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

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LIMITED
(πρώην «Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ»)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ
ΩΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ, ΚΑΙ
ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Έκδοση µέχρι 465.452.011 Νέων Μετοχών ονοµαστικής αξίας £0,50 η κάθε µια που προσφέρονται προς:
! όλους τους µετόχους της εταιρείας Marfin Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών, οι οποίοι θα αποδεχθούν την
Προαιρετική ∆ηµόσια Πρόταση της Marfin Popular Bank Public Co Limited ηµεροµηνίας 19 Σεπτεµβρίου
2006 για την απόκτηση µέχρι και του 100% των µετοχών της Marfin Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών,
συµπεριλαµβανοµένων των µετοχών που θα προκύψουν από τη µετατροπή οµολογιών, καθώς και των
µετοχών που θα προκύψουν από την εξάσκηση των δικαιωµάτων προαιρέσεως αγοράς µετοχών (stock
options) και οι οποίες θα έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση στο Χ.Α. πριν από τη λήξη της περιόδου
αποδοχής της Προαιρετικής ∆ηµόσιας Πρότασης, µε αντάλλαγµα 5,7570 µετοχές της Marfin Popular Bank
Public Co Limited για κάθε µετοχή της Marfin Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών,
! όλους τους µετόχους κοινών και προνοµιούχων µετοχών και όλους τους κατόχους µετατρέψιµων
οµολογιών της εταιρείας Εγνατία Τράπεζα Α.Ε., οι οποίοι θα αποδεχθούν την Προαιρετική ∆ηµόσια
Πρόταση της Marfin Popular Bank Public Co Limited ηµεροµηνίας 19 Σεπτεµβρίου 2006 για την απόκτηση
µέχρι και του 100% των µετοχών, κοινών και προνοµιούχων, καθώς και του 100% των µετατρέψιµων
οµολογιών της Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε., µε αντάλλαγµα 1,2090 µετοχές της Marfin Popular Bank Public Co
Limited για κάθε µετοχή, κοινή και προνοµιούχα, και για κάθε µετατρέψιµη οµολογία της Εγνατίας Τράπεζας
Α.Ε.,
! όλους τους κατόχους του 19,79% των µετοχών της εταιρείας Λαϊκή Τράπεζα (Ελλάς) Α.Ε., οι οποίοι θα
αποδεχθούν την Ιδιωτική Πρόταση της Marfin Popular Bank Public Co Limited που θα υποβληθεί για την
απόκτηση µέχρι και του 19,79% των µετοχών της Λαϊκής Τράπεζας (Ελλάς) Α.Ε., τις οποίες δεν κατέχει η
Marfin Popular Bank Public Co Limited, µε αντάλλαγµα 14,9962 µετοχές της Marfin Popular Bank Public Co
Limited για κάθε µετοχή της Λαϊκής Τράπεζας (Ελλάς) Α.Ε.,
! όλους τους δικαιούχους δικαιωµάτων προαιρέσεως αγοράς µετοχών (stock options) της εταιρείας Marfin
Financial Group A.E. Συµµετοχών, οι οποίοι θα εξασκήσουν τα δικαιώµατά τους και θα αποδεχθούν την
Ιδιωτική Πρόταση της Marfin Popular Bank Public Co Limited, µε αντάλλαγµα 5,7570 µετοχές της Marfin
Popular Bank Public Co Limited για κάθε µετοχή της Marfin Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών.
Με την ολοκλήρωση της πιο πάνω έκδοσης και νοουµένου ότι εξασφαλιστούν οι σχετικές εγκρίσεις από το
Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου και το Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, οι Νέες Μετοχές
θα εισαχθούν και θα διαπραγµατεύονται µαζί µε τις υφιστάµενες µετοχές της Marfin Popular Bank Public Co
Limited στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου (Χ.Α.Κ.) και παράλληλα στην Κατηγορία
Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης της Αγοράς Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.).
Σηµειώνεται ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών έχει ήδη εγκρίνει την παράλληλη
εισαγωγή προς διαπραγµάτευση των υφιστάµενων µετοχών της Marfin Popular Bank Public Co Limited στο
Χρηµατιστήριο Αθηνών, η διαπραγµάτευση των οποίων θα ξεκινήσει µετά την ολοκλήρωση των Προαιρετικών
∆ηµοσίων Προτάσεων που έχει υποβάλει η Marfin Popular Bank Public Co Limited για την απόκτηση του
100% των µετοχών των εταιρειών Marfin Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών και Εγνατία Τράπεζα Α.Ε..

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ:

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

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

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΣΤΑ
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Το έγγραφο αυτό είναι σηµαντικό και απαιτεί την άµεση προσοχή σας. Αν χρειάζεστε οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή / και
επεξηγήσεις επί του Ενηµερωτικού ∆ελτίου µπορείτε να συµβουλευτείτε τον Ανάδοχο Υπεύθυνο Σύνταξης και Σύµβουλο Έκδοσης,
Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ, άλλους επαγγελµατίες χρηµατιστές, τραπεζίτες, λογιστές, δικηγόρους ή
συµβούλους επενδύσεων.

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LIMITED
(πρώην «Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ»)
(Εταιρεία που συστάθηκε µε βάση τον περί Εταιρειών Νόµο Κεφ.113)

Έκδοση µέχρι 465.452.011 Νέων Μετοχών ονοµαστικής αξίας £0,50 η κάθε µια που προσφέρονται προς:
! όλους τους µετόχους της εταιρείας Marfin Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών, οι οποίοι θα αποδεχθούν την
Προαιρετική ∆ηµόσια Πρόταση της Marfin Popular Bank Public Co Limited ηµεροµηνίας 19 Σεπτεµβρίου 2006
για την απόκτηση µέχρι και του 100% των µετοχών της Marfin Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών,
συµπεριλαµβανοµένων των µετοχών που θα προκύψουν από τη µετατροπή οµολογιών, καθώς και των
µετοχών που θα προκύψουν από την εξάσκηση των δικαιωµάτων προαιρέσεως αγοράς µετοχών (stock
options) και οι οποίες θα έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση στο Χ.Α. πριν από τη λήξη της περιόδου
αποδοχής της Προαιρετικής ∆ηµόσιας Πρότασης, µε αντάλλαγµα 5,7570 µετοχές της Marfin Popular Bank
Public Co Limited για κάθε µετοχή της Marfin Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών,
! όλους τους µετόχους κοινών και προνοµιούχων µετοχών και όλους τους κατόχους µετατρέψιµων οµολογιών
της εταιρείας Εγνατία Τράπεζα Α.Ε., οι οποίοι θα αποδεχθούν την Προαιρετική ∆ηµόσια Πρόταση της Marfin
Popular Bank Public Co Limited ηµεροµηνίας 19 Σεπτεµβρίου 2006 για την απόκτηση µέχρι και του 100% των
µετοχών, κοινών και προνοµιούχων, καθώς και του 100% των µετατρέψιµων οµολογιών της Εγνατίας
Τράπεζας Α.Ε., µε αντάλλαγµα 1,2090 µετοχές της Marfin Popular Bank Public Co Limited για κάθε µετοχή,
κοινή και προνοµιούχα, και για κάθε µετατρέψιµη οµολογία της Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε.,
! όλους τους κατόχους του 19,79% των µετοχών της εταιρείας Λαϊκή Τράπεζα (Ελλάς) Α.Ε., οι οποίοι θα
αποδεχθούν την Ιδιωτική Πρόταση της Marfin Popular Bank Public Co Limited που θα υποβληθεί για την
απόκτηση µέχρι και του 19,79% των µετοχών της Λαϊκής Τράπεζας (Ελλάς) Α.Ε., τις οποίες δεν κατέχει η
Marfin Popular Bank Public Co Limited, µε αντάλλαγµα 14,9962 µετοχές της Marfin Popular Bank Public Co
Limited για κάθε µετοχή της Λαϊκής Τράπεζας (Ελλάς) Α.Ε.,
! όλους τους δικαιούχους δικαιωµάτων προαιρέσεως αγοράς µετοχών (stock options) της εταιρείας Marfin
Financial Group A.E. Συµµετοχών, οι οποίοι θα εξασκήσουν τα δικαιώµατά τους και θα αποδεχθούν την
Ιδιωτική Πρόταση της Marfin Popular Bank Public Co Limited, µε αντάλλαγµα 5,7570 µετοχές της Marfin
Popular Bank Public Co Limited για κάθε µετοχή της Marfin Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών.
Με την ολοκλήρωση της πιο πάνω έκδοσης και νοουµένου ότι εξασφαλιστούν οι σχετικές εγκρίσεις από το
Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου και το Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, οι Νέες Μετοχές
θα εισαχθούν και θα διαπραγµατεύονται µαζί µε τις υφιστάµενες µετοχές της Marfin Popular Bank Public Co
Limited στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου (Χ.Α.Κ.) και παράλληλα στην Κατηγορία
Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης της Αγοράς Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.).
Σηµειώνεται ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών έχει ήδη εγκρίνει την παράλληλη
εισαγωγή προς διαπραγµάτευση των υφιστάµενων µετοχών της Marfin Popular Bank Public Co Limited στο
Χρηµατιστήριο Αθηνών, η διαπραγµάτευση των οποίων θα ξεκινήσει µετά την ολοκλήρωση των Προαιρετικών
∆ηµοσίων Προτάσεων που έχει υποβάλει η Marfin Popular Bank Public Co Limited για την απόκτηση του 100%
των µετοχών των εταιρειών Marfin Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών και Εγνατία Τράπεζα Α.Ε..
Εγκεκριµένο Μετοχικό Κεφάλαιο: £475.000.000 διαιρεµένο σε 950.000.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας £0,50 η κάθε µια.
Εκδόθηκε και πληρώθηκε πλήρως: £178.732.371 διαιρεµένο σε 357.464.742 µετοχές ονοµαστικής αξίας £0,50 η κάθε µια.
η

Η ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου είναι η 12 ∆εκεµβρίου 2006
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ
ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ
∆ΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005 ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 809/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
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Η έγκριση του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου δε συνεπάγεται µε παρότρυνση προς το επενδυτικό κοινό
για επένδυση στη Marfin Popular Bank Public Co Limited. Πριν τη λήψη της επενδυτικής απόφασης, το
επενδυτικό κοινό προτρέπεται να συµβουλεύεται το σύµβουλο επενδύσεών του.
Υπεύθυνοι για τη σύνταξη και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο
είναι τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Marfin Popular Bank Public Co Limited, οι οποίοι
αναλαµβάνουν συλλογικά και ατοµικά πλήρη ευθύνη για την ακρίβεια, ορθότητα και πληρότητα των
πληροφοριών και των στοιχείων που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο και διαβεβαιώνουν ότι
δεν υπάρχουν άλλα ουσιαστικά γεγονότα που η παράλειψή τους θα καθιστούσε οποιαδήποτε δήλωση που
περιέχεται σε αυτό παραπλανητική.
Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης και Σύµβουλος Έκδοσης είναι η Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσια
Εταιρεία Λίµιτεδ.
Η ∆ηµόσια Προσφορά, που προκύπτει ως αποτέλεσµα των Προαιρετικών ∆ηµοσίων Προτάσεων, για
απόκτηση µέχρι και του 100% των µετοχών της Marfin Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών
(συµπεριλαµβανοµένων και των µετοχών που θα προκύψουν από τη µετατροπή οµολογιών, καθώς και
των µετοχών που θα προκύψουν από την εξάσκηση των δικαιωµάτων προαιρέσεως αγοράς µετοχών
(stock options) και οι οποίες θα έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση στο Χ.Α. πριν από τη λήξη της
περιόδου αποδοχής της σχετικής Προαιρετικής ∆ηµόσιας Πρότασης) και της Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε.
απευθύνεται προς όλους τους µετόχους της Marfin Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών και τους µετόχους
(κοινών και προνοµιούχων µετοχών) και τους κατόχους µετατρέψιµων οµολογιών της Εγνατίας Τράπεζας
Α.Ε., αντίστοιχα, και απευθύνεται µόνο προς πρόσωπα τα οποία µπορούν να την αποδεχθούν νόµιµα.
Συγκεκριµένα, η ∆ηµόσια Προσφορά, που προκύπτει ως αποτέλεσµα των Προαιρετικών ∆ηµοσίων
Προτάσεων, δεν απευθύνεται µε κανένα τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), αµέσως ή εµµέσως, εντός ή προς
οποιεσδήποτε χώρες, στις οποίες, σύµφωνα µε τους οικείους νόµους, η διενέργεια της ∆ηµόσιας
Προσφοράς, που προκύπτει ως αποτέλεσµα των Προαιρετικών ∆ηµοσίων Προτάσεων, ή η ταχυδρόµηση /
διανοµή του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου είναι παράνοµη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε
εφαρµοστέας νοµοθεσίας, κανόνα ή κανονισµού (οι “Εξαιρούµενες Χώρες”), συµπεριλαµβανοµένων
ενδεικτικά, των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, του Καναδά, της Αυστραλίας και της Ιαπωνίας. Για το
λόγο αυτό, απαγορεύεται η αποστολή, διανοµή, ταχυδρόµηση ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο προώθηση
αντιγράφων ή αντιτύπων του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου και κάθε σχετικού µε τη ∆ηµόσια Προσφορά
εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από τις Εξαιρούµενες Χώρες.
Αν κάποιο πρόσωπο προωθήσει οποιοδήποτε έγγραφο ή υλικό σχετιζόµενο µε τη ∆ηµόσια Προσφορά,
που προκύπτει ως αποτέλεσµα των Προαιρετικών ∆ηµοσίων Προτάσεων, συµπεριλαµβανοµένου του
παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, προς ή από οποιαδήποτε Εξαιρούµενη Χώρα ή χρησιµοποιήσει το
ταχυδροµείο ή οποιοδήποτε άλλο µέσο οποιασδήποτε Εξαιρούµενης Χώρας, το πρόσωπο αυτό θα πρέπει
να επιστήσει την προσοχή του παραλήπτη στο παρόν τµήµα.
Η ∆ηµόσια Προσφορά, που προκύπτει ως αποτέλεσµα των Προαιρετικών ∆ηµοσίων Προτάσεων,
απευθύνεται στους µετόχους των υπό εξαγορά εταιρειών και απευθύνεται µόνο σε πρόσωπα στα οποία
µπορεί νοµίµως να απευθυνθεί. Η υποβολή της ∆ηµόσιας Προσφοράς, που προκύπτει ως αποτέλεσµα των
Προαιρετικών ∆ηµοσίων Προτάσεων, σε συγκεκριµένα άτοµα που διαµένουν, έχουν την ιθαγένεια ή είναι
πολίτες, σε χώρες εκτός της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας (οι “Αλλοδαποί Μέτοχοι”) ή σε αντιπρόσωπο,
θεµατοφύλακα, ή εµπιστευµατοδόχο για Αλλοδαπούς Μετόχους θεωρείται ότι γίνεται σύµφωνα µε τη
νοµοθεσία των χωρών αυτών.
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Πρόσωπο που λαµβάνει αντίγραφο του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, των Προαιρετικών ∆ηµοσίων
Προτάσεων ή / και των ∆ηλώσεων Αποδοχής σε οποιαδήποτε χώρα εκτός της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας δεν
µπορεί να θεωρήσει ότι του απευθύνεται πρόταση, πρόσκληση ή προσφορά, και δεν µπορεί σε καµία
περίπτωση να χρησιµοποιήσει τη ∆ήλωση Αποδοχής αν, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας αυτής
απαγορεύεται να του υποβληθεί µια τέτοια πρόσκληση ή προσφορά ή χρήση της ∆ήλωσης Αποδοχής. Στις
περιπτώσεις αυτές το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο, οι Προαιρετικές ∆ηµόσιες Προτάσεις και / ή τυχόν
∆ηλώσεις Αποδοχής αποστέλλονται για πληροφοριακούς σκοπούς µόνο.
Είναι αποκλειστική ευθύνη του εκάστοτε Αλλοδαπού Μετόχου που επιθυµεί να αποδεχθεί τις Προαιρετικές
∆ηµόσιες Προτάσεις να ενηµερωθεί και να φροντίσει για την πλήρη τήρηση των νόµων της χώρας του σε
σχέση µε τη ∆ηµόσια Προσφορά, που προκύπτει ως αποτέλεσµα των Προαιρετικών ∆ηµοσίων
Προτάσεων. Αν κάποιος Αλλοδαπός Μέτοχος αµφιβάλλει για τη θέση του, θα πρέπει να συµβουλευτεί τον
επαγγελµατία σύµβουλό του στη σχετική αλλοδαπή περιοχή δικαιοδοσίας.
Η απόφαση για πιθανή επένδυση σε τίτλους της Marfin Popular Bank Public Co Limited συνεπάγεται
κινδύνους οι οποίοι περιγράφονται στο Mέρος 2 του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
Οι επενδυτές που χρειάζονται οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή / και επεξηγήσεις επί του Ενηµερωτικού
∆ελτίου µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες µέρες και ώρες:
!

Στα γραφεία της Τράπεζας:
Λεωφόρος Λεµεσού 154,
2025 Λευκωσία
(Τ.Θ. 22032, 1598 Λευκωσία)

!

Στον Ανάδοχο Υπεύθυνο Σύνταξης και Σύµβουλο Έκδοσης:
Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ
Κτίριο Ετίττα, 3ος όροφος,
Λεωφόρος Ευαγόρου 39,
1066 Λευκωσία

!

Σε άλλους επαγγελµατίες χρηµατιστές, τραπεζίτες, λογιστές, δικηγόρους ή συµβούλους επενδύσεων.
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1

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Το παρόν περιληπτικό σηµείωµα έχει συνταχθεί µε βάση τον περί ∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού
∆ελτίου Νόµο του 2005 και µε βάση τον Κανονισµό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Περιλαµβάνει σύντοµη περιγραφή της δραστηριότητας και της επιχειρηµατικής στρατηγικής της Τράπεζας.
Περιλαµβάνει, επίσης, συνοπτικά στοιχεία της παρούσας Έκδοσης και της εισαγωγής των µετοχών της
Εταιρείας στο Χ.Α.Κ. και στο Χ.Α..
Το παρόν περιληπτικό σηµείωµα αποτελεί εισαγωγή στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο. Επισηµαίνεται ότι µόνο η
µελέτη αυτού του περιληπτικού σηµειώµατος δεν είναι επαρκής για να αποκτήσουν οι επενδυτές µια
ολοκληρωµένη εικόνα για τη λήψη επενδυτικής απόφασης. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε επενδυτική
απόφαση για τίτλους της Τράπεζας, πρέπει να βασίζεται στο σύνολο των πληροφοριών που
περιέχονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο.
Σε περίπτωση που εγερθεί ενώπιον δικαστηρίου αξίωση επενδυτή που συνδέεται µε τις πληροφορίες που
περιέχονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο, τα τυχόν έξοδα µετάφρασης του Ενηµερωτικού ∆ελτίου σε σχέση µε
την όλη νοµική διαδικασία φέρει ο ενάγων επενδυτής.
Τα πρόσωπα που υπέβαλαν την περίληψη του Ενηµερωτικού ∆ελτίου και κάθε µετάφρασή του και ζήτησαν
τη δηµοσίευση ή την κοινοποίησή του, υπέχουν αστική ευθύνη, µόνο εάν το εν λόγω σηµείωµα είναι
παραπλανητικό, ανακριβές ή αντιφατικό προς άλλα µέρη του Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
1.1

Η Τράπεζα

Η Marfin Popular Bank Public Co Limited είναι δηµόσια εταιρεία περιορισµένης ευθύνης (Λίµιτεδ),
εγγεγραµµένη στην Κύπρο από το 1924 µε αριθµό εγγραφής 1, µε βάση τον περί Εταιρειών Νόµο Κεφ.113.
1.2

Σκοποί

Οι κύριοι σκοποί της Εταιρείας περιγράφονται στο άρθρο 3 του Ιδρυτικού της Εγγράφου. Στους κύριους
σκοπούς της περιλαµβάνεται, µεταξύ άλλων, η ίδρυση και διεξαγωγή τραπεζικών, χρηµατιστηριακών και
εµπορικών εργασιών πάσης φύσεως, και η ίδρυση, λειτουργία και διεύθυνση υποκαταστηµάτων και
πρακτορείων στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
Αποσπάσµατα από το Καταστατικό της Εταιρείας παρατίθενται στο Μέρος 4.18.7 του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
1.3

∆ιοικητικό Συµβούλιο

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου
απαρτίζεται από τους ακολούθους:
Νεοκλή Λυσάνδρου

- Πρόεδρο

Μανώλη Ξανθάκη

- Αντιπρόεδρο

Ανδρέα Βγενόπουλο

- ∆ιευθύνων Σύµβουλο

Χρίστο Στυλιανίδη

- Αναπληρωτή ∆ιευθύνων Σύµβουλο

Ελευθέριο Χιλιαδάκη

- Αναπληρωτή ∆ιευθύνων Σύµβουλο

Χρυσόστοµο Θεοκλή

- Mέλος

Πλάτων Ε. Λανίτη

- Mέλος

Μιχάλη Λούη

- Mέλος

Κυριάκο Μάγειρα

- Mέλος

Κωνσταντίνο Μυλωνά

- Mέλος
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Μάρκο Φόρο

- Mέλος

Λοΐζο Χατζηκωστή

- Mέλος

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και Εσωτερικούς Κανονισµούς Λειτουργίας µε
βάση τις πρόνοιες του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης που εκδόθηκε από το Χ.Α.Κ..
1.4

Εκτελεστική Επιτροπή του Οµίλου

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Οµίλου, µε Πρόεδρο και Συντονιστή τον κ. Ανδρέα Βγενόπουλο, ∆ιευθύνων
Σύµβουλο του Οµίλου, απαρτίζεται από δύο επιµέρους Επιτροπές, αφενός για τις εργασίες στην Κύπρο και
αφετέρου για τις διεθνείς εργασίες του Οµίλου.
Εκτελεστική Επιτροπή Κύπρου
Η Εκτελεστική Επιτροπή Κύπρου απαρτίζεται από τους ακόλουθους:
Χρίστο Στυλιανίδη

1

- Συντονιστή
2

Παναγιώτη Κουννή
2

Πέτρο Πέτρου
3

Τάκη Φειδία

3

Ροδούλλα Χατζηκυριάκου
1

Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου.
Γενικός ∆ιευθυντής του Οµίλου.
3
Ανώτερος(η) ∆ιευθυντής(θύντρια) του Οµίλου.
2

Εκτελεστική Επιτροπή Εξωτερικού
Η Εκτελεστική Επιτροπή Εξωτερικού απαρτίζεται από τους ακόλουθους:
1

Ελευθέριο Χιλιαδάκη

- Συντονιστή

2

Μιχάλη Λούη

Ευθύµιο Μπουλούτα

3

Sayanta Basu
1

Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου.
Γενικός ∆ιευθυντής του Οµίλου.
3
∆ιευθύνων Σύµβουλος της Λαϊκής Τράπεζας (Ελλάς) Α.Ε..
2

1.5

Γραµµατέας και Σύµβουλοι Εταιρείας

Γραµµατέας:

Στέλιος Χατζηϊωσήφ

Ελεγκτές και Σύµβουλοι Λογιστές:

PricewaterhouseCoopers Limited, Julia House, Θ.
∆έρβη 3, 1066 Λευκωσία

Νοµικοί Σύµβουλοι:

Τάσσος
Παπαδόπουλος
&
Σία,
Μέγαρο
ος
Σιαντεκλαίρ, Σοφούλη 2, 2
Όροφος, 1096
Λευκωσία

Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης και
Σύµβουλος Έκδοσης:

Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσια Εταιρεία
ος
Λίµιτεδ, Κτίριο Ετίττα, Λεωφ. Ευαγόρου 39, 3
Όροφος, 1066 Λευκωσία
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1.6

Εγγεγραµµένο Γραφείο
Λεωφόρος Λεµεσού 154,
2025 Λευκωσία
(T.Θ. 22032, 1598 Λευκωσία)
Τηλ. 22-552000

1.7

Συνοπτικές Πληροφορίες για τον Όµιλο

Ο Όµιλος Marfin Popular Bank παρέχει ένα πλήρες φάσµα τραπεζικών, ασφαλιστικών και συναφών
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών. ∆ραστηριοποιείται στην Κύπρο (113 καταστήµατα), στην Ελλάδα (56
καταστήµατα), στο Ηνωµένο Βασίλειο (πέντε καταστήµατα), στην Αυστραλία (εννιά καταστήµατα), στο
Guernsey (ένα κατάστηµα) και στη Σερβία (5 καταστήµατα, 3 επιχειρηµατικές µονάδες και 22
υποκαταστήµατα), ενώ διαθέτει πέντε γραφεία αντιπροσωπείας σε τέσσερις άλλες χώρες.
Κύρια βάση του Οµίλου είναι η Κύπρος όπου κατέχει το δεύτερο µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς µε ποσοστό
1
1
24,31% των καταθέσεων και 22,93% των χορηγήσεων. Σηµαντικό µέρος των εργασιών του Οµίλου
διενεργείται σήµερα στην αναπτυσσόµενη ελληνική αγορά όπου ο Όµιλος δραστηριοποιείται από το 1992
2
2
και σήµερα κατέχει µερίδιο αγοράς της τάξης του 1,71% στις καταθέσεις και 1,63% στις χορηγήσεις.
Η Marfin Popular Bank είναι η δεύτερη µεγαλύτερη εταιρεία από πλευράς χρηµατιστηριακής αξίας στο
Χ.Α.Κ. µε κεφαλαιοποίηση που φθάνει τα €2,6δις (11 ∆εκεµβρίου 2006).
Ο Όµιλος εργοδοτούσε στις 30 Σεπτεµβρίου 2006 συνολικά 3.886 άτοµα.
Σηµαντικός σταθµός για τη µετέπειτα πορεία του Οµίλου αποτέλεσε η ανακοίνωση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, ηµεροµηνίας 20 Σεπτεµβρίου 2006, για τη δηµιουργία ενός ισχυρού τραπεζικού οµίλου στο
χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης µε τη συνένωση τριών σηµαντικών χρηµατοοικονοµικών οργανισµών,
των οµίλων της Λαϊκής (ο οποίος µετονοµάστηκε σε Marfin Popular Bank), της Marfin και της Εγνατίας
(βλέπετε Μέρος 5.3 για περισσότερες λεπτοµέρειες).
1.8

Ιστορική Αναδροµή και Κύρια Γεγονότα στην Εξέλιξη του Εκδότη

Οι εργασίες της Τράπεζας ξεκίνησαν το 1901 µε την ίδρυση του «Λαϊκού Ταµιευτηρίου Λεµεσού». Το
Ταµιευτήριο εξελίχθηκε σε πλήρες Τραπεζικό Ίδρυµα και ενεγράφη ως η πρώτη δηµόσια εταιρεία το 1924,
µε αριθµό εγγραφής «1» οπότε και µετονοµάστηκε σε «Λαϊκή Τράπεζα Λεµεσού Λίµιτεδ». Το 1967 η
Τράπεζα µετονοµάστηκε σε «Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα Λίµιτεδ» και από το 1969 οι δραστηριότητές της
αναπτύχθηκαν µε γοργούς ρυθµούς σε όλη την Κύπρο. Στις 26 Μαΐου 2004, µετονοµάστηκε σε «Λαϊκή
Κυπριακή Τράπεζα ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ» σύµφωνα µε τις νέες πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου
Κεφ.113 της Κύπρου. Τέλος, στις 31 Οκτωβρίου 2006 εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των
µετόχων η µετονοµασία της Τράπεζας σε Marfin Popular Bank Public Co Limited.
Το 1982 η Τράπεζα προέβη σε εξαγορά των εργασιών της τράπεζας Grindlays στην Κύπρο, ενισχύοντας
σηµαντικά το µέγεθος και την ανταγωνιστική της θέση στην κυπριακή αγορά.
Η Τράπεζα διεύρυνε σταδιακά το φάσµα υπηρεσιών της από τη δεκαετία του 1970 και µετά,
δηµιουργώντας αριθµό εταιρειών σε εξειδικευµένους τοµείς των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, όπως
1

Πηγή: Στοιχεία Οµίλου, Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (µε στοιχεία ∆εκεµβρίου 2005, εξαιρουµένων των συνεργατικών πιστωτικών
ιδρυµάτων).
2
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος (µε στοιχεία ∆εκεµβρίου 2005).
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φάκτοριγκ, επενδυτική τραπεζική, γενικές ασφάλειες και ασφάλειες ζωής. Ο ασφαλιστικός τοµέας
ενισχύθηκε σηµαντικά το 1999 µε την εξαγορά του 100% του οµίλου της Πανευρωπαϊκής Ασφαλιστικής και
των εξαρτηµένων εταιρειών της, Φιλικής Ασφαλιστικής και Interamerican.
Ταυτόχρονα, η Τράπεζα προχώρησε στη διεθνή επέκταση των εργασιών της:
!

Το 1974 άνοιξε το πρώτο κατάστηµά της στο Λονδίνο, Ηνωµένο Βασίλειο.

!

Το 1986 ίδρυσε γραφεία αντιπροσωπείας στην Αυστραλία και σε κατοπινά χρόνια στη Νότιο
Αφρική (Johannesburg), τον Καναδά (Τορόντο και Μόντρεαλ), τη Σερβία (Βελιγράδι), τη Ρωσία
(Μόσχα) και τις ΗΠΑ (Νέα Υόρκη).

!

Το 1992 ξεκίνησε τη δραστηριοποίησή της στην Ελλάδα µέσω της θυγατρικής Ευρωπαϊκή Λαϊκή
Τράπεζα, που αργότερα µετονοµάστηκε σε Λαϊκή Τράπεζα (Ελλάς) Α.Ε., στην οποία κατέχει
σήµερα το 80% του µετοχικού της κεφαλαίου.

!

Τον Απρίλιο του 2001, ο Όµιλος προχώρησε στην ίδρυση θυγατρικής στην Αυστραλία µε την
επωνυµία Λαϊκή Τράπεζα (Αυστραλίας) Λίµιτεδ, η οποία λειτουργεί ως πλήρης τράπεζα.

!

Το Μάρτιο του 2005 ο Όµιλος εξασφάλισε σχετική άδεια από τις εποπτικές αρχές του Guernsey
και προχώρησε στη σύσταση και λειτουργία τράπεζας µε την επωνυµία Laiki Bank (Guernsey)
Limited.

!

Το Νοέµβριο του 2005 ο Όµιλος κατέληξε σε προκαταρκτική συµφωνία για την εξαγορά του 59%
των µετοχών της σερβικής τράπεζας Centrobanka A.D., στα πλαίσια της στρατηγικής του για
διεθνή επέκταση των εργασιών του. Στις 20 Ιανουαρίου 2006 ο Όµιλος ανακοίνωσε ότι
ολοκληρώθηκε µε επιτυχία η ∆ηµόσια Πρόταση για την εξαγορά της πλειοψηφίας του µετοχικού
κεφαλαίου της Centrobanka A.D., η οποία µετονοµάστηκε σε Laiki Bank A.D., µε την εξασφάλιση
του 90,43% του µετοχικού της κεφαλαίου, µε τίµηµα €33,6εκ.. Έκτοτε ο Όµιλος αύξησε τη
συµµετοχή του στη Laiki Bank A.D. στο 95%.

Τον Οκτώβριο του 2000 τέθηκε σε λειτουργία η πρώτη ολοκληρωµένη ηλεκτρονική τράπεζα στην Κύπρο, η
Laiki eBank. Η Laiki eBank επεκτάθηκε στην Ελλάδα το 2001 και το 2004 στο Ηνωµένο Βασίλειο και την
Αυστραλία. Επιπλέον, την τελευταία πενταετία δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στην τεχνολογική ανάπτυξη του
Οµίλου. Το 2003 η Laiki eBank έτυχε διεθνούς διάκρισης από το Institute of Financial Services (Institute of
Bankers) στην κατηγορία «Καλύτερη Τραπεζική Υπηρεσία ∆ιαδικτύου» του διαγωνισµού Financial
Innovation Awards.
Στις 12 Ιουνίου 2004, ολοκληρώθηκε µε επιτυχία η έκδοση τρίχρονου οµολόγου ύψους €300εκ., ενώ στις
22 Μαΐου 2006 ο Όµιλος ανακοίνωσε την επιτυχή έκδοση δευτεροβάθµιου κεφαλαίου και πιο συγκεκριµένα
δεκάχρονου οµολόγου µε δικαίωµα ανάκλησης από την Τράπεζα µετά τα πέντε χρόνια, ύψους €450εκ., και
τα δύο µέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Έκδοσης Μεσοπρόθεσµων Οµολογιακών
∆ανείων (ΕΜΤΝ Programme) συνολικού ύψους €1δις. Τον Ιούνιο του 2006 η Τράπεζα αύξησε το µετοχικό
της κεφάλαιο µε την έκδοση 51,1εκ. νέων µετοχών που προέκυψαν από την εξάσκηση δικαιωµάτων
προτίµησης που παραχωρήθηκαν αρχικά στους υφιστάµενους µετόχους, µε αποτέλεσµα να αντληθούν
συνολικά £61,3εκ..
Στις 11 Νοεµβρίου 2004, οι µετοχές της Τράπεζας και τριών άλλων κυπριακών εταιρειών συµπεριλήφθηκαν
στο νέο ∆είκτη του Οργανισµού Dow Jones Stoxx EU Enlarged TMI.
Για τα έτη 2004 και 2006 η Λαϊκή Τράπεζα ανακηρύχθηκε σε τράπεζα της χρονιάς στην Κύπρο από το
περιοδικό ”The Banker” των “Financial Times”, ενώ το 2006 η υπηρεσία Private Banking του Οµίλου
ανακηρύχθηκε από το διεθνές οικονοµικό περιοδικό Euromoney ως η καλύτερη υπηρεσία Private Banking
στην Κύπρο για το 2006. Επίσης, πρόσφατα, το έγκυρο διεθνές περιοδικό “Money Markets” ανέδειξε στην
έρευνά του για το 2006/2007 την Υπηρεσία Θεµατοφυλακής του Οµίλου ως την καλύτερη στην Κύπρο.
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Σηµαντικός σταθµός για τη µετέπειτα πορεία του Οµίλου αποτέλεσε η ανακοίνωση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, ηµεροµηνίας 20 Σεπτεµβρίου 2006, για τη δηµιουργία ενός ισχυρού τραπεζικού οµίλου στο
χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης µε τη συνένωση τριών σηµαντικών χρηµατοοικονοµικών οργανισµών,
των οµίλων της Λαϊκής (ο οποίος µετονοµάστηκε σε Marfin Popular Bank), της Marfin και της Εγνατίας. Ως
αποτέλεσµα αυτής της κίνησης, αποφασίστηκε όπως η Marfin Popular Bank Public Co Limited υποβάλει
Προαιρετικές ∆ηµόσιες Προτάσεις για την απόκτηση του 100% των µετοχών (συµπεριλαµβανοµένων των
µετοχών που θα προκύψουν από τη µετατροπή οµολογιών, καθώς και των µετοχών που θα προκύψουν
από την εξάσκηση των δικαιωµάτων προαιρέσεως αγοράς µετοχών (stock options) και οι οποίες θα έχουν
εισαχθεί προς διαπραγµάτευση στο Χ.Α. πριν από τη λήξη της περιόδου αποδοχής της σχετικής
Προαιρετικής ∆ηµόσιας Πρότασης) της Marfin Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών και του 100% των κοινών
και προνοµιούχων µετοχών, καθώς και των µετατρέψιµων οµολογιών της Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε., ενώ
παράλληλα να υποβάλει και Ιδιωτικές Προτάσεις για την εξαγορά των µειοψηφιών στη θυγατρική της
εταιρεία Λαϊκή Τράπεζα (Ελλάς) Α.Ε. και των δικαιωµάτων προαιρέσεως αγοράς µετοχών της Marfin
Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών τα οποία θα εξασκηθούν από τους δικαιούχους αλλά δεν θα έχουν
εισαχθεί στο Χ.Α. εντός της περιόδου αποδοχής της σχετικής Προαιρετικής ∆ηµόσιας Πρότασης.
Σηµειώνεται ότι στις 27 Οκτωβρίου 2006 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας ενέκρινε τα
Πληροφοριακά ∆ελτία για τις Προαιρετικές ∆ηµόσιες Προτάσεις για την απόκτηση µετοχών της Marfin
Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών και την απόκτηση µετοχών και οµολογιών της Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε..
Αναφορικά µε την Ιδιωτική Πρόταση προς τους κατόχους του 19,79% των µετοχών της εταιρείας Λαϊκή
Τράπεζα (Ελλάς) Α.Ε., επιδίωξη της Marfin Popular Bank είναι να καταρτιστούν οι σχετικές συµφωνίες για
την εξαγορά των µειοψηφιών της Λαϊκής Τράπεζας (Ελλάς) Α.Ε. µέχρι τη λήξη της περιόδου αποδοχής των
Προαιρετικών ∆ηµοσίων Προτάσεων που αναφέρονται πιο πάνω, ώστε οι Νέες Μετοχές που θα
προκύψουν από τις αποδοχές τόσο των ∆ηµοσίων, όσο και αυτής της Ιδιωτικής Πρότασης να εισαχθούν
ταυτόχρονα στα δύο χρηµατιστήρια (Χ.Α.Κ. και Χ.Α.).
Αναφορικά µε την Ιδιωτική Πρόταση προς τους δικαιούχους δικαιωµάτων προαιρέσεως αγοράς µετοχών
(stock options) της εταιρείας Marfin Financial Group A.E. Συµµετοχών, σηµειώνεται ότι όλα τα δικαιώµατα
προαιρέσεως αγοράς µετοχών έχουν ήδη εξασκηθεί και ως αποτέλεσµα το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Marfin
η
Financial Group A.E. Συµµετοχών, σε συνεδρία του την 1 ∆εκεµβρίου 2006 αποφάσισε την έκδοση
1.508.000 νέων µετοχών. Σε συνέχεια σχετικής αίτησης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Χ.Α. στις 7
∆εκεµβρίου 2006 ενέκρινε την εισαγωγή των πιο πάνω µετοχών στο Χ.Α. και η έναρξη διαπραγµάτευσής
τους θα ξεκινήσει στις 13 ∆εκεµβρίου 2006. Ως εκ τούτου, οι πιο πάνω µετοχές αποτελούν πλέον µέρος της
Προαιρετικής ∆ηµόσιας Πρότασης προς όλους τους µετόχους της Marfin Financial Group A.E. Συµµετοχών.
Στις 31 Οκτωβρίου 2006, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων ενέκρινε ψηφίσµατα για την έκδοση
Νέων Μετοχών που θα δοθούν ως αντάλλαγµα για τις πιο πάνω ∆ηµόσιες και Ιδιωτικές Προτάσεις (βλέπετε
Μέρος 5 για περισσότερες λεπτοµέρειες).
Σε συνεδρίασή του στις 19 Οκτωβρίου 2006, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ενέκρινε
την παράλληλη εισαγωγή των µετοχών της Marfin Popular Bank Public Co Limited (δηλαδή, του συνόλου
των υφιστάµενων εκδοµένων και πλήρως πληρωµένων µετοχών της Marfin Popular Bank) στην Κατηγορία
Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης της Αγοράς Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Η έναρξη διαπραγµάτευσης
των µετοχών της Τράπεζας θα ξεκινήσει µετά την ολοκλήρωση των Προαιρετικών ∆ηµοσίων Προτάσεων
που έχουν υποβληθεί για την απόκτηση του 100% των µετοχών των εταιρειών Marfin Financial Group Α.Ε.
Συµµετοχών και Εγνατία Τράπεζα Α.Ε., καθώς και του 100% των µετατρέψιµων οµολογιών της Εγνατίας
Τράπεζας Α.Ε.. Ως αποτέλεσµα της πιο πάνω εξέλιξης αναφορικά µε την εξάσκηση των δικαιωµάτων
προαιρέσεως αγοράς µετοχών (stock options) της εταιρείας Marfin Financial Group A.E. Συµµετοχών,
επιδίωξη της Marfin Popular Bank είναι οι µετοχές που θα προκύψουν από την Ιδιωτική Πρόταση προς
όλους τους µετόχους µειοψηφίας της Λαϊκής Τράπεζας (Ελλάς) Α.Ε. να εισαχθούν στα δύο χρηµατιστήρια
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(Χ.Α.Κ. και Χ.Α.) ταυτόχρονα µε αυτές που θα προκύψουν από τις αποδοχές των Προαιρετικών ∆ηµοσίων
Προτάσεων.
1.9

Κύριοι Μέτοχοι

Τα άτοµα που κατέχουν ποσοστό συνήθων µετοχών πέραν του 5% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,
κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, είναι οι ακόλουθοι:
Μέτοχος

Άµεσο Ποσοστό

Έµµεσο Ποσοστό

Συνολικό Ποσοστό

Συµµετοχής

Συµµετοχής

Συµµετοχής

Marfin Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών

15,32%

---

15,32%

Lanitis E.C. Holdings Ltd

8,66%

0,03%

8,69%

Tosca Fund

8,18%

---

8,18%

5,34%

---

5,34%

Ταµείο Προνοίας Υπαλλήλων Marfin Popular
Bank και Εξαρτηµένων της Εταιρειών
Σύνολο (επί 357.464.742 µετοχών)

37,53%

Στην περίπτωση που οι ∆ηµόσιες και οι Ιδιωτικές Προτάσεις που έχουν υποβληθεί (βλέπετε Μέρος 5 για
περισσότερες λεπτοµέρειες) στεφθούν µε επιτυχία, τα ποσοστά των µεγαλοµετόχων θα διαφοροποιηθούν
ανάλογα.
O συνολικός αριθµός των µετόχων ανήλθε στις 6 ∆εκεµβρίου 2006 σε 26.700.
1.10 Συνοπτικά Οικονοµικά Στοιχεία
Τα πιο κάτω συνοπτικά στοιχεία για τα έτη 2003, 2004 και 2005 βασίζονται στις ετήσιες ελεγµένες
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου, οι οποίες έχουν συνταχθεί µε βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) / ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ) και έχουν δηµοσιευθεί
όπως προβλέπεται από το νόµο.
Σηµειώνεται ότι τα ποσά του 2004 παρουσιάζονται µετά από αναπροσαρµογές που έγιναν για να συνάδουν
µε τις αλλαγές στην ετοιµασία των λογαριασµών του 2005, ως αποτέλεσµα της υιοθέτησης από τον Όµιλο
η
από την 1 Ιανουαρίου 2005 αναθεωρηµένων και νέων ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και ∆ιεθνών
Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, τα οποία σχετίζονται µε τις εργασίες του, όπως
επεξηγείται στο Μέρος 4.6.1.2. Τα ποσά που παρουσιάζονται πιο κάτω για το έτος 2003 δεν έχουν
αναπροσαρµοστεί αναφορικά µε την υιοθέτηση των προαναφερθέντων Προτύπων.
Τα στοιχεία για την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2006 βασίζονται στις συνοπτικές µη
ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου για τη συγκεκριµένη περίοδο.
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Εννιαµηνία που
έληξε στις
30/09/2006

2005

2004

20033

£΄000

£΄000

£΄000

£΄000

150.271

173.268

154.459

130.140

45.693

50.705

48.384

44.927

227.071

257.509

223.123

196.192

Κέρδος πριν από τη φορολογία

77.021

61.205

32.891

15.096

Κέρδος περιόδου / έτους µετά τη φορολογία

65.001

43.900

21.451

9.332

Κέρδος που αναλογεί στους µετόχους της Τράπεζας

62.613

42.761

21.100

9.511

19,6

14,0

6,9

3,1

Χορηγήσεις

4.540.732

3.995.698

3.490.148

3.123.582

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

8.452.534

7.118.731

5.878.129

5.075.474

Καταθέσεις πελατών

6.527.434

5.726.421

4.636.846

4.148.060

Σύνολο υποχρεώσεων

7.511.255

6.523.003

5.323.920

4.550.601

∆ανειακό κεφάλαιο

437.230

213.154

214.124

215.068

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (συµπ. συµφέροντος µειοψηφίας)

504.049

382.574

340.085

309.805

Καθαρά έσοδα από τόκους
Καθαρά έσοδα από δικαιώµατα και προµήθειες
Έσοδα από εργασίες

Κέρδος ανά µετοχή – σεντ

Επεξηγήσεις
Το έτος 2003 σηµατοδότησε την επιστροφή του Οµίλου στην κερδοφορία µε κέρδος που αναλογούσε στους
µετόχους της Τράπεζας, ύψους £9,5εκ.. Η κερδοφόρος πορεία συνεχίστηκε και το 2004 µε κέρδος ύψους
£21,1εκ.. Για το έτος 2005 ο Όµιλος πραγµατοποίησε κέρδος που αναλογούσε στους µετόχους ύψους
£42,8εκ., αυξηµένο κατά 103% σε σχέση µε το 2004. Τα οικονοµικά αποτελέσµατα του Οµίλου για την
εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2006 συνέχισαν να είναι εξαιρετικά βελτιωµένα σε σχέση µε την
αντίστοιχη περίοδο του 2005, µε το κέρδος που αναλογεί στους µετόχους να φτάνει τα £62,6εκ.,
παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 105% σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2005.
Οι κύριοι δείκτες απόδοσης του Οµίλου διαµορφώθηκαν ως εξής:
Εννιαµηνία που
έληξε στις
30/09/2006

2005

2004

20034

Απόδοση µέσου όρου στοιχείων ενεργητικού

1,05%*

0,66%

0,39%

0,19%

Απόδοση κεφαλαίων

19,5%*

13,1%

7,2%

3,5%

52,2%

58,8%

62,6%

66,4%

∆είκτης εξόδων προς έσοδα
*

Σε ετησιοποιηµένη βάση

Στον πιο κάτω πίνακα παρατίθενται στοιχεία για την κεφαλαιακή διάρθρωση του Οµίλου, καθώς και
υπολογισµοί των δεικτών δανειακών προς ίδια κεφάλαια και κεφαλαιακής επάρκειας.

3
Σηµειώνεται ότι από την 1η Ιανουαρίου 2005 ο Όµιλος υιοθέτησε νέα και αναθεωρηµένα ∆ΠΧΠ / ∆ΛΠ τα οποία σχετίζονται µε τις
εργασίες του. Τα ποσά που παρουσιάζονται για το έτος 2003 δεν έχουν αναπροσαρµοστεί αναφορικά µε την υιοθέτηση των
προαναφερθέντων Προτύπων.
4
Με βάση τα µη αναπροσαρµοσµένα ποσά.
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30/09/2006

2005

2004

20035

£ ’000

£ ’000

£ ’000

£ ’000

Μετοχικό κεφάλαιο

178.732

153.648

152.450

152.450

Αποθεµατικά

286.497

193.191

152.731

127.962

38.820

35.735

34.904

29.393

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

504.049

382.574

340.085

309.805

∆ανειακό Κεφάλαιο

437.230

213.154

214.124

215.068

Λόγος ∆ανειακού Κεφαλαίου / Ίδια Κεφάλαια

86,7%

55,7%

63,0%

69,4%

∆είκτης κεφαλαιακής επάρκειας

12,8%

11,9%

13,3%

13,8%

Ίδια Κεφάλαια

Συµφέρον µειοψηφίας

Σηµειώνεται ότι ο ελάχιστος δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας που απαιτείται από την Κεντρική Τράπεζα της
Κύπρου είναι 10% και από τη σχετική Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8%.
1.11 Στοιχεία για Συναλλαγές µε Συνδεδεµένα Μέρη
Οι συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη αποτελούνται κυρίως από δανειοδότηση µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου η οποία προκύπτει στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Οµίλου και πραγµατοποιείται σε
καθαρά εµπορική βάση (βλέπετε Μέρος 4.16).
1.12 Στόχοι και Προοπτικές του Οµίλου
Μέσα στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον που δηµιουργείται από την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, ο Όµιλος έχει όραµα να ξεχωρίζει ως ο πιο δυναµικός, αποτελεσµατικός και αξιόπιστος
χρηµατοοικονοµικός οργανισµός.
Οι κύριοι στρατηγικοί σκοποί του Οµίλου περιλαµβάνουν την ποιοτική ανάπτυξη των εργασιών σε
συνδυασµό µε το συνεχή έλεγχο του κόστους λειτουργίας, µε στόχο τη µείωση του δείκτη εξόδων προς
έσοδα, και την ποιοτική αναβάθµιση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων.
Όσον αφορά τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όµιλος, ιδιαίτερη προτεραιότητα προσδίδεται στην
ενδυνάµωση του Οµίλου στην εσωτερική αγορά, τη δυναµική ανάπτυξη των εργασιών του στο εξωτερικό,
µε ιδιαίτερη έµφαση στην Ελλάδα, αλλά και την περαιτέρω επέκτασή του σε νέες αγορές όπως αυτή των
Βαλκανίων.
Ο Όµιλος έχει θέσει τους πιο κάτω στόχους µέχρι το 2008:
!

Αύξηση στην απόδοση κεφαλαίων στο 18%,

!

Μείωση του δείκτη εξόδων προς έσοδα στο 51%,

!

Μείωση του ποσοστού των µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων στο σύνολο χορηγήσεων στο 8,0% .

6

Αυτοί οι στόχοι αποτελούν τους κύριους δείκτες επιτυχίας της στρατηγικής που εφαρµόζει ο Όµιλος.

5

Σηµειώνεται ότι από την 1η Ιανουαρίου 2005 ο Όµιλος υιοθέτησε νέα και αναθεωρηµένα ∆ΠΧΠ / ∆ΛΠ τα οποία σχετίζονται µε τις
εργασίες του. Τα ποσά που παρουσιάζονται για το έτος 2003 δεν έχουν αναπροσαρµοστεί αναφορικά µε την υιοθέτηση των νέων και
αναθεωρηµένων Προτύπων.
6
Ο δείκτης αυτός περιλαµβάνει και τους τόκους υπό αναστολή. Σηµειώνεται ότι στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 ανερχόταν σε 11,54% και
στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 σε 10,07%.
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Τα αποτελέσµατα του Οµίλου για το 2005 παρατίθενται πιο πάνω. Εκτιµάται ότι οι προοπτικές για την
κερδοφορία του Οµίλου για το 2006, που στηρίζονται στα αυξηµένα συγκριτικά κέρδη της εννιαµηνίας που
έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2006, και για το µέλλον είναι ιδιαίτερα θετικές και αναµένεται ότι ο Όµιλος θα
συνεχίσει σταθερά την ανοδική του πορεία.
Σηµειώνεται ότι ο Όµιλος ως χρηµατοοικονοµικός οργανισµός εκτίθεται σε κινδύνους που µπορούν να
επηρεάσουν δυσµενώς την υλοποίηση των στρατηγικών του στόχων.
Σηµειώνεται ότι σηµαντικοί παράγοντες σε σχέση µε το εξωτερικό περιβάλλον της Τράπεζας στο προσεχές
µέλλον (2006-2008) περιλαµβάνουν την προγραµµατισµένη εισαγωγή του Ευρώ στην Κύπρο
(αναµενόµενη ηµεροµηνία: 1 Ιανουαρίου 2008) και την επίδρασή του στο τραπεζικό σύστηµα της χώρας,
την εφαρµογή των προνοιών της Συµφωνίας της Βασιλείας ΙΙ σε θέµατα επάρκειας κεφαλαίου, και η έναρξη
λειτουργίας του ενιαίου χώρου πληρωµής σε Ευρώ (βλέπετε Μέρος 2 και Μέρος 4.8).
Η πιο πάνω αναφορά στους στόχους και προοπτικές αφορά τον Όµιλο ως έχει σήµερα χωρίς να
λαµβάνεται υπόψη το αποτέλεσµα των ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών Προτάσεων (βλέπετε Μέρος 5 για
περισσότερες λεπτοµέρειες). Σύµφωνα µε το δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Όµιλος στις 20 Σεπτεµβρίου
2006, ο νέος όµιλος εκτιµάται ότι θα έχει στο τέλος του 2006 σύνολο ενεργητικού €22,3δις, 300
υποκαταστήµατα και παρουσία σε 13 χώρες. Εφόσον οι ∆ηµόσιες και Ιδιωτικές Προτάσεις γίνουν πλήρως
7
αποδεκτές και ο σχεδιασµός του Οµίλου υλοποιηθεί όπως έχει προγραµµατιστεί, τα ίδια κεφάλαια
εκτιµάται ότι θα ανέρχονται σε €3,3δις και ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο 17,7%. Περαιτέρω, σε
περίπτωση επιτυχίας των ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών Προτάσεων, οι στόχοι που περιγράφονται παραπάνω,
θα επανεξετασθούν και θα ανακοινωθούν προς το επενδυτικό κοινό.

7

Η περίοδος αποδοχής των Προαιρετικών ∆ηµοσίων Προτάσεων λήγει στις 21 ∆εκεµβρίου 2006.
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1.13 Κύρια Στοιχεία και Χρονοδιάγραµµα Προσφοράς, Έκδοσης και Εισαγωγής των Μετοχών
1.13.1 ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΩΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ, ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ Χ.Α.Κ. ΚΑΙ ΣΤΟ Χ.Α.
ΕΚ∆ΟΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡEΙΑ:

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LIMITED

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:

£475.000.000 διαιρεµένο σε 950.000.000 µετοχές ονοµαστικής
αξίας £0,50 η κάθε µια

ΕΚ∆ΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΙΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΚ∆ΟΣΗ:

£178.732.371 διαιρεµένο σε 357.464.742 µετοχές ονοµαστικής
αξίας £0,50 η κάθε µια

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΚ∆ΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ:

Έκδοση µέχρι 465.452.011 Νέων Μετοχών ονοµαστικής αξίας
£0,50 η κάθε µια που προσφέρονται προς:
! όλους τους µετόχους της εταιρείας Marfin Financial Group Α.Ε.
Συµµετοχών, οι οποίοι θα αποδεχθούν την Προαιρετική ∆ηµόσια
Πρόταση της Marfin Popular Bank Public Co Limited
ηµεροµηνίας 19 Σεπτεµβρίου 2006 για την απόκτηση µέχρι και
του 100% των µετοχών της Marfin Financial Group Α.Ε.
Συµµετοχών, συµπεριλαµβανοµένων των µετοχών που θα
προκύψουν από τη µετατροπή οµολογιών, καθώς και των
µετοχών που θα προκύψουν από την εξάσκηση των
δικαιωµάτων προαιρέσεως αγοράς µετοχών (stock options) και
οι οποίες θα έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση στο Χ.Α. πριν
από τη λήξη της περιόδου αποδοχής της Προαιρετικής ∆ηµόσιας
Πρότασης, µε αντάλλαγµα 5,7570 µετοχές της Marfin Popular
Bank Public Co Limited για κάθε µετοχή της Marfin Financial
Group Α.Ε. Συµµετοχών,
! όλους τους µετόχους κοινών και προνοµιούχων µετοχών και
όλους τους κατόχους µετατρέψιµων οµολογιών της εταιρείας
Εγνατία Τράπεζα Α.Ε., οι οποίοι θα αποδεχθούν την Προαιρετική
∆ηµόσια Πρόταση της Marfin Popular Bank Public Co Limited
ηµεροµηνίας 19 Σεπτεµβρίου 2006 για την απόκτηση µέχρι και
του 100% των µετοχών, κοινών και προνοµιούχων, καθώς και
του 100% των µετατρέψιµων οµολογιών της Εγνατίας Τράπεζας
Α.Ε., µε αντάλλαγµα 1,2090 µετοχές της Marfin Popular Bank
Public Co Limited για κάθε µετοχή, κοινή και προνοµιούχα, και
για κάθε µετατρέψιµη οµολογία της Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε.,
! όλους τους κατόχους του 19,79% των µετοχών της εταιρείας
Λαϊκή Τράπεζα (Ελλάς) Α.Ε., οι οποίοι θα αποδεχθούν την
Ιδιωτική Πρόταση της Marfin Popular Bank Public Co Limited
που θα υποβληθεί για την απόκτηση µέχρι και του 19,79% των
µετοχών της Λαϊκής Τράπεζας (Ελλάς) Α.Ε., τις οποίες δεν
κατέχει η Marfin Popular Bank Public Co Limited, µε αντάλλαγµα
14,9962 µετοχές της Marfin Popular Bank Public Co Limited για
κάθε µετοχή της Λαϊκής Τράπεζας (Ελλάς) Α.Ε.,
! όλους τους δικαιούχους δικαιωµάτων προαιρέσεως αγοράς
µετοχών (stock options) της εταιρείας Marfin Financial Group
A.E. Συµµετοχών, οι οποίοι θα εξασκήσουν τα δικαιώµατά τους
και θα αποδεχθούν την Ιδιωτική Πρόταση της Marfin Popular
Bank Public Co Limited, µε αντάλλαγµα 5,7570 µετοχές της
Marfin Popular Bank Public Co Limited για κάθε µετοχή της
Marfin Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών.
Με την ολοκλήρωση της πιο πάνω έκδοσης και νοουµένου ότι
εξασφαλιστούν οι σχετικές εγκρίσεις από το Συµβούλιο του
Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου και το Συµβούλιο του
Χρηµατιστηρίου Αθηνών, οι Νέες Μετοχές θα εισαχθούν και θα
διαπραγµατεύονται µαζί µε τις υφιστάµενες µετοχές της Marfin
Popular Bank Public Co Limited στην Κύρια Αγορά του
Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου (Χ.Α.Κ.) και παράλληλα στην
Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης της Αγοράς Αξιών του
Χρηµατιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.).
Σηµειώνεται ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου
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Αθηνών έχει ήδη εγκρίνει την παράλληλη εισαγωγή προς
διαπραγµάτευση των υφιστάµενων µετοχών της Marfin Popular
Bank Public Co Limited στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, η
διαπραγµάτευση των οποίων θα ξεκινήσει µετά την ολοκλήρωση
των Προαιρετικών ∆ηµοσίων Προτάσεων που έχει υποβάλει η
Marfin Popular Bank Public Co Limited για την απόκτηση του 100%
των µετοχών των εταιρειών Marfin Financial Group Α.Ε.
Συµµετοχών και Εγνατία Τράπεζα Α.Ε., καθώς και του 100% των
µετατρέψιµων οµολογιών της Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε..
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗ:

Μέχρι 465.452.011 Νέες Μετοχές.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:

Οι Νέες Μετοχές εκδίδονται σε συνέχεια έγκρισης των σχετικών
ψηφισµάτων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της
Τράπεζας, ηµεροµηνίας 31 Οκτωβρίου 2006, σύµφωνα µε τις
πρόνοιες του Καταστατικού της και του περί Εταιρειών Νόµου
Κεφ.113.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΣΤΟ Χ.Α.Κ.:

Μέχρι 465.452.011 Νέες Μετοχές

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Χ.Α.1:

357.464.742 υφιστάµενες µετοχές

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Χ.Α.:

Μέχρι 465.452.011 Νέες Μετοχές

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ:

Μέχρι 822.916.753 µετοχές

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΤΟ Χ.Α.Κ. ΚΑΙ ΣΤΟ Χ.Α.:

Νοουµένου ότι εξασφαλιστούν οι σχετικές εγκρίσεις από το
Συµβούλιο του Χ.Α.Κ. και το Συµβούλιο του Χ.Α. οι Νέες Μετοχές
θα εισαχθούν και θα τυγχάνουν διαπραγµάτευσης στο
Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου και παράλληλα στην Κατηγορία
Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης της Αγοράς Αξιών του Χρηµατιστηρίου
Αθηνών όπου θα είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες. Σηµειώνεται
ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών έχει ήδη
εγκρίνει την παράλληλη εισαγωγή προς διαπραγµάτευση των
υφιστάµενων µετοχών της Marfin Popular Bank Public Co Limited
στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, η διαπραγµάτευση των οποίων θα
ξεκινήσει µετά την ολοκλήρωση των Προαιρετικών ∆ηµοσίων
Προτάσεων που έχει υποβάλει η Marfin Popular Bank Public Co
Limited για την απόκτηση του 100% των µετοχών των εταιρειών
Marfin Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών και Εγνατία Τράπεζα
Α.Ε., καθώς και του 100% των µετατρέψιµων οµολογιών της
Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε..

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ
ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΤΩΝ
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ:

Όλες οι Νέες Μετοχές από την έκδοσή τους και µετά θα έχουν τα
ίδια ακριβώς δικαιώµατα (rank pari passu) µε τις υφιστάµενες
µετοχές για όλους τους σκοπούς. Το σύνολο των µετοχών της
Τράπεζας θα τυγχάνουν διαπραγµάτευσης στο Χ.Α.Κ. και στο Χ.Α..

1

Σηµειώνεται ότι σε συνεδρίασή του στις 19 Οκτωβρίου 2006, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ενέκρινε την
παράλληλη εισαγωγή των µετοχών της Marfin Popular Bank Public Co Limited (δηλαδή, του συνόλου των υφιστάµενων εκδοµένων και
πλήρως πληρωµένων µετοχών της Marfin Popular Bank) στην Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης της Αγοράς Αξιών του
Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Η έναρξη διαπραγµάτευσης των µετοχών της Τράπεζας θα ξεκινήσει µετά την ολοκλήρωση των
Προαιρετικών ∆ηµοσίων Προτάσεων που έχουν υποβληθεί για την απόκτηση του 100% των µετοχών των εταιρειών Marfin Financial
Group Α.Ε. Συµµετοχών και Εγνατία Τράπεζα Α.Ε., καθώς και του 100% των µετατρέψιµων οµολογιών της Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε..
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1.13.2 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Κ. ΚΑΙ
ΣΤΟ Χ.Α.
Ηµεροµηνίες

Γεγονότα

31/10/2006

Ηµεροµηνία Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που έγκρινε µε τακτικό ψήφισµα την αύξηση
του εγκεκριµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και µε ειδικό ψήφισµα την αύξηση
του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου και την παραίτηση των υφιστάµενων µετόχων από
τα προτιµησιακά τους δικαιώµατα.

01/11/2006

∆ηµοσίευση των Πληροφοριακών ∆ελτίων για τις Προαιρετικές ∆ηµόσιες Προτάσεις και
υποβολή τους στα ∆ιοικητικά Συµβούλια των υπό εξαγορά εταιρειών και στους
εκπροσώπους των εργαζοµένων.

01/11/2006

Έναρξη της Περιόδου Αποδοχής των Προαιρετικών ∆ηµοσίων Προτάσεων.

21/12/2006

Λήξη της Περιόδου Αποδοχής των Προαιρετικών ∆ηµοσίων Προτάσεων.

27/12/2006

∆ηµοσίευση των αποτελεσµάτων των Προαιρετικών ∆ηµοσίων Προτάσεων.

28/12/2006

Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οµίλου για την έκδοση των Νέων Μετοχών
προς τους αποδέκτες των ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών Προτάσεων.

έως 04/01/2007

Υποβολή ∆ικαιολογητικών για εισαγωγή Νέων Μετοχών στο Χ.Α.Κ..

έως 04/01/2007

Υποβολή ∆ικαιολογητικών για εισαγωγή υφιστάµενων µετοχών και Νέων Μετοχών στο
Χ.Α..

έως 11/01/2007

Έγκριση Εισαγωγής Νέων Μετοχών στο Χ.Α.Κ..

έως 11/01/2007

Έγκριση Εισαγωγής υφιστάµενων µετοχών και Νέων Μετοχών στο Χ.Α..

έως 15/01/2007

Κατάθεση δικαιολογητικών στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών περιλαµβανοµένων των
δικαιολογητικών για την καταχώρηση στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων του Κεντρικού
Αποθετηρίου Αξιών των εξωχρηµατιστηριακών µεταβιβάσεων.

έως 22/01/2007

Καταχώρηση στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών των
εξωχρηµατιστηριακών µεταβιβάσεων.

έως 22/01/2007

Πίστωση Νέων Μετοχών στις Μερίδες των δικαιούχων Αποδεκτών των ∆ηµοσίων
Προτάσεων.

Εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από τη δηµοσίευση των αποτελεσµάτων των Προαιρετικών ∆ηµοσίων
Προτάσεων η Τράπεζα θα υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα δύο Χρηµατιστήρια (Χ.Α.Κ. και Χ.Α.) για την
εισαγωγή των Νέων Μετοχών. Η ηµεροµηνία έναρξης διαπραγµάτευσης των Νέων Μετοχών θα ανακοινωθεί στο
Χ.Α.Κ. και Χ.Α., καθώς και θα δηµοσιευθεί στον Κυπριακό και Ελλαδικό Τύπο και θα είναι εντός πέντε (5) εργάσιµων
ηµερών από την ηµεροµηνία έγκρισης της εισαγωγής των Νέων Μετοχών από το Χ.Α.Κ. και το Χ.Α..
Η διαπραγµάτευση των Νέων Μετοχών στο Χ.Α. και στο Χ.Α. και των υφιστάµενων µετοχών στο Χ.Α. θα αρχίσει
µετά από συµφωνία µεταξύ των δύο χρηµατιστηρίων για την κοινή ηµεροµηνία έναρξης διαπραγµάτευσης, και
εφόσον το Χ.Α.Κ. βεβαιωθεί ότι το Μητρώο Μετόχων της Εταιρείας έχει κατατεθεί σε ηλεκτρονική µορφή και πληροί
όλες τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το Χ.Α.Κ..
Σηµείωση: Το πιο πάνω ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα εξαρτάται και από αστάθµητους παράγοντες και ενδέχεται να µεταβληθεί µε
σχετική ανακοίνωση στον Τύπο.

Αναφορικά µε την Ιδιωτική Πρόταση προς τους κατόχους του 19,79% των µετοχών της εταιρείας Λαϊκή
Τράπεζα (Ελλάς) Α.Ε., επιδίωξη της Marfin Popular Bank είναι να καταρτιστούν οι σχετικές συµφωνίες για
την εξαγορά των µειοψηφιών της Λαϊκής Τράπεζας (Ελλάς) Α.Ε. µέχρι τη λήξη της περιόδου αποδοχής των
Προαιρετικών ∆ηµοσίων Προτάσεων, ώστε οι Νέες Μετοχές που θα προκύψουν από τις αποδοχές τόσο
των ∆ηµοσίων, όσο και αυτής της Ιδιωτικής Πρότασης να εισαχθούν ταυτόχρονα στα δύο χρηµατιστήρια
(Χ.Α.Κ. και Χ.Α.).
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Αναφορικά µε την Ιδιωτική Πρόταση προς τους δικαιούχους δικαιωµάτων προαιρέσεως αγοράς µετοχών
(stock options) της εταιρείας Marfin Financial Group A.E. Συµµετοχών, σηµειώνεται ότι όλα τα δικαιώµατα
προαιρέσεως αγοράς µετοχών έχουν ήδη εξασκηθεί και ως αποτέλεσµα το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Marfin
η
Financial Group A.E. Συµµετοχών, σε συνεδρία του την 1 ∆εκεµβρίου 2006 αποφάσισε την έκδοση
1.508.000 νέων µετοχών. Σε συνέχεια σχετικής αίτησης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Χ.Α. στις 7
∆εκεµβρίου 2006 ενέκρινε την εισαγωγή των πιο πάνω µετοχών στο Χ.Α. και η έναρξη διαπραγµάτευσής
τους θα ξεκινήσει στις 13 ∆εκεµβρίου 2006. Ως εκ τούτου, οι πιο πάνω µετοχές αποτελούν πλέον µέρος της
Προαιρετικής ∆ηµόσιας Πρότασης προς όλους τους µετόχους της Marfin Financial Group A.E. Συµµετοχών.
1.14 Φορολογία
Λεπτοµέρειες για το φορολογικό καθεστώς για τον επενδυτή, καθώς και για το φορολογικό καθεστώς της
Εταιρείας παρατίθενται στο Μέρος 5.10 του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
1.15 ∆απάνες της Έκδοσης
Τα συνολικά έξοδα της Έκδοσης, συµπεριλαµβανοµένων των επαγγελµατικών αµοιβών που θα
καταβληθούν στους ελεγκτές, νοµικούς συµβούλους, συµβούλους έκδοσης, που συµπεριλαµβάνουν τους
συµβούλους εξωτερικού σχετικά µε τις Προαιρετικές ∆ηµόσιες Προτάσεις, τα δικαιώµατα προς το Χ.Α.Κ και
το Χ.Α., τα δικαιώµατα προς τις Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου και της Ελλάδας, εκτυπωτικά,
διαφηµιστικά, κ.λπ., υπολογίζονται σε £6,7εκ., περίπου.
1.16 Επενδυτικοί Κίνδυνοι
Η επένδυση σε µετοχές της Marfin Popular Bank εµπεριέχει αριθµό κινδύνων που σχετίζονται µεταξύ
άλλων µε τον τοµέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και τις επιχειρηµατικές της δραστηριότητες,
γενικότερους οικονοµικούς, πολιτικούς, νοµοθετικούς και κανονιστικούς παράγοντες και παράγοντες που
αφορούν τους τίτλους της παρούσας Έκδοσης. Επιπρόσθετα, η επένδυση σε µετοχές της Marfin Popular
Bank ενδέχεται να εµπεριέχει κινδύνους και ως αποτέλεσµα της ολοκλήρωσης µε επιτυχία των
προτιθέµενων εξαγορών της Marfin Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών και της Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε.. Οι
επενδυτικοί κίνδυνοι παρατίθενται στο Μέρος 2 του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου και οι επενδυτές
προτρέπονται να λάβουν σοβαρά υπόψη τους παράγοντες αυτούς, σε συνάρτηση µε τις λοιπές
πληροφορίες που παρατίθενται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο πριν προβούν σε οποιαδήποτε επενδυτική
απόφαση.
Εάν επέλθει οποιοδήποτε από τα γεγονότα που περιγράφονται στο Μέρος 2, ο Όµιλος, η
χρηµατοοικονοµική του θέση ή τα αποτελέσµατα λειτουργίας του ενδέχεται να επηρεαστούν δυσµενώς και
ουσιωδώς και, ανάλογα, µπορεί να σηµειωθεί πτώση στην αξία και την τιµή πώλησης των µετοχών της
Εταιρείας, οδηγώντας σε απώλεια του συνόλου ή µέρους οποιασδήποτε επένδυσης σε αυτές.
Επιπρόσθετα, οι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που περιγράφονται στο Μέρος 2 µπορεί να µην είναι οι µόνοι
που ενδεχοµένως να αντιµετωπίσει ο Όµιλος. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί του παρόντος
δεν είναι γνωστοί ή που θεωρούνται επουσιώδεις, µπορεί να επιδράσουν δυσµενώς στις επιχειρηµατικές
δραστηριότητες του Οµίλου.
1.17 Έγγραφα ∆ιαθέσιµα προς Επιθεώρηση
Αντίγραφα των ακόλουθων εγγράφων της Τράπεζας θα είναι διαθέσιµα για επιθεώρηση κατά τις συνήθεις
εργάσιµες ηµέρες, µεταξύ των ωρών 8:30 π.µ. µέχρι 12:00 το µεσηµέρι, στο εγγεγραµµένο γραφείο της
Τράπεζας για όλη την περίοδο ισχύος του Ενηµερωτικού ∆ελτίου:
!

του Ιδρυτικού Εγγράφου και Καταστατικού της Τράπεζας,

!

των ετήσιων ελεγµένων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου για τα έτη 2002 - 2005,

!

των συνοπτικών µη ελεγµένων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου για την εννιαµηνία
που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2006,
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!

των συγκαταθέσεων και βεβαιώσεων που αναφέρονται στο Μέρος 4.22 του παρόντος Ενηµερωτικού
∆ελτίου.

Σηµειώνεται ότι οι ετήσιες ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και οι ενδιάµεσες µη
ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου είναι, επίσης, διαθέσιµες στο διαδικτυακό
χώρο του Οµίλου (www.laiki.com), στον οποίο παρατίθενται, επίσης, στατιστικά στοιχεία για την πορεία της
µετοχής της Τράπεζας.
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2

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Ο Όµιλος Marfin Popular Bank ως χρηµατοοικονοµικός οργανισµός εκτίθεται σε κινδύνους που είναι δυνατό
να επηρεάσουν δυσµενώς τα αποτελέσµατά του και την υλοποίηση των στρατηγικών του στόχων. Ο
Όµιλος παρακολουθεί τους κινδύνους που αφορούν τις εργασίες του συνεχώς µε διάφορους τρόπους ώστε
να αποφεύγεται η συσσώρευση υπέρµετρων κινδύνων. Η φύση των κινδύνων αυτών και οι τρόποι
αντιµετώπισής τους επεξηγούνται πιο κάτω.
Η επένδυση σε µετοχές της Marfin Popular Bank υπόκειται σε µια σειρά κινδύνων. Μαζί µε τις λοιπές
πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο, οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να
εξετάσουν προσεχτικά τους κινδύνους που περιγράφονται παρακάτω, πριν επενδύσουν στις µετοχές αυτές.
Εάν επέλθει οποιοδήποτε από τα γεγονότα που περιγράφονται πιο κάτω, ο Όµιλος, η χρηµατοοικονοµική
θέση του ή τα αποτελέσµατα της λειτουργίας του ενδέχεται να επηρεαστούν δυσµενώς και ουσιωδώς και,
ανάλογα, µπορεί να σηµειωθεί πτώση στην αξία και την τιµή πώλησης των µετοχών της Εταιρείας,
οδηγώντας σε απώλεια του συνόλου ή µέρους οποιασδήποτε επένδυσης σε αυτές.
Επιπρόσθετα, οι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που περιγράφονται παρακάτω µπορεί να µην είναι οι µόνοι που
ενδεχοµένως να αντιµετωπίσει ο Όµιλος. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί του παρόντος δεν
είναι γνωστοί ή που θεωρούνται επουσιώδεις µπορεί να επιδράσουν δυσµενώς στις επιχειρηµατικές
δραστηριότητες του Οµίλου.
2.1
(α)

Κίνδυνοι που Σχετίζονται µε τον Τοµέα ∆ραστηριότητας και τις Εργασίες του Οµίλου
Πιστωτικός κίνδυνος / µη εξυπηρετούµενα χρέη

Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι ένας κίνδυνος στον οποίο είναι εκτεθειµένος κάθε οργανισµός που λειτουργεί
στον τραπεζικό τοµέα και προκύπτει από την πιθανότητα οι πελάτες του να µην είναι σε θέση να
αποπληρώσουν τα δάνεια και άλλες χορηγήσεις τους ή να τηρήσουν άλλες συµβατικές τους υποχρεώσεις.
Στις 30 Σεπτεµβρίου 2006 ο Όµιλος είχε µη εξυπηρετούµενες χορηγήσεις (συµπεριλαµβανοµένων των
συσσωρευµένων εσόδων υπό αναστολή) ύψους £529.711χιλ., µεγάλο µέρος των οποίων αφορά δάνεια
στην κυπριακή αγορά. O δείκτης µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων ως προς το σύνολο των χορηγήσεων
8
ανερχόταν στο 10,8% κατά την ίδια ηµεροµηνία και 11,5% στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 , επίπεδο υψηλότερο
από εκείνο πολλών τραπεζών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρά το ότι για µεγάλο µέρος των χορηγήσεων
αυτών υφίστανται εξασφαλίσεις, η τυχόν εκποίηση των εξασφαλίσεων αυτών απαιτεί µεγάλα χρονικά
διαστήµατα λόγω του υφιστάµενου νοµικού πλαισίου στην Κύπρο. Σηµειώνεται ότι λόγω των
συγκεκριµένων φορολογικών και νοµικών θεµάτων που υφίστανται σήµερα και αφορούν τις εξασφαλίσεις,
οι µη εξυπηρετούµενες χορηγήσεις παραµένουν στον ισολογισµό της Τράπεζας, όπως και σε άλλες
τράπεζες στην κυπριακή αγορά, για σηµαντικά µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα από ότι σε άλλες τράπεζες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που συντείνει στην αύξηση του προαναφερόµενου δείκτη. Στόχος του
Οµίλου είναι η σταδιακή µείωση του πιο πάνω δείκτη στο 8% µέχρι το 2008.
Σηµειώνεται ότι ο Όµιλος έχει προβεί σε πρόβλεψη για αποµείωση των χορηγήσεων
(συµπεριλαµβανοµένων των ποσών που αφορούν αναστολή αναγνώρισης τόκων) η οποία κατά τις 30
Σεπτεµβρίου 2006 ανερχόταν σε £347.165χιλ.. Ο δείκτης συσσωρευµένων προβλέψεων / µη
εξυπηρετούµενων χορηγήσεων ανήλθε κατά την ίδια ηµεροµηνία σε 65,5% και στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 σε
64,2%.

8

Oι αντίστοιχοι δείκτες, µη συµπεριλαµβανοµένων των τόκων υπό αναστολή, ανέρχονταν σε 9,3% στις 30 Σεπτεµβρίου 2006 και
10,1% στις 31 ∆εκεµβρίου 2005.
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Οι αναλύσεις τοµέων και υποτοµέων της οικονοµίας, στηριγµένες σε οικονοµικές προβλέψεις, παρέχουν τις
κατευθυντήριες γραµµές για την πιστωτική πολιτική του Οµίλου, η οποία αναθεωρείται τουλάχιστον κάθε
εξάµηνο. Έχουν θεσπιστεί όρια εγκρίσεων δανειοδοτήσεων και διαχωρισµός καθηκόντων στη διαδικασία
δανειοδότησης, για διασφάλιση της αντικειµενικότητας, ανεξαρτησίας και ελέγχου των νέων και
υφιστάµενων δανειοδοτήσεων.
Η ισορρόπηση της σχέσης κέρδους - κινδύνου είναι ζωτικής σηµασίας για τη συνεχή επιτυχία του Οµίλου.
Η σχέση αυτή αναλύεται σε επίπεδο πελάτη και προϊόντος µε το σύστηµα εσωτερικής τιµολόγησης, το
οποίο έχει αναπτυχθεί ώστε να ενσωµατώνει τόσο τον κίνδυνο που αναλαµβάνει ο Όµιλος, όσο και το
αναµενόµενο κέρδος.
Ο Όµιλος εφαρµόζει αποτελεσµατικές διαδικασίες και ελέγχους, παίρνει επαρκείς εξασφαλίσεις για τις
χορηγήσεις που παρέχονται σε πελάτες, και εφαρµόζει διαδικασίες παρακολούθησης των χορηγήσεων και
ανάκτησης των µη εξυπηρετούµενων δανείων, έτσι ώστε η πιθανότητα ζηµιών από πιστωτικούς κινδύνους
να ελαχιστοποιείται. Ο πιστωτικός κίνδυνος του Οµίλου παρακολουθείται από τη διεύθυνση ∆ιαχείρισης
Κινδύνων Οµίλου, η οποία καθορίζει συγκεκριµένους στόχους και µεθοδολογίες για το σκοπό αυτό.
Οι µεθοδολογίες διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου προσαρµόζονται, ώστε να αντανακλούν το εκάστοτε
οικονοµικό, θεσµικό και νοµικό περιβάλλον. Οι διάφοροι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται αναθεωρούνται
ετησίως και προσαρµόζονται µε τη στρατηγική πολιτική του Οµίλου και µε τους βραχυπρόθεσµους και
µακροπρόθεσµους στόχους της διεύθυνσης ∆ιαχείρισης Κινδύνων.
(β)
Κίνδυνος αγοράς (διακυµάνσεις στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια, µετοχικές και
άλλες αξίες)
Σε περιπτώσεις διακυµάνσεων στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και άλλες χρηµατοοικονοµικές
αξίες, τα αποτελέσµατα του Οµίλου δυνατόν να υποστούν ζηµιά στο βαθµό που ο Όµιλος δεν είναι
καλυµµένος για τις διακυµάνσεις αυτές.
Κίνδυνος από διακυµάνσεις στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες
∆ιακυµάνσεις στις τιµές ξένου συναλλάγµατος εκθέτουν τον Όµιλο σε κινδύνους που προκύπτουν από
συναλλαγές σε ξένο νόµισµα, καθώς και από αλλαγές στην αξία στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που
κατέχει ο Όµιλος σε ξένο νόµισµα. Ο Όµιλος καλύπτεται από τέτοιους κινδύνους µε προθεσµιακές
συµβάσεις συναλλάγµατος, ανταλλαγές συναλλάγµατος, καθώς και µε άλλους τρόπους αντιστάθµισης.
Ο πιο πάνω κίνδυνος παρακολουθείται από τη διεύθυνση ∆ιαχείρισης Κινδύνων Οµίλου, χρησιµοποιώντας
υπολογισµούς εκθέσεων και τις ανάλογες δοµές ορίων για να ελέγχει την ανοικτή θέση ανά νόµισµα, θετική
ή αρνητική, το σύνολο καθαρών αρνητικών θέσεων και τα µέγιστα δυνητικά όρια ζηµιών (οι οποίες
µπορούν να προκύψουν από µεταβολές των συναλλαγµατικών τιµών σε ηµερήσια, µηνιαία, και ετήσια
βάση) σε συνάρτηση µε τις υφιστάµενες δοµές ορίων.
Κατά τακτά διαστήµατα διενεργούνται ασκήσεις προσοµοίωσης καταστάσεων κρίσης (stress testing) για να
προσµετρηθεί η µέγιστη αναµενόµενη ζηµιά που µπορεί να προέλθει από τις θέσεις σε νοµίσµατα.
Κίνδυνος επιτοκίων
Ο κίνδυνος επιτοκίων είναι ο κίνδυνος που διατρέχει ο Όµιλος να µειωθεί η αξία των χρηµατοοικονοµικών
µέσων και των καθαρών εσόδων από τόκους εξαιτίας δυσµενών µεταβολών στα επιτόκια αγοράς. Ο
κίνδυνος επιτοκίων προκύπτει λόγω του ετεροχρονισµού στην αναπροσαρµογή των επιτοκίων ή της λήξης
των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, εντός και εκτός ισολογισµού.
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Ο Όµιλος χρησιµοποιεί κυρίως τη µεθοδολογία της Παρούσας Αξίας Σηµείου Bάσης (Present Value of a
Basis Point - PVBP) για να µετρά, να ελέγχει και να διαχειρίζεται τον κίνδυνο επιτοκίων στο χαρτοφυλάκιο
συναλλαγών και το τραπεζικό χαρτοφυλάκιο. Το PVBP µετρά την επίδραση στο καθαρό εισόδηµα τόκων,
και συνεπώς στην κερδοφορία της Τράπεζας, από την µεταβολή κατά µία µονάδα βάσης στην καµπύλη
απόδοσης.
Ο Όµιλος χρησιµοποιεί υπολογισµούς εκθέσεων σε κινδύνους και αντίστοιχες δοµές ορίων για να ελέγχει:
(α) την έκθεση σε κάθε νόµισµα ανά χρονική περίοδο, (β) το εκτεθειµένο ολικό σε κάθε νόµισµα, (γ) το
εκτεθειµένο ολικό σε όλα τα νοµίσµατα ανά ταξινοµηµένη χρονική περίοδο, (δ) το εκτεθειµένο ολικό σε όλα
τα νοµίσµατα και σε όλες τις χρονικές περιόδους.
Ο κίνδυνος επιτοκίων του Οµίλου προέρχεται κυρίως από τις δραστηριότητες στη λιανική τραπεζική και
αντισταθµίζεται σε µεγάλο βαθµό λαµβάνοντας θέσεις σε παράγωγα προϊόντα και στη διατραπεζική αγορά.
Υπάρχει όµως και περιορισµένη ενεργή δραστηριότητα στα χαρτοφυλάκια συναλλαγών, µε θέσεις σε
οµόλογα σταθερού επιτοκίου και προθεσµιακές συµβάσεις επιτοκίων.
Κατά τακτά διαστήµατα διενεργούνται ασκήσεις προσοµοίωσης καταστάσεων κρίσης για να προσµετρηθεί
η µέγιστη αναµενόµενη ζηµιά που µπορεί να προέλθει από τις αγορές επιτοκίων.
Κίνδυνος από µεταβολές στις τρέχουσες τιµές µετοχών και άλλων αξιών
Ο κίνδυνος σε σχέση µε την αξία µετοχικών και άλλων αξιών που κατέχει ο Όµιλος πηγάζει από τυχόν
αρνητικές µεταβολές στις τρέχουσες τιµές των µετοχών και άλλων αξιών. Η διαχείριση του κινδύνου αυτού
γίνεται τόσο από την κάθε µονάδα του Οµίλου και τη ∆ιαχείριση Κινδύνων του Οµίλου, όσο και από τη
∆ιοίκηση του Οµίλου ώστε να βρίσκεται µέσα σε αποδεκτά όρια.
(γ)

Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος αδυναµίας ανευρέσεως επαρκών ρευστών διαθεσίµων για την
κάλυψη των άµεσων υποχρεώσεων του Οµίλου ή δηµιουργείται σε περίπτωση που ο Όµιλος υποστεί
µεγάλο οικονοµικό κόστος. Ο Όµιλος αντιλαµβάνεται αυτό τον κίνδυνο και τον ελέγχει µέσα από µία καλά
αναπτυγµένη δοµή διαχείρισης ρευστότητας, που αποτελείται από διάφορα είδη ελέγχων, διαδικασιών και
ορίων. Ο Όµιλος πρέπει να συµµορφώνεται µε τους κανονισµούς για δείκτες ρευστότητας των αρµοδίων
ελεγκτικών αρχών, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό, καθώς και µε εσωτερικά όρια.
Ο Όµιλος ελέγχει και διαχειρίζεται τον κίνδυνο ρευστότητας µέσα από τη χρήση και τον έλεγχο των
ακολούθων:
(α)
Υπόλοιπο στο Λογαριασµό Κατώτατων Αποθεµατικών όπως καθορίζεται από τις αρµόδιες εποπτικές
αρχές όπου έχει παρουσία ο Όµιλος.
(β)
∆είκτες ασυµβατότητας µεταξύ στοιχείων ενεργητικού και παθητικού για περιόδους µέχρι και ένα
µήνα.
(γ)

∆είκτης των ρευστών περιουσιακών στοιχείων προς τις συνολικές καταθέσεις πελατών.

Το µεγαλύτερο µέρος του Ενεργητικού του Οµίλου χρηµατοδοτείται από τις πελατειακές καταθέσεις και
οµόλογα εκδόσεως της Τράπεζας. Οι άµεσες ταµειακές ανάγκες χρηµατοδοτούνται κυρίως από τις
καταθέσεις Όψεως και Ταµιευτηρίου. Η χρηµατοδότηση των µακροχρόνιων επενδύσεων καλύπτονται
κυρίως από οµόλογα και από τις προθεσµιακές καταθέσεις.
Παρόλο που οι καταθέσεις αυτές µπορούν να αποσυρθούν χωρίς προειδοποίηση εάν ζητηθεί, η διασπορά
σε αριθµό και είδος καταθέσεων διασφαλίζει την απουσία σηµαντικών διακυµάνσεων και συνεπώς
αποτελούν στην πλειοψηφία σταθερή καταθετική βάση.
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Μακροχρόνιες πολιτικές, που επηρεάζουν την ρευστότητα του Οµίλου, καθορίζονται από την Επιτροπή
∆ιαχείρισης Ενεργητικού – Παθητικού Οµίλου (Ε∆ΕΠO - Group ALCO). Σαν αποτέλεσµα των ανωτέρω, ο
Όµιλος φροντίζει να διατηρεί υψηλά ποσοστά ρευστότητας και άµεσων ρευστοποιήσιµων στοιχείων
ενεργητικού σε όλα τα νοµίσµατα.
(δ)

Λειτουργικοί κίνδυνοι

Ως χρηµατοοικονοµικός οργανισµός, ο Όµιλος εκτίθεται σε αριθµό λειτουργικών κινδύνων σε σχέση µε τις
δραστηριότητές του στους οποίους περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, οι ακόλουθοι: νοµικός κίνδυνος από
τυχόν εµπλοκή του Οµίλου σε δικαστικές ή διαιτητικές διαφορές ή αγωγές, κίνδυνος επιβολής προστίµων ή
κυρώσεων από τις εποπτικές αρχές, κίνδυνος απάτης, υπεξαίρεσης ή κλοπής περιουσιακών στοιχείων του
Οµίλου, κίνδυνος σε σχέση µε την εύρυθµη λειτουργία των συστηµάτων πληροφορικής, λοιπών
συστηµάτων και εσωτερικών διαδικασιών του Οµίλου και άλλοι εξωγενείς κίνδυνοι που δυνατόν να
επηρεάσουν τα περιουσιακά στοιχεία και τις δραστηριότητες του Οµίλου. Η ∆ιεύθυνση του Οµίλου δίδει
ιδιαίτερη έµφαση στη σωστή παρακολούθηση των πιο πάνω κινδύνων και στην προσπάθεια µετριασµού
τους.
(ε)
∆ιακοπή ή παραβίαση της ασφάλειας των συστηµάτων πληροφορικής του Οµίλου µπορεί
να προκαλέσει απώλεια εργασιών και άλλες ζηµιές
Για τη διεκπεραίωση των εργασιών του, ο Όµιλος στηρίζεται σε πληροφορικά συστήµατα και σε συστήµατα
τηλεπικοινωνιών.
Ο Όµιλος διαθέτει Τµήµα Πληροφορικής το οποίο είναι υπεύθυνο για την οµαλή λειτουργία των
πληροφορικών συστηµάτων και των συστηµάτων τηλεπικοινωνιών, καθώς και για τη διαχείριση κινδύνων
οι οποίοι πηγάζουν από αυτά. Επίσης, ο Όµιλος έχει δηµιουργήσει διαδικασίες αντιµετώπισης κρίσεων
(crisis action plans) και σχέδια συνέχειας εργασιών και ανάκαµψης από καταστροφή (disaster recovery
plans), τα οποία περιλαµβάνουν την ανάκαµψη των συστηµάτων από ενδεχόµενη καταστροφή ή από
παράνοµη παρεµβολή τους, έτσι ώστε να διασφαλίσει την οµαλή συνέχεια των εργασιών του.
Οποιαδήποτε αστοχία, διακοπή της λειτουργίας ή παραβίαση της ασφάλειας των συστηµάτων αυτών
ενδέχεται να δηµιουργήσει σηµαντικά προβλήµατα στη λειτουργία των συστηµάτων παρακολούθησης
λογαριασµών πελατών, λογιστικής καταχώρησης και διαχείρισης καταθέσεων και δανείων του Οµίλου.
Ο Όµιλος δεν µπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα προκύψουν τέτοια περιστατικά ή ότι, εάν προκύψουν, θα
αντιµετωπιστούν επιτυχώς. Αστοχία ή διακοπή των συστηµάτων θα µπορούσε να προκαλέσει απώλεια
στοιχείων πελατών και αδυναµία εξυπηρέτησής τους, που µπορεί να έχουν δυσµενείς επιπτώσεις στην
οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα του Οµίλου.
(στ)

Τυχόν παράνοµες δραστηριότητες του υπαλληλικού προσωπικού

Οι δραστηριότητες του Οµίλου, όπως και κάθε χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος, συµπεριλαµβάνουν την
έγκριση χορηγήσεων και τη διαχείριση µεγάλων χρηµατικών ποσών. Τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα
συνεπώς εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από την αξιοπιστία και την ακεραιότητα των εργαζοµένων τους.
Το ίδιο το θεσµικό πλαίσιο καθορίζει κανονισµούς που σχετίζονται µε το οικονοµικό έγκληµα,
συµπεριλαµβανοµένου αυτού της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, οι οποίοι έχουν
γίνει σηµαντικά αυστηρότεροι σε πολλές δικαιοδοσίες και επιβάλλουν διαρκώς αυστηρότερες κυρώσεις για
τα χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα που εµπλέκονται σε τέτοιου είδους δραστηριότητες.
Ο Όµιλος διαθέτει Υπηρεσία Συµµόρφωσης (compliance), η οποία είναι διοικητικά ανεξάρτητη από µονάδες
µε εκτελεστικές αρµοδιότητες και αναφέρεται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και στο ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο του
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Οµίλου. Κύρια αρµοδιότητα της Υπηρεσίας Συµµόρφωσης είναι η θέσπιση και εφαρµογή κατάλληλων
διαδικασιών µε στόχο να επιτυγχάνεται η έγκαιρη και διαρκής συµµόρφωση της Τράπεζας προς το
εκάστοτε ισχύον εποπτικό και ρυθµιστικό πλαίσιο. Εξασφαλίζει ιδίως, ότι η Τράπεζα συµµορφώνεται µε το
κανονιστικό και νοµοθετικό πλαίσιο που σχετίζεται µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του
χρηµατοοικονοµικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από το ξέπλυµα παράνοµου χρήµατος και
τη χειραγώγηση της αγοράς από χρηµατιστηριακές συναλλαγές για ίδια χαρτοφυλάκια ή του προσωπικού
της.
Ο Όµιλος διαθέτει επίσης, Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου (internal audit) το οποίο είναι υπεύθυνο για τον
έλεγχο των διαδικασιών που ακολουθούνται από το υπαλληλικό προσωπικό των διαφόρων τµηµάτων και
εταιρειών του Οµίλου. Το Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου έχει τη δικαιοδοσία να διενεργεί ελέγχους χωρίς
προειδοποίηση, καθώς και να ενεργεί βάσει πληροφοριών που του παρέχονται από την Υπηρεσία
Συµµόρφωσης.
Επίσης, ο Όµιλος διαθέτει µηχανογραφικά συστήµατα ασφαλείας, εφαρµόζει διαδικασίες και διαθέτει
οργανωτικές δοµές που στοχεύουν στην αποτροπή της απάτης και τον έλεγχο της διαχείρισης κεφαλαίων.
Ωστόσο παρά τα υπάρχοντα συστήµατα και τις ισχύουσες διαδικασίες, δεν µπορεί να αποκλειστεί η
πιθανότητα εκδήλωσης παράνοµων δραστηριοτήτων από το προσωπικό του.
(ζ)

Κίνδυνοι σε σχέση µε τις ασφαλιστικές εργασίες του Οµίλου

Οι ασφαλιστικές εργασίες του Οµίλου δυνατόν να επηρεαστούν δυσµενώς σε περίπτωση ψηλών
απαιτήσεων στο βαθµό που αυτές δεν καλύπτονται από αντασφάλιση.
Οι πιο πάνω κίνδυνοι ((α) µέχρι (ζ)) τυγχάνουν διαχείρισης σε ένα ολοκληρωµένο και σφαιρικό πλαίσιο από
τη ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Κινδύνων Οµίλου. Ο κίνδυνος ψηλών απαιτήσεων τυγχάνει χειρισµού από τη
∆ιεύθυνση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών Οµίλου. Η ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Κινδύνων Οµίλου συστάθηκε το
2004 καθώς ο Όµιλος δίδει έµφαση στην αλληλεπίδραση των διαφόρων κινδύνων που αντιµετωπίζει, αλλά
και ακολουθώντας τις διεθνείς πρακτικές. Η ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Κινδύνων Οµίλου εισηγείται την
πολιτική για διαχείριση των πιο πάνω κινδύνων και υποβάλλει εισηγήσεις για το µέγεθος των αποδεκτών
κινδύνων και ορίων που πρέπει να υιοθετούνται είτε στην Επιτροπή ∆ιαχείρισης των Στοιχείων Ενεργητικού
/ Παθητικού Οµίλου (Ε∆ΕΠΟ - Group ALCO), είτε στην ανώτατη διεύθυνση του Οµίλου. Σε τακτά χρονικά
διαστήµατα η ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Κινδύνων Οµίλου υποβάλλει εκθέσεις στην Ε∆ΕΠΟ και στην
Εκτελεστική Επιτροπή όσον αφορά το επίπεδο, τη διαχείριση και τις θέσεις των κινδύνων. Τα όρια
προτείνονται από τη ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Κινδύνων Οµίλου, πάνω σε χρονιαία βάση, αφού πρώτα
καθοριστούν σε επίπεδο Οµίλου αντανακλώντας το πλαίσιο των κινδύνων που είναι αποδεκτοί από τον
Όµιλο. Ακολούθως κατανέµονται στα διάφορα τµήµατα, υπηρεσίες και θυγατρικές του Οµίλου, ανάλογα µε
τον όγκο των εργασιών τους.
(η)

Ένταση ανταγωνισµού

Ο Όµιλος αντιµετωπίζει σηµαντικό ανταγωνισµό στους τοµείς δραστηριοποίησής του.
Στην Κύπρο ο ανταγωνισµός προέρχεται κυρίως από τις λοιπές εµπορικές τράπεζες, τις συνεργατικές
πιστωτικές εταιρείες και ταµιευτήρια και τις διεθνείς τραπεζικές µονάδες οι οποίες προσφέρουν συναφή
προϊόντα και υπηρεσίες. Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπει σε τραπεζικά ιδρύµατα
από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δραστηριοποιηθούν στην Κύπρο χωρίς τη λήψη ειδικής άδειας από την
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, γεγονός που είναι δυνατό να εντείνει τον ανταγωνισµό, ιδιαίτερα µετά την
η
εισαγωγή του Ευρώ στην Κύπρο που αναµένεται να υλοποιηθεί την 1 Ιανουαρίου 2008.
Στην Ελλάδα, η τραπεζική αγορά χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισµό µε τις πέντε µεγαλύτερες
τράπεζες να συγκεντρώνουν µερίδιο άνω του 70% της συνολικής αγοράς. Η ελληνική αγορά χαρακτηρίζεται
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επίσης κατά τα τελευταία χρόνια από ψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης των τραπεζικών µεγεθών ιδιαίτερα στον
τοµέα της λιανικής τραπεζικής. Τυχόν σταθεροποίηση ή µείωση του ρυθµού ανάπτυξης και τυχόν είσοδος
νέων τραπεζών στην αγορά είναι δυνατό να οδηγήσουν σε περαιτέρω ένταση του ανταγωνισµού.
Η είσοδος νέων τραπεζών στις πιο πάνω αγορές είναι δυνατό να συνοδεύεται µε ανταγωνιστικά επιτόκια
καταθέσεων και χορηγήσεων δηµιουργώντας πιέσεις στα περιθώρια κέρδους της Τράπεζας προκειµένου
να παραµείνει ανταγωνιστική.
(θ)

Κίνδυνος απώλειας καλής φήµης (reputation risk) και στρατηγικός κίνδυνος (strategic risk)

Ως χρηµατοοικονοµικός οργανισµός, ο Όµιλος δυνατόν να επηρεαστεί δυσµενώς από γεγονότα που τυχόν
να επηρεάσουν τη φήµη του στην αγορά ή από σηµαντικές στρατηγικές επιλογές που δυνατόν να µην
οδηγήσουν στα αναµενόµενα αποτελέσµατα.
2.2

Κίνδυνοι που Σχετίζονται µε Πολιτικούς, Οικονοµικούς, Κανονιστικούς και Άλλους Συναφείς
Παράγοντες

Οι δραστηριότητες του Οµίλου είναι δυνατό να επηρεαστούν από οικονοµικές, πολιτικές, κοινωνικές,
νοµικές, κανονιστικές, φορολογικές και άλλες συναφείς αλλαγές τόσο στην Κύπρο και στην Ελλάδα, όσο και
σε άλλες χώρες που σχετίζονται µε τις δραστηριότητές του.
Ο Όµιλος, ως χρηµατοοικονοµικός οργανισµός, επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό από µακροοικονοµικούς
παράγοντες, όπως ο ρυθµός ανάπτυξης της οικονοµίας και οι συνθήκες των χρηµαταγορών και
κεφαλαιαγορών στις χώρες όπου δραστηριοποιείται. Τυχόν επιδείνωση στις οικονοµικές συνθήκες είναι
δυνατό να επηρεάσει το ρυθµό ανάπτυξης των εργασιών του Οµίλου και να οδηγήσει σε µείωση της
ποιότητας και επικερδότητας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων. Άλλες συναφείς επιδράσεις είναι δυνατό να
περιλαµβάνουν µεταβολές στην αγοραστική δύναµη και εµπιστοσύνη των καταναλωτών, αλλαγές στο
επίπεδο των επιτοκίων µε επιπτώσεις στο επίπεδο του επιτοκιακού περιθωρίου και αλλαγή στους
φορολογικούς συντελεστές.
Ο Όµιλος επηρεάζεται επίσης από πολιτικές εξελίξεις στο βαθµό που αυτές έχουν άµεση επίπτωση στις
χρηµαταγορές και κεφαλαιαγορές, όπως για παράδειγµα η πολιτική αστάθεια ή αλλαγές στην πολιτική των
κυβερνήσεων. Επηρεάζεται επίσης από τυχόν νοµικές και κανονιστικές αλλαγές και αλλαγές στο ρυθµιστικό
πλαίσιο του τραπεζικού τοµέα λόγω αλλαγών σε ευρωπαϊκό ή τοπικό επίπεδο, που είναι δυνατό να έχουν
δυσµενή επίδραση στα αποτελέσµατα και τη χρηµατοοικονοµική θέση του Οµίλου.
Η στρατηγική του Οµίλου για επέκταση στο εξωτερικό και διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων του οδηγεί
σε µια καλύτερη διασπορά των κινδύνων.
2.3

Κίνδυνοι που Σχετίζονται µε τις Μετοχές

Οι τιµές των µετοχών παρουσιάζουν αυξοµειώσεις και δεν είναι βέβαιο ότι πάντοτε θα ακολουθούν ανοδική
πορεία. Η ιστορική απόδοση της χρηµατιστηριακής αγοράς δεν αποτελεί εγγύηση για τη µελλοντική της
πορεία. Η αξία των µετοχών και το εισόδηµα από αυτές µπορούν να αυξηθούν όπως και να µειωθούν,
επηρεαζόµενα από τα οικονοµικά αποτελέσµατα και τις προοπτικές µιας εταιρείας, από τις εκάστοτε
συνθήκες της χρηµατιστηριακής αγοράς και της οικονοµίας γενικότερα και από άλλους εξωγενείς
παράγοντες.
Η ζήτηση και η τιµή των µετοχών της Τράπεζας, οι οποίες στο παρόν στάδιο τυγχάνουν διαπραγµάτευσης
στο Χ.Α.Κ., ενώ σύντοµα θα ξεκινήσει η παράλληλη διαπραγµάτευση στο Χ.Α., ενδέχεται να παρουσιάζει
σηµαντικές διακυµάνσεις, οι οποίες µπορεί να οφείλονται σε παράγοντες όπως οι ακόλουθοι:
!

Οι γενικότερες οικονοµικές, πολιτικές και χρηµατιστηριακές συνθήκες, όπως για παράδειγµα η
οικονοµική ύφεση και οι διακυµάνσεις των επιτοκίων και των συναλλαγµατικών ισοτιµιών
26

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
!

Μεταβολή στα οικονοµικά αποτελέσµατα του Οµίλου σε σχέση µε τα ιστορικά αποτελέσµατά του και / ή
τις προσδοκίες των επενδυτών και αναλυτών

!

Γεγονότα ή ισχυρισµοί που δυνατόν να πλήξουν την αξιοπιστία του Οµίλου

!

Πιθανή αδυναµία του επενδυτικού κοινού να αποτιµήσει άµεσα και αποτελεσµατικά τις προοπτικές του
Οµίλου

!

Σηµαντικές µεταβολές στις χρηµατιστηριακές αγορές γενικότερα, τόσο από απόψεως τιµών των
µετοχών, όσο και όγκου συναλλαγών

!

Πολιτική αστάθεια ή ενδεχόµενη πολεµική σύρραξη στην Κύπρο ή στο εξωτερικό

!

Τροµοκρατικές ενέργειες µε ευρύτερες συνέπειες στη διεθνή και τοπική κεφαλαιαγορά

!

∆ιαφοροποίηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος και της εµπορευσιµότητας της µετοχής της Τράπεζας
ως αποτέλεσµα µεταβολής του όγκου συναλλαγών

!

Πιθανή ή πραγµατοποιηθείσα πώληση µεγάλων πακέτων µετοχών της Τράπεζας στην αγορά

2.4

Κίνδυνοι που Σχετίζονται µε την Προτιθέµενη Εξαγορά της Marfin Financial Group Α.Ε.
9
Συµµετοχών και της Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε.

(α) Μη ολοκλήρωση Προαιρετικών ∆ηµoσίων Προτάσεων
Οι υποβληθείσες Προαιρετικές ∆ηµόσιες Προτάσεις για απόκτηση του 100% των µετοχών της Marfin
Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών και του 100% των κοινών και προνοµιούχων µετοχών, καθώς και των
µετατρέψιµων οµολογιών της Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε. εξαρτούνται από σειρά προϋποθέσεων και, αν αυτές
δεν εκπληρωθούν, ενδέχεται να µην ολοκληρωθούν. Στην περίπτωση που αυτές δεν ολοκληρωθούν, η
Τράπεζα δε θα µπορέσει να επιτύχει τους στόχους της εξαγοράς.
Ανάµεσα σε άλλα, οι πιο πάνω Προαιρετικές ∆ηµόσιες Προτάσεις υπόκεινται στις παρακάτω αιρέσεις:
! Λήψη της αναγκαίας έγκρισης από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου σύµφωνα µε την κυπριακή
νοµοθεσία περί τραπεζών για την απόκτηση του ελέγχου των δύο εταιρειών.
! Λήψη της έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου,
σύµφωνα µε την κυπριακή νοµοθεσία.
! Λήψη της έγκρισης από την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισµού Κύπρου, σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία και υπό τους όρους αποδεκτούς από τη Marfin Popular Bank.
Σε περίπτωση κατά την οποία οι ανωτέρω αιρέσεις δεν πληρωθούν µέχρι την τελευταία ηµέρα της
περιόδου αποδοχής, οι Προαιρετικές ∆ηµόσιες Προτάσεις δύναται να παραταθούν κατά το πολύ δύο
εβδοµάδες. Εφόσον οι αιρέσεις δεν έχουν πληρωθεί µέχρι την παρέλευση και της πιο πάνω παρατάσεως οι
Προαιρετικές ∆ηµόσιες Προτάσεις παύουν να ισχύουν.
Ως εκ τούτου δεν µπορεί να υπάρξει διαβεβαίωση ότι η επιτυχής ολοκλήρωση των Προαιρετικών ∆ηµοσίων
Προτάσεων θα πραγµατοποιηθεί εντός του προβλεπόµενου χρονικού πλαισίου ή ότι θα πραγµατοποιηθεί.
Στην περίπτωση που οι Προαιρετικές ∆ηµόσιες Προτάσεις δεν ολοκληρωθούν, ενδέχεται να µην
ολοκληρωθεί µε τη µορφή αυτή η αναδιοργάνωση των χρηµατοπιστωτικών οµίλων της Λαϊκής (ο οποίος
µετονοµάστηκε σε Marfin Popular Bank), της Marfin Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών και της Εγνατίας
Τράπεζας Α.Ε. και κατ΄ επέκταση η διαµόρφωση ενός νέου χρηµατοπιστωτικού οµίλου ο οποίος θα
προσφέρει το σύνολο των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών, µε σηµαντική παρουσία τόσο σε Ελλάδα
9

Σηµειώνεται ότι όλα τα δικαιώµατα προαιρέσεως αγοράς µετοχών (stock options) της Marfin Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών έχουν
ήδη εξασκηθεί και ως αποτέλεσµα το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Marfin Financial Group A.E. Συµµετοχών, σε συνεδρία του την 1η
∆εκεµβρίου 2006 αποφάσισε την έκδοση 1.508.000 νέων µετοχών. Σε συνέχεια σχετικής αίτησης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Χ.Α.
ενέκρινε την εισαγωγή των πιο πάνω µετοχών στο Χ.Α. στις 7 ∆εκεµβρίου 2006 και η έναρξη διαπραγµάτευσής τους θα ξεκινήσει στις
13 ∆εκεµβρίου 2006. Ως εκ τούτου, οι πιο πάνω µετοχές αποτελούν πλέον µέρος της Προαιρετικής ∆ηµόσιας Πρότασης προς όλους
τους µετόχους της Marfin Financial Group A.E. Συµµετοχών και οι κίνδυνοι που σχετίζονται µε την προτιθέµενη εξαγορά και που
αναφέρονται πιο κάτω ισχύουν και στην περίπτωση των µετοχών που προέκυψαν από την εξάσκηση των δικαιωµάτων προαιρέσεως
αγοράς µετοχών.
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και Κύπρο, όσο και στο διεθνή χώρο, µε ουσιαστικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης. Επίσης, σε τέτοια
περίπτωση δε θα ισχύει η κατάργηση των προτιµησιακών δικαιωµάτων των υφιστάµενων µετόχων της
Marfin Popular Bank. Τέλος, ως αποτέλεσµα των πιο πάνω, ενδέχεται να υπάρξει δυσµενής επίπτωση
στην αξία της µετοχής της Τράπεζας.
(β) Εναρµόνιση λογιστικών αρχών, διαδικασιών και συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και
διαχείρισης κινδύνων
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των Προαιρετικών ∆ηµοσίων Προτάσεων, οι λογιστικές αρχές της Marfin
Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών και της Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε. θα εναρµονιστούν µε αυτές της Marfin
Popular Bank εκτός από τις περιπτώσεις όπου αυτό επιβάλλεται από κανονισµούς των τοπικών αρχών και
τις περιπτώσεις όπου ο Όµιλος δεν έχει λογιστική αρχή µε συνέπεια να ακολουθηθούν οι λογιστικές αρχές
της Marfin Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών και της Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε.. Αυτό πιθανόν να οδηγήσει
σε αναπροσαρµογές της αξίας στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Marfin Financial Group Α.Ε.
Συµµετοχών και της Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε., που δεν αναµένεται ωστόσο να είναι σηµαντικές. Πάντως,
αξίζει να σηµειωθεί ότι και οι τρεις εταιρείες καταρτίζουν τις οικονοµικές τους καταστάσεις µε βάση τα
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης / ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
Επιπλέον, είναι πιθανό να απαιτηθεί η εναρµόνιση των συστηµάτων διαχείρισης κινδύνων, των πολιτικών,
των πρακτικών και των διαδικασιών που εφαρµόζουν σήµερα οι τρεις εταιρείες. Η εισαγωγή και συνεπής
εφαρµογή ενιαίων προτύπων διαχείρισης κινδύνων, συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής ενός
ολοκληρωµένου και σύγχρονου συστήµατος πιστοληπτικής αξιολόγησης και συστήµατος ελέγχου των
κινδύνων αγοράς, ενδέχεται να παρουσιάσει σηµαντικές δυσκολίες.
(γ) Αποτελεσµατική και έγκαιρη ενοποίηση των τριών χρηµατοπιστωτικών οµίλων
Σε συνέχεια της επιτυχούς ολοκλήρωσης των Προαιρετικών ∆ηµοσίων Προτάσεων θα πρέπει να ξεκινήσει
η διαδικασία ενοποίησης των λειτουργιών των τριών οµίλων που ουσιαστικά θα ενοποιηθούν, και που κατά
κύριο λόγο θα αφορά την ενοποίηση των συστηµάτων λειτουργίας, τη γενικότερη οργανωτική ενοποίηση
και θέµατα που άπτονται του ανθρωπίνου δυναµικού των τριών χρηµατοπιστωτικών οµίλων.
Η Τράπεζα δυνατόν να αντιµετωπίσει απρόβλεπτες δυσκολίες ή να υποστεί ουσιώδεις απρόβλεπτες
δαπάνες που σχετίζονται µε την ενοποίησή της µαζί µε τη Marfin Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών και µε
την Εγνατία Τράπεζα Α.Ε.. Αποτυχία του Οµίλου να ενοποιήσει τις ευρύτερες λειτουργίες του µ΄ αυτές των
άλλων δύο χρηµατοπιστωτικών οµίλων αποτελεσµατικά και έγκαιρα θα µπορούσε να έχει σηµαντικές
δυσµενείς επιπτώσεις στα αποτελέσµατα και την οικονοµική του κατάσταση. Επιπρόσθετα, τυχόν
καθυστέρηση στην υλοποίηση της διαδικασίας ενοποίησης να προκαλέσει καθυστέρηση στην
εκµετάλλευση συνεργειών και οικονοµιών κλίµακας, καθώς και καθυστέρηση στην αποδέσµευση
κεφαλαίων και δυνάµεων σε άλλους κερδοφόρους τοµείς.
(δ) Ένταση ανταγωνισµού στις χώρες δραστηριοποίησης της Marfin Financial Group Α.Ε.
Συµµετοχών και της Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε.
Τυχόν ένταση του ανταγωνισµού από υφιστάµενους ή νέους ανταγωνιστές στον ευρύτερο
χρηµατοπιστωτικό χώρο στην Ελλάδα και στις χώρες που δραστηριοποιούνται η Marfin Financial Group
Α.Ε. Συµµετοχών και η Εγνατία Τράπεζα Α.Ε. ενδέχεται να περιορίσει τις δυνατότητες της Marfin Financial
Group Α.Ε. Συµµετοχών και της Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε. για περαιτέρω ανάπτυξη και διατήρηση των
µεριδίων αγοράς τους στους τοµείς δραστηριοποίησής τους και να οδηγήσει σε συρρίκνωση των
περιθωρίων τους.
Η Ελληνική αγορά, όπου ο νέος όµιλος θα έχει πλέον σηµαντική παρουσία, παρόλο που παρουσιάζει
µεγαλύτερα περιθώρια ανάπτυξης και εξέλιξης των εργασιών του, εντούτοις χαρακτηρίζεται από εντονότερο
ανταγωνισµό. Να σηµειωθεί, επίσης, ότι ο νέος όµιλος θα έχει παρουσία σε αναπτυσσόµενες χώρες, όπως
28

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
Σερβία και Ρουµανία, οι οποίες παρουσιάζουν συγκριτικά µεγαλύτερο µακροοικονοµικό και πολιτικό ρίσκο.
Παρόλα αυτά, η παρουσία σε αυτές τις χώρες αυτή τη στιγµή αντιπροσωπεύει µικρό ποσοστό επί του
συνόλου των εργασιών του νέου οµίλου.
(ε) Εµπόδιση λήψης σηµαντικών αποφάσεων από εναποµείναντες µετόχους µειοψηφίας
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των Προαιρετικών ∆ηµοσίων Προτάσεων και απόκτηση κατ΄ ελάχιστο του
40% των µετοχών της Marfin Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών και κατ΄ ελάχιστο του 40% των κοινών και
προνοµιούχων µετοχών, καθώς και των µετατρέψιµων οµολογιών της Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε., οι
εναποµείναντες µέτοχοι µειοψηφίας πιθανόν να είναι σε θέση να εµποδίσουν τη λήψη σηµαντικών
εταιρικών αποφάσεων. Αυτό, βέβαια, εξαρτάται από το ποσοστό αποδοχής των ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών
Προτάσεων, και κατ΄ επέκταση από το ποσοστό που θα κατέχουν τελικά οι µέτοχοι µειοψηφίας, σε
συνάρτηση µε το ποσοστό συµµετοχής τους σε Γενικές Συνελέυσεις.
Παρά το ότι, σύµφωνα µε τις Προαιρετικές ∆ηµόσιες Προτάσεις, η Τράπεζα θα αποκτήσει τουλάχιστον 40%
των µετοχικών κεφαλαίων της Marfin Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών και της Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε., τα
τελικά ποσοστά που θα αποκτήσει η Τράπεζα στη Marfin Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών και στην
Εγνατία Τράπεζα Α.Ε. θα εξαρτηθούν από την έκβαση των Προαιρετικών ∆ηµοσίων Προτάσεων της
Τράπεζας για την απόκτηση µέχρι του 100% των µετοχικών τους κεφαλαίων. Με συµµετοχή της Τράπεζας
µε ποσοστό της τάξης του 40% στους δύο πιο πάνω οργανισµούς οι µέτοχοι µειοψηφίας θα µπορούσαν να
εµποδίσουν ορισµένες εταιρικές αποφάσεις είτε µη συµµετέχοντας στις Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων
είτε µη ψηφίζοντας υπέρ των αποφάσεων αυτών, αναφορικά µε τα ακόλουθα θέµατα: (i) συγχώνευση µε
συµµετοχή της Marfin Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών και της Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε., (ii) διάλυση της
Marfin Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών και της Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε., και (iii) µεταβολή του
αντικειµένου της επιχείρησης της Marfin Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών και της Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε..
Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων απαιτείται πλειοψηφία 66,67%,
50% και 33,33%, αντίστοιχα, σε τρεις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις, ενώ η απαρτία που απαιτείται
κάθε φορά είναι της τάξης του 66,67%.
(στ)

Εξάρτηση από τα στελέχη και τη διοίκηση των υπό εξαγορά εταιρειών

Οι υπό εξαγορά εταιρείες βρίσκονται σε αναπτυξιακή τροχιά και επιχειρούν να αυξήσουν τα µερίδια αγοράς
τους. Η µέχρι σήµερα πορεία τους στηρίχθηκε κυρίως στις ικανότητες και την εµπειρία των ανώτατων
διοικητικών στελεχών τους, τα οποία στηρίζουν το όραµα και την µελλοντική ανάπτυξη των εταιρειών
αυτών. Ενδεχόµενη αποχώρηση στελεχών και ατόµων από τη ∆ιοίκηση των εταιρειών αυτών µπορεί να
έχει δυσµενείς επιπτώσεις στην οµαλή εξέλιξη των εργασιών τους, τουλάχιστον για βραχυχρόνιο διάστηµα.
Οι εν λόγω εταιρείες, αναγνωρίζοντας τη σηµασία του ανθρώπινου παράγοντα στην επιτυχία τους,
καταβάλλουν σηµαντική προσπάθεια για τη διατήρηση, τη συνεχή επιµόρφωση και τον εµπλουτισµό των
δεξιοτήτων των στελεχών τους και διατηρούν άριστο εργασιακό περιβάλλον και σχέσεις διοίκησης
προσωπικού.
2.5

Κίνδυνοι που Σχετίζονται µε την Προτιθέµενη Εξαγορά των Μειοψηφιών της Λαϊκής Τράπεζας
(Ελλάς) Α.Ε.

Στην περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσης της Ιδιωτικής Πρότασης που υποβάλλεται προς τους κατόχους
του 19,79% του µετοχικού κεφαλαίου της Λαϊκής Τράπεζας (Ελλάς) Α.Ε., οι κίνδυνοι που υφίστανται σε
σχέση µε την υφιστάµενη συµµετοχή της Marfin Popular Bank στο µετοχικό κεφάλαιο της εν λόγω εταιρείας,
δύναται να αυξηθούν ως αποτέλεσµα της αυξηµένης συµµετοχής της Εταιρείας στο µετοχικό της κεφάλαιο.
Οι τυχόν κίνδυνοι σχετίζονται µε τους προαναφερόµενους κινδύνους που παρατίθενται στα Μέρη 2.1 µέχρι
2.3.
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ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ / ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου έγινε σύµφωνα µε τον περί ∆ηµόσιας
Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµο του 2005 και µε βάση τον Κανονισµό 809/2004 της
Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Τράπεζα αναλαµβάνει την πλήρη ευθύνη για τις πληροφορίες που παρατίθενται στο παρόν Ενηµερωτικό
∆ελτίο και βεβαιώνει ότι αυτές είναι σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και ότι δεν υπάρχουν παραλείψεις
που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενό του.
Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι της Marfin Popular Bank Public Co Limited είναι επίσης συλλογικά και ατοµικά
υπεύθυνοι για τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο και βεβαιώνουν ότι,
έχοντας λάβει κάθε εύλογο µέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι, εξ
όσων γνωρίζουν, σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα µπορούσαν να
αλλοιώσουν το περιεχόµενό του.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί ∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµου του 2005 το
Ενηµερωτικό ∆ελτίο υπογράφηκε από τους ακόλουθους:
Νεοκλή Λυσάνδρου

- Πρόεδρο

Ανδρέα Βγενόπουλο

- ∆ιευθύνων Σύµβουλο

Χρίστο Στυλιανίδη

- Αναπληρωτή ∆ιευθύνων Σύµβουλο

Μιχάλη Λούη

- Μέλος ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης και Σύµβουλος Έκδοσης είναι η Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσια
Εταιρεία Λίµιτεδ, η οποία υπογράφει το Ενηµερωτικό ∆ελτίο. Η Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσια
Εταιρεία Λίµιτεδ δηλώνει ότι, αφού έλαβε κάθε εύλογο µέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που
περιέχονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο είναι, εξ όσων γνωρίζει, σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και δεν
υπάρχουν παραλείψεις που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενό του.
Οι Συγκαταθέσεις των διαφόρων προσώπων / εµπειρογνωµόνων που συµµετείχαν στη σύνταξη του
παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου ή µνηµονεύονται σε αυτό παρατίθενται στο Μέρος 4.22 και
περιλαµβάνουν τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τον Ανάδοχο Υπεύθυνο Σύνταξης (Λαϊκή Επενδυτική
Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ), τους ελεγκτές της Εταιρείας (PricewaterhouseCoopers Limited) και
τους νοµικούς συµβούλους της Εταιρείας (Τάσσος Παπαδόπουλος & Σία).
Σηµειώνεται ότι οι ελεγκτές της Εταιρείας, PricewaterhouseCoopers Limited, έχουν ελέγξει την ακριβή
µεταφορά, από τις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις για τα έτη 2002 – 2005 και από τις µη ελεγµένες
οικονοµικές καταστάσεις για την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2006, των συνοπτικών
οικονοµικών στοιχείων που παρατίθενται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο, καθώς και τις παραγράφους που
αφορούν τα φορολογικά θέµατα για την Κύπρο.
Επίσης, οι ελεγκτές της Εταιρείας, PricewaterhouseCoopers Limited, έχουν διενεργήσει εξέταση σύµφωνα
µε το ∆ιεθνές Πρότυπο για Ελέγχους ∆ιαβεβαιώσεων, ISAE 3000, και το Παράρτηµα ΙΙ Μέρος 7 του
Κανονισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 809/2004. Με βάση την εξέτασή τους έχουν εκδώσει έκθεση
διαβεβαίωσης πως:
(α) Οι άτυπες (pro-forma) χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες έχουν ετοιµαστεί κατάλληλα στη βάση που
δηλώθηκε, και
(β) αυτή η βάση συνάδει µε τις κύριες λογιστικές αρχές του Εκδότη (βλέπετε Μέρος 4.6.1.4).
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Οι επενδυτές που χρειάζονται οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή / και επεξηγήσεις επί του Ενηµερωτικού
∆ελτίου µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες µέρες και ώρες:
!

Στα γραφεία της Τράπεζας:
Λεωφόρος Λεµεσού 154,
2025 Λευκωσία
(Τ.Θ. 22032, 1598 Λευκωσία)

!

Στον Ανάδοχο Υπεύθυνο Σύνταξης και Σύµβουλο Έκδοσης:
Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ
Κτίριο Ετίττα, 1ος όροφος,
Λεωφόρος Ευαγόρου 39,
1066 Λευκωσία

!

Σε άλλους επαγγελµατίες χρηµατιστές, τραπεζίτες, λογιστές, δικηγόρους ή συµβούλους επενδύσεων.
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4
4.1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Νοµικό Καθεστώς

Η Marfin Popular Bank Public Co Limited είναι δηµόσια εταιρεία περιορισµένης ευθύνης (Λίµιτεδ)
εγγεγραµµένη στην Κύπρο από το 1924 µε αριθµό εγγραφής 1, µε βάση τον περί Εταιρειών Νόµο Κεφ.113.
Στην Κύπρο δραστηριοποιείται στον τραπεζικό τοµέα µε την εµπορική επωνυµία Λαϊκή Τράπεζα.
∆ραστηριοποιείται, επίσης, σε αριθµό άλλων χωρών και τοµέων, οργανικά ή µέσω θυγατρικών της
εταιρειών µε άλλες εµπορικές επωνυµίες (βλέπετε Μέρος 4.4 και Μέρος 4.5).
Το εγγεγραµµένο γραφείο και η κύρια διοικητική έδρα της Εταιρείας βρίσκονται στη Λεωφόρο Λεµεσού 154,
2025 Λευκωσία (Τ.Θ. 22032, 1598 Λευκωσία). Το κεντρικό τηλέφωνο είναι 22-552000 και ο διαδικτυακός
χώρος www.laiki.com.
Οι κύριοι σκοποί της Εταιρείας περιγράφονται στο άρθρο 3 του Ιδρυτικού της Εγγράφου. Στους κύριους
σκοπούς της περιλαµβάνεται, µεταξύ άλλων, η ίδρυση και διεξαγωγή τραπεζικών, χρηµατιστηριακών και
εµπορικών εργασιών πάσης φύσεως, και η ίδρυση, λειτουργία και διεύθυνση υποκαταστηµάτων και
πρακτορείων στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
Αποσπάσµατα από το Καταστατικό της Εταιρείας παρατίθενται στο Μέρος 4.18.7 του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
4.2

Ιστορική Αναδροµή και Κύρια Γεγονότα στην Εξέλιξη του Οµίλου

Ίδρυση έως τη δεκαετία του 1960
Η Marfin Popular Bank πρωτοεµφανίστηκε στα τραπεζικά δρώµενα της Κύπρου το 1901 µε την ίδρυση του
«Λαϊκού Ταµιευτηρίου Λεµεσού». Εξελίχθηκε σε πλήρες τραπεζικό ίδρυµα και ενεγράφη ως η πρώτη
δηµόσια εταιρεία το 1924, µε αριθµό εγγραφής «1», οπότε και µετονοµάστηκε σε «Λαϊκή Τράπεζα Λεµεσού
Λίµιτεδ». Τα πρώτα 23 χρόνια της λειτουργίας του το «Λαϊκό Ταµιευτήριο Λεµεσού» δεχόταν καταθέσεις και
χορηγούσε δάνεια. Το 1924, µε απόφαση του διοικητικού του συµβουλίου, το Ταµιευτήριο µετατράπηκε σε
πλήρη τράπεζα σύµφωνα µε το Νόµο περί ∆ηµοσίων Εταιρειών που είχε θεσπιστεί λίγο νωρίτερα. Το 1967
η «Λαϊκή Τράπεζα Λεµεσού Λίµιτεδ» µετονοµάστηκε σε «Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα Λίµιτεδ», ενώ
αποφασίστηκε η επέκταση των δραστηριοτήτων της σε ολόκληρη την Κύπρο, η οποία ξεκίνησε το 1969. Ως
αποτέλεσµα, οι δραστηριότητες της Τράπεζας αναπτύχθηκαν µε γοργούς ρυθµούς. Ταυτόχρονα, ξεκίνησε η
δηµιουργία θυγατρικών εταιρειών για την παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών, όπως η Λαϊκή
Χρηµατοδοτήσεις (1969).
∆εκαετία του 1970
Το 1974 άρχισε η διεθνής επέκταση της Τράπεζας µε το άνοιγµα του πρώτου καταστήµατός της στο
Λονδίνο στο Ηνωµένο Βασίλειο, όπου σήµερα ο Όµιλος Marfin Popular Bank διαθέτει πέντε (5)
καταστήµατα.
∆εκαετία του 1980
Η περίοδος από τη δεκαετία του 1980 και µετά χαρακτηρίστηκε από µια γρήγορη επέκταση των εργασιών
της Τράπεζας σε όλους τους τοµείς και την ταυτόχρονη ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων στο ευρύτερο
χρηµατοοικονοµικό πεδίο. Το µερίδιό της στα βασικά µεγέθη της τραπεζικής αγοράς αυξήθηκε κατακόρυφα
στο διάστηµα αυτό και αναπτύχθηκαν περαιτέρω οι εξαρτηµένες εταιρείες σε εξειδικευµένους τοµείς
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών όπως η Λαϊκή Χρηµατοδοτήσεις. ∆ηµιουργήθηκαν επίσης νέες θυγατρικές
όπως η Λαϊκή Ασφαλιστική (1981) και η Λαϊκή Επενδυτική Λίµιτεδ (1989).
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Σηµαντικό σταθµό στην ανάπτυξη της Marfin Popular Bank αποτέλεσε η εξαγορά το 1982 των εργασιών
της τράπεζας Grindlays στην Κύπρο, που ήταν η µεγαλύτερη και αρχαιότερη ξένη τράπεζα που
λειτουργούσε στο νησί και η τρίτη µεγαλύτερη τράπεζα στην κυπριακή αγορά. Η απόκτηση της Grindlays
ενίσχυσε σηµαντικά την ανταγωνιστική θέση της Τράπεζας στην κυπριακή αγορά.
Το 1986 ο Όµιλος ίδρυσε το πρώτο γραφείο αντιπροσωπείας (Αυστραλία) το οποίο διατήρησε µέχρι το
2001, οπότε προχώρησε στην ίδρυση πλήρους τράπεζας.
∆εκαετία του 1990
Σηµαντική εξέλιξη κατά τη δεκαετία του 1990 ήταν η διεθνής επέκταση των εργασιών του Οµίλου µε
έµφαση την Ελλάδα, όπου ο Όµιλος δραστηριοποιήθηκε µέσω της θυγατρικής εταιρείας Ευρωπαϊκή Λαϊκή
Τράπεζα, που ιδρύθηκε το 1992, και που αργότερα µετονοµάστηκε σε Λαϊκή Τράπεζα (Ελλάς) Α.Ε.. Η
Λαϊκή Τράπεζα (Ελλάς) Α.Ε. παρέχει σήµερα ένα πλήρες φάσµα χρηµατοοικονοµικών προϊόντων και
υπηρεσιών καλύπτοντας, πέρα από τον τραπεζικό τοµέα, τους τοµείς των χρηµατοδοτικών µισθώσεων, του
φάκτοριγκ, των τραπεζασφαλειών, αλλά και του επενδυτικού τοµέα, µέσω έξι θυγατρικών εταιρειών που
διαθέτει στην Ελλάδα, όπως η Λαϊκή Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. που λειτουργεί από το 1997 και η
Λαϊκή Φάκτοριγκ Α.Ε. από το 1998.
Ταυτόχρονα επεκτάθηκε περαιτέρω το δίκτυο γραφείων αντιπροσωπείας του Οµίλου µε τη λειτουργία
γραφείων στη Νότιο Αφρική (Johannesburg, 1995), τον Καναδά (Τορόντο και Μόντρεαλ, 1996), τη Σερβία
(Βελιγράδι, 1997), τη Ρωσία (Μόσχα, 1997) και τις ΗΠΑ (Νέα Υόρκη, 1998).
Ο Όµιλος προέβη, επίσης, σε περαιτέρω επέκταση των δραστηριοτήτων του µε την ίδρυση της Λαϊκή
Φάκτορς (1991) και της Laiki Cyprialife (1995), η οποία δραστηριοποιείται στον τοµέα ασφαλειών ζωής.
Σηµαντικός σταθµός στον ασφαλιστικό τοµέα ήταν η εξαγορά του 100% του οµίλου της Πανευρωπαϊκής
Ασφαλιστικής και των εξαρτηµένων εταιρειών της, της Φιλικής Ασφαλιστικής και της Interamerican, που
πραγµατοποιήθηκε το 1999. Η εξαγορά αυτή καθιέρωσε τον Όµιλο ως ηγετική δύναµη στα ασφαλιστικά
δρώµενα του τόπου.
2000 και µετά
Το Φεβρουάριο του 2000 ιδρύθηκαν οι θυγατρικές εταιρείες Λαϊκή Χρηµατιστηριακή Λίµιτεδ (σήµερα Λαϊκή
Χρηµατιστηριακή Ε.Π.Ε.Υ. Λίµιτεδ) και Λαϊκή ∆ιαχείρισης Κεφαλαίων Λίµιτεδ (σήµερα Λαϊκή Ε.∆.Α.Κ. και
∆ιαχείρισης Κεφαλαίων Λίµιτεδ), οι οποίες ανήκουν εξ ολοκλήρου στη θυγατρική του Οµίλου Λαϊκή
Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ (πρώην Λαϊκή Επενδυτική Λίµιτεδ). Οι τίτλοι της τελευταίας
εισήχθησαν στο Χ.Α.Κ. το Σεπτέµβριο του ιδίου χρόνου. Σήµερα ο Όµιλος κατέχει το 57% του µετοχικού
κεφαλαίου της Λαϊκής Επενδυτικής Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ.
Η πρώτη δεκαετία του 2000 χαρακτηρίζεται, επίσης, από την ιδιαίτερη έµφαση που έχει δοθεί σε θέµατα
περαιτέρω τεχνολογικής αναβάθµισης και εµπλουτισµού των παρεχόµενων προϊόντων και υπηρεσιών.
Σηµαντικός σταθµός ήταν η εισαγωγή τον Οκτώβριο του 2000 της πρώτης ολοκληρωµένης ηλεκτρονικής
τράπεζας, της Laiki eBank, στην Κύπρο και στην Ελλάδα (2001). Η υπηρεσία αυτή παρέχει ηλεκτρονική
εξυπηρέτηση στους πελάτες της Τράπεζας 24 ώρες το 24ωρο οπουδήποτε και αν βρίσκονται, µέσω
ηλεκτρονικών καναλιών όπως είναι το διαδίκτυο (Internet), το κινητό τηλέφωνο (WAP), η Τηλετράπεζα και
οι αυτόµατες ταµειακές µηχανές, µε νέα προϊόντα προσαρµοσµένα στα δίκτυα αυτά. Εντός του 2004 ο
Όµιλος επέκτεινε τις υπηρεσίες της ηλεκτρονικής τραπεζικής στο Ηνωµένο Βασίλειο και την Αυστραλία. Το
Νοέµβριο του 2005 προστέθηκε στην Κύπρο η επιπρόσθετη υπηρεσία SMS Banking και το ∆εκέµβριο του
2005 η πρωτοποριακή χρηµατιστηριακή υπηρεσία Laiki Global eTrading. Σηµειώνεται ότι το 2003 η Laiki
eBank έτυχε διεθνούς διάκρισης από το Institute of Financial Services (Institute of Bankers) στην κατηγορία
«Καλύτερη Τραπεζική Υπηρεσία ∆ιαδικτύου» του διαγωνισµού Financial Innovation Awards.
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Η τεχνολογική αναβάθµιση του Οµίλου περιέλαβε επίσης την υλοποίηση σηµαντικών έργων υποδοµής
στους τοµείς της τεχνολογίας και µηχανογράφησης. Η νέα υποδοµή έχει εφαρµογές σε τοµείς όπως
µέτρηση επικερδότητας, αξιολόγηση πιστωτικού κινδύνου και τιµολόγηση χορηγήσεων, ανάκτηση χρεών,
διαχείριση πελατολογίου, κεντροποίηση διαδικασιών, ηλεκτρονική διακίνηση και διαφύλαξη εντύπων,
διαχείριση κινδύνων, διαχείριση ανθρωπίνου δυναµικού και άλλες τραπεζικές δραστηριότητες.
Tο 2002 η Τράπεζα υιοθέτησε τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης που εισήγαγε το Χρηµατιστήριο Αξιών
Κύπρου. Το Σεπτέµβριο του 2003, η Τράπεζα υιοθέτησε Αναθεωρηµένο Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης,
ο οποίος πληροί όλες τις πρόνοιες του Κώδικα που εκδόθηκε από το Χ.Α.Κ. και επιπλέον υιοθετεί σε πολύ
µεγάλο βαθµό επιπρόσθετες υποχρεώσεις, εισηγµένες στον Κώδικα ο οποίος υιοθετήθηκε τον Ιούλιο του
2003 από το Financial Reporting Council του Ηνωµένου Βασιλείου. Στη συνέχεια, το Χ.Α.Κ. εξέδωσε
Αναθεωρηµένο Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης τον Μάρτιο του 2006, ο οποίος αντικατέστησε τον
η
προηγούµενο Κώδικα και τον οποίο υιοθέτησε η Τράπεζα από την 1 Μαΐου 2006.
Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας στις 26 Μαΐου 2004, η Τράπεζα µετονοµάστηκε σε «Λαϊκή
Κυπριακή Τράπεζα ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ» σύµφωνα µε τις νέες πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου
Κεφ.113.
Στις 12 Ιουνίου 2004, η Τράπεζα ολοκλήρωσε µε επιτυχία την πρώτη έκδοση ευρωπαϊκού οµολόγου, µέσω
του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Έκδοσης Μεσοπρόθεσµων Οµολογιακών ∆ανείων (ΕΜΤΝ). Πρόκειται για
τρίχρονο οµόλογο ύψους €300εκ.. ∆ιευθυντές της έκδοσης ήταν οι οργανισµοί Merrill Lynch International
και Deutsche Bank AG London. Η συγκεκριµένη έκδοση ήταν ευρείας διασποράς µε επενδυτές από πολλές
χώρες της Ευρώπης, της Ασίας και της Μέσης Ανατολής. Η ζήτηση ξεπέρασε τα €300εκ., τα οποία και
κατανεµήθηκαν στους επενδυτές που εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Το επιτόκιο καθορίστηκε στο τρίµηνο Euribor
πλέον 0,5%.
Στις 11 Νοεµβρίου 2004, οι µετοχές της Τράπεζας, και τριών άλλων κυπριακών εταιρειών,
συµπεριλήφθηκαν στο νέο ∆είκτη του Οργανισµού Dow Jones Stoxx EU Enlarged TMI. Η σειρά ∆εικτών DJ
Stoxx EU Enlarged Index έχει σχεδιαστεί µε σκοπό να αντανακλά την απόδοση των χρηµατιστηριακών
η
αγορών των νέων κρατών – µελών που εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1 Μαΐου 2004. Αξίζει να
σηµειωθεί ότι η Marfin Popular Bank είναι σήµερα η δεύτερη µεγαλύτερη εταιρεία από πλευράς
χρηµατιστηριακής αξίας στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου µε κεφαλαιοποίηση ύψους €2,6δις (11
∆εκεµβρίου 2006).
Για τα έτη 2004 και 2006 η Λαϊκή Τράπεζα ανακηρύχθηκε σε τράπεζα της χρονιάς στην Κύπρο από το
περιοδικό ‘‘The Banker” των “Financial Times”, ενώ το 2006 η υπηρεσία Private Banking του Οµίλου
ανακηρύχθηκε από το διεθνές οικονοµικό περιοδικό Euromoney ως η καλύτερη υπηρεσία Private Banking
στην Κύπρο για το 2006. Επίσης, πρόσφατα, το έγκυρο διεθνές περιοδικό “Money Markets” ανέδειξε στην
έρευνά του για το 2006/2007 την Υπηρεσία Θεµατοφυλακής του Οµίλου ως την καλύτερη στην Κύπρο.
Η διεθνής επέκταση των δραστηριοτήτων του Οµίλου συνέχισε να αποτελεί σηµαντικό στρατηγικό στόχο
του Οµίλου κατά τα τελευταία πέντε έτη.
Τον Απρίλιο του 2001 ο Όµιλος αναβάθµισε την παρουσία του στην Αυστραλία σε πλήρη Τράπεζα,
προχωρώντας στη δηµιουργία θυγατρικής τράπεζας µε την επωνυµία Λαϊκή Τράπεζα (Αυστραλίας) Λίµιτεδ.
Στην Αυστραλία λειτουργούν σήµερα εννιά καταστήµατα.
Η παρουσία στην Ελλάδα έχει, επίσης, ενισχυθεί σηµαντικά και ο Όµιλος διαθέτει σήµερα 56 καταστήµατα.
To 2000 αποκτήθηκε η χρηµατιστηριακή εταιρεία Άτταλος Α.Χ.Ε., ενώ το 2002 οι εργασίες στην Ελλάδα
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επεκτάθηκαν και στον ασφαλιστικό τοµέα, µε τη λειτουργία της Λαϊκή Ζωής Α.Ε. στον τοµέα ασφαλειών
ζωής και της Λαϊκή Πρακτορειακή Ασφαλειών Ε.Π.Ε. στον τοµέα της πρακτορείας ασφαλειών γενικού
κλάδου.
Μέσα στα πλαίσια της επέκτασης των δραστηριοτήτων του στο εξωτερικό, ο Όµιλος εξασφάλισε άδεια από
τις εποπτικές αρχές του Guernsey (Guernsey Financial Services Commission) στις 2 Μαρτίου 2005 και
προχώρησε στη σύσταση και λειτουργία τράπεζας µε την επωνυµία Laiki Bank (Guernsey) Limited µε
αρχικό στόχο την προσφορά ανταγωνιστικών καταθετικών προϊόντων.
Το Νοέµβριο του 2005 ο Όµιλος κατέληξε σε προκαταρκτική συµφωνία για την εξαγορά του 59% των
µετοχών της σερβικής τράπεζας Centrobanka A.D., στα πλαίσια της στρατηγικής του για διεθνή επέκταση
των εργασιών του. Στις 20 Ιανουαρίου 2006 ο Όµιλος ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε µε επιτυχία η δηµόσια
πρόταση για την εξαγορά της πλειοψηφίας του µετοχικού κεφαλαίου της Centrobanka A.D., η οποία
µετονοµάστηκε σε Laiki Bank A.D. µε την εξασφάλιση του 90,43% του µετοχικού της κεφαλαίου, µε τίµηµα
€33,6εκ.. Έκτοτε η συµµετοχή του Οµίλου στη Laiki Bank A.D. αυξήθηκε στο 95%.
Η επέκταση του Οµίλου στη Σερβία είναι το πρώτο σηµαντικό βήµα στην αναδυόµενη αγορά των
Βαλκανίων και σηµατοδοτεί µια διαφοροποίηση στη στρατηγική που ακολουθούσε µέχρι σήµερα ο Όµιλος,
δηλαδή, να λειτουργεί πλήρεις τραπεζικές µονάδες σε χώρες µε σηµαντική παρουσία ελληνικού και
κυπριακού στοιχείου. Ο Όµιλος πιστεύει ότι η επέκταση στη Σερβία θα δώσει πρόσθετη δυναµική στις
εργασίες του, µε τελικό αποτέλεσµα τη δηµιουργία µεγαλύτερης αξίας για τους µετόχους του.
Στις 7 Φεβρουαρίου 2006, η Marfin Popular Bank ανακοίνωσε τη µεταβίβαση του ποσοστού που κατείχε η
HSBC στο µετοχικό της κεφάλαιο στους ακόλουθους:
(α) Marfin Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών 9,98%
(β) Tosca Fund 8,18%
(γ) Laiki Bank (Nominees) Ltd 3,00%
Στις 22 Μαΐου 2006 η Τράπεζα ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της έκδοσης δευτεροβάθµιου
κεφαλαίου ύψους €450εκ. µέσω του EMTN. Πρόκειται για 10χρονο οµόλογο µε δικαίωµα ανάκλησης από
την Τράπεζα µετά τα πρώτα 5 χρόνια. Ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι οργανισµοί Deutsche Bank, Citigroup,
Natexis Banques Populaires και Alpha Bank (no book). Τον Ιούνιο του 2006 η Τράπεζα αύξησε το µετοχικό
της κεφάλαιο µε την έκδοση 51,1εκ. νέων µετοχών που προέκυψαν από την εξάσκηση δικαιωµάτων
προτίµησης που παραχωρήθηκαν αρχικά στους υφιστάµενους µετόχους, µε αποτέλεσµα να αντληθούν
συνολικά £61,3εκ..
Επίσης, στις 15 Μαΐου 2006 η Τράπεζα ανακοίνωσε τη συµφωνία για αγορά µέρους του ενεργητικού και
παθητικού του καταστήµατος της τράπεζας HSBC Plc στη Λευκωσία. Το ενεργητικό και παθητικό που
αγοράσθηκαν αποτελούνταν από δάνεια πελατών ύψους £20εκ. και σχετικές εγγυήσεις και καταθέσεις
πελατών ύψους £77εκ.. Επιπρόσθετα, η Marfin Popular Bank προσέφερε εργοδότηση στην πλειοψηφία του
προσωπικού του καταστήµατος της HSBC Plc.
Στις 7 Ιουλίου 2006 ο Όµιλος ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας για συγχώνευση των τραπεζικών
εργασιών Ελλάδας µεταξύ της Marfin Bank A.T.E., της Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε. και της Λαϊκής Τράπεζας
(Ελλάς) Α.Ε., µετά από απόφαση των ∆ιοικητικών τους Συµβουλίων. Ως ηµεροµηνία µετασχηµατισµού
η
ορίσθηκε η 31 ∆εκεµβρίου 2006. Σύµφωνα µε την ίδια ανακοίνωση, η διαδικασία της συγχώνευσης
περιλαµβάνει την απορρόφηση των εργασιών της Λαϊκής Τράπεζας (Ελλάς) Α.Ε. και της Marfin Bank
A.T.E. από την Εγνατία Τράπεζα Α.Ε., η οποία είναι εισηγµένη στο Χ.Α..
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Της πιο πάνω απόφασης είχε προηγηθεί απόφαση των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των εταιρειών Επενδυτική
Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε. (θυγατρική της Marfin Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών) και Εγνατία Finance
Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. στις 30 Ιουνίου 2006 για έναρξη της διαδικασίας συγχωνεύσεως δι΄ απορροφήσεως της
Εγνατία Finance Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. (θυγατρική της Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε.) από την Επενδυτική Τράπεζα
Ελλάδος Α.Ε. και µε ηµεροµηνία µετασχηµατισµού τις 30 Ιουνίου 2006.
Σηµαντικός σταθµός για τη µετέπειτα πορεία του Οµίλου αποτέλεσε η ανακοίνωση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, ηµεροµηνίας 20 Σεπτεµβρίου 2006, για τη δηµιουργία ενός ισχυρού τραπεζικού οµίλου στο
χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης µε τη συνένωση τριών σηµαντικών χρηµατοοικονοµικών οργανισµών,
των οµίλων της Λαϊκής (ο οποίος µετονοµάστηκε σε Marfin Popular Bank), της Marfin και της Εγνατίας. Ως
αποτέλεσµα αυτής της κίνησης, αποφασίστηκε όπως η Marfin Popular Bank Public Co Limited υποβάλει
Προαιρετικές ∆ηµόσιες Προτάσεις για την απόκτηση του 100% των µετοχών (συµπεριλαµβανοµένων των
µετοχών που θα προκύψουν από τη µετατροπή οµολογιών, καθώς και των µετοχών που θα προκύψουν
από την εξάσκηση των δικαιωµάτων προαιρέσεως αγοράς µετοχών (stock options) και οι οποίες θα έχουν
εισαχθεί προς διαπραγµάτευση στο Χ.Α. πριν από τη λήξη της περιόδου αποδοχής των Προαιρετικών
∆ηµοσίων Προτάσεων) της Marfin Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών και του 100% των κοινών και
προνοµιούχων µετοχών, καθώς και των µετατρέψιµων οµολογιών της Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε., ενώ
παράλληλα να υποβάλει και Ιδιωτικές Προτάσεις για την εξαγορά των µειοψηφιών στη θυγατρική της
εταιρεία Λαϊκή Τράπεζα (Ελλάς) Α.Ε. και των δικαιωµάτων προαιρέσεως αγοράς µετοχών της Marfin
Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών τα οποία θα εξασκηθούν από τους δικαιούχους αλλά δεν θα έχουν
εισαχθεί στο Χ.Α. εντός της περιόδου αποδοχής της σχετικής Προαιρετικής ∆ηµόσιας Πρότασης.
Σηµειώνεται ότι στις 27 Οκτωβρίου 2006 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας ενέκρινε τα
Πληροφοριακά ∆ελτία για τις Προαιρετικές ∆ηµόσιες Προτάσεις για την απόκτηση µετοχών της Marfin
Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών και την απόκτηση µετοχών και οµολογιών της Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε..
Αναφορικά µε την Ιδιωτική Πρόταση προς τους κατόχους του 19,79% των µετοχών της εταιρείας Λαϊκή
Τράπεζα (Ελλάς) Α.Ε., επιδίωξη της Marfin Popular Bank είναι να καταρτιστούν οι σχετικές συµφωνίες για
την εξαγορά των µειοψηφιών της Λαϊκής Τράπεζας (Ελλάς) Α.Ε. µέχρι τη λήξη της περιόδου αποδοχής των
Προαιρετικών ∆ηµοσίων Προτάσεων που αναφέρονται πιο πάνω, ώστε οι Νέες Μετοχές που θα
προκύψουν από τις αποδοχές τόσο των ∆ηµοσίων, όσο και αυτής της Ιδιωτικής Πρότασης να εισαχθούν
ταυτόχρονα στα δύο χρηµατιστήρια (Χ.Α.Κ. και Χ.Α.).
Αναφορικά µε την Ιδιωτική Πρόταση προς τους δικαιούχους δικαιωµάτων προαιρέσεως αγοράς µετοχών
(stock options) της εταιρείας Marfin Financial Group A.E. Συµµετοχών, σηµειώνεται ότι όλα τα δικαιώµατα
προαιρέσεως αγοράς µετοχών έχουν ήδη εξασκηθεί και ως αποτέλεσµα το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Marfin
η
Financial Group A.E. Συµµετοχών, σε συνεδρία του την 1 ∆εκεµβρίου 2006 αποφάσισε την έκδοση
1.508.000 νέων µετοχών. Σε συνέχεια σχετικής αίτησης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Χ.Α. στις 7
∆εκεµβρίου 2006 ενέκρινε την εισαγωγή των πιο πάνω µετοχών στο Χ.Α. και η έναρξη διαπραγµάτευσής
τους θα ξεκινήσει στις 13 ∆εκεµβρίου 2006. Ως εκ τούτου, οι πιο πάνω µετοχές αποτελούν πλέον µέρος της
Προαιρετικής ∆ηµόσιας Πρότασης προς όλους τους µετόχους της Marfin Financial Group A.E. Συµµετοχών.
Στις 31 Οκτωβρίου 2006, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων ενέκρινε ψηφίσµατα για την έκδοση
Νέων Μετοχών που θα δοθούν ως αντάλλαγµα για τις πιο πάνω ∆ηµόσιες και Ιδιωτικές Προτάσεις (βλέπετε
Μέρος 5 για περισσότερες λεπτοµέρειες).
Σύµφωνα µε το δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Όµιλος, ο νέος όµιλος θα έχει στο τέλος του 2006 σύνολο
ενεργητικού €22,3δις, 300 υποκαταστήµατα και παρουσία σε 13 χώρες. Εφόσον οι πιο πάνω Προαιρετικές

36

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
10

∆ηµόσιες Προτάσεις γίνουν πλήρως αποδεκτές και ο σχεδιασµός του Οµίλου υλοποιηθεί όπως έχει
προγραµµατιστεί, τα ίδια κεφάλαια θα ανέρχονται σε €3,3δις και ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο
17,7%.
Σε συνεδρίασή του στις 19 Οκτωβρίου 2006, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ενέκρινε
την παράλληλη εισαγωγή των µετοχών της Marfin Popular Bank Public Co Limited (δηλαδή, του συνόλου
των υφιστάµενων εκδοµένων και πλήρως πληρωµένων µετοχών της Marfin Popular Bank) στην Κατηγορία
Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης της Αγοράς Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Η έναρξη διαπραγµάτευσης
των µετοχών της Τράπεζας θα ξεκινήσει µετά την ολοκλήρωση των Προαιρετικών ∆ηµοσίων Προτάσεων
που έχουν υποβληθεί για την απόκτηση του 100% των µετοχών των εταιρειών Marfin Financial Group Α.Ε.
Συµµετοχών και Εγνατία Τράπεζα Α.Ε., καθώς και του 100% των µετατρέψιµων οµολογιών της Εγνατίας
Τράπεζας Α.Ε..
Τέλος, στις 31 Οκτωβρίου 2006, µετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η
Τράπεζα µετονοµάστηκε σε Marfin Popular Bank Public Co Limited.
4.3
4.3.1

Κυριότερες ∆ραστηριότητες του Οµίλου
KΥΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Σήµερα η Marfin Popular Bank, σε συνδυασµό µε τις θυγατρικές της εταιρείες, προσφέρει ένα πλήρες
φάσµα τραπεζικών και συναφών χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, ασφαλιστικών υπηρεσιών και
χρηµατοεπενδυτικών υπηρεσιών. Στην Κύπρο και στην Ελλάδα παρέχονται όλες οι πιο πάνω υπηρεσίες.
Στο Ηνωµένο Βασίλειο, στην Αυστραλία και στη Σερβία, ο Όµιλος επικεντρώνεται κυρίως στην παροχή
τραπεζικών υπηρεσιών.
Οι κύριες υπηρεσίες και προϊόντα που προσφέρονται αναλύονται πιο κάτω.
Λιανική Τραπεζική (Retail Banking)
H λιανική τραπεζική έχει ως κύριο στόχο την ικανοποίηση των οικονοµικών αναγκών των ιδιωτών πελατών
και οργανωµένων οµάδων. Προσφέρεται στους πελάτες µία ολοκληρωµένη σειρά τραπεζικών προϊόντων,
όπως καταθέσεις, τρεχούµενοι λογαριασµοί, προσωπικά, σπουδαστικά, καταναλωτικά και στεγαστικά
δάνεια, καθώς και επενδυτικά και τραπεζασφαλιστικά προϊόντα, κυρίως µέσω του δικτύου καταστηµάτων
του Οµίλου και των εναλλακτικών δικτύων εξυπηρέτησης της Laiki eBank ή µε παραποµπές σε
εξειδικευµένες υπηρεσίες του Οµίλου. Στην Κύπρο, η ∆ιεύθυνση Λιανικής Τραπεζικής συντονίζει και
παρέχει πλήρη υποστήριξη στις τραπεζικές µονάδες έχοντας ως στόχο τη βελτίωση του επιπέδου
υπηρεσιών που προσφέρονται στους πελάτες και εισάγοντας νέα προϊόντα και υπηρεσίες σε τοµείς όπως
σπουδαστικά δάνεια, δάνεια γάµου, δάνεια διακοπών και στεγαστικά δάνεια. Το δίκτυο των καταστηµάτων
υποστηρίζεται από κεντροποιηµένα συστήµατα και διαδικασίες και ένα εκτεταµένο δίκτυο αυτόµατων
ταµειακών µηχανών. Στην Ελλάδα ο Όµιλος διαθέτει επίσης µία κεντροποιηµένη οργανωτική δοµή στον
τοµέα της λιανικής τραπεζικής, µε στόχο την αποτελεσµατική αξιοποίηση των σηµαντικών ευκαιριών που
παρουσιάζονται σε αυτόν τον τοµέα στην ελληνική αγορά.
Ο τοµέας των ιδιωτών παραµένει ο µεγαλύτερος τοµέας δραστηριότητας του Οµίλου και είναι τοµέας στον
οποίο ο Όµιλος δίδει ιδιαίτερη έµφαση. Σηµειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια τα στεγαστικά και καταναλωτικά
δάνεια έχουν προωθηθεί ιδιαίτερα και έχουν αυξηθεί ως ποσοστό του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων του
Οµίλου.
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Η περίοδος αποδοχής των Προαιρετικών ∆ηµοσίων Προτάσεων λήγει στις 21 ∆εκεµβρίου 2006.
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Τραπεζικές Υπηρεσίες σε Εµπορικές Επιχειρήσεις (Commercial Business Banking)
Η υπηρεσία αυτή αφορά κυρίως µικρού και µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις στις οποίες παρέχεται µία
ολοκληρωµένη σειρά υπηρεσιών που περιλαµβάνει τραπεζικούς λογαριασµούς, δάνεια για έναρξη και
επέκταση δραστηριοτήτων, τρεχούµενους λογαριασµούς, διευκολύνσεις εισαγωγών / εξαγωγών και
συνάλλαγµα. Στην Κύπρο οι υπηρεσίες προσφέρονται κυρίως µέσω Μονάδων Εµπορικών Επιχειρήσεων οι
οποίες υπάγονται στη ∆ιεύθυνση Εµπορικών Επιχειρήσεων. Στην Ελλάδα, οι εργασίες χρηµατοδοτήσεων
εµπορικών πελατών λειτουργούν κάτω από κεντροποιηµένη οργάνωση, ενώ τα προϊόντα και οι υπηρεσίες
προσφέρονται στους πελάτες από το δίκτυο καταστηµάτων της Τράπεζας.
Τραπεζικές Υπηρεσίες σε Μεγάλες Επιχειρήσεις και Οργανισµούς (Corporate Banking)
Ο Όµιλος προσφέρει ένα πλήρες φάσµα εξειδικευµένων και πρωτοποριακών υπηρεσιών στους µεγάλους
πελάτες του. Βασικός στόχος της διεύθυνσης είναι η ανάπτυξη της σχέσης µε τους µεγάλους εταιρικούς
πελάτες, δηµόσιες εταιρείες και ηµικρατικούς οργανισµούς, και σε συνεργασία µε τις άλλες εταιρείες του
Οµίλου, η προσφορά ολοκληρωµένων λύσεων που περιλαµβάνουν όλο το φάσµα προϊόντων και
υπηρεσιών του Οµίλου.
Οι υπηρεσίες περιλαµβάνουν µία σειρά τραπεζικών λογαριασµών, όπως δάνεια για επιχειρήσεις,
τρεχούµενους λογαριασµούς, διευκολύνσεις εισαγωγών / εξαγωγών, εγγυητικές επιστολές και ενέγγυες
πιστώσεις, χρηµατοδότηση έργων, συνάλλαγµα και προϊόντα χαρτοφυλακίου (treasury), καθώς και την
οργάνωση / συµµετοχή σε κοινοπρακτικά δάνεια.
Σηµειώνεται ότι στην Ελλάδα, ο Όµιλος έχει επίσης σηµαντική παρουσία στο ναυτιλιακό τοµέα όπου
δραστηριοποιείται µε ιδιαίτερη επιτυχία.
Στην Κύπρο, οι εργασίες έχουν αναδοµηθεί µε τη συγκέντρωση όλων των υπηρεσιών σε µία κεντρική
υπηρεσία µε έδρα τη Λευκωσία, η οποία υπάγεται στη ∆ιεύθυνση Μεγάλων Επιχειρήσεων και Οργανισµών.
Απώτερος σκοπός της κίνησης αυτής, είναι η επίτευξη µεγαλύτερης ευελιξίας, αποτελεσµατικότητας και
εξειδίκευσης για την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών, ενώ ταυτόχρονα δίδεται έµφαση στο
Relationship Banking, προσδίδοντας αξία και υποστήριξη στους πελάτες.
Αντίστοιχη ενίσχυση της οργανωτικής δοµής έχει πραγµατοποιηθεί και στη ∆ιεύθυνση Χρηµατοδοτήσεων
Μεγάλων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα, µε κύριο στόχο την περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσµατικότητας
στον τοµέα αυτό.
Προσωπική Τραπεζική (Private Banking)
Η υπηρεσία προσωπικής τραπεζικής παρέχει τραπεζικές και επενδυτικές υπηρεσίες σε προσωπικό
επίπεδο σε ιδιώτες και θεσµικούς πελάτες της Τράπεζας, Κύπριους και ξένους, που διαθέτουν σηµαντικά
κεφάλαια για επένδυση, προσφέροντας ποιοτική διαχείριση και σύγχρονες λύσεις στις οικονοµικές τους
ανάγκες µε έµφαση στις παραδοσιακές αρχές της προσωπικής εξυπηρέτησης, εχεµύθειας και
επαγγελµατισµού. Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται στην Κύπρο, την Ελλάδα και το Ηνωµένο Βασίλειο.
Προσφέρεται µία πλήρης σειρά επενδυτικών και οικονοµικών εναλλακτικών λύσεων, ανάλογα µε το
επενδυτικό προφίλ των πελατών, σε συνεργασία µε διεθνείς επενδυτικούς οίκους, όπως η Man Investment
Products, η Capital Invest, η HSBC Bank International Ltd, η Invesco, αλλά και αξιόπιστα χρηµατιστηριακά
γραφεία σε όλο τον κόσµο, όπως η HSBC Investment Management, η Λαϊκή Επενδυτική και η Λαϊκή
Άτταλος. Παράλληλα, σε συνεργασία µε την Υπηρεσία ∆ιαπραγµάτευσης Συναλλάγµατος και ∆ιαθεσίµων
υπάρχει η δυνατότητα δηµιουργίας εξατοµικευµένων επενδυτικών προϊόντων. Αξίζει να αναφερθεί ότι το
2006 η υπηρεσία Private Banking του Οµίλου ανακηρύχθηκε από το διεθνές οικονοµικό περιοδικό
Euromoney ως η καλύτερη υπηρεσία Private Banking στην Κύπρο για το 2006.

38

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
∆ιεθνείς Τραπεζικές Υπηρεσίες (Ιnternational Business Banking)
Τα εξειδικευµένα Kέντρα ∆ιεθνών Επιχειρήσεων προσφέρουν ένα ευρύ φάσµα προϊόντων και υπηρεσιών
σε ξένους πελάτες και διεθνείς επιχειρήσεις. Για το σκοπό αυτό, ο Όµιλος έχει αναπτύξει σχέσεις µε µεγάλο
αριθµό χρηµατοοικονοµικών οργανισµών του εξωτερικού µέσω του Τµήµατος Σχέσεων Τραπεζών
Εξωτερικού. Στους πελάτες παρέχονται επίσης συµβουλές για διαδικαστικά θέµατα, όπως την εγγραφή
εταιρειών, αλλά και υπηρεσίες / προϊόντα µέσω άλλων τµηµάτων του Οµίλου, όπως το Private Banking, το
Tµήµα Θεµατοφυλακής και η Υπηρεσία ∆ιαπραγµάτευσης Συναλλάγµατος και ∆ιαθεσίµων. Η υπηρεσία
αυτή λειτουργεί σε ένα διεθνές περιβάλλον µε µεγάλες προοπτικές ανάπτυξης. Πρόσφατα το έγκυρο
διεθνές περιοδικό “Money Markets” ανέδειξε στην έρευνά του για το 2006/2007 την Υπηρεσία
Θεµατοφυλακής του Οµίλου ως την καλύτερη στην Κύπρο.
∆ιαπραγµάτευση Συναλλάγµατος και ∆ιαθεσίµων (Treasury)
H Υπηρεσία ∆ιαπραγµάτευσης Συναλλάγµατος και ∆ιαθεσίµων (Treasury) συµµετέχει ενεργά στις
χρηµαταγορές σε εγχώριο και σε ξένο νόµισµα και συγκεκριµένα στις αγορές συναλλάγµατος (spot, futures,
forward και swaps), χρήµατος (διατραπεζική αγορά), οµολόγων (πρωτογενής και δευτερογενής αγορά) και
παραγώγων όπως swaps, δικαιώµατα αγοραπωλησίας συναλλάγµατος κ.λπ..
Η Υπηρεσία διαχειρίζεται τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του Οµίλου και των κινδύνων
συναλλάγµατος, επιτοκίων και ρευστότητας, µε βάση την κατεύθυνση και το πλαίσιο των σχετικών ορίων
που καθορίζονται από την Τράπεζα. Η διαδικασία καθορισµού και παρακολούθησης των πιο πάνω ορίων
συντονίζεται από την Επιτροπή ∆ιαχείρισης των Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού του Οµίλου (Ε∆ΕΠO Group ALCO) σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Κινδύνων Οµίλου και την Υπηρεσία
∆ιαπραγµάτευσης Συναλλάγµατος και ∆ιαθεσίµων.
Ταυτόχρονα, η Υπηρεσία εξυπηρετεί το δίκτυο καταστηµάτων της Marfin Popular Bank για τις τιµές
συναλλάγµατος και τα επιτόκια καταθέσεων. Επίσης, έχει απευθείας επικοινωνία µε σηµαντικούς πελάτες
της Τράπεζας τους οποίους ενηµερώνει για τις τρέχουσες τιµές συναλλάγµατος και επιτοκίων και τις
εξελίξεις στις διεθνείς αγορές συναλλάγµατος, χρήµατος, οµολόγων και παραγώγων.
Η Υπηρεσία ασχολείται, επίσης, µε το σχεδιασµό και τιµολόγηση εξειδικευµένων προϊόντων που
παρέχονται στους πελάτες του Οµίλου, όπως καταθετικά προϊόντα, προϊόντα εγγυηµένου ή µη κεφαλαίου
και γενικά προϊόντα που δίνουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε αγορά δύναται να ζητήσει ο πελάτης.
Μονάδες διαπραγµάτευσης και διαθεσίµων υπάρχουν σε όλες τις κύριες χώρες δραστηριοποίησης του
Οµίλου.
Ηλεκτρονική Τράπεζα (Laiki eBank)
H Laiki eBank είναι η πρώτη ολοκληρωµένη ηλεκτρονική τράπεζα στην Κύπρο, η οποία παρέχει υπηρεσίες
ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης. Οι πελάτες µπορούν να προβούν στις τραπεζικές και εµπορικές τους
συναλλαγές από το σπίτι ή το γραφείο, µε ταχύτητα και ασφάλεια, 24 ώρες το 24ωρο, µέσω της γραµµής
τηλεφωνικής εξυπηρέτησης Laiki Telebank, µέσω του διαδικτύου ή µέσω κινητού τηλεφώνου (που
υποστηρίζει τεχνολογία WAP). Το 2005 έχει υλοποιηθεί επίσης η υπηρεσία SMS Banking και η
πρωτοποριακή υπηρεσία Laiki Global eTrading για τη διενέργεια χρηµατιστηριακών συναλλαγών σε διεθνή
χρηµατιστήρια. Οι υπηρεσίες της Laiki eBank προσφέρονται στην Κύπρο και την Ελλάδα από το 2000 και
2001 αντίστοιχα, ενώ από το 2004 προσφέρονται στο Ηνωµένο Βασίλειο και στην Αυστραλία, καλύπτοντας
έτσι όλες τις βασικές αγορές που εξυπηρετεί ο Όµιλος. Στην Ελλάδα η Laiki eBank αναβαθµίστηκε
πρόσφατα, βελτιώνοντας περαιτέρω το φάσµα των παρεχόµενων υπηρεσιών.
Mερικά από τα εξειδικευµένα προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται από τη Laiki eBank είναι οι
λογαριασµοί eChecking και eSavings, προσωπικά δάνεια eLoan, κάρτες Laiki eCard και Euro <26,
39

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
χρηµατιστηριακές συναλλαγές στην Κύπρο και στην Ελλάδα µέσω του Laiki eTrading, υπηρεσίες
µηνυµάτων Laiki eBank Alerts και αγοραπωλησίες συναλλάγµατος µέσω της υπηρεσίας eFX Trading.
Πέραν των πιο πάνω, προσφέρεται επίσης η υπηρεσία eBanking for Business για τις επιχειρήσεις.
Τραπεζικές Κάρτες
Η Τράπεζα εκδίδει και προσφέρει αριθµό καρτών που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες τόσο των ιδιωτών,
όσο και των επιχειρήσεων (business cards). Η Τράπεζα εκδίδει πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες VISA και
MasterCard. Οι προσφερόµενες κάρτες εκδίδονται στις σειρές κλασική, χρυσή και platinum και δίδουν τη
δυνατότητα διεκπεραίωσης συναλλαγών µέσω του δικτύου ταµειακών µηχανών (ATM). Eκδίδονται επίσης
εξειδικευµένες κάρτες που απευθύνονται σε συγκεκριµένες οµάδες πελατών ή αφορούν εξειδικευµένες
υπηρεσίες όπως για παράδειγµα οι ακόλουθες: Laiki Business Card, Laiki Card N Go, Laiki eCard, Laiki
eCard Gold, Laiki Connect Visa Electron, Laiki eCard Connect, What’s Up 18- και What’s Up 18+.
Στην Ελλάδα προσφέρονται οι πιστωτικές κάρτες Popular Card Visa Classic, Electron, Gold και Business.
Σηµειώνεται ότι στην Ελλάδα, το δίκτυο αυτόµατων ταµειακών µηχανών έχει επεκταθεί και σε τοποθεσίες
πέραν των καταστηµάτων της Τράπεζας.
Στην Αγγλία προσφέρονται οι κάρτες Visa Classic και Visa Gold καθώς και η Autobank (ATM) Card. Στην
Αυστραλία προσφέρονται οι κάρτες Visa Debit, ενώ έχει αναπτυχθεί δίκτυο ταµειακών µηχανών σε
τοποθεσίες πέραν των καταστηµάτων της Τράπεζας.
Σηµειώνεται επίσης ότι η Tράπεζα είναι µέτοχος µε ποσοστό 30% στην εταιρεία JCC Payments Systems
Limited, η οποία ιδρύθηκε το 1989 από κοινού µε άλλες κυπριακές εµπορικές τράπεζες που
δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης καρτών στην Κύπρο. Η εταιρεία
δηµιουργήθηκε µε σκοπό την παροχή κοινών υπηρεσιών εξουσιοδότησης ορίων των καρτών και
διεκπεραίωσης των συναλλαγών.
Υπηρεσίες Φάκτοριγκ
Στην Κύπρο ο Όµιλος δραστηριοποιείται ενεργά στην παροχή υπηρεσιών πρακτορείας επιχειρηµατικών
απαιτήσεων (factoring), µέσω της Λαϊκή Φάκτορς Λίµιτεδ.
H Λαϊκή Φάκτορς Λίµιτεδ παρέχει υπηρεσίες χρηµατοδότησης κεφαλαίου κίνησης, κυρίως µε προεξόφληση
χρεών εµπορίου, ενώ παρέχει επιπρόσθετα πιστωτική κάλυψη και υπηρεσίες εγγύησης δανείων
(confirming). H Λαϊκή Φάκτορς Λίµιτεδ παρέχει επίσης εξειδικευµένες υπηρεσίες διαχείρισης καθολικού
πωλήσεων και είσπραξης από χρεώστες, καθώς και συµβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν θέµατα
χρηµατοδότησης της επιχείρησης.
Για την προσφορά των πιο πάνω υπηρεσιών, η Λαϊκή Φάκτορς έχει δηµιουργήσει τα ακόλουθα πακέτα
υπηρεσιών:
!

Φάκτοριγκ µε ή χωρίς αναγωγή,

!

Προεξόφληση τιµολογίων,

!

Εισαγωγικό φάκτοριγκ,

!

Εξαγωγικό φάκτοριγκ,

!

Βεβαίωση πιστώσεων (Confirming).

Στην ελληνική αγορά ο Όµιλος δραστηριοποιείται από το 1998 µέσω της εκεί θυγατρικής του, Λαϊκή
Φάκτοριγκ Α.Ε.. Οι προσφερόµενες υπηρεσίες είναι ειδικά προσαρµοσµένες στις απαιτήσεις της ελληνικής
αγοράς και καλύπτουν τους παρακάτω τοµείς:
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!

εγχώριο φάκτοριγκ, µε ή χωρίς το δικαίωµα αναγωγής, που απευθύνεται σε εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο,

!

προεξόφληση τιµολογίων εµπιστευτικής ή µη φύσεως, που απευθύνεται στους πελάτες που θέλουν να
διατηρήσουν τους δικούς τους µηχανισµούς είσπραξης,

!

εξαγωγικό και εισαγωγικό φάκτοριγκ που απευθύνεται στις επιχειρήσεις που συναλλάσσονται µε
εταιρείες του εξωτερικού.

Ό Όµιλος δραστηριοποιείται µε ιδιαίτερη επιτυχία στον τοµέα του φάκτοριγκ τόσο στην Κύπρο όσο και στην
Ελλάδα, µε µερίδια αγοράς που ξεπερνούν τα αντίστοιχα µερίδια αγοράς των χορηγήσεων και καταθέσεων.
Οι υπηρεσίες φάκτοριγκ παρέχονται από τις κατά τόπους µονάδες φάκτοριγκ ή µέσω των µονάδων
εµπορικών και µεγάλων επιχειρήσεων και οργανισµών.
Yπηρεσίες φάκτοριγκ παρέχονται επίσης στο Ηνωµένο Βασίλειο.
Υπηρεσίες Χρηµατοδοτήσεων / Χρηµατοδοτικών Μισθώσεων (Leasing)
Ο Όµιλος παρέχει ένα ευρύ φάσµα εξειδικευµένων προϊόντων στον τοµέα των χρηµατοδοτήσεων /
χρηµατοδοτικών µισθώσεων (leasing), το οποίο καλύπτει µεταξύ άλλων αγορές οχηµάτων, επίπλων,
βιοµηχανικού εξοπλισµού, και εξοπλισµού για ιατρεία, εργαστήρια, κατοικίες και γραφεία,
περιλαµβανοµένων και ηλεκτρονικών συστηµάτων.
Οι υπηρεσίες χρηµατοδοτήσεων στην Κύπρο παρέχονται µέσω της θυγατρικής Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα
(Χρηµατοδοτήσεις) Λίµιτεδ. ∆ηµοφιλής υπηρεσία είναι η ενοικιαγορά (hire - purchase). O πελάτης /
αγοραστής συµφωνεί τη µίσθωση συγκεκριµένης κινητής περιουσίας για συγκεκριµένη χρονική περίοδο
καταβάλλοντας στην Τράπεζα προσυµφωνηµένα ενοίκια. Με τη λήξη της χρονικής περιόδου, ο αγοραστής
έχει δικαίωµα αγοράς της περιουσίας µε την καταβολή ενός ονοµαστικού ποσού. Άλλη συναφής υπηρεσία
είναι η χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing).
Στην Ελλάδα οι υπηρεσίες χρηµατοδοτικών µισθώσεων (leasing) παρέχονται από τη θυγατρική Λαϊκή
Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. από το 1997, σε στενή συνεργασία µε τη Λαϊκή Τράπεζα (Ελλάς) Α.Ε.. Οι
υπηρεσίες που παρέχονται στην Ελλάδα στον τοµέα αυτό καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα εξειδικευµένων
εργασιών το οποίο καλύπτει τους τοµείς τόσο του κινητού εξοπλισµού (µηχανήµατα, µέσα µεταφοράς,
ιατρικός εξοπλισµός, κ.λπ.), όσο και των ακινήτων, ο οποίος, τα τελευταία έτη, παρουσιάζει σηµαντική
άνοδο για το σύνολο της αγοράς στην Ελλάδα.
Ό Όµιλος έχει δραστηριοποιηθεί µε ιδιαίτερη επιτυχία στον τοµέα των χρηµατοδοτήσεων, µε µερίδια
αγοράς που ξεπερνούν τα αντίστοιχα µερίδια αγοράς των χορηγήσεων και καταθέσεων, τόσο στην Κύπρο,
όσο και στην Ελλάδα.
Οι υπηρεσίες χρηµατοδοτήσεων / leasing παρέχονται από τις κατά τόπους µονάδες, µέσω των µονάδων
εµπορικών και µεγάλων επιχειρήσεων και οργανισµών και µέσω του δικτύου καταστηµάτων. Οι υπηρεσίες
προωθούνται απ’ ευθείας ή µέσω συνεργαζόµενων προµηθευτών.
Ασφαλιστικές Υπηρεσίες
Ο Όµιλος δραστηριοποιείται ενεργά τόσο στο γενικό κλάδο ασφαλειών, όσο και στον κλάδο ασφαλειών
ζωής.
Στον τοµέα του γενικού κλάδου, ο Όµιλος προσφέρει στην Κύπρο µέσω της Λαϊκής Ασφαλιστικής Λίµιτεδ,
ένα ευρύ φάσµα ασφαλιστικών υπηρεσιών όπως πυρός, κλοπής, αστικής ευθύνης, µεταφορών (θαλάσσης,
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αέρος και ξηράς), οχηµάτων, ατυχηµάτων πάσης φύσεως, απώλειας κερδών από πυρκαγιά κ.λπ., ενώ
προωθούνται σε συνεχή βάση νέα προϊόντα και υπηρεσίες όπως η υπηρεσία «24 ώρες συνοδηγός» της
Λαϊκής Ασφαλιστικής Λίµιτεδ, σε συνεργασία µε τo Automobile Association.
Στον τοµέα των ασφαλειών ζωής στην Κύπρο, η Laiki Cyprialife Limited, προσφέρει ένα ευρύ φάσµα
σύγχρονων προϊόντων για την ασφάλιση ιδιωτών και επαγγελµατιών, καθώς και άλλα τραπεζασφαλιστικά
προϊόντα. Η Laiki Cyprialife έχει επίσης δραστηριοποιηθεί στον τοµέα των συνταξιοδοτικών προϊόντων,
τοµέας ο οποίος µεσοπρόθεσµα αναµένεται να αναπτυχθεί σηµαντικά. Συγκεκριµένα, έχει αναπτύξει νέα
ασφαλιστικά προϊόντα όπως το Cypria Pension Plan (2004), το οποίο περιέχει, µεταξύ άλλων, πολλαπλές
επιλογές και ωφελήµατα στη συνταξιοδότηση, ενώ έχει αναπτύξει επίσης τρία νέα σχέδια
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης σε ατοµικό και οµαδικό επίπεδο σε συνεργασία µε τη διεθνή εταιρεία
International Health Insurance Danmark Α/S.
Στην Ελλάδα ο Όµιλος δραστηριοποιείται στον ασφαλιστικό τοµέα από το 2002 µε τη λειτουργία της Λαϊκής
Ζωής Α.Ε. στον τοµέα ασφαλειών ζωής και της Λαϊκής Πρακτορειακής Ασφαλειών Ε.Π.Ε. στον τοµέα της
πρακτορείας ασφαλειών γενικού κλάδου. Η Λαϊκή Ζωής Α.Ε. προσφέρει ένα ευρύ φάσµα
τραπεζασφαλιστικών προϊόντων µέσω του δικτύου καταστηµάτων της Τράπεζας στην Ελλάδα. Η εταιρεία
διαθέτει στο χαρτοφυλάκιό της προϊόντα για την ασφάλιση ιδιωτών και επαγγελµατιών, καθώς και άλλα
τραπεζασφαλιστικά προϊόντα επεκτείνοντας συνεχώς το εύρος των εργασιών της. Αντίστοιχα, η Λαϊκή
Πρακτορειακή Ασφαλειών Ε.Π.Ε., η οποία λειτουργεί ως ασφαλιστικός πράκτορας, προσφέρει
ολοκληρωµένες ασφαλιστικές λύσεις µέσω συνεργασιών µε επιλεγµένες ασφαλιστικές εταιρείες στην
Ελλάδα και το εξωτερικό.
Οι ασφαλιστικές υπηρεσίες παρέχονται από τα κατά τόπους γραφεία των ασφαλιστικών εταιρειών του
Οµίλου, µέσω των µονάδων εµπορικών και µεγάλων επιχειρήσεων και οργανισµών, σε συνεργασία µε
εξειδικευµένα τµήµατα του Οµίλου, όπως τις χρηµατοδοτήσεις και µέσω του δικτύου καταστηµάτων. Στην
Κύπρο υπάρχει επίσης σηµαντική συνεργασία µε ασφαλιστικούς πράκτορες.
Χρηµατοεπενδυτικές Υπηρεσίες και ∆ιαχείριση Κεφαλαίων
Ο Όµιλος παρέχει εξειδικευµένες χρηµατοεπενδυτικές υπηρεσίες στην Κύπρο και στην Ελλάδα, στους
τοµείς των χρηµατιστηριακών συναλλαγών, επενδυτικής τραπεζικής και διαχείρισης κεφαλαίων.
Στην Κύπρο οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται µέσω της θυγατρικής Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσια
Εταιρεία Λίµιτεδ. Η Τράπεζα κατέχει το 57% της Λαϊκής Επενδυτικής, η οποία είναι δηµόσια εταιρεία µε
τους τίτλους της εισηγµένους στο Χ.Α.Κ..
Οι υπηρεσίες χρηµατιστηριακών συναλλαγών προσφέρονται από τη Λαϊκή Χρηµατιστηριακή Ε.Π.Ε.Υ., η
οποία είναι 100% θυγατρική της Λαϊκής Επενδυτικής. Η Λαϊκή Χρηµατιστηριακή Ε.Π.Ε.Υ. κατέχει µερίδιο
αγοράς 10,5% στην Κύπρο (συναλλαγές στο Χ.Α.Κ. – µερίδιο για το εννιάµηνο που έληξε στις 30
11
Σεπτεµβρίου 2006) . ∆ιενεργούνται, επίσης, συναλλαγές στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) και σε διεθνή
χρηµατιστήρια. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι πελάτες της Τράπεζας έχουν την ευχέρεια να εκτελούν
συναλλαγές στο Χ.Α.Κ. και στο Χ.Α. από το διαδίκτυο, µέσω του Laiki eTrading, ενώ από το ∆εκέµβριο του
2005, µε τη λειτουργία της νέας πρωτοποριακής υπηρεσίας Laiki Global eTrading, έχουν τη δυνατότητα να
εκτελούν µέσω διαδικτύου αγοραπωλησίες µετοχών στα κυριότερα διεθνή χρηµατιστήρια µε ανταγωνιστική
τιµολόγηση.
Η Λαϊκή Επενδυτική προσφέρει, επίσης, στην Κύπρο ένα πλήρες φάσµα υπηρεσιών επενδυτικής
τραπεζικής έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην τοπική αγορά. Οι προσφερόµενες υπηρεσίες

11

Πηγή: Χ.Α.Κ..
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περιλαµβάνουν υπηρεσίες αναδοχής και διεύθυνσης εκδόσεων (IPOs και δευτερογενείς εκδόσεις),
συµβουλευτικές υπηρεσίες για συγχωνεύσεις και εξαγορές και εξεύρεση στρατηγικών εταίρων,
συµβουλευτικές υπηρεσίες για οικονοµικό προγραµµατισµό και αναδιάρθρωση εταιρειών, ανάληψη
µελετών βιωσιµότητας, σύνταξη χρηµατοοικονοµικών µελετών και επιχειρηµατικών σχεδίων (business
plans).
Η Λαϊκή Επενδυτική επιλεκτικά επενδύει υπό τη µορφή επιχειρηµατικών κεφαλαίων (private equity) σε
επιχειρήσεις που έχουν σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης και διαθέτουν αξιόλογο management.
Στον τοµέα διαχείρισης κεφαλαίων πελατών, η Τράπεζα δραστηριοποιείται στην Κύπρο µέσω της Λαϊκής
Ε.∆.Α.Κ. και ∆ιαχείρισης Κεφαλαίων Λίµιτεδ, 100% θυγατρικής της Λαϊκής Επενδυτικής. Προσφέρονται
υπηρεσίες υψηλού επαγγελµατικού επιπέδου σε ένα ευρύ φάσµα θεσµικών πελατών σε συνεργασία µε
διεθνείς οίκους του εξωτερικού. Πρόσφατα η Λαϊκή Ε.∆.Α.Κ. και ∆ιαχείρισης Κεφαλαίων Λίµιτεδ ανέλαβε τη
διαχείριση του αµοιβαίου κεφαλαίου Greece-Cyprus Opportunities Fund, το οποίο δηµιουργήθηκε από τον
Όµιλο σε συνεργασία µε το διεθνή οίκο SFM Group και αποτελεί το πρώτο µετοχικό αµοιβαίο κεφάλαιο που
είναι εγγεγραµµένο στο Λουξεµβούργο και επενδύει στις κεφαλαιαγορές Κύπρου και Ελλάδας.
Στην Ελλάδα, παρέχονται υπηρεσίες χρηµατιστηριακών συναλλαγών και έρευνας αγοράς µέσω της
θυγατρικής Λαϊκή Άτταλος Α.Χ.Ε., ενώ οι υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής παρέχονται από το τµήµα
επενδυτικής τραπεζικής της Λαϊκής Τράπεζας (Ελλάς) Α.Ε. και εστιάζονται σε υπηρεσίες αναδοχής και
συµβούλου εκδόσεων. Παράλληλα, παρέχονται και προϊόντα αµοιβαίων κεφαλαίων µέσω της θυγατρικής
εταιρείας Λαϊκή Α.Ε.∆.Α.Κ.. Η εταιρεία διατηρεί στενή συνεργασία µε το δίκτυο καταστηµάτων της Τράπεζας
στην Ελλάδα, µέσω του οποίου προωθούνται σταυροειδείς πωλήσεις, αλλά και µε τον Όµιλο παρέχοντας
ανταγωνιστικές επενδυτικές επιλογές στους πελάτες.
4.3.2

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Πάγια πολιτική του Οµίλου είναι η συνεχής ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών σε όλους τους τοµείς
δραστηριοποίησής του, στην Κύπρο και στο εξωτερικό, όπως νέοι τραπεζικοί λογαριασµοί, δανειακά
προϊόντα, καταθετικά και επενδυτικά προϊόντα, προϊόντα και υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής, προϊόντα
και υπηρεσίες γενικών ασφαλειών και ασφαλειών ζωής, καθώς και νέες χρηµατιστηριακές υπηρεσίες.
Μερικά παραδείγµατα εισαγωγής νέων προϊόντων και υπηρεσιών τα τελευταία δύο χρόνια είναι τα
ακόλουθα:
!

Νέα καταθετικά / δοµηµένα προϊόντα όπως το 18 months tracker (Νοέµβριος 2005), το Laiki Dual
Performer 05 (∆εκέµβριος 2005) και το Saving Plus (2006), καθώς και άλλα δοµηµένα προϊόντα και
αµοιβαία κεφάλαια σε συνεργασία µε διεθνείς επενδυτικούς οίκους,

!

Νέα εξειδικευµένα δανειακά προϊόντα σε ιδιώτες για αγορά στέγης, φωτοβολταϊκά συστήµατα, νέες
οικογένειες, γάµο, σπουδές, διακοπές και άλλους καταναλωτικούς σκοπούς, στην Κύπρο και στην
Ελλάδα,

!

Νέα πακέτα διευκολύνσεων για νέους και φοιτητές και το Personal Express, το οποίο είναι ένα ευέλικτο
σχέδιο διευκολύνσεων για επαγγελµατίες και εργαζοµένους,

!

Νέα προϊόντα από την Υπηρεσία Καρτών, όπως το What’s Up Card 18- για νέους κάτω των 18 ετών
και το What’s Up Card 18+ για νέους και φοιτητές άνω των 18 ετών, αλλά και ωφελήµατα για όλους
τους κατόχους καρτών της Τράπεζας όπως το σχέδιο Win Cash,

!

Αναβάθµιση της Laiki eBank στην Κύπρο και στην Ελλάδα, επέκταση της Laiki eBank στο Ηνωµένο
Βασίλειο και στην Αυστραλία το 2004 και αναβάθµιση της υπηρεσίας eBanking for Business σε
περιβάλλον .net το 2006.

!

Υπηρεσία SMS Βanking στην Κύπρο, Νοέµβριος 2005,

!

Yπηρεσία Laiki Global eTrading, ∆εκέµβριος 2005,

!

Υπηρεσία Laiki eFX Commerce, 2006,
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!

Νέα ασφαλιστικά προϊόντα στην Κύπρο, όπως το Cypria Pension Plan (2004), το οποίο παρέχει,
µεταξύ άλλων, πολλαπλές επιλογές και ωφελήµατα στη συνταξιοδότηση, τρία νέα σχέδια
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης σε ατοµικό και οµαδικό επίπεδο από τη Laiki Cyprialife, σε
συνεργασία µε τη διεθνή εταιρεία International Health Insurance Danmark A/S, η υπηρεσία «24 ώρες
συνοδηγός» της Λαϊκής Ασφαλιστικής σε συνεργασία µε τo Automobile Association και η προνοµιακή
ασφάλιση κλασικού αυτοκινήτου.

4.3.3

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Πέραν των πιο πάνω δραστηριοτήτων, σηµειώνεται ότι οι εργασίες του Οµίλου στηρίζονται από αριθµό
εσωτερικών τµηµάτων και υπηρεσιών.
Τοµέας στον οποίο δίδεται ιδιαίτερη έµφαση είναι η τεχνολογία και πληροφορική. Ο Όµιλος διαθέτει ένα
πλήρως στελεχωµένο τµήµα το οποίο είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη της τεχνολογικής υποδοµής και της
µηχανογράφησης του Οµίλου και τη διαχείριση των υφιστάµενων συστηµάτων. Η τεχνολογική ανάπτυξη
του Οµίλου είναι άµεσα συνυφασµένη µε την ευρύτερη στρατηγική και τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες
του Οµίλου και ειδικότερα µε την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, την ανάπτυξη εναλλακτικών
καναλιών εξυπηρέτησης, την αύξηση της αποτελεσµατικότητας, την κεντροποίηση και αυτοµατοποίηση των
διαδικασιών και την καλύτερη διαχείριση των λειτουργικών κινδύνων.
Ο Όµιλος έχει επίσης αναπτύξει µία έντονη κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα στις χώρες όπου
δραστηριοποιείται. Εδώ και αρκετά χρόνια, ο Όµιλος διοργανώνει και συµµετέχει σε ένα πλήθος
προγραµµάτων, τα οποία περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, φιλανθρωπικές, πολιτιστικές, κοινωνικές και
αθλητικές εκδηλώσεις.
Κορυφαία εκδήλωση του Οµίλου αποτελεί η ετήσια διοργάνωση του Ραδιοµαραθωνίου για Παιδιά µε
Ειδικές Ικανότητες, µία εκδήλωση η οποία έχει γίνει αποδεκτή µε ενθουσιασµό από τους κοινωνικούς
φορείς και το ευρύτερο κοινό.
Άλλο πρόσφατο ορόσηµο υπήρξε η δηµιουργία το 2000 του καταπιστεύµατος «Πολιτιστικό Κέντρο Οµίλου
Λαϊκής – Μουσείο Πιερίδη».
4.4

Κύριες Αγορές ∆ραστηριοποίησης και Συνεργασίες µε Ξένους Οίκους

Ο Όµιλος έχει ως κύρια βάση του την Κύπρο, όπου διαθέτει 113 καταστήµατα, αλλά προσδίδει µεγάλη
στρατηγική σηµασία στην επέκταση των εργασιών του στο εξωτερικό. Η διεθνής του παρουσία
περιλαµβάνει τις θυγατρικές τράπεζες στην Ελλάδα (56 καταστήµατα), στην Αυστραλία (εννέα
καταστήµατα) και µία στο Guernsey, ενώ διαθέτει πέντε καταστήµατα στο Ηνωµένο Βασίλειο και δίκτυο
πέντε γραφείων αντιπροσωπείας, στη Νέα Υόρκη, στο Τορόντο, στο Μόντρεαλ, στο Γιοχάνεσµπουργκ, στο
Βελιγράδι και στη Μόσχα. Επίσης, πρόσφατα εξασφάλισε το 95% του µετοχικού κεφαλαίου της σερβικής
τράπεζας Centrobanka A.D., η οποία µετονοµάστηκε σε Laiki Bank A.D.. Γεωγραφική ανάλυση του
εισοδήµατος και του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων του Οµίλου παρατίθεται στο Μέρος 4.9, ενώ η δοµή του
Οµίλου και οι θυγατρικές εταιρείες ανά χώρα παρατίθενται στο Μέρος 4.5.
Kύπρος
Η Marfin Popular Bank είναι η δεύτερη µεγαλύτερη τράπεζα στην κυπριακή αγορά. Στην Κύπρο παρέχεται
όλο το φάσµα των προσφερόµενων υπηρεσιών του Οµίλου, που αναλύεται στο Μέρος 4.3, µέσω της
Τράπεζας και αριθµού θυγατρικών εταιρειών. Η Κύπρος παραµένει η κύρια βάση των εργασιών του Οµίλου
µε ποσοστό 57,0% των χορηγήσεων του Οµίλου στις 31 ∆εκεµβρίου 2005.
Ο Όµιλος διαθέτει στην Κύπρο δίκτυο 113 καταστηµάτων και θυρίδων το οποίο παρέχει ευρεία γεωγραφική
κάλυψη, ενώ παρέχει ένα πλήρες φάσµα εναλλακτικών καναλιών εξυπηρέτησης, µέσω της Laiki eBank, η
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οποία αναβαθµίζεται συνεχώς µε καινούργιες υπηρεσίες. Ο Όµιλος εργοδοτούσε στην Κύπρο 2.418 άτοµα
στις 30 Σεπτεµβρίου 2006.
Η Τράπεζα κατέχει στην Κύπρο τη δεύτερη θέση όσον αφορά το µερίδιο αγοράς στις καταθέσεις και στις
χορηγήσεις. Σύµφωνα µε στοιχεία ∆εκεµβρίου 2005, το µερίδιο αγοράς στις καταθέσεις ανήλθε σε 24,31%
12
και στις χορηγήσεις σε 22,93% .
Με βάση τα προκαταρτικά στοιχεία για το έτος 2005, ο Όµιλος κατέχει στην Κύπρο την πρώτη θέση στον
κλάδο ασφαλειών ζωής µε µερίδιο αγοράς 26,57% των ετήσιων ασφαλίστρων, και την πρώτη θέση στον
κλάδο γενικών ασφαλειών µε µερίδιο αγοράς 16,57% (συµπεριλαµβανοµένων των ασφαλίστρων
13
ατυχηµάτων και υγείας) .
H στρατηγική του Οµίλου σε σχέση µε την εγχώρια αγορά συνάδει µε τη γενική στρατηγική του Οµίλου
(βλέπετε Μέρος 4.8). Ειδικότερα, η στρατηγική στην κυπριακή αγορά εστιάζεται στα ακόλουθα:
!

Συνεχής αναβάθµιση της ποιότητας εξυπηρέτησης των πελατών,

!

Έµφαση στις χρηµατοοικονοµικές ανάγκες των ιδιωτών και προτεραιότητα στις µικροµεσαίες
επιχειρήσεις,

!

Συνεχής προσφορά ελκυστικών προϊόντων,

!

Περαιτέρω αναδιάρθρωση των καταστηµάτων ως κεντρικών σηµείων πώλησης,

!

Αξιοποίηση της τεχνολογίας και των εναλλακτικών καναλιών εξυπηρέτησης,

!

Κεντροποίηση διαδικασιών και συγκράτηση εξόδων συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων προσωπικού,

!

Ανάπτυξη συστηµάτων για αποτελεσµατική διαχείριση των κινδύνων και βελτίωση της ποιότητας
χορηγήσεων.

Σηµειώνεται ότι η Κυπριακή τραπεζική αγορά είναι µία σχετικά αναπτυγµένη αγορά, ο ρυθµός ανάπτυξης
της οποίας έχει σταθεροποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Για το λόγο αυτό τα τελευταία χρόνια δόθηκε ιδιαίτερη
έµφαση στην ανάπτυξη των εργασιών του εξωτερικού, οι οποίες αποτελούν αυξανόµενο ποσοστό των
εργασιών του Οµίλου.
Ελλάδα
Ο Όµιλος στην Ελλάδα ο οποίος πέραν από τη Λαϊκή Τράπεζα (Ελλάς) Α.Ε. πλαισιώνεται και από έξι
θυγατρικές εταιρείες, προσφέρει ένα ευρύ φάσµα χρηµατοοικονοµικών προϊόντων και υπηρεσιών µε
δραστηριότητες που καλύπτουν, εκτός από τον καθαρά τραπεζικό χώρο, τους τοµείς του leasing και του
factoring, τις τραπεζασφάλειες, τη ναυτιλία, αλλά και τον επενδυτικό τοµέα. Η Ελλάδα αντιπροσωπεύει
ποσοστό 31% των χορηγήσεων του Οµίλου στις 31 ∆εκεµβρίου 2005.
Η Marfin Popular Bank κατέχει περίπου το 80% της Λαϊκής Τράπεζας (Ελλάς) Α.Ε..
Η Λαϊκή Τράπεζα (Ελλάς) Α.Ε. προσφέρει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της µέσω ενός συνεχώς
επεκτεινόµενου δικτύου καταστηµάτων το οποίο ανέρχεται σήµερα σε 56 καταστήµατα, µε 29 καταστήµατα
στην Αττική και 27 καταστήµατα σε 22 µεγάλες πόλεις, παρέχοντας ευρεία γεωγραφική κάλυψη. Ο Όµιλος
εργοδοτούσε στην Ελλάδα 899 άτοµα στις 30 Σεπτεµβρίου 2006.
Η Λαϊκή Τράπεζα (Ελλάς) Α.Ε., πέρα από το δίκτυο καταστηµάτων το οποίο διαθέτει, έχει επενδύσει στον
τοµέα των εναλλακτικών καναλιών εξυπηρέτησης, µε τη δηµιουργία της Laiki eBank, η οποία προσφέρει τη

12

Πηγή: Στοιχεία Οµίλου, Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (µε στοιχεία ∆εκεµβρίου 2005, εξαιρουµένων των συνεργατικών πιστωτικών
ιδρυµάτων).
13
Πηγή: Στοιχεία Οµίλου, Σύνδεσµος Ασφαλιστικών Εταιρειών.
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δυνατότητα στους πελάτες της να πραγµατοποιούν τις συναλλαγές τους οποιαδήποτε στιγµή και από
οπουδήποτε, µε τη χρήση των ATMs, των offsite ATMs, του διαδικτύου και της τηλετράπεζας.
Οι εργασίες του Οµίλου στην Ελλάδα χαρακτηρίζονται από πελατοκεντρική προσέγγιση, έχοντας ως
σταθερή επιδίωξη τόσο την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, όσο και τη δηµιουργία
µακροπρόθεσµων σχέσεων µε τους πελάτες. Παράλληλα, ιδιαίτερη έµφαση δίδεται στη συνεχή εκπαίδευση
και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού, αλλά και στη συνεχή αναβάθµιση των υποδοµών σε θέµατα
τεχνολογίας και διαχείρισης κινδύνων, σε στενή συνεργασία µε το µητρικό Όµιλο.
Όσον αφορά την ανάπτυξη των εργασιών στην Ελλάδα, στόχος αποτελεί τόσο η συνεχής και δυναµική
ανάπτυξη των µεγεθών, µε έµφαση στους τοµείς της Λιανικής Τραπεζικής και των Μικροµεσαίων
Επιχειρήσεων, όπου τα περιθώρια κέρδους είναι υψηλότερα, όσο και η συνεχής αύξηση της κερδοφορίας.
Στα πλαίσια αυτά, η στρατηγική της Λαϊκής Τράπεζας (Ελλάς) Α.Ε. επικεντρώνεται στα εξής:
!

Συνεχή ανάπτυξη του δικτύου καταστηµάτων,

!

Συνεχή εµπλουτισµό της γκάµας των προσφερόµενων προϊόντων και υπηρεσιών, µε ανταγωνιστική
τιµολόγηση που αντανακλά τους αναλαµβανόµους κινδύνους, µε έµφαση στους τοµείς της Λιανικής
Τραπεζικής, των καταθέσεων, των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων, όπως και στους τοµείς των
τραπεζοασφαλειών, του leasing και του factoring,

!

Μετατροπή των καταστηµάτων σε σηµεία πώλησης όλων των προϊόντων, τόσο της Τράπεζας, όσο και
των θυγατρικών εταιρειών στην Ελλάδα,

!

Συνεχή βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και παραγωγικότητας,

!

∆ιατήρηση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων σε υψηλά επίπεδα, µέσω της συνεχούς
έµφασης σε θέµατα διαχείρισης κινδύνων,

!

Συνεχή ενδυνάµωση της παρουσίας των θυγατρικών εταιρειών στους τοµείς του leasing, factoring, των
αµοιβαίων κεφαλαίων, όπως και στις ασφάλειες ζωής και γενικού κλάδου και περαιτέρω αξιοποίηση
των συνεργειών µέσα στον Όµιλο.

Σηµειώνεται ότι η Ελληνική αγορά θεωρείται µία αναπτυσσόµενη τραπεζική αγορά µε ρυθµούς πιστωτικής
επέκτασης αρκετά µεγαλύτερους από τον Ευρωπαϊκό µέσο όρο. Από την ίδρυσή της το 1992, η Λαϊκή
Τράπεζα (Ελλάς) Α.Ε., σύµφωνα µε τα στοιχεία ∆εκεµβρίου 2005, έχει ήδη αποκτήσει µερίδιο αγοράς
14
14
περίπου 1,71% στις καταθέσεις και 1,63% στις χορηγήσεις.
Στις 7 Ιουλίου 2006 ο Όµιλος ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας για συγχώνευση των τραπεζικών
εργασιών Ελλάδας µεταξύ της Marfin Bank A.T.E., της Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε. και της Λαϊκής Τράπεζας
(Ελλάς) Α.Ε., µετά από απόφαση των ∆ιοικητικών τους Συµβουλίων. Ως ηµεροµηνία µετασχηµατισµού
η
ορίσθηκε η 31 ∆εκεµβρίου 2006.
Σύµφωνα µε την ίδια ανακοίνωση, η διαδικασία της συγχώνευσης περιλαµβάνει την απορρόφηση των
εργασιών της Λαϊκής Τράπεζας (Ελλάς) Α.Ε. και της Marfin Bank A.T.E. από την Εγνατία Τράπεζα Α.Ε. η
οποία είναι εισηγµένη στο Χ.Α..
Της πιο πάνω απόφασης είχε προηγηθεί απόφαση των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των εταιρειών Επενδυτική
Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε. (θυγατρική της Marfin Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών) και Εγνατία Finance
Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. (θυγατρική της Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε.) στις 30 Ιουνίου 2006 για έναρξη της διαδικασίας
συγχωνεύσεως δι΄ απορροφήσεως της Εγνατία Finance Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. από την Επενδυτική Τράπεζα
Ελλάδος Α.Ε. και µε ηµεροµηνία µετασχηµατισµού τις 30 Ιουνίου 2006.

14

Πηγή: Στοιχεία Οµίλου, Τράπεζα της Ελλάδος, µε στοιχεία ∆εκεµβρίου 2006.
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Ηνωµένο Βασίλειο
Ό Όµιλος δραστηριοποιείται στο Ηνωµένο Βασίλειο από το 1974 και διαθέτει σήµερα πέντε καταστήµατα
από τα οποία τα τέσσερα βρίσκονται στο Λονδίνο και ένα στο Μπίρµιγχαµ, σε περιοχές που παρουσιάζουν
µεγάλη συγκέντρωση Κυπρίων και Ελλήνων αποδήµων, στους οποίους επικεντρώνεται ο Όµιλος. Ο
Όµιλος εργοδοτούσε στο Ηνωµένο Βασίλειο 156 άτοµα στις 30 Σεπτεµβρίου 2006. Το Ηνωµένο Βασίλειο
αντιπροσωπεύει ποσοστό 8,0% των χορηγήσεων του Οµίλου στις 31 ∆εκεµβρίου 2005.
Στόχος στο Ηνωµένο Βασίλειο, είναι η περαιτέρω ανάπτυξη εργασιών, σε τοµείς όπως η ιδιωτική τραπεζική
και η διαχείριση κεφαλαίων και η αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει η ηλεκτρονική τραπεζική. Η
στρατηγική αγοράς του Οµίλου στο Ηνωµένο Βασίλειο επικεντρώνεται στη δεύτερη και τρίτη γενιά Ελλήνων
και Κυπρίων αποδήµων και η διείσδυση σε άλλες εθνικές οµάδες ή επαγγελµατίες.
Τα κεντρικά γραφεία της Τράπεζας στο Ηνωµένο Βασίλειο µεταφέρθηκαν το Φεβρουάριο του 2005 σε νέα
κτίρια στην περιοχή Cavendish Square του κεντρικού Λονδίνου.
Αυστραλία
Καθοριστική εξέλιξη για τη διεθνή ανάπτυξη του Οµίλου ήταν η εγκαθίδρυση της Λαϊκής Τράπεζας
(Αυστραλίας) Λίµιτεδ στο τέλος Απριλίου του 2001. Ο Όµιλος διατηρούσε µέχρι τότε γραφείο
αντιπροσωπείας στη χώρα αυτή από το 1986. Η Αυστραλία αντιπροσωπεύει ποσοστό 4,0% των
χορηγήσεων του Οµίλου στις 31 ∆εκεµβρίου 2005.
Η Λαϊκή Τράπεζα (Αυστραλίας) Λίµιτεδ, άρχισε τη λειτουργία της µε πέντε (5) καταστήµατα. Σήµερα
διαθέτει εννιά (9) καταστήµατα, τέσσερα (4) στο Σίδνεϋ, τέσσερα (4) στη Μελβούρνη και ένα (1) στην
Αδελαϊδα. Στρατηγικός στόχος του Οµίλου είναι η περαιτέρω επέκταση του δικτύου σε έντεκα (11) µέχρι το
τέλος του 2007 και η περαιτέρω αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζει η ηλεκτρονική τραπεζική. Ο
Όµιλος εργοδοτούσε στην Αυστραλία 125 άτοµα στις 30 Σεπτεµβρίου 2006.
Η τραπεζική αγορά στην Αυστραλία είναι αναπτυγµένη και διαθέτει µία σηµαντική κοινότητα Κυπρίων και
Ελλήνων αποδήµων.
Guernsey
Ως µέρος της στρατηγικής του Οµίλου για διεθνή επέκταση, ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2005 η θυγατρική
τράπεζα Laiki Bank (Guernsey) Limited, στο νησί Guernsey, που βρίσκεται στο σύµπλεγµα νησιών
Channel Ιslands. Η νέα αυτή τράπεζα στόχο έχει να συµβάλει στην επέκταση του εύρους των
προσφερόµενων καταθετικών και άλλων επενδυτικών προϊόντων µε ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά και
φορολογικά πλεονεκτήµατα.
Σερβία
Η επέκταση του Οµίλου στη Σερβία µε την εξασφάλιση τον Ιανουάριο του 2006 του 90,43% του µετοχικού
κεφαλαίου της σερβικής τράπεζας Centrobanka A.D., η οποία µετονοµάστηκε σε Laiki Bank A.D., µέσω της
ολοκλήρωσης µε επιτυχία της δηµόσιας πρότασης που υποβλήθηκε για εξαγορά της πλειοψηφίας του
µετοχικού της κεφαλαίου είναι ένα πρώτο σηµαντικό βήµα στην αναδυόµενη αγορά των Βαλκανίων και
σηµατοδοτεί µια διαφοροποίηση στη στρατηγική που ακολουθούσε µέχρι σήµερα ο Όµιλος, δηλαδή να
λειτουργεί πλήρεις τραπεζικές µονάδες σε χώρες µε σηµαντική παρουσία ελληνικού και κυπριακού
στοιχείου.
Τον Αύγουστο του 2006, ο Όµιλος διενήργησε αύξηση κεφαλαίου ύψους €10εκ., το οποίο αύξησε και το
ποσοστό συµµετοχής του στη Laiki Bank A.D. στο 92,82%. Το Σεπτέµβριο του 2006, κατέθεσε δηµόσια
πρόταση για εξαγορά των εναποµείναντων µετοχών. Ο Όµιλος εξασφάλισε ακόµη 61.058 µετοχές µε
συνολικό αντίτιµο €1.3εκ.. Το ποσοστό του Οµίλου στην Laiki Bank A.D. ανέρχεται σήµερα στο 95,23%.
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Η Laiki Bank A.D. ιδρύθηκε το 1980 και έχει ως έδρα της το Βελιγράδι. Προσφέρει ένα πλήρες φάσµα
τραπεζικών εργασιών. ∆ιαθέτει 5 καταστήµατα, 3 επιχειρηµατικές µονάδες (business units) και 22
υποκαταστήµατα. Στις 30 Σεπτεµβρίου 2006 διέθετε χορηγήσεις της τάξης των €56,3εκ. και καταθέσεις της
15
τάξης των €37,9εκ.. Εργοδοτεί 272 υπαλλήλους .
Σηµειώνεται ότι η Σερβία είναι µία χώρα µε πληθυσµό 9,4εκ. κατοίκους και κατά κεφαλή ΑΕΠ ύψους $3.456
το 2005. Το ίδιο έτος ο ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ ανήλθε στο 6,3%. Το ποσοστό τραπεζικών χορηγήσεων
16
ως ποσοστό του ΑΕΠ ανερχόταν κατά το 2005 σε 24,8% , ποσοστό ιδιαίτερα χαµηλό σε σύγκριση µε
χώρες µε πιο ανεπτυγµένα τραπεζικά συστήµατα.
Λαµβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η τραπεζική αγορά στη Σερβία µπορεί να χαρακτηρισθεί ως µία
αναπτυσσόµενη αγορά µε αναµενόµενους ψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης και προοπτικές, έχοντας βέβαια τις
ιδιαίτερες δυσκολίες µίας αναπτυσσόµενης αγοράς.
Γραφεία Αντιπροσωπείας
Η Τράπεζα διαθέτει πέντε Γραφεία Αντιπροσωπείας σε τέσσερις χώρες: Η.Π.Α. (Νέα Υόρκη), Καναδάς
(Τορόντο και Μόντρεαλ), Νότιος Αφρική (Johannesburg), και Ρωσία (Μόσχα). Ο Όµιλος εργοδοτούσε στα
Γραφεία Αντιπροσωπείας 16 άτοµα στις 30 Σεπτεµβρίου 2006.
Τα Γραφεία Αντιπροσωπείας παρέχουν ενηµέρωση, πληροφορίες και πρόσβαση σε όλο το φάσµα των
προϊόντων και υπηρεσιών του Οµίλου. Ειδικότερα, τα Γραφεία Αντιπροσωπείας στις Η.Π.Α., τον Καναδά
και τη Νότιο Αφρική επικεντρώνονται µε µεγάλη επιτυχία στην ενηµέρωση των Ελλήνων και Κυπρίων
οµογενών στις χώρες αυτές.
Η λειτουργία των Γραφείων Αντιπροσωπείας τόσο στη Νέα Υόρκη, το σηµαντικότερο χρηµατοοικονοµικό
κέντρο του κόσµου, όσο και στο Τορόντο και στο Μόντρεαλ του Καναδά, δίδει ευκαιρίες στον Όµιλο για
αµφίδροµη προώθηση των υπηρεσιών του σε εταιρείες από τη Βόρειο Αµερική που ενδιαφέρονται για την
επέκταση των δραστηριοτήτων τους ή αναζητούν ευκαιρίες για επενδύσεις στην Κύπρο και στην Ελλάδα ή
σε κυπριακές και ελληνικές εταιρείες που ενδιαφέρονται για προώθηση των δραστηριοτήτων τους στη
Βόρειο Αµερική.
Τo Γραφείo Αντιπροσωπείας στη Μόσχα συµβάλλει θετικά στις σχέσεις της Marfin Popular Bank µε
σηµαντικές εταιρείες που προέρχονται από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και δραστηριοποιούνται στην
Κύπρο σε διεθνή βάση ή ενδιαφέρονται για ανάπτυξη επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και διεθνών
εργασιών στην Κύπρο και στην Ελλάδα.
Πρόσβαση σε Άλλες Αγορές
Η Τράπεζα έχει αναπτύξει µεγάλο δίκτυο ανταποκριτριών τραπεζών και έχει συνάψει ειδικές συµφωνίες µε
επιλεγµένες τράπεζες διεθνώς. Μέσω των συνεργασιών της, η Τράπεζα εξασφαλίζει την πρόσβαση του
πελατολογίου της σε ένα µεγάλο αριθµό ξένων αγορών και πετυχαίνει ελκυστικούς όρους συνεργασίας.
4.5
4.5.1

Oργανωτική ∆ιάρθρωση / ∆οµή Οµίλου
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΟΥ

Πιο κάτω παρουσιάζεται το οργανόγραµµα / δοµή τoυ Οµίλου κατά την ηµεροµηνία του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου. Σηµειώνεται ότι δεν περιλαµβάνονται οι ανενεργές (dormant) και οι συνδεδεµένες
εταιρείες.
15
16

Πηγή: Marfin Popular Bank, µε στοιχεία 30 Σεπτεµβρίου 2006.
Στατιστικά στοιχεία για το έτος 2005. Πηγή: National Bank of Serbia.
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MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΚΥΠΡΟΣ
57%

Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ.
∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ

100%

Λαϊκή Τράπεζα (Αυστραλίας) Λτδ

100%
100%

Λαϊκή Χρηµατιστηριακή Ε.Π.Ε.Υ. Λτδ

Laiki Bank (Guernsey) Ltd

100%

Λαϊκή Ε.∆.Α.Κ. και
∆ιαχείρισης Κεφαλαίων Λτδ

95%

Laiki Bank A.D.
100%
100%

80%

Λαϊκή Τράπεζα (Ελλάς) Α.Ε.

Λαϊκή Φάκτορς Λτδ
Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα
(Χρηµατοδοτήσεις) Λτδ
100%

100%

Λαϊκή Φάκτοριγκ A.E.

Labancor Ltd

Λαϊκή Ζωής Α.Ε.

Auction Yard Ltd

100%

100%
98%

100%

Λαϊκή Α.Ε.∆.Α.Κ.

Λαϊκή Λευκοθέα Σέντερ Λτδ

100%

100%

Λαϊκή Πρακτορειακή Ασφαλειών Ε.Π.Ε.

Laiki Bank (Nominees) Ltd

96%

100%

Λαϊκή Άτταλος Α.Χ.Ε.

Laiki Cyprialife Ltd

100%
Λαϊκή Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις A.E.

LCL Cavendish Place
Properties Ltd

100%

100%

Cyprialife Ltd
100%

Πανευρωπαϊκή Ασφαλιστική
Εταιρεία Λτδ
100%

Λαϊκή Ασφαλιστική Λτδ
100%

Laiki Insurance Agencies Ltd
Laiki Brokers (Insurance &
Consultancy Services) Ltd
100%
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100%

Φιλική Ασφαλιστική Εταιρεία Λτδ
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4.5.2

KΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Στον πιο κάτω πίνακα παρατίθενται οι θυγατρικές και συνδεδεµένες εταιρείες του Οµίλου, µε εξαίρεση
αυτές που είναι ανενεργές (dormant).
Όνοµα Εταιρείας

∆ραστηριότητες

Χώρα
Σύστασης

%
Οµίλου*

Θυγατρικές εταιρείες Κύπρου
Laiki Cyprialife Ltd

Ασφάλειες ζωής

Κύπρος

100%

Λαϊκή Ασφαλιστική Λτδ

Ασφάλειες γενικού κλάδου

Κύπρος

100%

Laiki Brokers (Insurance & Consultancy Services)

Ασφαλιστικοί αντιπρόσωποι

Κύπρος

100%

Laiki Insurance Agencies Ltd

Ασφαλιστικοί αντιπρόσωποι

Κύπρος

100%

Φιλική Ασφαλιστική Εταιρεία Λτδ

Επενδυτική εταιρεία

Κύπρος

100%

Πανευρωπαϊκή Ασφαλιστική Εταιρεία Λτδ

Επενδυτική εταιρεία

Κύπρος

100%

Cyprialife Ltd

Επενδυτική εταιρεία

Κύπρος

100%

Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα (Χρηµατοδοτήσεις) Λτδ

Χρηµατοδοτήσεις

Κύπρος

100%

Λαϊκή Φάκτορς Λτδ

Φάκτοριγκ και προεξόφληση τιµολογίων

Κύπρος

100%

Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ

Τραπεζίτες επενδύσεων

Κύπρος

57%

Λαϊκή Χρηµατιστηριακή Ε.Π.Ε.Υ. Λτδ

Χρηµατιστηριακά

Κύπρος

57%

Λαϊκή Ε.∆.Α.Κ. και ∆ιαχείρισης Κεφαλαίων Λτδ

∆ιαχείριση κεφαλαίων

Κύπρος

57%

Λαϊκή Λευκοθέα Σέντερ Λτδ

Ανάπτυξη ακινήτων

Κύπρος

100%

Labancor Ltd

Ανάπτυξη ακινήτων

Κύπρος

100%

LCL Cavendish Place Properties Ltd

Ανάπτυξη ακινήτων

Κύπρος

100%

Auction Yard Ltd

∆ηµοπρασίες

Κύπρος

100%

Laiki Bank (Nominees) Ltd

Υπηρεσίες καταπιστεύµατος

Κύπρος

100%

Λαϊκή Τράπεζα (Ελλάς) Α.Ε.

Τραπεζικές εργασίες

Ελλάδα

80%

Λαϊκή Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε.

Χρηµατοδοτικές µισθώσεις

Ελλάδα

80%

Λαϊκή Φάκτοριγκ Α.Ε.

Φάκτοριγκ και προεξόφληση τιµολογίων

Ελλάδα

80%

Λαϊκή Α.Ε.∆.Α.Κ.

∆ιαχείριση αµοιβαίων κεφαλαίων

Ελλάδα

78%

Λαϊκή ΑΤΤΑΛΟΣ Α.Χ.Ε.

Χρηµατιστηριακά

Ελλάδα

77%

Λαϊκή Ζωής Α.Ε.

Ασφάλειες ζωής

Ελλάδα

80%

Λαϊκή Πρακτορειακή Ασφαλειών Ε.Π.Ε.

Ασφαλιστικοί αντιπρόσωποι

Ελλάδα

80%

Λαϊκή Τράπεζα (Αυστραλίας) Λτδ

Τραπεζικές εργασίες

Αυστραλία

100%

Laiki Bank (Guernsey) Ltd

Tραπεζικές εργασίες

Guernsey

100%

Laiki Bank A.D.

Tραπεζικές εργασίες

Σερβία

95%

Κύπρος

30%

Ltd (πρώην Aeolos Insurance Ltd)

Θυγατρικές εταιρείες Εξωτερικού

Συνδεδεµένες εταιρείες
JCC Payments Systems Ltd

Επεξεργασία συναλλαγών πιστωτικών καρτών

* Σύνολο ουσιαστικής άµεσης και έµµεσης συµµετοχής (effective interest) στην πλησιέστερη µονάδα.

Σηµειώνεται ότι οι δραστηριότητες στο Ηνωµένο Βασίλειο διενεργούνται µέσω υποκαταστηµάτων που
ανήκουν στην Ιθύνουσα.
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4.6

Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες

4.6.1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο Όµιλος καταρτίζει ετήσιες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) / ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ), οι οποίες
δηµοσιοποιήθηκαν όπως προβλέπεται από την Κυπριακή νοµοθεσία. Για τα έτη 2002 - 2005 οι οικονοµικές
καταστάσεις έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές του Οµίλου, PricewaterhouseCoopers Limited, Λευκωσία.
Ο Όµιλος έχει, επίσης, καταρτίσει συνοπτικές µη ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για την
εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2006 µε βάση τα ∆ΠΧΠ / ∆ΛΠ και οι οποίες έχουν δηµοσιευθεί
όπως προβλέπεται από την Κυπριακή νοµοθεσία.
Σηµειώνεται ότι τα λογιστικά πρότυπα που απαιτούνται µε βάση τους περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών
Κύπρου Νόµους και Κανονισµούς είναι τα διεθνή (∆ΠΧΠ / ∆ΛΠ), τα οποία συνάδουν µε τις οδηγίες του
Συνδέσµου Εγκεκριµένων Λογιστών Κύπρου και του περί Εταιρειών Νόµου.
Οι πιο πάνω λογαριασµοί ενσωµατώνονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο µε τη µέθοδο της παραποµπής
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του Κανονισµού 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Οι λογαριασµοί θα είναι διαθέσιµοι για επιθεώρηση κατά τις συνήθεις εργάσιµες ηµέρες, µεταξύ
των ωρών 8:30 π.µ. µέχρι 12:00 π.µ., στο εγγεγραµµένο γραφείο της Τράπεζας για όλη την περίοδο ισχύος
του Ενηµερωτικού ∆ελτίου, καθώς και στο διαδικτυακό χώρο του Οµίλου (www.laiki.com).
Οι πιο κάτω επιλεγµένες συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες θα πρέπει να διαβαστούν σε
συνάρτηση µε τους πλήρεις ετήσιους ελεγµένους λογαριασµούς και τις εκθέσεις ελεγκτών για τα υπό
αναφορά έτη. Οι ελεγκτές της Τράπεζας δεν έχουν εκφράσει οποιαδήποτε επιφύλαξη ή άρνηση γνώµης
στις εκθέσεις τους για τα υπό αναφορά έτη.
4.6.1.1

Συνοπτικά Οικονοµικά Στοιχεία για τα Έτη 2002 και 2003

Τα πιο κάτω συνοπτικά στοιχεία για τα έτη 2002 και 2003 βασίζονται στις ετήσιες ελεγµένες ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου, οι οποίες έχουν συνταχθεί µε βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) / ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ) και έχουν δηµοσιευθεί
όπως προβλέπεται από την Κυπριακή νοµοθεσία.
Σηµειώνεται ότι τα ποσά του 2002 παρουσιάζονται µετά από αναπροσαρµογές που έγιναν για να συνάδουν
µε τις αλλαγές στην παρουσίαση των λογαριασµών του 2003. Τα ποσά του 2002 παρουσιάζονται, επίσης,
µετά από αναπροσαρµογή στον υπολογισµό της αξίας συµβολαίων σε ισχύ των ασφαλειών κλάδου ζωής, η
οποία διενεργήθηκε κατά την ετοιµασία των λογαριασµών του 2003.
η

Όπως επεξηγείται στο Μέρος 4.6.1.2 ο Όµιλος εφάρµοσε από την 1 Ιανουαρίου 2005 νέα και
αναθεωρηµένα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που
σχετίζονται µε τις δραστηριότητές του. Τα ποσά που παρουσιάζονται πιο κάτω για τα έτη 2002 και 2003 δεν
έχουν αναπροσαρµοστεί αναφορικά µε την υιοθέτηση των Προτύπων αυτών.
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤA ΕΤH ΠΟΥ ΕΛΗΞAN ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ 2003
Μη αναπροσαρµοσµένα ποσά
2003

2002

£ ‘000

£ ‘000

Έσοδα από τόκους

262.371

273.041

Έξοδα από τόκους

(132.231)

(150.555)

130.140

122.486

Έσοδα από δικαιώµατα και προµήθειες

47.344

44.070

Έξοδα από δικαιώµατα και προµήθειες

(2.417)

(2.707)

Καθαρά έσοδα από δικαιώµατα και προµήθειες

44.927

41.363

Καθαρά έσοδα από τόκους

Έσοδα από εµπορία συναλλάγµατος

11.034

12.370

Ζηµιά από διάθεση και επανεκτίµηση αξιών

(2.071)

(12.097)

Άλλα έσοδα

12.162

9.661

Έσοδα από εργασίες

196.192

173.783

Έξοδα προσωπικού

(81.038)

(77.267)

Αποσβέσεις

(15.338)

(13.274)

Άλλα λειτουργικά έξοδα

(33.865)

(31.817)

Κέρδος πριν από την πρόβλεψη για αποµείωση των χορηγήσεων
Πρόβλεψη για αποµείωση των χορηγήσεων

65.951

51.425

(49.588)

(53.845)

Κέρδος/(ζηµιά) πριν από την αποµείωση επενδύσεων διαθέσιµων προς
πώληση

16.363

(2.420)

Αποµείωση επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση

(2.500)

(47.149)

1.233

1.302

Κέρδος/(ζηµιά) πριν από τη φορολογία

15.096

(48.267)

Φορολογία

(5.764)

(4.718)

9.332

(52.985)

179

1.701

9.511

(51.284)

3,1

(17,0)

Μερίδιο κέρδους από συνδεδεµένες εταιρείες πριν από τη φορολογία

Κέρδος/(ζηµιά) µετά τη φορολογία
Συµφέρον µειοψηφίας
Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) που αναλογεί στους µετόχους της Τράπεζας
Κέρδος/(ζηµιά) ανά µετοχή - σεντ
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ 2003
Μη αναπροσαρµοσµένα ποσά
2003

2002

£ ‘000

£ ‘000

Ενεργητικό
Μετρητά και καταθέσεις µε Κεντρικές Τράπεζες

328.713

413.131

Οφειλές από άλλες τράπεζες

724.126

619.740

Επενδύσεις προς εµπορία
Χορηγήσεις
Εταιρικά οµόλογα και χρεόγραφα
Κρατικά χρεόγραφα και γραµµάτια δηµοσίου
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση

22.466

25.679

3.123.582

2.913.825

4.462

-

261.100

371.967

23.194

28.725

Επενδύσεις που κρατούνται µέχρι τη λήξη τους

323.241

253.720

Άλλοι λογαριασµοί ενεργητικού

115.876

101.652

17.874

14.721

Φόροι εισπρακτέοι
Επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες

9.434

8.390

Άυλα στοιχεία ενεργητικού

35.776

41.412

Ακίνητα και εξοπλισµός

85.630

85.278

5.075.474

4.878.240

Σύνολο ενεργητικού
Υποχρεώσεις
Οφειλές σε άλλες τράπεζες
Καταθέσεις πελατών
∆άνειο από κοινοπραξία τραπεζών
Άλλοι λογαριασµοί παθητικού
Φόροι πληρωτέοι
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις για ωφελήµατα αφυπηρέτησης

∆ανειακό κεφάλαιο
Συµφέρον µειοψηφίας

114.223

127.840

4.148.060

4.010.462

69.597

68.364

129.437

148.584

11.958

10.882

5.448

6.502

71.878

59.602

4.550.601

4.432.236

215.068

148.723

29.393

26.039

152.450

151.819

2.949

2.385

125.013

117.038

280.412

271.242

5.075.474

4.878.240

Κεφάλαιο και αποθεµατικά
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο
Αποθεµατικά

Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΓΙΑ ΤA ΕΤH ΠΟΥ ΕΛΗΞAN ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ 2003
Μη αναπροσαρµοσµένα ποσά

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου

2003

2002

£ ‘000

£ ‘000

271.242

297.892

(5.531)

(20.792)

1.391

971

Επανεκτίµηση επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση
Επανεκτίµηση ακινήτων

39

2.038

Μεταφορά αποθεµατικών επανεκτίµησης στην κατάσταση λογαριασµού
αποτελεσµάτων λόγω πώλησης ακινήτων

Αναβαλλόµενη φορολογία

(215)

(28)

Αποµείωση επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση

2.500

47.149

280

(70)

Συναλλαγµατικές διαφορές για το έτος
Καθαρή (ζηµιά)/κέρδος που δεν έχει αναγνωριστεί στην κατάσταση
λογαριασµού αποτελεσµάτων
Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) που αναλογεί στους µετόχους της Τράπεζας

(1.536)

29.268

9.511

(51.833)

Αναπροσαρµογή προηγούµενου έτους

-
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Μέρισµα που πληρώθηκε

-

(9.007)

Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου

-

4.232

1.014

144

Αλλαγή στο µέρος κεφαλαίου που περιλαµβάνεται στα µετατρέψιµα
χρεόγραφα

208

(3)

Αναπροσαρµογή στην αξία µετοχών που εκδόθηκαν για εξαγορά της εταιρείας
Action Insurance Brokers Ltd

(27)

-

280.412

271.242

Μετατροπή χρεογράφων

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου

4.6.1.2

Συνοπτικά Οικονοµικά Στοιχεία για τα Έτη 2004 και 2005

Τα πιο κάτω συνοπτικά στοιχεία για τα έτη 2004 και 2005 βασίζονται στις ετήσιες ελεγµένες ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου, οι οποίες έχουν συνταχθεί µε βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) / ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ) και έχουν δηµοσιευθεί
όπως προβλέπεται από το νόµο.
η

Σηµειώνεται ότι από την 1 Ιανουαρίου 2005, ο Όµιλος υιοθέτησε νέα και αναθεωρηµένα ∆ιεθνή Λογιστικά
Πρότυπα και ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης τα οποία σχετίζονται µε τις εργασίες
του. Ως συνέπεια της υιοθέτησης των Προτύπων αυτών ο λογαριασµός αποτελεσµάτων για το έτος 2004
και ο ισολογισµός στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 έχουν αναπροσαρµοστεί.
η

Τα Πρότυπα που υιοθετήθηκαν από τον Όµιλο από την 1 Ιανουαρίου 2005 είναι:
∆ΛΠ 1 (αναθεωρηµένο 2003) Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων
∆ΛΠ 8 (αναθεωρηµένο 2003) Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιµήσεων και Λάθη
∆ΛΠ 10 (αναθεωρηµένο 2003) Γεγονότα µετά την Ηµεροµηνία του Ισολογισµού
∆ΛΠ 16 (αναθεωρηµένο 2003) Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
∆ΛΠ 17 (αναθεωρηµένο 2003) Μισθώσεις
∆ΛΠ 21 (αναθεωρηµένο 2003) Οι Επιδράσεις Μεταβολών των Τιµών Συναλλάγµατος
∆ΛΠ 24 (αναθεωρηµένο 2003) Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών
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∆ΛΠ 27 (αναθεωρηµένο 2003) Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις
∆ΛΠ 28 (αναθεωρηµένο 2003) Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις
∆ΛΠ 31 (αναθεωρηµένο 2003) Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες
∆ΛΠ 32 (αναθεωρηµένο 2003) Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Πληροφόρηση και Παρουσίαση
∆ΛΠ 33 (αναθεωρηµένο 2003) Κέρδη ανά Μετοχή
∆ΛΠ 36 (αναθεωρηµένο 2004) Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων Ενεργητικού
∆ΛΠ 38 (αναθεωρηµένο 2004) Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
∆ΛΠ 39 (αναθεωρηµένο 2003) Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση
∆ΛΠ 39 (αναθεώρηση 2005) Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση – Επιλογή της
Εύλογης Αξίας
∆ΛΠ 40 (αναθεωρηµένο 2003) Επενδύσεις σε Ακίνητα
∆ΠΧΠ 2 (έκδοση 2004) Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία Μετοχών
∆ΠΧΠ 3 (έκδοση 2004) Συνενώσεις Επιχειρήσεων
∆ΠΧΠ 4 (έκδοση 2004) Ασφαλιστήρια Συµβόλαια
∆ΠΧΠ 5 (έκδοση 2004) Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και
∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες
Η υιοθέτηση των πιο πάνω Προτύπων δεν είχε ουσιώδη επίδραση στις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις εκτός από όσα αναφέρονται πιο κάτω:
(α)

Η υιοθέτηση του ∆ΠΧΠ 3 (έκδοση 2004) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και του ∆ΛΠ 36
(αναθεωρηµένο 2004) «Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων Ενεργητικού» είχε ως
αποτέλεσµα την αλλαγή της λογιστικής αρχής για την υπεραξία.
Μέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2004, η υπεραξία:
!

!

Αποσβενόταν µε βάση τη σταθερή µέθοδο µε ισόποσες ετήσιες επιβαρύνσεις ως ακολούθως:
#

Αναφορικά µε υπεραξία που προέκυψε από την εξαγορά και αύξηση στο ποσοστό
συµµετοχής σε θυγατρικές εταιρείες στο εξωτερικό σε διάστηµα 10 χρόνων.

#

Αναφορικά µε υπεραξία που προέκυψε από την εξαγορά του ασφαλιστικού οµίλου
Πανευρωπαϊκής σε διάστηµα 12 χρόνων.

Ελεγχόταν για ένδειξη αποµείωσης σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού.

Από 1 Ιανουαρίου 2005:
!

Ο Όµιλος σταµάτησε την απόσβεση της υπεραξίας.

!

Η συσσωρευµένη απόσβεση στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 έχει απαλειφθεί µε αντίστοιχη µείωση του
κόστους της υπεραξίας.

!

Η υπεραξία ελέγχεται για αποµείωση σε ετήσια βάση κάθε 31 ∆εκεµβρίου και όποτε υπάρχει
ένδειξη αποµείωσης.

(β)

Ο Όµιλος επανεξέτασε την εκτιµηµένη ωφέλιµη ζωή των άυλων περιουσιακών στοιχείων σύµφωνα
µε τις πρόνοιες του ∆ΛΠ 38 (αναθεωρηµένο 2004) «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία». ∆εν υπήρξαν
αναπροσαρµογές λόγω αυτής της επανεξέτασης.

(γ)

Με την υιοθέτηση του ∆ΛΠ 39 (αναθεωρηµένο 2003) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και
Επιµέτρηση», ο Όµιλος επαναξιολόγησε την ταξινόµηση των επενδύσεων και µετέφερε
συγκεκριµένες επενδύσεις από τις κατηγορίες «Εταιρικά Οµόλογα και Χρεόγραφα» και «Επενδύσεις
που κρατούνται µέχρι τη λήξη τους» στην κατηγορία «Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία
∆ιαθέσιµα προς Πώληση». Σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις του Προτύπου, η µεταφορά των
55
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επενδύσεων εφαρµόστηκε αναδροµικά. Η αναπροσαρµογή προηγούµενου έτους ύψους £258.000
που έγινε στα αποθεµατικά δίκαιης αξίας χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων
προς πώληση σχετίζεται µε αυτές τις µεταφορές.
(δ)

Ο Όµιλος υιοθέτησε το ∆ΛΠ 39 (αναθεώρηση 2005) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και
η
Επιµέτρηση – Επιλογή της Εύλογης Αξίας» από 1 Ιανουαρίου 2005.

(ε)

Το ∆ΛΠ 24 (αναθεωρηµένο 2003) «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών» επηρέασε την
αναγνώριση συγγενικών µερών και άλλες γνωστοποιήσεις σχετικά µε συγγενικά µέρη.

(στ)

Η υιοθέτηση του ∆ΠΧΠ 4 (έκδοση 2004) «Ασφαλιστήρια Συµβόλαια» είχε ως αποτέλεσµα αλλαγές
στην παρουσίαση σχετικά µε ασφαλιστήρια συµβόλαια. Οι αλλαγές στην παρουσίαση έγιναν
αναδροµικά και ο Όµιλος αναπροσάρµοσε όλες τις συγκριτικές πληροφορίες για να συνάδουν µε τις
πρόνοιες του Προτύπου αυτού.

Όλες οι αλλαγές στις λογιστικές αρχές έχουν γίνει σύµφωνα µε τις µεταβατικές πρόνοιες του σχετικού
Προτύπου.
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤA ΕΤH ΠΟΥ ΕΛΗΞAN ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ 2005
2005

17

2004

£ ‘000

£ ‘000

Έσοδα από τόκους

358.868

302.153

Έξοδα από τόκους

(185.600)

(147.694)

173.268

154.459

Καθαρά έσοδα από τόκους
Έσοδα από δικαιώµατα και προµήθειες

53.689

51.333

Έξοδα από δικαιώµατα και προµήθειες

(2.984)

(2.949)

Καθαρά έσοδα από δικαιώµατα και προµήθειες

50.705

48.384

738

(6.014)

Έσοδα από εµπορία συναλλάγµατος

Κέρδος/(ζηµιά) από διάθεση και επανεκτίµηση αξιών

12.234

12.146

Άλλα έσοδα

20.564

14.148

Έσοδα από εργασίες

257.509

223.123

Έξοδα προσωπικού

(94.128)

(85.955)

Αποσβέσεις και αποµείωση υπεραξίας

(19.653)

(16.843)

Λειτουργικά έξοδα

(37.545)

(36.856)

Κέρδος πριν από την πρόβλεψη για αποµείωση των χορηγήσεων

106.183

83.469

Πρόβλεψη για αποµείωση των χορηγήσεων

(46.398)

(46.949)

59.785

36.520

-

(4.942)

1.420

1.313

61.205

32.891

(17.305)

(11.440)

43.900

21.451

1.139

351

42.761

21.100

43.900

21.451

14,0

6,9

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

Κέρδος ανά µετοχή - σεντ

17

Αναπροσαρµοσµένα ποσά.
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ 2005
2005
£ ‘000

18

2004

£ ‘000

Περιουσιακά στοιχεία
Μετρητά και καταθέσεις µε Κεντρικές Τράπεζες
Οφειλές από άλλες τράπεζες
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των
αποτελεσµάτων
Χορηγήσεις
Απαιτήσεις από αντασφαλιστές
Εταιρικά οµόλογα και χρεόγραφα

432.091

471.569

1.365.173

945.680

172.890

124.214

3.995.698

3.490.148

15.817

13.702

6.303

6.967

Κρατικά χρεόγραφα και γραµµάτια δηµοσίου

339.005

202.151

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση

544.546

385.248

Άλλα περιουσιακά στοιχεία

77.874

67.102

Φόροι εισπρακτέοι

10.490

9.747

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις

1.776

1.314

Επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες

5.880

4.935

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

46.246

54.128

Επενδύσεις σε ακίνητα

15.110

-

Ακίνητα και εξοπλισµός

89.832

101.224

7.118.731

5.878.129

122.538

69.722

5.726.421

4.636.846

171.833

173.836

Υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων συµβολαίων

256.367

231.498

Άλλες υποχρεώσεις

126.857

110.456

15.063

9.483

7.290

8.192

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
Υποχρεώσεις
Οφειλές σε άλλες τράπεζες
Καταθέσεις πελατών
Οµολογιακά δάνεια

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις για ωφελήµατα αφυπηρέτησης

∆ανειακό κεφάλαιο

96.634

83.887

6.523.003

5.323.920

213.154

214.124

153.648

152.450

4.843

2.949

188.348

149.782

346.839

305.181

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

18
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35.735

34.904

382.574

340.085

7.118.731

5.878.129

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΓΙΑ ΤA ΕΤH ΠΟΥ ΕΛΗΞAN ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ 2005
2005

19

2004

£ ‘000

£ ‘000

340.085

310.018

Επανεκτίµηση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς
πώληση

4.335

(3.668)

Επανεκτίµηση ακινήτων

(168)

3.389

74

(895)

Μεταφορά αποθεµατικών δίκαιης αξίας στην κατάσταση λογαριασµού
αποτελεσµάτων

-

(371)

Αποµείωση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς
πώληση

-

4.942

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου

Αναβαλλόµενη φορολογία

Άµυνα σε λογιζόµενη διανοµή

(11)

-

Συναλλαγµατικές διαφορές για το έτος

387

(58)

-

5.277

4.617

8.616

Αλλαγή στο συµφέρον µειοψηφίας από έκδοση µετοχών και εξαγορά µεριδίου
στη Λαϊκή Τράπεζα (Ελλάς) Α.Ε.
Καθαρό κέρδος που αναγνωρίστηκε στα ίδια κεφάλαια
Κέρδος έτους

43.900

21.451

Σύνολο αναγνωρισµένων κερδών

48.517

30.067

Μέρισµα που πληρώθηκε

(9.120)

-

Επανεπένδυση µερίσµατος

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου

19
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3.092

-

(6.028)

-

382.574

340.085
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4.6.1.3

Συνοπτικά Οικονοµικά Στοιχεία για την Εννιαµηνία που Έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2006

Τα στοιχεία για την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2006 βασίζονται στις συνοπτικές µη
ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου για την εννιαµηνία που έληξε στις 30
Σεπτεµβρίου 2006.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006
Εννιαµηνία

Εννιαµηνία

που έληξε

που έληξε

30/09/2006

30/09/2005

£ '000

£ '000

150.271

124.249

45.693

39.529

5.702

1.365

25.405

19.243

227.071

184.386

(118.605)

(110.772)

Κέρδος πριν από την πρόβλεψη για αποµείωση των χορηγήσεων

108.466

73.614

Πρόβλεψη για αποµείωση των χορηγήσεων

(32.530)

(34.124)

75.936

39.490

1.085

1.123

77.021

40.613

(12.020)

(9.241)

Κέρδος περιόδου

65.001

31.372

Συµφέρον µειοψηφίας

(2.388)

(889)

Καθαρό κέρδος που αναλογεί στους µετόχους της Τράπεζας

62.613

30.483

19,6

10,0

Καθαρά έσοδα από τόκους
Καθαρά έσοδα από δικαιώµατα και προµήθειες
Κέρδος από διάθεση και επανεκτίµηση αξιών
Έσοδα από εµπορία συναλλάγµατος και άλλα έσοδα
Έσοδα από εργασίες
Λειτουργικά έξοδα

Κέρδος πριν από το µερίδιο κέρδους από συνδεδεµένες εταιρείες
Μερίδιο κέρδους από συνδεδεµένες εταιρείες
Κέρδος πριν από τη φορολογία
Φορολογία

Κέρδος που αναλογεί στους µετόχους της Τράπεζας ανά µετοχή - σεντ
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006

30/09/2006
£ '000

31/12/2005
£ '000

Μετρητά και καταθέσεις µε Κεντρικές Τράπεζες
Οφειλές από άλλες τράπεζες

565.071
1.900.702

432.091
1.365.173

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω
των αποτελεσµάτων
Χορηγήσεις

211.626
4.540.732

172.890
3.995.698

244.503
690.686
143.365
6.965
57.010

339.005
544.546
127.370
5.880
46.246

91.874

89.832

8.452.534

7.118.731

226.272

122.538

6.527.434

5.726.421

Οµολογιακά δάνεια

173.141

171.833

Άλλες υποχρεώσεις

584.408

502.211

7.511.255

6.523.003

437.230

213.154

178.732

153.648

39.530

4.843

246.967

188.348

465.229

346.839

38.820

35.735

504.049

382.574

8.452.534

7.118.731

Περιουσιακά στοιχεία

Κρατικά χρεόγραφα και γραµµάτια δηµοσίου
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση
Άλλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Ακίνητα και εξοπλισµός
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
Υποχρεώσεις
Οφειλές σε άλλες τράπεζες
Καταθέσεις πελατών

∆ανειακό κεφάλαιο
Κεφάλαιο και αποθεµατικά που αναλογούν στους µετόχους της Τράπεζας
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο
Αποθεµατικά

Συµφέρον µειοψηφίας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006
Εννιαµηνία

Εννιαµηνία

που έληξε

που έληξε

30/09/2006

30/09/2005

£ '000

£ '000

382.574

340.085

16.587

3.599

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
Επανεκτίµηση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς
πώληση
Αναπροσαρµογή στην επανεκτίµηση ακινήτων

-

(197)

Αναβαλλόµενη φορολογία

(175)

-

Μεταφορά αποθεµατικών δίκαιης αξίας στην κατάσταση λογαριασµού
αποτελεσµάτων

(143)

-

977

-

Συναλλαγµατικές διαφορές περιόδου

1.303

(275)

Αλλαγή στο συµφέρον µειοψηφίας από αλλαγές µεριδίων στις θυγατρικές στην
Ελλάδα

(398)

-

18.151

3.127

Εξαγορά θυγατρικής εταιρείας

Καθαρό κέρδος που αναγνωρίστηκε στα ίδια κεφάλαια
Κέρδος περιόδου

65.001

31.372

Σύνολο αναγνωρισµένων κερδών για την περίοδο

83.152

34.499

Άσκηση δικαιωµάτων προτίµησης

61.268

-

Έξοδα έκδοσης δικαιωµάτων προτίµησης

(1.053)

-

(21.448)

(9.120)

-

3.092

Μέρισµα που πληρώθηκε
Επανεπένδυση µερίσµατος
Μέρος κεφαλαίου µετατρέψιµων οµολόγων

Υπόλοιπο 30 Σεπτεµβρίου

(444)

-

38.323

(6.028)

504.049

368.556

Kύριοι ∆είκτες Απόδοσης
Πιο κάτω παρατίθενται οι κύριοι δείκτες απόδοσης του Οµίλου για τα έτη 2003 – 2005, καθώς και για την
εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2006:
Εννιαµηνία που
έληξε στις

2005

2004

2003

30/09/2006
Απόδοση µέσου όρου στοιχείων ενεργητικού

1,05%*

0,66%

0,39%

0,19%

Απόδοση κεφαλαίων

19,5%*

13,1%

7,2%

3,5%

52,2%

58,8%

62,6%

66,4%

∆είκτης εξόδων προς έσοδα
* Σε ετησιοποιηµένη βάση.
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4.6.1.4

Άτυπες (Pro-Forma) Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες

Σκοπός των άτυπων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων είναι να παρουσιάσουν την επίδραση που θα είχε
στις εννιαµηνιαίες µη ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας η πιθανή απόκτηση
του 100% των µετοχικών κεφαλαίων της Marfin Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών (συµπεριλαµβανοµένων
και των µετοχών που τυχόν να προκύψουν από τη µετατροπή οµολογιών καθώς και των µετοχών που
προέκυψαν από την εξάσκηση των δικαιωµάτων προαιρέσεως αγοράς µετοχών (stock options) και οι
οποίες θα έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση στο Χ.Α. πριν από τη λήξη της περιόδου αποδοχής της
σχετικής Προαιρετικής ∆ηµόσιας Πρότασης), της Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε. (κοινών και προνοµιούχων
µετοχών, καθώς και των µετατρέψιµων οµολογιών), και του 19,79% των µετοχών της εταιρείας Λαϊκή
Τράπεζα (Ελλάς) Α.Ε. (βλέπετε Μέρος 5 για περισσότερες λεπτοµέρειες) από τον Όµιλο, αν η εξαγορά
η
γινόταν την 1 Ιανουαρίου 2006.
Οι άτυπες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες έχουν ετοιµαστεί µόνο για ενδεικτικούς σκοπούς και λόγω της
φύσης τους αφορούν µια υποθετική κατάσταση και συνεπώς δεν αντικατοπτρίζουν την πραγµατική
χρηµατοοικονοµική κατάσταση της Τράπεζας ή τα πραγµατικά της αποτελέσµατα.
Οι άτυπες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες παρουσιάζονται σύµφωνα µε την ακόλουθη διάταξη:
1) (i) τις δηµοσιευµένες µη ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου για την
εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2006 που ετοιµάστηκαν βάσει του ∆ΛΠ 34, ‘Ενδιάµεση
Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση’,
(ii) τις δηµοσιευµένες µη ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Marfin Financial Group
Α.Ε. Συµµετοχών για την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2006, που ετοιµάστηκαν βάσει του
∆ΛΠ 34, ‘Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση’, όπως αναπροσαρµόστηκαν για να απαλειφθεί
η επίδραση από την ενοποίηση της Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε. της οποίας τα εννιαµηνιαία αποτελέσµατα
έχουν ήδη συµπεριληφθεί πιο κάτω, και
(iii) τις δηµοσιευµένες µη ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε. για την
εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2006, που ετοιµάστηκαν βάσει του ∆ΛΠ 34, ‘Ενδιάµεση
Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση’,
2) Άτυπες αναπροσαρµογές,
3) Άτυπες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες, που προκύπτουν µετά τις άτυπες αναπροσαρµογές, στην
τελευταία στήλη.
Οι κύριες λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για την ετοιµασία αυτών των άτυπων χρηµατοοικονοµικών
πληροφοριών είναι αυτές του Οµίλου, εκτός από τις περιπτώσεις όπου αυτό επιβάλλεται από κανονισµούς
των τοπικών αρχών. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πιστεύει ότι όπου υπάρχει απόκλιση από τις κύριες
λογιστικές αρχές του Οµίλου, η επίδραση δεν είναι σηµαντική στην παρουσίαση των άτυπων
χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών. Στις περιπτώσεις που ο Όµιλος δεν είχε λογιστική αρχή,
ακολουθήθηκαν οι λογιστικές αρχές της Marfin Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών ή της Εγνατίας Τράπεζας
Α.Ε., ανάλογα.
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΤΥΠΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (PRO-FORMA)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡIOY 2006
Marfin
Popular
Bank

Marfin
Financial
1
Group

Εγνατία
Τράπεζα

Αναπρ.
1

Νέος
όµιλος

30/09/2006

30/09/2006

30/09/2006

30/09/2006

30/09/2006

£ ‘000

£ ‘000

£ ‘000

£ ‘000

£ ‘000

150.271

7.190

43.769

201.230

Καθαρά έσοδα από δικαιώµατα και
προµήθειες

45.693

23.986

17.413

87.092

Άλλα έσοδα

31.107

41.415

4.428

76.950

Έσοδα από εργασίες

227.071

72.591

65.610

365.272

Έξοδα προσωπικού

(78.101)

(9.318)

(29.621)

(117.040)

Καθαρά έσοδα από τόκους

Αποσβέσεις και αποµείωση υπεραξίας

(8.786)

(403)

(3.085)

(12.274)

Λειτουργικά έξοδα

(31.718)

(5.234)

(13.731)

(50.683)

Κέρδος πριν από την πρόβλεψη για
αποµείωση των χορηγήσεων

108.466

57.636

19.173

185.275

Πρόβλεψη για αποµείωση των χορηγήσεων

(32.530)

(1.323)

(8.730)

(42.583)

75.936

56.313

10.443

142.692

1.085

115

215

1.415

77.021

56.428

10.658

144.107

(12.020)

(12.022)

(2.670)

(26.712)

65.001

44.406

7.988

117.395

Μερίδιο κέρδους από συνδεδεµένες εταιρείες
Κέρδος πριν από τη φορολογία
Φορολογία
Κέρδος περιόδου
Αναλογεί σε:
Συµφέρον µειοψηφίας
Μετόχους της Τράπεζας

1

2.388

2.358

537

62.613

42.048

7.451

65.001

44.406

7.988

Όπως έχει αναπροσαρµοστεί για να απαλειφθεί η επίδραση της ενοποίησης της Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε..
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(1.321)

3.962
112.112

(1.321)

116.074
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΑΤΥΠΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (PRO-FORMA) ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006
Marfin

Marfin

Εγνατία

Αναπρ.

Αναπρ.

Αναπρ.

Αναπρ.

Αναπρ.

Αναπρ.

Αναπρ.

Αναπρ.

Αναπρ.

Popular

Financial

Τράπεζα

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Bank

Group1

30/09/06

30/09/06

30/09/06

£ ‘000

£ ‘000

£ ‘000

£ ‘000

£ ‘000

£ ‘000

£ ‘000

£ ‘000

£ ‘000

£ ‘000

£ ‘000

£ ‘000

565.071

17.601

85.661

1.900.702

161.804

286.732

Νέος
όµιλος
30/09/2006
£ ‘000

Περιουσιακά
στοιχεία
Μετρητά και
καταθέσεις µε
Κεντρικές Τράπεζες
Οφειλές από άλλες
τράπεζες
Χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά στοιχεία
που αποτιµούνται σε
δίκαιη αξία µέσω των
αποτελεσµάτων

6.853

675.186
2.349.238

211.626

203.967

10.271

425.864

4.540.732

508.421

1.479.446

6.528.599

Κρατικά χρεόγραφα
και γραµµάτια
δηµοσίου

244.503

-

-

244.503

Χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά στοιχεία
διαθέσιµα προς
πώληση

690.686

152.716

112.039

143.365

43.255

50.741

-

147.539

-

(147.539)

-

(88.414)

8.574

Χορηγήσεις

Άλλα περιουσιακά
στοιχεία
Επενδύσεις σε
θυγατρικές εταιρείες
Επενδύσεις σε
συνδεδεµένες
εταιρείες

6.965

88.926

1.097

Άυλα περιουσιακά
στοιχεία

57.010

41.932

4.661

Ακίνητα και
εξοπλισµός

91.874

15.415

32.077

8.452.534

1.381.576

2.062.725

Σύνολο
περιουσιακών
στοιχείων

235.953

1.191.394
237.361

504.882

190.770

33.845

19.192

24.241

605

877.138
139.366

504.882

190.770

33.845

-
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Υποχρεώσεις
Οφειλές σε άλλες
τράπεζες

226.272

153.751

124.387

504.410

6.527.434

735.741

1.537.583

8.800.758

Οµολογιακά δάνεια

173.141

2.013

192.239

Άλλες υποχρεώσεις

584.408

47.627

56.496

7.511.255

939.132

1.910.705

437.230

-

-

154.935

56.376

10.086

244.288

62.763

(244.288)

(62.763)

-

774.675

281.879

50.429

39.530

117.916

67.168

(117.916)

(67.168)

-

246.967

62.524

17.554

(62.524)

(17.554)

-

465.229

424.728

147.485

504.882

190.770

60.515

Συµφέρον
µειοψηφίας

38.820

17.716

4.535

Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων

504.049

442.444

152.020

504.882

8.452.534

1.381.576

2.062.725

504.882

Καταθέσεις πελατών

(618)

∆ανειακό κεφάλαιο

142

(16.256)

350.661
688.531

(476)

(16.256)

10.344.360
437.230

Κεφάλαιο και
αποθεµατικά που
αναλογούν στους
µετόχους της
Τράπεζας
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικό από
έκδοση µετοχών
υπέρ το άρτιο
Αποθεµατικά

Σύνολο
υποχρεώσεων και
ιδίων κεφαλαίων

1

178.732

4.341
6.844

(6.844)

6.750
200

21.704
9
6.853

(9)
19.192

180
(200)

33.747

411.400

901

348

(348)

(72)

72

246.967

605

1.861.232

476

40.497

1.202.865

(26.670)

34.401

190.770

33.845

1.895.633

190.770

33.845

6.853
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19.192

-

24.241
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Επεξήγηση αναπροσαρµογών:
Λογαριασµός Αποτελεσµάτων
1) Απάλειψη δικαιωµάτων µειοψηφίας που αφορούν τη Λαϊκή Τράπεζα (Ελλάς) Α.Ε. µετά την απόκτηση
του 100% των µετοχών της.
Ισολογισµός
1) Απάλειψη του µετοχικού κεφαλαίου και αποθεµατικού υπέρ το άρτιο µετά την έκδοση 309.869.817
µετοχών προς £3,00 η µια (για 53.824.877 µετοχές της Marfin Financial Group A.E. Συµµετοχών). Η
διαφορά µεταξύ του 309.869.817 x £3,00 = £929.609.451 µε τα ίδια κεφάλαια της Marfin Financial
Group A.E. Συµµετοχών στις 30 Σεπτεµβρίου 2006 (όπως φαίνονται στον πιο πάνω πίνακα)
αντιπροσωπεύουν το ποσό που καταχωρήθηκε σαν υπεραξία στα άυλα στοιχεία ενεργητικού. Ο
υπολογισµός της υπεραξίας δεν έχει γίνει µε βάση το ∆ΠΧΠ 3, ‘Συνενώσεις επιχειρήσεων’, λόγω του
ότι οι αποτιµήσεις για να προσδιοριστούν οι εύλογες αξίες των περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων δεν έχουν ετοιµαστεί.
2) Απάλειψη του µετοχικού κεφαλαίου και αποθεµατικού υπέρ το άρτιο µετά την έκδοση 112.751.677
µετοχών προς £3,00 η µια (για 93.260.279 µετοχές της Εγνατίας Τράπεζας A.E.). Η διαφορά µεταξύ
του 112.751.677 x £3,00 = £338.255.031 µε τα ίδια κεφάλαια της Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε. στις 30
Σεπτεµβρίου 2006 (όπως φαίνονται στον πιο πάνω πίνακα) αντιπροσωπεύουν το ποσό που
καταχωρήθηκε σαν υπεραξία στα άυλα στοιχεία ενεργητικού. Ο υπολογισµός της υπεραξίας δεν έχει
γίνει µε βάση το ∆ΠΧΠ 3, ‘Συνενώσεις επιχειρήσεων’, λόγω του ότι οι αποτιµήσεις για να
προσδιοριστούν οι εύλογες αξίες των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δεν έχουν ετοιµαστεί.
3) Απάλειψη του µετοχικού κεφαλαίου, αποθεµατικού υπέρ το άρτιο και συµφέροντος µειοψηφίας µετά την
έκδοση 20.171.644 µετοχών προς £3,00 η µια (για 1.345.117 µετοχές της Λαϊκής Τράπεζας (Ελλάς)
Α.Ε.). Η διαφορά µεταξύ του 20.171.644 x £3,00 = £60.514.932 και του 19,79% των ιδίων κεφαλαίων
της Λαϊκής Τράπεζας (Ελλάς) Α.Ε. στις 30 Σεπτεµβρίου 2006 αντιπροσωπεύουν το ποσό που
καταχωρήθηκε σαν υπεραξία στα άυλα στοιχεία ενεργητικού. Ο υπολογισµός της υπεραξίας δεν έχει
γίνει µε βάση το ∆ΠΧΠ 3, ‘Συνενώσεις επιχειρήσεων’, λόγω του ότι οι αποτιµήσεις για να
προσδιοριστούν οι εύλογες αξίες των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δεν έχουν ετοιµαστεί.
4) (i) Το ποσό ύψους £147.539χιλ. το οποίο αναταξινοµήθηκε από τις «Επενδύσεις σε θυγατρικές
εταιρείες» στα «Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση»
αντιπροσωπεύει την επένδυση της Marfin Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών στην Εγνατία Τράπεζα
Α.Ε.. Αυτή η επένδυση, µέσα στα πλαίσια της ολοκλήρωσης της διαδικασίας της εξαγοράς, θα
πωληθεί.
(ii) Το ποσό ύψους £88.414χιλ. το οποίο αναταξινοµήθηκε από τις «Επενδύσεις σε συνδεδεµένες
θυγατρικές εταιρείες» στα «Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση»
αντιπροσωπεύει την επένδυση της Marfin Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών στην Marfin Popular
Bank. Αυτή η επένδυση, µέσα στα πλαίσια της ολοκλήρωσης της διαδικασίας της εξαγοράς, θα
πωληθεί.
5) Μετατροπή δικαιωµάτων προαιρέσεως αγοράς µετοχών της Marfin Financial Group A.E. Συµµετοχών
σε 1.508.000 µετοχές της Marfin Financial Group A.E. Συµµετοχών.
6) Απάλειψη του µετοχικού κεφαλαίου και αποθεµατικού υπέρ το άρτιο που προκύπτει µετά την
αναπροσαρµογή 5) που επεξηγείται πιο πάνω µετά την έκδοση 8.681.556 µετοχών προς £3,00 η µια
(για 1.508.000 µετοχές της Marfin Financial Group A.E. Συµµετοχών). Η διαφορά µεταξύ του 8.681.556
x £3,00 = £26.044.668 µε την αύξηση στα ίδια κεφάλαια της Marfin Financial Group A.E. Συµµετοχών
(£6.853.000) αντιπροσωπεύει το ποσό που καταχωρήθηκε σαν υπεραξία στα άυλα στοιχεία
ενεργητικού. Ο υπολογισµός της υπεραξίας δεν έχει γίνει µε βάση το ∆ΠΧΠ 3, ‘Συνενώσεις
επιχειρήσεων’, λόγω του ότι οι αποτιµήσεις για να προσδιοριστούν οι εύλογες αξίες των περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων δεν έχουν ετοιµαστεί.
7) Μετατροπή 374.820 οµολογιών ονοµαστικής αξίας €3,20 (δηλαδή συνολικού ύψους €1.199.000, οι
οποίες όµως παρουσιάζονται στα βιβλία της εταιρείας στα €1.074.000 µετά την αφαίρεση σχετικών
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εξόδων ύψους €125.000) της Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε. σε 298.160 κοινές µετοχές και 76.660
προνοµιούχες µετοχές ονοµαστικής αξίας €1,17.
8) Έκδοση 13.499.094 µετοχών προς £3,00 για τις 11.165.504 προνοµιούχες µετοχές της Εγνατίας
Τράπεζας Α.Ε. (11.088.844 µετοχές που υπήρχαν στις 30 Σεπτεµβρίου 2006 + 76.660 που
προκύπτουν από την αναπροσαρµογή 7). Η διαφορά µεταξύ του 13.499.094 Χ £3,00 =£40.497.000
και του ποσού £16.256.000 ισούται µε £24.241.000 που είναι η αξία των προνοµιούχων µετοχών όπως
παρουσιάζονται στα βιβλία της Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε. και που παρουσιάζεται ως υπεραξία. Ο
υπολογισµός της υπεραξίας δεν έχει γίνει µε βάση το ∆ΠΧΠ 3, ‘Συνενώσεις επιχειρήσεων’, λόγω του
ότι οι αποτιµήσεις για να προσδιοριστούν οι εύλογες αξίες των περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων δεν έχουν ετοιµαστεί.
9) Έκδοση 360.475 µετοχών προς £3,00 για τις 298.160 κοινές µετοχές της Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε. που
προκύπτουν από την αναπροσαρµογή 7). Η διαφορά µεταξύ του 360.475 Χ £3,00 =£1.081.425 και του
ποσού £476.000 ισούται µε £605.425 που είναι η αξία των κοινών µετοχών όπως παρουσιάζονται στα
βιβλία της Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε. και που παρουσιάζεται ως υπεραξία. Ο υπολογισµός της υπεραξίας
δεν έχει γίνει µε βάση το ∆ΠΧΠ 3, ‘Συνενώσεις επιχειρήσεων’, λόγω του ότι οι αποτιµήσεις για να
προσδιοριστούν οι εύλογες αξίες των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δεν έχουν ετοιµαστεί.
Ακολουθεί έκθεση διαβεβαίωσης των ελεγκτών, PricewaterhouseCoopers Limited, επί των άτυπων
χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών βάσει του Παραρτήµατος II, Μέρος 7 του Κανονισµού 809/2004 της
Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LIMITED
1. Έχουµε εξετάσει τις άτυπες (pro-forma) χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες που αποτελούνται από το µη
ελεγµένο ενοποιηµένο άτυπο ισολογισµό της Marfin Popular Bank Public Co Limited στις 30 Σεπτεµβρίου
2006 και τη µη ελεγµένη ενοποιηµένη άτυπη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων για την περίοδο από
1 Ιανουαρίου 2006 µέχρι 30 Σεπτεµβρίου 2006 όπως παρουσιάζονται στις σελίδες 64 - 66 του
Ενηµερωτικού ∆ελτίου. Οι άτυπες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες έχουν ετοιµαστεί µόνο για να
παρουσιάσουν τις πιο σηµαντικές επιδράσεις που θα είχε η επικείµενη εξαγορά της Marfin Financial Group
Α.Ε. Συµµετοχών, της Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε. και του συµφέροντος µειοψηφίας της Λαϊκής Τράπεζας
(Ελλάς) Α.Ε. στις µη ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Marfin Popular Bank Public Co
Limited για τους εννιά µήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεµβρίου 2006 µε την προϋπόθεση ότι η εξαγορά
προΰπήρχε από την 1 Ιανουαρίου 2006. Η ετοιµασία των άτυπων χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών είναι
ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Marfin Popular Bank Public Co Limited. Η δική µας ευθύνη είναι να
εκφράσουµε γνώµη σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος ΙΙ Μέρος 7 του Κανονισµού της
Ευρωπαϊκής Ένωσης 809/2004. ∆εν έχουµε ευθύνη να εκφράσουµε οποιαδήποτε άλλη γνώµη πάνω στις
άτυπες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ή σε οποιοδήποτε συστατικό στοιχείο τους.
2. ∆ιενεργήσαµε την εξέταση µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο για Ελέγχους ∆ιαβεβαιώσεων,
ISAE3000, και το Παράρτηµα ΙΙ Μέρος 7 του Κανονισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 809/2004. Η εργασία
µας περιλάµβανε, κατά κύριο λόγο, τη σύγκριση των απροσάρµοστων χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών
µε υποστηρικτικά στοιχεία, τη λήψη αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τις αναπροσαρµογές και τις
συζητήσεις µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για τις άτυπες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες.
3. Με βάση την εξέτασή µας, κατά τη γνώµη µας:
α)

Οι άτυπες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες έχουν ετοιµαστεί κατάλληλα στη βάση που
δηλώνεται στις σελίδες 63 - 68 του Ενηµερωτικού ∆ελτίου,

β)

αυτή η βάση συνάδει µε τις κύριες λογιστικές αρχές της Εκδότριας.

4. Χωρίς να εκφράζουµε επιφύλαξη στην γνώµη µας επισύρουµε την προσοχή στο γεγονός ότι, όπως
εξηγείται στη σελίδα 63 του Ενηµερωτικού ∆ελτίου, αυτές οι άτυπες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες
έχουν ετοιµαστεί χρησιµοποιώντας υποθέσεις που λήφθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Συνεπώς αυτές
οι άτυπες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες δεν είναι κατ’ ανάγκη αντιπροσωπευτικές των επιδράσεων
στην οικονοµική κατάσταση της Marfin Popular Bank Public Co Limited εάν οι πιο πάνω συναλλαγές είχαν
συµβεί την 1 Ιανουαρίου 2006. Αυτές οι άτυπες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες δεν έχουν ετοιµαστεί
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης και δεν προϋποθέτουν ότι
παρέχουν, και δεν παρέχουν, όλες τις πληροφορίες και γνωστοποιήσεις που είναι αναγκαίες για να
παρουσιάσουν µια αληθινή και δίκαιη εικόνα σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Πληροφόρησης.

PricewaterhouseCoopers Limited
Εγκεκριµένοι Λογιστές

12 ∆εκεµβρίου 2006
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4.6.2

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ελεγκτές της Τράπεζας είναι ο οίκος PricewaterhouseCoopers Limited, Julia House, Θ. ∆έρβη 3, 1066
Λευκωσία (Αριθµός Πιστοποιητικού Άσκησης Επαγγέλµατος Συνδέσµου Εγκεκριµένων Λογιστών Κύπρου
(ΣΕΛΚ) Σ048/027).
Οι PricewaterhouseCoopers Limited είναι ελεγκτές της Τράπεζας από το ∆εκέµβριο του 2002 µε βάση
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που επικυρώθηκε κατά τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 21
Μαΐου 2003, και έχουν ελέγξει τα έτη 2002 - 2005. Οι PricewaterhouseCoopers Limited αντικατέστησαν
τους Deloitte & Touche, µέχρι τότε ελεγκτές της Τράπεζας. Οι PricewaterhouseCoopers Limited είναι οι
ελεγκτές όλων των θυγατρικών εταιρειών του Οµίλου στην Κύπρο.
Ελεγκτές των θυγατρικών εταιρειών στην Ελλάδα (Λαϊκή Τράπεζα (Ελλάς) Α.Ε., Λαϊκή Χρηµατοδοτικές
Μισθώσεις Α.Ε., Λαϊκή Φάκτοριγκ Α.Ε., Λαϊκή Α.Ε.∆.Α.Κ., Λαϊκή Άτταλος Α.Χ.Ε., Λαϊκή Πρακτορειακή
Ασφαλειών Ε.Π.Ε. και Λαϊκή Ζωής Α.Ε.) είναι οι KPMG Κυριάκου Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε..
Οι ελεγκτές της Λαϊκής Τράπεζας (Αυστραλίας) Λίµιτεδ είναι οι KPMG, οι ελεγκτές της Laiki Bank A.D. είναι
οι Grant Thornton, ενώ οι ελεγκτές της Laiki Bank (Guernsey) Limited είναι οι PricewaterhouseCoopers.
4.7

Ανάλυση Αποτελεσµάτων και Πρόσφατες Τάσεις

Παρατίθεται πιο κάτω ανάλυση των ιστορικών αποτελεσµάτων της Εταιρείας (βλέπε Μέρος 4.6) και
στοιχεία για τις πρόσφατες τάσεις.
4.7.1

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2002

Τα οικονοµικά αποτελέσµατα του Οµίλου για το έτος 2002 κρίθηκαν ικανοποιητικά, λαµβανοµένων υπόψη
των οικονοµικών συνθηκών µέσα στις οποίες επιτεύχθηκαν. Το κέρδος πριν από τις προβλέψεις ανήλθε
στα £51,4εκ., σηµειώνοντας αύξηση 175% σε σύγκριση µε το 2001.
Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 6,7% σε σχέση µε το 2001, παρά τη σηµαντική και
απρόβλεπτη µείωση των επιτοκίων που σηµειώθηκε το δεύτερο εξάµηνο του 2001. Τα έσοδα από εργασίες
του Οµίλου αυξήθηκαν κατά 40,3% σε σχέση µε το 2001, παρά την παρατεταµένη υποτονικότητα των
χρηµατιστηρίων που επηρέασε αρνητικά τις σχετικές µε την κεφαλαιαγορά προµήθειες και τα έσοδα από
ασφαλιστικές εργασίες. Σε µεγάλο βαθµό η αύξηση αυτή οφείλεται στη µείωση της ζηµιάς από διάθεση και
επανεκτίµηση αξιών από £40,6εκ. το 2001 σε £12,1εκ. το 2002. Το χαρτοφυλάκιο των προς εµπορία
επενδύσεων του Οµίλου µειώθηκε στα £24εκ..
Τα λειτουργικά έξοδα, εξαιρουµένων των µη επαναλαµβανόµενων εξόδων προσωπικού, αυξήθηκαν κατά
12,3%. Τις σηµαντικότερες αυξήσεις είχαν τα έξοδα προσωπικού και οι αποσβέσεις τόσο στο εξωτερικό,
όσο και στην Κύπρο. Στο εξωτερικό, η ταχύρρυθµη ανάπτυξη του δικτύου καταστηµάτων στην Ελλάδα και
η λειτουργία της νέας Τράπεζας του Οµίλου στην Αυστραλία είναι οι κυριότεροι λόγοι των αυξηµένων
εξόδων προσωπικού και αποσβέσεων.
Στην Κύπρο τα έξοδα προσωπικού, εκτός από τις ετήσιες αυξήσεις, επιβαρύνθηκαν µε το αναδροµικό
κόστος της αλλαγής των ωφεληµάτων αφυπηρέτησης που επήλθε µε την υπογραφή της συλλογικής
σύµβασης. Το κόστος αυτό, σύµφωνα µε την αναλογιστική µελέτη που διενήργησαν οι εξωτερικοί
αναλογιστές του Οµίλου στις 31 ∆εκεµβρίου 2002, ανήλθε στα £4,2εκ., αλλά δεν ήταν επαναλαµβανόµενο.
Οι αυξήσεις στα άλλα έξοδα του Οµίλου συγκρατήθηκαν σε χαµηλά επίπεδα, γεγονός που αποδεικνύει ότι
οι εντατικές προσπάθειες για µείωση των λειτουργικών δαπανών απέδωσαν.
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Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις είχαν σηµαντική αύξηση σε σύγκριση µε το 2001. Έγινε µια
ενδελεχής αναθεώρηση όλων των προβλέψεων και η αύξηση κρίθηκε αναγκαία τόσο λόγω της
παρατεταµένης επιβράδυνσης του ρυθµού ανάπτυξης της κυπριακής οικονοµίας και της υποτονικότητας
στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου, όσο και λόγω της επιβράδυνσης στην παγκόσµια οικονοµία και της
πολιτικής αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή µας.
Σηµειώνεται ότι στις 30 Σεπτεµβρίου 2002 µεταφέρθηκαν £47,1εκ. από το Αποθεµατικό Επανεκτίµησης
Επενδύσεων στο Λογαριασµό Αποτελεσµάτων. Τονίζεται ότι η µεταφορά αυτή δεν είχε καµιά απολύτως
επίπτωση ούτε στο σύνολο των Αποθεµατικών του Οµίλου, ούτε στο Συµφέρον των Μετόχων.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2003

Τα αποτελέσµατα του Οµίλου για το έτος 2003 ήταν πολύ ικανοποιητικά, δεδοµένου του αρνητικού
οικονοµικού και γεωπολιτικού κλίµατος που επικράτησε την περίοδο αυτή. Το κέρδος πριν τις προβλέψεις
ανήλθε στα £66,0εκ. σηµειώνοντας αύξηση 28,2% σε σύγκριση µε το 2002. Το κέρδος που αναλογεί στους
µετόχους ανήλθε σε £9,5εκ. σε σύγκριση µε ζηµιά ύψους £51,3εκ. το 2002. Υπενθυµίζεται ότι ο
Λογαριασµός Αποτελεσµάτων του 2002 είχε επιβαρυνθεί µε τη µεταφορά £47,1εκ. από το Αποθεµατικό
Επανεκτίµησης Επενδύσεων, λόγω µόνιµης µείωσης στην αξία των επενδύσεων διαθέσιµων προς
πώληση. Η µεταφορά που έγινε για τον ίδιο λόγο το 2003 περιορίστηκε στα £2,5εκ..
Τα έσοδα από εργασίες του Οµίλου παρουσίασαν αύξηση 12,9% σε σχέση µε το 2002. Τα καθαρά έσοδα
από τόκους, που αποτελούν το µεγαλύτερο µέρος των λειτουργικών εσόδων, είχαν αύξηση 6,2% σε σχέση
µε το 2002. Τονίζεται ότι από τις αρχές του 2003 ίσχυαν πολύ πιο αυστηροί κανονισµοί της Κεντρικής
Τράπεζας της Κύπρου όσον αφορά την αναστολή αναγνώρισης τόκων. Συγκεκριµένα, δεν αναγνωρίζονται
πλέον ως έσοδο στο Λογαριασµό Αποτελεσµάτων οι εισπρακτέοι τόκοι των χορηγήσεων που
παρουσιάζουν καθυστερήσεις πέραν των εννιά µηνών. Παρά τον αρνητικό αυτό παράγοντα, ο Όµιλος
πέτυχε όχι µόνο να αυξήσει τα καθαρά έσοδα από τόκους, αλλά και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο από
2,75% το 2002 σε 2,79% το 2003.
Οι ζηµιές από τη διάθεση και επανεκτίµηση αξιών µειώθηκαν κατά 82,9% σε σχέση µε το 2002 και
περιορίστηκαν στα £2,1εκ..
Τα λειτουργικά έξοδα του Οµίλου αυξήθηκαν κατά 6,4% σε σχέση µε το 2002. Η αύξηση ήταν φαινοµενικά
χαµηλή γιατί το 2002 τα έξοδα προσωπικού στην Κύπρο επιβαρύνθηκαν µε αναδροµική χρέωση ύψους
£3,8εκ. που προέκυψε από την υπογραφή της συλλογικής σύµβασης. Εξαιρουµένης αυτής της µη
επαναλαµβανόµενης επιβάρυνσης, τα έξοδα προσωπικού είχαν αύξηση 10,3% σε σχέση µε το 2002. Η
σηµαντική άνοδος οφειλόταν, κυρίως, στις ετήσιες αυξήσεις των µισθών και στα αυξηµένα ωφελήµατα
αφυπηρέτησης.
Κατά τη διάρκεια του έτους, η οικονοµία της Κύπρου συνέχισε να παρουσιάζει επιβράδυνση στο ρυθµό
ανάπτυξής της και γενικά επικρατούσε υποτονική οικονοµική δραστηριότητα λόγω των αρνητικών
επιπτώσεων που είχε η µείωση του τουρισµού. Παρόλα αυτά, ο Όµιλος µπόρεσε να συγκρατήσει την
αναµενόµενη αύξηση στις µη εξυπηρετούµενες χορηγήσεις. Το ποσοστό των µη εξυπηρετούµενων
χορηγήσεων (εξαιρουµένων των συσσωρευµένων τόκων υπό αναστολή) επί του συνόλου των χορηγήσεων
του Οµίλου µειώθηκε σηµαντικά, από 12,6% (όπως είχε ενδεικτικά υπολογιστεί) στην αρχή του 2003 σε
11% στο τέλος του 2003. Η επιτυχία αυτή αντικατοπτρίζεται και στο επίπεδο των προβλέψεων του Οµίλου
για το έτος, οι οποίες ήταν συνολικά µειωµένες σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά.
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Το 2003 σηµατοδότησε την επιστροφή του Οµίλου στην κερδοφορία. Παρόλο ότι τόσο η οικονοµία της
Κύπρου, όσο και ο τραπεζικός τοµέας αντιµετώπισαν δύσκολες συνθήκες, εντούτοις ο Όµιλος κατόρθωσε
να έχει µια κερδοφόρα χρονιά και να σηµειώσει υγιείς αυξήσεις στα λειτουργικά του κέρδη.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2004

Τα αποτελέσµατα του Οµίλου για το έτος 2004 ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικά. Το κέρδος πριν από τις
προβλέψεις έφτασε στα £83,5εκ., σηµειώνοντας αύξηση 26,6% σε σύγκριση µε το 2003. Το κέρδος που
αναλογεί στους µετόχους ανήλθε στα £21,1εκ. σε σχέση µε £9,5εκ. το 2003, δηλαδή σηµείωσε αύξηση
121,8%.
Τα έσοδα από εργασίες είχαν άνοδο 13,0% σε σχέση µε το 2003. Τα καθαρά έσοδα από τόκους, που
αποτελούν το µεγαλύτερο µέρος των εσόδων από εργασίες, είχαν αύξηση 14,7% σε σύγκριση µε το 2003.
Τονίζεται ότι η αύξηση αυτή ήταν εξαιρετικά ικανοποιητική, γιατί επιτεύχθηκε παρά το ότι από την αρχή του
2004 ίσχυαν αυστηρότεροι κανονισµοί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου όσον αφορά την
κατηγοριοποίηση των µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων και την αναστολή αναγνώρισης τόκων.
Συγκεκριµένα, δεν αναγνωρίζονταν πλέον ως έσοδα στην Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων οι
εισπρακτέοι τόκοι των χορηγήσεων που παρουσίαζαν καθυστερήσεις πέραν των έξι µηνών (αντί εννιά
µηνών, που ήταν ο κανονισµός που ίσχυε µέχρι το τέλος του 2003). Παρά τον αρνητικό αυτό παράγοντα, ο
Όµιλος πέτυχε όχι µόνο να αυξήσει τα καθαρά έσοδα από τόκους, αλλά και το καθαρό επιτοκιακό
περιθώριο από 2,79% το 2003 σε 2,93% το 2004.
Τα λειτουργικά έξοδα του Οµίλου αυξήθηκαν κατά 6,1% σε σχέση µε το 2003. Στα λειτουργικά έξοδα
περιλαµβάνεται και το πρόστιµο των £1,7εκ. που έχει πληρώθηκε από την Τράπεζα στην Επιτροπή
Προστασίας Ανταγωνισµού. Εξαιρουµένου του µη επαναλαµβανόµενου αυτού ποσού, η αύξηση στα
λειτουργικά έξοδα περιορίστηκε στο 4,8% σε σύγκριση µε το 2003. Είναι προφανές ότι τα λειτουργικά έξοδα
περιορίστηκαν σηµαντικά, εάν ληφθεί υπόψη και ο ετήσιος πληθωρισµός. Αυτό είναι αποτέλεσµα της
επιτυχίας της στρατηγικής που εφαρµόζει ο Όµιλος για συγκράτηση των δαπανών λειτουργίας. Ο
περιορισµός των λειτουργικών εξόδων σε συνδυασµό µε την αύξηση των εσόδων από εργασίες είχαν ως
αποτέλεσµα τη βελτίωση του δείκτη εξόδων προς έσοδα από 66,38% το 2003 σε 62,34% το 2004.
Οι προβλέψεις του Οµίλου για αποµείωση χορηγήσεων µειώθηκαν ελαφρά και ανήλθαν σε £46,9εκ., παρά
την εφαρµογή των προαναφερόµενων αυστηρότερων κανονισµών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου
αναφορικά µε την κατηγοριοποίηση των µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων.
Μέχρι το τέλος του έτους µεταφέρθηκαν £4,9εκ. από το Αποθεµατικό Επανεκτίµησης Επενδύσεων στην
Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων λόγω παρατεταµένης µείωσης στην αξία κάποιων επενδύσεων
διαθέσιµων προς πώληση, σε σύγκριση µε £2,5εκ. το 2003. Τονίζεται ότι η µεταφορά αυτή δεν έχει επέφερε
οποιαδήποτε αλλαγή στο Συµφέρον των Μετόχων (δηλαδή κεφάλαιο και αποθεµατικά) ούτε στα διανεµητέα
κέρδη, γιατί η επανεκτίµηση των επενδύσεων αυτών ήταν έκτοτε στον ισολογισµό του Οµίλου στην αγοραία
τους αξία.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2005

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

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

!

Η σταθερή ανάκαµψη της κυπριακής οικονοµίας,

!

Η βελτίωση του κλίµατος στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου,

!

Η άνοδος της ισοτιµίας στα ξένα νοµίσµατα.

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

H ποιοτική ανάπτυξη των µεγεθών,

!

Η σηµαντική βελτίωση στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων,

!

Η πιο ορθολογιστική τιµολογιακή πολιτική,

!

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

!

Η έµφαση στην ανάπτυξη των εργασιών στο εξωτερικό.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006

Ο Όµιλος πέτυχε την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2006 υπερδιπλασιασµό των κερδών του
σε σχέση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο, συνεχίζοντας έτσι την εξαιρετικά βελτιωµένη κερδοφόρα
πορεία του έτους. Το κέρδος πριν από τις προβλέψεις αυξήθηκε κατά 47% και έφτασε τα £108,5εκ., ενώ το
κέρδος µετά τη φορολογία έφτασε τα £65,0εκ. παρουσιάζοντας αύξηση 107% σε σύγκριση µε την ίδια
περίοδο του 2005. Το κέρδος που αναλογεί στους µετόχους αυξήθηκε κατά 105% και ανήλθε σε £62,6εκ.
σε σχέση µε £30,5εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η σηµαντικά βελτιωµένη κερδοφορία που πέτυχε ο
Όµιλος για την εννιαµηνία είναι αποτέλεσµα της αυξηµένης λειτουργικής απόδοσής του σε συνδυασµό µε
τη µείωση των προβλέψεων. Πέρα από το κέρδος για την περίοδο, ο Όµιλος βελτίωσε, επίσης, την καθαρή
του θέση στα αποθεµατικά κατά £16,6εκ. από επανεκτίµηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών του
στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση.
Τα έσοδα από εργασίες αυξήθηκαν κατά 23% σε σχέση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο (αύξηση 21%
στα καθαρά έσοδα από τόκους, 16% στα καθαρά έσοδα από δικαιώµατα και προµήθειες, 15% στα έσοδα
από εµπορία συναλλάγµατος και 77% στα άλλα έσοδα), κυρίως λόγω της δυναµικής ανάπτυξης των
εργασιών του Οµίλου. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο διατηρήθηκε σε ψηλά επίπεδα της τάξης του
2,80% σε σχέση µε 2,92% που ήταν στο τέλος του 2005.
Τα λειτουργικά έξοδα παρουσίασαν αύξηση ύψους 7% σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2005,
αφενός λόγω των επιτυχών προσπαθειών για αύξηση της παραγωγικότητας και συνεχή έλεγχο των
δαπανών λειτουργίας και αφετέρου λόγω του ότι δεν κρίθηκε αναγκαία οποιαδήποτε αποµείωση υπεραξίας.
Η αύξηση περιλαµβάνει την προσθήκη της νέας τράπεζας στη Σερβία από τον Ιανουάριο του 2006.
Οι προβλέψεις για αποµείωση χορηγήσεων παρουσίασαν µείωση ύψους 5%, παρά τη σηµαντική ετήσια
µεγέθυνση ύψους 18% που επιτεύχθηκε στο χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων του Οµίλου. Η σταδιακή και
σταθερή εξυγίανση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων του Οµίλου φαίνεται επίσης και από τη µείωση των µη
εξυπηρετούµενων χορηγήσεων επί του συνόλου του χαρτοφυλακίου από 10,8% στις 30 Σεπτεµβρίου 2005
σε 9,3% στις 30 Σεπτεµβρίου 2006, παρά την εισαγωγή των νέων αυστηρότερων κανονισµών της
η
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου από 1 Ιανουαρίου 2006 που υπαγορεύουν κατηγοριοποίηση ως µη
εξυπηρετούµενων, όλων των χορηγήσεων µε καθυστέρηση πέραν των 3 µηνών, αντί 6 µηνών που ίσχυε
προηγουµένως. Σηµειώνεται ότι η µείωση στο ποσοστό των µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων προς τις
συνολικές χορηγήσεις επιτεύχθηκε χωρίς ουσιαστικές διαγραφές. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, εάν για
παράδειγµα διενεργούνταν µαζικές διαγραφές ύψους £150εκ., τότε το ποσοστό αυτό θα µειωνόταν από
9,3% σε 6,8%.
Οι ασφαλιστικές εργασίες του Οµίλου είχαν αύξηση στο κέρδος µετά τη φορολογία ύψους 198%, το οποίο
έφτασε τα £6,5εκ.. Εξαιρουµένης της αποµείωσης υπεραξίας ύψους £900χιλ. µε την οποία είχαν
επιβαρυνθεί τα αποτελέσµατα της αντίστοιχης εννιαµηνίας του 2005, το κέρδος µετά τη φορολογία
αυξήθηκε κατά 107%. Παράγοντες που συντέλεσαν στην ιδιαίτερα ικανοποιητική αυτή αύξηση ήταν:
!

η βελτιωµένη απόδοση των επενδύσεων,

!

η αναθέρµανση του ενδιαφέροντος για επενδυτικού τύπου προϊόντα,

!

η ορθολογιστικότερη αποδοχή και τιµολόγηση των ασφαλιστικών κινδύνων,

!

η αποτελεσµατικότερη διαχείριση των απαιτήσεων,

!

η συνέχιση της συγκράτησης των εξόδων λειτουργίας.

4.7.2

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

∆εν υπάρχει καµιά ουσιώδης αλλαγή από την ηµεροµηνία των τελευταίων λογαριασµών (30 Σεπτεµβρίου
2006) στην οικονοµική κατάσταση της Τράπεζας ή του Οµίλου µέχρι την ηµεροµηνία του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
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Πέραν από την ανακοίνωση του Οµίλου, ηµεροµηνίας 20 Σεπτεµβρίου 2006, για τη δηµιουργία ενός
ισχυρού τραπεζικού οµίλου στο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης µε τη συνένωση των οµίλων της
Λαϊκής (ο οποίος µετονοµάστηκε σε Marfin Popular Bank), της Marfin και της Εγνατίας (βλέπετε Μέρος 5.3
για περισσότερες λεπτοµέρειες), δεν υπάρχει οποιαδήποτε πρόσφατη τάση, αβεβαιότητα, αίτηµα,
δέσµευση ή γεγονός που ευλόγως µπορεί να αναµένεται ότι θα επηρεάσει σηµαντικά τις προοπτικές της
Τράπεζας, κατά την τρέχουσα χρήση.
Με τα σηµερινά χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα στην Κύπρο και στις άλλες χώρες που δραστηριοποιείται ο
Όµιλος, αλλά και τις ενδείξεις που αντλούνται από τη µέχρι τώρα πορεία των κερδών, εκτιµάται ότι η
κερδοφορία του Οµίλου για το υπόλοιπο του 2006, που στηρίζεται στα αυξηµένα συγκριτικά κέρδη της
εννιαµηνίας που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2006, θα συνεχίσει να βρίσκεται σε ανοδική πορεία.
4.8

Στόχοι και Προοπτικές Οµίλου

Μέσα στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον που δηµιουργείται από την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, ο Όµιλος έχει όραµα να ξεχωρίζει ως ο πιο δυναµικός, αποτελεσµατικός και αξιόπιστος
χρηµατοοικονοµικός οργανισµός.
Οι κύριοι στρατηγικοί σκοποί του Οµίλου περιλαµβάνουν την ποιοτική ανάπτυξη των εργασιών σε
συνδυασµό µε το συνεχή έλεγχο του κόστους λειτουργίας, µε στόχο τη µείωση του δείκτη εξόδων προς
έσοδα, και την ποιοτική αναβάθµιση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων. Ο Όµιλος έχει θέσει τους πιο κάτω
στόχους µέχρι το 2008:
!

Αύξηση στην απόδοση κεφαλαίων στο 18%,

!

Μείωση του δείκτη εξόδων προς έσοδα στο 51%,

!

Μείωση του ποσοστού των µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων στο σύνολο χορηγήσεων στο 8,0% .

20

Οι στόχοι αυτοί αποτελούν τους κύριους δείκτες επιτυχίας της στρατηγικής που εφαρµόζει ο Όµιλος.
Οι κύριες κατευθύνσεις της στρατηγικής του Οµίλου για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων είναι:
!

Ταχύρρυθµη αύξηση των εργασιών,

!

Απλοποίηση και κεντροποίηση των διαδικασιών που δεν απαιτούν τη φυσική παρουσία του πελάτη, µε
σκοπό την αναβάθµιση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών:
-

Με την απλοποίηση των διαδικασιών θα απελευθερωθεί χρόνος για προώθηση των πωλήσεων,
συµπεριλαµβανοµένων και των σταυροειδών πωλήσεων

-

Παράλληλα θα υπάρχει εξοικονόµηση του κόστους λειτουργίας µε την προώθηση της εξειδίκευσης
και την αξιοποίηση οικονοµιών κλίµακας,

!

Συνέχιση της προσπάθειας για αναµόρφωση των τραπεζικών εργασιών και ενίσχυση του ρόλου των
καταστηµάτων ως κεντρικών σηµείων πώλησης τραπεζικών και χρηµατοοικονοµικών προϊόντων,

!

Πιο πλατιά χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας µε τη µεγαλύτερη αξιοποίηση των εναλλακτικών
καναλιών εξυπηρέτησης, όπως είναι η ηλεκτρονική τραπεζική και οι αυτόµατες ταµειακές µηχανές,

!

Περαιτέρω δυναµική επέκταση των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό, ιδιαίτερα στην ελληνική αγορά,

!

Αναβάθµιση του συστήµατος διαχείρισης κινδύνων, σκοπός του οποίου είναι η αναβάθµιση των
διαδικασιών εντοπισµού, µέτρησης, διαχείρισης και ελέγχου των κινδύνων που αναλαµβάνονται. Ο
τοµέας αυτός έχει προσλάβει ιδιαίτερη σηµασία ενόψει της επικείµενης εφαρµογής της νέας Συµφωνίας
της Βασιλείας ΙΙ αλλά και της αυξανόµενης πολυπλοκότητας που παρουσιάζεται στις
χρηµατοοικονοµικές αγορές,

!

Συνεχής προσφορά ελκυστικών προϊόντων.

20

Ο δείκτης αυτός περιλαµβάνει και τους τόκους υπό αναστολή. Σηµειώνεται ότι στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 ανερχόταν σε 11,54% και
στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 σε 10,07%.
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Όσον αφορά την ανάπτυξη των εργασιών στην Ελλάδα, κύρια κατευθυντήρια γραµµή της στρατηγικής του
Οµίλου είναι η ταχύρρυθµη αύξηση µε ρυθµούς ανάπτυξης από πλευράς καταθέσεων και χορηγήσεων
ψηλότερους από αυτούς της αγοράς. Προς την κατεύθυνση αυτή, στόχος είναι η αύξηση του δικτύου
καταστηµάτων από 56 που είναι σήµερα σε 75 µέχρι το 2008. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί:
!

Στην αύξηση των εργασιών λιανικής τραπεζικής και στην περαιτέρω ενίσχυση του πελατολογίου
µικροµεσαίων επιχειρήσεων,

!

Στον εµπλουτισµό της γκάµας των προσφερόµενων προϊόντων και υπηρεσιών,

!

Στην προώθηση των εναλλακτικών καναλιών εξυπηρέτησης, περιλαµβανοµένης της ηλεκτρονικής
τραπεζικής,

!

Στην ενδυνάµωση της παρουσίας των θυγατρικών εταιρειών στους τοµείς του leasing, factoring, των
αµοιβαίων κεφαλαίων και στις ασφάλειες ζωής και γενικού κλάδου, και στην προώθηση των
σταυροειδών πωλήσεων.

Πέρα από την Ελλάδα, έµφαση θα δοθεί και στην περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών του Ηνωµένου
Βασιλείου και της Αυστραλίας, όπου σήµερα η Τράπεζα διαθέτει πέντε και εννέα καταστήµατα, αντίστοιχα.
Σηµαντικό στοιχείο στην ανάπτυξη και στις δύο αγορές είναι η αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει η
ηλεκτρονική τραπεζική.
Στην Αυστραλία, στρατηγική επιδίωξη
έντεκα µέχρι το τέλος του 2007. Σε
προσδίδεται στην ιδιωτική τραπεζική
επικεντρώνεται στη δεύτερη και τρίτη
εθνικές οµάδες ή επαγγελµατίες.

είναι η επέκταση του δικτύου καταστηµάτων από εννέα σήµερα σε
ότι αφορά τις εργασίες στο Ηνωµένο Βασίλειο, ιδιαίτερη έµφαση
και στη διαχείριση κεφαλαίων. Η στρατηγική αγοράς του Οµίλου
γενιά Ελλήνων και Κυπρίων αποδήµων και η διείσδυση σε άλλες

Περαιτέρω, σε µία κίνηση που σηµατοδοτεί µια διαφοροποίηση στη στρατηγική που ακολουθούσε µέχρι
σήµερα ο Όµιλος, δηλαδή, να λειτουργεί πλήρεις τραπεζικές µονάδες σε χώρες µε σηµαντική παρουσία
ελληνικού και κυπριακού στοιχείου, ο Όµιλος εξασφάλισε τον Ιανουάριο του 2006 το 90,43% του µετοχικού
κεφαλαίου της σερβικής τράπεζας Centrobanka A.D., η οποία µετονοµάστηκε σε Laiki Bank A.D., µε τίµηµα
€33,6εκ., µέσω της ολοκλήρωσης µε επιτυχία της δηµόσιας πρότασης που υποβλήθηκε για την εξαγορά
της πλειοψηφίας του µετοχικού της κεφαλαίου. Έκτοτε ο Όµιλος αύξησε τη συµµετοχή του στη Laiki Bank
A.D. στο 95%. Ο Όµιλος πιστεύει ότι η επέκταση στη Σερβία θα δώσει µία πρόσθετη δυναµική στις
εργασίες του, µε τελικό αποτέλεσµα τη δηµιουργία µεγαλύτερης αξίας για τους µετόχους του.
Τονίζεται ότι ο Όµιλος είναι χρηµατοοικονοµικός οργανισµός και εκτίθεται σε κινδύνους που µπορεί να
επηρεάσουν δυσµενώς την υλοποίηση των στρατηγικών του στόχων (βλέπετε επίσης Μέρος 2), όπως είναι
ο πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος αγοράς, κίνδυνος από τις διακυµάνσεις στις τιµές ξένου συναλλάγµατος,
κίνδυνος επιτοκίων, άλλοι λειτουργικοί κίνδυνοι, ένταση ανταγωνισµού, καθώς και πολιτικοί, οικονοµικοί,
κανονιστικοί και άλλοι συναφείς παράγοντες.
Άλλοι σηµαντικοί παράγοντες σε σχέση µε το εξωτερικό περιβάλλον της Τράπεζας στο προσεχές µέλλον
(2006-2008) είναι η προγραµµατισµένη εισαγωγή του Ευρώ στην Κύπρο (αναµενόµενη ηµεροµηνία: 1
Ιανουαρίου 2008) που θα επιφέρει διαρθρωτικές αλλαγές στο χρηµατοοικονοµικό και τραπεζικό σύστηµα
της χώρας, η εφαρµογή των προνοιών της Συµφωνίας της Βασιλείας ΙΙ σε θέµατα επάρκειας κεφαλαίου, και
η έναρξη λειτουργίας του ενιαίου χώρου πληρωµής σε Ευρώ.
Η πιο πάνω αναφορά στους στόχους και προοπτικές αφορά τον Όµιλο ως έχει σήµερα χωρίς να
λαµβάνεται υπόψη το αποτέλεσµα των Προαιρετικών ∆ηµοσίων Προτάσεων για απόκτηση κατ’ ελάχιστο
του 40% και µέγιστο του 100% των µετοχών της Marfin Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών και των κοινών
και προνοµιούχων µετοχών, καθώς και των µετατρέψιµων οµολογιών της Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε., καθώς
και των Ιδιωτικών Προτάσεων για απόκτηση του ποσοστού που δεν κατέχει ο Όµιλος στη Λαϊκή Τράπεζα
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(Ελλάς) Α.Ε., και των δικαιωµάτων προαιρέσεως αγοράς µετοχών (stock options) της Marfin Financial
Group Α.Ε. Συµµετοχών (βλέπετε Μέρος 5 για περισσότερες λεπτοµέρειες).
4.9

Aνάλυση Εισοδήµατος και Χαρτοφυλακίου Χορηγήσεων

4.9.1

AΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η ανάλυση του συνολικού εισοδήµατος του Οµίλου κατά τοµέα δραστηριότητας κατά τα έτη 2003, 2004 και
2005 σύµφωνα µε τις ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τα έτη 2003, 2004 και 2005,
καθώς και για την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2006, σύµφωνα µε τις συνοπτικές µη
ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2006,
παρατίθεται στον πιο κάτω πίνακα:

Τοµέας ∆ραστηριότητας

Τραπεζικές υπηρεσίες

30/09/2006

2005

2004

£ ‘000

£ ‘000

£ ‘000

21

2003

£ ‘000

387.390

95,2%

407.203

78,9%

339.698

80,2%

294.696

89,1%

15.869

3,9%

92.353

17,9%

66.231

15,7%

13.149

4,0%

40.139

9,8%

52.600

10,2%

45.051

10,6%

47.117

14,2%

Αναπροσαρµογές ενοποίησης

(36.021)

(8,9%)

(36.318)

(7,0%)

(27.389)

(6,5%)

(24.122)

(7,3%)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

407.377

100%

515.838

100%

423.591

100%

330.840

100%

Ασφαλιστικές υπηρεσίες
Χρηµατοοικονοµικές και άλλες
υπηρεσίες

4.9.2

AΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση του συνολικού εισοδήµατος σε κάθε αγορά
δραστηριοποίησης του Οµίλου κατά τα έτη 2003, 2004 και 2005, σύµφωνα µε τις ελεγµένες ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις για τα έτη 2003, 2004 και 2005, καθώς και για την εννιαµηνία που έληξε στις 30
Σεπτεµβρίου 2006, σύµφωνα µε τις συνοπτικές µη ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για την
εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2006.

Γεωγραφικός Τοµέας

30/09/2006

2005

2004

£ ‘000

£ ‘000

£ ‘000

2003

21

£ ‘000

Κύπρος

280.729

68,9%

382.881

74,2%

313.732

74,1%

238.114

72,0%

Ελλάδα

81.810

20,1%

89.362

17,3%

73.197

17,3%

64.966

19,6%

Ηνωµένο Βασίλειο και Guernsey

26.024

6,4%

28.659

5,6%

25.556

6,0%

19.800

6,0%

Αυστραλία

13.019

3,2%

14.936

2,9%

11.106

2,6%

7.960

2,4%

5.795

1,4%

-

-

-

-

-

-

407.377

100%

515.838

100%

423.591

100%

330.840

100%

Σερβία
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

4.9.3

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Στον πιο κάτω πίνακα παρατίθεται ανάλυση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων του Οµίλου, κατά τοµέα
οικονοµικής δραστηριότητας κατά τα έτη 2003, 2004 και 2005, σύµφωνα µε τις ελεγµένες ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις 2003, 2004 και 2005.

21

Μη αναπροσαρµοσµένα ποσά (βλέπετε Μέρος 4.6.1.2).
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2005

2004

£ ‘000

£ ‘000

2003

22

£ ‘000

Εµπόριο

782.897

18,1%

741.728

19,7%

758.307

22,7%

Βιοµηχανία

382.483

8,9%

343.103

9,1%

341.182

10,2%

Τουρισµός

379.632

8,8%

319.556

8,5%

327.136

9,8%

Ακίνητα και κατασκευές

749.798

17,4%

626.610

16,7%

599.276

17,9%

1.548.396

35,9%

1.334.005

35,5%

1.034.861

31,0%

472.107

10,9%

398.004

10,5%

279.692

8,4%

4.315.313

100%

3.763.006

100%

3.340.454

100%

Προσωπικά, επαγγελµατικά
και ιδιοκατοίκηση
Άλλοι τοµείς
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

4.9.4

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Στον πιο κάτω πίνακα παρατίθεται ανάλυση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων του Οµίλου, κατά γεωγραφικό
τοµέα κατά τα έτη 2003, 2004 και 2005, σύµφωνα µε τις ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις
για τα έτη 2003, 2004 και 2005.

2005

2004

£ ‘000

£ ‘000

22

2003

£ ‘000

Κύπρος

2.461.783

57,0%

2.285.683

60,7%

2.085.236

62,4%

Ελλάδα

1.334.810

31,0%

1.073.558

28,5%

893.312

26,7%

Ηνωµένο Βασίλειο

345.074

8,0%

271.342

7,2%

249.488

7,5%

Αυστραλία

173.646

4,0%

132.423

3,6%

112.418

3,4%

4.315.313

100%

3.763.006

100%

3.340.454

100%

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

4.10 Κυριότερες Επενδύσεις
Παρατίθενται πιο κάτω πληροφορίες για τις κύριες επενδύσεις της Εταιρείας κατά την υπό αναφορά
περίοδο που περιλαµβάνονται στις ακόλουθες κατηγορίες του ενοποιηµένου ισολογισµού:
!

Ακίνητα και εξοπλισµός,

!

Επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες,

!

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση.

Στις σχετικές ενότητες παρατίθεται η κίνηση στους σχετικούς λογαριασµούς, συµπεριλαµβανοµένων των
προσθηκών ανά έτος.
Επίσης παρατίθενται πληροφορίες σχετικά µε τα πιο κάτω:
!

Επενδύσεις σε εξέλιξη,

!

Επενδύσεις για τις οποίες έχει ληφθεί δέσµευση από την Εκδότρια εταιρεία,

!

Επένδυση σε θυγατρικές εταιρείες.

Σηµειώνεται ότι οι πληροφορίες που παρατίθενται για τις κυριότερες επενδύσεις είναι µε βάση τα στοιχεία
κατά τις 30 Σεπτεµβρίου 2006. Από τις 30 Σεπτεµβρίου 2006 µέχρι την ηµεροµηνία του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου δεν έχει προκύψει ουσιώδης µεταβολή στις πληροφορίες που παρατίθενται.
22
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4.10.1 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Στον πιο κάτω πίνακα παρατίθενται στοιχεία για τα ακίνητα και τον εξοπλισµό του Οµίλου για το έτος 2003,
σύµφωνα µε τις ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για το έτος 2003.

23

2003

£΄000
Τιµή κτήσης ή επανεκτίµησης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου

129.121

Προσθήκες

8.095

Πωλήσεις

(4.768)

Επανεκτίµηση ακινήτων

1.180

Συναλλαγµατικές διαφορές

2

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου

133.630

Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
Επιβάρυνση έτους
Πωλήσεις

43.843
7.987
(3.754)

Συναλλαγµατικές διαφορές

(76)

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου

48.000

Καθαρή λογιστική αξία 31 ∆εκεµβρίου

85.630

Στον πιο κάτω πίνακα παρατίθενται στοιχεία για τα ακίνητα και εξοπλισµό του Οµίλου για τα έτη 2004 και
2005 σύµφωνα µε τις ετήσιες ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, µε τα αναπροσαρµοσµένα
ποσά για το 2004, καθώς και για την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2006 σύµφωνα µε τις
συνοπτικές µη ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για την εννιαµηνία που έληξε στις 30
Σεπτεµβρίου 2006.

Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή της περιόδου/έτους
Προσθήκες
Πωλήσεις

30/09/2006

2005

2004

£ ‘000

£ ‘000

£΄000

89.832

101.224

101.841

-

11.316

6.862

-

(396)

(1.567)

Προσθήκες µείον πωλήσεις

3.666

-

-

Ακίνητα και εξοπλισµός από εξαγορά θυγατρικής

2.786

-

-

Μεταφορά στην κατηγορία «Επενδύσεις σε ακίνητα»

-

(14.556)

-

Μεταφορά στην κατηγορία «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία που κατέχονται προς πώληση»

-

(404)

-

Επανεκτίµηση ακινήτων

-

(168)

1.997

(4.739)

(7.264)

(7.756)

329

80

(153)

91.874

89.832

101.224

Αποσβέσεις
Συναλλαγµατικές διαφορές
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος της περιόδου/έτους

23
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Οι επενδύσεις του Οµίλου σε ακίνητα και εξοπλισµό σχετίζονται κυρίως µε την ανάπτυξη της υποδοµής του
και την επέκταση των εργασιών του στο εξωτερικό.
Ο προϋπολογισµός του Οµίλου για το 2006 σχετικά µε τις επενδύσεις σε ακίνητα και εξοπλισµό ανέρχεται
σε £6,5εκ..
Ο Όµιλος στην Κύπρο διεξάγει τις εργασίες του µέσω 113 καταστηµάτων και ταµειακών θυρίδων από τα
οποία τα 99 είναι µισθωµένα. Στην Ελλάδα και στην Αυστραλία ο Όµιλος λειτουργεί µέσω µισθωµένων
καταστηµάτων και γραφείων. Τέλος, στο Ηνωµένο Βασίλειο τα καταστήµατα και τα γραφεία ανήκουν στον
Όµιλο.
∆εν υφίστανται οποιαδήποτε σηµαντικά περιβαλλοντικά θέµατα ή εµπράγµατα βάρη σε σχέση µε τα
ακίνητα και εγκαταστάσεις της Εταιρείας.
4.10.2 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Παρατίθενται παρακάτω πληροφορίες για τις επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες του Οµίλου για τα έτη
2003, 2004 και 2005 σύµφωνα µε τις ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τα έτη 2003,
2004 και 2005, καθώς και για την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2006 σύµφωνα µε τις
συνοπτικές µη ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για την εννιαµηνία που έληξε στις 30
Σεπτεµβρίου 2006.
30/09/2006

2005

2004

2003

£ ‘000

£ ‘000

£ ‘000

£ ‘000

Υπόλοιπο στην αρχή της περιόδου/έτους

5.880

4.935

9.434

8.390

Μερίδιο κέρδους µετά τη φορολογία

1.085

1.420

1.313

1.044

Μέρισµα από συνδεδεµένη εταιρεία

-

(475)

(798)

-

Πώληση Laiki CLR Ventures Limited

-

-

(5.014)

-

6.965

5.880

4.935

9.434

Υπόλοιπο στο τέλος της περιόδου/έτους

Oι επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες κατά τις 30 Σεπτεµβρίου 2006 αφορούν κυρίως επένδυση στο
30% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας JCC Payments Systems Limited που ασχολείται µε την
επεξεργασία συναλλαγών πιστωτικών καρτών.
Στις 30 Ιουνίου 2004 η Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ προχώρησε στην πώληση του
µεριδίου που κατείχε στη Laiki CLR Ventures Limited. Η πώληση έγινε προς τη CLR Investment Fund
Public Co. Limited. Ως αντάλλαγµα, η Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ απέκτησε
εταιρικά οµόλογα και χρεόγραφα αξίας £5.153.000. Το καθαρό κέρδος από την πώληση, ύψους £97.000,
αναγνωρίστηκε στην ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων στα «Άλλα έσοδα». Για τον
υπολογισµό του κέρδους από την πώληση χρησιµοποιήθηκε το µερίδιο καθαρού κεφαλαίου της
συνδεδεµένης εταιρείας µε βάση τις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31
∆εκεµβρίου 2003.
4.10.3. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ
Παρατίθενται πιο κάτω πληροφορίες για τις επενδύσεις του Οµίλου διαθέσιµες προς πώληση σύµφωνα µε
τις ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου για το έτος 2003.
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2003
£ ‘000
Επενδύσεις σε µετοχές
Εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου

12.204

Μη εισηγµένες

10.990
23.194

Κίνηση στις επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση:
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου

28.725

Προσθήκες

-

Πωλήσεις

-

Επανεκτίµηση έτους

(5.531)

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου

23.194

Παρατίθενται πιο κάτω πληροφορίες για τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς
πώληση σύµφωνα µε τις ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τα έτη 2004 και 2005, µε τα
αναπροσαρµοσµένα ποσά για το 2004.

Επενδύσεις σε χρεόγραφα
Επενδύσεις σε µετοχές

Εισηγµένα στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου
Εισηγµένα σε άλλα Χρηµατιστήρια
Μη εισηγµένα

2005

2004

£ ‘000

£ ‘000

519.611

364.623

24.935

20.625

544.546

385.248

18.940

11.742

515.781

360.892

9.825

12.614

544.546

385.248

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου

385.248

351.837

Προσθήκες

215.104

116.041

Εξοφλήσεις

(77.528)

(67.074)

4.601

(3.781)

Κίνηση για το έτος:

Επανεκτίµηση έτους
Απόσβεση διαφοράς υπέρ το άρτιο / υπό το άρτιο

(319)

236

Συναλλαγµατικές διαφορές

17.440

(12.011)

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου

544.546

385.248

Το έλλειµµα ή πλεόνασµα που προκύπτει από την επανεκτίµηση των επενδύσεων στη δίκαιη αξία τους στο
τέλος του έτους, περιλαµβάνεται στα αποθεµατικά δίκαιης αξίας επενδύσεων.
Ο Όµιλος κατέχει 34,7% του εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου της Universal Life Insurance Co. Limited, της
οποίας το συνολικό εκδοµένο µετοχικό κεφάλαιο είναι £3,3 εκ.. Ο Όµιλος δεν ασκεί σηµαντική επιρροή στη
διεύθυνση της εταιρείας, και συνεπώς η εν λόγω εταιρεία δεν θεωρείται συνδεδεµένη. Αυτή η επένδυση
παρουσιάζεται ως χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο διαθέσιµο προς πώληση.

24

Μη αναπροσαρµοσµένα ποσά (βλέπετε Μέρος 4.6.1.2).
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Η δίκαιη αξία των µετοχών που κατέχει η Τράπεζα στη Universal Life Insurance Co. Limited και στη
Lumiere T.V. Public Company Limited έχει υπολογιστεί µε βάση τις διαθέσιµες οικονοµικές πληροφορίες
που υπήρχαν για τις εταιρείες.
Η δίκαιη αξία των άλλων διαθέσιµων προς πώληση επενδύσεων σε µετοχές, που είναι εισηγµένες στο
Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου, καθορίστηκε µε βάση τις τιµές κλεισίµατος των µετοχών στις 31 ∆εκεµβρίου
2005.
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση κατά τις 30 Σεπτεµβρίου 2006,
σύµφωνα µε τις συνοπτικές µη ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για την εννιαµηνία που
έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2006, ανήλθαν στις £690.686χιλ..
4.10.4 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2005, υπήρχαν επενδύσεις σε εξέλιξη αναφορικά µε έργα τεχνολογίας ύψους £162χιλ.,
καθώς και επενδύσεις ύψους £171χιλ. αναφορικά µε πάγιο ενεργητικό, ενώ στις 30 Σεπτεµβρίου 2006
υπήρχαν επενδύσεις σε εξέλιξη ύψους £193χιλ. αναφορικά µε έργα τεχνολογίας και £1.499χιλ. αναφορικά
µε πάγιο ενεργητικό.
4.10.5 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΕΙ ΛΗΦΘΕΙ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2005, οι ανειληµµένες υποχρεώσεις για κεφαλαιακές δαπάνες του Οµίλου για τις οποίες
δεν έγινε πρόβλεψη στους λογαριασµούς ανέρχονταν σε £7,4εκ., ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά τις 30
Σεπτεµβρίου 2006 ανερχόταν σε £7,1εκ.. Οι ανειληµµένες υποχρεώσεις για κεφαλαιακές δαπάνες
αναφορικά µε έργα τεχνολογίας στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 ανέρχονταν σε £948χιλ. και αφορούν επενδύσεις
της Τράπεζας στην Κύπρο οι οποίες θα χρηµατοδοτηθούν από τα ρευστά διαθέσιµα. Οι ανειληµµένες
υποχρεώσεις για κεφαλαιακές δαπάνες αναφορικά µε έργα τεχνολογίας στις 30 Σεπτεµβρίου 2006
ανέρχονταν σε £1.403χιλ. και αφορούν επενδύσεις της Τράπεζας στην Κύπρο οι οποίες θα
χρηµατοδοτηθούν από τα ρευστά διαθέσιµα.
4.10.6 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
4.10.6.1 Αναδιάρθρωση συµµετοχής στις θυγατρικές εταιρείες στην Ελλάδα
Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας και µετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης της
Λαϊκής Τράπεζας (Ελλάς) Α.Ε. που διεξήχθηκε στις 14 Απριλίου 2006, η Τράπεζα διέθεσε τα µερίδια που
κατείχε στις εταιρείες Λαϊκή Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. (µερίδιο 50%), Λαϊκή Φάκτορινγκ Α.Ε. (µερίδιο
50%), Λαϊκή Α.Ε.∆.Α.Κ. (µερίδιο 50%), Λαϊκή Άτταλος Α.Χ.Ε. (µερίδιο 46%), Λαϊκή Ζωής Α.Α.Ε (µερίδιο
50%), Λαϊκή Πρακτορειακή Ασφαλειών Ε.Π.Ε. (µερίδιο 50%) στη Λαϊκή Τράπεζα (Ελλάς) Α.Ε. µε
αντάλλαγµα την έκδοση 719.232 µετοχών της Λαϊκής Τράπεζας (Ελλάς) Α.Ε. στην τιµή των €31,40 ανά
µετοχή.
Ως αποτέλεσµα της πιο πάνω πράξης παραθέτονται πιο κάτω οι αλλαγές στις συµµετοχές στις θυγατρικές
εταιρείες του Οµίλου στην Ελλάδα:
Ποσοστό
συµµετοχής
30/09/2006

Ποσοστό
συµµετοχής
31/12/2005

Λαϊκή Τράπεζα (Ελλάς) Α.Ε.
Λαϊκή Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε.

80%
80%

78%
89%

Λαϊκή Φάκτοριγκ Α.Ε.

80%

89%

Λαϊκή Α.Ε.∆.Α.Κ.

78%

87%

Λαϊκή Άτταλος Α.Χ.Ε.

75%

82%

Λαϊκή Ζωής Α.Α.Ε.

80%

89%

Λαϊκή Πρακτορειακή Ασφαλειών Ε.Π.Ε.

80%

89%
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4.10.6.2 Εξαγορά θυγατρικής εταιρείας
Στις 20 Ιανουαρίου 2006 η Τράπεζα προέβη στην εξαγορά ποσοστού 90,43% του σύνηθους µετοχικού
κεφαλαίου της σερβικής Τράπεζας Centrobanka A.D. (η οποία µετονοµάστηκε σε Laiki Bank A.D.) µε
τίµηµα £19,3εκ. (€33,6εκ.). Από την εξαγορά έχει προκαταρκτικά υπολογιστεί η υπεραξία ύψους £7,4εκ., ο
υπολογισµός της οποίας αναλύεται ως εξής:
£ '000
19.209

Μετρητά που πληρώθηκαν

59

Έξοδα εξαγοράς

19.268

Συνολικό κόστος εξαγοράς

(11.835)

Μερίδιο στη δίκαιη αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων

7.433

Υπεραξία

Η υπεραξία είναι αποδοτέα στην εξασφάλιση άδειας λειτουργίας τράπεζας στη Σερβία που επιτεύχθηκε µε
την εξαγορά, η οποία θα επιτρέψει στον Όµιλο να εκµεταλλευτεί τα σηµαντικά περιθώρια ανάπτυξης του
Σερβικού τραπεζικού τοµέα, αλλά και τις προοπτικές της Σερβικής οικονοµίας. Στο παρόν στάδιο δεν
κατέστη δυνατό να µετρηθεί αξιόπιστα η αξία της άδειας λειτουργίας και ως εκ τούτου δεν έχει λογιστεί σαν
άυλο περιουσιακό στοιχείο.
Λογιστική

Προσωρινή

αξία

δίκαιη αξία

£ '000

£ '000

Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών

14.246

14.246

Χορηγήσεις

31.708

32.196

Άλλα περιουσιακά στοιχεία

3.285

3.463

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

32

3.800

Ακίνητα και εξοπλισµός

3.625

2.786

(4.925)

(4.925)

Καταθέσεις πελατών

(33.819)

(33.819)

Άλλες υποχρεώσεις

(3.831)

(4.659)

Καθαρά περιουσιακά στοιχεία

10.321

13.088

Οφειλές σε άλλες τράπεζες

Μείον συµφέρον µειοψηφίας στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία (9,57%)

(1.253)

Καθαρά περιουσιακά στοιχεία που εξαγοράστηκαν

11.835

Η Τράπεζα βρίσκεται στη διαδικασία ολοκλήρωσης της αποτίµησης της δίκαιης αξίας και του επιµερισµού
του τιµήµατος εξαγοράς της Laiki Bank A.D. κατά την ηµεροµηνία της εξαγοράς. Κατά συνέπεια έχει
εφαρµοστεί προκαταρκτική µέθοδος λογιστικής που καθορίστηκε σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 3 ‘Συνενώσεις
Επιχειρήσεων’. Με βάση την προκαταρκτική λογιστική έχουν αναγνωριστεί £3.768.000 άυλα περιουσιακά
στοιχεία που αφορούν την εκτιµηµένη αξία του υφιστάµενου δικτύου καταστηµάτων και την εκτιµηµένη αξία
της πελατειακής βάσης / σχέσης. Για την περίοδο από 20 Ιανουαρίου 2006 µέχρι 30 Σεπτεµβρίου 2006 η
εξαγορασθείσα εταιρεία υπέστη ζηµιά ύψους £4.781.000. Τα αποτελέσµατα αυτά έχουν επιβαρυνθεί µε
αποσβέσεις των άυλων περιουσιακών στοιχείων ύψους £1.426.000.
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Ο Όµιλος θα αναγνωρίσει οποιεσδήποτε αναπροσαρµογές στις προκαταρκτικές αξίες µε την ολοκλήρωση
της διαδικασίας αποτίµησης της δίκαιης αξίας και επιµερισµού του τιµήµατος εξαγοράς, µέσα σε διάστηµα
12 µηνών από την ηµεροµηνία εξαγοράς, όπως καθορίζεται από το ∆ΠΧΠ 3.
Το Σεπτέµβριο του 2006, η Τράπεζα αγόρασε τις νέες µετοχές που έκδωσε η Laiki Bank A.D. για £5,8εκ.
(€10,0εκ.) αυξάνοντας τη συµµετοχή της στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας στο 92,82%. Ακολούθως
προχώρησε µε προσφορά εξαγοράς της µειοψηφίας των µετοχών. Ως αποτέλεσµα, η Τράπεζα πλήρωσε
επιπρόσθετο τίµηµα ύψους £735χιλ. (€1,3εκ.) για επιπρόσθετο ποσοστό 2,41% στο µετοχικό κεφάλαιο της
εταιρείας, καταλήγοντας µε συνολική συµµετοχή ύψους 95,23%. Η υπεραξία από το πρόσθετο ποσοστό
που εξαγοράστηκε ανήλθε σε £460χιλ. (βλέπετε επίσης Μέρος 4.4).
Εκροή µετρητών ως η κατάσταση ταµειακής ροής

£ '000

Μετρητά που πληρώθηκαν τον Ιανουάριο 2006

19.268

Μετρητά που πληρώθηκαν το Σεπτέµβριο 2006

735

Μείον: Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών που εξαγοράστηκαν

(14.246)

Εξαγορά θυγατρικής µείον µετρητά που αποκτήθηκαν

5.757

4.11 Κεφάλαια και Κεφαλαιακή ∆ιάρθρωση
Παρατίθενται παρακάτω πληροφορίες για το κεφάλαιο του Οµίλου και για την κεφαλαιακή διάρθρωσή του.
4.11.1 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
Πιο κάτω παρατίθενται πληροφορίες για το κεφάλαιο του Οµίλου και για την κεφαλαιακή διάρθρωσή του για
τα έτη 2002 και 2003 (µη αναπροσαρµοσµένα ποσά), σύµφωνα µε τις ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις για τα έτη 2002 και 2003.
2003

2002

Μετοχές

Μετοχές

2003

2002

‘000

‘000

£ ‘000

£ ‘000

400.000

400.000

200.000

200.000

303.167

298.330

151.583

149.165

-

1.920

-

960

844

120

423

60

Επανεπένδυση µερίσµατος

-

2.797

-

1.398

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου

304.011

303.167

152.006

151.583

Εγκεκριµένο
Συνήθεις µετοχές των £0,50 η κάθε µια
Εκδοµένο και εξ ολοκλήρου πληρωµένο
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
Έκδοση µετοχών στο προσωπικό
Μετατροπή οµολόγων

Μέρος κεφαλαίου που περιλαµβάνεται στα µετατρέψιµα οµόλογα
Μετοχικό κεφάλαιο 31 ∆εκεµβρίου
Αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο
Αποθεµατικά προσόδου
Αποθεµατικά επανεκτίµησης ακινήτων

444

236

152.450

151.819

2.949

2.385

115.015

105.412

12.996

11.873

Αποθεµατικά επανεκτίµησης επενδύσεων

741

3.772

Αποθεµατικά συναλλαγµατικών διαφορών

(3.739)

(4.019)

Σύνολο αποθεµατικών 31 ∆εκεµβρίου

125.013

117.038

Kεφάλαιο και Αποθεµατικά 31 ∆εκεµβρίου

280.412

271.242

Συµφέρον Μειοψηφίας 31 ∆εκεµβρίου
Kεφάλαιο, Αποθεµατικά και Συµφέρον Μειοψηφίας 31 ∆εκεµβρίου
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Παρατίθενται παρακάτω πληροφορίες για το κεφάλαιο του Οµίλου και για την κεφαλαιακή διάρθρωσή του
για τα έτη 2004 και 2005 σύµφωνα µε τις ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τα έτη 2004
και 2005, µε τα αναπροσαρµοσµένα ποσά για το 2004, όπως και πληροφορίες για την εννιαµηνία που
έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2006 σύµφωνα µε τις συνοπτικές µη ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις για την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2006.
30/09/2006

2005

2004

Μετοχές

Μετοχές

Μετοχές

30/09/2006

2005

2004

‘000

‘000

‘000

£ ‘000

£ ‘000

£ ‘000

500.000

400.000

400.000

250.000

200.000

200.000

Υπόλοιπο στην αρχή της περιόδου
Άσκηση δικαιωµάτων προτίµησης

306.408

304.011

304.011

153.204

152.006

152.006

51.057

-

-

25.528

-

-

-

2.397

-

-

1.198

-

357.465

306.408

178.732

153.204

152.006

Εγκεκριµένο
Συνήθεις µετοχές των £0,50 η κάθε µια
Εκδοµένο και εξ ολοκλήρου πληρωµένο

Επανεπένδυση µερίσµατος
Υπόλοιπο στο τέλος της περιόδου/έτους
Μέρος κεφαλαίου που περιλαµβάνεται στα µετατρέψιµα
οµόλογα

304.011

-

444

444

Μετοχικό κεφάλαιο στο τέλος της περιόδου/έτους

178.732

153.648

152.450

Αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο

39.530

4.843

2.949

211.292

170.042

136.275

14.473

14.733

14.959

Αποθεµατικά προσόδου
Αποθεµατικά δίκαιης αξίας ακινήτων
Αποθεµατικά δίκαιης αξίας χρηµατοοικονοµικών
περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση

23.075

6.578

2.228

Αποθεµατικά συναλλαγµατικών διαφορών

(1.873)

(3.005)

(3.680)

Σύνολο αποθεµατικών στο τέλος της περιόδου/έτους

246.967

188.348

149.782

Kεφάλαιο και Αποθεµατικά στο τέλος της
περιόδου/έτους

465.229

346.839

305.181

38.820

35.735

34.904

504.049

382.574

340.085

Συµφέρον Μειοψηφίας στο τέλος της περιόδου/έτους
Kεφάλαιο, Αποθεµατικά και Συµφέρον Μειοψηφίας
στο τέλος της περιόδου/έτους

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 15 Ιουνίου 2006, το εγκεκριµένο ονοµαστικό κεφάλαιο
της Τράπεζας αυξήθηκε από £200εκ. σε £250εκ..
Τον Ιούνιο του 2006 η Τράπεζα αύξησε το µετοχικό της κεφάλαιο µε έκδοση 51.056.624 νέων µετοχών από
δικαιώµατα προτίµησης υπέρ των υφιστάµενων µετόχων στην τιµή των £1,20 ανά µετοχή. Από την έκδοση
αυτή αντλήθηκαν συνολικά £61,3εκ..
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 31 Οκτωβρίου 2006, εγκρίθηκε η αύξηση του
εγκεκριµένου ονοµαστικού κεφαλαίου της Τράπεζας από £250εκ. σε £475εκ. Επίσης, εγκρίθηκε το πιο
κάτω ειδικό ψήφισµα:
“Όπως προς το σκοπό απόκτησης (1) µέχρι και το 100% των κοινών µετοχών της «Marfin Financial Group
A.E. Συµµετοχών» και των δικαιωµάτων προαιρέσεως αγοράς µετοχών (stock options) της «Marfin
Financial Group A.E. Συµµετοχών», ή / και (2) µέχρι και το 100% των κοινών και των προνοµιούχων
µετοχών καθώς και των µετατρέψιµων οµολογιών της «Εγνατία Τράπεζα Α.Ε.» ή / και (3) µέχρι και το
19,79% των κοινών µετοχών της θυγατρικής εταιρείας της Τράπεζας, «Λαϊκή Τράπεζα (Ελλάς) Α.Ε.», µε
αντάλλαγµα µετοχές της Τράπεζας, οι µετοχές της Τράπεζας που θα εκδοθούν, ως προσφερόµενο
αντάλλαγµα για τις εν λόγω κοινές ή / και προνοµιούχες µετοχές ή / και τα δικαιώµατα προαίρεσης ή / και
τις µετατρέψιµες οµολογίες, να µη προσφερθούν κατά πρώτον στους υφιστάµενους µετόχους της
Τράπεζας, όπως προνοεί το Καταστατικό της Τράπεζας, αλλά να προσφερθούν (1) προς τους µετόχους και
85

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
τους δικαιούχους των δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς µετοχών (stock options) της «Marfin Financial
Group A.E. Συµµετοχών» ή / και (2) προς τους µετόχους (δικαιούχους κοινών και προνοµιούχων µετοχών)
και τους οµολογιούχους δανειστές της «Εγνατία Τράπεζα Α.Ε.» ή / και (3) προς τους µετόχους της «Λαϊκή
Τράπεζα (Ελλάς) Α.Ε.», οι οποίοι έγκυρα θα αποδεχθούν την αντίστοιχη ∆ηµόσια ή Ιδιωτική Πρόταση της
Τράπεζας κατά περίπτωσιν σύµφωνα µε τις πρόνοιες της και τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
της Τράπεζας. Οι Νέες Μετοχές που θα εκδοθούν ως προαναφέρεται θα έχουν τα ίδια δικαιώµατα µε τις
υφιστάµενες πλήρως πληρωθείσες µετοχές της Τράπεζας.
Όπως το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται να προχωρήσει στην
έκδοση και παραχώρηση του απαιτούµενου αριθµού µετοχών στα πλαίσια της εξουσιοδότησης του
παρόντος ψηφίσµατος, νοουµένου ότι η αντίστοιχη ∆ηµόσια ή Ιδιωτική Πρόταση της Τράπεζας καταστεί
επιτυχής σύµφωνα µε τις πρόνοιές της.
Το παρόν ειδικό ψήφισµα και η παρούσα εξουσιοδότηση εκπνέουν και καθίστανται άκυρα και χωρίς
οποιαδήποτε ισχύ σε περίπτωση που οι ως άνω Προτάσεις της Τράπεζας (1) προς τους µετόχους και τους
δικαιούχους των δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς µετοχών (stock options) της «Marfin Financial Group
A.E. Συµµετοχών», (2) προς τους µετόχους και τους οµολογιούχους δανειστές της «Εγνατία Τράπεζα Α.Ε.»
και (3) προς τους µετόχους της «Λαϊκή Τράπεζα (Ελλάς) Α.Ε.» δεν καταστούν επιτυχείς σύµφωνα µε τις
πρόνοιές τους.”
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις ∆ηµόσιες και Ιδιωτικές Προτάσεις, βλέπετε Μέρος 5.
Οι µετοχές της Εταιρείας είναι εισηγµένες στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου.
Σηµειώνεται ότι σε συνεδρίασή του στις 19 Οκτωβρίου 2006, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου
Αθηνών ενέκρινε την παράλληλη εισαγωγή των µετοχών της Marfin Popular Bank Public Co Limited
(δηλαδή, του συνόλου των υφιστάµενων εκδοµένων και πλήρως πληρωµένων µετοχών της Marfin Popular
Bank) στην Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης της Αγοράς Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Η
έναρξη διαπραγµάτευσης των µετοχών της Τράπεζας θα ξεκινήσει µετά την ολοκλήρωση των Προαιρετικών
∆ηµοσίων Προτάσεων που έχουν υποβληθεί για την απόκτηση του 100% των µετοχών των εταιρειών
Marfin Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών και Εγνατία Τράπεζα Α.Ε., καθώς και του 100% των
µετατρέψιµων οµολογιών της Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε..
∆ικαιώµατα Αγοράς Μετοχών
Μέσα στο έτος 2001 η Τράπεζα προέβη σε έκδοση 2.266.196 ∆ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών, τα οποία
προέκυψαν ως αποτέλεσµα της εξάσκησης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης και απόκτησης των Οµολόγων
2003/2010. Τα ∆ικαιώµατα Αγοράς Μετοχών µπορούν να εξασκηθούν και, κατ΄ επέκταση, να µετατραπούν
σε µετοχές της Τράπεζας σε αναλογία 1 µετοχή για κάθε 1 ∆ικαίωµα Αγοράς Μετοχών που εξασκείται, κατά
τις περιόδους 1 Νοεµβρίου – 20 Νοεµβρίου τα έτη 2005 µέχρι 2007 στην τιµή εξάσκησης των £6,43
(αναπροσαρµόστηκε από τις £7, ως αποτέλεσµα της πρόσφατης έκδοσης 51.056.624 δικαιωµάτων
προτίµησης).
Σηµειώνεται ότι στο δανειακό κεφάλαιο κατά τις 30 Σεπτεµβρίου 2006 περιλαµβάνεται το µετατρέψιµο
οµόλογο 2001/2006.
4.11.2 ∆ΑΝΕΙΑΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το δανειακό κεφάλαιο του Οµίλου παρατίθεται παρακάτω:
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30/09/2006

2005

2004

2003

£ ‘000

£ ‘000

£ ‘000

£ ‘000

8.754

8.754

8.754

9.768

Μετατρέψιµα οµόλογα 2001/2006
Υπόλοιπο στην αρχή της περιόδου/έτους
Μετατροπή οµολόγων σε µετοχές κατά τη διάρκεια της
περιόδου/έτους

Μετατρέψιµα οµόλογα 2003/2010

-

-

-

(1.014)

8.754

8.754

8.754

8.754

-

6.796

6.796

6.796

Μη µετατρέψιµα οµόλογα 2003/2009

-

30.000

30.000

30.000

Μη µετατρέψιµα οµόλογα 2003/2007

14.990

15.000

15.000

15.000

103.773

103.048

104.018

104.962

50.000

50.000

50.000

50.000

Οµόλογα λήξης 2011 σε ευρώ
Αξιόγραφα κεφαλαίου
Οµόλογα λήξης 2016 σε ευρώ

Μέρος κεφαλαίου που περιλαµβάνεται στα µετατρέψιµα οµόλογα
Συνολικό δανειακό κεφάλαιο

259.713

-

-

-

437.230

213.598

214.568

215.512

-

(444)

(444)

(444)

437.230

213.154

214.124

215.068

Η ηµεροµηνία αποπληρωµής των µετατρέψιµων οµολόγων 2001/2006 εµπίπτει στην περίοδο «από τρεις
µήνες µέχρι ένα χρόνο» από την ηµεροµηνία του ισολογισµού και η ηµεροµηνία αποπληρωµής των
οµολόγων λήξης 2011 σε ευρώ καθώς και των οµολόγων λήξης 2016 σε ευρώ εµπίπτουν στην περίοδο
«περισσότερο από πέντε χρόνια» από την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Η ηµεροµηνία αποπληρωµής των
υπολοίπων οµολόγων εµπίπτει στην περίοδο «από ένα µέχρι πέντε χρόνια» από την ηµεροµηνία του
ισολογισµού. Τα αξιόγραφα κεφαλαίου είναι αόριστης διάρκειας.
Μετατρέψιµα Οµόλογα 2001/2006
Το Μάρτιο του 1997, η Τράπεζα προέβη σε έκδοση £15εκ. µετατρέψιµων οµολόγων λήξης 2006. Τα
οµόλογα αυτά φέρουν σταθερό επιτόκιο 7% το χρόνο πάνω στην ονοµαστική αξία για τα πρώτα δύο χρόνια
και κυµαινόµενο επιτόκιο για τα επόµενα χρόνια µέχρι τη λήξη τους. Ο τόκος καταβάλλεται κάθε έξι µήνες
στις 30 Ιουνίου και 31 ∆εκεµβρίου κάθε χρόνου. Το κυµαινόµενο επιτόκιο υπολογίζεται µε βάση το µέσο
όρο του επιτοκίου των κυβερνητικών οµολόγων κατά την προηγούµενη εξαµηνία.
Τα οµόλογα ήταν µετατρέψιµα σε µετοχές της Τράπεζας τον Ιούνιο κάθε χρόνου µέχρι και το 2003. Η τιµή
µετατροπής ήταν £1,20 (αναπροσαρµογή λόγω δωρεάν έκδοσης) για κάθε µία µετοχή της Τράπεζας για τα
έτη 2000 µέχρι 2003. Οι τιµές αυτές αναπροσαρµόζονταν κάθε φορά που γινόταν νέα έκδοση µετοχών
σύµφωνα µε τους όρους έκδοσης των οµολόγων.
Η Τράπεζα είχε το δικαίωµα επιλογής στην περίοδο από 30 Ιουνίου 2001 µέχρι 30 Ιουνίου 2006 να
εξαγοράσει τα οµόλογα, ή µέρος τους, στο άρτιο και να καταβάλει στον κάτοχό τους την ονοµαστική αξία
των οµολόγων µαζί µε τους δεδουλευµένους τόκους. Στην περίπτωση αυτή, ο κάτοχος των οµολόγων
διατηρούσε το δικαίωµα επιλογής µετατροπής των οµολόγων σε µετοχές, σύµφωνα µε τους όρους έκδοσης
των οµολόγων.
Τα οµόλογα δεν ήταν εξασφαλισµένα και η αποπληρωµή τους ακολουθούσε σε προτεραιότητα την
αποπληρωµή των υποχρεώσεων προς τους καταθέτες και άλλους πιστωτές.
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Στις 9 Νοεµβρίου 2006, η Τράπεζα ανακοίνωσε την απόφασή της να εξασκήσει το δικαίωµα αποπληρωµής
που της παρέχεται από τη συµφωνία έκδοσης των οµολόγων και να τα αποπληρώσει στις 30 Νοεµβρίου
2006. Για την αποπληρωµή των οµολόγων έχει ληφθεί η σχετική έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου.
Ως ηµεροµηνία προσδιορισµού των δικαιούχων για την αποπληρωµή των οµολόγων, καθώς και για τον
η
τόκο για την περίοδο 1 Ιουλίου 2006 µέχρι 29 Νοεµβρίου 2006 είχε καθοριστεί η 17 Νοεµβρίου 2006. Ως εκ
τούτου τα πιο πάνω µετατρέψιµα οµόλογα έχουν αποπληρωθεί και ακυρωθεί.
Μετατρέψιµα Οµόλογα 2003/2010
Τον Ιούνιο του 2001, η Τράπεζα προέβη σε έκδοση £6,8εκ. µετατρέψιµων οµολόγων λήξης 2010. Τα
οµόλογα αυτά φέρουν σταθερό επιτόκιο 7% το χρόνο πάνω στην ονοµαστική αξία για τον πρώτο χρόνο και
κυµαινόµενο επιτόκιο για τα επόµενα χρόνια µέχρι τη λήξη τους. Ο τόκος καταβάλλεται κάθε έξι µήνες στις
31 Ιανουαρίου και 31 Ιουλίου κάθε χρόνου. Το κυµαινόµενο επιτόκιο είναι ίσο µε το µέσο όρο απόδοσης
των γραµµατίων δηµοσίου πλέον 0,25% ή µε το ανώτερο επιτόκιο που προσφέρει η Τράπεζα σε
καταθέσεις από το ευρύ κοινό διάρκειας ενός χρόνου πλέον 0,25%, οποιοδήποτε από τα δύο είναι το
υψηλότερο.
Τα οµόλογα ήταν µετατρέψιµα σε µετοχές της Τράπεζας τον Ιούλιο κάθε χρόνου από το 2003 µέχρι και το
2009. Η τιµή µετατροπής ήταν £5,70 για κάθε µία µετοχή της Τράπεζας για τα έτη 2003 µέχρι 2009. Οι τιµές
αυτές υπόκειντο σε αναπροσαρµογή κάθε φορά που γινόταν νέα έκδοση µετοχών σύµφωνα µε τους όρους
έκδοσης των οµολόγων.
Η Τράπεζα είχε το δικαίωµα επιλογής στην περίοδο από 31 Ιουλίου 2003 µέχρι 25 Ιουνίου 2010 να
εξαγοράσει τα οµόλογα, ή µέρος τους, στο άρτιο και να καταβάλει στον κάτοχό τους την ονοµαστική αξία
των οµολόγων µαζί µε τους δεδουλευµένους τόκους. Στην περίπτωση αυτή ο κάτοχος των οµολόγων
διατηρούσε το δικαίωµα επιλογής µετατροπής των οµολόγων σε µετοχές.
Τα οµόλογα δεν ήταν εξασφαλισµένα και η αποπληρωµή τους ακολουθούσε σε προτεραιότητα την
αποπληρωµή των υποχρεώσεων προς τους καταθέτες και άλλους πιστωτές.
Στις 31 Ιουλίου 2006, η Τράπεζα ανακοίνωσε την απόφασή της να προβεί στην εξαγορά των µετατρέψιµων
οµολόγων 2003/2010 στο άρτιο πλέον δεδουλευµένους τόκους σύµφωνα µε το δικαίωµα που της
παρέχεται µε βάση τους όρους έκδοσης των εν λόγω οµολόγων που περιλαµβάνονται στο σχετικό
Ενηµερωτικό ∆ελτίο ηµεροµηνίας 18 Μαΐου 2001. Η Τράπεζα έλαβε την έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας
της Κύπρου για την άσκηση του δικαιώµατος πρόωρης αποπληρωµής των οµολόγων 2003/2010. Η
εξαγορά των µετατρέψιµων οµολόγων 2003/2010 ολοκληρώθηκε στις 15 Σεπτεµβρίου 2006 µε την
πληρωµή των σχετικών ποσών στους δικαιούχους. Ως εκ τούτου, τα πιο πάνω µετατρέψιµα οµόλογα έχουν
ακυρωθεί.
Μη Μετατρέψιµα Οµόλογα 2003/2009
Τον Ιούνιο του 1999, η Τράπεζα προέβη σε έκδοση £30εκ. µη µετατρέψιµων οµολόγων λήξης 2009. Τα
οµόλογα αυτά φέρουν σταθερό επιτόκιο 7,25% τον πρώτο χρόνο πάνω στην ονοµαστική τους αξία και
κυµαινόµενο επιτόκιο για τα υπόλοιπα χρόνια µέχρι τη λήξη τους. Το κυµαινόµενο επιτόκιο είναι ίσο µε το
µέσο όρο απόδοσης των γραµµατίων δηµοσίου διάρκειας ενός έτους πλέον 0,75% ή µε το ανώτερο
επιτόκιο που προσφέρει η Τράπεζα σε καταθέσεις από το ευρύ κοινό διάρκειας ενός έτους πλέον 0,75%,
οποιοδήποτε από τα δύο είναι το υψηλότερο. Ο τόκος καταβάλλεται κάθε έξι µήνες στις 31 Μαΐου και στις
30 Νοεµβρίου κάθε χρόνου.
Η Τράπεζα είχε το δικαίωµα επιλογής µετά τις 31 Μαΐου 2003 να εξαγοράσει τα οµόλογα, η µέρος τους, στο
άρτιο και να καταβάλει στον κάτοχό τους την ονοµαστική αξία των οµολόγων µαζί µε τους δεδουλευµένους
τόκους.
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Τα οµόλογα δεν ήταν εξασφαλισµένα και η αποπληρωµή τους ακολουθούσε σε προτεραιότητα την
αποπληρωµή των υποχρεώσεων προς τους καταθέτες και άλλους πιστωτές.
Στις 31 Ιουλίου 2006, η Τράπεζα ανακοίνωσε την απόφασή της να προβεί στην εξαγορά των µη
µετατρέψιµων οµολόγων 2003/2009 στο άρτιο πλέον δεδουλευµένους τόκους σύµφωνα µε το δικαίωµα
που της παρέχεται µε βάση τους όρους έκδοσης των εν λόγω οµολόγων που περιλαµβάνονται στο σχετικό
Ενηµερωτικό ∆ελτίο ηµεροµηνίας 19 Μαΐου 1999. Η Τράπεζα έλαβε την έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας
της Κύπρου για την άσκηση του δικαιώµατος πρόωρης αποπληρωµής των οµολόγων 2003/2009. Η
εξαγορά των µη µετατρέψιµων οµολόγων 2003/2009 ολοκληρώθηκε στις 15 Σεπτεµβρίου 2006 µε την
πληρωµή των σχετικών ποσών στους δικαιούχους. Ως εκ τούτου, τα πιο πάνω µη µετατρέψιµα οµόλογα
έχουν ακυρωθεί.
Μη Μετατρέψιµα Οµόλογα 2003/2007
Τον Απρίλιο του 2003, η Τράπεζα προέβη σε έκδοση £15εκ. µη µετατρέψιµων οµολόγων λήξης 2007. Τα
οµόλογα αυτά φέρουν σταθερό επιτόκιο 6,5% ετησίως πάνω στην ονοµαστική τους αξία µέχρι τις 31
∆εκεµβρίου 2004 και κυµαινόµενο επιτόκιο για τα υπόλοιπα χρόνια µέχρι τη λήξη τους. Το κυµαινόµενο
επιτόκιο είναι ίσο µε το σταθµισµένο µέσο όρο του βασικού επιτοκίου κατά τη διάρκεια της εξαµηνίας πλέον
1%. Ο τόκος καταβάλλεται κάθε έξι µήνες στις 30 Ιουνίου και στις 31 ∆εκεµβρίου κάθε χρόνου µέχρι τη λήξη
τους.
Η Τράπεζα έχει το δικαίωµα να αγοράζει τα οµόλογα στην αγορά ή µε ειδική συµφωνία ή µε προσφορά
προς όλους τους κατόχους οµολόγων σε οποιαδήποτε τιµή.
Τα οµόλογα δεν είναι εξασφαλισµένα και η αποπληρωµή τους ακολουθεί σε προτεραιότητα την
αποπληρωµή των υποχρεώσεων προς τους καταθέτες και άλλους πιστωτές.
Στις 31 Ιουλίου 2006 η Τράπεζα ανακοίνωσε την απόφασή της να προβεί σε αγορά των οµολόγων
2003/2007 µε προσφορά προς όλους τους κατόχους οµολόγων σύµφωνα µε τους όρους έκδοσης των εν
λόγω οµολόγων που περιλαµβάνονται στο σχετικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο ηµεροµηνίας 27 Μαρτίου 2003. Η
τιµή προσφοράς ήταν £1.012 ανά οµόλογο ονοµαστικής αξίας £1.000, πλέον τους δεδουλευµένους τόκους.
Η Τράπεζα έλαβε την έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για την αγορά των οµολόγων
2003/2007.
Στις 10 Οκτωβρίου 2006, η Τράπεζα ανακοίνωσε ότι 126 κάτοχοι οµολόγων 2003/2007 αποδέχθηκαν την
προσφορά της και πώλησαν στην Τράπεζα 6.016 οµόλογα ονοµαστικής αξίας £1.000 το καθένα. Η αγορά
των πιο πάνω οµολόγων ολοκληρώθηκε στις 6 Οκτωβρίου 2006, µε την πληρωµή των σχετικών ποσών
στους δικαιούχους.
Οµόλογα Λήξης 2011 σε Ευρώ
Το Νοέµβριο του 2001, η Τράπεζα προέβη σε έκδοση οµολόγων €180εκ., εξόφλησης 28 Νοεµβρίου 2011.
Τα οµόλογα φέρουν κυµαινόµενο επιτόκιο ίσο µε το τριµηνιαίο επιτόκιο για ευρώ (Euribor) πλέον 1,4%.
Από τις 28 Νοεµβρίου 2006, το επιτόκιο θα είναι ίσο µε το τριµηνιαίο επιτόκιο για ευρώ πλέον 2,8%. Ο
τόκος των οµολόγων καταβάλλεται στις 28 Φεβρουαρίου, 28 Μαΐου, 28 Αυγούστου και 28 Νοεµβρίου κάθε
χρόνου.
Η Τράπεζα είχε το δικαίωµα επιλογής να εξοφλήσει τα οµόλογα εξ ολοκλήρου στις ή µετά τις 28 Νοεµβρίου
2006.

89

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
Τα οµόλογα δεν ήταν εξασφαλισµένα και η αποπληρωµή τους ακολουθούσε σε προτεραιότητα την
αποπληρωµή των υποχρεώσεων της Τράπεζας προς τους καταθέτες και άλλους πιστωτές.
Τα οµόλογα ήταν εισηγµένα στο Χρηµατιστήριο Αξιών του Λουξεµβούργου και η αγοραία αξία τους στις 30
Σεπτεµβρίου 2006 ήταν €180,3 εκ. (£104,0εκ.).
Στις 9 Νοεµβρίου 2006, η Τράπεζα ανακοίνωσε την απόφασή της να εξασκήσει το δικαίωµα αποπληρωµής
που της παρέχεται από τη συµφωνία έκδοσης των οµολόγων και να τα αποπληρώσει στις 28 Νοεµβρίου
2006. Για την αποπληρωµή των οµολόγων έχει ληφθεί η σχετική έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου.
Η αποπληρωµή των οµολόγων λήξης 2011 σε ευρώ ολοκληρώθηκε µε την πληρωµή των σχετικών ποσών
στους δικαιούχους. Ως εκ τούτου, τα πιο πάνω οµόλογα έχουν ακυρωθεί.
Αξιόγραφα Κεφαλαίου
Τον Ιούνιο του 2003, η Τράπεζα έκδωσε £25εκ. αξιόγραφα κεφαλαίου τα οποία προσφέρθηκαν σε
περιορισµένο αριθµό επενδυτών. Το Σεπτέµβριο του 2003, η Τράπεζα προέβη σε έκδοση επιπρόσθετου
ποσού £25εκ. αξιογράφων κεφαλαίου τα οποία προσφέρθηκαν στους µετόχους της Τράπεζας και στο
κοινό. Τα αξιόγραφα κεφαλαίου φέρουν κυµαινόµενο επιτόκιο το οποίο αναθεωρείται στην αρχή της κάθε
περιόδου τόκου. Το κυµαινόµενο επιτόκιο είναι ίσο µε το εκάστοτε βασικό επιτόκιο που ισχύει στην αρχή
της κάθε περιόδου τόκου πλέον 1,2%. Ο τόκος καταβάλλεται κάθε τρεις µήνες στις 31 Μαρτίου, 30 Ιουνίου,
30 Σεπτεµβρίου και 31 ∆εκεµβρίου κάθε χρόνου.
Τα αξιόγραφα κεφαλαίου είναι αόριστης διαρκείας χωρίς ηµεροµηνία λήξης, όµως µπορούν µε επιλογή της
Τράπεζας να εξαγοραστούν στο σύνολό τους στην ονοµαστική τους αξία µαζί µε οποιουσδήποτε
δεδουλευµένους τόκους στις 30 Ιουνίου 2008, ή σε οποιαδήποτε ηµεροµηνία πληρωµής τόκου που έπεται,
µετά από έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.
Σε περίπτωση που τα αξιόγραφα κεφαλαίου δεν εξαγοραστούν από την Τράπεζα µετά την πάροδο 10 ετών
από την έκδοσή τους, τότε ο κάτοχος έχει το δικαίωµα να ανταλλάξει τα αξιόγραφα µε συνήθεις µετοχές της
Τράπεζας σε οποιαδήποτε ηµεροµηνία πληρωµής τόκου η οποία έπεται των 10 ετών µε έκπτωση 10% επί
του µέσου όρου της τιµής της σύνηθους µετοχής όπως αυτή θα τυγχάνει διαπραγµάτευσης στο
Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου για περίοδο ενός µηνός πριν από την εκάστοτε ηµεροµηνία ανταλλαγής.
Τα αξιόγραφα κεφαλαίου αποτελούν άµεσες, µη εξασφαλισµένες και δευτερεύουσας προτεραιότητας
υποχρεώσεις της Τράπεζας. Η αποπληρωµή τους ακολουθεί σε προτεραιότητα την αποπληρωµή των
υποχρεώσεων προς τους καταθέτες και άλλους πιστωτές.
Οµόλογα Λήξης 2016 σε Ευρώ
Κατά τη διάρκεια του 2004 η Τράπεζα προέβη στη σύσταση Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Έκδοσης
Μεσοπρόθεσµων Οµολογιακών ∆ανείων ύψους €750εκ. βάσει του οποίου η Τράπεζα θα είχε την ευελιξία
να εκδίδει ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες της οµόλογα (senior debt) ή / και οµόλογα µειωµένης
εξασφάλισης (subordinated debt). Τον Ιούλιο του 2004, η Τράπεζα µέσω του προγράµµατος αυτού προέβη
σε έκδοση οµολόγων (senior debt) ύψους €300εκ..
Το Μάιο του 2006, µετά από έγκριση αύξησης του µεγέθους του προγράµµατος από €750εκ. σε €1δις, η
Τράπεζα ολοκλήρωσε µε επιτυχία την έκδοση δευτεροβάθµιου κεφαλαίου ύψους €450εκ.. Πρόκειται για
δεκάχρονο οµόλογο µε δικαίωµα ανάκλησης από την Τράπεζα µετά τα πρώτα πέντε χρόνια. Το επιτόκιο
έχει καθορισθεί στο τριµηνιαίο επιτόκιο του ευρώ (Euribor) πλέον 0,75% για τα πρώτα πέντε χρόνια και εάν
το οµόλογο δεν ανακληθεί το επιτόκιο αυξάνεται κατά 1%.
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Το οµόλογο αυτό, το οποίο δεν είναι εξασφαλισµένο και η αποπληρωµή του ακολουθεί σε προτεραιότητα
την αποπληρωµή των υποχρεώσεων της Τράπεζας προς τους καταθέτες και άλλους πιστωτές, είναι
εισηγµένο στο Χρηµατιστήριο Αξιών του Λουξεµβούργου και η αγοραία αξία του στις 30 Σεπτεµβρίου 2006
ήταν €448,6εκ. (£258,7εκ.).
4.11.3 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ∆ΑΝΕΙΑ
Tα οµολογιακά δάνεια αποτελούν υποχρεώσεις υψηλότερης διαβάθµισης (senior debt) και δεν
συγκαταλέγονται στο δανειακό κεφάλαιο.
Οµολογιακά δάνεια
30/09/2006

2005

2004

2003

£ ‘000

£ ‘000

£ ‘000

£ ‘000

∆άνειο από κοινοπραξία τραπεζών
Οµολογιακό δάνειο σε ευρώ 2004/2007

-

-

-

69.597

173.141

171.833

173.836

-

173.141

171.833

173.836

69.597

∆άνειο από κοινοπραξία τραπεζών
Τον Αύγουστο του 2004 η Τράπεζα προέβη στην αποπληρωµή ολόκληρου του δανείου από κοινοπραξία
τραπεζών. Το δάνειο, ύψους €120εκ., έφερε κυµαινόµενο επιτόκιο ίσο µε το τριµηνιαίο επιτόκιο για ευρώ
(Euribor) πλέον 0,575% και έδινε στην Τράπεζα το δικαίωµα επιλογής για αποπληρωµή ολόκληρου ή
µέρους του δανείου την τελευταία µέρα πληρωµής τόκου δίνοντας 30 µέρες προειδοποίηση.
Οµολογιακό δάνειο σε Ευρώ 2004/2007
Κατά τη διάρκεια του 2004 η Τράπεζα προέβη στη σύσταση Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Έκδοσης
Μεσοπρόθεσµων Οµολογιακών ∆ανείων ύψους €750εκ. (το µέγεθος του προγράµµατος αυξήθηκε σε €1δις
το Μάιο του 2006). Με βάση το Πρόγραµµα, η Τράπεζα έχει την ευελιξία να εκδίδει ανάλογα µε τις εκάστοτε
ανάγκες της οµόλογα (senior debt) ή / και οµόλογα µειωµένης εξασφάλισης (subordinated debt).
Τον Ιούλιο 2004 η Τράπεζα προέβη σε έκδοση οµολόγων µέσω του πιο πάνω Προγράµµατος ύψους
€300εκ.. Τα οµόλογα είναι τριετούς διάρκειας και ο τόκος καταβάλλεται κάθε τρίµηνο. Το επιτόκιό τους έχει
καθοριστεί στο τριµηνιαίο επιτόκιο για ευρώ (Euribor) πλέον 0,5%.
Τα οµόλογα είναι εισηγµένα στο Χρηµατιστήριο Αξιών του Λουξεµβούργου και η αγοραία αξία τους στις 30
Σεπτεµβρίου 2006 ήταν €300,4εκ. (£173,2εκ.).
4.11.4 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται στοιχεία για την κεφαλαιακή διάρθρωση του Οµίλου (ίδια
κεφάλαια και δανειακά κεφάλαια). Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, κατά τα τελευταία τέσσερα χρόνια η
άντληση νέων κεφαλαίων επικεντρώθηκε περισσότερο σε δανειακά κεφάλαια, γεγονός που είχε ως
αποτέλεσµα ο λόγος δανειακά / ίδια κεφάλαια να αυξηθεί το 2003 σε 69,4%. Έκτοτε, ο λόγος αυτός
µειώθηκε και διαµορφώθηκε το 2005 στο 55,7%, κυρίως λόγω αύξησης των αποθεµατικών του Οµίλου.
Κατά τη διάρκεια της εννιαµηνίας που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2006 πραγµατοποιήθηκε µεγάλη άντληση
δανειακών κεφαλαίων ύψους €450εκ., ενώ παράλληλα η Τράπεζα αύξησε το µετοχικό της κεφάλαιο µε την
έκδοση 51.056.624 µετοχών ως αποτέλεσµα της εξάσκησης δικαιωµάτων προτίµησης που
παραχωρήθηκαν αρχικά στους υφιστάµενους µετόχους (συνολική άντληση £61,3εκ.). Σηµειώνεται όµως ότι
τον Ιούλιο του 2006, η Τράπεζα κατέβαλε µέρισµα προς τους µετόχους της ύψους £21,4εκ.. Ως
αποτέλεσµα των πιο πάνω ο λόγος δανειακά / ίδια κεφάλαια διαµορφώθηκε στο τέλος της εννιαµηνίας στο
86,7%.
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Το 2004 πραγµατοποιήθηκε, επίσης, έκδοση οµολογιακού δανείου µε βάση το πρόγραµµα EMTN, το οποίο
στον ισολογισµό του Οµίλου περιλαµβάνεται στην κατηγορία οµολογιακών δανείων.
30/09/2006

2005

2004

2003

£ ‘000

£ ‘000

£ ‘000

£ ‘000

Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο

178.732

153.648

152.450

152.450

Αποθεµατικά

286.497

193.191

152.731

127.962

38.820

35.735

34.904

29.393

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

504.049

382.574

340.085

309.805

∆ανειακό Κεφάλαιο

437.230

213.154

214.124

215.068

Λόγος ∆ανειακού Κεφαλαίου / Ίδια Κεφάλαια

86,7%

55,7%

63,0%

69,4%

∆είκτης Kεφαλαιακής Eπάρκειας

12,8%

11,9%

13,3%

13,8%

Συµφέρον µειοψηφίας

Σηµειώνεται ότι ο ελάχιστος δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας που απαιτείται από την Κεντρική Τράπεζα της
Κύπρου είναι 10% και από τη σχετική Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8%.
Η Τράπεζα παρακολουθεί συστηµατικά την κεφαλαιακή της διάρθρωση και τις ανάγκες για νέο µετοχικό ή /
και δανειακό κεφάλαιο στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, έχοντας επίσης
υπόψη τους κανονισµούς κεφαλαιακής επάρκειας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.
4.11.5 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΕΚ∆ΟΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Παρατίθεται πιο κάτω η ενοποιηµένη κατάσταση ταµειακών ροών του Οµίλου για το έτος 2003, σύµφωνα
µε τις ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για το 2003.
25

2003

£ ‘000
Μετρητά που προήλθαν από εργασίες

48.398

Φορολογία που πληρώθηκε

(8.845)

Καθαρά µετρητά από εργασίες

39.553

Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ακινήτων και εξοπλισµού

(8.095)

Αγορά λογισµικών προγραµµάτων

(1.625)

Εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων και εξοπλισµού

849

Εισόδηµα από επενδύσεις που κρατούνται µέχρι τη λήξη τους
Μέρισµα από επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση

80

Καθαρά µετρητά για επενδυτικές δραστηριότητες

25

5.937

(2.854)

Μη αναπροσαρµοσµένα ποσά (βλεπετε Μέρος 4.6.1.2).
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Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από έκδοση δανειακού κεφαλαίου

65.000

Τόκοι δανειακού κεφαλαίου που πληρώθηκαν

(8.194)

Καθαρά µετρητά από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

56.806

Καθαρή αύξηση στα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών

93.505

Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους

1.081.440

Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους

1.174.945

Παρατίθεται πιο κάτω η ενοποιηµένη κατάσταση ταµειακών ροών του Οµίλου για τα έτη 2004 και 2005
σύµφωνα µε τις ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τα έτη 2004 και 2005, µε τα
αναπροσαρµοσµένα ποσά για το 2004.
2005

26

2004

£ ‘000

£ ‘000

Μετρητά που προήλθαν από εργασίες

534.110

189.118

Φορολογία που πληρώθηκε

(13.779)

(5.466)

Καθαρά µετρητά από εργασίες

520.331

183.652

(11.316)

(6.862)

(2.215)

(4.013)

443

1.846

Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ακινήτων και εξοπλισµού
Αγορά λογισµικών προγραµµάτων
Εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων και εξοπλισµού
Εισπράξεις από πωλήσεις λογισµικών προγραµµάτων
Αγορά µείον εισπράξεις από εξοφλήσεις χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών
στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση
Εισόδηµα από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµων προς πώληση
Μέρισµα από επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες
Καθαρά µετρητά για επενδυτικές δραστηριότητες

30

-

(137.576)

(48.967)

15.634

7.944

475

798

(134.525)

(49.254)

(6.029)

-

Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Μέρισµα που πληρώθηκε
Τόκοι δανειακού κεφαλαίου που πληρώθηκαν

(10.197)

(9.936)

Εισπράξεις από έκδοση οµολογιακού δανείου

-

173.836

Αποπληρωµή δανείου από κοινοπραξία τραπεζών

-

(69.597)

(16.226)

94.303

-

911

369.580

229.612

Καθαρά µετρητά (για)/από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Συναλλαγµατικές διαφορές
Καθαρή αύξηση στα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών

26

Αναπροσαρµοσµένα ποσά (βλεπετε Μέρος 4.6.1.2).
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Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους

1.400.558

1.170.946

Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους

1.770.138

1.400.558

Παρατίθεται πιο κάτω η ενοποιηµένη κατάσταση ταµειακών ροών του Οµίλου για την εννιαµηνία που έληξε
στις 30 Σεπτεµβρίου 2006, σύµφωνα µε τις µη ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για την
εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2006.
30/09/2006
£ ‘000
Μετρητά που προήλθαν από εργασίες

523.749

Φορολογία που πληρώθηκε

(8.531)

Καθαρά µετρητά από εργασίες

515.218

Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ακινήτων και εξοπλισµού µείον εισπράξεις από πωλήσεις

(3.501)

Αγορά λογισµικών προγραµµάτων µείον εισπράξεις από πωλήσεις

(1.821)

Αγορά µείον εισπράξεις από πωλήσεις / εξοφλήσεις χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών
στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση

(136.502)

Εισόδηµα από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση

20.611

Εξαγορά θυγατρικής µείον µετρητά που αποκτήθηκαν

(5.757)

Καθαρά µετρητά για επενδυτικές δραστηριότητες

(126.970)

Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Μέρισµα που πληρώθηκε

(21.448)

Καθαρές εισπράξεις από άσκηση δικαιωµάτων προτίµησης

60.215

Εισπράξεις από έκδοση δανειακού κεφαλαίου

259.712

Αποπληρωµή δανειακού κεφαλαίου

(36.806)

Τόκοι δανειακού κεφαλαίου που πληρώθηκαν

(7.268)

Καθαρά µετρητά από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

254.405
1.715

Συναλλαγµατικές διαφορές
Καθαρή αύξηση στα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών

644.368

Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή της περιόδου

1.770.138

Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος της περιόδου

2.414.506

Ανάλυση χρηµατοδοτικών δραστηριοτήτων
Κατά τη διάρκεια του 2003, η Τράπεζα προέβη σε έκδοση £15εκ. µη µετατρέψιµων οµολόγων λήξης 2007.
Η Τράπεζα εξέδωσε επίσης £50εκ. αξιόγραφα κεφαλαίου τα οποία προσφέρθηκαν σε περιορισµένο αριθµό
επενδυτών, στους µετόχους της Τράπεζας και στο ευρύ κοινό.
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Κατά τη διάρκεια του 2004, η Τράπεζα προέβη στη σύσταση Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Έκδοσης
Μεσοπρόθεσµων Οµολογιακών ∆ανείων (ΕΜΤΝ) ύψους €750εκ. (το µέγεθος του προγράµµατος αυξήθηκε
σε €1δις το Μάιο του 2006). Τον Ιούλιο του 2004 η Τράπεζα προέβη σε έκδοση οµολόγων µέσω του πιο
πάνω Προγράµµατος ύψους €300εκ.. Η Τράπεζα προέβη, επίσης, στην αποπληρωµή ολόκληρου του
δανείου από κοινοπραξία τραπεζών.
Το Μάιο του 2006, µετά από έγκριση αύξησης του µεγέθους του προγράµµατος ΕΜΤΝ από €750εκ. σε
€1δις, η Τράπεζα ολοκλήρωσε µε επιτυχία την έκδοση δευτεροβάθµιου κεφαλαίου ύψους €450εκ..
Πρόκειται για δεκάχρονο οµόλογο µε δικαίωµα ανάκλησης από την Τράπεζα µετά τα πρώτα πέντε χρόνια.
Το επιτόκιο έχει καθορισθεί στο τριµηνιαίο επιτόκιο του ευρώ (Euribor) πλέον 0,75% για τα πρώτα πέντε
χρόνια και εάν το οµόλογο δεν ανακληθεί το επιτόκιο αυξάνεται κατά 1%.
Τον Ιούνιο του 2006 η Τράπεζα αύξησε το µετοχικό της κεφάλαιο µε την έκδοση 51.056.624 µετοχών από
την εξάσκηση δικαιωµάτων προτίµησης που αρχικά προσφέρθηκαν στους υφιστάµενους µετόχους στην
τιµή των £1,20 ανά µετοχή. Από την έκδοση αυτή αντλήθηκαν συνολικά £61,3εκ..
Στις 31 Ιουλίου 2006, η Τράπεζα ανακοίνωσε την απόφασή της να προβεί στην εξαγορά των µετατρέψιµων
οµολόγων 2003/2010 στο άρτιο πλέον δεδουλευµένους τόκους σύµφωνα µε το δικαίωµα που της
παρέχεται µε βάση τους όρους έκδοσης των εν λόγω οµολόγων που περιλαµβάνονται στο σχετικό
Ενηµερωτικό ∆ελτίο ηµεροµηνίας 18 Μαΐου 2001. Η Τράπεζα έλαβε την έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας
της Κύπρου για την άσκηση του δικαιώµατος πρόωρης αποπληρωµής των οµολόγων 2003/2010. Η
εξαγορά των µετατρέψιµων οµολόγων 2003/2010 ολοκληρώθηκε στις 15 Σεπτεµβρίου 2006 µε την
πληρωµή των σχετικών ποσών στους δικαιούχους. Ως εκ τούτου, τα πιο πάνω µετατρέψιµα οµόλογα έχουν
ακυρωθεί.
Κατά την ίδια ηµεροµηνία, η Τράπεζα ανακοίνωσε την απόφασή της να προβεί στην εξαγορά των µη
µετατρέψιµων οµολόγων 2003/2009 στο άρτιο πλέον δεδουλευµένους τόκους σύµφωνα µε το δικαίωµα
που της παρέχεται µε βάση τους όρους έκδοσης των εν λόγω οµολόγων που περιλαµβάνονται στο σχετικό
Ενηµερωτικό ∆ελτίο ηµεροµηνίας 19 Μαΐου 1999. Η Τράπεζα έλαβε την έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας
της Κύπρου για την άσκηση του δικαιώµατος πρόωρης αποπληρωµής των οµολόγων 2003/2009. Η
εξαγορά των µη µετατρέψιµων οµολόγων 2003/2009 ολοκληρώθηκε στις 15 Σεπτεµβρίου 2006 µε την
πληρωµή των σχετικών ποσών στους δικαιούχους. Ως εκ τούτου, τα πιο πάνω µη µετατρέψιµα οµόλογα
έχουν ακυρωθεί.
Επίσης, στις 31 Ιουλίου 2006, η Τράπεζα ανακοίνωσε την απόφασή της να προβεί σε αγορά των µη
µετατρέψιµων οµολόγων 2003/2007 µε προσφορά προς όλους τους κατόχους οµολόγων σύµφωνα µε τους
όρους έκδοσης των εν λόγω οµολόγων που περιλαµβάνονται στο σχετικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο ηµεροµηνίας
27 Μαρτίου 2003. Η τιµή προσφοράς ήταν £1.012 ανά οµόλογο ονοµαστικής αξίας £1.000, πλέον τους
δεδουλευµένους τόκους. Η Τράπεζα έλαβε την έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για την αγορά
των οµολόγων 2003/2007. Στις 10 Οκτωβρίου 2006, η Τράπεζα ανακοίνωσε ότι 126 κάτοχοι οµολόγων
2003/2007 αποδέχθηκαν την προσφορά της και πώλησαν στην Τράπεζα 6.016 οµόλογα ονοµαστικής αξίας
£1.000 το καθένα. Η αγορά των πιο πάνω οµολόγων ολοκληρώθηκε στις 6 Οκτωβρίου 2006, µε την
πληρωµή των σχετικών ποσών στους δικαιούχους.
Στις 9 Νοεµβρίου 2006, η Τράπεζα ανακοίνωσε την απόφασή της να εξασκήσει το δικαίωµα αποπληρωµής
που της παρέχεται από τη συµφωνία έκδοσης των µετατρέψιµων οµολόγων 2001/2006 και να τα
αποπληρώσει στις 30 Νοεµβρίου 2006. Για την αποπληρωµή των οµολόγων έχει ληφθεί η σχετική έγκριση
της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου. Ως ηµεροµηνία προσδιορισµού των δικαιούχων για την αποπληρωµή
των οµολόγων, καθώς και για τον τόκο για την περίοδο 1 Ιουλίου 2006 µέχρι 29 Νοεµβρίου 2006 είχε
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καθοριστεί η 17 Νοεµβρίου 2006. Ως εκ τούτου, τα πιο πάνω µετατρέψιµα οµόλογα έχουν αποπληρωθεί
και ακυρωθεί.
Επίσης, στις 9 Νοεµβρίου 2006, η Τράπεζα ανακοίνωσε την απόφασή της να εξασκήσει το δικαίωµα
αποπληρωµής που της παρέχεται από τη συµφωνία έκδοσης των οµολόγων λήξης 2016 σε Ευρώ και να τα
αποπληρώσει στις 28 Νοεµβρίου 2006. Για την αποπληρωµή των οµολόγων έχει ληφθεί η σχετική έγκριση
της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου. Η αποπληρωµή των οµολόγων λήξης 2011 σε ευρώ ολοκληρώθηκε µε
την πληρωµή των σχετικών ποσών στους δικαιούχους. Ως εκ τούτου, τα πιο πάνω οµόλογα έχουν
ακυρωθεί.
4.11.6 ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
∆εν υπήρξε οποιοσδήποτε περιορισµός στη χρήση των κεφαλαίων, ο οποίος επηρέασε ή ενδέχεται να
επηρεάσει σηµαντικά, κατά τρόπο άµεσο ή έµµεσο, τις δραστηριότητες του Εκδότη.
Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων οι οποίες αναφέρονται στο Μέρος 4.10.4 και στο Μέρος 4.10.5
(δηλαδή, επενδύσεις σε εξέλιξη ή για τις οποίες έχει ληφθεί δέσµευση από την Εταιρεία) θα
χρησιµοποιηθούν ρευστά διαθέσιµα.
Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου η Τράπεζα δεν είχε συνάψει οποιαδήποτε άλλη
ουσιαστική δανειακή επιβάρυνση πέραν αυτών που περιλαµβάνονται στις µη ελεγµένες ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις για την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2006.
4.12 ∆ιοίκηση και Εποπτεία
4.12.1 ΜΕΛΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
Κατά την διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του πραγµατοποιήθηκε στις 15 Ιουνίου
2006 στη Λευκωσία, µε βάση το Καταστατικό της Τράπεζας, υπεδείχθησαν 12 µέλη για το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της Τράπεζας, τα οποία και εξελέγησαν οµόφωνα από τους παριστάµενους µετόχους. Το νέο
∆ιοικητικό Συµβούλιο που σχηµατίσθηκε εν συνεχεία σε σώµα, κατόπιν µεταβολών που επήλθαν κατά τη
η
συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας την 1 Αυγούστου 2006, αλλά και µετά αυτήν
απαρτίζεται κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου από τους ακόλουθους:
Νεοκλή Λυσάνδρου

- Πρόεδρο

Μανώλη Ξανθάκη

- Αντιπρόεδρο

Ανδρέα Βγενόπουλο

- ∆ιευθύνων Σύµβουλο

Χρίστο Στυλιανίδη

- Αναπληρωτή ∆ιευθύνων Σύµβουλο

Ελευθέριο Χιλιαδάκη

- Αναπληρωτή ∆ιευθύνων Σύµβουλο

Χρυσόστοµο Θεοκλή

- Mέλος

Πλάτων Ε. Λανίτη

- Mέλος

Μιχάλη Λούη

- Mέλος

Κυριάκο Μάγειρα

- Mέλος

Κωνσταντίνο Μυλωνά

- Mέλος

Μάρκο Φόρο

- Mέλος

Λοΐζο Χατζηκωστή

- Mέλος

Βιογραφικά και ιδιότητα των διοικητικών συµβούλων και των µελών της Εκτελεστικής Επιτροπής του
Οµίλου παρατίθενται στο Μέρος 4.12.4.
Τα µέλη των διαφόρων επιτροπών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που έχουν συσταθεί µε βάση τον Κώδικα
Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, παρατίθενται στο Μέρος 4.13.2.
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Η Εκτελεστική Επιτροπή του Οµίλου, µε Πρόεδρο και Συντονιστή τον κ. Ανδρέα Βγενόπουλο, ∆ιευθύνων
Σύµβουλο του Οµίλου, απαρτίζεται από δύο επιµέρους Επιτροπές, αφενός για τις εργασίες στην Κύπρο και
αφετέρου για τις διεθνείς εργασίες του Οµίλου.
Εκτελεστική Επιτροπή Κύπρου
Η Εκτελεστική Επιτροπή Κύπρου απαρτίζεται από τους ακόλουθους:
Χρίστο Στυλιανίδη

1

- Συντονιστή
2

Παναγιώτη Κουννή
2

Πέτρο Πέτρου
3

Τάκη Φειδία

3

Ροδούλλα Χατζηκυριάκου
1

Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου.
Γενικός ∆ιευθυντής του Οµίλου.
3
Ανώτερος(η) ∆ιευθυντής(θύντρια) του Οµίλου.
2

Εκτελεστική Επιτροπή Εξωτερικού
Η Εκτελεστική Επιτροπή Εξωτερικού του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απαρτίζεται από τους ακόλουθους:
1

Ελευθέριο Χιλιαδάκη

- Συντονιστή

2

Μιχάλη Λούη

Ευθύµιο Μπουλούτα

3

Sayanta Basu
1

Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου.
Γενικός ∆ιευθυντής του Οµίλου.
3
∆ιευθύνων Σύµβουλος της Λαϊκής Τράπεζας (Ελλάς) Α.Ε..
2

4.12.2 ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
Tα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οµίλου δηλώνουν τα
εξής:
i.

∆εν έχουν οικογενειακούς δεσµούς µε µέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων
της Τράπεζας ή διευθυντικά στελέχη της Τράπεζας.

ii.

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

iii.

∆εν συµµετείχαν σε διαδικασία πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης ή εκκαθάρισης, κατά τη
διάρκεια των πέντε τουλάχιστον τελευταίων ετών.

iv.

∆εν έχουν γίνει αποδέκτες οποιασδήποτε δηµόσιας επίσηµης κριτικής ή / και κύρωσης εκ µέρους
των καταστατικών ή ρυθµιστικών αρχών (συµπεριλαµβανοµένων τυχόν επαγγελµατικών
οργανώσεων) και δεν έχουν παρεµποδιστεί από δικαστήριο να ενεργούν µε την ιδιότητα του
µέλους διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου ενός εκδότη ή να παρέµβουν στη
διαχείριση ή στο χειρισµό των υποθέσεων ενός εκδότη.

v.

Η επιλογή τους ως µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και / ή της ανώτατης διοίκησης της
Τράπεζας δεν ήταν αποτέλεσµα οποιασδήποτε ρύθµισης ή συµφωνίας µε τους κυριοτέρους
µετόχους, πελάτες, προµηθευτές ή άλλα πρόσωπα.

vi.

Οι υποχρεώσεις που έχουν έναντι της Τράπεζας δεν τους δηµιουργούν οποιαδήποτε σύγκρουση
συµφερόντων µε τα ιδιωτικά τους συµφέροντα ή άλλες υποχρεώσεις τους (σηµειώνεται ότι οι
συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη αναφέρονται στο Μέρος 4.16).

vii.

Πλην των περιορισµών που προκύπτουν από την κείµενη νοµοθεσία, δεν υφίσταται στο πρόσωπό
τους οποιοσδήποτε περιορισµός ο οποίος αφορά τη διάθεση, εντός ορισµένης χρονικής περιόδου,
των κινητών αξιών της Τράπεζας που κατέχουν.
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4.12.3 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Γραµµατέας: Στέλιος Χατζηϊωσήφ.
Ελεγκτές: PricewaterhouseCoopers Limited, Julia House, Θ. ∆έρβη 3, 1066 Λευκωσία.
Νοµικοί Σύµβουλοι: Τάσσος Παπαδόπουλος & Σία, Μέγαρο Σιαντεκλαίρ, Σοφούλη 2, 2ος Όροφος, 1096
Λευκωσία.
Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης και Σύµβουλος Έκδοσης: Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσια Εταιρεία
Λίµιτεδ, Κτίριο Ετίττα, Λεωφ. Ευαγόρου 39, 1066 Λευκωσία.
4.12.4 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
Μέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Νεοκλής Λυσάνδρου

Σπούδασε στο Πανεπιστήµιο του Bristol ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων και πήρε

Πρόεδρος

µεταπτυχιακό δίπλωµα στο ίδιο θέµα. Έκτοτε έτυχε µετεκπαίδευσης στο
Manchester Business School και στο London Business School σε θέµατα
Corporate Finance και Management. Στον Όµιλο διεύθυνε τα τµήµατα
Σχέσεων

Εξωτερικού

και

∆ιαπραγµάτευσης

Συναλλάγµατος

και

∆ιαθεσίµων. Επίσης διεύθυνε τα τµήµατα ∆ανείων και Χορηγήσεων,
Αξιολόγησης Πιστωτικού Κινδύνου και δηµιούργησε την Υπηρεσία
Μεγάλων Επιχειρήσεων και Οργανισµών. Το 1996 διορίστηκε Γενικός
∆ιευθυντής Τραπεζικών Υπηρεσιών Επιχειρήσεων και Οργανισµών. Το
1999 ανέλαβε Γενικός ∆ιευθυντής όλων των Τραπεζικών Υπηρεσιών
Εσωτερικού της Τράπεζας. Από το 2003 ανέλαβε Γενικός ∆ιευθυντής
διάφορων υπηρεσιών του Οµίλου όπως η ∆ιεύθυνση Είσπραξης Χρεών, η
Υπηρεσία ∆ιεύθυνσης Επιχειρήσεων, η Νοµική Υπηρεσία, η Υπηρεσία
Οργάνωσης και Μεθόδων Οµίλου και η ∆ιεύθυνση Κεντροποιηµένων
Υπηρεσιών. Τον Ιούλιο του 2006 διορίστηκε µέλος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και ανέλαβε τη θέση του µη εκτελεστικού Προέδρου.
Μανώλης Ξανθάκης

Σπούδασε Οικονοµικά, ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων και Χρηµατοοικονοµικά

Αντιπρόεδρος

στην Αθήνα και στο Τορόντο. Από το 1982 είναι καθηγητής στο τµήµα
Οικονοµικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Αθηνών και έχει εκδώσει
µεγάλο αριθµό µελετών σχετικά µε Ευρωπαϊκά και Ελληνικά οικονοµικά
θέµατα. ∆ιετέλεσε οικονοµικός σύµβουλος του Υπουργείου Εθνικής
Οικονοµίας, µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΤΒΑ, Πρόεδρος του
Χρηµατιστηρίου Αθηνών και του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και
Πρόεδρος της Ernst & Young Finance. Επίσης διετέλεσε Πρόεδρος της
Marfin Bank A.T.E. και της Marfin Investment Co. κατά την περίοδο 2003 –
2006.

Ανδρέας Βγενόπουλος

Σπούδασε Νοµική στη Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Είναι

∆ιευθύνων Σύµβουλος

δικηγόρος και ιδρυτής της δικηγορικής εταιρείας Βγενόπουλος και
Συνεργάτες. ∆ιετέλεσε ∆ιευθυντής Ανθρωπίνου ∆υναµικού στη Thenamaris
Shipping, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Maritime & Financial
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Investments S.A. και Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Επενδυτικής

Τράπεζας

Ελλάδος.

Είναι

Πρόεδρος

του

∆ιοικητικού

Συµβουλίου της Marfin Bank A.T.E. και Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Marfin Financial Group. Επίσης, είναι Πρόεδρος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ιαγνωστικού και Θεραπευτικού Κέντρου
Αθηνών ‘Υγεία’.
Χρίστος Στυλιανίδης

Κατέχει πτυχίο στα Oικονοµικά από το London School of Economics και

Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος

είναι µέλος του Institute of Chartered Accountants in England & Wales.
Eργάστηκε στο Ηνωµένο Βασίλειο σε διευθυντικές θέσεις στον ελεγκτικό,
ξενοδοχειακό και τραπεζικό χώρο. Εργάζεται στον Όµιλο από το 1989.
Μετά από υπηρεσία στην Κύπρο και στο Ηνωµένο Βασίλειο, από το 1996
µέχρι τις αρχές του 2002 διετέλεσε αναπληρωτής Γενικός ∆ιευθυντής και
στη συνέχεια Γενικός ∆ιευθυντής των εργασιών του Οµίλου στην Ελλάδα.
∆ιετέλεσε επίσης µέλος των ∆ιοικητικών Συµβουλίων τόσο της Λαϊκής
Τράπεζας (Ελλάς) Α.Ε., όσο και των υπoλοίπων εταιρειών του Οµίλου
στην Ελλάδα. Το 2004 προήχθη σε Γενικό ∆ιευθυντή του Οµίλου και από
τις 6 Νοεµβρίου 2006 κατέχει τη θέση του Αναπληρωτή ∆ιευθύνων
Σύµβουλου του Οµίλου και είναι εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Τράπεζας.

Ελευθέριος Χιλιαδάκης

Σπούδασε Οικονοµικά στο Πανεπιστήµιο του Μοντρεάλ και είναι κάτοχος

Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος

µεταπτυχιακού τίτλου στα Οικονοµικά από το Πανεπιστήµιο του York στο
Τορόντο. ∆ιετέλεσε ∆ιευθυντής στη Chase Manhattan, Γενικός ∆ιευθυντής
της HSBC στην Ελλάδα για την περίοδο 1983-2003, καθώς επίσης και
Γενικός ∆ιευθυντής της Marfin Financial Group A.E. Συµµετοχών. Είναι
∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εγνατίας Τράπεζας και µέλος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε., της Marfin Financial Group A.E.
Συµµετοχών και της Λαϊκής Τράπεζας (Ελλάς) Α.Ε..

Χρυσόστοµος Θεοκλή

Εργάστηκε στο Τµήµα Στατιστικής και Ερευνών του Υπουργείου
Οικονοµικών και στη συνέχεια έγινε µέλος του Institute of Chartered
Accountants

in

England

and Wales.

Εργάστηκε

ως

Οικονοµικός

∆ιευθυντής στον ιδιωτικό τοµέα και από το 1978 ως Συνέταιρος του
ελεγκτικού οίκου Κωστουρής, Μιχαηλίδης & Σία / Grant Thornton. Από το
1995 είναι σύµβουλος επιχειρήσεων και µέλος σε ∆ιοικητικά Συµβούλια
δηµοσίων και ιδιωτικών εταιρειών. Από το 1988 µέχρι το 2003 διετέλεσε
µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.
Πλάτων Ε. Λανίτης

Σπούδασε

Οικονοµικά

στο

Πανεπιστήµιο

Reading

του

Ηνωµένου

Βασιλείου. Από το 1992 είναι πρόεδρος του Συγκροτήµατος Εταιρειών
Λανίτη. Είναι αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Λαϊκής
Τράπεζας (Ελλάς) Α.Ε. και µέλος ∆ιοικητικών Συµβουλίων άλλων
δηµοσίων και ιδιωτικών εταιρειών. Είναι επίτιµος πρόξενος της Ολλανδίας
στην Κύπρο.
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Μιχάλης Λούης

Είναι κάτοχος πτυχίου BA (Hons) Accounting (First Class Honours) και
µεταπτυχιακού M.Sc. Accounting and Finance. Μέσα στα πλαίσια της
επαγγελµατικής του επιµόρφωσης, έχει τύχει εκπαίδευσης στη θυγατρική
της HSBC στη Νέα Υόρκη, Marine Midland Bank NA, όπου έχει εργαστεί
στα τµήµατα του Corporate Banking και Corporate Finance. Έχει επίσης
παρακολουθήσει τα προγράµµατα για Senior Executives του London
Business School και Risk Management in Banking του INSEAD Γαλλίας.
Εργάζεται στον Όµιλο από το 1987. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδροµίας
του εργάστηκε στις θέσεις του ∆ιευθυντή του Γραφείου ∆ιοικητή του
Οµίλου, βοηθού του ∆ιευθυντή Corporate Banking και του ∆ιευθυντή
∆ιεύθυνσης Τραπεζικών Εργασιών Εξωτερικού ενώ ακολούθως ανέλαβε
τη θέση του ∆ιευθυντή ∆ιεύθυνσης ∆ιεθνών ∆ραστηριοτήτων. Σήµερα
κατέχει τη θέση Γενικού ∆ιευθυντή µε ευθύνη την Υπηρεσία Ξένου
Συναλλάγµατος και ∆ιαθεσίµων, την Υπηρεσία Private Banking, τη Λαϊκή
Επενδυτική, την Υπηρεσία ∆ιεθνών Τραπεζικών Εργασιών και τις εργασίες
του Οµίλου στο Ηνωµένο Βασίλειο, στην Αυστραλία και στο Guernsey.
∆ιετέλεσε

µέλος

Αντικαρκινικού

του

∆ιοικητικού

Συνδέσµου,

ενώ

Συµβουλίου

είναι

Πρόεδρος

του
του

Παγκύπριου
∆ιοικητικού

Συµβουλίου της Λαϊκής Επενδυτικής Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσιας Εταιρείας Λτδ και
µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αριθµού θυγατρικών του Οµίλου.
Κυριάκος Μάγειρας

Σπούδασε Οικονοµικά στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και είναι κάτοχος
µεταπτυχιακού τίτλου (MSc) στο Shipping, Trade and Finance. Από το
1989 έως το 1997 εργάσθηκε ως σύµβουλος επιχειρήσεων. Υπήρξε
στέλεχος της National Westminster Bank και της Τράπεζας Πειραιώς. Από
το 1999 εργάσθηκε αρχικά στην Πειραιώς Prime Bank και στη συνέχεια
στην Marfin Bank A.T.E., από το 2002 έως το 2004 ως Shipping Manager
και από το 2005 έως σήµερα ως Loans & Leverage Director. Από το 2006
έχει διορισθεί Corporate and Investment Banking Director της Επενδυτικής
Τράπεζας Ελλάδος.

Κωνσταντίνος Μυλωνάς

Είναι κάτοχος του διπλώµατος Ινστιτούτου Τραπεζιτών Λονδίνου (Fellow of
the Chartered Institute of Bankers). Εργάσθηκε στην Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος στη Λεµεσό και από το 1969 στον Όµιλο όπου εργάσθηκε για
µεγάλο

χρονικό

διάστηµα

ως

∆ιευθυντής

Τραπεζικών

Εργασιών.

Αφυπηρέτησε το 1991 µε το βαθµό του Γενικού ∆ιευθυντή. Στη συνέχεια
διετέλεσε

σύµβουλος

και

µέλος

του

∆ιοικητικού

Συµβουλίου

των

ασφαλιστικών εταιρειών του Οµίλου και της Λαϊκής Τράπεζας (Ελλάς) Α.Ε.
µέχρι το 2004. Είναι σύµβουλος επιχειρήσεων και µέλος σε ∆ιοικητικά
Συµβούλια εταιρειών. ∆ιετέλεσε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Ραδιοφωνικού Ιδρύµατος Κύπρου (1980-1988) και του Κυπριακού
Οργανισµού Τουρισµού (1988-1992).
Μάρκος Φόρος

Σπούδασε Οικονοµικά στο London School of Economics και είναι κάτοχος
MBA από το Harvard Graduate School of Business Administration της
Βοστόνης. Εργάσθηκε για τη First National Bank of Chicago και τον όµιλο
Χανδρή, ενώ διετέλεσε επίσης ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Οικονοµικός
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∆ιευθυντής και Αντιπρόεδρος της Celebrity Cruises Inc.. Τα τελευταία
πέντε χρόνια είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Επιµελητηρίου
Ναυτιλίας της Ελλάδος, και είναι ∆ιευθύνων Σύµβουλος και µέλος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του οµίλου Χανδρή.
Λοΐζος Χατζηκωστής

Είναι πτυχιούχος της Νοµικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης. Το 1978 εργοδοτήθηκε στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
και εντάχθηκε ενεργά στο τραπεζοϋπαλληλικό συνδικαλιστικό κίνηµα. Το
1987 εκλέγηκε Πρόεδρος / Γραµµατέας της Ένωσης Τραπεζικών
Υπαλλήλων Κύπρου, µία θέση που διατηρεί µέχρι σήµερα. Παράλληλα
είναι εισηγητής σε πολυάριθµα σεµινάρια εντός και εκτός Κύπρου µε
αντικείµενο τη ∆ιοίκηση Ανθρώπινου ∆υναµικού, το συνδικαλισµό, τα
χρηµατοοικονοµικά κ.λπ.. Συµµετέχει επίσης σε συνέδρια, φόρουµ και
διαλέξεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Έχει επίσης πλούσια αρθρογραφία
σε εφηµερίδες και περιοδικά και είναι ο κατά νόµο υπεύθυνος του
διµηνιαίου περιοδικού «Τραπεζικός», που εκδίδεται από την Ένωση
Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου.

Η επαγγελµατική διεύθυνση των ∆ιοικητικών Συµβούλων της Εταιρείας είναι η έδρα της Τράπεζας,
Λεωφόρος Λεµεσού 154, 2025 Λευκωσία (Τ.Θ. 22032, 1598 Λευκωσία).
Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής Κύπρου
Ανδρέας Βγενόπουλος

Βλέπετε πιο πάνω.

Χρίστος Στυλιανίδης

Βλέπετε πιο πάνω.

Παναγιώτης Κουννής

Σπούδασε ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων στην Αθήνα και ακολούθως απέκτησε
µεταπτυχιακό

στο

ίδιο

θέµα

από

το

Mediterranean

Institute

of

Management. Είναι επίσης µέλος του Association of Chartered Certified
Accountants της Αγγλίας. Εργάζεται από τις 30/12/1980 στον Όµιλο όπου
υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις µεταξύ των οποίων στη θέση του ∆ιευθυντή
της Λαϊκής Χρηµατοδοτήσεις, του ∆ιευθυντή Περιφέρειας Λάρνακας Αµµοχώστου, του ∆ιευθυντή ∆ιεύθυνσης Εµπορικών Επιχειρήσεων, του
Γενικού ∆ιευθυντή Ηνωµένου Βασιλείου και του Γενικού ∆ιευθυντή
Τραπεζικών Εργασιών Εσωτερικού. Σήµερα κατέχει τη θέση του Γενικού
∆ιευθυντή στην Κύπρο µε τοµέα ευθύνης τις Τραπεζικές Εργασίες
Εσωτερικού, ενώ επίσης προΐσταται της ∆ιεύθυνσης Μεγάλων και
Εµπορικών Επιχειρήσεων, της Υπηρεσίας ∆ιεύθυνσης Επιχειρήσεων, της
Λαϊκής Χρηµατοδοτήσεις και της Λαϊκής Φάκτορς.
Πέτρος Πέτρου

Σπούδασε Μαθηµατικά στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και ακολούθως
απέκτησε µεταπτυχιακό στη Πληροφορική. Έκτοτε έτυχε µετεκπαίδευσης
σε πληθώρα θεµάτων διοίκησης, µεταξύ αυτών στο ΙΝSEAD (International
Executive Programme, Strategic Management in Banking). Εργάζεται στον
Όµιλο από το 1973. Αρχικά διετέλεσε ∆ιευθυντής Πληροφορικής και
∆ιευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών ενώ από το 1992 ως Ανώτερος
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∆ιευθυντής ανέλαβε τη διεύθυνση της Λαϊκής Χρηµατοδοτήσεις, Λαϊκής
Φάκτορς, Λαϊκής Επενδυτικής, Λαϊκής Ασφαλιστικής και της Υπηρεσίας
Καρτών. Το 1996 προήχθη σε Γενικό ∆ιευθυντή και εργάστηκε σε διάφορες
περιοχές ευθύνης. Σήµερα προΐσταται της ∆ιεύθυνσης Αξιολόγησης
Πιστωτικών ∆ιευκολύνσεων, της ∆ιεύθυνσης Είσπραξης Χρεών, της
∆ιεύθυνσης Κεντροποιηµένων Υπηρεσιών, της Υπηρεσίας Τεχνολογίας και
Πληροφορικής, της ∆ιεύθυνσης Στρατηγικών Έργων, της Υπηρεσίας
Οργάνωσης και Μεθόδων και της Υπηρεσίας Ακινήτων Οµίλου και είναι
µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής Οµίλου. Είναι µέλος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της JCC Payment Systems Limited και αριθµού θυγατρικών
εταιρειών του Οµίλου.
Τάκης Φειδία

Κατέχει πτυχίο από το London School of Economics B.Sc (Econ) µε First
Class Honours και είναι Fellow του Institute of Chartered Accountants in
England and Wales. Έχει επίσης παρακολουθήσει το πρόγραµµα για
Senior Executives του London Business School. Εργάστηκε στο Ηνωµένο
Βασίλειο

στον

ελεγκτικό

και

φορολογικό

τοµέα

στην

εταιρεία

PricewaterhouseCoopers. Εργάζεται στον Όµιλο από το 1992. Βοήθησε
στην αρχική οργάνωση της Εταιρείας Ασφαλειών Ζωής της Laiki Cyprialife
Limited και διετέλεσε Αρχιλογιστής του Οµίλου. Από το 2002 είναι
∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Ασφαλιστικών Εργασιών του Οµίλου. Είναι
µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Λαϊκής Ασφαλιστικής και άλλων
θυγατρικών του Οµίλου.
Ροδούλλα Χατζηκυριάκου

Σπούδασε στο London School of Economics όπου απέκτησε πτυχίο B.Sc
(Econ) και µεταπτυχιακό M.Sc (Econ) µε διάκριση. Κατέχει µεταπτυχιακό
δίπλωµα MBA (Marketing and Finance) από το University of Chicago. Έχει
επίσης παρακολουθήσει το πρόγραµµα για Senior Executives του London
Business School. Εργάζεται στον Όµιλο από το 1981 όπου υπηρέτησε σε
διάφορες θέσεις µεταξύ των οποίων ως ∆ιευθυντής Υπηρεσίας Καρτών,
∆ιευθυντής Καταστήµατος, Βοηθός Περιφερειακού ∆ιευθυντή Επαρχίας
Λευκωσίας,

∆ιευθυντής

Υπηρεσίας

Μεγάλων

Επιχειρήσεων

και

Οργανισµών, ∆ιευθυντής ∆ιεύθυνσης Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών,
∆ιευθυντής ∆ιεύθυνσης Μάρκετιγκ και Επενδυτικής Τραπεζικής, και
∆ιευθυντής ∆ιεύθυνσης Ηλεκτρονικής Τραπεζικής. Από τον Οκτώβριο του
2006 ανέλαβε τη ∆ιεύθυνση Λιανικής Τραπεζικής.

Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής Εξωτερικού
Ανδρέας Βγενόπουλος

Βλέπετε πιο πάνω.

Ελευθέριος Χιλιαδάκης

Βλέπετε πιο πάνω.

Μιχάλης Λούης

Βλέπετε πιο πάνω.

Ευθύµιος Μπουλούτας

Κατέχει ∆ίπλωµα Σχολής Πολιτικών Μηχανικών από το Εθνικό Μετσόβειο
Πολυτεχνείο, µεταπτυχιακό τίτλο Msc. σε Περιβαλλοντική Μηχανική από το
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Stanford University και ∆ιδακτορικό στην Αριθµητική Ρευστοµηχανική από
το

Massachusetts

Institute

of

Technology.

Έχει

διετελέσει

µεταδιδακτορικός ερευνητής στο Princeton University. Εργάστηκε ως
σύµβουλος στην Athens Tech. Center & Epsilon Ltd. Έχει διατελέσει
∆ιευθύνων Σύµβουλος της Ιονικής Α.Ε.∆.Α.Κ. για 8 χρόνια και µέλος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ιονικής Α.Ε.∆.Α.Κ. και Alpha A.E.∆.Α.Κ.. Από
το 2000 κατείχε διάφορες διευθυντικές θέσεις στην ΕFG Eurobank
Ergasias, ως Αναπληρωτής Γενικός ∆ιευθυντής, Επικεφαλής ∆ικτύου
Μεγάλων Ιδιωτών Πελατών, Γενικός ∆ιευθυντής, µέλος της Εκτελεστικής
Επιτροπής και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εurobank Asset Management
EΠΕΥ. Επίσης, διετέλεσε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της EFG
Private Bank Luxembοurg. Toν Φεβρουάριο 2006, ανέλαβε ∆ιευθύνων
Σύµβουλος στη Marfin Bank A.T.E. και πρόσφατα µέλος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Marfin Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών. Το Νοέµβριο
του 2006 ανέλαβε ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Λαϊκής Τράπεζας (Ελλάς)
Α.Ε.
Sayanta Basu

Σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στο Indian Institute of Technology,
στη Kharagpur και κατέχει µεταπτυχιακό τίτλο στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων
από το Indian Institute of Management, στη Bangalore. Έχει εµπειρία 17
χρόνων στους τοµείς των Investment Management, ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης
∆ιαθεσίµων και Στρατηγικής. Ως ∆ιευθύνων Σύµβουλος του Dubai
Investment Group, είναι συνυπεύθυνος για το Dubai Holdings, το µοναδικό
χρηµατοοικονοµικό ινστιτούτο ως φορέα επενδύσεων της Dubai Financial.
Προτού συµµετάσχει στο Dubai Investment Group, υπήρξε σύµβουλος
επιχειρήσεων για το Reuters, όπου παρείχε λύσεις στρατηγικής. Πριν το
Reuters διετέλεσε Chief Dealer της Citibank στο Ντουµπάι, όπου
διαχειριζόταν ολόκληρο το ισοζύγιο και τους κινδύνους του ξένου
συναλλάγµατος για την καταναλωτική τράπεζα. Είναι Αντιπρόεδρος της
Thomas Cook India Limited και Πρόεδρος της Estithmaar Islamic Real
Estate Fund.

4.12.5 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Ή ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι συµµετοχές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στα
διοικητικά συµβούλια άλλων εταιρειών ή συνεταιρισµών κατά τα τελευταία πέντε χρόνια (δεν
περιλαµβάνονται συµµετοχές στα διοικητικά συµβούλια θυγατρικών του Οµίλου).
Όνοµα Μέλους ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Ονόµατα

Καθεστώς Εταιρείας

Συµµετοχή

Εταιρειών ή Συνεταιρισµών

(Ιδιωτική ή δηµόσια)

Σήµερα

Marfin Financial Group A.E. Συµµετοχών

∆ηµόσια εισηγµένη

Ναι

Marfin Bank A.T.E.

Ιδιωτική

Ναι

Ελαιώνες Λακωνίας Ο.Ε.

Ιδιωτική

Ναι

Ernst & Young Finance

Ιδιωτική

Όχι

Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε.

Ιδιωτική

Όχι

Marfin Classic A.E.E.X.

Ιδιωτική

Όχι

Μανώλης Ξανθάκης

103

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ

Ανδρέας Βγενόπουλος
Marfin Financial Group A.E. Συµµετοχών

∆ηµόσια εισηγµένη

Ναι

Marfin Bank A.T.E.

Ιδιωτική

Ναι

Marfin Global Asset Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Ιδιωτική

Ναι

Εγνατία Τράπεζα Α.Ε.

∆ηµόσια εισηγµένη

Ναι

∆ιαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών – Υγεία Α.Ε.

Ιδιωτική

Ναι

Α.Ε. Μητέρα Συµµετοχών

Ιδιωτική

Ναι

Βγενόπουλος & Συνεργάτες Εταιρεία ∆ικηγόρων

Ιδιωτική

Ναι

Greek Information Technology Holdings A.E.

Ιδιωτική

Ναι

Singular Software A.E.

Ιδιωτική

Ναι

Marfin Capital S.A.

Ιδιωτική

Ναι

IRF European Financial Investment Ltd

Ιδιωτική

Όχι

Κούµπας Α.Ε. Συµµετοχών

Ιδιωτική

Όχι

Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε.

Ιδιωτική

Όχι

New Millenium Asset Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Ιδιωτική

Όχι

Maritime & Financial Investments A.E. Συµµετοχών

Ιδιωτική

Όχι

HSBC Παντελάκης

Ιδιωτική

Όχι

Marfin Bank A.T.E.

Ιδιωτική

Όχι

Marfin Financial Group A.E. Συµµετοχών

∆ηµόσια εισηγµένη

Ναι

Εγνατία Τράπεζα Α.Ε.

∆ηµόσια εισηγµένη

Ναι

Inform Λύκος Α.Ε.

Ιδιωτική

Ναι

Ελευθέριος Χιλιαδάκης

Χρυσόστοµος Θεοκλή
Amathus Public Ltd

∆ηµόσια εισηγµένη

Ναι

Νice Day Developments Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Yisco Developments Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Zarco Developments Ltd

Ιδιωτική

Ναι

AGB (Cyprus) Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Sylvia A. Christodoulou (Investments) Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Stelios Ioannou Estate Ltd

Ιδιωτική

Ναι

SS Ioannides Investments Ltd

Ιδιωτική

Ναι

SS Ioannides and Son Ltd

Ιδιωτική

Ναι

SS Ioannides Holdings Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Stelios S.Joannides Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Vergina Developments Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Spring Time Properties Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Siletsia Farms Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Montamer Estates Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Three H Holdings Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Saronicos Holdings Ltd

Ιδιωτική

Ναι

J&P Άβαξ Α.Ε.

∆ηµόσια εισηγµένη

Ναι

Αθήναιον Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε.

Ιδιωτική

Ναι
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Πλάτων Ε. Λανίτης
Amathus Public Ltd

∆ηµόσια εισηγµένη

Ναι

Carob Mill Restaurants Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Claridge Public Limited

∆ηµόσια εισηγµένη

Ναι

Cybarco (Property Management) Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Cybarco Ltd

Ιδιωτική

Ναι

E.C.L. New Transport & Investments Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Goldair Handling (Cyprus) Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Heavens Garden Waterpark Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Hepheastus Mining Co. Ltd

Ιδιωτική

Ναι

C.E. Lanitis Holdings Ltd

Ιδιωτική

Ναι

KEX Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Lanitis Airports Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Lanitis Computer Center Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Lanitis Development Public Ltd

∆ηµόσια εισηγµένη

Ναι

Lanitis E.C. Holdings Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Lanitis Entertainment Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Lanitis Farm Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Lanitis Solar Ltd

Ιδιωτική

Ναι

LCA Domiki Ltd

Ιδιωτική

Ναι

P.E. Lanitis Holdings Ltd

Ιδιωτική

Ναι

N.P. Lanitis Ltd

Ιδιωτική

Ναι

NP Lanitis Finance Ltd

Ιδιωτική

Ναι

NPS Multimedia Attractions Ltd

Ιδιωτική

Ναι

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

Ιδιωτική

Ναι

Star Manufacturing & Exporting Co. Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Toxon Ltd

Ιδιωτική

Ναι

United Insurance Co. Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Ν.Π. Λανίτης Ηλεκτρεµπορική Λτδ

Ιδιωτική

Ναι

∆ηµόσια εισηγµένη

Ναι

Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε.

Ιδιωτική

Ναι

ΑVC A.E.

Ιδιωτική

Ναι

Greek Information Technology Holdings A.E.

Ιδιωτική

Ναι

Greek Information Technology (Cyprus) Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Singular Integrator A.E.

Ιδιωτική

Ναι

Α. Πέτσας & Υιοί Λτδ

∆ηµόσια εισηγµένη

Ναι

Lanitis E.C. Holdings Ltd

Ιδιωτική

Ναι

N.P. Lanitis Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Cybarco Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Amathus Public Ltd

∆ηµόσια εισηγµένη

Όχι

Μιχάλης Λούης
Εγνατία Τράπεζα Α.Ε.
Κυριάκος Μάγειρας

Κωνσταντίνος Μυλωνάς

105

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ

Μάρκος Φόρος
Χανδρής (Ελλάς) Ινκ.

Ιδιωτική

Ναι

International Cruises S.A.

Ιδιωτική

Ναι

ΕΒΕΚ Α.Ε. Εταιρεία Ακινήτων

Ιδιωτική

Ναι

Ματθίλδη Α.Ε. Εταιρεία Ακινήτων

Ιδιωτική

Ναι

Ξενοδοχεία Χανδρή Ελλάς Α.Ε.

Ιδιωτική

Ναι

Proton Bank

Ιδιωτική

Ναι

Ναυτιλιακή Εταιρεία Συγκροτήµατος Χανδρή

Ιδιωτική

Ναι

Αφροδίτη Κτηµατική και Εµπορική Α.Ε.

Ιδιωτική

Ναι

Κάµπι Κτηµατική και Εµπορική Α.Ε.

Ιδιωτική

Ναι

Ιδιωτική

Ναι

Μιλλένιουµ Ναυτιλιακές Πρακτορειακές και Οικοδοµικές
Επιχειρήσεις Ε.Π.Ε.
Marfin Financial Group A.E. Συµµετοχών

∆ηµόσια εισηγµένη

Όχι

Κόµβος Α.Ε.

Ιδιωτική

Όχι

Marfin Classic A.E.E.X.

Ιδιωτική

Όχι

Σηµείωση: ∆εν περιλαµβάνονται στις πιο πάνω εταιρείες θυγατρικές ή συνδεδεµένες εταιρείες του Οµίλου.

4.12.6 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
Πιο κάτω παρατίθενται πληροφορίες για τις αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οµίλου
όπως και των ελεγκτών, σύµφωνα µε τις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις για τα έτη 2003, 2004 και
2005:
Σε £ ΄000

2005

2004

2003

Αµοιβή µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου:
∆ικαιώµατα έτους

149

67

61

Αµοιβή υπό εκτελεστική ιδιότητα

429

477

391

Εισφορές σε ταµεία προνοίας
Αµοιβή ελεγκτών

14

12

8

300

280

249

4.12.7 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ Ή ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν έχει ηµεροµηνία λήξης. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αποχωρούν εκ
περιτροπής κάθε τρία χρόνια και µπορούν να προσφερθούν για επανεκλογή.
∆εν υπάρχουν συµβάσεις παροχής υπηρεσιών που συνδέουν τα µέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή
εποπτικών οργάνων µε την Τράπεζα ή οποιαδήποτε θυγατρική της και οι οποίες προβλέπουν την παροχή
οφελών κατά τη λήξη τους.
Κανένα από τα µέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων δεν έχει ή είχε κατά το
τελευταίο και τρέχον οικονοµικό έτος οποιοδήποτε οικονοµικό συµφέρον σε µη συνήθεις συναλλαγές µε την
Τράπεζα ή οποιαδήποτε θυγατρική της.
Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, κανένα από τα µέλη των ∆ιοικητικών,
∆ιαχειριστικών ή Εποπτικών Οργάνων δεν έχει οποιοδήποτε οικονοµικό συµφέρον άµεσο ή έµµεσο σε
οποιαδήποτε περιουσία που αποκτήθηκε κατά τα δυο χρόνια που προηγούνται του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου ή που σκοπεύετε να αποκτηθεί από την Τράπεζα, ή έχει ουσιαστικό συµφέρον σε
συµβόλαιο ή συµφωνία µε ειδικούς όρους σε σχέση µε τις εργασίες της Τράπεζας, εκτός όσον αφορά
µετοχές εισηγµένων ή δηµοσίων εταιρειών που είναι δυνατό να κατέχουν ως επενδυτές.
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∆εν υπάρχουν σηµαντικές συµβάσεις που υφίστανται ή υφίσταντο κατά την ηµεροµηνία του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου, στις οποίες µέλη των οργάνων διοίκησης, διεύθυνσης και εποπτείας της Εταιρείας
και των θυγατρικών της είχαν άµεσα ή έµµεσα ουσιώδες συµφέρον.
Σηµειώνεται ότι οι συναλλαγές των µελών των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων µε την
Τράπεζα, και οι οποίες αφορούν τραπεζικές συναλλαγές στα πλαίσια των συνήθων εργασιών του Οµίλου,
παρατίθενται στο Μέρος 4.16 (Συναλλαγές µε Συνδεδεµένα Μέρη).
4.13 Λειτουργία ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Θέµατα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης
4.13.1 ΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν έχει ηµεροµηνία λήξης. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αποχωρούν εκ
περιτροπής κάθε τρία χρόνια και µπορούν να προσφερθούν για επανεκλογή.
Σύµφωνα µε το άρθρο 83 του Καταστατικού της Εταιρείας, όλες οι εργασίες και η επιχείρηση της Εταιρείας
τελούν υπό τη διεύθυνση των Συµβούλων της, οι οποίοι και θα µπορούν να πληρώνουν όλα τα έξοδα σε
σχέση µε την προαγωγή της Εταιρείας, θα µπορούν να ασκούν όλες τις εξουσίες της Εταιρείας που δεν θα
απαιτούνται από το Νόµο, ή από το Καταστατικό αυτό να ασκούνται από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση.
4.13.2 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου (Χ.Α.Κ.) υιοθέτησε το Σεπτέµβριο του 2002 Κώδικα Εταιρικής
∆ιακυβέρνησης για τις εταιρείες που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο. Σύµφωνα µε τον Κώδικα, οι
εισηγµένες εταιρείες έχουν υποχρέωση να συµπεριλάβουν στην Ετήσια Έκθεσή τους Έκθεση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συµφώνησε µε την
εισαγωγή του Κώδικα και πήρε τις αναγκαίες αποφάσεις για την πλήρη υιοθέτησή του.
Επιπρόσθετα, το Σεπτέµβριο του 2003 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υιοθέτησε Αναθεωρηµένο Κώδικα
Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. Ο Αναθεωρηµένος Κώδικας πληροί όλες τις πρόνοιες του Κώδικα που εκδόθηκε
από το Χ.Α.Κ. και επιπλέον υιοθετεί σε πολύ µεγάλο βαθµό επιπρόσθετες υποχρεώσεις, εισηγµένες στον
Κώδικα ο οποίος υιοθετήθηκε στο Ηνωµένο Βασίλειο τον Ιούλιο του 2003 από το Financial Reporting
Council.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Χ.Α.Κ. εξέδωσε αναθεωρηµένο Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης το Μάρτιο
του 2006 ο οποίος αντικαθιστά τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης που είχε εκδοθεί από το Συµβούλιο
του Χ.Α.Κ. το Σεπτέµβριο του 2002, καθώς επίσης και την προσθήκη στο Κώδικα που εκδόθηκε το
η
Νοέµβριο του 2003. Η εφαρµογή του Κώδικα άρχισε την 1 Μαΐου 2006 και θα πρέπει να αποτυπωθεί στις
ετήσιες εκθέσεις που θα ετοιµαστούν από τις εισηγµένες εταιρείες τον Απρίλιο του 2007.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δηλώνει ότι έχει εφαρµόσει και τηρεί πλήρως τον Κώδικα του Χ.Α.Κ. και ότι θα
πληροί και τον Αναθεωρηµένο Κώδικα που εκδόθηκε το Μάρτιο του 2006, µέχρι το τέλος του 2006.
∆ιοικητικό Συµβούλιο
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται σε τακτά διαστήµατα (το 2005 συνήλθε εννέα φορές) ώστε να δίδεται
στους συµβούλους η δυνατότητα να εξετάζουν τη στρατηγική, τον προϋπολογισµό και τα αποτελέσµατα της
Τράπεζας και των θυγατρικών της εταιρειών, τις εξαγορές, τις σηµαντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες και
άλλες σηµαντικές συναλλαγές.
Οι σύµβουλοι ενηµερώνονται έγκαιρα και γραπτώς για όλες τις συνεδρίες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και
έχουν στη διάθεσή τους όλα τα έγγραφα σχετικά µε την κάθε συνεδρία. Όλοι οι σύµβουλοι έχουν πρόσβαση
στις συµβουλές και υπηρεσίες του Γραµµατέα.
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Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ανέρχονται σε δώδεκα και είναι υπόχρεα να προσφέρουν τους
εαυτούς τους για επανεκλογή σε τακτά χρονικά διαστήµατα και τουλάχιστον κάθε τρία χρόνια.
Επιπρόσθετα, ουδείς από τους συµβούλους είχε σηµαντικό οικονοµικό συµφέρον, άµεσα ή έµµεσα, σε
σηµαντικό συµβόλαιο µε την Τράπεζα ή οποιαδήποτε από τις θυγατρικές της εταιρείες.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας εξέλεξε τον Ιούνιο και Ιούλιο του 2006 το Νεοκλή Λυσάνδρου ως µη
Εκτελεστικό Πρόεδρο και το Μανώλη Ξανθάκη ως µη Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο.
Στις 6 Νοεµβρίου 2006 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εξέλεξε τον Ανδρέα Βγενόπουλο ως ∆ιευθύνοντα
Σύµβουλο του Οµίλου και τους Χρίστο Στυλιανίδη Αναπληρωτή ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο για τις εργασίες του
Οµίλου στην Κύπρο και Ελευθέριο Χιλιαδάκη Αναπληρωτή ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο για τις εργασίες του
Οµίλου εκτός Κύπρου.
Βεβαιώνεται ότι υπάρχει σαφής διαχωρισµός των θέσεων, ευθυνών και αρµοδιοτήτων του Προέδρου του
∆ιοικητικού Συµβουλίου και του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου.
Οι Χρυσόστοµος Θεοκλή, Πλάτων Ε. Λανίτης, Κωνσταντίνος Μυλωνάς, Μάρκος Φόρος και Λοΐζος
Χατζηκωστής είναι µη εκτελεστικοί σύµβουλοι.
Τρεις µη εκτελεστικοί σύµβουλοι, οι Χρυσόστοµος Θεοκλή, Κωνσταντίνος Μυλωνά και Μάρκος Φόρος,
τηρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που έχουν καθοριστεί στον Κώδικα του Χ.Α.Κ. και η σύνθεση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι σύµφωνη µε την ισορροπία µεταξύ «εκτελεστικών», «µη εκτελεστικών» και
«ανεξάρτητων µη εκτελεστικών» συµβούλων, που καθορίζονται τόσο από τον Κώδικα του Χ.Α.Κ. όσο και
από τον Αναθεωρηµένο Κώδικα.
Πληροφορίες για το δανεισµό προς τους Συµβούλους της Τράπεζας και στα συνδεδεµένα µε αυτούς
πρόσωπα αναφέρονται Μέρος 4.16 του Ενηµερωτικού ∆ελτίου. Βεβαιώνεται ότι οι σχετικές συναλλαγές
διεξήχθησαν στη συνήθη πορεία των εργασιών της Τράπεζας και µε συνήθεις εµπορικούς όρους και
εγκρίνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας.
Αρχή της συνεχιζόµενης λειτουργίας (Going Concern)
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι ικανοποιηµένο ότι ο Όµιλος θα συνεχίσει να λειτουργεί ως δρώσα οικονοµική
µονάδα για τους επόµενους δώδεκα µήνες.
Επιτροπές του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει συστήσει Επιτροπή Ελέγχου καθώς και Επιτροπές ∆ιορισµών και Αµοιβών,
όπως προνοεί ο Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο όρισε για πρώτη φορά Επιτροπή Ελέγχου, µε γραπτούς όρους εντολής, πολύ
πριν την εφαρµογή του Κώδικα. Οι όροι εντολής αναθεωρήθηκαν για να συνάδουν µε τις διατάξεις του
Κώδικα αλλά και τις οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Η Επιτροπή αποτελείται εξ ολοκλήρου
από µη εκτελεστικούς συµβούλους, και συγκεκριµένα τους: Κωνσταντίνο Μυλωνά (Πρόεδρο), Χρυσόστοµο
Θεοκλή, και Μάρκο Φόρο. Τα µέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητοι µη εκτελεστικοί σύµβουλοι.
Η Επιτροπή συνέρχεται σε τακτά διαστήµατα και ασχολείται µε τις εκθέσεις της υπηρεσίας εσωτερικού
ελέγχου, µε τον καθορισµό αµοιβής των εξωτερικών ελεγκτών, µε την εξέταση των οικονοµικών εκθέσεων
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και άλλα συναφή θέµατα της αρµοδιότητάς της. Η Επιτροπή υποβοηθείται στο έργο της από αντίστοιχες
επιτροπές που λειτουργούν για όλες τις θυγατρικές του Οµίλου οι οποίες έχουν σηµαντικό κύκλο εργασιών.
Η Επιτροπή ∆ιορισµών έχει την ευθύνη επιλογής ικανών και κατάλληλων ατόµων για τη πλήρωση κενών
θέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η Επιτροπή υποβάλλει τις εισηγήσεις της προς το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων οι οποίες υπόκεινται στην έγκριση της Γενικής
Συνέλευσης των Μετόχων. Επιπρόσθετα η Επιτροπή εξετάζει τον αριθµό και τη σύνθεση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και εισηγείται τυχόν αλλαγές που κρίνονται απαραίτητες.
Η Επιτροπή ∆ιορισµών αποτελείται από το Νεοκλή Λυσάνδρου (Πρόεδρο) και τους Πλάτωνα Ε. Λανίτη και
Μάρκο Φόρο. Τα µέλη της Επιτροπής ∆ιορισµών είναι µη εκτελεστικοί σύµβουλοι.
Η Επιτροπή Αµοιβών έχει την ευθύνη για τον καθορισµό των συνολικών αµοιβών του κάθε Εκτελεστικού
Συµβούλου της Τράπεζας και συνέρχεται µε βάση γραπτούς όρους εντολής που λαµβάνουν υπόψη τις
διατάξεις του Κώδικα.
Η Πολιτική Αµοιβών του Οµίλου αναφέρει ότι για τον καθορισµό των αµοιβών των εκτελεστικών συµβούλων
πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι ευθύνες, εµπειρίες, προσωπική απόδοση, αµοιβές παροµοίων θέσεων
στην αγορά και η επικερδότητα του Οµίλου.
Η Επιτροπή Αµοιβών αποτελείται από τους µη εκτελεστικούς συµβούλους Μανώλη Ξανθάκη (Πρόεδρο),
Χρυσόστοµο Θεοκλή και Μάρκο Φόρο. Η πλειοψηφία των µελών της Επιτροπής είναι ανεξάρτητοι µη
εκτελεστικοί σύµβουλοι.
Πληροφορίες για τις αµοιβές των συµβούλων αναφέρονται και στο Μέρος 4.12.6 του Ενηµερωτικού
∆ελτίου.
Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει τη γενική ευθύνη τήρησης ενός υγιούς συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, που
να διασφαλίζει, µεταξύ άλλων, τα περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου και των πελατών του, την ορθότητα και
εχεµύθεια των συναλλαγών, την εγκυρότητα των οικονοµικών στοιχείων, και τη συµµόρφωση µε την
κείµενη νοµοθεσία.
Προς το σκοπό αυτό, η ∆ιεύθυνση της κάθε επιχειρησιακής µονάδας του Οµίλου είναι επιφορτισµένη µε την
εισαγωγή και λειτουργία συστήµατος ελέγχου, που να συνάδει µε τη φύση και το εύρος των εργασιών, και
το οποίο περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:
!

σαφή οργανωτική δοµή και κατανοµή ευθυνών, περιλαµβανοµένης της επίβλεψης,

!

καταρτισµό και παρακολούθηση εφαρµογής στρατηγικών και επιχειρηµατικών σχεδίων και ετήσιων
προϋπολογισµών για κάθε σηµαντική περιοχή εργασιών,

!

αποτελεσµατικές γραµµές εσωτερικής επικοινωνίας και κοινοποίησης σηµαντικών θεµάτων,

!

γραπτές διαδικασίες για τις κύριες περιοχές εργασιών και τακτική ενηµέρωση του προσωπικού µέσω
εγκυκλίων, ανακοινώσεων και εκπαιδευτικών σεµιναρίων για την ενδεδειγµένη πρακτική εφαρµογή της
πολιτικής του Οµίλου,

!

αποτελεσµατικό διαχωρισµό καθηκόντων και αποφυγή ανάθεσης καθηκόντων που να οδηγούν σε
σύγκρουση συµφερόντων,

!

ετοιµασία τακτικών οικονοµικών και στατιστικών στοιχείων απόδοσης,

!

επαρκή υποστήριξη των εργασιών από αξιόπιστα και ασφαλή µηχανογραφικά συστήµατα,

!

έγκριση συναλλαγών από αρµόδια ιεραρχικά άτοµα,
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!

διενέργεια τακτικών οικονοµικών ελέγχων (financial controls),

!

πρόνοια για αντιµετώπιση εκτάκτων περιστατικών (contingency planning),

!

επαρκή ασφαλιστική κάλυψη.

Επιπρόσθετα, σε επίπεδο Οµίλου λειτουργούν υπηρεσίες διαχείρισης σηµαντικών κινδύνων, οι οποίες
υποβοηθούν την Επιτροπή ∆ιαχείρισης Ενεργητικού / Παθητικού στη χάραξη συγκεκριµένης πολιτικής
ανάληψης κινδύνων και στην παρακολούθηση και διαχείρισή τους σε συνολική βάση. Ειδικά για τους
ποσοτικά µετρήσιµους κινδύνους οι διαδικασίες προνοούν τον καθορισµό και παρακολούθηση των
εκάστοτε αποδεκτών ανωτάτων ορίων ανάληψης κινδύνου.
Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση και όχι στην εξάλειψη των κινδύνων και
µπορεί να δώσει λογική αλλά όχι απόλυτη διαβεβαίωση ότι δε θα προκύψει σηµαντική ζηµιά.
Η καταλληλότητα και εύρυθµη λειτουργία των συστηµάτων ελέγχου επιµέρους εργασιών αξιολογείται
περιοδικώς από τη ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου του Οµίλου, η οποία παρουσιάζει τα ευρήµατά της
στην Επιτροπή Ελέγχου. Η τελευταία ενηµερώνει για σηµαντικά θέµατα το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και
υποβάλλει έκθεση προς το Συµβούλιο πάνω σε ετήσια βάση, µε την οποία αποφαίνεται συνολικά για την
επάρκεια των ελέγχων του Οµίλου. Η έκθεση για το 2005 επιβεβαιώνει την αποτελεσµατικότητα του
συστήµατος εσωτερικού ελέγχου.
Με βάση τα πιο πάνω, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βεβαιώνει ότι είναι ικανοποιηµένο µε την
αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, καθώς και τις διαδικασίες επαλήθευσης της
ορθότητας, πληρότητας και εγκυρότητας των πληροφοριών που παρέχονται στους επενδυτές.
Επιπρόσθετα το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βεβαιώνει ότι δεν έχει περιέλθει σε γνώση του οποιαδήποτε
παράβαση των Περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων και Κανονισµών.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει επίσης διορίσει το Γραµµατέα της Τράπεζας, Στέλιο Χατζηϊωσήφ, Λειτουργό
Συµµόρφωσης µε τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης.
Σχέσεις µε τους µετόχους
Η Marfin Popular Bank αναγνωρίζοντας τη σηµασία της ορθής και πλήρους ενηµέρωσης των µετόχων
ανακοινώνει τα αποτελέσµατα του Οµίλου κάθε τριµηνία.
Τα αποτελέσµατα και άλλες σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις δραστηριότητες του Οµίλου
παρουσιάζονται σε συναντήσεις, στις οποίες παρίστανται αναλυτές, δηµοσιογράφοι, µέτοχοι και επενδυτές.
Η Τράπεζα ενθαρρύνει την παρουσία των µετόχων στην Ετήσια Γενική Συνέλευση και οι σχέσεις της µαζί
τους διέπονται από τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόµου Κεφ.113 και του Κώδικα Εταιρικής
∆ιακυβέρνησης.
Επιπρόσθετα, η Ειρήνη Κωνσταντίνου έχει διορισθεί σύνδεσµος επικοινωνίας των µετόχων µε την Τράπεζα
(Investor Relations Officer).
4.14 Προσωπικό Οµίλου
Ο Όµιλος δίδει ιδιαίτερη σηµασία στον παράγοντα ανθρώπινο δυναµικό τόσο κατά την πρόσληψη
προσοντούχου προσωπικού, όσο και κατά την εκπαίδευση και ανάπτυξή του.
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Το προσωπικό του Οµίλου συµµετέχει σε µεγάλο αριθµό σεµιναρίων για θέµατα τεχνικής κατάρτισης, και
ανάπτυξης των δυνατοτήτων του. Η εκπαίδευση γίνεται τόσο ενδοϋπηρεσιακά, όσο και µε συµµετοχές σε
προγράµµατα εκτός του Οµίλου.
Οι υπάλληλοι του Οµίλου κατά τις 31 ∆εκεµβρίου για τα έτη 2003 – 2005, καθώς και κατά τις 30
Σεπτεµβρίου 2006 είχαν ως ακολούθως:
Xώρα

30/09/2006

2005

2004

2003

Κύπρος

2.418

2.416

2.424

2.450

Ελλάδα

899

876

794

735

Ηνωµένο Βασίλειο

156

162

167

168

Αυστραλία

125

109

94

70

Σερβία

272

-

-

-

16

15

15

15

3.886

3.578

3.494

3.438

Γραφεία Αντιπροσωπείας
Σύνολο

Μέχρι την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, δεν προέκυψε ουσιώδης µεταβολή στους πιο
πάνω αριθµούς.
Ο Όµιλος δε χρησιµοποιεί σηµαντικό αριθµό υπαλλήλων µερικής απασχόλησης.
To µεγαλύτερο µέρος των µονίµων υπαλλήλων του Οµίλου στην Κύπρο και το Ηνωµένο Βασίλειο
καλύπτονται από σχέδια αφυπηρέτησης τα οποία είναι καθορισµένου ωφελήµατος αφυπηρέτησης (defined
benefit) υπό τη µορφή του εφάπαξ ποσού που υπολογίζεται µε βάση τις απολαβές και τα έτη υπηρεσίας
κατά την αφυπηρέτηση. Το κόστος των ωφεληµάτων της αφυπηρέτησης επιβαρύνει αποκλειστικά τον
Όµιλο και κατανέµεται στα έτη υπηρεσίας του προσωπικού (βλέπετε σχετική σηµείωση στους ελεγµένους
λογαριασµούς). Σηµειώνεται ότι το προσωπικό της Laiki Cyprialife (144 άτοµα στις 30 Σεπτεµβρίου 2006)
δε συµµετέχει στο σχέδιο φιλοδωρήµατος αφυπηρέτησης, καθώς γι΄ αυτούς ισχύει ειδικό ταµείο προνοίας
µε εισφορές, στο οποίο συνεισφέρει κατά 10% ο Όµιλος και κατά 5% ή 7,5% ή 8,5% ή 10% ο κάθε
εργαζόµενος, ανάλογα µε το τι θα επιλέξει.
Λειτουργεί, επίσης, εθελοντικό ταµείο προνοίας τύπου προκαθορισµένων εισφορών (defined contributions).
Το προσωπικό του Οµίλου στην Κύπρο και στο Ηνωµένο Βασίλειο ανήκει σε συντεχνία.
4.15 Μετοχικό Κεφάλαιο, Κύριοι Μέτοχοι και Συµµετοχές Μελών της ∆ιοίκησης και Προσωπικού
4.15.1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το µετοχικό κεφάλαιο κατά τις 31 ∆εκεµβρίου των τελευταίων τριών ετών και κατά την ηµεροµηνία του
παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου είχε ως εξής:
Μετοχικό Κεφάλαιο

Ηµεροµηνία

31

31

31

Ενηµερωτικού
∆ελτίου

∆εκεµβρίου 2005

∆εκεµβρίου 2004

∆εκεµβρίου 2003

Εγκεκριµένο (µετοχές)

950.000.000

400.000.000

400.000.000

400.000.000

Εγκεκριµένο (£)

475.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

Εκδοµένο (µετοχές)

357.464.742

306.408.118

304.011.309

304.011.309

Εκδοµένο (£)

178.732.371

153.204.059

152.005.654,5

152.005.654,5

Πλήρως πληρωθείσες µετοχές

357.464.742

306.408.118

304.011.309

304.011.309

Πλήρως πληρωθέν κεφάλαιο (£)

178.732.371

153.204.059

152.005.654,5

152.005.654,5

0,50

0,50

0,50

0,50

Ονοµαστική Αξία Μετοχής (£)
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Κατά την περίοδο µετατροπής των οµολόγων 2001/2006 τον Ιούνιο του 2003, οµόλογα αξίας £1.013.324
η
µετατράπηκαν σε 844.439 µετοχές. Οι µετοχές αυτές είχαν ως ηµεροµηνία έκδοσής τους την 21 Ιουνίου
2003 και είχαν σαν αποτέλεσµα στις 31 ∆εκεµβρίου 2003 το εκδοµένο κεφάλαιο της Τράπεζας να ανέλθει
σε £152.005.654,5 διαιρεµένο σε 304.011.309 µετοχές ονοµαστικής αξίας £0,50.
Κατά τη διάρκεια του 2004, δεν υπήρξε οποιαδήποτε τροποποίηση στο εκδοµένο κεφάλαιο της Τράπεζας.
Για το 2005, ως αποτέλεσµα του σχεδίου επανεπένδυσης µερίσµατος σε µετοχές της Τράπεζας,
προέκυψαν 2.396.809 νέες µετοχές, µε αποτέλεσµα κατά τις 31 ∆εκεµβρίου 2005 ο αριθµός των
εκδοµένων µετοχών να ανέλθει στις 306.408.118.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 15 Ιουνίου 2006, το εγκεκριµένο ονοµαστικό κεφάλαιο
της Τράπεζας αυξήθηκε από £200εκ. σε £250εκ..
Τον Ιούνιο του 2006 η Τράπεζα αύξησε το µετοχικό της κεφάλαιο µε την έκδοση 51.056.624 µετοχών από
την εξάσκηση δικαιωµάτων προτίµησης που αρχικά προσφέρθηκαν στους υφιστάµενους µετόχους. Ως
αποτέλεσµα αυτής της έκδοσης, κατά την ηµεροµηνία του Ενηµερωτικού ∆ελτίου το εκδοµένο κεφάλαιο της
Τράπεζας διαµορφώθηκε σε £178.732.371 διαιρεµένο σε 357.464.742 µετοχές ονοµαστικής αξίας £0,50.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 31 Οκτωβρίου 2006, το εγκεκριµένο ονοµαστικό
κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε από £250εκ. σε £475εκ.. Επίσης, εγκρίθηκε ειδικό ψήφισµα που αφορά
την παρούσα έκδοση (για περισσότερες λεπτοµέρειες βλέπετε Μέρος 5.4).
Όλες οι µετοχές ανήκουν στην ίδια κατηγορία και έχουν τα ίδια δικαιώµατα. ∆εν υπάρχουν µετοχές που δεν
αντιπροσωπεύουν κεφάλαιο.
∆εν κατέχονται οποιεσδήποτε µετοχές της Τράπεζας από την ίδια ή για λογαριασµό της, ή από θυγατρικές
της εταιρείες, εκτός από τις θυγατρικές εταιρείες Laiki Cyprialife Ltd, Πανευρωπαϊκή Ασφαλιστική Εταιρεία
Λτδ, Φιλική Ασφαλιστική Εταιρεία Λτδ και Cyprialife Ltd οι οποίες είχαν στην κατοχή τους στις 31
∆εκεµβρίου 2005 συνολικά 6.471.000 µετοχές της Τράπεζας. Κατά τις 30 Σεπτεµβρίου 2006 οι πιο πάνω
θυγατρικές εταιρείες είχαν στην κατοχή τους συνολικά 7.238.685 µετοχές της Τράπεζας.
Κατά την ηµεροµηνία του Ενηµερωτικού ∆ελτίου υφίσταται αριθµός ∆ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών
(σηµειώνεται ότι δυνητικά µετατρέψιµα σε µετοχές της Τράπεζας είναι επίσης τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου) τα
οποία παρατίθενται στο Μέρος 4.11. ∆εν υφίστανται οποιαδήποτε άλλα δικαιώµατα αγοράς µετοχών,
δικαιώµατα επιλογής (options), µετατρέψιµες ή ανταλλάξιµες αξίες σε µετοχές της Τράπεζας, ούτε
υφίστανται οποιεσδήποτε άλλες συµφωνίες ή δικαιώµατα ή υποχρεώσεις για απόκτηση τίτλων της
Τράπεζας.
∆εν υφίσταται επίσης οποιαδήποτε δέσµευση για αύξηση του κεφαλαίου της Τράπεζας, πέραν της
παρούσας έκδοσης µετοχών.
∆εν υφίσταται δικαίωµα προαίρεσης ή συµφωνία υπό όρους ή άνευ όρων που προβλέπει ότι το κεφάλαιο
οποιουδήποτε µέλους του Οµίλου θα αποτελέσει το αντικείµενο δικαιώµατος προαίρεσης.
4.15.2 ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ
Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, οι µέτοχοι που κατέχουν άµεσα ή έµµεσα
ποσοστό πέραν του 5% του εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας είναι:
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Μέτοχος

Άµεσο Ποσοστό
Συµµετοχής

Έµµεσο Ποσοστό
Συµµετοχής

Συνολικό Ποσοστό
Συµµετοχής

Marfin Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών

15,32%

---

15,32%

Lanitis E.C. Holdings Ltd

8,66%

0,03%

8,69%

Tosca Fund

8,18%

---

8,18%

Ταµείο Προνοίας Υπαλλήλων Marfin Popular
Bank και Εξαρτηµένων της Εταιρειών

5,34%

---

Σύνολο (επί 357.464.742 µετοχών)

5,34%
37,53%

Στην περίπτωση που οι ∆ηµόσιες και Ιδιωτικές Προτάσεις που έχουν υποβληθεί (βλέπετε Μέρος 5 για
περισσότερες λεπτοµέρειες) στεφθούν µε επιτυχία, τα ποσοστά των µεγαλοµετόχων θα διαφοροποιηθούν
ανάλογα.
Όλοι οι µέτοχοι κατέχουν τα ίδια δικαιώµατα ψήφου.
Στις 6 ∆εκεµβρίου 2006 ο συνολικός αριθµός µετόχων ανερχόταν σε 26.700.
Ο Εκδότης δε γνωρίζει την ύπαρξη άµεσου ή έµµεσου ελέγχου της από οποιοδήποτε µέρος ή µέρη.
Πέραν από την απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σε συνέχεια της έγκρισης της Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης των Mετόχων της Τράπεζας στις 31 Οκτωβρίου 2006 για υποβολή Προαιρετικών ∆ηµοσίων
Προτάσεων για απόκτηση του 100% των µετοχών της Marfin Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών,
συµπεριλαµβανοµένων των µετοχών που θα προκύψουν από τη µετατροπή οµολογιών, καθώς και των
µετοχών που θα προκύψουν από την εξάσκηση των δικαιωµάτων προαιρέσεως αγοράς µετοχών (stock
options) και οι οποίες θα έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση στο Χ.Α. πριν από τη λήξη της περιόδου
αποδοχής της σχετικής Προαιρετικής ∆ηµόσιας Πρότασης και του 100% των κοινών και προνοµιούχων
µετοχών, καθώς και των µετατρέψιµων οµολογιών της Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε., καθώς και για υποβολή
των Ιδιωτικών Προτάσεων για απόκτηση των µετοχών της Λαϊκής Τράπεζας (Ελλάς) Α.Ε. που δεν κατέχει
ήδη η Marfin Popular Bank και των δικαιωµάτων προαιρέσεως αγοράς µετοχών της Marfin Financial Group
Α.Ε. Συµµετοχών τα οποία θα εξασκηθούν από τους δικαιούχους αλλά δεν θα έχουν εισαχθεί στο Χ.Α.
εντός της περιόδου αποδοχής της σχετικής Προαιρετικής ∆ηµόσιας Πρότασης, µε αντάλλαγµα µετοχές της
Marfin Popular Bank, δεν υπάρχει οποιαδήποτε συµφωνία γνωστή στην Τράπεζα, της οποίας η εφαρµογή
θα µπορούσε, σε µία µεταγενέστερη ηµεροµηνία, να επιφέρει αλλαγές όσον αφορά τον έλεγχο της
Τράπεζας.
4.15.3 ΚΥΡΙΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ
∆ικαιώµατα Αγοράς Μετοχών (∆ΑΜ)
Παρατίθενται πιο κάτω οι κάτοχοι ∆ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών (∆ΑΜ) που κατέχουν άµεσα ή έµµεσα
ποσοστό πέραν του 5% των εκδοµένων ∆ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών της Εταιρείας (σε σύνολο
2.266.196 ∆ΑΜ). Τα ∆ικαιώµατα Αγοράς Μετοχών µπορούν να εξασκηθούν από τους κατόχους κατά τις
περιόδους 1 Νοεµβρίου – 20 Νοεµβρίου τα έτη 2005 µέχρι 2007 στην τιµή εξάσκησης των £6,43
(αναπροσαρµόστηκε από τις £7, ως αποτέλεσµα της πρόσφατης έκδοσης 51.056.624 δικαιωµάτων
προτίµησης) (βλέπετε Μέρος 4.11.1):
Όνοµα Κατόχου

Ταµείο Προνοίας Marfin Popular Bank και

Άµεσο
Ποσοστό
Συµµετοχής

Έµµεσο
Ποσοστό
Συµµετοχής

Συνολικό
Ποσοστό
Συµµετοχής

24,76%

---

24,76%

Εξαρτηµένων της Εταιρειών
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Αξιόγραφα Κεφαλαίου
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου της Τράπεζας δεν εξαγοραστούν από την
Τράπεζα µετά την πάροδο 10 ετών από την έκδοσή τους, τότε καθίστανται ανταλλάξιµα σε µετοχές της
Τράπεζας µε έκπτωση 10% επί του µέσου όρου της τιµής της συνήθους µετοχής όπως αυτή θα τυγχάνει
διαπραγµάτευσης στο Χ.Α.Κ. για περίοδο ενός µηνός πριν από την ηµεροµηνία ανταλλαγής (βλέπετε
Μέρος 4.11.2).
Μετατρέψιµα Οµόλογα
Σηµειώνεται ότι στις 9 Νοεµβρίου 2006 η Τράπεζα ανακοίνωσε σχετικά µε τα µετατρέψιµα οµόλογα
2001/2006, την απόφασή της να εξασκήσει το δικαίωµα αποπληρωµής που της παρέχεται από τη
συµφωνία έκδοσης των οµολόγων και να τα αποπληρώσει στις 30 Νοεµβρίου 2006. Για την αποπληρωµή
των οµολόγων έχει ληφθεί η σχετική έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου. Ως ηµεροµηνία
προσδιορισµού των δικαιούχων για την αποπληρωµή των οµολόγων, καθώς και για τον τόκο για την
η
περίοδο 1 Ιουλίου 2006 µέχρι 29 Νοεµβρίου 2006 είχε καθοριστεί η 17 Νοεµβρίου 2006. Ως εκ τούτου τα
εν λόγω µετατρέψιµα οµόλογα έχουν αποπληρωθεί και ακυρωθεί.
4.15.4 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, το ποσοστό που κατέχεται από τα Μέλη των
οργάνων ∆ιοικήσεως, ∆ιεύθυνσης και Εποπτείας άµεσα ή έµµεσα (σε σύνολο 357.464.742 µετοχών)
σύµφωνα µε τον περί ∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµο του 2005 είναι ως
ακολούθως:
Όνοµα Μέλους

Άµεσο
Ποσοστό
Συµµετοχής

Έµµεσο
Ποσοστό
Συµµετοχής

Συνολικό
Ποσοστό
Συµµετοχής

0,01%

---

0,01%

Μανώλης Ξανθάκης - Αντιπρόεδρος

---

---

---

Ανδρέας Βγενόπουλος - ∆ιευθύνων Σύµβουλος

---

---

---

0,02%

---

0,02%

Ελευθέριος Χιλιαδάκης - Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος

---

---

---

Χρυσόστοµος Θεοκλή

---

---

---

Πλάτων Ε. Λανίτης

0,01%

8,68%

8,69%

Μιχάλης Λούης

0,02%

---

0,02%

---

---

---

0,06%

---

0,06%

Μάρκος Φόρος

---

---

---

Λοΐζος Χατζηκωστής

---

---

---

Νεοκλής Λυσάνδρου - Πρόεδρος

Χρίστος Στυλιανίδης - Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Κυριάκος Μάγειρας
Κωνσταντίνος Μυλωνάς

8,80%

Σύνολο

Σηµείωση: Κατάλογος ο οποίος παρουσιάζει την προέλευση της έµµεσης συµµετοχής του κάθε ∆ιοικητικού Συµβούλου είναι
διαθέσιµος για επιθεώρηση στο Τµήµα Μετοχών του Οµίλου.

Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, τα µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής Κύπρου
κατείχαν, άµεσα και έµµεσα, το 0,11% του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.
Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, τα µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής
Εξωτερικού κατείχαν, άµεσα και έµµεσα, το 0,02% του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.
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Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, το σύνολο του προσωπικού του Οµίλου, εκτός
των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οµίλου, κατείχε άµεσα το
3,40% του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου (σε σύνολο 357.464.742 µετοχών).
∆ικαιώµατα Αγοράς Μετοχών (∆ΑΜ)
Πιο κάτω παρατίθενται τα αντίστοιχα ποσοστά συµµετοχής στο σύνολο των εκδοµένων ∆ικαιωµάτων
Αγοράς Μετοχών της Τράπεζας (σε σύνολο 2.266.196 ∆ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών):
Όνοµα Μέλους

Άµεσο
Ποσοστό
Συµµετοχής

Έµµεσο
Ποσοστό
Συµµετοχής

Συνολικό
Ποσοστό
Συµµετοχής

0,03%

0,01%

0,04%

Μανώλης Ξανθάκης - Αντιπρόεδρος

---

---

---

Ανδρέας Βγενόπουλος - ∆ιευθύνων Σύµβουλος

---

---

---

0,04%

---

0,04%

Ελευθέριος Χιλιαδάκης - Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος

---

---

---

Χρυσόστοµος Θεοκλή

---

---

---

Πλάτων Ε. Λανίτης

0,03%

0,06%

0,09%

Μιχάλης Λούης

0,01%

0,01%

0,02%

Κυριάκος Μάγειρας

---

---

---

Κωνσταντίνος Μυλωνάς

---

---

---

Μάρκος Φόρος

---

---

---

Λοΐζος Χατζηκωστής

---

---

---

Νεοκλής Λυσάνδρου - Πρόεδρος

Χρίστος Στυλιανίδης - Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος

0,19%

Σύνολο

Σηµείωση: Κατάλογος ο οποίος παρουσιάζει την προέλευση της έµµεσης συµµετοχής του κάθε ∆ιοικητικού Συµβούλου είναι
διαθέσιµος για επιθεώρηση στο Τµήµα Μετοχών του Οµίλου.

Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, τα µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής Κύπρου
κατείχαν, άµεσα και έµµεσα, το 0,04% των συνολικών ∆ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών της Τράπεζας.
Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, τα µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής
Εξωτερικού κατείχαν, άµεσα και έµµεσα, το 0,02% των συνολικών ∆ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών της
Τράπεζας.
Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, το σύνολο του προσωπικού του Οµίλου, εκτός
των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οµίλου, κατείχε άµεσα το
4,85% των ∆ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών (σε σύνολο 2.266.196 ∆ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών) της
Εταιρείας.
Σηµειώνεται επίσης ότι σε περίπτωση που τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου της Τράπεζας δεν εξαγοραστούν από
την Τράπεζα µετά την πάροδο 10 ετών από την έκδοσή τους, τότε καθίστανται ανταλλάξιµα σε µετοχές της
Τράπεζας µε έκπτωση 10% επί του µέσου όρου της τιµής της συνήθους µετοχής όπως αυτή θα τυγχάνει
διαπραγµάτευσης στο Χ.Α.Κ. για περίοδο ενός µηνός πριν από την ηµεροµηνία ανταλλαγής (βλέπετε
Μέρος 4.11.2).
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Συµφωνίες για Συµµετοχή των Μελών των Οργάνων ∆ιοίκησης, ∆ιεύθυνσης και Εποπτείας και των
Εργαζοµένων στο Κεφάλαιο της Τράπεζας
∆εν υπάρχουν Συµφωνίες για Συµµετοχή των Μελών των Οργάνων ∆ιοίκησης, ∆ιεύθυνσης και Εποπτείας
και των Εργαζοµένων στο Κεφάλαιο της Τράπεζας (βλέπετε Μέρος 4.15.1).
4.16 Συναλλαγές µε Συνδεδεµένα Μέρη
Οι συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη κατά τα έτη 2003, 2004, 2005 και για την εννιαµηνία που έληξε στις
30 Σεπτεµβρίου 2006, οι οποίες βεβαιώνεται ότι διεξήχθησαν στη συνήθη πορεία των εργασιών της
Τράπεζας και µε συνήθεις εµπορικούς όρους και µετά από έγκριση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
Τράπεζας, παρατίθενται στον πιο κάτω πίνακα. Σηµειώνεται ότι από τις 30 Σεπτεµβρίου 2006 µέχρι την
ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου δεν έχει προκύψει ουσιώδης µεταβολή στις πληροφορίες
που παρατίθενται σχετικά µε τις συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη, εκτός από την έκδοση εγγυητικής
επιστολής ύψους €30εκ. σε όφελος του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου που εξασφαλίζει υποχρέωση της
Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος Α.Ε., θυγατρικής του οµίλου Marfin, βάσει της σχετικής νοµοθεσίας για
πράξεις χρηµατιστηρίου.
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 2004, 2005 ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2006
30/09/2006

2005

2004

30/09/2006

2005

2004

Αριθµός
Συµβούλων

Αριθµός
Συµβούλων

Αριθµός
Συµβούλων

£ ‘000

£ ‘000

£ ’000

Πέραν του 1% των
καθαρών περιουσιακών
στοιχείων του Οµίλου

1

3

3

48.115

56.568

71.500

Κάτω του 1% των
καθαρών περιουσιακών
στοιχείων του Οµίλου

11

7

7

4.383

3.551

3.900

12

10

10

∆άνεια και άλλες χορηγήσεις
σε µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και
συνδεδεµένα πρόσωπα:

52.498

60.119

75.400

∆άνεια και άλλες χορηγήσεις
σε άλλα βασικά
διευθυντικά στελέχη και
συνδεδεµένα πρόσωπα:

702

934

696

Σύνολο δανείων και άλλων
χορηγήσεων

53.200

61.053

76.096

Εµπράγµατες εξασφαλίσεις

97.412

95.675

115.452

Έσοδα από τόκους

1.761

3.687

3.920

Καταθέσεις

3.164

4.323

4.483

42

115

159

Έξοδα από τόκους
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Επιπρόσθετα, κατά τις 30 Σεπτεµβρίου 2006 υπήρχαν ενδεχόµενες και ανειληµµένες υποχρεώσεις ύψους
£10.300.000 (2005: £16.800.000, 2004: £17.100.000) για εγγυήσεις και £5.300.000 (2005: £4.900.000,
2004: £4.300.000) για πιστώσεις που αφορούν Συµβούλους και συνδεδεµένα πρόσωπα, των οποίων οι
πιστωτικές διευκολύνσεις υπερβαίνουν το 1% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου καθώς και
£10.000 για εγγυήσεις (2005: £10.000, 2004: £10.000) και £Μηδέν (2005: £450.000, 2004: £400.000) για
πιστώσεις σε Συµβούλους και συνδεδεµένα πρόσωπα, των οποίων οι πιστωτικές διευκολύνσεις δεν
υπερβαίνουν το 1% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου.
∆εν υπήρχαν ανειληµµένες υποχρεώσεις προς άλλα βασικά διευθυντικά στελέχη του Οµίλου.
Τα συνδεδεµένα πρόσωπα περιλαµβάνουν τη σύζυγο, τα ανήλικα τέκνα καθώς και εταιρείες στις οποίες οι
Σύµβουλοι κατέχουν, άµεσα ή έµµεσα, τουλάχιστον το 20% του δικαιώµατος ψήφου σε γενική συνέλευση.
Οι καταθέσεις που είχαν συνδεδεµένες εταιρείες της Τράπεζας στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 ανέρχονταν σε
£5.591.000 (2004: £4.979.000). Κατά τις 30 Σεπτεµβρίου 2006 οι καταθέσεις που είχαν συνδεδεµένες
εταιρείες της Τράπεζας ανέρχονταν σε £16.612.000. Στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 υπήρχαν επίσης καταθέσεις
ύψους £6.339.000 (2004: £3.680.000) και χορηγήσεις ύψους £5.273.000 (2004: £1.806.000) µε το
συγκρότηµα της HSBC που θεωρείτο συνδεδεµένο πρόσωπο. Τα ταµεία προνοίας προσωπικού του
Οµίλου που επίσης θεωρούνται συνδεδεµένα πρόσωπα είχαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 καταθέσεις ύψους
£5.840.000 (2004: £5.596.000). Τα ταµεία προνοίας προσωπικού του Οµίλου είχαν στις 30 Σεπτεµβρίου
2006 καταθέσεις ύψους £11.883.000.
Κατά την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2006, ο Όµιλος προέβει σε αγορές αγαθών και
υπηρεσιών ύψους £92.000 από εταιρείες συνδεδεµένες µε τον όµιλο Λανίτη.
Οι πιο πάνω συναλλαγές έγιναν µέσα στα πλαίσια των τραπεζικών δραστηριοτήτων του Οµίλου σε καθαρά
εµπορική βάση.
Αµοιβές βασικών διευθυντικών στελεχών Οµίλου
30/09/2006

2005

2004

£ ‘000

£ ‘000

£ ‘000

20

149

67

9

-

-

Αµοιβή ∆ιοικητικών Συµβούλων
∆ικαιώµατα ως µέλη
∆ικαιώµατα για συµβουλευτικές υπηρεσίες
Απολαβές υπό εκτελεστική ιδιότητα:
Μισθοί και άλλα βραχυπρόθεσµα ωφελήµατα

250

380

424

Εισφορές εργοδότη για κοινωνικές ασφαλίσεις

37

49

53

∆απάνη προγράµµατος παροχής ωφεληµάτων
αφυπηρέτησης

49

14

12

Σύνολο απολαβών υπό εκτελεστική ιδιότητα

336

443

489

Σύνολο αµοιβών ∆ιοικητικών Συµβούλων

365

592

556

Μισθοί και άλλα βραχυπρόθεσµα ωφελήµατα

111

321

304

Εισφορές εργοδότη για κοινωνικές ασφαλίσεις

26

35

33

Αµοιβή άλλων βασικών διευθυντικών στελεχών
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∆απάνη προγράµµατος παροχής ωφεληµάτων
αφυπηρέτησης

34

99

93

Σύνολο αµοιβών άλλων βασικών διευθυντικών στελεχών

171

455

430

Σύνολο αµοιβών βασικών διευθυντικών στελεχών

536

1.047

986

Τα βασικά διευθυντικά στελέχη για τα έτη 2005 και 2004 περιελάµβαναν τα δώδεκα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, εκ των οποίων τα δύο είχαν εκτελεστικά καθήκοντα καθώς και τους πέντε Γενικούς ∆ιευθυντές,
που υπήρχαν κατά τα υπό αναφορά έτη. Τα βασικά διευθυντικά στελέχη για την εννιαµηνία που έληξε στις
30 Σεπτεµβρίου 2006 περιλάµβαναν τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τους Γενικούς ∆ιευθυντές της
Τράπεζας.
Κατά το 2005, ένας εκτελεστικός σύµβουλος είχε συνολικές απολαβές, συµπεριλαµβανοµένων εισφορών
σε ταµεία αφυπηρέτησης, µεταξύ £150.000 και £200.000 και ένας εκτελεστικός σύµβουλος είχε συνολικές
απολαβές, συµπεριλαµβανοµένων εισφορών σε ταµεία αφυπηρέτησης, µεταξύ £250.000 και £300.000.
Κατά το 2004, ένας εκτελεστικός σύµβουλος είχε συνολικές απολαβές, συµπεριλαµβανοµένων εισφορών
σε ταµεία αφυπηρέτησης, µεταξύ £150.000 και £200.000 και ένας εκτελεστικός σύµβουλος είχε συνολικές
απολαβές, συµπεριλαµβανοµένων εισφορών σε ταµεία αφυπηρέτησης, µεταξύ £300.000 και £350.000.
Έχει γίνει πρόβλεψη κατά το 2005 ύψους £500.000 για οφειλόµενο ποσό µε βάση τους όρους εργοδότησης
στον τότε Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τον τερµατισµό των εκτελεστικών του καθηκόντων στις
30 Σεπτεµβρίου 2005. Από 1 Οκτωβρίου 2005 ο τότε Πρόεδρος έλαβε σύνταξη η οποία ανήλθε σε £41.000
µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2005.
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που αποχώρησαν κατά την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου
2006 έλαβαν ως ακολούθως:
30/09/2006
£ ‘000
∆ικαιώµατα ως µέλη

32

∆ικαιώµατα για συµβουλευτικές υπηρεσίες

71

Απολαβές υπό εκτελεστική ιδιότητα:
Μισθοί και άλλα βραχυπρόθεσµα ωφελήµατα

74

Εισφορές εργοδότη για κοινωνικές ασφαλίσεις

23

∆απάνη προγράµµατος παροχής ωφεληµάτων αφυπηρέτησης

8

Σύνολο απολαβών υπό εκτελεστική ιδιότητα

105

Σύνταξη (περιλαµβανοµένων εισφορών εργοδότη)

125

Πληρωµές κατά τον τερµατισµό υπηρεσιών

420

Σύνολο αµοιβών

753
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ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 2003

Οι χορηγήσεις σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σε συνδεδεµένα µε αυτά πρόσωπα ανήλθαν στις 31
∆εκεµβρίου 2003 σε £64.000.000 (2002: £59.700.000).
Αριθµός

Σύνολο

Συµβούλων

£ ‘000

3

59.400

Πέραν του 1% του καθαρού ενεργητικού του Οµίλου
Κάτω του 1% του καθαρού ενεργητικού του Οµίλου

9

4.600

12

64.000

Επιπρόσθετα, υπήρχαν ενδεχόµενες και ανειληµµένες υποχρεώσεις ύψους £18.700.000 για εγγυήσεις και
£4.000.000 για πιστώσεις που αφορούσαν Συµβούλους και συνδεδεµένα πρόσωπα, των οποίων οι
πιστωτικές διευκολύνσεις υπερέβαιναν το 1% του καθαρού ενεργητικού του Οµίλου, καθώς και £300.000
για εγγυήσεις και £1.700.000 για πιστώσεις σε Συµβούλους και συνδεδεµένα πρόσωπα, των οποίων οι
πιστωτικές διευκολύνσεις δεν υπερέβαιναν το 1% του καθαρού ενεργητικού του Οµίλου. Τα συνδεδεµένα
πρόσωπα περιλαµβάνουν τη σύζυγο, τα ανήλικα τέκνα, καθώς και εταιρείες στις οποίες ο Σύµβουλος
κατέχει, άµεσα ή έµµεσα, τουλάχιστον το 20% του δικαιώµατος ψήφου σε γενική συνέλευση.
4.17 Μερισµατική Πολιτική
Η µερισµατική πολιτική της Τράπεζας καθορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο λαµβάνει υπόψη
τα εισοδήµατα του Οµίλου, την οικονοµική του κατάσταση, τα σχέδια επέκτασης, τις κεφαλαιακές του
υποχρεώσεις και τις προοπτικές κερδοφορίας.
∆εν υπάρχουν οποιοιδήποτε περιορισµοί στη διανοµή µερισµάτων πέραν της ύπαρξης επαρκών
αποθεµατικών στους ελεγµένους λογαριασµούς της Εταιρείας, που συντάσσονται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης / ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και λαµβάνοντας υπόψη τις
σχετικές πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου Κεφ.113.
Παρατίθενται πιο κάτω στοιχεία για την καταβολή µερίσµατος από το έτος 1992:
Οικονοµικό Έτος
1992
1993
1994
1995 ενδιάµεσο
1995 τελικό
1996 ενδιάµεσο
1996 τελικό
1997 ενδιάµεσο
1997 τελικό
1998 ενδιάµεσο
1998 τελικό
1999 ενδιάµεσο
1999 τελικό
2000 ενδιάµεσο
2000 τελικό
2001 ενδιάµεσο
2001 τελικό
2002
2003
2004 τελικό
2005 τελικό

Ποσό

Συνολικό Ποσό

Ποσό αναπροσαρµοσµένο
για bonus / split

15 σεντ
15 σεντ
15 σεντ
7 σεντ
13 σεντ
8 σεντ
12 σεντ
8 σεντ
12 σεντ
8 σεντ
12 σεντ
5 σεντ
10 σεντ
5 σεντ
7 σεντ
5 σεντ
3 σεντ
----3 σεντ
6 σεντ

15 σεντ
15 σεντ
15 σεντ

6,7 σεντ
6,7 σεντ
6,7 σεντ

20 σεντ

8,9 σεντ

20 σεντ

10 σεντ

20 σεντ

10 σεντ

20 σεντ

10 σεντ

15 σεντ

15 σεντ

12 σεντ

12 σεντ

8 σεντ

8 σεντ

----3 σεντ
6 σεντ

----3 σεντ
6 σεντ
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Τα έτη 2002 και 2003, η Τράπεζα δεν προέβη στην καταβολή µερίσµατος.
Αναφορικά µε το έτος 2004, η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σε συνέχεια εισήγησης του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, ενέκρινε την καταβολή µερίσµατος ύψους 6% (3 σεντ ανά µετοχή ονοµαστικής
αξίας 50 σεντ). Το µέρισµα πληρώθηκε στους µετόχους που ήταν εγγεγραµµένοι στο Μητρώο των
Μετόχων στις 31 Μαΐου 2005. Επιπρόσθετα, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έδωσε το δικαίωµα επανεπένδυσης
του µερίσµατος σε µετοχές της Τράπεζας. Η τιµή άσκησης του δικαιώµατος καθορίστηκε στο 10% πιο κάτω
από το µέσο όρο της τιµής κλεισίµατος της µετοχής στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου, τις πρώτες πέντε (5)
εργάσιµες µέρες που η µετοχή τύγχανε διαπραγµάτευσης χωρίς δικαίωµα στο µέρισµα (ex-dividend),
δηλαδή από 27 Μαΐου µέχρι 2 Ιουνίου 2005. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο αριθµός των µετοχών της Τράπεζας
που προέκυψαν από την επανεπένδυση του µερίσµατος για το 2004 ανήλθε στα 2.396.809.
Αναφορικά µε το έτος 2005, σε συνέχεια συνεδρίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας,
ηµεροµηνίας 22 Φεβρουαρίου 2006, αποφασίστηκε όπως το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εισηγηθεί στη Γενική
Συνέλευση, την καταβολή µερίσµατος ύψους 12% (6 σεντ ανά µετοχή ονοµαστικής αξίας 50 σεντ). Η
εισήγηση ψηφίστηκε από τη Γενική Συνέλευση στις 15 Ιουνίου 2006 και το µέρισµα πληρώθηκε στους
µετόχους που ήταν εγγεγραµµένοι στο Μητρώο των Μετόχων στις 28 Ιουνίου 2006.
4.18 Iδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό
4.18.1 Ι∆ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ
Η Marfin Popular Bank Public Co Limited είναι δηµόσια εταιρεία περιορισµένης ευθύνης (Λίµιτεδ)
εγγεγραµµένη στην Κύπρο από το 1924 µε αριθµό εγγραφής 1, µε βάση τον περί Εταιρειών Νόµο Κεφ.113.
Στην Κύπρο δραστηριοποιείται στον τραπεζικό τοµέα µε την εµπορική επωνυµία Λαϊκή Τράπεζα.
∆ραστηριοποιείται, επίσης, σε αριθµό άλλων χωρών και τοµέων, οργανικά ή µέσω θυγατρικών εταιρειών.
Το εγγεγραµµένο γραφείο και η κύρια διοικητική έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στη Λεωφόρο Λεµεσού 154,
2025 Λευκωσία (Τ.Θ. 22032, 1598 Λευκωσία).
Οι κύριοι σκοποί της Εταιρείας περιγράφονται στο άρθρο 3 του Ιδρυτικού της Εγγράφου. Στους κύριους
σκοπούς της περιλαµβάνεται, µεταξύ άλλων, η ίδρυση και διεξαγωγή τραπεζικών, χρηµατιστηριακών και
εµπορικών εργασιών πάσης φύσεως, και η ίδρυση, λειτουργία και διεύθυνση υποκαταστηµάτων και
πρακτορείων στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
4.18.2 ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
Οι υφιστάµενες µετοχές της Εταιρείας δεν είναι χωρισµένες σε τάξεις και έχουν τα ίδια δικαιώµατα.
4.18.3 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Τα δικαιώµατα των µετόχων ορίζονται στον περί Εταιρειών Νόµο Κεφ.113 και στο Καταστατικό της
Εταιρείας. Τα δικαιώµατα που ορίζονται στο Καταστατικό, και όπου δεν ορίζεται αντίθετα από τον περί
Εταιρειών Νόµο Κεφ.113, µπορούν να µεταβληθούν µε την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας,
κάτι που απαιτεί ειδικό ψήφισµα σε γενική συνέλευση των µετόχων (ειδική πλειοψηφία 75%).
Αν σε οποιοδήποτε χρόνο το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι διαιρεµένο σε διαφορετικές τάξεις
µετοχών, τα δικαιώµατα που είναι προσαρτηµένα σε οποιαδήποτε τάξη (εκτός αν προνοείται διαφορετικά
στους όρους έκδοσης των µετοχών της τάξης αυτής) µπορούν, τηρουµένων των διατάξεων του Άρθρου 70
του περί Εταιρειών Νόµου Κεφ.113 και είτε η Εταιρεία βρίσκεται υπό διάλυση είτε όχι, να τροποποιούνται ή
να καταργούνται µε τη γραπτή συγκατάθεση των κατόχων των τριών τετάρτων των εκδοµένων µετοχών της
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τάξης αυτής, ή µε την έγκριση εκτάκτου ψηφίσµατος που εγκρίνεται σε χωριστή γενική συνέλευση των
κατόχων των µετοχών της τάξης αυτής.
Σηµειώνεται ότι οι σχετικοί όροι στο Καταστατικό για την αλλαγή των δικαιωµάτων των µετόχων δεν είναι
αυστηρότεροι απ' ότι απαιτεί η σχετική ισχύουσα νοµοθεσία.
4.18.4 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ
Οι διαδικασίες σύγκλησης και συµµετοχής στις γενικές συνελεύσεις της Τράπεζας καθορίζονται στα άρθρα
51-77 του Καταστατικού (βλέπετε επίσης Μέρος 4.18.7).
4.18.5 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΕΚ∆ΟΤΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ
∆εν υπάρχει οποιαδήποτε διάταξη του Ιδρυτικού Εγγράφου, του Καταστατικού, ή οποιουδήποτε
εσωτερικού κανονισµού του Εκδότη, της οποίας η εφαρµογή ενδέχεται να καθυστερήσει, να αναβάλει ή να
παρεµποδίσει αλλαγή στον έλεγχο του Εκδότη.
Σηµειώνεται ότι µε βάση το άρθρο 3 του Καταστατικού, τηρουµένων οποιωνδήποτε οδηγιών περί του
αντιθέτου που δυνατό να περιέχονται σε ειδικό ψήφισµα που εγκρίνεται σε γενική συνέλευση της Εταιρείας,
οι οποιεσδήποτε νέες µετοχές που εκδίδονται πρέπει να προσφερθούν πρώτα στους υφιστάµενους
µετόχους της Εταιρείας, κατ’ αναλογία των µετοχών που κατέχουν. Η πρόνοια αυτή είναι συνήθης σε
εισηγµένες εταιρείες στην Κύπρο.
Σηµειώνεται επίσης ότι η απόκτηση σηµαντικού αριθµού µετοχών του Εκδότη υπόκειται στις διατάξεις των
Κανονισµών Εξαγοράς (∆ηµόσια Πρόταση προς Εξαγορά ή Αγορά Τίτλων και Συγχώνευση Εταιρειών
Εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Kανονισµοί του 1997 και 2006) και των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου
Αξιών Κύπρου Νόµους, οι οποίοι επιβάλλουν χρονικούς περιορισµούς ή υποχρέωση υποβολής δηµόσιας
πρότασης, για την απόκτηση σηµαντικού ποσοστού ή πλειοψηφίας των µετοχών µίας εταιρείας εισηγµένης
στο Χ.Α.Κ..
Αλλαγές στο ποσοστό ελέγχου του Εκδότη πρέπει να ανακοινώνονται µε βάση σχετικές πρόνοιες του περί
Εταιρειών Νόµου Κεφ.113, των Κανονισµών Εξαγοράς (∆ηµόσια Πρόταση προς Εξαγορά ή Αγορά Τίτλων
και Συγχώνευση Εταιρειών Εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Kανονισµοί του 1997 και 2006) και των περί
Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµους. Σηµειώνεται, επίσης, ότι µε βάση το άρθρο 17 (Ι) του
περί Τραπεζικών Εργασιών Νόµου του 1997 της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, απαγορεύεται σε οποιοδήποτε
είτε µε συνεργάτη ή συνεργάτες να έχει τον έλεγχο οποιασδήποτε τράπεζας που συστάθηκε στην Κυπριακή
∆ηµοκρατία ή της µητρικής της εταιρείας, εκτός αν εξασφαλίσει προηγουµένως γραπτή έγκριση της
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.
4.18.6 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Με βάση το άρθρο 43 του Καταστατικού της, η Εταιρεία δικαιούται από καιρό σε καιρό µε τακτικό ψήφισµα
να αυξάνει το κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τέτοιο ποσό και διαιρεµένο σε µετοχές τόσης αξίας, που θα
καθορίζεται από το ψήφισµα.
Η πρόνοια αυτή δεν είναι αυστηρότερη απ' ότι απαιτεί η σχετική ισχύουσα νοµοθεσία.
4.18.7 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
To Καταστατικό της Εταιρείας είναι διαθέσιµο για επιθεώρηση στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας. Το
Καταστατικό περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα άρθρα:
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3.

Τηρουµένων οποιωνδήποτε οδηγιών περί του αντιθέτου που δυνατόν να περιέχονται σε ειδικό ψήφισµα
που εγκρίνεται σε Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, όλες οι νέες µετοχές που δηµιουργούνται, καθώς επίσης
και οποιεσδήποτε άλλες αξίες που παρέχουν δικαίωµα αγοράς µετοχών της Εταιρείας ή είναι µετατρέψιµες
σε µετοχές της Εταιρείας, πριν την έκδοση τους θα προσφέρονται στους µετόχους της Εταιρείας κατ΄
αναλογία (pro-rata) της συµµετοχής του κάθε µετόχου στο κεφάλαιο της Εταιρείας σε συγκεκριµένη
ηµεροµηνία που θα καθορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Οποιαδήποτε τέτοια προσφορά θα γίνεται µε
γραπτή ειδοποίηση προς τους µετόχους στην οποία θα καθορίζεται ο αριθµός των µετοχών και / ή άλλων
αξιών που παρέχουν δικαίωµα αγοράς µετοχών της Εταιρείας ή είναι µετατρέψιµες σε µετοχές τα Εταιρείας,
που δικαιούται να αποκτήσει ο µέτοχος και η χρονική περίοδος µέσα στην οποία η προσφορά, αν δεν γίνει
αποδεκτή, θα θεωρείται ως απορριφθείσα. Αν µέχρι την εκπνοή της εν λόγω χρονικής περιόδου δεν ληφθεί
γραπτή γνωστοποίηση από το πρόσωπο προς το οποίο γίνεται η προσφορά ή προς το οποίο έχουν
εκχωρηθεί τα δικαιώµατα, ότι τούτο αποδέχεται όλες ή µέρος των προσφερόµενων µετοχών ή άλλων αξιών
που παρέχουν δικαίωµα αγοράς µετοχών της Εταιρείας ή είναι µετατρέψιµες σε µετοχές της Εταιρείας, το
∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να διαθέσει αυτές κατά τέτοιο τρόπο όπως αυτό κρίνει περισσότερο επωφελή
για την Εταιρεία.
Αν για οποιονδήποτε λόγο αναφύεται οποιαδήποτε δυσκολία στη διανοµή των µετοχών και / ή άλλων αξιών
µεταξύ των µετοχών, η δυσκολία αυτή θα επιλύεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκτός αν
υπάρχουν διαφορετικές οδηγίες της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

5.

Τηρουµένων των διατάξεων του Άρθρου 57 του Νόµου, οποιεσδήποτε µετοχές προτίµησης µπορούν, µε
την έγκριση ειδικού ψηφίσµατος, να εκδίδονται υπό τον όρο ότι θα εξαγορασθούν ή ότι, κατά την κρίση της
Εταιρείας, υπόκεινται σε εξαγορά κάτω από τέτοιους όρους και κατά τέτοιο τρόπο που η Εταιρεία θέλει
καθορίσει µε ειδικό ψήφισµα πριν από την έκδοση των µετοχών αυτών.

6.

Αν σε οποιοδήποτε χρόνο το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι διαιρεµένο σε διαφορετικές τάξεις
µετοχών, τα δικαιώµατα που είναι προσαρτηµένα σε οποιαδήποτε τάξη (εκτός αν προνοείται διαφορετικά
στους όρους έκδοσης των µετοχών της τάξης αυτής) µπορούν, τηρουµένων των διατάξεων του Άρθρου 70
του Νόµου και είτε η Εταιρεία βρίσκεται υπό διάλυση είτε όχι, να τροποποιούνται ή να καταργούνται µε τη
γραπτή συγκατάθεση των κατόχων των τριών τετάρτων των εκδοµένων µετοχών της τάξης αυτής, ή µε την
έγκριση έκτακτου ψηφίσµατος που εγκρίνεται σε χωριστή γενική συνέλευση των κατόχων των µετοχών της
τάξης αυτής. Για την κάθε χωριστή γενική συνέλευση, θα εφαρµόζονται οι πρόνοιες του Καταστατικού αυτού
που αφορούν γενικές συνελεύσεις τηρουµένων των αναλογιών, αλλά µε τρόπο ώστε η απαιτούµενη
απαρτία να είναι δύο πρόσωπα που να κατέχουν ή να αντιπροσωπεύουν µε πληρεξούσιο το ένα τρίτο των
εκδοµένων µετοχών της τάξης αυτής, και οποιοσδήποτε κάτοχος µετοχών της τάξης αυτής, που είναι
παρών αυτοπροσώπως ή µέσω αντιπροσώπου, θα δικαιούται να απαιτήσει ψηφοφορία, και αν σε
οποιαδήποτε συνέλευση εξ αναβολής των κατόχων τούτων δεν υπάρχει απαρτία, οι παρόντες µέτοχοι θα
συνιστούν απαρτία.

7.

Τα δικαιώµατα που είναι προσαρτηµένα σε κάθε τάξη µετοχών (εκτός να προνοείται διαφορετικά στους
όρους έκδοσης των µετοχών της τάξης αυτής) δεν θα θεωρούνται ότι έχουν υποστεί οποιαδήποτε αλλοίωση
µε τη δηµιουργία ή την έκδοση άλλων µετοχών µε ίσα δικαιώµατα από κάθε άποψη µε τις µετοχές αυτές.

28.

Οι Σύµβουλοι δικαιούνται να αρνούνται την αναγνώριση οποιουδήποτε εγγράφου µεταβιβάσεως αν:
(α)

το έγγραφο µεταβιβάσεως δεν συνοδεύεται από το πιστοποιητικό των µετοχών στις οποίες
αναφέρεται και τέτοια άλλα αποδεικτικά στοιχεία που οι σύµβουλοι δυνατόν εύλογα να απαιτήσουν
προς απόδειξη του δικαιώµατος του µέλους που µεταβιβάζει να προβεί στη µεταβίβαση και,

(β)

το έγγραφο µεταβιβάσεως δεν αφορά µια µόνο τάξη µετοχών.

43.

Η Εταιρεία δικαιούται από καιρό σε καιρό µε τακτικό ψήφισµα να αυξάνει το κεφάλαιο της Εταιρείας κατά
τέτοιο ποσό και διαιρεµένο σε µετοχές τόσης αξίας, που θα καθορίζεται από το ψήφισµα.

44.

Η Εταιρεία θα µπορεί µε τακτικό ψήφισµα:

122

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
(α)

να ενοποιεί και διαιρεί ολόκληρο ή οποιοδήποτε µέρος του µετοχικού κεφαλαίου σε µετοχές
µεγαλύτερης αξίας από τις υφιστάµενες µετοχές,

(β)

να υποδιαιρεί τις υφιστάµενες µετοχές, ή οποιεσδήποτε από αυτές σε µετοχές µικρότερου ποσού
από αυτό που καθορίζεται στο Ιδρυτικό Έγγραφο, τηρουµένων όµως των προνοιών του άρθρου
60(1)(δ) του Νόµου,

(γ)

να ακυρώνει οποιεσδήποτε µετοχές που κατά την ηµεροµηνία που εγκρίνεται το ψήφισµα δεν έχουν
αναληφθεί ή συµφωνηθεί να αναληφθούν από οποιοδήποτε πρόσωπο.

51.

H Εταιρεία οφείλει να συγκαλεί κάθε χρόνο γενική συνέλευση που θα συνιστά την ετήσια γενική συνέλευση
της επιπρόσθετα προς άλλες συνελεύσεις που τυχόν θα συγκαλούνται στο ίδιο έτος, και θα καθορίζει τη
συνέλευση αυτή ως τέτοια στις ειδοποιήσεις που τη συγκαλούν, και οι γενικές αυτές συνελεύσεις δεν πρέπει
να απέχουν µεταξύ τους περισσότερο από δεκαπέντε µήνες. Η ετήσια γενική συνέλευση θα συγκαλείται σε
χρόνο και τόπο που θα καθορίζουν οι Σύµβουλοι.

57.

Κάθε εργασία που διεξάγεται σε έκτακτη γενική συνέλευση θα θεωρείται ειδική. Ειδική επίσης θα θεωρείται
και η εργασία που διεξάγεται σε ετήσια γενική συνέλευση, µε την εξαίρεση της δήλωσης µερίσµατος, της
εξέτασης των λογαριασµών, του ισολογισµού και των εκθέσεων των Συµβούλων και των ελεγκτών, της
εκλογής Συµβούλων σε αντικατάσταση αυτών που αποχωρούν και το διορισµό και τον καθορισµό της
αµοιβής των ελεγκτών.

66.

Τηρουµένων των εκάστοτε δικαιωµάτων ή περιορισµών που είναι προσαρτηµένοι σε οποιαδήποτε τάξη ή
τάξεις µετοχών, σε περίπτωση ψηφοφορίας µε ανάταση χεριών, κάθε µέλος που παρευρίσκεται
αυτοπροσώπως ή µέσω αντιπροσώπου θα έχει µία ψήφο, και σε περίπτωση ψηφοφορίας, κάθε µέλος θα
έχει µία ψήφο για κάθε µετοχή που κατέχει.

82.

(1)

Οι Σύµβουλοι θα ασκούν όλες τις εξουσίες της Εταιρείας που αφορούν την παροχή εγγυήσεων και τη
σύναψη δανείων από την Εταιρεία, κατά τέτοιο τρόπο και µε τέτοιους όρους που οι Σύµβουλοι από
καιρό σε καιρό θα κρίνουν ορθό ή σκόπιµο. Οι Σύµβουλοι θα δικαιούνται επίσης να επιβαρύνουν ή
υποθηκεύσουν ολόκληρο ή µέρος την επιχείρησης, της κινητής ή ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας,
παρούσας ή µέλλουσας, περιλαµβανοµένου ολόκληρου ή µέρους του µη κληθέντος ακόµη
κεφαλαίου, και να εκδίδουν χρεωστικά οµόλογα µε κυµαινόµενη επιβάρυνση (floating charge),
οµόλογα (debentures), γραµµάτια εξασφαλισµένα µε υποθήκη (mortgage debentures), τίτλους
οµολογιακού δανείου (debenture stock), χρεωστικά οµόλογα, γραµµάτια και άλλα χρεόγραφα
πληρωτέα στον κοµιστή ή µε άλλο τρόπο και είτε αυτά είναι διηνεκή εξαγοραστέα είτε
επαναπληρωτέα και είτε απ΄ ευθείας είτε υπό µορφή ασφάλειας που να εξασφαλίζει οποιοδήποτε
δάνειο, ευθύνη ή υποχρέωση της Εταιρείας ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου.

(2)

Τα πιο πάνω αναφερόµενα χρεωστικά οµόλογα µε κυµαινόµενη επιβάρυνση (floating charge),
οµόλογα (debentures), γραµµάτια εξασφαλισµένα µε υποθήκη (mortgage debentures), τίτλοι
οµολογιακού δανείου (debenture stock), χρεωστικά οµόλογα, γραµµάτια ή άλλα χρεόγραφα,
µπορούν να εκδίδονται σε τιµή κάτω από το άρτιο (at a discount), υπέρ το άρτιο (at a premium), ή µε
άλλο τρόπο και µε τέτοιες εξουσίες προς την εξαγορά (redemption), εγκατάλειψη (surrender), έκδοση
µετοχών ή άλλες, που οι Σύµβουλοι θέλουν κρίνει σκόπιµο ή ορθό.

83.

Όλες οι εργασίες και η επιχείρηση της Εταιρείας τελούν υπό τη διεύθυνση των Συµβούλων της οι οποίοι και
θα µπορούν να πληρώνουν όλα τα έξοδα σε σχέση µε την προαγωγή της Εταιρείας, θα µπορούν να ασκούν
όλες τις εξουσίες της Εταιρείας που δεν απαιτούνται από το Νόµο, ή από το Καταστατικό αυτό να ασκούνται
από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση, τηρουµένων όµως των προνοιών του Καταστατικού αυτού, των
προνοιών του Νόµου και των προνοιών τυχόν κανονισµών που δεν θα συγκρούονται µε το Καταστατικό
αυτό ή τις πρόνοιες του Νόµου που θα έχουν θεσπισθεί από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση. Κανονισµός
που θα έχει θεσπισθεί από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση µε κανένα τρόπο θα καθιστά άκυρη
οποιαδήποτε προηγούµενη πράξη των Συµβούλων η οποία θα ήταν έγκυρη, αν ο κανονισµός αυτός δεν
είχε θεσπισθεί.

117.

Η Εταιρεία µπορεί σε γενική συνέλευση να ορίζει µερίσµατα, αλλά κανένα µέρισµα θα υπερβαίνει το ποσό
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που προτείνεται από τους Συµβούλους.
118.

Οι Σύµβουλοι µπορούν από καιρό σε καιρό να πληρώνουν στα µέλη οποιαδήποτε ενδιάµεσα µερίσµατα
πάνω σε οποιεσδήποτε µετοχές, όπως οι Σύµβουλοι θέλουν κρίνει ότι η πληρωµή τους δικαιολογείται από
τα κέρδη της Εταιρείας.

119.

Κανένα µέρισµα δεν θα πληρώνεται παρά µόνο από τα κέρδη.

139.

Στην περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας, ο εκκαθαριστής θα µπορεί, ύστερα από την έγκριση έκτακτου
ψηφίσµατος της Εταιρείας και οποιαδήποτε άλλη έγκριση που χρειάζεται από το Νόµο, να διανέµει ανάµεσα
στα µέλη σε χρήµα ή σε είδος ολόκληρο ή µέρος του ενεργητικού της Εταιρείας (είτε τούτο θα αποτελείται
από περιουσία του ίδιου είδους είτε όχι) και θα µπορεί, για το σκοπό αυτό, να προσδίδει τέτοια αξία, όσο ο
ίδιος κρίνει δίκαιη πάνω στην περιουσία που πρόκειται να διανεµηθεί µε τον πιο πάνω τρόπο, και θα µπορεί
να ρυθµίζει τον τρόπο µε τον οποίο η διανοµή αυτή θα διενεργείται ανάµεσα στα µέλη ή τις διαφορετικές
τάξεις των µελών. Ο εκκαθαριστής θα µπορεί, µε παρόµοια έγκριση, να µεταβιβάζει ολόκληρο ή µέρος του
ενεργητικού σε επιτρόπους, πάνω σε τέτοια καταπιστεύµατα, προς όφελος των συνεισφορέων
(contributories), που ο εκκαθαριστής, µε παρόµοια έγκριση, θα κρίνει ορθό, αλλά µε τρόπο που κανένα
µέλος να εξαναγκάζεται να παίρνει µετοχές ή άλλα χρεόγραφα πάνω στα οποία υπάρχει οποιαδήποτε
υποχρέωση.

4.19 Άλλες Θέσµιες Πληροφορίες
4.19.1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Σηµειώνεται ότι η Τράπεζα έχει συνάψει συµβάσεις µε συµβούλους για την αύξηση του µετοχικού της
κεφαλαίου και τη σύνταξη των ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών Προτάσεων. Η Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσια
Εταιρεία Λίµιτεδ και η Keefe, Bruyette & Woods κατέχουν ρόλο συµβούλου, ενώ επικεφαλής σύµβουλος
έχει ορισθεί η Deutsche Bank A.G., London Branch.
Για τα δύο αµέσως προηγούµενα έτη από τη δηµοσίευση του Ενηµερωτικού ∆ελτίου:
!

∆εν υφίσταται οποιαδήποτε άλλη σηµαντική σύµβαση (εκτός από τις συµβάσεις που συνάπτονται στο
σύνηθες πλαίσιο των δραστηριοτήτων της) στις οποίες η Τράπεζα ή οποιοδήποτε άλλο µέλος του
Οµίλου αποτελεί συµβαλλόµενο µέρος.

!

∆εν υφίσταται, επίσης, οποιαδήποτε άλλη σύµβαση (εκτός από τις συµβάσεις που συνάπτονται στο
σύνηθες πλαίσιο των δραστηριοτήτων) που έχει συναφθεί από οποιοδήποτε µέλος του Οµίλου και
περιέχει διατάξεις δυνάµει των οποίων ένα οποιοδήποτε µέλος του Οµίλου έχει αναλάβει υποχρέωση ή
δέσµευση που είναι σηµαντική για τον Όµιλο κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού
∆ελτίου.

4.19.2 ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ
Κατά τους τελευταίους τουλάχιστον δώδεκα µήνες και κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού
∆ελτίου υπάρχουν εκκρεµείς αγωγές εναντίον του Οµίλου σε σχέση µε τις δραστηριότητές του. Με βάση
νοµική συµβουλή, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πιστεύει ότι υπάρχει επαρκής υπεράσπιση έναντι οποιασδήποτε
επιδιωκόµενης απαίτησης και δεν είναι πιθανόν ο Όµιλος να υποστεί οποιαδήποτε σηµαντική ζηµιά. Ως εκ
τούτου, δεν έγινε πρόβλεψη στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις γι΄ αυτές τις υποθέσεις.
Με βάση τα πιο πάνω και τις πρόνοιες της παραγράφου 20.8 του Παραρτήµατος Ι, του Κανονισµού
809/2004, προσαρτάται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο σχετική αρνητική δήλωση (βλέπετε Μέρος 4.22.2).

124

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
4.19.3 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Ο Όµιλος δεν έχει επηρεαστεί από οποιουσδήποτε έκτακτους παράγοντες στα πλαίσια της ανάπτυξης των
εργασιών του, στις δραστηριότητες και γεωγραφικούς τοµείς που καλύπτει.
Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου δεν υπάρχει ή υπήρξε στο πρόσφατο παρελθόν
καµία διακοπή των δραστηριοτήτων της Εταιρείας ή οποιασδήποτε θυγατρικής της που να έχει ή να είχε
σηµαντικές συνέπειες στην οικονοµική τους κατάσταση.
∆εν υπάρχει οποιαδήποτε εξάρτηση του Οµίλου από άδειες εκµετάλλευσης, από βιοµηχανικές, εµπορικές ή
χρηµατοοικονοµικές συµβάσεις.
4.19.4 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ή ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚ∆ΟΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εκδότριας Εταιρείας εκτιµά ότι δεν έχει επέλθει οποιαδήποτε σηµαντική
αλλαγή στη χρηµατοοικονοµική ή εµπορική θέση της Εκδότριας Εταιρείας από την ηµεροµηνία των
τελευταίων δηµοσιευµένων µη ελεγµένων λογαριασµών (30 Σεπτεµβρίου 2006).
4.20 Έγγραφα ∆ιαθέσιµα προς Επιθεώρηση
α.
Τα έγγραφα τα οποία επισυνάφθηκαν στο αντίτυπο του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου το οποίο
παραδόθηκε και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για καταχώρηση ήταν, η συγκατάθεση της Λαϊκής
Επενδυτικής Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσιας Εταιρείας Λίµιτεδ, η συγκατάθεση των ελεγκτών PricewaterhouseCoopers
Limited, η βεβαίωση των Νοµικών Συµβούλων και οι σχετικές δηλώσεις των ∆ιοικητικών Συµβούλων, όπως
απαιτούν οι σχετικοί κανονισµοί.
β.
Αντίγραφα των ακόλουθων εγγράφων θα είναι διαθέσιµα για επιθεώρηση κατά τις συνήθεις
εργάσιµες ηµέρες µεταξύ των ωρών 8:30 π.µ. µέχρι 12:00 το µεσηµέρι στο εγγεγραµµένο γραφείο της
Τράπεζας, για όλη την περίοδο ισχύος του Ενηµερωτικού ∆ελτίου:
!

του Ιδρυτικού Εγγράφου και Καταστατικού της Τράπεζας,

!

των ενοποιηµένων ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων της Τράπεζας για τα έτη 2002 - 2005,

!

των ενοποιηµένων µη ελεγµένων εννιαµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου για την
εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2006,

!

των συγκαταθέσεων και βεβαιώσεων που αναφέρονται στο Μέρος 4.22.

4.21 Παραποµπές
Oι ενοποιηµένες ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας για τα έτη 2002 - 2005 και οι
ενοποιηµένες µη ελεγµένες εννιαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου για την εννιαµηνία που έληξε
στις 30 Σεπτεµβρίου 2006 ενσωµατώνονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο µε τη µέθοδο της παραποµπής
(incorporated by reference), σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Κανονισµού 809/2004 της Επιτροπής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι επενδυτές δύνανται να προµηθευτούν δωρεάν αντίγραφο των:
i. ενοποιηµένων ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων για το έτος 2002,
ii. ενοποιηµένων ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων για το έτος 2003,
iii. ενοποιηµένων ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων για το έτος 2004,
iv. ενοποιηµένων ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων για το έτος 2005,
v. ενοποιηµένων µη ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων για την εννιαµηνία που έληξε στις 30
Σεπτεµβρίου 2006,
κατά τις συνήθεις εργάσιµες ηµέρες, µεταξύ των ωρών 8:30 π.µ. µέχρι 12:00 το µεσηµέρι, στο
εγγεγραµµένο γραφείο της Τράπεζας, για όλη την περίοδο ισχύος του Ενηµερωτικού ∆ελτίου, καθώς και
στο διαδικτυακό χώρο του Οµίλου www.laiki.com (επιλέξτε Σχέσεις µε Επενδυτές).
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4.22 Συγκαταθέσεις, Βεβαιώσεις και ∆ηλώσεις
4.22.1 ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εκδότριας Εταιρείας εκτιµά ότι δεν έχει επέλθει οποιαδήποτε σηµαντική
αλλαγή στη χρηµατοοικονοµική ή εµπορική θέση της Εκδότριας Εταιρείας από την ηµεροµηνία των
τελευταίων δηµοσιευµένων µη ελεγµένων λογαριασµών (30 Σεπτεµβρίου 2006).
Υφίστανται οι ακόλουθες συγκαταθέσεις και βεβαιώσεις:
α.
Οι Ελεγκτές της Τράπεζας PricewatehouseCoopers Limited έχουν παράσχει και δεν έχουν
αποσύρει τη γραπτή συγκατάθεσή τους για την έκδοση του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, ηµεροµηνίας
12 ∆εκεµβρίου 2006 της Marfin Popular Bank Public Co Limited, µε τις αναφορές στο όνοµά τους µε τον
τρόπο και υπό την έννοια που παρουσιάζονται στο έγγραφο αυτό.
β.
Ο Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης και Σύµβουλος Έκδοσης Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσια
Εταιρεία Λίµιτεδ, έχει παράσχει και δεν έχει αποσύρει τη γραπτή συγκατάθεσή του για την έκδοση του
παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, ηµεροµηνίας 12 ∆εκεµβρίου 2006 της Marfin Popular Bank Public Co
Limited, µε τις αναφορές στο όνοµά του µε τον τρόπο και υπό την έννοια που παρουσιάζονται στο έγγραφο
αυτό.
γ.
Οι Νοµικοί Σύµβουλοι της Τράπεζας κ.κ. Τάσσος Παπαδόπουλος & Σία έχουν παράσχει και δεν
έχουν αποσύρει τη γραπτή συγκατάθεσή τους για την έκδοση του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου,
ηµεροµηνίας 12 ∆εκεµβρίου 2006 της Marfin Popular Bank Public Co Limited, µε τις αναφορές στο όνοµά
τους µε τον τρόπο και υπό την έννοια που παρουσιάζονται στο έγγραφο αυτό.
δ.
Το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο έχει τεθεί ενώπιον των ∆ιοικητικών Συµβούλων της Τράπεζας και
έχει εγκριθεί. Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι της Τράπεζας έχουν λάβει κάθε εύλογο µέτρο για τη συγκέντρωση
και καταγραφή όλων των απαιτούµενων κατά το Νόµο στοιχείων και αναλαµβάνουν ευθύνη για την
ακρίβεια, ορθότητα και πληρότητα των πληροφοριών και στοιχείων που περιλαµβάνονται στο παρόν
Ενηµερωτικό ∆ελτίο. Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι δηλώνουν, έχοντας λάβει κάθε εύλογο µέτρο για το σκοπό
αυτό, ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύµφωνες µε
την πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενό
του.
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Eπιστολές Συγκαταθέσεων
α.

Από PricewaterhouseCoopers Limited

12 ∆εκεµβρίου 2006
∆ιοικητικό Συµβούλιο
Marfin Popular Bank Public Co Limited
Λευκωσία

Αξιότιµοι Κύριοι,
Θέµα: Ενηµερωτικό ∆ελτίο για Έκδοση και Εισαγωγή ∆ικαιωµάτων Προτίµησης
Είµαστε οι ελεγκτές της Marfin Popular Bank Public Co Limited («Εταιρεία») για τα έτη 2002 - 2005.
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου στις 31 ∆εκεµβρίου 2002, 2003, 2004 και 2005
είχαν ελεγχθεί από εµάς σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου στις 10 Απριλίου 2003, 6 Απριλίου
2004, 6 Απριλίου 2005 και 3 Απριλίου 2006, αντίστοιχα. Στις εκθέσεις µας κατά τις ηµεροµηνίες που
αναφέρονται πιο πάνω εκφράσαµε γνώµη χωρίς επιφύλαξη γι΄ αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις.
Αναφέρουµε ότι έχουµε ελέγξει την ακριβή µεταφορά από τις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις για τα έτη
2002 – 2005 και από τις µη ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις για την εννιαµηνία που έληξε στις 30
Σεπτεµβρίου 2006, των συνοπτικών οικονοµικών στοιχείων που παρατίθενται στο παρόν Ενηµερωτικό
∆ελτίο, καθώς και τις παραγράφους που αφορούν τα φορολογικά θέµατα για την Κύπρο.
Με την παρούσα επιστολή δίνουµε και δεν αποσύρουµε τη συγκατάθεσή µας για την έκδοση του
Ενηµερωτικού ∆ελτίου ηµεροµηνίας 12 ∆εκεµβρίου 2006, της Marfin Popular Bank Public Co Limited µε τις
αναφορές στο όνοµά µας µε τον τρόπο και υπό την έννοια που παρουσιάζονται στο έγγραφο αυτό.
Με εκτίµηση

PricewaterhouseCoopers Limited
Ελεγκτές
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β.

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

12 ∆εκεµβρίου 2006
∆ιοικητικό Συµβούλιο
Marfin Popular Bank Public Co Limited
Λευκωσία
Αξιότιµοι Κύριοι,
Με την παρούσα επιστολή δίνουµε και δεν αποσύρουµε τη συγκατάθεσή µας για την έκδοση του
Ενηµερωτικού ∆ελτίου ηµεροµηνίας 12 ∆εκεµβρίου 2006, της Marfin Popular Bank Public Co Limited µε τις
αναφορές στο όνοµά µας µε τον τρόπο και υπό την έννοια που παρουσιάζονται στο έγγραφο αυτό.

Με εκτίµηση

Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ
Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης και Σύµβουλος Έκδοσης
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γ.

Από Νοµικούς Συµβούλους

12 ∆εκεµβρίου 2006
∆ιοικητικό Συµβούλιο
Marfin Popular Bank Public Co Limited
Λευκωσία

Αξιότιµοι Κύριοι,
Οι υπογεγραµµένοι Τάσσος Παπαδόπουλος & Σία, ∆ικηγόροι εκ Λευκωσίας µε την παρούσα βεβαιούµε τα
ακόλουθα αναφορικά µε το Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Marfin Popular Bank Public Co Limited (η «Εταιρεία)
ηµεροµηνίας 12 ∆εκεµβρίου 2006:
1. Η Εταιρεία έχει κατά Νόµο συσταθεί και λειτουργεί σύµφωνα µε τον περί Εταιρειών Νόµο Κεφ.113 και
έχει εξουσία να εκδίδει τίτλους προς το κοινό.
2. Εκτός από τα αναφερόµενα στο Μέρος 1 του Ενηµερωτικού ∆ελτίου, οι προτεινόµενοι για εισαγωγή
τίτλοι δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε περιορισµό αναφορικά µε το δικαίωµα µεταβίβασής τους.
Εξουσιοδοτούµε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου να δηµοσιοποιήσει κατά την απόλυτη κρίση της,
εάν κρίνει σκόπιµο, οποιεσδήποτε από τις πληροφορίες οι οποίες αναφέρονται στη βεβαίωση αυτή προς το
κοινό ή προς οποιονδήποτε, κρίνει σκόπιµο.

Τάσσος Παπαδόπουλος & Σία
Λευκωσία

129

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
4.22.2 ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
Υφίσταται η ακόλουθη δήλωση, συµφώνως των προνοιών της παραγράφου 20.8 του Παραρτήµατος Ι, του
Κανονισµού 809/2004:
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Marfin Popular Bank Public Co Limited δηλώνει ότι κατά την περίοδο των
τελευταίων τουλάχιστον δώδεκα µηνών, µε βάση νοµική συµβουλή, πιστεύει ότι δεν υπήρξε ή υπάρχει
οποιαδήποτε διοικητική, δικαστική ή διαιτητική διαδικασία η οποία µπορεί να είχε ή να έχει προσφάτως
σηµαντικές επιπτώσεις στη χρηµατοοικονοµική κατάσταση ή στην κερδοφορία της Εκδότριας ή / και του
Οµίλου.
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5

5.1

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ
ΩΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ, ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ενδεικτικό Χρονοδιάγραµµα Προσφοράς και Έκδοσης Νέων Μετοχών προς τους Αποδέκτες
των ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών Προτάσεων και Εισαγωγής των Μετοχών, Υφιστάµενων και
Νέων, στο Χ.Α.Κ. και στο Χ.Α.

Ηµεροµηνίες

Γεγονότα

31/10/2006

Ηµεροµηνία Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που έγκρινε µε τακτικό ψήφισµα την αύξηση
του εγκεκριµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και µε ειδικό ψήφισµα την αύξηση
του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου και την παραίτηση των υφιστάµενων µετόχων από
τα προτιµησιακά τους δικαιώµατα.

01/11/2006

∆ηµοσίευση των Πληροφοριακών ∆ελτίων για τις Προαιρετικές ∆ηµόσιες Προτάσεις και
υποβολή τους στα ∆ιοικητικά Συµβούλια των υπό εξαγορά εταιρειών και στους
εκπροσώπους των εργαζοµένων.

01/11/2006

Έναρξη της Περιόδου Αποδοχής των Προαιρετικών ∆ηµοσίων Προτάσεων.

21/12/2006

Λήξη της Περιόδου Αποδοχής των Προαιρετικών ∆ηµοσίων Προτάσεων.

27/12/2006

∆ηµοσίευση των αποτελεσµάτων των Προαιρετικών ∆ηµοσίων Προτάσεων.

28/12/2006

Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οµίλου για την έκδοση των Νέων Μετοχών
προς τους αποδέκτες των ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών Προτάσεων.

έως 04/01/2007

Υποβολή ∆ικαιολογητικών για εισαγωγή Νέων Μετοχών στο Χ.Α.Κ..

έως 04/01/2007

Υποβολή ∆ικαιολογητικών για εισαγωγή υφιστάµενων µετοχών και Νέων Μετοχών στο
Χ.Α..

έως 11/01/2007

Έγκριση Εισαγωγής Νέων Μετοχών στο Χ.Α.Κ..

έως 11/01/2007

Έγκριση Εισαγωγής υφιστάµενων µετοχών και Νέων Μετοχών στο Χ.Α..

έως 15/01/2007

Κατάθεση δικαιολογητικών στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών περιλαµβανοµένων των
δικαιολογητικών για την καταχώρηση στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων του Κεντρικού
Αποθετηρίου Αξιών των εξωχρηµατιστηριακών µεταβιβάσεων.

έως 22/01/2007

Καταχώρηση στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών των
εξωχρηµατιστηριακών µεταβιβάσεων.

έως 22/01/2007

Πίστωση Νέων Μετοχών στις Μερίδες των δικαιούχων Αποδεκτών των ∆ηµοσίων
Προτάσεων.

Εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από τη δηµοσίευση των αποτελεσµάτων των Προαιρετικών ∆ηµοσίων
Προτάσεων η Τράπεζα θα υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα δύο Χρηµατιστήρια (Χ.Α.Κ. και Χ.Α.) για την
εισαγωγή των Νέων Μετοχών. Η ηµεροµηνία έναρξης διαπραγµάτευσης των Νέων Μετοχών θα ανακοινωθεί στο
Χ.Α.Κ. και Χ.Α., καθώς και θα δηµοσιευθεί στον Κυπριακό και Ελλαδικό Τύπο και θα είναι εντός πέντε (5) εργάσιµων
ηµερών από την ηµεροµηνία έγκρισης της εισαγωγής των Νέων Μετοχών από το Χ.Α.Κ. και το Χ.Α..
Η διαπραγµάτευση των Νέων Μετοχών στο Χ.Α. και στο Χ.Α.Κ. και των υφιστάµενων µετοχών στο Χ.Α. θα αρχίσει
µετά από συµφωνία µεταξύ των δύο χρηµατιστηρίων για την κοινή ηµεροµηνία έναρξης διαπραγµάτευσης, και
εφόσον το Χ.Α.Κ. βεβαιωθεί ότι το Μητρώο Μετόχων της Εταιρείας έχει κατατεθεί σε ηλεκτρονική µορφή και πληροί
όλες τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το Χ.Α.Κ..
Σηµείωση: Το πιο πάνω ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα εξαρτάται και από αστάθµητους παράγοντες και ενδέχεται να µεταβληθεί µε
σχετική ανακοίνωση στον Τύπο.
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Αναφορικά µε την Ιδιωτική Πρόταση προς τους κατόχους του 19,79% των µετοχών της εταιρείας Λαϊκή
Τράπεζα (Ελλάς) Α.Ε., επιδίωξη της Marfin Popular Bank είναι να καταρτιστούν οι σχετικές συµφωνίες για
την εξαγορά των µειοψηφιών της Λαϊκής Τράπεζας (Ελλάς) Α.Ε. µέχρι τη λήξη της περιόδου αποδοχής των
Προαιρετικών ∆ηµοσίων Προτάσεων που αναφέρονται πιο πάνω, ώστε οι Νέες Μετοχές που θα
προκύψουν από τις αποδοχές τόσο των ∆ηµοσίων, όσο και αυτής της Ιδιωτικής Πρότασης να εισαχθούν
ταυτόχρονα στα δύο χρηµατιστήρια (Χ.Α.Κ. και Χ.Α.).
Αναφορικά µε την Ιδιωτική Πρόταση προς τους δικαιούχους δικαιωµάτων προαιρέσεως αγοράς µετοχών
(stock options) της εταιρείας Marfin Financial Group A.E. Συµµετοχών, σηµειώνεται ότι όλα τα δικαιώµατα
προαιρέσεως αγοράς µετοχών έχουν ήδη εξασκηθεί και ως αποτέλεσµα το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Marfin
η
Financial Group A.E. Συµµετοχών, σε συνεδρία του την 1 ∆εκεµβρίου 2006 αποφάσισε την έκδοση
1.508.000 νέων µετοχών. Σε συνέχεια σχετικής αίτησης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Χ.Α. στις 7
∆εκεµβρίου 2006 ενέκρινε την εισαγωγή των πιο πάνω µετοχών στο Χ.Α. και η έναρξη διαπραγµάτευσής
τους θα ξεκινήσει στις 13 ∆εκεµβρίου 2006. Ως εκ τούτου, οι πιο πάνω µετοχές αποτελούν πλέον µέρος της
Προαιρετικής ∆ηµόσιας Πρότασης προς όλους τους µετόχους της Marfin Financial Group A.E. Συµµετοχών.
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5.2

Κύρια Στοιχεία σχετκά µε την Προσφορά και την Έκδοση Νέων Μετοχών, που προσφέρονται
ως αντάλλαγµα στα πλαίσια των ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών Προτάσεων, και Εισαγωγής τους
στο Χ.Α.Κ., καθώς και της Παράλληλης Εισαγωγής όλων των Μετοχών, Υφιστάµενων και
Νέων, στο Χ.Α.

ΕΚ∆ΟΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡEΙΑ:

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LIMITED

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:

£475.000.000 διαιρεµένο σε 950.000.000 µετοχές ονοµαστικής
αξίας £0,50 η κάθε µια

ΕΚ∆ΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΙΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΚ∆ΟΣΗ:

£178.732.371 διαιρεµένο σε 357.464.742 µετοχές ονοµαστικής
αξίας £0,50 η κάθε µια

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΚ∆ΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ:

Έκδοση µέχρι 465.452.011 Νέων Μετοχών ονοµαστικής αξίας
£0,50 η κάθε µια που προσφέρονται προς:
! όλους τους µετόχους της εταιρείας Marfin Financial Group Α.Ε.
Συµµετοχών, οι οποίοι θα αποδεχθούν την Προαιρετική ∆ηµόσια
Πρόταση της Marfin Popular Bank Public Co Limited
ηµεροµηνίας 19 Σεπτεµβρίου 2006 για την απόκτηση µέχρι και
του 100% των µετοχών της Marfin Financial Group Α.Ε.
Συµµετοχών, συµπεριλαµβανοµένων των µετοχών που θα
προκύψουν από τη µετατροπή οµολογιών, καθώς και των
µετοχών που θα προκύψουν από την εξάσκηση των
δικαιωµάτων προαιρέσεως αγοράς µετοχών (stock options) και
οι οποίες θα έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση στο Χ.Α. πριν
από τη λήξη της περιόδου αποδοχής της Προαιρετικής ∆ηµόσιας
Πρότασης, µε αντάλλαγµα 5,7570 µετοχές της Marfin Popular
Bank Public Co Limited για κάθε µετοχή της Marfin Financial
Group Α.Ε. Συµµετοχών,
! όλους τους µετόχους κοινών και προνοµιούχων µετοχών και
όλους τους κατόχους µετατρέψιµων οµολογιών της εταιρείας
Εγνατία Τράπεζα Α.Ε., οι οποίοι θα αποδεχθούν την Προαιρετική
∆ηµόσια Πρόταση της Marfin Popular Bank Public Co Limited
ηµεροµηνίας 19 Σεπτεµβρίου 2006 για την απόκτηση µέχρι και
του 100% των µετοχών, κοινών και προνοµιούχων, καθώς και
του 100% των µετατρέψιµων οµολογιών της Εγνατίας Τράπεζας
Α.Ε., µε αντάλλαγµα 1,2090 µετοχές της Marfin Popular Bank
Public Co Limited για κάθε µετοχή, κοινή και προνοµιούχα, και
για κάθε µετατρέψιµη οµολογία της Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε.,
! όλους τους κατόχους του 19,79% των µετοχών της εταιρείας
Λαϊκή Τράπεζα (Ελλάς) Α.Ε., οι οποίοι θα αποδεχθούν την
Ιδιωτική Πρόταση της Marfin Popular Bank Public Co Limited
που θα υποβληθεί για την απόκτηση µέχρι και του 19,79% των
µετοχών της Λαϊκής Τράπεζας (Ελλάς) Α.Ε., τις οποίες δεν
κατέχει η Marfin Popular Bank Public Co Limited, µε αντάλλαγµα
14,9962 µετοχές της Marfin Popular Bank Public Co Limited για
κάθε µετοχή της Λαϊκής Τράπεζας (Ελλάς) Α.Ε.,
! όλους τους δικαιούχους δικαιωµάτων προαιρέσεως αγοράς
µετοχών (stock options) της εταιρείας Marfin Financial Group
A.E. Συµµετοχών, οι οποίοι θα εξασκήσουν τα δικαιώµατά τους
και θα αποδεχθούν την Ιδιωτική Πρόταση της Marfin Popular
Bank Public Co Limited, µε αντάλλαγµα 5,7570 µετοχές της
Marfin Popular Bank Public Co Limited για κάθε µετοχή της
Marfin Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών.
Με την ολοκλήρωση της πιο πάνω έκδοσης και νοουµένου ότι
εξασφαλιστούν οι σχετικές εγκρίσεις από το Συµβούλιο του
Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου και το Συµβούλιο του
Χρηµατιστηρίου Αθηνών, οι Νέες Μετοχές θα εισαχθούν και θα
διαπραγµατεύονται µαζί µε τις υφιστάµενες µετοχές της Marfin
Popular Bank Public Co Limited στην Κύρια Αγορά του
Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου (Χ.Α.Κ.), και παράλληλα στην
Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης της Αγοράς Αξιών του
Χρηµατιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.).
133

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
Σηµειώνεται ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου
Αθηνών έχει ήδη εγκρίνει την παράλληλη εισαγωγή προς
διαπραγµάτευση των υφιστάµενων µετοχών της Marfin Popular
Bank Public Co Limited στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, η
διαπραγµάτευση των οποίων θα ξεκινήσει µετά την ολοκλήρωση
των Προαιρετικών ∆ηµοσίων Προτάσεων που έχει υποβάλει η
Marfin Popular Bank Public Co Limited για την απόκτηση του 100%
των µετοχών των εταιρειών Marfin Financial Group Α.Ε.
Συµµετοχών και Εγνατία Τράπεζα Α.Ε., καθώς και του 100% των
µετατρέψιµων οµολογιών της Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε..
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗ:

Μέχρι 465.452.011 Νέες Μετοχές

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:

Οι Νέες Μετοχές εκδίδονται σε συνέχεια έγκρισης των σχετικών
ψηφισµάτων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της
Τράπεζας, ηµεροµηνίας 31 Οκτωβρίου 2006, σύµφωνα µε τις
πρόνοιες του Καταστατικού της και του περί Εταιρειών Νόµου
Κεφ.113.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΣΤΟ Χ.Α.Κ.:

Μέχρι 465.452.011 Νέες Μετοχές

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Χ.Α.1:

357.464.742 υφιστάµενες µετοχές

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Χ.Α.:

Μέχρι 465.452.011 Νέες Μετοχές

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ:

Μέχρι 822.916.753 µετοχές

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΤΟ Χ.Α.Κ. ΚΑΙ ΣΤΟ Χ.Α.:

Νοουµένου ότι εξασφαλιστούν οι σχετικές εγκρίσεις από το
Συµβούλιο του Χ.Α.Κ. και το Συµβούλιο του Χ.Α. οι Νέες Μετοχές
θα εισαχθούν και θα τυγχάνουν διαπραγµάτευσης στο
Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου και παράλληλα στην Κατηγορία
Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης της Αγοράς Αξιών του Χρηµατιστηρίου
Αθηνών όπου θα είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες. Σηµειώνεται
ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών έχει ήδη
εγκρίνει την παράλληλη εισαγωγή προς διαπραγµάτευση των
υφιστάµενων µετοχών της Marfin Popular Bank Public Co Limited
στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, η διαπραγµάτευση των οποίων θα
ξεκινήσει µετά την ολοκλήρωση των Προαιρετικών ∆ηµοσίων
Προτάσεων που έχει υποβάλει η Marfin Popular Bank Public Co
Limited για την απόκτηση του 100% των µετοχών των εταιρειών
Marfin Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών και Εγνατία Τράπεζα
Α.Ε., καθώς και του 100% των µετατρέψιµων οµολογιών της
Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε..

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ
ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΤΩΝ
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ:

Όλες οι Νέες Μετοχές από την έκδοσή τους και µετά θα έχουν τα
ίδια ακριβώς δικαιώµατα (rank pari passu) µε τις υφιστάµενες
µετοχές για όλους τους σκοπούς. Το σύνολο των µετοχών της
Τράπεζας θα τυγχάνουν διαπραγµάτευσης στο Χ.Α.Κ. και στο Χ.Α..

1
Σηµειώνεται ότι σε συνεδρίαση του στις 19 Οκτωβρίου 2006, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ενέκρινε την
παράλληλη εισαγωγή των µετοχών της Marfin Popular Bank Public Co Limited (δηλαδή, του συνόλου των υφιστάµενων εκδοµένων και
πλήρως πληρωµένων µετοχών της Marfin Popular Bank) στην Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης της Αγοράς Αξιών του
Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Η έναρξη διαπραγµάτευσης των µετοχών της Τράπεζας θα ξεκινήσει µετά την ολοκλήρωση των
Προαιρετικών ∆ηµοσίων Προτάσεων που έχουν υποβληθεί για την απόκτηση του 100% των µετοχών των εταιρειών Marfin Financial
Group Α.Ε. Συµµετοχών και Εγνατία Τράπεζα Α.Ε., καθώς και του 100% των µετατρέψιµων οµολογιών της Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε..

5.3

∆ηµόσιες και Ιδιωτικές Προτάσεις

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται στοιχεία σχετικά µε τον αριθµό µετοχών, οµολογιών και δικαιωµάτων
προαιρέσεως αγοράς µετοχών (stock options) τα οποία είναι αντικείµενο πρότασης εξαγοράς, η
προτεινόµενη αναλογία ανταλλαγής µε µετοχές της Marfin Popular Bank, καθώς και ο µέγιστος αριθµός
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Νέων Μετοχών που πιθανό να προκύψει, βάσει των ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών Προτάσεων που έχει
υποβάλει η Marfin Popular Bank προς τους µετόχους και οµολογιούχους δανειστές των εταιρειών Marfin
Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών, Εγνατία Τράπεζα Α.Ε., και Λαϊκή Τράπεζα (Ελλάς) Α.Ε..
Εταιρεία

Αξία

Αριθµός
µετοχών
προς
εξαγορά

Marfin Financial Group Α.Ε.
Συµµετοχών

Μετοχές

Marfin Financial Group Α.Ε.
Συµµετοχών

Μετοχές από µετατροπή
µετατρέψιµων οµολογιών

Marfin Financial Group Α.Ε.
Συµµετοχών

∆ικαιώµατα προαιρέσεως
αγοράς µετοχών / µετοχές
από εξάσκηση των
δικαιωµάτων προαιρέσεως
αγοράς µετοχών

Εγνατία Τράπεζα Α.Ε.

Αναλογία ανταλλαγής
1: αριθµό µετοχών
Marfin Popular Bank

Μέγιστος αριθµός
Νέων Μετοχών
που πιθανό να
εκδοθούν

53.824.877

5,7570

309.869.816

7.4262

5,7570

42.751

1.508.000

5,7570

8.681.556

Κοινές µετοχές

93.260.279

1,2090

112.751.677

11.088.844

1,2090

13.406.412

298.1603

1,2090

360.475

76.6603

1,2090

92.681

1.345.117

14,9962

20.171.643

Εγνατία Τράπεζα Α.Ε.

Προνοµιούχες µετοχές

Εγνατία Τράπεζα Α.Ε.

Κοινές µετοχές από
µετατροπή µετατρέψιµων
οµολογιών

Εγνατία Τράπεζα Α.Ε.

Προνοµιούχες µετοχές από
µετατροπή µετατρέψιµων
οµολογιών

Λαϊκή Τράπεζα (Ελλάς) Α.Ε.

Μετοχές

Κλασµατικά1

---

---

Σύνολο

---

75.000
465.452.011

1

Τα κλασµατικά υπόλοιπα δηµιουργούνται στην περίπτωση ύπαρξης οποιωνδήποτε κλασµατικών µετοχών κατά την παραχώρηση
των Nέων Mετοχών προς τους αποδέκτες των ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών Προτάσεων, λόγω του ότι αυτές οι µετοχές
στρογγυλοποιούνται στον αµέσως επόµενο ακέραιο αριθµό.
2
Οι 7.426 µετοχές από µετατροπή µετατρέψιµων οµολογιών αντιπροσωπεύουν 888 µετατρέψιµες οµολογίες ονοµαστικής αξίας
€90,00 η κάθε µια, δηλαδή η κάθε οµολογία είναι µετατρέψιµη σε 8,3626 ονοµαστικές µετοχές.
3
Οι 298.160 κοινές µετοχές από µετατροπή µετατρέψιµων οµολογιών και οι 76.660 προνοµιούχες µετοχές από µετατροπή
µετατρέψιµων οµολογιών αντιπροσωπεύουν 298.160 µετατρέψιµες οµολογίες σε κοινές µετοχές και 76.660 µετατρέψιµες οµολογίες σε
προνοµιούχες µετοχές, αντίστοιχα, ονοµαστικής αξίας €3,20 η κάθε µια, δηλαδή η κάθε οµολογία είναι µετατρέψιµη σε 1 κοινή ή
προνοµιούχα ονοµαστική µετοχή.

Σηµειώνεται ότι όλα τα δικαιώµατα προαιρέσεως αγοράς µετοχών (stock options) της Marfin Financial
Group A.E. Συµµετοχών έχουν ήδη εξασκηθεί και ως αποτέλεσµα το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Marfin
η
Financial Group A.E. Συµµετοχών, σε συνεδρία του την 1 ∆εκεµβρίου 2006 αποφάσισε την έκδοση
1.508.000 νέων µετοχών. Σε συνέχεια σχετικής αίτησης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Χ.Α., σε συνεδρία του
στις 7 ∆εκεµβρίου 2006, ενέκρινε την εισαγωγή των πιο πάνω µετοχών στο Χ.Α. και η έναρξη
διαπραγµάτευσής τους θα ξεκινήσει στις 13 ∆εκεµβρίου 2006. Ως εκ τούτου, οι πιο πάνω µετοχές
αποτελούν πλέον µέρος της Προαιρετικής ∆ηµόσιας Πρότασης προς τους µετόχους της Marfin Financial
Group A.E. Συµµετοχών.
Επίσης, σηµειώνεται ότι σχετικά µε τις 888 µετατρέψιµες οµολογίες της Marfin Financial Group Α.Ε.
Συµµετοχών, οι κάτοχοί τους δεν έχουν προβεί σε οποιαδήποτε µετατροπή τους σε µετοχές µέχρι την
ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου και ούτε αναµένεται να γίνει αυτό µέχρι τη λήξη της
Προαιρετικής ∆ηµόσιας Πρότασης.
Τέλος, σηµειώνεται ότι σχετικά µε τις 298.160 µετατρέψιµες οµολογίες σε κοινές µετοχές και τις 76.660
µετατρέψιµες οµολογίες σε προνοµιούχες µετοχές της Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε., από την ηµεροµηνία του
Πληροφοριακού ∆ελτίου Προαιρετικής ∆ηµόσιας Πρότασης της Marfin Popular Bank προς τους µετόχους
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της Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε. (Οκτώβριος 2006) µέχρι την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου,
έχουν εξασκηθεί 26.450 µετατρέψιµες οµολογίες σε κοινές µετοχές και 44.750 µετατρέψιµες οµολογίες σε
προνοµιούχες µετοχές. Ανεξάρτητα, βέβαια, από τα πιο πάνω ο συνολικός αριθµός µετοχών της Εγνατίας
Τράπεζας Α.Ε. προς εξαγορά από την Marfin Popular Bank, ως επίσης, και ο µέγιστος αριθµός Νέων
Μετοχών που ενδέχεται να εκδοθούν για απόκτησή τους, δεν επηρεάζεται από ενδεχόµενες µετατροπές
οµολογιών αφού τόσο οι µετοχές, όσο και οι οµολογίες αποτελούν αντικείµενο της συγκεκριµένης
Προαιρετικής ∆ηµόσιας Πρότασης.
Παρατίθενται παρακάτω λεπτοµέρειες σχετικά µε τις ∆ηµόσιες και Ιδιωτικές Προτάσεις που έχουν
υποβληθεί από τη Marfin Popular Bank προς τους µετόχους των εν λόγω εταιρειών, ως επίσης και οι
στόχοι και προοπτικές του νέου οµίλου. Σηµειώνεται ότι στις 27 Οκτωβρίου 2006 η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας ενέκρινε τα Πληροφοριακά ∆ελτία για τις Προαιρετικές ∆ηµόσιες Προτάσεις
για την απόκτηση µετοχών της Marfin Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών και την απόκτηση µετοχών και
οµολογιών της Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε..
5.3.1

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ MARFIN FINANCIAL GROUP Α.Ε.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Στις 19 Σεπτεµβρίου 2006, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Marfin Popular Bank υπέβαλε στην Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας και στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Marfin Financial Group A.E. Συµµετοχών,
σχέδιο Πληροφοριακού ∆ελτίου, σύµφωνα µε το νόµο 3461/2006 της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, για την
υποβολή Προαιρετικής ∆ηµόσιας Πρότασης για την απόκτηση του 100% των µετοχών της Marfin Financial
Group Α.Ε. Συµµετοχών. Η πιο πάνω απόφαση της Marfin Popular Bank ανακοινώθηκε στις 19
Σεπτεµβρίου 2006. Το Πληροφοριακό ∆ελτίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας
στις 27 Οκτωβρίου 2006.
Σύµφωνα µε το Πληροφοριακό ∆ελτίο που εγκρίθηκε, η Marfin Popular Bank προτίθεται να αποκτήσει ως
µέγιστο αριθµό κινητών αξιών το 100% του συνολικού καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και των
δικαιωµάτων ψήφου της Marfin Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών, συµπεριλαµβανοµένων των µετοχών
που θα προκύψουν από τη µετατροπή οµολογιών, καθώς και των µετοχών που θα προκύψουν από την
εξάσκηση των δικαιωµάτων προαιρέσεως αγοράς µετοχών (stock options) και οι οποίες θα έχουν εισαχθεί
προς διαπραγµάτευση στο Χ.Α. πριν από τη λήξη της περιόδου αποδοχής της Προαιρετικής ∆ηµόσιας
Πρότασης, και ως ελάχιστο το 40% για να ισχύσει η Προαιρετική ∆ηµόσια Πρόταση.
Η Marfin Popular Bank προσφέρεται να καταβάλει για κάθε µετοχή της Προαιρετικής ∆ηµόσιας Πρότασης,
σε σχέση µε την οποία η Προαιρετική ∆ηµόσια Πρόταση γίνεται εγκύρως αποδεκτή, 5,7570 µετοχές της
Marfin Popular Bank. Η τιµή έκδοσης των µετοχών της Marfin Popular Bank έχει υπολογιστεί σε €5,21
(£3,00), η οποία θα αποτελέσει την τιµή εκδόσεως των Νέων Μετοχών. Η αξία των µετοχών και
µετατρέψιµων οµολογιών της Marfin Financial Group A.E. Συµµετοχών ανέρχεται συνεπώς στα €30,00 ανά
µετοχή.
Σύµφωνα µε τους όρους της Προαιρετικής ∆ηµόσιας Πρότασης, όλες οι µετοχές οι οποίες θα προκύψουν
από την εξάσκηση των δικαιωµάτων προαιρέσεως αγοράς µετοχών και οι οποίες θα έχουν εισαχθεί προς
διαπραγµάτευση στο Χ.Α. πριν από τη λήξη της περιόδου αποδοχής της Προαιρετικής ∆ηµόσιας
Πρότασης, θα αποτελούν αντικείµενο αυτής της Προαιρετικής ∆ηµόσιας Πρότασης. Όλες οι υπόλοιπες
µετοχές οι οποίες θα προκύψουν από την εξάσκηση των δικαιωµάτων προαιρέσεως αγοράς µετοχών και
τα οποία θα εξασκηθούν από τους δικαιούχους αλλά δεν θα έχουν εισαχθεί στο Χ.Α. εντός της περιόδου
αποδοχής της Προαιρετικής ∆ηµόσιας Πρότασης, θα αποτελούν αντικείµενο της Ιδιωτικής Πρότασης που
υποβάλλεται ταυτόχρονα προς τους δικαιούχους δικαιωµάτων προαιρέσεως αγοράς µετοχών (stock
options) της εταιρείας Marfin Financial Group A.E. Συµµετοχών (βλέπετε Μέρος 5.3.7).
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Σηµειώνεται ότι όλα τα δικαιώµατα προαιρέσεως αγοράς µετοχών (stock options) της Marfin Financial
Group A.E. Συµµετοχών έχουν ήδη εξασκηθεί και ως αποτέλεσµα το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Marfin
η
Financial Group A.E. Συµµετοχών, σε συνεδρία του την 1 ∆εκεµβρίου 2006 αποφάσισε την έκδοση
1.508.000 νέων µετοχών. Σε συνέχεια σχετικής αίτησης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Χ.Α., σε συνεδρία του
στις 7 ∆εκεµβρίου 2006, ενέκρινε την εισαγωγή των πιο πάνω µετοχών στο Χ.Α. και η έναρξη
διαπραγµάτευσής τους θα ξεκινήσει στις 13 ∆εκεµβρίου 2006. Ως εκ τούτου, οι πιο πάνω µετοχές
αποτελούν πλέον µέρος της Προαιρετικής ∆ηµόσιας Πρότασης προς τους µετόχους της Marfin Financial
Group A.E. Συµµετοχών.
Στην περίπτωση ύπαρξης οποιωνδήποτε κλασµατικών µετοχών κατά την παραχώρηση των Νέων
Μετοχών προς τους αποδέκτες της Προαιρετικής ∆ηµόσιας Πρότασης, αυτές θα στρογγυλοποιούνται στον
αµέσως επόµενο ακέραιο αριθµό.
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ
Κατά την ηµεροµηνία δηµοσιοποίησης της Προαιρετικής ∆ηµόσιας Πρότασης, η Marfin Popular Bank δεν
κατείχε µετοχές της Marfin Financial Group A.E. Συµµετοχών.
Η θυγατρική εταιρεία της Marfin Popular Bank «Λαϊκή Α.Ε.∆.Α.Κ.», είχε κατά την παραπάνω ηµεροµηνία
αποκτήσει 22.000 µετοχές της Marfin Financial Group A.E. Συµµετοχών, που αντιστοιχούν σε ποσοστό
0,04% επί του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου της Marfin Financial Group A.E. Συµµετοχών, για
λογαριασµό των υπό διαχείριση αµοιβαίων κεφαλαίων της ως κατωτέρω:
#

Α.Κ. Μετοχικό Εσωτερικού

20.000 Μετοχές

#

Α.Κ. Επιλεγµένων Αξιών Μετοχικό Εσωτερικού

2.000 Μετοχές

∆ιευκρινίζεται ότι οι µετοχές αυτές δεν κατέχονται έµµεσα από την Marfin Popular Bank, ούτε ελέγχονται
από αυτήν, αλλά η θυγατρική της εταιρεία «Λαϊκή Α.Ε.∆.Α.Κ.» ασκεί τη διαχείρισή τους.
Η Marfin Popular Bank δεν συµµετέχει άµεσα ή έµµεσα σε ειδικές συµφωνίες που αφορούν την Προαιρετική
∆ηµόσια Πρόταση ή την άσκηση δικαιωµάτων που απορρέουν από τις µετοχές της Marfin Financial Group
A.E. Συµµετοχών.
ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ∆ΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ
Υπό τους όρους και τις συνθήκες του Πληροφοριακού ∆ελτίου της Marfin Popular Bank προς τους
µετόχους της Marfin Financial Group A.E. Συµµετοχών µε ηµεροµηνία Οκτώβριος 2006, η Marfin Popular
Bank δεσµεύεται να αποκτήσει όλες τις µετοχές της Προαιρετικής ∆ηµόσιας Πρότασης που θα της
η
προσφερθούν και οι οποίες κατά την 19 Σεπτεµβρίου 2006 ανέρχονταν σε 53.832.304 µετοχές (δηλαδή
53.824.877 µετοχές οι οποίες είναι ήδη εισηγµένες στο Χ.Α. και 7.426 µετοχές οι οποίες ενδέχεται να
προκύψουν από την άσκηση του δικαιώµατος µετατροπής οµολογιών µετατρέψιµων οµολογιακών δανείων
και να εισαχθούν στο Χ.Α. κατά την διάρκεια της περιόδου αποδοχής), οι οποίες αντιπροσωπεύουν
ποσοστό 100% του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου της Marfin Financial
Group A.E. Συµµετοχών. Σύµφωνα µε τους όρους της Προαιρετικής ∆ηµόσιας Πρότασης, σε περίπτωση
που πριν από τη λήξη της περιόδου αποδοχής έχουν εξασκηθεί τα δικαιώµατα προαιρέσεως αγοράς
µετοχών (stock options) του προσωπικού της Marfin Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών και έχουν εισαχθεί
προς διαπραγµάτευση οι µετοχές που θα προκύψουν από την εξάσκησή τους, τότε αυτές θα αποτελούν
αντικείµενο της Προαιρετικής ∆ηµόσιας Πρότασης.
Σηµειώνεται ότι όλα τα δικαιώµατα προαιρέσεως αγοράς µετοχών της Marfin Financial Group A.E.
Συµµετοχών έχουν ήδη εξασκηθεί και η έναρξη διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών που προέκυψαν από
την πιο πάνω εξάσκηση θα ξεκινήσει στις 13 ∆εκεµβρίου 2006. Ως εκ τούτου, οι πιο πάνω µετοχές
137

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
αποτελούν πλέον µέρος της Προαιρετικής ∆ηµόσιας Πρότασης προς τους µετόχους της Marfin Financial
Group A.E. Συµµετοχών.
Επίσης, σηµειώνεται ότι σχετικά µε τις 888 µετατρέψιµες οµολογίες της Marfin Financial Group Α.Ε.
Συµµετοχών, οι κάτοχοί τους δεν έχουν προβεί σε οποιαδήποτε µετατροπή τους σε µετοχές µέχρι την
ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου και ούτε αναµένεται να γίνει αυτό µέχρι τη λήξη της
Προαιρετικής ∆ηµόσιας Πρότασης.
ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ
Ο ελάχιστος αριθµός µετοχών της Προαιρετικής ∆ηµόσιας Πρότασης, που θα πρέπει να προσφερθούν
προκειµένου να ισχύσει η Προαιρετική ∆ηµόσια Πρόταση είναι το 40% των µετοχών της Marfin Financial
Group A.E. Συµµετοχών.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MARFIN FINANCIAL GROUP A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Η Marfin Financial Group A.E. Συµµετοχών είναι ανώνυµη εταιρεία που διέπεται από την ελληνική
νοµοθεσία και έχει έδρα το ∆ήµο Αµαρουσίου, Λεωφόρος Κηφισίας 24.
Η Marfin Financial Group A.E. Συµµετοχών αποτελεί εταιρεία συµµετοχών µε επενδύσεις σε εταιρείες που
δραστηριοποιούνται κυρίως στον τραπεζικό και ευρύτερο χρηµατοοικονοµικό χώρο. Το ιστορικό της
ξεκινάει από την ίδρυσή της το 1988 ως Ιντερτύπ Α.Ε. και περιλαµβάνει µια σειρά συγχωνεύσεων και
εξαγορών στον τραπεζικό και χρηµατοοικονοµικό κλάδο, αλλά και στον κλάδο επικοινωνίας και υπηρεσιών
προώθησης.
Μέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2004, η Marfin Financial Group A.E. Συµµετοχών είχε ολοκληρώσει τη στρατηγική
της σταδιακής αποχώρησης από το χώρο της παραγωγής και διάθεσης υπηρεσιών επικοινωνίας και
επικεντρώθηκε έκτοτε στη βασική της δραστηριότητα, δηλαδή, κατά πρώτο λόγο, σε επενδύσεις και
συµµετοχές σε τράπεζες και εταιρείες του ευρύτερου χρηµατοοικονοµικού χώρου και, κατά δεύτερο λόγο,
σε βραχυ-µεσοπρόθεσµες επενδύσεις υψηλής απόδοσης σε λοιπές δραστηριότητες στο πλαίσιο της
αναδιάρθρωσης δυναµικών τοµέων της οικονοµίας.
Για τους παραπάνω λογούς, η Marfin Financial Group A.E. Συµµετοχών, µε την απόφαση της Έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της στις 29 Σεπτεµβρίου 2005, αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού της
κεφαλαίου κατά €400εκ., για την κατ’ αρχήν απόκτηση πλειοψηφικών ή και µειοψηφικών συµµετοχών σε
εταιρείες του πιστωτικού και ευρύτερου χρηµατοοικονοµικού χώρου, υλοποιώντας το στρατηγικό της
σχεδιασµό, κύριοι άξονες του οποίου είναι:
α) Η αυτοδύναµη ανάπτυξη των τραπεζικών εργασιών µε έµφαση στους τοµείς:
!

της διαχείρισης περιουσίας ιδιωτών και θεσµικών χαρτοφυλακίων,

!

της χρηµατοδότησης µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων και Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και

!

της επενδυτικής τραπεζικής,
µέσω της δραστηριοποίησης των δύο βασικών θυγατρικών της, δηλαδή της Marfin Bank Α.Τ.Ε. και της
Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος Α.Ε..

β) Η ανάπτυξη του συνόλου των τραπεζικών εργασιών (universal banking, commercial and retail) µέσω
εξαγορών και συγχωνεύσεων.
Σήµερα, οι δυο βασικές θυγατρικές εταιρείες του οµίλου Marfin Financial Group A.E. Συµµετοχών, η Marfin
Bank Α.Τ.Ε. και η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε., δραστηριοποιούνται δυναµικά και ενεργά στον
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τραπεζικό χώρο προσφέροντας ένα ευρύ φάσµα τραπεζικών, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών υπηρεσιών
και προϊόντων, προσαρµοσµένων στις ανάγκες της αγοράς και των επενδυτών.
Στις 30 Ιουνίου 2006 τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των εταιρειών Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε. και Εγνατία
Finance Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. κατά τις συνεδριάσεις τους αποφάσισαν την έναρξη της διαδικασίας συγχωνεύσεως
δι΄ απορροφήσεως της Εγνατία Finance Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. από την Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε. και µε
ηµεροµηνία µετασχηµατισµού τις 30 Ιουνίου 2006. Η συγχώνευση έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.
2515/1997 και του Ν. 2166/1993 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και εν γένει της
εµπορικής νοµοθεσίας.
Η µετοχή της Marfin Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών διαπραγµατεύεται στην Αγορά Αξιών του Χ.Α.
(ticker MRFKO), ενώ συµµετέχει στο δείκτη FTSE-20 και από τις 28 Νοεµβρίου 2005 στην κατηγορία
Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης. Από τις 26 Σεπτεµβρίου 2005 παράγωγο επί της µετοχής της Marfin Financial
Group A.E. Συµµετοχών διαπραγµατεύεται στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α..
Σύµφωνα µε την πλέον πρόσφατη ενηµέρωση του διαδυκτιακού χώρου του Χ.Α. και τις πλέον πρόσφατες
ανακοινώσεις µεταβολών των δικαιωµάτων ψήφου που δηµοσιεύονται εκεί δυνάµει του Π.∆. 51/1992,
κύριοι µέτοχοι της Marfin Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών που κατέχουν άµεσα ή έµµεσα ποσοστό πέραν
του 5% του εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και πριν την εισαγωγή των νέων µετοχών από τη
µετατροπή των οµολογιών των Μετατρέψιµων Οµολογιακών ∆ελτίων, είναι:
Μέτοχος

Ποσοστό Συµµετοχής

Ανδρέας Βγενόπουλος

6,350%

Morgan Stanley*

10,117%

Dubai Investment Group Ltd

33,400%

Λοιποί µέτοχοι

50,133%

Σύνολο

100,00%

* Σηµείωση: Στο ποσοστό της εν λόγω εταιρείας περιλαµβάνεται και η συµµετοχή ύψους 7,25% της εταιρείας Tosca Fund
στο µετοχικό κεφάλαιο της Marfin Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών.

Θα πρέπει να επισηµανθεί πάντως ότι η σηµερινή µετοχική σύνθεση ενδέχεται να έχει διαφοροποιηθεί από
τα παραπάνω ποσοστά, χωρίς να έχει δηµιουργηθεί αντίστοιχη υποχρέωση ανακοίνωσης δυνάµει του Π.∆.
51/1992.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Marfin Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών, το οποίο εξελέγη από την
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 22 Μαΐου 2006, συγκροτήθηκε σε σώµα
αυθηµερόν και απαρτίζεται από τους ακόλουθους:
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Soud Ba’ alawy

-

Πρόεδρο

Ανδρέα Βγενόπουλο

-

Αντιπρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο

Λευτέρη Χιλιαδάκη

-

Μέλος

Ευθύµιο Μπουλούτα

-

Μέλος

Udayan Bose

-

Μέλος

-

Μέλος

-

Μέλος

-

Μέλος

-

Μέλος

-

Μέλος

-

Μέλος

-

Μέλος

-

Μέλος

Sayanta Basu
1

Αχιλλέα Μακρή

∆ιονύσιο Μαλαµατίνα

1

1

Κωνσταντίνο Λως

1

Γεώργιο Λασσαδό

Μανώλης Ξανθάκης

2

∆έσποινα Θεοχαράκη

2

Abdulhakeem Kamkar
1
2

2

Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος.
Μη εκτελεστικό µέλος.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά την ως άνω συνεδρίασή του µετά τη συγκρότηση σε σώµα υπό την νέα του
σύνθεση, αποφάσισε όπως η Εκτελεστική Επιτροπή της Marfin Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών
απαρτίζεται από τους κ.κ. Ανδρέα Βγενόπουλο ως Πρόεδρο και Λευτέρη Χιλιαδάκη, Ευθύµιο Μπουλούτα,
Udayan Bose και Sayanta Basu ως µέλη.
Τέλος, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε όπως η Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) της Marfin
Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών απαρτίζεται από τρία ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, ήτοι τους Γεώργιο Λασσαδό, ∆ιονύσιο Μαλαµατίνα και Κωνσταντίνο Λως.
Η δοµή του οµίλου της Marfin Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών κατά τις 30 Ιουνίου 2006 παρουσιάζεται
πιο κάτω:
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MARFIN F.G. Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

100%

74,92%

14,99%

MARFIN BANK Α.Τ.Ε.

5,91%

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.

94,09%

99,998%
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

MARFIN GLOBAL
ASSET MGT Α.Ε.Π.Ε.Υ.
47,18%
47,18%

50%
IBG Α.Ε. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

50%

MARFIN Α.Ε.∆.Α.Κ.

AVC Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (υπό εκκαθάριση)

65%

MARFIN CAPITAL S.A.

100%

90%

10%

IBG INVESTMENTS S.A.

ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

100%

3,53%

43,72%

1,16%

MFG CAPITAL PARTNERS
LTD.

EUROLINE A.E.E.X.
43,46%

97,14%

50,12%

MARFIN SECURITIES CYPRUS LTD (υπό
αδράνεια)

AS SBM PANK

2,86%

IBG Α.Ε.Π.Ε.Υ. (υπό εκκαθάριση)
79,31%

Οι σηµαντικότερες εταιρίες του Οµίλου MARFIN δραστηριοποιούνται στους κατωτέρω τοµείς:
λιανική τραπεζική
επιχειρήσεις
επενδύσεις
ασφάλειες
leasing
factoring
direct banking

ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

private banking
λιανική τραπεζική
δάνεια και µόχλευση
διαχείριση διαθεσίµων και αγορές (χρηµαταγορά,
µεγάλες
λ και µικροµεσαίες
ά)
ή

MARFIN BANK Α.Τ.Ε.

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.

επενδυτική τραπεζική
συναλλαγές επί χρηµατοοικονοµικών
επιχειρήσεις
έ

MARFIN GLOBAL ASSET MGT
Α.Ε.Π.Ε.Υ.

διαχείριση ιδιωτικών χαρτοφυλακίων
διαχείριση χαρτοφυλακίων θεσµικών
δ ώ

Το σύνολο του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Marfin Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών στις 30
Ιουνίου 2006 ανερχόταν σε €402.326.880 διαιρούµενο σε 50.992.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας €7,89 η
κάθε µια.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας, κατά τη συνεδρίαση του στις 14 Σεπτεµβρίου 2006, πιστοποίησε την
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά €22.351.399,53 µε την έκδοση 2.832.877 νέων
ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας €7,89 η κάθε µια, ως συνέπεια της µετατροπής 99.112 και
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1.813.750 οµολογιών των οµολογιακών δανείων που εκδόθηκαν από την εταιρεία (πρώην Comm Group)
και τη Marfin Α.Ε.Π.Ε.Υ. στις 12 Ιουνίου 2003 και στις 19 ∆εκεµβρίου 2001, αντιστοίχως, σε µετοχές µε
ηµεροµηνία µετατροπής τις 12 Σεπτεµβρίου 2006. Κατά συνέπεια, το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας
διαµορφώθηκε σε €424.678.279,53, διαιρούµενο σε 53.824.877 ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας
€7,89 η κάθε µια.
Στις 4 ∆εκεµβρίου 2006, η Marfin Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών ανακοίνωσε ότι το ∆ιοικητικό
η
Συµβούλιό της αποφάσισε κατά τη συνεδρίασή του την 1 ∆εκεµβρίου 2006 την έκδοση 1.508.000 νέων
κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας €7,89 η κάθε µια, λόγω ασκήσεως των δικαιωµάτων
προαιρέσεως αγοράς µετοχών (stock option plan) της εταιρείας από µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και
µέλη του προσωπικού της εταιρείας καθώς και των συνδεδεµένων µε αυτήν εταιρειών, µε τιµή διάθεσης
€7,90, καθώς και την αντίστοιχη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά €11.898.120.
Συγκεκριµένα, ασκήθηκαν δικαιώµατα για 1.508.000 µετοχές από συνολικά 81 άτοµα και καταβλήθηκε στην
εταιρεία συνολικό ποσό €11.913.200. Μετά την πιο πάνω αύξηση, το νέο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας
ανέρχεται σε €436.576.399,53 και διαιρείται σε 55.332.877 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας
€7,89 η κάθε µια. Σε συνέχεια σχετικής αίτησης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Χ.Α., σε συνεδρία του στις 7
∆εκεµβρίου 2006, ενέκρινε την εισαγωγή των πιο πάνω νέων µετοχών στο Χ.Α. και η έναρξη
διαπραγµάτευσής τους θα ξεκινήσει στις 13 ∆εκεµβρίου 2006.
5.3.2

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε.

Στις 19 Σεπτεµβρίου 2006, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Marfin Popular Bank υπέβαλε στην Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας και στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε., σχέδιο
Πληροφοριακού ∆ελτίου, σύµφωνα µε το νόµο 3461/2006 της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, για την υποβολή
Προαιρετικής ∆ηµόσιας Πρότασης για την απόκτηση του 100% των µετοχών της Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε..
Η πιο πάνω απόφαση της Marfin Popular Bank ανακοινώθηκε στις 19 Σεπτεµβρίου 2006. Το
Πληροφοριακό ∆ελτίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας στις 27 Οκτωβρίου 2006.
Σύµφωνα µε το Πληροφοριακό ∆ελτίο που εγκρίθηκε, η Marfin Popular Bank προτίθεται να αποκτήσει ως
µέγιστο αριθµό κινητών αξιών το 100% των κοινών και προνοµιούχων µετοχών, καθώς και το 100% των
µετατρέψιµων οµολογιών της Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε. και ως ελάχιστο το 40% για να ισχύσει η Προαιρετική
∆ηµόσια Πρόταση.
Η Marfin Popular Bank προσφέρεται να καταβάλει για κάθε µετοχή και µετατρέψιµη οµολογία της
Προαιρετικής ∆ηµόσιας Πρότασης, σε σχέση µε την οποία η Προαιρετική ∆ηµόσια Πρόταση γίνεται
εγκύρως αποδεκτή, 1,2090 µετοχές της Marfin Popular Bank. Η τιµή έκδοσης των µετοχών της Marfin
Popular Bank έχει υπολογιστεί σε €5,21 (£3,00), η οποία θα αποτελέσει την τιµή εκδόσεως των Νέων
Μετοχών. Η αξία των µετοχών και µετατρέψιµων οµολογιών της Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε. ανέρχεται
συνεπώς στα €6,30 ανά µετοχή και ανά µετατρέψιµη οµολογία.
Στην περίπτωση ύπαρξης οποιωνδήποτε κλασµατικών µετοχών κατά την παραχώρηση των Νέων
Μετοχών προς τους αποδέκτες της Προαιρετικής ∆ηµόσιας Πρότασης, αυτές θα στρογγυλοποιούνται στον
αµέσως επόµενο ακέραιο αριθµό.
ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ
Κατά την ηµεροµηνία δηµοσιοποίησης της Προαιρετικής ∆ηµόσιας Πρότασης, η Marfin Popular Bank δεν
κατείχε µετοχές ή µετατρέψιµες οµολογίες της Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε..
Η θυγατρική εταιρεία της Marfin Popular Bank «Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ», είχε
κατά την παραπάνω ηµεροµηνία αποκτήσει 20.000 µετοχές της Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε., που αντιστοιχούν
142

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
σε ποσοστό 0,02% επί του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου της Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε..
Η Marfin Popular Bank δεν συµµετέχει άµεσα ή έµµεσα σε ειδικές συµφωνίες που αφορούν την Προαιρετική
∆ηµόσια Πρόταση ή την άσκηση δικαιωµάτων που απορρέουν από τις µετοχές της Εγνατίας Τράπεζας
Α.Ε..
ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΟΥ ∆ΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ
Υπό τους όρους και τις συνθήκες του Πληροφοριακού ∆ελτίου της Marfin Popular Bank προς τους
µετόχους της Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε. µε ηµεροµηνία Οκτώβριος 2006, η Marfin Popular Bank δεσµεύεται
η
να αποκτήσει όλες τις µετοχές της Προαιρετικής ∆ηµόσιας Πρότασης, οι οποίες κατά την 19 Σεπτεµβρίου
2006 ανέρχονταν σε 93.558.439 κοινές µετοχές, ονοµαστικής αξίας €1,17 έκαστη (93.260.279 µετοχές οι
οποίες είναι ήδη εισηγµένες στο Χ.Α., και 298.160 µετοχές οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν από την
άσκηση του δικαιώµατος µετατροπής οµολογιών του µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου και να εισαχθούν
στο Χ.Α. κατά την διάρκεια της περιόδου αποδοχής), και 11.165.504 προνοµιούχες µετοχές (11.088.844
µετοχές οι οποίες είναι ήδη εισηγµένες στο Χ.Α., και 76.660 µετοχές οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν από
την άσκηση του δικαιώµατος µετατροπής οµολογιών του µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου και να
εισαχθούν στο Χ.Α. κατά την διάρκεια της περιόδου αποδοχής). Περαιτέρω, η Marfin Popular Bank
δεσµεύεται να αποκτήσει όλες τις µετατρέψιµες οµολογίες της Προαιρετικής ∆ηµόσιας Πρότασης που θα
της προσφερθούν, δηλαδή ανώτατο αριθµό 298.160 οµολογίες µετατρέψιµες σε κοινές µετοχές και 76.660
οµολογίες µετατρέψιµες σε προνοµιούχες µετοχές και που θα έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση κατά
την διάρκεια της περιόδου αποδοχής.
Σηµειώνεται ότι σχετικά µε τις 298.160 µετατρέψιµες οµολογίες σε κοινές µετοχές και τις 76.660
µετατρέψιµες οµολογίες σε προνοµιούχες µετοχές της Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε., από την ηµεροµηνία του
Πληροφοριακού ∆ελτίου Προαιρετικής ∆ηµόσιας Πρότασης της Marfin Popular Bank προς τους µετόχους
της Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε. (Οκτώβριος 2006) µέχρι την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου,
έχουν εξασκηθεί 26.450 µετατρέψιµες οµολογίες σε κοινές µετοχές και 44.750 µετατρέψιµες οµολογίες σε
προνοµιούχες µετοχές. Ανεξάρτητα, βέβαια, από τα πιο πάνω ο συνολικός αριθµός µετοχών της Εγνατίας
Τράπεζας Α.Ε. προς εξαγορά από την Marfin Popular Bank, ως επίσης, και ο µέγιστος αριθµός Νέων
Μετοχών που ενδέχεται να εκδοθούν για απόκτησή τους, δεν επηρεάζεται από ενδεχόµενες µετατροπές
οµολογιών αφού τόσο οι µετοχές, όσο και οι οµολογίες αποτελούν αντικείµενο της συγκεκριµένης
Προαιρετικής ∆ηµόσιας Πρότασης.
ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ
Ο ελάχιστος αριθµός µετοχών της Προαιρετικής ∆ηµόσιας Πρότασης, που θα πρέπει να προσφερθούν
προκειµένου να ισχύσει η Προαιρετική ∆ηµόσια Πρόταση είναι σωρευτικά το 40% επί του αριθµού των
κοινών µετοχών και το 40% επί του αριθµού των προνοµιούχων µετοχών της Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε. που
θα έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση στο Χ.Α. κατά την ηµεροµηνία λήξης της περιόδου αποδοχής.
Κατά συνέπεια, η Προαιρετική ∆ηµόσια Πρόταση δεν θα ισχύσει στην περίπτωση κατά την οποία
συγκεντρωθεί το ως άνω ελάχιστο ποσοστό µετοχών µόνο σε µία από τις δύο κατηγορίες µετοχών.
Περαιτέρω, η Προαιρετική ∆ηµόσια Πρόταση θα ισχύει ανεξαρτήτως του αριθµού των οµολογιών που τυχόν
θα της προσφερθούν.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
Η Εγνατία Τράπεζα Α.Ε. είναι ανώνυµη εταιρεία που διέπεται από την ελληνική νοµοθεσία και έχει έδρα το
∆ήµο Θεσσαλονίκης, Οδός ∆αναΐδων 4.
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Η Εγνατία Τράπεζα Α.Ε. ιδρύθηκε το 1991 και οι µετοχές της εισήχθησαν προς διαπραγµάτευση στο Χ.Α.
το 1999 µετά την εξαγορά της Τράπεζας Κεντρικής Ελλάδος. Σήµερα, οι µετοχές της Εγνατίας Τράπεζας
Α.Ε. διαπραγµατεύονται στην κατηγορία της Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης του Χ.Α..
Η Εγνατία Τράπεζα Α.Ε. δραστηριοποιείται σε όλο το φάσµα των τραπεζικών εργασιών, ενώ παράλληλα
προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα των εταιρειών του οµίλου της. Είναι ένας σύγχρονος και ευέλικτος
χρηµατοπιστωτικός οργανισµός, ο οποίος καλύπτει ολόκληρο το φάσµα των χρηµατοπιστωτικών
προϊόντων ώστε να ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες των πελατών του. Κατά το έτος 2005, πέρα από τους
χώρους που παραδοσιακά δραστηριοποιείται, η Εγνατία Τράπεζα Α.Ε. έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στην
ανάπτυξη νέων προϊόντων και στην περαιτέρω ισχυροποίησή της τόσο στην Ελληνική αγορά, όσο και στην
αγορά της Ρουµανίας, µέσω των θυγατρικών της εταιρειών.
Σήµερα, η Εγνατία Τράπεζα Α.Ε. διαθέτει ένα σύγχρονο και ολοκληρωµένο µηχανογραφικό σύστηµα, το
οποίο αυξάνει την αποτελεσµατικότητα και την ευελιξία της και συντελεί στην αναβάθµιση της ποιότητας
εξυπηρέτησης των πελατών της.
Κύριοι τοµείς δραστηριοποίησης της Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε. είναι η εξυπηρέτηση ιδιωτών πελατών,
επαγγελµατιών και µικροµεσαίων επιχειρήσεων, ενώ διευρύνει συστηµατικά την παρουσία της στο χώρο
της ναυτιλίας, του private banking και της εξυπηρέτησης µεγάλων επιχειρήσεων.
Στην καταναλωτική αγορά η Εγνατία Τράπεζα Α.Ε. διαθέτει την εµπειρία και την τεχνογνωσία που της
δίνουν τη δυνατότητα, παρά τον έντονο ανταγωνισµό, να διατηρεί σηµαντικό µερίδιο αγοράς και να
διευρύνει σταθερά τις συνεργασίες της. Η αγορά στεγαστικών αποτελεί χώρο όπου η Εγνατία Τράπεζα Α.Ε.
πέτυχε µεγαλύτερη διείσδυση µέσω νέων, καινοτόµων προϊόντων.
Τα εξειδικευµένα σηµεία πώλησης (Τραπεζικά Κέντρα και καταστήµατα) σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη
εναλλακτικών δικτύων (e-banking, direct banking, ATMs) δίνουν στην Εγνατία Τράπεζα Α.Ε. τη δυνατότητα
να προσφέρει προσωποποιηµένη, φιλική, ασφαλή και ποιοτική εξυπηρέτηση.
Ο όµιλος της Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε. δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα. Το δίκτυο της Εγνατίας
Τράπεζας Α.Ε. αριθµεί 75 καταστήµατα και 9 Τραπεζικά Κέντρα. Τα έσοδα από δραστηριότητες στην
Ελλάδα αποτελούν το 97% των συνολικών εσόδων, ενώ το ενεργητικό της αποτελεί το 97% του οµίλου.
Σύµφωνα µε το διαδικτυακό χώρο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και τις ανακοινώσεις µεταβολών των
δικαιωµάτων ψήφου που δηµοσιεύονται εκεί δυνάµει του Π.∆. 51/1992, κύριοι µέτοχοι της Εγνατίας
Τράπεζας A.E. που κατέχουν άµεσα ή έµµεσα ποσοστό πέραν του 5% των δικαιωµάτων ψήφου της
Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε. είναι:
Μέτοχος

Ποσοστό Συµµετοχής

Marfin Financial Group A.E. Συµµετοχών

43,72%

Talanton Investment Trust Inc.

9,78%

Λοιποί µέτοχοι

46,50%

Σύνολο

100,00%

Σηµείωση: Ο παραπάνω πίνακας αντιστοιχεί µόνο στους κατόχους κοινών ονοµαστικών µετοχών της Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε..

Θα πρέπει να επισηµανθεί πάντως ότι η σηµερινή µετοχική σύνθεση ενδέχεται να έχει διαφοροποιηθεί από
τα παραπάνω ποσοστά, χωρίς να έχει δηµιουργηθεί αντίστοιχη υποχρέωση ανακοίνωσης δυνάµει του Π.∆.
51/1992.
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Το παρόν ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε., του οποίου η θητεία λήγει το 2009, εξελέγη
από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 22 Ιουνίου 2006 και συγκροτήθηκε σε σώµα
στις 23 Ιουνίου 2006 κατά τη συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Εκτελεστικά µέλη του παρόντος
∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι οι κ.κ. Βασίλειος Θεοχαράκης, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
Ελευθέριος Χιλιαδάκης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Ανδρέας Βγενόπουλος, Παναγιώτης Θρουβάλας,
Ανδρονίκη Πλακοµιχελάκη. Τα υπόλοιπα έξι µέλη είναι µη εκτελεστικά και εξ αυτών οι κ.κ. Κωνσταντίνος
Λως και Ιωάννης Γραµµατίδης ανεξάρτητα.
-

Πρόεδρο

Αλέξανδρο Μπακατσέλο

-

Αντιπρόεδρο

Ελευθέριο Χιλιαδάκη

-

∆ιευθύνοντα Σύµβουλο

Ανδρέα Βγενόπουλο

-

Μέλος

Παναγιώτη Θρουβάλα

-

Μέλος

Ανδρονίκη Πλακοµιχελάκη

-

Μέλος

-

Μέλος

-

Μέλος

Παναγιώτη Θεοχαράκη

-

Μέλος

2

-

Μέλος

-

Μέλος

Βασίλειο Θεοχαράκη
2

1

Κωνσταντίνο Λως

1

Ιωάννη Γραµµατίδη

2

∆έσποινα Θεοχαράκη
2

Μιχάλη Λούη
1
2

Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος.
Μη εκτελεστικό µέλος.

Η δοµή του οµίλου της Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε. κατά τις 30 Ιουνίου 2006 παρουσιάζεται πιο κάτω:
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Το σύνολο του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε. στις 30 Ιουνίου 2006
ανερχόταν σε €122.019.467 διαιρούµενο σε 93.260.279 κοινές µετοχές και 11.088.844 προνοµιούχες
µετοχές ονοµαστικής αξίας €1,17 η κάθε µια.
Έκτοτε, προέκυψαν 85.140 νέες κοινές µετοχές από µετατροπή µετατρέψιµων οµολογιών και 530 νέες
προνοµιούχες µετοχές από µετατροπή µετατρέψιµων οµολογιών. Ως εκ τούτου, το σύνολο του
καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε. στις 30 Νοεµβρίου 2006 ανερχόταν σε
€122.119.701 διαιρούµενο σε 93.286.629 κοινές µετοχές και 11.089.184 προνοµιούχες µετοχές
ονοµαστικής αξίας €1,17 η κάθε µια.
5.3.3

ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΕΛΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Α. Οι Προαιρετικές ∆ηµόσιες Προτάσεις υπόκεινται στις παρακάτω αιρέσεις:
(α) Να εγκριθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Marfin Popular Bank που θα
27
πραγµατοποιηθεί στις 31 Οκτωβρίου 2006 σχετικό τακτικό ψήφισµα για αύξηση του εγκεκριµένου
27

Σε συνέχεια της ψήφισης των εν λόγω ψηφισµάτων από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που έλαβε χώρα στις 31
Οκτωβρίου 2006, αυτή η αίρεση έχει πληρωθεί.
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µετοχικού κεφαλαίου της (για το οποίο απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστο του 50%+1 των
παρευρισκοµένων ή, στην περίπτωση που ζητηθεί ψηφοφορία, των ψήφων των παρευρισκοµένων είτε
αυτοπροσώπως ή µέσω αντιπροσώπου, και ψηφιζόντων µετόχων του Προτείνοντος στην Έκτακτη Γενική
Συνέλευση) και ειδικό ψήφισµα για τον αποκλεισµό των δικαιωµάτων προτίµησης των υφιστάµενων
µετόχων του Προτείνοντος για την εν λόγω έκδοση (για το οποίο απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστο του
75% των παρευρισκοµένων ή, στην περίπτωση που ζητηθεί ψηφοφορία, των ψήφων των
παρευρισκοµένων είτε αυτοπροσώπως ή µέσω αντιπροσώπου, και ψηφιζόντων µετόχων του Προτείνοντος
στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση) να εγκριθεί η εισαγωγή προς διαπραγµάτευση των Νέων Μετοχών στο
Χ.Α.Κ. από κάθε αρµόδια εποπτική αρχή.
(β) Να λάβει η Marfin Popular Bank έγκριση από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου σύµφωνα µε την κυπριακή
νοµοθεσία περί τραπεζών για την απόκτηση του ελέγχου των δύο εταιρειών από τη Marfin Popular Bank
28
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις Προαιρετικές ∆ηµόσιες Προτάσεις και τυχόν αναθεωρήσεις αυτών .
(γ) Να λάβει η Marfin Popular Bank έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, την εισαγωγή των Νέων Μετοχών στο
Χ.Α.Κ. και την παράλληλη εισαγωγή αυτών στο Χ.Α., σύµφωνα µε την κυπριακή νοµοθεσία.
(δ) Να λάβει η Marfin Popular Bank έγκριση από την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισµού Κύπρου
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και υπό τους όρους αποδεκτούς από τη Marfin Popular Bank
29
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις Προαιρετικές ∆ηµόσιες Προτάσεις και τυχόν αναθεωρήσεις αυτών .
Σε περίπτωση κατά την οποία οι ανωτέρω αιρέσεις δεν έχουν πληρωθεί έως την τελευταία ηµέρα της
περιόδου αποδοχής, οι Προαιρετικές ∆ηµόσιες Προτάσεις δύναται να παραταθούν κατά το πολύ δύο
εβδοµάδες. Εφόσον οι αιρέσεις δεν έχουν πληρωθεί µέχρι την παρέλευση και της πιο πάνω παρατάσεως οι
Προαιρετικές ∆ηµόσιες Προτάσεις παύουν να ισχύουν.
Β. Επισηµαίνεται ότι η άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου που απορρέουν από την απόκτηση ειδικής
συµµετοχής του ελέγχου των εταιρειών προς τις οποίες υποβάλλονται οι Προαιρετικές ∆ηµόσιες Προτάσεις,
δηµιουργεί υποχρέωση για λήψη των ακόλουθων εγκρίσεων οι οποίες δεν αποτελούν για τη Marfin Popular
Bank αιρέσεις των Προαιρετικών ∆ηµοσίων Προτάσεων, αλλά η µη λήψη των οποίων ενδέχεται να
δηµιουργήσει υποχρέωση της Marfin Popular Bank να προβεί σε πώληση συµµετοχής ή σε καταβολή
προστίµου. Η Marfin Popular Bank θα επιδιώξει σε κάθε περίπτωση κατά το δυνατόν να αποφύγει τέτοιες
συνέπειες.

28

Στις 5 Οκτωβρίου 2006, η Marfin Popular Bank ενηµέρωσε την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου σχετικά µε τις Προαιρετικές ∆ηµόσιες
Προτάσεις και ζήτησε την έγκρισή της για την απόκτηση ποσοστού συµµετοχής στις εταιρείες Marfin Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών
και Εγνατία Τράπεζα Α.Ε. σύµφωνα µε το Άρθρο 13(1) του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόµου του 1997-2005, υποβάλλοντας τα
σχετικά δικαιολογητικά. Οι επιπρόσθετες πληροφορίες που ζήτησε στη συνέχεια η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου υποβλήθηκαν άµεσα.
Στις 6 ∆εκεµβρίου 2006, η Τράπεζα ανακοίνωσε ότι η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου ενέκρινε το αίτηµά της στις 5 ∆εκεµβρίου 2006. Ως
εκ τούτου, η πιο πάνω αίρεση έχει πληρωθεί.
29
Με επιστολή της στις 27 Σεπτεµβρίου 2006, η Marfin Popular Bank καταχώρησε γνωστοποίηση προς την Επιτροπή Προστασίας
Ανταγωνισµού Κύπρου µε βάση τον Περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόµου για την υποβολή των ∆ηµοσίων
Προτάσεων. Η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισµού Κύπρου µε επιστολή της ηµεροµηνίας 3 Οκτωβρίου 2006 αναγνώρισε λήψη της
γνωστοποίησης. Στη συνέχεια, η Marfin Popular Bank κατέθεσε όλες τις πληροφορίες και έγγραφα που ζητήθηκαν για την εξέταση της
γνωστοποίησης και αναµένεται απόφαση της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισµού Κύπρου.
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Οι εγκρίσεις αυτές είναι:
(α) Η έγκριση από την Τράπεζα της Ελλάδος της απόκτησης συµµετοχής στην Marfin Financial Group Α.Ε.
Συµµετοχών και απόκτησης ειδικής συµµετοχής στην Εγνατία Τράπεζα Α.Ε., σύµφωνα µε την τραπεζική
30
νοµοθεσία της Ελλάδος ,
(β) Η έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισµού της Ελλάδος της απόκτησης ελέγχου των Marfin Financial
Group Α.Ε. Συµµετοχών και Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε., σύµφωνα µε την αντιµονοπωλιακή νοµοθεσία της
31
Ελλάδος ,
(γ) Η έγκριση από την Banca Nationala a Romanei (Romanian Central Bank) της απόκτησης ελέγχου της
Εgnatia Bank (Romania) S.A., σύµφωνα µε την τραπεζική νοµοθεσία της Ρουµανίας.
5.3.4

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ
Η περίοδος αποδοχής κατά την οποία οι Μέτοχοι και οι Οµολογιούχοι µπορούν να δηλώσουν την αποδοχή
από µέρους τους των Προαιρετικών ∆ηµοσίων Προτάσεων θα διαρκέσει 51 ηµερολογιακές ηµέρες,
αρχοµένης την Τετάρτη, 1 Νοεµβρίου 2006 στις 8.00 π.µ. (ώρα Ελλάδος) και λήξασας την Πέµπτη, 21
∆εκεµβρίου 2006, µε το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα.
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ
Ο Προτείνων έχει προσλάβει και εξουσιοδοτήσει την ελληνική ανώνυµη τραπεζική εταιρεία, Εθνική Τράπεζα
της Ελλάδος Α.Ε., εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης της
Ελλάδας µε Αριθµό Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών 6062/06/Β/86/01 και έδρα στο ∆ήµο Αθηναίων, να
παραλαµβάνει τις ∆ηλώσεις Αποδοχής όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του Νόµου. Η Εθνική Τράπεζα
είναι υπεύθυνη για την παραλαβή όλων των ∆ηλώσεων Αποδοχής και είναι επιφορτισµένη µε την εποπτεία
της διαδικασίας και την πραγµατοποίηση της µεταβίβασης των µετοχών των ∆ηµοσίων Προτάσεων που θα
έχουν προσφερθεί έγκυρα.
Οι Αποδεχόµενοι Μέτοχοι θα πρέπει να συµπληρώσουν και να καταθέσουν ∆ήλωση Αποδοχής σε
οποιοδήποτε υποκατάστηµα του ∆ιαχειριστή στην Ελληνική Επικράτεια. Έντυπα των ∆ηλώσεων
Αποδοχής, θα είναι διαθέσιµα σε όλα τα υποκαταστήµατα του ∆ιαχειριστή στην Ελληνική Επικράτεια καθ’
όλη τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής, κατά τις εργάσιµες µέρες και ώρες. Για επιπρόσθετη
πληροφόρηση σχετικά µε τη διαδικασία υποβολής των ∆ηλώσεων Αποδοχής, οι µέτοχοι µπορούν να
απευθύνονται στα παρακάτω τηλέφωνα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος: + 30 (210) 334 7052, + 30
(210) 334 7055, και + 30 (210) 334 7013.
Ειδικότερα, η διαδικασία αποδοχής έχει ως ακολούθως:
(α)
Οι Αποδεχόµενοι Μέτοχοι και Αποδεχόµενοι Οµολογιούχοι πρέπει πρώτα να απευθυνθούν στον
Αρχικό Χειριστή των Προσφερόµενων Μετοχών και Προσφερόµενων Οµολογιών, στον οποίο θα δώσουν
εντολή για τη µεταφορά µε τη διαδικασία άρσης αξίας (εφεξής «Άρση Αξίας») του Σ.Α.T. Αθηνών, του
αριθµού των Προσφερόµενων Μετοχών και Προσφερόµενων Οµολογιών. Ο Αρχικός Χειριστής παραδίδει
στον Αποδεχόµενο Μέτοχο και Αποδεχόµενο Οµολογιούχο Έντυπο (εφεξής «Αποδεικτικό Άρσης») όπου

30

Στις 10 Οκτωβρίου 2006, η Marfin Popular Bank προέβη σε ενηµέρωση της Τράπεζας της Ελλάδος για την απόκτηση ειδικής
συµµετοχής σε πιστωτικά ιδρύµατα.
31
Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Marfin Popular Bank ηµεροµηνίας 21 Νοεµβρίου 2006, αυτή η εκκρεµότητα δεν υφίσταται πλέον
αφού η Επιτροπή Ανταγωνισµού της Ελλάδος ενέκρινε τη συγκέντρωση επιχειρήσεων της Marfin Popular Bank, της Marfin Financial
Group Α.Ε. Συµµετοχών και της Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε., ως αποτέλεσµα της αγοράς µετοχών της Marfin Financial Group Α.Ε.
Συµµετοχών καθώς και της Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε., από τη Marfin Popular Bank, µέσω των Προαιρετικών ∆ηµοσίων Προτάσεων.
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αναγράφονται: ο αριθµός των µετοχών ή µετατρέψιµων οµολογιών που ήρθησαν, ο αύξων αριθµός άρσης,
και η ηµεροµηνία πραγµατοποίησής της. Σε περίπτωση που οι Προσφερόµενες Μετοχές και
Προσφερόµενες Οµολογίες έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασµό (όπως αυτός ορίζεται στον
κανονισµό λειτουργίας του Κ.Α.Α. Αθηνών), ο Αποδεχόµενος Μέτοχος και Αποδεχόµενος Οµολογιούχος
(αντί της ανωτέρω αίτησης προς τον Αρχικό Χειριστή) θα υποβάλλει στο Κ.Α.Α. Αθηνών αίτηµα µεταφοράς
των Προσφερόµενων Μετοχών και Προσφερόµενων Οµολογιών υπό τον χειρισµό του ∆ιαχειριστή, αφού
προηγουµένως έχει φροντίσει να υπογράψει εξουσιοδότηση χρήσης (εφεξής «Εξουσιοδότηση Χρήσης»)
στο ∆ιαχειριστή ή ώστε να ενεργοποιηθεί ο Κ.Α.Μ.Ε. και να καταστεί δυνατή η παραπάνω µεταφορά από το
Κ.Α.Α. Αθηνών.
(β)
Ο Αποδεχόµενος Μέτοχος θα παραλάβει επίσης από τον Αρχικό Χειριστή µία εκτύπωση από το
Σ.Α.Τ. Αθηνών όπου θα εµφανίζεται η µερίδα επενδυτή και ο λογαριασµός αξιών τον οποίο διατηρεί ο
Αποδεχόµενος Μέτοχος στο Σ.Α.Τ. Αθηνών.
(γ)
Οι Αποδεχόµενοι Μέτοχοι προσέρχονται στη συνέχεια σε οποιοδήποτε κατάστηµα του ∆ιαχειριστή,
κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες έχοντας µαζί τους Αποδεικτικό Άρσης και την εκτύπωση από το Σ.Α.Τ.
Αθηνών µε τα στοιχεία της µερίδας επενδυτή και του λογαριασµού αξιών στο Σ.Α.Τ. Αθηνών στο
κατάστηµα, ώστε να:
(i)

εξουσιοδοτούν το ∆ιαχειριστή να αναλάβει τον χειρισµό των Προσφερόµενων Μετοχών
υπογράφοντας σχετική Εξουσιοδότηση Χρήσης,

(ii)

συµπληρώνουν και υπογράφουν το κατάλληλο για τη λήψη των αξιών έντυπο και κατόπιν
πραγµατοποιείται η διαδικασία Λήψης Αξίας (εφεξής «Λήψη Αξίας») για τον αριθµό των
µετοχών για την οποία έχουν πραγµατοποιήσει διαδικασία Άρσης Αξίας από τον Αρχικό
Χειριστή τους,

(iii)

συµπληρώνουν και υπογράφουν τη ∆ήλωση Αποδοχής της Προαιρετικής ∆ηµόσιας
Πρότασης, ώστε να πραγµατοποιηθεί η σχετική µηχανογραφική διαδικασία, και
παραλαµβάνουν µηχανογραφικά επικυρωµένο αντίγραφο της ∆ήλωσης Αποδοχής.

Η ∆ήλωση Αποδοχής περιλαµβάνει ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα χορηγούµενη προς το
∆ιαχειριστή για τη διεξαγωγή όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της πωλήσεως και
της µεταβιβάσεως των Προσφεροµένων Μετοχών ή, σε περιπτώσεις επέλευσης των αναγραφοµένων
γεγονότων στην παράγραφο σχετικά µε «Το Ανέκκλητο των ∆ηλώσεων Αποδοχής» κατωτέρω ή σε
περίπτωση µη πλήρωσης των περιγραφόµενων στην παράγραφο 5.3.3 αιρέσεων, για την επιστροφή των
Προσφεροµένων Μετοχών στον Αρχικό Χειριστή. Όλα τα πιο πάνω έντυπα συµπεριλαµβανοµένης και της
∆ήλωσης Αποδοχής πρέπει να είναι προσηκόντως υπογεγραµµένα από τον Αποδεχόµενο Μέτοχο.
Κάθε ∆ήλωση Αποδοχής πρέπει να αφορά τουλάχιστον µία (1) Μετοχή ή Οµολογία ή ακέραιο
πολλαπλάσιό της.
Από, και διά της προσήκουσας, έγκυρης, εµπρόθεσµης και νόµιµης ολοκλήρωσης της διαδικασίας που
περιγράφεται ανωτέρω, ο Αποδεχόµενος Μέτοχος θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί τη ∆ηµόσια Πρόταση.
Η κατάθεση της ∆ηλώσεως Αποδοχής δύναται να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Εάν η
κατάθεση πραγµατοποιηθεί δι' αντιπροσώπου, το πληρεξούσιο έγγραφο προς τον αντιπρόσωπο, θα
πρέπει να περιέχει σαφείς εντολές και πλήρη στοιχεία του Αποδεχόµενου Μετόχου και του αντιπροσώπου,
µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής του Αποδεχόµενου Μετόχου από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών,
αστυνοµική, δηµόσια ή δηµοτική αρχή.
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Οι Αποδεχόµενοι Μέτοχοι µπορούν να εξουσιοδοτήσουν προσηκόντως τον Χειριστή του Λογαριασµού
Αξιών τους (ως οι όροι ερµηνεύονται στον Κανονισµό Σ.Α.Τ. Αθηνών) για να προβεί στις απαραίτητες
ενέργειες εκ µέρους τους µε σκοπό την αποδοχή της ∆ηµόσιας Πρότασης για λογαριασµό τους. Η
επισήµανση αυτή έχει µόνο πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν αποτελεί προτροπή του Προτείνοντος.
(δ)
Οι Αποδεχόµενοι Μέτοχοι και οι Αποδεχόµενοι Οµολογιούχοι, εφόσον επιθυµούν να καταχωρηθούν
στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών του Χ.Α.Κ., θα πρέπει να καταθέσουν σχετική αίτηση
µεταφοράς αξιών στο Χ.Α.Κ., στον Αρχικό Χειριστή των µετοχών τους, την ηµεροµηνία που
πραγµατοποίησαν την άρση των µεταβιβαζόµενων κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας. Η διαδικασία
µεταφοράς των Νέων Μετοχών θα ακολουθήσει την καταχώρησή τους στο Σ.Α.Τ. Αθηνών χωρίς άλλη
ενέργεια των δικαιούχων και αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών από την
καταχώρηση στο Σ.Α.Τ. Αθηνών.
ΤΟ ΑΝΕΚΚΛΗΤΟ ΤΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ
Η ∆ήλωση Αποδοχής περιλαµβάνει ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα παρεχόµενη από τον
Αποδεχόµενο Μέτοχο προς τους ∆ιαχειριστές για την πραγµατοποίηση όλων των ενεργειών που
απαιτούνται για την ολοκλήρωση της πώλησης και µεταβίβασης των Προσφερόµενων Μετοχών ή για την
επιστροφή τους στον Χειριστή προέλευσης στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο σχετικά µε
τις «∆ιαδικασίες Εκκαθάρισης – Μεταβίβαση των Προσφερόµενων Μετοχών (Γ)» παρακάτω. Ο Χειριστής
προέλευσης είναι αυτός που αναγράφεται στην εκτύπωση από το Σ.Α.Τ. Αθηνών των στοιχείων της
µερίδας και του λογαριασµού αξιών του επενδυτή (όπως ορίζονται στον Κανονισµό Σ.Α.Τ. Αθηνών).
Οι προαναφερθείσες ∆ηλώσεις Αποδοχής που υποβάλλονται σύµφωνα µε τα ανωτέρω δεν µπορούν να
ανακληθούν εκτός και αν ο Αποδεχόµενος Μέτοχος αποδεχτεί Ανταγωνιστική ∆ηµόσια Πρόταση η οποία
έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Νόµου. Στην
περίπτωση αυτή, οι Αποδεχόµενοι Μέτοχοι που έχουν υποβάλλει ∆ήλωση Αποδοχής µπορούν να τις
ανακαλέσουν µόνο προκειµένου να αποδεχτούν Ανταγωνιστική ∆ηµόσια Πρόταση και να υποβάλουν
σχετική έγγραφη αίτηση (εφεξής «∆ήλωση Ανάκλησης») στους ∆ιαχειριστές, στην οποία θα δηλώσουν εν
γνώσει των συνεπειών του Νόµου ότι αποδέχονται ταυτόχρονα Ανταγωνιστική ∆ηµόσια Πρόταση.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών από το τέλος της περιόδου αποδοχής, τα αποτελέσµατα των ∆ηµοσίων
Προτάσεων θα ανακοινωθούν στο Ηµερήσιο ∆ελτίο και τον διαδικτυακό χώρο του Χ.Α. και θα
κοινοποιηθούν στους εκπροσώπους των εργαζοµένων των υπό εξαγορά Εταιρειών.
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Α.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων των Προαιρετικών ∆ηµοσίων Προτάσεων και εκτός αν
στο µεταξύ έχει κατατεθεί ∆ήλωση Ανάκλησης από Αποδεχόµενο Μέτοχο, σύµφωνα µε το άρθρο 18,
παράγραφο 1 του Νόµου και την παράγραφο σχετικά µε «Το Ανέκκλητο των ∆ηλώσεων Αποδοχής»
ανωτέρω, καταρτίζεται σύµβαση για την εξωχρηµατιστηριακή µεταβίβαση των Προσφερόµενων
Μετοχών µεταξύ ενός εκάστου Αποδεχοµένου Μετόχου, ως πωλητή, και του Προτείνοντος, ως
αγοραστή, σύµφωνα µε τους όρους των Προαιρετικών ∆ηµοσίων Προτάσεων.

Β.

Η εξωχρηµατιστηριακή µεταβίβαση των Προσφερόµενων Μετοχών, που περιέρχονται στον
Προτείνοντα συνεπεία των Προαιρετικών ∆ηµοσίων Προτάσεων (εφεξής οι “Μεταβιβαζόµενες
Μετοχές”) και η καταβολή του Προσφερόµενου Ανταλλάγµατος θα γίνουν ως εξής:
(α)

Εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών από την έγκριση της εισαγωγής στο Χ.Α. των υφιστάµενων
και Νέων Μετοχών του Προτείνοντος από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Χ.Α., ο ∆ιαχειριστής
ενεργών ως πληρεξούσιος των Αποδεχόµενων Μετόχων και ο Προτείνων θα συνάψουν την
προβλεπόµενη στο άρθρο 46 του Κανονισµού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ. Αθηνών σύµβαση για την
εξωχρηµατιστηριακή µεταβίβαση των Μεταβιβαζόµενων Μετοχών. Ο ∆ιαχειριστής, ενεργών ως
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ανωτέρω, θα προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την υποβολή στο Κ.Α.Α. Αθηνών των
απαιτούµενων εγγράφων για την καταχώριση της µεταβίβασης των Μεταβιβαζόµενων
Μετοχών στο Σ.Α.Τ. Αθηνών.

Γ.

(β)

Η εξωχρηµατιστηριακή µεταβίβαση των Μεταβιβαζόµενων Μετοχών θα καταχωρηθεί στο
η
Σ.Α.Τ. Αθηνών την τρίτη (3 ) εργάσιµη ηµέρα µετά την υποβολή στο Κ.Α.Α. Αθηνών όλων των
απαραίτητων για τη µεταβίβαση εγγράφων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 46 του Κανονισµού
Λειτουργίας του Σ.Α.Τ. Αθηνών.

(γ)

Την ίδια τρίτη (3 ) εργάσιµη ηµέρα, κατά την οποία θα έχει ολοκληρωθεί η υπό στοιχείο (β)
καταχώριση, θα πιστωθούν οι Νέες Μετοχές στις Μερίδες των Αποδεχόµενων Μετόχων στο
Κ.Α.Α. Αθηνών.

(δ)

Η διαδικασία µεταφοράς των Νέων Μετοχών στο Χ.Α.Κ., σε περίπτωση που έχει υποβληθεί
σχετική αίτηση, θα ακολουθήσει την καταχώρησή τους στο Σ.Α.Τ. Αθηνών χωρίς άλλη ενέργεια
των δικαιούχων και αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών από την
καταχώρηση στο Σ.Α.Τ. Αθηνών.

η

Σε περίπτωση που Αποδεχόµενος Μέτοχος υποβάλει ∆ήλωση Ανακλήσεως ή ο Προτείνων
ανακαλέσει τις Προαιρετικές ∆ηµόσιες Προτάσεις στην περίπτωση του άρθρου 20 του Νόµου ή οι
Προαιρετικές ∆ηµόσιες Προτάσεις δεν ισχύσουν λόγω µη πλήρωσης των αιρέσεων (βλέπετε Μέρος
5.3.3), ο ∆ιαχειριστής θα µεταφέρει τις Προσφερόµενες Μετοχές στον Χειριστή (όπως αυτός ο όρος
ορίζεται στον Κανονισµό Εκκαθάρισης), από τον οποίο τις έλαβε, το αργότερο εντός µίας (1)
εργάσιµης ηµέρας από την επέλευση των ως άνω γεγονότων.

Για περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τις διαδικασίες µεταβίβασης και διαπραγµάτευσης αξιών,
βλέπετε Μέρος 5.5.2.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ
Σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Νόµου, ως σύµβουλος του Προτείνοντος για τις Προαιρετικές ∆ηµόσιες
Προτάσεις ενεργεί η Deutsche Bank A.G., London Branch µε έδρα την πόλη της Φρανκφούρτης (Main),
Taunusanlage 12, και που είναι εγκατεστηµένη στο Λονδίνο, Winchester House, 1 Great Winchester Street,
EC2N 2DΒ, Ηνωµένο Βασίλειο, µε αριθµό µητρώου υποκαταστήµατος BR000005. Η Deutsche Bank A.G.,
London Branch εποπτεύεται από το Financial Services Authority του Ηνωµένου Βασιλείου, το οποίο
δικαιούται να παρέχει στην Ελλάδα την επενδυτική υπηρεσία του άρθρου 2 στοιχείο 1(δ) του νόµου
2396/1996 (ως ισχύει).
Η Deutsche Bank A.G., London Branch έχει βεβαιώσει τη λήψη από τον Προτείνοντα κάθε πρόσφορου
µέτρου προκειµένου να καταστεί δυνατή η παροχή του συνολικού ανταλλάγµατος που προσφέρεται µέσω
των ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών Προτάσεων σε τίτλους.
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑ
Με την υποβολή της ∆ήλωσης Αποδοχής, κάθε µέτοχος αποδέχεται ότι η Προαιρετική ∆ηµόσια Πρόταση, η
∆ήλωση Αποδοχής, η µεταβίβαση των µετοχών στον Προτείνοντα και κάθε συναλλαγή ή συµφωνία που θα
πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο των Προαιρετικών ∆ηµοσίων Προτάσεων θα διέπεται από το Ελληνικό
∆ίκαιο, µε την επιφύλαξη της διάθεσης των Νέων Μετοχών στους µετόχους η οποία διέπεται
συµπληρωµατικά από το Κυπριακό ∆ίκαιο.
Για την οποιαδήποτε διαφωνία σχετικά µε την εφαρµογή ή ερµηνεία των Προαιρετικών ∆ηµοσίων
Προτάσεων και των συναλλαγών και συµφωνιών που πραγµατοποιούνται στα πλαίσια αυτών,
αποκλειστικώς αρµόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.
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5.3.5

∆ΙΕΥΚΡΙΝIΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΩΝ MARFIN FINANCIAL GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ
ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

Η ∆ηµόσια Προσφορά, που προκύπτει ως αποτέλεσµα των Προαιρετικών ∆ηµοσίων Προτάσεων, για
απόκτηση µέχρι και του 100% των µετοχών της Marfin Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών
(συµπεριλαµβανοµένων και των µετοχών που θα προκύψουν από τη µετατροπή οµολογιών, καθώς και των
µετοχών που θα προκύψουν από την εξάσκηση των δικαιωµάτων προαιρέσεως αγοράς µετοχών (stock
options) και οι οποίες θα έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση στο Χ.Α. πριν από τη λήξη της περιόδου
αποδοχής της σχετικής Προαιρετικής ∆ηµόσιας Πρότασης) και της Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε. απευθύνεται
προς όλους τους µετόχους της Marfin Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών και τους µετόχους (κοινών και
προνοµιούχων µετοχών) και τους κατόχους µετατρέψιµων οµολογιών της Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε.,
αντίστοιχα, και απευθύνεται µόνο προς πρόσωπα τα οποία µπορούν να την αποδεχθούν νόµιµα.
Συγκεκριµένα, η ∆ηµόσια Προσφορά, που προκύπτει ως αποτέλεσµα των Προαιρετικών ∆ηµοσίων
Προτάσεων, δεν απευθύνεται µε κανένα τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), αµέσως ή εµµέσως, εντός ή προς
οποιεσδήποτε χώρες, στις οποίες, σύµφωνα µε τους οικείους νόµους, η διενέργεια της ∆ηµόσιας
Προσφοράς, που προκύπτει ως αποτέλεσµα των Προαιρετικών ∆ηµοσίων Προτάσεων, ή η ταχυδρόµηση /
διανοµή του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου είναι παράνοµη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε
εφαρµοστέας νοµοθεσίας, κανόνα ή κανονισµού (οι “Εξαιρούµενες Χώρες”), συµπεριλαµβανοµένων
ενδεικτικά, των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, του Καναδά, της Αυστραλίας και της Ιαπωνίας. Για το
λόγο αυτό, απαγορεύεται η αποστολή, διανοµή, ταχυδρόµηση ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο προώθηση
αντιγράφων ή αντιτύπων του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου και κάθε σχετικού µε τη ∆ηµόσια Προσφορά
εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από τις Εξαιρούµενες Χώρες.
Αν κάποιο πρόσωπο προωθήσει οποιοδήποτε έγγραφο ή υλικό σχετιζόµενο µε τη ∆ηµόσια Προσφορά,
που προκύπτει ως αποτέλεσµα των Προαιρετικών ∆ηµοσίων Προτάσεων, συµπεριλαµβανοµένου του
παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, προς ή από οποιαδήποτε Εξαιρούµενη Χώρα ή χρησιµοποιήσει το
ταχυδροµείο ή οποιοδήποτε άλλο µέσο οποιασδήποτε Εξαιρούµενης Χώρας, το πρόσωπο αυτό θα πρέπει
να επιστήσει την προσοχή του παραλήπτη στο παρόν τµήµα.
Η ∆ηµόσια Προσφορά, που προκύπτει ως αποτέλεσµα των Προαιρετικών ∆ηµοσίων Προτάσεων,
απευθύνεται στους µετόχους των υπό εξαγορά εταιρειών και απευθύνεται µόνο σε πρόσωπα στα οποία
µπορεί νοµίµως να απευθυνθεί. Η υποβολή της ∆ηµόσιας Προσφοράς, που προκύπτει ως αποτέλεσµα των
Προαιρετικών ∆ηµοσίων Προτάσεων, σε συγκεκριµένα άτοµα που διαµένουν, έχουν την ιθαγένεια ή είναι
πολίτες, σε χώρες εκτός της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας (οι “Αλλοδαποί Μέτοχοι”) ή σε αντιπρόσωπο,
θεµατοφύλακα, ή εµπιστευµατοδόχο για Αλλοδαπούς Μετόχους θεωρείται ότι γίνεται σύµφωνα µε τη
νοµοθεσία των χωρών αυτών.
Πρόσωπο που λαµβάνει αντίγραφο του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, των Προαιρετικών ∆ηµοσίων
Προτάσεων ή / και των ∆ηλώσεων Αποδοχής σε οποιαδήποτε χώρα εκτός της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας δεν
µπορεί να θεωρήσει ότι του απευθύνεται πρόταση, πρόσκληση ή προσφορά, και δεν µπορεί σε καµία
περίπτωση να χρησιµοποιήσει τη ∆ήλωση Αποδοχής αν, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας αυτής
απαγορεύεται να του υποβληθεί µια τέτοια πρόσκληση ή προσφορά ή χρήση της ∆ήλωσης Αποδοχής. Στις
περιπτώσεις αυτές το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο, οι Προαιρετικές ∆ηµόσιες Προτάσεις και / ή τυχόν
∆ηλώσεις Αποδοχής αποστέλλονται για πληροφοριακούς σκοπούς µόνο.
Είναι αποκλειστική ευθύνη του εκάστοτε Αλλοδαπού Μετόχου που επιθυµεί να αποδεχθεί τις Προαιρετικές
∆ηµόσιες Προτάσεις να ενηµερωθεί και να φροντίσει για την πλήρη τήρηση των νόµων της χώρας του σε
σχέση µε τη ∆ηµόσια Προσφορά, που προκύπτει ως αποτέλεσµα των Προαιρετικών ∆ηµοσίων
Προτάσεων. Αν κάποιος Αλλοδαπός Μέτοχος αµφιβάλλει για τη θέση του, θα πρέπει να συµβουλευτεί τον
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επαγγελµατία σύµβουλό του στη σχετική αλλοδαπή περιοχή δικαιοδοσίας.
5.3.6

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.

Η Λαϊκή Τράπεζα (Ελλάς) Α.Ε. είναι ανώνυµη εταιρεία που διέπεται από την ελληνική νοµοθεσία και είναι
θυγατρική της Marfin Popular Bank Public Co Limited, η οποία κατέχει το 80,21% του µετοχικού της
κεφαλαίου.
Σύµφωνα µε το ∆ελτίο Τύπου που δηµοσιεύτηκε στις 20 Σεπτεµβρίου 2006, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
Marfin Popular Bank προτίθεται να υποβάλει Ιδιωτική Πρόταση για την εξαγορά των µειοψηφιών της Λαϊκής
Τράπεζας (Ελλάς) Α.Ε..
Επιδίωξη της Marfin Popular Bank είναι να καταρτιστούν οι σχετικές συµφωνίες για την εξαγορά των
µειοψηφιών της εταιρείας Λαϊκή Τράπεζα (Ελλάς) Α.Ε. µέχρι τη λήξη της περιόδου αποδοχής των
Προαιρετικών ∆ηµοσίων Προτάσεων που αναφέρονται πιο πάνω, ώστε οι Νέες Μετοχές που θα
προκύψουν από τις αποδοχές τόσο των ∆ηµοσίων, όσο και αυτής της Ιδιωτικής Πρότασης να εισαχθούν
ταυτόχρονα στα δύο χρηµατιστήρια (Χ.Α.Κ. και Χ.Α.).
Η Marfin Popular Bank προσφέρεται να καταβάλει για κάθε µετοχή της Ιδιωτικής Πρότασης σε σχέση µε την
οποία η Ιδιωτική Πρόταση γίνεται εγκύρως αποδεκτή, 14,9962 µετοχές της Marfin Popular Bank. Η τιµή
έκδοσης των µετοχών της Marfin Popular Bank έχει υπολογιστεί σε €5,21 (£3,00), η οποία θα αποτελέσει
την τιµή εκδόσεως των Νέων Μετοχών. Η αξία των µετοχών της Λαϊκής Τράπεζας (Ελλάς) Α.Ε. ανέρχεται
συνεπώς στα €78,15 ανά µετοχή.
Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά µε την Λαϊκή Τράπεζα (Ελλάς) Α.Ε., βλέπετε Μέρος 4.4 και Μέρος 4.5.
5.3.7

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ AΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK
OPTIONS) ΤΗΣ MARFIN FINANCIAL GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων στις 23 Μαρτίου 2005, η εταιρεία Marfin
Financial Group A.E. Συµµετοχών προχώρησε στην εκπόνηση και εφαρµογή ενός Προγράµµατος
∆ικαιωµάτων Προαίρεσης (Stock Option Plan), προς συγκεκριµένα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και
µέλη του προσωπικού της εταιρείας και των θυγατρικών της εταιρειών.
Απώτερος σκοπός του προγράµµατος αυτού, ήταν η παροχή κινήτρων αφενός και η επιβράβευση
αφετέρου των δικαιούχων, για τη συµβολή τους στην ανάπτυξη των εργασιών της εταιρείας.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Marfin Popular Bank αποφάσισε να υποβάλει Ιδιωτική Πρόταση προς τους
δικαιούχους δικαιωµάτων προαιρέσεως αγοράς µετοχών (stock options) της εταιρείας Marfin Financial
Group A.E. Συµµετοχών.
Σύµφωνα µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της, η Marfin Popular Bank προσφέρεται να καταβάλει
για κάθε µετοχή της Ιδιωτικής Πρότασης σε σχέση µε την οποία η Ιδιωτική Πρόταση γίνεται εγκύρως
αποδεκτή, 5,7570 µετοχές της Marfin Popular Bank. Η τιµή έκδοσης των µετοχών της Marfin Popular Bank
έχει υπολογιστεί σε €5,21 (£3,00), η οποία θα αποτελεί την τιµή εκδόσεως των Νέων Μετοχών. Η αξία των
µετοχών που προκύπτει από την εξάσκηση των δικαιωµάτων προαιρέσεως αγοράς µετοχών της Marfin
Financial Group A.E. Συµµετοχών ανέρχεται συνεπώς στα €30,00 ανά µετοχή.
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Όλα τα δικαιώµατα προαιρέσεως αγοράς µετοχών της Marfin Financial Group A.E. Συµµετοχών έχουν ήδη
εξασκηθεί και ως αποτέλεσµα το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Marfin Financial Group A.E. Συµµετοχών, σε
η
συνεδρία του την 1 ∆εκεµβρίου 2006 αποφάσισε την έκδοση 1.508.000 νέων µετοχών. Σε συνέχεια
σχετικής αίτησης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Χ.Α., σε συνεδρία του στις 7 ∆εκεµβρίου 2006, ενέκρινε την
εισαγωγή των πιο πάνω µετοχών στο Χ.Α. και η έναρξη διαπραγµάτευσής τους θα ξεκινήσει στις 13
∆εκεµβρίου 2006. Ως εκ τούτου, οι πιο πάνω µετοχές αποτελούν πλέον µέρος της Προαιρετικής ∆ηµόσιας
Πρότασης προς τους µετόχους της Marfin Financial Group A.E. Συµµετοχών.
5.3.8

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Πιο κάτω παρατίθενται πληροφορίες που αφορούν τους στόχους και προοπτικές του νέου οµίλου, σε
περίπτωση που οι Προαιρετικές ∆ηµόσιες Προτάσεις στεφθούν µε επιτυχία, βάσει των στοιχείων που
περιλήφθηκαν στα Πληροφοριακά ∆ελτία Προαιρετικών ∆ηµοσίων Προτάσεων της Marfin Popular Bank
ηµεροµηνίας Οκτώβριος 2006, τα οποία εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας στις 27
Οκτωβρίου 2006.
Η απόφαση της Marfin Popular Bank για την υποβολή Προαιρετικών ∆ηµοσίων Προτάσεων αναφορικά µε
τις εν λόγω εταιρείες εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των χρηµατοπιστωτικών
οµίλων της Λαϊκής (ο οποίος µετονοµάστηκε σε Marfin Popular Bank), της Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε. και της
Marfin Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών, µε βασικό στόχο να αποτελέσει η Marfin Popular Bank τη µητρική
εταιρεία των τριών σηµερινών οµίλων, διαµορφώνοντας ένα νέο ισχυρό χρηµατοπιστωτικό όµιλο ο οποίος
θα προσφέρει το σύνολο των τραπεζικών, επενδυτικών και εν γένει χρηµατοδοτικών και ασφαλιστικών
προϊόντων και υπηρεσιών, µε σηµαντική παρουσία τόσο στην Ελλάδα και την Κύπρο, όσο και στο διεθνή
χώρο, µε ουσιαστικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης.
Οι µετοχές της Marfin Popular Bank, δηλαδή της νέας µητρικής εταιρείας του ενιαίου οµίλου θα
διαπραγµατεύονται στο Χ.Α.Κ. και παράλληλα στο Χ.Α.. Η Marfin Popular Bank αιτήθηκε στις 11
Οκτωβρίου 2006 και µε συµπληρωµατική αίτηση στις 12 Οκτωβρίου 2006, την παράλληλη εισαγωγή και
διαπραγµάτευση των µετοχών της, προκειµένου από την έκδοση των Νέων Μετοχών που θα προκύψουν,
το σύνολο των µετοχών της να διαπραγµατεύονται στο Χ.Α., σύµφωνα µε την ισχύουσα ελληνική
νοµοθεσία. ∆εδοµένου ότι η Marfin Popular Bank εµπίπτει στις διατάξεις του Ν. 3401/2005, άρθρο 4, παρ.
2, περίπτωση η’, στοιχ. δδ’, δεν απαιτήθηκε η δηµοσίευση Ενηµερωτικού ∆ελτίου για την παράλληλη
εισαγωγή των µετοχών της στο Χ.Α.. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Χ.Α. ενέκρινε την εισαγωγή των
357.464.742 κοινών ονοµαστικών µετοχών της Marfin Popular Bank στις 19 Οκτωβρίου 2006. Η Marfin
Popular Bank θα αιτηθεί την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση τόσο στο Χ.Α. όσο και στο Χ.Α.Κ. των Νέων
Μετοχών που θα προκύψουν από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της, η οποία αποφασίστηκε στην
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της στις 31 Οκτωβρίου 2006, µετά τη λήξη της περιόδου
αποδοχής των ∆ηµοσίων Προτάσεων βάσει του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, στηριζόµενη στην αρχή
του «κοινοτικού διαβατηρίου» της οδηγίας 71 της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί σύνταξης Ενηµερωτικού
∆ελτίου. Η έναρξη διαπραγµάτευσης των υφιστάµενων µετοχών στο Χ.Α. θα συµπέσει µε την έναρξη
διαπραγµάτευσης των Νέων Μετοχών τόσο στο Χ.Α. όσο και στο Χ.Α.Κ. και η οποία θα ξεκινήσει µετά την
ολοκλήρωση των Προαιρετικών ∆ηµοσίων Προτάσεων που έχουν υποβληθεί για την απόκτηση του 100%
των µετοχών των εταιρειών Marfin Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών και Εγνατία Τράπεζα Α.Ε., καθώς και
του 100% των µετατρέψιµων οµολογιών της Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε.. Νοουµένου ότι εξασφαλιστεί η
σχετική έγκριση του Ενηµερωτικού ∆ελτίου της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της Marfin Popular Bank
από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου, το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο θα τεθεί στη διάθεση των
επενδυτών σε ηλεκτρονική µορφή στο διαδικτυακό χώρο της Marfin Popular Bank, www.laiki.com (επιλέξτε
Σχ. Επενδυτών / Ενηµερωτικά ∆ελτία) δύο τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη λήξη της περιόδου αποδοχής
των ∆ηµοσίων Προτάσεων, όπως αυτή καθορίζεται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
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Η Marfin Popular Bank έχει αποφασίσει την εισαγωγή του συνόλου των µετοχών της και στο Χρηµατιστήριο
του Dubai (Dubai International Financial Exchange – DIFX) και προτίθεται να προβεί άµεσα στις αναγκαίες
προς τούτο προπαρασκευαστικές ενέργειες.
Η Marfin Popular Bank εκτιµά ότι ο νέος όµιλος, έως το τέλος του 2006, θα διαθέτει ίδια κεφάλαια που θα
η
ανέρχονται κατά προσέγγιση σε €3,3δις (2 θέση συνολικά σε Ελλάδα και Κύπρο), συνολικό ενεργητικό
η
ύψους €22δις περίπου (6 θέση συνολικά σε Ελλάδα και Κύπρο), συνολικές καταθέσεις ύψους €15,8δις
η
περίπου και συνολικό ύψος χορηγήσεων €11,7δις περίπου (7 θέση συνολικά σε Ελλάδα και Κύπρο),
συνολικό δίκτυο το οποίο θα περιλαµβάνει 300 καταστήµατα και παρουσία σε 13 χώρες. Επίσης, εκτιµάται
ότι ο νέος όµιλος θα διαθέτει συνολική κεφαλαιοποίηση της τάξης των €4,2δις περίπου, θα κατέχει ηγετική
η
η
η
θέση στις χρηµατιστηριακές εργασίες (3 θέση στο Χ.Α., 1 θέση στο Χρηµατιστήριο Παραγώγων και 1
θέση στο Χ.Α.Κ.), ενώ ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας του νέου οµίλου εκτιµάται ότι θα ανέλθει
στο 17,7%. Τα ανωτέρω αποτελούν εκτιµήσεις της Marfin Popular Bank και έχουν βασιστεί στις µη
ελεγµένες δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις µε ηµεροµηνία 30 Ιουνίου 2006 των οµίλων της Λαϊκής
(ο οποίος µετονοµάστηκε σε Marfin Popular Bank), της Marfin Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών και της
Εγνατίας Τράπεζας A.E., καθώς και στις ελεγµένες δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις τους για τα έτη
που έληξαν 31 ∆εκεµβρίου 2004 και 31 ∆εκεµβρίου 2005.
Η Marfin Popular Bank εκτιµά ότι σε περίπτωση που οι Προαιρετικές ∆ηµόσιες Προτάσεις που έχουν
υποβληθεί προς τους µετόχους των Marfin Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών και Εγνατία Τράπεζα Α.Ε.,
που αφορούν το 100% των µετοχών τους (συµπεριλαµβανοµένων των µετατρέψιµων οµολογιών της
Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε.), γίνουν πλήρως αποδεκτές, καθώς επίσης καταβληθεί το αντάλλαγµα για την
απόκτηση του συνόλου των µετοχών της Λαϊκής Τράπεζας (Ελλάς) Α.Ε. ύψους 1.345.117 µετοχές, το
οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 19,79% του µετοχικού κεφαλαίου της και καταβληθεί το αντάλλαγµα για την
απόκτηση του συνόλου των δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς µετοχών (stock options) της Μarfin Financial
Group Α.Ε. Συµµετοχών ή των µετοχών που θα προκύψουν από την εξάσκηση τους ύψους 1.508.000
32
δικαιώµατα , η µετοχική σύνθεση της Marfin Popular Bank θα διαµορφωθεί ως εξής:
Μέτοχος

Ποσοστό Συµµετοχής

Dubai Investment Group Ltd

13,60%

Marfin Financial Group A.E. Συµµετοχών

11,68%

Tosca Fund*

6,14%

Lanitis E.C. Holdings Ltd

3,76%

Ταµείο Προνοίας Υπαλλήλων Marfin Popular Bank και Εξαρτηµένων της Εταιρειών

2,32%

Λοιποί µέτοχοι

62,50%

Σύνολο

100,00%

* Σηµείωση: Το ποσοστό της εν λόγω εταιρείας είναι το εικαζόµενο σύµφωνα µε την τελευταία γνωστοποίηση δυνάµει του Π.∆.
51/1992 της Morgan Stanley.

Γενικό Πλαίσιο Στρατηγικής
Η Marfin Popular Bank µε την ολοκλήρωση του σχεδίου αναδιάρθρωσης των τριών προαναφερθέντων
χρηµατοπιστωτικών οµίλων θα διαθέτει βασικά τέσσερις κλάδους δραστηριοτήτων, ως εξής:

32

Σηµειώνεται ότι όλα τα δικαιώµατα προαιρέσεως αγοράς µετοχών της Marfin Financial Group A.E. Συµµετοχών έχουν ήδη
εξασκηθεί και ως αποτέλεσµα το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Marfin Financial Group A.E. Συµµετοχών, σε συνεδρία του την 1η
∆εκεµβρίου 2006 αποφάσισε την έκδοση 1.508.000 νέων µετοχών. Σε συνέχεια σχετικής αίτησης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Χ.Α.,
σε συνεδρία του στις 7 ∆εκεµβρίου 2006, ενέκρινε την εισαγωγή των πιο πάνω µετοχών στο Χ.Α. και η έναρξη διαπραγµάτευσής τους
θα ξεκινήσει στις 13 ∆εκεµβρίου 2006. Ως εκ τούτου, οι πιο πάνω µετοχές αποτελούν πλέον µέρος της Προαιρετικής ∆ηµόσιας
Πρότασης προς τους µετόχους της Marfin Financial Group A.E. Συµµετοχών.
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1)
Χρηµατοπιστωτικές Εργασίες Ελλάδος, θα περιλαµβάνουν το σύνολο των τραπεζικών,
επενδυτικών, και εν γένει χρηµατοδοτικών συµµετοχών, µεταξύ των οποίων και τις τραπεζικές εργασίες οι
οποίες θα ασκούνται από την νέα τράπεζα που θα προκύψει από την αναγγελθείσα συγχώνευση της
Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε., της Λαϊκής Τράπεζας (Ελλάς) Α.Ε. και της Marfin Bank Α.Τ.Ε.. Σηµειώνεται, ότι
στις 6 Ιουλίου 2006 ανακοινώθηκε η έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης των Marfin Bank A.T.E. και
Λαϊκή Τράπεζα (Ελλάς) Α.Ε. µε την Εγνατία Τράπεζα Α.Ε. κατόπιν απόφασης των ∆ιοικητικών Συµβουλίων
των παραπάνω εταιρειών κατά τις συνεδριάσεις τους στις 4 Ιουλίου 2006. Απορροφώσα τράπεζα θα είναι η
Εγνατία Τράπεζα Α.Ε. µε ηµεροµηνία µετασχηµατισµού τις 31 ∆εκεµβρίου 2006. Η συγχώνευση θα
υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 2515/1997 και του Ν. 2166/1993 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Κ.Ν.
2190/1920 και εν γένει της εµπορικής νοµοθεσίας. Η νέα τράπεζα εκτιµάται ότι το 2006 θα κατέχει µερίδιο
αγοράς 3,3% των χορηγήσεων και 3,6% των καταθέσεων στην Ελλάδα.
2)
Μη χρηµατοπιστωτικές Συµµετοχές, των οποίων µελετάται µακροπρόθεσµα η συγκέντρωση στη
σηµερινή Marfin Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών, µε αντίστοιχη µεταβίβαση των χρηµατοπιστωτικών
συµµετοχών στη Marfin Popular Bank,
3)
Χρηµατοπιστωτικές Εργασίες Κύπρου, οι οποίες θα περιλαµβάνουν το σύνολο των τραπεζικών,
επενδυτικών και εν γένει χρηµατοδοτικών συµµετοχών της σηµερινής Marfin Popular Bank, µεταξύ των
οποίων και τις αµιγώς τραπεζικές εργασίες και, τέλος,
4)
∆ιεθνείς Χρηµατοπιστωτικές Εργασίες, οι οποίες θα περιλαµβάνουν το σύνολο των διεθνών
(εκτός Ελλάδος και Κύπρου) τραπεζικών, επενδυτικών και εν γένει χρηµατοδοτικών δραστηριοτήτων των
σηµερινών οµίλων της Λαϊκής (ο οποίος µετονοµάστηκε σε Marfin Popular Bank), της Εγνατίας Τράπεζας
Α.Ε. και της Marfin Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών.
Το παρακάτω οργανόγραµµα απεικονίζει την οργανωτική δοµή του νέου οµίλου της Marfin Popular Bank
και των επιµέρους συµµετοχών του:
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Marfin Popular Bank

Μη Χρηµατοπιστωτικές
Συµµετοχές Ελλάδας και Κύπρου
(Marfin Financial Group A.Ε.
Συµµετοχών)

GIT Holdings A.E.

Marfin

Χρηµατοπιστωτικές Εργασίες
Ελλάδας (Marfin Bank A.T.E.,
Λαϊκή Τράπεζα (Ελλάς) Α.Ε.,
Εγνατία Τράπεζα Α.Ε.)

Anakon
Investments Ltd

Capital A.E.

Euroline A.E.E.X.

Χρηµατοπιστωτικές Εργασίες
Κύπρου (Marfin Popular Bank)

Interinvest A.E.E.X.

Laiki

Λαϊκή

Cyprialife Ltd

Ασφαλιστική Λτδ

Λαϊκή

Laiki Insurance
Agencies Ltd

Egnatia Finance Plc
Singular
Software A.E.

Υγεία Α.Ε.
Λαϊκή

Marfin GAM
A.E.Π.Ε.Υ. / Εγνατία
/ Λαϊκή Α.Ε.∆.Α.Κ.

Φάκτορς Λτδ

Μητέρα Α.Ε.

Integrator A.E.
Eurocambio A.E.

Εγνατία / Λαϊκή
Χρηµατοδοτικές
Μισθώσεις Α.Ε.

Singular
Logic A.E.

GIT Cyprus Ltd
IBG A.E. / Εγνατία
Finance A.X.E.Π.Ε.Υ.
/ Λαϊκή Άτταλος
Α.Χ.Ε.

Εγνατία / Λαϊκή
Πρακτορειακή
Ασφαλειών Α.Ε.

Laiki Brokers
(Insurance &
Consultancy
Services) Ltd

Εταιρεία Λτδ

Λαϊκή Λευκοθέα
Σέντερ Λτδ

Labancor Ltd
Λαϊκή Ζωής Α.Ε.

Εγνατία Fin A.E.
IBG Investments S.A.
Egnatia Bank
IBG Capital A.E.

Travel Ltd

IBG Venture Capital

Εγνατία Consumer
Services Ltd

Egnatia Financial
Services / Λαϊκή
Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ.

Φιλική Ασφαλιστική
Εταιρεία Λτδ

Πανευρωπαϊκή
Ασφαλιστική

Marfin Cap
Partners Ltd

UK Branches

Laiki Bank
(Guernsey) Ltd

Λαική Τράπεζα
(Αυστραλίας) Λτδ

Egnatia Bank S.A.
(Romania)

Laiki Bank A.D.

Φάκτορινγκ Α.Ε.
Singular

Χρηµατοπιστωτικές ∆ιεθνείς
Εργασίες (Θυγατρικές των Marfin
Financial Group A.E. Συµµετοχών,
Εγνατία Τράπεζα Α.Ε.)

Λαϊκή
Χρηµατιστηριακή
Ε.Π.Ε.Υ.

Λαϊκή Ε.∆.Α.Κ.
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Properties Ltd

AS SBM Bank
(Estonia)
Egnatia Leasing S.A.
(Romania)
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Οι βασικοί επιµέρους στόχοι της σχεδιαζόµενης αναδιοργάνωσης συνοψίζονται στους εξής:
!

Απλοποίηση του σηµερινού εταιρικού σχήµατος των τριών χρηµατοπιστωτικών οµίλων µέσω της
συγχώνευσης εταιρειών µε κοινή φύση εργασιών και προσφερόµενων προϊόντων (leasing, αµοιβαία
κεφάλαια, χρηµατιστηριακές εργασίες κ.α.),

!

Συγκέντρωση των µειοψηφικών ποσοστών συµµετοχής που υφίστανται σήµερα στις µετοχικές
συνθέσεις των επί µέρους εταιρειών των πιο οµίλων για την επίτευξη ορθολογικότερης εταιρικής
λειτουργίας. Στα πλαίσια αυτά υφίσταται επίσης η πρόθεση, το ποσοστό της Marfin Popular Bank και
της Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε. που ενδέχεται να κατέχει η Marfin Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών µετά
τη λήξη της περιόδου αποδοχής για τις Προαιρετικές ∆ηµόσιες Προτάσεις που έχει υποβάλει η Marfin
Popular Bank, να διατεθεί σε στρατηγικούς και θεσµικούς επενδυτές,

!

Οµογενοποίηση λειτουργιών, διαδικασιών και προσφερόµενων προϊόντων συνέπεια και της
ενοποίησης των τριών ελληνικών τραπεζικών πληροφοριακών συστηµάτων, καθώς και των
διαδικασιών, front, middle και back office,

!

Μεγιστοποίηση λειτουργικών συνεργειών και περιορισµός λειτουργικών δαπανών µέσω:
α) της µείωσης του κόστους διοικητικής λειτουργίας, η οποία θα προέλθει από τη λειτουργική
ενοποίηση των κεντρικών υπηρεσιών των τριών οµίλων. Η νέα δοµή των κεντρικών υπηρεσιών θα
διαµορφωθεί µε βάση τις ανάγκες σε στελεχιακό δυναµικό που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των
εργασιών σε κεντρικό επίπεδο και θα παρέχει τη δυνατότητα σε αριθµό στελεχών που απασχολούνταν
στις τρεις ξεχωριστές κεντρικές υπηρεσίες να αξιοποιηθούν στην ανάπτυξη των εργασιών του δικτύου,
β) της αναδιάρθρωσης του δικτύου καταστηµάτων. Μεταξύ άλλων θα εξεταστεί η τυχόν επικάλυψη του
δικτύου από πλευράς πελατολογίου και στη συνέχεια, σε δεδοµένη περίπτωση, η µετακίνηση των
καταστηµάτων µαζί µε το υφιστάµενο προσωπικό σε νέες περιοχές, επιθυµητής κάλυψης,
γ) της εφαρµογής αποτελεσµατικών µέτρων αξιολόγησης και ορθολογικοποίησης των δαπανών µέσω
της κεντρικής οργάνωσης της διαδικασίας αγορών και χρήσης παγίων, καθώς και διαπραγµάτευσης
συµβάσεων προµηθευτών,
δ) των συνεργειών εσόδων που θα προέλθουν από την ανάπτυξη σταυροειδών πωλήσεων σε ιδιώτες
πελάτες των τριών οµίλων,

!

Υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια που προκύπτει από την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων του ευρύτερου
οµίλου κατόπιν της σχεδιαζόµενης αύξησης µετοχικού κεφαλαίου κατά €2,4δις περίπου στα πλαίσια
των Προαιρετικών ∆ηµοσίων Προτάσεων που θα επιτρέψει την υλοποίηση του επενδυτικού του
σχεδίου.

Η Marfin Popular Bank εκτιµά ότι µε την ολοκλήρωση των εν λόγω Προαιρετικών ∆ηµοσίων Προτάσεων και
της γενικότερης διαδικασίας αναδιοργάνωσης, θα αποτελεί πλέον ένα ισχυρό χρηµατοπιστωτικό όµιλο σε
Ελλάδα, Κύπρο αλλά και σε διεθνές επίπεδο, ενώ µέσω της βελτίωσης των δεικτών λειτουργικής
αποδοτικότητας και κεφαλαιακής επάρκειας που αναµένεται να προκύψουν από την υλοποίηση της
παραπάνω στρατηγικής, θα έχει θέσει τις βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση των εργασιών και
της κερδοφορίας της τόσο σε τοπικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο, προς όφελος των µετόχων.
Στα πλαίσια της ανωτέρω στρατηγικής απόφασης, η έδρα της νέας µητρικής εταιρείας του oµίλου θα είναι
σύµφωνα µε το Καταστατικό στην Κύπρο.
Συγκεκριµένο Πλαίσιο Στρατηγικής για τις υπό εξαγορά εταιρείες
Για τη Marfin Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών, η Marfin Popular Bank σχεδιάζει τη διατήρηση του
χαρακτήρα της λειτουργίας της ως εταιρεία συµµετοχών, διατηρώντας το σύνολο των συµµετοχών που
διαθέτει σήµερα η εταιρεία, ενώ µακροπρόθεσµα θα εξετάσει το ενδεχόµενο να µεταφέρει τις συµµετοχές
του χρηµατοπιστωτικού χώρου που διαθέτει σήµερα στους αντίστοιχους κλάδους δραστηριότητας του
οµίλου όπως διαφαίνεται από το σχεδιαζόµενο οργανόγραµµα της Marfin Popular Bank που παρατίθεται
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πιο πάνω. Βασικός στόχος της Marfin Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών θα παραµείνει η συµµετοχή σε
επιχειρήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό µε υγιή περιουσιακή διάρθρωση, σηµαντικές
προοπτικές ανάπτυξης και ικανοποιητικές αποδόσεις για τους µετόχους.
Οι επιµέρους θυγατρικές εταιρείες της Marfin Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών θα συνεχίζουν στο σύνολο
τους την λειτουργία τους υπό το νέο λειτουργικό σχήµα της Marfin Popular Bank, εντάσσοντας την κάθε µία
εξ αυτών ανάλογα µε τη φύση των εργασιών τους και τη χώρα δραστηριοποίησής τους σε µια από τις
τέσσερις διακριτές νέες δραστηριότητες της Marfin Popular Bank, όπως αυτές παρουσιάζονται στο
παραπάνω οργανόγραµµα. Θυγατρικές του νέου οµίλου µε οµοειδές αντικείµενο εργασιών αναµένεται να
συγχωνευθούν µε σκοπό την επίτευξη µεγαλύτερου µεγέθους και οικονοµιών κλίµακας καθώς και την
ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των εταιρειών Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε. και
Εγνατία Finance Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. κατά τις συνεδριάσεις τους στις 30 Ιουνίου 2006 αποφάσισαν την έναρξη της
διαδικασίας συγχωνεύσεως δι΄ απορροφήσεως της Εγνατία Finance Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. από την Επενδυτική
Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε. και µε ηµεροµηνία µετασχηµατισµού τις 30 Ιουνίου 2006. Η συγχώνευση έχει
υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 2515/1997 και του Ν. 2166/1993 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Κ.Ν.
2190/1920 και εν γένει της εµπορικής νοµοθεσίας.
Για την Εγνατία Τράπεζα Α.Ε., βασικό στόχο της Marfin Popular Bank, αποτελεί η συνέχιση και περαιτέρω
ανάπτυξη των εργασιών της τράπεζας αξιοποιώντας τόσο το ανεπτυγµένο δίκτυο καταστηµάτων της στην
Ελλάδα, όσο και την ισχυρή της παρουσία σε προϊόντα και υπηρεσίες καταναλωτικής πίστης, µέσα από τον
συνδυασµό των τραπεζικών δικτύων της Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε., της Λαϊκής Τράπεζας (Ελλάς) Α.Ε. και
της Marfin Bank Α.Τ.Ε..
Σηµειώνεται, ότι στις 6 Ιουλίου 2006 ανακοινώθηκε η έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης των Marfin
Bank A.T.E. και Λαϊκή Τράπεζα (Ελλάς) Α.Ε. µε την Εγνατία Τράπεζα Α.Ε. κατόπιν αποφάσεων των
∆ιοικητικών Συµβουλίων των παραπάνω εταιρειών κατά τις συνεδριάσεις τους, της Λαϊκής Τράπεζας
(Ελλάς) Α.Ε. στις 28 Ιουνίου 2006 και των Marfin Bank A.T.E. και Εγνατία Τράπεζα Α.Ε. στις 4 Ιουλίου
2006. Απορροφώσα τράπεζα θα είναι η Εγνατία Τράπεζα Α.Ε. µε ηµεροµηνία µετασχηµατισµού τις 31
∆εκεµβρίου 2006. Η συγχώνευση έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 2515/1997 και του Ν. 2166/1993 σε
συνδυασµό µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και εν γένει της εµπορικής νοµοθεσίας.
Ο Προτείνων αναµένει ότι η επιτυχία των Προαιρετικών ∆ηµοσίων Προτάσεων δεν πρόκειται να επηρεάσει
τις υφισταµένες εργασιακές σχέσεις τόσο στις υπό εξαγορά εταιρείες όσο και στις θυγατρικές τους.
Επιπλέον, δεν αναµένεται να υπάρξουν µειώσεις στον αριθµό των εργαζοµένων των υπό εξαγορά
εταιρειών και των λοιπών θυγατρικών τους, καθώς στόχος του Προτείνοντος, είναι η µεγιστοποίηση της
παραγωγικότητας του υπάρχοντος ανθρωπίνου δυναµικού και η αξιοποίηση του για την κάλυψη των
πρόσθετων αναγκών που θα προκύψουν απόρροια της αναµενόµενης σηµαντικής ανάπτυξης των
εργασιών του Οµίλου.
Οι αλλαγές στη σύνθεση των ∆ιοικητικών Συµβουλίων ή / και στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη, θα
εξεταστούν υπό το πρίσµα της νέας σύνθεσης και δοµής του Οµίλου.
Η µερισµατική πολιτική των υπό εξαγορά εταιρειών θα εξεταστεί επίσης υπό το πρίσµα της νέας δοµής του
Οµίλου. Κατά το τρέχον έτος, πρόθεση των υπό εξαγορά εταιρειών είναι καταρχήν η διατήρηση του ύψους
του µερίσµατος ανά µετοχή στα ίδια επίπεδα µε εκείνο που καταβλήθηκε κατά το προηγούµενο έτος.
Επιπλέον, εφόσον ο Προτείνων µετά τη λήξη της περιόδου αποδοχής κατέχει µετοχές που αντιστοιχούν σε
ποσοστό τουλάχιστον ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου των υπό εξαγορά
εταιρειών, θα εξετάσει το ενδεχόµενο να ασκήσει το δικαίωµά του, εντός τριών (3) µηνών από τη λήξη της
περιόδου αποδοχής, να απαιτήσει τη µεταβίβαση σε αυτόν όλων των υπολοίπων κινητών αξιών των υπό
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εξαγορά εταιρειών σύµφωνα µε το άρθρο 27 του Νόµου (squeeze-out). Το τίµηµα θα καταβληθεί σε
µετρητά και θα ισούται µε το Προσφερόµενο Αντάλλαγµα. Το τίµηµα για την απόκτηση των κινητών αξιών
των υπό εξαγορά εταιρειών θα λάβει την ίδια µορφή και ισούται µε το Προσφερόµενο Αντάλλαγµα των
Προαιρετικών ∆ηµοσίων Προτάσεων. Σε κάθε περίπτωση η καταβολή µετρητών προβλέπεται ως
εναλλακτική δυνατότητα κατ’ επιλογή του Αποδεχόµενου Μετόχου.
Το ανωτέρω δικαίωµά του ο Προτείνων θα το ασκήσει µε την υποβολή σχετικού αιτήµατος προς την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας, το οποίο κοινοποιείται και στις υπό εξαγορά εταιρείες,
δηµοσιεύεται δε σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του Νόµου µε επιµέλεια των υπό εξαγορά
εταιρειών εντός της εποµένης εργάσιµης ηµέρας. Ο Προτείνων µαζί µε το αίτηµα θα υποβάλει βεβαίωση
πιστωτικού ιδρύµατος που είναι εγκατεστηµένο στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - µέλος ότι ο Προτείνων
διαθέτει τα µέσα καταβολής για το σύνολο του Προσφερόµενου Ανταλλάγµατος που ενδέχεται να
καταβληθεί σε µετρητά.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας, αφού διαπιστώσει την κατοχή από τον Προτείνοντα κινητών
αξιών που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνόλου των
δικαιωµάτων ψήφου των υπό εξαγορά εταιρειών και την ύπαρξη της βεβαίωσης πιστωτικού ιδρύµατος της
προηγούµενης παραγράφου, εκδίδει απόφαση, η οποία προβλέπει την υποχρέωση του Προτείνοντος να
καταβάλει αµελλητί στους δικαιούχους το συνολικό ποσό του Προσφερόµενου Ανταλλάγµατος µέσω των
χειριστών του λογαριασµού αξιών στον οποίο είναι καταχωρηµένες οι κινητές αξίες ή µε κατάθεση στο
Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή µε άλλο τρόπο σύµφωνα µε την απόφαση της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας µε την οποία θα εξειδικεύεται η διαδικασία καταβολής και βεβαίωσης της
καταβολής του Ανταλλάγµατος, η διαδικασία µεταβίβασης των κινητών αξιών και να ρυθµίζεται κάθε
σχετικό θέµα και αναγκαία λεπτοµέρεια.
Μετά την καταβολή του Ανταλλάγµατος σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, το Κεντρικό
Αποθετήριο Αξιών Αθηνών καταχωρεί τον Προτείνοντα ως νέο κάτοχο των κινητών αξιών στις οποίες
αφορά το δικαίωµα εξαγοράς. Η καταχώρηση αυτή κοινοποιείται στις υπό εξαγορά εταιρείες και µε
επιµέλεια αυτών δηµοσιεύεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του Νόµου.
Σε περίπτωση που ο Προτείνων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του Νόµου, µετά την υποβολή
των Προαιρετικών ∆ηµοσίων Προτάσεων προς όλους τους κατόχους κινητών αξιών των υπό εξαγορά
Εταιρειών και για το σύνολο των αξιών τους, κατέχει κινητές αξίες που αντιπροσωπεύουν ποσοστό
τουλάχιστον ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου των υπό εξαγορά εταιρειών,
υποχρεούται για περίοδο τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση των αποτελεσµάτων των Προαιρετικών
∆ηµοσίων Προτάσεων, να αποκτήσει χρηµατιστηριακά, σε τιµή σε µετρητά που ισούται µε το Αντάλλαγµα
των Προαιρετικών ∆ηµοσίων Προτάσεων όλες τις κινητές αξίες των υπό εξαγορά εταιρειών που θα του
προσφερθούν. Εφόσον το ζητήσουν οι κάτοχοι των κινητών αξιών των υπό εξαγορά εταιρειών, το τίµηµα
λαµβάνει τη µορφή των κινητών αξιών, που αποτέλεσαν το αντικείµενο των Προαιρετικών ∆ηµοσίων
Προτάσεων και ισούται µε το Αντάλλαγµα που αφορά την κάθε Προαιρετική ∆ηµόσια Πρόταση.
Μετά την επιτυχή περαίωση των Προαιρετικών ∆ηµοσίων Προτάσεων και αφού λάβει υπ’ όψιν τον τελικό
χαρακτήρα των δραστηριοτήτων των υπό εξαγορά εταιρειών, ο Προτείνων θα εξετάσει το ενδεχόµενο της
διαγραφής των µετοχών τους από το Χ.Α.. Η διαγραφή επιτυγχάνεται µε σχετική απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης που λαµβάνεται µε τη σύµφωνη γνώµη του 95% του συνόλου των επί του συνόλου των
δικαιωµάτων ψήφου στις υπό εξαγορά εταιρείες ανά κατηγορία Μετοχών και Οµολογιών για τις οποίες
υποβάλλεται η αίτηση διαγραφής.
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5.4

Απόφαση για την Έκδοση και Παραχώρηση Νέων Μετοχών
ης

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Marfin Popular Bank στη συνεδρία της 19 Σεπτεµβρίου 2006 αποφάσισε
όπως προβεί στη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Τράπεζας, η οποία είχε αρχικά
προγραµµατιστεί για τις 24 Οκτωβρίου 2006. Η εν λόγω Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων
αποφασίστηκε όπως αναβληθεί για µία εβδοµάδα και συγκεκριµένα για τις 31 Οκτωβρίου 2006 και ώρα
17:00. Η αναβολή προτάθηκε µε την σύµφωνη γνώµη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας, της
Marfin Financial Group A.E. Συµµετοχών και του κ. Πλάτωνα Λανίτη, ώστε να ικανοποιηθεί το αίτηµα
ορισµένων µετόχων της µειοψηφίας για πρόσθετη ενηµέρωση. Κατά τη διάρκεια της Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης στις 31 Οκτωβρίου 2006 εγκρίθηκαν τα ακόλουθα ψηφίσµατα:
(i) Τακτικό Ψήφισµα
Όπως το ονοµαστικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξηθεί από ΛΚ250.000.000 σε ΛΚ475.000.000 µε τη
δηµιουργία 450.000.000 Νέων Μετοχών ονοµαστικής αξίας πενήντα σεντ (ΛΚ0,50) η κάθε µια.
(ii) Πρώτο Ειδικό Ψήφισµα
Όπως προς το σκοπό απόκτησης (1) µέχρι και το 100% των κοινών µετοχών της «Marfin Financial Group
A.E. Συµµετοχών» και των δικαιωµάτων προαιρέσεως αγοράς µετοχών (stock options) της «Marfin
Financial Group A.E. Συµµετοχών», ή / και (2) µέχρι και το 100% των κοινών και των προνοµιούχων
µετοχών καθώς και των µετατρέψιµων οµολογιών της «Εγνατία Τράπεζα Α.Ε.» ή / και (3) µέχρι και το
19,79% των κοινών µετοχών της θυγατρικής εταιρείας της Τράπεζας, «Λαϊκή Τράπεζα (Ελλάς) Α.Ε.», µε
αντάλλαγµα µετοχές της Τράπεζας, οι µετοχές της Τράπεζας που θα εκδοθούν, ως προσφερόµενο
αντάλλαγµα για τις εν λόγω κοινές ή / και προνοµιούχες µετοχές ή / και τα δικαιώµατα προαίρεσης ή / και
τις µετατρέψιµες οµολογίες, να µη προσφερθούν κατά πρώτον στους υφιστάµενους µετόχους της
Τράπεζας, όπως προνοεί το Καταστατικό της Τράπεζας, αλλά να προσφερθούν (1) προς τους µετόχους και
τους δικαιούχους των δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς µετοχών (stock options) της «Marfin Financial
Group A.E. Συµµετοχών» ή / και (2) προς τους µετόχους (δικαιούχους κοινών και προνοµιούχων µετοχών)
και τους οµολογιούχους δανειστές της «Εγνατία Τράπεζα Α.Ε.» ή / και (3) προς τους µετόχους της «Λαϊκή
Τράπεζα (Ελλάς) Α.Ε.», οι οποίοι έγκυρα θα αποδεχθούν την αντίστοιχη ∆ηµόσια ή Ιδιωτική Πρόταση της
Τράπεζας κατά περίπτωσιν σύµφωνα µε τις πρόνοιες της και τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
της Τράπεζας. Οι Νέες Μετοχές που θα εκδοθούν ως προαναφέρεται θα έχουν τα ίδια δικαιώµατα µε τις
υφιστάµενες πλήρως πληρωθείσες µετοχές της Τράπεζας.
Όπως το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται να προχωρήσει στην
έκδοση και παραχώρηση του απαιτούµενου αριθµού µετοχών στα πλαίσια της εξουσιοδότησης του
παρόντος ψηφίσµατος, νοουµένου ότι η αντίστοιχη ∆ηµόσια ή Ιδιωτική Πρόταση της Τράπεζας καταστεί
επιτυχής σύµφωνα µε τις πρόνοιές της.
Το παρόν ειδικό ψήφισµα και η παρούσα εξουσιοδότηση εκπνέουν και καθίστανται άκυρα και χωρίς
οποιαδήποτε ισχύ σε περίπτωση που οι ως άνω Προτάσεις της Τράπεζας (1) προς τους µετόχους και τους
δικαιούχους των δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς µετοχών (stock options) της «Marfin Financial Group
A.E. Συµµετοχών», (2) προς τους µετόχους και τους οµολογιούχους δανειστές της «Εγνατία Τράπεζα Α.Ε.»
και (3) προς τους µετόχους της «Λαϊκή Τράπεζα (Ελλάς) Α.Ε.» δεν καταστούν επιτυχείς σύµφωνα µε τις
πρόνοιές τους.
(iii) ∆εύτερο Ειδικό Ψήφισµα
Όπως το όνοµα της Εταιρείας τροποποιηθεί σε «Marfin Popular Bank Public Co Ltd».
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5.5

Εισαγωγή στο Χ.Α.Κ. και στο Χ.Α. και ∆ιαπραγµάτευση / Μεταβίβαση Tίτλων

Οι Νέες Μετοχές της Εταιρείας, νοουµένου ότι εξασφαλιστούν οι σχετικές εγκρίσεις από το Συµβούλιο του
Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου και το Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, θα εισαχθούν και θα
διαπραγµατεύονται στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.Κ. εφόσον εξασφαλισθεί η απαιτούµενη από τους
χρηµατιστηριακούς κανονισµούς ευρεία διασπορά και εµπορευσιµότητα του µετοχικού κεφαλαίου, καθώς
και στην Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης της Αγοράς Αξιών του Χ.Α.. Σηµειώνεται ότι σε συνεδρίαση
του στις 19 Οκτωβρίου 2006, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ενέκρινε την
παράλληλη εισαγωγή των µετοχών της Marfin Popular Bank Public Co Limited (δηλαδή, του συνόλου των
υφιστάµενων εκδοµένων και πλήρως πληρωµένων µετοχών της Marfin Popular Bank) στην Κατηγορία
Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης της Αγοράς Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Η έναρξη διαπραγµάτευσης
των µετοχών της Τράπεζας θα ξεκινήσει µετά την ολοκλήρωση των Προαιρετικών ∆ηµοσίων Προτάσεων
που έχουν υποβληθεί για την απόκτηση του 100% των µετοχών των εταιρειών Marfin Financial Group Α.Ε.
Συµµετοχών και Εγνατία Τράπεζα Α.Ε., καθώς και του 100% των µετατρέψιµων οµολογιών της Εγνατίας
Τράπεζας Α.Ε. (βλέπετε Μέρος 5.3.8 για περισσότερες λεπτοµέρειες αναφορικά µε τη διαδικασία
εισαγωγής των τίτλων στο Χ.Α.Κ. και στο Χ.Α.).
Όπως προβλέπεται από το Καταστατικό της Εταιρείας, η µεταβίβαση των τίτλων της είναι ελεύθερη. Κάθε
µετοχή θα είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Μετόχων και θα είναι µεταβιβάσιµη µε το άνοιγµα Λογαριασµού
Αξιών στο Κεντρικό Μητρώο και δίνοντας πρόσβαση στους τίτλους αυτούς σε συγκεκριµένο µέλος του
Χ.Α.Κ.. Εάν ο µέτοχος έχει ήδη Λογαριασµό Αξιών µε συγκεκριµένο Μέλος, τότε δεν είναι απαραίτητο το
άνοιγµα νέου λογαριασµού εάν δοθεί πρόσβαση στο συγκεκριµένο Μέλος για µεταβίβαση µέρους ή του
συνόλου των αξιών του.
Οι µεταβιβάσεις των µετοχών της Εταιρείας θα γίνονται στα πλαίσια της νοµοθεσίας του Χ.Α.Κ.. Κάθε
µεταβίβαση καταχωρείται στο Κεντρικό Μητρώο και οι τίτλοι εγγράφονται στο όνοµα του δικαιούχου την
τρίτη εργάσιµη µέρα από την κατάρτιση της συναλλαγής. Σηµειώνεται, επίσης, ότι σε περίπτωση που
γίνονται οποιεσδήποτε µεταβιβάσεις, η Εταιρεία θα πρέπει να βεβαιώνει τα δύο Χρηµατιστήρια ότι συνεχίζει
να πληροί τις διατάξεις περί διασποράς.
5.5.1 Έναρξη ∆ιαπραγµάτευσης Μετοχών (∆ιαδικασίες Εταιρικών Πράξεων)
Νοουµένου ότι εξασφαλιστούν οι σχετικές εγκρίσεις από το Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου
(Χ.Α.Κ.) και το Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.), οι Νέες Μετοχές θα εισαχθούν και θα
διαπραγµατεύονται µαζί µε τις υφιστάµενες µετοχές της Marfin Popular Bank Public Co Limited στην Κύρια
Αγορά του Χ.Α.Κ., και παράλληλα στην Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης της Αγοράς Αξιών του Χ.Α..
Η διαπραγµάτευση των Νέων Μετοχών στα δύο χρηµατιστήρια καθώς και των υφιστάµενων µετοχών στο
Χ.Α. θα αρχίσει µετά από συµφωνία µεταξύ των δύο χρηµατιστηρίων για την κοινή ηµεροµηνία έναρξης
διαπραγµάτευσης και εφόσον το Χ.Α.Κ. βεβαιωθεί ότι το Μητρώο Μετόχων της Εταιρείας έχει κατατεθεί σε
ηλεκτρονική µορφή και πληροί όλες τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το Χ.Α.Κ., σύµφωνα µε τον
Κανονισµό 4 των Περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου (καταχώρηση, διαπραγµάτευση και
εκκαθάριση άυλων κινητών αξιών) Κανονισµών του 2001, για την εισαγωγή της Εταιρείας στο Κεντρικό
Μητρώο.
Η διαπραγµάτευση µετοχών στο Χ.Α. θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τους κανονισµούς που διέπουν τη
χρηµατιστηριακή αγορά στην Ελλάδα και προϋποθέτει την καταχώρηση των µετοχών αυτών σε Μερίδα
Επενδυτή και Λογαριασµό Αξιών στο Σ.Α.Τ..
5.5.2 ∆ιαπραγµάτευση Αξιών Εισηγµένων στο Χ.Α. και στο Χ.Α.Κ.
Η διαπραγµάτευση των αξιών µιας εταιρείας µε εισηγµένες πλέον αξίες τόσο στο Χ.Α. όσο και στο Χ.Α.Κ.,
στην περίπτωση κατά την οποία ο µέτοχος επιθυµεί να διαπραγµατευθεί τις µετοχές του σε αγορά
διαφορετική από αυτή που είναι καταχωρηµένη, θα γίνεται αφού προηγουµένως ο µέτοχος δώσει οδηγίες
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για µεταφορά των µετοχών του στο αποθετήριο τίτλων του Χρηµατιστηρίου που επιθυµεί, όπως αναλυτικά
περιγράφεται παρακάτω.
∆ιαδικασία Μεταφοράς Μετοχών
Εάν οι µετοχές είναι καταχωρηµένες στο Σ.Α.Τ. και ο µέτοχος επιθυµεί να τις πουλήσει µέσω του Χ.Α.Κ. θα
πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία που περιγράφεται ως «Μεταφορά Μετοχών από το Σ.Α.Τ. στο
Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του Χ.Α.Κ.». Εάν αντίστροφα οι µετοχές είναι καταχωρηµένες στο Κεντρικό
Αποθετήριο / Μητρώο του Χ.Α.Κ. και ο µέτοχος επιθυµεί να τις πουλήσει µέσω του Χ.Α., θα πρέπει να
ακολουθηθεί η διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω στο Μέρος 5.5.3.
Σε κάθε περίπτωση για να διενεργηθούν οι ανωτέρω µεταφορές θα πρέπει να έχει προηγηθεί η πλήρης
εκκαθάριση των µεταφεροµένων µετοχών (Ηµέρα Συναλλαγής +3 εργάσιµες). Επίσης, οι µετοχές πρέπει να
είναι ελεύθερες από κάθε βάρος ή υποχρέωση προς τρίτους.
Μεταφορά Μετοχών από το Σ.Α.Τ. στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του Χ.Α.Κ.
Εάν κάτοχος µετοχών καταχωρηµένων στο Σ.Α.Τ. Αθηνών επιθυµεί να πουλήσει τις µετοχές του µέσω του
Χ.Α.Κ., θα πρέπει να ζητήσει από τον χειριστή του Λογαριασµού του στο Σ.Α.Τ. όπου είναι καταχωρηµένες
οι µετοχές, να τις µεταφέρει στον Ειδικό Λογαριασµό της Μερίδας Επενδυτή του. Ο χειριστής θα
πραγµατοποιήσει τη µεταφορά αυτή µέσω της οθόνης του Σ.Α.Τ. ∆ήλωση Πρόθεσης Μετατροπής σε
Φυσικούς Τίτλους. Ταυτόχρονα, ο χειριστής θα εκδώσει «Βεβαίωση Πρόθεσης Μετατροπής σε Τίτλους»,
αντίγραφο της οποίας οφείλει να προσκοµίσει στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών προκειµένου το Κεντρικό
Αποθετήριο Αξιών να µεταφέρει τις µετοχές από τον Ειδικό Λογαριασµό της Μερίδας Επενδυτή στο
Μεταβατικό Λογαριασµό της Εταιρείας. Στην περίπτωση που η ποσότητα είναι ήδη καταχωρηµένη στον
Ειδικό Λογαριασµό της Μερίδας Επενδυτή, ο επενδυτής θα κάνει την «Αίτηση Μεταφοράς Aξιών από τον
Ειδικό Λογαριασµό στο Μεταβατικό Λογαριασµό Εταιρείας» απευθείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το
οποίο και θα εκτελεί τις αντίστοιχες κινήσεις.
Το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών την επόµενη µέρα (Τ) µεταξύ 8.00 - 10.00 το πρωί, θα δηµιουργεί αρχείο
που θα περιλαµβάνει τις προαναφερθείσες µεταφορές και θα είναι στη διάθεση του Χ.Α.Κ.. Την επόµενη
µέρα (Τ+1) από τη λήψη της σχετικής γνωστοποίησης από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών οι εν
λόγω αξίες θα καταχωρούνται στο Λογαριασµό Αξιών του επενδυτή στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο
του Χ.Α.Κ.. Για να είναι εφικτή η διαπραγµάτευση των αξιών στο Χ.Α.Κ. ο επενδυτής θα πρέπει να
καθορίσει Μέλος που θα έχει τη δυνατότητα να συνάψει συναλλαγές (Τ+2).
Βασικά σηµεία λειτουργίας της Κοινής Πλατφόρµας διαπραγµάτευσης µεταξύ του Χ.Α. και του Χ.Α.Κ.
Αναφορικά µε τη συµφωνία λειτουργίας του Χ.Α. και Χ.Α.Κ. υπό τη µορφή της «Κοινής Πλατφόρµας» έχουν
σχεδιαστεί και αποφασιστεί τα παρακάτω βασικά θέµατα:
1) Το Χ.Α.Κ. έχει προβεί στη χρήση των ηλεκτρονικών συστηµάτων που χρησιµοποιεί σήµερα το Χ.Α., για
τη διαπραγµάτευση αξιών, το ΟΑΣΗΣ και για την εκκαθάριση το Σ.Α.Τ.. Το σύστηµα διαπραγµάτευσης
ΟΑΣΗΣ θα είναι κοινό, ενώ η εκκαθάριση και τα αποθετήρια θα είναι ξεχωριστά. ∆ηλαδή, θα υπάρχουν δύο
αποθετήρια, ένα στο Χ.Α. για µετοχές εισηγµένες στην Ελλάδα και ένα στο Χ.Α.Κ. για µετοχές εισηγµένες
στην Κύπρο.
2) Τα Μέλη του Χ.Α.Κ. πρόσθετα από τη χρήση του ΟΑΣΗΣ για τη διαπραγµάτευση αξιών, θα έχουν ενεργό
ρόλο στο σύστηµα Κεντρικού Μητρώου / Αποθετήριο, όπου θα µπορούν χρησιµοποιώντας συγκεκριµένες
οθόνες του Σ.Α.Τ. να εκτελούν διάφορες λειτουργίες (άνοιγµα λογαριασµού χειριστή και µερίδας επενδύτη)
καθώς, και στο χρηµατικό διακανονισµό εκκαθάρισης των χρηµατιστηριακών συναλλαγών.
3) Αναφορικά µε την εγγραφή µελών στην «Κοινή Πλατφόρµα» θα απαιτείται:
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!

Βεβαίωση δραστηριοποίησης σε Ελλάδα και αποδοχή από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου,

!

Ύπαρξη πιστοποιηµένων στελεχών,

!

Καταβολή εγγυήσεων στο Χ.Α.Κ.,

!

Ύπαρξη χρηµατιστηριακού Εκπροσώπου και Υπεύθυνου Εκκαθάρισης,

!

Άνοιγµα λογαριασµού σε Τράπεζα Χρηµατικού ∆ιακανονισµού Κύπρου.

4) Το Ευρώ θα είναι το επίσηµο νόµισµα για τη διαπραγµάτευση µετοχών, δικαιωµάτων αγοράς µετοχών
και δικαιωµάτων επιλογής αγοράς µετοχών στο Χ.Α.Κ., ενώ όλα τα Οµόλογα (Εταιρικά και Κυβερνητικά) και
τα Γραµµάτια ∆ηµοσίου, θα διαπραγµατεύονται σε Λίρες Κύπρου, µέχρι την τελική ένταξη της Κύπρου στην
Ευρωζώνη.
5) Η Κύρια Αγορά του Χ.Α.Κ., σε ευθυγράµµιση µε την Αγορά Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης και την Αγορά
Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης του Χ.Α., θα ξεκινά η προσυνεδρία στις 10:00, ενώ η κυρίως
συνεδρία θα ξεκινά στις 10:30. Η Παράλληλη, η Εναλλακτική και η Αγορά Επενδυτικών Οργανισµών του
Χ.Α.Κ. θα ξεκινά η προσυνεδρία στις 11:00, ενώ η κυρίως συνεδρία θα ξεκινά στις 11:30. Αναφορικά µε τον
τερµατισµό, η Κύρια Αγορά θα τερµατίζει στις 17:00 όπως και η Αγορά Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης και η
Αγορά Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης του Χ.Α., ενώ η Παράλληλη, η Εναλλακτική και η Αγορά
Επενδυτικών Οργανισµών στις 14:30. Η Ειδική Κατηγορία θα λειτουργεί αποκλειστικά µε µέθοδο στιγµιαίας
κατάρτισης, όπου θα υπάρχουν τρεις περίοδοι συγκέντρωσης εντολών (11:15 - 13:30). Τέλος, η Αγορά
Οµολόγων θα λειτουργεί µόνο µε τη µέθοδο συνεχούς αυτόµατης κατάρτισης από τις 11:30 µέχρι τις 13:30.
Σηµειώνεται ότι οι Νέες Μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγµάτευση στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.Κ., και
στην Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης της Αγοράς Αξιών του Χ.Α..
6) Αναφορικά µε την τήρηση κώδικα δεοντολογίας προβλέπεται:
!

Τήρηση οδηγιών Χ.Α.Κ. βάσει των εγκυκλίων,

!

Τήρηση αρχείου εντολών των πελατών,

!

Συµµόρφωση προς τον Κώδικα ∆εοντολογίας,

!

Αποφυγή ενεργειών ή ανάµειξη σε ενέργειες σχετικά µε την εκτέλεση χρηµατιστηριακών συναλλαγών,
µε σκοπό τη δηµιουργία πλασµατικής αγοράς,

!

Κοινοποίηση αλλαγής στη σύνθεση µετοχικού κεφαλαίου.

7) Τα µέλη του Χ.Α.Κ., περιλαµβανοµένων των εξ αποστάσεων µελών (remote members), θα εκτελούν τις
συναλλαγές στο ηλεκτρονικό σύστηµα διαπραγµάτευσης ΟΑΣΗΣ από τα γραφεία τους. Οι χειριστές των
συστηµάτων του συστήµατος εκκαθάρισης / διακανονισµού Σ.Α.Τ. (µέλη και θεµατοφύλακες) θα είναι
επίσης συνδεδεµένοι (on line) στα ηλεκτρονικά συστήµατα του Χ.Α.Κ. από τα γραφεία τους.
Με την υλοποίηση της «Κοινής Πλατφόρµας» µεταξύ Χ.Α. και Χ.Α.Κ., τα µέλη του Χ.Α.Κ.,
περιλαµβανοµένων των εξ αποστάσεως µελών (remote members), πρόσθετα από την χρήση καινούργιου
λογισµικού για τη διαπραγµάτευση αξιών (ΟΑΣΗΣ), θα έχουν να επιτελούν ενεργό ρόλο στο Σύστηµα
Κεντρικού Μητρώου / Αποθετηρίου όπου θα µπορούν χρησιµοποιώντας συγκεκριµένες οθόνες του
λογισµικού συστήµατος Σ.Α.Τ. να λειτουργούν διάφορες λειτουργίες και να λαµβάνουν πληροφορίες από το
σύστηµα για τα προσωπικά στοιχεία των επενδυτών που συναλλάσσονται µαζί τους, τις καθηµερινές
κινήσεις τους και την κατοχή αξιών.
Οι µέτοχοι που θα αποκτήσουν Νέες Μετοχές µέσω της αποδοχής ∆ηµόσιας ή Ιδιωτικής Πρότασης που
αφορά η παρούσα έκδοση, θα πρέπει να έχουν ανοικτή Μερίδα Επενδυτών και Λογαριασµούς Αξιών στο
Χ.Α.Κ., είτε µέσω εξ αποστάσεως µελών του Χ.Α.Κ. (remote members), είτε µέσω κυπριακών µελών του
Χ.Α.Κ..
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5.5.3 Μεταφορά Μετοχών από το Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του Χ.Α.Κ. στο Σ.Α.Τ.
Εάν µέτοχος που κατέχει µετοχές καταχωρηµένες στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του Χ.Α.Κ. επιθυµεί
να τις πουλήσει µέσω του Χ.Α., θα πρέπει να συµπληρώσει σχετική «Αίτηση Μεταφοράς αξιών από το
Κεντρικό Αποθετήριο του Χ.Α.Κ. στο σύστηµα τίτλων (Σ.Α.Τ.) του κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Αθηνών»
προς το Χειριστή που στην οποία θα πρέπει να αναγράφει τον κωδικό αριθµό της Μερίδας Επενδυτή του,
του Λογαριασµού Αξιών και τον κωδικό χειριστή στο Σ.Α.Τ.. Η σχετική αίτηση βρίσκεται σε όλα τα γραφεία
χειριστών. Όταν το Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του Χ.Α.Κ. παραλάβει το σχετικό έντυπο και αφού γίνει
ο απαιτούµενος έλεγχος τότε γίνεται η καταχώρηση στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Τ). Την επόµενη εργάσιµη
ηµέρα το πρωί (Τ+1) το Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του Χ.Α.Κ. ενηµερώνει το Κεντρικό Αποθετήριο
Αθηνών και αφού η αίτηση γίνει αποδεκτή είναι δυνατή η διαπραγµάτευση των αξιών. Σε περίπτωση που
αναγραφεί εσφαλµένος ή µη ενεργοποιηµένος κωδικός αριθµός Μερίδας Επενδυτή, Λογαριασµού Αξιών ή
κωδικός χειριστή στο Σ.Α.Τ. του επενδύτη στην παραπάνω αίτηση, ο χειριστής δεν θα ευθύνεται για
οποιαδήποτε καθυστέρηση στην καταχώρηση των µετοχών στο Σ.Α.Τ..
5.6

Κύρια Χαρακτηριστικά και ∆ικαιώµατα Μετοχικών Τίτλων

Τα κύρια χαρακτηριστικά και δικαιώµατα των τίτλων που θα εκδοθούν βασίζονται στις πρόνοιες του
σχετικού ψηφίσµατος για την έκδοση (βλέπετε Μέρος 5.4), στο Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό της
Εταιρείας (βλέπετε επιλεγµένα άρθρα στο Μέρος 4.18.7) και στις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου
Κεφ.113 της Κύπρου.
Σύνοψη ∆ικαιωµάτων
Όλες οι µετοχές της Εταιρείας είναι συνήθεις ονοµαστικές µετοχές, φέρουν ως ∆ιεθνή Ταυτότητα Ασφάλειας
(ISIN Code) τον κωδικό CY0000200119, είναι εκφρασµένες σε Κυπριακές Λίρες και παρέχουν τα ίδια
δικαιώµατα στους κατόχους τους. Σηµειώνεται ότι το Καταστατικό της Εταιρείας δεν περιέχει ειδικά
δικαιώµατα υπέρ συγκεκριµένων µετόχων.
Οι Νέες Μετοχές της Εταιρείας που θα εκδοθούν µε την παρούσα Έκδοση θα έχουν τα ίδια δικαιώµατα µε
τις υφιστάµενες µετοχές της Marfin Popular Bank, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος καταβολής
µερίσµατος. ∆εν υφίστανται ξεχωριστές τάξεις µετοχών και δεν θα δηµιουργηθούν νέες τάξεις µετοχών µε
την παρούσα Έκδοση. Οι µετοχές της Εταιρείας είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες και πλήρως
αποπληρωµένες.
Περαιτέρω, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι σε σχέση µε τα δικαιώµατα των µετοχών της Τράπεζας, ισχύουν τα
εξής:
!

Κάθε µετοχή της Τράπεζας ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από
τον Κυπριακό Περί Εταιρειών Νόµο Κεφ.113 και το Καταστατικό της Τράπεζας, το οποίο όµως δεν
περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο ανωτέρω Νόµος. Η κτήση
µετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής του Καταστατικού της Τράπεζας
και των νοµίµων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων.

!

Το Καταστατικό της Τράπεζας δεν περιέχει ειδικά δικαιώµατα υπέρ συγκεκριµένων µετόχων.

!

Οι µετοχές της Τράπεζας είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες, υφίστανται όµως περιορισµοί ως προς τη
δυνατότητα απόκτησης ελέγχου, ως ελέγχου νοούµενων αφενός της εξασφάλισης ποσοστού 10% ή
µεγαλύτερου των ψήφων στη Γενική Συνέλευση της Marfin Popular Bank ή µητρικής της εταιρείας και
αφετέρου της ικανότητας εκλογής της πλειοψηφίας των συµβούλων της Marfin Popular Bank ή της
µητρικής της εταιρείας, για την οποία απόκτηση απαιτείται η προηγούµενη έγκριση της Κεντρικής
Τράπεζας της Κύπρου. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου θέτει κατά περίπτωση περιορισµούς (π.χ.,
ποσοτικούς) κατά την παροχή της έγκρισής της. Συγκεκριµένα η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου πρέπει να
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εγκρίνει τυχόν αύξηση ποσοστού µετόχου η οποία θα έχει ως συνέπεια την υπέρβαση του 10% του
µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, ενώ έχει κατά περίπτωση το δικαίωµα να θέτει τότε (δηλαδή κατά
την παροχή της έγκρισης) και νέα ποσοτικά όρια για την υπέρβαση των οποίων θα πρέπει να γίνονται
περαιτέρω ενηµερώσεις.
!

Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν. Οι µέτοχοι
συµµετέχουν στη διοίκηση και τα κέρδη της Τράπεζας σύµφωνα µε τον περί Εταιρειών Νόµο Κεφ.113
και τις διατάξεις του Καταστατικού. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε
µετοχή παρακολουθούν αυτή σε οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του µετόχου.

!

Οι µέτοχοι ασκούν τα δικαιώµατα τους σε σχέση µε τη ∆ιοίκηση της Τράπεζας µόνο µέσω των Γενικών
Συνελεύσεων.

!

Οι µέτοχοι έχουν δικαίωµα προτίµησης σε κάθε µελλοντική αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της
Τράπεζας ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στο υφιστάµενο µετοχικό κεφάλαιο. Το δικαίωµα αυτό µπορεί
να περιοριστεί ή να αποκλειστεί µόνο σύµφωνα µε τη διάταξη του Νόµου και του Καταστατικού.
Αναφορικά µε τον αποκλεισµό των δικαιωµάτων προτίµησης των υφιστάµενων µετόχων του
Προτείνοντος για την εν λόγω έκδοση, απαιτείται έγκριση από τους µετόχους του Προτείνοντος µε
Ειδικό Ψήφισµα, η εξασφάλιση του οποίου απαιτεί πλειοψηφία τουλάχιστο του 75% των
παρευρισκόµενων και, στην περίπτωση που ζητηθεί ψηφοφορία των ψήφων, των παρευρισκοµένων
(είτε αυτοπροσώπως, είτε µέσω αντιπροσώπου) και ψηφιζόντων µετόχων του Προτείνοντος στην
Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

!

Οι δανειστές των µετόχων σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να προκαλέσουν την κατάσχεση
οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Τράπεζας, ούτε να αναµιχθούν κατά οποιοδήποτε τρόπο
στη διοίκηση ή τη διαχείρισή της.

!

Τηρουµένων των διατάξεων 66 και 67 του Καταστατικού, κάθε µετοχή παρέχει δικαίωµα µιας ψήφου.
Αν υπάρχουν από κοινού κάτοχοι µετοχών, τότε γίνεται δεκτή η ψήφος του αρχαιοτέρου που ψηφίζει.

!

Κάθε µέτοχος δικαιούται να µετέχει στη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Τράπεζας είτε
αυτοπροσώπως, είτε µέσω πληρεξουσίου αντιπροσώπου, τηρουµένων πάντοτε των διατάξεων του
Καταστατικού της Τράπεζας.

!

Κάθε µέτοχος δικαιούται να λάβει, εφόσον το ζητήσει, αντίγραφο του τελευταίου ισολογισµού της
Τράπεζας και της έκθεσης των ελεγκτών που επισυνάπτεται στον ισολογισµό.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι η έκδοση των Νέων Μετοχών δεν υπόκειται σε καµία διοικητική ή άλλη άδεια από
αρµόδια αρχή, ενώ σύµφωνα µε το κυπριακό δίκαιο, η αύξηση κεφαλαίου µε εισφορά σε είδος δεν διέπεται
από κάποια ειδική διαδικασία (π.χ., αποτίµησης εισφορών κ.ο.κ.).
∆εν υπάρχουν δεσµευτικές προσφορές εξαγοράς για το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Κατά την
τελευταία και την τρέχουσα χρήση δεν υπήρξαν δηµόσιες προτάσεις για την εξαγορά του µετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας.
Σηµειώνεται ότι δεν υπάρχουν συγκεκριµένες ρήτρες εξαγοράς ή ρήτρες µετατροπής. Σε περιπτώσεις
υποβολής δηµόσιας πρότασης εξαγοράς ή συγχώνευσης ισχύουν οι σχετικοί Κανονισµοί (1997-2006) των
περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων οι οποίοι περιέχουν πρόνοιες για την ίση µεταχείριση
των µετόχων. Ισχύουν επίσης σχετικές πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου Κεφ.113 της Κύπρου σε
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περίπτωση απόκτησης ποσοστού πέραν του 90% όπου δυνατόν να ενεργοποιούνται πρόνοιες για
υποχρεωτική απόκτηση του εναποµείναντος ποσοστού.
5.7
5.7.1

Συµµετοχή στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Σύµφωνα µε τον περί της ∆ιακίνησης Κεφαλαίων Νόµο (115(Ι)/2003) της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας ο οποίος
τέθηκε σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία προσχώρησης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου
2004, δεν υπάρχουν περιορισµοί στη διακίνηση κεφαλαίων και τις πληρωµές από και προς την Κύπρο, µε
ορισµένες µόνο εξαιρέσεις οι οποίες προβλέπονται στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με βάση τον περί της ∆ιακίνησης Κεφαλαίων Νόµο και σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού Συµβουλίου, η
διενέργεια άµεσων επενδύσεων στην Κύπρο σε εταιρείες εισηγµένες στο Χ.Α.Κ. από κατοίκους κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών είναι ελεύθερη.
5.7.2

ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Με βάση το άρθρο 17 (Ι) του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόµου του 1997 της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας,
απαγορεύεται σε οποιοδήποτε είτε µε συνεργάτη ή συνεργάτες να έχει τον έλεγχο οποιασδήποτε τράπεζας
που συστάθηκε στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία ή της µητρικής της εταιρείας, εκτός αν εξασφαλίσει
προηγουµένως γραπτή έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Σηµειώνεται ότι «έλεγχος» σηµαίνει
(i) την ιδιοκτησία του 10% ή περισσότερο των ψήφων σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση εταιρείας ή της
µητρικής της εταιρείας, ή (ii) την ικανότητα προσώπου να ορίζει µε οποιοδήποτε τρόπο την εκλογή της
πλειοψηφίας των συµβούλων της εταιρείας ή της µητρικής της εταιρείας.
5.8

Λόγοι Έκδοσης

Η έκδοση των Νέων Μετοχών πραγµατοποιείται ώστε οι Νέες Μετοχές να δοθούν ως αντάλλαγµα προς
τους αποδέκτες των ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών Προτάσεων, όπως περιγράφονται στο Μέρος 5.3.
5.9

Κεφάλαιο Κίνησης, Ίδια Κεφάλαια και Χρέος

Κατά την άποψη της Εταιρείας, το κεφάλαιο κίνησής της επαρκεί για τις τρέχουσες δραστηριότητές της.
Σύµφωνα µε τις ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας κατά τις 31 ∆εκεµβρίου
2005 και σύµφωνα µε στοιχεία κατά τις 30 Σεπτεµβρίου 2006 τα ίδια κεφάλαια και το χρέος της Εταιρείας
είχαν ως ακολούθως:
30/09/2006

31/12/2005

£ ’000

£ ’000

Μετοχικό κεφάλαιο

178.732

153.648

Αποθεµατικά

286.497

193.191

38.820

35.735

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

504.049

382.574

∆ανειακό Κεφάλαιο

437.230

213.154

86,7%

55,7%

173.141

171.833

12,8%

11,9%

Ίδια Κεφάλαια

Συµφέρον µειοψηφίας

Λόγος ∆ανειακού Κεφαλαίου / Ίδια Κεφάλαια
Οµολογιακό ∆άνειο σε ευρώ
∆είκτης κεφαλαιακής επάρκειας
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5.10 Φορολογικό Καθεστώς και Φορολογία Μερισµάτων
Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου ισχύουν οι πιο κάτω διατάξεις σύµφωνα µε τους
περί Φορολογίας Νόµους. Νοείται ότι σε περίπτωση διαφοροποίησης της νοµοθεσίας θα ισχύουν οι
εκάστοτε νέες διατάξεις.
5.10.1 Για Κυπρίους Επενδυτές και Κυπριακή Εταιρεία
Φορολογικό Καθεστώς για την Εταιρεία
Σύµφωνα µε τον περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµο N118(I)/2002 (όπως τροποποιήθηκε) που ισχύει
η
από την 1 Ιανουαρίου 2003, τα φορολογητέα κέρδη της Εταιρείας υπόκεινται σε εταιρικό φόρο µε
συντελεστή 10%.
Εάν το εισόδηµα εταιρείας από τόκους δεν προκύπτει από τη συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησής της ή δεν
συνδέεται στενά µε τη συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησής της, υπόκειται σε έκτακτη αµυντική εισφορά µε
συντελεστή 10%. Σε αυτή την περίπτωση το εισόδηµα εταιρείας από τόκους απαλλάσσεται κατά 50% από
τον εταιρικό φόρο εισοδήµατος.
Το εισόδηµα εταιρείας από ενοίκια υπόκειται σε έκτακτη αµυντική εισφορά µε συντελεστή 3% επί του
ποσού των ακαθάριστων ενοικίων µειωµένων κατά 25%.
Το κέρδος σε άλλες χώρες όπου δραστηριοποιείται ο Όµιλος υπόκειται σε φορολογία µε συντελεστές που
ισχύουν στις χώρες αυτές.
Φορολογικó Καθεστώς για τον Επενδυτή
Σηµειώνεται ότι η φορολογική αντιµετώπιση των εισοδηµάτων του κάθε επενδυτή συναρτάται από
διάφορες παραµέτρους και στοιχεία, και εναπόκειται στους επενδυτές να ζητήσουν εξειδικευµένη
φορολογική συµβουλή.
Λογιζόµενη ∆ιανοµή
Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άµυνα Νόµου Ν117(Ι)/2002 (όπως
η
τροποποιήθηκε) που ισχύει από την 1 Ιανουαρίου 2003, εταιρεία η οποία είναι κάτοικος στην Κύπρο,
λογίζεται ότι διανέµει 70% των λογιστικών κερδών της µετά τη φορολογία (όπως προσαρµόζονται µε βάση
τη νοµοθεσία), υπό µορφή µερισµάτων, κατά το τέλος της περιόδου των δύο ετών από το τέλος του
φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται και αποδίδει έκτακτη εισφορά για την άµυνα σε
συντελεστή 15% επί του λογιζόµενου µερίσµατος που αναλογεί σε µετόχους (φυσικά πρόσωπα ή
εταιρείες), που είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου.
Το ποσό των λογιζόµενων µερισµάτων µειώνεται µε οποιοδήποτε πραγµατικό µέρισµα διανέµεται στη
διάρκεια του έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται (προµέρισµα) και των δύο ετών από το τέλος του
φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται.
Σε περίπτωση που πληρώνεται πραγµατικό µέρισµα µετά την παρέλευση των δύο ετών, οποιοδήποτε
ποσό λογιζόµενης διανοµής µερίσµατος µειώνει το πραγµατικό µέρισµα επί του οποίου παρακρατείται
έκτακτη εισφορά.
Φορολογία Μερισµάτων - Κύπριοι Επενδυτές
Μερίσµατα που προέρχονται από εταιρεία που είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου εξαιρούνται από τη
φορολογία αν καταβάλλονται σε άλλη εταιρεία, ενώ υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά για την άµυνα µε
συντελεστή 15% αν καταβάλλονται σε φυσικό πρόσωπο φορολογικό κάτοικο της Κύπρου. Η εταιρεία που
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πληρώνει µέρισµα οφείλει να παρακρατήσει την έκτακτη αµυντική εισφορά κατά την πληρωµή του
µερίσµατος και να την καταβάλει στις φορολογικές αρχές.
Φορολογία Μερισµάτων - Ξένοι Επενδυτές
Μερίσµατα που προέρχονται από εταιρεία που είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου και καταβάλλονται σε
µη φορολογικό κάτοικο Κύπρου (εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο) απαλλάσσονται της φορολογίας στην
Κύπρο. Εάν τα κέρδη από τα οποία λαµβάνεται το µέρισµα έχουν σε οποιοδήποτε στάδιο υποστεί
λογιζόµενη διανοµή, η έκτακτη εισφορά που καταβλήθηκε λόγω της λογιζόµενης διανοµής που αναλογεί
στο µέρισµα που λαµβάνεται από το µη φορολογικό κάτοικο Κύπρου (εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο),
επιστρέφεται, ύστερα από αίτηση του µετόχου.
Κέρδη από πώληση µετοχών εταιρειών
Με βάση τον περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµο N118(I)/2002 (όπως τροποποιήθηκε), τα κέρδη από
την πώληση τίτλων (περιλαµβανοµένων οποιωνδήποτε µετοχών) εξαιρούνται της φορολογίας εισοδήµατος.
Με βάση τον περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόµο Ν52/80, όπως τροποποιήθηκε, υπόκειται σε
φορολογία το κέρδος από την πώληση µετοχών εταιρειών που κατέχουν ακίνητη ιδιοκτησία στην Κύπρο.
Όµως το κέρδος από την πώληση µετοχών εισηγµένων σε οποιοδήποτε αναγνωρισµένο χρηµατιστήριο
εξαιρείται τέτοιας φορολογίας.
Ειδικό Τέλος επί Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών
Τηρουµένων των διατάξεων του περί Επιβολής Ειδικού Τέλους επί των Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών
η
Νόµου του 1999 (η ισχύς της νοµοθεσίας είναι από την 1 Ιανουαρίου 2000 µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2007),
επί των συναλλαγών που καθορίζονται στον Πίνακα και καταρτίζονται µε βάση τους Κανόνες
∆ιαπραγµάτευσης Αξιών (Ηλεκτρονικού Συστήµατος) του 1999 ή άλλως πως στο Χρηµατιστήριο, ή
ανακοινώνονται προς το Χρηµατιστήριο, επιβάλλεται ειδικό τέλος συναλλαγής µε βάση τους φορολογικούς
συντελεστές. Το ποσό που αντιστοιχεί στο ειδικό τέλος συναλλαγής βαρύνει τον πωλητή ή το πρόσωπο
που ανακοινώνει τη συναλλαγή, αναλόγως της περίπτωσης.
Ο φορολογικός συντελεστής του ειδικού τέλους συναλλαγής καθορίζεται σε 0,15% στην περίπτωση που ο
πωλητής του τίτλου ή το πρόσωπο που ανακοινώνει τη συναλλαγή είναι είτε νοµικό, είτε φυσικό πρόσωπο.
Το τέλος υπολογίζεται ως ακολούθως:
1) Στην περίπτωση συναλλαγής που καταρτίζεται στο Χρηµατιστήριο, πάνω στο ποσό της αξίας της
χρηµατιστηριακής συναλλαγής,
2) Στην περίπτωση οποιασδήποτε άλλης συναλλαγής που καθορίζεται στον Πίνακα και ανακοινώνεται στο
Χρηµατιστήριο δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 23 των Περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου
Νόµων 1993 µέχρι 1999, πάνω στη συνολική αξία των τίτλων κατά την ηµέρα ανακοίνωσης της
συναλλαγής στο Χρηµατιστήριο µε βάση την τιµή κλεισίµατος των τίτλων την ηµέρα της ανακοίνωσης, ή αν
δεν υπάρχει τέτοια τιµή µε βάση την τελευταία υπάρχουσα τιµή ή µε βάση τη δηλωθείσα τιµή, οποιαδήποτε
από τις πιο πάνω τιµές είναι η υψηλότερη.
5.10.2 Για Ελλαδίτες επενδυτές
Φορολογία Μερισµάτων
Μερίσµατα που προέρχονται από εταιρεία που είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου και καταβάλλονται σε
µη κάτοικο Κύπρου (εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο), δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε παρακράτηση φόρου
στην πηγή. Τα εισοδήµατα αυτά υπόκεινται σε φόρο εισοδήµατος στην Ελλάδα µε τις εκάστοτε ισχύουσες
γενικές διατάξεις (ανάλογα µε το αν ο επενδυτής είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο). Κατά τον
επαναπατρισµό, η µεσολαβούσα ελληνική τράπεζα παρακρατεί φόρο 20% ο οποίος πιστώνεται στον ετήσιο
φόρο εισοδήµατος (κατά την προφορική ερµηνεία των φορολογικών αρχών, ο φόρος αυτός δεν καλύπτεται
από τις συµβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας). Σηµειώνεται ότι οι πρόνοιες της λογιζόµενης διανοµής
δεν εφαρµόζονται όταν ο µέτοχος είναι µη φορολογικός κάτοικος Κύπρου ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή όχι
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σύµβασης για αποφυγή διπλής φορολογίας µεταξύ της Κύπρου και της χώρας της οποίας ο µέτοχος που
λαµβάνει το µέρισµα είναι φορολογικός κάτοικος.
Φορολογία Πλεονάσµατος Κέρδους από διάθεση τίτλων εισηγµένων στο Χ.Α.
Tο κέρδος από διάθεση τίτλων εισηγµένων στο Χ.Α. εξαιρείται του φόρου εισοδήµατος για φορολογικούς
κατοίκους Ελλάδας. Το κέρδος αυτό είναι πλήρως απαλλασσόµενο του φόρου εισοδήµατος για επενδυτές
φυσικά πρόσωπα ενώ για επενδυτές νοµικά πρόσωπα καταχωρείται σε λογαριασµό ειδικού αποθεµατικού
και φορολογείται κατά τη διανοµή ή κεφαλαιοποίηση του (ισχύων συντελεστής: 29% για τη χρήση 2006 και
25% από τη χρήση 2007 και εξής). Επίσης, οποιαδήποτε κεφαλαιουχικά κέρδη προκύπτουν από διάθεση
τίτλων εισηγµένων στο Χ.Α. εξαιρούνται του φόρου κεφαλαιουχικών κερδών στην Ελλάδα.
Φόρος Πώλησης επί Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών που διενεργούνται στο Χ.Α.
η

Σύµφωνα µε το Νόµο 3296/2004 ο οποίος ισχύει από την 1 Ιανουαρίου 2005 «Νόµος για τη φορολογία
Εισοδήµατος» της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, επιβάλλεται φόρος πώλησης που βαρύνει τον πωλητή ή το
πρόσωπο που ανακοινώνει τη συναλλαγή, αναλόγως της περίπτωσης. Συγκεκριµένα, ο συντελεστής του
φόρου πώλησης καθορίζεται σε 0,15% τόσο στην περίπτωση που ο πωλητής του τίτλου ή το πρόσωπο
που ανακοινώνει τη συναλλαγή είναι νοµικό πρόσωπο, όσο και στην περίπτωση που ο πωλητής του τίτλου
ή το πρόσωπο που ανακοινώνει τη συναλλαγή είναι φυσικό πρόσωπο.
Η καταβολή του φόρου πώλησης επί των συναλλαγών που διεκπεραιώνονται µέσω του αποθετηρίου
τίτλων του Χρηµατιστηρίου γίνεται κατά το χρόνο που καταρτίζεται η συναλλαγή. Σε ό,τι αφορά τις
συναλλαγές που καταρτίζονται εκτός του Χρηµατιστηρίου, ο χρόνος καταβολής και ο µηχανισµός
είσπραξης του φόρου πώλησης δεν καλύπτονται ευθέως από τις υφιστάµενες διατάξεις και θα πρέπει να
καθορισθούν µε ρυθµίσεις από τις αρµόδιες αρχές της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας.
5.11 Υφιστάµενοι Μέτοχοι και Παρούσα Έκδοση
Σηµειώνεται ότι η παρούσα έκδοση και η παραχώρηση των Νέων Μετοχών προς τους αποδέκτες των
∆ηµοσίων και Ιδιωτικών Προτάσεων αφορά νέους τίτλους και δεν αφορά οποιαδήποτε πώληση
υφιστάµενων τίτλων. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τα ψηφίσµατα που εγκρίθηκαν από την Έκτακτη Γενική
Συνέλευση των µετόχων στις 31 Οκτωβρίου 2006 οι υφιστάµενοι µέτοχοι ενέκριναν την αύξηση του
ονοµαστικού µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και την έκδοση των Νέων Μετοχών προς τους αποδέκτες
των ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών Προτάσεων µε την παραίτησή τους από τα προτιµησιακά τους δικαιώµατα.
∆εν υπάρχουν οποιεσδήποτε συµφωνίες σε σχέση µε διακράτηση µετοχών από υφιστάµενους ή νέους
µετόχους.
5.12 Επίπτωση σε Θέµατα ∆ιασποράς (Dilution)
Λόγω του ότι οι Νέες Μετοχές προσφέρονται προς όλους τους αποδέκτες των ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών
Προτάσεων και επειδή οι υφιστάµενοι µέτοχοι έχουν παραιτηθεί από τα προτιµησιακά τους δικαιώµατα, η
διασπορά ενδέχεται να διαφοροποιηθεί από τα σηµερινά επίπεδα, όπως και τα ποσοστά συµµετοχής των
υφιστάµενων µετόχων, ανάλογα µε την εξέλιξη αποδοχής των ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών Προτάσεων. Στην
περίπτωση που οι ∆ηµόσιες και Ιδιωτικές Προτάσεις γίνουν πλήρως αποδεκτές, τότε τα ποσοστά των
υφισταµένων µετόχων θα µειωθούν µε παράγοντα της τάξης του 56,6%.
5.13 ∆απάνες της Έκδοσης
Τα συνολικά έξοδα της Έκδοσης, συµπεριλαµβανοµένων των επαγγελµατικών αµοιβών που θα
καταβληθούν στους ελεγκτές, νοµικούς συµβούλους, συµβούλους έκδοσης, που συµπεριλαµβάνουν τους
συµβούλους εξωτερικού σχετικά µε τις Προαιρετικές ∆ηµόσιες Προτάσεις, τα δικαιώµατα προς το Χ.Α.Κ και
το Χ.Α., τα δικαιώµατα προς τις Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου και της Ελλάδας, εκτυπωτικά,
διαφηµιστικά, κ.λπ., υπολογίζονται σε £6,7εκ., περίπου.
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5.14 Συµπληρωµατικές Πληροφορίες
Η Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ ενεργεί ως Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης και ως
Σύµβουλος Έκδοσης.
Στο παρόν σηµείωµα κινητής αξίας δεν παρέχονται δηλώσεις άλλων εµπειρογνωµόνων ή τρίτων µερών και
δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία που έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας, εκτός όπως αναφέρεται
στο Μέρος 3.
Το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο διέπεται και ερµηνεύεται µε βάση τους Νόµους της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας
και δικαιοδοσία για την επίλυση οποιασδήποτε δικαστικής διαφοράς που ήθελε προκύψει θα έχει το
Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λευκωσίας.
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Το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Marfin Popular Bank Public Co Limited υπογράφηκε από τους
ακόλουθους ∆ιοικητικούς Συµβούλους της Marfin Popular Bank Public Co Limited, οι οποίοι
δηλώνουν ότι αφού έλαβαν κάθε εύλογο µέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται
στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και δεν
υπάρχουν παραλείψεις που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενό του:

Νεοκλής Λυσάνδρου, Πρόεδρος

Ανδρέας Βγενόπουλος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Χρίστος Στυλιανίδης, Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Μιχάλης Λούης, Μέλος ∆ιοικητικού Συµβουλίου
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Το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Marfin Popular Bank Public Co Limited υπογράφηκε από τον
Ανάδοχο Υπεύθυνο Σύνταξης του Ενηµερωτικού ∆ελτίου Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσια
Εταιρεία Λίµιτεδ, ο οποίος δηλώνει ότι αφού έλαβε κάθε εύλογο µέτρο για το σκοπό αυτό, οι
πληροφορίες που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο είναι, εξ όσων γνωρίζει, σύµφωνες µε την
πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το
περιεχόµενό του:

Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ

Οι παρακάτω ορισµοί ισχύουν για το σύνολο του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, εκτός όπου το κείµενο
απαιτεί διαφορετικά:
“Αλλοδαποί Μέτοχοι”:

Άτοµα που διαµένουν, έχουν την ιθαγένεια ή είναι πολίτες, σε χώρες
εκτός της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας.

“∆ήλωση Αποδοχής”:

Σηµαίνει τη δήλωση αποδοχής, στην οποία προβαίνει κάθε µέτοχος
που επιθυµεί να αποδεχθεί τις ∆ηµόσιες Προτάσεις.

“∆ηµόσιες Προτάσεις”:

Σηµαίνει την Προαιρετική ∆ηµόσια Πρόταση της Marfin Popular Bank
ηµεροµηνίας 19 Σεπτεµβρίου 2006 για την απόκτηση µέχρι και του
100% των µετοχών της Marfin Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών,
συµπεριλαµβανοµένων των µετοχών που θα προκύψουν από τη
µετατροπή οµολογιών, καθώς και των µετοχών που θα προκύψουν από
την εξάσκηση των δικαιωµάτων προαιρέσεως αγοράς µετοχών (stock
options) και οι οποίες θα έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση στο Χ.Α.
πριν από τη λήξη της περιόδου αποδοχής της Προαιρετικής ∆ηµόσιας
Πρότασης, µε αντάλλαγµα 5,7570 µετοχές της Marfin Popular Bank για
κάθε µετοχή της Marfin Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών, και την
Προαιρετική ∆ηµόσια Πρόταση της Marfin Popular Bank ηµεροµηνίας
19 Σεπτεµβρίου 2006 για την απόκτηση µέχρι και του 100% των
µετοχών, κοινών και προνοµιούχων, καθώς και του 100% των
µετατρέψιµων οµολογιών της Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε. µε αντάλλαγµα
1,2090 µετοχές της Marfin Popular Bank για κάθε µετοχή, κοινή και
προνοµιούχα, και για κάθε µετατρέψιµη οµολογία της Εγνατίας
Τράπεζας Α.Ε..

“∆ιοικητικό Συµβούλιο” ή
“Συµβούλιο” ή “∆.Σ.”:

Σηµαίνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας.

“Εγνατία” ή “Εγνατία Τράπεζα” ή
“όµιλος Εγνατία”:

Σηµαίνει την Εγνατία Τράπεζα Α.Ε. και τις εξαρτηµένες εταιρείες της.

“Έκδοση”:

Σηµαίνει την παρούσα έκδοση Νέων Μετοχών που θα προκύψει από τις
αποδοχές των ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών Προτάσεων.

“Ενηµερωτικό ∆ελτίο”:

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

“Εξαιρούµενες Χώρες”:

Oι Ηνωµένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Νότιος Αφρική, ή
οποιαδήποτε άλλη χώρα στην οποία σύµφωνα µε τους νόµους της, οι
Προαιρετικές ∆ηµόσιες Προτάσεις δεν επιτρέπεται να απευθύνονται
άµεσα ή έµµεσα, µε ταχυδροµείο ή άλλα µέσα και η διενέργεια των
∆ηµοσίων Προτάσεων ή ταχυδρόµηση / διανοµή του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου είναι παράνοµη ή αποτελεί παραβίαση
οποιασδήποτε εφαρµοστέας νοµοθεσίας, κανόνα ή κανονισµού.

“Ιδιωτικές Προτάσεις”:

Σηµαίνει την Ιδιωτική Πρόταση της Marfin Popular Bank που θα
υποβληθεί για την απόκτηση µέχρι και του 19,79% των µετοχών της
Λαϊκής Τράπεζας (Ελλάς) Α.Ε., τις οποίες δεν κατέχει η Marfin Popular
Bank, µε αντάλλαγµα 14,9962 µετοχές της Marfin Popular Bank για
κάθε µετοχή της Λαϊκής Τράπεζας (Ελλάς) Α.Ε., και την Ιδιωτική
Πρόταση της Marfin Popular Bank προς τους δικαιούχους δικαιωµάτων
προαιρέσεως αγοράς µετοχών (stock options) της εταιρείας Marfin
Financial Group A.E. Συµµετοχών, οι οποίοι θα εξασκήσουν τα
δικαιώµατά τους και θα αποδεχθούν την Ιδιωτική Πρόταση της Marfin
Popular Bank µε αντάλλαγµα 5,7570 µετοχές της Marfin Popular Bank
για κάθε µετοχή της Marfin Financial Group Α.Ε. Συµµετοχών.

“Κάτοχοι Μετοχών” ή “Μέτοχοι”:

Σηµαίνει τους εκάστοτε µετόχους της Tράπεζας
εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Μετόχων της Τράπεζας.
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“Λαϊκή Επενδυτική”:

Σηµαίνει τη Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ.

“Marfin Popular Bank” ή “Τράπεζα” ή
“Εταιρεία” ή “Eκδότης” ή “Eκδότρια” ή
“Προτείνων“:

Σηµαίνει τη Marfin Popular Bank Public Co Limited (πρώην «Λαϊκή
Κυπριακή Τράπεζα ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ»).

“Marfin” ή “όµιλος Marfin”:

Σηµαίνει τη Marfin Financial Group A.E. Συµµετοχών και τις
εξαρτηµένες εταιρείες της.

“Μέλος του Χρηµατιστηρίου Αξιών
Κύπρου”:

Σηµαίνει χρηµατιστή, χρηµατιστηριακή εταιρεία, Kυπριακή Εταιρεία
Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Κ.Ε.Π.Ε.Υ.) ή οµόρρυθµη εταιρεία
χρηµατιστών που είναι εγγεγραµµένος/η στο Μητρώο Μελών του
Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου.

“Μητρώο Μετόχων”:

Σηµαίνει το µητρώο κατόχων Μετοχών που τηρείται στο Κεντρικό
Αποθετήριο του Χ.Α.Κ..

“Νέες Μετοχές”:

Σηµαίνει τις νέες µετοχές της Marfin Popular Bank ονοµαστικής αξίας
£0,50 που θα προκύψουν σύµφωνα µε την παρούσα Έκδοση.

“Όµιλος” ή “Όµιλος Marfin Popular
Bank”:

Σηµαίνει τη Marfin Popular Bank Public Co Limited και τις εξαρτηµένες
εταιρείες της.

“Πληροφοριακά ∆ελτία”:

Σηµαίνει τα Πληροφοριακά ∆ελτία που συντάχθηκαν σχετικά µε τις
∆ηµόσιες Προτάσεις.

“Υφιστάµενες Μετοχές”:

Σηµαίνει τις υφιστάµενες µετοχές της Marfin Popular Bank ονοµαστικής
αξίας £0,50 που είναι εισηγµένες στο Χ.Α.Κ..

“Χ.Α.”

Σηµαίνει το Χρηµατιστήριο Αθηνών.

“Χ.Α.Κ.”:

Σηµαίνει το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου.
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