηιηαδάθεο 1.250.000, Μάξθνο Φφξνο
500.000, Νενθιήο Λπζάλδξνπ, Βαζίιεο Θενραξάθεο, Πιάηνλ Δ. Λαλίηεο θαη Κσλζηαληίλνο Μπισλάο απφ 300.000 θαη
ηέιηνο ηπιηαλνχ 200.000. Ο αξηζκφο ησλ Γηθαησκάησλ γηα ηα άιια βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε, απφ ηα νπνία δελ είρε
εμαζθεζεί θαλέλα κέρξη θαη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ, 2010 ήηαλ 9.500.000.
Σα βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ, 2010 πεξηιακβάλνπλ ηα 14 κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, εθ ησλ
νπνίσλ ηα 4 είραλ εθηειεζηηθά θαζήθνληα, ηα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Οκίινπ θαη ηελ Οηθνλνκηθφ Γηεπζπληή
Οκίινπ. Σν 2009, ηα βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε πεξηιάκβαλαλ ηα 13 κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 4
είραλ εθηειεζηηθά θαζήθνληα, ηα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Οκίινπ θαη ηελ Οηθνλνκηθφ Γηεπζπληή Οκίινπ. Σν 2008,
ηα βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε πεξηιάκβαλαλ ηα 14 κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 5 είραλ εθηειεζηηθά
θαζήθνληα, θαζψο θαη ηα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Οκίινπ θαη ηελ Οηθνλνκηθφ Γηεπζπληή Οκίινπ.

4.14.8

πκβάζεηο Μειώλ ησλ Γηνηθεηηθώλ, Γηαρεηξηζηηθώλ Ή Δπνπηηθώλ Οξγάλσλ

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δελ έρεη εκεξνκελία ιήμεο. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απνρσξνχλ εθ πεξηηξνπήο θάζε ηξία
ρξφληα θαη κπνξνχλ λα πξνζθεξζνχλ γηα επαλεθινγή.
Γελ ππάξρνπλ ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ ζπλδένπλ ηα κέιε ησλ δηνηθεηηθψλ, δηαρεηξηζηηθψλ ή επνπηηθψλ νξγάλσλ κε ηελ
Σξάπεδα ή νπνηαδήπνηε ζπγαηξηθή ηεο θαη νη νπνίεο πξνβιέπνπλ ηελ παξνρή νθειψλ θαηά ηε ιήμε ηνπο.
Καλέλα απφ ηα κέιε ησλ δηνηθεηηθψλ, δηαρεηξηζηηθψλ ή επνπηηθψλ νξγάλσλ δελ έρεη ή είρε θαηά ην ηειεπηαίν θαη ηξέρνλ νηθνλνκηθφ
έηνο νπνηνδήπνηε νηθνλνκηθφ ζπκθέξνλ ζε κε ζπλήζεηο ζπλαιιαγέο κε ηελ Σξάπεδα ή νπνηαδήπνηε ζπγαηξηθή ηεο.
Καηά ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, θαλέλα απφ ηα κέιε ησλ Γηνηθεηηθψλ, Γηαρεηξηζηηθψλ ή Δπνπηηθψλ
Οξγάλσλ δελ έρεη νπνηνδήπνηε νηθνλνκηθφ ζπκθέξνλ άκεζν ή έκκεζν ζε νπνηαδήπνηε πεξηνπζία πνπ απνθηήζεθε θαηά ηα δπν
ρξφληα πνπ πξνεγνχληαη ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ ή πνπ ζθνπεχεηαη λα απνθηεζεί απφ ηελ Σξάπεδα, ή έρεη νπζηαζηηθφ
ζπκθέξνλ ζε ζπκβφιαην ή ζπκθσλία κε εηδηθνχο φξνπο ζε ζρέζε κε ηηο εξγαζίεο ηεο Σξάπεδαο, εθηφο φζνλ αθνξά κεηνρέο
εηζεγκέλσλ ή δεκνζίσλ εηαηξεηψλ πνπ είλαη δπλαηφ λα θαηέρνπλ σο επελδπηέο.
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Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο ζπκβάζεηο πνπ πθίζηαληαη ή πθίζηαλην θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, ζηηο
νπνίεο κέιε ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο, δηεχζπλζεο θαη επνπηείαο ηεο Σξάπεδαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο είραλ άκεζα ή έκκεζα
νπζηψδεο ζπκθέξνλ.
εκεηψλεηαη φηη, νη ζπλαιιαγέο ησλ κειψλ ησλ δηνηθεηηθψλ, δηαρεηξηζηηθψλ ή επνπηηθψλ νξγάλσλ κε ηελ Σξάπεδα, θαη νη
νπνίεο αθνξνχλ ζε ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο ζηα πιαίζηα ησλ ζπλήζσλ εξγαζηψλ ηνπ Οκίινπ, παξαηίζεληαη ζηελ Δλφηεηα 4.18.

4.15

4.15.1

Λεηηνπξγία Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη Θέκαηα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο
Θεηεία θαη Λεηηνπξγία Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δελ έρεη εκεξνκελία ιήμεο. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απνρσξνχλ εθ πεξηηξνπήο θάζε
ηξία ρξφληα θαη κπνξνχλ λα πξνζθεξζνχλ γηα επαλεθινγή.
χκθσλα κε ην άξζξν 83 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο, φιεο νη εξγαζίεο θαη ε επηρείξεζε ηεο Δηαηξείαο ηεινχλ ππφ ηε
δηεχζπλζε ησλ πκβνχισλ ηεο, νη νπνίνη ζα κπνξνχλ λα πιεξψλνπλ φια ηα έμνδα ζε ζρέζε κε ηελ πξναγσγή ηεο
Δηαηξείαο, ζα κπνξνχλ λα αζθνχλ φιεο ηηο εμνπζίεο ηεο Δηαηξείαο πνπ δε ζα απαηηνχληαη απφ ην Νφκν ή απφ ην Καηαζηαηηθφ
απηφ λα αζθνχληαη απφ ηελ Δηαηξεία ζε γεληθή ζπλέιεπζε.

4.15.2

Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε

Σν ΥΑΚ πηνζέηεζε ην επηέκβξην ηνπ 2002 Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (ν «Κψδηθαο») γηα ηηο εηαηξείεο πνπ είλαη
εηζεγκέλεο ζην ΥΑΚ. χκθσλα κε ηνλ Κψδηθα, νη εηζεγκέλεο εηαηξείεο έρνπλ ππνρξέσζε λα ζπκπεξηιάβνπλ ζηελ Δηήζηα
Έθζεζή ηνπο Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο «Marfin
Popular Bank Public Co Ltd» έιαβε ηηο αλαγθαίεο απνθάζεηο γηα ηελ πιήξε πηνζέηεζή ηνπ.
ε

Σν ΥΑΚ εμέδσζε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2007 αλαζεσξεκέλν Κψδηθα (2 Έθδνζε), ν νπνίνο αληηθαζηζηά ηνλ Κψδηθα πνπ είρε
εθδνζεί απφ ην πκβνχιην ηνπ ΥΑΚ ην επηέκβξην ηνπ 2002, θαζψο επίζεο θαη ηελ πξνζζήθε ζηνλ Κψδηθα πνπ εθδφζεθε
ην Ννέκβξην ηνπ 2003.
ε

Σν ΥΑΚ εμέδσζε ην επηέκβξην ηνπ 2009 λέν αλαζεσξεκέλν Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (3 Έθδνζε), ν νπνίνο
αληηθαζηζηά ηνλ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ είρε εθδνζεί ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2007. Σνλ Μάξηην ηνπ 2011 ην ΥΑΚ
ε

εμέδσζε ηελ Αλαζεσξεκέλε 3 Έθδνζε.
ε

χκθσλα κε ηελ 3 Έθδνζε (Αλαζεσξεκέλε) ηνπ Κψδηθα, κέξνο ησλ δηαηάμεσλ απηνχ ζα απνηππψλνληαη ζηηο εηήζηεο
εθζέζεηο πνπ ζα ππνβάιινληαη απφ ηηο εηζεγκέλεο εηαηξείεο απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2012.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Marfin Popular Bank Public Co Ltd δειψλεη φηη πηνζεηεί πιήξσο ηνλ Κψδηθα Δηαηξηθήο
Γηαθπβέξλεζεο ηνπ ΥΑΚ θαη εθαξκφδεη ηηο Αξρέο ηνπ, εθηφο απφ ηε Γηάηαμε Α2.3 γηα ηνλ αξηζκφ ησλ Αλεμάξηεησλ Με
ε

Δθηειεζηηθψλ πκβνχισλ, απφ ηελ νπνία θαη ε 3 Έθδνζε ηνπ Κψδηθα επηηξέπεη απφθιηζε κε ηελ παξάζεζε ζρεηηθήο
επεμήγεζεο.
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Πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ Αξρψλ θαη Γηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα φζνλ αθνξά ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ θαη Δπηηξνπή
Ακνηβψλ παξέρνληαη πην θάησ:
Δπηηξνπή Διέγρνπ
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην φξηζε γηα πξψηε θνξά Δπηηξνπή Διέγρνπ, κε γξαπηνχο φξνπο εληνιήο, πνιχ πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή
ηνπ Κψδηθα. Σα Μέιε ηεο Δπηηξνπήο είλαη Με Δθηειεζηηθνί χκβνπινη εθ ησλ νπνίσλ ε πιεηνςεθία είλαη αλεμάξηεηνη. Ζ Δπηηξνπή
απνηειείηαη απφ ηνπο:
•

Κσλζηαληίλν Μπισλά (Πξφεδξν),

•

Μάξθν Φφξν,

•

Νενθιή Λπζάλδξνπ.

Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ είλαη ππφινγε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ζπλέξρεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, φπσο απηή
θξίλεη ζθφπηκν. Σνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην ρξφλν, ή ζε άιιε ζπρλφηεηα πνπ απνθαζίδεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ππνβάιιεη
έθζεζε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Σν 2010 ζπλήιζε νθηψ θνξέο.
Οη θχξηνη φξνη εληνιήο είλαη νη αθφινπζνη:


Μειεηά ην δηνξηζκφ θαη ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ δηνξηζκνχ ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ, ηελ ακνηβή ηνπο, ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο,
ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο (ζε ζρέζε κε ηελ ακνηβή ηνπο) θαη επηιακβάλεηαη φισλ ησλ ζρεηηθψλ ζεκάησλ.



Αμηνινγεί ηελ αλεμαξηεζία θαη αληηθεηκεληθφηεηα ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ, παξαθνινπζψληαο, κεηαμχ άιισλ, ηε θχζε
θαη ηελ έθηαζε νπνησλδήπνηε άιισλ ππεξεζηψλ πξνζθέξνπλ (είηε απεπζείαο, είηε κέζσ ζπλδεδεκέλσλ κε απηνχο
εηαηξεηψλ) θαη νη νπνίεο δελ ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα ειέγρνπ.



Διέγρεη, καδί κε ηελ Αλψηαηε Γηεχζπλζε ηνπ Οκίινπ θαη ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο, ηελ Δηήζηα Έθζεζε θαη ηηο
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ θαη επηβεβαηψλεη φηη φιεο νη πιεξνθνξίεο, πνπ πεξηέρνληαη ζε απηά, είλαη νξζά
θαηαρσξεκέλεο θαη ζπλάδνπλ πιήξσο κε ηα εγθεθξηκέλα ινγηζηηθά πξφηππα, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Γηεζλψλ
Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (International Financial Reporting Standards – IFRSs).



Τπνβάιιεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξφζζεηεο δηαβεβαηψζεηο (ηηο νπνίεο επιφγσο δεηά ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην)
ζρεηηθά κε ηελ αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ ηνπ ππνβάιινληαη, θαζψο θαη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
πνπ εηνηκάδνληαη απφ ηνλ Όκηιν.



Γηαβνπιεχεηαη κε ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο ηνπ Οκίινπ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε γεληθή ηνπο πξνζέγγηζε θαη ηηο
αξκνδηφηεηέο ηνπο, πεξηιακβαλνκέλσλ κε επηιπζέλησλ, ζνβαξψλ ινγηζηηθψλ πξνβιεκάησλ, πξνβιεκάησλ πνπ
αθνξνχλ ηνλ έιεγρν, επηθπιάμεηο πνπ εθπεγάδνπλ απφ ηνλ ελδηάκεζν θαη ηνλ ηειηθφ έιεγρφ ηνπο, θαζψο θαη
νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα ήζειαλ εγείξεη νη εμσηεξηθνί ειεγθηέο (ζηελ απνπζία αμησκαηνχρσλ ηνπ Οκίινπ, φπνπ απηφ
θξίλεηαη ζθφπηκν).



Διέγρεη ηελ Έθζεζε πνπ ππνβάιινπλ νη εμσηεξηθνί ειεγθηέο πξνο ηε Γηεχζπλζε (Management Letter) θαζψο θαη ηελ
απάληεζε ηεο Γηεχζπλζεο ζηελ ελ ιφγσ Έθζεζε.



Αλαζέηεη, ηνπιάρηζηνλ θάζε ηξία ρξφληα, ζε εμσηεξηθνχο ειεγθηέο ηε δηεμαγσγή γεληθήο επηζεψξεζεο ησλ ζπζηεκάησλ
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηα νπνία πξέπεη λα ζπλάδνπλ πιήξσο κε ηε ζρεηηθή Οδεγία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ.



Γηαζθαιίδεη φηη ν Όκηινο, νη ζπγαηξηθέο ηνπ εηαηξείεο θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ, ζηνπο νπνίνπο πξνζθέξεη δηνηθεηηθέο
ππεξεζίεο, ζπκκνξθψλνληαη πιήξσο κε φιεο ηηο επνπηηθέο θαη θαλνληζηηθέο νδεγίεο πνπ ηνπο αθνξνχλ.
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Δμεηάδεη ηελ Έθζεζε ησλ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ ηνπ Οκίινπ, φζνλ αθνξά ηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, πξηλ απφ
ηελ ππνβνιή ηεο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.



Γεληθά ειέγρεη ην ηζρχνλ ζηνλ Όκηιν ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, αμηνινγεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ θαη εμεηάδεη ηα
θχξηα επξήκαηα ησλ εζσηεξηθψλ εξεπλψλ, θαζψο θαη ηελ αληαπφθξηζε ηεο Γηεχζπλζεο.



Δπηθνηλσλεί κε ηηο Δπηηξνπέο Διέγρνπ ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ, νη νπνίεο πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζε
απηήλ, ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην ρξφλν, έθζεζε ζρεηηθά κε ηα δηθά ηνπο ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.



Δπηβιέπεη ην πξφγξακκα εζσηεξηθψλ ειέγρσλ, δηαζθαιίδεη ην ζπληνληζκφ κεηαμχ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ,
θαζψο θαη ηελ επάξθεηα ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ηεο ζηειέρσζεο ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ.



Γηαζθαιίδεη φηη ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, νη Αλψηεξνη Γηεπζπληέο, ν Γξακκαηέαο, νη εμσηεξηθνί ειεγθηέο θαη νη
θχξηνη κέηνρνη δελ απνιακβάλνπλ επλντθήο κεηαρείξηζεο ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηνλ Όκηιν.



πληάζζεη ηελ Έθζεζε πεξί Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, κε ηε βνήζεηα ηνπ Λεηηνπξγνχ πκκφξθσζεο κε ηνλ Κψδηθα
Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο.



Δθηειεί νπνηαδήπνηε άιια ζρεηηθά θαζήθνληα ηεο αλαζέηεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.

Δπηηξνπή Ακνηβώλ
Ζ Δπηηξνπή Ακνηβψλ είλαη ππφινγε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ζπλέξρεηαη φηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην.

Σν 2010 ε

Δπηηξνπή ζπλήιζε ηξεηο θνξέο.
Οη θχξηνη φξνη εληνιήο ηεο Δπηηξνπήο είλαη νη αθφινπζνη:


Καζνξίδεη θαη ζπκθσλεί κε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηελ Πνιηηηθή Ακνηβψλ πνπ ηζρχεη γηα φινπο ηνπο ππαιιήινπο ηνπ
Οκίινπ.



Δμεηάδεη ζε εηήζηα βάζε ηελ Πνιηηηθή Ακνηβψλ ηνπ Οκίινπ θαη επηβεβαηψλεη ηελ εθαξκνγή ηεο.

ην πιαίζην ηεο

ζπκθσλεκέλεο πνιηηηθήο, εμεηάδεη θαη εηζεγείηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ην ζπλνιηθφ παθέην ακνηβψλ ησλ
Δθηειεζηηθψλ πκβνχισλ θαη άιισλ Μειψλ ηεο Γηεχζπλζεο (Δθηειεζηηθή Γηεχζπλζε) φπσο θαζνξίδνληαη απφ ηελ
Πνιηηηθή Ακνηβψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φπνπ εθαξκφδεηαη απνδνρψλ ζπλδεδεκέλσλ κε ηελ απφδνζε, δειαδή
θηινδσξεκάησλ (bonuses), ζρεδίσλ ακνηβψλ κε κεηνρέο.


Δπηβεβαηψλεη φηη ε ακνηβή ηεο Δθηειεζηηθήο Γηεχζπλζεο θαη άιινπ ζεκαληηθνχ πξνζσπηθνχ ζπλάδεη κε ηελ θνπιηνχξα,
ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο θαη ην επνπηηθφ πεξηβάιινλ φπσο αλαθέξνληαη ζηελ Πνιηηηθή Ακνηβψλ.



Δπηβεβαηψλεη ζηελ εηζήγεζε πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, φηη ε ακνηβή ηεο Δθηειεζηηθήο Γηεχζπλζεο είλαη
ηθαλνπνηεηηθή γηα ηελ πξνζέιθπζε, δηαηήξεζε θαη παξνρή θηλήηξσλ ζε άηνκα πνπ έρνπλ ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο θαη
εκπεηξία απνθεχγνληαο ηαπηφρξνλα λα πιεξψλνπλ πεξηζζφηεξα απφ φζα ρξεηάδεηαη γηα ην ζθνπφ απηφ.



Δμεηάδεη ζε εηήζηα βάζε ηα ζρέδηα απνδνρψλ ζπλδεδεκέλα κε ηελ απφδνζε ψζηε λα δηαζθαιίδεη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο.



Έρεη πξφζβαζε ζε εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ψζηε λα αμηνινγήζεη κε ζχλεζε ηε ζέζε ηεο
Σξάπεδαο γηα ζέκαηα ακνηβψλ ζε ζρέζε κε άιιεο εηαηξείεο.

Σα Μέιε ηεο Δπηηξνπήο Ακνηβψλ είλαη Με Δθηειεζηηθνί χκβνπινη εθ ησλ νπνίσλ ε πιεηνςεθία είλαη αλεμάξηεηνη. Ζ Δπηηξνπή
απνηειείηαη απφ ηνπο:
•

Κσλζηαληίλν Μπισλά (Πξφεδξν),

•

Μάξθν Φφξν,

•

Πιάησλ Λαλίηε.
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4.16

Πξνζσπηθό Οκίινπ

Ο Όκηινο δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηνλ παξάγνληα αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηφζν κε ηελ πξφζιεςε πξνζνληνχρνπ πξνζσπηθνχ, φζν
θαη κε ηελ εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμή ηνπ.
Σν πξνζσπηθφ ηνπ Οκίινπ ζπκκεηέρεη ζε κεγάιν αξηζκφ ζεκηλαξίσλ ζηνπο ηνκείο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, θαη αλάπηπμεο ησλ
δπλαηνηήησλ ηνπ. Ζ εθπαίδεπζε γίλεηαη ηφζν ελδνυπεξεζηαθά, φζν θαη κε ζπκκεηνρέο ζε πξνγξάκκαηα εθηφο ηνπ Οκίινπ.
Σν πξνζσπηθφ ηνπ Οκίινπ θαηά ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008, 2009, θαη 2010, είρε σο αθνινχζσο:
ΥΧΡΑ

31.12.2010

31.12.2009

31.12.2008

Κχπξνο

2.435

2.438

2.693

Διιάδα

3.265

3.259

3.250

Ζλσκέλν Βαζίιεην

165

156

163

Απζηξαιία

122

118

121

εξβία

461

462

455

Ρνπκαλία

369

357

378

Δζζνλία

46

47

48

1.228

1.238

1.308

Ρσζία

556

544

709

Μάιηα

802

156

151

7

-

-

9.456

8.775

9.276

Οπθξαλία

Γξαθεία Αληηπξνζσπείαο
ύλνιν

Σεκ. Σηελ Κύπξν γηα ηα έηε 2009 θαη 2010 δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ν αξηζκόο ησλ αζθαιηζηηθώλ εηαηξεηώλ. Ωο επίζεο, δελ
ζπκπεξηιακβάλεηαη ν αξηζκόο ησλ αζθαιηζηηθώλ ζηελ Ειιάδα. Γηα ην 2010, ζηε Μάιηα ζπκπεξηιακβάλεηαη ν αξηζκόο ησλ κειώλ
ηεο Malta Post (641 άηνκα).
Μέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, δελ πξνέθπςε νπζηψδεο κεηαβνιή ζηνπο πην πάλσ αξηζκνχο.
Ο Όκηινο δελ ρξεζηκνπνηεί ζεκαληηθφ αξηζκφ ππαιιήισλ κεξηθήο απαζρφιεζεο.
Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ κνλίκσλ ππαιιήισλ ηνπ Οκίινπ ζηελ Κχπξν θαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαιχπηνληαη απφ ζρέδηα
αθππεξέηεζεο ηα νπνία είλαη θαζνξηζκέλνπ σθειήκαηνο αθππεξέηεζεο (defined benefit) ππφ ηε κνξθή ηνπ εθάπαμ πνζνχ πνπ
ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο απνιαβέο θαη ηα έηε ππεξεζίαο θαηά ηελ αθππεξέηεζε. Σέηνην ζρέδην αθππεξέηεζεο ππάξρεη θαη ζηελ
Διιάδα, ζην νπνίν ζπκκεηέρεη ην 35% πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνχ πξνζσπηθνχ. Σν θφζηνο ησλ σθειεκάησλ ηεο αθππεξέηεζεο
επηβαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ Όκηιν θαη θαηαλέκεηαη ζηα έηε ππεξεζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ.
Λεηηνπξγεί, επίζεο, εζεινληηθφ ηακείν πξνλνίαο ηχπνπ πξνθαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ (defined contributions).
Σν πξνζσπηθφ ηνπ Οκίινπ ζηελ Κχπξν θαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην είλαη νξγαλσκέλν ζε ζπληερλία, φπσο θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο
ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ Διιάδα.
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4.17

Μεηνρηθό Κεθάιαην, Κύξηνη Μέηνρνη θαη πκκεηνρέο Μειώλ ηεο Γηνίθεζεο θαη ηνπ Πξνζσπηθνύ

4.17.1 Πιεξνθνξίεο γηα ην Μεηνρηθό Κεθάιαην
Παξνπζηάδεηαη πην θάησ, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Σξάπεδαο θαηά ηηο 31 Γεθεκβξίνπ γηα ηα έηε 2008, 2009, 2010 θαζψο θαη θαηά ηελ
εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ.
ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ
ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟΤ
ΓΔΛΣΗΟΤ

31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ
2010

31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ
2009

31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ
2008

Δγθεθξηκέλν (κεηνρέο)

2.090.000.000

2.090.000.000

1.100.000.000

950.000.000

Δγθεθξηκέλν

€1.776.500.000

€1.776.500.000

€935.000.000

€807.500.000

Δθδνκέλν (κεηνρέο)

1.470.283.933

976.335.208

842.371.440

830.125.799

€1.249.741.343,05

€829.884.926,80

€716.015.724

€705.606.929,15

1.470.283.933

976.335.208

842.371.440

830.125.799

€1.249.741.343,05

€829.884.926,80

€716.015.724

€705.606.929,15

€0,85

€0,85

€0,85

€0,85

Δθδνκέλν
Πιήξσο πιεξσζείζεο κεηνρέο
Πιήξσο πιεξσζέλ θεθάιαην
Ολνκαζηηθή Αμία Μεηνρήο

ηηο 15 Μαΐνπ 2008, ε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ελέθξηλε ηε κεηαηξνπή θαη κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο ηεο
Σξάπεδαο, κεηά ηε ζηξνγγπινπνίεζε, απφ ΛΚ0,50 ζε €0,85. Δπίζεο, ε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ελέθξηλε φπσο ην
εγθεθξηκέλν νλνκαζηηθφ θεθάιαην ηεο Σξάπεδαο κεηαηξαπεί θαη κεησζεί ζε €807.500.000 θαη ην εθδνκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην
ζε €677.187.000 θαη φπσο ε κείσζε ηνπ εθδνκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, απνηέιεζκα ηεο πην πάλσ κεηαηξνπήο απφ
Λίξεο Κχπξνπ ζε Δπξψ χςνπο €3.426.000, θαηαρσξεζεί ζε έλα εηδηθφ απνζεκαηηθφ πνπ θαιείηαη «Απνζεκαηηθφ δηαθνξάο
απφ κεηαηξνπή κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζε Δπξψ» γηα κειινληηθή θεθαιαηνπνίεζε ή άιιε λφκηκε ρξήζε.
Σνλ Ηνχλην 2008, ε Σξάπεδα εμέδσζε 33.435.000 λέεο ζπλήζεηο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο €0,85, νη νπνίεο πξνέθπςαλ
απφ ηελ επαλεπέλδπζε ηνπ κεξίζκαηνο ρξήζεσο 2007 ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ ρεδίνπ Δπαλεπέλδπζεο Μεξίζκαηνο.
Με βάζε ην ρέδην νη κέηνρνη ηεο Σξάπεδαο είραλ ηε δπλαηφηεηα κεξηθήο ή νιηθήο επαλεπέλδπζεο ζε κεηνρέο ηεο
Σξάπεδαο, ηνπ θαζαξνχ κεξίζκαηνο 2007 πνπ ηνπο θαηαβιήζεθε. Ζ ηηκή άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο επαλεπέλδπζεο ηνπ
κεξίζκαηνο 2007 ζε κεηνρέο θαζνξίζηεθε ζε €4,64 αλά κεηνρή, πνπ ήηαλ 10% θαηψηεξε απφ ην κέζν φξν ηεο ηηκήο
θιεηζίκαηνο ηεο κεηνρήο ηεο Σξάπεδαο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ θαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ θαηά ηελ πεξίνδν
απφ 23 έσο 29 Μαΐνπ 2008. Ζ δηαπξαγκάηεπζε ησλ λέσλ κεηνρψλ άξρηζε ζηηο 18 Ηνπλίνπ 2008.
ηηο 19 Μαΐνπ 2009, ζηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Σξάπεδαο εγθξίζεθε ε αχμεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ
νλνκαζηηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο απφ €807.500.000 ζε €935.000.000 κε ηε δεκηνπξγία 150.000.000 επηπξφζζεησλ
κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο €0,85 ε θαζεκία.
Δπίζεο, ζηελ ίδηα γεληθή ζπλέιεπζε έρεη εγθξηζεί ε εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Σξάπεδαο φπσο, ζην
πιαίζην ησλ φξσλ Έθδνζεο Αμηνγξάθσλ Κεθαιαίνπ κέρξη €250 εθαηνκκχξηα ζε κία ή πεξηζζφηεξεο ζεηξέο πνπ εγθξίζεθαλ
απφ ην Γηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο Σξάπεδαο θαηά ηε ζπλεδξία εκεξνκελίαο 19 Μαξηίνπ 2009, θαη εηδηθφηεξα ζην πιαίζην ηνπ
Δλαιιαθηηθνχ Μεραληζκνχ Ηθαλνπνίεζεο Με Καηαβιεζέληνο Σφθνπ, εθδψζεη κέρξη 103.000.000 ζπλήζεηο ή πξνλνκηνχρεο
κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,85 ε θαζεκία, ρσξίο νη κεηνρέο απηέο λα πξνζθέξνληαη θαηά πξψηνλ ζηνπο
πθηζηάκελνπο κεηφρνπο ηεο Σξάπεδαο κε βάζε ην Καηαζηαηηθφ ηεο Σξάπεδαο θαη ην λφκν.
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Σνλ Ηνχλην 2009, ε Σξάπεδα εμέδσζε 12.246.000 λέεο ζπλήζεηο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο €0,85, νη νπνίεο πξνέθπςαλ
απφ ηελ επαλεπέλδπζε ηνπ κεξίζκαηνο ρξήζεσο 2008 ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ ρεδίνπ Δπαλεπέλδπζεο Μεξίζκαηνο.
Με βάζε ην ρέδην νη κέηνρνη ηεο Σξάπεδαο είραλ ηε δπλαηφηεηα κεξηθήο ή νιηθήο επαλεπέλδπζεο ζε κεηνρέο ηεο
Σξάπεδαο, ηνπ θαζαξνχ κεξίζκαηνο 2008 πνπ ηνπο θαηαβιήζεθε. Ζ ηηκή άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο επαλεπέλδπζεο ηνπ
κεξίζκαηνο 2008 ζε κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο θαζνξίζηεθε ζε €2,25 αλά κεηνρή, πνπ ήηαλ 10% θαηψηεξε απφ ην κέζν φξν
ηεο ηηκήο θιεηζίκαηνο ηεο κεηνρήο ηεο Σξάπεδαο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ θαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ θαηά ηελ
πεξίνδν απφ 26 Μαΐνπ έσο 1 Ηνπλίνπ 2009. Ζ δηαπξαγκάηεπζε ησλ λέσλ κεηνρψλ άξρηζε ζηηο 25 Ηνπλίνπ 2009.
ηηο 23 Γεθεκβξίνπ 2009 ε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Σξάπεδαο ελέθξηλε ηελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ έθδνζε 5.781.000 λέσλ ζπλήζσλ κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο, νλνκαζηηθήο αμίαο €0,85 ε
θαζεκία ζηα πιαίζηα ηεο Γηαζπλνξηαθήο πγρψλεπζεο δη‟ απνξξνθήζεσο ηεο «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.» απφ ηελ
Σξάπεδα γηα ηελ αληαιιαγή 8.594.000 θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ ηεο «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.». Οη κεηνρέο ηεο
Σξάπεδαο πνπ ζα εθδνζνχλ, σο πξνζθεξφκελν αληάιιαγκα γηα ηηο ελ ιφγσ θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, δελ ζα
πξνζθεξζνχλ θαηά πξψηνλ ζηνπο πθηζηάκελνπο κεηφρνπο ηεο Σξάπεδαο, φπσο πξνλνεί ην Καηαζηαηηθφ ηεο Σξάπεδαο,
αιιά ζηνπο πθηζηάκελνπο κεηφρνπο ηεο «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.» (πιελ ηεο ίδηαο ηεο Σξάπεδαο) ζχκθσλα κε ηηο
πξφλνηεο ηνπ Κνηλνχ ρεδίνπ Γηαζπλνξηαθήο πγρψλεπζεο θαη ηηο απνθάζεηο ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ησλ
ζπγρσλεπφκελσλ εηαηξεηψλ. Οη λέεο κεηνρέο πνπ είλαη ζηε δηαδηθαζία έθδνζεο ζηα πιαίζηα ηεο νινθιήξσζεο ηεο
δηαζπλνξηαθήο ζπγρψλεπζεο, σο πξναλαθέξεηαη, ζα έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα κε ηηο πθηζηάκελεο, πιήξσο πιεξσζείζεο
ζπλήζεηο κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο.
ηε γεληθή ζπλέιεπζε, εκεξνκελίαο 25 Μαΐνπ 2010, έρεη εγθξηζεί ε εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο
Σξάπεδαο φπσο, ζην πιαίζην ησλ φξσλ έθδνζεο Αμηνγξάθσλ Κεθαιαίνπ κέρξη €300 εθαη. ζε κία ή πεξηζζφηεξεο ζεηξέο
πνπ εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Σξάπεδαο θαηά ηε ζπλεδξία εκεξνκελίαο 30 Μαξηίνπ 2010, θαη εηδηθφηεξα
ζην πιαίζην ηνπ Δλαιιαθηηθνχ Μεραληζκνχ Ηθαλνπνίεζεο Με Καηαβιεζέληνο Σφθνπ, εθδψζεη κέρξη 123.500.000 ζπλήζεηο
κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,85 ε θαζεκία, ρσξίο νη κεηνρέο απηέο λα πξνζθέξνληαη θαηά πξψηνλ ζηνπο
πθηζηάκελνπο κεηφρνπο ηεο Σξάπεδαο κε βάζε ην Καηαζηαηηθφ ηεο Σξάπεδαο θαη ην λφκν.
Καηά ηελ ίδηα γεληθή ζπλέιεπζε, εγθξίζεθε Σαθηηθφ Φήθηζκα πνπ ππνβιήζεθε γηα αχμεζε ηνπ νλνκαζηηθνχ θεθαιαίνπ ηεο
Σξάπεδαο απφ €935.000.000 ζε €1.062.500.000 κε ηε δεκηνπξγία 150.000.000 επηπξφζζεησλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο
€0,85 ε θαζεκία.
Σνλ Ηνχλην 2010, ε Σξάπεδα εμέδσζε 10.133.067 λέεο ζπλήζεηο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο €0,85, νη νπνίεο πξνέθπςαλ
απφ ηελ επαλεπέλδπζε ηνπ κεξίζκαηνο ρξήζεσο 2009 ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ ρεδίνπ Δπαλεπέλδπζεο Μεξίζκαηνο.
Με βάζε ην ρέδην νη κέηνρνη ηεο Σξάπεδαο είραλ ηε δπλαηφηεηα κεξηθήο ή νιηθήο επαλεπέλδπζεο ζε επηπξφζζεηεο κεηνρέο
ηεο Σξάπεδαο, ηνπ θαζαξνχ κεξίζκαηνο 2009 πνπ ηνπο θαηαβιήζεθε. Ζ ηηκή άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο επαλεπέλδπζεο ηνπ
κεξίζκαηνο 2009 ζε κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο θαζνξίζηεθε ζε €1,34 αλά κεηνρή, πνπ ήηαλ 10% θαηψηεξε απφ ην κέζν φξν
ηεο ηηκήο θιεηζίκαηνο ηεο κεηνρήο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ θαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ θαηά ηελ πεξίνδν απφ
1 Ηνπλίνπ έσο 7 Ηνπλίνπ 2010. Ζ δηαπξαγκάηεπζε ησλ λέσλ κεηνρψλ άξρηζε ζηηο 15 Ηνπιίνπ 2010.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Σξάπεδαο θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ ζηηο 11 Ννεκβξίνπ 2010, ελέθξηλε ηελ αχμεζε ηνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο κε ζθνπφ ηελ άληιεζε €488,6 εθαηνκκπξίσλ κε έθδνζε λέσλ κεηνρψλ ππέξ ησλ
παιαηψλ κεηφρσλ κε αλαινγία κία λέα κεηνρή γηα θάζε δχν παιαηέο κε ηηκή δηάζεζεο €1,00 αλά κεηνρή. Πεξαηηέξσ ζηελ
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ίδηα ζπλεδξία απνθαζίζηεθε ε έθδνζε κεηαηξέςηκσλ αμηνγξάθσλ θεθαιαίνπ κέρξη ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ €660 εθαη.,
κε ειάρηζηε ηηκή κεηαηξνπήο ην €1,80 αλά κεηνρή. Καηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ Dubai Financial Group θαη άιισλ κεηφρσλ ηεο
Σξάπεδαο, ε έθδνζε κεηαηξέςηκσλ αμηνγξάθσλ θεθαιαίνπ ζα είλαη δηαζέζηκε πξψηα ζηνπο πθηζηάκελνπο κεηφρνπο.
Γηεπθξηλίδεηαη πσο ε έθδνζε απηή ζα δηελεξγεζεί κέζα ζην 2011.
ηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Σξάπεδαο, εκεξνκελίαο 18 Ννεκβξίνπ 2010, εγθξίζεθε ςήθηζκα γηα ηελ
ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο, ψζηε λα πξνβιεθζεί ξεηά ε δπλαηφηεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Σξάπεδαο λα
απνθαζίδεη ηελ θαηαβνιή ελδηάκεζσλ κεξηζκάησλ ελ φισ ή ελ κέξεη κε ηε δηαλνκή νξηζκέλνπ ελεξγεηηθνχ θαη εηδηθφηεξα κε ηε
δηαλνκή κεηνρψλ ή άιισλ ηίηισλ θάζε κνξθήο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Καηαζηαηηθνχ, ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην απνθάζηζε ηε δηαλνκή ελδηάκεζνπ κεξίζκαηνο χςνπο €0,22 αλά κεηνρή κε ηε κνξθή κεηνρψλ έθδνζεο ηεο Σξάπεδαο
κε ηηκή έθδνζεο €1,4472, ε νπνία είλαη θαηά 10% θαηψηεξε απφ ην κέζν φξν ηεο ηηκήο θιεηζίκαηνο ηεο κεηνρήο ζην
Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ θαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ θαηά ηελ πεξίνδν απφ 11 έσο 15 Οθησβξίνπ 2010.
Καηά ηελ ίδηα Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε, απνθαζίζηεθε ε αχμεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο απφ
€1.062.500.000, δηαηξεκέλνπ ζε 1.250.000.000 ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,85 ε θαζεκία ζε €1.776.500.000
δηαηξεκέλνπ ζε 2.090.000.000 ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,85 ε θαζεκία, κε ηε δεκηνπξγία 840.000.000 λέσλ
ζπλήζσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο €0,85 ε θαζεκία, νη νπνίεο ζα θέξνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα κε ηηο πθηζηάκελεο ζπλήζεηο
κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο.
εκεηψλεηαη πσο θαηά ηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Σξάπεδαο, εκεξνκελίαο 18 Ννεκβξίνπ 2010,
απνθαζίζηεθε νκφθσλα ε απφζπξζε ηνπ ςεθίζκαηνο πνπ πξνέβιεπε ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο ησλ
κεηφρσλ ηεο Σξάπεδαο θαηά ηελ έθδνζε ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Κεθαιαίνπ.
ε ζπλέρεηα έγθξηζεο ςεθίζκαηνο ζρεηηθήο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ζηηο 18 Ννεκβξίνπ 2010 φπσο αλαθέξεηαη πην
πάλσ, θαη απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Σξάπεδαο εκεξνκελίαο 25 Ννεκβξίνπ πνπ αθνξνχζε ζε δηαλνκή
ελδηάκεζνπ κεξίζκαηνο χςνπο €0,22 αλά κεηνρή κε ηε κνξθή κεηνρψλ έθδνζεο ηεο Σξάπεδαο, ζηηο 16 Γεθεκβξίνπ 2010
εθδφζεθαλ ζπλνιηθά 123.830.701 λέεο κεηνρέο. Ζ ηηκή έθδνζεο ησλ λέσλ κεηνρψλ θαζνξίζηεθε ζε €1,4472, ε νπνία ήηαλ
θαηά 10% θαηψηεξε απφ ην κέζν φξν ηεο ηηκήο θιεηζίκαηνο ηεο κεηνρήο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ θαη ζην
Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ θαηά ηελ πεξίνδν απφ 11 έσο 15 Οθησβξίνπ, 2010. Ζ δηαπξαγκάηεπζε ησλ λέσλ κεηνρψλ άξρηζε
ζηηο 22 Γεθεκβξίνπ, 2010.
Καηά ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, ην εγθεθξηκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Σξάπεδαο αλεξρφηαλ ζε €1.776.500.000 δηαηξεκέλν ζε
2.090.000.000 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,85 ε θάζε κηα, ελψ ην εθδνκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Σξάπεδαο αλεξρφηαλ
ζε €829.884.926,80 δηαηξεκέλν ζε 976.335.208 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,85 ε θάζε κηα.
Πιεξνθνξίεο γηα ην κεηνρηθό θεθάιαην κεηά ηηο 31.12.2010
ηηο 14 Φεβξνπαξίνπ, 2011 ε Σξάπεδα αλαθνίλσζε φηη νινθιεξψζεθε κε επηηπρία ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ
ζπλνιηθνχ χςνπο €488,2 εθ. κέζσ ηεο έθδνζεο θαη άζθεζεο Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο. Σν πνζνζηφ θάιπςεο ηεο αχμεζεο
αλήιζε ζε 111%. Σα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο παξαρσξήζεθαλ ζε αλαινγία έλα Γηθαίσκα γηα θάζε κία κεηνρή ηεο
Σξάπεδαο. Γηα θάζε δχν Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο πνπ αζθνχληαλ, πξνέθππηε κία πιήξσο πιεξσζείζα λέα κεηνρή κε ηηκή
άζθεζεο €1. Ζ άζθεζε ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο είρε σο απνηέιεζκα ηελ εηζαγσγή 488.167.604 θνηλψλ νλνκαζηηθψλ
κεηνρψλ.
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ηηο 8 Απξηιίνπ 2011, ε Σξάπεδα αλαθνίλσζε φηη ζηηο 12 Απξηιίνπ 2011 ζα αξρίζεη ε δηαπξαγκάηεπζε ησλ 5.781.121 λέσλ
ζπλήζσλ κεηνρψλ ζην ΥΑΚ θαη ΥΑ, πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ ιφγσ δηαζπλνξηαθήο ηεο
ζπγρψλεπζεο δη‟ απνξξνθήζεσο ηεο MEB.
εκεηψλεηαη φηη ζηηο 29 Μαξηίνπ 2011, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνθάζηζε λα εηζεγεζεί ζηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ηελ
θαηαβνιή κεξίζκαηνο χςνπο €0,10 αλά κεηνρή κε ηε κνξθή κεηνρψλ έθδνζεο ηεο Σξάπεδαο κε ηηκή έθδνζεο €1,00 αλά κεηνρή. Ζ
εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εγθξίζεθε θαηά ηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 18 Μαΐνπ 2011.
Καηά ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, ην εγθεθξηκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Σξάπεδαο αλέξρεηαη ζε
€1.776.500.000 δηαηξεκέλν ζε 2.090.000.000 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,85 ε θάζε κηα, ελψ ην εθδνκέλν κεηνρηθφ
θεθάιαην ηεο Σξάπεδαο αλέξρεηαη ζε €1.249.741.343,05 δηαηξεκέλν ζε 1.470.283.933 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,85 ε
θάζε κηα.
Όιεο νη εθδνκέλεο ζπλήζεηο κεηνρέο είλαη εμνινθιήξνπ πιεξσκέλεο θαη έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα.
Σν απνζεκαηηθφ απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην δελ είλαη δηαζέζηκν γηα δηαλνκή ζηνπο κεηφρνπο.

4.17.2

Μεηνρηθή ύλζεζε

Καηά ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, ε κεηνρηθή ζχλζεζε ηεο Σξάπεδαο (επί 1.470.283.933 κεηνρψλ
νλνκαζηηθήο αμίαο €0,85) έρεη σο εμήο:
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΜΔΣΟΥΧΝ

Αξηζκόο
κεηόρσλ

Αξηζκόο
κεηνρώλ

Πνζνζηό

1.143

784.523.718

53,36

90.602

548.712.296

37,32

298

46.715.715

3,18

48

8.699.859

0,59

2.371

36.777.175

2,50

148

44.855.170

3,05

94.610

1.470.283.933

100,00

%

Γεκφζηεο ή Ηδησηηθέο εηαηξείεο, Αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο,
πλεηαηξηζκνί, Δκπνξηθέο Δπσλπκίεο, Γήκνη
Ηδηψηεο
Σακεία Πξνλνίαο, Υνξεγήκαηα, πληάμεηο θ.ι.π.
σκαηεία, Δθθιεζίεο, Ηδξχκαηα
Πξνζσπηθφ Οκίινπ Λατθήο
Δπελδπηηθά ζρέδηα εγγεγξακκέλα ζην φλνκα ηεο εηαηξείαο πνπ
ηα παξέρεη, Ακνηβαία Κεθάιαηα
ύλνιν
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4.17.3

Κύξηνη Μέηνρνη

Καηά ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, νη κέηνρνη πνπ θαηέρνπλ άκεζα ή έκκεζα πνζνζηφ πέξαλ ηνπ 5% ηνπ
εθδνζέληνο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο είλαη:
ΜΔΣΟΥΟ

ΑΜΔΟ ΠΟΟΣΟ

ΔΜΜΔΟ ΠΟΟΣΟ

ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΟΟΣΟ

ΤΜΜΔΣΟΥΖ

ΤΜΜΔΣΟΥΖ

ΤΜΜΔΣΟΥΖ

Dubai Financial Limited Liability Company

18,62%

0,00%

18,62%

Marfin Investment Group Α.Δ. πκκεηνρψλ

9,45%

0,00%

9,45%

ύλνιν (επί 1.470.283.933 κεηνρώλ)

28,07%

Όινη νη κέηνρνη θαηέρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα ςήθνπ.
ηηο 16 Μαΐνπ 2011, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο κεηφρσλ αλεξρφηαλ ζε 94.610.
Ζ Σξάπεδα δε γλσξίδεη ηελ χπαξμε άκεζνπ ή έκκεζνπ ειέγρνπ ηεο απφ νπνηνδήπνηε κέξνο ή κέξε.
Γελ ππάξρεη νπνηαδήπνηε ζπκθσλία γλσζηή ζηελ Σξάπεδα, ηεο νπνίαο ε εθαξκνγή ζα κπνξνχζε, ζε κία κεηαγελέζηεξε
εκεξνκελία, λα επηθέξεη αιιαγέο φζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν ηεο Σξάπεδαο.

4.17.4 Κύξηνη Κάηνρνη Σίηισλ Μεηαηξέςηκσλ ζε Μεηνρηθνύο Σίηινπο
Γηθαηώκαηα Πξναίξεζεο Αγνξάο Μεηνρώλ
Σνλ Απξίιην 2007, ε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Σξάπεδαο ελέθξηλε ηε ζέζπηζε Πξνγξάκκαηνο Γηθαησκάησλ
Πξναίξεζεο Αγνξάο Μεηνρψλ (Share Options Scheme) (ην «Πξφγξακκα») γηα ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο
Σξάπεδαο θαη ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Οκίινπ. Οη κεηνρέο πνπ ζα δχλαηαη λα εθδνζνχλ θαη‟ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζα
έρνπλ ηελ ίδηα νλνκαζηηθή αμία κε ηηο ήδε εθδνκέλεο κεηνρέο, δειαδή €0,85 ε θαζεκία. Ζ ηηκή εμάζθεζεο θάζε δηθαηψκαηνο
πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ (ην «Γηθαίσκα») θαζνξίζηεθε ζε €10.
Με βάζε ηελ πξναλαθεξζείζα έγθξηζε θαη ελ ζπλερεία ηελ απφ 9 Μαΐνπ, 2007 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο
Σξάπεδαο, παξαρσξήζεθαλ 70.305.000 Γηθαηψκαηα ζηνπο δηθαηνχρνπο κε εκεξνκελία ιήμεο ηελ 15 Γεθεκβξίνπ, 2011. Σα
Γηθαηψκαηα κπνξνχζαλ λα εμαζθεζνχλ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 2007 κέρξη 2011, ζχκθσλα κε
ηελ θαηαλνκή πνπ θαζνξίζηεθε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Ακνηβψλ, κε ηελ νπνία θξίλεηαη
φηη ε απφδνζε θάζε δηθαηνχρνπ ήηαλ ζχκθσλε κε ηηο πξνζδνθίεο ηεο Σξάπεδαο.
Ζ δίθαηε αμία ησλ παξαρσξεζέλησλ Γηθαησκάησλ πξνζδηνξίζζεθε αξρηθά θαηά ηελ εκεξνκελία παξαρψξεζεο
ρξεζηκνπνηψληαο ην κνληέιν Black and Scholes. Οη παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην κνληέιν απνηίκεζεο ήηαλ νη εμήο:
ηηκή κεηνρήο θαηά ηελ εκεξνκελία παξαρψξεζεο €8,48, θακπχιε άλεπ θηλδχλνπ επηηνθίνπ γηα ζπκβάζεηο αληαιιαγήο ηνπ Δπξψ
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 4,15% (κέζνο φξνο), δηαθχκαλζε κεηνρήο πνπ θαζνξίζηεθε κε βάζε ηζηνξηθά ζηνηρεία
δηαθχκαλζεο κεηνρήο 12% θαη κεξηζκαηηθή απφδνζε 3,82%.
ηηο 23 Γεθεκβξίνπ, 2009 ε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Σξάπεδαο ελέθξηλε ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηνπ
Πξνγξάκκαηνο πνπ ζεζπίζζεθε ζηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηνλ Απξίιην 2007. πγθεθξηκέλα, ελέθξηλε φπσο ηξνπνπνηεζεί
ε ηηκή εμάζθεζεο απφ €10 ζε €4,50 θαη φπσο παξαηαζεί ε δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαηά δχν έηε κε ηειεπηαία πεξίνδν
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εμάζθεζεο ην έηνο 2013 αληί ην έηνο 2011. Ζ επηπξφζζεηε δίθαηε αμία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηνπ
Πξνγξάκκαηνο ππνινγίζηεθε κε βάζε ηα αθφινπζα: ηηκή κεηνρήο ζηηο 23 Γεθεκβξίνπ, 2009 €2,32, θακπχιε άλεπ θηλδχλνπ
επηηνθίνπ γηα ζπκβάζεηο αληαιιαγήο ηνπ Δπξψ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 1,9% (κέζνο φξνο), δηαθχκαλζε ηηκήο
κεηνρήο 27,3% θαη κεξηζκαηηθή απφδνζε 3,45%. Απηή ε επηπξφζζεηε δίθαηε αμία αλαγλσξίδεηαη ζηελ πεξίνδν απφ ηελ
εκεξνκελία ηξνπνπνίεζεο κέρξη ηελ εκεξνκελία θαηνρχξσζεο ησλ Γηθαησκάησλ.
Σν ζπλνιηθφ έμνδν πνπ αλαγλσξίζηεθε ζηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ γηα ην έηνο πνπ έιεμε 31
Γεθεκβξίνπ, 2010 γηα Γηθαηψκαηα πνπ παξαρσξήζεθαλ αλέξρεηαη ζε €2.499.000 (2009: €2.985.000). Καηά ηε δηάξθεηα ησλ
εηψλ 2007, 2008, 2009 θαη 2010 δελ εμαζθήζεθαλ νπνηαδήπνηε Γηθαηψκαηα θαη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ, 2010 θαη 31 Γεθεκβξίνπ,
2009 ν αξηζκφο ησλ Γηθαησκάησλ πνπ ήηαλ ζε ηζρχ ήηαλ 70.305.000.

4.17.5

πκκεηνρέο ζην Μεηνρηθό Κεθάιαην ησλ Μειώλ ησλ Οξγάλσλ Γηνίθεζεο, Γηεύζπλζεο θαη Δπνπηείαο θαη
ησλ Δξγαδνκέλσλ

Καηά ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, ην πνζνζηφ πνπ θαηέρεηαη απφ ηα Μέιε ησλ νξγάλσλ Γηνηθήζεσο,
Γηεχζπλζεο θαη Δπνπηείαο άκεζα ή έκκεζα (ζε ζχλνιν 1.470.283.933 κεηνρψλ) ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Γεκφζηαο Πξνζθνξάο
θαη Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ Νφκν ηνπ 2005 είλαη σο αθνινχζσο:

ΝΟΜΑ ΜΔΛΟΤ

ΑΜΔΟ

ΔΜΜΔΟ

ΤΝΟΛΗΚΟ

ΠΟΟΣΟ

ΠΟΟΣΟ

ΠΟΟΣΟ

ΤΜΜΔΣΟΥΖ

ΤΜΜΔΣΟΥΖ

ΤΜΜΔΣΟΥΖ

Αλδξέαο Βγελφπνπινο

0,50%

0,00%

0,50%

Νενθιήο Λπζάλδξνπ

0,01%

0,00%

0,01%

Βαζίιεο Θενραξάθεο

0,15%

1,75%

1,90%

Δπζχκηνο Μπνπινχηαο

0,05%

0,00%

0,05%

Υξίζηνο ηπιηαλίδεο

0,02%

0,00%

0,02%

Παλαγηψηεο Κνπλλήο

0,02%

0,00%

0,02%

Διεπζέξηνο Υηιηαδάθεο

0,06%

0,00%

0,06%

Πιάησλ Δ. Λαλίηεο

0,05%

4,52%

4,57%

ηέιηνο ηπιηαλνχ

0,00%

0,00%

0,00%

Hesham Al Qassim

0,00%

0,00%

0,00%

Κσλζηαληίλνο Μπισλάο

0,03%

0,00%

0,03%

Μάξθνο Φφξνο

0,00%

0,00%

0,00%

Fadel Al Ali

0,00%

0,00%

0,00%

Abdulrazaq Al Jassim

0,00%

0,00%

0,00%

ύλνιν

7,16%

Σεκείσζε: Καηάινγνο ν νπνίνο παξνπζηάδεη ηελ πξνέιεπζε ηεο έκκεζεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε Δηνηθεηηθνύ Σπκβνύινπ είλαη δηαζέζηκνο
γηα επηζεώξεζε ζην Τκήκα Μεηνρώλ ηνπ Οκίινπ.

Σα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Οκίινπ θαηείραλ, άκεζα θαη έκκεζα, ην 0,36% ηνπ εθδνκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο
Σξάπεδαο.
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Σν ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Οκίινπ, εθηφο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Οκίινπ,
θαηείρε άκεζα ην 2,09% ηνπ εθδνκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ (ζε ζχλνιν 1.470.283.933 κεηνρψλ).
πκθσλίεο γηα πκκεηνρή ησλ Μειώλ ησλ Οξγάλσλ Γηνίθεζεο, Γηεύζπλζεο θαη Δπνπηείαο θαη ησλ Δξγαδνκέλσλ
ζην Κεθάιαην ηεο Σξάπεδαο
Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ Δλφηεηα 4.15.4, ηνλ Απξίιην ηνπ 2007, ε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ελέθξηλε ηε ζέζπηζε
Πξνγξάκκαηνο Γηθαησκάησλ Πξναίξεζεο Αγνξάο Μεηνρψλ (Share Options Scheme) («Πξφγξακκα») γηα ηα κέιε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Σξάπεδαο θαη ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Οκίινπ. ηηο 9 Μαΐνπ 2007, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηεο Σξάπεδαο, παξαρσξήζεθαλ 70.305.000 Γηθαηψκαηα Πξναίξεζεο Αγνξάο Μεηνρψλ ζηνπο δηθαηνχρνπο κε ηηκή
εμάζθεζεο €10,00 θαη εκεξνκελία ιήμεο ηηο 15 Γεθεκβξίνπ 2011. Σα Γηθαηψκαηα Πξναίξεζεο Αγνξάο Μεηνρψλ κπνξνχλ λα
αζθεζνχλ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπο θαηά ηα έηε 2007 κέρξη 2011, ζχκθσλα κε ηελ θαηαλνκή πνπ θαζνξίδεη ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Ακνηβψλ κε ηελ νπνία θξίλεηαη φηη ε απφδνζε θάζε δηθαηνχρνπ ήηαλ ζχκθσλε κε
ηηο πξνζδνθίεο ηεο Σξάπεδαο. ηηο 23 Γεθεκβξίνπ, 2009 ε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Σξάπεδαο ελέθξηλε ηελ
ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπ ζεζπίζζεθε ζηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηνλ Απξίιην 2007. πγθεθξηκέλα,
ελέθξηλε φπσο ηξνπνπνηεζεί ε ηηκή εμάζθεζεο απφ €10 ζε €4,50 θαη φπσο παξαηαζεί ε δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαηά δχν
έηε κε ηειεπηαία πεξίνδν εμάζθεζεο ην έηνο 2013 αληί ην έηνο 2011.
Πέξαλ ηνπ ελ ιφγσ Πξνγξάκκαηνο, δελ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο γηα ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ησλ νξγάλσλ Γηνίθεζεο, Γηεχζπλζεο θαη
Δπνπηείαο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζην θεθάιαην ηεο Σξάπεδαο.

4.18
4.18.1

πλαιιαγέο κε πλδεδεκέλα Μέξε
πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε γηα ηα έηε 2008, 2009 θαη 2010

Οη ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε θαηά ηα έηε 2008, 2009 θαη 2010, νη νπνίεο βεβαηψλεηαη φηη δηεμήρζεζαλ ζηε ζπλήζε πνξεία
ησλ εξγαζηψλ ηεο Σξάπεδαο, κε ζπλήζεηο εκπνξηθνχο φξνπο θαη κεηά απφ έγθξηζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Σξάπεδαο,
παξαηίζεληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Απφ ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ
δελ έρεη πξνθχςεη νπζηψδεο κεηαβνιή ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξαηίζεληαη ζρεηηθά κε ηηο ζπλαιιαγέο ζπλδεδεκέλσλ πξνζψπσλ.
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ΑΡΗΘΜΟ
ΤΜΒΟΤΛΧΝ
2010

ΑΡΗΘΜΟ
ΤΜΒΟΤΛΧΝ
2009

ΑΡΗΘΜΟ
ΤΜΒΟΤΛΧΝ
2008

ΔΛΔΓΜΔΝΑ
2010
€„000

ΔΛΔΓΜΔΝΑ
2009
€„000

ΔΛΔΓΜΔΝΑ
2008
€„000

2

2

2

323.610

307.732

271.744

12

11

12

12.721

9.073

8.339

14

13

14

336.331

316.805

280.083

12.653

12.926

7.153

348.984

329.731

287.236

Πέξαλ ηνπ 1% ησλ θαζαξψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ
Οκίινπ

39.420

38.418

14.239

Κάησ ηνπ 1% ησλ θαζαξψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ
Οκίινπ

1

-

-

39.421

38.418

14.239

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ
Οκίινπ

2.898

9

14.603

χλνιν πηζηψζεσλ

2.898

9

14.603

χλνιν δαλείσλ, ρνξεγήζεσλ
θαη άιισλ ππνρξεψζεσλ

391.303

368.158

316.078

Δκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο

426.975

406.041

382.521

Έζνδα απφ ηφθνπο

14.873

10.210

13.598

Καηαζέζεηο

33.559

119.118

122.939

993

3.238

7.217

ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΒΑΗΚΑ
ΓΗΔΤΘΤΝΣΗΚΑ ΣΔΛΔΥΖ
Υνξεγήζεηο ζε κέιε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη
ζπλδεδεκέλα πξφζσπα:
Πέξαλ ηνπ 1% ησλ θαζαξψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ
Οκίινπ
Κάησ ηνπ 1% ησλ θαζαξψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ
Οκίινπ

Υνξεγήζεηο ζε άιια βαζηθά
δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη
ζπλδεδεκέλα πξφζσπα
χλνιν Υνξεγήζεσλ
Δλδερόκελεο θαη αλεηιεκκέλεο
ππνρξεώζεηο γηα εγγπήζεηο
θαη πηζηώζεηο:
Δγγπήζεηο ζε κέιε ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη
ζπλδεδεκέλα πξόζσπα:

ύλνιν εγγπήζεσλ

Πηζηώζεηο ζε κέιε ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη
ζπλδεδεκέλα πξόζσπα:
Πέξαλ ηνπ 1% ησλ θαζαξψλ

Έμνδα απφ ηφθνπο

Γελ ππάξρνπλ ελδερφκελεο θαη αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο πξνο άιια βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ Οκίινπ.
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Οη εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο παξνπζηάδνληαη ζπζζσξεπκέλεο ζηνλ πην πάλσ πίλαθα θαη ζπλεπψο δχλαηαη θάπνηεο επί κέξνπο
ρνξεγήζεηο ή θαη άιιεο ππνρξεψζεηο λα κελ θαιχπηνληαη εμνινθιήξνπ κε εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο. Σν πνζφ ησλ ρνξεγήζεσλ
θαη άιισλ ππνρξεψζεσλ πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ εμαζθαιίζεηο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ, 2010 αλέξρεηαη ζε €67.979.000 (2009:
€60.540.000).
Σα ζπλδεδεκέλα πξφζσπα πεξηιακβάλνπλ ηε ζχδπγν, ηα αλήιηθα ηέθλα θαζψο θαη εηαηξείεο ζηηο νπνίεο ηα βαζηθά δηεπζπληηθά
ζηειέρε θαηέρνπλ, άκεζα ή έκκεζα, ηνπιάρηζηνλ ην 20% ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ ζε γεληθή ζπλέιεπζε, ή είλαη δηνηθεηηθνί
ζχκβνπινη ή έρνπλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηνλ έιεγρφ ηνπο.
Άιιεο ζπλαιιαγέο κε βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε
Καηά ην 2010, ν Όκηινο είζπξαμε πξνκήζεηεο απφ ρξεκαηηζηεξηαθέο πξάμεηο βαζηθψλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη ησλ
ζπλδεδεκέλσλ ηνπο πξνζψπσλ χςνπο €194.000 (2009: €46.000, 2008: €164.000) θαη πξνέβε ζε αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ
χςνπο €243.000 (2009: €148.000, 2008: €214.000) απφ εηαηξείεο ζπλδεδεκέλεο κε ηνλ φκηιν Λαλίηε. Δπηπξφζζεηα, ην 2008 ν
Όκηινο πξνέβε ζε πψιεζε γεο ζε εηαηξεία ζπλδεδεκέλε κε ηνλ φκηιν Λαλίηε κε ηίκεκα €29.600.000 θαη θέξδνο €14.200.000.
Οη πην πάλσ ζπλαιιαγέο γίλνληαη κέζα ζηα πιαίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε.

Ακνηβέο βαζηθώλ δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ Οκίινπ
31.12.2010
€ „000

31.12.2009
€ „000

31.12.2008
€ „000

187

110

190

1.403

1.396

1.704

Γηθαηώκαηα πξνο Γηνηθεηηθνύο πκβνύινπο σο κέιε
Απνιαβέο Γηνηθεηηθώλ πκβνύισλ ππό εθηειεζηηθή ηδηόηεηα:
Μηζζνί θαη άιια βξαρππξφζεζκα σθειήκαηα
Δηζθνξέο εξγνδφηε γηα θνηλσληθέο αζθαιίζεηο
Γαπάλε πξνγξάκκαηνο παξνρήο σθειεκάησλ αθππεξέηεζεο

74

71

72

126

118

95

1.603

1.585

1.871

298

290

320

1.628

1.214

1.129

76

53

57

Γηθαηώκαηα γηα ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο πξνο Γηνηθεηηθνύο
πκβνύινπο ππό κε εθηειεζηηθή ηδηόηεηα
Ακνηβή άιισλ βαζηθώλ δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ:
Μηζζνί θαη άιια βξαρππξφζεζκα σθειήκαηα
Δηζθνξέο εξγνδφηε γηα θνηλσληθέο αζθαιίζεηο
Γαπάλε πξνγξάκκαηνο παξνρήο σθειεκάησλ αθππεξέηεζεο

36

31

26

1.740

1.298

1.212

922

1.026

1.381

4.750

4.309

4.974

Κόζηνο παξνρώλ βαζηθώλ δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ πνπ
εμαξηώληαη από ηελ αμία κεηνρώλ
ύλνιν ακνηβώλ βαζηθώλ δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ
Πεγή: Επεμεξγαζία νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ από ηελ Τξάπεδα.

Δπηπξφζζεηα, θαηά ην 2009, παξαρσξήζεθε ζηα βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε θηινδψξεκα χςνπο €485.000 κε βάζε ηα
απνηειέζκαηα ηνπ 2008 θαη ην νπνίν ρξεψζεθε ζηα απνηειέζκαηα ηνπ 2008.
Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ 2009, ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ζπκκεηέρνπλ ζην ρέδην Παξνρήο Γεζκεπκέλσλ Μεηνρψλ
(Restricted Stock Scheme) πνπ έρεη ζεζπηζηεί γηα ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ Οκίινπ. Σν ρέδην πξνλνεί ηελ αγνξά κεηνρψλ ηεο
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Σξάπεδαο επ‟ νλφκαηη ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ Οκίινπ, ηηο νπνίεο δελ κπνξνχλ λα πσιήζνπλ γηα πεξίνδν 3 εηψλ. Οη
κεηνρέο ζα απνδεζκεχνληαη ζηαδηαθά βάζεη απφδνζεο κεηαμχ ησλ εηψλ 2011 – 2013.
Βάζεη ηνπ ρεδίνπ, ν αξηζκφο ησλ κεηνρψλ πνπ ζα ιάβεη ν θάζε χκβνπινο είλαη σο εμήο: Δπζχκηνο Μπνπινχηαο 401.000,
Παλαγηψηεο Κνπλλήο 229.000, Υξίζηνο ηπιηαλίδεο 229.000, Διεπζέξηνο Υηιηαδάθεο 115.000 θαη Αλδξέαο Βγελφπνπινο
(Δθηειεζηηθφο χκβνπινο κέρξη ηηο 9 Φεβξνπαξίνπ, 2010) 573.000. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ κεηνρψλ πνπ ζα ιάβνπλ ηα άιια
βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε είλαη 889.000.
Ο αξηζκφο ησλ Γηθαησκάησλ Πξναίξεζεο Αγνξάο Μεηνρψλ γηα ηνλ θάζε χκβνπιν, απφ ηα νπνία δελ είρε εμαζθεζεί θαλέλα κέρξη
θαη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ, 2010 ήηαλ σο εμήο: Αλδξέαο Βγελφπνπινο 6.000.000, Δπζχκηνο Μπνπινχηαο 3.500.000, Υξίζηνο
ηπιηαλίδεο 1.750.000, Παλαγηψηεο Κνπλλήο 1.750.000, Διεπζέξηνο Υηιηαδάθεο 1.250.000, Μάξθνο Φφξνο 500.000, Νενθιήο
Λπζάλδξνπ, Βαζίιεο Θενραξάθεο, Πιάηνλ Δ. Λαλίηεο θαη Κσλζηαληίλνο Μπισλάο απφ 300.000 θαη ηέιηνο ηπιηαλνχ 200.000.
Ο αξηζκφο ησλ Γηθαησκάησλ γηα ηα άιια βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε, απφ ηα νπνία δελ είρε εμαζθεζεί θαλέλα κέρξη θαη ηελ 31
Γεθεκβξίνπ, 2010 ήηαλ 9.500.000.
Δπηπξνζζέησο, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ απερψξεζαλ έιαβαλ:
ΔΛΔΓΜΔΝΑ

ΔΛΔΓΜΔΝΑ

ΔΛΔΓΜΔΝΑ

31.12.2010

31.12.2009

31.12.2008

€ „000

€ „000

€ „000

Γηθαηψκαηα σο κέιε

-

-

10

Γηθαηψκαηα γηα ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο

-

-

-

Μηζζνί θαη άιια βξαρππξφζεζκα σθειήκαηα

-

-

-

Δηζθνξέο εξγνδφηε γηα θνηλσληθέο αζθαιίζεηο

-

-

-

Γαπάλε πξνγξάκκαηνο παξνρήο σθειεκάησλ αθππεξέηεζεο

-

-

-

-

-

-

χληαμε (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηζθνξψλ ηνπ εξγνδφηε)

-

-

-

Πιεξσκέο θαηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ππεξεζηψλ

-

-

-

ύλνιν ακνηβώλ

-

-

10

Απνιαβέο ππφ εθηειεζηηθή ηδηφηεηα:

Σν 2008, ηα βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε πεξηιάκβαλαλ ηα 14 κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 5 είραλ
εθηειεζηηθά θαζήθνληα, θαζψο θαη ηα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Οκίινπ θαη ηελ Οηθνλνκηθφ Γηεπζπληή Οκίινπ.
Σν 2009, ηα βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε πεξηιάκβαλαλ ηα 13 κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 5 είραλ
εθηειεζηηθά θαζήθνληα, θαζψο θαη ηα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Οκίινπ θαη ηελ Οηθνλνκηθφ Γηεπζπληή Οκίινπ.
Σν 2010, ηα βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε πεξηιάκβαλαλ ηα 14 κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 4 είραλ
εθηειεζηηθά θαζήθνληα, ηα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Οκίινπ θαη ηελ Οηθνλνκηθφ Γηεπζπληή Οκίινπ.
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πλαιιαγέο κε άιια ζπλδεδεκέλα κέξε
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, ππήξραλ ηα αθφινπζα ππφινηπα κε άιια ζπλδεδεκέλα κέξε:
2010

2009

ΔΗΠΡΑΚΣΔΑ

ΠΛΖΡΧΣΔΑ

ΔΗΠΡΑΚΣΔΑ

ΠΛΖΡΧΣΔΑ

€ „000

€ „000

€ „000

€ „000

7.412

227.922

6.656

205.077

60

9.117

-

23.294

5

28.788

-

17.429

7.477

265.827

6.656

245.800

Δλνπνηεκέλνο ηζνινγηζκόο
Όκηινο Marfin Insurance Holdings Ltd
(ζπλδεδεκέλε εηαηξεία)
JCC Payment Systems Ltd
(ζπλδεδεκέλε εηαηξεία)
Σακεία Πξνλνίαο πξνζσπηθνχ Οκίινπ ζηελ Κχπξν

Δπηπξφζζεηα, ν φκηινο Marfin Insurance Holdings Ltd θαηείρε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ, 2010 νκνινγηαθά δάλεηα θαη δαλεηαθφ
θεθάιαην ηεο Σξάπεδαο νλνκαζηηθήο αμίαο χςνπο €39,9 εθ. (2009: €15,1 εθ.).
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010, πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη αθφινπζεο ζπλαιιαγέο κε άιια
ζπλδεδεκέλα κέξε:
2010
ΔΟΓΑ
ΔΞΟΓΑ
€ „000
€ „000

2009
ΔΟΓΑ
ΔΞΟΓΑ
€ „000
€ „000

Δλνπνηεκέλε θαηάζηαζε ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ
Όκηινο Marfin Insurance Holdings Ltd (ζπλδεδεκέλε εηαηξεία)

1.668

11.626

3.733

12.955

JCC Payment Systems Ltd (ζπλδεδεκέλε εηαηξεία)

4

862

3

1.140

Σακεία Πξνλνίαο πξνζσπηθνχ Οκίινπ ζηελ Κχπξν

41

694

20

700

-

-

560

-

1.713

13.182

4.316

14.795

Dubai Financial Limited Liability Company (θχξηνο κέηνρνο)

Δπηπξφζζεηα, θαηά ην 2010 ν Όκηινο εηζέπξαμε κέξηζκα χςνπο €7.500.000 (2009: €1.872.000) απφ ηελ JCC Payment
Systems Ltd θαη €5.329.000 (2009: €2.867.000) απφ ηνλ φκηιν Marfin Insurance Holdings Ltd.

4.19 Μεξηζκαηηθή Πνιηηηθή
Ζ κεξηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο Σξάπεδαο θαζνξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ην νπνίν ιακβάλεη ππφςε ηα εηζνδήκαηα ηνπ
Οκίινπ, ηελ νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε, ηα ζρέδηα επέθηαζεο, ηηο θεθαιαηαθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη ηηο πξννπηηθέο θεξδνθνξίαο.
Γελ ππάξρνπλ νπνηνηδήπνηε πεξηνξηζκνί ζηε δηαλνκή κεξηζκάησλ πέξαλ ηεο χπαξμεο επαξθψλ απνζεκαηηθψλ ζηηο ειεγκέλεο
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο, πνπ ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο θαη
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζρεηηθέο πξφλνηεο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, Κεθ.113, ηεο Κχπξνπ θαη ηηο νδεγίεο ηεο Κεληξηθήο
Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ.
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Παξαηίζεληαη πην θάησ, ζηνηρεία γηα ηελ θαηαβνιή κεξίζκαηνο γηα ηα έηε 2008, 2009 θαη 2010:
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ

ΠΟΟ

ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΜΔΝΟ ΠΟΟ *

2008

€0,15

€0,13

2009

€0,08

€0,07

2010

€0,22

€0,22

* Οη αλαπξνζαξκνγέο αθνξνύλ ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρώλ ην 2010 ζηα πιαίζηα πιεξσκήο κεξίζκαηνο ζε κεηνρέο.
Αλαθνξηθά κε ην έηνο 2008, ζε ζπλέρεηα ζπλεδξίαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Σξάπεδαο, εκεξνκελίαο 26 Μαξηίνπ 2009,
απνθαζίζηεθε φπσο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εηζεγεζεί ζηε Γεληθή πλέιεπζε, ηελ θαηαβνιή κεξίζκαηνο χςνπο 17,6% (€0,15 αλά
κεηνρή νλνκαζηηθήο αμίαο €0,85). Ζ εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εγθξίζεθε θαηά ηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 19 Μαΐνπ 2009. Γηθαηνχρνη ηνπ κεξίζκαηνο ήηαλ νη θάηνρνη κεηνρψλ θαηά ηε ιήμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ ΥΑ
θαη ηνπ ΥΑΚ ζηηο 28 Μαΐνπ 2009, ελψ ε απνθνπή ηνπ δηθαηψκαηνο έγηλε ζηηο 26 Μαΐνπ 2009. Σν κέξηζκα θαηαβιήζεθε ζηνπο
κεηφρνπο ζηηο 12 Ηνπλίνπ 2009.
Αλαθνξηθά κε ην έηνο 2009, ζε ζπλεδξία ηνπ εκεξνκελίαο 30 Μαξηίνπ 2010, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνθάζηζε λα εηζεγεζεί ζηε
Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε, ηελ θαηαβνιή κεξίζκαηνο €0,08 αλά κεηνρή ζε κεηξεηά. Σν κέξηζκα αληηζηνηρεί ζε 40% ησλ θαζαξψλ
θεξδψλ ηνπ Οκίινπ γηα ην 2009. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ελέθξηλε ζρέδην ψζηε λα δνζεί ζηνπο κεηφρνπο ην δηθαίσκα
επαλεπέλδπζεο ηνπ κεξίζκαηνο. χκθσλα κε ην ζρέδην, ε ηηκή άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο γηα επαλεπέλδπζε ηνπ κεξίζκαηνο ηνπ
2009 ζε κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο θαζνξίζηεθε ζε €1,34 αλά κεηνρή, πνπ ήηαλ 10% πην θάησ απφ ην κέζν φξν ηεο ηηκήο θιεηζίκαηνο
ηεο κεηνρήο ηεο Σξάπεδαο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ θαη Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ θαηά ηηο πξψηεο πέληε κέξεο, θαηά ηηο
νπνίεο ε κεηνρή ηεο Σξάπεδαο ζα δηαπξαγκαηεχεηαη ρσξίο ην δηθαίσκα ηνπ κεξίζκαηνο, ex-dividend. Ζ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε
ησλ κεηφρσλ ηεο Σξάπεδαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 25 Μαΐνπ 2010 ελέθξηλε ηελ πιεξσκή ηνπ κεξίζκαηνο απηνχ, χςνπο
€0,08 αλά κεηνρή νλνκαζηηθήο αμίαο €0,85. Σν κέξηζκα θαηαβιήζεθε ζηνπο κεηφρνπο ζηηο 21 Ηνπλίνπ 2010.
Καηφπηλ ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο, πνπ εγθξίζεθε απφ ηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ζηηο
18 Ννεκβξίνπ 2010, ψζηε λα πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ λα απνθαζίδεη ηελ θαηαβνιή ελδηάκεζσλ
κεξηζκάησλ κε ηε δηαλνκή κεηνρψλ ή άιισλ ηίηισλ θάζε κνξθήο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνθάζηζε ζηηο 25 Ννεκβξίνπ, 2010 ηε
δηαλνκή ελδηάκεζνπ κεξίζκαηνο χςνπο €0,22 αλά κεηνρή κε ηε κνξθή κεηνρψλ έθδνζεο ηεο Σξάπεδαο. Ζ ηηκή έθδνζεο ησλ λέσλ
κεηνρψλ θαζνξίζηεθε ζε €1,4472, ε νπνία ήηαλ θαηά 10% θαηψηεξε απφ ην κέζν φξν ηεο ηηκήο θιεηζίκαηνο ηεο κεηνρήο ζην
Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ θαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ θαηά ηελ πεξίνδν απφ 11 έσο 15 Οθησβξίνπ, 2010.
Πιεξνθνξίεο γηα κεηά ηηο 31.12.2010
ηηο 29 Μαξηίνπ 2011, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνθάζηζε λα εηζεγεζεί ζηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ηελ θαηαβνιή κεξίζκαηνο
χςνπο €0,10 αλά κεηνρή κε ηε κνξθή κεηνρψλ έθδνζεο ηεο Σξάπεδαο κε ηηκή έθδνζεο €1,00 αλά κεηνρή. Ζ εηζήγεζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εγθξίζεθε θαηά ηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 18 Μαΐνπ 2011.
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4.20

Δπηιεγκέλα ηαηηζηηθά ηνηρεία θαη Άιιεο Πιεξνθνξίεο

Οη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα ελφηεηα αλαθέξνληαη ζηελ Σξάπεδα θαη ζηηο ζπγαηξηθέο ηεο. Σα ζηαηηζηηθά
δεδνκέλα πνπ παξνπζηάδνληαη αθνινχζσο κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ ηα ζηνηρεία πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο
Καηαζηάζεηο, φπσο απηά παξνπζηάδνληαη ζε άιια θεθάιαηα ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ. Οη πιεξνθνξίεο απηέο
πξνέξρνληαη απφ ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ θαη απφ πιεξνθνξηαθέο θαηαζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Κεληξηθή
Σξάπεδα, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ην πθηζηάκελν ξπζκηζηηθφ πιαίζην. Ζ πιεξνθφξεζε απηή απνηειεί ηκήκα ηεο
ηαθηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη δηνηθεηηθήο πιεξνθφξεζεο ηνπ Οκίινπ πξνο ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα. Σα πνζά πνπ
παξνπζηάδνληαη αθνινχζσο είλαη ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α.

4.20.1

Υαξηνθπιάθην Γαλείσλ

Σν δαλεηαθφ ραξηνθπιάθην ηνπ Οκίινπ παξνπζίαζε αχμεζε ηα ηειεπηαία ρξφληα σο απνηέιεζκα ηεο απμεκέλεο δήηεζεο ζηηο
ρψξεο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη. ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ην ππφινηπν ησλ ρνξεγήζεσλ ηνπ Οκίινπ, πξν πξνβιέςεσλ, αλήιζε ζε
€27.431.811 ή αχμεζε 5,9% ζε ζρέζε κε απηφ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2009.
Ο αθφινπζνο πίλαθαο παξνπζηάδεη ην δαλεηαθφ ραξηνθπιάθην ηνπ Οκίινπ θαηά θαηεγνξία δαλείνπ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008, 2009
θαη 2010.
Αλάιπζε δαλείσλ θαηά θαηεγνξία
31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ
2010

31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ
2009

31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ
2008

18.857.610

17.554.072

16.165.472

ηεγαζηηθά δάλεηα

4.864.177

4.380.459

3.945.420

Καηαλαισηηθά δάλεηα

3.710.024

3.959.261

3.946.670

ύλνιν δαλείσλ

27.431.811

25.893.792

24.057.562

Μείνλ: Πξνβιέςεηο απνκείσζεο

(1.014.478)

(811.629)

(630.336)

ύλνιν δαλείσλ κεηά από πξνβιέςεηο

26.417.333

25.082.163

23.427.226

31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ
2009

31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ
2008

Βηνκεραλία

31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ
2010
1.195.690

1.230.601

1.129.974

Σνπξηζκφο

1.289.076

1.066.367

941.058

Δκπφξην

3.356.673

3.303.123

2.962.053

Αθίλεηα θαη Καηαζθεπέο

4.706.614

4.480.627

3.939.406

10.103.243

9.962.856

8.787.768

ΠΟΑ Δ € „000
Δπηρεηξεκαηηθά δάλεηα

Αλάιπζε δαλείσλ θαηά θιάδν δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ πειάηε
ΠΟΑ Δ € „000

Πξνζσπηθά, Δπαγγεικαηηθά θαη Ηδηνθαηνίθεζε

6.780.515

5.850.218

6.297.303

ύλνιν

27.431.811

25.893.792

24.057.562

Μείνλ: Πξνβιέςεηο απνκείσζεο

(1.014.478)

(811.629)

(630.336)

ύλνιν δαλείσλ κεηά από πξνβιέςεηο

26.417.333

25.082.163

23.427.226

Άιινη ηνκείο

Οη αθφινπζνη πίλαθεο αλαιχνπλ ην δαλεηαθφ ραξηνθπιάθην ηνπ Οκίινπ θαηά ρψξα δξαζηεξηνπνίεζεο θαη
θαηεγνξία δαλεηνιήπηε γηα ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008, 2009 θαη 2010.
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Αλάιπζε δαλείσλ θαηά θαηεγνξία θαη ρώξα
31 Γεθεκβξίνπ 2010
Υώξα
Πνζά ζε €ρηιηάδεο
Δπηρεηξεκαηηθά

Κύπξνο
7.200.142

Διιάδα
9.429.708

Αγγιία
727.767

Απζηξαιία
324.678

εξβία
166.289

Ρνπκαλία
356.579

Δζζνλία
31.826

Οπθξαλία
194.241

Μάιηα
307.517

Ρσζία
118.864

ύλνιν
18.857.611

ηεγαζηηθά

2.049.815

2.629.366

15.505

86.525

14.437

19.622

3.942

29.350

12.262

3.352

4.864.177

Καηαλαισηηθά

1.252.806

1.841.030

292.044

176.754

20.892

41.594

1.666

58.055

21.247

3.935

3.710.024

10.502.763

13.900.104

1.035.315

587.957

201.618

417.796

37.434

281.646

341.026

126.152

27.431.811

Δζζνλία
403

Οπθξαλία
23.011

Μάιηα
512

Ρσζία
22.809

ύλνιν
1.195.690

ύλνιν

Αλάιπζε δαλείσλ θαηά θιάδν δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ πειάηε θαη ρώξα
31 Γεθεκβξίνπ 2010
Υώξα
Πνζά ζε €ρηιηάδεο
Βηνκεραλία

Κύπξνο
342.731

Διιάδα
671.531

Αγγιία
41.223

Απζηξαιία
12.037

εξβία
31.211

Ρνπκαλία
50.222

760.547

385.528

96.380

22.362

6.356

8.779

391

0

8.733

0

1.289.076

Δκπφξην

1.270.458

1.765.838

16.616

56.614

40.936

65.701

1.795

82.417

17.931

38.367

3.356.673

Αθίλεηα θαη Καηαζθεπέο

2.383.349

1.072.537

602.039

151.195

65.153

146.542

23.250

27.413

197.851

37.285

4.706.614

Πξνζσπηθά, Δπαγγεικαηηθά
θαη Ηδηνθαηνίθεζε

4.617.055

4.677.315

256.646

314.238

33.629

61.218

5.591

92.852

37.412

7.288

10.103.244

Άιινη ηνκείο

1.128.623

5.327.355

22.411

31.511

24.333

85.334

6.004

55.953

78.587

20.403

6.780.514

10.502.763

13.900.104

1.035.315

587.957

201.618

417.796

37.434

281.646

341.026

126.152

27.431.811

Σνπξηζκφο

ύλνιν

ηελ θαηεγνξία „‟Δπηρεηξεκαηηθά‟‟ θαη ζηνλ ηνκέα „‟Άιινη ηνκείο‟‟ ηεο Διιάδαο, πεξηιακβάλεηαη ην πνζφ ησλ €1.414.964 πνπ αθνξά δάλεηα πξνο Ναπηηιία.
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31 Γεθεκβξίνπ 2009
Απζηξαιία

εξβία

Υώξα
Ρνπκαλία

Δζζνλία

Οπθξαλία

Μάιηα

Ρσζία

ύλνιν

715.424
18.084

262.857
69.316

152.344
9.663

393.164
23.894

35.283
3.727

172.812
28.458

297.947
14.125

109.677
2.821

17.554.072
4.380.459

2.020.191

287.864

140.331

13.642

50.451

1.680

62.783

19.957

3.220

3.959.261

13.627.365

1.021.371

472.504

175.649

467.509

40.690

264.053

332.029

115.718

25.893.792

Πνζά ζε €ρηιηάδεο

Κύπξνο

Διιάδα

Δπηρεηξεκαηηθά
ηεγαζηηθά

6.243.953
1.773.809

9.170.611
2.436.563

Καηαλαισηηθά

1.359.142

ύλνιν

9.376.904

Αγγιία

31 Γεθεκβξίνπ 2009
Υώξα
Πνζά ζε €ρηιηάδεο
Βηνκεραλία

Κύπξνο
329.598

Διιάδα
742.237

Αγγιία
38.273

Απζηξαιία
10.343

εξβία
19.436

Ρνπκαλία
56.306

Δζζνλία
885

Οπθξαλία
13.791

Μάιηα
320

Ρσζία
19.411

ύλνιν
1.230.601

Σνπξηζκφο
Δκπφξην

616.585
1.145.526

355.596
1.842.436

51.355
9.435

17.560
52.046

4.714
25.469

11.948
85.109

136
1.476

0
81.238

8.474
19.955

0
40.435

1.066.367
3.303.123

Αθίλεηα θαη Καηαζθεπέο

2.023.881

1.164.127

718.574

70.080

79.072

145.998

26.264

29.724

196.755

26.152

4.480.627

Πξνζσπηθά, Δπαγγεικαηηθά θαη
Ηδηνθαηνίθεζε
Άιινη ηνκείο

4.566.539
694.775

4.673.310
4.849.660

182.068
21.666

304.229
18.245

21.302
25.656

71.737
96.412

5.428
6.502

94.827
44.473

37.373
69.152

6.043
23.677

9.962.856
5.850.218

ύλνιν

9.376.904

13.627.365

1.021.371

472.504

175.649

467.509

40.690

264.053

332.029

115.718

25.893.792

ηελ θαηεγνξία „‟Δπηρεηξεκαηηθά‟‟ θαη ζηνλ ηνκέα „‟Άιινη ηνκείο‟‟ ηεο Διιάδαο, πεξηιακβάλεηαη ην πνζφ ησλ €1.353.725 ρηι. πνπ αθνξά δάλεηα πξνο Ναπηηιία.
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31 Γεθεκβξίνπ 2008
Πνζά ζε €ρηιηάδεο
Πνζά ζε €ρηιηάδεο

Κύπξνο

Διιάδα

Αγγιία

Απζηξαιία

εξβία

Υώξα
Ρνπκαλία

Δζζνλία

Οπθξαλία

Δπηρεηξεκαηηθά
ηεγαζηηθά

5.593.650
1.532.817

8.569.531
2.164.100

908.964
3.567

150.462
163.572

93.211
6.309

284.288
23.012

36.877
0

Καηαλαισηηθά

1.393.848

2.036.030

37.786

61.172

15.105

217.850

ύλνιν

8.520.315

12.769.661

950.317

375.206

114.625

525.150

Μάιηα

Ρσζία

ύλνιν

196.336
32.133

214.357
17.673

117.796
2.237

16.165.472
3.945.420

5.184

76.710

97.312

5.673

3.946.670

42.061

305.179

329.342

125.706

24.057.562

31 Γεθεκβξίνπ 2008
Υώξα
Πνζά ζε €ρηιηάδεο
Βηνκεραλία

Κύπξνο
273.552

Διιάδα
697.098

Αγγιία
34.793

Απζηξαιία
8.192

εξβία
13.813

Ρνπκαλία
67.200

Δζζνλία
1.317

Οπθξαλία
15.360

Μάιηα
5.822

Ρσζία
12.827

ύλνιν
1.129.974

532.964
893.349

324.110
1.689.967

51.149
16.473

16.773
38.768

5.662
33.665

4.600
97.200

788
1.974

0
90.535

5.012
44.811

0
55.311

941.058
2.962.053

Αθίλεηα θαη Καηαζθεπέο

2.525.130

1.065.010

292

113.677

5.742

74.800

2.435

41.226

100.189

10.904

3.939.406

Πξνζσπηθά,
Δπαγγεικαηηθά θαη
Ηδηνθαηνίθεζε
Άιινη ηνκείο

3.846.514
448.805

4.360.908
4.632.569

190.621
656.988

191.428
6.367

21.022
34.721

72.700
208.650

5.184
30.364

31.441
126.618

37.367
136.141

30.583
16.081

8.787.768
6.297.303

ύλνιν

8.520.315

12.769.661

950.317

375.206

114.625

525.150

42.061

305.179

329.342

125.706

24.057.562

Σνπξηζκφο
Δκπφξην

ηελ θαηεγνξία „‟Δπηρεηξεκαηηθά‟‟ θαη ζηνλ ηνκέα „‟Άιινη ηνκείο‟‟ ηεο Διιάδαο, πεξηιακβάλεηαη ην πνζφ ησλ €1.529.596 ρηι. πνπ αθνξά δάλεηα πξνο Ναπηηιία.
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Ο πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ θίλεζε ησλ πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο γηα ηηο πεξηφδνπο πνπ έιεμαλ ζηηο
31 Γεθεκβξίνπ 2008, 2009 θαη 2010.
31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ
2010

31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ
2009

31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ
2008

811.629

630.336

570.386

Απφθηεζε επηρεηξήζεσλ

0

0

14.321

Πψιεζε επηρεηξήζεσλ

0

0

(73)

368.839

327.466

194.688

0

0

73

(102.062)

(76.899)

(65.274)

(631)

0

(289)

(66.085)

(63.874)

(75.050)

2.788

(5.400)

(8.446)

1.014.478

811.629

630.336

ΠΟΑ Δ € „000

Τπφινηπν ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ
Πξόβιεςε γηα απνκείσζε ησλ ρνξεγήζεσλ από:

Πξόβιεςε γηα απνκείσζε ησλ ρνξεγήζεσλ
γηα ην έηνο:
πλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο
Με ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο
Αλαζηξνθή πξόβιεςεο θαη αλαθηήζεηο:
πλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο
Με ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο
Γηαγξαθέο ρνξεγήζεσλ
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Τπόινηπν ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ

Με εμππεξεηνύκελα δάλεηα θαη πξνβιέςεηο απνκείσζεο δαλείσλ
Ο πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ πνηφηεηα ησλ ρνξεγήζεσλ ηνπ Οκίινπ γηα ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008, 2009 θαη 2010.
εκεηψλεηαη φηη φια ηα απνκεηψκελα δάλεηα έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο κε εμππεξεηνχκελα.
31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010
ΠΟΑ Δ € „000

ΗΓΗΧΣΔ

ΜΔΓΑΛΔ

ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΔ

ΤΝΟΛΟ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ
7.021.687

ΥΟΡΖΓΖΔΧΝ
21.918.069

1.011.021

3.505.190

Με ιεμηπξφζεζκα κε απνκεησκέλα

6.190.657

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ
8.705.725

Λεμηπξφζεζκα κε απνκεησκέλα

1.399.223

1.094.946

947.156

315.441

745.955

2.008.552

8.537.036

10.116.112

8.778.663

27.431.811

(214.220)

(153.880)

(305.837)

(673.937)

αμηνιφγεζε

(270.198)

(46.908)

(23.435)

(340.540)

ύλνιν κεηά από πξνβιέςεηο

8.052.618

9.915.325

8.449.390

26.417.333

Απνκεησκέλα
ύλνιν (πξν πξνβιέςεσλ)
Πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε - αηνκηθή
αμηνιφγεζε
Πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε - ζπιινγηθή
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31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009
ΠΟΑ Δ € „000

ΗΓΗΧΣΔ

ΜΔΓΑΛΔ

ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΔ

ΤΝΟΛΟ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ

ΥΟΡΖΓΖΔΧΝ

Με ιεμηπξφζεζκα κε απνκεησκέλα

6.451.044

8.508.467

6.455.774

21.415.285

Λεμηπξφζεζκα κε απνκεησκέλα

1.181.979

763.342

953.211

2.898.532

717.763

227.013

635.199

1.579.975

8.350.786

9.498.822

8.044.184

25.893.792

(181.564)

(119.287)

(261.133)

(561.984)

αμηνιφγεζε

(203.369)

(30.143)

(16.133)

(249.645)

ύλνιν κεηά από πξνβιέςεηο

7.965.853

9.349.392

7.766.918

25.082.163

ΗΓΗΧΣΔ

ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΔ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ

ΜΔΓΑΛΔ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ

ΤΝΟΛΟ
ΥΟΡΖΓΖΔΧΝ

Με ιεμηπξφζεζκα κε απνκεησκέλα
Λεμηπξφζεζκα κε απνκεησκέλα

6.004.093
1.149.543

7.284.200
847.013

6.713.147
1.012.433

20.001.440
3.008.989

Απνκεησκέλα
ύλνιν (πξν πξνβιέςεσλ)

460.631
7.614.267

151.524
8.282.737

434.979
8.160.559

1.047.133
24.057.562

Πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε - αηνκηθή
αμηνιφγεζε

(153.311)

(151.900)

(180.942)

(486.153)

Πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε - ζπιινγηθή
αμηνιφγεζε

(117.702)

(15.818)

(10.663)

(144.183)

ύλνιν κεηά από πξνβιέςεηο

7.343.254

8.115.019

7.968.954

23.427.226

Απνκεησκέλα
ύλνιν (πξν πξνβιέςεσλ)
Πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε - αηνκηθή
αμηνιφγεζε
Πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε - ζπιινγηθή

31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2008
ΠΟΑ Δ € „000

Ο πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ αλάιπζε ηεο ρξνληθήο θαζπζηέξεζεο ησλ ρνξεγήζεσλ πνπ ήηαλ ζε θαζπζηέξεζε αιιά κε
απνκεησκέλεο θαηά ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008, 2009 θαη 2010.
31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010

Λεμηπξφζεζκα κέρξη 30 κέξεο

620.184

ΜΔΓΑΛΔ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ
596.296

Απφ 31-60 κέξεο

306.476

144.400

194.015

644.892

Απφ 61-90 κέξεο

200.585

108.481

107.600

416.665

Πάλσ απφ 90 κέξεο

271.977

245.769

423.653

941.400

1.399.223

1.094.947

1.011.020

3.505.190

ΠΟΑ Δ € „000

ύλνιν

ΗΓΗΧΣΔ
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31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009
ΗΓΗΧΣΔ

ΜΔΓΑΛΔ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ

ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΔ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ

ΤΝΟΛΟ
ΥΟΡΖΓΖΔΧΝ

Λεμηπξφζεζκα κέρξη 30 κέξεο

535.935

385.456

299.018

1.220.409

Απφ 31-60 κέξεο
Απφ 61-90 κέξεο

285.004
179.586

102.997
116.007

102.576
186.795

490.577
482.387

Πάλσ απφ 90 κέξεο

181.454

158.882

364.822

705.158

1.181.979

763.342

953.211

2.898.532

ΗΓΗΧΣΔ

ΜΔΓΑΛΔ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ

ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΔ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ

ΤΝΟΛΟ
ΥΟΡΖΓΖΔΧΝ

602.563

648.754

503.689

1.755.006

278.268
177.236

103.047
40.462

150.123
173.947

531.438
391.645

91.476

54.750

184.674

330.900

1.149.543

847.013

1.012.433

3.008.989

ΠΟΑ Δ € „000

ύλνιν

31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2008
ΠΟΑ Δ € „000
Λεμηπξφζεζκα κέρξη 30 κέξεο
Απφ 31-60 κέξεο
Απφ 61-90 κέξεο
Πάλσ απφ 90 κέξεο
ύλνιν

4.20.2

Υαξηνθπιάθην Δπελδύζεσλ

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, ε ινγηζηηθή αμία ηνπ εκπνξηθνχ θαη επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ Οκίινπ αλήιζε ζε €7,9 δηζ.,
αληηπξνζσπεχνληαο ην 18,7% επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ Οκίινπ. Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ θξαηηθψλ θαη ινηπψλ
νκνιφγσλ αλήιζε ζε €7,5 δηζ. ή 94% ηνπ εκπνξηθνχ θαη επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ Οκίινπ. Καηά ηελ θαηάξηηζε ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ βάζεη Γ.Π.Υ.Α., ν Όκηινο ηαμηλφκεζε ηα ρξεφγξαθα πνπ θαηέρεη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: Δκπνξηθφ
ραξηνθπιάθην (ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ),
Υαξηνθπιάθην επελδχζεσλ - δηαζέζηκν πξνο πψιεζε, Υαξηνθπιάθην επελδχζεσλ - δηαθξαηνχκελν κέρξη ηε ιήμε θαη
Υαξηνθπιάθην επελδχζεσλ – δάλεηα θαη απαηηήζεηο (ρξεσζηηθνί ηίηινη δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ).
Ο Όκηινο δηαζέηεη ζεκαληηθήο έθηαζεο ραξηνθπιάθην ζε ΟΔΓ, ε ινγηζηηθή αμία ησλ νπνίσλ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 αλεξρφηαλ
ζε €3,4 δηζ. θαη αληηπξνζψπεπαλ ην 7,9% επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ Οκίινπ θαη ην 93,1% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ
ηδίσλ θεθαιαίσλ. εκεηψλεηαη φηη απφ ηα €3,4 δηζ., ηα €379,7 εθαη. αθνξνχλ ζε νκφινγα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ πνπ ιήγνπλ
ην 2011. Δπηπιένλ ζεκεηψλεηαη φηη ην 59,47% ηνπ ζπλνιηθνχ ραξηνθπιαθίνπ νκνιφγσλ ιήγεη σο ην 2013.
Ο Όκηινο εθαξκφδεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γ.Λ.Π. 39 γηα λα πξνζδηνξίζεη πφηε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ
επελδχζεσλ έρνπλ απνκεησζεί. Ο Όκηινο αμηνινγεί ζε θάζε εκεξνκελία αλαθνξάο εάλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο απνδείμεηο φηη έλα
ρξεφγξαθν ή νκάδα ρξενγξάθσλ έρεη απνκεησζεί. Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ εάλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο απνδείμεηο απνκείσζεο
απαηηεί ηελ άζθεζε ζεκαληηθήο θξίζεο. Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο θξίζεο απηήο, ν Όκηινο εθηηκά, αλάκεζα ζε άιινπο παξάγνληεο,
εάλ έρεη ππάξμεη ζεκαληηθή ή παξαηεηακέλε κείσζε ηεο δίθαηεο αμίαο θάησ απφ ην θφζηνο. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ζεκαληηθήο ή
παξαηεηακέλεο κείσζεο απαηηεί εθηηκήζεηο απφ ηε Γηεχζπλζε. Μεηαμχ ησλ παξαγφλησλ πνπ ιακβάλνληαη ππ‟ φςηλ γηα ηηο
εθηηκήζεηο είλαη θαη ε κεηαβιεηφηεηα ηεο ηηκήο ηνπ ηίηινπ. Δπηπξφζζεηα, απνκείσζε πηζαλφλ λα πξνθχπηεη φηαλ ππάξρνπλ
αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο γηα ρεηξνηέξεπζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο ζηελ νπνία έρεη επελδχζεη ν Όκηινο, ηεο
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επίδνζεο ηεο βηνκεραλίαο θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θιάδνπ, ηηο αιιαγέο ζηελ ηερλνινγία θαη ηηο ιεηηνπξγηθέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο
ηακεηαθέο ξνέο.
Ζ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ επελδχζεσλ ηνπ Οκίινπ ζε ρξεσζηηθνχο ηίηινπο απνηειείηαη απφ νκφινγα ηεο Διιεληθήο
Γεκνθξαηίαο, δηεζλή εηαηξηθά θαη θξαηηθά νκφινγα, Δπξσπατθέο ηηηινπνηήζεηο ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ θαη νκφινγα ηεο Κππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο. Οη κε πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκίεο ζε ζρέζε κε ηα ΟΔΓ νθείινληαη ζηελ απφηνκε επηδείλσζε ηεο πηζηνιεπηηθήο
δηαβάζκηζεο ηεο Διιάδνο θαη ζηε δηεχξπλζε ησλ πηζησηηθψλ πεξηζσξίσλ ησλ ΟΔΓ, ζπλεπεία ησλ αξλεηηθψλ εμειίμεσλ ζρεηηθά
κε ην Διιεληθφ Κξαηηθφ ρξένο θαη δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα. Δλ ηνχηνηο, ε κείσζε ηεο δίθαηεο αμίαο, θάησ απφ ην απνζβεζκέλν
θφζηνο ή ην θφζηνο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, δελ απνηειεί απαξαίηεηα απφδεημε απνκείσζεο. Οχηε ε
εμαθάληζε κηαο ελεξγνχο αγνξάο, ιφγσ ηνπ φηη ηα αμηφγξαθα δελ είλαη πιένλ δεκφζηα δηαπξαγκαηεχζηκα, απνηειεί απφδεημε
απνκείσζεο. Δπίζεο, ε ππνβάζκηζε ηεο πηζηνιεπηηθήο δηαβάζκηζεο ελφο εθδφηε δελ απνηειεί, απφ κφλε ηεο, απφδεημε
απνκείσζεο, αλ θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ηέηνηα αλ ζπλππνινγηζηεί κε άιιεο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. Άιινη παξάγνληεο
πνπ ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ρξεσζηηθψλ ηίηισλ πνπ θαηέρεη ν Όκηινο γηα πηζαλή απνκείσζε
πεξηιακβάλνπλ ηελ χπαξμε ή πηζαλφηεηα αζέηεζεο ή θαζπζηέξεζεο ζηελ θαηαβνιή ηφθσλ ή θεθαιαίνπ θαη ζεκαληηθή
ρξεκαηννηθνλνκηθή δπζρέξεηα ηνπ εθδφηε. Καηά ην 2010 ν Όκηινο αλαγλψξηζε ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ δεκηέο
απνκείσζεο χςνπο €9,3 εθαη. γηα νκφινγα πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ειιεληθέο θαη δηεζλείο εηαηξείεο θαη ρξεκαηνπηζησηηθά
ηδξχκαηα. Ζ θαζαξή κε αλαγλσξηζκέλε ζηα απνηειέζκαηα δεκηά πνπ αθνξά ζην ραξηνθπιάθην επελδχζεσλ δηαζέζηκσλ
πξνο πψιεζε θαη έρεη αλαγλσξηζηεί ζηα ίδηα θεθάιαηα ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010, αλέξρεηαη ζε €126 εθαη. κεηά απφ θφξνπο,
εθ ησλ νπνίσλ πνζφ χςνπο €86,3 εθαη. αθνξά ζε ΟΔΓ. Σν ραξηνθπιάθην κεηνρψλ θαη άιισλ θηλεηψλ αμηψλ ηνπ Οκίινπ
πξνέξρεηαη θπξίσο απφ επελδχζεηο ζε κεηνρέο εηαηξεηψλ εηζεγκέλσλ, θπξίσο ζην Υ.Α θαη ΥΑΚ. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ
επελδχζεσλ ηνπ Οκίινπ ζε κεηνρέο απνθηήζεθαλ σο ζηξαηεγηθέο επελδχζεηο ή σο επελδχζεηο κε κεζαίν ή καθξνπξφζεζκν
νξίδνληα.
Αλαηαμηλνκήζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ηνηρείσλ Δλεξγεηηθνύ
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010, ν Όκηινο επαλαηαμηλφκεζε θάπνηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο
πψιεζε ζε ρξεσζηηθνχο ηίηινπο δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ κε ηζρχ απφ 1 Απξηιίνπ, 2010. Ο Όκηινο πξνζδηφξηζε ηα
ρξεφγξαθα γηα ηα νπνία ηελ εκεξνκελία ηεο επαλαηαμηλφκεζεο δελ ππήξρε πξφζεζε λα ηα εκπνξεχεηαη ή λα ηα πσιήζεη
ζην άκεζν κέιινλ θαη ηα νπνία πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα επαλαηαμηλφκεζεο.
Ζ ινγηζηηθή θαη δίθαηε αμία ησλ επαλαηαμηλνκεκέλσλ ρξενγξάθσλ ηελ 1 Απξηιίνπ, 2010 ήηαλ € 228,5 εθ. θαη ε ινγηζηηθή θαη
δίθαηή ηνπο αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ, 2010 ήηαλ € 232,7 εθ. θαη € 166,2 εθ. αληίζηνηρα. Απφ ην πνζφ ησλ
επαλαηαμηλνκεκέλσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ νκφινγα χςνπο € 68,2 εθ.
κε δίθαηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ, 2010 € 68,1 εθ., έρνπλ αληηζηαζκηζηεί γηα αιιαγέο ζηε δίθαηε αμία νη νπνίεο νθείινληαη
ζηνλ θίλδπλν κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ.

Ο Όκηινο ζα ζπλερίζεη λα εθαξκφδεη ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο γηα απηά ηα

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.
Ο αθφινπζνο πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ εχινγε αμία ηνπ ππφ δηαρείξηζε εκπνξηθνχ ραξηνθπιαθίνπ αλά θαηεγνξία
επέλδπζεο, ηνπ ραξηνθπιαθίνπ επελδχζεσλ δηαζέζηκν πξνο πψιεζε θαη ηελ αλαπφζβεζηε αμία ησλ ραξηνθπιαθίσλ
επελδχζεσλ δηαθξαηνχκελν κέρξη ηε ιήμε θαη δάλεηα θαη απαηηήζεηο γηα ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2007, 2008, 2009 θαη 2010.
εκεηψλεηαη φηη ν πίλαθαο δελ πεξηιακβάλεη ηα παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ θαηέρεη ν Όκηινο.
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31.12.2010

31.12.2009

31.12.2008

31.12.2007

€΄000

€΄000

€΄000

€΄000

-

-

-

-

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκνύληαη
ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ
Κππξηαθά Κπβεξλεηηθά Υξεφγξαθα
Οκφινγα & Έληνθα Γξακκάηηα Διιεληθνχ Γεκνζίνπ

29.219

1.322

2.026

44.421

Άιια Κπβεξλεηηθά Υξεφγξαθα

-

2.702

12.858

13.236

Οκφινγα εηαηξεηψλ

3

12.125

9.318

12.634

8.381

24.845

74.932

285.706

Υξεφγξαθα πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ
Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απφ ηηηινπνίεζε (Asset Backed
Securities & Covered Bonds)
ύλνιν Υξενγξάθσλ
Μεηνρέο, Σακεία θαη άιιεο θηλεηέο αμίεο

-

-

-

-

37.604

40.994

99.134

355.997

97.113

122.901

108.416

332.617

134.717

163.895

207.550

688.614

Κππξηαθά Κπβεξλεηηθά Υξεφγξαθα

154.852

360.511

12.500

17.952

Οκφινγα & Έληνθα Γξακκάηηα Διιεληθνχ Γεκνζίνπ

328.501

331.625

594.177

320.448

Άιια Κπβεξλεηηθά Υξεφγξαθα

442.016

524.347

168.023

176.445

Οκφινγα εηαηξεηψλ

500.129

899.017

693.668

50.369

Υξεφγξαθα πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ

546.772

1.156.261

1.850.646

1.697.527

ύλνιν εκπνξηθνύ ραξηνθπιαθίνπ
Υαξηνθπιάθην επελδύζεσλ - δηαζέζηκν πξνο πώιεζε

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απφ ηηηινπνίεζε (Asset Backed
Securities & Covered Bonds)
ύλνιν Υξενγξάθσλ
Μεηνρέο, Σακεία θαη άιιεο θηλεηέο αμίεο
ύλνιν ραξηνθπιαθίνπ επελδύζεσλ - δηαζέζηκν πξνο πώιεζε

617

-

1.200

37.960

1.972.886

3.271.761

3.320.214

2.300.702

305.525

293.132

285.959

436.755

2.278.411

3.564.893

3.606.173

2.737.456

Υαξηνθπιάθην επελδύζεσλ - δηαθξαηνύκελν κέρξη
ηε ιήμε (ζην απνζβέζηκν θόζηνο)
Κππξηαθά Κπβεξλεηηθά Υξεφγξαθα

96.411

245.797

214.341

273.778

Οκφινγα & Έληνθα Γξακκάηηα Διιεληθνχ Γεκνζίνπ

377.909

77.868

39.435

63.307

Άιια Κπβεξλεηηθά Υξεφγξαθα

235.526

209.925

109.056

-

2.215

5.989

924

4.050

166.271

141.217

127.227

34.654

Οκφινγα εηαηξεηψλ
Υξεφγξαθα πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ
Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απφ ηηηινπνίεζε (Asset Backed
Securities & Covered Bonds)
ύλνιν Υξενγξάθσλ
Μεηνρέο, Σακεία θαη άιιεο θηλεηέο αμίεο
ύλνιν ραξηνθπιαθίνπ επελδύζεσλ –
Γηαθξαηνύκελν κέρξη ηε ιήμε

601.713

700.534

673.053

-

1.480.046

1.381.330

1.164.036

375.789

-

-

-

-

1.480.046

1.381.330

1.164.036

375.788

Υαξηνθπιάθην επελδύζεσλ - Γάλεηα θαη απαηηήζεηο
Κππξηαθά Κπβεξλεηηθά Υξεφγξαθα

19.985

-

-

-

2.677.261

2.150.176

-

-

91.151

88.519

87.775

-

Οκφινγα εηαηξεηψλ

274.936

340.823

330.189

-

Υξεφγξαθα πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ

838.456

756.550

507.854

-

59.000

59.000

12.477

-

3.960.788

3.395.068

938.295

-

Οκφινγα & Έληνθα Γξακκάηηα Διιεληθνχ Γεκνζίνπ
Άιια Κπβεξλεηηθά Υξεφγξαθα

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απφ ηηηινπνίεζε (Asset Backed
Securities & Covered Bonds)
ύλνιν ραξηνθπιαθίνπ επελδύζεσλ –
Γάλεηα θαη απαηηήζεηο

193

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

ηνλ πην θάησ πίλαθα παξαηίζεληαη πιεξνθνξίεο γηα ηε ιήμε ησλ επελδχζεσλ ηνπ Οκίινπ ζε Οκφινγα θαηά ηελ 31

ε

Γεθεκβξίνπ 2010.

ΠΟΟΣΟ
ΣΟ
ΥΑΡΣΟΦΤΛΑΚΗΟ

ΤΝΟΛΟ

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ
ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ

ΚΡΑΣΗΚΑ
ΟΜΟΛΟΓΑ

ΔΣΑΗΡΗΚΑ
ΟΜΟΛΟΓΑ

ΣΗΣΛΟΠΟΗΖΖ
ΚΑΗ
ΚΑΛΤΜΜΔΝΑ
ΟΜΟΛΟΓΑ

0 - 6 κήλεο
6 - 12 κήλεο

8%

572.805

123.179

436.997

12.629

-

3%

223.988

119.460

104.528

-

-

1 - 3 κήλεο

35%

2.581.431

615.323

1.892.855

73.252

-

3 - 5 κήλεο

14%

1.060.302

281.832

562.064

114.227

102.179

5 - 10 κήλεο

32%

2.363.653

401.774

1.260.792

577.174

123.913

ΠΔΡΗΟΓΟ ΛΖΞΖ
(TIME BAND)

> 10 κήλεο
ύλνιν

4.21
4.21.1

9%
100%

649.145

18.312

195.594

-

435.239

7.451.324

1.559.880

4.452.831

777.283

661.330

Ηδξπηηθό Έγγξαθν θαη Καηαζηαηηθό
Ίδξπζε θαη Δηαηξηθόο θνπόο

Ζ MPB είλαη δεκφζηα εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο εγγεγξακκέλε ζηελ Κχπξν απφ ην 1924 κε αξηζκφ εγγξαθήο 1, κε βάζε
ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν, Κεθ.113, ηεο Κχπξνπ. ηελ Κχπξν δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα κε ηελ εκπνξηθή επσλπκία
«Marfin Laiki Bank». Γξαζηεξηνπνηείηαη, επίζεο, ζε αξηζκφ άιισλ ρσξψλ θαη ηνκέσλ, νξγαληθά ή κέζσ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ.
Σν εγγεγξακκέλν γξαθείν θαη ε θχξηα δηνηθεηηθή έδξα ηεο Σξάπεδαο βξίζθεηαη ζηε Λεσθφξν Λεκεζνχ 154, 2025 Λεπθσζία (Σ.Θ.
22032, 1598 Λεπθσζία).
Οη θχξηνη ζθνπνί ηεο Σξάπεδαο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 3 ηνπ Ηδξπηηθνχ ηεο Δγγξάθνπ. ηνπο θχξηνπο ζθνπνχο ηεο
πεξηιακβάλεηαη, κεηαμχ άιισλ, ε ίδξπζε θαη δηεμαγσγή ηξαπεδηθψλ, ρξεκαηηζηεξηαθψλ θαη εκπνξηθψλ εξγαζηψλ πάζεο θχζεσο,
θαη ε ίδξπζε, ιεηηνπξγία θαη δηεχζπλζε ππνθαηαζηεκάησλ ζηελ Κχπξν θαη ζην εμσηεξηθφ. ηελ Σξάπεδα έρεη δνζεί άδεηα γηα
δηεμαγσγή ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ κε βάζε άδεηα πνπ ρνξεγήζεθε αξρηθά απφ ηνλ Διεγθηή Σξαπεδψλ ζηηο 25 Μαξηίνπ, 1946, δπλάκεη
ηνπ πεξί Σξαπεδηθψλ Δξγαζηψλ (Πξνζσξηλνί Πεξηνξηζκνί) Νφκνπ ηνπ 1939 θαη κεηέπεηηα απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ
δπλάκεη ησλ πεξί Σξαπεδηθψλ Δξγαζηψλ Νφκσλ ηνπ 1997-2009.
4.21.2 Σάμεηο Μεηόρσλ
Οη πθηζηάκελεο κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο δελ είλαη ρσξηζκέλεο ζε ηάμεηο θαη έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα.
4.21.3 Μεηαβνιή Γηθαησκάησλ
Σα δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ νξίδνληαη ζηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν, Κεθ.113, ηεο Κχπξνπ θαη ζην Καηαζηαηηθφ ηεο Σξάπεδαο. Σα
δηθαηψκαηα πνπ νξίδνληαη ζην Καηαζηαηηθφ, θαη φπνπ δελ νξίδεηαη αληίζεηα απφ ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν, Κεθ.113, ηεο Κχπξνπ
κπνξνχλ λα κεηαβιεζνχλ κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο, θάηη πνπ απαηηεί εηδηθφ ςήθηζκα ζε γεληθή
ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ (εηδηθή πιεηνςεθία 75%).
Αλ ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Σξάπεδαο είλαη δηαηξεκέλν ζε δηαθνξεηηθέο ηάμεηο κεηνρψλ, ηα δηθαηψκαηα πνπ
είλαη πξνζαξηεκέλα ζε νπνηαδήπνηε ηάμε (εθηφο αλ πξνλνείηαη δηαθνξεηηθά ζηνπο φξνπο έθδνζεο ησλ κεηνρψλ ηεο ηάμεο απηήο)
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κπνξνχλ, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Άξζξνπ 70 ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, Κεθ.113, ηεο Κχπξνπ θαη είηε ε Σξάπεδα βξίζθεηαη
ππφ δηάιπζε είηε φρη, λα ηξνπνπνηνχληαη ή λα θαηαξγνχληαη κε ηε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ησλ θαηφρσλ ησλ ηξηψλ ηεηάξησλ ησλ
εθδνκέλσλ κεηνρψλ ηεο ηάμεο απηήο, ή κε ηελ έγθξηζε εθηάθηνπ ςεθίζκαηνο πνπ εγθξίλεηαη ζε ρσξηζηή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ
θαηφρσλ ησλ κεηνρψλ ηεο ηάμεο απηήο.
εκεηψλεηαη φηη, νη ζρεηηθνί φξνη ζην Καηαζηαηηθφ γηα ηελ αιιαγή ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηφρσλ δελ είλαη απζηεξφηεξνη απ‟ φηη
απαηηεί ε ζρεηηθή ηζρχνπζα λνκνζεζία.
4.21.4 ύγθιεζε Γεληθώλ πλειεύζεσλ
Οη δηαδηθαζίεο ζχγθιεζεο θαη ζπκκεηνρήο ζηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο ηεο Σξάπεδαο θαζνξίδνληαη ζηα άξζξα 51 - 77 ηνπ
Καηαζηαηηθνχ.
4.21.5 Πεξηνξηζκόο ζηελ Αιιαγή Διέγρνπ ηνπ Δθδόηε θαη Γλσζηνπνίεζε Αιιαγώλ
Γελ ππάξρεη νπνηαδήπνηε δηάηαμε ηνπ Ηδξπηηθνχ Δγγξάθνπ, ηνπ Καηαζηαηηθνχ, ή νπνηνπδήπνηε εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ηεο
Σξάπεδαο, ηεο νπνίαο ε εθαξκνγή ελδέρεηαη λα θαζπζηεξήζεη, λα αλαβάιεη ή λα παξεκπνδίζεη αιιαγή ζηνλ έιεγρν ηεο Σξάπεδαο.
εκεηψλεηαη φηη, κε βάζε ην άξζξν 3 ηνπ Καηαζηαηηθνχ, ηεξνπκέλσλ νπνησλδήπνηε νδεγηψλ πεξί ηνπ αληηζέηνπ πνπ δπλαηφ λα
πεξηέρνληαη ζε εηδηθφ ςήθηζκα πνπ εγθξίλεηαη ζε γεληθή ζπλέιεπζε ηεο Σξάπεδαο, νη νπνηεζδήπνηε λέεο κεηνρέο πνπ εθδίδνληαη
πξέπεη λα πξνζθεξζνχλ πξψηα ζηνπο πθηζηάκελνπο κεηφρνπο ηεο Σξάπεδαο, θαη‟ αλαινγία ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρνπλ. Ζ
πξφλνηα απηή είλαη ζπλήζεο ζε εηζεγκέλεο εηαηξείεο ζηελ Κχπξν.
εκεηψλεηαη, επίζεο, φηη ε απφθηεζε ζεκαληηθνχ αξηζκνχ κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Γεκνζίσλ
Πξνηάζεσλ Δμαγνξάο Νφκνπ ηνπ 2007, ν νπνίνο πξνλνεί γηα ηηο δεκφζηεο πξνηάζεηο εμαγνξάο γηα ηελ απφθηεζε ηίηισλ εηαηξείαο
θαη γηα ζπλαθή ζέκαηα, θαη πνπ επηβάιιεη ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο ή ππνρξέσζε ππνβνιήο δεκφζηαο πξφηαζεο, γηα ηελ
απφθηεζε ζεκαληηθνχ πνζνζηνχ ή πιεηνςεθίαο ησλ κεηνρψλ κηαο εηζεγκέλεο εηαηξείαο ζην ΥΑΚ.
Αιιαγέο ζην πνζνζηφ ειέγρνπ ηεο Σξάπεδαο πξέπεη λα αλαθνηλψλνληαη κε βάζε ζρεηηθέο πξφλνηεο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ,
Κεθ.113, ηεο Κχπξνπ, ηνπ πεξί Γεκνζίσλ Πξνηάζεσλ Δμαγνξάο Νφκνπ ηνπ 2007 θαη ησλ πεξί Αμηψλ θαη Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ
Κχπξνπ Νφκνπο. εκεηψλεηαη, επίζεο, φηη κε βάζε ην άξζξν 17 (Η) ηνπ πεξί Σξαπεδηθψλ Δξγαζηψλ Νφκνπ ηνπ 1997 ηεο
Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, απαγνξεχεηαη ζε νπνηνλδήπνηε, είηε κε ζπλεξγάηε ή ζπλεξγάηεο, λα έρεη ηνλ έιεγρν νπνηαζδήπνηε
ηξάπεδαο πνπ ζπζηάζεθε ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία ή ηεο κεηξηθήο ηεο εηαηξείαο, εθηφο αλ εμαζθαιίζεη πξνεγνπκέλσο γξαπηή
έγθξηζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ.
4.21.6 Μεηαβνιέο ζην Δπίπεδν ηνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ
Με βάζε ην άξζξν 43 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο, ε Σξάπεδα δηθαηνχηαη απφ θαηξφ ζε θαηξφ κε ηαθηηθφ ςήθηζκα λα απμάλεη ην
θεθάιαην ηεο Σξάπεδαο θαηά ηέηνην πνζφ θαη δηαηξεκέλν ζε κεηνρέο ηφζεο αμίαο, πνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ ην ςήθηζκα.
Ζ πξφλνηα απηή δελ είλαη απζηεξφηεξε απ' φηη απαηηεί ε ζρεηηθή ηζρχνπζα λνκνζεζία.
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4.21.7 Δπηιεγκέλα Άξζξα ηνπ Καηαζηαηηθνύ
Σν Καηαζηαηηθφ ηεο Σξάπεδαο είλαη δηαζέζηκν γηα επηζεψξεζε ζηα θεληξηθά ηεο γξαθεία. Σν Καηαζηαηηθφ πεξηιακβάλεη,
κεηαμχ άιισλ, ηα αθφινπζα άξζξα:
3.

Σεξνπκέλσλ νπνησλδήπνηε νδεγηψλ πεξί ηνπ αληηζέηνπ πνπ δπλαηφλ λα πεξηέρνληαη ζε εηδηθφ ςήθηζκα πνπ
εγθξίλεηαη ζε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Δηαηξείαο, φιεο νη λέεο κεηνρέο πνπ δεκηνπξγνχληαη, θαζψο επίζεο θαη
νπνηεζδήπνηε άιιεο αμίεο πνπ παξέρνπλ δηθαίσκα αγνξάο κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο ή είλαη κεηαηξέςηκεο ζε
κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο, πξηλ ηελ έθδνζε ηνπο ζα πξνζθέξνληαη ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο θαη΄ αλαινγία
(pro-rata) ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κεηφρνπ ζην θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο ζε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία πνπ ζα
θαζνξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Οπνηαδήπνηε ηέηνηα πξνζθνξά ζα γίλεηαη κε γξαπηή εηδνπνίεζε
πξνο ηνπο κεηφρνπο ζηελ νπνία ζα θαζνξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ κεηνρψλ θαη / ή άιισλ αμηψλ πνπ παξέρνπλ
δηθαίσκα αγνξάο κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο ή είλαη κεηαηξέςηκεο ζε κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο, πνπ δηθαηνχηαη λα
απνθηήζεη ν κέηνρνο θαη ε ρξνληθή πεξίνδνο κέζα ζηελ νπνία ε πξνζθνξά, αλ δελ γίλεη απνδεθηή, ζα
ζεσξείηαη σο απνξξηθζείζα. Αλ κέρξη ηελ εθπλνή ηεο ελ ιφγσ ρξνληθήο πεξηφδνπ δελ ιεθζεί γξαπηή
γλσζηνπνίεζε απφ ην πξφζσπν πξνο ην νπνίν γίλεηαη ε πξνζθνξά ή πξνο ην νπνίν έρνπλ εθρσξεζεί ηα
δηθαηψκαηα, φηη ηνχην απνδέρεηαη φιεο ή κέξνο ησλ πξνζθεξφκελσλ κεηνρψλ ή άιισλ αμηψλ πνπ παξέρνπλ
δηθαίσκα αγνξάο κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο ή είλαη κεηαηξέςηκεο ζε κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο, ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην κπνξεί λα δηαζέζεη απηέο θαηά ηέηνην ηξφπν φπσο απηφ θξίλεη πεξηζζφηεξν επσθειή γηα ηελ
Δηαηξεία.
Αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν αλαθχεηαη νπνηαδήπνηε δπζθνιία ζηε δηαλνκή ησλ κεηνρψλ θαη / ή άιισλ αμηψλ
κεηαμχ ησλ κεηνρψλ, ε δπζθνιία απηή ζα επηιχεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εθηφο αλ
ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο νδεγίεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο Δηαηξείαο.

5.

Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Άξζξνπ 57 ηνπ Νφκνπ, νπνηεζδήπνηε κεηνρέο πξνηίκεζεο κπνξνχλ, κε ηελ
έγθξηζε εηδηθνχ ςεθίζκαηνο, λα εθδίδνληαη ππφ ηνλ φξν φηη ζα εμαγνξαζζνχλ ή φηη, θαηά ηελ θξίζε ηεο
Δηαηξείαο, ππφθεηληαη ζε εμαγνξά θάησ απφ ηέηνηνπο φξνπο θαη θαηά ηέηνην ηξφπν πνπ ε Δηαηξεία ζέιεη
θαζνξίζεη κε εηδηθφ ςήθηζκα πξηλ απφ ηελ έθδνζε ησλ κεηνρψλ απηψλ.

6.

Αλ ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο είλαη δηαηξεκέλν ζε δηαθνξεηηθέο ηάμεηο κεηνρψλ,
ηα δηθαηψκαηα πνπ είλαη πξνζαξηεκέλα ζε νπνηαδήπνηε ηάμε (εθηφο αλ πξνλνείηαη δηαθνξεηηθά ζηνπο φξνπο
έθδνζεο ησλ κεηνρψλ ηεο ηάμεο απηήο) κπνξνχλ, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Άξζξνπ 70 ηνπ Νφκνπ θαη
είηε ε Δηαηξεία βξίζθεηαη ππφ δηάιπζε είηε φρη, λα ηξνπνπνηνχληαη ή λα θαηαξγνχληαη κε ηε γξαπηή
ζπγθαηάζεζε ησλ θαηφρσλ ησλ ηξηψλ ηεηάξησλ ησλ εθδνκέλσλ κεηνρψλ ηεο ηάμεο απηήο, ή κε ηελ έγθξηζε
έθηαθηνπ ςεθίζκαηνο πνπ εγθξίλεηαη ζε ρσξηζηή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ θαηφρσλ ησλ κεηνρψλ ηεο ηάμεο απηήο.
Γηα ηελ θάζε ρσξηζηή γεληθή ζπλέιεπζε, ζα εθαξκφδνληαη νη πξφλνηεο ηνπ Καηαζηαηηθνχ απηνχ πνπ αθνξνχλ
γεληθέο ζπλειεχζεηο ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ, αιιά κε ηξφπν ψζηε ε απαηηνχκελε απαξηία λα είλαη δχν
πξφζσπα πνπ λα θαηέρνπλ ή λα αληηπξνζσπεχνπλ κε πιεξεμνχζην ην έλα ηξίην ησλ εθδνκέλσλ κεηνρψλ ηεο
ηάμεο απηήο, θαη νπνηνζδήπνηε θάηνρνο κεηνρψλ ηεο ηάμεο απηήο, πνπ είλαη παξψλ απηνπξνζψπσο ή κέζσ
αληηπξνζψπνπ, ζα δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη ςεθνθνξία, θαη αλ ζε νπνηαδήπνηε ζπλέιεπζε εμ αλαβνιήο ησλ
θαηφρσλ ηνχησλ δελ ππάξρεη απαξηία, νη παξφληεο κέηνρνη ζα ζπληζηνχλ απαξηία.

7.

Σα δηθαηψκαηα πνπ είλαη πξνζαξηεκέλα ζε θάζε ηάμε κεηνρψλ (εθηφο λα πξνλνείηαη δηαθνξεηηθά ζηνπο φξνπο
έθδνζεο ησλ κεηνρψλ ηεο ηάμεο απηήο) δελ ζα ζεσξνχληαη φηη έρνπλ ππνζηεί νπνηαδήπνηε αιινίσζε κε ηε
δεκηνπξγία ή ηελ έθδνζε άιισλ κεηνρψλ κε ίζα δηθαηψκαηα απφ θάζε άπνςε κε ηηο κεηνρέο απηέο.

28.

Οη χκβνπινη δηθαηνχληαη λα αξλνχληαη ηελ αλαγλψξηζε νπνηνπδήπνηε εγγξάθνπ κεηαβηβάζεσο αλ:
(α) ην έγγξαθν κεηαβηβάζεσο δελ ζπλνδεχεηαη απφ ην πηζηνπνηεηηθφ ησλ κεηνρψλ ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη
θαη ηέηνηα άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ νη ζχκβνπινη δπλαηφλ εχινγα λα απαηηήζνπλ πξνο απφδεημε
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(β)

ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ κέινπο πνπ κεηαβηβάδεη λα πξνβεί ζηε κεηαβίβαζε θαη,
ην έγγξαθν κεηαβηβάζεσο δελ αθνξά κηα κφλν ηάμε κεηνρψλ.

43.

Ζ Δηαηξεία δηθαηνχηαη απφ θαηξφ ζε θαηξφ κε ηαθηηθφ ςήθηζκα λα απμάλεη ην θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο θαηά ηέηνην
πνζφ θαη δηαηξεκέλν ζε κεηνρέο ηφζεο αμίαο, πνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ ην ςήθηζκα.

44.

Ζ Δηαηξεία ζα κπνξεί κε ηαθηηθφ ςήθηζκα:
(α) λα ελνπνηεί θαη δηαηξεί νιφθιεξν ή νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζε κεηνρέο κεγαιχηεξεο
αμίαο απφ ηηο πθηζηάκελεο κεηνρέο,
(β) λα ππνδηαηξεί ηηο πθηζηάκελεο κεηνρέο, ή νπνηεζδήπνηε απφ απηέο ζε κεηνρέο κηθξφηεξνπ πνζνχ απφ
απηφ πνπ θαζνξίδεηαη ζην Ηδξπηηθφ Έγγξαθν, ηεξνπκέλσλ φκσο ησλ πξνλνηψλ ηνπ άξζξνπ 60(1)(δ) ηνπ
Νφκνπ,
(γ) λα αθπξψλεη νπνηεζδήπνηε κεηνρέο πνπ θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ εγθξίλεηαη ην ςήθηζκα δελ έρνπλ
αλαιεθζεί ή ζπκθσλεζεί λα αλαιεθζνχλ απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν.

51.

H Δηαηξεία νθείιεη λα ζπγθαιεί θάζε ρξφλν γεληθή ζπλέιεπζε πνπ ζα ζπληζηά ηελ εηήζηα γεληθή ζπλέιεπζε ηεο
επηπξφζζεηα πξνο άιιεο ζπλειεχζεηο πνπ ηπρφλ ζα ζπγθαινχληαη ζην ίδην έηνο, θαη ζα θαζνξίδεη ηε ζπλέιεπζε
απηή σο ηέηνηα ζηηο εηδνπνηήζεηο πνπ ηε ζπγθαινχλ, θαη νη γεληθέο απηέο ζπλειεχζεηο δελ πξέπεη λα απέρνπλ
κεηαμχ ηνπο πεξηζζφηεξν απφ δεθαπέληε κήλεο. Ζ εηήζηα γεληθή ζπλέιεπζε ζα ζπγθαιείηαη ζε ρξφλν θαη ηφπν
πνπ ζα θαζνξίδνπλ νη χκβνπινη.

57.

Κάζε εξγαζία πνπ δηεμάγεηαη ζε έθηαθηε γεληθή ζπλέιεπζε ζα ζεσξείηαη εηδηθή. Δηδηθή επίζεο ζα ζεσξείηαη θαη
ε εξγαζία πνπ δηεμάγεηαη ζε εηήζηα γεληθή ζπλέιεπζε, κε ηελ εμαίξεζε ηεο δήισζεο κεξίζκαηνο, ηεο εμέηαζεο
ησλ ινγαξηαζκψλ, ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ησλ εθζέζεσλ ησλ πκβνχισλ θαη ησλ ειεγθηψλ, ηεο εθινγήο
πκβνχισλ ζε αληηθαηάζηαζε απηψλ πνπ απνρσξνχλ θαη ην δηνξηζκφ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ακνηβήο ησλ
ειεγθηψλ.

66.

Σεξνπκέλσλ ησλ εθάζηνηε δηθαησκάησλ ή πεξηνξηζκψλ πνπ είλαη πξνζαξηεκέλνη ζε νπνηαδήπνηε ηάμε ή
ηάμεηο κεηνρψλ, ζε πεξίπησζε ςεθνθνξίαο κε αλάηαζε ρεξηψλ, θάζε κέινο πνπ παξεπξίζθεηαη
απηνπξνζψπσο ή κέζσ αληηπξνζψπνπ ζα έρεη κία ςήθν, θαη ζε πεξίπησζε ςεθνθνξίαο, θάζε κέινο ζα έρεη
κία ςήθν γηα θάζε κεηνρή πνπ θαηέρεη.

82.

(1)

Οη χκβνπινη ζα αζθνχλ φιεο ηηο εμνπζίεο ηεο Δηαηξείαο πνπ αθνξνχλ ηελ παξνρή εγγπήζεσλ θαη ηε
ζχλαςε δαλείσλ απφ ηελ Δηαηξεία, θαηά ηέηνην ηξφπν θαη κε ηέηνηνπο φξνπο πνπ νη χκβνπινη απφ θαηξφ
ζε θαηξφ ζα θξίλνπλ νξζφ ή ζθφπηκν. Οη χκβνπινη ζα δηθαηνχληαη επίζεο λα επηβαξχλνπλ ή
ππνζεθεχζνπλ νιφθιεξν ή κέξνο ηελ επηρείξεζεο, ηεο θηλεηήο ή αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηεο Δηαηξείαο,
παξνχζαο ή κέιινπζαο, πεξηιακβαλνκέλνπ νιφθιεξνπ ή κέξνπο ηνπ κε θιεζέληνο αθφκε θεθαιαίνπ, θαη
λα εθδίδνπλ ρξεσζηηθά νκφινγα κε θπκαηλφκελε επηβάξπλζε (floating charge), νκφινγα (debentures),
γξακκάηηα εμαζθαιηζκέλα κε ππνζήθε (mortgage debentures), ηίηινπο νκνινγηαθνχ δαλείνπ (debenture
stock), ρξεσζηηθά νκφινγα, γξακκάηηα θαη άιια ρξεφγξαθα πιεξσηέα ζηνλ θνκηζηή ή κε άιιν ηξφπν θαη
είηε απηά είλαη δηελεθή εμαγνξαζηέα είηε επαλαπιεξσηέα θαη είηε απ΄ επζείαο είηε ππφ κνξθή αζθάιεηαο
πνπ λα εμαζθαιίδεη νπνηνδήπνηε δάλεην, επζχλε ή ππνρξέσζε ηεο Δηαηξείαο ή νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ
πξνζψπνπ.

(2)

Σα πην πάλσ αλαθεξφκελα ρξεσζηηθά νκφινγα κε θπκαηλφκελε επηβάξπλζε (floating charge), νκφινγα
(debentures), γξακκάηηα εμαζθαιηζκέλα κε ππνζήθε (mortgage debentures), ηίηινη νκνινγηαθνχ δαλείνπ
(debenture stock), ρξεσζηηθά νκφινγα, γξακκάηηα ή άιια ρξεφγξαθα, κπνξνχλ λα εθδίδνληαη ζε ηηκή
θάησ απφ ην άξηην (at a discount), ππέξ ην άξηην (at a premium), ή κε άιιν ηξφπν θαη κε ηέηνηεο εμνπζίεο
πξνο ηελ εμαγνξά (redemption), εγθαηάιεηςε (surrender), έθδνζε κεηνρψλ ή άιιεο, πνπ νη χκβνπινη
ζέινπλ θξίλεη ζθφπηκν ή νξζφ.
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83.

Όιεο νη εξγαζίεο θαη ε επηρείξεζε ηεο Δηαηξείαο ηεινχλ ππφ ηε δηεχζπλζε ησλ πκβνχισλ ηεο νη νπνίνη θαη ζα
κπνξνχλ λα πιεξψλνπλ φια ηα έμνδα ζε ζρέζε κε ηελ πξναγσγή ηεο Δηαηξείαο, ζα κπνξνχλ λα αζθνχλ φιεο
ηηο εμνπζίεο ηεο Δηαηξείαο πνπ δελ απαηηνχληαη απφ ην Νφκν, ή απφ ην Καηαζηαηηθφ απηφ λα αζθνχληαη απφ ηελ
Δηαηξεία ζε γεληθή ζπλέιεπζε, ηεξνπκέλσλ φκσο ησλ πξνλνηψλ ηνπ Καηαζηαηηθνχ απηνχ, ησλ πξνλνηψλ ηνπ
Νφκνπ θαη ησλ πξνλνηψλ ηπρφλ θαλνληζκψλ πνπ δελ ζα ζπγθξνχνληαη κε ην Καηαζηαηηθφ απηφ ή ηηο πξφλνηεο
ηνπ Νφκνπ πνπ ζα έρνπλ ζεζπηζζεί απφ ηελ Δηαηξεία ζε γεληθή ζπλέιεπζε. Καλνληζκφο πνπ ζα έρεη ζεζπηζζεί
απφ ηελ Δηαηξεία ζε γεληθή ζπλέιεπζε κε θαλέλα ηξφπν ζα θαζηζηά άθπξε νπνηαδήπνηε πξνεγνχκελε πξάμε
ησλ πκβνχισλ ε νπνία ζα ήηαλ έγθπξε, αλ ν θαλνληζκφο απηφο δελ είρε ζεζπηζζεί.

117.

Ζ Δηαηξεία κπνξεί ζε γεληθή ζπλέιεπζε λα νξίδεη κεξίζκαηα, αιιά θαλέλα κέξηζκα ζα ππεξβαίλεη ην πνζφ πνπ
πξνηείλεηαη απφ ηνπο πκβνχινπο.

118.

Οη χκβνπινη κπνξνχλ απφ θαηξφ ζε θαηξφ λα πιεξψλνπλ ζηα κέιε νπνηαδήπνηε ελδηάκεζα κεξίζκαηα πάλσ
ζε νπνηεζδήπνηε κεηνρέο, φπσο νη χκβνπινη ζέινπλ θξίλεη φηη ε πιεξσκή ηνπο δηθαηνινγείηαη απφ ηα θέξδε
ηεο Δηαηξείαο.

119.

Καλέλα κέξηζκα δελ ζα πιεξψλεηαη παξά κφλν απφ ηα θέξδε.

139.

ηελ πεξίπησζε δηάιπζεο ηεο Δηαηξείαο, ν εθθαζαξηζηήο ζα κπνξεί, χζηεξα απφ ηελ έγθξηζε έθηαθηνπ
ςεθίζκαηνο ηεο Δηαηξείαο θαη νπνηαδήπνηε άιιε έγθξηζε πνπ ρξεηάδεηαη απφ ην Νφκν, λα δηαλέκεη αλάκεζα
ζηα κέιε ζε ρξήκα ή ζε είδνο νιφθιεξν ή κέξνο ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο Δηαηξείαο (είηε ηνχην ζα απνηειείηαη απφ
πεξηνπζία ηνπ ίδηνπ είδνπο είηε φρη) θαη ζα κπνξεί, γηα ην ζθνπφ απηφ, λα πξνζδίδεη ηέηνηα αμία, φζν ν ίδηνο
θξίλεη δίθαηε πάλσ ζηελ πεξηνπζία πνπ πξφθεηηαη λα δηαλεκεζεί κε ηνλ πην πάλσ ηξφπν, θαη ζα κπνξεί λα
ξπζκίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε δηαλνκή απηή ζα δηελεξγείηαη αλάκεζα ζηα κέιε ή ηηο δηαθνξεηηθέο ηάμεηο
ησλ κειψλ. Ο εθθαζαξηζηήο ζα κπνξεί, κε παξφκνηα έγθξηζε, λα κεηαβηβάδεη νιφθιεξν ή κέξνο ηνπ
ελεξγεηηθνχ ζε επηηξφπνπο, πάλσ ζε ηέηνηα θαηαπηζηεχκαηα, πξνο φθεινο ησλ ζπλεηζθνξέσλ (contributories),
πνπ ν εθθαζαξηζηήο, κε παξφκνηα έγθξηζε, ζα θξίλεη νξζφ, αιιά κε ηξφπν πνπ θαλέλα κέινο λα εμαλαγθάδεηαη
λα παίξλεη κεηνρέο ή άιια ρξεφγξαθα πάλσ ζηα νπνία ππάξρεη νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε.

4.22
4.22.1

Άιιεο Θέζκηεο Πιεξνθνξίεο
εκαληηθέο πκβάζεηο

Γηα ηα δχν ακέζσο πξνεγνχκελα έηε απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, δελ πθίζηαηαη νπνηαδήπνηε ζεκαληηθή
ζχκβαζε πνπ δελ εκπίπηεη ζε εθείλεο πνπ ζπλάπηνληαη ζην ζχλεζεο πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εθδφηε, θαη ε νπνία
κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη γηα νπνηνδήπνηε κέινο ηνπ Οκίινπ δηθαίσκα ή ππνρξέσζε πνπ λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ
ηθαλφηεηα ηνπ εθδφηε λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ έλαληη ησλ θαηφρσλ ησλ εθδνζέλησλ ηίηισλ.

4.22.2

Γηθαζηηθέο θαη Γηαηηεηηθέο Γηαδηθαζίεο

Καηά ηνπο ηειεπηαίνπο ηνπιάρηζην δψδεθα κήλεο θαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ ππάξρνπλ
εθθξεκείο αγσγέο ελαληίνλ ηνπ Οκίινπ ζε ζρέζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ. Με βάζε λνκηθή ζπκβνπιή, ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην πηζηεχεη φηη ππάξρεη επαξθήο ππεξάζπηζε έλαληη νπνηαζδήπνηε επηδησθφκελεο απαίηεζεο θαη δελ είλαη πηζαλφ
ν Όκηινο λα ππνζηεί νπνηαδήπνηε ζεκαληηθή δεκηά. Χο εθ ηνχηνπ, δελ έγηλε πξφβιεςε ζηηο ειεγκέλεο ελνπνηεκέλεο
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γη‟ απηέο ηηο ππνζέζεηο.
Με βάζε ηα πην πάλσ θαη ηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ 20.8 ηνπ Παξαξηήκαηνο Η, ηνπ Καλνληζκνχ 809/2004, πξνζαξηάηαη
ζην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν ζρεηηθή αξλεηηθή δήισζε (βιέπε ζηελ Δλφηεηα 4.25.2).
198

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

ηηο 4 Μαξηίνπ, 2009 θαηαρσξήζεθε ζηηο ΖΠΑ (United States District Court for the District of New Jersey) πνιηηηθή αγσγή
ελαληίνλ ηεο Σξάπεδαο απφ ηνπο co-Trustees of the AremisSoft Corporation Liquidating Trust γηα πνζφ κέρξη US$ 80 εθ.
(€59,9 εθ.). Ζ AremisSoft ήηαλ εηαηξεία πνπ ππνηίζεηαη φηη πσινχζε ειεθηξνληθά πξνγξάκκαηα ηερλνινγίαο θαη θαηά ηνλ
ηζρπξηζκφ ησλ Trustees, ήηαλ αλεκεηγκέλε ζε ζεκαληηθή δηεζλήο απάηε ηελ νπνία δηέπξαμαλ νη ηδηνθηήηεο θαη αμησκαηνχρνη
ηεο εηαηξείαο. Ο θχξηνο ηζρπξηζκφο ησλ Trustees ήηαλ φηη ε Σξάπεδα θαηά παξάβαζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο πξνο ηελ
εηαηξεία AremisSoft επέηξεςε ζηνλ θχξην ηδηνθηήηε ηεο εηαηξείαο απηήο λα πξνβαίλεη ζε ζπλαιιαγέο πνπ είραλ σο
απνηέιεζκα ηελ νηθεηνπνίεζε απφ απηφλ ζεκαληηθψλ πνζψλ πνπ αλήθαλ ζηελ AremisSoft. Σελ 1 Ηνπλίνπ, 2009 ε Σξάπεδα
θαηαρψξεζε αίηεζε γηα απφξξηςε ηεο αγσγήο κεηαμχ άιισλ ιφγσ έιιεηςεο δηθαηνδνζίαο θαη αξκνδηφηεηαο ηνπ
ακεξηθαληθνχ δηθαζηεξίνπ.

Σελ 1 Μαξηίνπ, 2010 ην πξσηφδηθν δηθαζηήξην απνδέθηεθε ηελ αίηεζε ηεο Σξάπεδαο γηα

απφξξηςε ιφγσ έιιεηςεο δηθαηνδνζίαο ηνπ επί ηεο Σξάπεδαο θαη ε απφθαζε απηή επηβεβαηψζεθε νκφθσλα ζηηο 10
Μαξηίνπ, 2010 απφ ην εθεηείν ησλ ΖΠΑ (United States Court of Appeals for the Third Circuit) απνξξίπηνληαο ηελ έθεζε ησλ
Trustees. Οη Trustees έρνπλ εμαληιήζεη ηηο πιείζηεο νδνχο έθεζεο. Οη Trustees είραλ πιένλ κφλν δηθαίσκα θαηαρψξεζεο
έθεζεο ζην Αλψηαην Γηθαζηήξην ησλ ΖΠΑ (United States Supreme Court), ε πξνζεζκία ηεο νπνίαο έιεγε ζηηο 7 Απξηιίνπ,
2011. Σν Αλψηαην Γηθαζηήξην επηηξέπεη έθεζε κφλν γηα ιφγνπο αλάγθεο θαη ηέηνηεο άδεηεο έθεζεο είλαη ζπάληεο εθφζνλ
ζηελ παξνχζα πεξίπησζε δελ πθίζηαηαη ζεκαληηθφ δήηεκα νκνζπνλδηαθνχ δηθαίνπ επί ηνπ νπνίνπ ην Αλψηαην Γηθαζηήξην
έρεη αξκνδηφηεηα λα απνθαζίζεη. Μεηά ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο 7 Απξηιίνπ 2011, έρεη εμαληιεζεί νπνηαδήπνηε
δηθαζηηθή δηαδηθαζία ελαληίνλ ηεο Σξάπεδαο ζηηο Ζ.Π.Α. θαη ε ππφζεζε ζεσξείηαη θιεηζηή.

4.22.3

εκαληηθέο Αιιαγέο ζηε Υξεκαηννηθνλνκηθή Ή Δκπνξηθή Θέζε

Ζ δηνίθεζε ηνπ Οκίινπ ΜΡΒ εθηηκά φηη δελ έρεη επέιζεη νπνηαδήπνηε ζεκαληηθή αιιαγή ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ή εκπνξηθή
ζέζε ηνπ Οκίινπ απφ ηελ εκεξνκελία ησλ ηειεπηαίσλ δεκνζηεπκέλσλ ειεγκέλσλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
θαηά ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 έσο ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, πέξαλ φζσλ αλαθέξνληαη ζηελ
Δλφηεηα 4.8.

4.22.4

Παξάγνληεο πνπ Έρνπλ Δπεξεάζεη ηηο Γξαζηεξηόηεηεο ηεο Σξάπεδαο

Ζ Σξάπεδα δελ έρεη επεξεαζηεί απφ νπνηνπζδήπνηε έθηαθηνπο παξάγνληεο ζηα πιαίζηα ηεο αλάπηπμεο ησλ εξγαζηψλ ηεο,
ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη γεσγξαθηθνχο ηνκείο πνπ θαιχπηεη, πέξαλ φζσλ αλαθέξνληαη ζηελ Δλφηεηα 4.8 θαη ζηελ Δλφηεηα
4.20.
Καηά ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ δελ ππάξρεη ή ππήξμε ζην πξφζθαην παξειζφλ θακία δηαθνπή
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Σξάπεδαο πνπ λα έρεη ή λα είρε ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο ζηελ νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε.
Γελ ππάξρεη νπνηαδήπνηε εμάξηεζε ηεο Σξάπεδαο απφ δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο ή άδεηεο εθκεηάιιεπζεο, απφ βηνκεραληθέο, εκπνξηθέο ή ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπκβάζεηο.
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4.23

Έγγξαθα Γηαζέζηκα πξνο Δπηζεώξεζε

α. Σα έγγξαθα ηα νπνία επηζπλάθζεθαλ κε ην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν, ην νπνίν παξαδφζεθε θαη ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο Κχπξνπ γηα θαηαρψξεζε, ήηαλ νη ζπγθαηαζέζεηο ησλ ζπλειεγθηψλ PricewaterhouseCoopers Limited θαη
Grant Thornton (Cyprus) Limited, ε ζπγθαηάζεζε ηεο «Marfin CLR (Financial Services) Ltd» θαη νη ζρεηηθέο δειψζεηο ησλ
Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ, φπσο απαηηνχλ νη ζρεηηθνί θαλνληζκνί.
β. Αληίγξαθα ησλ αθφινπζσλ εγγξάθσλ ηεο Σξάπεδαο ζα είλαη δηαζέζηκα γηα επηζεψξεζε θαηά ηηο ζπλήζεηο Δξγάζηκεο
Ζκέξεο, κεηαμχ ησλ σξψλ 8:30 π.κ. θαη 13:30 κ.κ., ζην εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο Σξάπεδαο γηα φιε ηελ πεξίνδν ηζρχνο
ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ:


ηνπ Ηδξπηηθνχ Δγγξάθνπ θαη Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο,



ησλ ειεγκέλσλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Οκίινπ γηα ηα έηε 2008, 2009 θαη 2010,



ησλ ζπγθαηαζέζεσλ θαη βεβαηψζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Δλφηεηα 4.25,



ηνπ Δγγξάθνπ Δκπηζηεχκαηνο.

εκεηψλεηαη φηη, νη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ είλαη επίζεο δηαζέζηκεο ζην δηαδηθηπαθφ ρψξν ηνπ Οκίινπ
(www.laiki.com).

4.24

Παξαπνκπέο

Οη ειεγκέλεο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ γηα ηα έηε 2008, 2009 θαη 2010 ελζσκαηψλνληαη ζην
παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν κε ηε κέζνδν ηεο παξαπνκπήο (incorporated by reference), ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 ηνπ
Καλνληζκνχ 809/2004 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.

Πιεξνθνξίεο κέζσ παξαπνκπήο

Έγγξαθν

ειίδεο

Έθζεζε ειεγθηψλ γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31.12.2008

Έθζεζε θαη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 2008

7-8

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31.12.2008

Έθζεζε θαη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 2008

9-133

Έθζεζε ειεγθηψλ γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31.12.2009

Έθζεζε θαη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 2009

7-8

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31.12.2009

Έθζεζε θαη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 2009

9-140

Έθζεζε ειεγθηψλ γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31.12.2010

Έθζεζε θαη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 2010

17-18

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31.12.2010

Έθζεζε θαη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 2010

19-126

Οη επελδπηέο δχλαληαη λα πξνκεζεπζνχλ δσξεάλ αληίγξαθν:
i.

ησλ ειεγκέλσλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ην έηνο 2008,

ii. ησλ ειεγκέλσλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ην έηνο 2009,
iii. ησλ ειεγκέλσλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ην έηνο 2010,
θαηά ηηο ζπλήζεηο Δξγάζηκεο Ζκέξεο, κεηαμχ ησλ σξψλ 8:30 π.κ. θαη 13:30 κ.κ., ζην εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο Σξάπεδαο,
γηα φιε ηελ πεξίνδν ηζρχνο ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, θαζψο θαη ζην δηαδηθηπαθφ ρψξν ηνπ Οκίινπ (www.laiki.com).
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4.25

πγθαηαζέζεηο, Βεβαηώζεηο θαη Γειώζεηο

4.25.1

πγθαηαζέζεηο θαη Βεβαηώζεηο

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δθδφηξηαο δειψλεη φηη δελ έρεη επέιζεη νπνηαδήπνηε ζεκαληηθή αιιαγή ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ή εκπνξηθή ζέζε ηνπ Οκίινπ απφ ηελ εκεξνκελία ησλ ηειεπηαίσλ δεκνζηεπκέλσλ ειεγκέλσλ ελνπνηεκέλσλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (31 Γεθεκβξίνπ 2010).
Τθίζηαληαη νη αθφινπζεο ζπγθαηαζέζεηο θαη βεβαηψζεηο:
α. Οη πλειεγθηέο ηεο Σξάπεδαο, «PricewatehouseCoopers Limited» θαη «Grant Thornton (Cyprus) Limited», νη νπνίνη
έρνπλ ειέγμεη ηηο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Σξάπεδαο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008, 2009 θαη 2010, έρνπλ
παξάζρεη θαη δελ έρνπλ απνζχξεη ηε γξαπηή ζπγθαηάζεζή ηνπο γηα ηε ζπκπεξίιεςε ησλ εθζέζεσλ ηνπο ζην
Δλεκεξσηηθφ Γειηίν, εκεξνκελίαο 19 Μαΐνπ 2011, ηεο MPB κε ηε κνξθή θαη ζην πιαίζην ζην νπνίν
ζπκπεξηιακβάλνληαη.
β. Ο Αλάδνρνο Τπεχζπλνο χληαμεο θαη Γηεπζπληήο Έθδνζεο, «Marfin CLR (Financial Services) Ltd», έρεη παξάζρεη θαη
δελ έρεη απνζχξεη ηε γξαπηή ζπγθαηάζεζή ηνπ γηα ηελ έθδνζε ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, εκεξνκελίαο 19
Μαΐνπ 2011, ηεο MPB, κε ηηο αλαθνξέο ζην φλνκά ηνπ κε ηε κνξθή θαη ζην πιαίζην πνπ παξνπζηάδνληαη ζην έγγξαθν
απηφ.
γ. Ο Γηεπζπληήο Έθδνζεο, «Δπελδπηηθή Σξάπεδα Διιάδνο Α.Δ.», έρεη παξάζρεη θαη δελ έρεη απνζχξεη ηε γξαπηή
ζπγθαηάζεζή ηνπ γηα ηελ έθδνζε ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, εκεξνκελίαο 19 Μαΐνπ 2011, ηεο MPB, κε ηηο
αλαθνξέο ζην φλνκά ηνπ κε ηε κνξθή θαη ζην πιαίζην πνπ παξνπζηάδνληαη ζην έγγξαθν απηφ.
δ. Ζ Marfin Popular Bank Public Co Ltd βεβαηψλεη φηη, ζε ζρέζε κε ηηο αλαθνξέο ζηνπο φξνπο έθδνζεο ησλ

Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζε «Γηθαίσκα Αγνξάο απφ ηελ Σξάπεδα» (βιέπε Δλφηεηα
5.3.7(γ)) θαζψο θαη ζηηο πξνζέζεηο ηεο Σξάπεδαο αλαθνξηθά κε ηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ
πνπ ελδερνκέλσο λα αγνξαζηνχλ, νη νπνηεζδήπνηε ελέξγεηεο ηεο Σξάπεδαο, δε ζα γίλνληαη θαηά παξάβαζε ηνπ πεξί
ησλ Πξάμεσλ Πξνζψπσλ πνπ Καηέρνπλ Δκπηζηεπηηθέο Πιεξνθνξίεο θαη ησλ Πξάμεσλ Υεηξαγψγεζεο Αγνξάο
(Καηάρξεζεο ηεο Αγνξάο) Νφκνπ ηνπ 2005 – Ν116(Η)/2005.
ε. Σν παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν έρεη ηεζεί ελψπηνλ ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ ηεο Σξάπεδαο, θ.θ. Αλδξέα Βγελφπνπινπ,
Νενθιή Λπζάλδξνπ, Δπζχκηνπ Μπνπινχηα, Υξίζηνπ ηπιηαλίδε θαη Παλαγηψηε Κνπλλή, θαη έρεη εγθξηζεί. Οη πην πάλσ
Γηνηθεηηθνί χκβνπινη ηεο Σξάπεδαο έρνπλ ιάβεη θάζε εχινγν κέηξν γηα ηε ζπγθέληξσζε θαη θαηαγξαθή φισλ ησλ
απαηηνχκελσλ θαηά ην Νφκν ζηνηρείσλ θαη αλαιακβάλνπλ επζχλε γηα ηελ αθξίβεηα, νξζφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ
πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν. Οη πην πάλσ Γηνηθεηηθνί χκβνπινη
δειψλνπλ, έρνληαο ιάβεη θάζε εχινγν κέηξν γηα ην ζθνπφ απηφ, φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην Δλεκεξσηηθφ
Γειηίν είλαη, εμ φζσλ γλσξίδνπλ, ζχκθσλεο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη δελ ππάξρνπλ παξαιείςεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ
λα αιινηψζνπλ ην πεξηερφκελφ ηνπ.
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Δπηζηνιέο πγθαηαζέζεσλ
α.

Από PricewaterhouseCoopers Limited

19 Μαΐνπ 2011
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
Marfin Popular Bank Public Co Ltd
Λεπθσζία

Αμηφηηκνη Κχξηνη,
Δίκαζηε νη ζπλειεγθηέο ηεο Marfin Popular Bank Public Co Ltd («Σξάπεδα») γηα έηε 2008, 2009 θαη 2010.
Οη ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Σξάπεδα γηα ηα έηε πνπ έιεμαλ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008, 31 Γεθεκβξίνπ
2009 θαη 31 Γεθεκβξίνπ 2010, είραλ ζπλειεγρζεί απφ εκάο θαη ηνπο ζπλειεγθηέο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ
ζηηο 26 Μαξηίνπ 2009, 30 Μαξηίνπ 2010 θαη 29 Μαξηίνπ 2011 αληίζηνηρα. ηηο εθζέζεηο καο θαηά ηηο εκεξνκελίεο πνπ
αλαθέξνληαη πην πάλσ εθθξάζακε γλψκε ρσξίο επηθχιαμε γη‟ απηέο ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο.
Με ηελ παξνχζα δίλνπκε θαη δελ απνζχξνπκε ηε ζπγθαηάζεζή καο γηα ηηο αλαθνξέο ζην φλνκά καο θαη γηα ηε ζπκπεξίιεςή
ησλ εθζέζεσλ καο ζην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν, εκεξνκελίαο 19 Μαΐνπ 2011, ηεο Marfin Popular Bank Public Co Ltd κε ηε
κνξθή θαη ζην πιαίζην ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλνληαη.
Με εθηίκεζε

PricewaterhouseCoopers Limited
Διεγθηέο
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β.

Από Grant Thornton (Cyprus) Limited

19 Μαΐνπ 2011
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
Marfin Popular Bank Public Co Ltd
Λεπθσζία

Αμηφηηκνη Κχξηνη,
Δίκαζηε νη ζπλειεγθηέο ηεο Marfin Popular Bank Public Co Ltd («Σξάπεδα») γηα έηε 2008, 2009 θαη 2010..
Οη ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ηα έηε πνπ έιεμαλ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008, 31 Γεθεκβξίνπ
2009 θαη 31 Γεθεκβξίνπ 2010, είραλ ζπλειεγρζεί απφ εκάο θαη ηνπο ζπλειεγθηέο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ
ζηηο 26 Μαξηίνπ 2009, 30 Μαξηίνπ 2010 θαη 29 Μαξηίνπ 2011 αληίζηνηρα. ηηο εθζέζεηο καο θαηά ηηο εκεξνκελίεο πνπ
αλαθέξνληαη πην πάλσ εθθξάζακε γλψκε ρσξίο επηθχιαμε γη‟ απηέο ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο.
Με ηελ παξνχζα δίλνπκε θαη δελ απνζχξνπκε ηε ζπγθαηάζεζή καο γηα ηηο αλαθνξέο ζην φλνκά καο θαη γηα ηε ζπκπεξίιεςή
ησλ εθζέζεσλ καο ζην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν, εκεξνκελίαο 19 Μαΐνπ 2011, ηεο Marfin Popular Bank Public Co Ltd κε ηε
κνξθή θαη ζην πιαίζην ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλνληαη.
Με εθηίκεζε

Grant Thornton (Cyprus) Limited
Διεγθηέο
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γ.

Από Marfin CLR (Financial Services) Ltd

19 Μαΐνπ 2011
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
Marfin Popular Bank Public Co Ltd
Λεπθσζία

Αμηφηηκνη Κχξηνη,
Με ηελ παξνχζα επηζηνιή δίλνπκε θαη δελ απνζχξνπκε ηε ζπγθαηάζεζή καο γηα ηηο αλαθνξέο ζην φλνκά καο κε ηε κνξθή
θαη ζην πιαίζην πνπ παξνπζηάδνληαη ζην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν, εκεξνκελίαο 19 Μαΐνπ 2011, ηεο Marfin Popular Bank Public
Co Ltd.
Με εθηίκεζε

Marfin CLR (Financial Services) Ltd
Αλάδνρνο Τπεχζπλνο χληαμεο θαη Γηεπζπληήο Έθδνζεο
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δ.

Από Δπελδπηηθή Σξάπεδα Διιάδνο Α.Δ.

19 Μαΐνπ 2011
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
Marfin Popular Bank Public Co Ltd
Λεπθσζία

Αμηφηηκνη Κχξηνη,
Με ηελ παξνχζα επηζηνιή δίλνπκε θαη δελ απνζχξνπκε ηε ζπγθαηάζεζή καο γηα ηηο αλαθνξέο ζην φλνκά καο κε ηε κνξθή
θαη ζην πιαίζην πνπ παξνπζηάδνληαη ζην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν, εκεξνκελίαο 19 Μαΐνπ 2011, ηεο Marfin Popular Bank Public
Co Ltd.
Με εθηίκεζε

Δπελδπηηθή Σξάπεδα Διιάδνο Α.Δ.
Γηεπζπληήο Έθδνζεο
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ε.

Από ηελ Σξάπεδα

19 Μαΐνπ 2011

Πξφεδξν
Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο
Λεπθσζία

Αμηφηηκνη Κχξηνη,

Με ηελ παξνχζα, εκείο, ε Marfin Popular Bank Public Co Ltd («Σξάπεδα») ζαο βεβαηνχκε φηη, νη νπνηεζδήπνηε ελέξγεηεο
ηεο Σξάπεδαο ζε ζρέζε κε ηηο αλαθνξέο ζηνπο φξνπο έθδνζεο ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζε
«Γηθαίσκα Αγνξάο απφ ηελ Σξάπεδα» (Δλφηεηα 5.3.7(γ)) ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ εκεξνκελίαο 19 Μαΐνπ 2011) θαζψο
θαη ζηηο πξνζέζεηο ηεο Σξάπεδαο αλαθνξηθά κε ηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ πνπ ελδερνκέλσο λα
αγνξαζηνχλ, δε ζα γίλνληαη θαηά παξάβαζε ηνπ πεξί ησλ Πξάμεσλ Πξνζψπσλ πνπ Καηέρνπλ Δκπηζηεπηηθέο Πιεξνθνξίεο
θαη ησλ Πξάμεσλ Υεηξαγψγεζεο Αγνξάο (Καηάρξεζεο ηεο Αγνξάο) Νφκνπ ηνπ 2005 – Ν116(Η)/2005.

Με εθηίκεζε

Marfin Popular Bank Public Co Ltd
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4.25.2

Γειώζεηο

Τθίζηαηαη ε αθφινπζε δήισζε, ζπκθψλσο ησλ πξνλνηψλ ηεο παξαγξάθνπ 20.8 ηνπ Παξαξηήκαηνο Η, ηνπ Καλνληζκνχ
809/2004:

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο MPB δειψλεη φηη, θαηά ηελ πεξίνδν ησλ ηειεπηαίσλ ηνπιάρηζηνλ δψδεθα κελψλ, πηζηεχεη φηη
δελ ππήξμε ή ππάξρεη νπνηαδήπνηε δηνηθεηηθή, δηθαζηηθή ή δηαηηεηηθή δηαδηθαζία ε νπνία κπνξεί λα έρεη ή είρε πξνζθάησο
ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ζηελ θεξδνθνξία ηεο Δθδφηξηαο ή / θαη ηνπ Οκίινπ.
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5

ΖΜΔΗΧΜΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΓΟΖ ΚΑΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΧΝ ΜΔΣΑΣΡΔΦΗΜΧΝ ΑΞΗΟΓΡΑΦΧΝ ΔΝΗΥΤΜΔΝΟΤ
ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΞΗΧΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ

5.1

Δλδεηθηηθό Υξνλνδηάγξακκα Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ Αόξηζηεο
Γηάξθεηαο

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΔ
13 Απξηιίνπ 2011

ΓΔΓΟΝΟΣΑ
Ζκεξνκελία απφθαζεο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ έθδνζε.

19 Μαΐνπ 2011

Ζκεξνκελία άδεηαο δεκνζίεπζεο παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ απφ Δπηηξνπή
Κεθαιαηαγνξάο.

23 Μαΐνπ 2011

Σειεπηαία εκεξνκελία δηαπξαγκάηεπζεο (last cum priority date) ηεο κεηνρήο ηεο
Σξάπεδαο ζην ΥΑΚ θαη ΥΑ πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Γηθαηψκαηνο Πξνηεξαηφηεηαο.

24 Μαΐνπ 2011

Ζκεξνκελία απφ ηελ νπνία νη κεηνρέο ζα δηαπξαγκαηεχνληαη ρσξίο ην Γηθαίσκα
Πξνηεξαηφηεηαο (ex- priority right date).

26 Μαΐνπ 2011

Ζκεξνκελία αξρείνπ (record date), ζην ηέινο ηεο νπνίαο θαηαγξάθνληαη ζηα αξρεία ηνπ
ΥΑΚ θαη ΥΑ ηα πξφζσπα ζηνπο νπνίνπο ζα παξαρσξεζεί ην Γηθαίσκα Πξνηεξαηφηεηαο.

3 Ηνπλίνπ 2011

Ζκεξνκελία απνζηνιήο επηζηνιψλ παξαρψξεζεο Γηθαησκάησλ Πξνηεξαηφηεηαο ζηνπο
Γηθαηνχρνπο Μεηφρνπο γηα εγγξαθή ζηελ έθδνζε Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Κεθαιαίνπ
(δελ ηζρχεη γηα κεηφρνπο θαηνίθνπο Δμαηξνχκελσλ Υσξψλ).

10 Ηνπλίνπ 2011

Έλαξμε πεξηφδνπ άζθεζεο Γηθαησκάησλ Πξνηεξαηφηεηαο θαη ηαπηφρξνλα έλαξμε
ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα ηπρφλ αδηάζεηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ
(δελ ηζρχεη γηα κεηφρνπο θαηνίθνπο Δμαηξνχκελσλ Υσξψλ).

1 Ηνπιίνπ 2011

Λήμε πεξηφδνπ άζθεζεο Γηθαησκάησλ Πξνηεξαηφηεηαο θαη πεξηφδνπ ππνβνιήο αηηήζεσλ
γηα ηπρφλ αδηάζεηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ.

8 Ηνπιίνπ 2011

Ζκεξνκελία απφθαζεο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ παξαρψξεζε ηπρφλ αδηάζεησλ
Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ θαη Ζκεξνκελία Έθδνζεο ησλ
Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ.

13 Ηνπιίνπ 2011

Ζκεξνκελία απνζηνιήο επηζηνιψλ παξαρψξεζεο γηα ηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα
Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ.

Ζ εκεξνκελία ζα
αλαθνηλσζεί απφ ην ΥΑΚ θαη
ΥΑ

Ζκεξνκελία έλαξμεο δηαπξαγκάηεπζεο Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Κεθαιαίνπ ζην ΥΑΚ
θαη ζην ΥΑ

Δληφο 10 Δξγάζηκσλ Ζκεξψλ απφ ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία άζθεζεο Γηθαησκάησλ Πξνηεξαηφηεηαο θαη ππνβνιήο
αηηήζεσλ γηα ηπρφλ αδηάζεηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ, ε Σξάπεδα ζα ππνβάιεη ηα απαξαίηεηα
Γηθαηνινγεηηθά ζηα δχν Υξεκαηηζηήξηα (ΥΑΚ θαη ΥΑ) γηα ηελ εηζαγσγή ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ
Κεθαιαίνπ.
Ζ εκεξνκελία έλαξμεο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζα αλαθνηλσζεί ζην
ΥΑΚ θαη ΥΑ, ζα δεκνζηεπζεί ζηνλ θππξηαθφ θαη ειιαδηθφ ηχπν θαη ζα είλαη εληφο πέληε Δξγάζηκσλ Ζκεξψλ απφ ηελ
εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο εηζαγσγήο ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ απφ ηα δχν Υξεκαηηζηήξηα.
εκεηψλεηαη φηη ην ρξνλνδηάγξακκα εμαξηάηαη θαη απφ αζηάζκεηνπο παξάγνληεο θαη ελδέρεηαη λα κεηαβιεζεί κε
αλαθνίλσζε ζην ΥΑΚ, ζην ΥΑ θαη ζηνλ εκεξήζην ηχπν.
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5.2

Γεληθά ηνηρεία Έθδνζεο Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ Αόξηζηεο
Γηάξθεηαο

Πξνζθεξόκελεο αμίεο

Μεηαηξέςηκα κε-ζσξεπηηθά αμηφγξαθα εληζρπκέλνπ θεθαιαίνπ αφξηζηεο
δηάξθεηαο („Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ‟, „ΜΑΔΚ‟)

Δπίηξνπνο

Με Έγγξαθν Δκπηζηεχκαηνο εκεξνκελίαο 9 Μαΐνπ 2011, ε Σξάπεδα δηφξηζε
νο

ηελ Omnium Corporate and Trustee Services Limited, Era House, 7 -12

νο

φξνθνο, Γηαγφξνπ 2, 1097 Λεπθσζία σο Δπίηξνπν (Trustee) ησλ ππφ έθδνζε
ΜΑΔΚ. Ο Δπίηξνπνο είλαη επηθνξηηζκέλνο κε ηελ επζχλε δηαθχιαμεο ησλ
δηθαησκάησλ ησλ θαηφρσλ ησλ ΜΑΔΚ θαη ησλ δηθαηνχρσλ ηφθνπ. Οη πξφλνηεο
ηνπ Δγγξάθνπ Δκπηζηεχκαηνο είλαη δεζκεπηηθέο γηα θάζε πξφζσπν ην νπνίν ζα
απνθηήζεη ΜΑΔΚ.
Ολνκαζηηθή αμία

€1 αλά ΜΑΔΚ

Τηκή έθδνζεο

ην άξηην (€1 αλά ΜΑΔΚ)

Σθνπόο έθδνζεο

Ζ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο βάζεο ηεο Σξάπεδαο κε Πξσηνβάζκην
Κεθάιαην, βνεζψληαο ζηε δηαηήξεζε ηζρπξψλ θαη αληαγσληζηηθψλ δεηθηψλ
θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη ηε ζηαδηαθή πξνζαξκνγή ζηνπο επεξρφκελνπο
θαλνληζκνχο απμεκέλσλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ ηεο Βαζηιείαο III.

Αλαινγία θαη κέγεζνο έθδνζεο



Έλα (1) ΜΑΔΚ νλνκαζηηθήο αμίαο €1,00 γηα θάζε πέληε (5) κεηνρέο ηεο
Σξάπεδαο



πλνιηθφ πνζφ έθδνζεο €294.056.786

Ζ παξνχζα πξνζθνξά απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο κεηφρνπο ηεο Σξάπεδαο πνπ
ζα

είλαη

εγγεγξακκέλνη,

ηφζν

ζην

Κεληξηθφ

Απνζεηήξην/Μεηξψν

ηνπ

Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ («ΥΑΚ») φζν θαη ζην χζηεκα Άπισλ Σίηισλ
(«ΑΣ») ησλ Διιεληθψλ Υξεκαηηζηεξίσλ Α.Δ («ΔΥΑΔ»), ζηηο 26 Μαΐνπ 2011
(εκεξνκελία αξρείνπ / record date).
Ζ παξνχζα δεκφζηα πξνζθνξά δελ απεπζχλεηαη κε θαλέλα ηξφπν ή ηχπν
(έγγξαθν ή άιιν), άκεζα ή έκκεζα, εληφο ή πξνο ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ηνλ
Καλαδά, ηελ Απζηξαιία, ηε Νφηην Αθξηθή, ηελ Ηαπσλία ή νπνηαδήπνηε άιιε
εμαηξνχκελε ρψξα (“Δμαηξνχκελεο Υψξεο”).
Γηάξθεηα
Δπηηόθην θαη πιεξσκή ηόθσλ

Αφξηζηε δηάξθεηα, ρσξίο εκεξνκελία ιήμεο.


Σα ΜΑΔΚ ζα θέξνπλ ζηαζεξφ επηηφθην 7% εηεζίσο



Ο ηφθνο ζα ππνινγίδεηαη ζε βάζε έηνπο 360 κεξψλ θαη ζα θαηαβάιιεηαη
ζε ηξηκεληαία βάζε αθνχ απνθφπηνληαη νη αλάινγεο εηζθνξέο ή/θαη
θνξνινγίεο ζχκθσλα κε ηνπο εθάζηνηε ηζρχνληεο λφκνπο



Σα ΜΑΔΚ δε ζα θέξνπλ ηφθν απφ ηελ εκεξνκελία εμαγνξάο/αθχξσζήο
ηνπο. ε πεξίπησζε άζθεζεο ηνπ Γηθαηψκαηνο Μεηαηξνπήο απφ ηνλ
Κάηνρν, θάζε ΜΑΔΚ παχεη λα θέξεη ηφθν απφ ηελ Ζκεξνκελία Πιεξσκήο
Σφθνπ πνπ ακέζσο πξνεγείηαη ηεο ζρεηηθήο εκεξνκελίαο κεηαηξνπήο



Ο ηφθνο ζα πιεξψλεηαη κφλν απφ δηαλεκεηέα απνζεκαηηθά (distributable
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items).
Μεηαηξνπή ζε κεηνρέο ζηελ επηινγή

Οη Κάηνρνη ΜΑΔΚ ζα έρνπλ ηελ επηινγή λα ηα κεηαηξέςνπλ ζε ζπλήζεηο

ηνπ θαηόρνπ ΜΑΔΚ

κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο ζηηο αθφινπζεο εκεξνκελίεο θαη φξνπο:


Πξψην 15λζήκεξν Μαξηίνπ, Μαΐνπ, επηεκβξίνπ θαη Ννεκβξίνπ θάζε
έηνπο, κε πξψηε Πεξίνδν Μεηαηξνπήο ηελ 1-15 επηεκβξίνπ 2011 θαη
ηειεπηαία ηελ 1-15 Μαΐνπ 2016.



Ζ Σηκή Μεηαηξνπήο γηα φιεο ηηο Πεξηφδνπο Μεηαηξνπήο είλαη €1,80 αλά
ζπλήζε

κεηνρή

ηεο

Σξάπεδαο

(θαη

ζα

ππφθεηηαη

ζε

ζπλήζεηο

αλαπξνζαξκνγέο γηα εηαηξηθέο πξάμεηο, κε ειάρηζηε ηηκή ηελ νλνκαζηηθή
αμία αλά ζπλήζε κεηνρή, ζήκεξα €0,85)


Ζ αλαινγία κεηαηξνπήο ζα πξνθχπηεη κε δηαίξεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο
ησλ ΜΑΔΚ κε ηελ ηζρχνπζα Σηκή Μεηαηξνπήο

Δάλ

κεηά

ηελ

παξέιεπζε

ηεο

ηειεπηαίαο

Πεξηφδνπ

Μεηαηξνπήο,

ε

ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ηεο κεηνρήο είλαη πςειφηεξε απφ ηελ Σηκή Μεηαηξνπήο
ηεο ηειεπηαίαο Πεξηφδνπ Μεηαηξνπήο θαη ππάξρνπλ ΜΑΔΚ γηα ηα νπνία νη
Κάηνρνη ηνπο δελ έρνπλ αζθήζεη ην Γηθαίσκα Μεηαηξνπήο, ε ηξάπεδα ζα έρεη
ην δηθαίσκα, εληφο 45 εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο ηειεπηαίαο Πεξηφδνπ
Μεηαηξνπήο λα πξνβεί ζε απηφκαηε κεηαηξνπή ησλ ΜΑΔΚ ζε κεηνρέο,
εθφζνλ ππάξρεη ελδηαθέξνλ γηα αγνξά κεηνρψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ
ηέηνηα κεηαηξνπή ζε ηηκή πςειφηεξε απφ ηελ Σηκή Μεηαηξνπήο θαη κε βάζε
αλέθθιεηεο δεζκεχζεηο πνπ ζα ιάβεη ε Σξάπεδα πξνο ην ζθνπφ απηφ. ε
ηέηνηα πεξίπησζε, ε Σξάπεδα ζα πιεξψζεη ζηνπο Καηφρνπο ησλ ΜΑΔΚ ηελ
νλνκαζηηθή αμία ηνπ θεθαιαίνπ ηνπο ζπλ ηα θαζαξά έζνδα (κεηά ηελ αθαίξεζε
ησλ ζρεηηθψλ εμφδσλ) απφ ηελ πψιεζε ησλ κεηνρψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ
ηελ απηφκαηε κεηαηξνπή.
Πξώηε Πεξίνδνο Μεηαηξνπήο

1 έσο 15 επηεκβξίνπ 2011

Τειεπηαία Πεξίνδνο Μεηαηξνπήο

1 έσο 15 Μαΐνπ 2016

Γηθαίσκα Δμαγνξάο

Σα ΜΑΔΚ κπνξνχλ θαη΄ επηινγή θαη κε πξσηνβνπιία ηεο Σξάπεδαο λα
εμαγνξαζηνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία, καδί κε
νπνηνπζδήπνηε δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο, ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2016 ή ζε
νπνηαδήπνηε Ζκεξνκελία Πιεξσκήο Σφθνπ πνπ έπεηαη, θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο
Κεληξηθήο Σξάπεδαο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα αληηθαηαζηαζνχλ κε
Πξσηνβάζκην Κεθάιαην ίζεο ή θαιχηεξεο πνηφηεηαο, εθηφο αλ ε Κεληξηθή
Σξάπεδα θξίλεη φηη ε Σξάπεδα ζα εμαθνινπζεί λα δηαζέηεη ηθαλνπνηεηηθή
επάξθεηα θεθαιαίνπ θαη/ή θεξεγγπφηεηα θαη/ή πγηή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε γηα ην
πξνβιεπφκελν κέιινλ. ΜΑΔΚ πνπ ζα εμαγνξαζηνχλ απφ ηελ Σξάπεδα
αθπξψλνληαη θαη ε Σξάπεδα παχεη λα έρεη νπνηεζδήπνηε ππνρξεψζεηο ζρεηηθά
κε απηά.

Aγνξά (Purchase Option)

Ζ Σξάπεδα κπνξεί (κε ηελ απαηηνπκέλε πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο Κεληξηθήο
Σξάπεδαο θαη ζην βαζκφ πνπ επηηξέπεηαη απφ ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο ηεο
Κεληξηθήο Σξάπεδαο) ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν λα πξνβεί ζε αγνξά ΜΑΔΚ κε
νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη ζε νπνηαδήπνηε ηηκή. ΜΑΔΚ πνπ ζα αγνξαζηνχλ απφ
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ηελ Σξάπεδα κπνξνχλ λα θξαηεζνχλ, επαλεθδνζνχλ, επαλαπσιεζνχλ, ή κε
επηινγή ηεο Σξάπεδαο λα αθπξσζνχλ.
Οπνηεζδήπνηε ελέξγεηεο ηεο Σξάπεδαο ζηα πιαίζηα ηνπ φξνπ απηνχ δελ ζα
γίλνληαη θαηά παξάβαζε ηνπ Πεξί ησλ Πξάμεσλ Πξνζψπσλ πνπ θαηέρνπλ
Δκπηζηεπηηθέο

Πιεξνθνξίεο

θαη

ησλ

Πξάμεσλ

Υεηξαγψγεζεο

Αγνξάο

(Καηάρξεζεο Αγνξάο) Νφκνπ ηνπ 2005 – Ν116(Η) 2005 θαη νχηε ε Σξάπεδα ζα
πξνβαίλεη ζε δεκηνπξγία αγνξάο (market marking) εθηφο θαη αλ απηφ
επηηξέπεηαη κε βάζε ζρεηηθέο πξφλνηεο πηζαλήο κειινληηθήο λνκνζεζίαο ζηελ
Κχπξν γηα ην ζεζκφ ηνπ Δηδηθνχ Γηαπξαγκαηεπηή (Market Maker)
Πξνηεξαηόηεηα (Subordination)

Σα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ αφξηζηεο δηάξθεηαο
απνηεινχλ

άκεζεο,

κε

εμαζθαιηζκέλεο,

ειάζζνλνο

πξνηεξαηφηεηαο

(subordinated) αμίεο / ππνρξεψζεηο ηεο Σξάπεδαο θαη θαηαηάζζνληαη ζε ίζε
πξνηεξαηφηεηα (rank pari passu) πξνο ηηο αμηψζεηο άιισλ εθδφζεσλ
αμηνγξάθσλ θεθαιαίνπ αφξηζηεο δηάξθεηαο ηεο Σξάπεδαο πνπ θαηαηάζζνληαη
ζην Πξσηνβάζκην Κεθάιαην, ρσξίο νπνηαδήπνηε πξνηίκεζε κεηαμχ ηνπο.
Σα δηθαηψκαηα θαη νη αμηψζεηο ησλ θαηφρσλ ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ
Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ:
(i) είλαη ίζεο πξνηεξαηφηεηαο πξνο ηηο αμηψζεηο άιισλ πθηζηάκελσλ ή
κειινληηθψλ εθδφζεσλ ηεο Σξάπεδαο πνπ θαηαηάζζνληαη ζην Πξσηνβάζκην
Κεθάιαην ή πιεξνχλ ηα θξηηήξηα γηα ζπκπεξίιεςε ζην Πξσηνβάζκην Κεθάιαην
ή

εθθξάδνληαη

σο

λα

είλαη

ίζεο

πξνηεξαηφηεηαο

κε

ηα

ΜΑΔΚ,

πεξηιακβαλνκέλσλ, ρσξίο πεξηνξηζκφ, ησλ αμηνγξάθσλ θεθαιαίνπ πνπ έρνπλ
ήδε εθδνζεί απφ ηελ Σξάπεδα.
(ii) είλαη ειάζζνλνο πξνηεξαηφηεηαο (subordinated) πξνο ηα δηθαηψκαηα θαη
αμηψζεηο ησλ Πηζησηψλ ηεο Σξάπεδαο, πνπ είλαη:
-θαηαζέηεο ή άιινη πηζησηέο ησλ νπνίσλ νη αμηψζεηο δελ είλαη ειάζζνλνο
πξνηεξαηφηεηαο σο πξνο ηηο αμηψζεηο ησλ θαηαζεηψλ
-πηζησηέο

ησλ

νπνίσλ

νη

αμηψζεηο

είλαη

ειάζζνλνο

πξνηεξαηφηεηαο

(subordinated) πιελ εθείλσλ ησλ νπνίσλ νη αμηψζεηο είλαη ίζεο πξνηεξαηφηεηαο
(rank pari passu) κε ηηο αμηψζεηο ησλ Καηφρσλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ
Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ
-θάηνρνη ρξενγξάθσλ ηεο Σξάπεδαο ησλ νπνίσλ νη αμηψζεηο είλαη ειάζζνλνο
πξνηεξαηφηεηαο (subordinated)
(iii) έρνπλ πξνηεξαηφηεηα κφλν έλαληη ησλ κεηφρσλ ηεο Σξάπεδαο.
Πξναηξεηηθή Δπηινγή Αθύξσζεο

Αλ ε Σξάπεδα θαζ‟ νηνλδήπνηε ρξφλν, πξηλ απφ νπνηαδήπνηε Ζκεξνκελία

Πιεξσκήο Τόθνπ

Πιεξσκήο Σφθνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ θεξεγγπφηεηα θαζψο θαη ηελ
νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε, δηαπηζηψζεη φηη δελ ηθαλνπνηεί ηε ζρεηηθή
θεθαιαηαθή επάξθεηα, φπσο απηή νξίδεηαη απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Κχπξνπ
θαη/ή ε πιεξσκή ηφθνπ ζα έρεη σο απνηέιεζκα λα παχζεη λα ηθαλνπνηεί ηελ
πξναλαθεξφκελε θεθαιαηαθή επάξθεηα θαη/ή επεξεάδεηαη δπζκελψο ε
θεξεγγπφηεηα θαη/ή ε νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε γηα ην πξνβιεπηφ κέιινλ, ηφηε
κπνξεί θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο, λα επηιέμεη λα αθπξψζεη ηελ Πιεξσκή
Σφθνπ ζε κε ζσξεπηηθή βάζε γηα απεξηφξηζηε ρξνληθή πεξίνδν ζηα πιαίζηα
φκσο πεξηνξηζκψλ γηα κέξηζκα θαη θεθάιαην. Οπνηαδήπνηε Αθπξσζείζα
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Πιεξσκή Σφθνπ δε ζα νθείιεηαη θαη δε ζα θαζίζηαηαη πιεξσηέα απφ ηελ
Σξάπεδα. ε πεξίπησζε Αθχξσζεο Πιεξσκήο Σφθνπ, ε Σξάπεδα δε ζα
ζεσξείηαη φηη πεξηήιζε ζε γεγνλφο αζέηεζεο ππνρξέσζεο θαη νη Κάηνρνη ησλ
ΜΑΔΚ δε ζα έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο γηα εθθαζάξηζε ή δηάιπζε ηεο
Σξάπεδαο.
Υπνρξεσηηθή

Αλ πξηλ απφ νπνηαδήπνηε Ζκεξνκελία Πιεξσκήο Σφθνπ ε Σξάπεδα δελ ηεξεί

Αθύξσζε ΠιεξσκήοΤόθνπ

ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηεο θεξεγγπφηεηαο φπσο νξίδνληαη απφ ηελ Κεληξηθή
Σξάπεδα, ή δελ δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα δηαλεκεηέα απνζεκαηηθά ηφηε ε
Σξάπεδα ππνρξεσηηθά ζα αθπξψζεη ηελ Πιεξσκή Σφθσλ ζηα ΜΑΔΚ. Ζ
Κεληξηθή Σξάπεδα δπλαηφλ λα απαηηήζεη, θαηά δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα, ηελ
Aθχξσζε Πιεξσκήο Σφθνπ, ζηε βάζε αμηνιφγεζεο ηεο θεξεγγπφηεηαο θαη ηεο
νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο Σξάπεδαο ηα επφκελα ηξία ρξφληα.

Υπνρξεσηηθή κεηαηξνπή ΜΑΔΚ ζε

ε πεξίπησζε πνπ επηζπκβεί νπνηνδήπνηε Γεγνλφο Έθηαθηεο Αλάγθεο

ζπλήζεηο κεηνρέο ηεο Τξάπεδαο

Κεθαιαίνπ ή Γεγνλφο Βησζηκφηεηαο (πεξηγξάθνληαη πην θάησ) ηα ΜΑΔΚ ζα
κεηαηξέπνληαη ππνρξεσηηθά ζε ζπλήζεηο κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο, ζηελ Σηκή
Τπνρξεσηηθήο Μεηαηξνπήο (πεξηγξάθεηαη πην θάησ).
Γεγνλόο Έθηαθηεο Αλάγθεο Κεθαιαίνπ (Contingency Event): ζα ζεσξείηαη
φηη έρεη επηζπκβεί φηαλ ε Σξάπεδα δψζεη εηδνπνίεζε είηε
(i)

φηη ην χςνο ησλ Βαζηθψλ Πξσηνβάζκησλ Κεθαιαίσλ / Core Tier 1 Ratio
κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ πξνλνηψλ ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ σο απηή ζα
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε είλαη ρακειφηεξν ηνπ 5% ή θαηά ή
κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ σο απηή ζα πηνζεηεζεί απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε ην χςνο ησλ Κνηλψλ Πξσηνβάζκησλ Κεθαιαίσλ /
Common Equity Tier 1 Ratio είλαη ρακειφηεξν ηνπ ειάρηζηνπ πνζνζηνχ
πνπ ζα έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ή

(ii)

φηαλ ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ θαζνξίζεη φηη ε Σξάπεδα βξίζθεηαη
ζε κε ζπκκφξθσζε κε ηα απαηηνχκελα θαλνληζηηθά φξηα ηνπ Γείθηε
Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο ηξαπεδηθνχο
θαλνληζκνχο.

Ζ Σξάπεδα, θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο θεξεγγπφηεηαο θαζψο θαη ηεο νηθνλνκηθήο
ηεο ζέζεο θαη ζπλέπεηα πξαγκαηηθψλ ή αλακελφκελσλ γεγνλφησλ, κπνξεί λα
θξίλεη, ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ, ή ε Κεληξηθή
Σξάπεδα δπλαηφλ λα απαηηήζεη, θαηά ηε δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα, φηη πηζαλφλ ε
Σξάπεδα λα παχζεη ζην άκεζν κέιινλ λα ηθαλνπνηεί ηα ειάρηζηα απνδεθηά φξηα
ηνπ

δείθηε

Βαζηθψλ

Πξσηνβάζκησλ

Κεθαιαίσλ,

ηνπ

δείθηε

Κνηλψλ

Πξσηνβάζκησλ Κεθαιαίσλ ή ηνπ Γείθηε Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο, αλάινγα κε
ηελ πεξίπησζε, θαη γηα απηφ ην ιφγν ζα ζεσξεζεί φηη Γεγνλφο Έθηαθηεο
Αλάγθεο Κεθαιαίνπ έρεη επηζπκβεί.
Γεγνλόο Βησζηκόηεηαο (Viability Event): νξίδεηαη νπνηεδήπνηε:


ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ θξίλεη φηη ε ππνρξεσηηθή κεηαηξνπή ησλ
ΜΑΔΚ θαη άιισλ αμηψλ, πνπ κε βάζε ηνπο φξνπο ηνπο δπλαηφλ λα
κεηαηξαπνχλ ζε ζπλήζεηο κεηνρέο ζε Γεγνλφο Βησζηκφηεηαο, είλαη
αλαγθαία γηα βειηίσζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηεο Σξάπεδαο θαη ζα
ζπκβάιεη ζηε δηαηήξεζε ηεο θεξεγγπφηεηαο ηεο Σξάπεδαο, θαη/ή
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ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ θξίλεη φηη ε Σξάπεδα ζα ρξεηαζηεί
θξαηηθή βνήζεηα γηα (i) ηε δηαηήξεζε ηεο θεξεγγπφηεηαο ηεο ή (ii) απνθπγή
ηνπ ελδερφκελνπ πηψρεπζήο ηεο ή (iii) δελ είλαη ζε ζέζε λα απνπιεξψζεη
ζεκαληηθφ κέξνο ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο, ή



ζε άιιεο παξφκνηεο θαηαζηάζεηο

Τηκή Υπνρξεσηηθήο Μεηαηξνπήο: Ζ Σηκή Τπνρξεσηηθήο Μεηαηξνπήο ζα
ππνινγίδεηαη ζαλ πνζνζηφ 90% επί ηεο κεζνζηαζκηθήο ηηκήο ηεο κεηνρήο ηεο
Σξάπεδαο πεξηφδνπ 20 Δξγάζηκσλ Ζκεξψλ πνπ ζα πξνεγεζνχλ ηεο
εηδνπνίεζεο

Γεγνλφηνο

Έθηαθηεο

Αλάγθεο

Κεθαιαίνπ

ή

Γεγνλφηνο

Βησζηκφηεηαο, κε ειάρηζηε ηηκή ηελ νλνκαζηηθή αμία αλά ζπλήζε κεηνρή
(ζήκεξα €0,85). Ζ αλαινγία κεηαηξνπήο ζα πξνθχπηεη κε δηαίξεζε ηεο
νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ ΜΑΔΚ κε ηελ ηζρχνπζα Σηκή Τπνρξεσηηθήο
Μεηαηξνπήο.
Πεξηνξηζκνί κεξίζκαηνο θαη

Αλ ε Σξάπεδα δελ θαηαβάιεη πιεξσκή ηφθνπ ηφηε:

θεθαιαίνπ

(α) δε δχλαηαη λα αλαθνηλψζεη, θαηαβάιεη θαη δηαλείκεη κέξηζκα ή λα πξνβεί ζε
νπνηαδήπνηε πιεξσκή πάλσ ζηηο εθδνκέλεο ζπλήζεηο κεηνρέο ή ζε
νπνηνδήπνηε Πξσηνβάζκην Κεθάιαηφ ηεο
(β) δε δχλαηαη λα απνπιεξψζεη, αγνξάζεη ή επαλαγνξάζεη ή άιισο πσο
απνθηήζεη ην κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην (εθηφο ζε πεξίπησζε πνπ ηέηνηεο κεηνρέο ή
αμίεο πνπ απνπιεξψλνληαη, αγνξάδνληαη ή απνθηψληαη, αληηθαζίζηαληαη κε
έθδνζε κεηνρψλ ή αμηψλ αθξηβψο ηζφπνζνπ αζξνηζηηθψο νλνκαζηηθνχ πνζνχ
θαη ηεο ίδηαο πξνηεξαηφηεηαο (of equal ranking) ζε πεξίπησζε δηάιπζεο ή φζνλ
αθνξά δηαλνκή ή θαηαβνιή κεξίζκαηνο / ή νπνησλδήπνηε πνζψλ ζε απηέο ηηο
κεηνρέο ή αμίεο πνπ εμαγνξάδνληαη, αγνξάδνληαη ή απνθηψληαη)
(γ) λα αλαθνηλψζεη ή θαηαβάιεη νπνηαδήπνηε δηαλνκή ή πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε
πιεξσκή (πεξηιακβαλνκέλεο ηεο απνπιεξσκήο, εμαγνξάο, ή επαλαγνξάο)
νπνησλδήπνηε αμηψλ Πξσηνβάζκηνπ Κεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο εθηφο θαη αλ (i)
ζην βαζκφ πνπ κε βάζε ηνπο φξνπο έθδνζεο ησλ ΜΑΔΚ δελ ππάξρεη επρέξεηα
γηα ηέηνηα πιεξσκή ή θαηαβνιή ή (ii) ζην βαζκφ πνπ κε βάζε ηελ παξάγξαθν
απηή ηα ΜΑΔΚ ζα παχζνπλ λα ζεσξνχληαη αμίεο Πξσηνβάζκηνπ Κεθαιαίνπ γηα
ηελ Σξάπεδα κε βάζε νπνηεζδήπνηε κειινληηθέο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο θαη
λνκνζεζίεο.

Δπηπξόζζεηεο Δθδόζεηο

Ζ Σξάπεδα δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνρσξήζεη ρσξίο ηελ έγθξηζε ησλ
θαηφρσλ ησλ ΜΑΔΚ ζηελ έθδνζε επηπξφζζεησλ αμηνγξάθσλ θεθαιαίνπ
αφξηζηεο δηάξθεηαο πνπ θαηαηάζζνληαη ζε ίζε πξνηεξαηφηεηα (rank pari passu)
κε ηα ΜΑΔΚ. Σα επηπξφζζεηα αμηφγξαθα θεθαιαίνπ κπνξνχλ λα απνηεινχλ
επέθηαζε ηεο έθδνζεο ΜΑΔΚ νχησο ψζηε λα ζεσξνχληαη φηη απνηεινχλ θνηλή
έθδνζε. Οπνηαδήπνηε ηέηνηα επηπξφζζεηε έθδνζε ζα θαιχπηεηαη κε ηελ
αλάινγε πξνζζήθε ζην Έγγξαθν Δκπηζηεχκαηνο πνπ δηέπεη ηελ έθδνζε
ΜΑΔΚ. Ζ Σξάπεδα έρεη επίζεο ην δηθαίσκα, ρσξίο ηελ έγθξηζε ησλ Καηφρσλ
ΜΑΔΚ, λα πξνβεί ζε έθδνζε νπνησλδήπνηε άιισλ αμηνγξάθσλ θεθαιαίνπ ή
ρξενγξάθσλ ή άιισλ ηίηισλ, κε φξνπο σο πξνο ηελ πξνηεξαηφηεηα, επηηφθην,
ππέξ ην άξηην πνζφ / κε έθπησζε, ή εμαγνξά / απνπιεξσκή ή άιισο πσο,
φπσο ε Σξάπεδα ήζειε θξίλεη ζθφπηκν.
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Ννκνζεηηθέο / θαλνληζηηθέο αιιαγέο

Αλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Σξάπεδαο, νπνηαδήπνηε αιιαγή ή πξνηεηλφκελε αιιαγή
ζε Νφκνπο, ή ζε ζρεηηθνχο Καλνληζκνχο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ

ησλ

θνξνινγηθψλ

λφκσλ

θαη

θαλνληζκψλ

έρεη

δπζκελείο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο γηα ηελ Σξάπεδα ζε φηη αθνξά ηελ έθδνζε
ΜΑΔΚ, ή αλ ηα ΜΑΔΚ δε ζεσξνχληαη πιένλ απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα σο
Πξσηνβάζκην

Κεθάιαην,

ε

πξνεγνχκελεο

έγθξηζεο

ηεο

Σξάπεδα
Κεληξηθήο

κπνξεί,

ππφ

Σξάπεδαο

ηελ

(αιιά

πξνυπφζεζε
ρσξίο

θακηά

απαηηνχκελε έγθξηζε απφ ηνπο Καηφρνπο), έρνληαο φκσο δψζεη εηδνπνίεζε
ζηνλ Δπίηξνπν θαη ζηνπο Καηφρνπο λα πξνβεί ζηηο εμήο ελέξγεηεο:
(i) λα αληαιιάμεη ηα ΜΑΔΚ κε έθδνζε λέσλ αμηψλ Πξσηνβάζκηνπ Κεθαιαίνπ
ίζεο ή θαιχηεξεο πνηφηεηαο
(ii) λα εμαγνξάζεη ζηελ νλνκαζηηθή αμία ζε κεηξεηά νιφθιεξν ην πνζφ ΜΑΔΚ
αθνχ θαηαβιεζνχλ νη δεδνπιεπκέλνη ηφθνη
(iii) λα πξνβεί ζε αιιαγή φξσλ έηζη ψζηε λα ινγίδεηαη σο Πξσηνβάζκην
Κεθάιαην απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ.
Απνζεκαηηθό γηα θάιπςε δεκηώλ

Αλ ε Σξάπεδα θαηαζηεί κε θεξέγγπα (insolvent), νπνηαδήπνηε πνζά πνπ ζα
ήηαλ ζε άιιε πεξίπησζε πιεξσηέα ζε ζρέζε κε ηα ΜΑΔΚ ζα παξακείλνπλ
δηαζέζηκα γηα λα θαιχςνπλ ηηο δεκηέο ηεο Σξάπεδαο.

Σπκςεθηζκόο

Σεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, θαλέλαο Κάηνρνο
ΜΑΔΚ δε δχλαηαη λα αζθήζεη ή λα αμηψζεη νπνηνδήπνηε δηθαίσκα
ζπκςεθηζκνχ αλαθνξηθά κε νπνηνδήπνηε πνζφ νθείιεηαη απφ ηελ Σξάπεδα
πνπ πξνθχπηεη απφ ή ζε ζρέζε κε ηα ΜΑΔΚ θαη θάζε Κάηνρνο ζα ζεσξείηαη φηη
έρεη απνπνηεζεί νπνησλδήπνηε ηέηνησλ δηθαησκάησλ ζπκςεθηζκνχ.

Γηαπξαγκάηεπζε

Ζ Σξάπεδα πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο γηα ηελ εηζαγσγή ησλ ΜΑΔΚ ζην
Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ θαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ.
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5.3
5.3.1

ξνη Έθδνζεο Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ Αόξηζηεο Γηάξθεηαο
Έθδνζε Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Κεθαιαίνπ

Καηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Σξάπεδαο ηεο 11

εο

Ννεκβξίνπ 2010, απνθαζίζζεθε φπσο ε Σξάπεδα

πξνβεί ζε έθδνζε κέρξη €660 εθ. Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Κεθαιαίνπ. ε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο
Σξάπεδαο πνπ ιήθζεθε ζηηο 13 Απξηιίνπ 2011 απνθαζίζηεθε ε έθδνζε κέρξη €294.056.786 Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ
Κεθαιαίνπ, κέξνο ησλ κέρξη €660 εθ. Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ πνπ είραλ απνθαζηζζεί απφ ην
εο

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο 11 Ννεκβξίνπ 2010, ηα νπνία πξνζθέξνληαη κε ην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν.
ε φινπο ηνπο κεηφρνπο ηεο Σξάπεδαο πνπ ζα είλαη εγγεγξακκέλνη, ηφζν ζην Κεληξηθφ Απνζεηήξην/Μεηξψν ηνπ
Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ («ΥΑΚ») φζν θαη ζην χζηεκα Άπισλ Σίηισλ («ΑΣ») ησλ Διιεληθψλ Υξεκαηηζηεξίσλ Α.Δ
(«ΔΥΑΔ»), ζηηο 26 Μαΐνπ 2011 (Ζκεξνκελία Αξρείνπ / Record Date), ζα παξαρσξεζεί Γηθαίσκα Πξνηεξαηφηεηαο ην νπνίν
αλαινγεί ζε έλα (1) Μεηαηξέςηκν Αμηφγξαθν Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ γηα θάζε πέληε (5) κεηνρέο πνπ ζα θαηέρνπλ. Καηά ηελ
άζθεζε ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηεξαηφηεηαο θιαζκαηηθά ππφινηπα Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζα
αγλννχληαη.
Σα Γηθαηψκαηα Πξνηεξαηφηεηαο είλαη κεηαβηβάζηκα ζε ηξίηα πξφζσπα, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, φκσο δελ ζα
απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ζπλαιιαγψλ ηνπ ΥΑΚ θαη ηνπ ΥΑ.
Απφ ηηο 24 Μαΐνπ 2011 νη κεηνρέο ζα δηαπξαγκαηεχνληαη ρσξίο ην Γηθαίσκα Πξνηεξαηφηεηαο γηα απφθηεζε Μεηαηξέςηκσλ
ε

Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ (ex-priority right date). Χο εθ ηνχηνπ, ε Ζκεξνκελία Αξρείνπ είλαη ε 26 Μαΐνπ 2011,
δειαδή νη επελδπηέο πνπ ζα αγνξάζνπλ κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο κέρξη ηε ιήμε ηεο ζπλεδξίαο ηνπ ΥΑΚ θαη ΥΑ ζηηο 23 Μαΐνπ
2011 ζα έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο κε βάζε ην Γηθαίσκα Πξνηεξαηφηεηαο πνπ ζα ηνπο παξαρσξεζεί ζηελ έθδνζε
Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο.
ε πεξίπησζε ηπρφλ κε θάιπςεο ηεο ζπλνιηθήο έθδνζεο ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ απφ
ηνπο Γηθαηνχρνπο, ζα αθνινπζεζεί δηαδηθαζία ππνβνιήο αλέθθιεησλ αηηήζεσλ, ζε Διιάδα θαη Κχπξν, απφ
ελδηαθεξφκελνπο επελδπηέο (κεηφρνπο ή κε), παξάιιεια κε ηελ πεξίνδν άζθεζεο ηνπ Γηθαηψκαηνο Πξνηεξαηφηεηαο απφ
ηνπο Γηθαηνχρνπο γηα ηελ απφθηεζε Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ. Αηηήζεηο κπνξνχλ λα ππνβάινπλ
ελδηαθεξφκελνη επελδπηέο, κέηνρνη ή κε, θαηαβάιινληαο ην αληίζηνηρν πνζφ ηεο απαηηνχκελεο αληηπαξνρήο. Σν Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην ηεο Σξάπεδαο, ζα πξνβεί ζε ηπρφλ δηάζεζε αδηαζέησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζηα
πιαίζηα ησλ ελ ιφγσ αηηήζεσλ θαηά ηε δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα.
ε πεξίπησζε πνπ κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ άζθεζεο ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηεξαηφηεηαο θαη ηεο ηπρφλ ηθαλνπνίεζεο ησλ
αλέθθιεησλ αηηήζεσλ γηα αδηάζεηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ, σο αλσηέξσ εμαθνινπζνχλ λα
παξακέλνπλ αδηάζεηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Σξάπεδαο, ζα πξνβεί ζε
ηπρφλ δηάζεζε αδηαζέησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ, θαηά ηε δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα, πξνο φθεινο
ηεο Σξάπεδαο εληφο δεθαηεζζάξσλ (14) εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο γηα εγγξαθή ζηελ
έθδνζε Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ζηελ ηηκή πνπ δηελεξγείηαη ε πξνζθνξά
πξνο ηνπο Γηθαηνχρνπο.
Σν χςνο ηεο έθδνζεο ζα δηακνξθσζεί ζχκθσλα κε ην πνζνζηφ ηεο ηειηθήο θάιπςεο.
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5.3.2


Μέγεζνο Έθδνζεο, Σίηινη, Ολνκαζηηθή Αμία θαη Τπνδηαίξεζε.

Μέγεζνο Έθδνζεο

Μέρξη €294.056.786 (294.056.786 Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ).


Ολνκαζηηθή Αμία

€1 γηα θάζε έλα Μεηαηξέςηκν Αμηφγξαθν Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ.


Σηκή Έθδνζεο

€1 γηα θάζε έλα Μεηαηξέςηκν Αμηφγξαθν Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ (ζην άξηην).


Σίηινη

Ζ Σξάπεδα πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θαη έρεη ππνβάιεη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζην ΥΑΚ θαη ζην ΥΑ γηα
ηελ εηζαγσγή ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ. Νννπκέλνπ φηη εμαζθαιηζηνχλ νη ζρεηηθέο εγθξίζεηο
θαη απφ ηηο δχν αξκφδηεο αξρέο, ηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζα εηζαρζνχλ θαη ζα ηπγράλνπλ
δηαπξαγκάηεπζεο ζην ΥΑΚ θαη ζην ΥΑ.
Δθφζνλ εηζαρζνχλ ζην ΥΑΚ θαη ζην ΥΑ, ην κεηξψν ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζα ηεξείηαη ζε
άπιε κνξθή απφ ην Κεληξηθφ Μεηξψν / Απνζεηήξην ηνπ ΥΑΚ θαη ην χζηεκα Άπισλ Σίηισλ (ΑΣ) ησλ ΔΥΑΔ.

5.3.3

Δμαζθάιηζε (Status) θαη Πξνηεξαηόηεηα Καηάηαμεο (Subordination)

(α)

Καζεζηώο Δμαζθάιηζεο (Status) θαη Πξνηεξαηόηεηα Καηάηαμεο (Subordination) ησλ Μεηαηξέςηκσλ
Αμηνγξάθσλ Κεθαιαίνπ
Σα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ Αφξηζηεο Γηάξθεηαο απνηεινχλ άκεζεο, κε εμαζθαιηζκέλεο,
ειάζζνλνο πξνηεξαηφηεηαο (subordinated) αμίεο / ππνρξεψζεηο ηεο Σξάπεδαο θαη θαηαηάζζνληαη ζε ίζε
πξνηεξαηφηεηα (rank pari passu) πξνο ηηο αμηψζεηο άιισλ εθδφζεσλ αμηνγξάθσλ θεθαιαίνπ αφξηζηεο δηάξθεηαο
ηεο Σξάπεδαο πνπ θαηαηάζζνληαη ζην Πξσηνβάζκην Κεθάιαην, ρσξίο νπνηαδήπνηε πξνηίκεζε κεηαμχ ηνπο.
Σα δηθαηψκαηα θαη νη αμηψζεηο ησλ θαηφρσλ ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ είλαη
ειάζζνλνο πξνηεξαηφηεηαο σο πεξηγξάθεηαη ζηνλ Όξν (β) πην θάησ θαη:
(i)

είλαη ίζεο πξνηεξαηφηεηαο πξνο ηηο αμηψζεηο άιισλ πθηζηάκελσλ ή κειινληηθψλ εθδφζεσλ ηεο Σξάπεδαο
πνπ θαηαηάζζνληαη ζην Πξσηνβάζκην Κεθάιαην ή πιεξνχλ ηα θξηηήξηα γηα ζπκπεξίιεςε ζην
Πξσηνβάζκην Κεθάιαην ή εθθξάδνληαη σο λα είλαη ίζεο πξνηεξαηφηεηαο κε ηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα
Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ, ρσξίο πεξηνξηζκφ, ησλ αμηνγξάθσλ θεθαιαίνπ πνπ έρνπλ
ήδε εθδνζεί απφ ηελ Σξάπεδα

(ii)

είλαη ειάζζνλνο πξνηεξαηφηεηαο (subordinated) πξνο ηα δηθαηψκαηα θαη αμηψζεηο ησλ πηζησηψλ ηεο
Σξάπεδαο πνπ είλαη:
οηη ονξπ οσ οαηεηφηαξεηνξπ ονλνζζάιε ηαλίε λεδ οηεζψημα ην λσίνπν λση οέησηζηπ ηνιιά ή οεηέζαηαθ־
αμηψζεηο ησλ θαηαζεηψλ
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λση λσλίεθε λειπ ,(detanidrobus) οαηεηφηαξεηνξπ ονλνζζάιε ηαλίε οηεζψημα ην λσίνπν λση οέησηζηπ־
νπνίσλ νη αμηψζεηο είλαη ίζεο πξνηεξαηφηεηαο (rank pari passu) κε ηηο αμηψζεηο ησλ θαηφρσλ
Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ
οαηεηφηαξεηνξπ ονλνζζάιε ηαλίε οηεζψημα ην λσίνπν λση οαδεπάξΣ οεη λσθάξγνεξρ ηνρνηάθ־
(subordinated)

(β)

(iii)

έρνπλ πξνηεξαηφηεηα κφλν έλαληη ησλ κεηφρσλ ηεο Σξάπεδαο.

(i)

ξνο Πιεξσκήο από ηελ Σξάπεδα

Σα δηθαηψκαηα θαη νη αμηψζεηο ησλ Καηφρσλ θαη ησλ Γηθαηνχρσλ Σφθνπ είλαη δεπηεξεχνπζαο πξνηεξαηφηεηαο
(subordinated) έλαληη αμηψζεσλ ησλ Πηζησηψλ αλαθνξηθά κε πιεξσκέο ζε ζρέζε κε ηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα
Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο χπαξμεο δηαζεζίκσλ γηα πιεξσκή ζηνηρείσλ, ηεο
θεξεγγπφηεηαο (solvency) θαη ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο Σξάπεδαο θαηά ηελ Ζκεξνκελία Πιεξσκήο Σφθνπ.
Κακηά Πιεξσκή Σφθνπ ή απνπιεξσκή θεθαιαίνπ δε ζα πξαγκαηνπνηείηαη ή ζα θαζίζηαηαη πιεξσηέα, εθηφο αλ ε
Σξάπεδα δχλαηαη λα πξνβεί ζε ηέηνηα θαηαβνιή απφ δηαζέζηκα γηα πιεξσκή ζηνηρεία θαη λα δηαηεξεί ηελ
νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε θαζψο θαη ηελ απαηηνχκελε θεξεγγπφηεηα (solvency) ακέζσο κεηά απφ ηέηνηα πιεξσκή
θαη θαηά ηα επφκελα ηξία ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία ηέηνηαο πιεξσκήο. ηε βάζε αμηνιφγεζεο ηεο νηθνλνκηθήο
θαηάζηαζεο θαη ηεο θεξεγγπφηεηαο ηεο Σξάπεδαο ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ε Κεληξηθή Σξάπεδα δχλαηαη λα
απαηηήζεη ηελ Αθχξσζε Πιεξσκήο Σφθνπ ή θεθαιαίνπ.
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, ε Σξάπεδα ζα ζεσξείηαη φηη δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε
θεξεγγπφηεηα (solvency) αλ (α) είλαη ζε ζέζε λα απνπιεξψζεη ηηο νθεηιέο ηεο πξνο ηνπο Πηζησηέο φηαλ απηέο
θαζίζηαληαη απαηηεηέο, θαη (β) ηα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία ππεξβαίλνπλ ζε αμία ηηο Τπνρξεψζεηο ηεο (εθηφο ησλ
ππνρξεψζεψλ ηεο πξνο κε Πηζησηέο). Γηεπθξηλίδεηαη πσο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο φξνπ νπνηαδήπνηε
αλαθνξά ζε πιεξσκή ζε ζρέζε κε Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζα ζεσξείηαη φηη
πεξηιακβάλεη θαη ηελ αγνξά ηέηνησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ απφ ηελ Σξάπεδα.
ε πεξηπηψζεηο Αθχξσζεο Πιεξσκήο Σφθνπ ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο Δλφηεηαο 5.3.5, δελ ζα ζεσξείηαη φηη ε
Σξάπεδα πεξηήιζε ζε γεγνλφο αζέηεζεο ππνρξέσζεο θαη νη Κάηνρνη ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ
Κεθαιαίνπ δελ ζα έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο γηα εθθαζάξηζε ή δηάιπζε ηεο Σξάπεδαο.
ε πεξίπησζε Μεηαηξνπήο Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Κεθαιαίνπ, είηε θαη‟ επηινγή ηνπ Καηφρνπ ηνπο είηε ιφγσ
Τπνρξεσηηθήο Μεηαηξνπήο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, νη Κάηνρνη ησλ ζα
είλαη πιένλ κέηνρνη ηεο Σξάπεδαο θαη νη αμηψζεηο ηνπο ζα είλαη ίζεο δηαβάζκηζεο κε ηνπο κεηφρνπο ηεο.
Οη νξηζκνί “Πεξηνπζηαθά ηνηρεία” θαη “Τπνρξεψζεηο” παξαηίζεληαη ζηελ Δλφηεηα „Δξκελεία Όξσλ‟.

(ii)

πκςεθηζκόο

Σεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, θαλέλαο Κάηνρνο δε δχλαηαη λα αζθήζεη ή λα αμηψζεη
νπνηνδήπνηε δηθαίσκα ζπκςεθηζκνχ αλαθνξηθά κε νπνηνδήπνηε πνζφ νθείιεηαη απφ ηελ Σξάπεδα πνπ
πξνθχπηεη απφ ή ζε ζρέζε κε ηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ θαη θάζε Κάηνρνο ζα ζεσξείηαη
φηη έρεη απνπνηεζεί νπνησλδήπνηε ηέηνησλ δηθαησκάησλ ζπκςεθηζκνχ.
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(γ)

Απνζεκαηηθό γηα θάιπςε δεκηώλ
Γηα ηελ απνθπγή ακθηβνιηψλ, αλ ε Σξάπεδα θαηαζηεί κε θεξέγγπα (insolvent) γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Όξνπ
5.3.3.(β)(i), νπνηαδήπνηε πνζά πνπ ζα ήηαλ ζε άιιε πεξίπησζε πιεξσηέα ζε ζρέζε κε ηα Μεηαηξέςηκα
Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζα παξακείλνπλ δηαζέζηκα γηα λα θαιχςνπλ ηηο δεκηέο ηεο Σξάπεδαο.

(δ)

Δθζέζεηο σο πξνο ηε θεξεγγπόηεηα (solvency)
Οπνηαδήπνηε έθζεζε σο πξνο ηε θεξεγγπφηεηα ηεο Σξάπεδαο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Σξάπεδαο, ή απφ
ηνπο Διεγθηέο ή, ζε πεξίπησζε δηάιπζεο, ηνλ εθθαζαξηζηή, ζα ζεσξείηαη θαη ζα γίλεηαη απνδεθηή απφ ηελ
Σξάπεδα, ηνλ Δπίηξνπν θαη ηνπο Καηφρνπο σο νξζή (εθηφο ηεο πεξίπησζεο απνδεδεηγκέλνπ ιάζνπο) θαη επαξθήο
απφδεημε γηα ηελ πεξίπησζε.

5.3.4

Αμηώζεηο ζε Πεξίπησζε Γηάιπζεο

Οη Αμηψζεηο ησλ Καηφρσλ ζε πεξίπησζε δηάιπζεο φπνπ ε Σξάπεδα παξακέλεη θεξέγγπα (solvent) ζα πεξηνξίδνληαη ζηελ
νλνκαζηηθή αμία ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ (θαη πνζά πνπ δεδνπιεχνληαη θαη δελ
πιεξψζεθαλ αλαθνξηθά κε Σφθν, αιιά κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νπνησλδήπνηε Αθπξσζεηζψλ Πιεξσκψλ Σφθσλ).
Οη Κάηνρνη δχλαληαη, κφλν γηα ζθνπνχο ππνινγηζκνχ ησλ θαηαβιεηέσλ πνζψλ, λα ζεσξνχληαη σο αλ ήηαλ, ηελ εκέξα πνπ
ακέζσο πξνεγείηαη ηεο έλαξμεο ηεο δηάιπζεο θαη κεηέπεηηα, θάηνρνη ηεο πςειφηεξεο ζε δηαβάζκηζε ηάμεο εθδνκέλσλ αμηψλ
θαη κε πξνηεξαηφηεηα έλαληη φισλ ησλ άιισλ ηάμεσλ εθδνκέλσλ ζπλήζσλ κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο.
ε πεξίπησζε δηάιπζεο ηεο Σξάπεδαο, δπλαηφλ λα κελ ππάξμεη πιεφλαζκα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ψζηε λα
ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αμηψζεηο ησλ Καηφρσλ κεηά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αμηψζεσλ ησλ θαηφρσλ ςειφηεξεο ζε δηαβάζκηζε
ηάμεο εθδνκέλσλ αμηψλ.
Ννείηαη φηη ζε πεξίπησζε δηάιπζεο θαη ζε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη πιεφλαζκα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ λα
ηθαλνπνηνχλ ηηο αμηψζεηο ησλ Καηφρσλ νη αμηψζεηο ησλ Καηφρσλ πεξηνξίδνληαη ζην ρακειφηεξν ηνπ (i) νλνκαζηηθνχ
θεθαιαίνπ

ησλ

Μεηαηξέςηκσλ

Αμηνγξάθσλ

Δληζρπκέλνπ

Κεθαιαίνπ

(πιένλ

δεδνπιεπκέλσλ

ηφθσλ

αιιά

κε

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νπνησλδήπνηε Αθπξσζεηζψλ Πιεξσκψλ Σφθσλ) θαη (ii) ηεο ελαπνκείλνπζαο αμίαο ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (residual value) κε βάζε ηελ πξνηεξαηφηεηα θαηάηαμεο θαη ζε ίζε αλαινγία (pro rata) κε αμίεο πνπ
θαηαηάζζνληαη ζε ίδηα ηάμε (rank pari passu). ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξμεη νπνηνδήπνηε πιεφλαζκα πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ νη Κάηνρνη δελ ζα έρνπλ νπνηεζδήπνηε αμηψζεηο.
ε πεξίπησζε Μεηαηξνπήο Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Κεθαιαίνπ, είηε θαη‟ επηινγή είηε ιφγσ Τπνρξεσηηθήο Μεηαηξνπήο,
νη Κάηνρνη ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Κεθαιαίνπ ζα θαηέρνπλ πιένλ κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο θαη νη αμηψζεηο ηνπο ζα
είλαη ίζεο δηαβάζκηζεο κε ηνπο κεηφρνπο ηεο Σξάπεδαο.

5.3.5

Αθύξσζε Πιεξσκήο Σόθνπ

Ζ Σξάπεδα δελ ζα πξνβαίλεη ζηελ Πιεξσκή Σφθνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ Δλφηεηα 5.3.6 ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηζρχνπλ νη
παξάγξαθνη (α) θαη (β) πην θάησ, πνπ αθνξνχλ ηελ Δπηινγή Αθχξσζεο Πιεξσκήο Σφθσλ θαηά ηελ θξίζε ηεο Σξάπεδαο θαη
ηελ Τπνρξεσηηθή Αθχξσζε Πιεξσκήο Σφθσλ, αληίζηνηρα.
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(α) Δπηινγή Αθύξσζεο Πιεξσκήο Σόθσλ θαηά ηελ θξίζε ηεο Σξάπεδαο
Πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία νπνηαζδήπνηε Πιεξσκήο Σφθνπ θαη θαζ‟ νηνλδήπνηε ρξφλν, ε Σξάπεδα, θαηά ηε θξίζε ηεο,
ιακβάλνληαο ππφςε ηελ θεξεγγπφηεηα θαζψο θαη ηελ νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε, δηαπηζηψζεη φηη δελ ηθαλνπνηεί ηε ζρεηηθή
θεθαιαηαθή επάξθεηα, φπσο απηή νξίδεηαη απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Κχπξνπ θαη/ή ε πιεξσκή ηφθνπ ζα έρεη σο
απνηέιεζκα λα παχζεη λα ηθαλνπνηεί ηελ πξναλαθεξφκελε θεθαιαηαθή επάξθεηα θαη/ή επεξεάδεηαη δπζκελψο ε
θεξεγγπφηεηα θαη/ή ε νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε γηα ην πξνβιεπφκελν κέιινλ, ηφηε κπνξεί θαη έρεη ην δηθαίσκα, θαηά ηελ
απφιπηε θξίζε ηεο, λα επηιέμεη λα αθπξψζεη ηελ Πιεξσκή Σφθνπ ζε κε ζσξεπηηθή βάζε ζηα πιαίζηα ησλ Πεξηνξηζκψλ
Μεξίζκαηνο θαη Κεθαιαίνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ φξν (γ) πην θάησ.
(β) Τπνρξεσηηθή Αθύξσζε Πιεξσκήο Σόθσλ
Ζ Σξάπεδα δελ ζα πξνβεί ζηελ πιεξσκή νπνηνπδήπνηε πιεξσηένπ ηφθνπ θαηά ηελ Ζκεξνκελία Πιεξσκήο Σφθνπ θαη
ππνρξεσηηθά ζα πξνβεί ζε Τπνρξεσηηθή Αθχξσζε Πιεξσκήο Σφθνπ αλ:
(i) πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία νπνηαζδήπνηε Πιεξσκήο Σφθνπ, ε Σξάπεδα δελ ηεξεί ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηεο
θεξεγγπφηεηαο, φπσο απηή νξίδεηαη απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, ή φηη ε Πιεξσκή Σφθνπ ζα έρεη σο απνηέιεζκα λα
παχζεη λα ηθαλνπνηεί ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηεο θεξεγγπφηεηαο.
(ii) πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία νπνηαδήπνηε Πιεξσκήο Σφθνπ, ε Σξάπεδα δελ δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα δηαλεκεηέα
ζηνηρεία γηα ηέηνηα πιεξσκή ηφθνπ. Γηαλεκεηέα ζηνηρεία θαηά ηελ νπνηαδήπνηε Ζκεξνκελία Πιεξσκήο Σφθνπ ζεκαίλεη,
ην θαζαξφ θέξδνο ηνπ Οκίινπ ηεο Σξάπεδαο γηα ην έηνο πνπ πξνεγείηαη ηέηνηαο Ζκεξνκελίαο Πιεξσκήο Σφθνπ καδί κε
νπνηαδήπνηε θαζαξά θέξδε θαη αδηαλέκεηα θέξδε (retained earnings) πνπ κεηαθέξνληαη απφ πξνεγνχκελα έηε θαη
νπνηεζδήπνηε θαζαξέο κεηαθνξέο απφ νπνηνπζδήπνηε ινγαξηαζκνχο απνζεκαηηθψλ ζε θάζε πεξίπησζε νη νπνίνη είλαη
δηαζέζηκνη γηα δηαλνκή ζηνπο κεηφρνπο ηεο Σξάπεδαο
(iii) ε Κεληξηθή Σξάπεδα, θαηά ηε δηθή ηεο δηαθξηηηθή επρέξεηα, απαηηήζεη ηελ αθχξσζε Πιεξσκήο Σφθσλ, ζηε βάζε
αμηνιφγεζεο ηεο θεξεγγπφηεηαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο Σξάπεδαο ηα επφκελα ηξία ρξφληα.
Ζ Σξάπεδα ζα κπνξεί λα πξνβεί ζε Πιεξσκή Σφθνπ ζε κεηαγελέζηεξε Ζκεξνκελία Πιεξσκήο Σφθνπ, εθφζνλ ζα ηεξεί ηα
θξηηήξηα ηεο θεξεγγπφηεηαο θαη κε βάζε ηελ νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε, ρσξίο λα ππάξρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο
νπνηαζδήπνηε πξνεγνχκελεο Αθχξσζεο Πιεξσκήο Σφθνπ.
Οπνηαδήπνηε Αθχξσζε Πιεξσκήο Σφθνπ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο (α) θαη (β) πην πάλσ (i) ζα είλαη νξηζηηθή θαη δε ζα είλαη
πιένλ πιεξσηέα απφ ηελ Σξάπεδα, (ii) δελ ζεσξείηαη σο αζέηεζε ησλ φξσλ πιεξσκήο ηφθνπ θαη (iii) δε δίλεη δηθαίσκα
ππνβνιήο αίηεζεο γηα εθθαζάξηζε / δηάιπζε ηεο Σξάπεδαο απφ ηνπο Καηφρνπο Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ
Κεθαιαίνπ.
Πιεξσκή Σφθνπ κπνξεί λα αθπξσζεί θαη λα κελ θαηαβιεζεί εθφζνλ ε Σξάπεδα δψζεη εηδνπνίεζε ζηνλ Δπίηξνπν θαη ζηνπο
Καηφρνπο φρη κηθξφηεξε ησλ 10 Δξγάζηκσλ Ζκεξψλ πξηλ απφ ηελ ζρεηηθή Ζκεξνκελία Πιεξσκήο Σφθνπ. Αθχξσζε
πιεξσκψλ ηφθνπ κπνξεί λα γίλεη γηα απεξηφξηζηε ρξνληθή πεξίνδν, ζε κε-ζσξεπηηθή βάζε.
Αλ ε Σξάπεδα δψζεη ηέηνηα εηδνπνίεζε ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα Όξν, ηφηε απφ ηελ εκεξνκελία επίδνζεο ηεο εηδνπνίεζεο
κέρξηο φηνπ ε Σξάπεδα πξνβεί ζηελ επφκελε Πιεξσκή Σφθνπ, ζα ηζρχνπλ νη Πεξηνξηζκνί Μεξίζκαηνο θαη Κεθαιαίνπ ηνπ
Όξνπ (γ) πην θάησ.
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Σφζν ζε πεξίπησζε άζθεζεο ηνπ Γηθαηψκαηνο Μεηαηξνπήο απφ ηνλ Κάηνρν (ζε νπνηαδήπνηε Πεξίνδν Μεηαηξνπήο
πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Δηδηθήο Πεξηφδνπ Μεηαηξνπήο) φζν θαη ζε πεξίπησζε Τπνρξεσηηθήο Μεηαηξνπήο, ν ηφθνο
πιεξσηένο ζηακαηά λα ππνινγίδεηαη θαη λα θαζίζηαηαη πιεξσηένο απφ ηελ πξνεγνχκελε ζρεηηθή Ζκεξνκελία Πιεξσκήο
Σφθνπ.
(γ) Πεξηνξηζκνί Μεξίζκαηνο θαη Κεθαιαίνπ
Αλ ζε νπνηαδήπνηε Ζκεξνκελία Πιεξσκήο Σφθνπ, ε ζρεηηθή πιεξσκή ηφθνπ δελ θαηαβιεζεί ζπλέπεηα ησλ
γεγνλφησλ/πεξηζηάζεσλ σο πεξηγξάθνληαη ζηνλ Όξν (α) ή (β) πην πάλσ ηφηε ζε θάζε πεξίπησζε ε Σξάπεδα δελ δχλαηαη:
(α) λα αλαθνηλψζεη, θαηαβάιεη θαη δηαλείκεη κέξηζκα ή λα πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε πιεξσκή πάλσ ζηηο εθδνκέλεο
ζπλήζεηο κεηνρέο ή ζε νπνηνδήπνηε Πξσηνβάζκην Κεθάιαηφ ηεο,
(β) λα απνπιεξψζεη, αγνξάζεη ή άιισο πσο απνθηήζεη ην κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην (εθηφο ζε πεξίπησζε πνπ ηέηνηεο
κεηνρέο ή αμίεο πνπ απνπιεξψλνληαη, αγνξάδνληαη ή απνθηψληαη αληηθαζίζηαληαη κε έθδνζε κεηνρψλ ή αμηψλ αθξηβψο
ηζφπνζνπ αζξνηζηηθψο νλνκαζηηθνχ πνζνχ θαη ηεο ίδηαο δηαβάζκηζεο (ranking) φζνλ αθνξά απφδνζε ελεξγεηηθνχ
(return on assets) ζε πεξίπησζε δηάιπζεο ή φζνλ αθνξά δηαλνκή ή θαηαβνιή κεξίζκαηνο / ή νπνησλδήπνηε πνζψλ ζε
απηέο ηηο κεηνρέο ή αμίεο πνπ εμαγνξάδνληαη, αγνξάδνληαη ή απνθηψληαη).
(γ) λα αλαθνηλψζεη ή θαηαβάιεη νπνηαδήπνηε δηαλνκή ή πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε πιεξσκή (πεξηιακβαλνκέλεο ηεο
απνπιεξσκήο, εμαγνξάο, ή επαλαγνξάο) νπνησλδήπνηε αμηψλ Πξσηνβάζκηνπ Κεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο εθηφο θαη αλ (i)
ζην βαζκφ πνπ κε βάζε ηνπο φξνπο έθδνζεο ησλ αμηψλ απηψλ δελ ππάξρεη δηαθξηηηθή επρέξεηα γηα ηέηνηα πιεξσκή ή
θαηαβνιή ή (ii) ζην βαζκφ πνπ κε βάζε ηελ παξάγξαθν απηή ηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζα
παχζνπλ λα ζεσξνχληαη αμίεο Πξσηνβάζκηνπ Κεθαιαίνπ απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα κε βάζε νπνηεζδήπνηε κειινληηθέο
θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο θαη λνκνζεζίεο.
ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε Αθχξσζεο Πιεξσκήο Σφθνπ ζηα πιαίζηα ησλ φξσλ (α) θαη (β) νη πην πάλσ πεξηνξηζκνί ηνπ
παξφληνο Όξνπ (γ) ζα παξακέλνπλ ζε ηζρχ εθηφο θαη κέρξηο φηνπ νπνηνδήπνηε γεγνλφο σο πεξηγξάθεηαη πην θάησ ζπκβεί
λσξίηεξα: (i) ε πιεξσκή Σφθνπ ζηνπο Καηφρνπο ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζε νπνηαδήπνηε
κεηαγελέζηεξε Ζκεξνκελία Πιεξσκήο Σφθνπ ή (ii) ε εμαγνξά ή ε αγνξά ή ε αθχξσζε ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ
Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζην άξηην ή (iii) ε Μεηαηξνπή ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζε ζπλήζεηο
κεηνρέο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Δλνηήησλ 5.3.9 θαη 5.3.10.
Δθηφο σο αλαθέξεηαη ζε νπνηαδήπνηε πξφλνηα ζηνπο παξφληεο φξνπο ή ζην Έγγξαθν Δκπηζηεχκαηνο, ε Αθχξσζε
Πιεξσκήο Σφθνπ δπλάκεη ηνπ παξφληνο Όξνπ 5.3.5 ή ηνπ Όξνπ 5.3.3(β)(i), δελ ζα απνηειεί αζέηεζε, γηα νπνηνδήπνηε
ιφγν, απφ ηελ Σξάπεδα. Οπνηαδήπνηε ηέηνηα Αθχξσζε Πιεξσκήο Σφθνπ δελ ζα θέξεη ηφθν.

5.3.6

Πιεξσκή Σόθνπ

(α)

Δπηηόθην

Σα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ αφξηζηεο δηάξθεηαο θέξνπλ εηήζην ζηαζεξφ επηηφθην 7%.
Ζ πξαγκαηηθή, εηεζηνπνηεκέλε απφδνζε δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ην πξναλαθεξζέλ νλνκαζηηθφ επηηφθην, ιφγσ ηεο
ηξηκεληαίαο θαηαβνιήο ηφθσλ θαη ησλ ππνινγηζκψλ ζε βάζε έηνπο 360 κεξψλ.
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(β)

Ζκεξνκελίεο Πιεξσκήο Σόθνπ

Ο Σφθνο γηα θάζε πεξίνδν Σφθνπ πιελ ηεο πξψηεο, είλαη πιεξσηένο (ζηα πιαίζηα ησλ Όξσλ ζηηο Δλφηεηεο 5.3.3.(β)(i),
5.3.8.(δ) θαη 5.3.5) ζε ηξηκεληαία βάζε ζην ηέινο θάζε Πεξηφδνπ Σφθνπ.
Ο Σφθνο γηα ηελ πξψηε Ζκεξνκελία Πιεξσκήο Σφθνπ θαζίζηαηαη πιεξσηένο ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2011 γηα ηελ πεξίνδν
απφ ηηο 2 Ηνπιίνπ 2011 (πεξηιακβάλεηαη) κέρξη ηηο 30 επηεκβξίνπ 2011 (δελ πεξηιακβάλεηαη). Κάζε Μεηαηξέςηκν
Αμηφγξαθν Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζα παχεη λα θέξεη Σφθν απφ ηελ εκεξνκελία εμαγνξάο/αθχξσζήο ηνπ. Δάλ ν Κάηνρνο
Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ αζθήζεη ην Γηθαίσκα Μεηαηξνπήο, ν ηφθνο πιεξσηένο ζηακαηά λα
ππνινγίδεηαη θαη λα θαζίζηαηαη πιεξσηένο απφ ηελ πξνεγνχκελε ζρεηηθή Ζκεξνκελία Πιεξσκήο Σφθνπ.
Ζ πιεξσκή ηφθσλ ζα γίλεηαη ζηνπο Καηφρνπο πνπ ζα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν Καηφρσλ Μεηαηξέςηκσλ
Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ θαηά ηελ Ζκεξνκελία Αξρείνπ Γηθαηνχρσλ Σφθνπ (Record Date for Interest
Beneficiaries) ηεο πιεξσκήο ηφθνπ.
(γ)

Βάζε Τπνινγηζκνύ Σόθνπ

Ο Σφθνο ζα ππνινγίδεηαη ζηε βάζε ηνπ αξηζκνχ εκεξψλ ζε θάζε Πεξίνδν Σφθνπ δηαηξεκέλνπ κε 360.

5.3.7

Γηθαίσκα Δμαγνξάο (Call Option), Αγνξά (Purchase), αληαιιαγή κε αμίεο Πξσηνβάζκηνπ
Κεθαιαίνπ θαη αιιαγή ζηνπο όξνπο έθδνζεο ιόγσ λνκνζεηηθώλ / ξπζκηζηηθώλ / θαλνληζηηθώλ
αιιαγώλ

(α)

Αόξηζηε δηάξθεηα

Σα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ είλαη αμίεο αφξηζηεο δηάξθεηαο ρσξίο εκεξνκελία ιήμεο, φκσο ε
Σξάπεδα (ζηα πιαίζηα ησλ Όξσλ πνπ παξαηίζεληαη ζηελ παξνχζα Δλφηεηα 5.3.7) έρεη ην δηθαίσκα ηεο εμαγνξάο ηνπο ζηηο
30 επηεκβξίνπ 2016, ή ζε νπνηαδήπνηε Ζκεξνκελίαο Πιεξσκήο Σφθνπ πνπ έπεηαη απηήο, θαηφπηλ έγθξηζεο απφ ηελ
Κεληξηθή Σξάπεδα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Όξνπ 5.3.7.(β), ή ζε πεξίπησζε ελεξγνπνίεζεο ηνπ Όξνπ (δ) ηεο
παξνχζαο Δλφηεηαο.
(β)

Γηθαίσκα εμαγνξάο από ηελ Σξάπεδα

Σεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηνπ Όξνπ 5.3.3.(β)(i), ε Σξάπεδα κπνξεί, κεηά απφ εηδνπνίεζε πξνο ηνπο Καηφρνπο κε βάζε
ηελ Δλφηεηα 5.4 θαη πξνο ηνλ Δπίηξνπν, λα απνθαζίζεη λα εμαγνξάζεη, ζην άξηην καδί κε νπνηαδήπνηε πιεξσηέα πνζά, ην
ζχλνιν, αιιά φρη κέξνο, ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2016,

ή ζε

νπνηαδήπνηε Ζκεξνκελίαο Πιεξσκήο Σφθνπ έπεηαη απηήο. Οπνηαδήπνηε αλαθνίλσζε εμαγνξάο ζα δηεπθξηλίδεη ηε
ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία εμαγνξάο.
Ζ εμαγνξά ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζα γίλεηαη θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο
θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα ζα αληηθαηαζηαζνχλ κε Πξσηνβάζκην Κεθάιαην ίζεο ή θαιχηεξεο
πνηφηεηαο, εθηφο εάλ ε Κεληξηθή Σξάπεδα θξίλεη φηη ε Σξάπεδα ζα εμαθνινπζεί λα δηαζέηεη ηθαλνπνηεηηθή επάξθεηα
θεθαιαίνπ θαη/ή θεξεγγπφηεηα θαη/ή πγηή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε γηα ην πξνβιεπφκελν κέιινλ. Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα
Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ πνπ ζα εμαγνξαζηνχλ απφ ηελ Σξάπεδα αθπξψλνληαη θαη ε Σξάπεδα παχεη λα έρεη νπνηεζδήπνηε
ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε απηά.
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(γ)

Γηθαίσκα Αγνξάο από ηελ Σξάπεδα

Ζ Σξάπεδα κπνξεί (κε ηελ απαηηνχκελε πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο θαη ζηνλ βαζκφ πνπ επηηξέπεηαη
απφ ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο θαη ζηα πιαίζηα ηνπ Όξνπ 5.3.3.(β)(i)) ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν λα
πξνβεί ζε αγνξά Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη ζε νπνηαδήπνηε ηηκή.
Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ πνπ ζα αγνξαζηνχλ απφ ηελ Σξάπεδα κπνξνχλ λα θξαηεζνχλ,
επαλεθδνζνχλ, επαλαπσιεζνχλ, ή κε επηινγή ηεο Σξάπεδαο λα αθπξσζνχλ.
Οπνηεζδήπνηε ελέξγεηεο ηεο Σξάπεδαο ζηα πιαίζηα ηνπ φξνπ απηνχ δελ ζα γίλνληαη θαηά παξάβαζε ηνπ Πεξί ησλ Πξάμεσλ
Πξνζψπσλ πνπ Καηέρνπλ Δκπηζηεπηηθέο Πιεξνθνξίεο θαη ησλ Πξάμεσλ Υεηξαγψγεζεο Αγνξάο (Καηάρξεζεο Αγνξάο)
Νφκνπ ηνπ 2005 – Ν116(I) 2005 θαη νχηε ε Σξάπεδα ζα πξνβαίλεη ζε δεκηνπξγία αγνξάο (market making) εθηφο θαη αλ απηφ
επηηξέπεηαη κε βάζε ζρεηηθέο πξφλνηεο πηζαλήο κειινληηθήο λνκνζεζίαο ζηελ Κχπξν γηα ην ζεζκφ ηνπ Δηδηθνχ
Γηαπξαγκαηεπηή (Market Maker).
(δ)

Ννκνζεηηθέο / ξπζκηζηηθέο / θαλνληζηηθέο αιιαγέο

Αλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Σξάπεδαο, νπνηαδήπνηε αιιαγή ή πξνηεηλφκελε αιιαγή ζε Νφκνπο, ή ζε ζρεηηθνχο Καλνληζκνχο
ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θνξνινγηθψλ λφκσλ θαη θαλνληζκψλ, έρεη δπζκελείο νηθνλνκηθέο
επηπηψζεηο γηα ηελ Σξάπεδα ζε φηη αθνξά ηελ έθδνζε ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ, ή αλ ηα
Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ δε ζεσξνχληαη πιένλ απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα σο Πξσηνβάζκην
Κεθάιαην, (εθηφο ζηελ πεξίπησζε πνπ ν απνθιεηζκφο (disqualification) ηνπο σο Πξσηνβάζκην Κεθάιαην νθείιεηαη
απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζην γεγνλφο φηη ην χςνο ηνπ νλνκαζηηθνχ θεθαιαίνπ ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ
Κεθαιαίνπ ππεξβαίλεη ηα ηζρχνληα θαζνξηζκέλα φξηα ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε αμηψλ πνπ ηεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα
θαηάηαμε σο Πξσηνβάζκην Κεθάιαην (Tier 1 qualifying securities) σο ηα φξηα απηά νξίδνληαη ζηνπο ζρεηηθνχο εθαξκνζηένπο
ηξαπεδηθνχο θαλνληζκνχο), ε Σξάπεδα κπνξεί, ππφ ηελ πξνυπφζεζε πξνεγνχκελεο έγθξηζεο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο
(αιιά ρσξίο θακηά απαηηνχκελε έγθξηζε απφ ηνπο Καηφρνπο), έρνληαο φκσο δψζεη εηδνπνίεζε ζηνλ Δπίηξνπν θαη ζηνπο
Καηφρνπο ζηα πιαίζηα ηνπ Όξνπ ηεο Δλφηεηαο 5.4 λα πξνβεί ζηηο εμήο ελέξγεηεο:

(i)

λα αληαιιάμεη ην ζχλνιν, αιιά φρη κέξνο ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ κε αμηφγξαθα πνπ
απνηεινχλ αμίεο Πξσηνβάζκηνπ Κεθαιαίνπ ίζεο ή θαιχηεξεο πνηφηεηαο, ή

(ii)

λα δηαθνξνπνηήζεη ηνπο φξνπο ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ηεο παξνχζεο Έθδνζεο
ψζηε λα ζπλερίζνπλ λα ζεσξνχληαη Πξσηνβάζκην Κεθάιαην απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, ή

(iii)

λα εμαγνξάζεη νιφθιεξν ην πνζφ, αιιά φρη κέξνο, ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζηελ
νλνκαζηηθή ηνπο αμία πιένλ ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ, ζε νπνηαδήπνηε Ζκεξνκελίαο Πιεξσκήο Σφθνπ κε
εηδνπνίεζε φρη κηθξφηεξε ησλ 45 εκεξψλ θαη φρη κεγαιχηεξε ησλ 60 εκεξψλ

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζηηο πεξηπηψζεηο σο πεξηγξάθνληαη ζην (i) θαη (ii) πην πάλσ νπνηαδήπνηε ηέηνηα αληαιιαγή ή
αιιαγή δελ ζα νδεγήζεη ζε φξνπο πνπ γηα έλα επελδπηή είλαη νπζηαζηηθά ιηγφηεξν επλντθνί απφ ηνπο φξνπο ησλ
Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ. ε ηέηνηα πεξίπησζε ζα δηνξηζηεί κε έμνδα ηεο Σξάπεδαο
Αλεμάξηεηνο νηθνλνκηθφο ζχκβνπινο ν νπνίνο ζα επηβεβαηψζεη ζηνλ Δπίηξνπν γξαπηψο φηη ηέηνηα αληαιιαγή ή αιιαγή δελ
ζα νδεγήζεη ζε φξνπο πνπ γηα έλα επελδπηή είλαη νπζηαζηηθά ιηγφηεξν επλντθνί απφ ηνπο φξνπο ησλ Μεηαηξέςηκσλ
Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ.

222

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ πνπ ζα εμαγνξαζηνχλ απφ ηελ Σξάπεδα αθπξψλνληαη θαη ε Σξάπεδα
παχεη λα έρεη νπνηεζδήπνηε ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε απηά.

5.3.8

Πιεξσκή

Ο Σφθνο (κείνλ νπνηαδήπνηε απνθνπή ε νπνία εθαξκφδεηαη βάζεη ησλ πξνλνηψλ νπνηνπδήπνηε λφκνπ ηεο Κππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Δλφηεηα 7.4) ζα θαηαβάιιεηαη ζηνπο Καηφρνπο ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ
Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ απφ δηαζέζηκα γηα πιεξσκή ζηνηρεία θάζε ηξεηο κήλεο, ζηηο 31 Μαξηίνπ, ζηηο 30 Ηνπλίνπ, ζηηο 30
επηεκβξίνπ θαη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο (Ζκεξνκελίεο Πιεξσκήο Σφθνπ).
Ο Σφθνο γηα ηελ πξψηε Ζκεξνκελία Πιεξσκήο Σφθνπ θαζίζηαηαη πιεξσηένο ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2011 γηα ηελ πεξίνδν
απφ ηηο 2 Ηνπιίνπ 2011 (πεξηιακβάλεηαη) κέρξη ηηο 30 επηεκβξίνπ 2011 (δελ πεξηιακβάλεηαη). Κάζε Μεηαηξέςηκν
Αμηφγξαθν ζα παχεη λα θέξεη Σφθν απφ ηελ εκεξνκελία εμαγνξάο/αθχξσζήο ηνπ.
(α)

Ζκεξνκελίεο Καηαγξαθήο Γηθαηνύρσλ ηόθνπ / πεξίνδνο δηαπξαγκάηεπζεο άλεπ Σόθνπ

Πξηλ ηελ εηζαγσγή ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Κεθαιαίνπ ζην ΥΑΚ θαη ζην ΥΑ, ε πιεξσκή ηνπ Σφθνπ ζα γίλεηαη πξνο
ηνπο Καηφρνπο νη νπνίνη ζα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν Καηφρσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ πνπ ζα ηεξεί ε
Σξάπεδα θαηά ηελ Ζκεξνκελία Καηαγξαθήο Γηθαηνχρσλ Σφθνπ, φπσο απηή ζα θαζνξίδεηαη απφ ηελ Σξάπεδα.
Όηαλ θαη εθφζνλ ηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα εηζαρζνχλ ζην ΥΑΚ θαη ζην ΥΑ, ε πιεξσκή ηνπ Σφθνπ ζα γίλεηαη ζηνπο
Καηφρνπο νη νπνίνη ζα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν Καηφρσλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ πνπ
ζα ηεξείηαη απφ ην Κεληξηθφ Απνζεηήξην θαη Κεληξηθφ Μεηξψν Αμηψλ ηνπ ΥΑΚ θαη ην χζηεκα Άπισλ Σίηισλ ησλ
Διιεληθψλ Υξεκαηηζηεξίσλ (ΔΥΑΔ) θαηά ηελ εθάζηνηε Ζκεξνκελία Καηαγξαθήο Γηθαηνχρσλ Σφθνπ / Ζκεξνκελία Αξρείνπ
Γηθαηνχρσλ Σφθνπ (Record Date for Interest Beneficiaries).
Οη Ζκεξνκελίεο Απνθνπήο (ex-interest date) ζα αλαθνηλψλνληαη απφ ηελ Σξάπεδα εγθαίξσο, ζηα πιαίζηα ηεο Δλφηεηαο 5.4,
πξηλ απφ ηελ εθάζηνηε Ζκεξνκελία Πιεξσκήο Σφθνπ. Απφ ηελ θάζε Ζκεξνκελία Απνθνπήο έσο θαη ηελ πιεζηέζηεξε απηήο
Ζκεξνκελία Πιεξσκήο Σφθνπ (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο), ηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα ζα δηαπξαγκαηεχνληαη ρσξίο ην
δηθαίσκα ηφθνπ (ex-interest). εκεηψλεηαη φηη ζην ΥΑΚ θαη ΥΑ ηζρχνπλ δηαθνξεηηθνί θχθινη εθθαζάξηζεο ζπλαιιαγψλ.
Δηζαγσγή ζην ΥΑΚ θαη ζην ΥΑ
Ζ Σξάπεδα πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο γηα εηζαγσγή ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζην ΥΑΚ θαη ζην
ΥΑ. Όηαλ θαη εθφζνλ ηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα εηζαρζνχλ ζην ΥΑΚ θαη ζην ΥΑ, νη δηαδηθαζίεο Πιεξσκήο Σφθνπ ζα
ζπλάδνπλ κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ Κεληξηθνχ Μεηξψνπ ηνπ ΥΑΚ θαη ηνπ πζηήκαηνο „Απισλ Σίηισλ ησλ Διιεληθψλ
Υξεκαηηζηεξίσλ (ΔΥΑΔ). Ζ Σξάπεδα ζα εθδψζεη ζρεηηθή αλαθνίλσζε κε ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο δηαδηθαζίαο Πιεξσκήο
Σφθνπ. Μέζα ζε απηά ηα πιαίζηα, ζα αλαθνηλψλεηαη εγθαίξσο, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνπο Όξνπο
πνπ παξαηίζεληαη ζηηο Δλφηεηεο 5.3.3.(β)(i), 5.3.5 ή/θαη 5.3.7, ε επφκελε Ζκεξνκελία Πιεξσκήο Σφθνπ, θαζψο θαη ε
πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζα δηαπξαγκαηεχνληαη ρσξίο ην δηθαίσκα
Σφθνπ (ex–interest period).
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(β)

Σξόπνο Πιεξσκήο Σόθνπ

Ζ Πιεξσκή Σφθνπ ζα γίλεηαη κε έληαικα πνπ ζα απνζηέιιεηαη ηαρπδξνκηθψο ζηε δηεχζπλζε ηνπ Καηφρνπ ή ζα θαηαηίζεηαη
ζε πίζηε ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ πνπ ηεξείηαη ζηελ Σξάπεδα, θαηφπηλ ζρεηηθψλ νδεγηψλ ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ ηα
Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ είλαη εγγεγξακκέλα ζην φλνκα δχν ή πεξηζζνηέξσλ πξνζψπσλ σο
ζπληδηνθηήηεο, ην έληαικα ζα ηαρπδξνκείηαη ζηε δηεχζπλζε ηνπ πξνζψπνπ πνπ ην φλνκά ηνπ παξνπζηάδεηαη πξψην ζην
Μεηξψν Καηφρσλ ή ζα θαηαηίζεηαη ζην ινγαξηαζκφ πνπ έρνπλ νξίζεη νη ζπληδηνθηήηεο. Γηθαηνχρνη Σφθνπ γηα νπνηαδήπνηε
Πεξίνδν Σφθνπ ζα ζεσξνχληαη νη Κάηνρνη πνπ ζα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν Καηφρσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ
Κεθαιαίνπ θαηά ηελ Ζκεξνκελία Αξρείνπ Γηθαηνχρσλ Σφθνπ (Record Date for Interest Beneficiaries), σο απηή ζα
αλαθνηλψλεηαη, θαζψο θαη νη Κάηνρνη πνπ έρνπλ πσιήζεη Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζε πεξίνδν
δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο ηνλ Σφθν (ex–interest) θαη σο εθ ηνχηνπ δε ζεσξνχληαη Κάηνρνη, αιιά δηαηεξνχλ ηα δηθαηψκαηά
ηνπο σο πξνο ηελ Πιεξσκή Σφθνπ.ε πεξίπησζε αλειίθσλ, ν ινγαξηαζκφο πνπ ζα δεισζεί ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα
αλήθεη ζηνπο ηδίνπο θαη ε εμνπζηνδφηεζε λα ππνγξάθεηαη απφ ηα πξφζσπα πνπ αζθνχλ ηε γνληθή κέξηκλα.
Καζφηη κε βάζε ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο δηαπξαγκάηεπζεο ηνπ ΥΑΚ ε εκεξνκελία θαζνξηζκνχ ησλ Γηθαηνχρσλ Σφθνπ
πξνεγείηαη ηεο Ζκεξνκελίαο Πιεξσκήο Σφθνπ, φηαλ θαη εθφζνλ ηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ
εηζαρζνχλ ζην ΥΑΚ θαη ζην ΥΑ, φζνη επελδπηέο αγνξάζνπλ ή επελδχζνπλ ή άιισο πσο απνθηήζνπλ Μεηαηξέςηκα
Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ εληφο ηεο πεξηφδνπ δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δηθαίσκα Σφθνπ (ex–interest period), δελ
έρνπλ ην δηθαίσκα Σφθνπ γηα ηελ Πεξίνδν Σφθνπ πνπ ιήγεη ηελ πιεζηέζηεξε Ζκεξνκελία Πιεξσκήο Σφθνπ θαη
απνπνηνχληαη νπνηνπδήπνηε δηθαηψκαηνο ή απαίηεζεο πιεξσκήο Σφθνπ απφ ηελ Σξάπεδα γηα ηελ πεξίνδν απηή. Σν
δηθαίσκα Σφθνπ γηα ηνπο πην πάλσ επελδπηέο αξρίδεη απφ ηε λέα πεξίνδν θαηαβνιήο Σφθνπ. εκεηψλεηαη πσο ιφγσ ησλ
δηαθνξεηηθψλ θχθισλ εθθαζάξηζεο πνπ ηζρχνπλ ζην ΥΑΚ θαη ζην ΥΑ, ε εκεξνκελία απνθνπήο ηνπ δηθαηψκαηνο ζην ΥΑΚ
ζα πξνεγείηαη θαηά δχν Δξγάζηκεο Ζκέξεο απηήο ηνπ ΥΑ (Ζκεξνκελία Αξρείνπ Γηθαηνχρσλ Σφθνπ ζα είλαη ε ίδηα θαη ζηα
δχν Υξεκαηηζηήξηα).
(γ)

Απνθνπέο

Όιεο νη πιεξσκέο, ζηα πιαίζηα απηνχ ηνπ Όξνπ, ζα γίλνληαη πάληνηε ζχκθσλα κε ηνπο εθάζηνηε ηζρχνληεο πεξί
Φνξνινγίαο ηνπ Δηζνδήκαηνο Νφκνπο θαη ηνπο πεξί Έθηαθηεο Δηζθνξάο γηα ηελ Άκπλα Νφκνπο (ή νπνηνπζδήπνηε άιινπο
Νφκνπο πνπ ηπρφλ ζα ηνπο αληηθαηαζηήζνπλ ή ζεζπηζηνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ) θαη ζα απνθφπηνληαη νη αλάινγεο εηζθνξέο
ή/θαη θνξνινγίεο ζχκθσλα κε ηελ Δλφηεηα 7.4.
(δ)

Πξόηαζε εμαγνξάο ή ζπγρώλεπζεο ή νπνηαδήπνηε αλαδηάξζξσζε ή ζρέδην δηεπζέηεζεο

Καηφπηλ νπνηαζδήπνηε πξφηαζεο εμαγνξάο ή ζπγρψλεπζεο ή νπνηαζδήπνηε αλαδηάξζξσζεο ή ζρεδίνπ δηεπζέηεζεο, ε
Σξάπεδα έρεη ην δηθαίσκα αθνχ δψζεη εηδνπνίεζε ζηνλ Δπίηξνπν θαη ζηνπο Καηφρνπο λα αλαζηείιεη ηελ ππνρξέσζε ηεο
γηα Πιεξσκή. ε ηέηνηα πεξίπησζε ε Σξάπεδα ζα αμηνινγήζεη ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ δπλαηφλ λα πξέπεη λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηνπο παξφληεο φξνπο έθδνζεο (θαη ζε άιια έγγξαθα), ψζηε λα δηαηεξεζνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ηα
ζπκθέξνληα ησλ Καηφρσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ σο είραλ πξηλ ηελ αλαζηνιή. Αθνχ ιεθζεί απφθαζε ζε
ζρέζε κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ, ε Σξάπεδα, ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ησλ Καηφρσλ, ζα πξνβεί ζηηο ζρεηηθέο
αιιαγέο ζηνπο φξνπο έθδνζεο θαη ζηα άιια ζρεηηθά έγγξαθα.
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5.3.9

Μεηαηξνπή ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζε ζπλήζεηο κεηνρέο από
ηνπο Καηόρνπο Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Κεθαιαίνπ

Οη Κάηνρνη Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Κεθαιαίνπ έρνπλ ην δηθαίσκα λα ηα κεηαηξέςνπλ ζε ζπλήζεηο κεηνρέο ηεο
Σξάπεδαο ζχκθσλα κε ηνπο πην θάησ φξνπο.
Οη κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο δηαπξαγκαηεχνληαη ζην ΥΑΚ κε ηνλ θσδηθφ ΛΑΗΚ θαη θσδηθφ αλαγλψξηζεο ISIN CY00004001158,
θαη ζην ΥΑ κε ηνλ θσδηθφ ΜΑΡΦΒ θαη θσδηθφ αλαγλψξηζεο ISIN CY00004001158. Πιεξνθνξίεο γηα ηηο κεηνρέο ηεο
Σξάπεδαο θαη ηελ δηαπξαγκάηεπζή ηνπο ζην ΥΑΚ θαη ΥΑ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο Σξάπεδαο
(www.laiki.com) θαη ηηο ηζηνζειίδεο ηνπ ΥΑΚ (www.cse.com.cy) θαη ΥΑ (www.athex.gr).
Ζ Σξάπεδα αλαιακβάλεη λα δηαηεξεί, γηα φζν δηάζηεκα ηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ δχλαληαη λα
κεηαηξαπνχλ ζε ζπλήζεηο κεηνρέο, κε εθδνκέλν εγθεθξηκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην, αξθεηφ γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηε κεηαηξνπή
ηνπο θαη ηε ζπλεπαθφινπζε έθδνζε ησλ κεηνρψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ.
Οη Νέεο Μεηνρέο πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ηε κεηαηξνπή ζε νπνηαδήπνηε πεξίνδν κεηαηξνπήο (α) ζα εγγξάθνληαη ζην
φλνκα ηνπ θαηφρνπ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ θαηά ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία νπνηαζδήπνηε
πεξηφδνπ κεηαηξνπήο ε νπνία ζα ζεσξείηαη σο ε εκεξνκελία παξαρψξεζεο ησλ Νέσλ Μεηνρψλ (β) θαηαηάζζνληαη ζε ίζε
κνίξα (rank pari passu) απ‟ φιεο ηηο απφςεηο κε ηηο εθδνκέλεο πιήξσο πιεξσζείζεο κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο θαηά ηελ
Ζκεξνκελία Μεηαηξνπήο θαη ζα ζπκκεηάζρνπλ ζε νπνηαδήπνηε θαηαβνιή κεξίζκαηνο κε εκεξνκελία αξρείνπ (record date)
πνπ έπεηαη ηεο εκεξνκελίαο έθδνζεο ησλ Νέσλ Μεηνρψλ, ρσξίο λα δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε κεξίζκαηα πνπ
πιεξψζεθαλ θαη θέξνπλ εκεξνκελία αξρείνπ πξηλ απφ ηελ ελ ιφγσ εκεξνκελία έθδνζεο (γ) ε Σξάπεδα, εληφο ησλ
πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία θαη ηνπο ηζρχνληεο Καλνληζκνχο πξνζεζκηψλ ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε
φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ εηζαγσγή πξνο δηαπξαγκάηεπζε ησλ Νέσλ Μεηνρψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε
κεηαηξνπή ησλ θαηφρσλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζην ΥΑΚ θαη ζην ΥΑ.
(α)

Πεξίνδνη Μεηαηξνπήο

Σα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ δχλαληαη θαη‟ επηινγή ηνπ θαηφρνπ ηνπο (φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο
δηαδηθαζίεο κεηαηξνπήο, Όξνο 5.3.9(ε)) λα κεηαηξαπνχλ ζε ζπλήζεηο κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο θαηά ηηο αθφινπζεο Πεξηφδνπο
Μεηαηξνπήο:


Απφ 1 έσο 15 ησλ κελψλ Μαξηίνπ, Μαΐνπ, επηεκβξίνπ θαη Ννεκβξίνπ θάζε έηνπο κε πξψηε Πεξίνδν Μεηαηξνπήο ηελ
1-15 επηεκβξίνπ 2011 θαη ηειεπηαία ηελ 1-15 Μαΐνπ 2016.

Δάλ ε ηειεπηαία εκεξνκελία νπνηαζδήπνηε Πεξηφδνπ Μεηαηξνπήο δελ είλαη Δξγάζηκε Ζκέξα ηφηε απηή ε πεξίνδνο
κεηαηξνπήο ζεσξείηαη φηη ιήγεη ηελ ηειεπηαία Δξγάζηκε Ζκέξα πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία απηή.
(β)

Σηκή Μεηαηξνπήο

Ζ Σηκή Μεηαηξνπήο θαζνξίζηεθε ζε €1,80 αλά ζπλήζε κεηνρή γηα φιεο ηηο Πεξηφδνπο Μεηαηξνπήο. Ζ Σηκή Μεηαηξνπήο
δχλαηαη λα αλαπξνζαξκνζηεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ φξνπ (γ) ηνπ παξφληνο κέξνπο, κε ειάρηζηε ηηκή ηελ
νλνκαζηηθή αμία αλά ζπλήζε κεηνρή ηεο Σξάπεδαο (ζήκεξα €0,85).
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Ο θάζε Κάηνρνο κπνξεί λα κεηαηξέςεη νπνηνλδήπνηε αξηζκφ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ επηζπκεί.
Ο αξηζκφο Νέσλ Μεηνρψλ πνπ ζα πξνθχπηεη απφ ηελ κεηαηξνπή Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζα
ππνινγίδεηαη δηαηξψληαο ηελ νλνκαζηηθή αμία ηνπ πνζνχ πνπ αζθείηαη κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα Σηκή Μεηαηξνπήο. ε
πεξίπησζε πνπ, ιφγσ ηεο κεηαηξνπήο, πξνθχπηνπλ θιαζκαηηθά δηθαηψκαηα επί κεηνρψλ, νη Κάηνρνη Μεηαηξέςηκσλ
Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζα ιακβάλνπλ ηνλ αθέξαην αξηζκφ κεηνρψλ παξαιεηπφκελνπ ηνπ ζρεηηθνχ
θιάζκαηνο. Αληί ησλ θιαζκαηηθψλ δηθαησκάησλ, νη Κάηνρνη ζα ιακβάλνπλ κε έληαικα ή πίζησζε ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ
πνπ δηαηεξνχλ ζηελ Σξάπεδα ην πνζφ ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο πνπ ζα αλαινγεί ζηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ
Κεθαιαίνπ γηα ηα νπνία αζθήζεθε ην Γηθαίσκα Μεηαηξνπήο αιιά δε ζπκπιεξψλνπλ αθέξαην αξηζκφ κεηνρψλ.
Αλαπξνζαξκνγέο ζηελ Σηκή Μεηαηξνπήο ζα αλαθνηλψλνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Δλφηεηαο 5.4 ηνπ παξφληνο
Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ.
ε πεξίπησζε κεηαηξνπήο, ν ηφθνο πιεξσηένο ζηακαηά λα ππνινγίδεηαη θαη λα θαζίζηαηαη πιεξσηένο απφ ηελ
πξνεγνχκελε ζρεηηθή Ζκεξνκελία Πιεξσκήο Σφθνπ.
(γ)

Αλαπξνζαξκνγή Σηκήο Μεηαηξνπήο

ε πεξίπησζε κεηαβνιψλ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο, ε Σηκή Μεηαηξνπήο ζα αλαπξνζαξκφδεηαη ψζηε λα
δηαηεξνχληαη αθέξαηα ηα δηθαηψκαηα ησλ Καηφρσλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Κεθαιαίνπ. ε πεξίπησζε α) αχμεζεο
(δηάζπαζεο) ή ζχκπηπμεο (κείσζεο) ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ ρσξίο κεηαβνιή ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο κε
κείσζε ή αχμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο κεηνρήο αληίζηνηρα, β) ζπγρψλεπζεο ηεο Σξάπεδαο κε απνξξφθεζε
άιιεο εηαηξείαο ή απφ άιιε εηαηξεία, ε Σξάπεδα ζα αλαπξνζαξκφδεη ηελ Σηκή Μεηαηξνπήο, ζχκθσλα κε ηε ζρέζε
αληαιιαγήο παιαηψλ θαη λέσλ κεηφρσλ νχησο ψζηε λα παξακέλνπλ αθέξαηα ηα δηθαηψκαηα ησλ θαηφρσλ Μεηαηξέςηκσλ
Αμηνγξάθσλ Κεθαιαίνπ.
ε θάζε άιιε πεξίπησζε επέιεπζεο εηαηξηθψλ γεγνλφησλ (πεξηιακβαλνκέλεο ηεο νλνκαζηηθήο ή πξαγκαηηθήο κείσζεο ηνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ή δηαλνκήο νηνπδήπνηε πνζνχ πξνο ηνπο κεηφρνπο) ηα νπνία αθνξνχλ ζηελ Σξάπεδα, εθφζνλ απηά
ιακβάλνπλ ρψξα κεηά ηελ έθδνζε ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Κεθαιαίνπ θαη επεξεάδνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ Καηφρσλ
Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Κεθαιαίνπ ε Σξάπεδα, αθελφο κελ ζα επηβεβαηψλεη φηη πξάγκαηη επεξεάδνληαη ηα δηθαηψκαηα
ησλ Καηφρσλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Κεθαιαίνπ αθεηέξνπ δε ζα αλαπξνζαξκφδεη ηελ Σηκή Μεηαηξνπήο, ψζηε νη
Κάηνρνη Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Κεθαιαίνπ λα παξακείλνπλ ζηελ ίδηα απφ νηθνλνκηθήο απφςεσο ζέζε, σο εάλ ηα
εηαηξηθά γεγνλφηα δελ είραλ κεζνιαβήζεη.
ε πεξίπησζε πξνζαξκνγήο ηεο Σηκήο Μεηαηξνπήο απφ ηελ Σξάπεδα, ζα ελεκεξψλεηαη ν Δπίηξνπνο εγγξάθσο θαη ε
Σξάπεδα ζα πξνβαίλεη ζε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ε νπνία ζα δεκνζηεχεηαη ζην ΥΑΚ θαη ζην ΥΑ. ε θακία πεξίπησζε ε σο
άλσ αλαπξνζαξκνγή ηεο Σηκήο Μεηαηξνπήο δελ ζα επηθέξεη ρεηξνηέξεπζε ηεο ζέζεο ησλ Καηφρσλ Μεηαηξέςηκσλ
Αμηνγξάθσλ Κεθαιαίνπ.
(δ)

Δηδηθή πεξίνδνο/ Αλαζηνιή Μεηαηξνπήο

ε πεξίπησζε επέιεπζεο εηαηξηθψλ γεγνλφησλ, ηα νπνία αθνξνχλ ηελ Σξάπεδα, εθφζνλ απηά ιάβνπλ ρψξα κεηά ηελ
έθδνζε ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Κεθαιαίνπ θαη επεξεάδνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ Καηφρσλ Μεηαηξέςηκσλ
Αμηνγξάθσλ Κεθαιαίνπ, ελδεηθηηθά ζε πεξίπησζε εηαηξηθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ θαη κεηαβνιψλ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο
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Σξάπεδαο ή θαη ζηελ νλνκαζηηθή αμία ηεο κεηνρήο, ε Σξάπεδα αθελφο κελ ζα επηβεβαηψλεη φηη πξάγκαηη επεξεάδνληαη ηα
δηθαηψκαηα ησλ Καηφρσλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Κεθαιαίνπ αθεηέξνπ δε ζα αλαζηέιιεη, γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα
θξίλεη, ηε κεηαηξνπή ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Κεθαιαίνπ ή ζα νξίδεη εηδηθή πεξίνδν κεηαηξνπήο ησλ Μεηαηξέςηκσλ
Αμηνγξάθσλ Κεθαιαίνπ.
(ε)

Γηαδηθαζία Μεηαηξνπήο

Υξόλνο αζθήζεσο ηνπ Γηθαηώκαηνο Μεηαηξνπήο
Οη Κάηνρνη Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ δχλαληαη λα αζθήζνπλ ην Γηθαίσκα Μεηαηξνπήο ησλ
Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ηνπο ζε κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο ζηηο 1-15 Μαξηίνπ, 1-15 Μαΐνπ, 1-15
επηεκβξίνπ θαη 1-15 Ννεκβξίνπ θάζε έηνπο κε πξψηε Πεξίνδν Μεηαηξνπήο ηελ 1-15 επηεκβξίνπ 2011 θαη ηειεπηαία ηελ
1-15 Μαΐνπ 2016.
Σξόπνο Αζθήζεσο ηνπ Γηθαηώκαηνο Μεηαηξνπήο
Ζ ππνβνιή δήισζεο κεηαηξνπήο απφ ηνλ θάηνρν θαζηζηά ηελ αίηεζε γηα κεηαηξνπή ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ
Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζε κεηνρέο, ακεηάθιεηε.
Κάζε έλα Μεηαηξέςηκν Αμηφγξαθν Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζα παξέρεη ζηνλ θάηνρν ηνπ Γηθαίσκα Μεηαηξνπήο ζε ζπλήζεηο
Νέεο Μεηνρέο ηεο Σξάπεδαο κε δηθαίσκα ςήθνπ, ζηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα Σηκή Μεηαηξνπήο. Οη Κάηνρνη Μεηαηξέςηκσλ
Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ δχλαληαη λα δεηνχλ ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο κφλν θαηά ηηο
εκεξνκελίεο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο πεξηφδνπο κεηαηξνπήο. ε πεξίπησζε πνπ, ιφγσ ηεο κεηαηξνπήο, πξνθχπηνπλ
θιαζκαηηθά δηθαηψκαηα επί κεηνρψλ, νη Κάηνρνη Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζα ιακβάλνπλ ηνλ
αθέξαην αξηζκφ κεηνρψλ παξαιεηπφκελνπ ηνπ ζρεηηθνχ θιάζκαηνο. Αληί ησλ θιαζκαηηθψλ δηθαησκάησλ, νη Κάηνρνη ζα
ιακβάλνπλ κε πίζησζε ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ πνπ ζα ηεξείηαη ζηελ Σξάπεδα ην πνζφ ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο πνπ ζα
αλαινγεί ζηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ γηα ηα νπνία αζθήζεθε ην Γηθαίσκα Μεηαηξνπήο αιιά δε
ζπκπιεξψλνπλ αθέξαην αξηζκφ κεηνρψλ.
Ζ Σξάπεδα ζα ελεκεξψλεη ηνπο Καηφρνπο Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ θαη ηνλ Δπίηξνπν βάζεη ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ Όξνπ ηεο Δλφηεηαο 5.4 ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, ηνπιάρηζηνλ 30 (ηξηάληα) κέξεο πξηλ απφ ηελ
έλαξμε ηεο θάζε Πεξηφδνπ Μεηαηξνπήο γηα ηελ αθξηβή δηαδηθαζία πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζείηαη γηα κεηαηξνπή ησλ
Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζην ΥΑΚ θαη ζην ΥΑ βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη
αθνινπζνχκελεο πξαθηηθήο ζηελ Κχπξν θαη ζηελ Διιάδα αληίζηνηρα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν κεηαηξνπήο.
Χο εκεξνκελία έθδνζεο / παξαρψξεζεο ησλ Νέσλ Μεηνρψλ ζπλεπεία κεηαηξνπήο ζα ζεσξείηαη ε ηειεπηαία εκεξνκελία
θάζε Πεξηφδνπ Μεηαηξνπήο. Ζ Σξάπεδα αλαιακβάλεη φπσο πξνβαίλεη ζηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο εηζαγσγήο πξνο
δηαπξαγκάηεπζε ησλ Νέσλ Μεηνρψλ ζην ΥΑΚ θαη ζην ΥΑ.
(ζη)

Σόθνο πιεξσηένο θαηά ηελ Μεηαηξνπή

ε πεξίπησζε άζθεζεο ηνπ Γηθαηψκαηνο Μεηαηξνπήο απφ ηνλ Κάηνρν (ζε νπνηαδήπνηε Πεξίνδν Μεηαηξνπήο
πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Δηδηθήο Πεξηφδνπ Μεηαηξνπήο), ν ηφθνο πιεξσηένο ζηακαηά λα ππνινγίδεηαη θαη λα θαζίζηαηαη
πιεξσηένο απφ ηελ πξνεγνχκελε ζρεηηθή Ζκεξνκελία Πιεξσκήο Σφθνπ.
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(δ)

Γηθαηώκαηα - Μεηνρέο

Οη κεηνρέο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο κεηαηξνπήο ζα θαηαηάζζνληαη ζε ίζε κνίξα (rank pari
passu) απ‟ φιεο ηηο απφςεηο κε ηηο εθδνκέλεο πιήξσο πιεξσζείζεο κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο θαηά ηελ εκεξνκελία
κεηαηξνπήο θαη ζα ζπκκεηάζρνπλ ζε νπνηαδήπνηε θαηαβνιή κεξίζκαηνο κε εκεξνκελία αξρείνπ (record date) πνπ έπεηαη
ηεο εκεξνκελίαο έθδνζεο ησλ Νέσλ Μεηνρψλ. Οη Νέεο Μεηνρέο δελ ζα δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε κεξίζκαηα πνπ
πιεξψζεθαλ πξηλ απφ ηελ ελ ιφγσ εκεξνκελία αξρείνπ. Ζ Σξάπεδα εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ ηζρχνπζα
Ννκνζεζία θαη ηνπο ηζρχνληεο Καλνληζκνχο πξνζεζκηψλ ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ
εηζαγσγή πξνο δηαπξαγκάηεπζε ησλ Νέσλ Μεηνρψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε κεηαηξνπή ησλ Μεηαηξέςηκσλ
Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζην ΥΑΚ θαη ζην ΥΑ.
(ε)

Γηθαίσκα Απηόκαηεο Μεηαηξνπήο θαηά ηε ιήμε ηεο ηειεπηαίαο Πεξηόδνπ Μεηαηξνπήο

Δάλ κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο ηειεπηαίαο Πεξηφδνπ Μεηαηξνπήο, ε ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ηεο κεηνρήο είλαη πςειφηεξε απφ
ηελ Σηκή Μεηαηξνπήο θαη ππάξρνπλ Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα γηα ηα νπνία νη Κάηνρνη ηνπο δελ έρνπλ αζθήζεη ην Γηθαίσκα
Μεηαηξνπήο, ε Σξάπεδα ζα έρεη ην δηθαίσκα εληφο 45 (ζαξάληα πέληε) εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο ηειεπηαίαο Πεξηφδνπ
Μεηαηξνπήο, θαηά ηελ απφιπηε δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα λα πξνβεί ζε απηφκαηε κεηαηξνπή ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ
Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζε κεηνρέο, εθφζνλ ππάξρεη ελδηαθέξνλ γηα αγνξά κεηνρψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηέηνηα
κεηαηξνπή ζε ηηκή πςειφηεξε απφ ηελ ηζρχνπζα Σηκή Μεηαηξνπήο θαη κε βάζε αλέθθιεηεο δεζκεχζεηο πνπ ζα ιάβεη ε
Σξάπεδα πξνο ην ζθνπφ απηφ.
ε ηέηνηα πεξίπησζε, ε Σξάπεδα ζα πιεξψζεη ζηνπο Καηφρνπο ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ ηα νπνία έηπραλ
απηφκαηεο κεηαηξνπήο ηελ νλνκαζηηθή αμία ηνπ θεθαιαίνπ ηνπο ζπλ ηα θαζαξά έζνδα (κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ ζρεηηθψλ
εμφδσλ) απφ ηελ πψιεζε ησλ κεηνρψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ απηφκαηε κεηαηξνπή, πέξαλ ηνπ νλνκαζηηθνχ
θεθαιαίνπ.
Γεγνλόο δηαηαξαρήο θεθαιαηαγνξάο:
ε ζρέζε κε ηηο πξφλνηεο ησλ Όξσλ ζηηο Δλφηεηεο 5.3.9 θαη 5.3.10, αλ θαηά ηε γλψκε ηεο Σξάπεδαο ππάξρεη γεγνλφο
δηαηαξαρήο θεθαιαηαγνξάο, θαηά ή κεηά ηε 15ε Δξγάζηκε Ζκέξα πνπ πξνεγείηαη ηεο εκεξνκελίαο έθδνζεο ησλ ζπλήζσλ
κεηνρψλ, ηφηε ε Σξάπεδα πξέπεη λα εηδνπνηήζεη ηνλ Δπίηξνπν θαη ηνπο Καηφρνπο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ κεηά πνπ
πξνέθπςε ή επηζπλέβε ην γεγνλφο δηαηαξαρήο θεθαιαηαγνξάο, νπφηε ε έθδνζε ησλ ελ ιφγσ κεηνρψλ ζα αλαβιεζεί κέρξηο
φηνπ ην γεγνλφο δηαηαξαρήο θεθαιαηαγνξάο (θαηά ηε γλψκε ηεο Σξάπεδαο) δε ζα πθίζηαηαη πιένλ. Οπνηαδήπνηε ηέηνηα
έθδνζε κεηνρψλ αλαβιεζεί, ζα πινπνηεζεί κφιηο γίλεη πξαθηηθά δπλαηφ κεηά πνπ ζα πάςεη λα πθίζηαηαη ην γεγνλφο
δηαηαξαρήο θεθαιαηαγνξάο.

5.3.10 Τπνρξεσηηθή Μεηαηξνπή ζε πεξίπησζε Γεγνλόηνο Έθηαθηεο Αλάγθεο Κεθαιαίνπ θαη
Γεγνλόηνο Βησζηκόηεηαο
Δάλ ππάξμεη Γεγνλφο Έθηαθηεο Αλάγθεο Κεθαιαίνπ ή Γεγνλφο Βησζηκφηεηαο νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία
ππάξρνπλ εθδνκέλα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ηφηε ην ζχλνιν ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ
Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ππνρξεσηηθά ζα κεηαηξαπεί ζε ζπλήζεηο κεηνρέο, ζηελ Σηκή Τπνρξεσηηθήο Μεηαηξνπήο.
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(α) ΓΔΓΟΝΟ ΔΚΣΑΚΣΖ ΑΝΑΓΚΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ: Γεγνλόο Έθηαθηεο Αλάγθεο Κεθαιαίνπ ζα ζεσξείηαη όηη έρεη
επηζπκβεί όηαλ ε Σξάπεδα δώζεη ζρεηηθή εηδνπνίεζε είηε:
(i) φηη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ σο απηή ζα πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ην
χςνο ησλ Βαζηθψλ Πξσηνβάζκησλ Κεθαιαίσλ ηεο Core Tier 1 Ratio είλαη ρακειφηεξν ηνπ 5% ή θαηά ή κεηά ηελ
εκεξνκελία εθαξκνγήο ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ πνπ ζα έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ην χςνο ησλ Κνηλψλ
Πξσηνβάζκησλ Κεθαιαίσλ - Common Equity Tier 1 Ratio είλαη ρακειφηεξν απφ ην ειάρηζην πνζνζηφ πνπ ζα
θαζνξηζηεί, ή
(ii) φηαλ ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ θαζνξίζεη φηη ε Σξάπεδα βξίζθεηαη ζε κε ζπκκφξθσζε κε ηα απαηηνχκελα
θαλνληζηηθά φξηα ηνπ Γείθηε Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο σο θαζνξίδνληαη ζηνπο ρεηηθνχο Δθαξκνζηένπο
Σξαπεδηθνχο Καλνληζκνχο.


“Ζκεξνκελία Δθαξκνγήο Βαζηιείαο ΗΗΗ” ζεκαίλεη ηελ πξψηε κέξα θαηά ηελ νπνία ε Σξάπεδα ππνρξενχηαη λα
εθαξκφζεη ηνπο ρεηηθνχο Δθαξκνζηένπο Σξαπεδηθνχο Καλνληζκνχο νη νπνίνη έρνπλ ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί
έηζη ψζηε λα ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη λα πηνζεηνχλ φιεο ή κεγάιν κέξνο ησλ επνπηηθψλ νδεγηψλ σο νξίδνληαη ζηα
έγγξαθα ηεο Δπηηξνπήο Σξαπεδηθήο Δπνπηείαο ηεο Βαζηιείαο “Βαζηιεία ΗΗΗ έλα δηεζλέο επνπηηθφ πιαίζην γηα πην
αλζεθηηθέο ηξάπεδεο θαη ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα” πνπ εθδφζεθε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010 θαη ηελ “Αλαθνίλσζε ζηνλ
Σχπν: ε Δπηηξνπή Σξαπεδηθήο Δπνπηείαο εθδίδεη ηα ηειηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο αιιαγέο γηα ηελ ελδπλάκσζε
ηεο πνηφηεηαο ησλ θεθαιαίσλ” πνπ εθδφζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2011.



“Γείθηεο Βαζηθώλ Πξσηνβάζκησλ Κεθαιαίσλ” ζεκαίλεη, ζρεηηθά κε ηελ νπνηαδήπνηε ηξηκεληαία πεξίνδν
απνηειεζκάησλ, ην δείθηε ησλ πξσηνβάζκησλ θεθαιαίσλ πιελ ην πνζφ φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα πβξηδηθά πξσηνβάζκηα θεθάιαηα δηαηξνχκελν κε ηα ζηαζκηζκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία σο
ππνινγίδνληαη απφ ηελ Σξάπεδα κε ηνπο ρεηηθνχο Δθαξκνζηένπο Σξαπεδηθνχο Καλνληζκνχο σο ζα παξνπζηάδνληαη
ζηα ηξηκεληαία απνηειέζκαηα.



“Γείθηεο Κνηλώλ Πξσηνβάζκησλ Κεθαιαίσλ” ζεκαίλεη, ζρεηηθά κε ηα ηξηκεληαία απνηειέζκαηα, ηνλ δείθηε ησλ
θνηλψλ πξσηνβάζκησλ θεθαιαίσλ πιελ νπνησλδήπνηε αθαηξέζεσλ απφ ηα πξσηνβάζκηα θεθάιαηα, δηαηξνχκελν κε
ηα ζηαζκηζκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία σο ππνινγίδνληαη απφ ηελ Σξάπεδα κε ηνπο ρεηηθνχο Δθαξκνζηένπο
Σξαπεδηθνχο Καλνληζκνχο σο ζα παξνπζηάδνληαη ζηα ηξηκεληαία απνηειέζκαηα.



“ρεηηθνί Δθαξκνζηένη Σξαπεδηθνί Καλνληζκνί” ζεκαίλεη ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηνπο θαλνληζκνχο θεθαιαηαθήο
επάξθεηαο πνπ ηζρχνπλ ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία (ή αλ ν Δθδφηεο ππφθεηηαη ζε άιιε δηθαηνδνζία απφ ηελ
Κππξηαθή Γεκνθξαηία, ηε δηθαηνδνζία απηή) πνπ αθνξνχλ ηελ Σξάπεδα.

(β) ΓΔΓΟΝΟ ΒΗΧΗΜΟΣΖΣΑ: Γεγνλόο Βησζηκόηεηαο νξίδεηαη νπνηεδήπνηε:
(i) ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ θξίλεη φηη ε ππνρξεσηηθή κεηαηξνπή ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ
Κεθαιαίνπ θαη άιισλ αμηψλ, πνπ κε βάζε ηνπο φξνπο ηνπο δπλαηφλ λα κεηαηξαπνχλ ζε ζπλήζεηο κεηνρέο ζε Γεγνλφο
Βησζηκφηεηαο, είλαη αλαγθαία γηα βειηίσζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηεο Σξάπεδαο θαη ζα ζπκβάιεη ζηε δηαηήξεζε ηεο
θεξεγγπφηεηαο ηεο Σξάπεδαο θαη/ή
(ii) ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ θξίλεη φηη ε Σξάπεδα ζα ρξεηαζηεί έθηαθηε θξαηηθή βνήζεηα γηα βειηίσζε ηεο
θεθαιαηαθήο ηεο επάξθεηαο (πέξαλ απφ ζπλήζεηο ζπλαιιαγέο θαη δηαθαλνληζκνχο θαηά ηηο ζπλήζεηο εξγαζίεο) γηα (α) ηε
δηαηήξεζε ηεο θεξεγγπφηεηαο ηεο ή (β) απνθπγή ηνπ ελδερφκελνπ πηψρεπζήο ηεο ή (γ) δελ είλαη ζε ζέζε λα απνπιεξψζεη
ζεκαληηθφ κέξνο ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο ή
(iii) ζε άιιεο παξφκνηεο ηζνδχλακεο θαηαζηάζεηο.
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(γ) ΣΗΜΖ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ: ηελ πεξίπησζε Γεγνλφηνο Έθηαθηεο Αλάγθεο Κεθαιαίνπ ή Γεγνλφηνο
Βησζηκφηεηαο ηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζα κεηαηξαπνχλ ππνρξεσηηθά ζε ηέηνην αξηζκφ
ζπλήζσλ κεηνρψλ πνπ θαζνξίδεηαη δηαηξψληαο ηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ
Κεθαιαίνπ κε ηελ Σηκή Τπνρξεσηηθήο Μεηαηξνπήο. Ζ Σηκή Τπνρξεσηηθήο Μεηαηξνπήο ζα ππνινγίδεηαη ζαλ πνζνζηφ 90%
(ελελήληα ηνηο εθαηφ) επί ηεο κεζνζηαζκηθήο ηηκήο ηεο κεηνρήο ηεο Σξάπεδαο πεξηφδνπ 20 (είθνζη) Δξγάζηκσλ Ζκεξψλ
πνπ ζα πξνεγεζνχλ ηεο εηδνπνίεζεο Γεγνλφηνο Έθηαθηεο Αλάγθεο Κεθαιαίνπ ή Γεγνλφηνο Βησζηκφηεηαο, κε ειάρηζηε ηηκή
ηελ νλνκαζηηθή αμία ηεο κεηνρήο ηεο Σξάπεδαο (ζήκεξα €0,85). H Σηκή Τπνρξεσηηθήο Μεηαηξνπήο δε ζα ππεξβαίλεη ηελ
ηηκή ησλ €1,80 αλά κεηνρή (ή ηελ ηζρχνπζα ηηκή ζε πεξίπησζε πνπ έρνπλ γίλεη αλαπξνζαξκνγέο γηα εηαηξηθέο πξάμεηο
φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Δλφηεηα 5.3.9(γ)), νξηζζείζα σο Αλψηαηε Σηκή Μεηαηξνπήο.
(δ) ΔΗΓΟΠΟΗΖΖ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΟΖ ΜΔΣΟΥΧΝ: Ζ Σξάπεδα ζα εηδνπνηήζεη ηνπο
Καηφρνπο Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ γηα ηελ Τπνρξεσηηθή Μεηαηξνπή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηεο Δλφηεηαο 5.4 ζε δηάζηεκα:
(i) Όζνλ αθνξά ην Γεγνλφο Έθηαθηεο Αλάγθεο Κεθαιαίνπ ζε δηάζηεκα 5 Δξγάζηκσλ Ζκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία
θαηά ηελ νπνία δεκνζηεχνληαη ηα νηθνλνκηθά ηεο απνηειέζκαηα ή θαηά ηελ νπνία ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ
θαζνξίζεη φηη ε Σξάπεδα βξίζθεηαη ζε κε ζπκκφξθσζε κε ηα απαηηνχκελα θαλνληζηηθά φξηα ηνπ Γείθηε Κεθαιαηαθήο
Δπάξθεηαο θαη ζηελ νπνία εηδνπνίεζε ζα θαζνξίδνληαη νη φξνη ηεο ππνρξεσηηθήο κεηαηξνπήο.
(ii) Όζνλ αθνξά ην Γεγνλφο Βησζηκφηεηαο ζε δηάζηεκα 3 Δξγάζηκσλ Ζκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ιακβάλεη
ρψξα.
Ζ Σξάπεδα ζα παξαρσξήζεη ηηο ζπλήζεηο κεηνρέο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ Τπνρξεσηηθή Μεηαηξνπή ζηνπο Καηφρνπο
εληφο 20 Δξγάζηκσλ Ζκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία εηδνπνίεζεο γηα χπαξμε Γεγνλφηνο Έθηαθηεο Αλάγθεο Κεθαιαίνπ ή
Γεγνλφηνο Βησζηκφηεηαο.
(ε) ΣΟΚΟ ΠΛΖΡΧΣΔΟ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ: ε πεξίπησζε Τπνρξεσηηθήο Μεηαηξνπήο, ν ηφθνο
πιεξσηένο ζηακαηά λα ππνινγίδεηαη θαη λα θαζίζηαηαη πιεξσηένο απφ ηελ πξνεγνχκελε ζρεηηθή Ζκεξνκελία Πιεξσκήο
Σφθνπ κέρξη ηελ εκεξνκελία Τπνρξεσηηθήο Μεηαηξνπήο.
(ζη) ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΣΗΜΖ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ: Ζ Αλψηαηε ηηκή Τπνρξεσηηθήο Μεηαηξνπήο ησλ €1,80
αλά ζπλήζε κεηνρή νλνκαζηηθήο αμίαο €0,85 ζα κεηαβιεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Όξνπ ηεο Δλφηεηαο 5.3.9(γ).
(δ) ΔΠΑΡΚΔΗΑ ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟΤ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ: Ζ Σξάπεδα αλαιακβάλεη λα δηαηεξεί, γηα φζν δηάζηεκα ηα
Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ δχλαληαη λα κεηαηξαπνχλ ζε ζπλήζεηο κεηνρέο ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο
φξνπ, κε εθδνκέλν εγθεθξηκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην, αξθεηφ γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηε κεηαηξνπή ηνπο θαη ηε ζπλεπαθφινπζε
έθδνζε ησλ κεηνρψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ ζηελ θαηψηαηε ηηκή κεηαηξνπήο πνπ είλαη ε εθάζηνηε νλνκαζηηθή αμία ησλ
ζπλήζσλ κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο.
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5.3.11 Γηάζεζε Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζε κε κόληκνπο θάηνηθνπο
Κύπξνπ
Πξφζσπα πνπ έρνπλ ηε κφληκε δηακνλή ηνπο εθηφο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο δηθαηνχληαη λα αγνξάζνπλ Μεηαηξέςηκα
Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί ηεο Γηαθίλεζεο Κεθαιαίσλ Νφκν 115(Η)/2003, ν νπνίνο ηέζεθε ζε
ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία πξνζρψξεζεο ηεο Κχπξνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηελ 1ε Μαΐνπ 2004 θαη ελ γέλεη κε ηνπο
εθάζηνηε ζρεηηθνχο λφκνπο.

5.3.12 Έγγξαθν Δκπηζηεύκαηνο
Με Έγγξαθν Δκπηζηεχκαηνο (Trust Deed) εκεξνκελίαο 9 Μαΐνπ 2011, ε Σξάπεδα δηφξηζε ηελ εηαηξεία Omnium Corporate
and Trustee Services Limited, Era House, 7νο-12νο φξνθνο, Γηαγφξνπ 2, 1097 Λεπθσζία, σο Δπίηξνπν (Trustee) ησλ ππφ
έθδνζε Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ αφξηζηεο δηάξθεηαο. Ο Δπίηξνπνο, κε βάζε ην Έγγξαθν
Δκπηζηεχκαηνο, είλαη επηθνξηηζκέλνο κε ηελ επζχλε δηαθχιαμεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ Καηφρσλ ησλ Μεηαηξέςηκσλ
Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ θαη ησλ Γηθαηνχρσλ Σφθνπ. Σν Έγγξαθν Δκπηζηεχκαηνο πεξηέρεη πξφλνηεο γηα
θάιπςε (indemnification) ηνπ Δπηηξφπνπ θαη γηα ηελ απαιιαγή ηνπ απφ επζχλε.
χκθσλα κε ηε Ρήηξα 10 ηνπ Δγγξάθνπ Δκπηζηεχκαηνο, ε Σξάπεδα ππφζρεηαη πξνο ηνλ Δπίηξνπν θαη δεζκεχεηαη θαη
αλαιακβάλεη ηα αθφινπζα:
(α)

Να εθπιεξψλεη θάζε κηα θαη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ζε ζρέζε κε ηελ πιεξσκή ηνπ Κεθαιαίνπ θαη ηφθσλ ησλ

Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ ή άιισο, κε βάζε ηνπο Όξνπο Έθδνζεο.
(β)

Να ηεξεί πάληνηε αθξηβέο Μεηξψν Καηφρσλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ πνπ λα δεηθλχεη ηα

νλφκαηα θαη δηεπζχλζεηο φισλ ησλ Καηφρσλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ, ην κέξνο ησλ θαηερνκέλσλ πθ‟ εθάζηνπ
Μεηαηξέςηκνπ Αμηφγξαθνπ ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνίαλ έθαζηνο Κάηνρνο Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ ελεγξάθε θαη ηελ
εκέξα θαηά ηελ νπνία νπνηνζδήπνηε Κάηνρνο Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ έπαπζε λα είλαη εγγεγξακκέλνο ζην ην ελ ιφγσ
κεηξψν. Ννείηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ εηζαρζνχλ ζην ΥΑΚ θαη ζην
ΥΑ, ην Μεηξψν Καηφρσλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζα ηεξείηαη ζην Κεληξηθφ Απνζεηήξην θαη
Κεληξηθφ Μεηξψν ηνπ ΥΑΚ θαη ζην χζηεκα „Απισλ Σίηισλ ησλ Διιεληθψλ Υξεκαηηζηεξίσλ (ΔΥΑΔ).
(γ)

Να επηηξέπεη ζηνλ Δπίηξνπν λα επηζεσξεί δσξεάλ απφ θαηξφ ζε θαηξφ θαη ζε εχινγεο ψξεο ην Μεηξψνλ Καηφρσλ

Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ θαη λα ιακβάλεη αληίγξαθά ηνπ.
(δ)

Να εθδίδεη Καηαζηάζεηο Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ πξνο ηνπο Καηφρνπο Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ σο πξνλνείηαη

ζηε Ρήηξα 9 ηνπ Δγγξάθνπ Δκπηζηεχκαηνο, εθφζνλ ζα ηεξεί ην Μεηξψν Καηφρσλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ
Κεθαιαίνπ.
(ε)

Να παξέρεη ζηνλ Δπίηξνπν νπνηαδήπνηε ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα,

πεξηιακβαλνκέλσλ ρσξίο πεξηνξηζκφ, νπνησλδήπνηε ζηνηρείσλ ή πιεξνθνξηψλ ζε ζρέζε κε νπνηεζδήπνηε πιεξσκέο ή
ππνρξεψζεηο ηεο Σξάπεδαο κε βάζε ηνπο Όξνπο Έθδνζεο, σο ήζειε απαηηήζεη ν Δπίηξνπνο.
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(ζη) Να παξέρεη γξαπηή εηδνπνίεζε πξνο ηνλ Δπίηξνπν εάλ θαη επζχο σο επέιζεη νπνηνδήπνηε γεγνλφο απφ ηα
αλαθεξφκελα ζηε Ρήηξα 11 ηνπ Δγγξάθνπ Δκπηζηεχκαηνο.
Σν Έγγξαθν Δκπηζηεχκαηνο, νη πξφλνηεο ηνπ νπνίνπ είλαη δεζκεπηηθέο γηα θάζε πξφζσπν ην νπνίν ζα απνθηήζεη
Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ αφξηζηεο δηάξθεηαο, ζα είλαη δηαζέζηκν γηα επηζεψξεζε ζην εγγεγξακκέλν
γξαθείν ηεο Σξάπεδαο, απφ επελδπηέο θαη / ή πξφζσπα ηα νπνία απφ θαηξφ ζε θαηξφ απνθηνχλ Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα
Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ αφξηζηεο δηάξθεηαο θαη νη νπνίνη πξνηξέπνληαη λα ην κειεηήζνπλ.

5.4

Δηδνπνηήζεηο θαη Αλαθνηλώζεηο

Δηδνπνηήζεηο πξνο ηνπο Καηφρνπο Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζα ζεσξνχληαη φηη έρνπλ δνζεί είηε
φηαλ:
(i)

Θα ηαρπδξνκνχληαη ζηηο δηεπζχλζεηο ηνπο φπσο παξνπζηάδνληαη ζην Κεληξηθφ Μεηξψν / Απνζεηήξην ηνπ ΥΑΚ φζν θαη
ζην χζηεκα Άπισλ Σίηισλ (ΑΣ) ησλ Διιεληθψλ Υξεκαηηζηεξίσλ, είηε φηαλ

(ii)

Θα δεκνζηεχνληαη ζε κία ηνπιάρηζηνλ εθεκεξίδα εκεξήζηαο θπθινθνξίαο ζε Κχπξν θαη Διιάδα.

Με ηελ εηζαγσγή ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζην ΥΑΚ θαη ζην ΥΑ, νπνηαδήπνηε αλαθνίλσζε
ζην Ζκεξήζην Γειηίν Αλαθνηλψζεσλ ηνπ ΥΑ θαη ηνπ ΥΑΚ ζα ζεσξείηαη εηδνπνίεζε ζηνπο Καηφρνπο.
Αλαθνηλψζεηο πνπ ζα αθνξνχλ ηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα ζα δεκνζηεχνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Σξάπεδαο
(www.laiki.com). Οη αλαθνηλψζεηο ζα απνζηέιινληαη ζην ΥΑΚ θαη ζην ΥΑ γηα δεκνζίεπζε.

5.5

Δπηπξόζζεηεο Δθδόζεηο

Ζ Σξάπεδα δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνρσξήζεη ρσξίο ηελ έγθξηζε ησλ Καηφρσλ ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ
Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζηελ έθδνζε επηπξφζζεησλ αμηνγξάθσλ θεθαιαίνπ αφξηζηεο δηάξθεηαο πνπ θαηαηάζζνληαη ζε ίζε
πξνηεξαηφηεηα (rank pari passu) κε ηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ. Σα επηπξφζζεηα αμηφγξαθα
θεθαιαίνπ κπνξνχλ λα απνηεινχλ επέθηαζε ηεο έθδνζεο Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ νχησο ψζηε
λα ζεσξνχληαη φηη απνηεινχλ θνηλή έθδνζε. Οπνηαδήπνηε ηέηνηα επηπξφζζεηε έθδνζε ζα θαιχπηεηαη κε ηελ αλάινγε
πξνζζήθε ζην Έγγξαθν Δκπηζηεχκαηνο πνπ δηέπεη ηελ έθδνζε Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ.
Ζ Σξάπεδα έρεη επίζεο ην δηθαίσκα ρσξίο ηελ έγθξηζε ησλ Καηφρσλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ,
λα πξνβεί ζε έθδνζε νπνησλδήπνηε άιισλ αμηνγξάθσλ θεθαιαίνπ ή ρξενγξάθσλ ή άιισλ ηίηισλ, κε φξνπο σο πξνο ηελ
πξνηεξαηφηεηα, επηηφθην, ππέξ ην άξηην πνζφ / κε έθπησζε, ή εμαγνξά / απνπιεξσκή ή άιισο πσο, φπσο ε Σξάπεδα
ήζειε θξίλεη ζθφπηκν.

5.6

Δηζαγσγή ζην ΥΑΚ θαη ζην ΥΑ, Γηαπξαγκάηεπζε, Μεηαβίβαζε Σίηισλ

Μέρξη ηελ έγθξηζε ηεο αίηεζεο εηζαγσγήο θαη έλαξμεο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ
Κεθαιαίνπ ζην ΥΑΚ θαη ΥΑ, ηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ δε ζα δηαπξαγκαηεχνληαη θαη ε
κεηαβίβαζή ηνπο δε ζα είλαη δπλαηή.
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Ννείηαη πσο ζε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ θαηαζηεί δπλαηή ε εηζαγσγή ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ
Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζην ΥΑΚ θαη ζην ΥΑ, ηφηε απηά ζα κεηαβηβάδνληαη κε δηαδηθαζία ηελ νπνία ζα θαζνξίζεη ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Σξάπεδαο ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν Κεθ. 113.
Γηα ηελ εηζαγσγή πξνο δηαπξαγκάηεπζε ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζην ΥΑΚ θαη ζην ΥΑ,
απαηηείηαη ε πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ ΥΑΚ θαη ηνπ Υ.Α. ε νπνία παξέρεηαη κεηά ηελ ππνβνιή θαη ηνλ
έιεγρν ζεηξάο δηθαηνινγεηηθψλ, θαζψο θαη ε εμαζθάιηζε ηπρφλ πεξαηηέξσ εγθξίζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο
εθφζνλ απηφ ρξεηαζηεί. Όζνλ αθνξά ηελ έγθξηζε ηνπ ΥΑΚ, ζεκεηψλεηαη πσο απηφ ζα πξέπεη λα βεβαησζεί φηη ην κεηξψν
ησλ Καηφρσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ έρεη θαηαηεζεί ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη πιεξνί φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο
πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ην ΥΑΚ ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 4 ησλ πεξί Αμηψλ θαη Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ
(θαηαρψξεζε, δηαπξαγκάηεπζε θαη εθθαζάξηζε άπισλ θηλεηψλ αμηψλ) Καλνληζκψλ ηνπ 2001 γηα ηελ εηζαγσγή ησλ
Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο ζην Κεληξηθφ Απνζεηήξην θαη Κεληξηθφ Μεηξψν Αμηψλ.
Με ηελ έλαξμε δηαπξαγκάηεπζεο ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζην ΥΑΚ θαη ζην ΥΑ ηα
εγγεγξακκέλα ρξεκαηηζηεξηαθά γξαθεία ζα πξνβαίλνπλ ζε πξάμεηο αγνξάο θαη πψιεζεο ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνζηέαο
λνκνζεζίαο θαη θαλνληζκψλ ζηα ρξεκαηηζηήξηα Κχπξνπ θαη Διιάδνο.

5.7


Ννκνζεζία / Καλνληζκνί
Ζ ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά ζηελ Κχπξν ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηνπο πεξί Αμηψλ θαη Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ
Νφκνπο θαη Καλνληζκνχο θαη ηνλ πεξί Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Γξαζηεξηνηήησλ θαη Ρπζκηδφκελσλ Αγνξψλ Νφκν
144(Η)/2007 φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί.



Οη εηζεγκέλεο ζην ΥΑΚ εηαηξείεο ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο λφκνπο, νδεγίεο θαη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο
Κεθαιαηαγνξάο Κχπξνπ θαη κε ηνπο πεξί Αμηψλ θαη Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ Νφκνπο, Καλνληζκνχο θαη ηπρφλ
απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη απηψλ.



Λφγσ ηεο παξάιιειεο εηζαγσγήο θαη δηαπξαγκάηεπζεο ησλ κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ, ε
Σξάπεδα ζπκκνξθψλεηαη κε ην ειιεληθφ ζεζκηθφ πιαίζην. Γηεπθξηλίδεηαη πσο, λννπκέλνπ φηη ιεθζνχλ νη απαξαίηεηεο
εγθξίζεηο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο, ηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζα εηζαρζνχλ ζην ΥΑΚ θαη ζην
ΥΑ.



Ζ ιεηηνπξγία ηεο Σξάπεδαο δηέπεηαη απφ ηνλ πεξί Σξαπεδηθψλ Δξγαζηψλ Νφκν Ν66(1)/ 1997 θαη ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ
Νφκν, Κεθ. 113 ηεο Κχπξνπ.



Ο Όκηινο θαηαξηίδεη εηήζηεο ειεγκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε βάζε ηα Γ.Π.Υ.Α., νη νπνίεο
δεκνζηεχνληαη φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.



Σν Έγγξαθν Δκπηζηεχκαηνο θαη ηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ δηέπνληαη απφ ηνπο ελ ηζρχ
Νφκνπο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο.



Σα δηθαζηήξηα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο έρνπλ ηελ απνθιεηζηηθή δηθαηνδνζία λα δηθάζνπλ νπνηεζδήπνηε δηαθνξέο
πνπ κπνξεί λα πξνέιζνπλ ή έρνπλ ζρέζε κε ην Έγγξαθν Δκπηζηεχκαηνο θαη ηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ
Κεθαιαίνπ.
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6

6.1

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΧΝ

Γηαδηθαζία αηηήζεσλ βάζεη Γηθαηώκαηνο Πξνηεξαηόηεηαο γηα εγγξαθή ζηελ έθδνζε Μεηαηξέςηκσλ
Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ Αόξηζηεο Γηάξθεηαο (ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Α)

6.1.1

Γηθαίσκα Πξνηεξαηόηεηαο πξνο πθηζηάκελνπο κεηόρνπο

Ζ παξνχζα έθδνζε ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ πξνζθέξεηαη ζε φινπο ηνπο Μεηφρνπο ηεο
Σξάπεδαο, κε βάζε ηηο πξφλνηεο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο, ζηνπο νπνίνπο ζα δνζεί Γηθαίσκα
Πξνηεξαηφηεηαο γηα εγγξαθή ζηελ έθδνζε Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ κε αλαινγία έλα (1)
Μεηαηξέςηκν Αμηφγξαθν Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ νλνκαζηηθήο αμίαο €1,00 γηα θάζε πέληε (5) κεηνρέο πνπ ζα θαηέρνπλ
θαηά ηελ Ζκεξνκελία Αξρείνπ ζηηο 26 Μαΐνπ 2011. Γηθαίσκα Πξνηεξαηφηεηαο γηα εγγξαθή ζηελ παξνχζα Έθδνζε ζα έρνπλ
νη Μέηνρνη πνπ ζα είλαη εγγεγξακκέλνη ηφζν ζην Κεληξηθφ Μεηξψν/ Απνζεηήξην ηνπ ΥΑΚ φζν θαη ζην χζηεκα Άπισλ
Σίηισλ ησλ Διιεληθψλ Υξεκαηηζηεξίσλ (ΔΥΑΔ) ζηηο 26 Μαΐνπ 2011 (εθ‟ εμήο νη “Γηθαηνχρνη Μέηνρνη”). Απφ ηηο 24 Μαΐνπ
2011 νη κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο ζα δηαπξαγκαηεχνληαη ρσξίο ην Γηθαίσκα Πξνηεξαηφηεηαο γηα εγγξαθή ζηελ παξνχζα
έθδνζε Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ, δει. νη επελδπηέο πνπ ζα πξνβνχλ ζε αγνξά κεηνρψλ κέρξη
ηε ιήμε ηεο ζπλεδξίαο ηνπ ΥΑΚ θαη ηνπ ΥΑ ζηηο 23 Μαΐνπ 2011 ζα έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ έθδνζε Μεηαηξέςηκσλ
Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο.
Γηθαηψκαηα Πξνηεξαηφηεηαο γηα εγγξαθή ζε θιάζκαηα Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ δε ζα
παξαρσξεζνχλ θαη νπνηαδήπνηε θιαζκαηηθά ππφινηπα ζα αγλννχληαη.
Απαγνξεχεηαη ε εγγξαθή γηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ απφ επελδπηέο (Γηθαηνχρνπο Μέηνρνπο ή
κε) ησλ Δμαηξνπκέλσλ Υσξψλ. ε πεξίπησζε πνπ νη επελδπηέο απηνί αζθήζνπλ ην Γηθαίσκα Πξνηεξαηφηεηαο θαη απηφ γίλεη
αληηιεπηφ, ε Σξάπεδα ζα αθπξψζεη ηελ ελ ιφγσ εγγξαθή θαη ζα επηζηξέςεη ηα θαηαβιεζέληα θεθάιαηα ζηνλ επελδπηή.
Σν Γηθαίσκα Πξνηεξαηφηεηαο ζα κπνξεί λα αζθεζεί εληφο πξνζεζκίαο, ε έλαξμε θαη ε ιήμε ηεο νπνίαο νξίδεηαη απφ ηηο 10
Ηνπλίνπ 2011 κέρξη ηε 1 Ηνπιίνπ 2011. Ζ ηειεπηαία εκεξνκελία άζθεζεο ηνπ Γηθαηψκαηνο Πξνηεξαηφηεηαο γηα εγγξαθή
ε

ζηελ έθδνζε ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ κε βάζε ηα Γηθαηψκαηα Πξνηεξαηφηεηαο είλαη ε 1
Ηνπιίνπ 2011.

Σα Γηθαηψκαηα Πξνηεξαηφηεηαο είλαη κεηαβηβάζηκα ζε ηξίηα πξφζσπα, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, φκσο δελ ζα
απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ζπλαιιαγψλ ηνπ ΥΑΚ θαη ηνπ ΥΑ.
Οη Γηθαηνχρνη Μέηνρνη ζα εγγξάθνληαη γηα αθέξαην αξηζκφ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ.
Αλάδνρνο ππεχζπλνο είζπξαμεο ηεο αληηπαξνρήο γηα εγγξαθή ζηελ έθδνζε ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ
Κεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο είλαη ε Marfin Popular Bank Public Co Ltd.
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6.1.2

Γηαδηθαζία Άζθεζεο Γηθαησκάησλ Πξνηεξαηόηεηαο γηα εγγξαθή ζηελ έθδνζε Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ
Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ από Γηθαηνύρνπο.

6.1.2.1 Γηαδηθαζία Άζθεζεο Γηθαησκάησλ Πξνηεξαηόηεηαο γηα εγγξαθή ζηελ Κύπξν
Ζ Πεξίνδνο Άζθεζεο ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηεξαηφηεηαο γηα εγγξαθή γηα ηνπο Γηθαηνχρνπο ζηελ Κχπξν νξίδεηαη απφ ηηο 10
ε

Ηνπλίνπ 2011 κέρξη ηε 1 Ηνπιίνπ 2011. H ηειεπηαία εκεξνκελία άζθεζεο είλαη ε 1 Ηνπιίνπ 2011 κέρξη ηηο 13:30 κκ.
Οη Δπηζηνιέο Παξαρψξεζεο Γηθαησκάησλ Πξνηεξαηφηεηαο / Δλεκεξσηηθέο Δπηζηνιέο ζα ηαρπδξνκεζνχλ ζηηο 3 Ηνπλίνπ
2011. Οη Γηθαηνχρνη Γηθαησκάησλ Πξνηεξαηφηεηαο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αηηεζνχλ κεγαιχηεξν αξηζκφ Μεηαηξέςηκσλ
Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ απφ εθείλν πνπ ηνπο αλαινγεί θαη ηνπο έρεη παξαρσξεζεί κε βάζε ηε δηαδηθαζία
δηάζεζεο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ Δλφηεηα 6.2.
Ζ εγγξαθή ζηελ έθδνζε ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζα γίλεηαη θαηά ηελ σο άλσ πεξίνδν θαη
ζε θάζε πεξίπησζε εληφο ηεο πεξηφδνπ άζθεζεο (Γεπηέξα κέρξη Παξαζθεπή 8:30 πκ – 13:30 κκ) σο αθνινχζσο:
Λεπθσζία


θεληξηθφ θαηάζηεκα Λεπθσζίαο (001), Λεσθ. Αξρ. Μαθαξίνπ ΗΗΗ 39, 1065 Λεπθσζία, Σει. 22 812294



θαηάζηεκα ηξνβφινπ (004), Λεσθφξνο ηξνβφινπ 59, Λεπθσζία, Σει. 22811948



θαηάζηεκα Αθξνπφιεσο (007), Λεσθφξνο Αθξνπφιεσο 58Α, 2012 Λεπθσζία, Σει. 22367072



ζηα γξαθεία ηεο Marfin CLR (Financial Services) Ltd, Mafrin CLR House, Λεσθφξνο Βχξσλνο 26, 1096 Λεπθσζία,
Σει. 22367367



ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο Wealth Management, Λεσθφξνο Αξρηεπηζθφπνπ Μαθαξίνπ Γ 39, 1065, 1νο φξνθνο,
Λεπθσζία, Σει. 22812280



ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο Treasury, Λεσθφξνο Λεκεζνχ 154, 2025 Λεπθσζία, Σει. 22512530

Λεκεζόο


θεληξηθφ θαηάζηεκα Λεκεζνχ (020), Λεσθφξνο Αλεμαξηεζίαο 64, 3040 Λεκεζφο, Σει. 25815152



θαηάζηεκα Μαθαξίνπ (021), Λεσθφξνο Αξρ. Μαθαξίνπ Γ 121-123, 3021 Λεκεζφο, Σει. 25854828



ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο Wealth Management, Λεσθφξνο Αξρηεπηζθφπνπ Μαθαξίνπ Γ' 121-123, 3021 Λεκεζφο,
5νο φξνθνο, Σει. 25854744

Λάξλαθα


θεληξηθφ θαηάζηεκα Λάξλαθαο (040), Λεσθφξνο Αξηέκηδνο 3, 6020 Λάξλαθα, Σει. 24814192

Ακκόρσζηνο


θαηάζηεκα Αγίαο Νάπαο (036), Λεσθφξνο Νεζί 58, 5330 Αγία Νάπα, Σει. 23813232

Πάθνο


θεληξηθφ θαηάζηεκα Πάθνπ (063), Απνζηφινπ Παχινπ 10, 8046 Πάθνο, Σει. 26816127

235

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

Γηα ηελ άζθεζε ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηεξαηφηεηαο, νη Γηθαηνχρνη ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ θαη ππνγξάςνπλ ηε ζρεηηθή
αίηεζε εγγξαθήο.
Δπίζεο ζα πξέπεη λα δειψλνπλ:


ηνλ αξηζκφ κεξίδαο επελδπηή,



ηνλ αξηζκφ ινγαξηαζκνχ αμηψλ, θαη



ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν ρεηξηζηή ηνπ ινγαξηαζκνχ αμηψλ.

Σαπηφρξνλα, ζα θαηαβάινπλ ηελ αμία ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ γηα ηα νπνία επηζπκνχλ λα
εγγξαθνχλ, κε έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο:


επηηαγή νπνηαζδήπνηε ηξάπεδαο ή ΠΗ ζε δηαηαγή «Marfin Popular Bank Public Co Ltd»,



ηξαπεδηθή επηηαγή (banker‟s draft) ζε δηαηαγή «Marfin Popular Bank Public Co Ltd»,



νδεγία ρξέσζεο ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ πνπ δηαηεξεί ν αηηεηήο κε ηε «Marfin Laiki Bank»,



κεηξεηά.

Οη Γηθαηνχρνη Γηθαησκάησλ Πξνηεξαηφηεηαο πνπ πξνβνχλ ζε άζθεζε ηνπο ζα ιακβάλνπλ ζρεηηθή απφδεημε, ε νπνία δελ ζα
έρεη ζέζε αμηνγξάθνπ, νχηε πξνζσξηλνχ ηίηινπ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ, θαζψο επίζεο δελ
είλαη δηαπξαγκαηεχζηκε ζην ΥΑΚ θαη ΥΑ.
εκεηψλεηαη φηη νη Γηθαηνχρνη Γηθαησκάησλ Πξνηεξαηφηεηαο κπνξνχλ λα αζθήζνπλ κέξνο ή φια ηα Γηθαηψκαηα
Πξνηεξαηφηεηαο πνπ θαηέρνπλ. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ζα πξέπεη λα παξνπζηάζνπλ ηελ αίηεζε αθνχ πξνεγνπκέλσο ηε
ζπκπιεξψζνπλ θαη ηελ ππνγξάςνπλ γηα ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ γηα ηηο νπνίεο αζθείηαη ην Γηθαίσκα Πξνηεξαηφηεηαο θαη
λα θαηαβάιινπλ ην αληίζηνηρν ηίκεκα άζθεζεο.
Δθφζνλ θαηαηεζεί ππνγεγξακκέλε ε αίηεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηεξαηφηεηαο, ε απνδνρή ησλ
Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ θαζίζηαηαη ακεηάθιεηε.
Δάλ δηαπηζησζνχλ πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο εγγξαθήο ησλ ηδίσλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ
ΥΑΚ ή /θαη ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ εγγξαθφκελνπ, ην ζχλνιν ησλ εγγξαθψλ απηψλ ζα αληηκεησπίδεηαη σο εληαία
εγγξαθή θαη ζε θάζε πεξίπησζε εάλ ν Γηθαηνχρνο έρεη εγγξαθεί γηα κεηνρέο πεξηζζφηεξεο απφ απηέο πνπ ηνπ αλαινγνχλ,
ηφηε ε επηπξφζζεηε εγγξαθή ζα ζεσξείηαη άθπξε.
ε πεξίπησζε πνπ ε άζθεζε ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηεξαηφηεηαο πιεξσζεί κε επηηαγή, εάλ απηή επηζηξαθεί γηα
νπνηνλδήπνηε ιφγν απιήξσηε ηφηε ζα ζεσξεζεί φηη ν Γηθαηνχρνο δελ έρεη εγγξαθεί γηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα
Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ.
εκεηψλεηαη φηη νη επελδπηέο γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έθδνζε Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ πξέπεη
λα ηεξνχλ ελεξγφ Μεξίδα Δπελδπηή θαη Λνγαξηαζκφ Αμηψλ ζην ΥΑΚ πξνθεηκέλνπ λα θαηαρσξεζνχλ ηα Μεηαηξέςηκα
Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ. Ο θσδηθφο αξηζκφο ηεο Μεξίδαο Δπελδπηή θαη ν αξηζκφο ηνπ
Λνγαξηαζκνχ Αμηψλ ζα αλαγξάθνληαη ζηελ αίηεζε εγγξαθήο. Δπίζεο νη επελδπηέο πξέπεη λα νξίδνπλ ηνλ Υεηξηζηή πνπ
επηζπκνχλ γηα ηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ πνπ ζα ηνπο θαηαλεκεζνχλ, ζπκπιεξψλνληαο ηνλ
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θσδηθφ ηνπ αξηζκφ ζηελ αίηεζε εγγξαθήο. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν επελδπηήο δελ νξίζεη Υεηξηζηή ηφηε ηα
Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ πνπ ζα ηνπ θαηαλεκεζνχλ, ζα πηζησζνχλ ζηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ ηεο
Μεξίδαο ηνπο, ηνπ νπνίνπ Υεηξηζηήο είλαη ην ΥΑΚ.
Ζ άζθεζε ηνπ Γηθαηψκαηνο Πξνηεξαηφηεηαο θαη ε πιεξσκή απφ ηνλ Γηθαηνχρν ηνπ αληίζηνηρνπ ηηκήκαηνο ησλ
Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ απνηειεί απνδνρή ηεο πξνζθνξάο κε βάζε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο
Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ θαη ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο. Αλ ην ηίκεκα γηα άζθεζε ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηεξαηφηεηαο δελ
θαηαβιεζεί απφ ην Γηθαηνχρν κέρξη ηηο 13:30 κκ ηεο ηειεπηαίαο εκεξνκελίαο εγγξαθήο γηα ηνπο Γηθαηνχρνπο δει ηελ 1

ε

Ηνπιίνπ 2011 ε πξνζθνξά απηή ζα ζεσξείηαη φηη δελ έρεη γίλεη απνδεθηή.
6.1.2.2 Γηαδηθαζία Άζθεζεο Γηθαησκάησλ Πξνηεξαηόηεηαο γηα εγγξαθή ζηελ Διιάδα
Ζ Πεξίνδνο Άζθεζεο ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηεξαηφηεηαο γηα εγγξαθή γηα ηνπο Γηθαηνχρνπο ζηελ Διιάδα νξίδεηαη απφ ηηο 10
ε

Ηνπλίνπ 2011 κέρξη ηηο 1 Ηνπιίνπ 2011. H ηειεπηαία εκεξνκελία άζθεζεο είλαη ε 1 Ηνπιίνπ 2011 κέρξη ηηο 14:00 κκ.
Οη Δπηζηνιέο Παξαρψξεζεο Γηθαησκάησλ Πξνηεξαηφηεηαο / Δλεκεξσηηθέο Δπηζηνιέο ζα ηαρπδξνκεζνχλ ζηηο 3 Ηνπλίνπ
2011. Οη Γηθαηνχρνη Γηθαησκάησλ Πξνηεξαηφηεηαο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αηηεζνχλ κεγαιχηεξν αξηζκφ Μεηαηξέςηκσλ
Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ απφ εθείλν πνπ ηνπο αλαινγεί θαη ηνπο έρεη παξαρσξεζεί, κε βάζε ηε δηαδηθαζία
δηάζεζεο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ Δλφηεηα 6.2.
Ζ εγγξαθή ζηελ έθδνζε ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζα γίλεηαη θαηά ηελ σο άλσ πεξίνδν σο
αθνινχζσο:


ζε νπνηνδήπνηε θαηάζηεκα ηεο Marfin Δγλαηία Σξάπεδα ζηελ Διιάδα (Γεπηέξα κέρξη Πέκπηε 8:00 πκ- 14:30 κκ &
Παξαζθεπή 8:00 πκ – 14:00 κκ), ή



κέζσ ησλ ρεηξηζηψλ ησλ ινγαξηαζκψλ αμηψλ (ρξεκαηηζηεξηαθή εηαηξεία ή ζεκαηνθχιαθαο) κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ
ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη εθφζνλ ζπλαηλεί πξνο ηνχην ν ρεηξηζηήο (ε ζρεηηθή δηαδηθαζία ζα πξαγκαηνπνηείηαη εθηφο
ησλ Διιεληθψλ Υξεκαηηζηεξίσλ (ΔΥΑΔ)).

Γηα ηελ άζθεζε ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηεξαηφηεηαο, νη Γηθαηνχρνη ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ θαη ππνγξάςνπλ ηε ζρεηηθή
αίηεζε εγγξαθήο θαη λα πξνζθνκίζνπλ:


ηνλ αξηζκφ θνξνινγηθνχ ηνπο κεηξψνπ (ΑΦΜ),



ηελ αζηπλνκηθή ηνπο ηαπηφηεηα ή δηαβαηήξην,



ηελ εθηχπσζε ζηνηρείσλ ΑΣ.

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα δειψλνπλ:


ηνλ αξηζκφ Μεξίδαο Δπελδπηή ΑΣ,



ηνλ αξηζκφ Λνγαξηαζκνχ Αμηψλ ΑΣ, θαη



ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν ρεηξηζηή, ηνπ ινγαξηαζκνχ αμηψλ ηνπο.

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη Γηθαηνχρνη Γηθαησκάησλ Πξνηεξαηφηεηαο κπνξνχλ λα εμνπζηνδνηνχλ πξνζεθφλησο ηνλ ρεηξηζηή ηνπ
ινγαξηαζκνχ αμηψλ ηνπο γηα λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο εθ κέξνπο ηνπο, κε ζθνπφ ηελ άζθεζε ηνπ
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Γηθαηψκαηνο Πξνηεξαηφηεηαο γηα ινγαξηαζκφ ηνπο, αλαθνξηθά κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ έθδνζε ησλ Μεηαηξέςηλσλ
Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ.
Σαπηφρξνλα, ζα θαηαβάινπλ ηελ αμία ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ γηα ηα νπνία επηζπκνχλ λα
εγγξαθνχλ, κε έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο:


ηξαπεδηθή επηηαγή (banker‟s draft) ζε δηαηαγή «Marfin Popular Bank Public Co Ltd»,



νδεγία ρξέσζεο ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ πνπ δηαηεξεί ν αηηεηήο κε ην Τπνθαηάζηεκα ηεο «Marfin Popular Bank
Public Co Ltd» ζηελ Διιάδα (Marfin Δγλαηία Σξάπεδα),



κεηξεηά.

Οη Γηθαηνχρνη Γηθαησκάησλ Πξνηεξαηφηεηαο πνπ πξνβνχλ ζε άζθεζε ηνπο ζα ιακβάλνπλ ζρεηηθή απφδεημε, ε νπνία δελ ζα
έρεη ζέζε αμηνγξάθνπ, νχηε πξνζσξηλνχ ηίηινπ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ, θαζψο επίζεο δελ
είλαη δηαπξαγκαηεχζηκε ζην ΥΑΚ θαη ΥΑ.
εκεηψλεηαη φηη νη Γηθαηνχρνη Γηθαησκάησλ Πξνηεξαηφηεηαο κπνξνχλ λα αζθήζνπλ κέξνο ή φια ηα Γηθαηψκαηα
Πξνηεξαηφηεηαο πνπ θαηέρνπλ. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ζα πξέπεη λα παξνπζηάζνπλ ηελ αίηεζε αθνχ πξνεγνπκέλσο ηε
ζπκπιεξψζνπλ θαη ηελ ππνγξάςνπλ γηα ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ γηα ηηο νπνίεο αζθείηαη ην Γηθαίσκα Πξνηεξαηφηεηαο θαη
λα θαηαβάιινπλ ην αληίζηνηρν ηίκεκα άζθεζεο.
Δθφζνλ θαηαηεζεί ππνγεγξακκέλε ε αίηεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηεξαηφηεηαο, ε απνδνρή ησλ
Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ θαζίζηαηαη ακεηάθιεηε.
Δάλ δηαπηζησζνχλ πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο εγγξαθήο ησλ ηδίσλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ
ΑΣ ή /θαη ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ εγγξαθφκελνπ, ην ζχλνιν ησλ εγγξαθψλ απηψλ ζα αληηκεησπίδεηαη σο εληαία
εγγξαθή θαη ζε θάζε πεξίπησζε εάλ ν Γηθαηνχρνο έρεη εγγξαθεί γηα κεηνρέο πεξηζζφηεξεο απφ απηέο πνπ ηνπ αλαινγνχλ,
ηφηε ε επηπξφζζεηε εγγξαθή ζα ζεσξείηαη άθπξε.
ε πεξίπησζε πνπ ε άζθεζε ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηεξαηφηεηαο πιεξσζεί κε επηηαγή, εάλ απηή επηζηξαθεί γηα
νπνηνλδήπνηε ιφγν απιήξσηε ηφηε ζα ζεσξεζεί φηη ν Γηθαηνχρνο δελ έρεη εγγξαθεί γηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα
Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ.
εκεηψλεηαη φηη νη επελδπηέο γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έθδνζε Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ πξέπεη
λα ηεξνχλ ελεξγφ Μεξίδα Δπελδπηή θαη Λνγαξηαζκφ Αμηψλ ζην ΑΣ πξνθεηκέλνπ λα θαηαρσξεζνχλ ηα Μεηαηξέςηκα
Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ. Ο θσδηθφο αξηζκφο ηεο Μεξίδαο Δπελδπηή θαη ν αξηζκφο ηνπ
Λνγαξηαζκνχ Αμηψλ ζα αλαγξάθνληαη ζηελ αίηεζε εγγξαθήο. Δπίζεο νη επελδπηέο πξέπεη λα νξίδνπλ ην Υεηξηζηή πνπ
επηζπκνχλ γηα ηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ πνπ ζα ηνπο θαηαλεκεζνχλ, ζπκπιεξψλνληαο ηνλ
θσδηθφ ηνπ αξηζκφ ζηελ αίηεζε εγγξαθήο. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν επελδπηήο δελ νξίζεη Υεηξηζηή ηφηε ηα
Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ πνπ ζα ηνπ θαηαλεκεζνχλ, ζα πηζησζνχλ ζηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ ηεο
Μεξίδαο ηνπο, ηνπ νπνίνπ Υεηξηζηήο είλαη ην ΥΑ.
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Ζ άζθεζε ηνπ Γηθαηψκαηνο Πξνηεξαηφηεηαο θαη ε πιεξσκή απφ ηνλ Γηθαηνχρν ηνπ αληίζηνηρνπ ηηκήκαηνο ησλ
Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ απνηειεί απνδνρή ηεο πξνζθνξάο κε βάζε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο
Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ θαη ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο. Αλ ην ηίκεκα γηα άζθεζε ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηεξαηφηεηαο δελ
θαηαβιεζεί απφ ην Γηθαηνχρν κέρξη ηηο 14:00 κκ ηεο ηειεπηαίαο εκεξνκελίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα ηνπο Γηθαηνχρνπο δει
ε

ηελ 1 Ηνπιίνπ 2011 ε πξνζθνξά απηή ζα ζεσξείηαη φηη δελ έρεη γίλεη απνδεθηή.

6.2

Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα εγγξαθή ζηελ έθδνζε ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ
αόξηζηεο δηάξθεηαο πνπ ηπρόλ δελ θαιπθζνύλ από ηνπο Γηθαηνύρνπο Γηθαησκάησλ Πξνηεξαηόηεηαο
(ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Β)

ε πεξίπησζε ηπρφλ κε θάιπςεο ηεο ζπλνιηθήο έθδνζεο ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ απφ
ηνπο Γηθαηνχρνπο, ζα αθνινπζεζεί δηαδηθαζία ππνβνιήο αλέθθιεησλ αηηήζεσλ ζηελ Διιάδα θαη Κχπξν, απφ
ελδηαθεξφκελνπο επελδπηέο (κεηφρνπο ή κε), παξάιιεια κε ηελ πεξίνδν άζθεζεο ηνπ Γηθαηψκαηνο Πξνηεξαηφηεηαο απφ
ηνπο Γηθαηνχρνπο γηα ηελ απφθηεζε Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ. Αηηήζεηο κπνξνχλ λα ππνβάινπλ
ελδηαθεξφκελνη επελδπηέο, κέηνρνη ή κε, θαηαβάιινληαο ην αληίζηνηρν πνζφ ηεο απαηηνχκελεο αληηπαξνρήο.
Οη επελδπηέο πνπ ζα ππνβάινπλ αλέθθιεηεο αηηήζεηο γηα εγγξαθή ζηα ηπρφλ αδηάζεηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα
Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζα εγγξάθνληαη γηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ κε βάζε ηε ζπλνιηθή ηνπο
αμία ζε Δπξψ (€), κε Σηκή Γηάζεζεο €1 αλά Μεηαηξέςηκν Αμηφγξαθν Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ νλνκαζηηθήο αμίαο €1
θαηαβάιινληαο ην αληίζηνηρν πνζφ ηεο απαηηνχκελεο αληηπαξνρήο.
Σπρφλ δηάζεζε αδηαζέησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζηα πιαίζηα ησλ ελ ιφγσ αηηήζεσλ ζα
πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαηά ηε δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα.
6.2.1 Πεξίνδνο ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα ηπρόλ αδηάζεηα Μεηαηξέςηκα Αμηόγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ
Ζ πεξίνδνο ππνβνιήο Αηηήζεσλ γηα εγγξαθή ζε ηπρφλ αδηάζεηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζα
δηεμαρζεί παξάιιεια κε ηελ πεξίνδν άζθεζεο Γηθαηψκαηνο Πξνηεξαηφηεηαο γηα εγγξαθή ησλ Γηθαηνχρσλ δει απφ ηηο 10
Ηνπλίνπ 2011 κέρξη ηε 1 Ηνπιίνπ 2011.
6.2.2 Γηαδηθαζία ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα ηπρόλ αδηάζεηα Μεηαηξέςηκα Αμηόγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ
Οη ελδηαθεξφκελνη επελδπηέο γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έθδνζε Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ πξέπεη
λα ηεξνχλ ελεξγφ Μεξίδα Δπελδπηή θαη Λνγαξηαζκφ Αμηψλ ζην ΥΑΚ ή ζην ΑΣ πξνθεηκέλνπ λα θαηαρσξεζνχλ ηα
Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ. Ο θσδηθφο αξηζκφο ηεο Μεξίδαο Δπελδπηή θαη ν
αξηζκφο ηνπ Λνγαξηαζκνχ Αμηψλ ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηελ αίηεζε εγγξαθήο. Δπίζεο νη επελδπηέο πξέπεη λα
νξίδνπλ ην Υεηξηζηή πνπ επηζπκνχλ γηα ηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ πνπ ζα ηνπο θαηαλεκεζνχλ,
ζπκπιεξψλνληαο ηνλ θσδηθφ ηνπ αξηζκφ ζηελ αίηεζε εγγξαθήο. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν επελδπηήο δελ νξίζεη
Υεηξηζηή ζηελ αίηεζε εγγξαθήο ηφηε ηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ηνπ ζα πηζησζνχλ ζηνλ Δηδηθφ
Λνγαξηαζκφ ηεο Μεξίδαο ηνπ, ηνπ νπνίνπ Υεηξηζηήο είλαη ην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ / Διιεληθά Υξεκαηηζηήξηα.

Γηαδηθαζία Κύπξνπ
Οη επελδπηέο πνπ ζα ππνβάινπλ αλέθθιεηεο αηηήζεηο γηα εγγξαθή ζηα ηπρφλ αδηάζεηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα
Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζα εγγξάθνληαη γηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ κε βάζε ηε ζπλνιηθή ηνπο
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αμία ζε Δπξψ (€), κε Σηκή Γηάζεζεο €1 αλά Μεηαηξέςηκν Αμηφγξαθν νλνκαζηηθήο αμίαο €1 θαηαβάιινληαο ην αληίζηνηρν
πνζφ ηεο απαηηνχκελεο αληηπαξνρήο.
Ζ εγγξαθή ζηελ έθδνζε ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζα γίλεηαη θαηά ηελ σο άλσ πεξίνδν
(βιέπε Δλφηεηα 6.2.1) θαη ζε θάζε πεξίπησζε εληφο ηεο πεξηφδνπ άζθεζεο (Γεπηέξα κέρξη Παξαζθεπή 8:30 πκ – 13:30 κκ)
σο αθνινχζσο:
Λεπθσζία


θεληξηθφ θαηάζηεκα Λεπθσζίαο (001), Λεσθ. Αξρ. Μαθαξίνπ ΗΗΗ 39, 1065 Λεπθσζία, Σει. 22 812294



θαηάζηεκα ηξνβφινπ (004), Λεσθφξνο ηξνβφινπ 59, Λεπθσζία, Σει. 22811948



θαηάζηεκα Αθξνπφιεσο (007), Λεσθφξνο Αθξνπφιεσο 58Α, 2012 Λεπθσζία, Σει. 22367072



ζηα γξαθεία ηεο Marfin CLR (Financial Services) Ltd, Mafrin CLR House, Λεσθφξνο Βχξσλνο 26, 1096 Λεπθσζία,
Σει. 22367367



ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο Wealth Management, Λεσθφξνο Αξρηεπηζθφπνπ Μαθαξίνπ Γ 39, 1065, 1νο φξνθνο,
Λεπθσζία, Σει. 22812280



ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο Treasury, Λεσθφξνο Λεκεζνχ 154, 2025 Λεπθσζία, Σει. 22512530

Λεκεζόο


θεληξηθφ θαηάζηεκα Λεκεζνχ (020), Λεσθφξνο Αλεμαξηεζίαο 64, 3040 Λεκεζφο, Σει. 25815152



θαηάζηεκα Μαθαξίνπ (021), Λεσθφξνο Αξρ. Μαθαξίνπ Γ 121-123, 3021 Λεκεζφο, Σει. 25854828



ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο Wealth Management, Λεσθφξνο Αξρηεπηζθφπνπ Μαθαξίνπ Γ' 121-123, 3021 Λεκεζφο,
5νο φξνθνο, Σει. 25854744

Λάξλαθα


θεληξηθφ θαηάζηεκα Λάξλαθαο (040), Λεσθφξνο Αξηέκηδνο 3, 6020 Λάξλαθα, Σει. 24814192

Ακκόρσζηνο


θαηάζηεκα Αγίαο Νάπαο (036), Λεσθφξνο Νεζί 58, 5330 Αγία Νάπα, Σει. 23813232

Πάθνο


θεληξηθφ θαηάζηεκα Πάθνπ (063), Απνζηφινπ Παχινπ 10, 8046 Πάθνο, Σει. 26816127

Δπίζεο ζα πξέπεη λα δειψλνπλ:


ηνλ αξηζκφ κεξίδαο επελδπηή,



ηνλ αξηζκφ ινγαξηαζκνχ αμηψλ, θαη



ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν ρεηξηζηή ηνπ ινγαξηαζκνχ αμηψλ.

Σν πνζφ ηεο αληηπαξνρήο ζα θαηαβάιιεηαη κε έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο:


επηηαγή νπνηαζδήπνηε ηξάπεδαο ή ΠΗ ζε δηαηαγή «Marfin Popular Bank Public Co Ltd»,



ηξαπεδηθή επηηαγή (banker‟s draft) ζε δηαηαγή «Marfin Popular Bank Public Co Ltd»,



νδεγία ρξέσζεο ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ πνπ δηαηεξεί ν αηηεηήο κε ηε «Marfin Laiki Bank»,



κεηξεηά.
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Γηαδηθαζία Διιάδαο
Οη επελδπηέο πνπ ζα ππνβάινπλ αλέθθιεηεο αηηήζεηο γηα εγγξαθή ζηα ηπρφλ αδηάζεηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα
Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζα εγγξάθνληαη γηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ κε βάζε ηε ζπλνιηθή ηνπο
αμία ζε Δπξψ (€), κε Σηκή Γηάζεζεο €1 αλά Μεηαηξέςηκν Αμηφγξαθν νλνκαζηηθήο αμίαο €1 θαηαβάιινληαο ην αληίζηνηρν
πνζφ ηεο απαηηνχκελεο αληηπαξνρήο.
Ζ εγγξαθή ζηα ηπρφλ αδηάζεηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζα γίλεηαη θαηά ηελ σο άλσ πεξίνδν
(βιέπε Δλφηεηα 6.2.1) σο αθνινχζσο:


ζε νπνηνδήπνηε θαηάζηεκα ηεο Marfin Δγλαηία Σξάπεδα ζηελ Διιάδα (Γεπηέξα κέρξη Πέκπηε 8:00 πκ- 14:30 κκ &
Παξαζθεπή 8:00 πκ – 14:00 κκ), ή



κέζσ ησλ ρεηξηζηψλ ησλ ινγαξηαζκψλ αμηψλ (ρξεκαηηζηεξηαθή εηαηξεία ή ζεκαηνθχιαθαο) κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ
ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη εθφζνλ ζπλαηλεί πξνο ηνχην ν ρεηξηζηήο (ε ζρεηηθή δηαδηθαζία ζα πξαγκαηνπνηείηαη εθηφο
ησλ Διιεληθψλ Υξεκαηηζηεξίσλ (ΔΥΑΔ)).

Γηα ηελ εγγξαθή ζε ηπρφλ αδηάζεηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ, νη επελδπηέο ζα πξέπεη λα
ζπκπιεξψζνπλ θαη ππνγξάςνπλ ηε ζρεηηθή αίηεζε εγγξαθήο θαη λα πξνζθνκίζνπλ:


ηνλ αξηζκφ θνξνινγηθνχ ηνπο κεηξψνπ (ΑΦΜ),



ηελ αζηπλνκηθή ηνπο ηαπηφηεηα ή δηαβαηήξην,



ηελ εθηχπσζε ζηνηρείσλ ΑΣ.

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα δειψλνπλ:


ηνλ αξηζκφ Μεξίδαο Δπελδπηή ΑΣ,



ηνλ αξηζκφ Λνγαξηαζκνχ Αμηψλ ΑΣ, θαη



ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν ρεηξηζηή ινγαξηαζκνχ αμηψλ.

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη επελδπηέο κπνξνχλ λα εμνπζηνδνηνχλ πξνζεθφλησο ηνλ ρεηξηζηή ηνπ ινγαξηαζκνχ αμηψλ ηνπο γηα λα
πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο εθ κέξνπο ηνπο, κε ζθνπφ ηελ εγγξαθή ζε ηπρφλ αδηάζεηα Μεηαηξέςηκα
Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ γηα ινγαξηαζκφ ηνπο, αλαθνξηθά κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ έθδνζε ησλ
Μεηαηξέςηκσλ Αμηφγξαθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ.
Σν πνζφ ηεο αληηπαξνρήο ζα θαηαβάιιεηαη κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν:


νδεγία δέζκεπζεο ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ πνπ δηαηεξεί ν αηηεηήο κε ην Τπνθαηάζηεκα ηεο «Marfin Popular Bank
Public Co Ltd» ζηελ Διιάδα (Marfin Δγλαηία Σξάπεδα).

6.3

Γηάζεζε ηπρόλ αδηάζεησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ (ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Γ)

ε πεξίπησζε πνπ κεηά ηε ιήμε ηεο Πεξηφδνπ Άζθεζεο ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηεξαηφηεηαο θαη ηεο ηπρφλ ηθαλνπνίεζεο
αηηήζεσλ γηα εγγξαθή ζε αδηάζεηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ πνπ ζα ππνβιεζνχλ θαηά ηελ ίδηα
πεξίνδν ππνβνιήο αηηήζεσλ, σο αλσηέξσ, εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ αδηάζεηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ
Κεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Σξάπεδαο, ζα πξνβεί ζε ηπρφλ δηάζεζε αδηαζέησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ
Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ, θαηά ηε δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα, πξνο φθεινο ηεο Σξάπεδαο εληφο δεθαηεζζάξσλ (14) εκεξψλ απφ
ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ ππνβνιήο αηηήζεσλ, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ζηελ ηηκή πνπ δηελεξγείηαη ε πξνζθνξά πξνο ηνπο
Γηθαηνχρνπο Μεηφρνπο.
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Γηα ηελ πην πάλσ αλαθεξφκελε δηαδηθαζία, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ππεξεζίεο ζπκβνχισλ ζηελ
Κχπξν, ζηελ Διιάδα θαη ζηηο άιιεο ρψξεο.

6.4

Καηαλνκή Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ

Ζ θαηαλνκή ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζα γίλεη σο εμήο:
 Άζθεζε Γηθαησκάησλ Πξνηεξαηφηεηαο γηα εγγξαθή ζηελ έθδνζε ΜΑΔΚ απφ Γηθαηνχρνπο (Καηεγνξία Α)
 Γηάζεζε κε βάζε ηηο αηηήζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ θαηά ηελ πεξίνδν ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα εγγξαθή ζηα ηπρφλ
αδηάζεηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ θαηά ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
(Καηεγνξία Β)
 Γηάζεζε θαηά ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (Καηεγνξία Γ)

6.5

Δπηζηξνθή πνζώλ ζε πεξίπησζε ππεξθάιπςεο

Σν αδηάζεην πνζφ ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζα παξαρσξεζεί θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Σξάπεδαο. ε πεξίπησζε πνπ, ιφγσ ππεξθάιπςεο αηηήζεηο δελ ηθαλνπνηεζνχλ πιήξσο ή
κεξηθψο, ην θαηαβιεζέλ πνζφ (νιφθιεξν ή κέξνο) ζα επηζηξαθεί καδί κε ηνπο δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο ππνινγηδφκελν ζην
5% (ζηε βάζε ηνπ αξηζκνχ εκεξψλ απφ 2 Ηνπιίνπ 2011 κέρξη 12 Ηνπιίνπ 2011 δηαηξεκέλνπ κε 360) κε ηελ έθδνζε επηηαγήο
ή κε επηζηξνθή ζην ινγαξηαζκφ πνπ ζα ππνδείμεη ν αηηεηήο σο νη ζρεηηθέο νδεγίεο ζηελ αίηεζε γηα εγγξαθή.

6.6

Αλαθνίλσζε Απνηειέζκαηνο

Ζ Σξάπεδα ζα πξνβεί ζε αλαθνίλσζε ζηελ νπνία ζα δεκνζηεχζεη ην απνηέιεζκα ζηνλ θππξηαθφ θαη ειιαδηθφ ηχπν
ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη αλακέλεηαη λα είλαη ζηηο 8 Ηνπιίνπ 2011.

6.7

Δπηζηνιέο Παξαρώξεζεο Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ

Οη Δπηζηνιέο Παξαρψξεζεο ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζα ζηαινχλ ζηνπο Καηφρνπο ησλ
Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζηηο 13 Ηνπιίνπ 2011.
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7

7.1

ΑΛΛΔ ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ

Λόγνη Έθδνζεο

Ζ έθδνζε ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο
θεθαιαηαθήο βάζεο ηεο Σξάπεδαο κε Πξσηνβάζκην Κεθάιαην, βνεζψληαο ζηε δηαηήξεζε ηζρπξψλ θαη αληαγσληζηηθψλ δεηθηψλ
θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη ηε ζηαδηαθή πξνζαξκνγή ζηνπο επεξρφκελνπο θαλνληζκνχο απμεκέλσλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ ηεο
Βαζηιείαο III.

7.2

Καζαξό Πξντόλ Έθδνζεο

Σα έμνδα ηεο Έθδνζεο πνπ αθνξνχλ ζηηο επαγγεικαηηθέο ακνηβέο πνπ ζα θαηαβιεζνχλ ζηνπο Γηεπζπληέο Έθδνζεο, ειεγθηέο,
λνκηθνχο ζπκβνχινπο, πξνο ηηο αξκφδηεο επνπηηθέο αξρέο κε ηελ κνξθή δηθαησκάησλ, ακνηβέο εθηχπσζεο θαη δηαλνκήο ηνπ
Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ θαη αλαθνηλψζεηο ζηνλ ηχπν ππνινγίδνληαη ζε €0,5 εθ., πεξίπνπ.
ε πεξίπησζε πνπ εθδνζνχλ φια ηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ, ζα αληιεζνχλ €294 εθ. πεξίπνπ θαη ην
θαζαξφ πξντφλ ηεο έθδνζεο κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ εμφδσλ έθδνζεο αλακέλεηαη λα αλέιζεη ζε €293,5 εθ.
εκεηψλεηαη φηη νη αλσηέξσ δαπάλεο ελδέρεηαη λα απμεζνχλ ζεκαληηθά ζε πεξίπησζε πνπ ε Σξάπεδα δηνξίζεη νίθνπο ζηελ Κχπξν,
ηελ Διιάδα θαη άιιεο ρψξεο γηα ηε δηαδηθαζία δηάζεζεο ηπρφλ αδηάζεησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ.

7.3

Γηθαίσκα Τπαλαρώξεζεο

Με βάζε ηα πξνβιεπφκελα ηνπ άξζξνπ 14(1)(6) θαη 14(1)(7) ηνπ πεξί Γεκφζηαο Πξνζθνξάο θαη Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ Νφκνπ ηνπ
2005, επελδπηέο νη νπνίνη έρνπλ ζπκθσλήζεη ή δεζκεπζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν πξηλ απφ ηπρφλ δεκνζίεπζε πκπιεξσκαηηθνχ
Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ λα αζθήζνπλ ηα Γηθαηψκαηα Πξνηεξαηφηεηαο θαη/ή έρνπλ ππνβάιεη αλέθθιεηεο αηηήζεηο γηα ηπρφλ αδηάζεηα
Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ θαη λα απνθηήζνπλ δη‟ εγγξαθήο θηλεηέο αμίεο, ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ζην παξφλ
Δλεκεξσηηθφ Γειηίν, βαζηζζέληεο ζηα ζηνηρεία απηνχ, δηθαηνχληαη λα ππαλαρσξήζνπλ θαη λα απνδεζκεπζνχλ αδεκίσο γη‟ απηνχο
απφ ηελ ππνρξέσζε θαη δέζκεπζε πνπ έρνπλ αλαιάβεη. Σν δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο θαη δήισζεο ηεο απνδέζκεπζεο αζθείηαη
εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ Δξγάζηκσλ Ζκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ζπκπιεξσκαηηθνχ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ. Σν δηθαίσκα
ππαλαρψξεζεο δελ ηζρχεη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ έρνπλ εθδνζεί.

7.4

Φνξνινγηθό Καζεζηώο

Καηά ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ ηζρχνπλ νη πην θάησ δηαηάμεηο ζχκθσλα κε ηνπο πεξί Φνξνινγίαο ηνπ
Δηζνδήκαηνο θαη Δθηάθηνπ Δηζθνξάο γηα ηελ Άκπλα Νφκνπο. Ννείηαη φηη ζε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο απηήο ζα
ηζρχνπλ νη εθάζηνηε λέεο δηαηάμεηο.
Σα αθφινπζα απνηεινχλ κηα γεληθή πεξηγξαθή ηεο θππξηαθήο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο φζνλ αθνξά ηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα
Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ θαη ζθνπφο ηνπο δελ είλαη λα θαιχςνπλ φιεο ηηο πηπρέο ηεο θνξνινγίαο πνπ δηέπεη ηέηνηα Μεηαηξέςηκα
Αμηφγξαθα. Οη ελδηαθεξφκελνη επελδπηέο νθείινπλ λα ζπκβνπιεχνληαη ηνπο θνξνινγηθνχο ηνπο ζπκβνχινπο αλαθνξηθά κε ηηο
ζπλέπεηεο πνπ πηζαλφ λα πξνθχςνπλ απφ ηελ αγνξά, ηδηνθηεζία θαη πψιεζε ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ, θαζψο θαη απφ ηελ
είζπξαμε ηφθσλ, εμαγνξά ή κεηαηξνπή ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ.
Οη επελδπηέο πξνηξέπνληαη λα ιάβνπλ ηε δηθή ηνπο επαγγεικαηηθή ζπκβνπιή φζνλ αθνξά ην θνξνινγηθφ θαζεζηψο ηεο ρψξαο
ζηελ νπνία έθαζηνο επελδπηήο είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο.
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7.4.1

Φνξνινγηθό Καζεζηώο – Φνξνινγία Σόθσλ Δηζπξαθηέσλ

(i)

Φπζηθά πξόζσπα - θνξνινγηθνί θάηνηθνη Κύπξνπ

Φφξνο Δηζνδήκαηνο
Απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2003, ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Φνξνινγίαο ηνπ Δηζνδήκαηνο Νφκν 118(I)/2002, φπσο ηξνπνπνηήζεθε,
απαιιάζζεηαη απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο φιν ην εηζφδεκα απφ ηφθνπο.
Όκσο, ηφθνη ηνπο νπνίνπο απνθηά άηνκν απφ ηε ζπλήζε δηεμαγσγή επηρείξεζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ηφθσλ πνπ ζπλδένληαη ζηελά
κε ηε ζπλήζε δηεμαγσγή ηεο επηρείξεζεο, δελ απαιιάζζνληαη αιιά ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θέξδνπο απφ ηελ
επηρείξεζε γηα ζθνπνχο θφξνπ εηζνδήκαηνο.
Έθηαθηε Ακπληηθή Δηζθνξά
Δπίζεο, απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ, 2003, ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Δθηάθηνπ Δηζθνξάο γηα ηελ Άκπλα ηεο Γεκνθξαηίαο Νφκν 117(I)/2002,
φπσο ηξνπνπνηήζεθε, θάζε άηνκν πνπ είλαη θάηνηθνο ζηε Γεκνθξαηία, ην νπνίν ιακβάλεη ή πηζηψλεηαη κε πνζφ ηφθσλ ππφθεηηαη ζε
έθηαθηε εηζθνξά γηα ηελ άκπλα ζε πνζνζηφ 10%. εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Δθηάθηνπ Δηζθνξάο γηα ηελ Άκπλα ηεο
Γεκνθξαηίαο Νφκν 117(I)/2002, φπσο ηξνπνπνηήζεθε, νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν πιεξψλεη ηφθνπο, νθείιεη φπσο παξαθξαηεί
έθηαθηε ακπληηθή εηζθνξά απφ νπνηαδήπνηε πιεξσκή γίλεηαη ή ζα γίλεη θαη λα ηελ θαηαβάιιεη ζην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο
Δζσηεξηθψλ Πξνζφδσλ καδί κε θαηάζηαζε ε νπνία λα παξέρεη πιήξε ζηνηρεία ησλ ζπλζεθψλ ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο έγηλε ε
παξαθξάηεζε, θαζψο θαη πσο ππνινγίζηεθε.
Όκσο, ηφθνη πνπ απνθηψληαη απφ ηε ζπλήζε δηεμαγσγή κηαο επηρείξεζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ηφθσλ πνπ ζπλδένληαη ζηελά κε ηε
ζπλήζε δηεμαγσγή ηεο επηρείξεζεο, δελ ππφθεηληαη ζε έθηαθηε ακπληηθή εηζθνξά. Καηά ζπλέπεηα, πξφζσπν ην νπνίν πιεξψλεη
ηέηνηνπο ηφθνπο δελ νθείιεη φπσο παξαθξαηεί έθηαθηε ακπληηθή εηζθνξά.
Άηνκα κε ζπλνιηθφ εηήζην εηζφδεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο €12.000, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηφθσλ, ζα έρνπλ δηθαίσκα
επηζηξνθήο ηεο έθηαθηεο εηζθνξάο γηα ηελ άκπλα πνπ πηζαλφλ λα παξαθξαηήζεθε επί ησλ εηζπξαθηέσλ ηφθσλ ζηε πεγή πέξαλ ηνπ
πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζην 3%.

(ii)

Ννκηθά πξόζσπα - θνξνινγηθνί θάηνηθνη Κύπξνπ

Φφξνο Δηζνδήκαηνο
Απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009, ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Φνξνινγίαο ηνπ Δηζνδήκαηνο Νφκν 118(I)/2002, φπσο ηξνπνπνηήζεθε,
απαιιάζζεηαη απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο φιν ην εηζφδεκα απφ ηφθνπο πνπ δελ πξνθχπηνπλ απφ ή δελ ζπλδένληαη ζηελά κε ηε
ζπλήζε δηεμαγσγή ηεο επηρείξεζεο.
Όκσο, ηφθνη νη νπνίνη πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπλήζε δηεμαγσγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο, πεξηιακβαλνκέλσλ ηφθσλ πνπ
ζπλδένληαη ζηελά κε ηε ζπλήζε δηεμαγσγή ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ηφθσλ πνπ απνθηνχλ ζπιινγηθά επελδπηηθά ζρέδηα αλνηθηνχ ε
θιεηζηνχ ηχπνπ δε ζεσξνχληαη ηφθνη θαη πεξηιακβάλνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο ζηα θνξνινγεηέα εηζνδήκαηα ηεο εηαηξείαο γηα ζθνπνχο
θφξνπ εηζνδήκαηνο. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο επηβάιιεηαη ζε πνζνζηφ 10%.
Έθηαθηε Ακπληηθή Δηζθνξά
Απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2003, ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Δθηάθηνπ Δηζθνξάο γηα ηελ Άκπλα ηεο Γεκνθξαηίαο Νφκν 117(I)/2002, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε, θάζε λνκηθφ πξφζσπν πνπ είλαη θάηνηθνο ζηε Γεκνθξαηία, ην νπνίν ιακβάλεη ή πηζηψλεηαη κε πνζφ ηφθσλ,
ππφθεηηαη ζε έθηαθηε εηζθνξά γηα ηελ άκπλα ζε πνζνζηφ 10%. εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Δθηάθηνπ Δηζθνξάο γηα ηελ
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Άκπλα ηεο Γεκνθξαηίαο Νφκν 117(I)/2002, φπσο ηξνπνπνηήζεθε, νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν πιεξψλεη ηφθνπο, νθείιεη φπσο
παξαθξαηεί έθηαθηε ακπληηθή εηζθνξά απφ νπνηαδήπνηε πιεξσκή γίλεηαη ή ζα γίλεη θαη λα ηελ θαηαβάιιεη ζην Γηεπζπληή ηνπ
Σκήκαηνο Δζσηεξηθψλ Πξνζφδσλ καδί κε θαηάζηαζε ε νπνία λα παξέρεη πιήξε ζηνηρεία ησλ ζπλζεθψλ ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο
έγηλε ε παξαθξάηεζε, θαζψο θαη πσο ππνινγίζηεθε.
Όκσο, ηφθνη πνπ απνθηψληαη απφ ηε ζπλήζε δηεμαγσγή κηαο επηρείξεζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ηφθσλ πνπ ζπλδένληαη ζηελά κε ηε
ζπλήζε δηεμαγσγή ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ηφθσλ πνπ απνθηνχλ ζπιινγηθά επελδπηηθά ζρέδηα αλνηθηνχ ε θιεηζηνχ ηχπνπ δελ
ππφθεηληαη ζε έθηαθηε ακπληηθή εηζθνξά. Καηά ζπλέπεηα, πξφζσπν ην νπνίν πιεξψλεη ηέηνηνπο ηφθνπο δελ νθείιεη φπσο παξαθξαηεί
έθηαθηε ακπληηθή εηζθνξά.

(iii)

Σακεία Πξνλνίαο

Σφθνη πνπ απνθηνχληαη απφ Σακεία Πξνλνίαο ζηελ Κχπξν ππφθεηληαη ζε έθηαθηε ακπληηθή εηζθνξά πξνο 3%.

(iv)

Οξγαληζκνί Γεκνζίνπ Γηθαίνπ

Απφ ηελ 1ελ Ηαλνπαξίνπ 2009, νη Οξγαληζκνί Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θνξνινγνχληαη φπσο θαη ηα ππφινηπα λνκηθά πξφζσπα.

(v)

Κππξηαθέο Δηαηξείεο Γηεζλώλ Δπηρεηξήζεσλ

Οη Δηαηξείεο Γηεζλψλ Γξαζηεξηνηήησλ πνπ είλαη θνξνινγηθνί θάηνηθνη Κχπξνπ θνξνινγνχληαη, φπσο θαη ηα ππφινηπα λνκηθά
πξφζσπα πνπ είλαη θνξνινγηθνί θάηνηθνη Κχπξνπ.

(vi)

Κάηνηθνη Διιάδαο θαη Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ (θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα)

ε πεξίπησζε Καηφρσλ νη νπνίνη είλαη θνξνινγηθνί θάηνηθνη ηεο Διιάδαο ή ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, ν ηξφπνο θνξνινγίαο
εμαξηάηαη απφ ην θνξνινγηθφ θαζεζηψο ηεο θάζε ρψξαο.
Κάηνηθνη ησλ πην πάλσ ρσξψλ δηθαηνχληαη λα εηζπξάηηνπλ ηνλ ηφθν ρσξίο παξαθξάηεζε Κππξηαθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη
έθηαθηεο εηζθνξάο γηα ηελ άκπλα λννπκέλνπ φηη πξνζθνκίδνπλ ζηελ Σξάπεδα εξσηεκαηνιφγην γηα εμαθξίβσζε ηνπ φξνπ “κε
ε

θάηνηθνο Κχπξνπ“. Σν εξσηεκαηνιφγην ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη ζηελ Σξάπεδα πξηλ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ
έηνπο γηα ην νπνίν ν κε θάηνηθνο επελδπηήο επηζπκεί λα θάλεη ηέηνηα δήισζε.

(vii)

Άιινη κε θάηνηθνη Κύπξνπ (θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα)

ε πεξίπησζε Καηφρσλ κε θνξνινγηθψλ θαηνίθσλ ηεο Γεκνθξαηίαο, ν ηξφπνο θνξνινγίαο εμαξηάηαη απφ ην θνξνινγηθφ
θαζεζηψο ηεο ρψξαο θνξνινγηθήο θαηνηθίαο ηνπ θάζε Καηφρνπ.
Με θνξνινγηθνί θάηνηθνη ηεο Γεκνθξαηίαο δηθαηνχληαη λα εηζπξάηηνπλ ηνλ ηφθν ρσξίο παξαθξάηεζε Κππξηαθνχ θφξνπ
εηζνδήκαηνο θαη έθηαθηεο εηζθνξάο γηα ηελ άκπλα λννπκέλνπ φηη πξνζθνκίδνπλ ζηελ Σξάπεδα εξσηεκαηνιφγην γηα εμαθξίβσζε ηνπ
ε

φξνπ “κε θάηνηθνο Κχπξνπ“. Σν εξσηεκαηνιφγην ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη ζηελ Σξάπεδα πξηλ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ
πξνεγνχκελνπ έηνπο γηα ην νπνίν ν κε θάηνηθνο επελδπηήο επηζπκεί λα θάλεη ηέηνηα δήισζε.

(viii)

Δπξσπατθή Οδεγία 2003/48/ΔΚ

χκθσλα κε ηελ Οδεγία 2003/48/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε θνξνιφγεζε ησλ ππφ κνξθή ηφθσλ εηζνδεκάησλ απφ απνηακηεχζεηο,
ε νπνία εθαξκφδεηαη ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ πεξί Βεβαηψζεσο θαη Δηζπξάμεσλ Φφξσλ Νφκνπ 146(I)/2004, θαη ζρεηηθνχο
Καλνληζκνχο, ε Σξάπεδα είλαη θνξέαο πιεξσκήο εγθαηεζηεκέλνο ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. πλεπψο, ζε ζρέζε
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κε ηφθνπο πνπ θαηαβάιιεη, ή ησλ νπνίσλ ηελ θαηαβνιή εμαζθαιίδεη πξνο φθεινο πξαγκαηηθψλ δηθαηνχρσλ πνπ είλαη θπζηθά
πξφζσπα θαη έρνπλ ηελ θαηνηθία ηνπο ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, παξέρεη πιεξνθνξίεο σο πξνο ηα ζηνηρεία
ηαπηφηεηαο θαη ηελ θαηνηθία ηνπ πξαγκαηηθνχ δηθαηνχρνπ, ηνλ αξηζκφ ινγαξηαζκνχ ή ηα ζηνηρεία ηεο απαίηεζεο απφ ηελ νπνία
πξνθχπηεη ε θαηαβνιή ησλ ηφθσλ, ην πνζφ ησλ ηφθσλ, θαζψο θαη ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζή ηνπ, ζηνλ Έθνξν Φφξνπ
Δηζνδήκαηνο ζηελ Κχπξν, ν νπνίνο δχλαηαη λα αληαιιάζζεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο κε ηηο αξκφδηεο Αξρέο ησλ ππνινίπσλ θξαηψλ
κειψλ φπσο θαη κε νξηζκέλεο άιιεο ρψξεο νη νπνίεο έρνπλ ζπλάςεη ζρεηηθέο ζπκθσλίεο κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ζρεηηθά κε
ηνπο θαηνίθνπο ηεο θάζε κηαο απφ απηέο.

7.4.2

Φνξνινγηθό Καζεζηώο – Φνξνινγία κεξηζκάησλ θαη δηαζέζεσλ ηίηισλ

(i)

Κέξδε από δηαζέζεηο ηίηισλ

χκθσλα κε ηνλ πεξί Φνξνινγίαο ηνπ Δηζνδήκαηνο Νφκν 118(Η)/2002, φπσο ηξνπνπνηήζεθε, «θέξδνο απφ δηάζεζε ηίηισλ»
απαιιάζζεηαη απφ ην Φφξν Δηζνδήκαηνο. «Σίηινη», ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ πην πάλσ Νφκνπ θαη ζρεηηθέο εγθπθιίνπο πνπ έρεη
εθδψζεη ην Σκήκα Δζσηεξηθψλ Πξνζφδσλ ζηηο 17 Γεθεκβξίνπ 2008 θαη 29 Μαΐνπ 2009, ζεκαίλεη κεηνρέο (ζπλήζεηο, ηδξπηηθέο
θαζψο θαη πξνλνκηνχρεο), ρξεφγξαθα, νκνινγίεο, ηδξπηηθνί θαη άιινη ηίηινη εηαηξεηψλ ή άιισλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, πνπ έρνπλ θαηά
λφκν ζπζηαζεί ζηελ Κχπξν ή ηελ αιινδαπή θαη δηθαηψκαηα επ‟ απηψλ (rights of titles) θαζψο θαη ηα αθφινπζα επελδπηηθά πξντφληα:
αθάιππηεο ζέζεηο ζε ηίηινπο (short positions on titles), πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα ζε ηίηινπο (futures / forwards on titles), ζπκβφιαηα
αληαιιαγήο ζε ηίηινπο (swaps on titles), απνδείμεηο ζεκαηνθχιαθα ζε ηίηινπο (depositary receipts on titles) φπσο ADRs θαη GDRs,
ζπκθσλίεο επαλαγνξάο ζε ηίηινπο (Repos on titles) ππφ πξνυπνζέζεηο, κεξίδηα ζε ζπιινγηθά επελδπηηθά ζρέδηα αλνηθηνχ ή
θιεηζηνχ ηχπνπ (units in open-end or close-end collective investment schemes), δηεζλή ζπιινγηθά επελδπηηθά ζρέδηα (International
Collective Investment Schemes - ICIS), νξγαληζκνί ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ ζε θηλεηέο αμίεο ΟΔΚΑ (Undertakings for Collective
Investments in Transferable Securities - UCITS), επελδπηηθά θαη ακνηβαία θεθάιαηα (Investment Trusts, Investment Funds, Mutual
Funds, Unit Trusts, Real Estate Investment Trusts), ζπκκεηνρέο ζε θεθάιαηα εηαηξεηψλ λννπκέλνπ φηη δελ απνηεινχλ δηαθαλείο
νληφηεηεο γηα ζθνπνχο θνξνινγίαο επί ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπο θαη ζπκκεηνρέο ζε δείθηεο αμηψλ κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ
αληηπξνζσπεχνπλ ηίηινπο. εκεηψλεηαη φηη ε εγθχθιηνο ηεο 29εο Μαΐνπ 2009 δηεπθξηλίδεη φηη ηα „Promissory notes‟ θαη νη
„ζπλαιιαγκαηηθέο‟ (Bills of exchange) δελ εκπίπηνπλ ζηνλ φξν ηίηινη.

(ii)

Φνξνινγία Μεξηζκάησλ

εκεηψλεηαη φηη ε θνξνινγηθή αληηκεηψπηζε ησλ εηζνδεκάησλ ηνπ θάζε επελδπηή ζπλαξηάηαη απφ πιήζνο ζηνηρείσλ θαη
παξακέηξσλ, θαη ελαπφθεηηαη ζηνπο επελδπηέο λα δεηήζνπλ εμεηδηθεπκέλε θνξνινγηθή ζπκβνπιή.
(α) Δπελδπηέο θνξνινγηθνί θάηνηθνη Κύπξνπ
Μεξίζκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ εηαηξεία πνπ είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο Κχπξνπ εμαηξνχληαη απφ ηε θνξνινγία αλ
θαηαβάιινληαη ζε άιιε εηαηξεία, ελψ ππφθεηληαη ζε έθηαθηε εηζθνξά γηα ηελ άκπλα κε ζπληειεζηή 15% αλ
θαηαβάιινληαη ζε θπζηθφ πξφζσπν θνξνινγηθφ θάηνηθν ηεο Κχπξνπ. Ζ εηαηξεία πνπ πιεξψλεη κέξηζκα νθείιεη λα
παξαθξαηήζεη ηελ έθηαθηε ακπληηθή εηζθνξά θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ κεξίζκαηνο ζε κέηνρν θπζηθφ πξφζσπν, θνξνινγηθφ
θάηνηθν Κχπξνπ, θαη λα ηελ θαηαβάιεη ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο κέρξη ην ηέινο ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηνλ νπνίν έγηλε ε
παξαθξάηεζε.
(β) Δπελδπηέο θάηνηθνη ηεο Διιάδαο θαη ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ
Μεξίζκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ εηαηξεία πνπ είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο Κχπξνπ θαη θαηαβάιινληαη ζε θάηνηθν ηεο
Διιάδαο ή ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ (εηαηξεία ή θπζηθφ πξφζσπν) απαιιάζζνληαη ηεο θνξνινγίαο ζηελ Κχπξν. Δάλ ηα
θέξδε απφ ηα νπνία ιακβάλεηαη ην κέξηζκα έρνπλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ππνζηεί ινγηδφκελε δηαλνκή, ε έθηαθηε εηζθνξά
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πνπ θαηαβιήζεθε ιφγσ ηεο ινγηδφκελεο δηαλνκήο πνπ αλαινγεί ζην κέξηζκα πνπ ιακβάλεηαη απφ ην κε θνξνινγηθφ
θάηνηθν Κχπξνπ (εηαηξεία ή θπζηθφ πξφζσπν), επηζηξέθεηαη, κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε ηνπ κεηφρνπ ζηηο Κππξηαθέο
θνξνινγηθέο αξρέο.
(γ) Άιινη επελδπηέο κε θνξνινγηθνί θάηνηθνη Κύπξνπ
Μεξίζκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ εηαηξεία πνπ είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο Κχπξνπ θαη θαηαβάιινληαη ζε κε θνξνινγηθφ
θάηνηθν Κχπξνπ (εηαηξεία ή θπζηθφ πξφζσπν) απαιιάζζνληαη ηεο θνξνινγίαο ζηελ Κχπξν. Δάλ ηα θέξδε απφ ηα νπνία
ιακβάλεηαη ην κέξηζκα έρνπλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ππνζηεί ινγηδφκελε δηαλνκή, ε έθηαθηε εηζθνξά πνπ θαηαβιήζεθε
ιφγσ ηεο ινγηδφκελεο δηαλνκήο πνπ αλαινγεί ζην κέξηζκα πνπ ιακβάλεηαη απφ ην κε θνξνινγηθφ θάηνηθν Κχπξνπ
(εηαηξεία ή θπζηθφ πξφζσπν), επηζηξέθεηαη, κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε ηνπ κεηφρνπ ζηηο Κππξηαθέο θνξνινγηθέο αξρέο.

(iii)

Δηδηθό Σέινο επί Υξεκαηηζηεξηαθώλ πλαιιαγώλ

Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Δπηβνιήο Δηδηθνχ Σέινπο επί ησλ Υξεκαηηζηεξηαθψλ πλαιιαγψλ Νφκνπ ηνπ 1999 (ε ηζρχο
ηεο λνκνζεζίαο είλαη απφ ηελ 01/01/2000 κέρξη ηελ 31/12/2011), επί ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ Πίλαθα θαη
θαηαξηίδνληαη κε βάζε ηνπο Καλφλεο Γηαπξαγκάηεπζεο Αμηψλ (Ζιεθηξνληθνχ πζηήκαηνο) ηνπ 1999 ή άιισο πσο ζην
Υξεκαηηζηήξην, ή αλαθνηλψλνληαη πξνο ην Υξεκαηηζηήξην, επηβάιιεηαη εηδηθφ ηέινο ζπλαιιαγήο κε βάζε ηνπο ζρεηηθνχο
θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο. Σν πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην εηδηθφ ηέινο ζπλαιιαγήο βαξχλεη ηνλ πσιεηή ή ην πξφζσπν πνπ
αλαθνηλψλεη ηε ζπλαιιαγή, αλαιφγσο ηεο πεξίπησζεο.
Ο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ηνπ εηδηθνχ ηέινπο ζπλαιιαγήο θαζνξίδεηαη ζε 0,15% ζηελ πεξίπησζε πνπ ν πσιεηήο ηνπ ηίηινπ ή ην
πξφζσπν πνπ αλαθνηλψλεη ηε ζπλαιιαγή είλαη είηε λνκηθφ είηε θπζηθφ πξφζσπν. Σν ηέινο ππνινγίδεηαη σο αθνινχζσο:
•

ηελ πεξίπησζε ζπλαιιαγήο πνπ θαηαξηίδεηαη ζην Υξεκαηηζηήξην, πάλσ ζην πνζφ ηεο αμίαο ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο
ζπλαιιαγήο,

•

ηελ πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε άιιεο ζπλαιιαγήο πνπ θαζνξίδεηαη ζηνλ Πίλαθα θαη αλαθνηλψλεηαη ζην Υξεκαηηζηήξην δπλάκεη
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 23 ησλ Πεξί Αμηψλ θαη Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ Νφκσλ 1993 κέρξη 1999, πάλσ ζηε
ζπλνιηθή αμία ησλ ηίηισλ θαηά ηελ εκέξα αλαθνίλσζεο ηεο ζπλαιιαγήο ζην Υξεκαηηζηήξην κε βάζε ηελ ηηκή θιεηζίκαηνο ησλ
ηίηισλ ηελ εκέξα ηεο αλαθνίλσζεο, ή αλ δελ ππάξρεη ηέηνηα ηηκή κε βάζε ηελ ηειεπηαία ππάξρνπζα ηηκή ή κε βάζε ηε
δεισζείζα ηηκή, νπνηαδήπνηε απφ ηηο πην πάλσ ηηκέο είλαη ε πςειφηεξε.

(iv)

Κππξηαθέο Δηαηξείεο Γηεζλώλ Δπηρεηξήζεσλ

Οη Δηαηξείεο Γηεζλψλ Γξαζηεξηνηήησλ πνπ είλαη θνξνινγηθνί θάηνηθνη Κχπξνπ θνξνινγνχληαη, φπσο θαη ηα ππφινηπα λνκηθά
πξφζσπα πνπ είλαη θνξνινγηθνί θάηνηθνη Κχπξνπ.
7.4.3

Φνξνινγηθό Καζεζηώο γηα ηελ Σξάπεδα

(i)

Γεληθά

Ζ Σξάπεδα έρεη ζπζηαζεί ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία σο Ννκηθφ Πξφζσπν (Γεκφζηα Δηαηξεία). Ζ Σξάπεδα θνξνινγείηαη κε βάζε
ηηο δηαηάμεηο ησλ εθάζηνηε θνξνινγηθψλ λφκσλ ηεο Κχπξνπ θαη ζηηο άιιεο ρψξεο φπνπ απηή, ή νη εμαξηεκέλεο ηεο εηαηξείεο,
δξαζηεξηνπνηνχληαη, ζχκθσλα κε ηηο θνξνινγηθέο λνκνζεζίεο ησλ ρσξψλ απηψλ θαη κε πκθσλίεο γηα Απνθπγή Γηπιήο
Φνξνινγίαο πνπ ε Κχπξνο έρεη ζπλάςεη κε θάπνηεο απφ απηέο ηηο ρψξεο.
Δπίζεο, εθεί φπνπ ε Σξάπεδα δξαζηεξηνπνηείηαη κέζσ ζπγαηξηθψλ / ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ ζε άιιεο ρψξεο – κέιε ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηζρχνπλ επίζεο νη ζρεηηθέο Δπξσπατθέο Οδεγίεο.
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Λνγηδόκελε Γηαλνκή

(ii)

χκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ πεξί Έθηαθηεο Δηζθνξάο γηα ηελ Άκπλα Νφκνπ Ν117(Η)/2002, φπσο ηξνπνπνηήζεθε, εηαηξεία ε νπνία
είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο ζηελ Κχπξν, ινγίδεηαη φηη δηαλέκεη 70% ησλ ινγηζηηθψλ θεξδψλ ηεο (φπσο αλαπξνζαξκφδνληαη κε
βάζε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία) κεηά ηνλ εηαηξηθφ θφξν, ππφ κνξθή κεξηζκάησλ, θαηά ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ησλ δχν εηψλ απφ ην
ηέινο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο ζην νπνίν ηα ινγηζηηθά θέξδε αλαθέξνληαη θαη απνδίδεη έθηαθηε εηζθνξά γηα ηελ άκπλα ζε ζπληειεζηή
15% επί ηνπ ινγηδφκελνπ κεξίζκαηνο πνπ αλαινγεί ζε κεηφρνπο (θπζηθά πξφζσπα ή εηαηξείεο), πνπ είλαη θνξνινγηθνί θάηνηθνη
Κχπξνπ.
Σν πνζφ ησλ ινγηδφκελσλ κεξηζκάησλ κεηψλεηαη κε νπνηνδήπνηε πξαγκαηηθφ κέξηζκα δηαλέκεηαη ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ζην νπνίν
ηα θέξδε αλαθέξνληαη (πξνκέξηζκα) θαη ησλ δχν εηψλ απφ ην ηέινο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο ζην νπνίν ηα θέξδε αλαθέξνληαη.
Πξαγκαηηθφ κέξηζκα πνπ δηαλέκεηαη ζε κεηφρνπο εηαηξείεο δελ ππφθεηηαη ζε νπνηαλδήπνηε Έθηαθηε Δηζθνξά γηα ηελ Άκπλα (Βιέπε
πην πάλσ).
ε πεξίπησζε πνπ πιεξψλεηαη πξαγκαηηθφ κέξηζκα κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ δχν εηψλ, νπνηνδήπνηε πνζφ ινγηδφκελεο δηαλνκήο
κεξίζκαηνο κεηψλεη ην πξαγκαηηθφ κέξηζκα επί ηνπ νπνίνπ παξαθξαηείηαη έθηαθηε εηζθνξά.
7.5

Γηαθίλεζε θεθαιαίσλ θαη ζπκκεηνρή μέλσλ επελδπηώλ

Ο πεξί ηεο Γηαθίλεζεο Κεθαιαίσλ Νφκνο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο δελ επεξεάδεη ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 17(1) ηνπ πεξί
Σξαπεδηθψλ Δξγαζηψλ Νφκνπ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. Βάζεη ηνπ άξζξνπ 17(1) ηνπ πεξί Σξαπεδηθψλ Δξγαζηψλ Νφκνπ,
απαγνξεχεηαη ζε νπνηνλδήπνηε, είηε κε ζπλεξγάηε ή ζπλεξγάηεο, λα έρεη ηνλ έιεγρν νπνηαζδήπνηε ηξάπεδαο πνπ ζπζηάζεθε ζηελ
Κππξηαθή Γεκνθξαηία ή ηεο κεηξηθήο ηεο εηαηξείαο, εθηφο αλ εμαζθαιίζεη πξνεγνπκέλσο γξαπηή έγθξηζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο
ηεο Κχπξνπ (έιεγρνο ζεκαίλεη (i) ηελ ηδηνθηεζία ηνπ 10% ή πεξηζζφηεξν ησλ ςήθσλ ζε νπνηαδήπνηε γεληθή ζπλέιεπζε εηαηξείαο ή
ηεο κεηξηθήο ηεο εηαηξείαο, ή (ii) ηελ ηθαλφηεηα πξνζψπνπ λα νξίδεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηελ εθινγή ηεο πιεηνςεθίαο ησλ
ζπκβνχισλ ηεο εηαηξείαο ή ηεο κεηξηθήο ηεο εηαηξείαο).
Ζ παξνχζα έθδνζε δελ πξνζθέξεηαη εληφο ή πξνο ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ηνλ Καλαδά, ηελ Απζηξαιία, ηε Νφηην Αθξηθή, ηελ
Ηαπσλία, ή νπνηαδήπνηε άιιε εμαηξνχκελε ρψξα ζηελ νπνία ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο απηήο, ε δηελέξγεηα ηεο πξνζθνξάο ησλ
εθδφζεσλ είλαη παξάλνκε ή απνηειεί παξαβίαζε νπνηαζδήπνηε εθαξκνζηέαο λνκνζεζίαο, θαλφλα ή θαλνληζκνχ.
7.6

Γηθαηώκαηα / Μεξίζκαηα

Οη Νέεο Μεηνρέο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ κεηαηξνπή ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζα
ηίζεληαη ακέζσο ζηελ ίδηα θαηεγνξία κε ηηο πθηζηάκελεο ζπλήζεηο κεηνρέο (rank pari passu) νλνκαζηηθήο αμίαο, θαηά ηελ
εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, €0,85 ε θάζε κία θαη ζα δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε νπνηαδήπνηε
θαηαβνιή κεξίζκαηνο, κε εκεξνκελία αξρείνπ πνπ έπεηαη ηεο εκεξνκελίαο παξαρψξεζεο ησλ Νέσλ Μεηνρψλ. Οη κεηνρέο
απηέο δε ζα δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε κεξίζκαηα πνπ πιεξψζεθαλ πξηλ απφ ηελ ελ ιφγσ εκεξνκελία αξρείνπ.
Δπίζεο, νη πην πάλσ ζπλήζεηο πιήξσο πιεξσζείζεο Νέεο Μεηνρέο, ζα ηπγράλνπλ ηνπ ίδηνπ ρεηξηζκνχ αλαθνξηθά κε ζέκαηα
ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε ηεο Σξάπεδαο θαη ζε ηπρφλ πιεφλαζκα απφ εθθαζάξηζε απηήο σο νη πθηζηάκελεο ζπλήζεηο κεηνρέο
ηεο Σξάπεδαο.
εκεηψλεηαη φηη δελ ππάξρνπλ νπνηεζδήπνηε ξήηξεο εμαγνξάο ή ξήηξεο κεηαηξνπήο γηα ηηο κεηνρέο απηέο.
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7.7

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα Μεηαηξέςηκα Αμηόγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ θαη ηηο θηλεηέο αμίεο πνπ
πξνζθέξνληαη

Σα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζα ηπγράλνπλ δηαπξαγκάηεπζεο ζην ΥΑΚ θαη ΥΑ. Μεηά ηελ κεηαηξνπή
ηνπο, ζα κεηαηξαπνχλ ζε Νέεο Μεηνρέο πνπ, λννπκέλνπ φηη ιεθζνχλ νη απαξαίηεηεο εγθξίζεηο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο, ζα
εηζαρζνχλ ζην ΥΑΚ θαη ΥΑ θαη ζα ηπγράλνπλ δηαπξαγκάηεπζεο καδί κε ηηο πθηζηάκελεο κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο. ηνλ πίλαθα
πνπ αθνινπζεί, παξαηίζεληαη βαζηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ θαη ηηο
ζπλήζεηο Νέεο Μεηνρέο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ κεηαηξνπή ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ.

ΜΔΣΑΣΡΔΦΗΜΑ ΑΞΗΟΓΡΑΦΑ
ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ

ΤΝΖΘΔΗ ΝΔΔ ΜΔΣΟΥΔ ΠΟΤ ΘΑ
ΠΡΟΚΤΦΟΤΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΣΧΝ
ΜΔΣΑΣΡΔΦΗΜΧΝ ΑΞΗΟΓΡΑΦΧΝ
ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ

Καηεγνξία Αμηώλ

Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ
Κεθαιαίνπ Αφξηζηεο Γηάξθεηαο

πλήζεηο κεηνρέο κε ηα ίδηα δηθαηψκαηα κε φιεο
ηηο πθηζηάκελεο κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο.

Ννκνζεζία κε βάζε ηελ
νπνία εθδόζεθαλ / ζα
εθδνζνύλ

χκθσλα κε ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν, ηνλ
πεξί Γεκφζηαο Πξνζθνξάο θαη
Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ Νφκν ηνπ 2005 θαη
ηνλ Καλνληζκφ 809/2004 ηεο Δπηηξνπήο
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

χκθσλα κε ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν, ηνλ πεξί
Γεκφζηαο Πξνζθνξάο θαη Δλεκεξσηηθνχ
Γειηίνπ Νφκν ηνπ 2005 θαη ηνλ Καλνληζκφ
809/2004 ηεο Δπηηξνπήο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο.

Δίδνο θηλεηώλ αμηώλ

Ολνκαζηηθέο θαη άπιεο

Ολνκαζηηθέο θαη άπιεο

Σήξεζε κεηξώνπ

Κεληξηθφ Απνζεηήξην θαη Κεληξηθφ Μεηξψν
ΥΑΚ θαη χζηεκα Άπισλ Σίηισλ (ΑΣ) ησλ
Διιεληθψλ Υξεκαηηζηεξίσλ (ΔΥΑΔ)

Κεληξηθφ Απνζεηήξην θαη Κεληξηθφ Μεηξψν ΥΑΚ
θαη χζηεκα Άπισλ Σίηισλ (ΑΣ) ησλ
Διιεληθψλ Υξεκαηηζηεξίσλ (ΔΥΑΔ)

Νόκηζκα Έθδνζεο

Δπξψ (€)

Δπξψ (€)

Νόκηζκα
Γηαπξαγκάηεπζεο

Δπξψ (€)

Δπξψ (€)

ISIN

Θα δνζεί απφ ην ΥΑΚ κεηά ηελ έγθξηζε γηα
εηζαγσγή ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ
Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ.

Γηαπξαγκάηεπζε

ΥΑΚ θαη ΥΑ

ΥΑΚ θαη ΥΑ

Γηθαίσκα Μεξίζκαηνο

Όρη

Ναη

Γηθαίσκα ςήθνπ

Όρη

Ναη (κία ςήθνο αλά κεηνρή)

Γηθαίσκα πξνηίκεζεο
ζηελ εγγξαθή αμίσλ ηεο
ίδηαο θαηεγνξίαο

Γελ ηζρχεη

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο
ζηα θέξδε ηνπ εθδόηε

Όρη - Βιέπε δηθαίσκα κεξίζκαηνο

Γηθαίσκα ζε ηπρόλ
πιεόλαζκα ζε
πεξίπησζε εθθαζάξηζεο

Όρη

Απνθάζεηο κε βάζε ηηο
νπνίεο εθδίδνληαη

Με βάζε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ εκεξνκελίαο 11 Ννεκβξίνπ
2010 θαη 13 Απξηιίνπ 2011.

Με βάζε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
εκεξνκελίαο 11 Ννεκβξίνπ 2010 θαη 13
Απξηιίνπ 2011.

Πεξηνξηζκνί ζηελ
Διεύζεξε Μεηαβίβαζε

Ορη*

Όρη

CY0000200119

Ναη

Βιέπε δηθαίσκα κεξίζκαηνο
Ναη

* Τα ππό έθδνζε Μεηαηξέςηκα Αμηόγξαθα Εληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ είλαη ειεύζεξα κεηαβηβάζηκα από ηνπο δηθαηνύρνπο
απηώλ.
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Γελ ππάξρνπλ δεζκεπηηθέο πξνζθνξέο εμαγνξάο γηα ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Σξάπεδαο. Καηά ηελ ηειεπηαία θαη ηελ ηξέρνπζα
ρξήζε δελ ππήξμαλ δεκφζηεο πξνηάζεηο γηα ηελ εμαγνξά ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο.
εκεηψλεηαη φηη ζε πεξηπηψζεηο ππνβνιήο δεκφζηαο πξφηαζεο εμαγνξάο ή ζπγρψλεπζεο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ πεξί Γεκνζίσλ
Πξνηάζεσλ Δμαγνξάο Νφκνπ ηνπ 2007, ν νπνίνο πεξηέρεη πξφλνηεο γηα ηελ ίζε κεηαρείξηζε ησλ κεηφρσλ. Ο ίδηνο λφκνο
πεξηιακβάλεη θαη πξφλνηα γηα άζθεζε ηνπ Γηθαηψκαηνο Δμαγνξάο, κε βάζε ην νπνίν επηηξέπεηαη ζηνλ πξνηείλνληα, ζε πεξίπησζε
πνπ έρεη αλαθέξεη ηε ζρεηηθή πξφζεζε ζην έγγξαθν δεκφζηαο πξφηαζεο, ε απφθηεζε ησλ ππνινίπσλ κεηνρψλ απφ ηνπο
ελαπνκείλαληεο κεηφρνπο εάλ έρεη δηελεξγήζεη δεκφζηα πξφηαζε πξνο φινπο ηνπο θαηφρνπο ηίηισλ θαη γηα ην ζχλνιν ησλ ηίηισλ
ηεο, θαη έρεη απνθηήζεη πνζνζηφ πέξαλ ηνπ 90% ηνπ ζπλφινπ ησλ ηίηισλ πνπ θέξνπλ δηθαηψκαηα ςήθνπ θαη ησλ δηθαησκάησλ
ςήθνπ.

7.8

Δπίπησζε ζε ζέκαηα δηαζπνξάο (Dilution)

Καζφηη ηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο πθηζηάκελνπο κεηφρνπο θαηά ηελ αλαινγία ηεο
κεηνρηθήο ηνπο ζπκκεηνρήο, δελ ζα επέιζεη δηαθνξνπνίεζε ζηε κεηνρηθή ηνπο ζπκκεηνρή εάλ ηα απνθηήζνπλ θαη αζθήζνπλ
πιήξσο, λννπκέλνπ πσο ε άζθεζε ζα γίλεη απφ φινπο ηνπο θαηφρνπο ζηελ ίδηα ηηκή κεηαηξνπήο. ε πεξίπησζε πνπ νη δηθαηνχρνη
κέηνρνη δελ ηα απνθηήζνπλ θαη/ή ηα απνθηήζνπλ θαη ζηε ζπλέρεηα πσιήζνπλ θαη/ή δελ ηα κεηαηξέςνπλ ζε κεηνρέο, ε κεηνρηθή ηνπο
ζπκκεηνρή ζα κεησζεί ζε βαζκφ πνπ ζα θαζνξηζηεί απφ ηνλ αξηζκφ Μεηαηξέςηκσλ Αμηφγξαθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ πνπ ζα
απνθηεζνχλ θαη κεηαηξαπνχλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζε κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο απφ άιια πξφζσπα, θαη ηελ αθξηβή ηηκήο
κεηαηξνπήο πνπ ζα ηζρχζεη.
Με βάζε ηα δεδνκέλα πνπ ηζρχνπλ ζήκεξα (1.470.283.933 εθδνκέλεο κεηνρέο, νλνκαζηηθή αμία €0,85, ηηκή κεηαηξνπήο €1,80), ε
κεηνρηθή ζπκκεηνρή δηθαηνχρνπ πνπ δελ ζα απνθηήζεη θαλέλα Μεηαηξέςηκν Αμηφγξαθν Δληζρπκέλνπ θεθαιαίνπ πνπ ηνπ
πξνζθέξεηαη, δχλαηαη λα κεησζεί θαηά 10% (ηηκή κεηαηξνπήο €1,80) έσο 19% (ηηκή κεηαηξνπήο €0,85).

7.9

Καλνληζκνί Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο

Ζ θεθαιαηαθή επάξθεηα ηνπ Οκίινπ παξαθνινπζείηαη βάζεη ηεο Οδεγίαο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ γηα ηνλ Τπνινγηζκφ
ησλ Κεθαιαηαθψλ Απαηηήζεσλ θαη ησλ Μεγάισλ Υξεκαηνδνηηθψλ Αλνηγκάησλ.
Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ επνπηεχεη ηνλ Όκηιν ζε ελνπνηεκέλε βάζε. Δπηπξφζζεηα, νη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ εμσηεξηθνχ
επνπηεχνληαη θαη απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο.
Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ απαηηεί βάζεη ηνπ Ππιψλα Η φπσο θάζε ηξάπεδα/φκηινο δηαηεξεί σο ειάρηζην δείθηε θεθαιαηαθήο
επάξθεηαο ην 8%. Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ κπνξεί λα επηβάιεη επηπξφζζεηεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο γηα θηλδχλνπο πνπ
δελ θαιχπηνληαη απφ ηνλ Ππιψλα Η.
Σα ζπλνιηθά επνπηηθά θεθάιαηα απνηεινχληαη απφ ηα βαζηθά ίδηα θεθάιαηα θαη ηα ζπκπιεξσκαηηθά ίδηα θεθάιαηα.


Βαζηθά ίδηα θεθάιαηα πνπ αθνξνχλ θπξίσο ην κεηνρηθφ θεθάιαην (κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηδίσλ κεηνρψλ),
ζπκθέξνλ κεηνςεθίαο θαη ηα αδηαλέκεηα θέξδε κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ηειηθψλ κεξηζκάησλ. Ζ ινγηζηηθή αμία
ηεο ππεξαμίαο θαη άιισλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αθαηξείηαη απφ ηα βαζηθά ίδηα θεθάιαηα.



πκπιεξσκαηηθά ίδηα θεθάιαηα πνπ αθνξνχλ θπξίσο ην δαλεηαθφ θεθάιαην κεησκέλεο εμαζθάιηζεο θαη ζεηηθέο δηαθνξέο
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πξνζαξκνγήο δίθαηεο αμίαο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ απνηίκεζε αθηλήησλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε.
Οη επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο πνπ δελ δηεμάγνπλ ηξαπεδηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη νη ζπκκεηνρέο ζε άιια πηζησηηθά ηδξχκαηα
πνπ μεπεξλνχλ ην 10% ηνπ θεθαιαίνπ ηνπο αθαηξνχληαη εμίζνπ απφ ηα βαζηθά θαη ηα ζπκπιεξσκαηηθά ίδηα θεθάιαηα γηα λα
ππνινγηζηεί ην επνπηηθφ θεθάιαην. Οη ζπκκεηνρέο ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο αθαηξνχληαη απφ ην ζχλνιν ησλ βαζηθψλ θαη ησλ
ζπκπιεξσκαηηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ.
Σα ζηαζκηζκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ππνινγίδνληαη γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν κε βάζε ηελ ηππνπνηεκέλε κέζνδν θαζψο θαη νη
θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο γηα ηνλ θίλδπλν αγνξάο. Γηα ην ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν ν Όκηινο ππνινγίδεη ηηο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο κε ηε
κέζνδν ηνπ Βαζηθνχ Γείθηε.

7.10 Πηζηνιεπηηθή Γηαβάζκηζε
Ζ πηζηνιεπηηθή δηαβάζκηζε ηεο Σξάπεδαο αμηνινγείηαη απφ δηεζλείο νίθνπο εθηίκεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο θαη θαηαηάζζεηαη
ζε βαζκίδεο, κε βάζε ηνπο εηδηθνχο δείθηεο ηνπο νπνίνπο έρεη πηνζεηήζεη ν θάζε νίθνο. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί,
παξνπζηάδνληαη νη πην πξφζθαηεο αμηνινγήζεηο ηεο πηζηνιεπηηθήο δηαβάζκηζεο ηεο Σξάπεδαο, ζχκθσλα κε ηνπο δηεζλείο νίθνπο
Moody‟s θαη Fitch.
Οίθνη εθηίκεζεο θαη θαηεγνξίεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλόηεηαο

Βαζκίδα

Moody‟s
Πξνζδνθία (Outlook)

Αξλεηηθή

Σξαπεδηθέο θαηαζέζεηο ζε ηνπηθφ λφκηζκα (Global local currency deposit ratings)

Baa3/Prime-3

Σξαπεδηθέο θαηαζέζεηο ζε μέλν λφκηζκα (Foreign currency deposit ratings)

Baa3/Prime-3

Υξεκαηννηθνλνκηθή επξσζηία (Bank financial strength)

D-

Fitch
Πξνζδνθία (Outlook)

Αξλεηηθή

Μαθξνπξφζεζκε βαζκίδα (Long-term issuer default rating)

ΒΒΒ

Βξαρππξφζεζκε βαζκίδα (Short-term issuer default rating)

F3

Αηνκηθή βαζκίδα (Individual rating)

C

Βαζκίδα ζηήξημεο (Support rating)

2

Παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα, ε ζεκαζία ησλ βαζκίδσλ πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ έρεη πηνζεηήζεη ν θάζε νίθνο εθηίκεζεο:
Moody‟s



Baa3: Ζ βαζκίδα Baa3 αλαθέξεηαη ζηε καθξνπξφζεζκε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηξαπεδψλ, νη νπνίεο δηαζέηνπλ ηθαλνπνηεηηθή
ηθαλφηεηα γηα έγθαηξε απνπιεξσκή ησλ καθξνπξφζεζκσλ θαηαζεηηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπο.



Prime-3: Ζ βαζκίδα P-3 αλαθέξεηαη ζηε βξαρππξφζεζκε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηξαπεδψλ, νη νπνίεο δηαζέηνπλ ηθαλνπνηεηηθή
ηθαλφηεηα γηα έγθαηξε απνπιεξσκή ησλ βξαρππξφζεζκσλ θαηαζεηηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπο.



D-: Ζ βαζκίδα D- αλαθέξεηαη ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή επξσζηία ηξαπεδψλ, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ κέηξηα εζσηεξηθή
ρξεκαηννηθνλνκηθή δχλακε.
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Fitch



BBB: Ζ βαζκίδα ΒΒΒ αλαθέξεηαη ζηε καθξνπξφζεζκε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηξαπεδψλ, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ θαιή
ηθαλφηεηα απνπιεξσκήο κε πξνζδνθίεο ρακεινχ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, επί ηνπ παξφληνο. Ζ δπλαηφηεηα γηα απνπιεξσκή ησλ
νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ ηξαπεδψλ ζεσξείηαη επαξθήο αιιά πηζαλέο αξλεηηθέο αιιαγέο ζε νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη
δεδνκέλα πηζαλφ λα πεξηνξίζνπλ ηε δπλαηφηεηα απηή.



F3: Ζ βαζκίδα F3 αλαθέξεηαη ζηε βξαρππξφζεζκε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηξαπεδψλ νη νπνίεο δηαζέηνπλ ηθαλνπνηεηηθή
ηθαλφηεηα απνπιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο.



C: Ζ βαζκίδα C αλαθέξεηαη ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή επξσζηία ηξαπεδψλ νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ επαξθή επξσζηία. Μπνξεί λα
ππάξρνπλ, φκσο, θάπνηεο αλεζπρίεο αλαθνξηθά κε επηκέξνπο ζέκαηα.



2: Ζ βαζκίδα 2 αλαθέξεηαη ζηελ πηζαλφηεηα ζηήξημεο ησλ ηξαπεδψλ νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ πςειή πηζαλφηεηα λα ιάβνπλ
εμσηεξηθή ππνζηήξημε. Ο παξνρέαο ηεο εμσηεξηθήο ππνζηήξημεο εθηηκείηαη πνιχ ςειά.

εκεηψλεηαη φηη ε Fitch Ratings έρεη, απφ ηηο 26 Απγνχζηνπ 2010, ππνβάιεη αίηεζε γηα εγγξαθή θάησ απφ ηνλ Καλνληζκφ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηνπο Οίθνπο Πηζηνιεπηηθήο Αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηα φζα απαηηνχληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ
1060/2009 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ. Δπίζεο, ε Moody‟s (Κχπξνο) έρεη, απφ ηηο 11 Απγνχζηνπ 2010, ππνβάιεη αίηεζε γηα
εγγξαθή θάησ απφ ηνλ ίδην Καλνληζκφ. Οη δχν αηηήζεηο ηεινχλ ππφ εμέηαζε θαη ε δηαδηθαζία δελ αλακέλεηαη λα έρεη νινθιεξσζεί
πξηλ απφ ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2011. εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 40 ηνπ Καλνληζκνχ 1060/2009, “νη πθηζηάκελνη
νίθνη πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ηηο πηζηνιεπηηθέο αμηνινγήζεηο εθηφο αλ ε αίηεζε γηα εγγξαθή θάησ
απφ ηνλ Καλνληζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηνπο νίθνπο Πηζηνιεπηηθήο Αμηνιφγεζεο απνξξηθζεί”.
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ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΟΡΧΝ
Οη παξαθάησ νξηζκνί ηζρχνπλ γηα ην ζχλνιν ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ εθηφο φπνπ ην θείκελν απαηηεί δηαθνξεηηθά:

«Marfin Popular Bank Public Co Ltd»,
«Σξάπεδα», «Δθδφηεο», «Δηαηξεία»,
«MPB»:

«Marfin Popular Bank Public Co Ltd»

«Όκηινο», «Όκηινο MPB»:

εκαίλεη ηε «Marfin Popular Bank Public Co Ltd» θαη ηηο ζπγαηξηθέο ηεο εηαηξείεο.

«Marfin Laiki Bank»:

εκαίλεη ηελ εκπνξηθή επσλπκία ππφ ηελ νπνία ε MPB δηεμάγεη ηξαπεδηθέο
εξγαζίεο ζηελ Κχπξν.

«Αθπξσζείζα Πιεξσκή Σφθνπ»:

εκαίλεη νπνηαδήπνηε Πιεξσκή Σφθνπ πνπ δε ζα θαηαβιεζεί απφ ηελ Σξάπεδα
ζχκθσλα κε ηελ Δλφηεηα 5.3.5.

«Αθχξσζε Πιεξσκήο Σφθνπ»:

εκαίλεη ηελ αθχξσζε Πιεξσκήο Σφθνπ ζχκθσλα κε ηελ Δλφηεηα 5.3.5.

«Αλάδνρνο Τπεχζπλνο χληαμεο»:

εκαίλεη ηε «Marfin CLR (Financial Services) Ltd», ε νπνία ελεξγεί σο Αλάδνρνο
Τπεχζπλνο χληαμεο ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ αλαθνξηθά κε ηελ πξνζθνξά θαη
εηζαγσγή ησλ ηίηισλ ηεο παξνχζαο έθδνζεο.

«Αλάδνρνο Τπεχζπλνο Δίζπξαμεο»:

«Marfin Popular Bank Public Co Ltd.»

«Γεγνλφο Βησζηκφηεηαο»:

Έρεη ηε ζεκαζία σο νξίδεηαη ζηελ Δλφηεηα 5.3.10(β)

«Γεγνλφο Έθηαθηεο Αλάγθεο Κεθαιαίνπ»:

Έρεη ηε ζεκαζία σο νξίδεηαη ζηελ Δλφηεηα 5.3.10(α)

«Γεπηεξνβάζκην Κεθάιαην»:

Έρεη ηε ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζηνπο Καλνληζκνχο ηεο Κεθαιαηαθήο
Δπάξθεηαο.

«Γεκφζηα Πξφηαζε»:

Έρεη ηε ζεκαζία πνπ εξκελεχεηαη ζηνλ Νφκν 41(I) 2007 ηεο Κππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο ή σο αιιηψο ήζειε ηξνπνπνηεζεί.

«Γηθαηνχρνη», «Γηθαηνχρνη Μέηνρνη»:

εκαίλεη ηνπο κεηφρνπο πνπ ζα είλαη εγγεγξακκέλνη, ηφζν ζην Κεληξηθφ
Απνζεηήξην/ Μεηξψν ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ («ΥΑΚ») φζν θαη ζην
χζηεκα Άπισλ Σίηισλ («ΑΣ») ησλ Διιεληθψλ Υξεκαηηζηεξίσλ («ΔΥΑΔ»), ζηηο
26 Μαΐνπ 2011 (Ζκεξνκελία Αξρείνπ / Record Date) ζηνπο νπνίνπο ζα
παξαρσξεζεί Γηθαίσκα Πξνηεξαηφηεηαο γηα ζπκκεηνρή ζηελ έθδνζε
Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ. Γηα ζθνπνχο ηεο
δηαδηθαζίαο άζθεζεο ζα πεξηιακβάλεη θαη ηα πξφζσπα πξνο ηα νπνία ζα
κεηαβηβαζηνχλ Γηθαηψκαηα Πξνηεξαηφηεηαο απφ ηέηνηνπο κεηφρνπο.

«Γηθαηνχρνη Σφθνπ»:

εκαίλεη, εθηφο απφ ηνπο Καηφρνπο, θαη ηνπο Καηφρνπο πνπ έρνπλ πσιήζεη
Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζε πεξίνδν δηαπξαγκάηεπζεο
ρσξίο ηνλ Σφθν (ex–interest) θαη σο εθ ηνχηνπ δε ζεσξνχληαη Κάηνρνη, αιιά
δηαηεξνχλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο σο πξνο ηελ Πιεξσκή Σφθνπ.

«Γηθαίσκα Μεηαηξνπήο»:

εκαίλεη ην Γηθαίσκα Μεηαηξνπήο ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ
Κεθαιαίνπ ζε ζπλήζεηο κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο θαη‟ επηινγή ηνπ θαηφρνπ, φπσο
πεξηγξάθεηαη ζηνπο φξνπο έθδνζεο ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ.

«Γηθαίσκα Πξνηεξαηφηεηαο»:

εκαίλεη ην δηθαίσκα πνπ ζα παξαρσξεζεί (α) ζηνπο δηθαηνχρνπο κεηφρνπο κε
αλαινγία έλα (1) Μεηαηξέςηκν Αμηφγξαθν Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ γηα θάζε
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πέληε (5) κεηνρέο πνπ ζα θαηέρνπλ θαηά ηελ Ζκεξνκελία Αξρείνπ, θαη (β) ζηα
πξφζσπα πξνο ηα νπνία ηπρφλ λα κεηαβηβαζηνχλ Γηθαηψκαηα Πξνηεξαηφηεηαο
απφ ηνπο Γηθαηνχρνπο Μεηφρνπο.
«Γηνηθεηηθφ πκβνχιην», «Γ..»,
«χκβνπινη»:

εκαίλεη ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο «Marfin Popular Bank Public Co
Ltd.»

«Έγγξαθν Δκπηζηεχκαηνο»:

εκαίλεη ην έγγξαθν εκπηζηεχκαηνο, εκεξνκελίαο 9 Μαΐνπ 2011, κεηαμχ ηεο
Σξάπεδαο θαη ηνπ Δπηηξφπνπ.

«Δηδηθή Πεξίνδνο Μεηαηξνπήο»:

εκαίλεη νπνηαδήπνηε άιιε πεξίνδν κεηαηξνπήο πέξαλ ησλ Πεξηφδσλ
Μεηαηξνπήο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ Δλφηεηα 5.3.9(δ) ηνπ παξφληνο
Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ.

«Έθδνζε»:

εκαίλεη ηελ έθδνζε κέρξη €294 εθ. Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Κεθαιαίνπ.

«Δλεκεξσηηθφ Γειηίν»:

εκαίλεη ην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν δπλάκεη ηνπ νπνίνπ ηα Μεηαηξέςηκα
Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζα εθδνζνχλ θαη εηζαρζνχλ ζην ΥΑΚ θαη ΥΑ
γηα δηαπξαγκάηεπζε.

«Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο»:

εκαίλεη ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο Κχπξνπ.

«Δπίηξνπνο»:

εκαίλεη ηελ εηαηξεία Omnium Corporate and Trustee Services Limited, ε νπνία
ζα ελεξγεί σο Δπίηξνπνο γηα ηνπο Καηφρνπο θαη φπνηνλ(νπο)δήπνηε
αληηθαηαζηάηε(εο) ηεο.

«Δπηζηνιή Παξαρψξεζεο Γηθαησκάησλ
Πξνηεξαηφηεηαο»:

εκαίλεη ηελ Δπηζηνιή Παξαρψξεζεο Γηθαησκάησλ Πξνηεξαηφηεηαο γηα εγγξαθή
αλαθνξηθά κε ηα ππφ έθδνζε Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ε
νπνία ζα απνηειεί αίηεζε γηα εγγξαθή θαη ε νπνία ζα απνζηαιεί ζηνπο
δηθαηνχρνπο κεηφρνπο πνπ ζα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Κεληξηθφ
Απνζεηήξην/Μεηξψν ηνπ ΥΑΚ θαη ζην ΑΣ ησλ Διιεληθψλ Υξεκαηηζηεξίσλ θαηά
ηελ Ζκεξνκελία Αξρείνπ.

«Δξγάζηκε Ζκέξα»:

εκαίλεη θάζε εκέξα θαηά ηελ νπνία νη ηξάπεδεο ζηελ Κχπξν είλαη αλνηθηέο γηα
ζπλήζεηο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο γηα ην θνηλφ.

«Δμαηξνχκελεο Υψξεο»:

εκαίλεη ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ηνλ Καλαδά, ηελ Απζηξαιία, ηε Νφηην Αθξηθή θαη
ηελ Ηαπσλία, ή νπνηαδήπνηε άιιε εμαηξνχκελε ρψξα ζηελ νπνία, ζχκθσλα κε
ηνπο λφκνπο ηεο, ε δηελέξγεηα ηεο παξνχζαο δεκφζηαο πξνζθνξάο ή ε
ηαρπδξφκεζε / δηαλνκή ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ είλαη παξάλνκε ή
απνηειεί παξαβίαζε νπνηαζδήπνηε εθαξκνζηέαο λνκνζεζίαο, θαλφλα ή
θαλνληζκνχ.

«ΔΟΥ»

εκαίλεη ηνλ Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ Υψξν.

«ΔΥΑΔ»:

εκαίλεη ηα Διιεληθά Υξεκαηηζηήξηα Α.Δ., Δθθαζάξηζεο, Γηαθαλνληζκνχ θαη
Καηαρψξεζεο, φπνπ ιεηηνπξγεί ην χζηεκα Άπισλ Σίηισλ (ΑΣ)

«Ζκέξα Απνθνπήο (ex-interest date)»:

εκαίλεη, γηα θάζε Πεξίνδν Σφθνπ, ηελ εκέξα απφ ηελ νπνία ηα Μεηαηξέςηκα
Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζα δηαπξαγκαηεχνληαη ρσξίο ην δηθαίσκα
ηφθνπ (ex-interest).

«Ζκεξνκελία Έθδνζεο»:

εκαίλεη ηελ εκεξνκελία πνπ ζα ζπλεδξηάζεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ζα
εθδψζεη ηα ΜΑΔΚ θαη ε νπνία ζχκθσλα κε ην ελδεηθηηθφ ρξνλνδηάγξακκα πνπ
παξνπζηάδεηαη ζην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν είλαη ζηηο 8 Ηνπιίνπ 2011.
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«Ζκεξνκελία Πιεξσκήο Σφθνπ»:

εκαίλεη ηηο 31 Μαξηίνπ, ηηο 30 Ηνπλίνπ, ηηο 30 επηεκβξίνπ θαη ηηο 31
Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο. Ο Σφθνο γηα ηελ πξψηε Ζκεξνκελία Πιεξσκήο
Σφθνπ θαζίζηαηαη πιεξσηένο ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2011 γηα ηελ πεξίνδν απφ
ηηο 2 Ηνπιίνπ 2011 (πεξηιακβάλεηαη) κέρξη ηηο 30 επηεκβξίνπ 2011 (δελ
πεξηιακβάλεηαη).

«Ζκεξνκελία Αξρείνπ (Record Date)»:

εκαίλεη ηελ εκεξνκελία αξρείνπ ζην ηέινο ηεο νπνίαο ζα θαηαγξάθνληαη ζηα
αξρεία ηνπ ΥΑΚ θαη ΥΑ ηα πξφζσπα ζηνπο νπνίνπο ζα παξαρσξεζεί ην
Γηθαίσκα Πξνηεξαηφηεηαο, δειαδή ζηνπο Γηθαηνχρνπο Μεηφρνπο.
εκαίλεη, γηα θάζε Πεξίνδν Σφθνπ:

«Ζκεξνκελία Καηαγξαθήο Γηθαηνχρσλ
Σφθνπ / Ζκεξνκελία Αξρείνπ Γηθαηνχρσλ
Σφθνπ (Record Date for Interest
Beneficiaries)»:

- Πξηλ ηελ εηζαγσγή ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ
ζην ΥΑΚ θαη ΥΑ, ηελ εκεξνκελία θαηαγξαθήο Γηθαηνχρσλ Σφθνπ, φπσο απηή ζα
θαζνξίδεηαη απφ ηελ Σξάπεδα.
- Όηαλ θαη εθφζνλ ηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ
εηζαρζνχλ ζην ΥΑΚ θαη ΥΑ, εκεξνκελία θαηαγξαθήο Γηθαηνχρσλ Σφθνπ θαηά ηελ
νπνία νη Κάηνρνη ζα είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα αξρεία ηνπ ΥΑΚ θαη ΥΑ.

«Θπγαηξηθή», «ζπγαηξηθή εηαηξεία»:

Έρεη ηε ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν Κεθ.113.

«Καλνληζκνί Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο»:

εκαίλεη ηνπο εθάζηνηε θαλνληζκνχο θαη / ή νδεγίεο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο
αλαθνξηθά κε ηελ επάξθεηα θεθαιαίνπ.

«Κάηνρνη Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ
Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ», «Κάηνρνο»:

εκαίλεη ηνλ θάηνρν Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ, φπσο
ζα είλαη εγγεγξακκέλνο ζην κεηξψν Καηφρσλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ
Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ.

«Κεληξηθφ Απνζεηήξην / Μεηξψν ηνπ
ΥΑΚ»:

εκαίλεη ην Κεληξηθφ Μεηξψν εηζεγκέλσλ αμηψλ ζην ΥΑΚ

«Κεληξηθή Σξάπεδα»:

εκαίλεη ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ.

«Μεηνρέο»:

εκαίλεη ηηο ζπλήζεηο κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο.

«Μέηνρνη»:

εκαίλεη ηνπο εθάζηνηε κεηφρνπο ηεο Σξάπεδαο.

«Μέινο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ
Κχπξνπ»:

εκαίλεη ρξεκαηηζηή, ρξεκαηηζηεξηαθή εηαηξεία, Κππξηαθή Δηαηξεία Παξνρήο
Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ (Κ.Δ.Π.Δ.Τ.) ή νκφξξπζκε εηαηξεία ρξεκαηηζηψλ πνπ
είλαη εγγεγξακκέλνο(ε) ζην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΥΑΚ, θαζψο θαη ηα ειιεληθά
ρξεκαηηζηεξηαθά γξαθεία πνπ είλαη εμ απνζηάζεσο κέιε (remote members) ηνπ
ΥΑΚ.

«Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ
Κεθαιαίνπ αφξηζηεο δηάξθεηαο»,
«Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ
Κεθαιαίνπ», «Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα»,
«ΜΑΔΚ»:

εκαίλεη ηα κέρξη €294 εθ. Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ
νλνκαζηηθήο αμίαο €1 ην θάζε έλα πνπ πξνζθέξνληαη κέζσ ηνπ παξφληνο
Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ.

«Μεηξψν Καηφρσλ Μεηαηξέςηκσλ
Αμηνγξάθσλ Κεθαιαίνπ»:

εκαίλεη ην κεηξψν Καηφρσλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Κεθαιαίνπ ηεο
Σξάπεδαο.

«Μεηξψν Μεηφρσλ»:

εκαίλεη ην κεηξψν θαηφρσλ κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο.

«Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.», «MEB»:

εκαίλεη ηελ «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.». Απφ ηελ έλαξμε ησλ
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απνηειεζκάησλ ηεο ζπγρψλεπζεο, ήηνη απφ 1.4.2011 ε Marfin Δγλαηία Σξάπεδα
ιεηηνπξγεί σο Τπνθαηάζηεκα ηεο Σξάπεδαο ζηελ Διιάδα.

«Marfin Δγλαηία Σξάπεδα»:

εκαίλεη ην Τπνθαηάζηεκα ηεο «Marfin Popular Bank Public Co Ltd» ζηελ
Διιάδα ην νπνίν, απφ ηελ έλαξμε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζπγρψλεπζεο MPB
θαη MEB (1.4.2011), ιεηηνπξγεί κε ηελ εκπνξηθή επσλπκία «Marfin Δγλαηία
Σξάπεδα».

«Νέεο Μεηνρέο»:

εκαίλεη ηηο λέεο κεηνρέο νη νπνίεο ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ κεηαηξνπή ησλ
Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Κεθαιαίνπ.

«Πεξίνδνο Άζθεζεο ησλ Γηθαησκάησλ
Πξνηεξαηφηεηαο»:

εκαίλεη ηελ πεξίνδν απφ ηηο 10 Ηνπλίνπ 2011 κέρξη ηε 1 Ηνπιίνπ 2011 γηα ηελ
ππνβνιή αλέθθιεησλ αηηήζεσλ εγγξαθήο γηα ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα έθδνζε
απφ ηνπο δηθαηνχρνπο δηθαησκάησλ πξνηεξαηφηεηαο.

«Πεξίνδνο ππνβνιήο αλέθθιεησλ
αηηήζεσλ γηα ηπρφλ αδηάζεηα Μεηαηξέςηκα
Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ»:

εκαίλεη ηελ πεξίνδν απφ ηηο 10 Ηνπλίνπ 2011 κέρξη ηε 1 Ηνπιίνπ 2011 γηα ηελ
ππνβνιή αλέθθιεησλ αηηήζεσλ γηα ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα έθδνζε απφ
ελδηαθεξφκελνπο επελδπηέο (κεηφρνπο ή κε), ε ηθαλνπνίεζε ησλ νπνίσλ
ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.

«Πεξίνδνο Μεηαηξνπήο»:

εκαίλεη ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία νη Κάηνρνη Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ
Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ δχλαληαη λα αζθήζνπλ ην Γηθαίσκα Μεηαηξνπήο ζε
κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο φπσο απηή ε πεξίνδνο νξίδεηαη ζηελ Δλφηεηα 5.3.9(α) ηνπ
παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ.

«Πεξίνδνο Σφθνπ»:

εκαίλεη ηελ πεξίνδν πνπ αξρίδεη (θαη πεξηιακβάλεη) ηελ 2 Ηνπιίνπ 2011 θαη πνπ
ιήγεη ηελ πξψηε Ζκεξνκελία Πιεξσκήο Σφθνπ (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο) θαη
θάζε επφκελε πεξίνδν πνπ αξρίδεη (θαη πεξηιακβάλεη) ηε ζρεηηθή Ζκεξνκελία
Πιεξσκήο Σφθνπ θαη ιήγεη ηελ ακέζσο επφκελε Ζκεξνκελία Πιεξσκήο Σφθνπ
(κε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο).

«Πεξηνξηζκνί Μεξίζκαηνο θαη Κεθαιαίνπ»:

Έρεη ηε ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζηελ Δλφηεηα 5.3.5(γ)

«Πεξηνπζηαθά ηνηρεία»:

εκαίλεη ην ελνπνηεκέλν θαη ην κε ελνπνηεκέλν ζχλνιν πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
ηεο Σξάπεδαο φπσο απηφ παξνπζηάδεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ πνπ πεξηιακβάλεηαη
ζηηο πην πξφζθαηεο ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, δηαθνξνπνηεκέλν φκσο
γηα ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο θαη κεηαγελέζηεξα γεγνλφηα θαη ζην βαζκφ πνπ νη
Γηνηθεηηθνί χκβνπινη, νη Διεγθηέο, ή αλαιφγσο ηεο πεξίπησζεο, ν εθθαζαξηζηήο,
ήζειαλ απνθαζίζεη.

«Πηζησηέο»:

εκαίλεη ηνπο πηζησηέο ηεο Σξάπεδαο, πνπ είλαη θαηαζέηεο ή άιινη πηζησηέο ησλ
νπνίσλ νη αμηψζεηο δελ είλαη ειάζζνλνο πξνηεξαηφηεηαο σο πξνο ηηο αμηψζεηο
ησλ θαηαζεηψλ, πηζησηέο ησλ νπνίσλ νη αμηψζεηο είλαη ειάζζνλνο
πξνηεξαηφηεηαο (subordinated) πιελ εθείλσλ ησλ νπνίσλ νη αμηψζεηο είλαη ίζεο
πξνηεξαηφηεηαο (rank pari passu) κε ηηο αμηψζεηο ησλ Καηφρσλ Μεηαηξέςηκσλ
Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ, θάηνρνη ρξενγξάθσλ ηεο Σξάπεδαο ησλ
νπνίσλ νη αμηψζεηο είλαη ειάζζνλνο πξνηεξαηφηεηαο (subordinated).

«Πιεξσκή Σφθνπ»:

εκαίλεη γηα θάζε Ζκεξνκελία Πιεξσκήο Σφθνπ, ην ζπλνιηθφ θαηαβιεηέν πνζφ
Σφθνπ γηα ηελ πεξίνδν πνπ ιήγεη ηελ ελ ιφγσ Ζκεξνκελία Πιεξσκήο Σφθνπ.

«Πξσηνβάζκην Κεθάιαην»:

Έρεη ηε ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζηνπο Καλνληζκνχο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο ηεο
Κεληξηθήο Σξάπεδαο.

α
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«ΑΣ»:

εκαίλεη ην Άπιν χζηεκα Σίηισλ ησλ Διιεληθψλ Υξεκαηηζηεξίσλ.

«Σηκή Μεηαηξνπήο»:

Ζ ηηκή ε νπνία δχλαληαη νη Κάηνρνη Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Κεθαιαίνπ
δχλαληαη λα ηα κεηαηξέςνπλ ζε ζπλήζεηο κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο ζηηο
θαζνξηζκέλεο πεξηφδνπο κεηαηξνπήο, θαη νπνηαδήπνηε αλαπξνζαξκνγή ηεο
φπσο πεξηγξάθεηαη ζηνπο ζρεηηθνχο φξνπο έθδνζεο ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ
Γειηίνπ.

«Σηκή Τπνρξεσηηθήο Μεηαηξνπήο»:

Θα ππνινγίδεηαη ζαλ πνζνζηφ 90% (ελελήληα ηνηο εθαηφ) επί ηεο κεζνζηαζκηθήο
ηηκήο ηεο κεηνρήο ηεο Σξάπεδαο πεξηφδνπ 20 (είθνζη) Δξγάζηκσλ Ζκεξψλ πνπ ζα
πξνεγεζνχλ ηεο εηδνπνίεζεο Γεγνλφηνο Έθηαθηεο Αλάγθεο Κεθαιαίνπ ή
Γεγνλφηνο Βησζηκφηεηαο, κε ειάρηζηε ηηκή ηελ νλνκαζηηθή αμία ηεο κεηνρήο ηεο
Σξάπεδαο (ζήκεξα €0,85). Γε ζα ππεξβαίλεη ηελ ηηκή ησλ €1,80 αλά κεηνρή.

«Σφθνο»:

εκαίλεη ην πνζφ πνπ είλαη πιεξσηέν ζηνπο Καηφρνπο Αμηνγξάθσλ Κεθαιαίνπ
γηα ηελ εθάζηνηε Πεξίνδν Σφθνπ.

«Σξηπιή ζπγρψλεπζε»:

Ζ ζπγρψλεπζε ησλ Marfin Popular Bank Public Co Ltd, Marfin Financial Group
Α.Δ. πκκεηνρψλ (κεηνλνκάζηεθε ζε Marfin Investment Group Α.Δ. πκκεηνρψλ),
θαη Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ., πνπ νινθιεξψζεθε ζηηο 22 Γεθεκβξίνπ 2006.

«Τπνρξεψζεηο»:

εκαίλεη ην ελνπνηεκέλν θαη κε ελνπνηεκέλν ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο
Σξάπεδαο φπσο απηφ παξνπζηάδεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηηο
πην πξφζθαηεο ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, δηαθνξνπνηεκέλν φκσο γηα
ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο θαη κεηαγελέζηεξα γεγνλφηα ζην βαζκφ πνπ νη
Γηνηθεηηθνί χκβνπινη, νη Διεγθηέο, ή αλάινγα ηεο πεξίπησζεο, ν εθθαζαξηζηήο,
ήζειαλ απνθαζίζεη.

«Τπνρξεσηηθή Μεηαηξνπή»:

εκαίλεη ηελ αλαγθαζηηθή κεηαηξνπή ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ
Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζε ζπλήζεηο κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο, ζηελ Σηκή
Τπνρξεσηηθήο Μεηαηξνπήο ζηελ πεξίπησζε πνπ επηζπκβεί νπνηνδήπνηε
Γεγνλφο Έθηαθηεο Αλάγθεο Κεθαιαίνπ ή Γεγνλφο Βησζηκφηεηαο.

«ΥΑΚ»:

εκαίλεη ην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ.

«ΥΑ»:

εκαίλεη ην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ Α.Δ.

«Γ.Π.Υ.Α. / Γ.Λ.Π.»:

εκαίλεη ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο.

«.Γ.Λ.Π.»:

εκαίλεη ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ.

«£», «ΛΚ»:

εκαίλεη ηε Λίξα Κχπξνπ, ε νπνία, θαηφπηλ ηεο έληαμεο ηεο Κχπξνπ ζηελ
Δπξσδψλε ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2008, έρεη αληηθαηαζηαζεί κε ην Δπξψ (€) ζηελ
επίζεκε ηζνηηκία €1 = £0,585274.

«€»:

εκαίλεη Δπξψ.
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Σν

παξφλ

Δλεκεξσηηθφ Γειηίν

ηεο

Marfin

Popular

Bank

Public

Co

Ltd,

εκεξνκελίαο 19 Μαΐνπ 2011,

ππνγξάθεθε απφ ηνπο αθφινπζνπο Γηνηθεηηθνχο πκβνχινπο ηεο Marfin Popular Bank Public Co Ltd. Ζ Σξάπεδα θαη νη
Γηνηθεηηθνί χκβνπινη δειψλνπλ

φηη αθνχ έιαβαλ θάζε εχινγν

κέηξν γηα

ην ζθνπφ

απηφ, νη πιεξνθνξίεο πνπ

πεξηέρνληαη ζην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν είλαη, εμ φζσλ γλσξίδνπλ, ζχκθσλεο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη δελ ππάξρνπλ
παξαιείςεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αιινηψζνπλ ην πεξηερφκελφ ηνπ:

Αλδξέαο Βγελφπνπινο, Πξφεδξνο, Με Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο

Νενθιήο Λπζάλδξνπ, Αληηπξφεδξνο, Με Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο

Δπζχκηνο Μπνπινχηαο, Γηεπζχλσλ χκβνπινο, Δθηειεζηηθφ Μέινο

Υξίζηνο ηπιηαλίδεο, Αλαπιεξσηήο Γηεπζχλσλ χκβνπινο, Δθηειεζηηθφ Μέινο

Παλαγηψηεο Κνπλλήο, Αλαπιεξσηήο Γηεπζχλσλ χκβνπινο, Δθηειεζηηθφ Μέινο
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Σν παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν ηεο Marfin Popular Bank Public Co Ltd, εκεξνκελίαο 19 Μαΐνπ 2011, ππνγξάθεθε απφ ηνλ
Αλάδνρν Τπεχζπλν χληαμεο ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, Marfin CLR (Financial Services) Ltd, ν νπνίνο δειψλεη φηη αθνχ
έιαβε θάζε εχινγν κέηξν γηα ην ζθνπφ απηφ, νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν είλαη, εμ φζσλ
γλσξίδεη, ζχκθσλεο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη δελ ππάξρνπλ παξαιείςεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αιινηψζνπλ ην
πεξηερφκελφ ηνπ:

Marfin CLR (Financial Services) Ltd
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