ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΑΤΞΖΖ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ €1,8 ΓΗ. ΜΔ ΔΚΓΟΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΠΡΟΣΗΜΖΖ
ΚΑΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΞΗΧΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΗ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ (I) ΣΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ
ΠΡΟΣΗΜΖΖ ΚΑΗ (II) ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΤΝΖΘΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΠΟΤ ΘΑ ΠΡΟΚΤΦΟΤΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΚΖΖ ΣΧΝ
ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΠΡΟΣΗΜΖΖ. Δ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΚΑΣΟΥΟΤ ΤΝΖΘΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ
ΑΡΥΔΗΟΤ ΘΑ ΔΚΓΟΘΟΤΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΠΡΟΣΗΜΖΖ Δ ΑΝΑΛΟΓΗΑ ΔΝΑ (1) ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΠΡΟΣΗΜΖΖ ΓΗΑ ΚΑΘΔ
ΜΗΑ (1) ΜΔΣΟΥΖ ΠΟΤ ΘΑ ΚΑΣΔΥΟΤΝ. ΚΑΘΔ ΔΞΗ (6) ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΠΡΟΣΗΜΖΖ ΠΟΤ ΘΑ ΑΚΟΤΝΣΑΗ ΜΔ
ΤΝΟΛΗΚΖ ΣΗΜΖ ΑΚΖΖ €6,70 ΘΑ ΜΔΣΑΣΡΔΠΟΝΣΑΗ Δ 67 ΠΛΖΡΧ ΠΛΖΡΧΘΔΗΔ ΝΔΔ ΤΝΖΘΔΗ ΜΔΣΟΥΔ
(ΖΣΟΗ €0,10 ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΖ). ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΠΡΟΣΗΜΖΖ ΘΑ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΑΠΟΚΣΖΘΟΤΝ ΚΑΗ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ
ΣΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ ΣΟΤ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΞΗΧΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΗ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ. ΣΑ
ΜΖ ΑΚΖΘΔΝΣΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΠΡΟΣΗΜΖΖ ΘΑ ΔΥΟΤΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΠΡΟΔΓΓΡΑΦΖ ΟΗ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ ΜΔΣΟΥΟΗ ΚΑΗ
ΣΑ ΠΡΟΧΠΑ ΠΟΤ ΘΑ ΑΠΟΚΣΖΟΤΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΠΡΟΣΗΜΖΖ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ ΣΟΤ ΣΟ
ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΞΗΧΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΗ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ. ΔΠΗΖ, ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΠΡΟΔΓΓΡΑΦΖ ΘΑ
ΔΥΟΤΝ ΚΑΗ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΟΗ ΔΠΔΝΓΤΣΔ ΟΗ ΟΠΟΗΟΗ ΓΔΝ ΘΑ ΔΗΝΑΗ ΚΑΣΟΥΟΗ ΟΠΟΗΟΤΓΖΠΟΣΔ ΑΡΗΘΜΟΤ
ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΠΡΟΣΗΜΖΖ.
ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΑΝΣΑΛΛΑΓΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΧΝ ΑΞΗΟΓΡΑΦΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΔΚΓΟΔΧΝ 2008
(CBPCS), 2009 (CPBCB) ΚΑΗ 2010 (CPBCC) («ΔΠΗΛΔΞΗΜΑ ΑΞΗΟΓΡΑΦΑ») ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΞΗΑ €737.753.000 ΜΔ ΝΔΔ
ΤΝΖΘΔΗ ΜΔΣΟΥΔ Ή/ΚΑΗ ΝΔΑ ΑΞΗΟΓΡΑΦΑ ΔΝΗΥΤΜΔΝΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ («ΑΔΚ») ΚΑΣ’ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤ ΚΑΣΟΥΟΤ
ΣΟΤ, ΚΑΗ ΔΗΑΓΧΓΖ (I) ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΞΗΧΝ ΚΤΠΡΟΤ ΣΧΝ AEK ΠΟΤ ΘΑ ΠΡΟΚΤΦΟΤΝ ΑΠΟ ΣΖΝ
ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΑΝΣΑΛΛΑΓΖ (II) ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΞΗΧΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΗ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΧΝ
ΝΔΧΝ ΤΝΖΘΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΠΟΤ ΘΑ ΠΡΟΚΤΦΟΤΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΝΣΑΛΛΑΓΖ. ΟΗ ΚΑΣΟΥΟΗ ΔΠΗΛΔΞΗΜΧΝ
ΑΞΗΟΓΡΑΦΧΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΑΝΣΑΛΛΑΞΟΤΝ ΜΔΡΟ Ή ΟΛΑ ΣΑ ΑΞΗΟΓΡΑΦΑ ΣΟΤ ΣΖΝ ΟΝΟΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤ
ΑΞΗΑ (€1.000 ΔΚΑΣΟ) ΚΑΣ’ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤ (I) ΜΔ ΑΔΚ ΔΝΑΝΣΗ ΑΝΣΗΣΟΗΥΖ ΟΝΟΜΑΣΗΚΖ ΑΞΗΑ (€1.000)
Ή/ΚΑΗ (II) ΝΔΔ ΤΝΖΘΔΗ ΜΔΣΟΥΔ ΟΝΟΜΑΣΗΚΖ ΑΞΗΑ €0,10 ΜΔ ΣΗΜΖ ΔΚΓΟΖ €0,10 ΔΚΑΣΖ. Ο ΜΔΓΗΣΟ
ΑΡΗΘΜΟ ΝΔΧΝ ΤΝΖΘΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΚΑΗ ΝΔΧΝ ΑΔΚ ΠΟΤ ΘΑ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΠΡΟΚΤΦΟΤΝ ΑΠΟ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ
ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΑΝΣΑΛΛΑΓΖ ΔΗΝΑΗ 3.688.765.000 (€368.876.500) ΚΑΗ 737.753 (€737.753.000) ΑΝΣΗΣΟΗΥΑ. Δ
ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΤΠΔΡΚΑΛΤΦΖ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΧΝ €368.876.500 ΑΠΟ ΣΗ ΑΗΣΖΔΗ ΑΝΣΑΛΛΑΓΖ Δ ΜΔΣΟΥΔ ΠΟΤ
ΘΑ ΤΠΟΒΛΖΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΤ ΚΑΣΟΥΟΤ ΔΠΗΛΔΞΗΜΧΝ ΑΞΗΟΓΡΑΦΧΝ, ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΑΝΑΛΟΓΗΚΖ (PRO-RATA)
ΚΑΣΑΝΟΜΖ.
Ζ ΔΚΓΟΖ ΣΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΠΡΟΣΗΜΖΖ ΔΗΝΑΗ ΠΛΖΡΧ ΔΞΑΦΑΛΗΜΔΝΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΚΤΠΡΗΑΚΖ
ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ.
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ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ
(Σν παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν θαηαξηίζηεθε κε βάζε ηνλ πεξί Γεκφζηαο Πξνζθνξάο θαη Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ Νφκν ηνπ 2005,
κε βάζε ηνλ Καλνληζκφ 809/2004 ηεο Δπηηξνπήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο)

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

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

Γεκφζηα Πξνζθνξά γηα αχμεζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ €1,8 δηζ. κε έθδνζε Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο θαη εηζαγσγή ζην
Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ θαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ (i) ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο θαη (ii) ησλ λέσλ ζπλήζσλ κεηνρψλ
πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ άζθεζε ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο. ε φινπο ηνπο θαηφρνπο ζπλήζσλ κεηνρψλ θαηά ηελ
Hκεξνκελία Aξρείνπ ζα εθδνζνχλ Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο ζε αλαινγία έλα (1) Γηθαίσκα Πξνηίκεζεο γηα θάζε κία (1) κεηνρή πνπ
ζα θαηέρνπλ. Κάζε έμη (6) Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο πνπ ζα αζθνχληαη κε ζπλνιηθή ηηκή άζθεζεο €6,70 ζα κεηαηξέπνληαη ζε 67
πιήξσο πιεξσζείζεο ζπλήζεηο κεηνρέο (ήηνη €0,10 αλά κεηνρή). Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο ζα κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ θαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ηνπο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ θαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ. ηα κε αζθεζέληα
Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο ζα έρνπλ Γηθαίσκα Πξνεγγξαθήο νη δηθαηνχρνη κέηνρνη θαη ηα πξφζσπα πνπ ζα απνθηήζνπλ Γηθαηψκαηα
Πξνηίκεζεο θαηά ηελ δηαπξαγκάηεπζε ηνπο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ θαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ. Δπίζεο, Γηθαίσκα
Πξνεγγξαθήο ζα έρνπλ θαη ελδηαθεξφκελνη επελδπηέο νη νπνίνη δελ ζα είλαη θάηνρνη νπνηνπδήπνηε αξηζκνχ Γηθαησκάησλ
Πξνηίκεζεο. Οη Νέεο Μεηνρέο ΓΠ ζα εηζαρζνχλ ζην ΥΑΚ θαη ΥΑ, λννπκέλνπ φηη ιεθζεί ε ζρεηηθή έγθξηζε απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο.
Ζ έθδνζε ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο είλαη πιήξσο εμαζθαιηζκέλε απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία.
Πξνζθνξά γηα εζεινληηθή αληαιιαγή πθηζηάκελσλ αμηνγξάθσλ θεθαιαίνπ εθδφζεσλ 2008 (CPBCS), 2009 (CPBCB) θαη 2010
(CPBCC) («Δπηιέμηκα Αμηφγξαθα») ζπλνιηθήο αμίαο €737.753.000 κε ζπλήζεηο κεηνρέο θαη/ή λέα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ
Κεθαιαίνπ («ΑΔΚ») θαη‟ επηινγή ηνπ θαηφρνπ ηνπο, θαη εηζαγσγή (i) ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ ησλ λέσλ AEK πνπ ζα
πξνθχςνπλ απφ ηελ εζεινληηθή αληαιιαγή (ii) ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ θαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ ησλ λέσλ
ζπλήζσλ κεηνρψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ εζεινληηθή αληαιιαγή. Οη θάηνρνη Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ ζα κπνξνχλ λα ηα
αληαιιάμνπλ κέξνο ή φια ηα αμηφγξαθα ηνπο ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία (€1.000 έθαζην) θαη‟ επηινγή ηνπο (i) κε ΑΔΚ έλαληη
αληίζηνηρεο νλνκαζηηθήο αμίαο (€1.000) θαη/ή (ii) λέεο ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,10 κε ηηκή έθδνζεο €0,10 έθαζηε. Ο
κέγηζηνο αξηζκφο λέσλ ζπλήζσλ κεηνρψλ θαη λέσλ ΑΔΚ πνπ ζα κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηε δηαδηθαζία εζεινληηθήο
αληαιιαγήο είλαη 3.688.765.000 (€368.876.500) θαη 737.753 (€737.753.000) αληίζηνηρα. ε πεξίπησζε ππεξθάιπςεο ηνπ πνζνχ
ησλ €368.876.500 απφ ηηο αηηήζεηο αληαιιαγήο ζε κεηνρέο πνπ ζα ππνβιεζνχλ απφ ηνπο θαηφρνπο Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ, ζα
γίλεη αλαινγηθή (pro-rata) θαηαλνκή. Οη αηηήζεηο γηα εζεινληηθή αληαιιαγή κε ΑΔΚ ζα κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ κφλν ζε
πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ νινθιήξσζε ηεο έθδνζεο Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο θαη ηεο εζεινληηθήο αληαιιαγήο Δπηιέμηκσλ
Αμηνγξάθσλ κε Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο, ν δείθηεο θπξίσλ βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Σξάπεδαο, φπσο νξίδεηαη απφ ηελ
Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ, ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 7%. Έληππα απνδνρήο γηα ηελ πξνζθνξά γηα εζεινληηθή αληαιιαγή ζα
ζηαινχλ ζηνπο θαηφρνπο Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ πνπ ζα είλαη εγγεγξακκέλνη ηφζν ζην Κεληξηθφ Μεηξψν/Απνζεηήξην ηνπ
Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ φζν θαη ζην χζηεκα Άπισλ Σίηισλ (ΑΣ) ηεο Διιεληθά Υξεκαηηζηήξηα Α.Δ. (ΔΥΑΔ) ζηηο 30 Μαΐνπ
2012 («Ζκεξνκελία Αξρείνπ»). ζα Δπηιέμηκα Αμηφγξαθα δελ αληαιιαγνχλ κε ΑΔΚ ή/θαη κε Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο ζα
ζπλερίζνπλ λα έρνπλ ηα πθηζηάκελα ηνπο δηθαηψκαηα κε βάζε ηνπο φξνπο έθδνζήο ηνπο.

Δγθεθξηκέλν Μεηνρηθφ Κεθάιαην
€2.465.000.000,00 δηαηξεκέλν ζε 24.650.000.000 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,10 ε θάζε κία.
Δθδφζεθε θαη πιεξψζεθε πιήξσο
€161.111.055,80 δηαηξεκέλν ζε 1.611.110.558 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,10 ε θάζε κία.

α

Ζ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ είλαη ε 22 Μαΐνπ 2012

Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΚΤΠΡΟΤ ΔΝΔΚΡΗΝΔ ΣΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟΤ
ΓΔΛΣΗΟΤ ΜΟΝΟ ΟΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΣΟΤ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟΤ ΚΟΗΝΟΤ ΟΠΧ
ΑΤΣΔ ΚΑΘΟΡΗΕΟΝΣΑΗ ΜΔ ΒΑΖ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΗ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟΤ ΓΔΛΣΗΟΤ ΝΟΜΟ ΣΟΤ
2005 (Ν. 114(Η) /2005) ΚΑΗ ΜΔ ΒΑΖ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΗΜΟ 809/2004 ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ.
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Ζ έγθξηζε ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ δε ζπλεπάγεηαη παξφηξπλζε ή/θαη επελδπηηθή ζπκβνπιή πξνο ην
επελδπηηθφ θνηλφ γηα επέλδπζε ζηα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο, Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ, Γηθαηψκαηα Αγνξάο
Μεηνρψλ ή/θαη ζηηο κεηνρέο ηεο Cyprus Popular Bank Public Co Ltd («Σξάπεδα», «κηινο», «Δθδφηεο», «Δηαηξεία»
«CPB»). Πξηλ ηε ιήςε επελδπηηθήο απφθαζεο, ην επελδπηηθφ θνηλφ πξνηξέπεηαη λα ζπκβνπιεχεηαη ην ζχκβνπιν
επελδχζεψλ ηνπ.
Ζ Σξάπεδα αλαιακβάλεη ηελ πιήξε επζχλε γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξαηίζεληαη ζην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν θαη
βεβαηψλεη φηη απηέο είλαη ζχκθσλεο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη φηη δελ ππάξρνπλ παξαιείςεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα
αιινηψζνπλ ην πεξηερφκελφ ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ.
Τπεχζπλνη γηα ηε ζχληαμε θαη ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν είλαη νη
ππνγξάθνληεο Γηνηθεηηθνί χκβνπινη ηεο Cyprus Popular Bank Public Co Ltd, θ.θ. Μηράιεο αξξήο, Νενθιήο Λπζάλδξνπ,
Κσλζηαληίλνο Μπισλάο, Υξίζηνο ηπιηαλίδεο, Παλαγηψηε Κνπλλήο, Κξηο Παχινπ θαη ηέιηνο ηπιηαλνχ, νη νπνίνη
βεβαηψλνπλ φηη, έρνληαο ιάβεη θάζε εχινγν κέηξν γηα ην ζθνπφ απηφ, νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ είλαη, εμ
φζσλ γλσξίδνπλ, ζχκθσλεο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη δελ ππάξρνπλ παξαιείςεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αιινηψζνπλ ην
πεξηερφκελφ ηνπ.
Αλάδνρνο Τπεχζπλνο χληαμεο ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ είλαη ε Marfin CLR (Financial Services) Ltd. Ζ Cyprus Popular
Bank Public Co Ltd ελεξγεί σο Αλάδνρνο Τπεχζπλνο Δίζπξαμεο.
Ζ Κππξηαθή Γεκνθξαηία ελεξγεί σο Αλάδνρνο Έθδνζεο Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο.
Ζ Σξάπεδα έρεη πξνβεί ζηηο δένπζεο αηηήζεηο έηζη ψζηε (α) ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο Κχπξνπ σο ε αξκφδηα επνπηηθή
αξρή λα απνζηείιεη πηζηνπνηεηηθφ έγθξηζεο ζηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο Διιάδαο θαη ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, βάζεη ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 18 ηεο Οδεγίαο 2003/71/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ζην νπνίν λα
πηζηνπνηείηαη φηη ην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν θαηαξηίζηεθε ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2003/71/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, (β) ηα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο θαη νη Νέεο Μεηνρέο ΓΠ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ
άζθεζε ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο λα εηζαρζνχλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ θαη Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ, (γ) ηα
Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ λα εηζαρζνχλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ θαη νη Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο λα
εηζαρζνχλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ θαη Υξεκαηηζηήξην.
Ζ παξνχζα δεκφζηα πξνζθνξά δηελεξγείηαη απνθιεηζηηθά ζηελ Κχπξν, ζηελ Διιάδα θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, θαη
απεπζχλεηαη κφλν πξνο πξφζσπα ηα νπνία κπνξνχλ λα ηελ απνδερζνχλ λφκηκα. πγθεθξηκέλα, θαη πξνο ζπκκφξθσζε κε
ηε ζρεηηθή ρξεκαηηζηεξηαθή λνκνζεζία ησλ θξαηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα, ε παξνχζα δεκφζηα πξνζθνξά δελ
απεπζχλεηαη κε θαλέλα ηξφπν ή ηχπν (έγγξαθν ή άιιν), άκεζα ή έκκεζα, εληφο ή πξνο ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ηνλ
Καλαδά, ηελ Απζηξαιία, ηε Νφηην Αθξηθή, ηελ Ηαπσλία ή νπνηαδήπνηε άιιε ρψξα («Δμαηξνχκελεο Υψξεο»), ζηελ νπνία
ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο ηεο, ε δηελέξγεηα ηεο παξνχζαο δεκφζηαο πξνζθνξάο ή ε ηαρπδξφκεζε / δηαλνκή ηνπ
Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ είλαη παξάλνκε ή απνηειεί παξαβίαζε νπνηαζδήπνηε εθαξκνζηέαο λνκνζεζίαο, θαλφλα ή
θαλνληζκνχ. Γηα ην ιφγν απηφ, απαγνξεχεηαη αθ‟ ελφο ε απνζηνιή, δηαλνκή, ηαρπδξφκεζε ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν
πξνψζεζε αληηγξάθσλ ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ θαη θάζε πξνσζεηηθνχ θαη ζρεηηθνχ κε ηελ παξνχζα δεκφζηα
πξνζθνξά εγγξάθνπ ή άιινπ πιηθνχ απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν πξνο ή απφ Δμαηξνχκελεο Υψξεο θαη αθ‟ εηέξνπ ε
ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα έθδνζε, απφ θαηνίθνπο ησλ Δμαηξνχκελσλ Υσξψλ.
Πξφζσπν πνπ ιακβάλεη αληίγξαθν ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ ή / θαη ησλ εηδηθψλ εληχπσλ αίηεζεο γηα
ζπκκεηνρή ζηηο Δθδφζεηο ζε νπνηαδήπνηε ρψξα εθηφο ηεο Κχπξνπ, ηεο Διιάδαο θαη ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ δελ κπνξεί
λα ζεσξήζεη φηη ηνπ απεπζχλεηαη πξφηαζε, πξφζθιεζε ή πξνζθνξά, θαη δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα
ρξεζηκνπνηήζεη ηα έληππα αίηεζεο αλ, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο απηήο, απαγνξεχεηαη λα ηνπ ππνβιεζεί κία
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ηέηνηα πξφζθιεζε ή πξνζθνξά ή ρξήζε ησλ εληχπσλ αίηεζεο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν ή /
θαη ηπρφλ έληππα αίηεζεο πνπ δχλαηαη λα απνζηαινχλ ή/θαη λα ιεθζνχλ είλαη γηα πιεξνθνξηαθνχο ζθνπνχο κφλν.
Δίλαη απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ εθάζηνηε επελδπηή πνπ επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη ζηε Γεκφζηα Πξνζθνξά λα ελεκεξσζεί θαη
λα θξνληίζεη γηα ηελ πιήξε ηήξεζε ησλ λφκσλ ηεο ρψξαο ηνπ ζε ζρέζε κε ηε Γεκφζηα Πξνζθνξά. Αλ θάπνηνο επελδπηήο
ακθηβάιιεη γηα ηε ζέζε ηνπ, ζα πξέπεη λα ζπκβνπιεπηεί ηνλ επαγγεικαηία ζχκβνπιφ ηνπ ζηε ζρεηηθή αιινδαπή πεξηνρή
δηθαηνδνζίαο.
Σν παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν πεξηέρεη νξηζκέλεο πξνβιέςεηο γηα ην κέιινλ. Οη πξνβιέςεηο απηέο πξνζδηνξίδνληαη γεληθά
κε ηε ρξήζε φξσλ φπσο «πηζηεχεη», «αλακέλεη», «ελδέρεηαη», «ζα», «ζα πξέπεη», «κπνξεί», «ζα κπνξνχζε», «ζρεδηάδεη»
θαη άιινπο ζπγθξίζηκνπο φξνπο θαη ην αξλεηηθφ ησλ φξσλ απηψλ. Δθ θχζεσο νη πξνβιέςεηο απηέο εκπεξηέρνπλ θίλδπλν θαη
αβεβαηφηεηα θαη νη παξάγνληεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην πιαίζην ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ ζα
κπνξνχζαλ λα επηθέξνπλ ηειηθά απνηειέζκαηα θαη εμειίμεηο πνπ ζα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ απηέο πνπ εθθξάδνληαη ξεηά
ή ζησπεξά απφ ηηο ελ ιφγσ πξνβιέςεηο. Οη πξνβιέςεηο απηέο ππφθεηληαη ζε θηλδχλνπο, αβεβαηφηεηεο θαη ππνζέζεηο. Δλφςεη
ησλ θηλδχλσλ απηψλ, αβεβαηνηήησλ θαη ζεσξηψλ, νη πξνβιέςεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν
κπνξεί λα κελ πξαγκαηνπνηεζνχλ. Οπνηεζδήπνηε αλαθνξέο ζε ηάζεηο ή δξαζηεξηφηεηεο ηνπ παξειζφληνο δελ πξέπεη λα
εθιακβάλνληαη σο εγγχεζε φηη νη ηάζεηο ή δξαζηεξηφηεηεο απηέο ζα ζπλερηζζνχλ θαη ζην κέιινλ. Οη αλαγλψζηεο
πξνεηδνπνηνχληαη λα κελ βαζηζζνχλ πέξαλ ηνπ δένληνο ζε απηέο ηηο πξνβιέςεηο νη νπνίεο αθνξνχλ κφλν φζα
πξνβιέπνληαη ζήκεξα.
Ζ απφθαζε γηα πηζαλή επέλδπζε ζηα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο ή/θαη ζηα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ πνπ εθδίδνληαη
κε ηνλ παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν θαη σο εθ ηνχηνπ ζε κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ άζθεζε ησλ
Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο, ηηο λέεο κεηνρέο θαη ηα λέα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ πνπ δχλαηαη λα πξνθχςνπλ απφ
αληαιιαγή Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ, νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε ην ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζην παξφλ
Δλεκεξσηηθφ Γειηίν. Σέηνηα πηζαλή απφθαζε ζπλεπάγεηαη θηλδχλνπο νη νπνίνη πεξηγξάθνληαη ζηελ Δλφηεηα 2 ηνπ
παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ.
Δπηπξφζζεηα, νη θίλδπλνη θαη αβεβαηφηεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ Δλφηεηα 2 κπνξεί λα κελ είλαη νη κφλνη πνπ
ελδερνκέλσο λα αληηκεησπίζεη ν κηινο. Πξφζζεηνη θίλδπλνη θαη αβεβαηφηεηεο πνπ επί ηνπ παξφληνο δελ είλαη γλσζηνί, ή
πνπ ζεσξνχληαη επνπζηψδεηο, κπνξεί λα επηδξάζνπλ δπζκελψο ζηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ.
Οη επελδπηέο πνπ ρξεηάδνληαη νπνηεζδήπνηε δηεπθξηλίζεηο ή / θαη επεμεγήζεηο επί ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ κπνξνχλ λα
απεπζχλνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο:
• ην εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο Cyprus Popular Bank Public Co Ltd:
Σει.: 22 552000
Λεσθφξνο Λεκεζνχ 154, 2025 Λεπθσζία.
• ηνπο Γηεπζπληέο Έθδνζεο



Marfin CLR (Financial Services) Ltd* (Κχπξνο)

Δπελδπηηθή Σξάπεδα Διιάδνο Α.Δ. (Διιάδα)

Σει.: (+357) 22 367367

Σει.: (+30) 210 8173000

Λεσθφξνο Βχξσλνο 26, 1096 Λεπθσζία.

Κεθηζίαο 24Β, Μαξνχζη 15125, Αζήλα.

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

* Η Marfin CLR (Financial Services) Ltd είλαη θαη Αλάδνρνο Τπεχζπλνο χληαμεο ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ.
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1

ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ

Σν παξφλ πεξηιεπηηθφ ζεκείσκα έρεη ζπληαρζεί κε βάζε ηνλ πεξί Γεκφζηαο Πξνζθνξάο θαη Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ Νφκν ηνπ
2005 (Ν.114(Η)/2005) θαη κε βάζε ηνλ Καλνληζκφ 809/2004 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Πεξηιακβάλεη ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο
δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο ηεο «Cyprus Popular Bank Public Co Ltd» («Σξάπεδα», «κηινο»,
«Δθδφηεο», «Δηαηξεία» «CPB»). Πεξηιακβάλεη, επίζεο, ζπλνπηηθά ζηνηρεία (α) ηεο έθδνζεο θαη ηεο εηζαγσγήο ησλ Γηθαησκάησλ
Πξνηίκεζεο ηεο Σξάπεδαο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ («ΥΑΚ») θαη Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ («ΥΑ»), θαζψο θαη ησλ λέσλ
κεηνρψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ άζθεζε ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο (β) ηεο έθδνζεο θαη ηεο εηζαγσγήο Αμηνγξάθσλ
Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζην ΥΑΚ θαη (γ) ηεο έθδνζεο θαη εηζαγσγήο Νέσλ Μεηνρψλ Αληαιιαγήο ζην ΥΑΚ θαη ζην ΥΑ.
Σν παξφλ πεξηιεπηηθφ ζεκείσκα απνηειεί εηζαγσγή ζην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν. Δπηζεκαίλεηαη φηη κφλν ε κειέηε απηνχ ηνπ
πεξηιεπηηθνχ ζεκεηψκαηνο δελ είλαη επαξθήο γηα λα απνθηήζνπλ νη επελδπηέο κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηε ιήςε επελδπηηθήο
απφθαζεο. Χο εθ ηνχηνπ, νπνηαδήπνηε απφθαζε ζρεηηθά κε επέλδπζε (α) ζηα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο θαη ηηο κεηνρέο πνπ ζα
πξνθχςνπλ απφ ηελ άζθεζε ηνπο θαη (β) ζε Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο θαη ηα λέα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ πνπ
δχλαηαη λα πξνθχςνπλ απφ αληαιιαγή Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ, πξέπεη λα βαζίδεηαη ζην ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
πεξηέρνληαη ζην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν.
ε πεξίπησζε πνπ εγεξζεί ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ αμίσζε επελδπηή πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην
Δλεκεξσηηθφ Γειηίν, ηα ηπρφλ έμνδα κεηάθξαζεο ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ ζε ζρέζε κε ηελ φιε λνκηθή δηαδηθαζία
θέξεη ν ελάγσλ επελδπηήο.
Σα πξφζσπα πνπ ππέβαιαλ ηελ πεξίιεςε ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ θαη θάζε κεηάθξαζή ηνπ θαη δήηεζαλ ηε δεκνζίεπζε ή ηελ
θνηλνπνίεζή ηνπ, ππέρνπλ αζηηθή επζχλε, κφλν εάλ ην ελ ιφγσ ζεκείσκα είλαη παξαπιαλεηηθφ, αλαθξηβέο ή αληηθαηηθφ πξνο
άιια κέξε ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ.

1.1

Ζ Σξάπεδα

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

1.2

θνπνί

Οη θχξηνη ζθνπνί ηεο Σξάπεδαο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 3 ηνπ Ηδξπηηθνχ ηεο Δγγξάθνπ. ηνπο θχξηνπο ζθνπνχο ηεο
πεξηιακβάλνληαη, κεηαμχ άιισλ, ε ίδξπζε θαη δηεμαγσγή ηξαπεδηθψλ, ρξεκαηηζηεξηαθψλ θαη εκπνξηθψλ εξγαζηψλ πάζεο
θχζεσο, θαη ε ίδξπζε, ιεηηνπξγία θαη δηεχζπλζε ππνθαηαζηεκάησλ ζηελ Κχπξν θαη ζην εμσηεξηθφ. ηελ Σξάπεδα έρεη δνζεί
άδεηα γηα δηεμαγσγή ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ κε βάζε άδεηα πνπ ρνξεγήζεθε αξρηθά απφ ηνλ Διεγθηή Σξαπεδψλ ζηηο 25
Μαξηίνπ 1946, δπλάκεη ηνπ πεξί Σξαπεδηθψλ Δξγαζηψλ (Πξνζσξηλνί Πεξηνξηζκνί) Νφκνπ ηνπ 1939 θαη κεηέπεηηα απφ ηελ
Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ δπλάκεη ησλ πεξί Σξαπεδηθψλ Δξγαζηψλ Νφκσλ ηνπ 1997-2011.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βιέπε Δλφηεηα 4.20 ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ.
Σν Ηδξπηηθφ Έγγξαθν θαη Καηαζηαηηθφ ηεο CPB είλαη δηαζέζηκν γηα επηζεψξεζε ζηα θεληξηθά ηεο γξαθεία.

1.3

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ απαξηίδεηαη απφ ηνπο αθνινχζνπο:
 Μηράιεο αξξήο

Πξφεδξνο, Αλεμάξηεηνο Με Δθηειεζηηθφο χκβνπινο (δηνξίζηεθε χκβνπινο ζηηο
12.12.2011 θαη Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηελ 01.01.2012)

 Νενθιήο Λπζάλδξνπ

Αληηπξφεδξνο, Με Αλεμάξηεηνο Με Δθηειεζηηθφο χκβνπινο

 Κσλζηαληίλνο Μπισλάο

Αληηπξφεδξνο, Αλεμάξηεηνο Με Δθηειεζηηθφο χκβνπινο
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 Υξίζηνο ηπιηαλίδεο

Γηεπζχλσλ χκβνπινο Οκίινπ, Δθηειεζηηθφο χκβνπινο (δηνξίζηεθε Γηεπζχλσλ
χκβνπινο ηνπ Οκίινπ ζηηο 05.12.2011)

 Παλαγηψηεο Κνπλλήο

Αλαπιεξσηήο Γηεπζχλσλ χκβνπινο Οκίινπ, Δθηειεζηηθφο χκβνπινο

 Βαζίιεηνο Θενραξάθεο

Με Αλεμάξηεηνο Με Δθηειεζηηθφο χκβνπινο

 Πιάησλ Λαλίηεο

Με Αλεμάξηεηνο Με Δθηειεζηηθφο χκβνπινο

 Κξηο Παχινπ

Αλεμάξηεηνο Με Δθηειεζηηθφο χκβνπινο (δηνξίζηεθε ζηηο 12.12.2011)

 ηέιηνο ηπιηαλνχ

Με Αλεμάξηεηνο Με Δθηειεζηηθφο χκβνπινο

 Μάξθνο Φφξνο

Με Αλεμάξηεηνο Με Δθηειεζηηθφο χκβνπινο

 Fadel Al Ali

Με Αλεμάξηεηνο Με Δθηειεζηηθφο χκβνπινο

 Hesham Al Qassim

Αλεμάξηεηνο Με Δθηειεζηηθφο χκβνπινο

 Peter Baltussen

Με Αλεμάξηεηνο Με Δθηειεζηηθφο χκβνπινο (δηνξίζηεθε ζηηο 4.11.2011)

Ζ Σξάπεδα έρεη πηνζεηήζεη Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Δζσηεξηθνχο Καλνληζκνχο Λεηηνπξγίαο κε βάζε ηηο
πξφλνηεο ηνπ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ εθδφζεθε απφ ην ΥΑΚ.
Καηά ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ θαη ζε εθαξκνγή ησλ πξνλνηψλ ηνπ Γηαηάγκαηνο, βξίζθνληαλ ζε
εμέιημε δηεξγαζίεο γηα δηνξηζκφ εθπξνζψπσλ ηεο θππξηαθήο θπβέξλεζεο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.

1.4

Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Οκίινπ

Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Οκίινπ απαξηίδεηαη απφ ηνπο αθφινπζνπο:


Υξίζηνο ηπιηαλίδεο



Παλαγηψηεο Κνπλλήο



Ρνδνχια Υαηδεθπξηάθνπ



ακνπήι Γαπίδ



Αλλίηα Φηιηππίδνπ

1.5

Πξφεδξνο

Γξακκαηέαο, χκβνπινη θαη Δπίηξνπνο

Γξακκαηέαο:

ηέιηνο Υαηδετσζήθ

Γηεπζπληέο Έθδνζεο:

Marfin CLR (Financial Services) Ltd

Δπελδπηηθή Σξάπεδα Διιάδνο Α.Δ.

Marfin CLR House, Λεσθφξνο

Κεθηζίαο 24Β, Μαξνχζη 15125,

Βχξσλνο 26, 1096 Λεπθσζία

Αζήλα

Αλάδνρνο Τπεχζπλνο χληαμεο

Marfin CLR (Financial Services) Ltd

Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ:
Αλάδνρνο Τπεχζπλνο Δίζπξαμεο:

Cyprus Popular Bank Public Co Ltd

Αλάδνρνο Έθδνζεο Γηθαησκάησλ

Κππξηαθή Γεκνθξαηία

Πξνηίκεζεο:
Διεγθηέο:

Δπίηξνπνο (Trustee):

PricewaterhouseCoopers Limited

Grant Thornton (Cyprus) Limited

Julia House

Nimeli Court, Block C

Θεκηζηνθιή Γέξβε 3

Αγίνπ Νηθνιάνπ 41-49

1066 Λεπθσζία

2408 Λεπθσζία

Themis Nominees Limited
Λεσθφξνο Κπξηάθνπ Μάηζε 16,
νο

Eagle House, 10 φξνθνο
Άγ. Οκνινγεηέο, 1082 Λεπθσζία
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1.6

Δγγεγξακκέλν Γξαθείν

Δγγεγξακκέλν Γξαθείν θαη Γξαθείν
Γηνίθεζεο:

1.7

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

Μεηνρηθφ Κεθάιαην

Καηά ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, ην εγθεθξηκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Σξάπεδαο αλέξρεηαη ζε
2.465.000.000,00 δηαηξεκέλν ζε 24.650.000.000 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,10 ε θάζε κία, ελψ ην εθδνκέλν κεηνρηθφ
θεθάιαην ηεο Σξάπεδαο αλέξρεηαη ζε €161.111.055,80 δηαηξεκέλν ζε 1.611.110.558 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,10 ε
θάζε κία.

1.8

Πξνζσπηθφ Οκίινπ

Ο κηινο δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηνλ παξάγνληα αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηφζν κε ηελ πξφζιεςε πξνζνληνχρνπ
πξνζσπηθνχ, φζν θαη κε ηελ εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμή ηνπ.
Σν πξνζσπηθφ ηνπ Οκίινπ ζπκκεηέρεη ζε κεγάιν αξηζκφ ζεκηλαξίσλ ζηνπο ηνκείο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, θαη
αλάπηπμεο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ. Ζ εθπαίδεπζε γίλεηαη ηφζν ελδνυπεξεζηαθά, φζν θαη κε ζπκκεηνρέο ζε πξνγξάκκαηα
εθηφο ηνπ Οκίινπ.
Σν πξνζσπηθφ ηνπ Οκίινπ θαηά ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009, 2010 θαη 2011 είρε σο αθνινχζσο:
ΥΧΡΑ

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2009

Κχπξνο

2.530

2.599

2.614

Διιάδα

3.146

3.265

3.259

161

165

156

-

122

118

εξβία

389

461

462

Ρνπκαλία

377

369

358

Δζζνλία

39

46

47

1.212

1.228

1.332

Ρσζία

559

556

544

Μάιηα

763

802

759

11

7

-

9.187

9.620

9.649

Ζλσκέλν Βαζίιεην
Απζηξαιία

Οπθξαλία

Γξαθεία Αληηπξνζσπείαο
χλνιν

ηελ Κχπξν ζπκπεξηιακβάλνληαη, καδί κε ηελ Σξάπεδα θαη ηηο ζπγαηξηθέο, νη αξηζκνί ησλ θαζαξηζηξηψλ, ησλ ππαιιήισλ ηνπ Laiki Sporting
Club θαη ησλ επνρηθψλ. ηελ Κχπξν θαη ζηελ Ειιάδα δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ν αξηζκφο ππαιιήισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ. ηε
Μάιηα ζπκπεξηιακβάλεηαη ν αξηζκφο ησλ κειψλ πξνζσπηθνχ ηεο Malta Post (2011: 613 άηνκα).
ηηο 28 Φεβξνπαξίνπ, 2011, ε Σξάπεδα νινθιήξσζε ηε ζπκθσλία πψιεζεο ηνπ 85% ηεο Laiki Bank Australia Ltd (LBA) ζηελ Bank of
Beirut s.a.l. (BOB), κεηά απφ εμαζθάιηζε ηεο απαξαίηεηεο έγθξηζεο απφ ηελ BOB ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηνπ Ληβάλνπ.
ηηο 28 Δεθεκβξίνπ 2011 ε Σξάπεδα αλαθνίλσζε ηελ ππνγξαθή ζπκθσλίαο κε ηελ Οπθξαληθή εηαηξεία Ukrselhosprom PCF LLC πνπ αθνξά
ηελ πψιεζε ηνπ ζπλφινπ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο (70,54%) ζηελ ζπγαηξηθή ηεο Marfin Pank Eesti AS, έλαληη πνζνχ χςνπο €6,6 εθ., ε νπνία
νινθιεξψζεθε ζηηο 29 Μαξηίνπ 2012 κε ηε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ εγθξίζεσλ απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ, θαζψο θαη απφ ηηο
αξκφδηεο επνπηηθέο αξρέο ηεο Οπθξαλίαο θαη Εζζνλίαο. Σν θέξδνο απφ ηελ πψιεζε αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε €2,8 εθ..

Μέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, δελ πξνέθπςε νπζηψδεο κεηαβνιή ζηνπο πην πάλσ αξηζκνχο.
Ο κηινο ρξεζηκνπνηεί ειάρηζην αξηζκφ ππαιιήισλ κεξηθήο απαζρφιεζεο.
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ηηο 12 Ηαλνπαξίνπ 2012 ππνγξάθηεθε ε ζπιινγηθή ζχκβαζε κεηαμχ ηεο Έλσζεο Σξαπεδηθψλ Τπαιιήισλ Κχπξνπ (ΔΣΤΚ)
θαη ηνπ Κππξηαθνχ Δξγνδνηηθνχ πλδέζκνπ Σξαπεδψλ γηα ηα έηε 2011 - 2013. Κχξηα αιιαγή ηεο ζχκβαζεο είλαη ε
κεηαηξνπή ηνπ ζρεδίνπ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ζε ζρέδην θαζνξηζκέλεο εηζθνξάο κε κεληαίεο εηζθνξέο 14% απφ ηελ
Σξάπεδα θαη απφ 3% κέρξη 10% απφ ηνλ ππάιιειν επί ησλ κεληαίσλ απνιαβψλ. Ζ κεηαηξνπή ηνπ ζρεδίνπ δελ επεξεάδεη
κε θαλέλα ηξφπν ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 2011. Δπίζεο γηα ην 2012 θαη 2013 δελ ζα παξαρσξεζνχλ
ε

εηήζηεο πξνζαπμήζεηο θαη Απηφκαηε Σηκαξηζκηθή Αλαπξνζαξκνγή (ΑΣΑ). Σελ 1 Ηνπιίνπ 2012 νη ηξάπεδεο ζα εηζθέξνπλ
ζπλνιηθφ επηπξφζζεην εθάπαμ πνζφ χςνπο €1 εθ. ζην Σακείν Κνηλσληθψλ Παξνρψλ ηεο ΔΣΤΚ.
ην Ζλσκέλν Βαζίιεην ππάξρεη πξναηξεηηθφ Pension Plan ζην νπνίν ζπλεηζθέξνπλ ην πξνζσπηθφ θαη ε Σξάπεδα.
ηελ «Marfin Egnatia Bank» («MEB») ππάξρεη έλα αζθαιηζηηθφ πξφγξακκα εθάπαμ (defined contribution). Ζ ζπκκεηνρή
ησλ εξγαδνκέλσλ ζην πξφγξακκα απηφ είλαη πξναηξεηηθή θαη ζήκεξα ζπκκεηέρεη ζην πξφγξακκα απηφ πεξίπνπ ην 57% ηνπ
πξνζσπηθνχ ηεο ΜΔΒ. ζνη ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα, θαηαβάιινπλ νη ίδηνη πνζνζηφ 2,5% ηνπ κηθηνχ κεληαίνπ κηζζνχ
ηνπο θαη 2,5% θαηαβάιιεη ε Σξάπεδα.
Σν πξνζσπηθφ ηνπ Οκίινπ ζηελ Κχπξν, Διιάδα, Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη εξβία είλαη νξγαλσκέλν ζε ζπληερλίεο.
Με βάζε ην άξζξν 10 (ρέδην Αλαδηάξζξσζεο) ηνπ Γηαηάγκαηνο, φπσο παξαηίζεηαη ζηελ Δλφηεηα 7 ("Κξαηηθή ηήξημε") ζα
θαηαξηηζηεί θαη εθαξκνζηεί ζρέδην αλαδηάξζξσζεο πνπ ζα πεξηιάβεη κεηαμχ άιισλ πξφλνηεο γηα κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθψλ
θφζησλ θαη ησλ απνδνρψλ θαη σθειεκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ. Δηδηθφηεξα, πξνλνείηαη (α) ε κείσζε ησλ εμφδσλ
πξνζσπηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηνπιάρηζηνλ θαηά 10% ην 2012 θαη θαηά πξφζζεην ηνπιάρηζηνλ 8% ην 2013 (β) ε κείσζε ησλ
απνδνρψλ θαη σθειεκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ Κχπξν ζα αλέξρεηαη θαηά κέζνλ φξν ζην 12,5% ζε εηήζηα βάζε θαη ζα
εθαξκνζηεί θιηκαθσηά, θαηφπηλ δηαβνχιεπζεο κε ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο.

1.9

πλνπηηθέο Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ κηιν

Ο κηινο «Cyprus Popular Bank» παξέρεη έλα πιήξεο θάζκα ηξαπεδηθψλ θαη ζπλαθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ.
O κηινο επίζεο πξνζθέξεη αζθαιηζηηθέο ππεξεζίεο κέζσ ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο. Γξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Κχπξν, ζηελ
Διιάδα, ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ζην Guernsey, ζηε εξβία, ζηε Ρνπκαλία, ζηελ Οπθξαλία, ζηε Μάιηα θαη ζηε Ρσζία.
Κχξηα βάζε ηνπ Οκίινπ είλαη ε Κχπξνο φπνπ θαηέρεη κεξίδην αγνξάο κε πνζνζηφ 16,85% ησλ θαηαζέζεσλ θαη 16,25% ησλ
ρνξεγήζεσλ (Πεγή: ηνηρεία Οκίινπ, Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ (κε ζηνηρεία Γεθεκβξίνπ 2011, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ ζπλεξγαηηθψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ησλ Κέληξσλ Γηεζλψλ Δπηρεηξήζεσλ (IBUs)). Κχξηα πεγή εξγαζηψλ ηνπ
Οκίινπ είλαη ε Κχπξνο θαη ε Διιάδα. Καηά ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ίζρπαλ νη αθφινπζεο γεσγξαθηθέο πιεξνθνξίεο:
χλνιν
Έζνδα απφ

πεξηνπζηαθψλ

εξγαζίεο

ζηνηρείσλ

Υνξεγήζεηο

πειαηψλ

€ ‘000

€ ‘000

€ ‘000

€ ‘000

Κχπξνο

601.612

14.528.985

10.652.543

11.706.370

Διιάδα

292.887

15.934.151

11.808.374

6.753.484

Άιιεο ρψξεο

176.926

3.298.842

2.317.706

1.700.950

1.071.425

33.761.978

24.778.623

20.160.804

χλνιν

Ο κηινο εξγνδνηνχζε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ζπλνιηθά 9.187 άηνκα.
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Οη κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο δηαπξαγκαηεχνληαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ (Κχξηα Αγνξά) θαη ζην Υξεκαηηζηήξην
Αζελψλ (Κχξηα Αγνξά).

1.10 Ηζηνξηθή Αλαδξνκή θαη Βαζηθνί ηαζκνί ζηελ Δμέιημε ηνπ Οκίινπ
Οη εξγαζίεο ηεο Σξάπεδαο μεθίλεζαλ ην 1901 κε ηελ ίδξπζε ηνπ Λατθνχ Σακηεπηεξίνπ Λεκεζνχ. Σν Σακηεπηήξην εμειίρζεθε
ζε πιήξεο Σξαπεδηθφ Ίδξπκα θαη ελεγξάθε σο ε πξψηε δεκφζηα εηαηξεία ην 1924, κε αξηζκφ εγγξαθήο 1, νπφηε θαη
κεηνλνκάζηεθε ζε «Λατθή Σξάπεδα Λεκεζνχ Λίκηηεδ». Σν 1967 ε Σξάπεδα κεηνλνκάζηεθε ζε «Λατθή Κππξηαθή Σξάπεδα
Λίκηηεδ» θαη απφ ην 1969 νη δξαζηεξηφηεηέο ηεο επεθηάζεθαλ κε γνξγνχο ξπζκνχο ζε φιε ηελ Κχπξν. ηηο 26 Μαΐνπ 2004,
κεηνλνκάζηεθε ζε «Λατθή Κππξηαθή Σξάπεδα Γεκφζηα Δηαηξεία Λίκηηεδ», ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ
Νφκνπ, Κεθ.113, ηεο Κχπξνπ. ηηο 31 Οθησβξίνπ 2006, εγθξίζεθε απφ ηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ε
κεηνλνκαζία ηεο Σξάπεδαο ζε «Marfin Popular Bank Public Co Ltd». Σέινο, ζηηο 2 Απξηιίνπ 2012, εγθξίζεθε απφ ηελ
Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ε κεηνλνκαζία ηεο Σξάπεδαο ζε «Cyprus Popular Bank Public Co Ltd».
Βαζηθνί ηαζκνί:
1970

 Απφθηεζε πνζνζηνχ 20% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο απφ ηελ «Hongkong and Shanghai Banking
Corporation» («HSBC»).

1974

• Άξρηζε ε δηεζλήο επέθηαζε ηνπ Οκίινπ κε ην άλνηγκα ηνπ πξψηνπ θαηαζηήκαηνο ζην Λνλδίλν.

1982

 Δμαγνξά ησλ εξγαζηψλ ηεο ηξάπεδαο Grindlays ζηελ Κχπξν, ηεο κεγαιχηεξεο θαη αξραηφηεξεο μέλεο ηξάπεδαο
πνπ ιεηηνπξγνχζε ζην λεζί θαη ηξίηεο κεγαιχηεξεο ηξάπεδαο ζηελ Κχπξν.

1992

• Δπέθηαζε ζηελ Διιάδα κέζσ ηεο ζχζηαζεο αλεμάξηεηεο ηξάπεδαο, ηεο «Δπξσπατθή Λατθή Σξάπεδα»
(κεηνλνκάζηεθε ζε «Λατθή Σξάπεδα (Διιάο) Α.Δ.»), κε αξρηθή κεηνρηθή ζπκκεηνρή χςνπο 72%.

1995

• Λεηηνπξγία ηεο λέαο Δηαηξείαο Αζθαιεηψλ Εσήο «Cyprialife».
• Αγνξά λενθιαζηθνχ αξρνληηθνχ ζηε Λεσθφξν Βχξσλνο ζηε Λεπθσζία φπνπ ζηεγάζηεθε ε πνιχηηκε
Κππξνινγηθή Βηβιηνζήθε ηεο Σξάπεδαο, ε πιινγή χγρξνλεο Κππξηαθήο Σέρλεο, θαη νη ππεξεζίεο ηνπ
Πνιηηηζηηθνχ Κέληξνπ.

1996

• Δγθαίληα ηνπ Νένπ Γξαθείνπ Γηνίθεζεο ηνπ Οκίινπ ζηε Λεπθσζία.
• Λεηηνπξγία ηνπ πξψηνπ θαηαζηήκαηνο απηφκαηεο εμππεξέηεζεο ζηελ Κχπξν.

1998

• Ζ Σξάπεδα εηζάγεη πξψηε ηελ ππεξεζία Internet Banking ζηελ Κχπξν.

1999

• Γεκηνπξγία ηεο Λατθήο Σειεηξάπεδαο, ηνπ πξψηνπ θέληξνπ ηειεθσληθήο εμππεξέηεζεο ζηελ Κχπξν.
• Δμαγνξά νκίινπ ηεο Παλεπξσπατθήο Αζθαιηζηηθήο, εδξαηψλνληαο ηελ παξνπζία ηνπ Οκίινπ ζην ρψξν ησλ
αζθαιηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.

2000

• Λεηηνπξγία ηεο πξψηεο νινθιεξσκέλεο ειεθηξνληθήο ηξάπεδαο (Laiki eBank) ζηελ Κχπξν.

2001

• Ίδξπζε ζπγαηξηθήο ζηελ Απζηξαιία κε ηελ επσλπκία «Λατθή Σξάπεδα (Απζηξαιίαο) Λίκηηεδ».
• Λεηηνπξγία ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ζηελ Διιάδα.

2004

• Λεηηνπξγία ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ζηελ Απζηξαιία.

2005

• χζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηξάπεδαο ζην Guernsey κε ηελ επσλπκία «Laiki Bank (Guernsey) Limited».
• Δμαγνξά ηεο ζεξβηθήο ηξάπεδαο «Centrobanka a.d.», ε νπνία κεηνλνκάζηεθε ζε «Laiki Bank a.d.» θαη ζηε
ζπλέρεηα ζε «Marfin Bank JSC Belgrade».

2006

• πγρψλεπζε κε ηνπο ειιεληθνχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νκίινπο «Marfin Investment Group A.E. πκκεηνρψλ»
(MIG) (πξψελ «Marfin Financial Group») θαη «Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.», θαζψο θαη ιήςε απφθαζεο απφθηεζεο
πνζνζηνχ 100% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο «Λατθή Σξάπεδα (Διιάο) Α.Δ.».
• Μεηνλνκαζία ηεο Σξάπεδαο ζε «Marfin Popular Bank Public Co Ltd».

2007

• πκθσλία αγνξάο πνζνζηνχ 99,21% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο νπθξαληθήο «Marine Transport Bank»
(«ΜΣΒ») θαη ηξηψλ ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ
11
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κηζζψζεσλ.
• πκθσλία γηα απφθηεζε πνζνζηνχ 43% πεξίπνπ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο «Lombard Bank Malta Plc»
(«LBM»), ηεο ηξίηεο κεγαιχηεξεο ηξάπεδαο ηεο Μάιηαο.
2008

• Δμαγνξά πνζνζηνχ 50,04% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ηεο «OAO RPB - Holding», ζηελ νπνία αλήθνπλ ε ξσζηθή
ηξάπεδα «ΟOΟ Rossiysky Promyishlenny Bank (Rosprombank)», θαζψο θαη ε ζπγαηξηθή ηεο, «OOO RPB –
Leasing».
• Απφθηεζε πνζνζηνχ 50,12% ηεο «AS SBM Pank» (ε νπνία κεηνλνκάζηεθε ζε «Marfin Pank Eesti AS»),
εζζνληθήο ηξάπεδαο πνπ ιεηηνπξγεί κε 4 θαηαζηήκαηα.
• πκθσλία πψιεζεο ζηε ζπγαηξηθή εηαηξεία, «Λατθή Δπελδπηηθή Δ.Π.Δ.Τ. Γεκφζηα Δηαηξεία Ληδ», ηνπ ζπλφινπ
ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο «Egnatia Financial Services (Cyprus) Ltd», ην νπνίν είρε απνθηήζεη ε Σξάπεδα ηνλ
Ηνχλην ηνπ 2007.
• Τπνγξαθή ζπκθσλεηηθνχ κε ηε «Dubai Financial Group» γηα πψιεζε πξνο ηελ ηειεπηαία 53.532.184 κεηνρψλ
ηεο MIG.
• Οινθιεξψζεθε ε

δηαδηθαζία αλαδηνξγάλσζεο θαη

ζπγρψλεπζεο ηεο «Λατθήο Κππξηαθήο Σξάπεδαο

(Υξεκαηνδνηήζεηο) Ληδ» κε ηελ Σξάπεδα.
• πκθσλία καθξνρξφληαο ζπλεξγαζίαο κε ηε «CNP Assurances» κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ησλ αζθαιηζηηθψλ
εξγαζηψλ κέζσ ησλ ηξαπεδηθψλ δηθηχσλ ηεο Σξάπεδαο ζε Διιάδα θαη Κχπξν.
• Αχμεζε πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δζζνληθήο Σξάπεδαο «Marfin Pank Eesti AS» (πξψελ
«AS SBM PANK») ζην 53%.
2009

• Οινθιήξσζε ζπγρψλεπζεο ηεο «Λατθή Δπελδπηηθή Δ.Π.Δ.Τ. Γεκφζηα Δηαηξεία Ληδ» κε ηελ «CLR Capital Public
Ltd», δεκηνπξγψληαο έηζη ην κεγαιχηεξν φκηιν παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ Κχπξν
• Αιιαγή επσλπκίαο ηεο «Λατθή Δπελδπηηθή Δ.Π.Δ.Τ. Γεκφζηα Δηαηξεία Ληδ» ζε «Marfin CLR Public Co Ltd».
• Σα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ηεο Σξάπεδαο θαη ηεο ζπγαηξηθήο ηεο «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα» απνθάζηζαλ ηελ
έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζπγρψλεπζεο ησλ δχν ηξαπεδψλ.

2010

• πκπεξίιεςε ηεο Σξάπεδαο ζην Παλεπξσπατθφ Σεζη Αληνρήο 2010, πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή
Δπξσπατθψλ Αξρψλ Σξαπεδηθήο Δπνπηείαο (CEBS), ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (ECB)
θαη ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ.
• Σν θνξπθαίν δηεζλέο πεξηνδηθφ “The Banker” ησλ Financial Times απέλεηκε ζηε «Marfin Laiki Bank» ην βξαβείν
BANK OF THE YEAR 2010 γηα ηελ Κχπξν (Πεγή: www.thebanker.com). Δπηζεκαίλεηαη επίζεο πσο ε «Marfin
Laiki Bank» είλαη ε κφλε Κππξηαθή Σξάπεδα πνπ ην 2010, ηηκήζεθε κε ην Βξαβείν Αλαγλψξηζεο Πνηφηεηαο ηεο
JP Morgan Chase.

2011

• Οινθιήξσζε δηαζπλνξηαθήο ζπγρψλεπζεο «Cyprus Popular Bank Public Co Ltd» κε «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα
Α.Δ.». Απφ ηελ έλαξμε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζπγρψλεπζεο, ήηνη απφ 1.4.2011 ε Marfin Δγλαηία Σξάπεδα
ιεηηνπξγεί σο Τπνθαηάζηεκα ηεο Σξάπεδαο ζηελ Διιάδα.
• Οινθιήξσζε πψιεζεο ηνπ 85% ηεο Laiki Bank Australia Ltd (LBA) ζηελ Bank of Beirut s.a.l. (BOB) έλαληη
ζπλνιηθνχ αληηηίκνπ AUS$ 142,9εθ.(€103,2εθ.). Ζ Laiki Bank Australia Ltd έρεη κεηνλνκαζηεί ζε Beirut Hellenic
Bank Ltd.
• ηηο 31 Μαξηίνπ 2011 ε Σξάπεδα αλαθνίλσζε ηε ζχλαςε ζπκθσλίαο γηα ηελ εμαγνξά ηνπ ππνινίπνπ 49,96% ηεο
Ρσζηθήο ζπγαηξηθήο ηεο Closed Joint-Stock Company RPB Holding, κεηξηθήο εηαηξείαο ηεο Rossiysky
Promyishlenny Bank Company Ltd (“Rosprombank”), έλαληη ηηκήκαηνο €51,6 εθ.. Ζ ζπλαιιαγή απηή ζα απμήζεη
ηελ ζπκκεηνρή ηεο Σξάπεδαο ζηε Rosprombank ζε 99,93%. Ζ νινθιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο ηειεί ππφ ηελ
αίξεζε φισλ ησλ θαλνληζηηθψλ εγθξίζεσλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο Κχπξνπ θαη ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο.
• Ζ Cyprus Popular Bank γίλεηαη ε πξψηε Κππξηαθή Σξάπεδα κε παξνπζία ζηελ Κίλα, εγθαηληάδνληαο Γξαθείν
Αληηπξνζσπείαο ζην Πεθίλν.
• πκθσλία γηα πψιεζε ηνπ ζπλφινπ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Σξάπεδαο ζηελ ζπγαηξηθή ηεο ζηελ Δζζνλία, Marfin
Pank Eesti AS ζηελ Οπθξαληθή εηαηξεία Ukrselhosprom PCF LLC.

2012

• Οινθιήξσζε πψιεζεο ηνπ ζπλφινπ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Σξάπεδαο ζηελ ζπγαηξηθή ηεο ζηελ Δζζνλία, Marfin
Pank Eesti AS ζηελ Οπθξαληθή εηαηξεία Ukrselhosprom PCF LLC.
• Μεηνλνκαζία ηεο Σξάπεδαο ζε «Cyprus Popular Bank Public Co Ltd».
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• Έθδνζε ηνπ πεξί ηεο Αλαδνρήο ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο ηεο Cyprus Popular Bank Public Co Ltd ηνπ 2012
Γηαηάγκαηνο (Κ.Γ.Π. 182/2012) κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε ηεο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 17

εο

Μαΐνπ 2012, γηα ηελ αλαδνρή ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο ηεο έθδνζεο θεθαιαίνπ χςνπο ελφο δηζεθαηνκκπξίνπ
νθηαθφζησλ εθαηνκκπξίσλ επξψ (€1.800.000.000) απφ ηελ Σξάπεδα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο βάζεο
ηεο. Βιέπε θαη Δλφηεηα 7 ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ.

1.11 Κξαηηθή ηήξημε
Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη απφ ηα άξζξα 6, 7 θαη 14 ησλ πεξί ηεο Γηαρείξηζεο
Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Κξίζεσλ Νφκσλ ηνπ 2011 θαη 2012, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ θαη κε ηε
ζχκθσλε γλψκε απηήο, εμέδσζε ηo πεξί ηεο Αλαδνρήο ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο ηεο Cyprus Popular Bank Public Co
Ltd Γηάηαγκα ηνπ 2012.
Σν Γηάηαγκα ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, δειαδή ηελ 18

ε

Μαΐνπ 2012. εκεηψλεηαη πσο ε έγθξηζε ησλ φξσλ ηνπ Γηαηάγκαηνο ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.
Δπηιεγκέλα απνζπάζκαηα ηνπ ελ ιφγσ Γηαηάγκαηνο παξαηίζεληαη πην θάησ.
“Σθνπόο.
3. θνπφο ηνπ παξφληνο Δηαηάγκαηνο είλαη ε, ηεξνπκέλσλ ηπρφλ απαηηήζεσλ πνπ ήζειε ζέζεη ε Επξσπατθή Επηηξνπή,
πινπνίεζε ηεο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 17

εο

Μαΐνπ 2012, γηα ηελ αλαδνρή ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο

ηεο έθδνζεο θεθαιαίνπ χςνπο ελφο δηζεθαηνκκπξίνπ νθηαθφζησλ εθαηνκκπξίσλ επξψ (€1.800.000.000) απφ ηελ ηξάπεδα
γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο βάζεο απηήο.
Αλαδνρή ηωλ δηθαηωκάηωλ πξνηίκεζεο ηεο έθδνζεο θεθαιαίνπ.
4. (1) Η Δεκνθξαηία αλαιακβάλεη ηελ εμνινθιήξνπ αλαδνρή ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο ηεο έθδνζεο θεθαιαίνπ ηεο
ηξάπεδαο εθφζνλ κέρξη ηελ 25ε Μαΐνπ 2012, δεκνζηεπηεί ην ελεκεξσηηθφ δειηίν ηεο ηξάπεδαο.
(2) Σα δηθαηψκαηα πξνηίκεζεο εθδίδνληαη κε δηθαίσκα αγνξάο κεηνρψλ ην νπνίν εθδίδεηαη απφ ηε Δεκνθξαηία.
(4) Σα αδηάζεηα δηθαηψκαηα πξνηίκεζεο θαιχπηνληαη απφ ηε Δεκνθξαηία κε ηελ παξνρή θπβεξλεηηθψλ ρξενγξάθσλ
δηάξθεηαο ελφο έηνπο, ηα νπνία αλαλεψλνληαη απηφκαηα θαηά ηε ιήμε ηνπο.
Τηκή έθδνζεο ηωλ δηθαηωκάηωλ πξνηίκεζεο.
5.

(1) Η ηηκή έθδνζεο ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο, αλέξρεηαη ζηα € 0,10

Γηθαηώκαηα αγνξάο κεηνρώλ.
6.

(1) Tα δηθαηψκαηα πξνηίκεζεο πνπ απνθηήζεθαλ δπλάκεη ηεο ππνπαξαγξάθνπ (3) ηεο παξαγξάθνπ 4 εθδίδνληαη κε ηε
ρνξήγεζε απφ ηε Δεκνθξαηία πέληε δηθαησκάησλ αγνξάο κεηνρψλ (share warrants), θαη’ αλαινγία εμάζθεζεο (pro
rata).
(2) Κάζε δηθαίσκα αγνξάο κεηνρψλ είλαη δηάξθεηαο ελφο έηνπο θαη ζηελ πεξίπησζε κε εμάζθεζήο ηνπ παχεη λα ηζρχεη.
Σν πνζνζηφ εμάζθεζεο ησλ εηήζησλ δηθαησκάησλ αγνξάο κεηνρψλ έρεη σο εμήο:
ν

ν

ν

ν

ν

1 έηνο 20%, 2 έηνο 20%, 3 έηνο 20%, 4 έηνο 20%, 5 έηνο 20%.
(3) Η ηηκή ζηελ νπνία νη θάηνρνη εμαζθνχλ ην δηθαίσκα αγνξάο κεηνρψλ είλαη ε ηηκή έθδνζήο ηνπο απμαλνκέλε θαηά
9% εηεζίσο.
(4) Σα δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρψλ είλαη ειεχζεξα κεηαβηβάζηκα, δελ εηζάγνληαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ θαη
εγγξάθνληαη ζην Κεληξηθφ Μεηξψν ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ.
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Τηκή απόθηεζεο δηθαηωκάηωλ πξνηίκεζεο από ηε Γεκνθξαηία.
7. Η ηηκή απφθηεζεο ησλ αδηάζεησλ λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ Δεκνθξαηία αλέξρεηαη ζηα €0,10.
Καηαβνιή ηέινπο αλαδνρήο.
8.

Η ηξάπεδα θαηαβάιιεη ζηε Δεκνθξαηία ηέινο αλαδνρήο χςνπο 2% επί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ έθδνζεο κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ.

Τεξκαηηζκόο κέηξνπ ζηήξημεο.
9.

(1) Οη λέεο κεηνρέο πνπ έρεη απνθηήζεη ε Δεκνθξαηία δχλαηαη λα εμαγνξαζηνχλ εληφο πέληε εηψλ απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ
ηνπ παξφληνο Δηαηάγκαηνο απφ:
(α) ηνπο κεηφρνπο ηεο ηξάπεδαο κέζσ ηεο άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ αγνξάο κεηνρψλ,
(β) ηελ ηξάπεδα,
(γ) ηξίηνπο:
Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ε Δεκνθξαηία δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλά πάζα ζηηγκή λα πσιήζεη ηηο λέεο κεηνρέο πνπ απφθηεζε.
ε πεξίπησζε εμεχξεζεο ζηξαηεγηθνχ επελδπηή πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνο λα απνθηήζεη νιφθιεξν ή κέξνο ηεο
ζπκκεηνρήο ηεο Δεκνθξαηίαο, δίλεηαη ην δηθαίσκα πξψηεο επηινγήο ζηνπο πθηζηάκελνπο κεηφρνπο. Αλ απηνί δελ
απνδερηνχλ, ζα έρνπλ ην δηθαίσκα λα πσιήζνπλ καδί κε ηελ Δεκνθξαηία. Αλ ε Δεκνθξαηία πσιήζεη φιε ηελ κεηνρηθή
ηεο ζέζε ζε ζηξαηεγηθφ επελδπηή, κε ηνλ πην πάλσ ηξφπν, ηφηε φιεο νη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηα
δηθαηψκαηα αγνξάο παχνπλ λα πθίζηαληαη. Αλ ε Δεκνθξαηία πσιήζεη κέξνο ηεο κεηνρηθήο ηεο ζέζεο ζε ζηξαηεγηθφ
επελδπηή, κε ηνλ πην πάλσ ηξφπν, ηφηε φιεο νη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηα δηθαηψκαηα αγνξάο
αλαπξνζαξκφδνληαη αλαινγηθά:
(4) Η ηηκή ζηελ νπνία ε ηξάπεδα εμαγνξάδεη ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ λέσλ κεηνρψλ πνπ απνθηά ε Δεκνθξαηία είλαη ε
ηηκή έθδνζεο ησλ λέσλ κεηνρψλ, απμαλφκελε θαηά 5% εηεζίσο γηα θάζε ρξφλν απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ παξφληνο
Δηαηάγκαηνο.
(5) ηελ πεξίπησζε πψιεζεο ζε ηξίηνπο ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ησλ λέσλ κεηνρψλ πνπ ζα έρεη απνθηήζεη ε
Δεκνθξαηία, ε ηηκή δηάζεζεο ησλ κεηνρψλ απηψλ είλαη ε δίθαηε αμία ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπκθσλίαο πψιεζεο
κεηαμχ ηεο Δεκνθξαηίαο θαη ηνπ ηξίηνπ πξνζψπνπ ή πξνζψπσλ.

Σρέδην Αλαδηάξζξωζεο.
10. (1) Η ηξάπεδα κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Τπνπξγείνπ, ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο θαη ηεο Κνηλνβνπιεπηηθή Επηηξνπήο
Οηθνλνκηθψλ θαη Πξνυπνινγηζκνχ, δηνξίδεη εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο
Δηαηάγκαηνο, Αλεμάξηεην χκβνπιν ν νπνίνο εληφο 2 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία δηνξηζκνχ ηνπ ππνβάιιεη ζηελ
Κεληξηθή Σξάπεδα:
(α) ρέδην Αλαδηάξζξσζεο, ζην νπνίν πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα κέηξα ηα νπνία ε ηξάπεδα πξνηίζεηαη λα ιάβεη,
πξνο επίηεπμε, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ, ηεο δηαζθάιηζεο θαη ηεο ελίζρπζεο ηεο θεξεγγπφηεηάο ηεο, κέζσ ηεο
πεξαηηέξσ αχμεζεο θεθαιαίνπ ή/θαη απνθαηάζηαζεο ή ελίζρπζεο ηεο θεξδνθνξίαο ηεο, ηεο κείσζεο εμφδσλ ή θαη
θηλδχλσλ, ηεο ζηήξημεο απφ άιιεο εηαηξείεο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ή άιισο πσο.
(β) Λεπηνκεξέο ρξνλνδηάγξακκα εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ πνπ ε ηξάπεδα πξνηίζεηαη λα ιάβεη, κε ξεηή αλαθνξά ζην
ρξφλν, θαηά ηνλ νπνίν ε ηξάπεδα εθηηκά φηη δχλαηαη λα πξνβεί ζε εμαγνξά ησλ λέσλ κεηνρψλ ηηο νπνίεο ζα έρεη
απνθηήζεη ε Δεκνθξαηία.
(3) Σν ζπληνκφηεξν δπλαηφ, θαη ην αξγφηεξν εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ παξφληνο Δηαηάγκαηνο, ην
ρέδην Αλαδηάξζξσζεο ππνβάιιεηαη απφ ην Τπνπξγείν ζηελ Επξσπατθή Επηηξνπή πξνο έγθξηζε.
Όξνη θαη Πξνϋπνζέζεηο
11. (1) Ο Τπνπξγφο κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο θαη ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Επηηξνπήο Οηθνλνκηθψλ
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δηνξίδεη απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο Δηαηάγκαηνο, κέρξη πέληε κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο
ηξάπεδαο.
(2) Με ηε ζχκθσλε γλψκε δχν ηνπιάρηζην απφ ηα πέληε κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ δηνξίδνληαη απφ ηνλ
Τπνπξγφ, αζθείηαη δηθαίσκα αξλεζηθπξίαο ζε φιεο ηηο απνθάζεηο ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
(3) Με ηελ απφθηεζε λέσλ κεηνρψλ απφ ηε Δεκνθξαηία, ν Τπνπξγφο κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο
θαη ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Επηηξνπήο Οηθνλνκηθψλ δχλαηαη λα δηνξίδεη ηελ πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ Δηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ, αλεμαξηήησο ηνπ πνζνχ ζπκκεηνρήο ηεο Δεκνθξαηίαο ζηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή ηεο ηξάπεδαο.
(4) Σα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηα νπνία δηνξίδνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ, έρνπλ κεηαμχ άιισλ ηα αθφινπζα
δηθαηψκαηα:
(α) λα ζπγθαινχλ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο ηξάπεδαο,
(β) λα αλαβάιινπλ επί ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ηξάπεδαο,
πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ νδεγίεο απφ ηνλ Τπνπξγφ, ν νπνίνο δηαβνπιεχεηαη γηα ην ζθνπφ απηφ κε ηελ Κεληξηθή
Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ,
(γ) λα δηαθφπηνπλ ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ηξάπεδαο θαη λα ηηο αλαβάιινπλ ζχκθσλα κε ην
ζεκείν (β),
(δ) λα έρνπλ ειεχζεξε πξφζβαζε ζηα βηβιία θαη ζηνηρεία ηεο ηξάπεδαο, θαη
(ε) λα αζθνχλ ην δηθαίσκα αξλεζηθπξίαο ζηε ιήςε νπνηαζδήπνηε απφθαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο
ηξάπεδαο, βάζε ησλ πξνλνηψλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ (2) ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ παξφληνο Δηαηάγκαηνο.
(5) Η ηξάπεδα παξέρεη ζηνλ Τπνπξγφ νπνηαδήπνηε ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο απηφο ηεο δεηήζεη.
(6) Οπδεκία απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο ηξάπεδαο ηίζεηαη ζε ηζρχ πξνηνχ ηχρεη ηεο έγθξηζεο
ηνπ Τπνπξγνχ.
(7) Οη εηήζηεο απνδνρέο θαζελφο απφ ηα αθφινπζα πξφζσπα δελ ππεξβαίλνπλ ηεο εηήζηεο απνδνρέο Γεληθνχ
Δηεπζπληή, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζηνλ εθάζηνηε πεξί Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δεκνθξαηίαο Νφκν: Πξφεδξνο,
Δηεπζχλσλ χκβνπινο θαη ινηπά κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ηξάπεδαο, Γεληθνί Δηεπζπληέο ηεο ηξάπεδαο θαη
αλαπιεξσηέο απηψλ θαη νπνηνδήπνηε άιιν κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ.
(8) Οη πάζεο θχζεο κεηαβιεηέο απνδνρέο ησλ πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (7) θαηαξγνχληαη.
(9) Δελ επηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε κεξίζκαηνο ζηνπο κεηφρνπο ηεο ηξάπεδαο.
(10) Δελ επηηξέπεηαη ε αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ απφ ηελ ηξάπεδα, εθηφο κε βάζε ηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ 9.
(11) Απαγνξεχεηαη ε πιεξσκή νπνηνπδήπνηε ηφθνπ ή αλάθιεζε πξσηνβάζκησλ θαη δεπηεξνβάζκησλ θεθαιαίσλ εθηφο
αλ ε ηξάπεδα έρεη ιάβεη ηελ πξνγελέζηεξε έγθξηζε απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα θαη έρεη ζπκβνπιεπζεί ηελ Επξσπατθή
Επηηξνπή:
Ννείηαη φηη εμαηξνχληαη θεθάιαηα πνπ είλαη ζπκβαηά κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ.
(12) Η ηξάπεδα νθείιεη λα κελ αζθεί επηζεηηθέο εκπνξηθέο ζηξαηεγηθέο πεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαθήκηζεο ηεο ζηήξημεο
πνπ ιακβάλεη, ζε βάξνο ησλ αληαγσληζηψλ ηνπ πνπ δελ ηπγράλνπλ παξφκνηαο ζηήξημεο, νχησο ψζηε λα απνθεχγνληαη
αδηθαηνιφγεηεο ζηξεβιψζεηο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο αγνξάο. Εηδηθά ν κέζνο εηήζηνο ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ
ηζνινγηζκνχ ηεο ηξάπεδαο, δελ ζα ππεξβαίλεη ην 12,4% (κέζνο εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ κεγέζνπο ησλ
ηζνινγηζκψλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα ζηε Δεκνθξαηία θαηά ηελ πεξίνδν δέθα εηψλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο ζέζεο
ζε ηζρχ ηνπ παξφληνο Δηαηάγκαηνο).
(13) Η ηξάπεδα αλαιακβάλεη νπνηνδήπνηε θφζηνο ήζειε πξνθχςεη απφ ηελ εκπινθή ηεο Δεκνθξαηίαο ζηελ αλάιεςε
ηεο εμνινθιήξνπ αλαδνρήο ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο ηεο έθδνζεο θεθαιαίνπ ηεο ηξάπεδαο ή ηεο κεηέπεηηα
ζπκκεηνρήο ηεο ζην θεθάιαην απηήο:
Σπκκεηνρή ηεο Γεκνθξαηίαο ζηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή ηεο ηξάπεδαο
12. Επί ηεο δηα ηνπ παξφληνο Δηαηάγκαηνο ζπκκεηνρήο ηεο Δεκνθξαηίαο ζηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή ηεο ηξάπεδαο δελ
εθαξκφδνληαη νη αζχκβαηεο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Εηαηξεηψλ Νφκνπ, ηνπ πεξί Δεκνζίσλ Πξνηάζεσλ Εμαγνξάο Νφκνπ, ηνπ
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ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

πεξί Επελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Δξαζηεξηνηήησλ θαη Ρπζκηδφκελσλ Αγνξψλ Νφκνπ θαη νη αζχκβαηεο δηαηάμεηο ησλ
πεξί Αμηψλ θαη Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ Νφκσλ θαη ησλ Καλνληζκψλ θαη Καλνληζηηθψλ Δηαηάμεσλ πνπ
εθδφζεθαλ δπλάκεη απηνχ, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη."
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Γηάηαγκα, βιέπε Δλφηεηα 7.1.

1.12 Πξφζθαηεο Σάζεηο θαη Πξννπηηθέο
πσο αλαθέξεηαη ζηηο Δλφηεηεο 4.7 θαη 4.8.4, ε Σξάπεδα έρεη ππνζηεί ζεκαληηθέο δεκηέο ιφγσ (α) απνκείσζεο χςνπο
€2.331 εθ. ζην ραξηνθπιάθην ηνπ Οκίινπ ζε ΟΔΓ, αληηπξνζσπεχνληαο ην 76,4% νλνκαζηηθήο αμίαο €3.071 εθ. θαη
απνηέιεζκα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο (PSI+) (β) πξνβιέςεσλ γηα ην δαλεηαθφ ραξηνθπιάθην ζην δ‟ ηξίκελν
ηνπ 2011 €868 εθ. θαη ζην ζχλνιν ηνπ έηνπο 2011 €1.151 εθ. (ζε ζρέζε κε €266 εθ. ην 2010), απνηέιεζκα απηφβνπιεο
αλάζεζεο ζε δχν αλεμάξηεηνπο εμεηδηθεπκέλνπο νίθνπο πξναηξεηηθήο δηαγλσζηηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ θαη πνπ
αθνξνχλ θπξίσο ην ειιεληθφ ραξηνθπιάθην, θαη (γ) απνκείσζεο χςνπο €796 εθ. ζην δ‟ ηξίκελν ηνπ 2011 σο ζπλέπεηα ησλ
ζπλερηδφκελσλ δπζκελψλ καθξννηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ Διιάδα, απνηέιεζκα αλάζεζεο ζε
αλεμάξηεην εμεηδηθεπκέλν νίθν ηεο αλαζεψξεζεο ηεο ινγηζηηθήο ππεξαμίαο (Goodwill) πνπ πξνέθπςε απφ ηελ ηξηπιή
ζπγρψλεπζε ησλ ηξαπεδψλ Δγλαηία Σξάπεδα, Marfin Financial Group θαη Λατθήο Κππξηαθήο Σξάπεδαο ην 2006.
εκεηψλεηαη φηη ε απνκείσζε ηεο ππεξαμίαο δελ έρεη θακία επίπησζε ζηα επνπηηθά θεθάιαηα, ζχκθσλα κε ηηο θαλνληζηηθέο
ξπζκίζεηο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εθηηκά φηη ν κηινο παξακέλεη ζε ζέζε λα ρεηξηζηεί ηθαλνπνηεηηθά ηηο ζεκαληηθέο καθξννηθνλνκηθέο,
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη άιιεο ζνβαξέο αβεβαηφηεηεο πνπ έρνπλ πξνθχςεη ζηνπο γεσγξαθηθνχο ρψξνπο δξαζηεξηνπνίεζεο
ηεο Σξάπεδαο, θαη θπξίσο ζηελ Διιάδα, φπνπ έρεη θιηκαθσζεί ε θξίζε ηνπ Διιεληθνχ δεκνζίνπ ρξένπο, έρνπλ απμεζεί
ζεκαληηθά νη πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο ελψ έρεη πξνθχςεη κεγάιε απνκείσζε ηεο ινγηζηηθήο ππεξαμίαο. Οη
ζηξαηεγηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Οκίινπ είλαη νη αθφινπζεο:
 Ζ δηαηήξεζε θαη ε δηαζθάιηζε ηεο απαηηνπκέλεο ξεπζηφηεηαο.
 Ζ ζπκκφξθσζε κε ηνπο απαηηνχκελεο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο.
 Ζ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθήο απνδνηηθφηεηαο, κε θχξην άμνλα ηελ ζπγθξάηεζε εμφδσλ αιιά θαη ηελ κεγηζηνπνίεζε
εζφδσλ, φια ζε πιαίζην απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ησλ εκπιεθφκελσλ θηλδχλσλ.
 Ζ δεκηνπξγία πιαηζίνπ γηα επίηεπμε ηθαλνπνηεηηθήο επαλαιακβαλφκελεο θεξδνθνξίαο.
Αλαθνξηθά κε ηελ θεθαιαηαθή βάζε, πξνηεξαηφηεηα ζηελ παξνχζα θάζε είλαη ε ζπκκφξθσζε κε ηνπο απαηηνχκελνπο
δείθηεο ζχκθσλα κε ηελ άζθεζε ηεο Δπξσπατθήο Αξρήο Σξαπεδψλ κέζσ ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ θεθαιαηαθήο
ελίζρπζεο πνπ ππνβιήζεθε ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ, πνπ πεξηιακβάλεη, πέξαλ απφ ηελ άληιεζε θεθαιαίσλ
κέζσ έθδνζεο Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο θαη πξνηάζεηο αληαιιαγήο πθηζηάκελσλ αμηψλ, ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε
ζηαζκηζκέλσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ απνζεκαηηθψλ κε θέξδε. Παξάιιεια, ε Σξάπεδα ζηνρεχεη ζηελ
ζπκκφξθσζε κε ηηο απζηεξφηεξεο επνπηηθέο απαηηήζεηο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ, ζηελ ίδηα βάζε κέηξσλ, ζε
εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα.
εκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε επηζηνιή πνπ έιαβε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζηηο 27 Απξηιίνπ
2012, ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία επηβεβαίσζε ηελ δέζκεπζή ηεο γηα παξαρψξεζε ηεο αλαγθαίαο ζηήξημεο πξνο ηελ Σξάπεδα
γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ξεπζηφηεηαο, θεξεγγπφηεηαο θαη θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ψζηε ε Σξάπεδα λα ζπλερίζεη
λα ιεηηνπξγεί σο δξψζα ιεηηνπξγηθή επηρείξεζε.
Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη απφ ηα άξζξα 6, 7 θαη 14 ησλ πεξί ηεο Γηαρείξηζεο
Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Κξίζεσλ Νφκσλ ηνπ 2011 θαη 2012, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ θαη κε ηε
ζχκθσλε γλψκε απηήο, εμέδσζε ην πεξί ηεο Αλαδνρήο ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο ηεο Cyprus Popular Bank Public Co
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Ltd Γηάηαγκα ηνπ 2012. θνπφο ηνπ Γηαηάγκαηνο είλαη ε, ηεξνπκέλσλ ηπρφλ απαηηήζεσλ ήζειε ζέζεη ε Δπξσπατθή
Δπηηξνπή, πινπνίεζε ηεο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 17

εο

Μαΐνπ 2012, γηα ηελ αλαδνρή ησλ Γηθαησκάησλ

Πξνηίκεζεο ηεο έθδνζεο θεθαιαίνπ χςνπο ελφο δηζεθαηνκκπξίνπ νθηαθφζησλ εθαηνκκπξίσλ επξψ (€1.800.000.000) απφ
ηελ Σξάπεδα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο βάζεο ηεο. Οη ζεκαληηθνί φξνη ηεο αλαδνρήο παξνπζηάδνληαη ζηελ Δλφηεηα
1.18.3.
Σνλίδεηαη φηη ε δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ ηνπ Οκίινπ ζα γίλεηαη εληφο ησλ πιαηζίσλ ηνπ Γηαηάγκαηνο, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ
Δλφηεηα 7 ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ ("Κξαηηθή ηήξημε").

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

ΑΜΔΟ ΠΟΟΣΟ

ΔΜΜΔΟ ΠΟΟΣΟ

ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΟΟΣΟ

ΤΜΜΔΣΟΥΖ

ΤΜΜΔΣΟΥΖ

ΤΜΜΔΣΟΥΖ

Dubai Financial Limited Liability Company

18,69%

0,00%

18,69%

Marfin Investment Group Α.Δ. πκκεηνρψλ

9,49%

0,00%

9,49%

χλνιν (επί 1.611.110.558 κεηνρψλ)

28,18%

ινη νη κέηνρνη θαηέρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα ςήθνπ.
ηηο 15 Μαΐνπ 2012, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο κεηφρσλ αλεξρφηαλ ζε 93.488.

1.14 πλνπηηθά Δλνπνηεκέλα Οηθνλνκηθά ηνηρεία
Σα πην θάησ ζπλνπηηθά ζηνηρεία γηα ηα έηε 2009, 2010 θαη 2011 βαζίδνληαη ζηηο εηήζηεο ειεγκέλεο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ γηα ηα ππφ αλαθνξά έηε, νη νπνίεο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηα ΓΠΥΑ θαη έρνπλ δεκνζηεπζεί
φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ θππξηαθή λνκνζεζία. Ζ έθζεζε ησλ ειεγθηψλ ηεο Σξάπεδαο επί ησλ ελνπνηεκέλσλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ηα έηε 2009, 2010 θαη 2011 ήηαλ ρσξίο επηθχιαμε. Ζ έθζεζε ησλ ειεγθηψλ ηεο Σξάπεδαο επί
ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 πεξηιακβάλεη έκθαζε
ζέκαηνο ε νπνία επηζχξεη ηελ πξνζνρή ζηηο ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηα επνπηηθά θεθάιαηα ηνπ Οκίινπ απφ ηηο δεκηέο
απνκείσζεο απφ ηα Οκφινγα Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη απφ ην ραξηνθπιάθην ρνξεγήζεσλ, ζηηο πξνγξακκαηηζκέλεο
ελέξγεηεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηνπ Οκίινπ, ζηηο πθηζηάκελεο αβεβαηφηεηεο νη νπνίεο ζα
κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο εψο ηελ νινθιήξσζε
ηεο δηαδηθαζίαο αλαθεθαιαηνπνίεζεο θαη ηε δέζκεπζε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο λα παξάζρεη ηελ αλαγθαία ζηήξημε ζηελ
Σξάπεδα, αλ ρξεηαζηεί, γηα λα κπνξέζεη ε Σξάπεδα λα ζπλερίζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο σο δξψζα ιεηηνπξγηθή επηρείξεζε.
εκεηψλεηαη φηη, ηα ινγηζηηθά πξφηππα πνπ απαηηνχληαη κε βάζε ηνπο πεξί Αμηψλ θαη Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ Νφκνπο θαη Καλνληζκνχο είλαη ηα ΓΠΥΑ, ηα νπνία πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζπλάδνπλ κε ηηο απαηηήζεηο
ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, Κεθ.113, ηεο Κχπξνπ.
Οη εηήζηεο εθζέζεηο θαη νη ειεγκέλεο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Σξάπεδαο γηα ηα έηε πνπ έιεμαλ ζηηο 31
Γεθεκβξίνπ 2009, 2010 θαη 2011, είλαη δηαζέζηκεο γηα επηζεψξεζε ζην εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο Σξάπεδαο θαηά ηηο
ζπλήζεηο ψξεο εξγαζίαο ηεο Σξάπεδαο, ελψ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο
Σξάπεδαο, www.laiki.com („ρέζεηο κε Δπελδπηέο‟).
Οη κεηαβνιέο ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ Οκίινπ παξνπζηάδνληαη ζηελ Δλφηεηα 4.7.1.
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ΔΛΔΓΜΔΝΑ

ΔΛΔΓΜΔΝΑ

ΔΛΔΓΜΔΝΑ

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2009

€ ‘000

€ ‘000

€ ‘000

Καζαξά έζνδα απφ ηφθνπο

798.686

709.543

635.788

Καζαξά έζνδα απφ δηθαηψκαηα θαη πξνκήζεηεο

179.701

200.481

227.913

1.037.298

1.021.754

1.074.853

(Εεκηά)/θέξδνο πξηλ απφ ηε θνξνινγία

(4.100.784)

114.674

217.797

(Εεκηά)/θέξδνο έηνπο

(3.646.302)

89.228

170.379

(Εεκηά)/θέξδνο πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο ηεο Σξάπεδαο

(3.650.380)

87.080

173.872

(246,0)

10,0

20,8

Υνξεγήζεηο

24.778.623

26.417.333

25.082.163

χλνιν πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ

33.761.978

42.580.486

41.828.363

Καηαζέζεηο πειαηψλ

20.160.804

25.508.361

23.885.776

1.333.727

1.267.931

1.050.501

33.161.420

38.939.112

38.069.120

600.558

3.641.374

3.759.243

Έζνδα απφ εξγαζίεο

(Εεκηά)/θέξδνο αλά κεηνρή – γηα ηελ (δεκηά)/θέξδνο πνπ αλαινγεί ζηνπο
κεηφρνπο ηεο Σξάπεδαο- ζελη

Γαλεηαθφ θεθάιαην
χλνιν ππνρξεψζεσλ
χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, παξαηίζεληαη ζηνηρεία γηα ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε ηνπ Οκίινπ, θαζψο θαη ππνινγηζκνί ησλ
δεηθηψλ δαλεηαθνχ πξνο ίδηα θεθάιαηα.
ΔΛΔΓΜΔΝΑ

ΔΛΔΓΜΔΝΑ

ΔΛΔΓΜΔΝΑ

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2009

€ ‘000

€ ‘000

€ ‘000

Μεηνρηθφ θεθάιαην

1.369.444

834.799

720.930

Απνζεκαηηθφ απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην

2.334.583

2.252.897

2.179.146

(3.209.867)

447.815

735.846

πκθέξνλ κεηνςεθίαο

106.398

105.863

123.321

χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ

600.558

3.641.374

3.759.243

1.333.727

1.267.931

1.050.501

222,1%

34,8%

27,9%

Ίδηα Κεθάιαηα

Απνζεκαηηθά

Γαλεηαθφ Κεθάιαην
Λφγνο Γαλεηαθνχ Κεθαιαίνπ πξνο Ίδηα Κεθάιαηα1
1

Πεγή: Επεμεξγαζία νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηελ Σξάπεδα.

1.15 ηνηρεία γηα πλαιιαγέο κε πλδεδεκέλα Μέξε
Οη ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε θαηά ηα έηε 2009, 2010 θαη 2011, νη νπνίεο βεβαηψλεηαη φηη δηεμήρζεζαλ ζηε ζπλήζε
πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηεο Σξάπεδαο, κε ζπλήζεηο εκπνξηθνχο φξνπο θαη κεηά απφ έγθξηζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην,
παξαηίζεληαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα. Απφ ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ
Γειηίνπ δελ έρεη πξνθχςεη νπζηψδεο κεηαβνιή ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξαηίζεληαη ζρεηηθά κε ηηο ζπλαιιαγέο
ζπλδεδεκέλσλ πξνζψπσλ.
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ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΒΑΗΚΑ ΓΗΔΤΘΤΝΣΗΚΑ
ΣΔΛΔΥΖ

ΑΡΗΘΜΟ ΤΜΒΟΤΛΧΝ

ΔΛΔΓΜΔΝΑ

ΔΛΔΓΜΔΝΑ

ΔΛΔΓΜΔΝΑ

2011

2010

2009

€‘000

€‘000

€‘000

2011

2010

2009

3

2

2

395.169

323.610

307.732

10

12

11

5.201

12.721

9.073

13

14

13

400.370

336.331

316.805

18.238

12.653

12.926

418.608

348.984

329.731

32.169

39.420

38.418

2

1

-

32.171

39.421

38.418

ζηνηρείσλ ηνπ Οκίινπ

678

2.898

9

χλνιν πηζηψζεσλ

678

2.898

9

ππνρξεψζεσλ

451.457

391.303

368.158

Δκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο

466.610

426.975

406.041

Έζνδα απφ ηφθνπο

18.248

14.873

10.210

Καηαζέζεηο

22.382

33.559

119.118

569

993

3.238

Υνξεγήζεηο ζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ θαη ζπλδεδεκέλα πξφζσπα:
Πέξαλ ηνπ 1% ησλ θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ ηνπ Οκίινπ
Κάησ ηνπ 1% ησλ θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ ηνπ Οκίινπ

Υνξεγήζεηο ζε άιια βαζηθά δηεπζπληηθά
ζηειέρε θαη ζπλδεδεκέλα πξφζσπα

χλνιν Υνξεγήζεσλ
Δλδερφκελεο θαη αλεηιεκκέλεο
ππνρξεψζεηο γηα εγγπήζεηο θαη πηζηψζεηο:
Δγγπήζεηο ζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ θαη ζπλδεδεκέλα πξφζσπα:
Πέξαλ ηνπ 1% ησλ θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ ηνπ Οκίινπ
Κάησ ηνπ 1% ησλ θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ ηνπ Οκίινπ
χλνιν εγγπήζεσλ

Πηζηψζεηο ζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ θαη ζπλδεδεκέλα πξφζσπα:
Πέξαλ ηνπ 1% ησλ θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ

χλνιν δαλείσλ, ρνξεγήζεσλ θαη άιισλ

Έμνδα απφ ηφθνπο

Γελ ππάξρνπλ ελδερφκελεο θαη αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο πξνο άιια βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ Οκίινπ.
Οη εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο παξνπζηάδνληαη ζπζζσξεπκέλεο ζηνλ πην πάλσ πίλαθα θαη ζπλεπψο δχλαηαη θάπνηεο επί
κέξνπο ρνξεγήζεηο ή θαη άιιεο ππνρξεψζεηο λα κελ θαιχπηνληαη εμνινθιήξνπ κε εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο. Σν πνζφ ησλ
ρνξεγήζεσλ θαη άιισλ ππνρξεψζεσλ πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ εμαζθαιίζεηο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 αλέξρεηαη ζε
€95.401.000 (2010: €67.979.000).
19

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

Σα ζπλδεδεκέλα πξφζσπα πεξηιακβάλνπλ ηε ζχδπγν, ηα αλήιηθα ηέθλα θαζψο θαη εηαηξείεο ζηηο νπνίεο ηα βαζηθά
δηεπζπληηθά ζηειέρε θαηέρνπλ, άκεζα ή έκκεζα, ηνπιάρηζηνλ ην 20% ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ ζε γεληθή ζπλέιεπζε ή είλαη
δηνηθεηηθνί ζχκβνπινη ή έρνπλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηνλ έιεγρφ ηνπο.
Άιιεο ζπλαιιαγέο κε βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε
Καηά ην 2011, ν κηινο είζπξαμε πξνκήζεηεο απφ ρξεκαηηζηεξηαθέο πξάμεηο βαζηθψλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη ησλ
ζπλδεδεκέλσλ ηνπο πξνζψπσλ χςνπο €83.000 (2010: €194.000), πξνέβε ζε αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ χςνπο
€122.000 (2010: € 243.000) απφ εηαηξείεο ζπλδεδεκέλεο κε ηνλ φκηιν Λαλίηε θαη παξείρε ππεξεζίεο χςνπο €107.000 (2010:
κεδέλ) ζε εηαηξείεο ζπλδεδεκέλεο κε ηνλ φκηιν Λαλίηε. Δπηπξφζζεηα, ν κηινο πξνέβε ζε αγνξά ππεξεζηψλ χςνπο
€252.000 απφ δηθεγνξηθφ γξαθείν ζπλδεδεκέλν κε ηνλ θ. Αλδξέα Βγελφπνπιν, θαζψο θαη ζε αγνξέο αγαζψλ θαη
ππεξεζηψλ χςνπο €213.000 απφ εηαηξείεο ζπλδεδεκέλεο κε ηνλ θ. Βαζίιε Θενραξάθε.
Οη πην πάλσ ζπλαιιαγέο γίλνληαη κέζα ζηα πιαίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε.
Ακνηβέο βαζηθψλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ Οκίινπ

Γηθαηψκαηα πξνο Γηνηθεηηθνχο πκβνχινπο σο κέιε

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2009

€‘000

€‘000

€‘000

294

187

110

1.728

1.403

1.396

Απνιαβέο Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ ππφ εθηειεζηηθή ηδηφηεηα:
Μηζζνί θαη άιια βξαρππξφζεζκα σθειήκαηα
Δηζθνξέο εξγνδφηε γηα θνηλσληθέο αζθαιίζεηο

75

74

71

126

126

118

1.929

1.603

1.585

165

297

354

1.777

1.628

1.214

Δηζθνξέο εξγνδφηε γηα θνηλσληθέο αζθαιίζεηο

76

76

53

Γαπάλε πξνγξάκκαηνο παξνρήο σθειεκάησλ αθππεξέηεζεο

38

36

31

1.891

1.740

1.298

513

922

1.026

4.792

4.749

4.309

Γαπάλε πξνγξάκκαηνο παξνρήο σθειεκάησλ αθππεξέηεζεο

Γηθαηψκαηα γηα ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο πξνο Γηνηθεηηθνχο
πκβνχινπο ππφ κε εθηειεζηηθή ηδηφηεηα
Ακνηβή άιισλ βαζηθψλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ:
Μηζζνί θαη άιια βξαρππξφζεζκα σθειήκαηα

Κφζηνο παξνρψλ βαζηθψλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ πνπ εμαξηψληαη απφ
ηελ αμία κεηνρψλ
χλνιν ακνηβψλ βαζηθψλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ

Ζ Σξάπεδα έρεη ζεζπίζεη ρέδην Παξνρήο Γεζκεπκέλσλ Μεηνρψλ (Restricted Stock Scheme) γηα ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε
ηνπ Οκίινπ. Σν ρέδην πξνλνεί ηελ αγνξά κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο επ‟ νλφκαηη ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ Οκίινπ, κε
βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ 2009. Οη κεηνρέο απηέο ζα απνδεζκεχνληαη ζηαδηαθά βάζεη απφδνζεο κεηαμχ ησλ εηψλ 2011
θαη 2013. Μεηά ηελ απνδέζκεπζή ηνπο, δελ κπνξνχλ λα πσιεζνχλ γηα πεξίνδν ελφο έηνπο.
Βάζεη ηνπ ρεδίνπ, θαηαλεκήζεθαλ ζηνπο Υξίζην ηπιηαλίδε θαη Παλαγηψηε Κνπλλή απφ 229.000 κεηνρέο θαη ην θφζηνο
πνπ αλαγλσξίζηεθε γηα ηνλ θαζέλα ην 2011 ήηαλ €99.000 θαη €97.000 αληίζηνηρα. Οη κεηνρέο πνπ είραλ θαηαλεκεζεί ζηνπο
πκβνχινπο πνπ παξαηηήζεθαλ θαη νη νπνίεο αλαθιήζεθαλ κε ηελ απνρψξεζή ηνπο είραλ σο εμήο: Δπζχκηνο Μπνπινχηαο
401.000, Διεπζέξηνο Υηιηαδάθεο 115.000 θαη Αλδξέαο Βγελφπνπινο 573.000. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ κεηνρψλ πνπ
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θαηαλεκήζεθε ζηα άιια βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη ην θφζηνο πνπ αλαγλσξίζηεθε γηα ην 2011 ήηαλ 86.000 κεηνρέο θαη
€50.000 αληίζηνηρα.
Ο αξηζκφο ησλ Γηθαησκάησλ Πξναίξεζεο Αγνξάο Μεηνρψλ γηα ηνλ θάζε χκβνπιν, απφ ηα νπνία δελ είρε εμαζθεζεί
θαλέλα κέρξη θαη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ, 2011 ήηαλ σο εμήο: Υξίζηνο ηπιηαλίδεο θαη Παλαγηψηεο Κνπλλήο απφ 1.750.000,
Μάξθνο Φφξνο 500.000, Νενθιήο Λπζάλδξνπ, Βαζίιεο Θενραξάθεο, Πιάησλ Δ. Λαλίηεο θαη Κσλζηαληίλνο Μπισλάο απφ
300.000 θαη ηέιηνο ηπιηαλνχ 200.000. Ο αξηζκφο ησλ Γηθαησκάησλ Πξναίξεζεο Αγνξάο Μεηνρψλ πνπ είρε θαηαλεκεζεί
ζηνπο πκβνχινπο πνπ παξαηηήζεθαλ έρεη αλαθιεζεί θαη είρε σο εμήο: Αλδξέαο Βγελφπνπινο 6.000.000, Δπζχκηνο
Μπνπινχηαο 3.500.000 θαη Διεπζέξηνο Υηιηαδάθεο 1.250.000. Ο αξηζκφο ησλ Γηθαησκάησλ γηα ηα άιια βαζηθά δηεπζπληηθά
ζηειέρε, απφ ηα νπνία δελ είρε εμαζθεζεί θαλέλα κέρξη θαη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ, 2011 ήηαλ 7.000.000. Ο αξηζκφο ησλ
Γηθαησκάησλ Πξναίξεζεο Αγνξάο Μεηνρψλ πνπ είρε θαηαλεκεζεί ζηα άιια βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε, νη νπνίνη
παξαηηήζεθαλ ην 2011, έρεη αλαθιεζεί θαη αλεξρφηαλ ζε 2.500.000.
Δπηπξνζζέησο ησλ πην πάλσ, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ απερψξεζαλ έιαβαλ:

Γηθαηψκαηα σο κέιε

ΔΛΔΓΜΔΝΑ

ΔΛΔΓΜΔΝΑ

ΔΛΔΓΜΔΝΑ

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2009

€‘000

€‘000

€‘000

25

-

-

-

-

-

1.245

-

-

24

-

-

-

-

-

-

-

-

1.555

-

-

215

-

-

3.064

-

-

Γηθαηψκαηα γηα ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο
Απνιαβέο ππφ εθηειεζηηθή ηδηφηεηα:
Μηζζνί θαη άιια βξαρππξφζεζκα σθειήκαηα
Δηζθνξέο εξγνδφηε γηα θνηλσληθέο αζθαιίζεηο
Γαπάλε πξνγξάκκαηνο παξνρήο σθειεκάησλ αθππεξέηεζεο

χληαμε (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηζθνξψλ ηνπ εξγνδφηε)
Πιεξσκέο θαηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ππεξεζηψλ
Κφζηνο παξνρψλ βαζηθψλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ πνπ εμαξηψληαη απφ
ηελ αμία κεηνρψλ
χλνιν ακνηβψλ
Πεγή: Επεμεξγαζία νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηελ Σξάπεδα.

Σν 2009, ηα βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε πεξηιάκβαλαλ ηα 13 κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 5 είραλ
εθηειεζηηθά θαζήθνληα, θαζψο θαη ηα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Οκίινπ θαη ηελ Οηθνλνκηθφ Γηεπζπληή Οκίινπ.
Σν 2010, ηα βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε πεξηιάκβαλαλ ηα 14 κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 4 είραλ
εθηειεζηηθά θαζήθνληα, ηα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Οκίινπ θαη ηελ Οηθνλνκηθφ Γηεπζπληή Οκίινπ.
Σα βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 πεξηιακβάλνπλ ηα 13 κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, εθ ησλ
νπνίσλ ηα 2 είραλ εθηειεζηηθά θαζήθνληα, ηα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Οκίινπ θαη ηελ Οηθνλνκηθφ Γηεπζπληή
Οκίινπ.
πλαιιαγέο κε άιια ζπλδεδεκέλα κέξε
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011, ππήξραλ ηα αθφινπζα ππφινηπα κε άιια ζπλδεδεκέλα κέξε:
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2010

2011

2009

ΔΗΠΡΑΚΣΔΑ

ΠΛΖΡΧΣΔΑ

ΔΗΠΡΑΚΣΔΑ

ΠΛΖΡΧΣΔΑ

ΔΗΠΡΑΚΣΔΑ

ΠΛΖΡΧΣΔΑ

€ ‘000

€ ‘000

€ ‘000

€ ‘000

€ ‘000

€ ‘000

6.925

236.420

7.412

227.922

6.656

205.077

13.215

9.908

60

9.117

-

23.294

Δλνπνηεκέλνο
ηζνινγηζκφο
κηινο CNP Marfin Insurance
Holdings Ltd (ζπλδεδεκέλε
εηαηξεία)
JCC Payment Systems Ltd
(ζπλδεδεκέλε εηαηξεία)
Σακεία Πξνλνίαο
πξνζσπηθνχ Οκίινπ ζηελ
Κχπξν

5

21.353

5

28.788

-

17.429

20.145

267.681

7.477

265.827

6.656

245.800

Δπηπξφζζεηα, ν φκηινο CNP Marfin Insurance Holdings Ltd θαηείρε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 νκνινγηαθά δάλεηα θαη
δαλεηαθφ θεθάιαην ηνπ Οκίινπ νλνκαζηηθήο αμίαο χςνπο €44,9 εθ. (2010: €39,9 εθ.).
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη αθφινπζεο ζπλαιιαγέο κε άιια
ζπλδεδεκέλα κέξε:
2010

2011

2009

ΔΟΓΑ

ΔΞΟΓΑ

ΔΟΓΑ

ΔΞΟΓΑ

ΔΟΓΑ

ΔΞΟΓΑ

€ ‘000

€ ‘000

€ ‘000

€ ‘000

€ ‘000

€ ‘000

2.945

12.871

1.668

11.626

3.733

12.955

JCC Payment Systems Ltd (ζπλδεδεκέλε εηαηξεία)

38

289

4

862

3

1.140

Σακεία Πξνλνίαο πξνζσπηθνχ Οκίινπ ζηελ Κχπξν

19

852

41

694

20

700

-

-

-

-

560

-

3.002

14.012

1.713

13.182

4.316

14.795

Δλνπνηεκέλε θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ
απνηειεζκάησλ
κηινο CNP Marfin Insurance Holdings Ltd
(ζπλδεδεκέλε εηαηξεία)

Dubai Financial Limited Liability Company (θχξηνο
κέηνρνο)

Δπηπξφζζεηα, θαηά ην 2011 ν κηινο εηζέπξαμε κέξηζκα χςνπο €6.736.000 (2010: €5.329.000) απφ ηνλ φκηιν CNP Marfin
Insurance Holdings Ltd θαη €7.500.000 ην 2010 απφ ηελ JCC Payment Systems Ltd.
Απφ ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011, κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ δελ έρεη πξνθχςεη νπζηψδεο
κεηαβνιή ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξαηίζεληαη πην πάλσ.

1.16 Ηδξπηηθφ Έγγξαθν θαη Καηαζηαηηθφ
Ζ CPB είλαη δεκφζηα εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο εγγεγξακκέλε ζηελ Κχπξν απφ ην 1924 κε αξηζκφ εγγξαθήο 1, κε
βάζε ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν, Κεθ.113, ηεο Κχπξνπ. ηελ Κχπξν δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα κε ηελ
εκπνξηθή επσλπκία «Laiki Bank». Γξαζηεξηνπνηείηαη, επίζεο, ζε αξηζκφ άιισλ ρσξψλ θαη ηνκέσλ, νξγαληθά ή κέζσ
ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ.
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Σν εγγεγξακκέλν γξαθείν θαη ε θχξηα δηνηθεηηθή έδξα ηεο Σξάπεδαο βξίζθεηαη ζηε Λεσθφξν Λεκεζνχ 154, 2025 Λεπθσζία
(Σ.Θ. 22032, 1598 Λεπθσζία).
Οη θχξηνη ζθνπνί ηεο Σξάπεδαο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 3 ηνπ Ηδξπηηθνχ ηεο Δγγξάθνπ. ηνπο θχξηνπο ζθνπνχο ηεο
πεξηιακβάλεηαη, κεηαμχ άιισλ, ε ίδξπζε θαη δηεμαγσγή ηξαπεδηθψλ, ρξεκαηηζηεξηαθψλ θαη εκπνξηθψλ εξγαζηψλ πάζεο
θχζεσο, θαη ε ίδξπζε, ιεηηνπξγία θαη δηεχζπλζε ππνθαηαζηεκάησλ ζηελ Κχπξν θαη ζην εμσηεξηθφ. ηελ Σξάπεδα έρεη δνζεί
άδεηα γηα δηεμαγσγή ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ κε βάζε άδεηα πνπ ρνξεγήζεθε αξρηθά απφ ηνλ Διεγθηή Σξαπεδψλ ζηηο 25
Μαξηίνπ, 1946, δπλάκεη ηνπ πεξί Σξαπεδηθψλ Δξγαζηψλ (Πξνζσξηλνί Πεξηνξηζκνί) Νφκνπ ηνπ 1939 θαη κεηέπεηηα απφ ηελ
Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ δπλάκεη ησλ πεξί Σξαπεδηθψλ Δξγαζηψλ Νφκσλ ηνπ 1997-2009.
Με βάζε ην άξζξν 12 ηνπ Γηαηάγκαηνο (πκκεηνρή ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή ηεο Σξάπεδαο), επί
ηεο δηα ηνπ Γηαηάγκαηνο ζπκκεηνρήο ηεο Γεκνθξαηίαο ζηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή ηεο Σξάπεδαο δελ εθαξκφδνληαη νη
αζχκβαηεο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, ηνπ πεξί Γεκνζίσλ Πξνηάζεσλ Δμαγνξάο Νφκνπ, ηνπ πεξί Δπελδπηηθψλ
Τπεξεζηψλ θαη Γξαζηεξηνηήησλ θαη Ρπζκηδφκελσλ Αγνξψλ Νφκνπ θαη νη αζχκβαηεο δηαηάμεηο ησλ πεξί Αμηψλ θαη
Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ Νφκσλ θαη ησλ Καλνληζκψλ θαη Καλνληζηηθψλ Γηαηάμεσλ πνπ εθδφζεθαλ δπλάκεη απηνχ,
φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη. Δπίζεο, κε βάζε ην άξζξν 11 ηνπ Γηαηάγκαηνο, πξνθχπηνπλ γηα ηελ
Κππξηαθή Γεκνθξαηία δηθαηψκαηα ζε ζέκαηα δηνξηζκνχ θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαζψο θαη
ππνρξεψζεηο γηα ηελ Σξάπεδα, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Δλφηεηα 7 ("Κξαηηθή ηήξημε").
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη απνζπάζκαηα απφ ην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο παξαηίζεληαη ζηελ Δλφηεηα 4.20.7 ηνπ
παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ.

1.17 Πηζηνιεπηηθή Γηαβάζκηζε
Ζ πηζηνιεπηηθή δηαβάζκηζε ηεο Σξάπεδαο αμηνινγείηαη απφ δηεζλείο νίθνπο αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο θαη
θαηαηάζζεηαη ζε βαζκίδεο, κε βάζε ηνπο εηδηθνχο δείθηεο ηνπο νπνίνπο έρεη πηνζεηήζεη ν θάζε νίθνο. ηνλ πίλαθα πνπ
αθνινπζεί, παξνπζηάδνληαη νη πην πξφζθαηεο αμηνινγήζεηο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο Σξάπεδαο, ζχκθσλα κε ηνπο
δηεζλείο νίθνπο Moody‟s θαη Fitch.
ΟΗΚΟΗ ΔΚΣΗΜΖΖ ΚΑΗ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΠΗΣΟΛΖΠΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ

ΒΑΘΜΗΓΑ

Moody’s
Πξνζδνθία (Outlook)

Τπφ εμέιημε

Σξαπεδηθέο θαηαζέζεηο ζε ηνπηθφ λφκηζκα (Global local currency deposit ratings)

B3/Not Prime

Σξαπεδηθέο θαηαζέζεηο ζε μέλν λφκηζκα (Foreign currency deposit ratings)

B3/Not Prime

Υξεκαηννηθνλνκηθή επξσζηία (Bank financial strength)

Δ

Fitch
Τπφ αλαζέσξεζε
Πξνζδνθία (Outlook)

γηα πηζαλή
ππνβάζκηζε

Μαθξνπξφζεζκε βαζκίδα (Long-term issuer default rating)

ΒΒ+

Βξαρππξφζεζκε βαζκίδα (Short-term issuer default rating)

B

Βαζκίδα βησζηκφηεηαο (viability rating)

f

Βαζκίδα ζηήξημεο (Support rating)

3

Παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα, ε ζεκαζία ησλ βαζκίδσλ πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ έρεη πηνζεηήζεη ν θάζε νίθνο
αμηνιφγεζεο :
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Moody‟s



B3: Ζ βαζκίδα B3 αλαθέξεηαη ζηε καθξνπξφζεζκε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηξαπεδψλ, ησλ νπνίσλ νη ππνρξεψζεηο ηνπο
θξίλνληαη θεξδνζθνπηθέο θαη έρνπλ ζεκαληηθφ πηζησηηθφ θίλδπλν.



Not Prime: Ζ βαζκίδα Not Prime αλαθέξεηαη ζηε βξαρππξφζεζκε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηξαπεδψλ, νη νπνίεο
δηαζέηνπλ ρακειή ηθαλφηεηα γηα έγθαηξε απνπιεξσκή ησλ βξαρππξφζεζκσλ θαηαζεηηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπο.



Δ: Ζ βαζκίδα Δ αλαθέξεηαη ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή επξσζηία ηξαπεδψλ, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ πνιχ κέηξηα
εζσηεξηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή δχλακε.

Fitch



BB+: Ζ βαζκίδα ΒΒ+ αλαθέξεηαη ζηε καθξνπξφζεζκε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηξαπεδψλ, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ απμεκέλε
εππάζεηα ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπκβνχλ δπζκελήο αιιαγέο ζηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη
ηελ επηρείξεζε θαηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Χζηφζν, ε επηρεηξεκαηηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επειημία ππάξρεη ε νπνία
ππνζηεξίδεη ηελ απνπιεξσκή ησλ νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ.



B: Ζ βαζκίδα B αλαθέξεηαη ζηε βξαρππξφζεζκε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηξαπεδψλ νη νπνίεο δηαζέηνπλ κεησκέλε ηθαλφηεηα
απνπιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο, θαη απμεκέλε εππάζεηα ζηηο βξαρππξφζεζκεο αξλεηηθέο κεηαβνιέο ζηηο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο.



f: Ζ βαζκίδα f αλαθέξεηαη ζηελ εζσηεξηθή πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ ηξαπεδψλ νη νπνίεο έρνπλ πησρεχζεη ή ζα είραλ
πησρεχζεη εάλ δελ είραλ ιάβεη ηελ έθηαθηε βνήζεηα ή επσθειήζεθαλ απφ άιια έθηαθηα κέηξα.



3: Ζ βαζκίδα 3 αλαθέξεηαη ζηελ πηζαλφηεηα ζηήξημεο ησλ ηξαπεδψλ νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ κέηξηα πηζαλφηεηα λα ιάβνπλ
εμσηεξηθή ππνζηήξημε, ιφγσ ηεο αβεβαηφηεηαο ζρεηηθά κα ηελ ηθαλφηεηα ηνπ παξνρέα ππνζηήξημεο λα ην πξάμεη.

εκεηψλεηαη φηη ε Fitch Ratings θαη ε Moody‟s Investor Services έρνπλ εγγξαθεί ζηηο 31 Οθησβξίνπ 2011 θάησ απφ ηνλ
Καλνληζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηνπο Οίθνπο Πηζηνιεπηηθήο Αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηα φζα απαηηνχληαη απφ
ηνλ Καλνληζκφ 1060/2009 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ.
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1.18 Πιεξνθνξίεο γηα ηελ Έθδνζε Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο
1.18.1

Κπξηφηεξα ηνηρεία Έθδνζεο

Πην θάησ αλαθέξνληαη πεξηιεπηηθά νη βαζηθνί φξνη ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο.
Δθδφηεο:

Cyprus Popular Bank Public Co Ltd («Σξάπεδα», «CPB», «Δηαηξεία»).

Έθδνζε Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο

Έθδνζε Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο (Rights), πνπ πξνζθέξνληαη δσξεάλ ζηνπο

(«ΓΠ», «Rights»):

κεηφρνπο ηεο Cyprus Popular Bank Public Co Ltd πνπ ζα είλαη εγγεγξακκέλνη, ζην
Κεληξηθφ Απνζεηήξην/Μεηξψν ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ («ΥΑΚ») ή ζην
χζηεκα Άπισλ Σίηισλ («ΑΣ») ηεο Διιεληθά Υξεκαηηζηήξηα Α.Δ. («ΔΥΑΔ»), ζηηο
30 Μαΐνπ 2012 (Ζκεξνκελία Αξρείνπ ΓΠ / Record Date Rights).
Σα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο ζα εθδνζνχλ θαη ζα παξαρσξεζνχλ ζηνπο Μεηφρνπο
ζε αλαινγία έλα (1) Γηθαίσκα Πξνηίκεζεο γηα θάζε κία (1) ζπλήζε κεηνρή πνπ ζα
θαηέρνπλ θαηά ηελ Ζκεξνκελία Αξρείνπ ΓΠ. Ζ εκεξνκελία απνθνπήο ηνπ
Γηθαηψκαηνο Πξνηίκεζεο (ex-rights date) είλαη ε 28

ε

Μαΐνπ 2012. Γειαδή

δηθαίσκα ζηε δσξεάλ παξαρψξεζε Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο ζα έρνπλ ηα
πξφζσπα πνπ ζα απνθηήζνπλ κεηνρέο ηεο Cyprus Popular Bank Public Co Ltd
κέρξη θαη ηηο 25 Μαΐνπ 2012 (last cum date).
εκεηψλεηαη φηη ε άζθεζε ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο δελ απνθιείεη ηελ άζθεζε
ηνπ Γηθαηψκαηνο Πξνεγγξαθήο, ην νπνίν δχλαηαη λα αζθείηαη παξάιιεια κε ην
Γηθαίσκα Πξνηίκεζεο γηα ηελ απφθηεζε πξφζζεησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο, ηα
νπνία ηπρφλ παξακέλνπλ αδηάζεηα θαηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ άζθεζεο ησλ
Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο.
Ζ άζθεζε Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο δελ ζα κπνξεί λα δηελεξγείηαη απφ θαηνίθνπο
νπνηαζδήπνηε ρψξαο ζηελ νπνία ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο απηήο, ε δηελέξγεηα
ηεο

πξνζθνξάο

είλαη

παξάλνκε

ή

απνηειεί

παξαβίαζε

νπνηαζδήπνηε

εθαξκνζηέαο λνκνζεζίαο, θαλφλα ή θαλνληζκνχ (Δμαηξνχκελεο Υψξεο) (π.ρ.
Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, Καλαδάο, Απζηξαιία, Νφηηνο Αθξηθή, Ηαπσλία).
Αλαινγία Άζθεζεο ΓΠ ζε Νέεο

Κάζε έμη (6) Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο πνπ ζα αζθνχληαη κε ζπλνιηθή ηηκή άζθεζεο

Μεηνρέο ΓΠ:

€6,70 ζα κεηαηξέπνληαη ζε εμήληα επηά (67) πιήξσο πιεξσζείζεο λέεο κεηνρέο
ηεο Σξάπεδαο. Σα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο θαη νη Νέεο Μεηνρέο ΓΠ ζα εηζαρζνχλ
ζην ΥΑΚ θαη ΥΑ, λννπκέλνπ φηη ιεθζεί ε ζρεηηθή έγθξηζε απφ ην ΥΑΚ θαη ΥΑ.
Καηά ηελ άζθεζε ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο θαη έθδνζε λέσλ κεηνρψλ
θιαζκαηηθά ππφινηπα ζα αγλννχληαη.

Μέγεζνο έθδνζεο:

Έθδνζε Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο κέρξη ην πνζφ ησλ €1,8 δηζ..

Γηθαίσκα Πξνεγγξαθήο:

Γηθαίσκα Πξνεγγξαθήο ζηα κε αζθεζέληα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο ζα έρνπλ νη
Γηθαηνχρνη Μέηνρνη θαη ηα πξφζσπα πνπ ζα απνθηήζνπλ Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο
θαηά ηελ δηαπξαγκάηεπζή ηνπο ζην ΥΑΚ θαη ζην ΥΑ κέρξη ηελ Ζκεξνκελία
Αξρείνπ ΓΠ. Δπίζεο, Γηθαίσκα Πξνεγγξαθήο ζα έρνπλ θαη ελδηαθεξφκελνη
επελδπηέο νη νπνίνη δελ ζα είλαη θάηνρνη νπνηνπδήπνηε αξηζκνχ Γηθαησκάησλ
Πξνηίκεζεο. Ζ απνδνρή αηηήζεσλ γηα πνζά πέξαλ ησλ €100.000.000 ελαπφθεηηαη
ζηελ θξίζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Σν Γηθαίσκα Πξνεγγξαθήο ζα αζθείηαη
παξάιιεια κε ηελ άζθεζε ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο
πξνζεζκίαο άζθεζεο ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία
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πνπ πξνβιέπεηαη θαησηέξσ ζηελ Δλφηεηα 5.7.
Γηθαίσκα Πξνεγγξαθήο δελ ζα έρνπλ θάηνηθνη νπνηαζδήπνηε ρψξαο ζηελ νπνία
ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο απηήο, ε δηελέξγεηα ηεο πξνζθνξάο είλαη παξάλνκε ή
απνηειεί

παξαβίαζε

θαλνληζκνχ

νπνηαζδήπνηε

(Δμαηξνχκελεο

Υψξεο)

εθαξκνζηέαο
(π.ρ.

λνκνζεζίαο,

Ζλσκέλεο

Πνιηηείεο,

θαλφλα

ή

Καλαδάο,

Απζηξαιία, Νφηηνο Αθξηθή, Ηαπσλία).
Γηάζεζε ηπρφλ αδηάζεησλ

Δάλ ν αξηζκφο ησλ αδηάζεησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο δελ επαξθεί γηα ηελ

Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο:

πιήξε ηθαλνπνίεζε ηεο δήηεζεο πνπ ζα έρεη εθδειψζεη θάζε αηηεηήο, ζχκθσλα κε
ηελ έγγξαθε δήισζε πνπ ζα έρεη ππνβιεζεί γηα ηελ άζθεζε ηνπ Γηθαηψκαηνο
Πξνεγγξαθήο, απηά ηα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο ζα θαηαλεκεζνχλ αλαινγηθά κε
βάζε ηε δήηεζε πνπ ζα έρεη εθδεισζεί ή/θαη ζα αλαιεθζνχλ απφ ηελ Κππξηαθή
Γεκνθξαηία δπλάκεη ησλ φξσλ ηνπ Γηαηάγκαηνο.

Δγθεθξηκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην:

Καηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ ην εγθεθξηκέλν κεηνρηθφ
θεθάιαην

ηεο

Σξάπεδαο

αλέξρεηαη

ζε

€2.465.000.000,00

δηαηξεκέλν

ζε

24.650.000.000 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,10 ε θάζε κία.
Δθδνκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην:

Καηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ ην εθδνκέλν κεηνρηθφ
θεθάιαην

ηεο

Σξάπεδαο

αλέξρεηαη

ζε

€161.111.055,80

δηαηξεκέλν

ζε

1.611.110.558 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,10 ε θάζε κία.
Σηκή Άζθεζεο ΓΠ αλά λέα κεηνρή:

€0,10, ζχκθσλα θαη κε ην άξζξν 5(1) ηνπ Γηαηάγκαηνο

Μεξηθή άζθεζε ΓΠ / Γηάζεζε ΓΠ /

Οη θάηνρνη Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο κπνξνχλ λα αζθήζνπλ κέξνο ή ην ζχλνιν

Αγνξά επηπξφζζεησλ ΓΠ:

ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο πνπ θαηέρνπλ. ζα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο νη
θάηνρνη δελ πξνηίζεληαη λα ηα αζθήζνπλ, κπνξνχλ λα ηα δηαζέζνπλ ζηε
ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά (ΥΑΚ θαη ΥΑ) εμαζθαιίδνληαο ηελ ηξέρνπζα ηηκή
δηαπξαγκάηεπζεο. Οη θάηνρνη Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο, θαζψο θαη ην ινηπφ
επελδπηηθφ θνηλφ, κπνξνχλ επίζεο λα αγνξάζνπλ επηπξφζζεηα Γηθαηψκαηα
Πξνηίκεζεο απφ ηε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά (ΥΑΚ θαη ΥΑ).

ξνη πιεξσκήο:

Ζ Σηκή Άζθεζεο είλαη πιεξσηέα εμ νινθιήξνπ θαηά ηελ άζθεζε ησλ Γηθαησκάησλ
Πξνηίκεζεο.

Σαμηλφκεζε ησλ λέσλ κεηνρψλ πνπ

Οη Νέεο Μεηνρέο ΓΠ πνπ ζα πξνθχςνπλ θαη ζα παξαρσξεζνχλ ζα έρνπλ ηα ίδηα

ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ άζθεζε ησλ

δηθαηψκαηα (rank pari passu) κε ηηο πθηζηάκελεο κεηνρέο γηα φινπο ηνπο ζθνπνχο.

ΓΠ:
Δηζαγσγή θαη Γηαπξαγκάηεπζε:

Σα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο ζα εηζαρζνχλ θαη ζα δηαπξαγκαηεχνληαη ζην ΥΑΚ θαη
ΥΑ κεηά απφ ηελ έθδνζε έγθξηζεο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο.

Αλαδνρή έθδνζεο Γηθαησκάησλ

H έθδνζε ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο είλαη πιήξσο εμαζθαιηζκέλε απφ ηελ

Πξνηίκεζεο:

Κππξηαθή Γεκνθξαηία. Οη ζεκαληηθνί φξνη ηεο αλαδνρήο πεξηιακβάλνληαη ζηελ
Δλφηεηα 1.18.3.
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Γηεπζπληέο Έθδνζεο:

Marfin CLR (Financial Services) Ltd (Κχπξνο)
Marfin CLR House, Λεσθφξνο Βχξσλνο 26, 1096 Λεπθσζία
Δπελδπηηθή Σξάπεδα Διιάδνο Α.Δ. (Διιάδα)
Κεθηζίαο 24Β, Μαξνχζη 15125, Αζήλα

Αλάδνρνο Τπεχζπλνο χληαμεο

Marfin CLR (Financial Services) Ltd

Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ:
Αλάδνρνο Τπεχζπλνο Δίζπξαμεο:

Cyprus Popular Bank Public Co Ltd

Ζ απφθαζε γηα πηζαλή επέλδπζε ζε Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο θαη σο εθ ηνχηνπ ζε κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο πνπ ζα
πξνθχςνπλ απφ ηελ άζθεζε ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο ππφθεηηαη ζε κία ζεηξά θηλδχλσλ νη νπνίνη πεξηγξάθνληαη ζηελ
Δλφηεηα 2 ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ. Ο επελδπηήο νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε ην ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
πεξηέρνληαη ζην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν. Δπηπξφζζεηα, νη θίλδπλνη θαη αβεβαηφηεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ Δλφηεηα 2
κπνξεί λα κελ είλαη νη κφλνη πνπ ελδερνκέλσο λα αληηκεησπίζεη ν κηινο. Πξφζζεηνη θίλδπλνη θαη αβεβαηφηεηεο πνπ επί ηνπ
παξφληνο δελ είλαη γλσζηνί, ή πνπ ζεσξνχληαη επνπζηψδεηο, κπνξεί λα επηδξάζνπλ δπζκελψο ζηηο επηρεηξεκαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ.
εκεηψλεηαη φηη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Σξάπεδαο απνθάζηζε λα εηζεγεζεί ζε έθηαθηε γεληθή ζπλέιεπζε ηελ αθχξσζε
ηνπ Δηδηθνχ Φεθίζκαηνο 7 ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο εκεξνκελίαο 2 Απξηιίνπ 2012 αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε
δηθαησκάησλ αγνξάο κεηνρψλ απφ ηελ Σξάπεδα, κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε δπλαηή

πινπνίεζε

ηνπ πξνγξάκκαηνο

θεθαιαηαθήο ελίζρπζεο ηεο Σξάπεδαο πνπ πεξηιακβάλεη αλαδνρή ηεο έθδνζεο Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο απφ ηελ
Κππξηαθή Γεκνθξαηία θαη παξνρή Γηθαησκάησλ Αγνξάο Μεηνρψλ απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία, επί ησλ Μεηνρψλ πνπ
ηπρφλ απνθηήζεη κέζσ ηεο αλαδνρήο, πξνο φζα πξφζσπα ιάβνπλ κέξνο ζηελ έθδνζε Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο.
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1.18.2

Δλδεηθηηθφ Υξνλνδηάγξακκα Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΔ

ΓΔΓΟΝΟΣΑ

16 Μαΐνπ 2012

Ζκεξνκελία απφθαζεο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ έθδνζε Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο.

22 Μαΐνπ 2012

Ζκεξνκελία άδεηαο δεκνζίεπζεο παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ απφ Δπηηξνπή
Κεθαιαηαγνξάο.

25 Μαΐνπ 2012

Ζκεξνκελία δηαπξαγκάηεπζεο (last cum date) ηεο κεηνρήο ηεο Σξάπεδαο κέρξη ηελ νπνία
ηα πξφζσπα πνπ ζα απνθηήζνπλ κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο ζα δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ κέξνο
ζηε δσξεάλ παξαρψξεζε Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο.

28 Μαΐνπ 2012

Ζκέξα απνθνπήο Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο (ex-rights date), απφ ηελ νπνία ε κεηνρή ηεο
Σξάπεδαο ζα δηαπξαγκαηεχεηαη ρσξίο ην δηθαίσκα δσξεάλ παξαρψξεζεο Γηθαησκάησλ
Πξνηίκεζεο.

30 Μαΐνπ 2012

Ζκεξνκελία Καηαγξαθήο / Ζκεξνκελία Αξρείνπ ΓΠ (Record Date Rights), ζην ηέινο ηεο
νπνίαο θαηαγξάθνληαη ζηα αξρεία ηνπ ΥΑΚ θαη ΥΑ ηα πξφζσπα πνπ ζα δηθαηνχληαη λα
ιάβνπλ κέξνο ζηε δσξεάλ παξαρψξεζε Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο.

7 Ηνπλίνπ 2012

Ζκεξνκελία

απνζηνιήο

Δλεκεξσηηθψλ

Δπηζηνιψλ

ΓΠ

ζηνπο

εγγεγξακκέλνπο

δηθαηνχρνπο θαηά ηελ Ζκεξνκελία Αξρείνπ ΓΠ.
15 Ηνπλίνπ 2012

Έλαξμε πεξηφδνπ δηαπξαγκάηεπζεο Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο ζην ΥΑΚ θαη ΥΑ θαη
έλαξμε πεξηφδνπ άζθεζεο Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο θαη ηαπηφρξνλα έλαξμε πεξηφδνπ
ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα Γηθαίσκα Πξνεγγξαθήο.

22 Ηνπλίνπ 2012
29 Ηνπλίνπ 2012

30 Ηνπλίνπ 2012
30 Ηνπλίνπ 2012

Λήμε ηεο πεξηφδνπ δηαπξαγκάηεπζεο ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο.
Λήμε ηεο πεξηφδνπ άζθεζεο ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο θαη ηεο πεξηφδνπ ππνβνιήο
αηηήζεσλ Γηθαηψκαηνο Πξνεγγξαθήο.
Απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ παξαρψξεζε ηπρφλ κε αζθεζέλησλ
Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο
Ζκεξνκελία έθδνζεο ησλ Νέσλ Μεηνρψλ ΓΠ

Δληφο νθηψ (8) Δξγάζηκσλ Ζκεξψλ απφ ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία άζθεζεο ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο, ε Σξάπεδα ζα
ππνβάιεη ηηο απαξαίηεηεο αηηήζεηο ζηα δχν Υξεκαηηζηήξηα (ΥΑΚ θαη ΥΑ) γηα ηελ εηζαγσγή ησλ Νέσλ Μεηνρψλ. Ζ
εκεξνκελία έλαξμεο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ Νέσλ Μεηνρψλ ΓΠ ζα αλαθνηλσζεί ζην ΥΑΚ θαη ΥΑ θαη ζα είλαη εληφο
πέληε (5) Δξγάζηκσλ Ζκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο εηζαγσγήο ησλ Νέσλ Μεηνρψλ ΓΠ απφ ηα δχν
Υξεκαηηζηήξηα.
Οη Δπηζηνιέο Παξαρψξεζεο γηα ηηο Νέεο Μεηνρέο ΓΠ ζα ηαρπδξνκεζνχλ ζηνπο κεηφρνπο κέρξη ηηο 11 Ηνπιίνπ 2012.
Αθνχ ιεθζεί ε έγθξηζε γηα εηζαγσγή ησλ Νέσλ Μεηνρψλ ΓΠ απφ ην ΥΑΚ θαη ΥΑ, νη κεηνρέο απηέο ζα πηζησζνχλ ζηηο
κεξίδεο επελδπηή ησλ αηηεηψλ πνπ δηαηεξνχλ ζην Κεληξηθφ Απνζεηήξην/Μεηξψν ηνπ ΥΑΚ θαη ζην ΑΣ ηνπ ΥΑ. Ζ
πίζησζε ησλ Νέσλ Μεηνρψλ ΓΠ αλακέλεηαη λα θαηαρσξεζεί ηελ εξγάζηκε κέξα πνπ πξνεγείηαη ηεο εηζαγσγήο ησλ
Νέσλ Μεηνρψλ ΓΠ ζηα δχν ρξεκαηηζηήξηα.
εκεηψλεηαη φηη ην ρξνλνδηάγξακκα εμαξηάηαη θαη απφ αζηάζκεηνπο παξάγνληεο θαη ελδέρεηαη λα κεηαβιεζεί κε
αλαθνίλσζε ζην ΥΑΚ θαη ΥΑ ή/θαη κέζσ ηνπ ηχπνπ ή/θαη κε έθδνζε ζπκπιεξσκαηηθνχ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ εάλ απηφ
ζεσξεζεί αλαγθαίν δπλάκεη νπνηαζδήπνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. ε πεξίπησζε έθδνζεο ζπκπιεξσκαηηθνχ
ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ, ζα ρξεηαζηεί επηπιένλ έγθξηζε απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο.
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1.18.3

Αλαδνρή Έθδνζεο Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο

Ζ έθδνζε ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο είλαη πιήξσο εμαζθαιηζκέλε απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία, φπσο πξνβιέπεηαη
απφ ην Γηάηαγκα. εκεηψλεηαη πσο ε έγθξηζε ησλ φξσλ ηνπ Γηαηάγκαηνο ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο. Οη ζεκαληηθνί φξνη ηεο αλαδνρήο είλαη νη αθφινπζνη:

 Ζ Κππξηαθή Γεκνθξαηία αλαιακβάλεη ηελ εμ‟ νινθιήξνπ αλαδνρή ηεο έθδνζεο ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο εθφζνλ
ε

κέρξη ηελ 25 Μαΐνπ 2012 δεκνζηεπηεί ην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν ηεο Σξάπεδαο. Ννείηαη πσο ν φξνο απηφ έρεη ηθαλνπνηεζεί
κε ηελ έγθξηζε ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ.
 Ζ αλαδνρή θαιχπηεη φιεο ηηο κεηνρέο ηεο έθδνζεο Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο. Άξα, ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία ζα αζθήζεη
φια ηα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο πνπ δελ ζα αζθεζνχλ κέζσ (α) άζθεζεο Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο θαηά ηελ πεξίνδν
άζθεζεο πεξηιακβαλνκέλσλ αηηήζεσλ Πξνεγγξαθήο (β) άζθεζεο Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο πνπ δελ ζα έρνπλ αζθεζεί
απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπο θαηά ηελ πεξίνδν άζθεζεο θαη ζα δηαηεζνχλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
 Ζ Κππξηαθή Γεκνθξαηία ζα αζθήζεη ηα αδηάζεηα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο ζηελ ηηκή άζθεζεο ηεο έθδνζεο ήηνη €0,10 αλά
κεηνρή. Ζ ηηκή απηή πξνβιέπεηαη απφ ην Γηάηαγκα.
 Σα αδηάζεηα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο ζα θαιπθζνχλ απφ ηε Γεκνθξαηία κε ηελ παξνρή θπβεξλεηηθψλ ρξενγξάθσλ
δηάξθεηαο ελφο έηνπο, ηα νπνία αλαλεψλνληαη απηφκαηα θαηά ηε ιήμε ηνπο.
 Ζ ακνηβή αλαδνρήο αλέξρεηαη ζε πνζφ 2% επί ηνπ πνζνχ έθδνζεο ησλ €1.799.073.456,43 ήηνη €36 εθ..
 ιεο νη Νέεο Μεηνρέο ΓΠ ζα εθδνζνχλ ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2012.

Πεξηζζφηεξεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο παξαηίζεληαη ζηελ Δλφηεηα 7 ηνπ παξφληνο ("Κξαηηθή ηήξημε").
Με βάζε ην άξζξν 6 ηνπ Γηαηάγκαηνο ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία ζα πξνβεί ζε παξαρψξεζε δσξεάλ Γηθαησκάησλ Αγνξάο
Μεηνρψλ (“ΓΑΜ”) πξνο ηα πξφζσπα πνπ ζα απνθηήζνπλ κεηνρέο κέζσ ηεο έθδνζεο Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο. Άξα, ζα
δηθαηνχληαη ΓΑΜ φζα πξφζσπα αζθήζνπλ νπνηνλδήπνηε αξηζκφ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν,
δειαδή:


Με άζθεζε ΓΠ πνπ ηνπο αλαινγνχζαλ θαηά ηελ Ζκεξνκελία Αξρείνπ ΓΠ.



Με άζθεζε ΓΠ πνπ απέθηεζαλ κέζσ ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ θαηά ηε πεξίνδν δηαπξαγκάηεπζεο ησλ ΓΠ
ζην ΥΑΚ θαη ην ΥΑ.



Με άζθεζε αδηάζεησλ ΓΠ πνπ απέθηεζαλ κέζσ ηεο δηαδηθαζία ηεο Πξνεγγξαθήο.



Με άζθεζε αδηάζεησλ ΓΠ πνπ παξαρσξήζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο
Πξνεγγξαθήο.

Ζ Κππξηαθή Γεκνθξαηία ζα παξαρσξήζεη ΓΑΜ επί φισλ ησλ κεηνρψλ πνπ ζα απνθηήζεη κέζσ ηπρφλ ελεξγνπνίεζεο ηεο
ζπκθσλίαο αλαδνρήο ηεο έθδνζεο ΓΠ. Άξα ε αλαινγία παξαρψξεζεο ζα ππνινγηζηεί σο αθνινχζσο:
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Αξηζκφο λέσλ κεηνρψλ πνπ απνθηά πξφζσπν κε άζθεζε ΔΠ

Α

πλνιηθφο αξηζκφο λέσλ κεηνρψλ πνπ ζα απνθηεζνχλ απφ πξφζσπα κε άζθεζε ΔΠ*

Β

Αξηζκφο λέσλ κεηνρψλ πνπ ηπρφλ απνθηά ε Κππξηαθή Δεκνθξαηία κέζσ ηεο αλαδνρήο
ηεο έθδνζεο ΔΠ**

C

*Με άζθεζε ΓΠ πνπ ηνπο αλαινγνχζαλ θαηά ηελ Ζκεξνκελία Αξρείνπ ΓΠ, κε άζθεζε ΓΠ πνπ απέθηεζαλ κέζσ ρξεκαηηζηεξηαθψλ
ζπλαιιαγψλ θαηά ηε πεξίνδν δηαπξαγκάηεπζεο ησλ ΓΠ ζην ΥΑΚ θαη ην ΥΑ, κε άζθεζε αδηάζεησλ ΓΠ πνπ απέθηεζαλ κέζσ ηεο
δηαδηθαζία ηεο Πξνεγγξαθήο θαη κε άζθεζε αδηάζεησλ ΓΠ πνπ παξαρσξήζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζε ζπλέρεηα ηεο
δηαδηθαζίαο Πξνεγγξαθήο.
** Ννείηαη πσο ν αξηζκφο απηφο ηζνχληαη κε ηηο ππφ έθδνζε 17.990.734.564 λέεο κεηνρέο πνπ αθνξά ε έθδνζε ΓΠ κείνλ ν αξηζκφο
“Β” ζηελ εμίζσζε.

Φ=

Ο αξηζκφο λέσλ κεηνρψλ πνπ ζα δηθαηνχηαη λα απνθηήζεη ην
θάζε πξφζσπν κέζσ ησλ ΔΑΜ πνπ ζα ηνπ παξαρσξεζνχλ απφ
ηελ Κππξηαθή Δεκνθξαηία

Cx(

A

/B )

Παξαρψξεζε ΓΑΜ: ηα δηθαηνχρα πξφζσπα ζα εθδνζνχλ 5 ΓΑΜ δηάξθεηαο ελφο έηνπο ην θαζέλα, ζηα νπνία ζα
αλαινγνχλ ζπλνιηθά νη κεηνρέο πνπ ζα ππνινγηζηνχλ σο πην πάλσ (“Υ” ζηελ εμίζσζε).
Κάζε έλα ΓΑΜ ζα δίλεη ην δηθαίσκα γηα απφθηεζε ίζνπ αξηζκνχ κεηνρψλ ζηελ ηζρχνπζα πεξίνδν άζθεζεο θαη ζηελ
ηζρχνπζα ηηκή κεηαηξνπήο (1/5 ηνπ “Υ” ζηελ εμίζσζε κε ηπρφλ ζηξνγγπινπνηήζεηο).
Γηάξθεηα ΓΑΜ: Κάζε έλα ΓΑΜ είλαη δηάξθεηαο ελφο έηνπο θαη ζηελ πεξίπησζε κε εμάζθεζήο ηνπ παχεη λα ηζρχεη.
Πεξίνδνο άζθεζεο ΓΑΜ: Σα ΓΑΜ ζα κπνξνχλ λα αζθεζνχλ σο αθνινχζσο:


ΓΑΜ πξψηνπ έηνπο, 20%

Ηνχληνο 2014



ΓΑΜ δεπηέξνπ έηνπο, 20%

Ηνχληνο 2014



ΓΑΜ ηξίηνπ έηνπο, 20%

Ηνχληνο 2015



ΓΑΜ ηεηάξηνπ έηνπο, 20%

Ηνχληνο 2016



ΓΑΜ πέκπηνπ έηνπο, 20%

Ηνχληνο 2017

H πξψηε εκεξνκελία εμάζθεζεο ησλ ΓΑΜ παξέρεηαη ζην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ έηνπο κε ηελ δήισζε πξφζεζεο εμάζθεζήο
ηνπ ζην πξψην έηνο γηα ην πνζνζηφ πνπ αλαινγεί κέρξη ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή (δει., 20%).
Σν θάζε ΓΑΜ ζα πξέπεη λα αζθείηαη πιήξσο (θαη φρη κεξηθψο).
Οπνηνζδήπνηε απφ ηνπο θαηφρνπο ΓΑΜ επηζπκεί λα αζθήζεη κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ απηφ πνπ πξνθχπηεη κέζσ ηνπ
πξνθαζνξηζκέλνπ εηήζηνπ πνζνζηνχ, δχλαηαη λα ην πξάμεη. ε ηέηνηα πεξίπησζε (α) ε ηηκή άζθεζεο ησλ ΓΑΜ ζα είλαη
απηή ηεο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνίν γίλεηαη ε άζθεζε, θαη φρη απηή ηνπ έηνπο κειινληηθήο άζθεζεο (β) ζα γίλεηαη αθαίξεζε
απφ ηα κε-αζθεζέληα έηε ΓΑΜ κηθξφηεξεο δηάξθεηαο (γ) ε άζθεζε πξέπεη λα αθνξά πιήξε άζθεζε ΓΑΜ κεηαγελέζηεξεο
πεξηφδνπ (δελ επηηξέπεηαη κεξηθή άζθεζε). Ννείηαη πσο ε πξψηε ηέηνηα πεξίνδνο είλαη ν Ηνχληνο ηνπ 2014.
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Σηκή άζθεζεο ΓΑΜ: Ζ ηηκή άζθεζεο ΓΑΜ είλαη ε ηηκή ηεο άζθεζεο ησλ ΓΠ ησλ €0,10 αλά κεηνρή πιένλ εηήζηα αχμεζε
9%:


ΓΑΜ πξψηνπ έηνπο (άζθεζε Ηνχληνο 2014)

€ 0,109



ΓΑΜ δεπηέξνπ έηνπο (άζθεζε Ηνχληνο 2014)

€ 0,119



ΓΑΜ ηξίηνπ έηνπο (άζθεζε Ηνχληνο 2015)

€ 0,130



ΓΑΜ ηεηάξηνπ έηνπο (άζθεζε Ηνχληνο 2016)

€ 0,141



ΓΑΜ πέκπηνπ έηνπο (άζθεζε Ηνχληνο 2017)

€ 0,154

Ννείηαη πσο ην αληίηηκν άζθεζεο ζα ηζνχηαη κε ηελ ηζρχνπζα ηηκή άζθεζεο πνιιαπιαζηαδφκελν κε ηνλ αξηζκφ κεηνρψλ
ηνπ/ησλ ΓΑΜ πνπ αζθείηαη/αζθνχληαη.
Γηαπξαγκάηεπζε: Σα ΓΑΜ δελ ζα εηζαρζνχλ ζε ρξεκαηηζηήξην γηα δηαπξαγκάηεπζε.
Μεηξψν θαη Μεηαβίβαζε: Σα ΓΑΜ ζα είλαη ειεχζεξα κεηαβηβάζηκα θαη ζα εγγξάθνληαη ζην Κεληξηθφ Μεηξψν ηνπ
Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ. Ζ κεηαβίβαζε ησλ ΓΑΜ ζα γίλεηαη κέζσ κεραληζκνχ πνπ ζα αλαιάβεη ην Υξεκαηηζηήξην
Αμηψλ Κχπξνπ, ην νπνίν ζα πξνβεί ζε ζρεηηθέο αλαθνηλψζεηο φζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζείηαη απφ
πξφζσπα πνπ ζα επηζπκνχλ λα πξνβνχλ ζε κεηαβηβάζεηο ΓΑΜ.
Δπηζηνιέο παξαρψξεζεο ΓΑΜ: Οη επηζηνιέο παξαρψξεζεο γηα ηα ΓΑΜ ζα ζηαινχλ καδί κε ηηο επηζηνιέο παξαρψξεζεο
γηα ηηο λέεο κεηνρέο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ άζθεζε ΓΠ.
Γηαδηθαζία άζθεζεο ΓΑΜ: Ζ άζθεζε ησλ ΓΑΜ ζα γίλεηαη θάζε Ηνχλην απφ ην 2014 έσο ην 2017 ζε φιν ην δίθηπν
θαηαζηεκάησλ ηεο Σξάπεδαο. ρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο φζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία άζθεζεο ζα αλαθνηλσζνχλ εγθαίξσο.

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα Γηθαηψκαηα Αγνξάο Μεηνρψλ παξαηίζεληαη ζηελ Δλφηεηα 7.2.
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1.19 Πιεξνθνξίεο γηα ηελ Έθδνζε Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ή/θαη Νέσλ Μεηνρψλ
Αληαιιαγήο
1.19.1

Κπξηφηεξα ηνηρεία Αληαιιαγήο

Δθδφηεο:

Cyprus Popular Bank Public Co Ltd.

Πξνζθεξφκελεο αμίεο γηα

 Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ (ΑΔΚ)

αληαιιαγή:

 Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο

Πξνζθνξά γηα εζεινληηθή

Ζ πξνζθνξά εζεινληηθήο αληαιιαγήο απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο θαηφρνπο

αληαιιαγή Δπηιέμηκσλ

αμηνγξάθσλ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο θαη ζπγθεθξηκέλα πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο

Αμηνγξάθσλ:

εθδφζεηο:
 Αμηφγξαθα Κεθαιαίνπ 2008 (CPBCS/ΛΑΗΚΑ) αμίαο €200.000.000
 Αμηφγξαθα Κεθαιαίνπ 2009 (CPBCB/ΛΑΗΚΘ) αμίαο €242.229.000
 Αμηφγξαθα Κεθαιαίνπ 2010 (CPBCC/ΛΑΗΚΛ) αμίαο €295.524.000 / («Δπηιέμηκα
Αμηφγξαθα»)
Ζ πξνζθνξά εζεινληηθήο αληαιιαγήο αθνξά ηελ κεξηθή ή νιηθή αληαιιαγή Δπηιέμηκσλ
Αμηνγξάθσλ, νλνκαζηηθήο αμίαο €1.000 ην θάζε έλα, κε Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ
Κεθαιαίνπ ή/θαη κε Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο. Οη θάηνρνη Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ ζα
κπνξνχλ λα επηιέμνπλ θαη ηηο δχν επηινγέο γηα φπνην πνζφ επηζπκνχλ, ηεξνπκέλσλ
ησλ πην θάησ.
Ζ κέγηζηε αμία λέσλ ζπλήζσλ κεηνρψλ πνπ ζα κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηε
δηαδηθαζία αληαιιαγήο είλαη ησλ €368.876.500. ε πεξίπησζε ππεξθάιπςεο ηνπ
πνζνχ ησλ €368.876.500 απφ ηηο αηηήζεηο αληαιιαγήο ζε κεηνρέο πνπ ζα ππνβιεζνχλ
απφ ηνπο θαηφρνπο Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ, ζα γίλεη αλαινγηθή (pro-rata) θαηαλνκή.
Γελ ππάξρεη αλψηαην πνζφ γηα ηελ αληαιιαγή Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ κε ΑΔΚ.
Ζ πξνζθνξά γηα εζεινληηθή αληαιιαγή δελ απεπζχλεηαη ζε θαηφρνπο Δπηιέμηκσλ
Αμηνγξάθσλ εληφο νπνηαζδήπνηε ρψξαο ζηελ νπνία ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο απηήο, ε
δηελέξγεηα ηεο πξνζθνξάο είλαη παξάλνκε ή απνηειεί παξαβίαζε νπνηαζδήπνηε
εθαξκνζηέαο λνκνζεζίαο, θαλφλα ή θαλνληζκνχ (Δμαηξνχκελεο Υψξεο) (π.ρ. Ζλσκέλεο
Πνιηηείεο, Καλαδάο, Απζηξαιία, Νφηηνο Αθξηθή, Ηαπσλία).

ξνη αληαιιαγήο:

Γηαζέζηκεο επηινγέο:


Έλα (1) ΑΔΚ νλνκαζηηθήο αμίαο €1.000 γηα θάζε έλα (1) Δπηιέμηκν Αμηφγξαθν
νλνκαζηηθήο αμίαο €1.000



Γέθα ρηιηάδεο (10.000) Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,10 γηα θάζε
έλα (1) Δπηιέμηκν Αμηφγξαθν νλνκαζηηθήο αμίαο €1.000, κε ηηκή δηάζεζεο €0,10.

Σξφπνο αληαιιαγήο:

Οη θάηνρνη Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ δχλαληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ εζεινληηθή
αληαιιαγή Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ κε ΑΔΚ ή/θαη Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο κε ηελ
αληαιιαγή ησλ Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ πνπ θαηέρνπλ κε ΑΔΚ αληίζηνηρεο νλνκαζηηθήο
αμίαο ή/θαη κε δέθα ρηιηάδεο (€10.000) Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο γηα θάζε έλα (1)
Δπηιέμηκν Αμηφγξαθν πνπ θαηέρνπλ, κε ηηκή δηάζεζεο €0,10.
Σα Δπηιέμηκα Αμηφγξαθα πνπ ζα θαηαβιεζνχλ γηα ηελ αληαιιαγή θαη ζα γίλνπλ
απνδεθηά γηα εγγξαθή ζηελ έθδνζε ησλ ΑΔΚ ή/θαη ησλ Νέσλ Μεηνρψλ Αληαιιαγήο, ζα
αθπξσζνχλ θαη ε Σξάπεδα ζα παχζεη λα έρεη νπνηεζδήπνηε ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε
απηά.
ηηο 30 Ηνπλίνπ 2012, ε Σξάπεδα ζα θαηαβάιεη νιφθιεξν ηνλ ηφθν γηα ηελ ηξηκεληαία
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πεξίνδν Απξηιίνπ – Ηνπλίνπ 2012 φπσο πξνλνείηαη απφ ηνπο φξνπο έθδνζήο ησλ
Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ εθηφο αλ απηφο δελ θαηαβιεζεί ή αθπξσζεί κε βάζε ην άξζξν
11(11) ηνπ Γηαηάγκαηνο θαη/ή ηνπο ελ ιφγσ φξνπο έθδνζεο (δειαδή, γηα ηελ πεξίνδν
απφ ηελ 31ε Μαξηίνπ έσο ηελ 29ε Ηνπλίνπ, κε βάζε ην επηηφθην πνπ ηζρχεη δπλάκεη ησλ
φξσλ έθδνζήο ηνπο).
Μέγεζνο έθδνζεο:

 Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ αμίαο κέρξη €737.753.000
 Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο αμίαο κέρξη €368.876.500
Ννείηαη πσο ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ δχν (2) αληαιιαγψλ δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη ηα
€737.753.000.

Καηαλνκή ζε πεξίπησζε

Ο κέγηζηνο αξηζκφο Νέσλ Μεηνρψλ Αληαιιαγήο πνπ ζα κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ

ππεξθάιπςεο ηεο δήηεζεο γηα

ηε δηαδηθαζία αληαιιαγήο είλαη 3.688.765.000 (€368.876.500 ζε ηηκή €0,10 αλά

Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο:

κεηνρή). ε πεξίπησζε ππεξθάιπςεο ηνπ πνζνχ απηνχ απφ ηηο αηηήζεηο αληαιιαγήο
πνπ ζα ππνβιεζνχλ απφ ηνπο θαηφρνπο Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ , ζα γίλεη αλαινγηθή
(pro-rata) θαηαλνκή. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε ππεξθάιπςεο νη θάηνρνη ησλ Δπηιέμηκσλ
Αμηνγξάθσλ ζα έρνπλ ηελ επηινγή λα δεηήζνπλ κεηαθνξά ηνπ πφζνπ πνπ δελ ηνπο
θαηαλεκήζεθε γηα αληαιιαγή κε ΑΔΚ.

Απνπιεξσκή Δπηιέμηκσλ

Με ηελ αληαιιαγή ηνπ θάζε Δπηιέμηκνπ Αμηνγξάθνπ νλνκαζηηθήο αμίαο €1.000, ε

Αμηνγξάθσλ ζε ΑΔΚ ή/θαη ζε

Σξάπεδα ζα ζεσξείηαη φηη ην έρεη πιήξσο αληηθαηαζηήζεη κε ηελ έθδνζε ελφο (1) ΑΔΚ

Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο θαη

νλνκαζηηθήο αμίαο €1.000 ή δέθα ρηιηάδσλ (10.000) Νέσλ Μεηνρψλ Αληαιιαγήο ηεο

ζπλέπεηεο:

Σξάπεδαο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,10 θαη κε ηηκή δηάζεζεο €0,10 ε θάζε κία ρσξίο ηελ
θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε επηπξφζζεηνπ πνζνχ.
Ζ αληαιιαγή Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ (α) κε Νέεο Μεηνρέο αληαιιαγήο ζπλεπάγεηαη
ηζφπνζε αχμεζε ηνπ εθδνκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο, (β) κε ΑΔΚ
ζπλεπάγεηαη ηζφπνζε αχμεζε ηνπ δαλεηαθνχ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο.

Καηάηαμε ησλ Νέσλ Μεηνρψλ

Οη Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ

Αληαιιαγήο:

Δπηιέμηκσλ Αμηφγξαθσλ κε κεηνρέο ζα θαηαηάζζνληαη ζε ίζε κνίξα (rank pari passu)
απ‟ φιεο ηηο απφςεηο κε ηηο εθδνκέλεο πιήξσο πιεξσζείζεο κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο
θαηά ηελ εκεξνκελία αληαιιαγήο κε κεηνρέο θαη ζα ζπκκεηάζρνπλ ζε νπνηαδήπνηε
θαηαβνιή κεξίζκαηνο κε εκεξνκελία αξρείνπ (record date) πνπ έπεηαη ηεο εκεξνκελίαο
έθδνζεο θαη παξαρψξεζεο ησλ Νέσλ Μεηνρψλ Αληαιιαγήο. Οη Νέεο Μεηνρέο
Αληαιιαγήο δελ ζα δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε κεξίζκαηα πνπ πιεξψζεθαλ θαη
θέξνπλ εκεξνκελία αξρείνπ πξηλ απφ ηελ ελ ιφγσ εκεξνκελία παξαρψξεζεο.

θνπφο εζεινληηθήο

Σα θεθάιαηα πνπ ζα αληιεζνχλ απφ ηελ αληηθαηάζηαζε Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ κε

αληαιιαγήο:

Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ή/θαη κε Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο πξννξίδνληαη
γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηνπ Οκίινπ θαη ζπγθεθξηκέλα (α) ηελ
ελίζρπζε ησλ Κπξίσλ Βαζηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (Core Tier 1) θαη (β) ησλ Βαζηθψλ
Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (Total Tier 1) ηνπ Οκίινπ.

Δηζαγσγή θαη

Σα ΑΔΚ ζα εηζαρζνχλ θαη ζα δηαπξαγκαηεχνληαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ,

Γηαπξαγκάηεπζε:

εθφζνλ ιεθζνχλ νη ζρεηηθέο εγθξίζεηο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο.
Οη Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο ζα εηζαρζνχλ θαη ζα δηαπξαγκαηεχνληαη ζην
Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ θαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ, εθφζνλ ιεθζνχλ νη
ζρεηηθέο εγθξίζεηο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο.

Με βάζε ην άξζξν 11(11) ηνπ Γηαηάγκαηνο απαγνξεχεηαη ε πιεξσκή νπνηνπδήπνηε ηφθνπ ή αλάθιεζε πξσηνβάζκησλ θαη
δεπηεξνβάζκησλ θεθαιαίσλ εθηφο αλ ε Σξάπεδα έρεη ιάβεη ηελ πξνγελέζηεξε έγθξηζε απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα θαη έρεη
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ζπκβνπιεπζεί ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, απαγφξεπζε απφ ηελ νπνία εμαηξνχληαη θεθάιαηα πνπ είλαη ζπκβαηά κε ηηο
απαηηήζεηο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ. εκεηψλεηαη πσο έρεη ιεθζεί ε έγθξηζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο
Κχπξνπ επί ησλ φξσλ έθδνζεο ησλ ΑΔΚ θαη θαη‟επέθηαζε εμαηξνχληαη απφ ηελ παξαπάλσ απαγφξεπζε ηνπ Γηαηάγκαηνο.
Θα πξέπεη βέβαηα λα ηεξνχληαη νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θαηαβνιή ηφθνπ, φπσο πξνλνείηαη ζηνπο φξνπο
έθδνζεο.
Ζ απφθαζε γηα πηζαλή επέλδπζε ζε Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ή/θαη ζε Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο ηεο Σξάπεδαο
ππφθεηηαη ζε κία ζεηξά θηλδχλσλ νη νπνίνη πεξηγξάθνληαη ζηελ Δλφηεηα 2 ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ. Ο
επελδπηήο νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε ην ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν.
Δπηπξφζζεηα, νη θίλδπλνη θαη αβεβαηφηεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ Δλφηεηα 2 κπνξεί λα κελ είλαη νη κφλνη πνπ
ελδερνκέλσο λα αληηκεησπίζεη ν κηινο. Πξφζζεηνη θίλδπλνη θαη αβεβαηφηεηεο πνπ επί ηνπ παξφληνο δελ είλαη γλσζηνί, ή
πνπ ζεσξνχληαη επνπζηψδεηο, κπνξεί λα επηδξάζνπλ δπζκελψο ζηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ.
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1.19.2

Δλδεηθηηθφ Υξνλνδηάγξακκα Αληαιιαγήο Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ Κεθαιαίνπ
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΔ
16 Μαΐνπ 2012

ΓΔΓΟΝΟΣΑ
Ζκεξνκελία απφθαζεο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ έθδνζε θαη αληαιιαγή
αμηνγξάθσλ.

22 Μαΐνπ 2012

Ζκεξνκελία άδεηαο δεκνζίεπζεο παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ απφ Δπηηξνπή
Κεθαιαηαγνξάο.

25 Μαΐνπ 2012

Σειεπηαία εκεξνκελία δηαπξαγκάηεπζεο (last cum date) ησλ Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ ζην
ΥΑΚ πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο.

28 Μαΐνπ 2012

Ζκεξνκελία απφ ηελ νπνία ηα Δπηιέμηκα Αμηφγξαθα ζα δηαπξαγκαηεχνληαη ρσξίο ην
δηθαίσκα ζπκκεηνρήο.

30 Μαΐνπ 2012

Ζκεξνκελία Αξρείνπ ΑΔΚ (Record Date ECS) γηα δηθαηνχρνπο Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ.

7 Ηνπλίνπ 2012

Ζκεξνκελία απνζηνιήο Δλεκεξσηηθψλ Δπηζηνιψλ ΑΔΚ ζε δηθαηνχρνπο.

15 Ηνπλίνπ 2012

Έλαξμε πεξηφδνπ ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα ζπκκεηνρή ζηελ αληαιιαγή κε Αμηφγξαθα
Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ή/θαη Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο.

29 Ηνπλίνπ 2012

Λήμε πεξηφδνπ ππνβνιήο αηηήζεσλ.

30 Ηνπλίνπ 2012

Ζκεξνκελία έθδνζεο ησλ Νέσλ Μεηνρψλ ΓΠ θαη εκεξνκελία έθδνζεο ησλ Αμηνγξάθσλ
Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ

Δληφο νρηψ (8) Δξγάζηκσλ Ζκεξψλ απφ ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα ηηο Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο
θαη ηα ΑΔΚ, ε Σξάπεδα ζα ππνβάιεη ηηο απαξαίηεηεο αηηήζεηο ζην ΥΑΚ θαη ΥΑ γηα ηελ εηζαγσγή ησλ Νέσλ Μεηνρψλ
Αληαιιαγήο θαη ησλ ΑΔΚ.
Οη Δπηζηνιέο Παξαρψξεζεο γηα ηηο Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο θαη νη Δπηζηνιέο Παξαρψξεζεο γηα ηα ΑΔΚ ζα
ηαρπδξνκεζνχλ κέρξη ηηο 11 Ηνπιίνπ 2012.
Ζ εκεξνκελία έλαξμεο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζα αλαθνηλσζεί ζην ΥΑΚ θαη ζα
δεκνζηεπζεί ζηνλ θππξηαθφ ηχπν.
Γηεπθξηλίδεηαη πσο ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ πξφηαζε εζεινληηθήο αληαιιαγήο γηα ηα Δπηιέμηκα Αμηφγξαθα δελ ηζρχεη
αλ απηά πσιεζνχλ.
εκεηψλεηαη φηη ην ρξνλνδηάγξακκα εμαξηάηαη θαη απφ αζηάζκεηνπο παξάγνληεο θαη ελδέρεηαη λα κεηαβιεζεί κε
αλαθνίλσζε ζην ΥΑΚ θαη ΥΑ ή/θαη κέζσ ηνπ ηχπνπ ή/θαη κε έθδνζε ζπκπιεξσκαηηθνχ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ εάλ απηφ
ζεσξεζεί αλαγθαίν δπλάκεη νπνηαζδήπνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. ε πεξίπησζε έθδνζεο ζπκπιεξσκαηηθνχ
ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ, ζα ρξεηαζηεί επηπιένλ έγθξηζε απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο.
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1.19.3

Γεληθά ηνηρεία Έθδνζεο Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ Αφξηζηεο Γηάξθεηαο

Πξνζθεξφκελεο αμίεο:

Με-ζσξεπηηθά αμηφγξαθα εληζρπκέλνπ θεθαιαίνπ
(«Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ» ή «ΑΔΚ»)

Δπίηξνπνο:

Με Έγγξαθν Δκπηζηεχκαηνο εκεξνκελίαο 22 Μαΐνπ 2012, ε Σξάπεδα δηφξηζε ηελ
νο
εηαηξεία Themis Nominees Limited, Λεσθ. Κπξηάθνπ Μάηζε 16, Eagle House, 10
φξνθνο, Αγ. Οκνινγεηέο, 1082 Λεπθσζία σο Δπίηξνπν (Trustee) ησλ ππφ έθδνζε
ΑΔΚ. Ο Δπίηξνπνο είλαη επηθνξηηζκέλνο κε ηελ επζχλε δηαθχιαμεο ησλ
δηθαησκάησλ ησλ θαηφρσλ ησλ ΑΔΚ θαη ησλ Γηθαηνχρσλ Σφθνπ. Οη πξφλνηεο ηνπ
Δγγξάθνπ Δκπηζηεχκαηνο είλαη δεζκεπηηθέο γηα θάζε πξφζσπν ην νπνίν ζα
απνθηήζεη ΑΔΚ.

Σηκή έθδνζεο / Ολνκαζηηθή αμία:

ην άξηην / ε αμίεο ησλ €1.000 αλά ΑΔΚ θαη πνιιαπιάζηα απηψλ

θνπφο Έθδνζεο:

Ζ ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο βάζεο ηεο Σξάπεδαο, κέζσ ηεο αληηθαηάζηαζεο
πθηζηάκελσλ εθδφζεσλ αμηνγξάθσλ, κε βαζηθά ίδηα θεθάιαηα (Tier 1) ζπκβαηά κε
ηηο πξνυπνζέζεηο θαη θξηηήξηα βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ φπσο απηά νξίδνληαη
ζηελ αλαθνίλσζε ηεο ΔΑΣ κε εκεξνκελία 8 Γεθεκβξίνπ 2011 θαη φπσο απηά ζα
εθαξκνζηνχλ κε βάζε ηηο πξνηεηλφκελεο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο Capital
Requirements Directive IV ("CRD IV") θαη ηνπ Καλνληζκνχ Capital Requirements
Regulation (Regulation on prudential requirements for credit institutions and
investment firms - "CRR") ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, σο ζα εθαξκνζηνχλ θαη
ηεζνχλ ζε ηζρχ.

Σξφπνο πξνζθνξάο / Πξνζθνξά

Πξνζθνξά πξνο ηνπο θαηφρνπο αμηνγξάθσλ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο (i) έθδνζεο
2008 (CPBCS/ΛΑΗΚΑ), (ii) έθδνζεο 2009 (CPBCB/ΛΑΗΚΘ) θαη (iii) έθδνζεο 2010
(CPBCC/ΛΑΗΚΛ) («Δπηιέμηκα Αμηφγξαθα») ηεο Σξάπεδαο γηα εζεινληηθή
αληαιιαγή κε ηηο Πξνζθεξφκελεο Αμίεο.

γηα εζεινληηθή αληαιιαγή:

αφξηζηεο

δηάξθεηαο

Ζ παξνχζα δεκφζηα πξνζθνξά γηα εζεινληηθή αληαιιαγή δηελεξγείηαη
απνθιεηζηηθά ζηελ Κχπξν, ζηελ Διιάδα θαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη
απεπζχλεηαη κφλν πξνο πξφζσπα ηα νπνία κπνξνχλ λα ηελ απνδερζνχλ λφκηκα.
Ζ παξνχζα δεκφζηα πξνζθνξά γηα εζεινληηθή αληαιιαγή δελ απεπζχλεηαη κε
θαλέλα ηξφπν ή ηχπν (έγγξαθν ή άιιν), άκεζα ή έκκεζα, εληφο ή πξνο ηηο
Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ηνλ Καλαδά, ηελ Απζηξαιία, ηε Νφηην Αθξηθή, ηελ Ηαπσλία ή
νπνηαδήπνηε άιιε εμαηξνχκελε ρψξα (“Δμαηξνχκελεο Υψξεο”).
To Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Σξάπεδαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλαβνιήο ή
αθχξσζεο ηεο έθδνζεο κέζσ έθδνζεο αλαθνίλσζεο ή θαηάξηηζεο
ζπκπιεξσκαηηθνχ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ, αλ θξηζεί πσο ζπληξέρνπλ νη ιφγνη γηα
ηέηνηα ελέξγεηα.
Αλαινγία θαη κέγεζνο έθδνζεο:



Έλα (1) ΑΔΚ νλνκαζηηθήο αμίαο €1.000 γηα θάζε έλα (1) αμηφγξαθν 2008
(CPBCS/ΛΑΗΚΑ), 2009 (CPBCB/ΛΑΗΚΘ) θαη 2010 (CPBCC/ΛΑΗΚΛ) ηεο
Σξάπεδαο («Δπηιέμηκα Αμηφγξαθα») ίζεο νλνκαζηηθήο αμίαο πνπ θξαηείηαη



πλνιηθφ πνζφ έθδνζεο κέρξη €737.753.000
νλνκαζηηθήο αμίαο €1.000 ην θαζέλα).

(κέρξη

737.753

ΑΔΚ

Ζ παξνχζα πξνζθνξά γηα εζεινληηθή αληαιιαγή αθνξά ηελ αληαιιαγή
Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ, νλνκαζηηθήο αμίαο €1.000 ην θαζέλα, κε ΑΔΚ
αληίζηνηρεο νλνκαζηηθήο αμίαο θαη απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο θαηφρνπο
Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ πνπ ζα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Κεληξηθφ
Απνζεηήξην/Μεηξψν ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ, ζηηο 30 Μαΐνπ 2012
(Ζκεξνκελία Αξρείνπ ΑΔΚ / Record Date ECS). Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ
εζεινληηθή αληαιιαγή δχλαηαη λα δηαθνξνπνηεζεί απφ ζπλαιιαγέο πνπ ηπρφλ
πξαγκαηνπνηεζνχλ έσο θαη ηηο 22 Ηνπλίνπ 2012. ζα Δπηιέμηκα Αμηφγξαθα δελ
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αληαιιαγνχλ κε Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζα ζπλερίζνπλ λα θέξνπλ ηα
πθηζηάκελα ηνπο δηθαηψκαηα κε βάζε ηνπο ζρεηηθνχο φξνπο έθδνζεο.
Γηάξθεηα:
Δπηηφθην θαη πιεξσκή ηφθσλ:

Αφξηζηε δηάξθεηα, ρσξίο εκεξνκελία ιήμεο.








Γηθαίσκα Δμαγνξάο:

Σα ΑΔΚ ζα θέξνπλ ζηαζεξφ επηηφθην 8,75% εηεζίσο
Ο ηφθνο ζα ππνινγίδεηαη ζε βάζε έηνπο 360 κεξψλ θαη ζα θαηαβάιιεηαη ζε
ηξηκεληαία βάζε αθνχ απνθφπηνληαη νη αλάινγεο εηζθνξέο ή/θαη θνξνινγίεο
ζχκθσλα κε ηνπο εθάζηνηε ηζρχνληεο λφκνπο
Ο ηφθνο ζα πιεξψλεηαη κφλν απφ δηαλεκεηέα απνζεκαηηθά
Κάζε Αμηφγξαθν Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζα παχεη λα θέξεη ηφθν (i) ζε
πεξίπησζε εμαγνξάο απφ ηελ εκεξνκελία εμαγνξάο ή (ii) ζε πεξίπησζε
ππνρξεσηηθήο κεηαηξνπήο ζε κεηνρέο, απφ ηελ πξνεγνχκελε ζρεηηθή
Ζκεξνκελία Πιεξσκήο Σφθνπ.
ε πεξίπησζε αθχξσζεο Πιεξσκήο Σφθνπ δελ ζα θαηαβιεζεί ε ζρεηηθή
Αθπξσζείζα Πιεξσκή Σφθνπ.

Σα ΑΔΚ κπνξνχλ θαη΄ επηινγή θαη κε πξσηνβνπιία ηεο Σξάπεδαο λα
εμαγνξαζηνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία, καδί κε
νπνηνπζδήπνηε δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο, θαηά ηελ πξψηε Ζκεξνκελία Πιεξσκήο
ε
Σφθνπ κεηά ηελ πέκπηε (5 ) επέηεην απφ ηελ έθδνζή ηνπο ή ζε νπνηαδήπνηε
Ζκεξνκελία Πιεξσκήο Σφθνπ πνπ έπεηαη, θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο Κεληξηθήο
Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη:

ζα αληηθαηαζηαζνχλ κε βαζηθά ίδηα θεθάιαηα ίζεο ή θαιχηεξεο πνηφηεηαο, ή

ε Σξάπεδα έρεη ηθαλνπνηήζεη ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ φηη, κεηά ηελ
εμαγνξά, ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο Σξάπεδαο ζα ππεξβαίλνπλ ηα αθφινπζα
(αλαιφγσο ηεο πεξίπησζεο) θαηά πεξηζψξην ην νπνίν ε Κεληξηθή Σξάπεδα
ηεο Κχπξνπ ζα ζεσξεί σο ζεκαληηθφ θαη θαηάιιειν:
- (i) ηνλ Γείθηε Κχξησλ Βαζηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ / Core Tier 1 Ratio
χςνπο ηνπιάρηζηνλ 9% κε βάζε ηε χζηαζε ηεο Δπξσπατθήο Αξρήο
Σξαπεδψλ (ΔΑΣ) EBA/REC/2011/1 κε εκεξνκελία 8 Γεθεκβξίνπ
2011, ή
- (ii) ζηελ πεξίπησζε πνπ ε χζηαζε ηεο Δπξσπατθήο Αξρήο Σξαπεδψλ
πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεκείν (i) θαηαξγεζεί ή αθπξσζεί, ηηο ειάρηζηεο
θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ζχκθσλα κε ηηο ηειηθέο δηαηάμεηο ηεο
θππξηαθήο λνκνζεζίαο πνπ ζα ελαξκνλίδεη ην Κππξηαθφ δίθαην κε
ηελ Οδεγία CRD IV ή/θαη ζχκθσλα κε ηηο ηειηθέο δηαηάμεηο ηνπ
Καλνληζκνχ CRR γηα ηελ επνπηεία ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη
επηρεηξήζεσλ επελδχζεσλ φπσο ζα πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε (φηαλ απηά ηεζνχλ ζε ηζρχ).
ΑΔΚ πνπ ζα εμαγνξαζηνχλ απφ ηελ Σξάπεδα αθπξψλνληαη θαη ε Σξάπεδα παχεη
λα έρεη νπνηεζδήπνηε ππνρξεψζεηο ζε ζρέζε κε απηά.

Καζεζηψο Δμαζθάιηζεο θαη
Πξνηεξαηφηεηα (Subordination):

Σα ΑΔΚ απνηεινχλ άκεζνπο, κε εμαζθαιηζκέλνπο θαη ειάζζνλνο πξνηεξαηφηεηαο
(subordinated) ηίηινπο ηεο Σξάπεδαο. Σα δηθαηψκαηα θαη νη αμηψζεηο ησλ θαηφρσλ
ησλ ΑΔΚ:
(i) είλαη ίζεο πξνηεξαηφηεηαο κε πθηζηάκελεο ή κειινληηθέο εθδφζεηο αμηνγξάθσλ
θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο πνπ θαηαηάζζνληαη ζηα βαζηθά ίδηα θεθάιαηα ή πιεξνχλ
ηα θξηηήξηα γηα ζπκπεξίιεςε ζηα βαζηθά ίδηα θεθάιαηα ή εθθξάδνληαη σο λα είλαη
ίζεο πξνηεξαηφηεηαο κε ηα ΑΔΚ, πεξηιακβαλνκέλσλ, ρσξίο πεξηνξηζκφ, ησλ
αμηνγξάθσλ θεθαιαίνπ πνπ έρνπλ ήδε εθδνζεί απφ ηελ Σξάπεδα ηα νπνία ζα
θαηαηάζζνληαη ζηα βαζηθά ίδηα θεθάιαηα κε βάζε ηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηεο
Οδεγίαο CRD IV θαη ηνπ Καλνληζκνχ CRR
(ii) είλαη ειάζζνλνο πξνηεξαηφηεηαο (subordinated) πξνο ηα δηθαηψκαηα θαη
αμηψζεηο ησλ Πηζησηψλ ηεο Σξάπεδαο, πνπ είλαη:
-θαηαζέηεο ή άιινη πηζησηέο ησλ νπνίσλ νη αμηψζεηο δελ είλαη ειάζζνλνο
πξνηεξαηφηεηαο σο πξνο ηηο αμηψζεηο ησλ θαηαζεηψλ
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-πηζησηέο ησλ νπνίσλ νη αμηψζεηο είλαη ειάζζνλνο πξνηεξαηφηεηαο (subordinated)
πιελ εθείλσλ ησλ νπνίσλ νη αμηψζεηο είλαη ίζεο πξνηεξαηφηεηαο (rank pari passu)
κε ηηο αμηψζεηο ησλ θαηφρσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ
-θάηνρνη ρξενγξάθσλ ηεο Σξάπεδαο ησλ νπνίσλ νη αμηψζεηο είλαη ειάζζνλνο
πξνηεξαηφηεηαο (subordinated)
(iii) έρνπλ πξνηεξαηφηεηα κφλν έλαληη ησλ κεηφρσλ ηεο Σξάπεδαο.
Οη αμηψζεηο ησλ θαηφρσλ ΑΔΚ ζε πεξίπησζε δηάιπζεο φπνπ ε Σξάπεδα
παξακέλεη θεξέγγπα (solvent) ζα πεξηνξίδνληαη ζηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ ΑΔΚ
θαη ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ, αιιά κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νπνησλδήπνηε
Αθπξσζεηζψλ Πιεξσκψλ Σφθνπ.
ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε πιεξσκήο πνπ αθπξψλεηαη ζε ζρέζε κε ηα ΑΔΚ, ε
Σξάπεδα δελ ζα ζεσξείηαη φηη πεξηήιζε ζε γεγνλφο αζέηεζεο θαη νη θάηνρνη ησλ
ΑΔΚ δελ ζα έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο γηα εθθαζάξηζε ή δηάιπζε ηεο
Σξάπεδαο.
ε πεξίπησζε κεηαηξνπήο ησλ ΑΔΚ ζε κεηνρέο, νη λέεο ζπλήζεηο κεηνρέο πνπ ζα
πξνθχςνπλ ζα θαηαηάζζνληαη ην ίδην (pari-passu) κε ηηο ήδε εθδνκέλεο πιήξσο
πιεξσκέλεο ζπλήζεηο κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο θαη ζα έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα.
Πξναηξεηηθή

Δπηινγή

Αθχξσζεο

Πιεξσκήο Σφθνπ:

Ζ Σξάπεδα θαζ‟ νηνλδήπνηε ρξφλν, πξηλ απφ νπνηαδήπνηε Ζκεξνκελία
Πιεξσκήο Σφθνπ, κπνξεί θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο, λα επηιέμεη λα αθπξψζεη
ηελ Πιεξσκή Σφθνπ ζε κε ζσξεπηηθή βάζε.
Οπνηαδήπνηε Αθπξσζείζα Πιεξσκή Σφθνπ δε ζα νθείιεηαη θαη δε ζα θαζίζηαηαη
πιεξσηέα απφ ηελ Σξάπεδα. ε πεξίπησζε αθχξσζεο Πιεξσκήο Σφθνπ, ε
Σξάπεδα δελ ζα ζεσξείηαη φηη πεξηήιζε ζε γεγνλφο αζέηεζεο θαη νη θάηνρνη ησλ
ΑΔΚ δελ ζα έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο γηα εθθαζάξηζε ή δηάιπζε ηεο
Σξάπεδαο.

Τπνρξεσηηθή
Αθχξσζε Πιεξσκήο Σφθνπ:

ηελ πεξίπησζε πνπ ε Σξάπεδα δελ ηεξεί ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηεο
θεξεγγπφηεηαο φπσο νξίδνληαη απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ ή/θαη ηνλ
πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν Κεθ. 113, ή δελ δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα δηαλεκεηέα
απνζεκαηηθά φπσο θαζνξίδνληαη πην θάησ, ηφηε ε Σξάπεδα ππνρξεσηηθά ζα
αθπξψζεη ηελ Πιεξσκή Σφθσλ ζηα ΑΔΚ.
Ζ Σξάπεδα θαζ‟ νηνλδήπνηε ρξφλν, πξηλ απφ νπνηαδήπνηε Ζκεξνκελία Πιεξσκήο
Σφθνπ, δχλαηαη λα αθπξψζεη ηελ Πιεξσκή Σφθνπ ζε κε ζσξεπηηθή βάζε.
Δπηπξφζζεηα, ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ δχλαηαη λα απαηηήζεη, θαζ‟
νηνλδήπνηε ρξφλν θαηά ηε δηθή ηεο δηαθξηηηθή επρέξεηα, φπσο ε Σξάπεδα πξνβεί ζε
αθχξσζε Πιεξσκήο Σφθνπ ησλ ΑΔΚ.
Οπνηαδήπνηε Αθπξσζείζα Πιεξσκή Σφθνπ δε ζα νθείιεηαη θαη δε ζα θαζίζηαηαη
πιεξσηέα απφ ηελ Σξάπεδα. ε πεξίπησζε αθχξσζεο Πιεξσκήο Σφθνπ, ε
Σξάπεδα δελ ζα ζεσξείηαη φηη πεξηήιζε ζε γεγνλφο αζέηεζεο θαη νη θάηνρνη ησλ
ΑΔΚ δελ ζα έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο γηα εθθαζάξηζε ή δηάιπζε ηεο
Σξάπεδαο.

Τπνρξεσηηθή κεηαηξνπή ΑΔΚ ζε
ζπλήζεηο κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο:

ε πεξίπησζε πνπ επηζπκβεί νπνηνδήπνηε Γεγνλφο Έθηαθηεο Αλάγθεο
Κεθαιαίνπ ή Γεγνλφο Βησζηκφηεηαο (φπσο θαζνξίδνληαη πην θάησ) ην ζχλνιν ησλ
ΑΔΚ ζα κεηαηξέπεηαη ππνρξεσηηθά ζε ζπλήζεηο κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο, ζηελ Σηκή
Τπνρξεσηηθήο Μεηαηξνπήο (φπσο θαζνξίδεηαη πην θάησ).
Γεγνλόο Έθηαθηεο Αλάγθεο Κεθαιαίνπ (Contingency Event) ζα ζεσξείηαη φηη
έρεη επηζπκβεί φηαλ ε Σξάπεδα δψζεη εηδνπνίεζε είηε:
(i) φηη ην χςνο ηνπ Γείθηε ησλ Κχξησλ Βαζηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ / Core Tier 1
Ratio είλαη ρακειφηεξν ηνπ 7% κε βάζε ηε χζηαζε ηεο Δπξσπατθήο Αξρήο
Σξαπεδψλ (ΔΑΣ) EBA/REC/2011/1. Ο νξηζκφο ηνπ Γείθηε ησλ Κχξησλ Βαζηθψλ
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Ηδίσλ Κεθαιαίσλ είλαη ίδηνο κε ηνλ νξηζκφ πνπ δφζεθε θαηά ηελ Κεθαιαηαθή
Άζθεζε ηεο ΔΑΣ γηα ην έηνο 2011. Ο νξηζκφο εμαηξεί φια ηα αμηφγξαθα
θεθαιαίνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ΑΔΚ πνπ ζα εθδνζνχλ βάζεη απηψλ ησλ
φξσλ, ή
ε
(ii) απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013 ν Γείθηεο Κνηλψλ Πξσηνβάζκησλ Κεθαιαίσλ /
Common Equity Tier 1 Ratio, σο απηφο ζα πηνζεηεζεί ζχκθσλα κε ηηο ηειηθέο
δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ επνπηεία ησλ
πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ επελδχζεσλ (CRR) θαη ιακβάλνληαο
ππφςε ηηο κεηαβαηηθέο ξπζκίζεηο είλαη θάησ απφ ην 5,125%.
Ζ ξήηξα γηα ην Γεγνλφο Έθηαθηεο Αλάγθεο Κεθαιαίνπ ζρεηηθά κε ηνλ Γείθηε Κνηλψλ
Πξσηνβάζκησλ Κεθαιαίσλ / Common Equity Tier 1 Ratio, κπαίλεη ζε εθαξκνγή
ε
απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. Δπηπξφζζεηα, ε ξήηξα γηα ην Γεγνλφο Έθηαθηεο
Αλάγθεο Κεθαιαίνπ ζρεηηθά κε ηνλ Γείθηε Κχξησλ Βαζηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ / Core
ε
Tier 1 Ratio ζα κείλεη ζε ηζρχ κεηά απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013 θαη κέρξη ε χζηαζε
ηεο ΔΑΣ EBA/REC/2011/1 θαηαξγεζεί ή αθπξσζεί.
Γεγνλόο Βηωζηκόηεηαο (Viability Event) νξίδεηαη νπνηεδήπνηε:

ιακβάλεηαη απφθαζε φηη είλαη αλαγθαία ε ππνρξεσηηθή κεηαηξνπή ησλ ΑΔΚ
ρσξίο ηελ νπνία ε Σξάπεδα δπλαηφλ λα θαηαζηεί κε βηψζηκε, φπσο ε έλλνηα
“κε βηψζηκε” θαζνξίδεηαη απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ θαη/ή

ιακβάλεηαη απφθαζε φηη ε Σξάπεδα ζα ρξεηαζηεί θξαηηθή βνήζεηα, ή
παξφκνηα ζηήξημε, ρσξίο ηελ νπνία ε Σξάπεδα ζα θαηαζηεί κε βηψζηκε,
φπσο ε έλλνηα “κε βηψζηκε” θαζνξίδεηαη απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο
Κχπξνπ.
Τηκή Υπνρξεωηηθήο Μεηαηξνπήο: Ζ Σηκή Τπνρξεσηηθήο Μεηαηξνπήο ζα
ππνινγίδεηαη ζαλ πνζνζηφ 90% επί ηεο κεζνζηαζκηθήο ηηκήο ηεο κεηνρήο ηεο
Σξάπεδαο πεξηφδνπ 20 Δξγάζηκσλ Ζκεξψλ πνπ ζα πξνεγεζνχλ ηεο
εηδνπνίεζεο Γεγνλφηνο Έθηαθηεο Αλάγθεο Κεθαιαίνπ ή Γεγνλφηνο
Βησζηκφηεηαο, κε ειάρηζηε ηηκή ηελ νλνκαζηηθή αμία αλά ζπλήζε κεηνρή φπσο
απηή ζα ηζρχεη θαηά ηε κεηαηξνπή (ζήκεξα €0,10). Ζ αλαινγία κεηαηξνπήο ζα
πξνθχπηεη κε δηαίξεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ ΑΔΚ κε ηελ ππνινγηζζείζα
Σηκή Τπνρξεσηηθήο Μεηαηξνπήο.
Ζ Σξάπεδα αλαιακβάλεη λα δηαζθαιίζεη φηη πξηλ ηελ Ζκεξνκελία Έθδνζεο ησλ
ΑΔΚ ζα έρεη επαξθέο εγθεθξηκέλν νλνκαζηηθφ θεθάιαην γηα ην ελδερφκελν πνπ ηα
ΑΔΚ κεηαηξαπνχλ ππνρξεσηηθά ζε ζπλήζεηο κεηνρέο.
Οπνηεζδήπνηε λέεο ζπλήζεηο κεηνρέο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ κεηαηξνπή ησλ
ΑΔΚ ζα θαηαηάζζνληαη ην ίδην (pari-passu) κε ηηο ήδε εθδνκέλεο πιήξσο
πιεξσκέλεο ζπλήζεηο κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο θαη ζα έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα.
Δπηπξφζζεηεο Δθδφζεηο:

Ζ Σξάπεδα δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνρσξήζεη ρσξίο ηελ έγθξηζε ησλ θαηφρσλ
ησλ ΑΔΚ ζηελ έθδνζε επηπξφζζεησλ αμηνγξάθσλ θεθαιαίνπ αφξηζηεο δηάξθεηαο
πνπ θαηαηάζζνληαη ζε ίζε πξνηεξαηφηεηα (rank pari passu) κε ηα ΑΔΚ θαη κε ηηο
πθηζηάκελεο εθδφζεηο αμηνγξάθσλ ηεο Σξάπεδαο. Σα επηπξφζζεηα αμηφγξαθα
θεθαιαίνπ κπνξνχλ λα απνηεινχλ επέθηαζε ηεο έθδνζεο ΑΔΚ νχησο ψζηε λα
ζεσξνχληαη φηη απνηεινχλ θνηλή έθδνζε. Οπνηαδήπνηε ηέηνηα επηπξφζζεηε έθδνζε
ζα θαιχπηεηαη κε ηελ αλάινγε πξνζζήθε ζην Έγγξαθν Δκπηζηεχκαηνο πνπ δηέπεη
ηελ έθδνζε ΑΔΚ ή απφ άιιν, μερσξηζηφ έγγξαθν εκπηζηεχκαηνο. Ζ Σξάπεδα έρεη
επίζεο ην δηθαίσκα, ρσξίο ηελ έγθξηζε ησλ θαηφρσλ ΑΔΚ, λα πξνβεί ζε έθδνζε
νπνησλδήπνηε άιισλ αμηνγξάθσλ θεθαιαίνπ ή ρξενγξάθσλ ή άιισλ ηίηισλ, κε
φξνπο σο πξνο ηελ πξνηεξαηφηεηα, επηηφθην, ππέξ ην άξηην πνζφ / κε έθπησζε, ή
εμαγνξά / απνπιεξσκή ή άιισο πσο, φπσο ε Σξάπεδα ήζειε θξίλεη ζθφπηκν.
εκεηψλεηαη πσο θάζε επηπξφζζεηε έθδνζε ζα γίλεη ζηε βάζε ησλ ηζρπφλησλ
θαλνληζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ φπνπ απαηηείηαη ηελ θαηάξηηζε
ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ.
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Ννκνζεηηθέο / ξπζκηζηηθέο /
θαλνληζηηθέο αιιαγέο:

Αλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Σξάπεδαο, νπνηαδήπνηε αιιαγή ή πξνηεηλφκελε αιιαγή ζε
Νφκνπο, ή ζε ζρεηηθνχο Καλνληζκνχο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ Κππξηαθή
Γεκνθξαηία ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θνξνινγηθψλ λφκσλ θαη θαλνληζκψλ,
έρεη δπζκελείο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο γηα ηελ Σξάπεδα ζε φηη αθνξά ηελ έθδνζε
ε
ΑΔΚ, ή εάλ κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013 ηα ΑΔΚ δε ζεσξνχληαη σο επηπξφζζεηα
βαζηθά ίδηα θεθάιαηα ζχκθσλα κε ηηο ηειηθέο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ CRR σο
ζα πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ε Σξάπεδα δχλαηαη, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε πξνεγνχκελεο έγθξηζεο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ (αιιά
ρσξίο θακηά απαηηνχκελε έγθξηζε απφ ηνπο θαηφρνπο ΑΔΚ), έρνληαο φκσο δψζεη
εηδνπνίεζε ζηνλ Δπίηξνπν θαη ζηνπο θαηφρνπο ΑΔΚ λα πξνβεί ζηηο εμήο
ελέξγεηεο:
(i) λα εμαγνξάζεη ζηελ νλνκαζηηθή αμία ζε κεηξεηά νιφθιεξν ην πνζφ ησλ ΑΔΚ
αθνχ θαηαβιεζνχλ νη δεδνπιεπκέλνη ηφθνη, ή
(ii) λα αληαιιάμεη ηα ΑΔΚ κε έθδνζε λέσλ αμηψλ Βαζηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ίζεο ή
θαιχηεξεο πνηφηεηαο, ή
(iii) λα πξνβεί ζε δηαθνξνπνίεζε φξσλ έηζη ψζηε λα ινγίδνληαη σο Βαζηθά Ίδηα
Κεθάιαηα ζχκθσλα κε ηηο ηειηθέο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ CRR σο ζα πηνζεηεζεί
απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Ννείηαη φηη νπνηαδήπνηε αληαιιαγή ή δηαθνξνπνίεζε ησλ φξσλ σο
πεξηγξάθνληαη ζην (ii) ή/θαη (iii) πην πάλσ δε ζα νδεγήζεη ζε φξνπο νπζηαζηηθά
ιηγφηεξν επλντθνχο γηα ηνπο επελδπηέο εθηφο εάλ νη αιιαγέο απηέο απαηηνχληαη κε
βάζε ηηο ηειηθέο δηαηάμεηο ηεο θππξηαθήο λνκνζεζίαο πνπ ζα ελαξκνλίδεη ην
θππξηαθφ δίθαην κε ηελ Οδεγία CRD IV ή/θαη ζχκθσλα κε ηηο ηειηθέο δηαηάμεηο ηνπ
Καλνληζκνχ CRR (φηαλ απηά ηεζνχλ ζε ηζρχ) ή/θαη κε βάζε ηελ εθάζηνηε
ηζρχνπζα λνκνζεζία.

πκςεθηζκφο:

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

Δηζαγσγή θαη Γηαπξαγκάηεπζε:

Ζ Σξάπεδα πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο γηα ηελ εηζαγσγή ησλ ΑΔΚ ζην Υξεκαηηζηήξην
Αμηψλ Κχπξνπ.

Ηζρχνπζα Ννκνζεζία:

Οη λφκνη θαη θαλνληζκνί ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο

Γηθαζηηθή Γηθαηνδνζία:

Γηθαζηήξηα Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο

Με βάζε ην άξζξν 11(11) ηνπ Γηαηάγκαηνο απαγνξεχεηαη ε πιεξσκή νπνηνπδήπνηε ηφθνπ ή αλάθιεζε πξσηνβάζκησλ θαη
δεπηεξνβάζκησλ θεθαιαίσλ εθηφο αλ ε Σξάπεδα έρεη ιάβεη ηελ πξνγελέζηεξε έγθξηζε απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα θαη έρεη
ζπκβνπιεπζεί ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, απαγφξεπζε απφ ηελ νπνία εμαηξνχληαη θεθάιαηα πνπ είλαη ζπκβαηά κε ηηο
απαηηήζεηο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ. εκεηψλεηαη πσο έρεη ιεθζεί ε έγθξηζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο
Κχπξνπ επί ησλ φξσλ έθδνζεο ησλ ΑΔΚ θαη θαη‟επέθηαζε εμαηξνχληαη απφ ηελ παξαπάλσ απαγφξεπζε ηνπ Γηαηάγκαηνο.
Θα πξέπεη βέβαηα λα ηεξνχληαη νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θαηαβνιή ηφθνπ, φπσο πξνλνείηαη ζηνπο φξνπο
έθδνζεο.
Ζ επέλδπζε ζε Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ππφθεηηαη ζε κία ζεηξά θηλδχλσλ νη νπνίνη πεξηγξάθνληαη ζηελ Δλφηεηα
2 ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ. Ο επελδπηήο νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε ην ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
πεξηέρνληαη ζην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν. Δπηπξφζζεηα, νη θίλδπλνη θαη αβεβαηφηεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ Δλφηεηα 2
κπνξεί λα κελ είλαη νη κφλνη πνπ ελδερνκέλσο λα αληηκεησπίζεη ν κηινο. Πξφζζεηνη θίλδπλνη θαη αβεβαηφηεηεο πνπ επί ηνπ
παξφληνο δελ είλαη γλσζηνί, ή πνπ ζεσξνχληαη επνπζηψδεηο, κπνξεί λα επηδξάζνπλ δπζκελψο ζηηο επηρεηξεκαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ.
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1.20 Φνξνινγία
Λεπηνκέξεηεο γηα ην θνξνινγηθφ θαζεζηψο ησλ επελδπηψλ, θαζψο θαη γηα ην θνξνινγηθφ θαζεζηψο ηεο Σξάπεδαο,
παξαηίζεληαη ζηελ Δλφηεηα 9.5 ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ.

1.21 Λφγνη Έθδνζεο
Σα θεθάιαηα πνπ ζα αληιεζνχλ απφ ηελ παξνχζα έθδνζε Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο θαζψο θαη απφ ηελ αληηθαηάζηαζε
παιαηνηέξσλ εθδφζεσλ αμηνγξάθσλ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο εθδφζεσλ (i) 2008 (CPBCS/ΛΑΗΚΑ), (ii) 2009
(CPBCB/ΛΑΗΚΘ) θαη (iii) 2010 (CPBCC/ΛΑΗΚΛ) κε Αμηóγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ή/θαη κε Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο
πξννξίδνληαη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηνπ Οκίινπ θαη ζπγθεθξηκέλα (α) ηελ ελίζρπζε ησλ Κχξησλ
Βαζηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (Core Tier 1) θαη (β) ησλ Βαζηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (Total Tier 1) ηνπ Οκίινπ.
εκεηψλεηαη πσο ζε ζρέζε κε ηα Δπηιέμηκα Αμηφγξαθα, ιφγσ ηεο κε ζπκκφξθσζεο ησλ φξσλ έθδνζήο ηνπο κε ην
ξπζκηζηηθφ πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ ζα κπεη ζε ηζρχ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013, ζα αθαηξείηαη πνζνζηφ
10% εηεζίσο απφ ηελ αμία πνπ κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί ζηα επνπηηθά θεθάιαηα, μεθηλψληαο απφ ην 2013 („phasing-out‟).
Tα Δπηιέμηκα Αμηφγξαθα ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ξπζκηζηηθφ πιαίζην κπνξνχλ λα απνηεινχλ πνζνζηφ κέρξη 35% ησλ
Βαζηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ.
Δπίζεο, ζε ζρέζε κε ηα ππφ έθδνζε ΑΔΚ, ζεκεηψλεηαη πσο (α) είλαη ζπκβαηά κε ηνπο πξνηεηλφκελνπο θαλνληζκνχο ησλ
CRD IV θαη CRR θαζψο θαη κε ηηο ζρεηηθέο πξφλνηεο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο γηα θαηεγνξηνπνίεζε ζηα Βαζηθά Ίδηα
Κεθάιαηα (β) εθηηκάηαη πσο ζα είλαη απνδεθηά γηα λα θαιπθηεί ην θεθαιαηαθφ έιιεηκκα πνπ πξνέθπςε απφ ηελ θεθαιαηαθή
άζθεζε πνπ δηελεξγήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Σξαπεδηθή Αξρή (ΔΑΣ) (European Banking Authority - EBA). Πεξαηηέξσ, ηα
ππφ έθδνζε ΑΔΚ ζα κπνξνχλ λα απνηεινχλ πνζνζηφ κέρξη 50% ησλ Βαζηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θεθαιαηαθήο άζθεζεο πνπ δηελεξγήζεθε απφ ηελ ΔΑΣ, ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηελ Κεληξηθή
Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ, πξνέθπςε φηη ην επηπξφζζεην θεθαιαηαθφ έιιεηκκα έσο ην ηέινο Ηνπλίνπ 2012 γηα ηελ Σξάπεδα
ππνινγίδεηαη ζηα €1.971 εθ.. Με ηελ πξνυπφζεζε ηεο πιήξνπο άζθεζεο ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο θαη ηθαλνπνηεηηθνχ
πνζνζηνχ απνδνρήο γηα αληηθαηάζηαζε ησλ Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ, αλακέλεηαη φηη ν δείθηεο θπξίσλ βαζηθψλ ηδίσλ
θεθαιαίσλ ηνπ Οκίινπ ζα αλέιζεη ζην 9,0%, φπσο πξνλνείηαη απφ ηελ άζθεζε ηεο ΔΑΣ.
εκεηψλεηαη φηη νη επνπηηθέο αξρέο ζηελ Κχπξν έρνπλ απμήζεη ζεκαληηθά ηα ειάρηζηα απαηηνχκελα φξηα δεηθηψλ
θεθαιαηαθήο επάξθεηαο κε ηα ειάρηζηα φξηα πνπ απαηηνχληαη λα είλαη 8,0% γηα ηα Κχξηα Βαζηθά Ίδηα Κεθάιαηα, 9,5% γηα ηα
Βαζηθά Ίδηα Κεθάιαηα θαη 11,5% γηα ηα ζπλνιηθά ίδηα θεθάιαηα. Δπηπξφζζεηα έρεη θαζνξηζηεί πξνζαχμεζε γηα ηε ζηαδηαθή
αχμεζε ησλ ειάρηζησλ νξίσλ ε νπνία ππνινγίδεηαη κε βάζε ην πνζνζηφ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Σξάπεδαο έλαληη
ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. Μέρξη ηηο 30 Γεθεκβξίνπ 2012 ν ζπληειεζηήο
πξνζαχμεζεο θαζνξίζηεθε ζην κεδέλ θαη ππάξρεη κεηαβαηηθή πεξίνδνο κέρξη θαη ην 2014 γηα πιήξε ελαξκφληζε.
Αλακέλεηαη φηη ε Σξάπεδα κέζσ ζεηξάο κέηξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Δλφηεηα 4.7 ζα είλαη ζε ζέζε λα πιεξνί ηνπο
επνπηηθνχο απηνχο δείθηεο ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα.

1.22 Καζαξφ Πξντφλ Έθδνζεο
Σα έμνδα ηεο Έθδνζεο πνπ αθνξνχλ ζηηο επαγγεικαηηθέο ακνηβέο πνπ ζα θαηαβιεζνχλ ζηνπο Γηεπζπληέο Έθδνζεο,
ειεγθηέο, λνκηθνχο ζπκβνχινπο, πξνο ηηο αξκφδηεο επνπηηθέο αξρέο κε ηελ κνξθή δηθαησκάησλ, ακνηβέο εθηχπσζεο θαη
δηαλνκήο ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ θαη αλαθνηλψζεηο ζηνλ ηχπν ππνινγίδνληαη ζε €38 εθ. πεξίπνπ (πεξηιακβαλνκέλεο θαη
ακνηβήο αλαδνρήο απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία πνπ ππνινγίδεηαη ζε €36 εθ. πεξίπνπ).
ε πεξίπησζε πνπ εθδνζνχλ θαη αζθεζνχλ φια ηα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο, ζα αληιεζνχλ €1.799 εθ. πεξίπνπ θαη ην
θαζαξφ πξντφλ ηεο έθδνζεο Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ εμφδσλ έθδνζεο αλακέλεηαη λα αλέιζεη ζε
€1.761 εθ.. Σν αθξηβέο πνζφ ζα θαζνξηζηεί απφ ην ηειηθφ πνζνζηφ άζθεζεο. Σν κέγηζην πνζφ λέσλ θεθαιαίσλ απφ ηελ
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εζεινληηθή αληαιιαγή κέρξη 737.753 Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ κε ΑΔΚ είλαη €737.753.000.
Δπίζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ παξνχζα έθδνζε Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο χςνπο €1.799 εθ. θαη ηελ εζεινληηθή
αληαιιαγή κέρξη 737.753 Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ κε ΑΔΚ χςνπο €737.753.000 ή/θαη κέρξη 3.688.765.000 Νέσλ Μεηνρψλ
Αληαιιαγήο χςνπο €368.876.500, νη ελδεηθηηθνί (pro-forma) δείθηεο Κπξίσλ Βαζηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (Core Tier 1) ζηηο 31
Γεθεκβξίνπ 2011 ζα ήηαλ κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ θαζψο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο ΔΑΣ,
7,5% θαη 9,0% αληίζηνηρα θαη κε βάζε ηελ ππφζεζε φηη φια ηα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο κεηφρνπο
ηεο Σξάπεδαο, αζθεζνχλ απφ ηνπο θαηφρνπο ηνπο θαζψο θαη φηη Δπηιέμηκα Αμηφγξαθα χςνπο €737.753.000. αληαιιαγνχλ
ζε 50% ΑΔΚ θαη 50% ζε Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο. Οη πην πάλσ ππνινγηζκνί ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη €120 εθ. θέξδνο απφ
ηελ αληαιιαγή δεπηεξνβάζκηνπ θεθαιαίνπ (Tier ΗΗ) γηα ηελ νπνία ε δηαδηθαζία μεθίλεζε ζηηο 14 Μαΐνπ 2012 θαη αλακέλεηαη
λα νινθιεξσζεί ζηηο 28 Μαΐνπ 2012. Σν πνζφ ησλ €120 εθ. είλαη κε βάζε ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο
θεθαιαηαθήο ελίζρπζεο ην νπνίν έρεη θαηαηεζεί ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Κχπξνπ θαη έρεη ζπκθσλεζεί κε ηηο αξκφδηεο
επνπηηθέο αξρέο.

1.23 Πξνυπφζεζε Απνδνρήο Αηηήζεσλ Αληαιιαγήο
Οη αηηήζεηο γηα εζεινληηθή αληαιιαγή κε ΑΔΚ ζα κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ κφλν ζε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ
νινθιήξσζε ηεο έθδνζεο Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο θαη ηεο εζεινληηθήο αληαιιαγήο Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ κε Νέεο
Μεηνρέο Αληαιιαγήο, ν δείθηεο θπξίσλ βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Σξάπεδαο, φπσο νξίδεηαη απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα
ηεο Κχπξνπ, ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 7%.

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

Κίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο θαη ηελ εμάζθεζε ηνπο ζε λέεο Μεηνρέο ηεο Σξάπεδαο

o

Κίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έθδνζε θαη παξαρψξεζε κεηνρψλ ζε επελδπηέο ηεο επηινγήο ηνπ Γ.. ηεο
Σξάπεδαο

o

Κίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εζεινληηθή πξνζθνξά γηα αληαιιαγή Αμηνγξάθσλ Κεθαιαίνπ 2008
(CPBCS/ΛΑΗΚΑ), 2009 (CPBCB/ΛΑΗΚΘ) θαη 2010 (CPBCC/ΛΑΗΚΛ) κε Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ θαη
Κίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ.

o

Κίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζθνξά γηα εζεινληηθή αληαιιαγή Αμηνγξάθσλ Κεθαιαίνπ 2008
(CPBCS/ΛΑΗΚΑ), 2009 (CPBCB/ΛΑΗΚΘ) θαη 2010 (CPBCC/ΛΑΗΚΛ) κε Μεηνρέο ηεο Σξάπεδαο

o

Κίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο Μεηνρέο

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

1.25 Παξαπνκπέο
Οη ειεγκέλεο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ γηα ηα έηε 2009, 2010 θαη 2011, ελζσκαηψλνληαη ζην
παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν κε ηε κέζνδν ηεο παξαπνκπήο (incorporated by reference), ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 ηνπ
Καλνληζκνχ 809/2004 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.
Πιεξνθνξίεο κέζσ παξαπνκπήο

Έγγξαθν

ειίδεο

Έθζεζε ειεγθηψλ γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31.12.2009

Έθζεζε θαη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 2009

7-8

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31.12.2009

Έθζεζε θαη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 2009

9-140

Έθζεζε ειεγθηψλ γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31.12.2010

Έθζεζε θαη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 2010

17-18

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31.12.2010

Έθζεζε θαη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 2010

19-126

Έθζεζε ειεγθηψλ γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31.12.2011

Έθζεζε θαη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 2011

19-20

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31.12.2011

Έθζεζε θαη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 2011

21-138

Κχξηνη φξνη έθδνζεο Αμηνγξάθσλ Κεθαιαίνπ 2008 (CPBCS) ζην

Δλεκεξσηηθφ Γειηίν εκεξνκελίαο 6 Ηνπλίνπ 2008

139-161

Δλεκεξσηηθφ Γειηίν εκεξνκελίαο 3 Ηνπιίνπ 2009

160-180

Δλεκεξσηηθφ Γειηίν εκεξνκελίαο 28 Μαΐνπ 2010

124-152

ΥΑΚ
Κχξηνη φξνη έθδνζεο Αμηνγξάθσλ Κεθαιαίνπ 2009 (CPBCB) ζην
ΥΑΚ
Κχξηνη φξνη έθδνζεο Αμηνγξάθσλ Κεθαιαίνπ 2010 (CPBCC) ζην
ΥΑΚ
Πεξηερφκελν πξνηάζεσλ Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο εκεξνκελίαο

Πιεξνθνξηαθφ Μλεκφλην εκεξνκελίαο 19 Μαξηίνπ

2 Απξηιίνπ 2012

2012

1-34

Οη επελδπηέο δχλαληαη λα πξνκεζεπζνχλ δσξεάλ αληίγξαθν ησλ πην πάλσ εγγξάθσλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην παξφλ
Δλεκεξσηηθφ Γειηίν κε ηε κέζνδν ηεο παξαπνκπήο θαηά ηηο ζπλήζεηο Δξγάζηκεο Ζκέξεο, κεηαμχ ησλ σξψλ 8:30 θαη 13:30,
ζην εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο Σξάπεδαο, γηα φιε ηελ πεξίνδν ηζρχνο ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, θαζψο θαη ζηνλ
δηαδηθηπαθφ ρψξν ηνπ Οκίινπ (www.laiki.com).
Σα κέξε ησλ Δλεκεξσηηθψλ Γειηίσλ ηεο 6

εο

εο

Ηνπλίνπ 2008, ηεο 3

Ηνπιίνπ 2009 θαη ηεο 28

εο

Μαΐνπ 2010 ηα νπνία δελ

ελζσκαηψλνληαη ζην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο νη νπνίεο έρνπλ ππνζηεί αιιαγέο θαη νη νπνίεο ζε
κεγάιν βαζκφ πεξηιακβάλνληαη επηθαηξνπνηεκέλεο ζην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν.

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


ηνπ Ηδξπηηθνχ Δγγξάθνπ θαη Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο,



ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ εκεξνκελίαο 22 Μαΐνπ 2012,



ησλ ειεγκέλσλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Οκίινπ γηα ηα έηε 2009, 2010 θαη 2011,



ησλ ζπγθαηαζέζεσλ θαη βεβαηψζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Δλφηεηα 4.24.1.,



ηνπ Δγγξάθνπ Δκπηζηεχκαηνο,



ηνπ Γηαηάγκαηνο.

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

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ

H επέλδπζε ζηα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο, Mεηνρέο θαη Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο ζπλεπάγεηαη
θηλδχλνπο γηα ηνπο επελδπηέο. Οη πηζαλνί επελδπηέο πξέπεη λα αμηνινγήζνπλ κε πξνζνρή ηνπο θηλδχλνπο πνπ παξαηίζεληαη
πην θάησ, ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ινηπέο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ή γηα ηηο νπνίεο γίλεηαη αλαθνξά ζην παξφλ
Δλεκεξσηηθφ Γειηίν, θαη παξνηξχλνληαη λα ζπκβνπιεπζνχλ ηνπο νηθνλνκηθνχο, θνξνινγηθνχο θαη λνκηθνχο ηνπο
ζπκβνχινπο πξηλ πξνβνχλ ζε νπνηαδήπνηε επελδπηηθή απφθαζε ζε ζρέζε κε ηα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο, Μεηνρέο θαη
Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο. ε πεξίπησζε πνπ πξαγκαηνπνηεζνχλ έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο
πην θάησ θηλδχλνπο, ν κηινο, ε νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη / ή ηα απνηειέζκαηά ηνπ, κπνξεί λα επεξεαζηνχλ αξλεηηθά,
θαη σο απνηέιεζκα ε αμία ησλ πην πάλσ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ κπνξεί λα επεξεαζηεί αξλεηηθά, πξνθαιψληαο δεκηέο
ζε ζρέζε κε κέξνο ή φιν ην πνζφ ηεο επέλδπζεο ζηα πην πάλσ ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. εκεηψλεηαη επίζεο φηη νη πην
θάησ θίλδπλνη πηζαλφλ λα κελ απνηεινχλ ην ζχλνιν ησλ θηλδχλσλ πνπ επεξεάδνπλ ηνλ κηιν. Πεξαηηέξσ θίλδπλνη θαη
παξάγνληεο αβεβαηφηεηαο νη νπνίνη δελ είλαη γλσζηνί ή δελ ζεσξνχληαη ζεκαληηθνί ζην παξφλ ζηάδην, δπλαηφλ λα
επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ.

2.1

Κίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Οκίινπ

Χο νξγαληζκφο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε πνιιέο ρψξεο, ζε έλα ζπλερψο κεηαβαιιφκελν θαη αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, ν
κηινο αλαγλσξίδεη ηελ έθζεζή ηνπ ζε θηλδχλνπο πνπ είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζνπλ δπζκελψο ηα απνηειέζκαηα θαη ηνπο
ζηξαηεγηθνχο ηνπ ζηφρνπο.
Οη θίλδπλνη απηνί πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, ηνλ θίλδπλν αγνξάο, ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο, ηνλ
θίλδπλν θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, ηνλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν, ηνλ λνκηθφ θίλδπλν, ηνλ θνξνινγηθφ θίλδπλν θαη άιινπο θηλδχλνπο
πνπ αλαθέξνληαη πην θάησ, θαζψο επίζεο θαη θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ, θνηλσληθφ θαη
λνκνζεηηθφ πεξηβάιινλ.
Οη πηέζεηο ηεο χθεζεο πνπ πεγάδνπλ απφ ηηο επηθξαηνχζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζηηο ρψξεο πνπ
δξαζηεξηνπνηείηαη ν κηινο, ζηελ Δπξψπε αιιά θαη ζε παγθφζκην επίπεδν, είραλ θαη ελδέρεηαη λα έρνπλ
αξλεηηθή επίδξαζε ζηηο εξγαζίεο ηνπ Οκίινπ, ζηα ιεηηνπξγηθά ηνπ απνηειέζκαηα θαη ζηελ νηθνλνκηθή ηνπ
θαηάζηαζε.
Οη εξγαζίεο ηνπ Οκίινπ επεξεάδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο επηθξαηνχζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη εηδηθφηεξα ηηο
νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζπγθεθξηκέλσλ θιάδσλ ζηελ Κχπξν θαη ζηελ Διιάδα απφ φπνπ πξνέξρεηαη ην κεγαιχηεξν κέξνο
ησλ εηζνδεκάησλ ηνπ.
Ζ δηεζλήο νηθνλνκία αιιά θαη ην δηεζλέο ρξεκαηνπηζησηηθφ πεξηβάιινλ εμαθνινπζνχλ λα δηαλχνπλ κηα πεξίνδν
αβεβαηφηεηαο θαη αλαηαξαρήο κε απνθνξχθσκα ηελ αλεζπρία σο πξνο ηα κεγάια πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη έλαο
κεγάινο αξηζκφο δηεζλψλ ηξαπεδψλ, επελδπηηθψλ ηξαπεδψλ, αζθαιηζηηθψλ θαη άιισλ επελδπηηθψλ νξγαληζκψλ. Σα
πξνβιήκαηα θαη ε απνδηνξγάλσζε απηή επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηα επίπεδα ξεπζηφηεηαο, ηηο δίθαηεο αμίεο ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηε δηαζεζηκφηεηα ρξήκαηνο θαη ηνπο φξνπο κε ηνπο νπνίνπο πξνζθέξεηαη
ρξεκαηνδφηεζε. Δπηθξαηνχλ ζπλερείο αλεζπρίεο φηη νη παξνχζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζα ζπλερίζνπλ λα εμαζθνχλ πίεζε
ηφζν ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα δηεζλψο αιιά θαη ζηηο ρψξεο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ν κηινο. Οη ζπλζήθεο απηέο
έρνπλ επεξεάζεη θαη αλακέλεηαη λα ζπλερίζνπλ λα επεξεάδνπλ ηα εηζνδήκαηα, ηελ θεξδνθνξία θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε
ηνπ Οκίινπ.
Οη νηθνλνκίεο ηεο Διιάδαο θαη Κχπξνπ, έρνπλ επηδεηλσζεί ζε ηδηαίηεξν βαζκφ ην 2011 επεξεαδφκελεο θαη απφ ηηο
γεληθφηεξεο ζπλζήθεο ζηελ Δπξψπε. Λεπηνκεξέζηεξε αλαθνξά γηα ηελ Κχπξν θαη ηελ Διιάδα γίλεηαη ζηνπο παξάγνληεο
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θηλδχλσλ πνπ αθνινπζνχλ.
Δπηπιένλ, ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε παξνπζηάδεη ζεκάδηα επηβξάδπλζεο θαη ζε παγθφζκην επίπεδν επεξεαδφκελε απφ ηηο
νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζηελ Δπξψπε, θαζψο θαη ηελ επηβξάδπλζε ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ. χκθσλα κε έθζεζε ηνπ
Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ („ΓΝΣ‟) (World Economic Outlook, Απξίιηνο 2012) ε εηήζηα αλακελφκελε αχμεζε ηνπ
παγθφζκηνπ ΑΔΠ θαηά ην 2012 αλαζεσξήζεθε πξνο ηα θάησ θαηά 0,5 κηαο πνζνζηηαίαο κνλάδαο ζην 3,5% ζε ζρέζε κε
ηελ πξνεγνχκελε εθηίκεζε ηνπ επηεκβξίνπ 2011. Γηα ηελ Δπξσδψλε ε εηήζηα αλακελφκελε αχμεζε αλαζεσξήζεθε πξνο
ηα θάησ θαηά 1,4 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζην -0,3%.
Οη γεληθέο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη εηδηθφηεξα ε επηδείλσζε ζηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ησλ θχξησλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο
δξαζηεξηνπνηείηαη ν κηινο έρνπλ επεξεάζεη θαη ζα ζπλερίζνπλ λα επεξεάδνπλ νξηζκέλνπο βαζηθνχο νηθνλνκηθνχο δείθηεο
πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα επίπεδα θαη ηηο ηάζεηο αλεξγίαο, αχμεζε ρξένπο θαη ησλ ειιεηκκάησλ ησλ ρσξψλ, ηηο ηάζεηο ζηνλ
ηνκέα ησλ αθηλήησλ, ηελ πνξεία ησλ ρξεκαηηζηεξίσλ, ησλ αγνξψλ νκνιφγσλ θαη ησλ αγνξψλ ζπλαιιάγκαηνο, θαη ηε
ξεπζηφηεηα ζηηο δηεζλείο ρξεκαηαγνξέο. Ζ επηδείλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ θαη κεγεζψλ πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ
είλαη δπλαηφλ λα νδεγήζνπλ ζε: (i) ρακειφηεξα επίπεδα δήηεζεο αιιά θαη πξνζθνξάο ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ
πξνζθέξεη ν κηινο, (ii) πεξαηηέξσ απνκεηψζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Οκίινπ αιιά θαη κεηψζεηο ζηελ εχινγε αμία
ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ), επεξεάδνληαο αξλεηηθά ηα απνηειέζκαηα,
ηα ίδηα θεθάιαηα θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπ Οκίινπ.
πγθεθξηκέλα, ν κηινο αληηκεησπίδεη θαη ζα ζπλερίζεη λα αληηκεησπίδεη δηάθνξεο πξνθιήζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ
επηδείλσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ζρεηίδνληαη κεηαμχ άιισλ κε:
 Σελ ηθαλφηεηα ηνπ Οκίινπ λα αμηνινγεί ηε δαλεηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ πειαηψλ ηνπ ή λα πξνβιέπεη ην επίπεδν ησλ κε
εμππεξεηνχκελσλ ρνξεγήζεσλ εάλ ηα πξφηππα θαη νη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί θαηαζηνχλ ιηγφηεξν αθξηβείο ζηελ
πξφβιεςε ηεο κειινληηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ δαλεηδνκέλσλ.
 Σνλ πεξηνξηζκφ ηεο δήηεζεο γηα δαλεηζκφ απφ θεξέγγπνπο πειάηεο κε πςειή δαλεηνιεπηηθή ηθαλφηεηα εάλ ε νηθνλνκηθή
δξαζηεξηφηεηα επηβξαδπλζεί πεξαηηέξσ.
 Υακειφηεξα επίπεδα επηηνθίσλ δαλεηζκνχ ή/θαη ςειφηεξα επηηφθηα θαηαζέζεσλ δχλαηαη λα κεηψζνπλ ην θαζαξφ
εηζφδεκα ηνπ Οκίινπ.
 Σελ επίδξαζε πνπ δχλαηαη λα έρεη ζηελ εκπηζηνζχλε ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηηο ελδερφκελεο δπζκελείο αιιαγέο πνπ
κπνξνχλ λα θέξνπλ ζηνλ ηξφπν θαη ρξφλν πιεξσκήο πνπ δχλαηαη λα νδεγήζνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο ζε αχμεζε ησλ
απνζβέζεσλ θαη πξνβιέςεσλ γηα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα.
 Σν φηη ην εκπφξην θαη ε ξνή θεθαιαίσλ δχλαηαη λα κεησζνχλ σο απνηέιεζκα ησλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ πνπ
ζεζπίδνληαη ζε νξηζκέλεο αγνξέο επεξεάδνληαο αξλεηηθά ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ.
Ζ αβεβαηφηεηα πνπ απνξξέεη απφ ηελ δεκνζηνλνκηθή θξίζε θαη ηελ παξαηεηακέλε βαζηά νηθνλνκηθή χθεζε ζηελ
Διιάδα, έρεη θαη είλαη πηζαλφ λα ζπλερίζεη λα έρεη δπζκελέο αληίθηππν ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζηελ
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ζηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ.
Έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Οκίινπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα θαζψο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο πνπ
έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011, ην 31% ησλ εζφδσλ απφ εξγαζίεο ηνπ Οκίινπ πξνήιζε απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ζηελ
Διιάδα. Δμάιινπ, ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011, ην 48% ησλ ζπλνιηθψλ δαλείσλ ηνπ Οκίινπ κεηά ηηο πξνβιέςεηο αθνξνχζαλ
ζε δάλεηα ζηελ Διιάδα (ζε απηά πεξηιακβάλνληαη δάλεηα ζηνλ ηνκέα ηεο λαπηηιίαο χςνπο €1.377 εθ. κεηά ηηο πξνβιέςεηο,
πνζνζηφ 6% ησλ ζπλνιηθψλ δαλείσλ ηνπ Οκίινπ). Δπηπξφζζεηα, ν κηινο δηαζέηεη ζην ραξηνθπιάθην ηνπ πξντφληα
ζηαζεξνχ εηζνδήκαηνο εθδφζεσο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. Παξαηίζεληαη πην θάησ πεξαηηέξσ ζηνηρεία γηα ηελ έθζεζε ηνπ
Οκίινπ ζηελ Διιάδα θαη ηηο επηπηψζεηο ζηα νηθνλνκηθά ηνπ απνηειέζκαηα:
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Οκφινγα Διιεληθνχ Γεκνζίνπ (ΟΔΓ): Καηά ηηο 31.12.2011, ν κηινο θαηείρε ΟΔΓ ζπλνιηθήο νλνκαζηηθήο αμίαο €3.071 εθ.
ηηο 20 Φεβξνπαξίνπ 2012, ζηα πιαίζηα ηεο έγθξηζεο ηνπ λένπ παθέηνπ βνήζεηαο πξνο ηελ Διιάδα απφ ην Eurogroup θαη
ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπκκεηνρήο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, (PSI), ε ζπλνιηθή δηαγξαθή απφ ηελ νλνκαζηηθή αμία
ησλ ΟΔΓ ζηα πιαίζηα ηεο αληαιιαγήο είρε ηεζεί ζην 53,5%. Λακβάλνληαο φκσο ππφςε ηελ θαζαξή παξνχζα αμία ησλ ΟΔΓ
κεηά ην PSI νη δεκηέο κε βάζε ηελ ηηκή ζην άξηην, θπκαίλνληαλ απφ 70% - 75%.
ηα πιαίζηα ηεο δηελέξγεηαο πξφβιεςεο γηα απνκείσζε ησλ ΟΔΓ ζηα ηειηθά απνηειέζκαηα ηνπ 2011, σο απνηέιεζκα ηνπ
πξνγξάκκαηνο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο (PSI+), ε ζπλνιηθή δηαγξαθή ησλ ΟΔΓ αλήιζε ζε 76,4%

πάλσ ζηελ ζπλνιηθή

νλνκαζηηθή ηνπο αμία θαηπεξηιακβάλεη θαη ην ζρεηηθφ θφζηνο αληηζηάζκηζεο ησλ ΟΔΓ κέρξη ηελ εκεξνκελία απνκείσζήο
ηνπο, θαζψο θαη ηηο κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία παξαγψγσλ αληηζηάζκηζεο ηνπ επηηνθηαθνχ ηνπο θηλδχλνπ. Χο
απνηέιεζκα, ηα εηήζηα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα ζπκπεξηιακβάλνπλ δεκηά χςνπο €2.331 εθ. γηα ην ραξηνθπιάθην ηνπ
Οκίινπ ζε ΟΔΓ.
ε θάζε πεξίπησζε φκσο δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί ην ελδερφκελν πεξαηηέξσ δεκηψλ ζην κέιινλ απφ επηπξφζζεηεο
απνκεηψζεηο ησλ ΟΔΓ. Δάλ νη δεκηέο απφ απνκεηψζεηο ησλ ΟΔΓ είλαη κεγαιχηεξεο απφ απηέο πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011, ν ινγαξηαζκφο απνηειεζκάησλ ζα παξνπζηάδεη κεγαιχηεξεο
δεκηέο απφ απνκεηψζεηο θαη σο απνηέιεζκα ε θεθαιαηαθή ζέζε ηνπ Οκίινπ ζα επεξεαζηεί αξλεηηθά.
Ο πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη αλαιπηηθά θαη αλά ραξηνθπιάθην ηε ινγηζηηθή αμία πξηλ ηελ απνκείσζε, ηελ δεκηά
απνκείσζεο θαη ηε ινγηζηηθή αμία κεηά ηελ απνκείσζε θαηά ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011.

Ολνκαζηηθή
αμία
31.12.2011
€ εθ.

Λνγηζηηθή
αμία πξηλ
ηελ
απνκείσζε
31.12.2011
€ εθ.

πλνιηθή
δεκηά
απνκείσζεο
31.12.2011
€ εθ.

Λνγηζηηθή
αμία κεηά
ηελ
απνκείσζε
31.12.2011
€ εθ.

2.579,97

2.656,01

1.985,23

670,78

48,59

49,18

36,54

12,63

422,95

424,78

290,78

134,00

3.051,52

3.129,97

2.312,551

817,42

ΣΟΜΔΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

Σίηινη δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ
Κξαηνχληαη κέρξη ηε ιήμε
Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε

1

χλνιν

Πεγή: Επεμεξγαζία νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηελ Σξάπεδα.
1. Η ζπλνιηθή δηαγξαθή ησλ ΟΕΔ αλήιζε ζηα €2.331 εθ. θαη ζπκπεξηιακβάλεη ην πνζφ ησλ €18 εθ. πνπ αληηπξνζσπεχεη φιν ην
αλαπφζβεζην ρξεσζηηθφ απνζεκαηηθφ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε ηα νπνία αλαηαμηλνκήζεθαλ ζε
ρξεσζηηθνχο ηίηινπο δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ θαη κεηαθέξζεθαλ ζηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ.

Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο φπσο αλαγξάθεηαη πην πάλσ εμαξηάηαη απφ
ηελ ηαμηλφκεζε ηνπ νκνιφγνπ. Δπηγξακκαηηθά, ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ην θάζε ραξηνθπιάθην πεξηγξάθεηαη
σο αθνινχζσο: (α) γηα ΟΔΓ ηαμηλνκεκέλα ζηελ θαηεγνξία Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία, ην
πνζφ ηεο δεκηάο πνπ κεηαθέξζεθε ζηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ απνηειεί ηελ δηαθνξά
κεηαμχ ηνπ αξρηθνχ θφζηνπο απφθηεζεο θαη ηεο δίθαηεο αμίαο ησλ ΟΔΓ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011, θαη (β) γηα ΟΔΓ ζην
ραξηνθπιάθην ρξεσζηηθψλ ηίηισλ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ
θξαηνχληαη κέρξη ηε ιήμε επηκεηξνχκελα ζε απνζβεζκέλν θφζηνο, ν κηινο έρεη ππνινγίζεη ηε δεκηά απνκείσζεο γηα θάζε
νκφινγν, σο ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ
αλαζεσξεκέλσλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, πηνζεηψληαο ηε κέζνδν ηεο απφ-αλαγλψξηζεο (derecognition).
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εκεηψλεηαη φηη ηνλ Μάξηην ηνπ 2012, ζηα πιαίζηα ηνπ PSI+, ηα πην πάλσ OEΓ αληηθαηαζηάζεθαλ κε: (α) λένπο ηίηινπο πνπ
εμέδσζε ην Διιεληθφ Γεκφζην, νλνκαζηηθήο αμίαο ίζεο κε ην 31,5% ησλ ΟΔΓ, πνπ αληαιιάρζεθαλ, (β) κνλνεηή θαη δηεηή
νκφινγα πνπ εμέδσζε ην EFSF ζε δχν ηζφπνζεο ζεηξέο ησλ €15 δηζ. έθαζηε, ιήμεο Μαξηίνπ ηνπ 2013 θαη 2014 θαη
νλνκαζηηθήο αμίαο ίζεο κε ην 15% ησλ ΟΔΓ πνπ αληαιιάρζεθαλ, (γ) νκφινγα ζπλδεδεκέλα κε ηελ πνξεία ηνπ Διιεληθνχ
ΑΔΠ πνπ εμέδσζε ην Διιεληθφ Γεκφζην θαη έληνθα γξακκάηηα βξαρππξφζεζκεο δηάξθεηαο ηνπ EFSF, σο αληάιιαγκα γηα
ηνπο κε απνπιεξσζέληεο ηφθνπο έσο θαη ηηο 24 Φεβξνπαξίνπ 2012 ζηα ΟΔΓ πνπ αληαιιάρζεθαλ.
Γαλεηαθφ ραξηνθπιάθην: Καηά ηηο 31.12.2011, ην δαλεηαθφ ραξηνθπιάθην ηνπ Οκίινπ ζηελ Διιάδα αλεξρφηαλ ζε €13.129
εθ. (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαλείσλ λαπηηιίαο πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ). Οη πξνβιέςεηο ηνπ έηνπο 2011 αλήιζαλ ζε
€972 εθ. Οη ζσξεπηηθέο πξνβιέςεηο δηακνξθψζεθαλ ζε €1.321 εθ. θαη θαιχπηνπλ ην 51,7% ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ
δαλείσλ ηα νπνία αλήιζαλ ζε €2.554 εθ. θαηά ηελ ίδηα εκεξνκελία.
εκεηψλεηαη φηη ε πην πάλσ θαηαλνκή βαζίδεηαη ζηε ρψξα φπνπ είλαη ινγηζηηθά θαηαρσξεκέλα ηα δάλεηα (сountry of
booking) θαη ν νξηζκφο ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ αθνινπζεί ηνλ νξηζκφ ηεο ΚΣΚ. Δλδεηθηηθά, πεξηιακβάλνληαη
δάλεηα κε θαζπζηεξήζεηο πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ ηα νπνία δελ θαιχπηνληαη πιήξσο κε εκπξάγκαηε εμαζθάιηζε.
Οη πην πάλσ πξνβιέςεηο έιαβαλ ππφςε ηα απνηειέζκαηα πξναηξεηηθήο δηαγλσζηηθήο αμηνιφγεζεο ησλ ραξηνθπιαθίσλ ηνπ
Οκίινπ απφ δχν αλεμάξηεηνπο εμεηδηθεπκέλνπο νίθνπο εγλσζκέλνπ θχξνπο, κε ζηφρν ηελ έγθαηξε δηάγλσζε θαη
αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ απφ ελδερφκελεο επηζθάιεηεο.
Λφγσ ηεο ζπλερηδφκελεο νηθνλνκηθήο χθεζεο ζηελ Διιάδα, νη ζπλζήθεο ζε ζρέζε κε ην δαλεηαθφ ραξηνθπιάθην αλακέλεηαη
λα ζπλερίζνπλ λα είλαη δπζρεξείο θαη δπλαηφλ λα νδεγήζνπλ ζε πεξαηηέξσ αχμεζε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ θαη
πξνβιέςεσλ.
Απνκείσζε ππεξαμίαο γηα ηηο ειιεληθέο δξαζηεξηφηεηεο: Χο ζπλέπεηα ησλ ζπλερηδφκελσλ δπζκελψλ καθξννηθνλνκηθψλ
ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ Διιάδα, ν κηινο, θαηφπηλ αλάζεζεο ζε αλεμάξηεην εμεηδηθεπκέλν νίθν, έρεη αλαζεσξήζεη
ηε ινγηζηηθή ππεξαμία πνπ πξνέθπςε απφ ηελ ηξηπιή ζπγρψλεπζε ησλ ηξαπεδψλ Δγλαηίαο, Μαξθίλ θαη Λατθήο ην 2006.
Χο απνηέιεζκα, θαηαγξάθεθε απνκείσζε χςνπο €796 εθ. ζην δ΄ ηξίκελν ηνπ 2011. εκεηψλεηαη φηη ε απνκείσζε ηεο
ππεξαμίαο δελ έρεη επίπησζε ζηα επνπηηθά θεθάιαηα, ζχκθσλα κε ηηο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο
Κχπξνπ.
πσο δηαθαίλεηαη θαη απφ ηα πην πάλσ ζηνηρεία, ε πνηφηεηα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ε
απφδνζε ηνπ Οκίινπ εμαξηάηαη ζεκαληηθά απφ ηηο καθξννηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ Διιάδα
θαη απφ ην επίπεδν ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Διιάδα.
Σα ηειεπηαία ρξφληα ε ειιεληθή νηθνλνκία αληηκεησπίδεη κηα ζνβαξή θαη ζπλερηδφκελε χθεζε θαη ην ειιεληθφ Γεκφζην κηα
ηδηαίηεξα ηζρπξή πίεζε ζηα δεκφζηα νηθνλνκηθά ηνπ. Απφ ηα κέζα ηνπ 2010, νη παξελέξγεηεο θαη νη θιπδσληζκνί πνπ
παξαηεξήζεθαλ ζηηο βάζεηο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ιφγσ ηεο ξαγδαίαο επηδείλσζεο ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ είρε ζαλ
απνηέιεζκα λα νδεγήζεη ζε

έληνλεο αλεζπρίεο δηάδνζεο ηεο θξίζεο ρξένπο θαη ζε άιιεο ρψξεο ηεο επξσδψλεο.

Δπέθεξαλ επίζεο ηελ αξλεηηθή αμηνιφγεζε ηεο θεξεγγπφηεηαο ηεο Διιάδαο απφ ηνπο δηεζλείο νίθνπο αμηνιφγεζεο,
μεθηλψληαο κηα ζεηξά πνιιαπιψλ ππνβαζκίζεσλ ηεο πηζηνιεπηηθήο ηεο ηθαλφηεηαο θαη ζε απφηνκε αχμεζε ζηηο απνδφζεηο
ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ ηεο απεηθνλίδνληαο έηζη ην βάζνο ηεο ειιεληθήο θξίζεο δεκνζίνπ ρξένπο. Με βάζε ηα πξφζθαηα
ζηνηρεία ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ («ΓΝΣ») γηα ηε Διιάδα (World Economic Outlook, Απξίιηνο 2012), ν ξπζκφο
ζπξξίθλσζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ην 2011 αλήιζε ζην -6,9% κεηά απφ ζπξξίθλσζε -3,5% ην 2010 θαη -3,3% ην 2009.
Γηα ην 2012 ν ξπζκφο ζπξξίθλσζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο αλακέλεηαη λα θπκαλζεί γχξσ ζην -4,7% ζχκθσλα κε ηηο
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ελδηάκεζεο πξνβιέςεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηνπ Φεβξνπαξίνπ 2012. ηελ αγνξά εξγαζίαο ην πνζνζηφ αλεξγίαο
απμήζεθε ζην 20,1% ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2011 ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο. Σν
δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο κεηψζεθε ζην 10,6% ηνπ ΑΔΠ ην 2010 θαη πεξαηηέξσ ζην 9,2% ηνπ ΑΔΠ
ην 2011 ζχκθσλα κε πξνθαηαξθηηθέο εθηηκήζεηο. Σν ελνπνηεκέλν ρξένο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο απφ 142,8% ηνπ ΑΔΠ ην
2010 αλήιζε ζην 168% ηνπ ΑΔΠ ην 2011. Σν έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ απφ 10% ηνπ ΑΔΠ ην 2010
δηακνξθψζεθε ζην 9,7% ηνπ ΑΔΠ ην 2011 ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (World Economic
Outlook, Απξίιηνο 2012).
Οη ζπλζήθεο απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα νηθνλνκηθά ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ έρνπλ επεξεάζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηε
ξεπζηφηεηα θαη ηελ θεξδνθνξία ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, ζε έλα πεξηβάιινλ έληνλεο πίεζεο θαη δηάρπηεο
αλεζπρίαο θαη έρνπλ νδεγήζεη ζε:
 ζεκαληηθή κείσζε ηεο αγνξαίαο αμίαο ησλ ΟΔΓ θαη δπζθνιία πξφζβαζεο ζηηο αγνξέο ρξήκαηνο,
 επηβάξπλζε ησλ ηζνινγηζκψλ ησλ ηξαπεδψλ απφ ηελ επίδξαζε ηεο απνκείσζεο ηεο αμίαο ησλ ΟΔΓ,
 πεξηνξηζκφ ηεο ξεπζηφηεηαο ζην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη θαηά ζπλέπεηα ζεκαληηθή αχμεζε ζηε ρξεκαηνδφηεζε
απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (ΔΚΣ) ε νπνία έθζαζε ζε χςνο πέξαλ ησλ €100 δηο θαζψο θαη δηελέξγεηεο
θπβεξλεηηθψλ εληζρχζεσλ ξεπζηφηεηαο θαη θεθαιαίνπ ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. εκεηψλεηαη φηη απφ ην ηέινο ηνπ
2009, νη ειιεληθέο ηξάπεδεο απψιεζαλ πέξαλ ηνπ 30% ηεο θαηαζεηηθήο ηνπο βάζεο,
 απμαλφκελν αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ θαη μέλσλ ηξαπεδψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ειιεληθή
αγνξά θπξίσο σο πξνο ηελ άληιεζε θαηαζέζεσλ, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζε κεγαιχηεξν θφζηνο θαηαζέζεσλ κε
επαθφινπζε αχμεζε επηηνθίσλ δαλεηζκνχ θαη κείσζε ηνπ θαζαξνχ επηηνθηαθνχ πεξηζσξίνπ,
 πεξηνξηζκέλε παξνρή πηζηψζεσλ ζε πειάηεο,
 κείσζε ζηελ αμία ησλ αθηλήησλ, κεηνρηθψλ θαη νκνινγηαθψλ ηίηισλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ πνπ παξέρνληαη σο
εμαζθαιίζεηο θαη
 αχμεζε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ.
Χο απνηέιεζκα ησλ πην πάλσ, ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα δέρζεθε θαη εμαθνινπζεί λα δέρεηαη ηζρπξέο πηέζεηο ζηελ
θεξδνθνξία, ηελ ξεπζηφηεηα, θαη ηελ θεθαιαηαθή ηνπ επάξθεηα. Τπελζπκίδεηαη φηη πεξί ηηο αξρέο Μαΐνπ ηνπ 2010, ε
Διιεληθή Κπβέξλεζε ζπκθψλεζε κε ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα θαη ηα θξάηε ηεο
επξσδψλεο, έλα Μλεκφλην πλελλφεζεο θαη έλα Μλεκφλην Οηθνλνκηθήο θαη Υξεκαηνπηζησηηθήο Πνιηηηθήο (“Μλεκφλην”),
ζχκθσλα κε ην νπνίν ε Διιεληθή Κπβέξλεζε δεζκεχηεθε λα εθαξκφζεη απζηεξά πεξηνξηζηηθά κέηξα θαηά ησλ δεκνζίσλ
δαπαλψλ θαζψο θαη ηαπηφρξνλε αχμεζε ησλ εζφδσλ κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο φζνλ αθνξά ηε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο
θαη ηνπ ρξένπο. Σν Μλεκφλην πξνέβιεπε επίζεο δηαξζξσηηθά κέηξα θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηηο πνιηηηθέο πνπ ζα
αθνινπζήζεη ε θπβέξλεζε, κε ζηφρν ηελ ελδπλάκσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ρψξαο θαη ηε βειηίσζε ησλ ξπζκψλ
κεγέζπλζεο ηεο νηθνλνκίαο κεζνπξφζεζκα.
Ζ δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ ζε ζπλδπαζκφ κε άιινπο παξάγνληεο φπσο ην δχζθνιν νηθνλνκηθφ
πεξηβάιινλ δηεζλψο, ε πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ θπβεξλεηηθψλ νκνιφγσλ, ε ρεηξνηέξεπζε ησλ ηζνινγηζκψλ ησλ ηξαπεδψλ, ε
πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο ηεο νηθνλνκίαο, ε αξγή αλαπξνζαξκνγή ησλ πξαγκαηηθψλ κηζζψλ θαη ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο κε ζπλεπαθφινπζν ηελ απμαλφκελε αλεξγία, ε κε έγθαηξε ιήςε νξηζκέλσλ
δεκνζηνλνκηθψλ κέηξσλ, ε κε απνηειεζκαηηθή ζπιινγή θνξνινγηθψλ εζφδσλ, ε κείσζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζηελ νηθνλνκία,
ε κείσζε ησλ επελδχζεσλ θαζψο θαη ε γεληθφηεξε πνιηηηθή θαη θνηλσληθή αλεζπρία, νδήγεζαλ ζε πεξαηηέξσ επηδείλσζε
ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ θαη δελ επέηξεςαλ ηελ πξνζδνθψκελε επηηπρία ησλ κέηξσλ.
ηελ Δπξσπατθή χλνδν Κνξπθήο ζηηο 21 Ηνπιίνπ 2011, ε Δπξσπατθή χλνδνο θαη ην ΓΝΣ απνθάζηζαλ ηελ ζηήξημε λένπ
πξνγξάκκαηνο γηα ηελ Διιάδα, κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ ειιείκκαηνο ην νπνίν ζπκπεξηειάκβαλε ηελ
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εζεινληηθή ζπκβνιή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ θαηέρεη Οκφινγα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ.
Δπηπξφζζεηα, ζηηο 26 Οθησβξίνπ 2011, ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο πεξαηηέξσ επηδείλσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ ζηελ
Διιάδα θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη δελ επηηεχρζεθαλ νη πξνζδνθψκελνη δεκνζηνλνκηθνί ζηφρνη, νη Αξρεγνί Κξαηψλ/
Κπβεξλήζεσλ ηεο Δπξσδψλεο εμέδσζαλ αλαθνίλσζε ζηελ νπνία θαινχζαλ ηελ Διιάδα θαη ηνπο ηδηψηεο επελδπηέο, θαζψο
θαη φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε, ζε εζεινληηθή αληαιιαγή ησλ ΟΔΓ κε έθπησζε θαηά 50% ηεο νλνκαζηηθήο ηνπο αμίαο.
Παξάιιεια, δηεπθξίληζαλ φηη ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσδψλεο ζα ζπλεηζθέξνπλ ζην ζρέδην ζπκβνιήο ηδησηψλ επελδπηψλ
κέρξη €30 δηζ., ελψ θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην ΓΝΣ είλαη έηνηκνη λα παξέρνπλ επηπξφζζεηε ρξεκαηνδφηεζε κέρξη
€100 δηζ. σο ην 2014 θαζψο θαη παξνρή απμεκέλσλ πηζηψζεσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο πνηφηεηαο ησλ εγγπήζεσλ, γηα λα
επηηξέςνπλ ηε ζπλερή πξφζβαζε ζην επξσπατθφ ζχζηεκα ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο. Ζ κεηαβαηηθή
θπβέξλεζε ζπλεξγαζίαο ζηελ Διιάδα, ε νπνία ζπζηάζεθε ζηηο αξρέο Ννεκβξίνπ 2011 ππφ ηελ εγεζία ηνπ πξψελ
αληηπξνέδξνπ ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, θιήζεθε λα εθαξκφζεη κε ζπλέπεηα ηε ζπκθσλία ηεο 26εο Οθησβξίνπ
2011 θαη λα δξνκνινγήζεη ηα κέηξα πνπ απνξξένπλ απφ απηή. πγθεθξηκέλα, ε κεηαβαηηθή θπβέξλεζε ζα παξακείλεη γηα
πεξηνξηζκέλε πεξίνδν θαη κεηαμχ άιισλ θιήζεθε λα:
1.

Δθαξκφζεη ηηο απνθάζεηο ηεο πλφδνπ Κνξπθήο ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2011

2.

Δμαζθαιίζεη φηη ε Διιάδα ζα ιάβεη ηηο δφζεηο απφ ην παθέην ζηήξημεο

3.

Γηεθπεξαηψζεη ηελ αληαιιαγή ησλ Διιεληθψλ νκνιφγσλ σο έρεη ζπκθσλεζεί ζηηο 26 Οθησβξίνπ 2011.

Ζ παξνρή επηπξφζζεηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσδψλεο ζπλνδεχεηαη απφ έλα λέν Μλεκφλην ζην
νπνίν πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ δεζκεχζεηο ηεο Διιάδαο γηα λέεο πεξηθνπέο ζε ζπληάμεηο θαη επηδφκαηα θαζψο θαη
παξεκβάζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.
ηφρνο ηνπ πην πάλσ ζρεδίνπ εμαθνινπζεί λα είλαη ε ζηαδηαθή εμπγίαλζε ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ ηεο Διιάδαο θαη ε
κείσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο ζε επίπεδα ηεο ηάμεο ηνπ 120% κέρξη ην 2020. Πέξαλ ησλ ήδε πθηζηάκελσλ κέηξσλ (κεξηθά
εθ ησλ νπνίσλ εμαθνινπζνχλ λα εθθξεκνχλ θαη αθνξνχλ γηα παξάδεηγκα ζηε κείσζε κηζζψλ θαη πξνζσπηθνχ ζην δεκφζην
ηνκέα) ηα θχξηα ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ην λέν Μλεκφλην πνπ ζηφρν έρεη ηελ επαλαθνξά ηεο
νηθνλνκίαο ζε ηξνρηά αλάπηπμεο θαη ηε κείσζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο έρνπλ σο αθνινχζσο:
 γηα ην 2012 έρνπλ επηβιεζεί επηπιένλ κέηξα πνπ αλέξρνληαη ζε 1,5% ηνπ ΑΔΠ θαη πεξηιακβάλνπλ (α) κείσζε 27% ζε
θαξκαθεπηηθέο δαπάλεο (0,5% ηνπ ΑΔΠ), (β) κείσζε 2,5% ζε ζπληάμεηο (0,2% ηνπ ΑΔΠ) (γ) κείσζε ακπληηθψλ δαπαλψλ
(0,2% ηνπ ΑΔΠ), θαη (δ) άιιεο κεηψζεηο ζε ιεηηνπξγηθέο θαη επελδπηηθέο δαπάλεο θαη ρνξεγίεο (0,6% ηνπ ΑΔΠ).
 γηα ηελ πεξίνδν 2013 – 2014 ε πξνζαξκνγή ζα αλέιζεη ζην 5,5% ηνπ ΑΔΠ, γηα λα επηηεπρζεί ν δεκνζηνλνκηθφο ζηφρνο
γηα πξσηνγελέο πιεφλαζκα 4,5% ηνπ ΑΔΠ εληφο ηνπ 2014. Σα κέηξα χςνπο €11,6 δηζ. αλακέλεηαη λα νξηζηηθνπνηεζνχλ
κε ηελ εθινγή ηεο λέαο θπβέξλεζεο θαη πεξηιακβάλνπλ εθηφο ησλ άιισλ κείσζε ηνπ δεκφζηνπ νηθνλνκηθνχ ηνκέα,
κείσζε ησλ δεκνζίσλ εμφδσλ θαη απνθξαηηθνπνίεζε δεκφζησλ εηαηξεηψλ.
Ζ πινπνίεζε ηνπ PSI+ θαηέζηε δπλαηή ην Μάξηην ηνπ 2012. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αληαπφθξηζεο ησλ
ηδησηψλ πηζησηψλ ζηελ πξνζθνξά πνπ δεκνζίεπζε ε Διιεληθή Γεκνθξαηία ζηηο 24 Φεβξνπαξίνπ 2012 γηα ηε ζπκκεηνρή
ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζην ζρέδην καθξνπξφζεζκεο βησζηκφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ ρξένπο, ε εζεινληηθή ζπκκεηνρή
ηδησηψλ ζην PSI+ δηακνξθψζεθε ζην 85,8% γηα ηα νκφινγα πνπ δηέπνληαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην (€152 δηζ. επί ζπλφινπ
€177 δηζ. πεξίπνπ). Γηα ηα ΟΔΓ αιινδαπνχ δηθαίνπ θαη ηα νκνινγηαθά δάλεηα ησλ ΓΔΚΟ ε εζεινληηθή ζπκκεηνρή αλήιζε
ζε €19,3 δηζ. επί ζπλφινπ €27,2 δηζ.. εκεηψλεηαη φηη, κεηά ηελ ηειεπηαία παξάηαζε πνπ έρεη δνζεί γηα ηνπο θαηφρνπο ΟΔΓ
ηα νπνία ππάγνληαη ζην δηεζλέο δίθαην, θαζψο επίζεο θαη γηα ηα εγγπεκέλα απφ ην ειιεληθφ δεκφζην νκνινγηαθά δάλεηα
ησλ ΓΔΚΟ, ην ηειηθφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα αληαιιαγήο PSI κε ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ ξεηξψλ ζπιινγηθήο
δξάζεο (CACs) γηα ηα ΟΔΓ ειιεληθνχ δηθαίνπ ην ζπλνιηθφ αλήιζε γηα φια ηα ΟΔΓ ζε €199 δηζ. επί ζπλφινπ €206 δηζ.
δειαδή 96,9%.
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Χο απνηέιεζκα ηεο πινπνίεζεο ηεο πην πάλσ δηαδηθαζίαο ην ζπλνιηθφ ρξένο ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ ππνινγίδεηαη απφ ην
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηεο Διιάδαο φηη κεηψζεθε πεξίπνπ θαηά €110 δηζ. ζε νλνκαζηηθή αμία. Μέξνο απηήο ηεο κείσζεο
πνπ αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε €40 δηζ. αθνξά νκφινγα πνπ θαηείραλ ειιεληθέο ηξάπεδεο νη δεκηέο ησλ νπνίσλ αλακέλεηαη λα
θαιπθζνχλ ζην πιαίζην αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ γηα ην νπνίν έρεη γίλεη πξφβιεςε (earmarking)
χςνπο €50 δηζ. απφ θνλδχιηα ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο (EFSF). Πέξα απφ ηελ
ζεκαληηθή ειάθξπλζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο (πεξίπνπ θαηά 50 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ, ην νπνίν αλήιζε ζε πεξίπνπ
€218 δηζ. θαηά ηηο 31.12.2011 ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ΓΝΣ), κε ην PSI+ ε Διιάδα θαηάθεξε λα επηκεθχλεη ζεκαληηθά ηε
ιήμε ησλ λέσλ νκνιφγσλ ηεο ηα νπνία θηάλνπλ κέρξη θαη ην 2042, ελψ παξάιιεια θαηάθεξε πνιχ κεγαιχηεξε κέζε
δηάξθεηα ηνπ ρξένπο κε κηθξφηεξν κέζν θφζηνο εμππεξέηεζεο.
Ζ νινθιήξσζε ηνπ PSI+ αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζεηηθά ζηελ πξνζπάζεηα εμπγίαλζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.
εκεηψλεηαη φηη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ PSI+ ε απφδνζε ηνπ δεθαεηνχο θπβεξλεηηθνχ ειιεληθνχ νκνιφγνπ κεηψζεθε
ζεκαληηθά αιιά παξακέλεη ζε πνιχ πςειφηεξα επίπεδα απφ ηα πξν θξίζεο επίπεδα θαη εμαθνινπζεί λα είλαη ε ςειφηεξε
απφδνζε ζηελ ΔΔ. Καηά ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, νη νίθνη αμηνιφγεζεο Fitch θαη S&P είραλ
αλαζεσξήζεη ηελ αμηνιφγεζε ηεο Διιάδαο ζε CCC (ρσξίο νξίδνληα θαη κε ζηαζεξφ νξίδνληα αληίζηνηρα). Ζ αμηνιφγεζε ηνπ
νίθνπ Moody‟s παξακέλεη ζε C (ρσξίο νξίδνληα). εκεηψλεηαη φηη ε δηελέξγεηα ηνπ PSI ζεσξήζεθε απφ ηνπο νίθνπο
αμηνιφγεζεο σο κηα κνξθή αζέηεζεο (default).
Παξά ηελ πινπνίεζε ηνπ PSI+ πνπ έρεη αλνίμεη ην δξφκν γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ινηπνχ πξνγξάκκαηνο ζηήξημεο
παξακέλνπλ ζεκαληηθνί θίλδπλνη. Κάζε θίλδπλνο γηα ηελ νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα θαη ηελ ηθαλφηεηα ηεο Διιάδαο λα ηεξήζεη
ηηο δηεζλείο ππνρξεψζεηο ηεο ζηα ρξνληθά πιαίζηα πνπ ηεο έρνπλ ηεζεί, κεκνλσκέλα ή ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο αξλεηηθέο
εμειίμεηο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, γηα παξάδεηγκα, ηεο επηδείλσζεο ησλ δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ ή ησλ νηθνλνκηθψλ
ζπλζεθψλ ζηελ επξσδψλε ή πεξαηηέξσ ππνβαζκίζεηο), ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη, κεηαμχ άιισλ, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε θαη
ηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ αιιά θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπ Οκίινπ ζηελ ειιεληθή αγνξά.
Δπηζεκαίλεηαη φηη αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη λέεο δεζκεχζεηο ηεο Διιάδαο εθαξκνζηνχλ, ππάξρεη αβεβαηφηεηα σο
πξνο ην βαζκφ πινπνίεζεο ησλ επηδησθφκελσλ ζηφρσλ θαη ησλ ηειηθψλ απνηειεζκάησλ. εκεηψλεηαη κεηαμχ άιισλ φηη ε
Διιάδα θαιείηαη κέζσ ηεο πινπνίεζεο ησλ πην πάλσ κέηξσλ λα αληηκεησπίζεη ζχλζεηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο
ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη απινπνίεζεο ηνπ λνκνζεηηθνχ θαη ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ, ηεο βειηίσζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη
δηαθάλεηαο ζην δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα, ηεο αλαδηάξζξσζεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηελ επαλάθηεζε ηεο
εκπηζηνζχλεο ζηε ρψξα κε ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε λέσλ επελδχζεσλ πνπ ζα ελεξγήζνπλ σο κνριφο αλάπηπμεο ηεο
νηθνλνκίαο κε απψηεξν ζθνπφ ηελ επίηεπμε ξπζκψλ αλάπηπμεο, πνπ λα κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηε ζηαδηαθή κείσζε ηνπ
ρξένπο. Λφγσ ηνπ φηη ηα πνζνζηά ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο παξακέλνπλ ζε ζρεηηθά ςειά επίπεδα, ηα πεξηζψξηα απφθιηζεο
απφ ηνπο θαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο είλαη ζρεηηθά ζηελά. ε ηέηνηα πεξίπησζε είλαη πηζαλφλ ε κε ηήξεζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ
ζηφρσλ λα επηθέξεη πεξαηηέξσ θπξψζεηο κε ηε κνξθή λέσλ δεκνζηνλνκηθψλ κέηξσλ, πνπ είλαη δπλαηφλ λα επηκεθχλνπλ
ηελ πεξίνδν ηεο χθεζεο. Τπάξρεη επίζεο ν θίλδπλνο κε εθηακίεπζεο ησλ κειινληηθψλ δφζεσλ ηνπ δαλείνπ, εάλ ε Διιάδα
δελ ηεξήζεη ηηο δεζκεχζεηο ηεο ζηα ρξνληθά πιαίζηα πνπ ηεο έρνπλ ηεζεί. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, ε αληίδξαζε ησλ αγνξψλ
ζα είλαη αξλεηηθή, κε πεξαηηέξσ επηδείλσζε ηεο γεληθφηεξεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ησλ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ, ηεο
αμίαο ησλ ΟΔΓ, θαη ζπλεπψο κε δπζκελή επίδξαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηα κειινληηθά απνηειέζκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο
ηνπ Οκίινπ.
Θα πξέπεη επίζεο λα αλαθεξζεί φηη ζε ζπλέρεηα ησλ απνηειεζκάησλ ησλ βνπιεπηηθψλ εθινγψλ ηεο 6

εο

Μαΐνπ 2012 ζηελ

Διιάδα έρεη απμεζεί επίζεο ε πνιηηηθή αβεβαηφηεηα ζηε ρψξα. πγθεθξηκέλα, νη δχν κεγαιχηεξεο κέρξη πξφηηλνο πνιηηηθέο
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παξαηάμεηο έρνπλ απνιέζεη ζεκαληηθά πνζνζηά θαη ζεκαληηθφ αξηζκφ εδξψλ ζην θνηλνβνχιην, ελψ ηαπηφρξνλα έρνπλ
θεξδίζεη ζεκαληηθά πνζνζηά θαη έδξεο άιιεο πνιηηηθέο παξαηάμεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ λέσλ παξαηάμεσλ πνπ έρνπλ
δεκηνπξγεζεί ζρεηηθά πξφζθαηα. ε απηέο πεξηιακβάλνληαη παξαηάμεηο πνπ ηνπνζεηνχληαη ελαληίνλ ησλ δεζκεχζεσλ ηεο
Διιάδαο ζην Μλεκφλην ζπληείλνληαο ζηελ αβεβαηφηεηα γηα ηε ζπλερηδφκελε ηήξεζε ησλ δεζκεχζεσλ ηεο Διιάδαο θαη ηελ
εθηακίεπζε κειινληηθψλ δφζεσλ δαλείσλ. Καηά ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, νη πξνζπάζεηεο
ζρεκαηηζκνχ λέαο θπβέξλεζεο ήηαλ αλεπηηπρείο, κε απνηέιεζκα ε ρψξα λα νδεγεζεί ζε λέεο εθινγέο ζηηο 17 Ηνπλίνπ 2012,
εληείλνληαο ην θιίκα αβεβαηφηεηαο.
Δπηπξφζζεηα,

νπνηαδήπνηε

πεξαηηέξσ

ζεκαληηθή

επηδείλσζε

ησλ

παγθφζκησλ

νηθνλνκηθψλ

ζπλζεθψλ,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πηζησηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ άιισλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο
πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ ειιεληθψλ ή παγθφζκησλ ηξαπεδψλ ή ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο επξσδψλεο κε ηελ έμνδν
νπνηαζδήπνηε ρψξαο απφ ηελ επξσδψλε ή ε δηάζπαζε ηεο επξσδψλεο, κπνξεί λα εγείξεη πεξαηηέξσ αλεζπρίεο γηα ηελ
ηθαλφηεηα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ θαη λα έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ
νηθνλνκία, ζηα απνηειέζκαηα θαη ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Οκίινπ.
Αλεμάξηεηα ηνπ πην πάλσ, πεξαηηέξσ επηδείλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ είλαη δπλαηφλ λα ζπλνδεπηεί απφ άιινπο
θηλδχλνπο φπσο εθαξκνγή λέσλ πην απζηεξψλ θαη επίπνλσλ κέηξσλ εμπγίαλζεο ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ, αιιά θαη
απμεκέλε πνιηηηθή θαη θνηλσληθή αζηάζεηα, ελψ δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί ε πηζαλφηεηα λέαο απνκείσζεο ηνπ ειιεληθνχ
ρξένπο ή θαη κε ειεγρφκελεο ρξενθνπίαο ζην κέιινλ κε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηε δπλαηφηεηα παξακνλήο ηεο ρψξαο ζηελ
επξσδψλε.
ε πεξίπησζε πνπ νη ζεκεξηλέο αξλεηηθέο νηθνλνκηθέο ηάζεηο ζηελ Διιάδα ζπλερηζηνχλ ή επηδεηλσζνχλ, απηφ δχλαηαη λα
επεξεάζεη αξλεηηθά ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε θαη ηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ αιιά θαη ηηο
πξννπηηθέο ηνπ Οκίινπ ζηελ ειιεληθή αγνξά.
Ζ επηβξάδπλζε θαη επηδείλσζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ δεηθηψλ ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο έρεη θαη πηζαλφ λα
ζπλερίζεη λα έρεη δπζκελέο αληίθηππν ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ζηα
ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ
Έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Οκίινπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ Κχπξν θαζψο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο πνπ
έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011, ην 52% ησλ εζφδσλ απφ εξγαζίεο ηνπ Οκίινπ πξνήιζε απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ζηελ
Κχπξν. Δμάιινπ, ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011, ην 43% ησλ ζπλνιηθψλ δαλείσλ ηνπ Οκίινπ κεηά ηηο πξνβιέςεηο αθνξνχζε ζε
δάλεηα ζηελ Κχπξν (ζε απηά πεξηιακβάλνληαη δάλεηα λαπηηιίαο χςνπο €542 εθ). Δπηπξφζζεηα, ν κηινο δηαζέηεη ζην
ραξηνθπιάθην ηνπ νκφινγα ηεο θππξηαθήο θπβέξλεζεο. ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ε νλνκαζηηθή αμία ησλ νκνιφγσλ απηψλ
αλεξρφηαλ ζε πεξίπνπ €368 εθ. ε δε ινγηζηηθή αμία αλεξρφηαλ ζε €337 εθ..
Καηά ηηο 31.12.2011, ην δαλεηαθφ ραξηνθπιάθην ηνπ Οκίινπ ζηελ Κχπξν αλεξρφηαλ ζε €11.089 εθ. (πεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ δαλείσλ λαπηηιίαο πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ). Οη πξνβιέςεηο ζην ζχλνιν ηνπ έηνπο 2011 αλήιζαλ ζε €151 εθ. Οη
ζσξεπηηθέο πξνβιέςεηο δηακνξθψζεθαλ ζε €436 εθ. θαη θαιχπηνπλ ην 48,6% ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ ηα νπνία
αλήιζαλ ζε €898 εθ. θαηά ηελ ίδηα εκεξνκελία. εκεηψλεηαη φηη ε πην πάλσ θαηαλνκή βαζίδεηαη ζηε ρψξα φπνπ είλαη
ινγηζηηθά θαηαρσξεκέλα ην δάλεηα (сountry of booking) θαη φηη ν νξηζκφο ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ αθνινπζεί ηνλ
νξηζκφ ηεο ΚΣΚ. Δλδεηθηηθά, πεξηιακβάλνληαη δάλεηα κε θαζπζηεξήζεηο πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ, ηα νπνία δελ θαιχπηνληαη
πιήξσο κε εκπξάγκαηε εμαζθάιηζε.
Ζ θππξηαθή νηθνλνκία παξνπζηάδεη επηβξάδπλζε ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ ηεο έρνληαο επεξεαζηεί απφ ηηο νηθνλνκηθέο
ζπλζήθεο ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξσδψλε γεληθφηεξα.
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Ο ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο ην 2011 αλήιζε ζην 0,5% ζε ζχγθξηζε κε 1,1% ην 2010 θαη -1,9% ην 2009,
ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο Κχπξνπ, έρνληαο επεξεαζηεί θαη απφ ηε δεκηά ζηνλ ειεθηξνπαξαγσγηθφ
ζηαζκφ ζην Βαζηιηθφ. Γηα ην 2012 ε Κππξηαθή νηθνλνκία αλακέλεηαη λα ζπξξηθλσζεί θαηά -0,5% ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο
ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηνπ Φεβξνπαξίνπ 20121. Σν δεκφζην ρξένο ζαλ πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ απμήζεθε απφ 48% ην
2

2008 ζε 71,6% ην 2011, κε απμεηηθή ηάζε θαη γηα ην 2012 (αλακέλεηαη ζην 72,1% ηνπ ΑΔΠ ), ελψ ε κέζε αλεξγία ην 2011
έθηαζε ζην 7,8%.Σν δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα δηακνξθψζεθε γχξσ ζην 6,4% ηνπ ΑΔΠ ην 2011 θαη αλακέλεηαη λα κεησζεί
3

θάησ απφ 3% ηνπ ΑΔΠ ην 2012 ζχκθσλα κε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ . Σν έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ
ζπλαιιαγψλ απφ 9,9% ηνπ ΑΔΠ ην 2010 κεηψζεθε ζην 8,5% ηνπ ΑΔΠ ην 2011 θαη αλακέλεηαη λα κεησζεί πεξαηηέξσ ζην
4

6,2% ηνπ ΑΔΠ ην 2012 .
Αλάκεζα ζηηο ζεκεξηλέο πξνθιήζεηο γηα ηελ θππξηαθή νηθνλνκία πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα:
 Μεγάιν κέγεζνο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Οη κηζζνινγηθέο ππνρξεψζεηο γηα ηνλ δεκφζην ηνκέα αλέξρνληαη ζε πεξίπνπ 15%
ηνπ ΑΔΠ.
 Ζ κειινληηθή αχμεζε ηνπ θφζηνπο ζπληήξεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Σακείνπ Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ αλακέλεηαη λα
επηβαξχλεη πεξαηηέξσ ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά ζην κέιινλ.
 Ζ επειημία ζηελ αγνξά εξγαζίαο επεξεάδεηαη απφ πξαθηηθέο φπσο ηελ εθαξκνγή ηεο Απηφκαηεο Σηκαξηζκηθήο
Αλαπξνζαξκνγήο πνπ εθαξκφδεηαη ζην δεκφζην θαη κέξνο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα
 πξξίθλσζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ηνκέα ν νπνίνο είρε γλσξίζεη ζεκαληηθή αλάπηπμε ζε πξνεγνχκελα ρξφληα
βνεζνχκελνο απφ εμσηεξηθή δήηεζε αιιά θαη ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ εγρψξηνπ δαλεηζκνχ.
 Γηαρξνληθή κείσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο
 Γπζθνιφηεξεο ζπλζήθεο εγρψξηνπ δαλεηζκνχ ιφγσ ςειψλ δαλεηζηηθψλ επηηνθίσλ θαη κεησκέλεο πξνζθνξάο δαλείσλ
απφ ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο
 Πηψζε ζηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο αμίεο θαη ηηκέο αθηλήησλ
Δπηπιένλ, νη θχξηνη ρξεκαηννηθνλνκηθνί νξγαληζκνί ζηελ Κχπξν είλαη ζρεηηθά κεγάινπ κεγέζνπο ζε ζχγθξηζε κε ην ΑΔΠ
ηεο Κχπξνπ θαη ζεσξνχληαη ζεκαληηθνί γηα ηε ρψξα ηεο νπνίαο ν ρξεκαηννηθνλνκηθφο ηνκέαο θαη ν επξχηεξνο ηνκέαο ησλ
ππεξεζηψλ ζεσξείηαη ν πην ζεκαληηθφο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο. εκεηψλεηαη επίζεο φηη νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί νξγαληζκνί
ζηελ Κχπξν έρνπλ ζεκαληηθή έθζεζε ζηελ Διιάδα.
Καηά ζπλέπεηα, ζε πεξίπησζε αζηάζεηαο θαη/ ή αλάγθεο ζηήξημεο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ,
ν αληίθηππνο ζηελ νηθνλνκία ηεο Κχπξνπ ζα κπνξνχζε λα είλαη ζεκαληηθφηεξνο απφ φηη ζα ήηαλ ζε ρψξεο κε κεγαιχηεξεο
νηθνλνκίεο. Δηδηθφηεξα, ζεκεηψλεηαη φηη νη θππξηαθέο ηξάπεδεο έρνπλ επεξεαζηεί θαη επεξεάδνληαη δπζκελψο ηφζν απφ ηελ
έθζεζή ηνπο ζηελ ειιεληθή θαη θππξηαθή νηθνλνκία, αιιά θαη ηελ έθζεζή ηνπο ζε Οκφινγα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ.
εκεηψλεηαη φηη ζηα πιαίζηα δηελέξγεηαο κειέηεο ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν (EU wide stress test) απφ ηελ Δπξσπατθή
Σξαπεδηθή Αξρή (EBA) ηνλ Ηνχιην ηνπ 2011, είρε ππνινγηζηεί φηη ν θππξηαθφο ηξαπεδηθφο ηνκέαο ζα ρξεηαζηεί πεξαηηέξσ
θεθάιαηα χςνπο €3,6 δηζ. (δειαδή πνζνζηφ πεξίπνπ 20,2% ηνπ θππξηαθνχ ΑΔΠ γηα ην 2011) γηα απνθαηάζηαζε ηνπ δείθηε
βαζηθψλ πξσηνβάζκησλ θεθαιαίσλ ζην 9%. Δηδηθφηεξα ζεκεηψλεηαη φηη κεηά ηελ απφθαζε ηεο θππξηαθήο θπβέξλεζεο θαη
ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ φπσο ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία ελεξγήζεη σο αλάδνρνο γηα ηα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο πνπ
δηαηίζεληαη κε ην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν (βάζεη ηνπ Γηαηάγκαηνο εκεξνκελίαο 17 Μαΐνπ 2012) κέρξη ην πνζφ ησλ €1,8

1

Σν Δηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΔΝΣ) ζηελ έθζεζή ηνπ World Economic Outlook, Απξίιηνο 2012, πξνβιέπεη ζπξξίθλσζε ηνπ ΑΕΠ θαηά
1,2% ην 2012. χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ Eurostat ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2012 παξνπζηάζηεθε εηήζηνο ξπζκφο ζπξξίθλσζεο
χςνπο 1,4% κε εθηίκεζε γηα εηήζην ξπζκφ ζπξξίθλσζεο χςνπο 0,8% γηα ην 2012.
2
χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ ΔΝΣ, World Economic Outlook, Απξίιηνο 2012, ην δεκφζην ρξένο ην 2011 εθηηκάηαη ζην 71,8% ηνπ ΑΕΠ θαη
αλακέλεηαη λα απμεζεί ζην 74,3% ηνπ ΑΕΠ ην 2012.
3
χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ ΔΝΣ, World Economic Outlook, Απξίιηνο 2012, ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ην 2012 ζα θπκαλζεί γχξσ ζην
3,7% ηνπ ΑΕΠ.
4
Εθηηκήζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ Κχπξνπ.
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δηζ., ην δεκφζην ρξένο αλακέλεηαη λα απμεζεί αλάινγα κε ηελ αμία ησλ κεηνρψλ πνπ ζα απνθηήζεη ηειηθά ε Κππξηαθή
Γεκνθξαηία.
Κπξίσο ιφγσ ησλ πην πάλσ εμειίμεσλ, νη νίθνη πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο έρνπλ πξνρσξήζεη ζε ζεηξά ππνβαζκίζεσλ ηεο
πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο ρψξαο κε ηνπο νίθνπο Moody´s, Fitch θαη S&P λα αμηνινγνχλ ηελ Κχπξν ζε Ba1, BBB- θαη
BB+ αληηζηνίρσο, ελψ ζέηνπλ ηελ ρψξα ζε αξλεηηθφ νξίδνληα. ηηο αξρέο Μαΐνπ 2012 ε θππξηαθή θπβέξλεζε δεζκεχηεθε
πξνο ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηε ιήςε λέσλ κέηξσλ χςνπο €300 εθ. ζηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο πεξαηηέξσ
κείσζεο ηνπ ειιείκκαηνο ην 2013.
εκεηψλεηαη φηη γηα αληηκεηψπηζε ησλ πην πάλσ νηθνλνκηθψλ πξνθιήζεσλ θαη θπξίσο γηα ηε βειηίσζε ησλ δεκφζησλ
νηθνλνκηθψλ, ε Κπβέξλεζε πηνζέηεζε ζεηξά κέηξσλ ην 2011 κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ζην 2,8% ηνπ ΑΔΠ ην
2012 θαη ηζνζθέιηζε ηνπ ηζνινγηζκνχ ην 2014. Σα κέηξα πεξηιάκβαλαλ αχμεζε ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ εηζθνξψλ ησλ
δεκφζησλ ππαιιήισλ, πξνζσξηλφ πάγσκα ησλ κηζζψλ ζην δεκφζην ηνκέα κέζσ κε εθαξκνγήο ηεο ΑΣΑ, αχμεζε ζηε
θνξνινγία ησλ ηφθσλ θαη κεξηζκάησλ, αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ΦΠΑ θαη κείσζε ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ κε ηελ εηζαγσγή
πην απζηεξψλ θξηηεξίσλ.
Άιινο ζεηηθφο παξάγνληαο γηα ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά θαη ηελ νηθνλνκία γεληθφηεξα κεζνπξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα,
ζεσξείηαη ε αλαθάιπςε ζεκαληηθψλ πνζνηήησλ πδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ Απνθιεηζηηθή Οηθνλνκηθή Εψλε ηεο Κχπξνπ ην
2011. Με ηε ιήμε ηεο ππνβνιήο αηηήζεσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Β‟ γχξνπ αδεηνδφηεζεο ζηηο 11/5/2012, ε θππξηαθή θπβέξλεζε
αλαθνίλσζε φηη ππήξμε νπζηαζηηθφ ελδηαθέξνλ απφ δηεζλείο εηαηξείεο/θνηλνπξαμίεο νη νπνίεο ππέβαιαλ πξνηάζεηο γηα ηελ
πιεηνλφηεηα ησλ νηθνπέδσλ.
Δληνχηνηο, ε αλεζπρία ησλ αγνξψλ γηα ηελ αμηνπηζηία θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο αιιά θαη ηεο θξίζεο
δεκνζίνπ ρξένπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο αιιειεμάξηεζεο κεηαμχ θππξηαθήο θαη ειιεληθήο νηθνλνκίαο, είρε σο απνηέιεζκα ε
απφδνζε ηνπ θππξηαθνχ πεληαεηνχο θαη δεθαεηνχο θπβεξλεηηθνχ νκνιφγνπ λα αλεβεί ζεκαληηθά, ππεξβαίλνληαο ην
επίπεδν ηνπ 10-12%. Απηφ ζε ζπλάξηεζε κε ηε γεληθφηεξε αβεβαηφηεηα νδήγεζε νπζηαζηηθά ζηε κε δπλαηφηεηα άληιεζεο
ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηηο δηεζλείο αγνξέο θαη ζε αλαδήηεζε ρξεκαηνδφηεζεο απφ πεγέο εθηφο ηεο θχξηαο αγνξάο νκνιφγσλ
αθνχ ην θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο παξακέλεη πςειφ. ηα πιαίζηα απηά ε Κπβέξλεζε εμαζθάιηζε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2012
δάλεην απφ ηε Ρσζηθή Οκνζπνλδία χςνπο €2,5 δηζ. κε δηάξθεηα 4,5 εηψλ θαη επηηφθην 4,5%.
Πηζαλή ζπλέρηζε ηεο πθηζηάκελεο καθξννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη κε πξφζβαζε ζηηο αγνξέο γηα θάιπςε κειινληηθψλ
δαλεηαθψλ αλαγθψλ ελδερνκέλσο λα νδεγήζεη ηελ θππξηαθή θπβέξλεζε ζε δηαδηθαζία ιήςεο βνήζεηαο απφ ηνπο
κεραληζκνχο ηεο ΔΔ θαη ΓΝΣ γηα θάιπςε ησλ δαλεηαθψλ αλαγθψλ ηνπ.
ε πεξίπησζε πνπ νη ζεκεξηλέο αξλεηηθέο νηθνλνκηθέο ηάζεηο ζηελ Κχπξν ζπλερηζηνχλ ή επηδεηλσζνχλ, απηφ δχλαηαη λα
επεξεάζεη αξλεηηθά ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε θαη ηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ αιιά θαη ηηο
πξννπηηθέο ηνπ Οκίινπ ζηελ θππξηαθή αγνξά.
Κίλδπλνο ρψξαο θαη θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπ Οκίινπ εθηφο Διιάδαο θαη Κχπξνπ
Ο κηινο έρεη ζεκαληηθέο δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο, εθηφο Κχπξνπ θαη Διιάδαο, θαη εθηίζεηαη ζε θίλδπλν δπζκελψλ
πνιηηηθψλ, θπβεξλεηηθψλ ή νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ ζηηο ρψξεο απηέο. πγθεθξηκέλα, ν κηινο δηαηξέρεη ηνλ θίλδπλν λα
απνιέζεη θεθάιαηα εμαηηίαο πηζαλψλ πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ γεγνλφησλ ζε κία ζπγθεθξηκέλε ρψξα, φπνπ ηα
θεθάιαηα ή ξεπζηά δηαζέζηκα ηνπ Οκίινπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ή επελδπζεί κε δηάθνξεο ηνπηθέο ηξάπεδεο θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο θαη κέζσ ησλ δηεπθνιχλζεσλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο πειάηεο γηα ηηο δηεζλείο
δξαζηεξηφηεηέο ηνπο.
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Δθηφο απφ ηηο εξγαζίεο ζηελ Κχπξν θαη ζηελ Διιάδα, ν κηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε Ρνπκαλία, ηε εξβία, ηελ Οπθξαλία,
ηε Μάιηα, ηε Ρσζία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Οη δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ αληηπξνζψπεπαλ ην 9% ηνπ ζπλφινπ
ησλ δαλείσλ ηνπ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 θαη ην 17% ησλ ζπλνιηθψλ ηνπ εζφδσλ απφ εξγαζίεο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο
31 Γεθεκβξίνπ 2011. Οη δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ εθηίζεληαη ζε θίλδπλν δπζκελψλ πνιηηηθψλ, θπβεξλεηηθψλ θαη
νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ ζηηο ρψξεο ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη. εκεηψλεηαη φηη ρψξεο φπσο ε Οπθξαλία, ε Ρνπκαλία θαη
ε εξβία έρνπλ επεξεαζηεί ηδηαίηεξα απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Δλδερφκελε επηδείλσζε ηεο γεληθήο νηθνλνκηθήο
θαηάζηαζεο ζηηο πην πάλσ ρψξεο θαη ηδηαίηεξα ηπρφλ κείσζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ησλ ηξαπεδηθψλ
ηνκέσλ ησλ ελ ιφγσ ρσξψλ, δχλαηαη λα έρεη επίδξαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα κειινληηθά απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ.
Δπηπιένλ, κεξηθέο απφ ηηο ρψξεο εθηφο Κχπξνπ θαη Διιάδαο ραξαθηεξίδνληαη σο αλαδπφκελεο αγνξέο, ζηηο νπνίεο ν
κηινο αληηκεησπίδεη δπλεηηθά απμεκέλνπο ιεηηνπξγηθνχο, θαλνληζηηθνχο θαη λνκνζεηηθνχο θηλδχλνπο θαζψο θαη έθζεζε ζηηο
πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη λνκηζκαηηθέο εμειίμεηο ζηηο ρψξεο απηέο κε εμαηξνπκέλσλ θηλδχλσλ ππνηίκεζεο, πεξηνξηζκνχ
θίλεζεο θεθαιαίσλ θιπ.
Αλαηαξάμεηο ζηηο επξσπατθέο αγνξέο θαη επηπηψζεηο φζνλ αθνξά ηελ αδπλακία ρσξψλ ζηελ επξσδψλε γηα
αλαρξεκαηνδφηεζε ηνπ δεκνζίνπ ηνπο ρξένπο
Σν δηεζλέο ηξαπεδηθφ ζχζηεκα δελ έρεη αθφκα μεπεξάζεη ηηο δπζθνιίεο πνπ άξρηζαλ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2007 θαη
επηδεηλψζεθαλ κε ηελ ρξενθνπία ηεο Lehman Brothers ηνλ επηέκβξην ηνπ 2008. Οη επξσπατθέο αγνξέο αληηκεηψπηζαλ
πξφζθαηα δηαηαξαρέο σο ζπλέπεηα ησλ αλεζπρηψλ ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα νξηζκέλσλ ρσξψλ ηεο πεξηθέξεηαο ζηελ
επξσδψλε γηα παξνρή ζηήξημεο ή αλαρξεκαηνδφηεζε ηνπ ρξένπο ηνπο θαη πνιιέο ρψξεο (Διιάδα, Ηξιαλδία, Πνξηνγαιία)
έρνπλ δεηήζεη νηθνλνκηθή βνήζεηα απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην ΓΝΣ. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο έρνπλ
επεξεαζζεί αξλεηηθά απφ ηηο ζπλερηδφκελεο αλεζπρίεο πνπ αθνξνχλ ζηνλ πςειφ δαλεηζκφ θξαηψλ θαη δηεπξπκέλσλ
δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ ζε πνιιέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο φπσο θαη ηελ πηζαλφηεηα κε απνπιεξσκήο θξαηηθψλ
δαλείσλ. Ζ πηζηνιεπηηθή πνηφηεηα έρεη, ζε γεληθά επίπεδα, κεησζεί φπσο θαίλεηαη απφ ηηο επαλαιακβαλφκελεο
ππνβαζκίζεηο πνπ έρνπλ ππνζηεί αξθεηέο ρψξεο ηεο επξσδψλεο θαη δηεζλψο απφ ηελ αξρή ηεο θπβεξλεηηθήο θξίζεο ρξένπο
ζηηο αξρέο Μαΐνπ 2010.
Ζ ρακειή νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηα κεγάια δεκφζηα ρξέε θαη δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα ζηηο επξσπατθέο ρψξεο έρνπλ
πξνθαιέζεη αλεζπρίεο φζνλ αθνξά ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ ζηελ επξσδψλε θαη ζηελ
έθζεζή ηνπο ζηηο ρψξεο απηέο.
Ζ θξίζε ρξένπο πνπ επηθξαηεί ζηελ επξσδψλε, έρεη πξνθαιέζεη επίζεο απμαλφκελεο πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο δηαηαξαρέο
θαη θνηλσληθέο εληάζεηο ζε δηάθνξεο ρψξεο. Χο απνηέιεζκα ηεο δηεπξπκέλεο θξίζεο δεκνζίνπ ρξένπο, νη θπβεξλήζεηο ή
θπβεξλεηηθά κέιε δηαθφξσλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Διιάδνο θαη ηεο Πνξηνγαιίαο έραζαλ ηε
δεκφζηα ππνζηήξημε κε απνηέιεζκα λα νδεγεζνχλ ζε παξαηηήζεηο. Πνιηηηθέο επηπηψζεηο έρνπλ επίζεο επέιζεη πξφζθαηα
ζε ρψξεο φπσο ε Οιιαλδία θαη Γαιιία. Ζ θνηλή γλψκε έρεη γίλεη φιν θαη πεξηζζφηεξν επηθξηηηθή κε ηελ επηθξαηνχζα
πνιηηηθή θαη ην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα. Πξσηνβνπιίεο νη νπνίεο απνζθνπνχζαλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο, φπσο ηα
πξνγξάκκαηα δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο ή ζηήξημε νξγαληζκψλ νη νπνίνη αληηκεηψπηδαλ πξνβιήκαηα, ιακβάλνπλ φιν θαη
ιηγφηεξε δεκφζηα ππνζηήξημε.
Χο απνηέιεζκα, νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο έρνπλ αληηδξάζεη ζηελ θξίζε ρξένπο θαη ηε ζρεηηθή πνιηηηθή αβεβαηφηεηα
θαηαγξάθνληαο πςειή κεηαβιεηφηεηα θαη παξάιιεια νη απνδφζεηο θηλδχλνπ έρνπλ δηεπξπλζεί ζεκαληηθά. Απηέο νη
αλαηαξάμεηο έρνπλ ζπκβάιεη ζηελ απμαλφκελε αζηάζεηα ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηνπ επξψ έλαληη άιισλ θπξίσλ
λνκηζκάησλ, έρνπλ επεξεάζεη ηε δπλαηφηεηα ησλ ηξαπεδψλ ζηελ επξσδψλε σο πξνο ηελ εμαζθάιηζε ξεπζηφηεηαο, έρνπλ
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επεξεάζεη ηα επίπεδα ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ δεηθηψλ θαη έρνπλ δεκηνπξγήζεη αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή
πξννπηηθή ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, ηα δεκνζηνλνκηθά πξνβιήκαηα ηεο Διιάδαο ζα κπνξνχζαλ λα δηαδνζνχλ πεξαηηέξσ θαη ζε
άιιεο ρψξεο ζηελ επξσδψλε, (π.ρ. Ηζπαλία, Ηηαιία) ελψ ε δεκνζηνλνκηθή αζηάζεηα έρεη επεξεάζεη επίζεο ρψξεο φπσο ε
Γαιιία, ε Ηαπσλία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Ζ ηειεπηαία είδε ηελ αμηνιφγεζε θεξεγγπφηεηαο ηεο λα
ππνβαζκίδεηαη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2011 απφ ηελ πην ςειή βαζκίδα ελψ ηνλ Ηαλνπάξην 2012 παξφκνηα ππνβάζκηζε ππέζηε ε
Γαιιία.
Κξάηε, ρξεκαηννηθνλνκηθνί νξγαληζκνί θαη εηαηξείεο είλαη πηζαλφλ λα κελ ιάβνπλ αλαρξεκαηνδφηεζε ή επηπξφζζεηε
ρξεκαηνδφηεζε θαη δπλαηφλ λα νδεγεζνχλ ζε ρξενθνπία. Σα αληηζηαζκηζηηθά κέηξα γηα κείσζε ησλ δεκνζίσλ ρξεψλ σο
πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ αιιά θαη ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ ελδέρεηαη λα νδεγήζνπλ ζε αξλεηηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε
γηα ζεηξά εηψλ. Τπάξρεη απμαλφκελνο θίλδπλνο φηη άιιεο ρψξεο ηεο επξσδψλεο δπλαηφλ ζα αληηκεησπίζνπλ πεξαηηέξσ
αχμεζε ζην θφζηνο δαλεηζκνχ θαη λα αληηκεησπίζνπλ δεκνζηνλνκηθή θξίζε παξφκνηα κε απηή ηεο Διιάδαο, ηεο Ηηαιίαο, ηεο
Ηζπαλίαο θαη ηεο Πνξηνγαιίαο, φπσο επίζεο θαη ρψξεο λα εμέιζνπλ απφ ηελ επξσδψλε (είηε εζεινληηθά είηε ππνρξεσηηθά)
κε αλππνιφγηζηεο ζπλέπεηεο γηα ην επξχηεξν ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ.
Ζ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηνπηζησηηθή αβεβαηφηεηα πνπ ζπλεπάγεηαη απφ ηα πην πάλσ δπλαηφλ λα έρεη ζεκαληηθά αξλεηηθή
επίδξαζε ζηηο αμίεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, φπσο θαη ζηελ επηρεηξεκαηηθή εκπηζηνζχλε θαη ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα
θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε νηθνλνκηθή χθεζε κέξνο ή νιφθιεξε ηελ Δπξψπε αιιά θαη άιιεο αλεπηπγκέλεο θαη
αλαπηπζζφκελεο ρψξεο πνπ δελ έρνπλ άκεζε ζπζρέηηζε κε ηηο ρψξεο κέιε ηεο Δπξψπεο. Δάλ νπνηαδήπνηε ρψξα
εγθαηαιείςεη ηελ Δπξσπατθή Ννκηζκαηηθή Έλσζε ή, δηαζπαζηεί ε επξσδψλε ή εάλ ην επξψ θαηαξγεζεί, ζα ήηαλ δπλαηφλ
λα επαλεηζαρζνχλ εζληθά λνκίζκαηα ζε θξάηε-κέιε ηεο επξσδψλεο, γεγνλφο ην νπνίν ζα νδεγνχζε ζηελ κεηαηξνπή ησλ
ζηνηρείσλ παζεηηθνχ θαη ελεξγεηηθνχ ηνπ Οκίινπ ηα νπνία είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ ζηα εζληθά λνκίζκαηα ησλ ρσξψλ
απηψλ, γεγνλφο πνπ δπλαηφλ λα νδεγήζεη ζε κε ζπκςεθηζκφ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ παζεηηθνχ θαη ελεξγεηηθνχ ηνπ Οκίινπ θαη
λα εθζέζεη ηνλ κηιν ζε πξφζζεην ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν ιφγσ ππνηίκεζεο. Δλδερφκελε εγθαηάιεηςε ηεο επξσδψλεο
απφ νπνηαδήπνηε ρψξα κε ηαπηφρξνλε επαλαθνξά εζληθνχ λνκίζκαηνο, ζα νδεγνχζε ζε νπζηαζηηθέο νηθνλνκηθέο,
πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζηηθέο επηπηψζεηο ζηε ρψξα κε επηδείλσζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ελψ ζα επεξέαδε ζεκαληηθά ηε
ιεηηνπξγία θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Οκίινπ ζην βαζκφ πνπ είλαη εθηεζεηκέλνο ζε ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη
παζεηηθνχ ζηε ρψξα απηή.
Δπηπξφζζεηα, νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο ΔΚΣ λα αλαζηείιεη ή λα αλαζεσξήζεη ηνπο φξνπο πνπ ηζρχνπλ γηα επαλαγνξά
θξαηηθψλ ρξεψλ νξηζκέλσλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ ηεο Διιάδαο θαη ηεο
Κχπξνπ), θαζψο επίζεο θαη ε απνηπρία νπνησλδήπνηε πξσηνβνπιηψλ πνπ εθαξκφζηεθαλ απφ ηα ππεξεζληθά φξγαλα γηα
επίιπζε ηεο θξίζεο ρξένπο, ζα κπνξνχζε λα έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ αμία ησλ θξαηηθψλ ρξενγξάθσλ, κε
ζπλεπαθφινπζε ζεκαληηθά αξλεηηθή κεηαβνιή ζηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα θαη ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ Οκίινπ.
Οπνηεζδήπνηε απφ απηέο ηηο εμειίμεηο, ή ε πξνζδνθία φηη νπνηεζδήπνηε απφ απηέο ηηο εμειίμεηο πηζαλφλ λα ζπκβνχλ, ζα
κπνξνχζαλ λα έρνπλ νπζηαζηηθφ δπζκελέο απνηέιεζκα ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ ρσξψλ πνπ επεξεάδνληαη θαη ζα
κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε παξαηεηακέλε χθεζε. Ζ πξνζδνθία φηη ηέηνηνη θίλδπλνη ζα κπνξνχζαλ λα πινπνηεζνχλ ζην
κέιινλ, ζα δηαθηλδχλεπε ηε ζηαζεξφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ, θαζψο επίζεο θαη ηνπ γεληθνχ νηθνλνκηθνχ θαη
λνκηζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο ζα επεξέαδε αξλεηηθά ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε θαη ηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα
ηνπ Οκίινπ.
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Δλδερφκελεο πνιηηηθέο αζηάζεηεο ή ζπλέρηζε ή / θαη επηδείλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ ζηηο ζρεηηθέο επξσπατθέο
ρψξεο ή ζηελ Δπξψπε, ή εάλ νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο εμαζζελήζνπλ πεξαηηέξσ ηελ ηθαλφηεηα ησλ επξσπατθψλ ή
παγθφζκησλ αγνξψλ λα εμέιζνπλ απφ ηελ πξφζθαηε θξίζε ρξένπο, νη δξαζηεξηφηεηεο, ε νηθνλνκηθή ζέζε, ηα ιεηηνπξγηθά
απνηειέζκαηα αιιά θαη νη πξννπηηθέο ηνπ Οκίινπ δχλαληαη λα επεξεαζηνχλ αξλεηηθά . εκεηψλεηαη φηη βάζεη πξφζθαησλ
νηθνλνκηθψλ εθηηκήζεσλ (γηα παξάδεηγκα φπσο αλαθέξεηαη ζε έθζεζε ηνπ ΓΝΣ Ηαλνπαξίνπ 2012) ε νηθνλνκία ηεο
Δπξσδψλεο ζα πεξηέιζεη ζε ήπηα χθεζε ιφγσ ησλ απμαλφκελσλ απνδφζεσλ θπβεξλεηηθνχ ρξένπο, ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ
απνκφριεπζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία θαζψο θαη ησλ κέηξσλ ιηηφηεηαο πνπ πηνζεηνχληαη.
εκεηψλεηαη φηη ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο έρνπλ ιάβεη ζεηξά κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο ηα
νπνία πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ:
 Σε ζχζηαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο (EFSF) ην νπνίν κπνξεί λα παξέρεη
ρξεκαηνδφηεζε χςνπο €440 δηζ. (απφ ηελ νπνία έρνπλ ήδε δεζκεπηεί ζρεηηθά πνζά γηα ηελ Διιάδα, Πνξηνγαιία θαη
Ηξιαλδία) κε έθδνζε νκνιφγσλ βάζεη εγγπήζεσλ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο Σν πην πάλσ πνζφ κπνξεί λα εληζρχεηαη
κε πεξαηηέξσ 60 δηζ. κέζσ ηνπ Δπξσπατθνχ Μεραληζκνχ Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηαζεξνπνίεζεο θαη πεξαηηέξσ €250
δηζ. απφ ην ΓΝΣ.
 Σε ζχζηαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Μεραληζκνχ ηαζεξφηεηαο (ESM) κε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο χςνπο €500 δηζ.. Σν
ΔSM αλακέλεηαη λα είλαη ζε εθαξκνγή απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2012. Σν Eurogroup ζηε ζχλνδν ηεο 30εο Μαξηίνπ 2012
ζπκθψλεζε ζηελ επέθηαζε ησλ πφξσλ ησλ κεραληζκψλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο ηεο επξσδψλεο ζηα €700
δηζ.. Σν πνζφ ησλ €200 δηζ. πνπ αθνξά ζε ππνρξεψζεηο έλαληη ησλ πξνγξακκάησλ ζηαζεξνπνίεζεο ηεο Διιάδαο, ηεο
Ηξιαλδίαο θαη ηεο Πνξηνγαιίαο, δε ζα ελζσκαησζεί ζην κφληκν κεραληζκφ ζηήξημεο ESM. Δπηπιένλ, πνζφ €240 δηζ.
πνπ απνηειεί ηνπο ζεκεξηλνχο δηαζέζηκνπο πφξνπο ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο EFSF,
ζα παξακείλεη δηαζέζηκν γηα κηα κεηαβαηηθή πεξίνδν κέρξη ηα κέζα 2013.
 Σε δηελέξγεηα πξάμεσλ αλνηθηήο αγνξάο κε αληηθείκελν νκφινγα Δπξσπατθψλ ρσξψλ.
 Σελ παξνρή ξεπζηφηεηαο ζε ηξαπεδηθά ηδξχκαηα κε ηε δηελέξγεηα πξάμεσλ επαλαγνξάο (repurchase agreements) έλαληη
εμαζθάιηζεο δηεπξπκέλνπ εχξνπο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ.
 Σελ παξνρή έθηαθηεο ξεπζηφηεηαο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο κέζσ ηνπ κεραληζκνχ ELA κε εμαζθάιηζε
ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ ηξαπεδψλ.
Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2012 ε ΔΚΣ πξνέβε ζηε δηελέξγεηα λένπ θχθινπ πξάμεσλ καθξνπξφζεζκεο αλαρξεκαηνδφηεζεο
(LTROs) βάζεη ζρεηηθνχ πξνγξάκκαηνο κέζσ ηνπ νπνίνπ εληζρχζεθε ζεκαληηθά ε ξεπζηφηεηα (κε θζελή ρξεκαηνδφηεζε
χςνπο πεξίπνπ €530 δηζ.) ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα κε ζεηηθέο επηπηψζεηο ζην χςνο ησλ επηηνθίσλ.
Χο κέηξν κε πην καθξνπξφζεζκν νξίδνληα απνθαζίζηεθε επίζεο ε πηνζέηεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο
Πεηζαξρίαο (European Fiscal Compact) ην νπνίν ςεθίζηεθε ζηηο 2 Μαξηίνπ 2012 απφ ηα κέιε ηεο ΔΔ εθηφο ηεο Μεγάιεο
Βξεηαλίαο θαη ηεο Σζερίαο. ηφρνο είλαη ε βειηίσζε ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ ησλ θξαηψλ κειψλ κε ηελ ηζρπξφηεξε
δέζκεπζε γηα ηήξεζε δεκνζηνλνκηθψλ νξίσλ φπσο ιφγν ρξένπο/ΑΔΠ κέρξη 60% θαη δηαξζξσηηθά ειιείκκαηα κέρξη 0,5%
ηνπ ΑΔΠ.
Παξφια ηα

πην πάλσ κέηξα εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ αλεζπρίεο γηα ηε δπλαηφηεηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο λα

δηαρεηξηζηεί απνηειεζκαηηθά ηε ζεκεξηλή θξίζε ρξένπο θαη λα δηαζθαιίζεη ηε δηαρξνληθή ζπλνρή ηεο Δπξσδψλεο θαη
ηδηαίηεξα ησλ νηθνλνκηθά αζζελέζηεξσλ ρσξψλ. Αλεζπρίεο εθθξάδνληαη επίζεο γηα ηε δπλαηφηεηα ησλ πθηζηάκελσλ
ζεζκψλ ηεο Δπξσδψλεο λα αληηκεησπίζνπλ έγθαηξα θαη απνηειεζκαηηθά ηα ζρεηηθά πξνβιήκαηα θαη ηε δπλαηφηεηα
επίηεπμεο ηεο απαηηνχκελεο πνιηηηθήο ζπλαίλεζεο ζε ηνκείο φπνπ ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο φπσο ε πηζαλή
εηζαγσγή επξσνκνιφγσλ, ε αχμεζε πξνζθνξάο ρξήκαηνο κέζσ κέηξσλ πνζνηηθήο ραιάξσζεο (QE) θιπ.
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Κίλδπλνο απφ άιιεο δπζκελείο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο εμειίμεηο
Ο κηινο εθηίζεηαη ζηνλ θίλδπλν πνιηηηθήο αζηάζεηαο θαη / ή άιισλ πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ εμειίμεσλ ηφζν ζε επίπεδν
ρσξψλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ν κηινο φζν θαη ζε παγθφζκην επίπεδν. Πνιηηηθέο, θνηλσληθέο, λνκνζεηηθέο, θαλνληζηηθέο,
εξγαζηαθέο θαη άιιεο ζπλαθείο εμειίμεηο δπλαηφλ λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ
Οκίινπ.
ε παγθφζκην επίπεδν αλαθέξνληαη νη θίλδπλνη εμεγέξζεσλ, ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ ή επεκβάζεσλ πνπ κπνξεί λα
δεκηνπξγήζνπλ ζπλζήθεο αζηάζεηαο ζηηο παγθφζκηεο νηθνλνκίεο θαη αγνξέο.
Γεληθά ζεκεηψλεηαη φηη νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη ηα κέηξα ιηηφηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη πην πάλσ θαζηζηνχλ ηνλ θίλδπλν
απηφ κεγαιχηεξν. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε πνιηηηθή αβεβαηφηεηα ζηελ Διιάδα (πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ), ε νπνία
παξνπζηάδεηαη απμεκέλε κεηά ηα απνηειέζκαηα ησλ εθινγψλ ζηηο 6 Μαΐνπ, ν θίλδπλνο πεξαηηέξσ απεξγηαθψλ
θηλεηνπνηήζεσλ ηφζν ζηνλ ηξαπεδηθφ θαη άιινπο ηνκείο θαζψο θαη ν γεληθφηεξνο θίλδπλνο θνηλσληθψλ αληηδξάζεσλ ηφζν
ζηελ Διιάδα φζν θαη ζε άιιεο ρψξεο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ν κηινο νη νπνίνη κπνξεί λα έρνπλ άκεζεο θαη έκκεζεο
επηπηψζεηο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ.
Κπβεξλεηηθέο παξεκβάζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αλαθνχθηζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο απνηεινχλ πεγή
αβεβαηφηεηαο θαη εγθπκνλνχλ επηπξφζζεηνπο θηλδχλνπο
Οη θπβεξλεηηθέο θαη δηα-θπβεξλεηηθέο παξεκβάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ εθηφλσζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο
κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε απμεκέλε κεηνρηθή ζπκκεηνρή θαη έιεγρν ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ απφ ην Διιεληθφ
Γεκφζην ζηελ Διιάδα θαη απφ ηελ Κππξηαθή Κπβέξλεζε ζηελ Κχπξν απφ θπβεξλήζεηο ζε άιιεο ρψξεο ή απφ άιια
πξφζσπα.
Καηά ηελ ηξέρνπζα παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε νη δηάθνξεο θπβεξλήζεηο θαη Κεληξηθέο Σξάπεδεο, ζε κηα πξνζπάζεηα
επαλαθνξάο ηεο ζηαζεξφηεηαο ζην παγθφζκην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, πξνρψξεζαλ ζε πξσηνθαλνχο θιίκαθαο
παξεκβάζεηο δηνρεηεχνληαο ρξεκαηνδφηεζε θαη ξεπζηφηεηα θαη ιακβάλνληαο επηπξφζζεηα κέηξα ζρεδηαζκέλα ζην λα
δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε ζε θεθάιαηα θαζψο επίζεο θαη ζηελ ζηήξημε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ θαη άιισλ νξγαληζκψλ
πνπ επεξεάζηεθαλ απφ ηελ θξίζε αγνξάο. Γηάθνξεο θπβεξλήζεηο απάληεζαλ ζηηο αλεζπρίεο πεξί ξεπζηφηεηαο θαη
παξνρήο πηζηψζεσλ ζηελ πεξίπησζε θάπνησλ ηξαπεδψλ κε ηελ θξαηηθνπνίεζή ηνπο, ή ηελ κεξηθή θξαηηθνπνίεζή ηνπο ή
ππάγνληαο απηέο ζε δηαδηθαζία ιχζεο ή αλαθεθαιαηνπνίεζεο. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, αθφκα θαη εάλ νη ηξάπεδεο δελ
θξαηηθνπνηήζεθαλ εμ νινθιήξνπ, ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ κεηφρσλ απηψλ ησλ ηξαπεδψλ κεηψζεθε (dilution) θαη νη
κέηνρνη απψιεζαλ αμία.
Γελ ππάξρεη θακία βεβαηφηεηα φηη ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηηο δηάθνξεο θπβεξλήζεηο θαη ηηο Κεληξηθέο Σξάπεδεο ζα
εληζρχζνπλ ηηο ζπλζήθεο ξεπζηφηεηαο ή ζα επηθέξνπλ ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα. Σπρφλ απνηπρία απηψλ ησλ
κέηξσλ πηζαλφλ λα παξαηείλεη ή αθφκε θαη λα επηδεηλψζεη ηηο δπζκελείο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο κε απνηέιεζκα ζεκαληηθέο
παξελέξγεηεο ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ.
Ζ παξνρή ζηήξημεο απφ ηελ θππξηαθή θπβέξλεζε ζα έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηνλ έιεγρν ηεο Σξάπεδαο, ζηε
δηαρείξηζε ησλ θεθαιαίσλ ηεο θαη ζηελ νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε
ηηο 30 Γεθεκβξίνπ 2011, ηέζεθε ζε ηζρχ ν πεξί ηεο Γηαρείξηζεο Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Κξίζεσλ Νφκνο κε ηνλ νπνίν δίλεηαη
ε δπλαηφηεηα ζην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, λα παξέκβεη ζε πεξίπησζε θξίζεο
γηα ηε ζηήξημε ηξαπεδψλ κε ηε ρνξήγεζε δαλείσλ, εγγπήζεσλ ή κε ζπκκεηνρή ζην κεηνρηθφ ηνπο θεθάιαην. Ζ Κεληξηθή
Σξάπεδα γηα ηε δηακφξθσζε ηεο εηζήγεζήο ηεο πξνο ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, ιακβάλεη ππφςε, αλάκεζα ζε άιια, θαηά
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πφζν ν ρξεκαηννηθνλνκηθφο νξγαληζκφο, θαηά ηελ θξίζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, δελ θαηέζηε δπλαηφ λα αληιήζεη
ηθαλνπνηεηηθνχο πφξνπο απφ ηνπο πθηζηάκελνπο κεηφρνπο ηνπ ή απφ ηελ αγνξά ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν.
Ο ζρεηηθφο λφκνο πξνβιέπεη ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ξεπζηφηεηαο ή θεξεγγπφηεηαο ηνπ
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ή θαη γηα ζθνπνχο ελίζρπζεο ηεο θεθαιαηαθήο βάζεο ή θαη ηνπ ηζνινγηζκνχ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία νη νπνίνη ζα πξνθαιέζνπλ ζε πεξίπησζε κε ζηήξημήο ηνπο
ζπζηεκηθέο δηαηαξαρέο ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα. Δπηπξφζζεηα, ν ζρεηηθφο λφκνο πξνλνεί φηη ηα κέηξα ζηήξημεο
είλαη πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο θαη πξνζσξηλνχ ραξαθηήξα θαη αλά εμάκελν ηπγράλνπλ αμηνιφγεζεο απφ ην Τπνπξγείν
Οηθνλνκηθψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα θαη αθνχ ε Κεληξηθή Σξάπεδα ζπκβνπιεπζεί πξνεγνπκέλσο ηελ
αξκφδηα επνπηηθή αξρή, γηα εμέηαζε ηνπ ελδερνκέλνπ ηεξκαηηζκνχ ηνπο.
Βάζεη ηνπ πην πάλσ λφκνπ, ζε πεξίπησζε παξνρήο ζηήξημεο, ε θππξηαθή θπβέξλεζε ζα κπνξεί λα:
(α) πεξηνξίδεη ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ απνξξένπλ απφ κεηνρέο ή δηθαηψκαηα ςήθνπ πνπ θαηέρνπλ νη
κέηνρνη ηνπ επσθεινχκελνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ νξγαληζκνχ σο πξνο φια ή κεξηθά απφ ηα ζέκαηα ζε ζρέζε κε ηα νπνία
αζθνχληαη ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ,
β) δηνξίδεη ηελ πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ηεο επηηξνπείαο ηνπ επσθεινχκελνπ
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ νξγαληζκνχ θαη λα θαζνξίδεη πνηεο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ θαη πνηνη φξνη ηνπ θαηαζηαηηθνχ
ή ησλ εηδηθψλ θαλνληζκψλ ηνπ επσθεινχκελνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ νξγαληζκνχ πνπ αθνξνχλ ζπκβνχινπο ζα
εθαξκφδνληαη επί ησλ ζπκβνχισλ πνπ δηνξίδνληαη θαη
γ) λα ζέηεη ζηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο, νπνηνπζδήπνηε φξνπο πεξηιακβαλνκέλσλ πεξηνξηζκψλ ζηε δηάζεζε
ρξεκαηνπηζησηηθψλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά ή ζηελ επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο.
ε πεξίπησζε πνπ ε ζηήξημε γίλεηαη κε έθδνζε λέσλ κεηνρψλ, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηηκήο έθδνζεο ησλ κεηνρψλ ππέξ
ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο,δηελεξγείηαη απνηίκεζε απφ αλεμάξηεην νίθν ζηελ νπνία ζπλεθηηκάηαη ε ηηκή δηαπξαγκάηεπζεο
ησλ κεηνρψλ. Ζ απνηηκψκελε αμία δε δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ηε ρακειφηεξε ηηκή ζηελ νπνία εθηειέζηεθε πξάμε επί ησλ
κεηνρψλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο κήλα πνπ πξνεγείηαη ηεο έλαξμεο ησλ κέηξσλ ζηήξημεο.Δλδερφκελε ζπκκεηνρή
ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηξάπεδαο ζα ζήκαηλε κείσζε ηεο πνζνζηηαίαο κεηνρηθήο ζπκκεηνρήο
ησλ πθηζηάκελσλ κεηφρσλ θαη πηζαλή απψιεηα αμίαο γηα ηηο κεηνρέο ηνπο, αλάινγα κε ηελ ηηκή πνπ ζα εθδνζνχλ νη κεηνρέο
ππέξ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο.
Πεξαηηέξσ, ζεκεηψλεηαη φηη ζα πξέπεη λα εθπνλεζεί ιεπηνκεξέο ζρέδην αλαδηάξζξσζεο θαη λα ηξνπνπνηεζεί σο
ελδείθλπηαη ην ζρέδην πνπ έρεη ππνβιεζεί ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο Δ.Δ. πεξί θξαηηθψλ
εληζρχζεσλ θαη ηηο αθνινπζνχκελεο πξαθηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Σέηνηα ζρέδηα ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε
δηαρείξηζε θαη επέκβαζε επί ηνπ ηζνινγηζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πψιεζεο θχξησλ θαη κε θχξησλ ιεηηνπξγηψλ ή ζε
άιια πξφζζεηα βάξε γηα ηελ Σξάπεδα, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηα κειινληηθά
απνηειέζκαηα θαη ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε κηαο ηξάπεδαο.
Δπηπξφζζεηα, ε θππξηαθή θπβέξλεζε δπλαηφλ λα έρεη ηελ ίδηα πεξίνδν ζπκθέξνλ ζε άιια ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ζηελ Κχπξν
θαζψο επίζεο θαη λα ελδηαθέξεηαη γηα ηε γεληθή πγεία ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Κχπξνπ θαη ηεο επξχηεξεο νηθνλνκίαο
ηεο Κχπξνπ. Ζ επηδίσμε εθείλσλ ησλ ζπκθεξφλησλ δπλαηφλ λα κελ επζπγξακκίδεηαη πάληα κε ηα εκπνξηθά ζπκθέξνληα
ηεο ζηεξηδφκελεο ηξάπεδαο θαη ησλ άιισλ κεηφρσλ ηεο.
Δίλαη πηζαλφλ παξφκνηα ζρέδηα ελίζρπζεο ηξαπεδψλ ζε επίπεδν θππξηαθήο θπβέξλεζεο ή ζε ζπλεξγαζία κε επξσπατθά
ηακεία λα ιήμνπλ ή λα αιιάμνπλ νη πθηζηάκελνη φξνη ηνπο κε δπζκελείο ζπλέπεηεο ζηα απνηειέζκαηα θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο
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κηαο ζηεξηδφκελεο ηξάπεδαο, ησλ κεηφρσλ θαη ησλ θαηφρσλ αμηνγξάθσλ ηεο. εκεηψλεηαη φηη νη πεξί ηεο Γηαρείξηζεο
Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Κξίζεσλ Νφκνη ηνπ 2011 έσο 2012 ιήγνπλ ζηηο 30 Απξηιίνπ 2013.
ηελ πεξίπησζε ηνπ Οκίινπ ζεκεηψλεηαη φηη κε βάζε ησλ πεξί ηεο Γηαρείξηζεο Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Κξίζεσλ Νφκσλ ηνπ
2011 έσο 2012, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο, εθδφζεθε ην πεξί
ηεο Αλαδνρήο ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο ηεο Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Γηάηαγκα ηνπ 2012. θνπφο ηνπ
Γηαηάγκαηνο είλαη ε ηεξνπκέλσλ ηπρφλ απαηηήζεσλ ήζειε ζέζεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, πινπνίεζε ηεο απφθαζεο ηνπ
Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 17

εο

Μαΐνπ 2012, γηα ηελ αλαδνρή ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο ηεο έθδνζεο θεθαιαίνπ ηεο

Σξάπεδαο χςνπο €1,8 δηο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο βάζεο ηεο.
Χο απνηέιεζκα ε έθδνζε ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο είλαη πιήξσο εμαζθαιηζκέλε απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία,
φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην Γηάηαγκα. Οη ζεκαληηθνί φξνη ηεο αλαδνρήο είλαη νη αθφινπζνη:
•

Βάζεη ηνπ άξζξνπ 4, ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία αλαιακβάλεη ηελ εμ‟ νινθιήξνπ αλαδνρή ηεο έθδνζεο ησλ Γηθαησκάησλ
Πξνηίκεζεο

•

Ζ αλαδνρή θαιχπηεη φιεο ηηο κεηνρέο ηεο έθδνζεο Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο. Άξα, ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία ζα αζθήζεη
φια ηα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο πνπ δελ ζα αζθεζνχλ κέζσ (α) άζθεζεο Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο θαηά ηελ πεξίνδν
άζθεζεο πεξηιακβαλνκέλσλ αηηήζεσλ Πξνεγγξαθήο (β) άζθεζεο Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο πνπ δελ ζα έρνπλ αζθεζεί
απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπο θαηά ηελ πεξίνδν άζθεζεο θαη ζα δηαηεζνχλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην

•

Βάζεη ηνπ άξζξνπ 7, ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία ζα απνθηήζεη ηπρφλ αδηάζεηεο λέεο κεηνρέο ζηελ ηηκή άζθεζεο ηεο
έθδνζεο ήηνη €0,10 αλά κεηνρή.

•

Σα αδηάζεηα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο ζα θαιπθζνχλ απφ ηε Γεκνθξαηία κε ηελ παξνρή θπβεξλεηηθψλ ρξενγξάθσλ
δηάξθεηαο ελφο έηνπο, ηα νπνία αλαλεψλνληαη απηφκαηα θαηά ηε ιήμε ηνπο.

Βάζεη ηνπ άξζξνπ 12 «Δπί ηεο δηα ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο ζπκκεηνρήο ηεο Γεκνθξαηίαο ζηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή ηεο
ηξάπεδαο δελ εθαξκφδνληαη νη αζχκβαηεο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, ηνπ πεξί Γεκνζίσλ Πξνηάζεσλ Δμαγνξάο
Νφκνπ, ηνπ πεξί Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Γξαζηεξηνηήησλ θαη Ρπζκηδφκελσλ Αγνξψλ Νφκνπ θαη νη αζχκβαηεο
δηαηάμεηο ησλ πεξί Αμηψλ θαη Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ Νφκσλ θαη ησλ Καλνληζκψλ θαη Καλνληζηηθψλ Γηαηάμεσλ πνπ
εθδφζεθαλ δπλάκεη απηνχ, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη.». Άιινη ζεκαληηθνί φξνη ηνπ Γηαηάγκαηνο
πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα:

•

10 (1): Ζ ηξάπεδα κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Τπνπξγείνπ, ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο θαη ηεο Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπήο
Οηθνλνκηθψλ θαη Πξνυπνινγηζκνχ, δηνξίδεη εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ Γηαηάγκαηνο,
Αλεμάξηεην χκβνπιν ν νπνίνο εληφο 2 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία δηνξηζκνχ ηνπ ππνβάιιεη ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα:
(α) ρέδην Αλαδηάξζξσζεο, ζην νπνίν πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα κέηξα ηα νπνία ε ηξάπεδα πξνηίζεηαη λα ιάβεη, πξνο
επίηεπμε, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ, ηεο δηαζθάιηζεο θαη ηεο ελίζρπζεο ηεο θεξεγγπφηεηάο ηεο, κέζσ ηεο πεξαηηέξσ
αχμεζεο θεθαιαίνπ ή/θαη απνθαηάζηαζεο ή ελίζρπζεο ηεο θεξδνθνξίαο ηεο, ηεο κείσζεο εμφδσλ ή θαη θηλδχλσλ, ηεο
ζηήξημεο απφ άιιεο εηαηξείεο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ή άιισο πσο. Δηδηθφηεξα, ε κείσζε ησλ εμφδσλ πξνζσπηθνχ ηεο
ηξάπεδαο ζα αλέξρεηαη ηνπιάρηζην ζην 10% ην 2012 θαη θαηά πξφζζεην ηνπιάρηζηνλ 8% ην 2013. Ζ κείσζε ησλ
απνδνρψλ θαη σθειεκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ Κχπξν ζα αλέξρεηαη θαηά κέζνλ φξν ζην 12,5% ζε εηήζηα βάζε θαη
ζα εθαξκνζηεί θιηκαθσηά, θαηφπηλ δηαβνχιεπζεο κε ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο. Πξφζζεηα, νη ελαπνκείλαζεο
ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ζα κεησζνχλ θαηά ηνπιάρηζηνλ 7% ην 2012. Σν ρέδην Αλαδηάξζξσζεο πξνλνεί ηελ εθαξκνγή
ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ πνπ παξαηίζεληαη ζηελ παξάγξαθν 11(7)-(13). ην ρέδην Αλαδηάξζξσζεο
πεξηιακβάλνληαη θαη πξννπηηθέο ζπγρψλεπζεο ή απνξξφθεζεο ή κεηαβίβαζεο δξαζηεξηνηήησλ ή κνλάδσλ ζε άιιν
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ρξεκαηννηθνλνκηθφ νξγαληζκφ. Ζ ηξάπεδα ζπληάζζεη ην ρέδην Αλαδηάξζξσζεο ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο Καλφλεο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηηο Κξαηηθέο Δληζρχζεηο θαη αλαπξνζαξκφδεη ην ρέδην Αλαδηάξζξσζεο σο ήζειε απαηηήζεη ε
Δπξσπατθή Δπηηξνπή.
(β) Λεπηνκεξέο ρξνλνδηάγξακκα εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ πνπ ε ηξάπεδα πξνηίζεηαη λα ιάβεη, κε ξεηή αλαθνξά ζην
ρξφλν, θαηά ηνλ νπνίν ε ηξάπεδα εθηηκά φηη δχλαηαη λα πξνβεί ζε εμαγνξά ησλ λέσλ κεηνρψλ ηηο νπνίεο ζα έρεη
απνθηήζεη ε Γεκνθξαηία.

•

10 (2): Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα κεηά απφ δηαβνχιεπζε κε ην Τπνπξγείν θαη ηελ ηξάπεδα, αμηνινγεί ην ρέδην
Αλαδηάξζξσζεο θαη αθνχ ην θξίλεη σο ην ελδεδεηγκέλν θαη πινπνηήζηκν σο πξνο ηε δπλαηφηεηα επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ
ηνπ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο βάζεο ηεο ηξάπεδαο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θεξεγγπφηεηάο ηεο,
ην πξνσζεί ζην Τπνπξγείν.

• 10 (3): Σν ζπληνκφηεξν δπλαηφ, θαη ην αξγφηεξν εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο,
ην ρέδην Αλαδηάξζξσζεο ππνβάιιεηαη απφ ην Τπνπξγείν ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξνο έγθξηζε.
•

11 (1): Ο Τπνπξγφο κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο θαη ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθψλ
δηνξίδεη απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο, κέρξη πέληε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο
ηξάπεδαο.

•

11 (2): Με ηε ζχκθσλε γλψκε δχν ηνπιάρηζην απφ ηα πέληε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ δηνξίδνληαη απφ ηνλ
Τπνπξγφ, αζθείηαη δηθαίσκα αξλεζηθπξίαο ζε φιεο ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.

•

11 (3): Με ηελ απφθηεζε λέσλ κεηνρψλ απφ ηε Γεκνθξαηία, ν Τπνπξγφο κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Κεληξηθήο
Σξάπεδαο θαη ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθψλ δχλαηαη λα δηνξίδεη ηελ πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, αλεμαξηήησο ηνπ πνζνχ ζπκκεηνρήο ηεο Γεκνθξαηίαο ζηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή ηεο ηξάπεδαο.

•

11(4): Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηα νπνία δηνξίδνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ, έρνπλ κεηαμχ άιισλ ηα αθφινπζα
δηθαηψκαηα:
(α) λα ζπγθαινχλ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο ηξάπεδαο,
(β) λα αλαβάιινπλ επί ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ηξάπεδαο,
πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ νδεγίεο απφ ηνλ Τπνπξγφ, ν νπνίνο δηαβνπιεχεηαη γηα ην ζθνπφ απηφ κε ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα
ηεο Κχπξνπ,
(γ) λα δηαθφπηνπλ ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ηξάπεδαο θαη λα ηηο αλαβάιινπλ ζχκθσλα κε ην
ζεκείν (β),
(δ) λα έρνπλ ειεχζεξε πξφζβαζε ζηα βηβιία θαη ζηνηρεία ηεο ηξάπεδαο, θαη
(ε) λα αζθνχλ ην δηθαίσκα αξλεζηθπξίαο ζηε ιήςε νπνηαζδήπνηε απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ηξάπεδαο,
βάζε ησλ πξνλνηψλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ (2) ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο.

•

11 (5): Ζ ηξάπεδα παξέρεη ζηνλ Τπνπξγφ νπνηαδήπνηε ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο απηφο ηεο δεηήζεη.

•

11 (6): Οπδεκία απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο ηξάπεδαο ηίζεηαη ζε ηζρχ πξνηνχ ηχρεη ηεο έγθξηζεο
ηνπ Τπνπξγνχ.

•

11 (7): Οη εηήζηεο απνδνρέο θαζελφο απφ ηα αθφινπζα πξφζσπα δελ ππεξβαίλνπλ ηεο εηήζηεο απνδνρέο Γεληθνχ
Γηεπζπληή, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζηνλ εθάζηνηε πεξί Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Γεκνθξαηίαο Νφκν: Πξφεδξνο,
Γηεπζχλσλ χκβνπινο θαη ινηπά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ηξάπεδαο, Γεληθνί Γηεπζπληέο ηεο ηξάπεδαο θαη
αλαπιεξσηέο απηψλ θαη νπνηνδήπνηε άιιν κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ.

•

11 (8): Οη πάζεο θχζεο κεηαβιεηέο απνδνρέο ησλ πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (7)
θαηαξγνχληαη.

•

11 (9): Γελ επηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε κεξίζκαηνο ζηνπο κεηφρνπο ηεο ηξάπεδαο.

•

11 (10): Γελ επηηξέπεηαη ε αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ απφ ηελ ηξάπεδα, εθηφο κε βάζε ηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ 9.

•

11 (11): Απαγνξεχεηαη ε πιεξσκή νπνηνπδήπνηε ηφθνπ ή αλάθιεζε πξσηνβάζκησλ θαη δεπηεξνβάζκησλ θεθαιαίσλ
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εθηφο αλ ε ηξάπεδα έρεη ιάβεη ηελ πξνγελέζηεξε έγθξηζε απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα θαη έρεη ζπκβνπιεπζεί ηελ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Ννείηαη φηη εμαηξνχληαη θεθάιαηα πνπ είλαη ζπκβαηά κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο
ηεο Κχπξνπ.
•

11 (12): Ζ ηξάπεδα νθείιεη λα κελ αζθεί επηζεηηθέο εκπνξηθέο ζηξαηεγηθέο πεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαθήκηζεο ηεο
ζηήξημεο πνπ ιακβάλεη, ζε βάξνο ησλ αληαγσληζηψλ ηνπ πνπ δελ ηπγράλνπλ παξφκνηαο ζηήξημεο, νχησο ψζηε λα
απνθεχγνληαη αδηθαηνιφγεηεο ζηξεβιψζεηο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο αγνξάο. Δηδηθά ν κέζνο εηήζηνο ξπζκφο
αλάπηπμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο ηξάπεδαο, δελ ζα ππεξβαίλεη ην 12,4% (κέζνο εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ κεγέζνπο
ησλ ηζνινγηζκψλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα ζηε Γεκνθξαηία θαηά ηελ πεξίνδν δέθα εηψλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο
ζέζεο ζε ηζρχ ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο).

•

11 (13): …Ννείηαη φηη ην Τπνπξγείν, θαηφπηλ δηαβνχιεπζεο κε ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, έρεη ην δηθαίσκα λα επηβάιιεη
απζηεξφηεξνπο φξνπο ζπκπεξηθνξάο γηα ζθνπνχο πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ Αλαδηάξζξσζεο θαη ελ γέλεη εθαξκνγήο ηνπ
Νφκνπ θαη ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο:
Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, νη εμνπζίεο ηνπ Τπνπξγνχ λα ζέηεη φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο απνξξένπλ απεπζείαο απφ ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ θαη παχνπλ λα ηζρχνπλ θαηά ηελ εμαγνξά απφ ηελ ηξάπεδα ησλ λέσλ κεηνρψλ πνπ απνθηά ε
Γεκνθξαηία ή απφ ηελ πψιεζή ηνπο ζε ηξίηνπο.

Πεξηζζφηεξεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο παξαηίζεληαη ζηελ Δλφηεηα 7 ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ

("Κξαηηθή ηήξημε").

εκεηψλεηαη πσο ε έγθξηζε ησλ φξσλ ηνπ Γηαηάγκαηνο ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.
Σν κέγεζνο ηεο θξαηηθήο ζηήξημεο ζα εμαξηεζεί απφ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε Κπβέξλεζε ζα απνθηήζεη λέεο κεηνρέο ζηα
πιαίζηα ηνπ ξφινπ ηεο σο αλάδνρνο.
πσο δηαθαίλεηαη απφ ηηο πξφλνηεο ηνπ Γηαηάγκαηνο πνπ παξαηίζεληαη πην πάλσ, ζηα πιαίζηα ηεο πινπνίεζεο ηεο
θξαηηθήο ζηήξημεο ηεο Σξάπεδαο ε θππξηαθή θπβέξλεζε ζα κπνξεί λα αζθεί ζεκαληηθφ έιεγρν ζηε ιεηηνπξγία ηεο Σξάπεδαο
ελψ ζα ππάξρεη δπλεηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ησλ θεθαιαίσλ ηεο Σξάπεδαο θαη ζηελ νηθνλνκηθή ηεο
θαηάζηαζε.
Κίλδπλνο επηδείλσζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ θαη αχμεζεο ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ
δαλείσλ κε αξλεηηθή επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα θαη επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο Σξάπεδαο ζην κέιινλ
Σν ζπλνιηθφ δαλεηαθφ ραξηνθπιάθην ηνπ Οκίινπ θαηά ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 αλεξρφηαλ ζε €26.709 εθ.. Σα κε
εμππεξεηνχκελα δάλεηα ηνπ Οκίινπ (βάζεη ηνπ νξηζκνχ ηεο ΚΣΚ) αληηπξνζψπεπαλ ην 13,9% ησλ δαλείσλ πξν
πξνβιέςεσλ θαηά ηελ ίδηα εκεξνκελία, έλαληη 7,3% ην 2010 ελψ νη ζπζζσξεπκέλεο πξνβιέςεηο αληηπξνζψπεπαλ ην 7,2%
ησλ δαλείσλ πξν πξνβιέςεσλ θαηά ηελ ίδηα εκεξνκελία, ζε ζχγθξηζε κε 3,7% ην 2010.

Σν πνζνζηφ θάιπςεο

πξνβιέςεσλ θαηά ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 αλεξρφηαλ ζε 51,9% ζε ζρέζε κε 50,5% ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010.
Ζ ζπλερηδφκελε νηθνλνκηθή χθεζε φπσο πξν-αλαθέξζεθε ζηνπο πην πάλσ παξάγνληεο θηλδχλνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πην
πάλσ κέηξα νδεγνχλ ζε κείσζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο, απμεκέλα πνζνζηά αλεξγίαο θαη ζε κείσζε ησλ δηαζέζηκσλ
εηζνδεκάησλ ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ηεο θεξδνθνξίαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη, θαηά ζπλέπεηα, πηέδνπλ ζεκαληηθά ηελ ηθαλφηεηά
ηνπο λα εμππεξεηνχλ ηα δάλεηα πνπ έρνπλ ιάβεη θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζε άιιεο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο πξνο ηελ
Σξάπεδα. Δπηπιένλ, ε δήηεζε γηα άιιεο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ε Σξάπεδα, φπσο απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε κεηνρέο,
νκφινγα θαη ακνηβαία θεθάιαηα δέρεηαη επίζεο πηέζεηο, επεξεάδνληαο αξλεηηθά ηηο ακνηβέο θαη πξνκήζεηεο πνπ εηζπξάηηεη ε
Σξάπεδα.
Ζ έθζεζε ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηεο Σξάπεδαο θαηά γεσγξαθηθφ ηνκέα θαη νηθνλνκηθφ θιάδν παξνπζηάδεηαη ζηνπο
παξάγνληεο θηλδχλνπ πην πάλσ θαη ζηηο ζεκεηψζεηο 43 θαη 45 ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ο πηζησηηθφο
61

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

θίλδπλνο δπλαηφλ λα είλαη απμεκέλνο ζε ηνκείο πνπ έρνπλ επεξεαζηεί πεξηζζφηεξν απφ ηελ θξίζε. εκεηψλεηαη επίζεο φηη
ην ραξηνθπιάθην ηνπ Οκίινπ ζηνλ ηνκέα ηεο λαπηηιίαο θαηά ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 αλεξρφηαλ ζε €1.919 εθ..
Σπρφλ δηαηήξεζε ή επηδείλσζε ηεο παξνχζαο ηάζεο ζηελ νηθνλνκία, ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθέο απνκεηψζεηο
ηεο αμίαο ησλ δαλείσλ ηεο Σξάπεδαο, ελδερνκέλσο πέξα θαη απφ ηηο ζρεηηθέο πξνβιέςεηο, ή/θαη ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ
επηπέδνπ ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ, θαζψο θαη ζε κείσζε ηεο ιεηηνπξγηθήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Οπνηαδήπνηε απφ
ηηο πην πάλσ εμειίμεηο ελδέρεηαη λα επηθέξεη νπζηψδεηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα θαη ηελ
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Σξάπεδαο.
Δπηπιένλ, ζεκεηψλεηαη φηη θάπνηεο θπβεξλήζεηο έιαβαλ κέηξα γηα ηε ξχζκηζε ή αλαδηάξζξσζε ησλ ρξεψλ ζπγθεθξηκέλσλ
θαηεγνξηψλ πειαηψλ, πεξηιακβαλνκέλεο ή κε ηεο δηαγξαθήο κέξνπο ηνπ ρξένπο, κε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ δαλεηζηή. Δίλαη
πηζαλφ λα εθαξκνζηνχλ παξφκνηα κέηξα θαη ζε ρψξεο ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη ν κηινο. Σα κέηξα απηά δχλαηαη λα
πεξηιακβάλνπλ ή λα κελ πεξηιακβάλνπλ θάπνηαο κνξθήο απνδεκίσζεο απφ ην θξάηνο. Παξφιν πνπ δελ κπνξεί λα γίλεη
πξφβιεςε ζην παξφλ ζηάδην γηα ηελ πηζαλφηεηα, κνξθή θαη θξηηήξηα, ηπρφλ ηέηνηα δηεπζέηεζε ίζσο λα επεξεάζεη αξλεηηθά
ηελ θεξδνθνξία θαη ην κέγεζνο ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηεο Σξάπεδαο.
Δπηπιένλ, ζεκεηψλεηαη φηη θάπνηεο θπβεξλήζεηο έιαβαλ κέηξα γηα ηε ξχζκηζε ή αλαδηάξζξσζε ησλ ρξεψλ ζπγθεθξηκέλσλ
θαηεγνξηψλ πειαηψλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεξηθήο ή νιηθήο δηαγξαθήο κέξνπο ηνπ ρξένπο, κε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ
δαλεηζηή. Δίλαη πηζαλφ λα εθαξκνζηνχλ παξφκνηα κέηξα θαη ζε ρψξεο ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη ν κηινο. Σα κέηξα
απηά δχλαηαη λα πεξηιακβάλνπλ ή λα κελ πεξηιακβάλνπλ θάπνηαο κνξθήο απνδεκίσζεο απφ ην θξάηνο. Παξφιν πνπ δελ
κπνξεί λα γίλεη πξφβιεςε ζην παξφλ ζηάδην γηα ηελ πηζαλφηεηα, κνξθή θαη θξηηήξηα, ηπρφλ ηέηνηα δηεπζέηεζε ίζσο λα
επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ θεξδνθνξία θαη ην κέγεζνο ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ Οκίινπ. εκεηψλεηαη φηη ζηελ Διιάδα
έρεη ήδε εθαξκνζηεί λνκνζεζία πεξί πηψρεπζεο (Ν3869/2010) ε νπνία δηέπεη ηα δηθαηψκαηα ησλ πηζησηψλ θαη δπλαηφλ λα
πεξηνξίζεη

ηε δπλαηφηεηα ηνπ Οκίινπ λα ιάβεη πιεξσκέο ζε θαζπζηεξεκέλα δάλεηα ππφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο.

πγθεθξηκέλα, θπζηθά πξφζσπα-νθεηιέηεο πνπ δελ έρνπλ πησρεπηηθή ηθαλφηεηα θαη έρνπλ πεξηέιζεη ρσξίο δφιν ζε κφληκε
αδπλακία πιεξσκήο ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ, δχλαληαη ππφ πξνυπνζέζεηο λα επηηχρνπλ ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ ηνπο ή
απαιιαγή απφ κέξνο απηψλ θαηφπηλ αίηεζεο ζην αξκφδην δηθαζηήξην, ελψ δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί ε πηνζέηεζε λέσλ
ζπλαθψλ κέηξσλ ζηελ Διιάδα ή άιιεο ρψξεο φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ν κηινο.
Κίλδπλνο απφ κείσζε ζηηο αμίεο ή ζηε δπλαηφηεηα εθπνίεζεο ησλ εμαζθαιίζεσλ ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ
εκαληηθφ κέξνο ησλ δαλείσλ ηνπ Οκίινπ ζε επηρεηξήζεηο θαη θπζηθά πξφζσπα έρνπλ εμαζθαιηζζεί κε δεζκεχζεηο ή/θαη
επηβαξχλζεηο επί αθίλεηεο πεξηνπζίαο, θηλεηψλ αμηψλ, πξνζεζκηαθψλ θαηαζέζεσλ θαη απαηηήζεσλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ.
Χο απνηέιεζκα, ν κηινο είλαη εθηεζεηκέλνο ζε ηπρφλ πηψζε ζηηο αμίεο ησλ αλ ιφγσ εμαζθαιίζεσλ. Λφγσ ηνπ κεγάινπ
αξηζκνχ ρνξεγήζεσλ κε δεζκεχζεηο επί αθίλεηεο πεξηνπζίαο, ν κηινο είλαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ εθηεζεηκέλνο ζηηο
εμειίμεηο ζηελ αγνξά αθηλήησλ, ζηελ Κχπξν θαη ζηελ Διιάδα.
Ζ ζπλερηδφκελε θαζνδηθή πνξεία ηεο θππξηαθήο θαη ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ή γεληθή επηδείλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ
ζπλζεθψλ ζε νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο φπνπ νη νθεηιέηεο ηνπ Οκίινπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ή ζε άιιεο
αγνξέο φπνπ βξίζθνληαη νη εμαζθαιίζεηο πνπ έρνπλ παξαζρεζεί, κπνξεί λα θαηαιήμνπλ ζε κεηψζεηο ηεο αμίαο ησλ
εμαζθαιίζεσλ πνπ έρνπλ παξαζρεζεί ζε επίπεδα θαηψηεξα ηνπ αλεμφθιεηνπ ππνινίπνπ θεθαιαίνπ απηψλ ησλ δαλείσλ.
Μηα κείσζε ζηελ αμία ησλ εμαζθαιίζεσλ απηψλ ησλ δαλείσλ ή ε αδπλακία λα ηεο παξαζρεζεί ζπκπιεξσκαηηθή
εμαζθάιηζε, κπνξεί λα αλαγθάζεη ηνλ κηιν λα πξνβεί ζε πξφζζεηεο πξνβιέςεηο γηα ηελ θάιπςε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη
ηελ αχμεζε ησλ απαηηήζεσλ ζε απνζεκαηηθά. Δπηπιένλ, πηζαλή απνηπρία ηνπ Οκίινπ λα εηζπξάμεη ηελ αλακελφκελε αμία
ηεο εμαζθάιηζεο, ζε πεξίπησζε αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο, κπνξεί λα ηελ εθζέζεη ζε δεκηέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ
αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ζηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ.
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Δπηπξφζζεηα, ε πησρεπηηθή λνκνζεζία θαη άιινη λφκνη θαη θαλνληζκνί γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ πηζησηψλ δηαθέξνπλ
ζεκαληηθά ζηηο ρψξεο ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη ν κηινο. Ζ ηθαλνπνίεζε απφ ηηο παξαζρεζείζεο εμαζθαιίζεηο
ελδέρεηαη λα γίλεη δπζθνιφηεξε ιφγσ ηξνπνπνηήζεσλ ζε ζρεηηθνχο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο πνπ ηπρφλ εθαξκνζηνχλ κε
ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ησλ νθεηιεηψλ. εκεηψλεηαη φηη ζηελ Διιάδα ήδε βξίζθεηαη ζε εθαξκνγή λνκνζεζία, ζχκθσλα κε
ηελ νπνία αλαζηέιινληαη νη πιεηζηεξηαζκνί γηα απαηηήζεηο κέρξη €200.000 έσο ηελ 31/12/2012, ελψ δελ κπνξεί λα
απνθιεηζηεί είηε παξάηαζε ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο, είηε αχμεζε ηνπ νξίνπ απαίηεζεο πέξαλ ησλ €200.000, είηε πηνζέηεζε
λέσλ κέηξσλ πνπ πηζαλφλ λα κεηψζνπλ πεξαηηέξσ ηε δπλαηφηεηα ηεο ηξάπεδαο λα πξνβαίλεη ζε εθπνίεζε εμαζθαιίζεσλ
πξνο ηθαλνπνίεζε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ.
Κίλδπλνο ζπγθέληξσζεο ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ θαη άιισλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ
Ο θίλδπλνο ζπγθέληξσζεο είλαη ν θίλδπλνο δεκηάο ιφγσ κε ηθαλνπνηεηηθήο δηαζπνξάο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ θαη
ζπγθέληξσζεο

ζε

ζπγθεθξηκέλνπο

δαλεηνιήπηεο,

Οκίινπο

δαλεηνιεπηψλ,

ζπκβνχινπο

ηεο

Σξάπεδαο,

ηνκείο

δξαζηεξηφηεηαο ή νηθνλνκηθνχο ηνκείο, γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ή πξντφληα.
Ο κηινο, κέζα απφ ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ, πξνζπαζεί λα δηαζθαιίδεη φηη νη ζπγθεληξψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ
δελ θαζίζηαληαη ππεξβνιηθέο ζε ζρέζε κε ηελ θεθαιαηαθή βάζε ή ην κέγεζνο ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ Οκίινπ θαη
ζπλάδνπλ κε ηα ηζρχνληα επνπηηθά ή εζσηεξηθά φξηα. Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ θηλδχλνπ ζπγθέληξσζεο γίλεηαη θπξίσο κέζσ
εθζέζεσλ πξνο ηηο δηάθνξεο επηηξνπέο ηνπ Οκίινπ θαη ησλ επνπηηθψλ εθζέζεσλ πξνο ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ
θαη ηηο άιιεο επνπηηθέο αξρέο ζηηο ρψξεο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ν κηινο.
Χζηφζν, ην δαλεηαθφ ραξηνθπιάθην ελδέρεηαη λα πεξηέρεη απμεκέλεο ζπγθεληξψζεηο, νη νπνίεο δχλαηαη λα νδεγήζνπλ ζε
αχμεζε ησλ πξνβιέςεσλ απνκείσζεο ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ.
εκεηψλεηαη φηη ιφγσ ηεο κείσζεο ζηελ θεθαιαηαθή βάζε ηνπ Οκίινπ ζηηο 31.12.2011 θαη πξηλ ηελ ζηνρεπφκελε πινπνίεζε
ηνπ Πξνγξάκκαηνο Κεθαιαηαθήο ελίζρπζεο, ε ζπγθέληξσζε ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο σο πνζνζηφ ηνπ θεθαιαίνπ
παξνπζηάδεηαη απμεκέλε θαη ππεξβαίλεη ηα ζπλήζε φξηα πνπ ζέηεη ν κηινο θαη απαηηεί ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ
βάζεη ηνπ ζρεηηθνχ λνκηθνχ θαη θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ .
Πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα ηελ θαηαλνκή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη δπλεηηθέο ζπγθεληξψζεηο ζε δηάθνξνπο ηνκείο
παξνπζηάδνληαη ζηηο ζεκεηψζεηο 43 θαη 45 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Οκίινπ ζηελ Δηήζηα Έθζεζε θαη Οηθνλνκηθέο
Καηαζηάζεηο ηνπ 2011.
Ο ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηεο Σξάπεδαο ελδέρεηαη λα πεξηνξηζηεί
Ο ξπζκφο αλάπηπμεο θαη ην χςνο ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ αλακέλεηαη λα πεξηνξηζηνχλ ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο
θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί, ε νπνία επεξεάδεη ηε δπλαηφηεηα απνπιεξσκήο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη λνηθνθπξηψλ.
Δπηπξφζζεηα, ζηα πιαίζηα ηνπ ζεκεξηλνχ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, ην δαλεηαθφ ραξηνθπιάθην ηνπ Οκίινπ αλακέλεηαη λα
ζπξξηθλσζεί θαη ιφγσ ησλ ηδίσλ ελεξγεηψλ ηνπ Οκίινπ, πνπ πινπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζζεί κε ηηο απμεκέλεο
ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο πνπ ηίζεληαη απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο θαη λα αληηκεησπίζεη ηε δχζθνιε θαηάζηαζε ηεο
θππξηαθήο θαη ειιεληθήο νηθνλνκίαο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο επηρεηξνχκελεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο.
Ο ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ πεξηνξίδεηαη επίζεο απφ ηηο πξφλνηεο ηνπ άξζξνπ 11(12) ηνπ
Γηαηάγκαηνο φπσο αλαθέξεηαη πην πάλσ (βιέπε επίζεο Δλφηεηα 7).
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Ο πεξηνξηζκφο ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηα νηθνλνκηθά
απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ.
Κίλδπλνο άιισλ Υξεκαηνπηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ
Ο κηινο ζπλαιιάζζεηαη ζπζηεκαηηθά κε άιινπο θνξείο ηνπ θιάδνπ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ρξεκαηηζηψλ, δηακεζνιαβεηψλ, εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ, επελδπηηθψλ ηξαπεδψλ, ακνηβαίσλ
θεθαιαίσλ θαη άιισλ ζεζκηθψλ πειαηψλ.
Ο κηινο δηαηξέρεη θίλδπλν απψιεηαο θεθαιαίσλ απφ ηηο ηνπνζεηήζεηο ζε άιια ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξχκαηα, απφ ηελ
αγνξά ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηίηισλ ζε άιια ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα αιιά θαη απφ πξάμεηο πνπ εθηεινχληαη κέζσ ησλ
ηδξπκάησλ απηψλ εμαηηίαο πηζαλήο κε έγθαηξεο απνπιεξσκήο πθηζηάκελσλ θαη ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ ησλ
αληηζπκβαιιφκελσλ ηξαπεδψλ.
Δπίζεο, ν πηζησηηθφο θίλδπλνο κπνξεί λα επηηαζεί φηαλ ε εμαζθάιηζε πνπ έρεη δνζεί δελ κπνξεί λα ξεπζηνπνηεζεί ή
ξεπζηνπνηείηαη ζε ηηκέο πνπ δελ είλαη αξθεηέο γηα λα αλαθηεζεί πιήξσο ην πνζφ ηνπ δαλείνπ ή ε έθζεζε ζε παξάγσγα.
Πηζαλή θαηάξξεπζε ή ε αλεζπρία γηα ηελ δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ, ελφο ή πεξηζζφηεξσλ
ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε πεξαηηέξσ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο, ή ζε
απψιεηεο ή ζηε κε εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ αληηζπκβαιιφκελσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ, γεγνλφο ην
νπνίν δχλαηαη λα έρεη δπζκελείο επηπηψζεηο ζηα απνηειέζκαηα, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπ Οκίινπ.
Κίλδπλνο αγνξάο ιφγσ δηαθπκάλζεσλ ζε επηηφθηα, ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, κεηνρηθέο αμίεο θαη άιιεο
κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ
Ο κηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζε έλα επξχ θάζκα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ θαη σο εθ ηνχηνπ δηαηξέρεη θίλδπλν
αγνξάο, πνπ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη απψιεηεο θεθαιαίσλ απφ ηηο κεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ, ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ, ησλ
κεηνρηθψλ δεηθηψλ, ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ θαη άιισλ αμηψλ θαη δεηθηψλ.
Ο ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο ζρεηίδεηαη κε ηνλ θίλδπλν δηαθπκάλζεσλ ζηελ αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ θαη ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ιφγσ κεηαβνιψλ ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο. Ο ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο
πξνθχπηεη απφ κηα αλνηθηή ζέζε αγνξάο ή πψιεζεο ζε μέλν λφκηζκα, ε νπνία πξνθαιεί έθζεζε ζηηο κεηαβνιέο ησλ
ζρεηηθψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηηκψλ. Απηφ κπνξεί λα πξνθχςεη είηε απφ ηε δηαηήξεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε έλα
λφκηζκα ηα νπνία ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ππνρξεψζεηο ζε έλα άιιν λφκηζκα, είηε απφ ζπκβάζεηο άκεζεο ή πξνζεζκηαθήο
παξάδνζεο μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο, είηε αθφκα απφ πξνζεζκηαθά παξάγσγα μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο.
Ο θίλδπλνο επηηνθίσλ είλαη ν θίλδπλνο πνπ δηαηξέρεη ν κηινο λα κεησζεί ε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ θαη ησλ
θαζαξψλ εζφδσλ απφ ηφθνπο εμαηηίαο δπζκελψλ κεηαβνιψλ ζηα επηηφθηα αγνξάο. Ζ θχξηα κνξθή θηλδχλνπ επηηνθίσλ γηα
ηνλ κηιν ζεσξείηαη φηη είλαη ν θίλδπλνο αλαηίκεζεο, ν νπνίνο πξνθχπηεη απφ ηνλ εηεξνρξνληζκφ ζηε ιήμε (γηα ην ζηαζεξφ
επηηφθην) θαη ζηελ εκεξνκελία αλαηίκεζεο (γηα ην θπκαηλφκελν επηηφθην) ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ππνρξεψζεσλ θαη
ησλ ζέζεσλ εθηφο ηζνινγηζκνχ.
Δπηπιένλ, άλνδνο ησλ επηηνθίσλ κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ, κείσζε
ζηε δήηεζε λέσλ δαλείσλ ή δπλαηφλ λα πξνθαιέζεη κείσζε ζηε δπλαηφηεηα ηνπ Οκίινπ λα ρνξεγήζεη λέα δάλεηα. Μείσζε
ησλ επηηνθίσλ κπνξεί λα νδεγήζεη, κεηαμχ άιισλ, ζε πξνπιεξσκέο δαλείσλ θαη απμαλφκελν αληαγσληζκφ ζηηο θαηαζέζεηο
επεξεάδνληαο δπζκελψο ηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ.
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Οη αληαγσληζηηθέο πηέζεηο ή/θαη ε χπαξμε ζηαζεξψλ επηηνθίσλ ζε ηζρχνπζεο απαηηήζεηο ή δάλεηα είλαη δπλαηφλ λα
πεξηνξίζνπλ ηε δπλαηφηεηα ηνπ Οκίινπ λα απμήζεη ηα επηηφθηα ζε πεξίπησζε αχμεζεο ησλ δαλεηζηηθψλ επηηνθίσλ.
Χο απνηέιεζκα ησλ επηηνθηαθψλ δηαθπκάλζεσλ, ε κεηαβνιή ζηε δίθαηε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ θαη ζηα
πεξηζψξηα επηηνθίνπ πηζαλφλ λα δεκηνπξγήζεη δεκηά.
Ο θίλδπλνο επηηνθίσλ ηνπ Οκίινπ πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηε ιηαληθή θαη εηαηξηθή ηξαπεδηθή θαζψο
επίζεο θαη απφ ην ραξηνθπιάθην ηίηισλ, πνπ έρνπλ θαηεγνξηνπνηεζεί ζαλ Γάλεηα θαη Απαηηήζεηο (Loans and Receivables,
L&R) θαη αληηζηαζκίδεηαη κεξηθψο κε παξάγσγα πξντφληα. Τπάξρεη φκσο θαη ζπγθξηηηθά πεξηνξηζκέλε ελεξγή
δξαζηεξηφηεηα ζηα ραξηνθπιάθηα ζπλαιιαγψλ, κε ζέζεηο ζε νκφινγα ζηαζεξνχ επηηνθίνπ θαη πξνζεζκηαθέο ζπκβάζεηο
επηηνθίσλ.
ρεηηθά ζηνηρεία παξαηίζεληαη ζηε ζεκείσζε 45 ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηελ Δηήζηα Έθζεζε ηνπ
Οκίινπ γηα ην 2011.
Ο θίλδπλνο απφ ηηκέο κεηνρψλ ζρεηίδεηαη κε ηηο δπζκελείο κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ θαη παξαγψγσλ επί κεηνρψλ
θαη ρξεκαηηζηεξηαθψλ δεηθηψλ πνπ θαηέρεη ν κηινο, πνπ είλαη θαηαρσξεκέλα ζην εκπνξηθφ θαη δηαζέζηκν πξνο πψιεζε
ραξηνθπιάθην.
ε

Ο πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ελνπνηεκέλα ζηνηρεία θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 πνπ θαηείρε ν κηινο ζε κεηνρηθνχο
ηίηινπο θαη ηακεία (πεξηιακβάλνληαη θαη επελδχζεηο ζε ηακεία αληηζηάζκηζεο θηλδχλσλ (hedge funds)) θαη πνπ είλαη
θαηαρσξεκέλα ζηε δίθαηε ηνπο αμία αλάινγα κε ηα 3 Δπίπεδα απνηίκεζεο ηα νπνία αλαθέξνληαη πην θάησ:

Δπίπεδν 1
€ εθ.

Δπίπεδν 2
€ εθ.

Δπίπεδν 3
€ εθ.

χλνιν
€ εθ.

7,78

-

0,11

7,89

-

79,91

-

79,91

Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε

40,80

114,51

93,68

248,99

χλνιν

48,58

194,42

93,79

336,79
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Μεηνρέο πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ:
(α) επελδχζεηο πξνο εκπνξία
(β) θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε

Πεγή: Επεμεξγαζία νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηελ Σξάπεδα.

Ο κηινο ρξεζηκνπνηεί 3 Δπίπεδα γηα θαζνξηζκφ θαη εθηίκεζε ηεο δίθαηεο αμίαο: (α) ην Δπίπεδν 1, φπνπ ε απνηίκεζε
γίλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο ζε ελεξγείο αγνξέο, (β) ην Δπίπεδν 2, φπνπ ε απνηίκεζε γίλεηαη κε βάζε
κνληέια απνηίκεζεο ζηα νπνία φια ηα ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηε δίθαηε αμία είλαη παξαηεξήζηκα ζηνηρεία ζηελ
αγνξά, θαη (γ) ην Δπίπεδν 3, φπνπ ε απνηίκεζε ηεο δίθαηεο αμίαο γίλεηαη κε βάζε κνληέια απνηίκεζεο ζηα νπνία ηα
ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηε δίθαηε αμία δελ είλαη παξαηεξήζηκα ζηνηρεία ζηελ αγνξά.
ρεηηθά ζηνηρεία παξαηίζεληαη ζηε ζεκείσζε 45 ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηελ Δηήζηα Έθζεζε ηνπ
Οκίινπ γηα ην 2011.
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Να ηνληζζεί φηη νη κεηαβνιέο ζηηο αμίεο ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ
επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ, ελψ νη κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ ζηελ θαηεγνξία “δηαζέζηκεο πξνο
πψιεζε” επεξεάδνπλ ηα ίδηα θεθάιαηα ηνπ Οκίινπ.
Αξλεηηθέο αλαπξνζαξκνγέο θαη ζρεηηθέο απνκεηψζεηο ζηελ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ ηνπ Οκίινπ έρνπλ επεξεάζεη, θαη δπλαηφλ ζην κέιινλ λα ζπλερίζνπλ λα επεξεάδνπλ δπζκελψο ηα
απνηειέζκαηα, ηηο εξγαζίεο ηνπ Οκίινπ θαζψο θαη ηελ νηθνλνκηθή ηνπ ζέζε θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπ
Ο κηινο δηαηεξεί ραξηνθπιάθηα επελδχζεσλ κε ηνπνζεηήζεηο ζηηο αγνξέο ρξενγξάθσλ, κεηνρψλ, παξαγψγσλ θαη ζε
ινηπέο αγνξέο. Σν ραξηνθπιάθην ηνπ Οκίινπ πεξηιακβάλεη έθζεζε θαη ζε Οκφινγα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ φπσο
αλαθέξζεθε πην πάλσ. Οπνηεζδήπνηε αξλεηηθέο αλαπξνζαξκνγέο ζηελ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ ζεκαληηθέο δπζκελείο επηπηψζεηο ζηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα, ηελ
νηθνλνκηθή ζέζε θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπ Οκίινπ.
Ο πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη αλάιπζε αλάινγα κε ηελ πηζηνιεπηηθή αμηνιφγεζε (βάζεη ησλ δηεζλψλ νίθσλ
αμηνιφγεζεο) ησλ εηαηξηθψλ ρξενγξάθσλ, θπβεξλεηηθψλ θαη άιισλ ρξενγξάθσλ ηνπ Οκίινπ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2012. Να
ζεκεησζεί φηη ν πίλαθαο πεξηιακβάλεη ηα ΟΔΓ.
Γξακκάηηα
Γεκνζίνπ θαη
άιια
Γξακκάηηα

Δπελδχζεηο
πξνο
εκπνξία

Δπελδπηηθνί
ηίηινη

χλνιν

€ ‘000

€ ‘000

€ ‘000

€ ‘000

250.197

123

193.138

443.458

-

-

380.713

380.713

A- κέρξη A+

276.853

70

529.160

806.083

BBB+ κέρξη BBB-

384.285

137

520.918

905.340

BB+ κέρξη B-

104.374

-

418.515

522.889

CCC κέρξη C

888.669

5.976

182.082

1.076.727

-

3.304

79.864

83.168

1.904.378

9.610

2.304.390

4.218.378
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AAA
AA- κέρξη AA+

Υσξίο Γηαβάζκηζε
χλνιν
Πεγή: Επεμεξγαζία νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηελ Σξάπεδα.

πσο έρεη ήδε πξναλαθεξζεί, ν κηινο πξνέβε ζε απνκείσζε €2.331 εθ. ζην ραξηνθπιάθην ΟΔΓ, ζχκθσλα κε ηηο
απνθάζεηο ηεο πλφδνπ Κνξπθήο ηεο Δπξσδψλεο ζηηο 26 Οθησβξίνπ 2011 θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ PSI.
Απφ ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2008 κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011, ν κηινο επαλαηαμηλφκεζε επελδχζεηο κε βάζε ηηο ζρεηηθέο
πξνζαξκνγέο ηνπ ΓΛΠ 39 -Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλψξηζε θαη Δπηκέηξεζε (IAS 39 - Financial Instruments:
Recognition and Measurement) απφ ηελ θαηεγνξία δηαζέζηκεο πξν πψιεζε ζηελ θαηεγνξία θξαηνχκελεο κέρξη ηε ιήμε θαη
δάλεηα θαη απαηηήζεηο. Σν απνηέιεζκα ηεο επαλαηαμηλφκεζεο απηήο ήηαλ θαη ζα είλαη φηη κεηαβνιέο ζηε δίθαηε αμία ησλ
επελδχζεσλ απηψλ δελ θαηαρσξνχληαη ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ή/θαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ Οκίινπ ιφγσ ηνπ φηη νη
επαλαηαμηλνκεκέλεο επελδχζεηο κεηαθέξνληαη κε απνζβεζκέλν θφζηνο. Οπνηαδήπνηε επίδξαζε ζηνλ ινγαξηαζκφ
απνηειεζκάησλ ζαλ απνηέιεζκα αιιαγψλ ζηε δίθαηε αμία ηέηνησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ νη νπνίεο εκθαλίζηεθαλ απφ
ηελ εκεξνκελία επαλαηαμηλφκεζεο, δελ αλαγλσξίδνληαη έσο φηνπ ηα πεξηνπζηαθά απηά ζηνηρεία απνκεησζνχλ ή δηαηεζνχλ.
Πεξηιεπηηθά, αλ ν κηινο δελ είρε πξνρσξήζεη ζε επαλαηαμηλφκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ
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επελδχζεηο ζε ρξεφγξαθα / κεηνρέο πξνο εκπνξία θαη δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ζε ρξεσζηηθνχο ηίηινπο δαλεηαθνχ
ραξηνθπιαθίνπ, ηφηε γηα ην 2011 ζα είραλ αλαγλσξηζηεί ηα αθφινπζα:
(α) επηπξφζζεηε δεκηά χςνπο €1,1 εθ. ζηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ απφ ηελ
επαλαηαμηλφκεζε επελδχζεσλ ρξενγξάθσλ πξνο εκπνξία ζε ρξεσζηηθνχο ηίηινπο δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ,
(β) επηπξφζζεηε δεκηά χςνπο €0,1 εθ. ζηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ απφ ηελ
επαλαηαμηλφκεζε επελδχζεσλ κεηνρψλ πξνο εκπνξία ζε επελδχζεηο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε, θαη
(γ) επηπξφζζεην θέξδνο χςνπο €279,8 εθ. ζηα απνζεκαηηθά δίθαηεο αμίαο απφ ηελ επαλαηαμηλφκεζε επελδχζεσλ
ρξενγξάθσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε ζε ρξεσζηηθνχο ηίηινπο δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ,
Ζ ινγηζηηθή θαη δίθαηε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πξνο εκπνξία πνπ επαλαηαμηλνκήζεθαλ ζε
ε

ρξεσζηηθνχο ηίηινπο δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011, ήηαλ €27,4 εθ. (2010: €32,1 εθ.) θαη €25,8
εθ. (2010: €31,9 εθ.), αληίζηνηρα. Δπηπξφζζεηα, ε ινγηζηηθή θαη δίθαηε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε πνπ επαλαηαμηλνκήζεθαλ ζε ρξεσζηηθνχο ηίηινπο δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ θαηά ηελ
ε

31 Γεθεκβξίνπ 2011, ήηαλ €487,1 εθ. (2010: €617,9 εθ.) θαη €437,8 εθ. (2010: €605,0 εθ.) αληίζηνηρα.
Ζ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Οκίινπ δχλαηαη λα κεησζεί πεξαηηέξσ θαη λα νδεγήζεη
ζε επηπξφζζεηεο αξλεηηθέο αλαπξνζαξκνγέο ή/θαη απψιεηεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πθηζηάκελεο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο
ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο χθεζεο. Δπηπιένλ, ε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Οκίινπ ζε
πεξίπησζε εθπνίεζήο ηνπο (ultimate realised value) δχλαηαη λα είλαη ρακειφηεξε απφ ηελ ηξέρνπζα εχινγε αμία ηνπο.
Οπνηνηδήπνηε απφ ηνπο παξάγνληεο απηνχο ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ν κηινο λα πξνβεί ζε επηπξφζζεηεο
αξλεηηθέο αλαπξνζαξκνγέο ηεο εχινγεο αμίαο, νη νπνίεο δχλαηαη λα έρνπλ νπζηψδεηο δπζκελείο επηπηψζεηο ζηα
απνηειέζκαηα, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπ Οκίινπ.
Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηάγκαηνο ην νπνίν πξνβιέπεη ζπκκεηνρή ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο σο
αλαδφρνπ ζηελ έθδνζε ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο γηα πνζφ κέρξη €1,8 δηζ.. ν κηινο είλαη δπλαηφ λα απνθηήζεη
ρξεφγξαθα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο κέρξη ην πνζφ απηφ, ην νπνίν ζα επεξεάζεη ην πξνθίι ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηνπο
ζρεηηθνχο θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα ρξεφγξαθα. Ζ αμία ησλ ελ ιφγσ ρξενγξάθσλ δχλαηαη λα επεξεαζηεί απφ ηηο
αμηνινγήζεηο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο.
πγθεθξηκέλα, βάζεη ηνπ άξζξνπ 4(4) ηνπ Γηαηάγκαηνο::
"Σα αδηάζεηα δηθαηψκαηα πξνηίκεζεο θαιχπηνληαη απφ ηε Γεκνθξαηία κε ηελ παξνρή θπβεξλεηηθψλ ρξενγξάθσλ δηάξθεηαο
ελφο έηνπο, ηα νπνία αλαλεψλνληαη απηφκαηα θαηά ηε ιήμε ηνπο.
(i) Σα θπβεξλεηηθά ρξεφγξαθα δηάξθεηαο ελφο έηνπο εθδίδνληαη θαη παξέρνληαη ζηελ ηξάπεδα κε κεδεληθφ επηηφθην, κε ηηκή
έθδνζεο ίζε κε ηελ θαζαξή παξνχζα αμία, ππνινγηδφκελε κε ζπληειεζηή πξνεμφθιεζεο ίζνλ κε ην ηζρχνλ επηηφθην ηεο
απφδνζεο ησλ θπβεξλεηηθψλ ρξενγξάθσλ δηάξθεηαο ελφο έηνπο ζηελ εγρψξηα αγνξά.
(ii) Σα θπβεξλεηηθά ρξεφγξαθα εηζάγνληαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ θαη είλαη δηαπξαγκαηεχζηκα ρσξίο
νπνηνπζδήπνηε πεξηνξηζκνχο.
(iii) Σν Τπνπξγείν δχλαηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν, λα αληαιιάμεη ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ θπβεξλεηηθψλ ρξενγξάθσλ κε
κεηξεηά".
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Ζ αμία νξηζκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ θαηαρσξνχληαη ζε εχινγε αμία πξνζδηνξίδεηαη κε ηε ρξήζε
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κνληέισλ πνπ ελζσκαηψλνπλ παξαδνρέο, θξίζεηο θαη εθηηκήζεηο, νη νπνίεο κπνξεί λα
κεηαβιεζνχλ ζην κέιινλ ή ηειηθά λα κελ απνδεηρζνχλ αθξηβείο
Καηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο, ν κηινο βαζίδεηαη ζε ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο ελεξγνχο αγνξάο παλνκνηφηππσλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, ή φπνπ δελ ππάξρεη ελεξγή αγνξά γηα παλνκνηφηππα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, ζε
ρξεκαηννηθνλνκηθά κνληέια απνηίκεζεο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ζηνηρεία γηα κεκνλσκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ή
νκάδεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ κνληέια απνηίκεζεο, κπνξεί λα κελ είλαη δηαζέζηκα ή
κπνξεί λα κελ είλαη πιένλ δηαζέζηκα, ιφγσ κεηαβνιψλ ζηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, απαηηείηαη ε
ρξήζε παξαδνρψλ, θξίζεσλ θαη εθηηκήζεσλ ζηα κνληέια απνηίκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν κηινο. Σα κνληέια απνηίκεζεο
είλαη ζχλζεηα θαη νη παξαδνρέο, θξίζεηο θαη εθηηκήζεηο πνπ θάλεη ν κηινο ζπρλά αθνξνχλ ζε ζέκαηα πνπ εκπεξηέρνπλ εθ
θχζεσο αβεβαηφηεηα, φπσο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο. Σέηνηεο παξαδνρέο, θξίζεηο θαη εθηηκήζεηο κπνξεί λα ρξεηάδνληαη
επηθαηξνπνίεζε γηα λα ελζσκαηψλνπλ ηηο νινέλα απμαλφκελεο κεηαβνιέο ζηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο θαη ηάζεηο. Οη
κεηαβνιέο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζηηο εχινγεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, κπνξεί λα έρνπλ ζεκαληηθά
αξλεηηθή επίπησζε ζηα απνηειέζκαηα θαη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Οκίινπ. Δπίζεο, ε πξφζθαηε
κεηαβιεηφηεηα θαη έιιεηςε ξεπζηφηεηαο ζηελ αγνξά έρεη ζέζεη ζε ακθηβνιία θάπνηεο απφ ηηο παξαδνρέο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαλ θαη έρεη θαηαζηήζεη δχζθνιε ηελ απνηίκεζε ηνπο. ην κέιινλ, νη απνηηκήζεηο γη απηά ηα κέζα κπνξεί λα
κεηαβιεζνχλ, ψζηε λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη κπνξεί λα πξνθχςεη αξλεηηθή επίπησζε ζηα
απνηειέζκαηα, ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπ Οκίινπ.
Οη ζηξαηεγηθέο αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ (hedging) ηνπ Οκίινπ ελδέρεηαη λα κελ είλαη απνηειεζκαηηθέο κε ζπλέπεηα
λα κελ απνηξέςνπλ δεκηέο
Μέζα απφ ην επξχ θάζκα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ θαη ζηξαηεγηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν κηινο γηα ηελ
αληηζηάζκηζε ησλ θηλδχλσλ ζηνπο νπνίνπο εθηίζεηαη, είλαη πηζαλφ νξηζκέλα πξντφληα θαη ζηξαηεγηθέο λα απνδεηρζνχλ κε
απνηειεζκαηηθά θαη λα επηθέξνπλ δεκηέο. Ζ αληηζηάζκηζε θηλδχλνπ (hedging) κπνξεί λα είλαη κφλν κεξηθή, ή νη ζηξαηεγηθέο
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δπλαηφλ λα κελ πξνζηαηεχζνπλ απφ φινπο ηνπο κειινληηθνχο θηλδχλνπο ή δπλαηφλ λα κελ είλαη
πιήξσο απνηειεζκαηηθέο ζην λα κεηξηάζνπλ ηελ έθζεζε ηνπ θηλδχλνπ ηεο Σξάπεδαο ζε φια ηα πεξηβάιινληα αγνξάο ή
ελάληηα ζε φινπο ηνπο ηχπνπο θηλδχλσλ ζην κέιινλ. Καηά ζπλέπεηα, κε αλακελφκελεο εμειίμεηο ζηηο επηκέξνπο αγνξέο, ζα
κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζηξαηεγηθψλ αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ ηνπ Οκίινπ.
Δπηπιένλ, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν θαηαγξάθνληαη ηα θέξδε θαη νη απψιεηεο σο απνηέιεζκα αλαπνηειεζκαηηθψλ
ζηξαηεγηθψλ θάιπςεο θηλδχλνπ πνπ δπλαηφλ λα ππάξμνπλ, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πξφζζεηε αζηάζεηα ζηα απνηειέζκαηα
ηνπ Οκίινπ.
Ο κηινο αλαδήηεζε ηελ αληηζηάζκηζε κέξνπο ηνπ επηηνθηαθνχ θηλδχλνπ απφ ηα Οκφινγα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. Οη
ζηξαηεγηθέο αληηζηάζκηζεο ηνπ επηηνθηαθνχ θηλδχλνπ κε Οκφινγα Διιεληθνχ Γεκνζίνπ πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν κηινο δελ
ζεσξνχληαη πιένλ απνηειεζκαηηθέο (hedge effective) κε απνηέιεζκα δηαθπκάλζεηο ηεο αγνξάο απφ ηα ζπγθεθξηκέλα
ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ λα επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ. εκεηψλεηαη φηη
θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ ν κηινο έρεη πξνβεί ζην θιείζηκν ησλ ζρεηηθψλ ζέζεσλ.
Σπρφλ απνκείσζε ηεο ππεξαμίαο θαη ησλ άπισλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ζα έρεη αξλεηηθή επίπησζε ζηα
απνηειέζκαηα θαη θαζαξφ ελεξγεηηθφ ηνπ Οκίινπ
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011, ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Οκίινπ αλέξρνληαλ ζε €798 εθ. θαη αληηπξνζψπεπαλ 133%
ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο. Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εθηφο ηεο
ππεξαμίαο, κε ζπγθεθξηκέλε σθέιηκε δσή απνζβέλνληαη κε ηε κέζνδν ηεο ζηαζεξήο απφζβεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
αλακελφκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπο. Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε αφξηζηε σθέιηκε δσή δελ απνζβέλνληαη αιιά ειέγρνληαη
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ηαθηηθά (κέζσ αμηνινγήζεσλ γηα απνκείσζε). Αλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ν κηινο θαζνξίζεη φηη ππάξρνπλ
ζηνηρεία γηα απνκείσζε, ππνινγίδεηαη ε αλαθηήζηκε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Σν πνζφ ηεο δεκηάο απφ απνκείσζε
πνπ θαηαγξάθεηαη είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη ηεο αλαθηήζηκεο αμίαο ηνπ.
Ζ δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο απνκείσζεο ηεο ππεξαμίαο είλαη εθ θχζεσο αβέβαηε αθνχ απαηηείηαη ε
θξίζε ηεο δηνίθεζεο γηα κηα ζεηξά εθηηκήζεσλ, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ είλαη ζεκαληηθά γηα ηηο παξαδνρέο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη. Ζ αμηνιφγεζε γηα απνκείσζε ηεο ππεξαμίαο απνηειεί ηελ θαιχηεξε εθηίκεζε ηεο δηνίθεζεο γηα ηνπο
παξάγνληεο πνπ παξαηίζεληαη πην θάησ.
Πξψηηζηα, απαηηείηαη ε θξίζε ηεο δηνίθεζεο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ησλ Μνλάδσλ Γεκηνπξγίαο
Σακεηαθψλ Ρνψλ („ΜΓΣΡ‟) ησλ νληνηήησλ πνπ αγνξάζηεθαλ. Οη ππνινγηζκνί κπνξνχλ λα επεξεαζηνχλ ζεκαληηθά απφ ηηο
ηακεηαθέο ξνέο γηα πεξηφδνπο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ πξνβιεθζεί ιεπηνκεξψο, θαη απφ παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηε καθξνρξφληα
ηάζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ γηα κεηέπεηηα πεξηφδνπο. Οη πξνβιέςεηο ηακεηαθψλ ξνψλ ζπγθξίλνληαη κε ηηο πξαγκαηηθέο
επηδφζεηο θαη κε αμηφπηζηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα ζε κειινληηθά ρξφληα. Παξφια απηά, νη πξνβιέςεηο ησλ κειινληηθψλ
ηακεηαθψλ ξνψλ εμ αλάγθεο αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο εθηηκήζεηο ηεο δηνίθεζεο γηα ηηο κειινληηθέο πξννπηηθέο ησλ
επηρεηξήζεσλ.
Δπηπξφζζεηα, ην θφζηνο ηνπ θεθαιαίνπ πνπ απνδίδεηαη ζε θάζε αγνξαζζείζα νληφηεηα θαη πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ηεο ηξέρνπζαο αμίαο ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο, έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ απνηίκεζή ηεο. Σν
θφζηνο ηνπ θεθαιαίνπ ππνινγίδεηαη κε βάζε ην Μνληέιν Απνηίκεζεο Κεθαιαηνπρηθψλ Αγαζψλ (Capital Asset Pricing
Model), ην νπνίν αληηθαηνπηξίδεη έλαλ αξηζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
αθίλδπλνπ επηηνθίνπ (risk-free rate) ζηελ θάζε ρψξα θαη ηελ ακνηβή αλάιεςεο επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ, ε νπνία
αληηθαηνπηξίδεη ηνλ έκθπην θίλδπλν ηεο επηρείξεζεο πνπ αμηνινγείηαη θαη ηνλ θίλδπλν ζπλαιιάγκαηνο. Απηέο νη κεηαβιεηέο
έρνπλ θαζνξηζηεί κε βάζε ζεκαληηθέο εθηηκήζεηο ηεο δηνίθεζεο θαη είλαη εμ νξηζκνχ αβέβαηεο.
ηαλ ε πην πάλσ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ππνδείμεη φηη νη αλακελφκελεο ηακεηαθέο ξνέο κηαο ΜΓΣΡ έρνπλ κεησζεί ή/θαη ην
θφζηνο ηνπ θεθαιαίνπ έρεη απμεζεί, ε εθηηκεκέλε εχινγε αμία ηεο ΜΓΣΡ κεηψλεηαη. Αλ απηή ε κείσζε έρεη σο απνηέιεζκα
ηα εθηηκεκέλα αλαθηήζηκα πνζά λα είλαη κηθξφηεξα απφ ηε ινγηζηηθή αμία ηεο ΜΓΣΡ, ηφηε αλαγλσξίδεηαη απνκείσζε ηεο
ππεξαμίαο, κεηψλνληαο έηζη κε ην αληίζηνηρν πνζφ ηα θέξδε ηνπ Οκίινπ γηα ην έηνο.
Οη αμηνινγήζεηο γηα απνκεηψζεηο δηεμάγνληαη ζε εηήζηα βάζε ή πην ζπρλά αλ είλαη αλαγθαίν ππφ πεξηζηάζεηο πνπ
ππνδεηθλχνπλ απνκεηψζεηο ππεξαμίαο θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Οη αζθήζεηο αμηνιφγεζεο γηα απνκεηψζεηο
πεξηιακβάλνπλ ηελ ζχγθξηζε ησλ ΜΓΣΡ ζηελ νπνία έρεη θαηαλεκεζεί ε ππεξαμία κε ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπ ε νπνία
ηζνχηαη κε ηελ πςειφηεξε απφ ηελ αμία ρξήζεο θαη ηελ πηζαλή αμία πψιεζεο ζηελ αγνξά (δίθαηε αμία κείνλ ην θφζηνο
πψιεζεο ηεο ΜΓΣΡ). Δάλ ε αμηνιφγεζε απηή δείμεη φηη ε αλαθηήζηκε αμία είλαη ρακειφηεξε απφ ηελ ινγηζηηθή αμία, ηφηε
πξαγκαηνπνηείηαη απνκείσζε.
Οη αμηνινγήζεηο γηα απνκεηψζεηο πεξηιακβάλνπλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ΜΓΣΡ ζηηο νπνίεο θαηαλέκεηαη ε ππεξαμία θαη γηα
ηηο νπνίεο δηεμάγεηαη αμηνιφγεζε. Γηα λα πξνζδηνξηζηνχλ νη ΜΓΣΡ ζηηο νπνίεο ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία ππφθεηληαη
ζε αμηνιφγεζε γηα απνκείσζε θαηαλέκνληαη, νη κνλάδεο νη νπνίεο πξνζδηνξίδνληαη πξέπεη λα παξάγνπλ ηακεηαθέο ξνέο νη
νπνίεο είλαη αλεμάξηεηεο απφ απηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ άιιεο πξνζδηνξίζηκεο κνλάδεο.
Χο ζπλέπεηα ησλ ζπλερηδφκελσλ δπζκελψλ καθξννηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ Διιάδα, ν κηινο, θαηφπηλ
αλάζεζεο ζε αλεμάξηεην εμεηδηθεπκέλν νίθν, έρεη αλαζεσξήζεη ηε ινγηζηηθή ππεξαμία πνπ πξνέθπςε απφ ηελ ηξηπιή
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ζπγρψλεπζε ησλ Σξαπεδψλ Δγλαηίαο, Μαξθίλ θαη Λατθήο ην 2006. Χο απνηέιεζκα, θαηαγξάθεθε απνκείσζε χςνπο €796
εθ. ζην δ‟ ηξίκελν ηνπ 2011. Ζ απνκείσζε ηεο ππεξαμίαο δελ είρε θακία επίπησζε ζηα επνπηηθά θεθάιαηα, ζχκθσλα κε ηηο
θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ.
Οη παξάκεηξνη θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε αλαθηεζηκφηεηα ηεο ππεξαμίαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηηνθίσλ πνπ επεξεάδνπλ άκεζα ηελ θεξδνθνξία ησλ κνλάδσλ πνπ αθνξνχλ ηελ αμηνιφγεζε
γηα απνκείσζε, επεξεάδνληαη απφ ηηο γεληθέο ζπλζήθεο αγνξάο θαη ην καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ηα νπνία δπλαηφλ λα
δηαθνξνπνηεζνχλ απφηνκα. Δίλαη πηζαλφλ φηη ηα απνηειέζκαηα ζε κειινληηθέο εκεξνκελίεο ηζνινγηζκνχ, ζε πεξίπησζε
πεξαηηέξσ απνδπλάκσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ πέξαλ απηψλ πνπ απεηθνλίζηεθαλ ήδε απφ ηε δηεχζπλζε ζηηο
πξνβιέςεηο ηακεηαθψλ ξνψλ γηα θάζε ΜΓΣΡ, λα δηαθέξνπλ απφ ηηο ππνζέζεηο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί πξνθαιψληαο
ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζην πνζφ ππεξαμίαο πνπ κεηαθέξεηαη. Χο εθ ηνχηνπ, δελ κπνξεί λα ππάξμεη θακηά δηαβεβαίσζε
φηη κειινληηθέο αμηνινγήζεηο γηα απνκεηψζεηο ζε άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε αφξηζηε δηάξθεηα δσήο πνπ δπλαηφλ λα
πξνθαιέζνπλ απνζβέζεηο ζηε ππεξαμία ηνπ Οκίινπ δε ζα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή ηνπ
ζέζε θαη ηα ιεηηνπξγηθά ηνπ απνηειέζκαηα.
Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλνο εμάξηεζεο ζε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα θαη
άιια πξνγξάκκαηα ηνπ επξσζπζηήκαηνο
Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο είλαη ν θίλδπλνο ν κηινο είηε λα κελ έρεη επαξθείο δηαζέζηκνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο πφξνπο γηα
λα αληεπεμέιζεη ζηηο άκεζεο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε λα κελ κπνξεί λα ηνπο εμαζθαιίζεη παξά κφλν κε ππέξκεηξν θφζηνο.
Πεξηιακβάλεη επίζεο, ηνλ θίλδπλν αδπλακίαο ηεο έγθαηξεο ξεπζηνπνίεζεο κηαο ζέζεο κε ινγηθνχο φξνπο. Ο ελ ιφγσ
θίλδπλνο πξνθχπηεη απφ πηζαλή αλαληηζηνηρία ζην ρξφλν ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ
παζεηηθνχ.
Οη δπζθνιίεο πνπ δηέξρνληαη αξθεηέο ρψξεο ηεο επξσδψλεο ζην λα αλαρξεκαηνδνηήζνπλ ην δεκφζην ρξένο ηνπο, νδήγεζε
ζε λέεο εληάζεηο ηηο αγνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεπηέξνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2011. Οη αγνξέο ρξήκαηνο ζηελ Δπξψπε
επεξεάζηεθαλ αξλεηηθά απφ ηα ζπλεπαθφινπζα ηεο θξίζεο δεκφζηνπ ρξένπο ηεο Διιάδαο κε απνηέιεζκα ηα επίπεδα
ξεπζηφηεηαο θαη ρξεκαηνδφηεζεο λα κελ είλαη επαξθή. Καηά ην δηάζηεκα πνπ αθνινχζεζε ηελ ειιεληθή θξίζε ρξένπο, ε
αληίιεςε γηα ηνλ θίλδπλν κεηαμχ αληηζπκβαιινκέλσλ ηξαπεδηθψλ νξγαληζκψλ ζεκείσζε ζεκαληηθή αχμεζε, νδεγψληαο ζε
πεξαηηέξσ ζπξξίθλσζε ηεο δηαηξαπεδηθήο αγνξάο. Λφγσ ηεο αζηάζεηαο πνπ επηθξαηεί ζηηο αγνξέο, ε πξφζβαζε ηνπ
Οκίινπ ζε παξαδνζηαθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη ζεκαληηθά πεξηνξηζκέλε.
Χο απνηέιεζκα ησλ θιπδσληζκψλ ηεο αγνξάο, ε εμάξηεζε ηνπ Οκίινπ απφ βξαρππξφζεζκε ρξεκαηνδφηεζε απμήζεθε κε
ζπλεπαθφινπζε επηδείλσζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηνπ Οκίινπ. Παξάιιεια, ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ κέζσ δηάθνξσλ
ρξεκαηνδνηηθψλ κεραληζκψλ αχμεζε ηε ξεπζηφηεηα γηα ηε ζηήξημε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Δπηπξφζζεηα, νη
θπβεξλήζεηο γεληθά πξνζέθεξαλ εγγπήζεηο θαη αχμεζαλ ην ειάρηζην πνζφ εμαζθάιηζεο ησλ θαηαζέζεσλ γηα λα
δηαζθεδάζνπλ ηπρφλ απψιεηα εκπηζηνζχλεο ζην θππξηαθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα απφ ηνπο επελδπηέο / θαηαζέηεο.
ε γεληθέο γξακκέο, ε δπλαηφηεηα ηνπ Οκίινπ λα έρεη πξφζβαζε ζε ρξεκαηνδφηεζε κε επλντθνχο φξνπο ππφθεηηαη ζε
δηάθνξνπο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ παξαγφλησλ νη νπνίνη πνιιέο θνξέο δελ ειέγρνληαη απφ ηνλ κηιν, φπσο
γηα παξάδεηγκα, ε αλεζπρία / εκπηζηνζχλε ησλ θαηαζεηψλ γηα ηελ γεληθή εηθφλα ηεο νηθνλνκίαο θαζψο θαη ε εηθφλα ηνπ
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θιάδνπ, ε δπζθνιία εμεχξεζεο θζελήο ξεπζηφηεηαο, νη ππνβαζκίζεηο απφ ηνπο δηεζλείο νίθνπο
αμηνιφγεζεο, ε δηαζεζηκφηεηα θαη ην εχξνο ησλ θξαηηθψλ εγγπήζεσλ ησλ θαηαζέζεσλ ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, νη
γεληθέο ζπλζήθεο αγνξάο θαη ηπρφλ απψιεηα εκπηζηνζχλεο ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο Κχπξνπ. Λφγσ ηεο αζηάζεηαο πνπ
επηθξαηεί ζηηο αγνξέο, ε πξφζβαζε ησλ ηξαπεδψλ ζε παξαδνζηαθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο φπσο νη θαηαζέζεηο πειαηψλ,
ηνπνζεηήζεηο άιισλ ηξαπεδψλ ζηε δηαηξαπεδηθή αγνξά, νκνινγηαθά δάλεηα θαη δαλεηαθά θεθάιαηα είλαη ζεκαληηθά
πεξηνξηζκέλε, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα έρεη επηπηψζεηο ζηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ηνπ Οκίινπ ζε πεγέο ξεπζηφηεηαο.
70

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

Απηνί νη παξάγνληεο ελδέρεηαη λα νδεγήζνπλ ζε πεξαηηέξσ κείσζε ηεο πξφζβαζεο ηνπ Οκίινπ ζε ρξεκαηνδφηεζε κέζσ
θαηαζέζεσλ κε επηζπκεηνχο φξνπο θαζψο επίζεο θαη ζηε κε απνθπγή ησλ εθξνψλ θαηαζέζεσλ, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε
ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ Οκίινπ λα ρξεκαηνδνηήζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ θαη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο
ξεπζηφηεηαο ηνπ.
Μηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πεγέο θεθαιαίσλ ηνπ Οκίινπ είλαη ε πξνζέιθπζε θαηαζέζεσλ ησλ πειαηψλ ηνπ, κέζσ ησλ
νπνίσλ ν κηινο ρξεκαηνδνηεί ηνπο πειάηεο ηνπ. Δλδερφκελε απψιεηα ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ επελδπηψλ ζηηο ηξαπεδηθέο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ ή ζηηο ηξαπεδηθέο δξαζηεξηφηεηεο γεληθά, ελδέρεηαη λα απμήζεη πεξαηηέξσ ζεκαληηθά ηελ εθξνή
ησλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. ε πεξίπησζε πνπ ν κηινο αληηκεησπίζεη αζπλήζηζηα πςειά
επίπεδα εθξνψλ θαη δελ έρεη ηελ δπλαηφηεηα αλάιεςεο ηεο αλαγθαίαο ξεπζηφηεηαο κε άιια κέζα ή ζε παξφκνην επηηφθην,
ηφηε απηφ ελδέρεηαη λα έρεη ζεκαληηθφ αξλεηηθφ αληίθηππν ζηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα, ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη
ζηηο πξννπηηθέο ξεπζηφηεηάο ηνπ Οκίινπ. Δπίζεο, ζε αθξαίεο ζπλζήθεο, αζπλήζηζηα πςειά επίπεδα αλάιεςεο
θαηαζέζεσλ ελδέρεηαη λα εκπνδίζνπλ ηνλ κηιν λα ρξεκαηνδνηήζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ θαη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο
ειάρηζηεο απαηηήζεηο ξεπζηφηεηαο. ε ηέηνηεο αθξαίεο ζπλζήθεο, ν κηινο ελδέρεηαη λα κελ είλαη ζε ζέζε λα ζπλερίζεη ηε
ιεηηνπξγία ηνπ ρσξίο πεξαηηέξσ ρξεκαηνδνηηθή ππνζηήξημε, ηελ νπνία κπνξεί λα κελ είλαη ζε ζέζε λα εμαζθαιίζεη αλ νη
θαηαζέηεο απνζχξνπλ μαθληθά ηα θεθάιαηά ηνπο, ή αλ ν κηινο δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζεη ηελ αλαγθαία
ξεπζηφηεηα κε άιια κέζα ή ζε παξφκνην επηηφθην. ε ηέηνηα πεξίπησζε, ν κηινο ελδέρεηαη λα κελ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα
δηαηεξήζεη ηα ππάξρνληα επίπεδα ρξεκαηνδφηεζεο ρσξίο λα απμήζεη ην θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο ή λα ξεπζηνπνηήζεη
θάπνηα απφ ηα πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεία.
Δπηπξφζζεηα, ν έληνλνο αληαγσληζκφο πνπ επηθξαηεί κεηαμχ ησλ θππξηαθψλ θαη ειιεληθψλ ηξαπεδψλ γηα αλάθηεζε
θαηαζέζεσλ (ιηαληθήο θπξίσο θχζεο), ιεηηνπξγεί αξλεηηθά ζην θφζηνο ησλ λέσλ θαηαζέζεσλ αθνχ απμάλνληαη ζπλερψο ηα
επηηφθηα κε απνηέιεζκα ε ρξεκαηνδφηεζε λα γίλεηαη αθφκε πην αθξηβή επεξεάδνληαο έηζη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ Οκίινπ λα
αλαπηχμεη νξζνινγηζηηθά ηελ θαηαζεηηθή ηνπ βάζε.
Σν ζχλνιν ησλ θαηαζέζεσλ ηνπ Οκίινπ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 αλήιζε ζε €20,16 δηζ., ζεκεηψλνληαο εηήζηα κείσζε 21%
ζε ζρέζε κε ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010. Δπηπξφζζεηα, κεγάιν κέξνο ησλ θαηαζέζεσλ ζηελ Κχπξν πξνέξρεηαη απφ ηνλ ηνκέα
εμππεξέηεζεο εηαηξηψλ κε δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο. ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 €5,0 δηζ. αθνξνχζαλ θαηαζέζεηο απφ ηνλ
ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Λφγσ ησλ πην πάλσ ζπλζεθψλ νξηζκέλνη δείθηεο ξεπζηφηεηαο ηνπ Οκίινπ ήηαλ ρακειφηεξνη απφ ηα
ζπλήζε εζσηεξηθά φξηα πνπ ζέηεη ν κηινο θαη απφ ην ειάρηζην φξην πνπ απαηηνχλ νη επνπηηθέο αξρέο.
Σέινο, ε βαζηθή αξρή γηα ηε δηεμαγσγή ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ ηνπ Οκίινπ απαηηεί ηε ζπλερή ξνή κεηξεηψλ γηα απνπιεξσκή
ησλ θαηαζέζεσλ ζηε ιήμε ηνπο θαζψο θαη παξνρή επηπξφζζεησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ζε πειάηεο. πσο πξναλαθέξζεθε,
ιφγσ πηζαλήο αλαληηζηνηρίαο ζην ρξφλν ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη, ν
κηινο ελδέρεηαη λα παξνπζηάζεη πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο. Γη‟ απηφ ην ιφγν, ν κηινο ζηνρεχεη ζηε βέιηηζηε αληηζηνίρηζε
ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ, θαζψο νθείιεη λα παξέρεη ζπλερή ξνή κεηξεηψλ γηα απνπιεξσκή ησλ
θαηαζέζεσλ ζηε ιήμε ηνπο θαη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα παξνρήο ρξεκαηνδνηήζεσλ ζε πθηζηάκελνπο θαη λένπο πειάηεο. Ο
κηινο παξαθνινπζεί ζε ηαθηηθή βάζε ηα επίπεδα ησλ βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ θαηαζέζεσλ, νχησο ψζηε
λα δηαηεξνχληαη ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα θαζψο απηέο απνηεινχλ ηε βαζηθφηεξε πεγή ρξεκαηνδφηεζεο. Χο απνηέιεζκα,
ν κηινο πξνζπαζεί λα πεηχρεη ηε δηαηήξεζε θαιψλ θαη καθξνρξφλησλ ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο κε ηνπο πειάηεο κέζσ
αληαγσληζηηθψλ θαη δηαθαλψλ ζηξαηεγηθψλ ηηκνιφγεζεο, δίλνληαο έκθαζε ζηα θαηαζεηηθά πξντφληα. Ζ κεγάιε δηαζπνξά
ησλ θαηαζεηψλ ηφζν σο πξνο ηνλ αξηζκφ φζν θαη σο πξνο ηνλ ηχπν ζπκβάιιεη ζηελ πξνζηαζία απέλαληη ζηηο κε
αλακελφκελεο δηαθπκάλζεηο ηνπ αξηζκνχ ησλ θαηαζέζεσλ.
Βάζεη ησλ εθάζηνηε ζπλζεθψλ αγνξάο, πξνζπάζεηα ηνπ Οκίινπ είλαη ε δηαηήξεζε ηεο ξεπζηφηεηαο ζε ηθαλνπνηεηηθά
επίπεδα, είηε αμηνινγψληαο ηελ πηζαλφηεηα πεξαηηέξσ αχμεζεο ηεο θαηαζεηηθήο ηνπ βάζεο ζε φιεο ηηο θχξηεο αγνξέο
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δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ, είηε κε ηελ έθδνζε θαιπκκέλσλ νκνιφγσλ θαη άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, ελψ ηαπηφρξνλα
έρεη μεθηλήζεη κηα πξνζπάζεηα γηα ηελ αλαθαηάηαμε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο βαζηθέο θαη άιιεο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ. Πέξαλ ησλ θαηαζέζεσλ, φκσο, κέξνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Οκίινπ
ρξεκαηνδνηείηαη απφ νκνινγηαθά δάλεηα θαζψο θαη αξηζκφ θαιπκκέλσλ νκνιφγσλ (covered bonds). Σν 2009, 2010 θαη
2011 ν κηινο έρεη εθδψζεη θαιπκκέλα νκφινγα θαη έρεη πξνρσξήζεη ζε ηηηινπνηήζεηο δαλείσλ, ελψ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ζε
κεγάιν βαζκφ θαη ζπκθσλίεο επαλαγνξάο ηίηισλ κε ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα. Ο κηινο έρεη πηνζεηήζεη επίζεο
έλα πξφγξακκα καθξνρξφληαο ρξεκαηνδφηεζεο (wholesale funding) νχησο ψζηε λα δηεπξχλεη ηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζήο
ηνπ θαη λα επεθηείλεη ην πξνθίι ιεθηφηεηαο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ. Σαπηφρξνλα, ζηνπο θπξηφηεξνπο ρξεκαηνδνηηθνχο
κεραληζκνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ κηιν πεξηιακβάλνληαη πξάμεηο αλαρξεκαηνδφηεζεο ή άιιεο δηεπθνιχλζεηο /
πξνγξάκκαηα πνπ παξέρνληαη απφ ην επξσζχζηεκα.
Απφ ηηο αξρέο ηνπ 2010, ν κηινο αληηκεησπίδεη ζεηξά ππνβαζκίζεσλ ζηελ πηζησηηθή ηνπ δηαβάζκηζε πνπ αληαλαθινχλ
θπξίσο ηηο ππνβαζκίζεηο ηεο πηζηνιεπηηθήο δηαβάζκηζεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Απηέο νη
ππνβαζκίζεηο ελδέρεηαη λα ζπλερηζηνχλ κε πηζαλέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ ιεηηνπξγία θαη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή
θαηάζηαζε ηεο Σξάπεδαο ιφγσ πεξηνξηζκνχ ηεο πξφζβαζεο ζε θεθάιαηα θαη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ζηελ αγνξά θαζψο
θαη απμεκέλν θφζηνο δαλεηζκνχ. Δλφςεη ησλ πην πάλσ αιιά θαη ησλ γεληθφηεξσλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ θαη ησλ
ζπλζεθψλ ζηηο αγνξέο, ε πξφζβαζε ηνπ Οκίινπ ζηηο θεθαιαηαγνξέο γηα ρξεκαηνδφηεζε, εηδηθφηεξα ρξεκαηνδφηεζε ρσξίο
εμαζθάιηζε, καθξνπξφζεζκε ρξεκαηνδφηεζε θαη ρξεκαηνδφηεζε απφ βξαρππξφζεζκε δηαηξαπεδηθή αγνξά, ιφγσ
αλεζπρίαο ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ ηξαπεδψλ έρεη πεξηνξηζηεί ζεκαληηθά. Γη‟ απηφ ην ιφγν, ν κηινο έρεη ρξεζηκνπνηήζεη
εξγαιεία ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο (ΔΚΣ) θαη άιισλ πξνγξακκάησλ ηνπ επξσζπζηήκαηνο κε
εμαζθαιηζκέλεο αμίεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Ήδε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ίδηαο πεξηφδνπ ν κηινο βαζίδεηαη ζε ιηγφηεξν
βαζκφ ζε λέα ρξεκαηνδφηεζε απφ θαηαζέζεηο ή άληιεζε δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ θαη ζε πεξηζζφηεξν βαζκφ ζε θαιπκκέλε
ρξεκαηνδφηεζε κέζσ ηεο ΔΚΣ θαη ησλ άιισλ πξνγξακκάησλ ηνπ επξσζπζηήκαηνο.
Σα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κέζσ ησλ πην πάλσ πξνγξακκάησλ πεξηιακβάλνπλ

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ηίηινπο, δάλεηα πειαηψλ, θαιπκκέλα ζηεγαζηηθά νκφινγα θιπ θαη βαζίδνληαη ζε θαλφλεο πνπ δηέπνπλ
ηνπο ειάρηζηνπο φξνπο επηιεμηκφηεηαο θαζψο θαη ην πνζνζηφ πεξηθνπψλ (haircut) πνπ εθαξκφδεηαη ζηα ζηνηρεία
ελεξγεηηθνχ απφ ηελ ΔΚΣ θαη ΚΣΚ.

εκεηψλεηαη φηη ην πξφγξακκα θαιπκκέλσλ ζηεγαζηηθψλ νκνιφγσλ αθνξά εθδφζεηο

πνπ δηελεξγήζεθαλ κεηαμχ 2008-2011 κε ζπλνιηθή αμία ελεξγεηηθνχ χςνπο €3,5 δηζ. κε εμαζθάιηζε ρξεκαηνδφηεζεο
χςνπο €3,1 δηζ..
Σνλίδνπκε φηη, θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011, ε ζπλνιηθή ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Οκίινπ κέζσ δηάθνξσλ πξνγξακκάησλ ηεο
ΔΚΣ θαη ηνπ επξσζπζηήκαηνο αλήιζε ζηα €9,3 δηζ. (ή 27,5% επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ ηζνινγηζκνχ). H ρξεκαηνδφηεζε απηή
είλαη θαιπκκέλε κε ηελ ελερπξίαζε ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ηεο. εκεηψλεηαη φηη θαηά ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ν κηινο είρε
επίζεο ρξεκαηνδφηεζε βάζεη ζπκβνιαίσλ επαλαγνξάο (repos) κε ηξίηα κέξε χςνπο €663 εθ.
Ζ ξεπζηφηεηα πνπ ιακβάλεη ν κηινο απφ ηελ ΔΚΣ θαη ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ επξσζπζηήκαηνο κπνξεί λα επεξεαζηεί
απφ αιιαγέο ζηνπο ζρεηηθνχο θαλφλεο, φπσο αλάκεζα ζε άιια, πεξηθνπέο (haircuts) πνπ εθαξκφδνληαη ζε εμαζθαιηζκέλεο
αμίεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Δάλ ε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Οκίινπ κεησζεί, ηφηε ε ρξεκαηνδφηεζε πνπ ζα
κπνξνχζε λα ιάβεη ν κηινο ζα είλαη αληηζηνίρσο κεησκέλε. Δπηπξφζζεηα, εάλ ε ΔΚΣ θαη ε ΚΣΚ αλαζεσξήζνπλ ηηο
απαηηήζεηο ηνπο γηα ηηο παξερφκελεο ζε απηέο εμαζθαιίζεηο ή απμήζνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηε δηαβάζκηζε ησλ
αμηψλ πνπ παξέρνληαη σο εμαζθάιηζε ή ε δηαβάζκηζε ησλ δηαζέζηκσλ αμηψλ κεησζεί (πεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαβάζκηζεο
θπβεξλεηηθψλ θαη εηαηξηθψλ νκνιφγσλ πνπ δηαζέηεη ν κηινο), έηζη ψζηε ηα ζπγθεθξηκέλα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα λα κελ
γίλνληαλ απνδεθηά σο παξερφκελε εμαζθάιηζε, ηα θφζηε ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Οκίινπ ζα κπνξνχζαλ λα απμεζνχλ
ζεκαληηθά θαη ζα πεξηνξηδφηαλ ε πξφζβαζε ζε ξεπζηφηεηα.
Δπηπιένλ, είλαη αζαθέο γηα πφζν θαηξφ ε ΔΚΣ ζα παξέρεη απεξηφξηζηε πξφζβαζε ζε βξαρππξφζεζκεο ζπκβάζεηο
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επαλαγνξάο (repos), θαζεζηψο πνπ είλαη ζε ηζρχ ζήκεξα. ε πεξίπησζε πνπ απηφ ζηακαηήζεη λα ηζρχεη, ή αλ αιιάμνπλ νη
φξνη πνπ ε ελ ιφγσ πξφζβαζε πξνζθέξεηαη, θαηά ηξφπν πνπ νπζησδψο ζα δεκηψλεη ηνλ κηιν, απηφ ζα κπνξνχζε λα
επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ πξφζβαζε ηνπ ζε ξεπζηφηεηα θαη λα απμήζεη ην θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο ζεκαληηθά. Δπηπξφζζεηα,
θπβεξλεηηθέο ελέξγεηεο θαη ελέξγεηεο απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ηεο ξεπζηφηεηαο δπλαηφλ λα κελ
είλαη επαξθείο ή λα δηαθνπνχλ θαη σο εθ ηνχηνπ ν κηινο δπλαηφλ λα κελ είλαη ζε ζέζε λα εμαζθαιίζεη ηελ απαξαίηεηε
ξεπζηφηεηα.
ε πεξίπησζε πνπ ν κηινο δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα ιάβεη ηε ξεπζηφηεηα ζηελ αγνξά κε ηελ παξνπζίαζε ηεο θαηάιιειεο
εμαζθάιηζεο πξνο ηηο Κεληξηθέο Σξάπεδεο θαη ηελ ΔΚΣ ή εάλ ππάξρεη κηα ζεκαληηθή κείσζε ή αθχξσζε ζηελ ζηήξημε
ξεπζηφηεηαο πνπ παξέρεηαη ζην ζχζηεκα απφ ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηηο θεληξηθέο αξρέο, ν κηινο κπνξεί λα αληηκεησπίζεη
απμαλφκελεο δπζθνιίεο ζηελ παξνρή ξεπζηφηεηαο ζηελ αγνξά ή/θαη απμεκέλα θφζηε γηα ηελ παξνρή ηέηνηαο ξεπζηφηεηαο,
έρνληαο επηπηψζεηο ζηηο εξγαζίεο, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζεκεηψλεηαη φηη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Σξάπεδαο έιαβε επηζηνιή απφ ην Τπνπξγείν
Οηθνλνκηθψλ ζηηο 27 Απξηιίνπ, 2012, βάζεη ηεο νπνίαο ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία επηβεβαίσζε ηελ δέζκεπζή ηεο γηα
παξαρψξεζε ηεο αλαγθαίαο ζηήξημεο πξνο ηελ Σξάπεδα γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ξεπζηφηεηαο, θεξεγγπφηεηαο
θαη θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ψζηε ε Σξάπεδα λα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί σο δξψζα ιεηηνπξγηθή επηρείξεζε. ε ζπλέρεηα ηεο
πην πάλσ επηζηνιήο, ζηηο 17 Μαΐνπ 2012 εθδφζεθε ην Γηάηαγκα ην νπνίν πξνλνεί ηελ αλαδνρή απφ ηελ θππξηαθή
θπβέξλεζε ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο ηεο έθδνζεο θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο χςνπο €1,8 δηζ. γηα ηελ ελίζρπζε ηεο
θεθαιαηαθήο βάζεο ηεο θάηη πνπ αλακέλεηαη λα εληζρχζεη επίζεο ηε ξεπζηφηεηα ηνπ Οκίινπ.
Κίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έθζεζε ηνπ Οκίινπ ζηηο δηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο
Ηζηνξηθά θαη θπξίσο ηα ηειεπηαία ρξφληα, ν κηινο εθάξκνδε πνιηηηθή ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπ εηαηξεηψλ θαη
εξγαζηψλ εθηφο Κχπξνπ, ζηα πιαίζηα ηεο επέθηαζεο ζην εμσηεξηθφ θαη ζηελ βέιηηζηε ρξήζε ησλ θεθαιαίσλ θαη κεξηθήο
δηαζπνξάο ησλ θηλδχλσλ.
Απηή ε πνιηηηθή δχλαηαη λα εκπεξηέρεη θηλδχλνπο ζε πεξίπησζε νηθνλνκηθήο θξίζεο ή ζπλαθψλ αθξαίσλ γεγνλφησλ ζηηο
ρψξεο φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ν κηινο θαη ελδερνκέλσο λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηελ αμία απηψλ ησλ
ρξεκαηνδνηήζεσλ.
Δπίζεο είλαη πηζαλφλ νη επνπηηθέο αξρέο φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ν κηινο λα επηβάινπλ πεξηνξηζκνχο φζνλ αθνξά ηελ
κεηαθνξά θεθαιαίσλ εληφο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ ή θαη λα ππνρξεψζνπλ λα ππάξρνπλ πςειά ξεπζηά δηαζέζηκα ζε
απηέο κε αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηηο εξγαζίεο, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ.

Κίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα ηνπ Οκίινπ θαη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο θεθαιαηαθήο
επάξθεηαο φπσο νξίδνληαη απφ ηηο αξκφδηεο επνπηηθέο αξρέο
Ζ θεθαιαηαθή επάξθεηα ηνπ Οκίινπ παξαθνινπζείηαη κε βάζε ηνπο θαλνληζκνχο πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή
Σξαπεδηθήο Δπνπηείαο φπσο απηνί πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ. Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2006, ε
Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ εμέδσζε ηελ Οδεγία γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ θαη ησλ κεγάισλ
ρξεκαηνδνηηθψλ αλνηγκάησλ (“Βαζηιεία ΗΗ”), πηνζεηψληαο έηζη ηηο πξφλνηεο ηεο ζρεηηθήο νδεγίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Σν Γεθέκβξην ηνπ 2010, ε Δπηηξνπή Σξαπεδηθήο Δπνπηείαο ηεο Βαζηιείαο δεκνζίεπζε ην πιαίζην ηεο ζπλζήθεο ηεο
Βαζηιείαο III ην νπνίν παξνπζηάδεη ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ θαλνληζκψλ θεθαιαίνπ θαη
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ξεπζηφηεηαο κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ελφο πην αλζεθηηθνχ ηξαπεδηθνχ ηνκέα. Ζ ζπλζήθε ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ βξίζθεηαη ζηε
δηαδηθαζία πηνζέηεζήο ηεο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κέζσ ηεο λέαο νδεγίαο γηα ηηο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο, CRD IV, ε
νπνία ζηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα κεηαθεξζεί ζηε λνκνζεζία ηεο Κχπξνπ, θαζψο θαη κέζσ Καλνληζκνχ, ν νπνίνο ζα έρεη
απεπζείαο ηζρχ ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
χκθσλα κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ Οκίινπ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011, νη δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηνπ Οκίινπ
ήηαλ αξθεηά ρακειφηεξνη απφ ηα εζσηεξηθά φξηα πνπ ζέηεη ν κηινο θαη απφ ην ειάρηζην φξην πνπ απαηηεί ε ΚΣΚ βάζεη ηεο
ζρεηηθήο Οδεγίαο. Ο κηινο ζηνρεχεη φπσο κε ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Κεθαιαηαθήο Δλίζρπζεο πνπ έρεη
θαηαηεζεί ζηελ ΚΣΚ (ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ δηελεξγείηαη ε παξνχζα έθδνζε), ηε κειινληηθή θεξδνθνξία θαη ηελ
απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ ζηαζκηζκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ λα είλαη ζε ζέζε λα θαιχςεη ηνπο ειάρηζηνπο
απαηηνχκελνπο δείθηεο ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα.
Σνλ Ηνχιην ηνπ 2011, ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ ηξνπνπνίεζε ηελ Οδεγία ηεο γηα ηνλ Τπνινγηζκφ ησλ Κεθαιαηαθψλ
Απαηηήζεσλ θαη ησλ Μεγάισλ Υξεκαηνδνηηθψλ Αλνηγκάησλ, εηζάγνληαο δείθηε ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηα Κχξηα Βαζηθά Ίδηα
Κεθάιαηα (Core Tier 1 capital). Σν ειάρηζην φξην ηνπ δείθηε έρεη θαζνξηζηεί ζην 8% πιένλ πξνζαχμεζεο, ε νπνία
ππνινγίδεηαη κε βάζε ην πνζνζηφ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Οκίινπ έλαληη ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο
ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. Μέρξη ηηο 30 Γεθεκβξίνπ 2012 ν ζπληειεζηήο πξνζαχμεζεο θαζνξίζηεθε ζην κεδέλ. Ζ Οδεγία
παξέρεη κεηαβαηηθή πεξίνδν κέρξη θαη ην 2014 γηα ηε ζηαδηαθή αχμεζε ηνπ ειάρηζηνπ νξίνπ ηνπ δείθηε Κχξησλ Βαζηθψλ
Ηδίσλ Κεθαιαίσλ. Οη απαηηνχκελνη δείθηεο βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ζπλνιηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαζνξίζηεθαλ ζε 9,5%
θαη 11,5% αληίζηνηρα. Δπηπξφζζεηα, ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ κπνξεί λα επηβάιεη ηε δηαηήξεζε επηπξφζζεησλ
θεθαιαίσλ γηα θηλδχλνπο πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηνλ Ππιψλα Η ζχκθσλα κε ηελ εζσηεξηθή δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο
επάξθεηαο θεθαιαίσλ.
Ζ δηαηήξεζε απφ ηνλ κηιν ησλ δεηθηψλ θεθαιαηαθήο επάξθεηαο γηα ηνλ ίδην θαη ηηο ζπγαηξηθέο ηνπ (πνπ είλαη
επνπηεπφκελα ηδξχκαηα) ελδέρεηαη λα επεξεαζζεί απφ πνιινχο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δείθηε ησλ
ζηαζκηζκέλσλ έλαληη θηλδχλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Οκίινπ. Πεξαηηέξσ, ν δείθηεο ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηνπ
Οκίινπ ζα επεξεαζζεί άκεζα απφ ηα απνηειέζκαηα κεηά απφ θφξνπο (θαη σο απνηέιεζκα απφ ην χςνο ησλ ηδίσλ
θεθαιαίσλ ηνπ Οκίινπ), ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα επεξεαζηνχλ αλάκεζα ζε άιια, απφ ηελ κεγαιχηεξε ηεο
αλακελφκελεο επηδείλσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ θαη, σο απνηέιεζκα, λα νδεγήζνπλ ζε απνκεηψζεηο ζηνηρείσλ ηνπ
ελεξγεηηθνχ ηεο θαη πξνβιέςεηο. Ο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο κπνξεί επίζεο λα επεξεαζηεί απφ αιιαγέο ζηνπο
δείθηεο ζηάζκηζεο θεθαιαίνπ γηα ηα δηάθνξα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ζηελ πεξίπησζε πνπ απηά ππνζηνχλ
αιιαγέο ζηελ πηζηνιεπηηθή δηαβάζκηζε απφ ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο, απνκείσζε αμίαο, θαζπζηεξήζεηο ζηελ εμππεξέηεζε
θαη άιινπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνπο ζρεηηθνχο δείθηεο. Ζ Σξάπεδα ππνρξενχηαη απφ ηηο αξκφδηεο επνπηηθέο
αξρέο ηεο Κχπξνπ θαη άιισλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο ε Σξάπεδα αλαπηχζζεη δξαζηεξηφηεηα ππνθείκελε ζην θαλνληζηηθφ
πιαίζην θαη επνπηεία ηνπο, λα δηαηεξεί επαξθέο θεθάιαην. Ζ Σξάπεδα ππφθεηηαη ζηνλ θίλδπλν λα κελ έρεη επαξθείο πεγέο
θεθαιαίνπ, ψζηε λα πιεξνί ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο.
Δπηπξνζζέησο, ηα εθαξκνδφκελα θαηψηαηα φξηα θεθαιαηαθήο επάξθεηαο κπνξεί ζην κέιινλ λα απμεζνχλ ή/θαη κπνξεί λα
αιιάμεη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εθαξκφδνληαη ζήκεξα νη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο.
Ζ ελδερφκελε επηδείλσζε ηεο πηζησηηθήο πνηφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ Οκίινπ ελδέρεηαη λα είλαη
κεγαιχηεξε ηεο αλακελφκελεο θαη λα δεκηνπξγήζεη ηελ αλάγθε γηα πξφζζεηα επνπηηθά θεθάιαηα. Ζ απνηειεζκαηηθή
δηαρείξηζε ηνπ επνπηηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ Οκίινπ είλαη ζεκαληηθή γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηελ
νξγαληθή ηνπ αλάπηπμε θαη ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ.
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Οπνηαδήπνηε αιιαγή πνπ πεξηνξίδεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο Σξάπεδαο λα δηαρεηξηζηεί ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο θαη ηηο πεγέο
επνπηηθψλ θεθαιαίσλ απνηειεζκαηηθά (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ επί παξαδείγκαηη ησλ κεηψζεσλ ζηα έζνδα θαη ζηα κε
δηαλεκφκελα θέξδε ιφγσ δηαγξαθψλ ή γηα άιινπο ιφγνπο, ησλ απμήζεσλ ζε ζηαζκηζκέλα έλαληη θηλδχλσλ ζηνηρεία
ελεξγεηηθνχ, θαζπζηεξήζεσλ ζηε δηάζεζε θάπνησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή αδπλακία ζπκκεηνρήο ζε θνηλνπξαθηηθά
δάλεηα ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο ή γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν ή ζηελ πξφζβαζε ζε πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο) ζα
κπνξνχζαλ λα έρνπλ ζεκαληηθή αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Σξάπεδαο θαη ζηε θεθαιαηαθή ηεο βάζε απφ
άπνςε επνπηηθψλ θεθαιαίσλ.
Τπάξρεη ν θίλδπλνο ε Σξάπεδα λα κελ κπνξεί λα αληιήζεη φιν ην θεθάιαην πνπ ρξεηάδεηαη γηα ζπκκφξθσζε κε ηηο
ειάρηζηεο επνπηηθέο απαηηήζεηο ή κε ηπρφλ απμεκέλεο επνπηηθέο απαηηήζεηο ιφγσ πηζαλψλ δεκηψλ απφ ην ραξηνθπιάθην
ρξεκαηνδνηήζεσλ ηεο ή απνκεηψζεσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Οκνιφγσλ Διιεληθνχ
Γεκνζίνπ πνπ θαηέρεη ζην ραξηνθπιάθην. Δάλ ε Σξάπεδα δελ κπνξεί λα αληιήζεη ην αλαγθαίν θεθάιαην, κπνξεί λα
ρξεηαζηεί λα κεηψζεη πεξαηηέξσ ην πνζφ ησλ ζηαζκηζκέλσλ έλαληη θηλδχλσλ ζηνηρείσλ, θαη λα πξνβεί ζε δηάζεζε θχξησλ
θαη κε θχξησλ ηνκέσλ ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ην νπνίν κπνξεί λα κελ ζπκβεί εγθαίξσο ή λα επηηεπρζεί ζε
κε ηθαλνπνηεηηθή ηηκή.
πσο αλαθνηλψζεθε ζηηο 9 Γεθεκβξίνπ 2011, ν κηινο ππνβιήζεθε ζε θεθαιαηαθή άζθεζε ηεο Δπξσπατθήο Σξαπεδηθήο
Αξρήο (ΔΣΑ) ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Κχπξνπ. Ο ζηφρνο ηεο θεθαιαηαθήο άζθεζεο ε νπνία δηελεξγήζεθε
ζε 71 επξσπατθέο ηξάπεδεο ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο έθηαθηνπ θαη πξνζσξηλνχ θεθαιαηαθνχ απνζέκαηνο (capital buffer) γηα
ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλεζπρίαο ησλ αγνξψλ γηα ηελ έθζεζε ησλ ηξαπεδψλ ζε θπβεξλεηηθφ ρξένο θαη ησλ ινηπψλ
πηζησηηθψλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην δπζκελέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. πγθεθξηκέλα, απαηηείηαη ε εμαζθάιηζε απφ
ηηο ηξάπεδεο δείθηε Κχξησλ Βαζηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (Core Tier 1) χςνπο 9% κέρξη ην ηέινο Ηνπλίνπ 2012. Ζ θεθαιαηαθή
άζθεζε δηελεξγήζεθε ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ηζνινγηζκφ 30 Ηνπλίνπ 2011 θαη ηηο ηηκέο αγνξάο θξαηηθψλ νκνιφγσλ ζηηο 30
επηεκβξίνπ 2011.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θεθαιαηαθήο άζθεζεο πξνέθπςε φηη ην επηπξφζζεην θεθαιαηαθφ έιιεηκκα έσο ην ηέινο Ηνπλίνπ
2012 γηα ηελ Σξάπεδα αλέξρεηαη ζηα €1,971 εθ. Ζ ΔΣΑ ζθνπεχεη λα ππνινγίζεη κεηαηξέςηκα αμηφγξαθα (contingent
convertibles), ηα νπνία δχλαληαη λα απνξξνθήζνπλ πηζαλέο ελδερφκελεο δεκηέο, σο απνδεθηά γηα ην θεθαιαηαθφ πεξηζψξην
πξνζηαζίαο. Ζ Σξάπεδα έρεη ήδε εθδψζεη, θαηά ην 2011, Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ (ΜΑΔΚ) χςνπο
€65 εθ. ηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ δείθηε βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ (Tier 1 ratio) θαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
απνξξνθήζνπλ πηζαλέο ελδερφκελεο δεκηέο. Ζ Σξάπεδα πξνηίζεηαη λα ιάβεη κέηξα κέρξη ην ηέινο Ηνπλίνπ 2012 ψζηε λα
ηεξεί ην δείθηε θπξίσλ βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζην 9% θαη, γηα ην ζθνπφ απηφ, έρεη, απφ ηηο 20 Ηαλνπαξίνπ 2012,
ππνβάιεη ζρέδην ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ. ην ζρέδην απηφ ε Σξάπεδα έρεη θαζνξίζεη ηηο δηάθνξεο ελέξγεηεο ζηηο
νπνίεο ζα πξνβεί γηα ηελ επίηεπμε ηνπ απαηηνχκελνπ ζηφρνπ ηνπ 9% κε ην νπνίν ζηνρεχεηαη φπσο ην θεθαιαηαθφ έιιεηκκα
θαιπθζεί κέρξη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2012. Σν ζρέδην απηφ είρε ιάβεη ππφςε ηα απνηειέζκαηα ηεο πην πάλσ θεθαιαηαθήο
άζθεζεο θαζψο θαη ηελ εθηίκεζε γηα πεξαηηέξσ θεθαιαηαθέο αλάγθεο βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Γ‟ ηξηκήλνπ θαη ησλ
αλακελφκελσλ απνηειεζκάησλ ηνπ Γ‟ ηξηκήλνπ ηνπ 2011 θαη ηνπ Α‟ εμακήλνπ ηνπ 2012. Σν ζρέδην πεξηιακβάλεη δηάθνξεο
ελέξγεηεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο άληιεζεο λένπ θεθαιαίνπ θαη ηεο αληαιιαγήο αμηνγξάθσλ (βάζεη ηνπ παξφληνο
Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ) θαη ηεο πψιεζεο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη έρεη εγθξηζεί απφ ηηο αξκφδηεο επνπηηθέο αξρέο νη
νπνίεο θαη ζα παξαθνινπζνχλ ηελ πινπνίεζή ηνπ.
ε πεξίπησζε πνπ ν κηινο ρξεηαζηεί λα εληζρχζεη ηελ θεθαιαηαθή ηνπ ζέζε, ελδέρεηαη λα κελ είλαη δπλαηφλ λα αληιήζεη
επηπιένλ θεθάιαηα πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θεθαιαίσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θεθαιαηαθήο ελίζρπζεο (βι. παξάγνληα
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θηλδχλνπ «Κίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ελδερφκελε απνηπρία ηεο Σξάπεδαο λα ζπκπιεξψζεη φια ηα ζηνηρεία πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζην πξφγξακκα θεθαιαηαθήο ελίζρπζεο») απφ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο ή λα δηαζέζεη θάπνηα απφ
ηα πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεία πξνο κείσζε ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ.
Οπνηαδήπνηε απνηπρία ηνπ Οκίινπ λα δηαηεξεί ηνπο ειάρηζηνπο επνπηηθνχο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ελδέρεηαη λα
νδεγήζεη ζε δηνηθεηηθέο πξάμεηο ή άιιεο θπξψζεηο νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ ζεκαληηθά αξλεηηθή επίδξαζε ζηα
ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα, ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπ. Απηφ ελδερνκέλσο λα νδεγήζεη ζηελ
ελεξγνπνίεζε κεραληζκψλ θξαηηθήο ζηήξημεο (βι. παξάγνληα θηλδχλνπ «Ζ παξνρή ζηήξημεο απφ ηελ θππξηαθή θπβέξλεζε
ζα έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηνλ έιεγρν ηεο Σξάπεδαο, ζηε δηαρείξηζε ησλ θεθαιαίσλ ηεο θαη ζηελ νηθνλνκηθή ηεο
θαηάζηαζε»), γεγνλφο ην νπνίν, ζην βαζκφ πνπ ε ζηήξημε παξέρεηαη ππφ κνξθή λένπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, κεηψλεη (dilute)
επίζεο ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ ππφινηπσλ κεηφρσλ. Δπηπιένλ, δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί ε πηζαλφηεηα άληιεζεο
επηπξφζζεησλ θεθαιαίσλ πνπ ηπρφλ απαηηεζνχλ ζην κέιινλ, ζε ηηκή ρακειφηεξε απφ ηελ ηηκή ηεο παξνχζαο έθδνζεο
Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο.
ην ζεκείν απηφ ζεκεηψλεηαη ε επηζηνιή απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ εκεξνκελίαο 27 Απξηιίνπ, 2012 πνπ αλαθέξεηαη
πην πάλσ. Βιέπε επίζεο ηε ζρεηηθή αλαθνξά ζηελ Έθζεζε ησλ Διεγθηψλ επί ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
γηα ην έηνο 2011 (Έκθαζε Θέκαηνο).
Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη ζηηο 17 Μαΐνπ 2012 εθδφζεθε ην ζρεηηθφ Γηάηαγκα ην νπνίν θαζηζηά ζπγθεθξηκέλε ηε κνξθή
θξαηηθήο ζηήξημεο ζην παξφλ ζηάδην. πγθεθξηκέλα πξνλνεί ηελ αλαδνρή απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία ησλ Γηθαησκάησλ
Πξνηίκεζεο ηεο έθδνζεο θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο χςνπο €1,8 δηζ. γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο βάζεο ηεο . Ζ ηηκή
απφθηεζεο ησλ αδηάζεησλ λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία αλέξρεηαη ζηα €0,10 πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ηηκή
άζθεζεο ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο.
Κίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ελδερφκελε απνηπρία ηεο Σξάπεδαο λα ζπκπιεξψζεη φια ηα ζηνηρεία πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζην πξφγξακκα θεθαιαηαθήο ελίζρπζεο
Σν πξφγξακκα θεθαιαηαθήο ελίζρπζεο ηνπ Οκίινπ πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά ελεξγεηψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε πξνζθνξά γηα
εζεινληηθή αληαιιαγή ησλ Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ, ε έθδνζε λένπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαζψο θαη ε κείσζε θαη δηαρείξηζε
ηεο έθζεζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ Οκίινπ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ.
Ζ επηηπρία ησλ πην πάλσ πξνζθνξψλ ππφθεηηαη ζε δηάθνξεο εθηηκήζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπλζεθψλ ζηελ
αγνξά. Ζ έθδνζε θνηλψλ κεηνρψλ κέζσ έθδνζεο Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο ππέξ ησλ πθηζηάκελσλ κεηφρσλ ή/θαη πξνο
ηξίηα κέξε θαη ε εζεινληηθή αληαιιαγή ησλ Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ κε κεηνρέο ή/θαη Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ
δπλαηφλ λα κελ θαιπθζνχλ πιήξσο θαη ε Σξάπεδα δπλαηφλ λα κελ αληιήζεη ηα απαξαίηεηα θαζαξά θεθάιαηα ηα νπνία
είλαη αλαγθαία γηα λα ελδπλακψζνπλ ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα θαη ηνπο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηνπ Οκίινπ. Δάλ δελ
θαηαζηεί δπλαηφ γηα ηελ Σξάπεδα λα αληιήζεη επηπιένλ θεθάιαην απφ ηηο αγνξέο ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα θεθαιαηαθήο
ελίζρπζεο θαη εάλ ν κηινο δελ πιεξνί ηνπο επνπηηθνχο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, ηφηε δπλαηφλ λα επηζπκβεί
Γεγνλφο Έθηαθηεο Αλάγθεο Κεθαιαίνπ θαη αλαγθαζηηθή κεηαηξνπή ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ
Κεθαιαίνπ χςνπο €65 εθ. έθδνζεο 2011 (ηα νπνία ζην παξφλ ζηάδην είλαη κέξνο ησλ Βαζηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ) ζε
ζπλήζεηο κεηνρέο σο νη φξνη έθδνζεο ησλ ΜΑΔΚ. Δάλ ν κηινο δελ είλαη ζε ζέζε λα θαιχςεη ην απαηηνχκελν επηπξφζζεην
θεθάιαην ή έιιεηκκα κέζσ ησλ θεξδψλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ή άιισλ ελεξγεηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο
απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ησλ ζηαζκηζκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηεο δηάζεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απηφ
ζα επεξεάζεη αξλεηηθά ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή ηνπ ζέζε θαη ηα ιεηηνπξγηθά ηνπ απνηειέζκαηα θαη ζα θαηαζηεί
αλαγθαία θξαηηθή ζηήξημε ηνπ Οκίινπ (βι. παξάγνληεο θηλδχλνπ «Ζ παξνρή ζηήξημεο απφ ηελ θππξηαθή θπβέξλεζε ζα έρεη
ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηνλ έιεγρν ηεο Σξάπεδαο, ζηε δηαρείξηζε ησλ θεθαιαίσλ ηεο θαη ζηελ νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε»
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θαη άιινπο ζπλαθείο παξάγνληεο θηλδχλνπ). Δπηπιένλ, ζην βαζκφ πνπ ε ζηήξημε παξέρεηαη ππφ κνξθή λένπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ, απηφ κεηψλεη (dilute) επίζεο ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ ππφινηπσλ κεηφρσλ. Σέινο, δελ κπνξεί λα
απνθιεηζηεί ε πηζαλφηεηα άληιεζεο επηπξφζζεησλ θεθαιαίσλ πνπ ηπρφλ απαηηεζνχλ ζην κέιινλ, ζε ηηκή ρακειφηεξε απφ
ηελ ηηκή ηεο παξνχζαο έθδνζεο Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο.
Δπηπιένλ, ε δπλαηφηεηα ηεο Σξάπεδαο λα αληιήζεη θεθάιαηα κε βάζε ην πξφγξακκα θεθαιαηαθήο ελίζρπζεο ελδερνκέλσο
λα εμαξηεζεί απφ ηελ εμαζθάιηζε, απφ ηελ πιεπξά ησλ επελδπηψλ:
(α) άδεηαο απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα γηα ζπκκεηνρή κε πνζνζηφ άλσ ηνπ 10% ζε ηξάπεδα πνπ θαηέρεη άδεηα ιεηηνπξγίαο
απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα θαη
(β) εμαίξεζεο απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο Κχπξνπ απφ ηελ ππνρξέσζε δηελέξγεηαο δεκφζηαο πξφηαζεο πξνο φινπο
ηνπο θαηφρνπο κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο κεηά απφ αχμεζε/απφθηεζε ζπκκεηνρήο πνπ ηζνχηαη ή ππεξβαίλεη ην 30% ηνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο.
ην ζεκείν απηφ ζεκεηψλεηαη φηη ζηηο 17 Μαΐνπ 2012 εθδφζεθε ην ζρεηηθφ Γηάηαγκα ην νπνίν θαζηζηά ζπγθεθξηκέλε ηε
κνξθή θξαηηθήο ζηήξημεο ζην παξφλ ζηάδην. πγθεθξηκέλα, πξνλνεί ηελ αλαδνρή απφ ηελ θππξηαθή θπβέξλεζε ησλ
Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο ηεο έθδνζεο θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο χςνπο €1,8 δηζ. γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο βάζεο
ηεο. Ζ ηηκή απφθηεζεο ησλ αδηάζεησλ λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία αλέξρεηαη ζηα €0,10 πνπ αληηζηνηρεί
ζηελ ηηκή άζθεζεο ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο.
Ζ Σξάπεδα ππφθεηηαη ζε αζθήζεηο πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ ζε ζπλερή βάζε
Αζθήζεηο πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαιχνπλ ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν, έρνπλ δεκνζηεπζεί θαη αλακέλεηαη λα
ζπλερίζνπλ λα δεκνζηεχνληαη απφ εζληθνχο θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο φπσο ΓΝΣ, ΔΚΣ θαη άιινπο.
Βάζεη ησλ αζθήζεσλ απηψλ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ κειινληηθά πεξαηηέξσ θεθαιαηαθέο αλάγθεο.
εκεηψλεηαη επίζεο φηη ηπρφλ απψιεηα εκπηζηνζχλεο πξνο ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν απφ ηελ δεκνζηνπνίεζε ησλ
απνηειεζκάησλ ησλ αζθήζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ ηξάπεδα ή ην θππξηαθφ θαη ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ή απφ ηελ
αληίιεςε ζηελ αγνξά φηη νη αζθήζεηο δελ είλαη αξθεηά απζηεξέο κπνξεί λα έρνπλ αξλεηηθή επίδξαζε ζηε ιεηηνπξγία θαη ηελ
ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Σξάπεδαο.
Πεξαηηέξσ ππνβάζκηζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ Οκίινπ κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηελ πξφζβαζε ζε αγνξέο
θεθαιαίνπ θαη αληηζπκβαιιφκελνπο θαζψο θαη λα απμήζεη ηα έμνδα δαλεηζκνχ θαη ηηο απαηηνχκελεο εγγπήζεηο πνπ
ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο παξέρεη ν κηινο ζε ζπλαιιαγέο ηνπ κε αληηζπκβαιιφκελνπο
Ο κηινο αμηνινγείηαη ζε ηαθηηθή βάζε απφ δηεζλείο νίθνπο αμηνιφγεζεο. Απφ ηνλ Μάην ηνπ 2010, έρεη ππνζηεί ζεηξά
ππνβαζκίζεσλ πνπ πεγάδεη θπξίσο απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα θαζψο θαη απφ ηηο πνιιαπιέο ππνβαζκίζεηο
ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Κχπξνπ. Καηά ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, νη
καθξνπξφζεζκεο αμηνινγήζεηο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ Οκίινπ, ζχκθσλα κε ηνπο δηεζλείο νίθνπο Moody‟s
Investors Services Inc είλαη Β3 (κε εμειηζζφκελν (developing) νξίδνληα), ελψ απφ ηελ Fitch Rating Ltd είλαη BB+ (ππφ
αλαζεψξεζε γηα πηζαλή ππνβάζκηζε).
Οη αμηνινγήζεηο ησλ ελ ιφγσ νίθσλ βαζίδνληαη ζε έλαλ αξηζκφ παξαγφλησλ, φπσο ηελ θεξδνθνξία ηνπ Οκίινπ, ηηο
επελδχζεηο ηνπ θαη ηελ θεθαιαηαθή ηνπ επάξθεηα, θαζψο θαη ζε παξάγνληεο πνπ δελ ειέγρνληαη εμ νινθιήξνπ απφ ηνλ
κηιν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπλζεθψλ πνπ επεξεάδνπλ ηνλ θιάδν ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ ελ γέλεη.
Γεδνκέλσλ ησλ δπζκελψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηνλ θιάδν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ
ρξεκαηαγνξψλ γεληθφηεξα, ηδηαίηεξα ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Κχπξν, δελ κπνξεί λα ππάξμεη δηαβεβαίσζε φηη ν κηινο ζα
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δηαηεξήζεη ηηο ησξηλέο αμηνινγήζεηο. Δπηπιένλ, ε Standard & Poor‟s έρεη κεηψζεη ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο Κχπξνπ
ζε ¨ΒΒ+¨ ελψ ε Moody‟s θαη ε Fitch έρνπλ αμηνινγήζεη ηελ Κχπξν κε, ¨Ba1¨ θαη ¨BBB¨ αληίζηνηρα.

Οη αμηνινγήζεηο

παξνπζηάδνληαη κε αξλεηηθφ νξίδνληα. Μηα πεξαηηέξσ ππνβάζκηζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο Κχπξνπ ζα κπνξνχζε
λα νδεγήζεη ζε πεξαηηέξσ ππνβαζκίζεηο ηνπ Οκίινπ.
Σπρφλ αδπλακία ηνπ Οκίινπ λα δηαηεξήζεη ηελ πηζηνιεπηηθή ηνπ ηθαλφηεηα ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ
αληαγσληζηηθή ζέζε ηνπ, έρνληαο ζαλ απνηέιεζκα ν κηινο λα εηζέξρεηαη ζε πην δχζθνιεο αληηζηαζκηζηηθέο ζπλαιιαγέο
θαη λα απμάλεη ην θφζηνο δαλεηζκνχ ή λα πεξηνξίδεη ηελ πξφζβαζε ζηηο αγνξέο θεθαιαίσλ ή θαη ηε δπλαηφηεηα
ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ. Οπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ ππνβάζκηζε ζα κπνξνχζε επίζεο λα ελεξγνπνηήζεη ηελ απαίηεζε γηα ηελ
παξνρή πξφζζεησλ εμαζθαιίζεσλ γηα ζπκβάζεηο παξάγσγσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ θαη γηα ινηπέο εμαζθαιηζκέλεο
πξάμεηο ρξεκαηνδφηεζεο, θαη ηα αληηζπκβαιιφκελα κέξε ηεο Σξάπεδαο λα κελ είλαη πιένλ πξφζπκα λα ζπλάςνπλ
ζπκβάζεηο αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ κε ηελ Σξάπεδα.
Δπνκέλσο, ππνβάζκηζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηελ
νηθνλνκηθή ζέζε θαη ηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη αμηνινγήζεηο πνπ γίλνληαη απφ ηνπο νίθνπο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο πηζαλφλ λα κελ δίλνπλ
νινθιεξσκέλε εηθφλα αθνχ ελδέρεηαη λα κελ ζπκπεξηιακβάλνπλ φινπο ηνπο δπλεηηθνχο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε
δνκή, ηελ αγνξά θαζψο θαη ηνπο ινηπνχο θηλδχλνπο πνπ επεμεγήζεθαλ πην πάλσ. Οη αμηνινγήζεηο δελ είλαη ζχζηαζε γηα
αγνξά, πψιεζε ή δηαθξάηεζε ελφο ηίηινπ θαζψο επίζεο κπνξεί λα αλαζεσξεζνχλ, λα αλαζηαινχλ ή λα απνζπξζνχλ ζε
νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή θξηζεί απφ ηνλ/ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο.
Αβεβαηφηεηα φζνλ αθνξά ηε δηαλνκή κεξίζκαηνο ζηνπο θαηφρνπο κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο
Ζ ηειεπηαία ρξήζε ζηελ νπνία ε Σξάπεδα δηέλεηκε κεξίζκαηα ήηαλ ην 2010. Γελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί πξφβιεςε ή
εθηίκεζε ζε πνηα νηθνλνκηθή ρξήζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε δηαλνκή κεξίζκαηνο, δηφηη απηφ εμαξηάηαη απφ ηα κειινληηθά
ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ, ηελ θεθαιαηαθή ηνπ βάζε θαη ηηο επνπηηθέο απαηηήζεηο γηα ηνπο δείθηεο
θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο επηθξαηνχζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο.
Δμάιινπ, δελ κπνξεί λα απνθιεηζζεί νπνηαδήπνηε παξέκβαζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ γηα ηε κε δηαλνκή
κεξίζκαηνο παξά ηελ ελδερφκελε ζπκκφξθσζε ηνπ Οκίινπ κε ηηο απαηηήζεηο γηα ηνπο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο.
Δηδηθφηεξα ζεκεηψλεηαη φηη ην άξζξν 11(9) ηνπ Γηαηάγκαηνο αλαθέξεη φηη "Γελ επηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε κεξίζκαηνο
ζηνπο κεηφρνπο ηεο ηξάπεδαο".
Κίλδπλνο ζε ζρέζε κε ηελ πεξηνδηθή θαηαβνιή ηφθσλ ζηνπο θαηφρνπο αμηνγξάθσλ ηνπ Οκίινπ
χκθσλα κε ηνπο φξνπο έθδνζεο ησλ αμηνγξάθσλ ηνπ Οκίινπ, φπσο αλαθέξνληαη ζηα ελεκεξσηηθά δειηία θάζε έθδνζεο
(ηα νπνία είλαη δηαζέζηκα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Οκίινπ, βιέπε Δλφηεηα 4.22) ππάξρεη ν θίλδπλνο κε πιεξσκήο ηφθσλ ζηηο
πξνθαζνξηζκέλεο εκεξνκελίεο ζε πεξίπησζε πνπ δελ πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα ή επηζπκβνχλ ζπγθεθξηκέλα
γεγνλφηα. Βιέπε επίζεο άιινπο ζρεηηθνχο παξάγνληεο θηλδχλνπ.
εκεηψλεηαη επίζεο φηη ην άξζξν 11(11) ηνπ Γηαηάγκαηνο αλαθέξεη φηη:
"Απαγνξεχεηαη ε πιεξσκή νπνηνπδήπνηε ηφθνπ ή αλάθιεζε πξσηνβάζκησλ θαη δεπηεξνβάζκησλ θεθαιαίσλ εθηφο αλ ε ηξάπεδα
έρεη ιάβεη ηελ πξνγελέζηεξε έγθξηζε απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα θαη έρεη ζπκβνπιεπζεί ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή:
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Ννείηαη φηη εμαηξνχληαη θεθάιαηα πνπ είλαη ζπκβαηά κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ". εκεηψλεηαη πσο έρεη
ιεθζεί ε έγθξηζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ επί ησλ φξσλ έθδνζεο ησλ ΑΔΚ θαη θαη‟επέθηαζε εμαηξνχληαη απφ ηελ
παξαπάλσ απαγφξεπζε ηνπ Γηαηάγκαηνο. Θα πξέπεη βέβαηα λα ηεξνχληαη νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θαηαβνιή ηφθνπ,
φπσο πξνλνείηαη ζηνπο φξνπο έθδνζεο.
Κίλδπλνο απφ έληαζε αληαγσληζκνχ
Ο κηινο αληηκεησπίδεη ζεκαληηθφ αληαγσληζκφ ζηνπο ηνκείο δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπ ηφζν ζηελ Κχπξν φζν θαη ζην
εμσηεξηθφ. ηελ Κχπξν, ν αληαγσληζκφο πξνέξρεηαη, θπξίσο, απφ ηηο ινηπέο εκπνξηθέο ηξάπεδεο, ηηο ζπλεξγαηηθέο
πηζησηηθέο εηαηξείεο θαη ηακηεπηήξηα, ηηο ειιεληθέο θαη δηεζλείο ηξαπεδηθέο κνλάδεο νη νπνίεο πξνζθέξνπλ ζπλαθή πξντφληα
θαη ππεξεζίεο. Ζ έληαμε ηεο Κχπξνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε επηηξέπεη ζε ηξαπεδηθά ηδξχκαηα απφ ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηελ Κχπξν ρσξίο ηε ιήςε εηδηθήο άδεηαο απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ, γεγνλφο
πνπ έρεη εληείλεη ηνλ αληαγσληζκφ, ηδηαίηεξα κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ Δπξψ ζηελ Κχπξν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 1ε
Ηαλνπαξίνπ 2008.
ηελ Διιάδα, ν αληαγσληζκφο πξνέξρεηαη απφ ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο νη νπνίεο θαηέρνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, απφ ππνθαηαζηήκαηα πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ κε έδξα ρψξα κέινο
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη απφ ζπλεξγαηηθέο ηξάπεδεο.
Ζ είζνδνο λέσλ ηξαπεδψλ ζηελ Κχπξν θαη ζηελ Διιάδα θαζψο επίζεο θαη ν απμαλφκελνο αληαγσληζκφο απφ μέλεο
ηξάπεδεο είλαη δπλαηφ λα νδεγήζεη ζε ςειφηεξα επηηφθηα θαηαζέζεσλ θαη ρακειφηεξα επηηφθηα ρνξεγήζεσλ
δεκηνπξγψληαο πηέζεηο ζηα πεξηζψξηα θέξδνπο ηεο Σξάπεδαο πξνθεηκέλνπ λα παξακείλεη αληαγσληζηηθή.
Ζ ζπλερηδφκελε αζηάζεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ δχλαηαη λα νδεγήζεη ζε ζπγρσλεχζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
νξγαληζκψλ θαζψο επίζεο θαη απμεκέλεο θπβεξλεηηθέο παξεκβάζεηο. Σπρφλ θπβεξλεηηθέο παξεκβάζεηο ζηνλ ηξαπεδηθφ
ηνκέα είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπηθψλ ηξαπεδψλ εληφο κηαο ρψξαο, αιιά θαη ζε δηεζλέο
επίπεδν, πνπ πηζαλφλ λα ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθή κνξθή θπβεξλεηηθήο παξέκβαζεο θαη έηζη λα πιήμνπλ ηελ
αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ Οκίινπ ζε ζρέζε κε ηηο ηνπηθέο ηξάπεδεο. εκεηψλεηαη φηη σο πξνο ηε θχζε ησλ θπβεξλεηηθψλ
παξεκβάζεσλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα ζηελ Κχπξν ελδεηθηηθέο είλαη νη πξφλνηεο ησλ πεξί Γηαρείξηζεο ησλ
Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Κξίζεσλ Νφκσλ ηνπ 2011 έσο 2012 πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ θαζψο θαη νη πξφλνηεο πνπ
πεξηέρνληαη ζην άξζξν 11 ηνπ Γηαηάγκαηνο. Βιέπε παξάγνληα θηλδχλνπ: "H παξνρή ζηήξημεο απφ ηελ θππξηαθή θπβέξλεζε
ζα έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηνλ έιεγρν ηεο Σξάπεδαο, ζηε δηαρείξηζε ησλ θεθαιαίσλ ηεο θαη ζηελ νηθνλνκηθή ηεο
θαηάζηαζε" θαζψο επίζεο θαη ηελ Δλφηεηα 7.
Οπνηνζδήπνηε ζπλδπαζκφο ησλ πην πάλσ παξαγφλησλ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ θαη
θεξδψλ ηνπ Οκίινπ.
Κίλδπλνο απφ ηε κείσζε πεγψλ εηζνδεκάησλ ηνπ Οκίινπ ιφγσ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, αιιαγψλ ζην λνκνζεηηθφ
πιαίζην ή ζπλαθψλ παξαγφλησλ.
Σα εηζνδήκαηα ηνπ Οκίινπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κε επηηνθηαθψλ εηζνδεκάησλ θαη εηζνδεκάησλ απφ άιιεο ππεξεζίεο
φπσο γηα παξάδεηγκα ρξεκαηηζηεξηαθέο θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο έρνπλ κεησζεί θαη δπλαηφλ λα κεησζνχλ πεξαηηέξσ
ιφγσ ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ αιιά θαη ιφγσ αιιαγψλ ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην. Γηα παξάδεηγκα, ηπρφλ αιιαγέο ζηελ
λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηηο ακνηβέο πνπ ν κηινο ρξεψλεη γηα θάπνηεο απφ
ηηο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο ηνπ.
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Κίλδπλνο απφ ηε κε δπλαηφηεηα πεξηνξηζκνχ νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ εμφδσλ ηνπ Οκίινπ
Μέξνο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Οκίινπ είλαη ε αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο κέζσ ηεο απνδνηηθφηεξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Γηα θάπνηεο
θαηεγνξίεο εμφδσλ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφζηνπο πξνζσπηθνχ, ν κηινο δπλαηφλ λα αληηκεησπίδεη πεξηνξηζκνχο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ζέκαηα λνκνζεζίαο, ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ θαη άιισλ ζπλαθψλ παξαγφλησλ.
ην ζεκείν απηφ ζεκεηψλνληαη νη πξφλνηεο πνπ πεξηέρνληαη ζην άξζξν 11 ηνπ Γηαηάγκαηνο νη νπνίεο πξνβιέπνπλ ηελ
θαηάξηηζε ζρεδίνπ αλαδηάξζξσζεο κε ζπγθεθξηκέλεο κεηψζεηο ζηα ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη έμνδα πξνζσπηθνχ. Βιέπε
παξάγνληα θηλδχλνπ: "H παξνρή ζηήξημεο απφ ηελ Κππξηαθή Κπβέξλεζε ζα έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηνλ έιεγρν ηεο
Σξάπεδαο, ζηε δηαρείξηζε ησλ θεθαιαίσλ ηεο θαη ζηελ νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε" θαζψο επίζεο θαη ηελ Δλφηεηα 7.
Κίλδπλνο απψιεηαο θαιήο θήκεο (reputation risk) θαη ζηξαηεγηθφο θίλδπλνο (strategic risk)
Χο ρξεκαηννηθνλνκηθφο νξγαληζκφο, είλαη δπλαηφλ ν κηινο λα επεξεαζηεί δπζκελψο απφ γεγνλφηα πνπ κπνξνχλ λα
επεξεάζνπλ ηε θήκε ηνπ ζηελ αγνξά ή απφ ζεκαληηθέο ζηξαηεγηθέο επηινγέο πνπ δπλαηφ λα κελ νδεγήζνπλ ζηα
αλακελφκελα απνηειέζκαηα.
εκεηψλεηαη φηη ν θίλδπλνο απηφο παξνπζηάδεηαη απμεκέλνο ιφγσ ηνπ ζεκεξηλνχ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ
αιιαγψλ ζηε ζηξαηεγηθή θαη επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα ηνπ Οκίινπ φπσο απηέο αληηθαηνπηξίδνληαη ζην πξφγξακκα
θεθαιαηαθήο ελίζρπζεο ηνπ Οκίινπ θαη ζε ζπλαθείο παξνπζηάζεηο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Οκίινπ.
Κίλδπλνο Δμάξηεζεο απφ αλψηεξα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη άιιν πξνζσπηθφ
Οη δπλαηφηεηεο θαη ε εκπεηξία ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ηνπ Οκίινπ, ηείλνπλ λα επεξεάδνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ
επηηπρία ηνπ Οκίινπ. Δλδερφκελε απψιεηα ησλ ππεξεζηψλ νξηζκέλσλ βαζηθψλ ζηειερψλ, ηδηαίηεξα απφ αληαγσληζηέο, ζα
κπνξνχζε λα έρεη δπζκελείο επηπηψζεηο ζηα εηζνδήκαηα ηνπ Οκίινπ, ηα θέξδε θαη ηελ νηθνλνκηθή ηνπ ζέζε. Δπηπιένλ, νη
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ θαη ε κειινληηθή ηνπ επηηπρία εμαξηψληαη απφ ηε δπλαηφηεηά ηνπ λα πξνζειθχζεη θαη λα
δηαηεξήζεη θαηαξηηζκέλν θαη έκπεηξν πξνζσπηθφ.
Δμάιινπ, ηπρφλ απνηπρία ξχζκηζεο ησλ ζρέζεσλ κε ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο δχλαηαη λα νδεγήζεη ζηε δηαηάξαμε ησλ
εξγαζηψλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ πξνθαιψληαο πηζαλέο νηθνλνκηθέο απψιεηεο.
Λεηηνπξγηθφο Κίλδπλνο
Ο Λεηηνπξγηθφο Κίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο δεκηάο / απψιεηαο πνπ πξνέξρεηαη απφ:
•

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

•

αλζξψπηλν παξάγνληα, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εζθεκκέλσλ παξαιείςεσλ θαη ηεο εζσηεξηθήο απάηεο,

•

ζπζηήκαηα (θπξίσο πζηήκαηα Σερλνινγίαο),

•

εμσηεξηθά γεγνλφηα, πεξηιακβαλνκέλσλ θπζηθψλ δεκηψλ θα θαηαζηξνθψλ, απψιεηαο ππεξεζηψλ θνηλήο σθειείαο, επηδεκηψλ,
θαθφβνπισλ δεκηψλ, ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ θινπήο θαη εμσηεξηθήο απάηεο.

Χο απνηέιεζκα ησλ εξγαζηψλ ηνπ ν κηινο εθηίζεηαη ζε φινπο ηνπο πην πάλσ θηλδχλνπο.
Λεηηνπξγηθφο θίλδπλνο πξνθχπηεη επίζεο απφ ηελ αλάζεζε δξαζηεξηνηήησλ ζε ηξίηα κέξε (outsourcing).
Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2008 ηέζεθε ζε εθαξκνγή ην Πιαίζην Γηαρείξηζεο Λεηηνπξγηθνχ Κηλδχλνπ ηνπ Οκίινπ, ε εηζαγσγή ηνπ
νπνίνπ πξνθχπηεη απφ ηηο πξφλνηεο ηεο Δπξσπατθήο Οδεγίαο πεξί Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο (EU Capital Requirements
Directive), ε νπνία έρεη ελζσκαησζεί ζην θππξηαθφ λνκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην (Οδεγία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο
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Κχπξνπ - Γεθέκβξηνο 2006), θαη πηνζεηεί ζε κεγάιν βαζκφ ηηο αξρέο ηνπ πκθψλνπ ηεο Βαζηιείαο ΗΗ γηα ζέκαηα δηαρείξηζεο
ηνπ Λεηηνπξγηθνχ Κηλδχλνπ. Σν Πιαίζην έρεη ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε λα θαιχπηεη ηα πνηνηηθά θαη πνζνηηθά θξηηήξηα κε ζηφρν
ηελ κεηάβαζε απφ ηε κέζνδν ηνπ Βαζηθνχ Γείθηε ζηελ Σππνπνηεκέλε Μέζνδν θαηά Βαζηιεία ΗΗ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ
θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ έλαληη ηνπ Λεηηνπξγηθνχ Κηλδχλνπ.
Ννκηθφο Κίλδπλνο
O κηινο είλαη εθηεζεηκέλνο ζε δηάθνξεο κνξθέο λνκηθνχ θηλδχλνπ ιφγσ ηεο έθηαζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζε πνιιέο ρψξεο
κε δηάθνξα λνκνζεηηθά πιαίζηα. Χο ρξεκαηννηθνλνκηθφο νξγαληζκφο ελδέρεηαη απφ θαηξφ ζε θαηξφ λα εκπιαθεί ζε
δηθαζηηθέο ή δηαηηεηηθέο δηαθνξέο ή αγσγέο νη νπνίεο πηζαλφλ λα επηθέξνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηηο εξγαζίεο θαη ηα
απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ.
Ο λνκηθφο θίλδπλνο πεγάδεη απφ δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ εθθξεκνχλ ή ελδέρεηαη λα εγεξζνχλ ελαληίνλ ηνπ Οκίινπ θαη
πηζαλφ λα ζπλεπάγνληαη δαπάλεο ή δεκίεο γηα ηνλ κηιν.
Δπηπξφζζεηα, ζε πεξίπησζε πνπ νη λνκηθέο πηπρέο δελ ηπγράλνπλ ζσζηνχ ρεηξηζκνχ απφ ηνλ κηιν κπνξεί λα επηθέξνπλ
αθπξφηεηα ζε ζπκβφιαηα πειαηψλ, λα νδεγήζνπλ ζε έγεξζε αγσγψλ ελαληίνλ ηνπ Οκίινπ θαη έθδνζε δπζκελψλ
δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ, θαη λα έρνπλ δπζκελή αληίθηππν ζηελ θαιή θήκε ηνπ Οκίινπ. ια απηά πηζαλφ λα έρνπλ αξλεηηθφ
αληίθηππν ζηε δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ ηνπ Οκίινπ θαη κείσζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη θεξδψλ.
Κίλδπλνο απάηεο θαη άιιεο κνξθήο παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνχ
Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ, φπσο θαη θάζε ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ έγθξηζε ρνξεγήζεσλ
θαη ηε δηαρείξηζε κεγάισλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ην νπνίν ζπλεπάγεηαη ηνλ θίλδπλν εζσηεξηθήο αιιά θαη εμσηεξηθήο απάηεο.
πλεπψο, ην πξνζσπηθφ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πξέπεη λα έρεη ςειά επίπεδα αμηνπηζηίαο θαη αθεξαηφηεηαο
θαη λα ππάξρεη έλα επαξθέο εζσηεξηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ θαη δηαδηθαζηψλ.
Σν λνκνζεηηθφ θαη ξπζκηζηηθφ πιαίζην θαζνξίδεη κε κηα ζεηξά λφκσλ, θαλνληζκψλ θαη νδεγηψλ πιεζψξα ζπγθεθξηκέλσλ
δηαηάμεσλ γηα ηελ παξεκπφδηζε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, ηε
ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηε ρεηξαγψγεζε ηεο αγνξάο, θ.ιπ. Δθηφο απφ ηηο απζηεξέο πνηλέο θαη θπξψζεηο πνπ
επηβάιινληαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξχκαηα πνπ εκπιέθνληαη ζε ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο, ε εκπινθή ππαιιήισλ
ζε νξηζκέλεο απφ απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο είλαη πνηληθφ αδίθεκα πνπ ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε αλάινγα κε ην είδνο ηνπ
αδηθήκαηνο.
Οπνηαδήπνηε αδπλακία ησλ εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Οκίινπ λα απνηξέςεη πεξηπηψζεηο
απάηεο ή άιισλ παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ ζα κπνξνχζε λα έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηά ηνπ, θαζψο
επίζεο θαη ηπρφλ δεκηά ζηε θήκε ηνπ Οκίινπ πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ αλεπάξθεηεο, αδπλακίεο ή απνηπρίεο ηέηνησλ
ζπζηεκάησλ.
Κίλδπλνο Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο
Κίλδπλνο θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο

νξίδεηαη σο ν θίλδπλνο πνπ δχλαηαη λα επηθέξεη ζε κηα Σξάπεδα θπξψζεηο,

ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο δεκηέο ή απψιεηα θήκεο, σο απνηέιεζκα ηεο κε ζπκκφξθσζεο κε ην θαλνληζηηθφ πιαίζην (λφκνπο
θαλνληζκνχο, θαλφλεο απηνξξχζκηζεο) πνπ δηέπεη ηελ ιεηηνπξγία θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο.
Ο κηινο έρεη εηζάμεη ζεηξά πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ ζηφρν έρνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ
θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο. Ηδηαίηεξε ζεκαζία απνδίδεηαη ζηε ζπκκφξθσζε πνπ αθνξά ζέκαηα MiFID, ζηελ παξεκπφδηζε
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μεπιχκαηνο παξάλνκνπ ρξήκαηνο θαη ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (AML/CTF), ζηε ρεηξαγψγεζε ηεο αγνξάο απφ
ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο γηα ίδηα ραξηνθπιάθηα ή γηα ραξηνθπιάθηα ηνπ πξνζσπηθνχ, ζηελ πξνζηαζία ησλ
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ζηελ απνθπγή ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαη ζηελ εθαξκνγή βαζηθψλ αξρψλ φπσο ηνπ δίθαηνπ
ρεηξηζκνχ ππνζέζεσλ, ηεο επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο δενληνινγίαο.
Παξά ηελ ζεζκνζέηεζε ησλ πην πάλσ, ν κηινο δελ κπνξεί λα εγγπεζεί φηη δε ζα πξνθχςνπλ πεξηζηαηηθά κε
ζπκκφξθσζεο, ηα νπνία δχλαηαη λα επηθέξνπλ θπξψζεηο ή λα επεξεάζνπλ δπζκελψο ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηα
απνηειέζκαηα θαη ηε θήκε ηνπ Οκίινπ.
Γηαθνπή ή παξαβίαζε ηεο αζθάιεηαο ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο ηνπ Οκίινπ, θαη δηαξξνή πιεξνθνξηψλ,
κπνξεί λα πξνθαιέζεη απψιεηα εξγαζηψλ, δεκηέο θαη πξνβιήκαηα Φήκεο ζηνλ κηιν.
Γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ ν κηινο ζηεξίδεηαη ζε ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ.
Ζ νπνηαδήπνηε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ή παξαβίαζε ηεο αζθάιεηαο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζεη
ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ησλ

ζπζηεκάησλ παξαθνινχζεζεο ινγαξηαζκψλ πειαηψλ, ινγηζηηθήο

θαηαρψξεζεο θαη δηαρείξηζεο θαηαζέζεσλ θαη δαλείσλ ηνπ Οκίινπ. Ο πην πάλσ θίλδπλνο κπνξεί λα πξνθχςεη απφ αξηζκφ
εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ θαη πηζαλφλ λα είλαη απμεκέλνο ζε πεξηπηψζεηο πνπ γίλνληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο
ζηα ζπζηήκαηα ηνπ Οκίινπ.
Ο κηινο δελ κπνξεί λα εγγπεζεί φηη δε ζα πξνθχςνπλ ηέηνηα πεξηζηαηηθά ή φηη, εάλ πξνθχςνπλ, ζα αληηκεησπηζηνχλ
επηηπρψο. Δλδερφκελε αζηνρία ή δηαθνπή ησλ ζπζηεκάησλ ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη απψιεηα ζηνηρείσλ πειαηψλ θαη
αδπλακία εμππεξέηεζήο ηνπο κε δπζκελείο επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηα απνηειέζκαηα θαη ηε θήκε ηνπ
Οκίινπ.
Κίλδπλνο απφ άιιεο κεηαβνιέο ζην λνκνζεηηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηηο εξγαζίεο θαη ην πεξηβάιινλ
ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ν κηινο
Πέξαλ απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ ήδε αλαθεξζεί ζε ζπλάξηεζε κε άιινπο ζπλαθείο θηλδχλνπο, ζεκεηψλεηαη φηη ν
κηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ δηέπεηαη απφ έλα πιέγκα λνκνζεηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ.
Σπρφλ αιιαγέο δπλαηφλ λα έρνπλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ.
Σπρφλ αιιαγέο κπνξεί λα επηβιεζνχλ ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζε επίπεδν λνκνζεζίαο θαη θαλνληζκψλ ζηελ
Κχπξν θαη ζηηο ινηπέο ρψξεο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ν κηινο θαζψο θαη ζε επίπεδν επνπηηθψλ αξρψλ
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο θαη επνπηηθψλ αξρψλ άιισλ ρσξψλ ζηνλ ηξαπεδηθφ θαη ζηνπο άιινπο
ηνκείο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ν κηινο.
Παξαδείγκαηα αιιαγψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ αξλεηηθή επίπησζε γηα ηνλ κηιν πεξηιακβάλνπλ ελδεηθηηθά ηα αθφινπζα:
 Αιιαγέο ζηελ λνκηζκαηηθή θαη επηηνθηαθή πνιηηηθή
 Αιιαγέο ζην πιαίζην επνπηείαο ζε ζέκαηα θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, ξεπζηφηεηαο θαη άιια ζπλαθή ζέκαηα
 Ννκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο αιιαγέο ή αιιαγέο ζηελ εξκελεία πθηζηάκελσλ λφκσλ θαη θαλνληζκψλ
 Αιιαγέο ζε ζέκαηα αληαγσληζκνχ θαη ηηκνιφγεζεο
 Αιιαγέο ζε ζέκαηα ινγηζηηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο
 Δηζαγσγή κέηξσλ απαιινηξίσζεο, εζληθνπνίεζεο ή ζπλαθψλ κέηξσλ πνπ νδεγνχλ ζε απψιεηα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ
Οκίινπ
 Άιιεο αξλεηηθέο αιιαγέο πνπ επεξεάδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ.
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Φνξνινγηθφο Κίλδπλνο θαη θίλδπλνο ζε ζρέζε κε ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο
Ο θνξνινγηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο αιιαγέο ζηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο ή ηνπο
θνξνινγηθνχο λφκνπο, ηπρφλ παξεξκελεία ησλ λφκσλ ή ηπρφλ επηβνιή πξφζζεηεο θνξνινγίαο απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο
γηα πξνεγνχκελα νηθνλνκηθά έηε. Σα πην πάλσ ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε αχμεζε ησλ θνξνινγηθψλ εμφδσλ θαη ζηε
δεκηνπξγία επηπξφζζεησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ. Ζ κε επηηπρήο δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ απηνχ ζα κπνξνχζε λα
επεξεάζεη δπζκελψο ηνλ κηιν.
ηα πιαίζηα ησλ κέηξσλ εμπγίαλζεο θαη ιηηφηεηαο πνπ πηνζεηνχληαη ζηελ Κχπξν θαη ζηελ Διιάδα, θαη ιφγσ ηεο
αβεβαηφηεηαο ηεο επηηπρνχο εθαξκνγήο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ κέηξσλ πνπ εμαγγέιινληαη, είλαη πηζαλή ε επηβνιή λέσλ
θφξσλ ή/θαη εηζθνξψλ θαη ε θιηκάθσζε ησλ πθηζηάκελσλ θφξσλ ή/θαη εηζθνξψλ. Δπηπιένλ, είλαη πηζαλή ε πξνψζεζε
ελφο ζπζηήκαηνο επηβνιήο λέσλ ηειψλ θαη θφξσλ ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, ην νπνίν λα πξνάγεη ηε δίθαηε
θαηαλνκή ηνπ θφζηνπο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο, φπσο ζπδεηείηαη ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο. Πξφζθαην
παξάδεηγκα απμεκέλεο θνξνινγίαο απνηειεί ε επηβνιή ηνπ Δηδηθνχ Φφξνπ ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ζηελ Κχπξν ε
νπνία ηέζεθε ζε εθαξκνγή ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011 θαη αλέξρεηαη ζε 0,095% ησλ πειαηεηαθψλ θαηαζέζεσλ ηνπ Οκίινπ
ζηελ Κχπξν. εκεηψλεηαη επηπιένλ φηη ε θππξηαθή θπβέξλεζε αλακέλεηαη λα πξνσζήζεη ζρεηηθή λνκνζεζία βάζεη ησλ
ζπκθσλεζέλησλ ζην πκβνχιην ηεο ΔΔ ζηηο 17 Ηνπλίνπ 2010 βάζεη ηνπ νπνίνπ ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ αλακέλνληαη λα
πξνσζήζνπλ ζχζηεκα θνξνιφγεζεο θαη επηβνιήο ηειψλ ζηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο ην νπνίν λα νδεγεί
ζηελ δηθαηφηεξε θαηαλνκή ηνπ θφζηνπο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο.
Ζ πηζαλή επηβνιή λέσλ θφξσλ, εηζθνξψλ ή ηειψλ κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθά δπζκελή επίδξαζε ζηελ επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηφηεηα, ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ζηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ.
Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία αλαγλσξίδεηαη πάλσ ζε πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ κεηαμχ ηεο θνξνινγηθήο
βάζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαη ηεο ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. ε απηή
πεξηιακβάλεηαη ην φθεινο πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε πξνεγνχκελσλ δεκηψλ ηεο Σξάπεδαο έλαληη
κειινληηθψλ θεξδψλ, κεηψλνληαο ηε κειινληηθή θνξνινγηθή επηβάξπλζε.
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη κφλν φηαλ είλαη πηζαλφλ φηη κειινληηθά θνξνινγεηέα θέξδε ζα
είλαη δηαζέζηκα έλαληη ησλ νπνίσλ απηέο νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ.
Ο θίλδπλνο πνπ ππάξρεη είλαη ζην κέιινλ λα κελ πξαγκαηνπνηεζνχλ επαξθή θνξνινγεηέα θέξδε γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ
αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ, ή λα πξνθχςνπλ αιιαγέο ζε ζρέζε κε ηηο ινγηζηηθέο αξρέο ή θνξνινγηθή
λνκνζεζία ζηηο ρψξεο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε Σξάπεδα πνπ επεξεάδνπλ ηε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ αλαβαιιφκελσλ
θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαη σο απνηέιεζκα ν κηινο λα ππνρξεσζεί λα πξνρσξήζεη ζε δηαγξαθή ησλ ζρεηηθψλ πνζψλ,
νδεγψληαο ζε πηζαλή κείσζε ηνπ θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ θαη θεθαιαίσλ ηνπ Οκίινπ.
Κίλδπλνο ζε ζρέζε κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Οκίινπ γηα σθειήκαηα αθππεξέηεζεο θαη ζπληάμεσλ θαη αζθαιηζηηθά
ηακεία
Ο

κηινο

κέρξη

πξφζθαηα

ιεηηνπξγνχζε

ζρέδην

θηινδσξήκαηνο

αθππεξέηεζεο

πνπ

βαζηδφηαλ

ζε

ζρέδην

πξνθαζνξηζκέλσλ σθειεκάησλ ζε ζρέζε κε ην πξνζσπηθφ ζηελ Κχπξν. ε ζρέζε κε ην ζρέδην απηφ ν κηινο ήηαλ
εθηεζεηκέλνο ζηνλ θίλδπλν απμεκέλσλ πξνβιέςεσλ γηα ηηο κειινληηθέο ππνρξεψζεηο ηεο Σξάπεδαο θαη ζην βαζκφ πνπ δελ
ππήξρε επαξθήο πξφβιεςε / ππνρξέσζε ζηνπο ηζνινγηζκνχο ηνπ. ρεηηθή είλαη ε ζεκείσζε 8 ζηηο ελνπνηεκέλεο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηελ Δηήζηα Έθζεζε ηεο Σξάπεδαο γηα ην έηνο 2011. Λφγσ ηνπ φηη έρεη απνθαζηζηεί ε θαηάξγεζε
ε

ηνπ πην πάλσ ζρεδίνπ απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 θαη αληηθαηάζηαζε ηνπ κε ζρέδην πξνθαζνξηζκέλεο εηζθνξάο ζεσξείηαη
φηη ν πηζαλφο θίλδπλνο είλαη κεησκέλνο.
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Κίλδπλνη ζε ζρέζε κε ηηο αζθαιηζηηθέο εξγαζίεο ηνπ Οκίινπ
Ο θίλδπλνο πνπ πεγάδεη απφ θάζε αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ γεγνλφηνο κε
ζπκβαηηθφ απνηέιεζκα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ή παξνρψλ. Λφγσ ηεο θχζεο ηνπ, ν θίλδπλνο απηφο είλαη κε
ζπζηεκαηηθφο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο απξφβιεπηνο.
Ζ δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ Οκίινπ ζηηο αζθαιηζηηθέο εξγαζίεο πξνθχπηεη κέζσ ηεο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο «Marfin Insurance
Holdings Ltd» (ζηελ νπνία ν κηινο θαηέρεη ην 49,9%), ε νπνία θαηέρεη ην 100% ησλ εηαηξεηψλ «Laiki Cyprialife»
(αζθάιεηεο δσήο ζηελ Κχπξν), «Laiki Insurance» (αζθάιεηεο γεληθνχ θιάδνπ ζηελ Κχπξν), «Marfin Life» (αζθάιεηεο δσήο
ζηελ Διιάδα) θαη «Marfin Brokers» (πξαθηνξεηαθέο αζθαιηζηηθέο εξγαζίεο ζηελ Διιάδα).
Ο θίλδπλνο πνπ αληηκεησπίδεη ν κηινο γηα ραξηνθπιάθηα αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ είλαη ε αλάγθε θαηαβνιήο
απνδεκηψζεσλ θαη παξνρψλ ην χςνο ησλ νπνίσλ ππεξβαίλεη ηελ αξρηθή εθηίκεζε, ή πνπ δελ έρνπλ επαξθή θαη νξζή
αληαζθαιηζηηθή θάιπςε. Γηα απνθπγή ησλ ζπλεπεηψλ απηψλ, ν κηινο αθνινπζεί δηαδηθαζίεο γηα ηελ νξζή απνδνρή
θηλδχλσλ θαη ηελ επαξθή δηαζπνξά ηνπο θαη δηαδηθαζίεο πνπ ειαρηζηνπνηνχλ ηνλ θίλδπλν ηεο κε ηθαλνπνηεηηθήο
αληαζθαιηζηηθήο θάιπςεο.

2.2
2.2.1

Κίλδπλνη ζε ζρέζε κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ησλ Δθδφζεσλ
Κίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο θαη ηελ εμάζθεζή ηνπο ζε λέεο Μεηνρέο ηεο
Σξάπεδαο

εκεηψλεηαη φηη ην κέξνο απηφ αθνξά ζηνπο θαηφρνπο Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο σο επίζεο (φπνπ ηζρχεη) ζε ηξίηα
πξφζσπα πνπ απνθηνχλ Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο θαηά ηε δηαπξαγκάηεπζε ηνπο ή ηξίηα πξφζσπα πνπ απνθηνχλ λέεο
κεηνρέο ρξεζηκνπνηψληαο ην Γηθαίσκα Πξνεγγξαθήο.
Ζ ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο Σξάπεδαο δχλαηαη λα ζεκεηψζεη πηψζε θαηά ηε δηάξθεηα ή κεηά ηε ιήμε ηεο
πεξηφδνπ άζθεζεο ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο θαη νη θάηνρνη ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο κπνξεί λα κελ είλαη ζε
ζέζε λα δηαζέζνπλ ηηο Νέεο Μεηνρέο ΓΠ ζε ηηκή ίζε ή κεγαιχηεξε απφ ηελ ηηκή άζθεζεο
Ζ Σξάπεδα δελ κπνξεί λα εγγπεζεί φηη ε ρξεκαηηζηεξηαθή αμία ηεο κεηνρήο ζα είλαη πςειφηεξε απφ ηελ ηηκή δηάζεζεο ησλ
λέσλ κεηνρψλ ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε ρξεκαηηζηεξηαθή αμία ηεο κεηνρήο ηεο Σξάπεδαο κεησζεί ζε επίπεδα ρακειφηεξα
ηεο ηηκήο δηάζεζεο ησλ λέσλ κεηνρψλ ηεο, νη επελδπηέο πνπ άζθεζαλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο ζα ππνζηνχλ δεκηά εμ
απνηηκήζεσο.
Οη επελδπηέο ζα κπνξνχλ λα πσιήζνπλ ηηο λέεο κεηνρέο πνπ ζα απνθηήζνπλ απφ ηελ παξνχζα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ κεηά ηελ θαηαρψξεζε απηψλ ησλ κεηνρψλ ζηνπο ινγαξηαζκνχο αμηψλ ηνπο, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηελ
νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο έθδνζεο. Ζ εηζαγσγή θαη έλαξμε δηαπξαγκάηεπζεο ησλ λέσλ κεηνρψλ ζην ΥΑΚ θαη ην ΥΑ
πξνυπνζέηεη ηελ εμαζθάιηζε ζπγθεθξηκέλσλ εγθξίζεσλ απφ ηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ηνπ ΥΑΚ θαη ηνπ ΥΑ. Ζ Σξάπεδα δελ
κπνξεί λα βεβαηψζεη φηη ε έγθξηζε απηή ζα ιεθζεί ζηνλ εθηηκψκελν ρξφλν.
Γελ κπνξεί λα ππάξμεη θακηά δηαβεβαίσζε φηη, κεηά απφ ηελ άζθεζε ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο, νη θάηνρνη ησλ Νέσλ
Μεηνρψλ ΓΠ ζα είλαη ζε ζέζε λα δηαζέζνπλ ηηο λέεο κεηνρέο ζε ηηκή ίζε ή κεγαιχηεξε απφ ηελ ηηκή άζθεζεο.
Γηαπξαγκάηεπζε Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο
Σα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο ζα εηζαρζνχλ θαη ζα ηχρνπλ δηαπξαγκάηεπζεο ζην ΥΑΚ θαη ην ΥΑ. Ζ πνξεία ηεο
ρξεκαηηζηεξηαθήο ηηκήο ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο θαηά ηελ πεξίνδν δηαπξαγκάηεπζήο ηνπο αλακέλεηαη λα επεξεάδεηαη
άκεζα απφ ηελ πνξεία ηεο ηηκήο ησλ πθηζηάκελσλ κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο, ιφγσ ηνπ φηη έμη (6) Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο
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παξέρνπλ ην δηθαίσκα αγνξάο εμήληα επηά (67) λέσλ κεηνρψλ ζηελ πξνθαζνξηζκέλε ηηκή άζθεζεο. Δλδερφκελε ζεκαληηθή
κείσζε ζηελ ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο Σξάπεδαο ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ ηηκή ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο.
εκεηψλεηαη επίζεο φηη ε πνζνζηηαία ζεηηθή ή αξλεηηθή κεηαβνιή ηεο αμίαο θαη ηηκήο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ ΓΠ αλακέλεηαη
λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ πνζνζηηαία κεηαβνιή ηεο αμίαο θαη ηηκήο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ πθηζηάκελσλ κεηνρψλ θαη δελ
ππφθεηηαη ζην εκεξήζην φξην κεηαβνιήο (limit up / limit down) πνπ ηζρχεη γηα ηηο θνηλέο κεηνρέο, κε βάζε ηνπο θαλνληζκνχο
ηνπ ΥΑΚ.
Γελ ππάξρεη δηαβεβαίσζε φηη ζα ππάξμεη ελεξγή αγνξά δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο. Αθφκα θαη εάλ
ππάξμεη ελεξγή αγνξά δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο δελ ππάξρεη εγγχεζε πσο απηή ζα επεξεάδεηαη
ζηνλ αλακελφκελν βαζκφ απφ ηελ πνξεία ηεο ηηκήο ησλ κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο, ελψ ελδέρεηαη λα παξαηεξεζεί κεγάιε
δηαθχκαλζε ζηελ ηηκή δηαπξαγκάηεπζεο ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο.
Γε ζα ππάξμεη απνδεκίσζε γηα ηα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο πνπ δε ζα αζθεζνχλ
Οη θάηνρνη Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο πνπ δε ζα αζθήζνπλ ηα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο εκπξφζεζκα θαη κε βάζε ηε ζρεηηθή
δηαδηθαζία δε ζα ιάβνπλ θακία απνδεκίσζε ελψ ηα Γηθαηψκαηά ηνπο ζα εθπλεχζνπλ ρσξίο θακία αμία.
Μέηνρνη πνπ δε ζα αζθήζνπλ ηα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζήο ηνπο ζα ππνζηνχλ κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπο
(dilution) ζηελ Σξάπεδα
Οη θάηνρνη Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο πνπ ηα απέθηεζαλ ιφγσ ηεο κεηνρηθήο ηνπο ζπκκεηνρήο (pro-rata) θαη δελ ηα
αζθήζνπλ πιήξσο ή κεξηθψο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ζα ππνζηνχλ κείσζε ηεο πνζνζηηαίαο κεηνρηθήο ζπκκεηνρήο ηνπο
ζην θεθάιαην ηεο Σξάπεδαο εθφζνλ απηά αζθεζνχλ απφ άιια πξφζσπα (βιέπε Δλφηεηα 9.9). Οη Μέηνρνη πνπ δε ζα
αζθήζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο ζηελ παξνχζα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζα ππνζηνχλ κείσζε ηεο πνζνζηηαίαο
κεηνρηθήο ζπκκεηνρήο ηνπο (dilution) ζηελ Σξάπεδα κέρξη θαη 93,1% (Βιέπε Δλφηεηα 9.9) ηεο πθηζηάκελεο κεηνρηθήο ηνπο
ζπκκεηνρήο ζε πεξίπησζε πνπ ε έθδνζε Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο θαιπθζεί ή/θαη ηνπνζεηεζεί πιήξσο θαη παξάιιεια
εθδνζνχλ φιεο νη Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο.
εκεηψλεηαη φκσο φηη ιφγσ ηεο ζέζπηζεο ηνπ Γηαηάγκαηνο πνπ πξνλνεί ηελ αλαδνρή ηεο έθδνζεο ησλ Γηθαησκάησλ
Πξνηίκεζεο κέρξη ην πνζφ ησλ €1,8 δηζ. απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία, αθφκα θαη ζε πεξίπησζε κε θάιπςεο /
ηνπνζέηεζεο ηεο έθδνζεο ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο, ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία ζα θαιχςεη ηελ ππφινηπε έθδνζε θαη
επνκέλσο ζα ηζρχεη ην πην πάλσ πνζνζηφ κείσζεο ζπκκεηνρήο.
ε πεξίπησζε πνπ ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία κέζσ ηεο αλαδνρήο ηεο έθδνζεο ΓΠ αζθήζεη φια ηα ππφ έθδνζε ΓΠ, θαη
παξάιιεια δελ εθδνζεί θακία κεηνρή ζηα πιαίζηα ηεο πξφηαζεο αληαιιαγήο Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ κε κεηνρέο, ε
κεηνρηθή ζπκκεηνρή ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζα αλέιζεη ζε 91,8%.
ε πεξίπησζε πνπ ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία κέζσ ηεο αλαδνρήο ηεο έθδνζεο ΓΠ αζθήζεη φια ηα ππφ έθδνζε ΓΠ, θαη
παξάιιεια εθδνζνχλ φιεο νη κεηνρέο ηεο πξφηαζεο αληαιιαγήο Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ κε κεηνρέο (3.688.765.000
κεηνρέο), ε κεηνρηθή ζπκκεηνρή ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζα αλέιζεη ζε 77,2%.
εκεηψλεηαη φηη, βάζεη ηνπ Γηαηάγκαηνο, ε θππξηαθή θπβέξλεζε εθδίδεη επίζεο δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρψλ (warrants)
θαη‟αλαινγία εμάζθεζεο ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο. Απηά επηηξέπνπλ ζηνπο θαηφρνπο ησλ warrants λα ηα εμαζθήζνπλ
εληφο πεξηφδνπ πέληε (5) εηψλ ζε πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, θάηνρνη Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο πνπ έρνπλ
πξνβεί αξρηθά ζε κεξηθή εμάζθεζε ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζήο ηνπο θαη έρνπλ ππνζηεί αλάινγε κείσζε πνζνζηνχ,
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κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο. Δπηπιένλ, ην Γηάηαγκα πεξηέρεη πξφλνηα γηα εμαγνξά ησλ λέσλ κεηνρψλ πνπ
έρεη απνθηήζεη ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία εληφο πέληε (5) εηψλ, απφ ηελ Σξάπεδα ή ηξίηνπο.
Παξαηίζεληαη πην θάησ ζρεηηθέο αλαθνξέο απφ άξζξα ηνπ Γηαηάγκαηνο. Βιέπεηε επίζεο ηελ Δλφηεηα 7 φπνπ παξαηίζεηαη ην
πιήξεο Γηάηαγκα.


4 (1): Ζ Γεκνθξαηία αλαιακβάλεη ηελ εμνινθιήξνπ αλαδνρή ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο ηεο έθδνζεο θεθαιαίνπ
ηεο ηξάπεδαο.



4(2): Σα δηθαηψκαηα πξνηίκεζεο εθδίδνληαη κε δηθαίσκα αγνξάο κεηνρψλ ην νπνίν εθδίδεηαη απφ ηε Γεκνθξαηία.



4(3): Ζ έθδνζε δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο απεπζχλεηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα:
(α) ζηνπο πθηζηάκελνπο κεηφρνπο,
(β) ζην θνηλφ κε δεκφζηα πξνζθνξά, θαη
(γ) ζε πεξηνξηζκέλν θχθιν πξνζψπσλ κε ηδησηηθή πξνζθνξά.



6.(1): Tα δηθαηψκαηα πξνηίκεζεο πνπ απνθηήζεθαλ δπλάκεη ηεο ππνπαξαγξάθνπ (3) ηεο παξαγξάθνπ 4 εθδίδνληαη
κε ηε ρνξήγεζε απφ ηε Γεκνθξαηία πέληε δηθαησκάησλ αγνξάο κεηνρψλ (share warrants), θαη‟ αλαινγία εμάζθεζεο
(pro rata).



6 (2): Κάζε δηθαίσκα αγνξάο κεηνρψλ είλαη δηάξθεηαο ελφο έηνπο θαη ζηελ πεξίπησζε κε εμάζθεζήο ηνπ παχεη λα
ηζρχεη. Σν πνζνζηφ εμάζθεζεο ησλ εηήζησλ δηθαησκάησλ αγνξάο κεηνρψλ έρεη σο εμήο:
1ν έηνο:

20%, 2ν έηνο:

20%, 3ν έηνο:

20%, 4ν έηνο:

20%, 5ν έηνο:

20%

Ννείηαη φηη, ε πξψηε εκεξνκελία εμάζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο αγνξάο κεηνρψλ παξέρεηαη ζην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ
έηνπο κε ηελ δήισζε πξφζεζεο εμάζθεζήο ηνπ ζην πξψην έηνο γηα ην πνζνζηφ πνπ αλαινγεί κέρξη ηελ ζπγθεθξηκέλε
ρξνληθή ζηηγκή (δει., 20%):
Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, νπνηνζδήπνηε απφ ηνπο θαηφρνπο δηθαησκάησλ αγνξάο κεηνρψλ επηζπκεί λα αζθήζεη
κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ απηφ πνπ πξνθχπηεη κέζσ ηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ εηήζηνπ πνζνζηνχ, δχλαηαη λα ην πξάμεη.


6 (3): Ζ ηηκή ζηελ νπνία νη θάηνρνη εμαζθνχλ ην δηθαίσκα αγνξάο κεηνρψλ είλαη ε ηηκή έθδνζήο ηνπο απμαλνκέλε θαηά
9 % εηεζίσο.



6 (4) Σα δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρψλ είλαη ειεχζεξα κεηαβηβάζηκα, δελ εηζάγνληαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ
θαη εγγξάθνληαη ζην Κεληξηθφ Μεηξψν ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ.



9. (1) Οη λέεο κεηνρέο πνπ έρεη απνθηήζεη ε Γεκνθξαηία δχλαηαη λα εμαγνξαζηνχλ εληφο πέληε εηψλ απφ ηε ζέζε ζε
ηζρχ ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο απφ:
(α) ηνπο κεηφρνπο ηεο ηξάπεδαο κέζσ ηεο άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ αγνξάο κεηνρψλ,
(β) ηελ ηξάπεδα,
(γ) ηξίηνπο:
Ννείηαη φηη, ζε ζρέζε κε ηελ πην πάλσ ππνπαξάγξαθν (γ), ε Γεκνθξαηία πξνβαίλεη εηήζηα ζε δεκφζηα πξνζθνξά ησλ
κεηνρψλ πνπ θαηέρεη, θαη αθνξά ηα κε αζθεζέληα δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρψλ, εθφζνλ δηαζθαιίδεηαη ην δεκφζην
ζπκθέξνλ, εθηφο εάλ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην θξίλεη, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, φηη απηφ δελ
ελδείθλπηαη, θαη πξνο ηνχην ελεκεξψλεηαη ε Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Οηθνλνκηθψλ θαη Πξνυπνινγηζκνχ θαη
εμαζθαιίδεηαη ε γξαπηή ζπγθαηάζεζή ηεο.
Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ε Γεκνθξαηία δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλά πάζα ζηηγκή λα πσιήζεη ηηο λέεο κεηνρέο πνπ
απφθηεζε. ε πεξίπησζε εμεχξεζεο ζηξαηεγηθνχ επελδπηή πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνο λα απνθηήζεη νιφθιεξν ή κέξνο
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ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Γεκνθξαηίαο, δίλεηαη ην δηθαίσκα πξψηεο επηινγήο ζηνπο πθηζηάκελνπο κεηφρνπο. Αλ απηνί δελ
απνδερηνχλ, ζα έρνπλ ην δηθαίσκα λα πσιήζνπλ καδί κε ηελ Γεκνθξαηία.

Αλ ε Γεκνθξαηία πσιήζεη φιε ηελ

κεηνρηθή ηεο ζέζε ζε ζηξαηεγηθφ επελδπηή, κε ηνλ πην πάλσ ηξφπν, ηφηε φιεο νη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηα
δηθαηψκαηα αγνξάο παχνπλ λα πθίζηαληαη. Αλ ε Γεκνθξαηία πσιήζεη κέξνο ηεο κεηνρηθήο ηεο ζέζεο ζε ζηξαηεγηθφ
επελδπηή, κε ηνλ πην πάλσ ηξφπν, ηφηε φιεο νη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηα δηθαηψκαηα αγνξάο
αλαπξνζαξκφδνληαη αλαινγηθά:


Ννείηαη έηη πεξαηηέξσ φηη, νη λέεο κεηνρέο πνπ απνθηά ε Γεκνθξαηία εμαγνξάδνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο ή κέξνο ηνπο
απφ ηελ ηξάπεδα φηαλ, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε ζηήξημε πνπ πξφθεηηαη λα ηεξκαηηζηεί δηα ηεο εμαγνξάο, δελ
πθίζηαηαη βάζηκνο θίλδπλνο αθεξεγγπφηεηαο ηεο ηξάπεδαο ζην πξνβιεπηφ κέιινλ κεηά ηελ εμαγνξά.

ε ηέηνηα

πεξίπησζε νη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηα δηθαηψκαηα αγνξάο δελ ζα αλαπξνζαξκφδνληαη, αιιά ζα
κεηαθέξνληαη απφ ηελ Γεκνθξαηία ζηελ ηξάπεδα πνπ ζα θαηέρεη πιένλ ηηο λέεο κεηνρέο ρσξίο λα δίλεηαη ην δηθαίσκα
πξψηεο επηινγήο ζηνπο πθηζηάκελνπο κεηφρνπο.


9 (2) Ζ εμαγνξά απφ ηελ ηξάπεδα ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο.



9 (3) Απφ ηηο λέεο κεηνρέο πνπ απνθηά ε Γεκνθξαηία απνξξένπλ φια ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ άιιεο
κεηνρέο ηεο ηξάπεδαο ηεο ίδηαο ηάμεο:



9 (4) Ζ ηηκή ζηελ νπνία ε ηξάπεδα εμαγνξάδεη ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ λέσλ κεηνρψλ πνπ απνθηά ε Γεκνθξαηία είλαη ε
ηηκή έθδνζεο ησλ λέσλ κεηνρψλ, απμαλφκελε θαηά 5% εηεζίσο γηα θάζε ρξφλν απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ παξφληνο
Γηαηάγκαηνο.



9 (5) ηελ πεξίπησζε πψιεζεο ζε ηξίηνπο ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ησλ λέσλ κεηνρψλ πνπ ζα έρεη απνθηήζεη ε
Γεκνθξαηία, ε ηηκή δηάζεζεο ησλ κεηνρψλ απηψλ είλαη ε δίθαηε αμία ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπκθσλίαο
πψιεζεο κεηαμχ ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ηνπ ηξίηνπ πξνζψπνπ ή πξνζψπσλ.

Αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη πθηζηάκελνη κέηνρνη εμαζθήζνπλ φια ηα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο πνπ ηνπο αλαινγνχλ,
ελδέρεηαη λα ππνζηνχλ κείσζε ηεο πνζνζηηαίαο κεηνρηθήο ζπκκεηνρήο ηνπο (dilution) ζηελ Σξάπεδα κέρξη θαη 15,8% ηεο
πθηζηάκελεο κεηνρηθήο ηνπο ζπκκεηνρήο ζην βαζκφ πνπ εθδνζνχλ φιεο νη Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο.
Οη κέηνρνη ηεο Σξάπεδαο ζηηο Δμαηξνχκελεο Υψξεο δε ζα κπνξέζνπλ λα αζθήζνπλ ηα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο πνπ ηνπο
αλαινγνχλ
ηνπο πθηζηάκελνπο κεηφρνπο παξέρνληαη Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο ψζηε απηνί λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηαηεξήζνπλ ηα
πνζνζηά ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο επί ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο. Σα δηθαηψκαηα απηά είλαη κεηαβηβάζηκα θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ εγγξαθήο θαη είλαη δηαπξαγκαηεχζηκα ζην ΥΑΚ θαη ην ΥΑ.
Οη κέηνρνη ζηηο Δμαηξνχκελεο Υψξεο δε ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αζθήζνπλ ηα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο γηα λέεο κεηνρέο,
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνχζα έθδνζε θαη ηα πνζνζηά πνπ θαηέρνπλ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Σξάπεδαο ζα κεησζνχλ.
Αδπλακία άληιεζεο ηθαλνπνηεηηθνχ πνζνχ ζε πεξίπησζε κε άζθεζεο ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο
Ζ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο ππέξ ησλ παιαηψλ κεηφρσλ ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο
βάζεο ηεο Σξάπεδαο. Σπρφλ αδπλακία λα αληιεζεί ηθαλνπνηεηηθφ πνζφ δχλαηαη λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηηο πξννπηηθέο ηεο
Σξάπεδαο θαη λα θαηαζηήζεη αλαγθαία ηε ιήςε κέηξσλ ζηήξημεο απφ ηελ θππξηαθή θπβέξλεζε (βι. παξάγνληεο θηλδχλνπ
"Κίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ελδερφκελε απνηπρία ηεο Σξάπεδαο λα ζπκπιεξψζεη φια ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη
ζην πξφγξακκα θεθαιαηαθήο ελίζρπζεο" θαη "Ζ παξνρή ζηήξημεο απφ ηελ θππξηαθή θπβέξλεζε ζα έρεη ζεκαληηθέο
επηπηψζεηο ζηνλ έιεγρν ηεο Σξάπεδαο, ζηε δηαρείξηζε ησλ θεθαιαίσλ ηεο θαη ζηελ νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε»).
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εκεηψλεηαη φηη ε πξφζθαηε ζέζπηζε ηνπ ζρεηηθνχ Γηαηάγκαηνο πνπ πξνλνεί γηα ηελ αλαδνρή ηεο έθδνζεο ησλ
Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία έρεη πξνζδηνξίζεη ην παξφλ πιαίζην παξνρήο θξαηηθήο ζηήξημεο
(βιέπε ηηο ζρεηηθέο αλαθνξέο πην πάλσ θαη ηελ Δλφηεηα 7) θαη δηαζθαιίδεη ην φηη ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία ζα θαιχςεη ηπρφλ
αδηάζεηεο Μεηνρέο, κεηψλνληαο ζεκαληηθά ηνλ θίλδπλν κε άληιεζεο ηνπ επηδησθφκελνπ πνζνχ.
Γηάζεζε κε αζθεζέλησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο
χκθσλα κε ην Δηδηθφ Φήθηζκα 3 φπσο εγθξίζεθε ζηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο 2
πκβνχιην

έρεη

εμνπζηνδνηεζεί

φπσο

απνθαζίζεη

θαη

πξνβεί

ζε

αο

νπνηαδήπνηε

Απξηιίνπ 2012, ην Γηνηθεηηθφ
ελέξγεηα

γηα

ηε

δηάζεζε,

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηάζεζεο ζε ηξίηα πξφζσπα, ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο πνπ ζα πξνζθεξζνχλ ζηνπο
κεηφρνπο θαη δελ αζθεζνχλ απφ απηνχο.
Δλδερφκελε δηάζεζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεγάινπ αξηζκνχ κε αζθεζέλησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο ζε
ζπγθεθξηκέλνπο επελδπηέο ελδερνκέλσο λα επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε κεηνρηθή ζχλζεζε ηεο Σξάπεδαο θαη
ζπλεπαθφινπζα ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ Σξάπεδα. Δλλνείηαη φηη κηα ηέηνηα δηάζεζε κε αζθεζέλησλ
Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο ζε ηξίηα πξφζσπα ζα ζήκαηλε θαη αλαιφγνπ κεγέζνπο δηάρπζε / κείσζε ζπκκεηνρήο (dilution)
ησλ πθηζηάκελσλ κεηφρσλ.
Άιινη Κίλδπλνη πνπ αθνξνχλ ηηο λέεο κεηνρέο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ άζθεζε ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο
Σα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο κε ηελ άζθεζή ηνπο δίδνπλ ην δηθαίσκα αγνξάο λέσλ κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο νη νπνίεο
ππφθεηληαη ζηνπο ίδηνπο επελδπηηθνχο θηλδχλνπο κε ηηο πθηζηάκελεο κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο νη νπνίνη πεξηγξάθνληαη ζην
παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν (βιέπε επίζεο Δλφηεηα 2.2.5 γηα πεξαηηέξσ παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ αθνξνχλ ηηο κεηνρέο).

2.2.2

Κίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έθδνζε θαη παξαρψξεζε κεηνρψλ ζε επελδπηέο ηεο επηινγήο ηνπ Γ..
ηεο Σξάπεδαο

ε πεξίπησζε πνπ κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ άζθεζεο ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο θαη ηθαλνπνίεζεο επίζεο ησλ αηηήζεσλ βάζεη
ηνπ Γηθαηψκαηνο Πξνεγγξαθήο (γηα ηηο νπνίεο ην Γ έρεη ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα λα απνξξίςεη αηηήζεηο χςνπο πέξαλ ησλ €100 εθ),
παξακείλνπλ αδηάζεηεο κεηνρέο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, θαηά ηε δηαθξηηηθή επρέξεηά ηνπ, ζα πξνβεί ζε ηπρφλ δηάζεζε αδηαζέησλ
κεηνρψλ (κέζσ κε αζθεζέλησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο) θαηά ηε δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα πξνο φθεινο ηεο Σξάπεδαο, κέρξη ηηο 30
Ηνπλίνπ 2012, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ζηελ ίδηα ηηκή πνπ δηελεξγείηαη ε πξνζθνξά (βιέπε Δλφηεηα 5.7 θαη 5.8)
Α

εκεηψλεηαη πσο ε πξφλνηα ηνπ Δηδηθνχ Φεθίζκαηνο 3 πεξί εμνπζηνδφηεζε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δηελέξγεηα ηδησηηθήο
ηνπνζέηεζεο γηα πνζφ έσο €900 εθ. ζε ηηκή ηνπιάρηζηνλ €0,30 δελ εθαξκφδεηαη αθνχ κε ηελ παξνχζα έθδνζε
Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο εμαληιείηαη φιν ην πνζφ ησλ €1.800 εθ. ηνπ Δηδηθνχ Φεθίζκαηνο 3.
Αδπλακία άληιεζεο ηθαλνπνηεηηθνχ πνζνχ απφ επελδπηέο ηεο επηινγήο ηνπ Γ.. ηεο Σξάπεδαο
Ζ ελδερφκελε έθδνζε θαη παξαρψξεζε κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο ζε επελδπηέο επηινγήο ηνπ Γ.. ηεο Σξάπεδαο ζηνρεχεη
ζηελ ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο βάζεο ηεο Σξάπεδαο. Σπρφλ αδπλακία λα αληιεζεί ηθαλνπνηεηηθφ πνζφ απφ ηέηνηα
παξαρψξεζε κεηνρψλ δχλαηαη λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηηο πξννπηηθέο ηεο Σξάπεδαο θαη λα θαηαζηήζεη αλαγθαία ηε ιήςε
κέηξσλ θξαηηθήο ζηήξημεο (βι. παξάγνληεο θηλδχλνπ "Κίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ελδερφκελε απνηπρία ηεο Σξάπεδαο λα
ζπκπιεξψζεη φια ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πξφγξακκα θεθαιαηαθήο ελίζρπζεο" », «Ζ παξνρή ζηήξημεο απφ
ηελ θππξηαθή θπβέξλεζε ζα έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηνλ έιεγρν ηεο Σξάπεδαο, ζηε δηαρείξηζε ησλ θεθαιαίσλ ηεο θαη
ζηελ νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε») θαη «Αδπλακία άληιεζεο ηθαλνπνηεηηθνχ πνζνχ ζε πεξίπησζε κε άζθεζεο ησλ
Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο».
εκεηψλεηαη φηη ε πξφζθαηε ζέζπηζε ηνπ ζρεηηθνχ Γηαηάγκαηνο πνπ πξνλνεί γηα ηελ αλαδνρή ηεο έθδνζεο ησλ Γηθαησκάησλ
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Πξνηίκεζεο απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία έρεη πξνζδηνξίζεη ην παξφλ πιαίζην παξνρήο θξαηηθήο ζηήξημεο (βιέπε ηηο ζρεηηθέο
αλαθνξέο πην πάλσ θαη ηελ Δλφηεηα 7) θαη δηαζθαιίδεη ην φηη ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία ζα θαιχςεη ηπρφλ αδηάζεηα Γηθαηψκαηα
Πξνηίκεζεο, κεηψλνληαο ζεκαληηθά ηνλ θίλδπλν κε άληιεζεο ηνπ επηδησθφκελνπ πνζνχ.
Δμαζθάιηζε εγθξίζεσλ
Ζ δπλαηφηεηα ηεο Σξάπεδαο λα αληιήζεη θεθάιαηα απφ επελδπηέο επηινγήο ηνπ Γ.. ηεο Σξάπεδαο ελδερνκέλσο λα εμαξηεζεί
απφ ηελ εμαζθάιηζε, απφ ηελ πιεπξά ησλ επελδπηψλ:
(α) άδεηαο απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα γηα απφθηεζε ειέγρνπ ζηελ Σξάπεδα, φπσο θαζνξίδεηαη ζηνπο πεξί Σξαπεδηθψλ Δξγαζηψλ
Νφκνπο,
(β) άδεηαο απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα γηα αχμεζε ειέγρνπ ζηνλ βαζκφ ή ζηα πνζνζηά πνπ θαζνξίδνληαη ζηνπο πεξί Σξαπεδηθψλ
Δξγαζηψλ Νφκνπο
(γ) εμαίξεζεο απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο απφ ηελ ππνρξέσζε δηελέξγεηαο δεκφζηαο πξφηαζεο πξνο φινπο ηνπο θαηφρνπο
κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο κεηά απφ αχμεζε/απφθηεζε ζπκκεηνρήο πνπ ηζνχηαη ή ππεξβαίλεη ην 30% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο
Σξάπεδαο.
Έιεγρνο ηεο Σξάπεδαο θαη ελδερφκελε εμάξηεζε απφ έλαλ θχξην κέηνρν
Δλδερφκελε επηηπρήο νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο παξαρψξεζεο κεηνρψλ ζε επελδπηέο ηεο επηινγήο ηνπ Γ.. ηεο
Σξάπεδαο ζα κπνξνχζε λα επηθέξεη ηέηνηα αιιαγή ζηελ πθηζηάκελε κεηνρηθή δνκή ηεο Σξάπεδαο ψζηε λα δίλεηαη ε
δπλαηφηεηα ζε έλα θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν λα επεξεάδεη θαζνξηζηηθά ηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ απαηηνχλ ηελ έγθξηζε
ησλ κεηφρσλ κε πιεηνςεθία 50%. Δμάιινπ, δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί ην γεγνλφο ε Σξάπεδα λα απνηειέζεη κέξνο ησλ
δξαζηεξηνηήησλ άιινπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ νξγαληζκνχ θαη επνκέλσο ζα ήηαλ πηζαλή ε κεηαβνιή θαη πξνζαξκνγή ηεο
ζηξαηεγηθήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Σξάπεδαο ζην επηρεηξεκαηηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ κνληέιν ηνπ ελ ιφγσ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ
νξγαληζκνχ.
Δλδερφκελε επίπησζε ζε ζέκαηα ζπκκφξθσζεο κε ηα θξηηήξηα δηαζπνξάο ησλ αγνξψλ ζηα νπνία δηαπξαγκαηεχνληαη νη
κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο
Λφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ λέσλ Μεηνρψλ πνπ δχλαηαη λα εθδνζνχλ ζε δηάθνξα ζηάδηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
θεθαιαηαθήο ελίζρπζεο ηεο Σξάπεδαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ελδερφκελν απφθηεζεο ζεκαληηθνχ πνζνζηνχ ησλ Μεηνρψλ
απηψλ απφ κηθξφ αξηζκφ πξνζψπσλ ή αθφκα θαη έλα πξφζσπν (πεξηιακβαλνκέλεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο), δχλαηαη
λα πξνθχςεη ζέκα ζπκκφξθσζεο κε ηα θξηηήξηα ησλ αγνξψλ ζηα νπνία δηαπξαγκαηεχνληαη ή ζα δηαπξαγκαηεχνληαη νη
κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο, φπνπ ππάξρνπλ φξηα ειάρηζηνπ πνζνζηνχ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ ζα θαηέρεηαη απφ ην επξχ
θνηλφ θαη/ή κέγηζην φξην ζην πνζνζηφ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ ζα θαηέρεηαη απφ έλα πξφζσπν. ε ηέηνηα πεξίπησζε
νη πηζαλέο ζπλέπεηεο πεξηιακβάλνπλ αλαζηνιή δηαπξαγκάηεπζεο, κεηάηαμε ζε δηαθνξεηηθή αγνξά ή δηαγξαθή ησλ
κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο απφ ην ΥΑΚ θαη / ή ΥΑ.
Άιινη θίλδπλνη πνπ αθνξνχλ ηηο λέεο κεηνρέο πνπ ζα παξαρσξεζνχλ
Οη λέεο κεηνρέο πνπ ζα παξαρσξεζνχλ ππφθεηληαη ζηνπο ίδηνπο επελδπηηθνχο θηλδχλνπο κε ηηο πθηζηάκελεο κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο νη
νπνίνη πεξηγξάθνληαη ζην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν (βιέπε επίζεο Δλφηεηα 2.2.5 γηα πεξαηηέξσ παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ
αθνξνχλ ηηο Μεηνρέο).

2.2.3

Κίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εζεινληηθή πξνζθνξά γηα αληαιιαγή Αμηνγξάθσλ Κεθαιαίνπ 2008
(CPBCS/ΛΑΗΚΑ), 2009 (CPBCB/ΛΑΗΚΘ) θαη 2010 (CPBCC/ΛΑΗΚΛ) κε Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ θαη
Κίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ.

Οη θάηνρνη Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ ηεο Σξάπεδαο, πξηλ ηε ιήςε νπνηαζδήπνηε απφθαζεο γηα ζπκκεηνρή ζηελ έθδνζε ησλ
Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ κέζσ ηεο πηζαλήο αληαιιαγήο ησλ Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ ηεο Σξάπεδαο πνπ ήδε
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θαηέρνπλ ζα πξέπεη λα κειεηήζνπλ πξνζεθηηθά, ιακβάλνληαο ππφςε ηε δηθή ηνπο νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηνπο
επελδπηηθνχο ζηφρνπο θαη νξίδνληεο θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν θαη ηδηαίηεξα ηνπο
θηλδχλνπο πνπ πεξηγξάθνληαη πην θάησ θαη αθνξνχλ ηε λέα έθδνζε θαη ην ελδερφκελν αληαιιαγήο.
Γηαθνξέο κεηαμχ ησλ φξσλ ησλ Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ ηεο Σξάπεδαο θαη ησλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ σο
πξνο ηελ πξνηεξαηφηεηα θαηάηαμεο (subordination), ην θαζεζηψο εμαζθάιηζεο, ηε δηάξθεηα, ην επηηφθην, ηελ εμαγνξά, ηελ
Τπνρξεσηηθή Μεηαηξνπή θαη ηελ Σηκή Τπνρξεσηηθήο Μεηαηξνπήο ζε ζπλήζεηο Μεηνρέο ηεο Σξάπεδαο
Σα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ παξνπζηάδνπλ νπζηαζηηθέο δηαθνξέο απφ ηα Δπηιέμηκα Αμηφγξαθα.
Οη θάηνρνη ησλ Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ ζα πξέπεη λα εμεηάζνπλ ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ θαη ησλ
Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηελ πξνηεξαηφηεηα θαηάηαμεο, ην θαζεζηψο
εμαζθάιηζήο ηνπο, πεξηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα αθπξσζεί ε θαηαβνιή ηφθνπ, ηε δηάξθεηά ηνπο κέρξη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ
Γηθαηψκαηνο Δμαγνξάο, ην επηηφθην, ηε ιεηηνπξγία ηνπ Δλαιιαθηηθνχ Μεραληζκνχ Ηθαλνπνίεζεο Σφθνπ θαζψο θαη ηεο
ππνρξεσηηθήο κεηαηξνπήο ζε ζπλήζεηο Μεηνρέο ζε πεξίπησζε πνπ ζπκβεί Γεγνλφο Έθηαθηεο Αλάγθεο Κεθαιαίνπ ή
Γεγνλφο Βησζηκφηεηαο. εκεηψλεηαη γηα παξάδεηγκα φηη ηα ΑΔΚ πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ κεραληζκφ ππνρξεσηηθήο
κεηαηξνπήο ζε κεηνρέο εάλ επέιζεη θάπνην απφ ηα πξνθαζνξηζκέλα γεγνλφηα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνπο φξνπο έθδνζεο
θαζψο θαη δηεπξπκέλεο ζπλζήθεο αθχξσζεο πιεξσκήο ηφθσλ.
Οη πιήξεηο φξνη ησλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ Δλφηεηα 6 ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ
Γειηίνπ.
Κίλδπλνη ζε ζρέζε κε ηα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ
Σα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ απνηεινχλ επέλδπζε κεησκέλεο εμαζθάιηζεο κε εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη
θηλδχλνπο. Οη επελδπηέο ζα πξέπεη λα κειεηήζνπλ ηνπο φξνπο ησλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ θαη λα θξίλνπλ αλ
απηά ηαηξηάδνπλ κε ην επελδπηηθφ ηνπο πξνθίι. Οη πιήξεηο φξνη ησλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ παξνπζηάδνληαη
ζηελ Δλφηεηα 6 ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ. Δλδεηθηηθά ζεκεηψλνληαη νη αθφινπζνη παξάγνληεο θηλδχλνπ:


Σα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ είλαη ανξίζηνπ δηάξθεηαο θαη δελ θέξνπλ εκεξνκελία ιήμεο. Ζ Σξάπεδα δηθαηνχηαη
(αιιά δελ είλαη ππνρξεσκέλε) λα εμνθιήζεη ηα αμηφγξαθα θαηά ηηο εκεξνκελίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο φξνπο έθδνζεο.



Σα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ απνηεινχλ άκεζεο, κε εμαζθαιηζκέλεο θαη δεπηεξεχνπζαο πξνηεξαηφηεηαο
(subordinated) ππνρξεψζεηο ηεο Σξάπεδαο θαη θαηαηάζζνληαη ζε ίζε πξνηεξαηφηεηα (pari passu rank) πξνο ηηο αμηψζεηο
άιισλ εθδφζεσλ αμηνγξάθσλ θεθαιαίνπ αφξηζηεο δηάξθεηαο ηεο Σξάπεδαο πνπ θαηαηάζζνληαη Βαζηθά Ίδηα Κεθάιαηα θαη
έρνπλ πξνηεξαηφηεηα κφλν ζε ζρέζε κε ηνπο κεηφρνπο ηεο Σξάπεδαο



Ζ πιεξσκή ηφθνπ ή ηφθσλ κπνξεί λα αθπξσζεί ζε πεξίπησζε πνπ επηζπκβνχλ ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα.



Τπφ νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα εθαξκνζηεί ππνρξεσηηθή κεηαηξνπή ησλ ΑΔΚ ζε κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο ζε ηηκή
πνπ ππνινγίδεηαη βάζεη ησλ φξσλ έθδνζεο ησλ Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ.



Τπφ ηελ αίξεζε ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, ηα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ δελ κπνξνχλ λα αληηζηαζκηζηνχλ κε άιιεο
ππνρξεψζεηο ησλ θαηφρσλ πξνο ηελ Σξάπεδα



Σα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ δελ ηπγράλνπλ δηαβάζκηζεο απφ νίθνπο πηζηνιεπηηθήο δηαβάζκηζεο.

εκεηψλεηαη επίζεο φηη ην άξζξν 11(11) ηνπ Γηαηάγκαηνο αλαθέξεη φηη:
"Απαγνξεχεηαη ε πιεξσκή νπνηνπδήπνηε ηφθνπ ή αλάθιεζε πξσηνβάζκησλ θαη δεπηεξνβάζκησλ θεθαιαίσλ εθηφο αλ ε ηξάπεδα
έρεη ιάβεη ηελ πξνγελέζηεξε έγθξηζε απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα θαη έρεη ζπκβνπιεπζεί ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Ννείηαη φηη
εμαηξνχληαη θεθάιαηα πνπ είλαη ζπκβαηά κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ". εκεηψλεηαη πσο έρεη ιεθζεί ε
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έγθξηζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ επί ησλ φξσλ έθδνζεο ησλ ΑΕΚ. εκεηψλεηαη πσο έρεη ιεθζεί ε έγθξηζε ηεο
Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ επί ησλ φξσλ έθδνζεο ησλ ΑΔΚ θαη θαη‟επέθηαζε εμαηξνχληαη απφ ηελ παξαπάλσ απαγφξεπζε
ηνπ Γηαηάγκαηνο. Θα πξέπεη βέβαηα λα ηεξνχληαη νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θαηαβνιή ηφθνπ, φπσο πξνλνείηαη ζηνπο
φξνπο έθδνζεο.
Πεξηνξηζκέλε εκπνξεπζηκφηεηα σο πξνο ηε δηαπξαγκάηεπζε ησλ Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ πνπ δελ ζα αληαιιαρζνχλ
Σα Δπηιέμηκα Αμηφγξαθα πνπ δελ ζα πξνζθεξζνχλ γηα αληαιιαγή ή/θαη γίλνπλ απνδεθηά απφ ηελ Σξάπεδα βάζεη ηεο
δηαδηθαζίαο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ Δλφηεηα 6 ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, ζα ζπλερίζνπλ λα δηαπξαγκαηεχνληαη
ζην ΥΑΚ. Βάζεη ηνπ χςνπο ησλ Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ πνπ ζα παξακείλνπλ εηζεγκέλα ζην ΥΑΚ ε εκπνξεπζηκφηεηα ησλ
Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςεη δχλαηαη λα είλαη ζεκαληηθά πεξηνξηζκέλε. Σα Δπηιέμηκα Αμηφγξαθα
πνπ δελ ζα αληαιιαρζνχλ δχλαηαη λα ηπγράλνπλ δηαπξαγκάηεπζεο ζε ρακειφηεξε ηηκή ζρεηηθά κε εθδφζεηο αληίζηνηρσλ
ηίηισλ νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε ξεπζηφηεηα θαη εκπνξεπζηκφηεηα. Ωο επαθφινπζν ηεο αληαιιαγήο ν κεησκέλνο
αξηζκφο Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ πνπ ζα είλαη εηζεγκέλα κπνξεί επίζεο λα πξνθαιέζεη απμεκέλεο δηαθπκάλζεηο ζηελ ηηκή
δηαπξαγκάηεπζεο ησλ Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ.
πλεπψο, ε ηηκή δηαπξαγκάηεπζεο ησλ Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ πνπ δελ ζα αληαιιαρζνχλ κπνξεί λα επεξεαζηεί αξλεηηθά
σο απνηέιεζκα ηεο δπλεηηθήο αληαιιαγήο κε Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ.
Αβεβαηφηεηα σο πξνο ηε ξεπζηφηεηα θαηά ηε δηαπξαγκάηεπζε ησλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ
Ζ Σξάπεδα δελ ζθνπεχεη λα ππνβάιεη αίηεζε γηα εηζαγσγή πξνο δηαπξαγκάηεπζε ησλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ
Κεθαιαίνπ ζε νπνηαδήπνηε ξπζκηδφκελε αγνξά εθηφο απφ ηελ αγνξά ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ. Σα Αμηφγξαθα
Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ είλαη ηίηινη γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζεκαληηθέο ζπλαιιαγέο ζε νπνηαδήπνηε
αγνξά θαη δελ κπνξεί λα ππάξμεη θακία δηαβεβαίσζε κειινληηθήο ξεπζηφηεηαο ζηελ αγνξά πνπ αλακέλεηαη λα εηζαρζνχλ.
Δπηπιένλ Δγθξίζεηο
ε πεξίπησζε ππνρξεσηηθήο κεηαηξνπήο ησλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ, ε εηζαγσγή πξνο δηαπξαγκάηεπζε
ησλ λέσλ κεηνρψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ, ζα απαηηήζεη έγθξηζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ΥΑΚ θαη ηνπ ΥΑ. Αλ γηα
νπνηνδήπνηε ιφγν, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ΥΑΚ θαη ηνπ ΥΑ δελ εγθξίλεη ηελ εηζαγσγή ησλ ελ ιφγσ κεηνρψλ πξνο
δηαπξαγκάηεπζε ζην ΥΑΚ θαη ζην ΥΑ, ε εκπνξεπζηκφηεηα ή ξεπζηφηεηα ησλ κεηνρψλ απηψλ πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά.
Δπηπιένλ, ε δηαδηθαζία εηζαγσγήο ησλ λέσλ κεηνρψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ελδερφκελε ππνρξεσηηθή κεηαηξνπή ησλ
Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ δχλαηαη λα ζπκπεξηιάβεη θαηάξηηζε Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ θαη έγθξηζή ηνπ απφ ηελ
Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο Κχπξνπ.
Οη θάηνρνη ησλ Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ νθείινπλ λα ζπκβνπιεπζνχλ ηνπο νηθνλνκηθνχο, θνξνινγηθνχο θαη λνκηθνχο ηνπο
ζπκβνχινπο
Οη θάηνρνη ησλ Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ νθείινπλ λα ζπκβνπιεπζνχλ ηνπο νηθνλνκηθνχο, θνξνινγηθνχο θαη λνκηθνχο ηνπο
ζπκβνχινπο ζρεηηθά κε ηελ θαηαιιειφηεηα ελδερφκελεο αληαιιαγήο ή κε, ηεο επέλδπζήο ηνπο θαη ησλ ελδερφκελσλ
ζπλεπεηψλ ζηε θνξνινγηθή ηνπο ζέζε θαη ηηο ινγηζηηθέο ή νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ηπρφλ επέλδπζεο ζηα Αμηφγξαθα
Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ. Ζ ζρεηηθή αλαινγία αληαιιαγήο (ζηε βάζε ηεο νλνκαζηηθήο ηνπο αμίαο) κπνξεί θαηά ηελ εηζαγσγή
ησλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζην ΥΑΚ λα κελ απεηθνλίδεη ηελ ηηκή θαη ηε ζρεηηθή ζρέζε ζηελ ηηκή
δηαπξαγκάηεπζεο ησλ αληίζηνηρσλ θηλεηψλ αμηψλ.
Ννκηθά ζέκαηα δπλαηφλ λα πεξηνξίζνπλ νξηζκέλεο επελδχζεηο
Οη επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο νξηζκέλσλ επελδπηψλ ππφθεηληαη ζε λνκηθνχο θαη θαλνληζηηθνχο πεξηνξηζκνχο.
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Κάζε θάηνρνο Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ πξέπεη λα ζπκβνπιεπζεί ηνπο λνκηθνχο, νηθνλνκηθνχο θαη θνξνινγηθνχο

ηνπ

ζπκβνχινπο, σο ν ίδηνο ήζειε θξίλεη αλαγθαίν, γηα λα αμηνινγήζεη ηνπο φξνπο ηεο πξνζθνξάο γηα Δζεινληηθή Αληαιιαγή
Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ κε Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ θαη λα θαζνξίζεη εάλ θαη κέρξη πνην βαζκφ (i) ηα Αμηφγξαθα
Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ απνηεινχλ επηηξεπηέο επελδχζεηο γηα ηελ πεξίπησζή ηνπ, θαη (ii) θαηά πφζν ππάξρνπλ άιινη
πεξηνξηζκνί γηα ηελ πψιεζε Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ θαη ηελ αγνξά ή ηελ ελερπξίαζε ησλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ
Κεθαιαίνπ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ Δζεινληηθή Αληαιιαγή. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθνί νξγαληζκνί, επηπιένλ, ζα πξέπεη λα
ζπκβνπιεπζνχλ θαη

ηνπο αξκφδηνπο ξπζκηζηέο ηνπο γηα λα θαζνξίζνπλ ηνλ θαηάιιειν ρεηξηζκφ ησλ Δπηιέμηκσλ

Αμηνγξάθσλ θαη Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζχκθσλα κε νπνηνπζδήπνηε θαλφλεο ή/θαη ξπζκηζηηθφ πιαίζην.

2.2.4

Κίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζθνξά γηα εζεινληηθή αληαιιαγή Αμηνγξάθσλ Κεθαιαίνπ 2008
(CPBCS/ΛΑΗΚΑ), 2009 (CPBCB/ΛΑΗΚΘ) θαη 2010 (CPBCC/ΛΑΗΚΛ) κε Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο

Αμία Νέσλ Μεηνρψλ Αληαιιαγήο
Αλάινγα κε ηελ απφδνζε ησλ κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο, ε αμία ησλ Νέσλ Μεηνρψλ Αληαιιαγήο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ
εζεινληηθή αληαιιαγή ησλ Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ δπλαηφλ λα είλαη ζεκαληηθά θαηψηεξε απφ ηελ αμία αληαιιαγήο ηνπο.
Πεξαηηέξσ ε αμία ησλ Νέσλ Μεηνρψλ Αληαιιαγήο δπλαηφλ λα δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηελ εκεξνκελία ηεο απνπιεξσκήο
ησλ Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ νη Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο ζα πηζησζνχλ ζηηο κεξίδεο φζσλ
απνδερζνχλ ηελ εζεινληηθή αληαιιαγή.
Οη Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο ηεο Σξάπεδαο δπλαηφλ λα κελ είλαη θαηάιιειεο γηα φινπο ηνπο επελδπηέο
Κάζε πηζαλφο επελδπηήο πνπ απνδέρεηαη ηελ πξνζθνξά γηα εζεινληηθή αληαιιαγή Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ κε Νέεο
Μεηνρέο Αληαιιαγήο πξέπεη λα αμηνινγήζεη θαη απνθαζίζεη γηα ηελ θαηαιιειφηεηα κηα ηέηνηαο επέλδπζεο ιακβάλνληαο
ππφςε ηηο πεξηζηάζεηο ηνπ θαη ην επελδπηηθφ ηνπ πξνθίι.
πγθεθξηκέλα θάζε θάηνρνο Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ πξέπεη:
 λα θαηέρεη ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγήζεη ηα νθέιε θαη ηνπο θηλδχλνπο κηαο επέλδπζεο ζε
κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο φπσο θαη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ή ελζσκαηψλνληαη κέζσ παξαπνκπήο ζην παξφλ
Δλεκεξσηηθφ Γειηίν.
 λα έρεη πξφζβαζε, ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο θαη ηα θαηάιιεια αλαιπηηθά εξγαιεία έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγήζεη, ζηα
πιαίζηα ηεο δηθήο ηνπ νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, κηα πηζαλή επέλδπζε ζε κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο θαη ηνλ αληίθηππν ζην γεληθφ ηνπ
επελδπηηθφ ραξηνθπιάθην πνπ δπλαηφ λα έρεη ε επέλδπζε ηνπ ζηηο κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο.
 λα θαηαλνήζεη κε ιεπηνκέξεηα ηνπο φξνπο ηεο Δζεινληηθήο Αληαιιαγήο κε Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο ηεο Σξάπεδαο.
 λα είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγήζεη (είηε κφλνο είηε κε ηε βνήζεηα ελφο νηθνλνκηθνχ ζπκβνχινπ) ηα πηζαλά ζελάξηα φζνλ αθνξά ηελ
νηθνλνκία θαη άιινπο παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ επέλδπζή ηνπ θαη ηε δπλαηφηεηά ηνπ λα αλαιάβεη ηνπο
θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ.
 λα είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγήζεη (είηε κφλνο είηε κε ηε βνήζεηα λνκηθνχ ζπκβνχινπ) ηπρφλ λνκηθά ή θαλνληζηηθά ζέκαηα πνπ
ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηελ εζεινληηθή αληαιιαγή θαη απφθηεζε Νέσλ Μεηνρψλ Αληαιιαγήο.
Έλαο θάηνρνο Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ δελ πξέπεη λα απνδερζεί ηελ πξνζθνξά γηα εζεινληηθή αληαιιαγή Δπηιέμηκσλ
Αμηνγξάθσλ κε Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο εθηφο αλ θαηέρεη ηε γλψζε θαη ηελ εκπεηξία (είηε απφ κφλνο ηνπ είηε κε έλαλ
νηθνλνκηθφ ζχκβνπιν) γηα λα αμηνινγήζεη ηνπο φξνπο ηεο Δζεινληηθήο Αληαιιαγήο θαη ηελ επίδξαζε πνπ απηή ε επέλδπζε
ζα έρεη ζην γεληθφ ηνπ επελδπηηθφ ραξηνθπιάθην. Πξηλ απφ ηε ιήςε κηαο απφθαζεο γηα επέλδπζε, νη πηζαλνί επελδπηέο
πξέπεη λα εμεηάζνπλ πξνζεθηηθά, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο νηθνλνκηθέο πεξηζηάζεηο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο επέλδπζήο ηνπο
θαη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν.
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Οη θάηνρνη Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ πνπ ζα απνδερζνχλ ηελ πξνζθνξά γηα εζεινληηθή αληαιιαγή ηνπο κε Νέεο Μεηνρέο
Αληαιιαγήο δχλαηαη λα ππφθεηληαη ζε ππνρξεψζεηο θνηλνπνίεζεο ή/θαη κπνξεί λα ρξεηαζηνχλ έγθξηζε απφ ηελ επνπηηθή
αξρή ζηελ νπνία ππφθεηηαη ε Σξάπεδα
Οη θάηνρνη ησλ Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ πνπ ζα απνδερζνχλ ηελ πξνζθνξά γηα εζεινληηθή αληαιιαγή ηνπο κε κεηνρέο ηεο
Σξάπεδαο, ελδέρεηαη λα πξέπεη λα ζπκκνξθσζνχλ κε πιήζνο απαηηήζεσλ θνηλνπνίεζεο ή/θαη ιήςεο εγθξίζεσλ ηδηαίηεξα
σο πξνο ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Σξάπεδαο ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο λνκνζεζίεο ζηελ Κχπξν (ή
νπνηαζδήπνηε άιιεο δηθαηνδνζίαο γηα ηελ Σξάπεδα) θαη ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία πεξί Σξαπεδηθψλ Δξγαζηψλ ζηελ
Κχπξν (ή νπνηαζδήπνηε άιιεο λνκνζεζίαο ή θαλνληζκνχ πνπ ππφθεηηαη ε Σξάπεδα). Ζ κε ζπκκφξθσζε κε ηέηνηεο
απαηηήζεηο θνηλνπνίεζεο ή/θαη ιήςεο εγθξίζεσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ ππνβνιή πξνο ηνπο θαηφρνπο Δπηιέμηκσλ
Αμηνγξάθσλ ζεκαληηθψλ πξνζηίκσλ ή/θαη ζηελ αλαζηνιή ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο κεηνρέο ηνπο.
Καζεζηψο Δμαζθάιηζεο θαη Πξνηεξαηφηεηα Καηάηαμεο ζε πεξίπησζε δηάιπζεο
Οη θάηνρνη Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ πνπ ζα απνδερζνχλ ηελ πξνζθνξά γηα εζεινληηθή αληαιιαγή κε Νέεο Μεηνρέο
Αληαιιαγήο ζα ππνζηνχλ πεξαηηέξσ κείσζε ηεο πξνηεξαηφηεηαο ησλ δηθαησκάησλ θαη αμηψζεσλ ηνπο ιφγσ ηεο
κεηαηξνπήο ηεο επέλδπζήο ηνπο ζε ζπλήζεηο κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο θαη ππάξρεη απμεκέλνο θίλδπλνο νη θάηνρνη λα ράζνπλ
κέξνο ή νιφθιεξε ηελ επέλδπζή ηνπο.
Τπελζπκίδεηαη φηη ηα Δπηιέμηκα Αμηφγξαθα απνηεινχλ άκεζνπο, κε εμαζθαιηζκέλνπο θαη δεπηεξεχνπζαο πξνηεξαηφηεηαο
(subordinated) ηίηινπο ηεο Σξάπεδαο θαη θαηαηάζζνληαη ζε ίζε πξνηεξαηφηεηα (pari passu rank) πξνο ηηο αμηψζεηο άιισλ
εθδφζεσλ αμηνγξάθσλ θεθαιαίνπ αφξηζηεο δηάξθεηαο ηεο Σξάπεδαο πνπ θαηαηάζζνληαη ζηα Βαζηθά Ίδηα Κεθάιαηα.
Τπελζπκίδνληαη πεξαηηέξσ ηα αθφινπζα:
Σα δηθαηψκαηα θαη νη αμηψζεηο ησλ θαηφρσλ ησλ Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ:
 έρνπλ πξνηεξαηφηεηα κφλν έλαληη ησλ κεηφρσλ ηεο Σξάπεδαο
 είλαη δεπηεξεχνπζαο πξνηεξαηφηεηαο θαηάηαμεο (subordinated) πξνο ηηο αμηψζεηο ησλ Πηζησηψλ ηεο Σξάπεδαο πνπ είλαη:
 θαηαζέηεο ή άιινη πηζησηέο ησλ νπνίσλ νη αμηψζεηο δελ είλαη δεπηεξεχνπζαο πξνηεξαηφηεηαο σο πξνο ηηο αμηψζεηο ησλ θαηαζεηψλ
 πηζησηέο ησλ νπνίσλ νη αμηψζεηο είλαη δεπηεξεχνπζαο πξνηεξαηφηεηαο θαηάηαμεο (subordinated) πιελ εθείλσλ ησλ νπνίσλ νη
αμηψζεηο είλαη ίζεο πξνηεξαηφηεηαο (pari passu rank) κε ηηο αμηψζεηο ησλ θαηφρσλ Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ.
 θάηνρνη ρξενγξάθσλ ηεο Σξάπεδαο ησλ νπνίσλ νη αμηψζεηο είλαη ειάζζνλνο πξνηεξαηφηεηαο (subordinated).
Δπνκέλσο, εάλ ε Σξάπεδα, ηειεί ππφ δηάιπζε ή εθθαζάξηζε, ν εθθαζαξηζηήο ζα ηθαλνπνηήζεη πξψηα φιεο ηηο αμηψζεηο ησλ
θαηαζεηψλ ή άιισλ πηζησηψλ ησλ νπνίσλ νη αμηψζεηο δελ είλαη ειάζζνλνο πξνηεξαηφηεηαο σο πξνο ηηο αμηψζεηο ησλ
θαηαζεηψλ θαη πηζησηψλ ησλ νπνίσλ νη αμηψζεηο είλαη ειάζζνλνο πξνηεξαηφηεηαο (subordinated) πιελ εθείλσλ ησλ νπνίσλ
νη αμηψζεηο είλαη ίζεο πξνηεξαηφηεηαο (pari passu rank) κε ηηο αμηψζεηο ησλ θαηφρσλ Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ πξηλ ηελ
ηθαλνπνίεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηφρσλ. ε πεξίπησζε πνπ ε Σξάπεδα δελ έρεη ηθαλνπνηεηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα
ηνλ πιήξε δηαθαλνληζκφ ησλ αμηψζεσλ πνπ δελ είλαη ειάζζνλνο πξνηεξαηφηεηαο ηφηε νη αμηψζεηο ησλ θαηφρσλ ησλ
Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ δελ ζα ηθαλνπνηεζνχλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, νη θάηνρνη δχλαηαη λα ράζνπλ ην ζχλνιν ή κέξνο
ηεο επέλδπζήο ηνπο.
Ννκηθά ζέκαηα δπλαηφλ λα πεξηνξίζνπλ νξηζκέλεο επελδχζεηο
Οη επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο νξηζκέλσλ επελδπηψλ ππφθεηληαη ζε λνκηθνχο θαη θαλνληζηηθνχο πεξηνξηζκνχο.
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Κάζε θάηνρνο Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ πξέπεη λα ζπκβνπιεπζεί ηνπο λνκηθνχο ηνπ ζπκβνχινπο γηα λα αμηνινγήζεη ηνπο
φξνπο ηεο Πξνζθνξάο γηα Δζεινληηθή Αληαιιαγή Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ κε Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο ηεο Σξάπεδαο θαη
λα θαζνξίζεη εάλ θαη κέρξη πνην βαζκφ (i) νη Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο ηεο Σξάπεδαο απνηεινχλ επηηξεπηέο επελδχζεηο γηα
ηελ πεξίπησζή ηνπο, θαη (ii) θαηά πφζν ππάξρνπλ άιινη πεξηνξηζκνί γηα ηελ αγνξά ή ηελ ελερπξίαζε ησλ Νέσλ Μεηνρψλ
Αληαιιαγήο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ Δζεινληηθή Αληαιιαγή. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθνί νξγαληζκνί ζα πξέπεη λα
ζπκβνπιεπζνχλ ηνπο λνκηθνχο ηνπο ζχκβνπινπο ή ηνπο αξκφδηνπο ξπζκηζηέο ηνπο γηα λα θαζνξίζνπλ ηνλ θαηάιιειν
ρεηξηζκφ ησλ Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ ζχκθσλα κε νπνηνπζδήπνηε θαλφλεο.
Δπίδξαζε ηεο Πξνζθνξάο γηα εζεινληηθή αληαιιαγή Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ κε κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο ζηελ ηηκή ηεο
κεηνρήο ηεο Σξάπεδαο
Ζ ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο Σξάπεδαο κπνξεί λα παξνπζηάζεη απμεκέλεο δηαθπκάλζεηο νη νπνίεο κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ α)
εθηηκήζεηο ησλ επελδπηψλ γηα ηελ αληαιιαγή ησλ Αμηνγξάθσλ Κεθαιαίνπ κε Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο, β) εθηηκήζεηο ησλ
επελδπηψλ γηα ηελ έθδνζε ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο ηεο Σξάπεδαο θαη γ) επελδπηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ ελδέρεηαη λα
πεξηιακβάλνπλ ζπλαιιαθηηθή ελαιιαγή κεηαμχ ησλ κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο θαη ησλ Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ.
Σα παξαπάλσ ελδερνκέλσο λα νδεγήζνπλ ζε απμεκέλε κεηαβιεηφηεηα ζηελ ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο Σξάπεδαο.
Πεξηνξηζκέλε εκπνξεπζηκφηεηα σο πξνο ηε δηαπξαγκάηεπζε ησλ Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ πνπ δελ ζα πξνζθεξζνχλ
πξνο αληαιιαγή ή δελ ζα αληαιιαρζνχλ
Σα Δπηιέμηκα Αμηφγξαθα πνπ δελ ζα πξνζθεξζνχλ γηα αληαιιαγή ή/θαη δελ αληαιιαγνχλ απφ ηελ Σξάπεδα βάζεη ηεο
δηαδηθαζίαο ζα ζπλερίζνπλ λα ηπγράλνπλ δηαπξαγκάηεπζεο ζην ΥΑΚ. Βάζεη ηνπ χςνπο ησλ Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ πνπ
ζα παξακείλνπλ εηζεγκέλα ζην ΥΑΚ, ε πξνθχπηνπζα εκπνξεπζηκφηεηα ησλ Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ δχλαηαη λα είλαη
ζεκαληηθά πεξηνξηζκέλε.
Σα Δπηιέμηκα Αμηφγξαθα πνπ δελ αληαιιαρζνχλ δχλαηαη λα ηπγράλνπλ δηαπξαγκάηεπζεο ζε ρακειφηεξε ηηκή ζρεηηθά κε
εθδφζεηο αληίζηνηρσλ ηίηισλ νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε ξεπζηφηεηα θαη εκπνξεπζηκφηεηα. Χο επαθφινπζν ηεο
αληαιιαγήο ν κεησκέλνο αξηζκφο Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ πνπ ζα είλαη εηζεγκέλα κπνξεί επίζεο λα πξνθαιέζεη απμεκέλεο
δηαθπκάλζεηο ζηελ ηηκή δηαπξαγκάηεπζεο ησλ Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ.
Καηά ζπλέπεηα, ε ηηκή δηαπξαγκάηεπζεο ησλ Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ πνπ δελ ζα αληαιιαρζνχλ κπνξεί λα επεξεαζηεί
αξλεηηθά σο απνηέιεζκα ηεο παξνχζαο Πξνζθνξάο γηα Δζεινληηθή Αληαιιαγή Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ κε Νέεο Μεηνρέο
Αληαιιαγήο.
Πηζαλφηεηα Τπεξθάιπςεο
Ζ Σξάπεδα ζα πξνηίζεηαη λα εθδψζεη κέρξη €738 εθαη. Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ θαη κέρξη €369 εθαη. Νέεο
Μεηνρέο Αληαιιαγήο γηα αληαιιαγή ησλ Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ. Δάλ ε απνδνρή ηεο πξνζθνξάο γηα Δζεινληηθή
αληαιιαγή ησλ Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ ππεξβεί ηελ ζπλνιηθή έθδνζε γηα θαζεκία απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο εθδφζεηο, ε
ηειηθή θαηαλνκή ησλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ θαη ησλ Νέσλ Μεηνρψλ ζα γίλεη θαηά αλαινγία (pro rata) ηνπ
αηηεζέληνο πνζνχ.
Οη θάηνρνη Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ πνπ ζα απνδερζνχλ ηελ πξνζθνξά γηα εζεινληηθή αληαιιαγή ησλ Δπηιέμηκσλ
Αμηνγξάθσλ κε Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο δπλαηφλ λα κελ αληαιιάμνπλ ην ζχλνιν ησλ Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ πνπ ζα
έρνπλ πξνζθέξεη πξνο αληαιιαγή αλάινγα κε ην κέγεζνο απνδνρήο ηεο πξνζθνξάο απφ άιινπο θαηφρνπο θαη ζηελ
πεξίπησζε απηή ηα Δπηιέμηκα Αμηφγξαθα πνπ δελ ζα αληαιιαρζνχλ ζα ζπλερίζνπλ λα δηαπξαγκαηεχνληαη ζην ΥΑΚ.
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Αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ πνπ δελ ζα αληαιιαρζνχλ θαη ζα ζπλερίζνπλ λα δηαπξαγκαηεχνληαη
ζην ΥΑΚ, ε ξεπζηφηεηα θαη εκπνξεπζηκφηεηα ησλ Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ δπλαηφλ λα είλαη κεησκέλε.
Άιινη θίλδπλνη πνπ αθνξνχλ ζηηο Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο
Οη Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο πνπ ζα παξαρσξεζνχλ είλαη θνηλέο κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο θαη ππφθεηληαη ζηνπο ίδηνπο
επελδπηηθνχο θηλδχλνπο κε ηηο πθηζηάκελεο κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο νη νπνίνη πεξηγξάθνληαη ζην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν
(βιέπε επίζεο Δλφηεηα 2.2.5 γηα πεξαηηέξσ παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ αθνξνχλ ηηο κεηνρέο).
2.2.5

Κίλδπλνη πνπ ρεηίδνληαη κε ηηο Μεηνρέο

Σν Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ θαη ην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ έρνπλ ρακειφηεξε ξεπζηφηεηα θαη παξνπζηάδνπλ
εληνλφηεξεο δηαθπκάλζεηο απφ άιια ρξεκαηηζηήξηα
Οη Μεηνρέο ηεο Σξάπεδαο ππφθεηληαη ζε δηαπξαγκάηεπζε ζηελ Κχξηα Αγνξά ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ (ΥΑΚ) θαη
ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ (ΥΑ). Ζ δηάζεζε ησλ κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο, εηδηθά ζε κεγάιεο πνζφηεηεο, κπνξεί λα είλαη
δχζθνιε, θαζψο ην ΥΑΚ παξνπζηάδεη ρακειφηεξε ξεπζηφηεηα θαη εληνλφηεξε κεηαβιεηφηεηα απ‟ φηη άιιεο παξφκνηεο
αγνξέο ζηελ Δπξψπε θαη ηηο ΖΠΑ. Μηα ηέηνηα πψιεζε, ή ε πξνζδνθία απηήο, κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά θαη ζεκαληηθά
ηελ ηηκή δηαπξαγκάηεπζεο ηεο κεηνρήο ηεο Σξάπεδαο.
Ζ ηηκή ησλ κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο ελδέρεηαη λα παξνπζηάζεη δηαθπκάλζεηο
ην παξειζφλ, νη ηηκέο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ εηζεγκέλσλ κεηνρψλ ζην ΥΑΚ θαη ην ΥΑ έρνπλ παξνπζηάζεη ζεκαληηθέο
δηαθπκάλζεηο. Σν γεγνλφο απηφ έρεη επεξεάζεη ζην παξειζφλ θαη ίζσο λα επεξεάζεη ζην κέιινλ ηελ ηηκή δηαπξαγκάηεπζεο
θαη ηε ξεπζηφηεηα ησλ κεηνρψλ ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ ζην ΥΑΚ θαη ζην ΥΑ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηνρψλ ηεο
Σξάπεδαο. πλεπψο, νη επελδπηέο πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη ε ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο Σξάπεδαο ελδέρεηαη λα
παξνπζηάζεη ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο δηαρξνληθά θαη ζε θακηά πεξίπησζε δελ είλαη εμαζθαιηζκέλνη απέλαληη ζηνλ
επελδπηηθφ θίλδπλν ηεο ππνηίκεζεο ηεο αμίαο ηεο επέλδπζήο ηνπο.
Μεξηθνί απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ηελ ηηκή δηαπξαγκάηεπζεο ησλ Μεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο ζε
έληνλεο δηαθπκάλζεηο, θαη ηνπο νπνίνπο δελ κπνξεί λα επεξεάζεη ε Σξάπεδα, είλαη ελδεηθηηθά νη αθφινπζνη:
•

ε πνξεία ηεο ειιεληθήο θαη ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο, θαζψο θαη ησλ ρσξψλ ηεο επξσδψλεο

•

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

•

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

•

ε ζέζε ησλ αληαγσληζηψλ ηεο Σξάπεδαο ζηνλ θιάδν,

•

πηζαλή επίδξαζε ηεο Σξάπεδαο θαη ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα γεληθφηεξα απφ ηα πθηζηάκελα θαη κειινληηθά κέηξα θξαηηθήο
ζηήξημεο,

•

γεγνλφηα ή ηζρπξηζκνί πνπ είλαη δπλαηφλ λα πιήμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ Οκίινπ, φπσο αιιαγέο ζηελ πηζηνιεπηηθή ηνπ
δηαβάζκηζε,

•

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

•

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

•

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

•

ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο κε επξχηεξεο ζπλέπεηεο ζηε δηεζλή θαη ηνπηθή θεθαιαηαγνξά,

•

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

•

πηζαλή ή πξαγκαηνπνηεζείζα πψιεζε κεγάισλ παθέησλ ζπλήζσλ Μεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο ζηελ αγνξά.
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Μεηαβνιέο ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ελδέρεηαη λα έρνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηελ αμία ησλ κεηνρψλ ηεο
Σξάπεδαο
Οη κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο δηαπξαγκαηεχνληαη ζην ΥΑΚ θαη ζην ΥΑ ζε Δπξψ. Οη δηαθπκάλζεηο ζηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία
κεηαμχ ηνπ Δπξψ θαη ησλ άιισλ λνκηζκάησλ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηελ αμία ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο ζην
εζληθφ λφκηζκα ησλ επελδπηψλ, ζε ρψξεο κε λφκηζκα δηαθνξεηηθφ απφ ην Δπξψ. Δπηπξνζζέησο, ηα κεξίζκαηα ζε κεηξεηά
επί ησλ κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο θαηαβάιινληαη ζε Δπξψ θαη σο εθ ηνχηνπ ππφθεηληαη ζηηο δηαθπκάλζεηο ησλ
ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ θαηά ηε κεηαηξνπή ζην εζληθφ λφκηζκα ηνπ επελδπηή.
Κίλδπλνο δηάρπζεο / κείσζεο ηεο ζπκκεηνρήο (dilution) ησλ πθηζηάκελσλ θαη λέσλ κεηφρσλ θαη θίλδπλνο
ελδερφκελεο εμάξηεζεο απφ έλαλ θχξην κέηνρν (πεξηιακβαλνκέλνπ άιινπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ νξγαληζκνχ ή ηνπ
Κξάηνπο)
Οη πθηζηάκελνη θαη λένη κέηνρνη δπλαηφλ λα ππνζηνχλ δηάρπζε / κείσζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε πεξηπηψζεηο πνπ
πεξηιακβάλνπλ:

-

ηελ πεξίπησζε απφθηεζεο Μεηνρψλ απφ ηξίηα πξφζσπα ιφγσ κε πιήξνπο άζθεζεο ησλ Γηθαησκάησλ
Πξνηίκεζεο απφ ηνπο πθηζηάκελνπο κεηφρνπο,

-

ηελ πεξίπησζε παξαρψξεζεο Μεηνρψλ ζε πξφζσπα επηινγήο ηνπ Γ ζηα πιαίζηα ησλ ςεθηζκάησλ ηεο έθηαθηεο
γεληθήο ζπλέιεπζεο ηεο Σξάπεδαο ζηηο 2 Απξηιίνπ 2012 θαη ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ ή κειινληηθά,
θαηφπηλ ζρεηηθψλ εγθξίζεσλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ ηεο Σξάπεδαο,

-

ζηα πιαίζηα κειινληηθήο εμάζθεζεο ησλ ΜΑΔΚ, δηθαησκάησλ επηινγήο (share options) ή άιισλ κεηαηξέςηκσλ
αμηψλ πνπ δπλαηφλ λα εθδνζνχλ.

-

ζε πεξίπησζε ππνρξεσηηθήο κεηαηξνπήο ησλ ΑΔΚ θαη ΜΑΔΚ ζε κεηνρέο ε θαηαβνιήο ηφθσλ αμηνγξάθσλ ππφ
κνξθή κεηνρψλ (φπνπ ηζρχεη)

-

ζηελ πεξίπησζε θξαηηθήο ζηήξημεο κέζσ ζπκκεηνρήο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Σξάπεδαο.

Σν κέγεζνο ηεο πηζαλήο δηάρπζεο (dilution) κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ηελ ηηκή ζηελ νπνία ζα απνθηεζνχλ νη λέεο κεηνρέο ε
νπνία κπνξεί λα είλαη ρακειφηεξε απφ ηελ εθάζηνηε ηηκή δηαπξαγκάηεπζεο αλάινγα κε ηηο πξφλνηεο πνπ εθαξκφδνληαη
ζηελ θάζε πεξίπησζε. Βιέπε επίζεο ζπλαθείο παξάγνληεο θηλδχλνπ πην πάλσ.
Τπάξρεη επίζεο ν θίλδπλνο εμάξηεζεο απφ έλα θχξην κέηνρν (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θππξηαθήο θπβέξλεζεο) ζε
πεξίπησζε πνπ απηφ πξνθχςεη απφ ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο ή ζε πεξηπηψζεηο εμαγνξψλ, ζπγρσλεχζεσλ θιπ. Ο θχξηνο
κέηνρνο κπνξεί λα είλαη άιινο ρξεκαηννηθνλνκηθφο νξγαληζκφο, ε Κπβέξλεζε ή άιινο επελδπηήο.
Κίλδπλνο κε ηήξεζεο ηεο απαηηνχκελεο δηαζπνξάο βάζεη ησλ θξηηεξίσλ ησλ αγνξψλ ηνπ ΥΑΚ θαη ΥΑ
ηα πιαίζηα ηπρφλ εμειίμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ή άιισλ εμειίμεσλ πνπ επεξεάδνπλ ην
βαζκφ δηαζπνξάο ησλ κεηνρψλ ηνπ Οκίινπ, είλαη δπλαηφλ λα κελ ηεξνχληαη ηα ειάρηζηα, ζπλερή θξηηήξηα δηαζπνξάο πνπ
απαηηνχλ νη αγνξέο ηνπ ΥΑΚ θαη ΥΑ ζηηο νπνίεο δηαπξαγκαηεχνληαη νη κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο. ε ηέηνηα πεξίπησζε νη
πηζαλέο ζπλέπεηεο είλαη αλαζηνιή δηαπξαγκάηεπζεο, κεηάηαμε ζε δηαθνξεηηθή αγνξά ή δηαγξαθή ησλ κεηνρψλ ηεο
Σξάπεδαο απφ ην ΥΑΚ θαη\ ή ΥΑ.
Κίλδπλνη ζε ζρέζε κε επηπιένλ εγθξίζεηο
Γηα ηηο κεηνρέο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ άζθεζε ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο θαζψο θαη ησλ κεηνρψλ απφ ηελ
εζεινληηθή αληαιιαγή ησλ Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ κε Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο, θαηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ
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Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ δελ έρεη δνζεί νπνηαδήπνηε έγθξηζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ΥΑΚ θαη ηνπ ΥΑ γηα εηζαγσγή
ηνπο πξνο δηαπξαγκάηεπζε. Ζ Σξάπεδα ζα ππνβάιεη ηηο ζρεηηθέο αηηήζεηο γηα εηζαγσγή πξνο δηαπξαγκάηεπζε ησλ Νέσλ
Μεηνρψλ ζην ΥΑΚ θαη ΥΑ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο έθδνζεο θαη παξαρψξεζεο ησλ Νέσλ Μεηνρψλ.
Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ΥΑΚ θαη ηνπ ΥΑ δελ εγθξίλεη ηελ εηζαγσγή ησλ ελ ιφγσ κεηνρψλ
πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζην ΥΑΚ θαη ζην ΥΑ, ε εκπνξεπζηκφηεηα ή ξεπζηφηεηα ησλ κεηνρψλ απηψλ πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά.
Δπηπιένλ, ζε ελδερφκελε θαηάζεζε ζπκπιεξσκαηηθνχ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ ζα ρξεηαζηεί επηπιένλ έγθξηζε απφ ηελ
Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο Κχπξνπ.
Άιινη θίλδπλνη
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ ζηνπο νπνίνπο ππφθεηηαη ε επέλδπζε ζηηο κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ
επίζεο ππφςε νη ινηπέο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ Παξαγφλησλ Κηλδχλνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Δλφηεηα 2.1 θαη ζηα ινηπά κέξε ηεο Δλφηεηαο 2.2.
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3

ΤΝΣΑΞΖ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟΤ ΓΔΛΣΗΟΤ / ΤΠΔΤΘΤΝΑ ΠΡΟΧΠΑ

Ζ ζχληαμε θαη ε δηάζεζε ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ έγηλε ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Γεκφζηαο Πξνζθνξάο θαη
Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ Νφκν ηνπ 2005 (Ν. 114 (Η) /2005) ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 809/2004 ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Ζ Σξάπεδα έρεη πξνβεί ζηηο δένπζεο αηηήζεηο έηζη ψζηε (α) ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο Κχπξνπ σο ε αξκφδηα επνπηηθή
αξρή λα απνζηείιεη πηζηνπνηεηηθφ έγθξηζεο ζηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο Διιάδαο θαη ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, βάζεη ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 18 ηεο Οδεγίαο 2003/71/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ζην νπνίν λα
πηζηνπνηείηαη φηη ην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν θαηαξηίζηεθε ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2003/71/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, (β) ηα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο θαη νη Νέεο Μεηνρέο ΓΠ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ
άζθεζε ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο λα εηζαρζνχλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ θαη Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ, (γ) ηα
Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ λα εηζαρζνχλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ θαη νη Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο λα
εηζαρζνχλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ θαη Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ.
Ζ Σξάπεδα αλαιακβάλεη ηελ πιήξε επζχλε γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξαηίζεληαη ζην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν θαη βεβαηψλεη
φηη απηέο είλαη ζχκθσλεο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη φηη δελ ππάξρνπλ παξαιείςεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αιινηψζνπλ ην
πεξηερφκελφ ηνπ.
Οη ππνγξάθνληεο Γηνηθεηηθνί χκβνπινη ηεο Cyprus Popular Bank Public Co Ltd, είλαη επίζεο ζπιινγηθά θαη αηνκηθά
ππεχζπλνη γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν θαη βεβαηψλνπλ φηη, έρνληαο ιάβεη θάζε
εχινγν κέηξν γηα ην ζθνπφ απηφ, νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ είλαη, εμ φζσλ γλσξίδνπλ, ζχκθσλεο κε ηελ
πξαγκαηηθφηεηα θαη δελ ππάξρνπλ παξαιείςεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αιινηψζνπλ ην πεξηερφκελφ ηνπ.
Σν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο ε δεκνζηνπνίεζε ηνπο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ)
809/2004 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ε νπνία αθνξά ηελ Σξάπεδα, ηνλ κηιφ ηεο θαη ηε
δεκφζηα πξνζθνξά. Ζ Σξάπεδα, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηε ζχληαμε ηνπ
Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, βεβαηψλνπλ φηη απηφ έρεη ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ 809/2004 ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Γεκφζηαο Πξνζθνξάο θαη Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ Νφκνπ ηνπ 2005, ην Δλεκεξσηηθφ
Γειηίν ππνγξάθεηαη απφ ηνπο αθφινπζνπο:


Μηράιεο αξξήο

Πξφεδξνο, Αλεμάξηεηνο Με Δθηειεζηηθφο χκβνπινο



Νενθιήο Λπζάλδξνπ

Αληηπξφεδξνο, Με Αλεμάξηεηνο Με Δθηειεζηηθφο χκβνπινο



Κσλζηαληίλνο Μπισλάο

Αληηπξφεδξνο, Αλεμάξηεηνο Με Δθηειεζηηθφο χκβνπινο



Υξίζηνο ηπιηαλίδεο

Γηεπζχλσλ χκβνπινο Οκίινπ, Δθηειεζηηθφο χκβνπινο



Παλαγηψηεο Κνπλλήο

Αλαπιεξσηήο Γηεπζχλσλ χκβνπινο Οκίινπ, Δθηειεζηηθφο χκβνπινο



Κξηο Παχινπ

Αλεμάξηεηνο, Με Δθηειεζηηθφο χκβνπινο



ηέιηνο ηπιηαλνχ

Με Αλεμάξηεηνο, Με Δθηειεζηηθφο χκβνπινο

Αλάδνρνο Τπεχζπλνο χληαμεο είλαη ε Marfin CLR (Financial Services) Ltd, ε νπνία ππνγξάθεη ην παξφλ Δλεκεξσηηθφ
Γειηίν. Ζ Marfin CLR (Financial Services) Ltd δειψλεη φηη, αθνχ έιαβε θάζε εχινγν κέηξν γηα ην ζθνπφ απηφ, νη
πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν είλαη, εμ φζσλ γλσξίδνπλ, ζχκθσλεο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη δελ
ππάξρνπλ παξαιείςεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αιινηψζνπλ ην πεξηερφκελφ ηνπ.
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Αλάδνρνο Έθδνζεο Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο είλαη ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία ε νπνία αλαιακβάλεη ηελ πιήξε επζχλε γηα ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο Δλφηεηεο 1.11, 1.18.3, 5.3.2 θαη 7 ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ.
Αλάδνρνο Τπεχζπλνο Δίζπξαμεο είλαη ε Cyprus Popular Bank Public Co Ltd.
ηηο 18 Μαΐνπ 2012, εθδφζεθε ην πεξί ηεο Αλαδνρήο ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο ηεο Cyprus Popular Bank Public Co Ltd
ηνπ 2012 Γηάηαγκα κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε ηεο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 17

εο

Μαΐνπ 2012, γηα ηελ

αλαδνρή ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο ηεο έθδνζεο θεθαιαίνπ χςνπο ελφο δηζεθαηνκκπξίνπ νθηαθφζησλ εθαηνκκπξίσλ
επξψ (€1.800.000.000) απφ ηελ Σξάπεδα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο βάζεο ηεο. Οη θχξηεο πξφλνηεο ηνπ Γηαηάγκαηνο
παξαηίζεληαη ζηελ Δλφηεηα 7.
Οη ζπγθαηαζέζεηο ησλ δηαθφξσλ πξνζψπσλ / εκπεηξνγλσκφλσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε ζχληαμε ηνπ παξφληνο
Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ ή κλεκνλεχνληαη ζε απηφ, παξαηίζεληαη ζηελ Δλφηεηα 4.24 θαη πεξηιακβάλνπλ ηα κέιε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηνλ Αλάδνρν Τπεχζπλν χληαμεο («Marfin CLR (Financial Services) Ltd»), ηελ Δπελδπηηθή
Σξάπεδα Διιάδνο Α.Δ. θαη ηνπο ειεγθηέο ηεο Σξάπεδαο («PricewaterhouseCoopers Limited» θαη «Grant Thornton (Cyprus)
Limited»).
Οη επελδπηέο πνπ ρξεηάδνληαη νπνηεζδήπνηε δηεπθξηλίζεηο ή / θαη επεμεγήζεηο επί ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ κπνξνχλ λα
απεπζχλνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο:
• ην εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο Cyprus Popular Bank Public Co Ltd:
Σει.: 22 552000
Λεσθφξνο Λεκεζνχ 154, 2025 Λεπθσζία.
• ηνπο Γηεπζπληέο Έθδνζεο



Marfin CLR (Financial Services) Ltd* (Κχπξνο)

Δπελδπηηθή Σξάπεδα Διιάδνο Α.Δ. (Διιάδα)

Σει.: (+357) 22 367367

Σει.: (+30) 210 8173000

Λεσθφξνο Βχξσλνο 26, 1096 Λεπθσζία.

Κεθηζίαο 24Β, Μαξνχζη 15125, Αζήλα.

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

* Η Marfin CLR (Financial Services) Ltd είλαη θαη Αλάδνρνο Τπεχζπλνο χληαμεο ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ.
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4
4.1

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΓΟΣΡΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Ννκηθφ Καζεζηψο

Ζ Cyprus Popular Bank Public Co Ltd («CPB») είλαη δεκφζηα εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο εγγεγξακκέλε ζηελ Κχπξν
απφ ην 1924 κε αξηζκφ εγγξαθήο 1, κε βάζε ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν, Κεθ.113, ηεο Κχπξνπ.
ηελ Κχπξν, δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα κε ηελ εκπνξηθή επσλπκία «Laiki Bank». Γξαζηεξηνπνηείηαη, επίζεο,
ζε αξηζκφ άιισλ ρσξψλ θαη ηνκέσλ, νξγαληθά ή κέζσ ζπγαηξηθψλ ηεο εηαηξεηψλ κε άιιεο εκπνξηθέο επσλπκίεο.
Σν εγγεγξακκέλν γξαθείν θαη ε θχξηα δηνηθεηηθή έδξα ηεο Δηαηξείαο βξίζθνληαη ζηε Λεσθφξν Λεκεζνχ 154, 2025 Λεπθσζία
(Σ.Θ. 22032, 1598 Λεπθσζία). Σν θεληξηθφ ηειέθσλν είλαη 22-552000 θαη ν δηαδηθηπαθφο ρψξνο www.laiki.com.
Οη θχξηνη ζθνπνί ηεο Δηαηξείαο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 3 ηνπ Ηδξπηηθνχ ηεο Δγγξάθνπ. ηνπο θχξηνπο ζθνπνχο ηεο
πεξηιακβάλνληαη, κεηαμχ άιισλ, ε ίδξπζε θαη δηεμαγσγή ηξαπεδηθψλ, ρξεκαηηζηεξηαθψλ θαη εκπνξηθψλ εξγαζηψλ πάζεο
θχζεσο, θαη ε ίδξπζε, ιεηηνπξγία θαη δηεχζπλζε ππνθαηαζηεκάησλ ζηελ Κχπξν θαη ζην εμσηεξηθφ. ηελ Σξάπεδα έρεη δνζεί
άδεηα γηα δηεμαγσγή ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ κε βάζε άδεηα πνπ ρνξεγήζεθε αξρηθά απφ ηνλ Διεγθηή Σξαπεδψλ ζηηο 25
Μαξηίνπ, 1946, δπλάκεη ηνπ πεξί Σξαπεδηθψλ Δξγαζηψλ (Πξνζσξηλνί Πεξηνξηζκνί) Νφκνπ ηνπ 1939 θαη κεηέπεηηα απφ ηελ
Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ δπλάκεη ησλ πεξί Σξαπεδηθψλ Δξγαζηψλ Νφκσλ ηνπ 1997-2009.
Απνζπάζκαηα απφ ην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο παξαηίζεληαη ζηελ Δλφηεηα 4.20.7 ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ.

4.2

Ηζηνξηθή Αλαδξνκή θαη Βαζηθνί ηαζκνί ζηελ Δμέιημε ηνπ Οκίινπ

Ζ ηζηνξία ηνπ Οκίινπ μεθίλεζε ην 1901 κε ηελ ίδξπζε ηνπ Λατθνχ Σακηεπηεξίνπ Λεκεζνχ, ην νπνίν εμειίρζεθε ζε πιήξεο
ηξαπεδηθφ ίδξπκα. ηα πξψηα 23 ρξφληα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ην Λατθφ Σακηεπηήξην Λεκεζνχ δερφηαλ θαηαζέζεηο θαη
ρνξεγνχζε δάλεηα ζε ηξερνχκελνπο ινγαξηαζκνχο θαη γξακκάηηα. Σν 1924, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ην
Σακηεπηήξην κεηαηξάπεθε ζε πιήξε Σξάπεδα, ζχκθσλα κε ην Νφκν πεξί Γεκφζησλ Δηαηξεηψλ πνπ είρε ζεζπηζζεί ιίγν
λσξίηεξα θαη ελεγξάθε σο ε πξψηε δεκφζηα εηαηξεία κε αξηζκφ εγγξαθήο 1, νπφηε θαη κεηνλνκάζηεθε ζε Λατθή Σξάπεδα
Λεκεζνχ Λίκηηεδ.
Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Σξάπεδαο αλαπηχρζεθαλ κε γνξγνχο ξπζκνχο, θαιχπηνληαο ζηαδηαθά νιφθιεξν ην λεζί, κε
απνηέιεζκα ην 1967 ε Λατθή Σξάπεδα Λεκεζνχ Λίκηηεδ λα κεηνλνκαζηεί ζε Λατθή Κππξηαθή Σξάπεδα Λίκηηεδ.
Σν 1970, ε «Hongkong and Shanghai Banking Corporation» («HSBC»), έλα απφ ηα κεγαιχηεξα ηξαπεδηθά ζπγθξνηήκαηα
ζηνλ θφζκν, απέθηεζε πνζνζηφ 20% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο. Ζ ζχλδεζε απηή κε ην ζπγθξφηεκα ηεο
HSBC έδσζε κεγάιε ψζεζε ζηελ αλάπηπμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ Οκίινπ.
Ζ πεξίνδνο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη κεηά ραξαθηεξίζηεθε απφ γξήγνξε επέθηαζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ Οκίινπ θαη
κεγάιε αχμεζε ησλ κεγεζψλ θαη κεξηδίσλ αγνξάο ζε φινπο ηνπο ηνκείο, θαζψο θαη ηελ ηαπηφρξνλε αλάπηπμε λέσλ
δξαζηεξηνηήησλ κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζε εμεηδηθεπκέλνπο ηνκείο
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ (ρξεκαηνδνηήζεηο, αζθαιηζηηθέο εξγαζίεο, factoring, θεθαιαηαγνξά).
εκαληηθφ ζηαζκφ ζηελ αλάπηπμε ηνπ Οκίινπ, απνηέιεζε ε εμαγνξά ην 1982 ησλ εξγαζηψλ ηεο ηξάπεδαο Grindlays ζηελ
Κχπξν, ηεο κεγαιχηεξεο θαη αξραηφηεξεο μέλεο ηξάπεδαο πνπ ιεηηνπξγνχζε ζην λεζί θαη ηξίηεο κεγαιχηεξεο ηξάπεδαο ζηελ
Κχπξν. Ζ απφθηεζε ηεο Grindlays ελίζρπζε ζεκαληηθά ηελ αληαγσληζηηθή ζέζε ηνπ Οκίινπ ζηελ θππξηαθή ηξαπεδηθή
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αγνξά. Σν 1999, εμαγνξάζηεθε ν φκηινο ηεο Παλεπξσπατθήο Αζθαιηζηηθήο, εδξαηψλνληαο ηελ παξνπζία ηνπ Οκίινπ ζην
ρψξν ησλ αζθαιηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
εκαληηθφ ηερλνινγηθφ επίηεπγκα ηνπ Οκίινπ απνηέιεζε ε ιεηηνπξγία, ην 2000, ηεο πξψηεο νινθιεξσκέλεο ειεθηξνληθήο
ηξάπεδαο (Laiki eBank) ζηελ Κχπξν, ε νπνία επεθηάζεθε ζηελ Διιάδα ην 2001 θαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ηελ
Απζηξαιία ην 2004.
Ζ δηεζλήο επέθηαζε ηνπ Οκίινπ άξρηζε ην 1974 κε ην άλνηγκα ηνπ πξψηνπ θαηαζηήκαηνο ζην Λνλδίλν. Απφ ην 1986 κέρξη
ην 2001 ν κηινο δηαηεξνχζε γξαθείν αληηπξνζσπείαο ζηελ Απζηξαιία (ζηε ζπλέρεηα ηδξχζεθε ε ζπγαηξηθή Λατθή Σξάπεδα
(Απζηξαιίαο) Λίκηηεδ). Αξγφηεξα, ιεηηνχξγεζαλ γξαθεία αληηπξνζσπείαο ζηε Νφηην Αθξηθή, ηνλ Καλαδά, ην Βειηγξάδη θαη
ηε Μφζρα, ελψ, κέζα ζην 1998, ιεηηνχξγεζε γξαθείν αληηπξνζσπείαο ζηε Νέα Τφξθε. Μέζα ζηα πιαίζηα επηθέληξσζεο
ηεο δηεζλνχο επέθηαζεο ηνπ Οκίινπ ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε, δηαηεξείηαη γξαθείν αληηπξνζσπείαο ζηε Μφζρα.
ηελ Διιάδα, ε επέθηαζε έγηλε ην 1992 κέζσ ηεο ζχζηαζεο αλεμάξηεηεο ηξάπεδαο, ηεο Δπξσπατθήο Λατθήο Σξάπεδαο
(κεηνλνκάζηεθε ζε Λατθή Σξάπεδα (Διιάο) Α.Δ.), κε αξρηθή κεηνρηθή ζπκκεηνρή χςνπο 72%.
Σν 2001, ν κηινο πξνρψξεζε ζηελ ίδξπζε ζπγαηξηθήο ζηελ Απζηξαιία κε ηελ επσλπκία «Λατθή Σξάπεδα (Απζηξαιίαο)
Λίκηηεδ», ελψ ην Μάξηην ηνπ 2005 ζπζηάζεθε θαη ιεηηνχξγεζε ηξάπεδα ζην Guernsey κε ηελ επσλπκία «Laiki Bank
(Guernsey) Limited».
Σν 2005, κέζα ζηα πιαίζηα επέθηαζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ Οκίινπ ζηελ αλαδπφκελε αγνξά ησλ Βαιθαλίσλ, εμαγνξάζηεθε ε
ζεξβηθή ηξάπεδα Centrobanka a.d., ε νπνία κεηνλνκάζηεθε ζε «Laiki Bank a.d.» θαη ζηε ζπλέρεηα ζε «Marfin Bank JSC
Belgrade».
Σν 2006, έγηλε ζπγρψλεπζε κε ηνπο ειιεληθνχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νκίινπο MIG (πξψελ «Marfin Financial Group») θαη
«Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.», ελψ ιήθζεθε απφθαζε απφθηεζεο πνζνζηνχ 100% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο «Λατθήο
Σξάπεδαο (Διιάο) Α.Δ.». Ζ Σξάπεδα ππέβαιε δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο πξνηάζεηο γηα απφθηεζε πνζνζηνχ κέρξη θαη 100%
ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ησλ ηξηψλ απηψλ εηαηξεηψλ. Με ηελ νινθιήξσζε ησλ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ πξνηάζεσλ, θαζψο
θαη ηελ δηαδηθαζία ελνπνίεζεο πνπ αθνινχζεζε, θπξίσο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν φπνπ θαη νη ηξεηο φκηινη δηαηεξνχζαλ δίθηπν
παξνρήο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ηέζεθαλ λέεο βάζεηο θαη πιαίζηα δξαζηεξηνπνίεζεο ζηνλ
επξχηεξν ρξεκαηννηθνλνκηθφ ρψξν ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. Μέζα ζηα πιαίζηα ηεο ηξηπιήο ζπγρψλεπζεο, ζηηο 31
Οθησβξίνπ 2006, εγθξίζεθε απφ ηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ε κεηνλνκαζία ηεο Σξάπεδαο ζε Marfin
Popular Bank Public Co Ltd.
Μεηά ηελ ηξηπιή ζπγρψλεπζε, ε επέθηαζε ηεο δηεζλνχο παξνπζίαο ηνπ Οκίινπ ζπλερίζηεθε, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο
παξνπζίαο ηνπ Οκίινπ ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο.
Πξψηε εμέιημε, απνηέιεζε ε αλαθνίλσζε, εκεξνκελίαο 19 Μαξηίνπ 2007, γηα ηε ζπκθσλία αγνξάο πνζνζηνχ 99,2% ηνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο νπθξαληθήο «Marine Transport Bank» («ΜΣΒ») θαη ηξηψλ ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ. Ζ ΜΣΒ δηαζέηεη άδεηεο γηα ηε δηεμαγσγή φισλ ησλ
ηξαπεδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη πξνζθέξεη νινθιεξσκέλεο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο. Καηά ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008
δηαηεξνχζε 84 θαηαζηήκαηα, ελψ ε βάζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο βξίζθεηαη ζηελ Οδεζζφ. ηηο 18 επηεκβξίνπ 2007,
αλαθνηλψζεθε ε νινθιήξσζε ηεο ελ ιφγσ εμαγνξάο.
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Γηεπθξηλίδεηαη πσο ζηε ζπλέρεηα, ε ζπκκεηνρή ηεο Σξάπεδαο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο MIG κεηψζεθε απφ ην επίπεδν ηεο
κεηνρηθήο ζπκκεηνρήο ηνπ 97,3% πνπ πξνέθπςε κέζσ ηεο ηξηπιήο ζπγρψλεπζεο θαηά ην 2006, ζε 8,96%, θπξίσο, επεηδή ε
Σξάπεδα δε ζπκκεηείρε ζηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο MIG πνπ έγηλε θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2007 (ζε
αλαινγία 14 λέεο κεηνρέο γηα θάζε κία πθηζηάκελε κεηνρή). Ζ απφθαζε απηή ελέπηπηε ζηε ζηξαηεγηθή επηθέληξσζεο ζην
ρψξν ησλ ηξαπεδηθψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. Πξνεγνπκέλσο, φιεο νη ηξαπεδηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο
εξγαζίεο ηεο MIG είραλ ελζσκαησζεί θαη ελνπνηεζεί ζηνλ κηιν, κέζσ ηεο εμαγνξάο ηεο «Marfin Bank A.Σ.E.», ζπγαηξηθήο
εηαηξείαο ηεο MIG. Καηά ζπλέπεηα, ε MIG θαη, θαη‟ επέθηαζε, ε «MIG Leisure Ltd» έπαπζαλ λα απνηεινχλ ζπγαηξηθέο
εηαηξείεο ηεο CPB. Ο κηινο δηαηεξνχζε ζπκθσλία παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ κε ηε MIG ε νπνία
ε

έιεμε ζηηο 28 Φεβξνπαξίνπ 2009 θαη δελ αλαλεψζεθε. Απφ ηελ 1 Μαξηίνπ 2009 νπνηεζδήπνηε ζπκβνπιεπηηθέο επελδπηηθέο
ππεξεζίεο απφ ηνλ κηιν πξνο ηε MIG παξέρνληαη βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ ζπκβνιαίσλ.
ε ζρέζε κε ηε δηεζλή επέθηαζε ηνπ Οκίινπ, αθνινχζεζε ε απφθηεζε πνζνζηνχ 50,12% ηεο «AS SBM Pank» (ε νπνία
κεηνλνκάζηεθε ζε «Marfin Pank Eesti AS» κε ηζρχ απφ 14 Μαΐνπ 2008), εζζνληθήο ηξάπεδαο πνπ ιεηηνπξγεί κε 4
θαηαζηήκαηα, πξνζθέξνληαο πιήξεηο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο θαη πξντφληα ζηνπο πειάηεο ηεο. χκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε
πνπ εμέδσζε ε Σξάπεδα ζηηο 14 Ηνπλίνπ 2007, ην πνζνζηφ απηφ απνθηήζεθε απφ ηε MIG ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε, κέζα
ζηα πιαίζηα κείσζεο ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Σξάπεδαο ζην θεθάιαην ηεο MIG θαη ηεο κεηαθνξάο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ ζηε CPB. ηηο 28 επηεκβξίνπ 2007, αλαθνηλψζεθε ε νινθιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο κε ηε
ιήςε ησλ απαξαίηεησλ εγθξίζεσλ απφ ηηο αξκφδηεο επνπηηθέο αξρέο.
ηηο 5 Οθησβξίνπ 2007, ε «Λατθή Δπελδπηηθή Δ.Π.Δ.Τ. Γεκφζηα Δηαηξεία Ληδ» («ΛΔ»), ζπγαηξηθή εηαηξεία ηεο CPB,
αλαθνίλσζε ηελ έλαξμε δηαδηθαζίαο ζπγρψλεπζεο κε απνξξφθεζε ηεο «CLR Capital Public Ltd» («CLR») άλεπ δηάιπζεο
ηεο ηειεπηαίαο. Παξάιιεια ηέζεθε ζε εθαξκνγή ε ζπγρψλεπζε ησλ εηαηξεηψλ «Λατθή Υξεκαηηζηεξηαθή Δ.Π.Δ.Τ. Λίκηηεδ»,
«Λατθή Γηαρείξηζε Κεθαιαίσλ Δ.Π.Δ.Τ. Λίκηηεδ» θαη «Egnatia Financial Services (Cyprus) Limited» θαη ηεο «CLR Securities
and Financial Services Limited», κε απνξξφθεζε άλεπ δηάιπζεο ησλ ινηπψλ εηαηξεηψλ απφ ηελ ηειεπηαία.
ηηο 15 Οθησβξίνπ 2007, αλαθνηλψζεθε ε ζπκθσλία γηα απφθηεζε πνζνζηνχ 43% πεξίπνπ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο
«Lombard Bank Malta Plc» («LBM»), ηεο ηξίηεο κεγαιχηεξεο ηξάπεδαο ηεο Μάιηαο, ε νπνία ιεηηνπξγεί θάησ απφ ηελ
επνπηεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Μάιηαο θαη είλαη εηζεγκέλε ζην ηνπηθφ ρξεκαηηζηήξην. Ζ LBM πξνζθέξεη πιήξεηο
ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο θαη έρεη δίθηπν πνπ απνηειείηαη απφ 6 θαηαζηήκαηα. Ζ απφθηεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ LBM
εληάρζεθε ζηε ζηξαηεγηθή ηεο CPB γηα επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζηελ παξνρή ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ πςεινχ
επηπέδνπ ζηνλ ηνκέα ησλ δηεζλψλ επηρεηξήζεσλ. Ζ Μάιηα, ηα ηειεπηαία ρξφληα, εμειίζζεηαη ζε θέληξν επελδχζεσλ γηα
δηεζλείο επηρεηξήζεηο. Ζ ζρεηηθή έγθξηζε ησλ επνπηηθψλ αξρψλ ηεο Κχπξνπ θαη ηεο Μάιηαο ιήθζεθε ην Φεβξνπάξην ηνπ
2008, κε απνηέιεζκα ηελ νινθιήξσζε ηεο ζρεηηθήο ζπλαιιαγήο.
Δπίζεο, ζηηο 20 Γεθεκβξίνπ 2007, αλαθνηλψζεθε ε εμαγνξά πνζνζηνχ 50,04% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ηεο «OAO RPB Holding», ζηελ νπνία αλήθνπλ ε ξσζηθή ηξάπεδα «ΟOΟ Rossiysky Promyishlenny Bank (Rosprombank)», θαζψο θαη ε
ζπγαηξηθή ηεο, «OOO RPB – Leasing». Ζ Rosprombank ηδξχζεθε ην 1997 θαη έρεη δπλακηθή παξνπζία ζηε ρψξα κέζσ ελφο
δηθηχνπ 36 θαηαζηεκάησλ θαη ζεκείσλ πψιεζεο πνπ θαιχπηνπλ ηηο κεγάιεο πφιεηο ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο. ηηο 4
επηεκβξίνπ 2008 ε Σξάπεδα νινθιήξσζε ηελ εμαγνξά ηεο Rosprombank, κεηά απφ ηε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ εγθξίζεσλ
απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο ηεο Ρσζίαο θαη ηεο Κχπξνπ. Ζ εμαγνξά νινθιεξψζεθε κε ηε κεηαβίβαζε ηνπ 50,04% ηνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Ρσζηθήο «Closed Joint-Stock Company RPB Holding», κεηξηθή ηεο Rosprombank, έλαληη €85,2εθ.
ηηο 17 Ηαλνπαξίνπ 2008, ε Σξάπεδα ζπκθψλεζε λα πσιήζεη ζηε ζπγαηξηθή ηεο εηαηξεία, «Λατθή Δπελδπηηθή Δ.Π.Δ.Τ.
Γεκφζηα Δηαηξεία Ληδ», ην ζχλνιν ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο «Egnatia Financial Services (Cyprus) Ltd», έλαληη £2,9 εθ..
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Δίρε πξνεγεζεί ηνλ Ηνχλην ηνπ 2007, ε εμαγνξά απφ ηελ Σξάπεδα ηνπ ζπλφινπ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο «Egnatia
Financial Services (Cyprus) Ltd» ζηελ ίδηα ηηκή, δειαδή έλαληη £2,9 εθ. Ζ «Egnatia Financial Services (Cyprus) Ltd»
αζρνιείηαη κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ιήςεο θαη δηαβίβαζεο γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, ηελ εθηέιεζε εληνιψλ γηα θαηάξηηζε
ζπλαιιαγψλ ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, ηε δηαρείξηζε επελδπηηθψλ ραξηνθπιαθίσλ πειαηψλ, ηελ αλαδνρή εθδφζεσλ θαη
ηε δηάζεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ. πσο αλαθέξζεθε πην πάλσ, ηειηθή πξφζεζε ηεο «Λατθήο Δπελδπηηθήο Δ.Π.Δ.Τ.
Γεκφζηα Δηαηξεία Λίκηηεδ», ήηαλ ε ζπγρψλεπζε ηεο «Λατθήο Υξεκαηηζηεξηαθήο Δ.Π.Δ.Τ. Ληδ», ηεο «CLR Securities &
Financial Services Ltd» θαη ηεο «Egnatia Financial Services (Cyprus) Ltd».
ηηο 7 Φεβξνπαξίνπ 2008, αλαθνηλψζεθε ε ππνγξαθή ζπκθσλεηηθνχ κε ηε Dubai Financial Group γηα πψιεζε πξνο ηελ
ηειεπηαία 53.532.184 κεηνρψλ ηεο MIG, ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 31 Μαξηίνπ 2008. ηηο 31 Μαξηίνπ 2008, ε Σξάπεδα
αλαθνίλσζε φηη νη 53.532.184 κεηνρέο, πνπ απνηεινχζαλ πνζνζηφ 6,45% ηνπ εθδνκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο MIG,
κεηαβηβάζηεθαλ πξνο ηε Dubai Financial Group ζχκθσλα κε ηε ζπκθσλεζείζα ηηκή, πνπ ήηαλ €7,00 αλά κεηνρή. Ζ
ζπλαιιαγή απηή είρε πξνεγνπκέλσο εγθξηζεί απφ ηνπο κεηφρνπο ηεο Σξάπεδαο, κε ηαθηηθφ ςήθηζκα πνπ εγθξίζεθε ζε
Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 17 Γεθεκβξίνπ 2007.
ηηο 21 Μαξηίνπ 2008, ε Σξάπεδα αλαθνίλσζε φηη, ζην πιαίζην ηεο αλαδηάξζξσζεο ησλ Πηζηνδνηηθψλ Γηεπζχλζεσλ ηνπ
Οκίινπ,

νινθιεξψζεθε

ε

δηαδηθαζία

αλαδηνξγάλσζεο

θαη

ζπγρψλεπζεο

ηεο

«Λατθήο

Κππξηαθήο

Σξάπεδαο

(Υξεκαηνδνηήζεηο) Ληδ» κε ηελ Σξάπεδα, ε νπνία πξνζθέξεη εθεμήο ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο. εκεηψλεηαη φηη, ε
αλαδηνξγάλσζε θαη ζπγρψλεπζε εγθξίζεθε απφ ηελ Σξάπεδα θαη ηε «Λατθή Κππξηαθή Σξάπεδα (Υξεκαηνδνηήζεηο) Ληδ», ηε
Γεληθή πλέιεπζε ησλ πηζησηψλ ηεο «Λατθήο Κππξηαθήο Σξάπεδαο (Υξεκαηνδνηήζεηο) Ληδ» θαη ην δηθαζηήξην, βάζεη ηεο
ζρεηηθήο θππξηαθήο λνκνζεζίαο.
ηηο 22 Ηνπιίνπ 2008, ε CNP Assurances θαη ε Σξάπεδα ππέγξαςαλ ζπκθσλία καθξνρξφληαο ζπλεξγαζίαο κε ζθνπφ ηελ
αλάπηπμε ησλ αζθαιηζηηθψλ εξγαζηψλ κέζσ ησλ ηξαπεδηθψλ δηθηχσλ ηεο Σξάπεδαο ζε Διιάδα θαη Κχπξν. Ζ ζπκθσλία
απηή ζηνλ ηνκέα ησλ αζθαιεηψλ ζε Διιάδα θαη Κχπξν αλακέλεηαη λα επεθηαζεί θαη ζε άιιεο ρψξεο ζην κέιινλ,
αθνινπζψληαο ηε δηεζλή αλάπηπμε ηεο Σξάπεδαο ζηε Νφηηα θαη Αλαηνιηθή Δπξψπε.
ηηο 11 Ννεκβξίνπ 2008, ε CPB ζε ζπλέρεηα ηεο αλαθνίλσζεο, εκεξνκελίαο 2 Ννεκβξίνπ 2007, αλαθνίλσζε φηη, θαηφπηλ
ιήςεο ησλ θαηά λφκν απαηηνχκελσλ εγθξίζεσλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο Κχπξνπ, αχμεζε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο
ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δζζνληθήο Σξάπεδαο «Marfin Pank Eesti AS» (πξψελ AS SBM PANK) θαηά πνζνζηφ 2,71% κε
αγνξά 544.000 κεηνρψλ. Καηά ζπλέπεηα, ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο «Marfin Pank
Eesti AS» αλήιζε ζε 52,838%.
ηηο 19 Γεθεκβξίνπ 2008, ε CPB αλαθνίλσζε φηη νινθιεξψζεθε ε ζπκθσλία καθξνρξφληαο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο CNP
Assurances (CNP) θαη ηεο CPB, κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ησλ αζθαιηζηηθψλ εξγαζηψλ ζε Διιάδα θαη Κχπξν κέζσ ησλ
ηξαπεδηθψλ δηθηχσλ ηεο CPB. Ζ ζπκθσλία απηή πεξηιάκβαλε αθελφο ηε κεηαβίβαζε απφ ηελ CPB ζηε CNP ηνπ 50,1% ηνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο «Marfin Insurance Holdings Ltd», ε νπνία απνηειεί ηνλ αζθαιηζηηθφ βξαρίνλα ηνπ Οκίινπ ηεο
CPB, θαη αθεηέξνπ ηε ζχλαςε δεθαεηνχο αλαλεψζηκεο απνθιεηζηηθήο ζπκθσλίαο δηαλνκήο κε ηελ επρέξεηα επέθηαζεο θαη
ζε άιιεο ρψξεο φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε CPB. Ζ «Marfin Insurance Holdings Ltd» θαηέρεη ην 100% ησλ «Laiki Cyprialife»
(LCL - Αζθάιεηεο Εσήο ζηελ Κχπξν), «Laiki Insurance» (LI - Αζθάιεηεο Γεληθνχ Κιάδνπ ζηελ Κχπξν), «Marfin Life» (ML Αζθάιεηεο Εσήο ζηελ Διιάδα) θαη «Marfin Brokers» (MB - Πξαθηνξεηαθέο Αζθαιηζηηθέο Δξγαζίεο ζηελ Διιάδα).
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008, ε ζπγαηξηθή εηαηξεία «Λατθή Δπελδπηηθή Δ.Π.Δ.Τ. Γεκφζηα Δηαηξεία Λίκηηεδ» («Λατθή
Δπελδπηηθή») αλαθνίλσζε φηη ην Δπαξρηαθφ Γηθαζηήξην Λεπθσζίαο, ζηηο 12 Γεθεκβξίνπ 2008, ελέθξηλε ην ρέδην
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Αλαδηνξγάλσζεο γηα ζπγρψλεπζε ηεο «CLR Capital κε ηε Λατθή Δπελδπηηθή». Δπίζεο, ζηηο 17 Γεθεκβξίνπ 2008 ην
Δπαξρηαθφ Γηθαζηήξην ελέθξηλε ην ρέδην Αλαδηνξγάλσζεο θαη πγρψλεπζεο ησλ εηαηξεηψλ «Λατθή Υξεκαηηζηεξηαθή
Δ.Π.Δ.Τ. Λίκηηεδ», «Λατθή Γηαρείξηζε Κεθαιαίσλ Δ.Π.Δ.Τ. Λίκηηεδ», «Egnatia Financial Services (Cyprus) Limited» θαη ηεο
«CLR Securities and Financial Services Limited».
ηηο 9 Ηαλνπαξίνπ 2009, ε «Λατθή Δπελδπηηθή» αλαθνίλσζε φηη ζηηο 5 Ηαλνπαξίνπ 2009 πηζηνπνηήζεθε απφ ηνλ Έθνξν
Δηαηξεηψλ ε αιιαγή ηεο επσλπκίαο ηεο ζε «Marfin CLR Public Co Ltd». ηελ ίδηα αλαθνίλσζε αλαθέξεηαη φηη ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην ηεο «Marfin CLR Public Co Ltd», απνθάζηζε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ νη νπνίεο πξνζθέξζεθαλ πξνο
αληαιιαγή ζε φινπο ηνπο κεηφρνπο ηεο «CLR Capital Public Ltd». Οη ελ ιφγσ κεηνρέο ελζσκαηψζεθαλ ζην ήδε εηζεγκέλν
κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο «Marfin CLR Public Co Ltd».
ηηο 23 Γεθεκβξίνπ 2009, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο εγθξίζεθε κε πνζνζηφ 97% ηνπ παξηζηακέλνπ
θεθαιαίνπ, ε ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηνπ ρεδίνπ Γηθαησκάησλ Αγνξάο Μεηνρψλ (Share Options Scheme), πνπ
ζεζπίζζεθε κε ην Πξψην (Σαθηηθφ) Φήθηζκα ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ πνπ έιαβε ρψξα ζηηο 17
Απξηιίνπ, 2007, γηα ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπο ππαιιήινπο ηεο Σξάπεδαο, θαζψο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ
θαη ζπγγελψλ κε απηήλ εηαηξεηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ε ηηκή εμάζθεζεο ηξνπνπνηήζεθε απφ €10 ζε €4,50. Δπίζεο, εγθξίζεθε
ε παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηνπ ρεδίνπ θαηά δχν (2) έηε κε ηειεπηαία πεξίνδν εμάζθεζεο ην έηνο 2013 αληί ην έηνο 2011.
Καηά ηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο ίδηαο εκεξνκελίαο, επηβεβαηψζεθε κε πνζνζηφ 97% ηνπ παξηζηακέλνπ θεθαιαίνπ,
ε εμνπζηνδφηεζε πνπ ρνξεγήζεθε πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κε ην Γεχηεξν (Δηδηθφ) Φήθηζκα ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ πνπ έιαβε ρψξα ζηηο 17 Απξηιίνπ, 2007, φπσο εθδψζεη ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ ρεδίνπ
Γηθαησκάησλ Αγνξάο Μεηνρψλ (Share Options Scheme) κέρξη 80.000.000 κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,85
ε θαζεκία, ρσξίο νη κεηνρέο απηέο λα πξνζθέξνληαη θαηά πξψηνλ ζηνπο πθηζηάκελνπο κεηφρνπο ηεο Σξάπεδαο κε βάζε ην
Καηαζηαηηθφ ηεο Σξάπεδαο θαη ην λφκν.
Πεξαηηέξσ θαηά ηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο 23

εο

Γεθεκβξίνπ 2009 εγθξίζεθε Γηαζπλνξηαθή πγρψλεπζε δη‟

απνξξνθήζεσο ηεο Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ απφ ηελ Σξάπεδα, θαζψο θαη ην Κνηλφ ρέδην Γηαζπλνξηαθήο
πγρψλεπζεο.
ηηο 12 Μαξηίνπ 2010, αλαθνηλψζεθε φηη ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ έθδνζε (θνηλψλ) θαιπκκέλσλ νκνινγηψλ
χςνπο κέρξη €3 δηζ. (πξφγξακκα έθδνζεο), ε «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.», θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο Σξάπεδαο ηεο
Διιάδνο, πξνρψξεζε ζηελ έθδνζε ηεο δεχηεξεο ζεηξάο (θνηλψλ) θαιπκκέλσλ νκνινγηψλ χςνπο €500 εθ. Πξνο εμαζθάιηζε
ηπρφλ απαηηήζεσλ ησλ νκνινγηνχρσλ δαλεηζηψλ θαη φισλ ησλ αζθαιηζκέλσλ πηζησηψλ, ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο
έθδνζεο, εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ε ζπκθσλία ηεο Σξάπεδαο γηα παξαρψξεζε πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ ζηελ «Marfin
Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.». Τπελζπκίδεηαη φηη ε πξψηε ζεηξά ησλ (θνηλψλ) θαιπκκέλσλ νκνινγηψλ αλεξρφηαλ ζε €1 δηζ..
ηηο 4 Απγνχζηνπ 2010, ε «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.», θαηφπηλ ηεο έγθξηζεο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, εμέδσζε ηελ
ηξίηε ζεηξά (θνηλψλ) θαιπκκέλσλ νκνινγηψλ χςνπο €1 δηζ., ζηα πιαίζηα ηνπ πθηζηάκελνπ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ έθδνζε
(θνηλψλ) θαιπκκέλσλ νκνινγηψλ χςνπο κέρξη €3 δηζ. σο ηζρχεη (Πξφγξακκα Έθδνζεο), ελψ αθχξσζε ηε δεχηεξε ζεηξά
(θνηλψλ) θαιπκκέλσλ νκνινγηψλ χςνπο €500 εθ. ε έθδνζε ηεο νπνίαο είρε απνθαζηζζεί ζηηο 12 Μαξηίνπ 2010. Πξνο
εμαζθάιηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ ησλ Οκνινγηνχρσλ Γαλεηζηψλ θαη φισλ ησλ Αζθαιηζκέλσλ Πηζησηψλ, ζηα πιαίζηα ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Έθδνζεο, εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ε ζπκθσλία ηεο CPB γηα παξαρψξεζε πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ ζηελ
«Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.». ην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ζηηο 17 Ννεκβξίνπ 2008 ε «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.»
εμέδσζε ηελ πξψηε ζεηξά (θνηλψλ) θαιπκκέλσλ νκνινγηψλ χςνπο €1 δηζ.. Οη νκνινγίεο απνθηήζεθαλ απφ ηε «Marfin
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Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.» ζηελ ηηκή έθδνζήο ηνπο, κε ζθνπφ ηελ επαλαδηάζεζή ηνπο ζε ζεζκηθνχο επελδπηέο, νπνηεδήπνηε
κέρξη ηε ιήμε ηεο δηάξθεηάο ηνπο. Μέρξη ηε δηάζεζή ηνπο, νη νκνινγίεο ρξεζηκνπνηνχληαη σο εμαζθάιηζε γηα ηελ άληιεζε
ξεπζηφηεηαο απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα κέζσ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. Οη νκνινγίεο απηέο
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ζπλνπηηθφ ελδηάκεζν ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ, ζηηο «Οθεηιέο ζε άιιεο ηξάπεδεο». Καηφπηλ ηεο
έθδνζεο ηεο ηξίηεο ζεηξάο, ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ (θνηλψλ) θαιπκκέλσλ νκνινγηψλ ηεο «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.»
αλέξρεηαη ζε €2 δηζ..
Καηά ην 2010, ε Σξάπεδα ζπκπεξηιήθζεθε ζην Παλεπξσπατθφ Σεζη Αληνρήο 2010, ηα απνηειέζκαηα ηνπ νπνίνπ
αλαθνηλψζεθαλ ζηηο 23 Ηνπιίνπ 2010, πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή Δπξσπατθψλ Αξρψλ Σξαπεδηθήο Δπνπηείαο
(CEBS), ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (ECB) θαη ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ. Ζ άζθεζε απηή
δηελεξγήζεθε ρξεζηκνπνηψληαο ζελάξηα, κεζνδνινγίεο θαη βαζηθέο παξαδνρέο πνπ δφζεθαλ απφ ηελ CEBS. αλ
απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ηεο ππνζεηηθήο αθξαίαο θαηάζηαζεο θάησ απφ ην δπζκελέο ζελάξην (adverse scenario), ν
ππνινγηδφκελνο ελνπνηεκέλνο δείθηεο Βαζηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (Tier I ratio) αλαπξνζαξκφζηεθε ζην 8,5% ην 2011 ζε
ζχγθξηζε κε 9,4% ζην ηέινο ηνπ 2009. Έλα επηπξφζζεην αθξαίν ζελάξην θηλδχλνπ ρψξαο (sovereign risk) αλακελφηαλ λα
έρεη κία επηπιένλ αξλεηηθή επίδξαζε χςνπο 1,4% πάλσ ζηνλ ππνινγηδφκελν δείθηε Βαζηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ, θηάλνληαο
ζην 7,1% ζην ηέινο ηνπ 2011, ζε ζχγθξηζε κε ην ειάρηζην πνζνζηφ πνπ πξνλννχζε ε Δπξσπατθή Οδεγία Κεθαιαηαθήο
Δπάξθεηαο χςνπο 4%. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ Σεζη Αληνρήο πξνέθπςε έλα πιεφλαζκα χςνπο €302 εθ. ζηα Βαζηθά Ίδηα
Κεθάιαηα ζε ζχγθξηζε κε ην θαηψηεξν φξην χςνπο 6%, ην νπνίν είρε ζπκθσλεζεί εμνινθιήξνπ γηα ηνπο ζθνπνχο απηήο ηεο
άζθεζεο.
ηηο 26 Ννεκβξίνπ 2010, ε Σξάπεδα αλαθνίλσζε ηελ απφθαζε γηα είζνδν ζηελ αγνξά ηεο Κίλαο, κέζσ γξαθείνπ
αληηπξνζσπείαο. Ζ απφθαζε απηή, είλαη ζπλεπήο κε ηε ζηξαηεγηθή ηνπ Οκίινπ λα δηεθδηθήζεη έλα απμαλφκελν κεξίδην ζηηο
ηξαπεδηθέο εξγαζίεο ησλ αλαδπφκελσλ αγνξψλ.
Σν Ννέκβξην 2010, αλαθνηλψζεθε φηη ην θνξπθαίν δηεζλέο πεξηνδηθφ “The Banker” ησλ Financial Times απέλεηκε ζηε
«Marfin Laiki Bank» ην βξαβείν BANK OF THE YEAR 2010 γηα ηελ Κχπξν (Πεγή:www.thebanker.com). Δπηζεκαίλεηαη
επίζεο πσο ε «Marfin Laiki Bank» είλαη ε κφλε Κππξηαθή Σξάπεδα πνπ ην 2010, ηηκήζεθε κε ην Βξαβείν Αλαγλψξηζε
Πνηφηεηαο ηεο JP Morgan Chase.
ηηο 22 Γεθεκβξίνπ, 2010, ε Fitch Ratings πξνρψξεζε ζηελ ππνβάζκηζε ηεο καθξνπξφζεζκεο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο
ηεο MPΒ. Ζ Fitch Ratings αλαζεψξεζε παξάιιεια ηε δηαβάζκηζε γηα ηε δπλαηφηεηα θξαηηθήο ζηήξημεο ηεο CPB (Support
Rating Floors) (SRF) ζε «BBB-» απφ «BBB». Ζ πξνζδνθία (Outlook) ηεο CPB παξέκεηλε αξλεηηθή.
ηηο 13 Ηαλνπαξίνπ, 2011, ε Moody‟s Investors Service απνθάζηζε λα ζέζεη ππφ αλαζεψξεζε γηα πηζαλή ππνβάζκηζε ηελ
αμηνιφγεζε θαηαζέζεσλ θαη ρξένπο ηεο καθξνπξφζεζκεο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο CPB. Ζ αμηνιφγεζε
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηζρχνο (BFSRs) ηεο Σξάπεδαο παξέκεηλε ακεηάβιεηε κε αξλεηηθή πξνζδνθία (outlook).
ηηο 28 Ηαλνπαξίνπ 2011, ε Cyprus Popular Bank Public Co Ltd αλαθνίλσζε ζπκθσλία κε ηελ Bank of Beirut s.a.l. πνπ
αθνξά ηελ πψιεζε πιεηνςεθηθνχ παθέηνπ ηεο Laiki Bank Australia Ltd. Μεηά ηελ εκεξνκελία απηή, ε Σξάπεδα ζα έρεη ην
δηθαίσκα λα πσιήζεη ην ππφινηπν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο ζηελ Bank of Beirut. ηηο 10 Μαξηίνπ, 2011, ε Σξάπεδα
αλαθνίλσζε φηη νινθιεξψζεθε ε πψιεζε ηνπ 85% ηεο Laiki Bank Australia Ltd ζηελ Bank of Beirut s.a.l., κεηά απφ
εμαζθάιηζε ηεο απαξαίηεηεο έγθξηζεο απφ ηελ BOB ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηνπ Ληβάλνπ, ε νπνία εθθξεκνχζε. Σν
ζπλνιηθφ αληίηηκν ηεο ζπλαιιαγήο αλήιζε ζε AU$142,9εθ. ελψ ην θέξδνο απφ ηελ πψιεζε αλήξζε ζε πεξίπνπ €53,4 εθ. Σν
ζπλνιηθφ αληίηηκν ηεο ζπλαιιαγήο αληηπξνζσπεχεη πνιιαπιάζην 1,65 θνξέο πεξίπνπ ηεο θαζαξήο ινγηζηηθήο αμίαο ηεο
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Laiki Bank Australia Ltd ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010. Ζ Laiki Bank Australia Ltd έρεη κεηνλνκαζηεί ζε Beirut Hellenic Bank Ltd.
Ζ CΡΒ ζα παξακείλεη σο κεηνςεθηθφο κέηνρνο ζηελ Laiki Bank Australia Ltd ηνπιάρηζηνλ έσο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2013.
ηηο 31 Μαξηίνπ 2011 ε Σξάπεδα αλαθνίλσζε ηε ζχλαςε ζπκθσλίαο γηα ηελ εμαγνξά ηνπ ππνινίπνπ 49,96% ηεο Ρσζηθήο
ζπγαηξηθήο ηεο, Closed Joint-Stock Company RPB Holding, κεηξηθήο εηαηξείαο ηεο Rossiysky Promyishlenny Bank
Company Ltd (“Rosprombank”), έλαληη ηηκήκαηνο €51,6 εθ.. Ζ ζπλαιιαγή απηή ζα απμήζεη ηελ ζπκκεηνρή ηεο Σξάπεδαο
ζηε Rosprombank ζε 99,93%. Ζ νινθιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο ηειεί ππφ ηελ αίξεζε φισλ ησλ θαλνληζηηθψλ εγθξίζεσλ απφ
ηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο Κχπξνπ θαη ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο.
ηηο 13 Μαΐνπ 2011, ν νίθνο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο Moody‟s έζεζε φια ηα ratings ηξηψλ θππξηαθψλ ηξαπεδψλ ππφ
παξαθνινχζεζε γηα πηζαλή ππνβάζκηζε. Ζ απφθαζε ηνπ νίθνπ αθνινπζεί ηελ αληίζηνηρε απφθαζε πνπ έιαβε γηα ηα
ειιεληθά νκφινγα ζηηο 9 Μαΐνπ, πνπ ππνδειψλεη ηελ απμεκέλε πηζαλφηεηα αλαδηάξζξσζεο ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο. Καηά
ηελ ίδηα εκεξνκελία, αλαθνίλσζε ηνπ νίθνπ αλαθέξεη φηη ππφ εμέηαζε ζα κπνπλ φιεο νη δηαβαζκίζεηο ηεο Σξάπεδαο.
ηηο 24 Μαΐνπ 2011, ζηηο 22 Ηνπιίνπ 2011 θαη ζηηο 26 Απγνχζηνπ 2011 ε Σξάπεδα πξνέβε ζε έθδνζε Καιπκκέλσλ
Αμηνγξάθσλ χςνπο €1 δηζ., €300 εθ. θαη €200 εθ. αληίζηνηρα, δηάξθεηαο 2 εηψλ κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο 1 έηνπο, κε
επηηφθην 3Μ Euribor πιένλ πεξηζσξίνπ 2,00% εηεζίσο θαη ζχκθσλα κε ηνπο ινηπνχο φξνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Έθδνζεο
Καιπκκέλσλ Αμηνγξάθσλ (ην «Πξφγξακκα»). Σα Καιπκκέλα Αμηφγξαθα ιακβάλνπλ βαζκφ πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο Baa3
απφ ηνλ δηεζλή νίθν αμηνιφγεζεο Moody‟s Investors Services θαη ΒΒΒ- απφ ηνλ δηεζλή νίθν αμηνιφγεζεο Fitch.
Ζ Σξάπεδα ζπκπεξηιήθζεθε ζηελ Παλεπξσπατθή άζθεζε πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ ηνπ 2011, ηα
απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο αλαθνηλψζεθαλ ζηηο 15 Ηνπιίνπ, 2011, πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Σξαπεδηθή Αξρή
(ΔΒΑ), ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ, ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (ECB), ηελ Δπξσπατθή
Δπηηξνπή (EC) θαη ην Δπξσπατθφ πκβνχιην πζηεκηθνχ Κηλδχλνπ (ESRB). Καηφπηλ ηεο νινθιεξψζεσο ηεο
Παλεπξσπατθήο άζθεζεο πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ, ηα απνηειέζκαηα ππέδεημαλ πσο ε Σξάπεδα ππεξβαίλεη
ηνλ θεθαιαηαθφ δείθηε αλαθνξάο. Ζ άζθεζε πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε βάζε ηελ θνηλή
κεζνδνινγία θαη ηηο βαζηθέο θνηλέο παξαδνρέο ηεο ΔΒΑ.
Χο απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ηνπ δπζκελνχο ζελαξίνπ, ν δείθηεο βαζηθψλ πξσηνβάζκησλ θεθαιαίσλ (Core Tier I ratio)
γηα ηνλ κηιν αλήιζε ζε 5,3% θαη ζε 5,6%, κεηά ηελ πψιεζε ηεο ζπγαηξηθήο ζηελ Απζηξαιία πνπ έρεη ήδε νινθιεξσζεί,
γηα ην έηνο 2012, απφ 7,3% ζην ηέινο ηνπ Γεθεκβξίνπ 2010 θαη 9,4% ζην ηέινο ηνπ Μαξηίνπ 2011. πκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ κέηξσλ άκβιπλζεο θηλδχλνπ, φπσο απηά θαηαγξάθνληαη ζηα εγθεθξηκέλα απφ ηελ ΔΒΑ απνηειέζκαηα (endorsed
results), ν δείθηεο βαζηθψλ πξσηνβάζκησλ θεθαιαίσλ (Core Tier Η ratio) ηνπ Οκίινπ αλήιζε ζε 9,2%.
ηηο 9 Γεθεκβξίνπ 2011, ε Σξάπεδα αλαθνίλσζε φηη ε θεθαιαηαθή άζθεζε πνπ πξνηάζεθε απφ ηελ ΔAT, θαη ζπκθσλήζεθε
απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ζηηο 26 Οθησβξίνπ 2011, απνζθνπνχζε ζηελ ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο βάζεο ησλ
ηξαπεδψλ κε ηε δεκηνπξγία πξνζσξηλνχ θεθαιαηαθνχ απνζέκαηνο (capital buffer) έλαληη ηεο έθζεζήο ηνπο ζε θξαηηθφ
ρξένο, ψζηε απηφ λα αληηθαηνπηξίδεη ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο ηεο αγνξάο. Δπηπξφζζεηα, απαηηνχζε απφ ηηο ηξάπεδεο ηε
δεκηνπξγία ελφο θεθαιαηαθνχ απνζέκαηνο (capital buffer) νχησο ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη ν Γείθηεο Βαζηθψλ
Πξσηνβάζκησλ Κεθαιαίσλ (Core Tier 1 ratio) ζα αλέιζεη ζην 9% κέρξη ην ηέινο Ηνπλίνπ 2012. Ο θαζνξηζκφο ηπρφλ
θεθαιαηαθνχ ειιείκκαηνο πνπ πξνέθπςε βαζηδφηαλ ζε ζηνηρεία εκεξνκελίαο 30 επηεκβξίνπ 2011. Σν πνζφ ηνπ
θεθαιαηαθνχ απνζέκαηνο γηα ην θπβεξλεηηθφ ρξένο δελ αλαζεσξήζεθε.
Ο ζηφρνο ηεο θεθαιαηαθήο άζθεζεο, ε νπνία δηελεξγήζεθε ζε 71 Δπξσπατθέο ηξάπεδεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
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Tξάπεδαο, είλαη ε δεκηνπξγία ελφο έθηαθηνπ θαη πξνζσξηλνχ θεθαιαηαθνχ απνζέκαηνο (capital buffer) γηα ηελ αληηκεηψπηζε
ηεο αλεζπρίαο ησλ αγνξψλ γηα ηελ έθζεζε ησλ ηξαπεδψλ ζε θπβεξλεηηθφ ρξένο θαη ησλ ινηπψλ πηζησηηθψλ θηλδχλσλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ην ηξέρνλ δχζθνιν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Απηφ ην θεθαιαηαθφ απφζεκα δε ζα έρεη σο βαζηθφ ζηφρν ηελ
θάιπςε δεκηψλ απφ ηελ έθζεζε ζε θπβεξλεηηθφ ρξένο, αιιά λα θαηεπλάζεη ηηο αλεζπρίεο ησλ αγνξψλ γηα ηελ ηθαλφηεηα ησλ
ηξαπεδψλ λα αληηκεησπίζνπλ κηα ζεηξά αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ, δηαηεξψληαο επαξθή θεθάιαηα.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θεθαιαηαθήο άζθεζεο πνπ δηελεξγήζεθε απφ ηελ ΔΑΣ, ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηελ Κεληξηθή
Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ, πξνέθπςε φηη ην επηπξφζζεην θεθαιαηαθφ έιιεηκκα έσο ην ηέινο Ηνπλίνπ 2012 γηα ηελ Σξάπεδα
ππνινγίδεηαη ζηα €1,971 εθ.. Δπηπξφζζεηα, ε Σξάπεδα ζα εμαζθαιίζεη φηη κέρξη ην ηέινο ηνπ Ηνπλίνπ 2012, ν Γείθηεο
Βαζηθψλ Πξσηνβάζκησλ Κεθαιαίσλ (Core Tier 1 ratio) ζα αλέιζεη ζην 9%. Γηα ην ζθνπφ απηφ ε Σξάπεδα ππφβαιε ζηηο 20
Ηαλνπαξίνπ 2012, έλα ζπλνιηθφ πιάλν θεθαιαηαθήο ελίζρπζεο ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ. Με ην πιάλν απηφ ε
Σξάπεδα παξνπζίαζε ηνλ πξνηεηλφκελν ζπλδπαζκφ κέηξσλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ απαηηνχκελνπ ζηφρνπ χςνπο 9%, γηα λα
θαιχςεη ην απαηηνχκελν θεθαιαηαθφ έιιεηκκα κέρξη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2012. Σν πιάλν ζπδεηήζεθε κε ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα
ηεο Κχπξνπ, ζε δηαβνχιεπζε κε ηηο άιιεο επνπηηθέο αξρέο θαη ηελ ΔΑΣ.
Σν πιάλν θεθαιαηαθήο ελίζρπζεο ηεο Σξάπεδαο, αλακέλεηαη λα απνθαηαζηήζεη πεξαηηέξσ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ
επελδπηψλ, λα δηεπθνιχλεη πεξαηηέξσ ηελ πξφζβαζε ηεο Σξάπεδαο ζηηο αγνξέο ρξήκαηνο, αιιά θαη λα δηαζθαιίζεη ην
ζεκαληηθφ ηεο ξφιν λα ζπλερίζεη λα παξέρεη ζηήξημε ζηελ νηθνλνκία.
ηηο 28 Γεθεκβξίνπ 2011 ε Σξάπεδα αλαθνίλσζε ηελ ππνγξαθή ζπκθσλίαο κε ηελ Οπθξαληθή εηαηξεία Ukrselhosprom PCF
LLC πνπ αθνξά ηελ πψιεζε ηνπ ζπλφινπ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο (70,54%) ζηελ ζπγαηξηθή ηεο Marfin Pank Eesti AS, έλαληη
πνζνχ χςνπο €6,6 εθ., ε νπνία νινθιεξψζεθε ζηηο 29 Μαξηίνπ 2012 κε ηε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ εγθξίζεσλ απφ ηελ
Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ, θαζψο θαη απφ ηηο αξκφδηεο επνπηηθέο αξρέο ηεο Οπθξαλίαο θαη Δζζνλίαο. Σν θέξδνο απφ
ηελ πψιεζε αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε €2,8 εθ..

Σν 2011 ν κηινο, αλαγλσξίδνληαο ηελ απμαλφκελε νηθνλνκηθή ζεκαζία ηεο Kίλαο, ππέβαιε αίηεζε ζηηο Κηλέδηθεο
Δπνπηηθέο Αξρέο γηα ηε ιεηηνπξγία Γξαθείνπ Αληηπξνζσπείαο ζην Πεθίλν. Ζ αίηεζε εγθξίζεθε ην επηέκβξην ηνπ 2011,
θαζηζηψληαο ηνλ κηιν σο ηνλ πξψην Κππξηαθφ Σξαπεδηθφ Οξγαληζκφ κε παξνπζία ζηελ Κίλα. ηφρνο ηνπ Γξαθείνπ
Αληηπξνζσπείαο είλαη ε παξνρή βνήζεηαο ζηνπο πειάηεο ηνπ Οκίινπ γηα επέθηαζε ζηελ Κηλέδηθή αγνξά. Σν Γξαθείν
παξέρεη επίζεο ζηήξημε ζηηο πξνζπάζεηεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ ηεο Κίλαο γηα επέθηαζε ζηελ Δπξψπε θαη Αζία
κέζσ ηεο Κχπξνπ, θαζψο θαη ζηελ πεξαηηέξσ ελδπλάκσζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρέζεσλ Κχπξνπ θαη Κίλαο. Σν Γξαθείν
Αληηπξνζσπείαο ζηεγάδεηαη ζε πνιπηειή γξαθεία ζην China World Trade Centre πνπ βξίζθεηαη ζην επηρεηξεκαηηθφ θέληξν
ηνπ Πεθίλνπ.

ηηο 14 Μαξηίνπ 2012, o πηζηνιεπηηθφο νίθνο αμηνιφγεζεο Moody's πξνρψξεζε ζηελ ππνβάζκηζε ηεο Σξάπεδαο απφ
πιεπξάο θαηαζέζεσλ θαη ρξένπο ζε B3/Not Prime απφ B2/Not Prime, κε εμειηζζφκελν νξίδνληα (developing outlook). Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βιέπε Δλφηεηα 9.8.
ηηο 2 Απξηιίνπ 2012, εγθξίζεθαλ Δηδηθά Φεθίζκαηα γηα ηελ κείσζε νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο θαη γηα ηελ πινπνίεζε
ζρεδίνπ θεθαιαηαθήο ελίζρπζεο ηεο Δηαηξείαο. Δπηπιένλ, εγθξίζεθε απφ ηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ε
κεηνλνκαζία ηεο Σξάπεδαο ζε Cyprus Popular Bank Public Co Ltd. Σν Τπνπξγείν Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ,
Σκήκα Δθφξνπ Δηαηξεηψλ ζηελ Κχπξν ελέθξηλε ζηηο 5 Απξηιίνπ 2012 ηελ αιιαγή ηεο νλνκαζίαο ηεο Σξάπεδαο, ελψ ην
Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ ελεκεξψζεθε γηα ηελ αιιαγή ηεο νλνκαζίαο ηεο Σξάπεδαο ζηηο 10 Απξηιίνπ 2012. Γηα ην πιήξεο
θείκελν ησλ ζρεηηθψλ Δηδηθψλ Φεθηζκάησλ βιέπε Δλφηεηα 4.7.1.
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ηηο 18 Μαΐνπ 2012, εθδφζεθε ην πεξί ηεο Αλαδνρήο ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο ηεο Cyprus Popular Bank Public Co Ltd
ηνπ 2012 Γηάηαγκα κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε ηεο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 17

εο

Μαΐνπ 2012, γηα ηελ

αλαδνρή ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο ηεο έθδνζεο θεθαιαίνπ χςνπο ελφο δηζεθαηνκκπξίνπ νθηαθφζησλ εθαηνκκπξίσλ
επξψ (€1.800.000.000) απφ ηελ Σξάπεδα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο βάζεο ηεο. Οη θχξηεο πξφλνηεο ηνπ Γηαηάγκαηνο
παξαηίζεληαη ζηελ Δλφηεηα 7.
ηηο 21 Μαΐνπ 2012, ν πηζηνιεπηηθφο νίθνο αμηνιφγεζεο Fitch ηνπνζέηεζε ηε καθξνπξφζεζκε βαζκίδα θαη ηε βαζκίδα
ζηήξημεο ηεο Σξάπεδαο ππφ αλαζεψξεζε γηα πηζαλή ππνβάζκηζε. πγρξφλσο, ν νίθνο ππνβάζκηζε ηε βαζκίδα
βησζηκφηεηαο απφ „b‟ ζε „f‟. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βιέπε Δλφηεηα 9.8.
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΓΥΧΝΔΤΖ CPB KAI MARFIN ΔΓΝΑΣΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.
ηηο 18 Μαΐνπ 2009, αλαθνηλψζεθε φηη ζηηο 15 Μαΐνπ 2009 ηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ηεο Σξάπεδαο θαη ηεο ζπγαηξηθήο ηεο
MEB ζπλεδξίαζαλ θαη απνθάζηζαλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζπγρψλεπζεο ησλ δχν ηξαπεδψλ κε απνξξφθεζε ηεο
ε

πξψηεο απφ ηε δεχηεξε κε εκεξνκελία κεηαζρεκαηηζκνχ ηελ 30 Ηνπλίνπ 2009.
Ζ ζπγρψλεπζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2005/56/EK ζρεηηθά κε ηηο δηαζπλνξηαθέο
ζπγρσλεχζεηο θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ ε νπνία έρεη ελζσκαησζεί ζηελ Κππξηαθή θαη ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία κε ην
λ.186(1)/2007 θαη ην λ.3777/2009 αληίζηνηρα.
Καηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 16

εο

Ννεκβξίνπ 2009, νξίζηεθε ε ζρέζε αληαιιαγήο ζε 0,6726990008

λέεο ζπλήζεηο (θνηλέο) νλνκαζηηθέο κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,85 γηα θάζε 1 παιαηά θνηλή κεηνρή ηεο
MEB νλνκαζηηθήο αμίαο €0,85.
Καηά ηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε εκεξνκελίαο, 23 Γεθεκβξίνπ 2009, εγθξίζεθε ηέινο ε εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ γηα ηελ έθδνζε 5.781.121 λέσλ ζπλήζσλ κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο, νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο €0,85 ζηα
πιαίζηα ηεο δηαζπλνξηαθήο ζπγρψλεπζεο δη‟ απνξξνθήζεσο ηεο MEB απφ ηελ Σξάπεδα γηα ηελ αληαιιαγή 8.593.919
θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ ηεο MEB. Οη λέεο κεηνρέο πνπ πξνέθπςαλ ζπλεπεία ηεο δηαζπλνξηαθήο ζπγρψλεπζεο, σο
πξναλαθέξεηαη, είραλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα κε ηηο πιήξσο πιεξσζείζεο ζπλήζεηο κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο.
ηηο 28 Γεθεκβξίνπ 2009, ε CPB αλαθνίλσζε φηη ζε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε εκεξνκελίαο, 23 Γεθεκβξίνπ 2009,
εγθξίζεθε ε Γηαζπλνξηαθή πγρψλεπζε δη‟ απνξξνθήζεσο ηεο MEB απφ ηελ Σξάπεδα, θαζψο θαη ην Κνηλφ ρέδην
Γηαζπλνξηαθήο πγρψλεπζεο. Καηά ηελ ίδηα Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε, εγθξίζεθαλ ε Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
ηεο Σξάπεδαο θαη ε Έθζεζε θαη Γειψζεηο Αλεμάξηεηνπ Διεγθηηθνχ Οίθνπ ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ζρέζεο αληαιιαγήο
κεηνρψλ ησλ ζπγρσλεπφκελσλ εηαηξεηψλ θαη ηε ζρέζε αληαιιαγήο ησλ κεηνρψλ.
ηηο 30 Μαξηίνπ 2011, ζε ζπλέρεηα ηεο αλαθνίλσζήο ηεο εκεξνκελίαο 23 Γεθεκβξίνπ 2010, ε CPB αλαθνίλσζε φηη απφ ηελ
1ε Απξηιίνπ 2011 ε ΜΔΒ έπαπζε λα πθίζηαηαη θαη δηαγξάθεθε απφ ην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο. Χο εθ ηνχηνπ, ε ηειεπηαία εκεξνκελία δηαπξαγκάηεπζεο ησλ κεηνρψλ ηεο
ΜΔΒ ήηαλ ε 31ε Μαξηίνπ 2011. Γηθαηνχρνη ησλ λέσλ κεηνρψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ζπγρψλεπζε ήηαλ νη κέηνρνη ηεο
ΜΔΒ πνπ ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα αξρεία ηνπ πζηήκαηνο Άπισλ Σίηισλ («ΑΣ») ζηηο 5 Απξηιίνπ 2011. Ζ δηαπξαγκάηεπζε
ησλ 5.781.121 λέσλ ζπλήζσλ (θνηλψλ) νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ ζην ΥΑΚ θαη ΥΑ άξρηζε ζηηο 12 Απξηιίνπ 2011. Απφ ηελ
έλαξμε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζπγρψλεπζεο, ήηνη απφ 1 Απξηιίνπ 2011 ε Marfin Δγλαηία Σξάπεδα ιεηηνπξγεί σο
Τπνθαηάζηεκα ηεο Σξάπεδαο ζηελ Διιάδα.
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4.3
4.3.1

Δπηζθφπεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο
Κχξηεο Γξαζηεξηφηεηεο

Ο ηνκέαο ηεο παξνρήο ηξαπεδηθψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ιεηηνπξγεί κέζα ζε έλα δπλακηθφ θαη
κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ, κε ζπλερψο απμαλφκελεο πξνθιήζεηο θαη απαηηήζεηο. Παξάγνληεο πνπ ζπληείλνπλ ζηε
δηακφξθσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ είλαη ν εληνλφηεξνο αληαγσληζκφο, ε δηεζλνπνίεζε θαη θηιειεπζεξνπνίεζε ηνπ
επξχηεξνπ νηθνλνκηθνχ ρψξνπ, ε ειεχζεξε δηαθίλεζε θεθαιαίσλ θαη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηα ηερλνινγηθά άικαηα, νη
απζηεξφηεξεο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο θαη ηα απμεκέλα έμνδα ιεηηνπξγίαο θαη ζπκκφξθσζεο, ε δηαζπλνξηαθή
δηάζεζε/δηαθίλεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ε αλάγθε γηα κεγαιχηεξα νηθνλνκηθά κεγέζε, ε κείσζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ
παξάγνληα ησλ απνζηάζεσλ, ν κεγάινο αξηζκφο ζχλζεησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, θαζψο θαη νη δηεπξπκέλεο επηινγέο
θαη πςειφηεξεο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ. Χο απνηέιεζκα, νη εξγαζίεο ηνπ Οκίινπ ζηεξίδνληαη απφ αξηζκφ εζσηεξηθψλ
ηκεκάησλ θαη ππεξεζηψλ, κε ζηφρν ηελ ςειφηεξε δπλαηή απφδνζε θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ζε δηάθνξνπο ηνκείο, φπσο ε
δηαρείξηζε θηλδχλσλ, ε ράξαμε ζηξαηεγηθήο, ε εηζαγσγή λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ε δηαπξαγκάηεπζε
ζπλαιιάγκαηνο θαη δηαζεζίκσλ, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο, ε νξγάλσζε θαη νη εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο, θαζψο θαη ε θαλνληζηηθή
ζπκκφξθσζε.
Σνκέαο ζηνλ νπνίν δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε είλαη ε ηερλνινγία θαη πιεξνθνξηθή, κέζσ πιήξσο ζηειερσκέλσλ ηκεκάησλ
ηα νπνία είλαη ππεχζπλα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο θαη ηεο κεραλνγξάθεζεο ηνπ Οκίινπ, θαζψο θαη γηα
ηε δηαρείξηζε ησλ πθηζηάκελσλ ζπζηεκάησλ. Ζ ηερλνινγηθή αλάπηπμε ηνπ Οκίινπ είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλε κε ηελ
επξχηεξε ζηξαηεγηθή θαη ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ θαη εηδηθφηεξα, κε ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ
θαη ππεξεζηψλ, ηελ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ θαλαιηψλ εμππεξέηεζεο, ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηελ
θεληξνπνίεζε θαη απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ θηλδχλσλ. Μέζα ζηα ίδηα
πιαίζηα, δίλεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ην νπνίν ζεσξείηαη σο ην ζεκαληηθφηεξν ερέγγπν ηεο επηηπρίαο
ηνπ Οκίινπ. Έηζη, εθαξκφδνληαη πξσηνπνξηαθέο δηαδηθαζίεο θαη πξαθηηθέο πξφζιεςεο, αμηνιφγεζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο
απφδνζεο, αλάπηπμεο θαη επηβξάβεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ.
ήκεξα, νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ, ηφζν ζηελ Κχπξν φζν θαη ζηελ Διιάδα, πεξηιακβάλνπλ φιν ην θάζκα ησλ
ηξαπεδηθψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ. Οη θχξηνη ηνκείο δξαζηεξηνπνίεζεο είλαη ε ιηαληθή
ηξαπεδηθή, νη ηξαπεδηθέο θάξηεο, ε ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, νη ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο ζε εκπνξηθέο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο,
νη δηεζλείο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο, ε πξνζσπηθή ηξαπεδηθή, νη ρξεκαηνδνηήζεηο / ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο, ην factoring, ε
λαπηηιία, νη αζθαιηζηηθέο ππεξεζίεο ζην γεληθφ θιάδν αζθαιεηψλ θαη ζηνλ θιάδν αζθαιεηψλ δσήο, ε επελδπηηθή ηξαπεδηθή,
ε δηαρείξηζε πεξηνπζίαο, ε δηαρείξηζε ζπλαιιάγκαηνο θαη δηαζεζίκσλ, θαζψο θαη νη ζπκκεηνρέο θαη νη επελδχζεηο.
Σν δηεζλνχο θχξνπο πεξηνδηθφ "The Banker" αλέδεημε ηε Λατθή Σξάπεδα σο ηξάπεδα ηεο ρξνληάο ζηελ Κχπξν γηα ην 2010.
Ζ θιηκάθσζε ηεο θξίζεο ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ ρξένπο, ην 2011, είρε θαίξηεο επηπηψζεηο ζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα
ηνπ Οκίινπ, ηφζν κε ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο ησλ ειιεληθψλ νκνιφγσλ φζν θαη ηηο απμεκέλεο πξνβιέςεηο γηα ην δαλεηαθφ
ραξηνθπιάθην ηνπ Οκίινπ.
Τπφ ην θσο ησλ λέσλ δεδνκέλσλ ν κηινο επεμεξγάζηεθε έλα πεξηεθηηθφ ζρέδην θεθαιαηαθήο ελίζρπζεο πνπ
ζπκθσλήζεθε κε ηηο επνπηηθέο αξρέο θαη ζηνρεχεη ζηε ζπκκφξθσζε ηνπ Οκίινπ κε ηηο λέεο απαηηήζεηο ησλ επξσπατθψλ
ζεζκηθψλ νξγάλσλ θαη ηνλ πξνβιεπφκελν δείθηε θπξίσλ βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ χςνπο 9%.
 κηινο αλαζεψξεζε ηε ζηξαηεγηθή ηνπ θαηεχζπλζε, πηνζεηψληαο ζηνρεπκέλν ζρέδην επαλφδνπ ζε δπλακηθνχο ξπζκνχο
αλάπηπμεο θαη εηδηθφηεξα:
 ηξαηεγηθή επαλαηνπνζέηεζεο, κε ηελ έδξα ζηελ Κχπξν λα απνηειεί ηελ πιαηθφξκα αλάπηπμεο ηνπ Οκίινπ
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 Δζηίαζε ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη λνηθνθπξηψλ, ζπλερίδνληαο ηελ νπζηαζηηθή ζπκβνιή ηνπ Οκίινπ ζηελ
αλάπηπμε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο θαη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο
 Αλάπηπμε κε βάζε ην ηδηαίηεξα επηηπρεκέλν κνληέιν δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ Οκίινπ ζηε δηεζλή ηξαπεδηθή θαη ηηο δηεζλείο
δξαζηεξηφηεηαο
 Οη Διιεληθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ αλαδηνξγαλψλνληαη, ψζηε λα βειηηψζνπλ ηελ απφδνζε θαη λα κεηψζνπλ ηελ
έθζεζε ηνπ Οκίινπ, κε ζθνπφ λα ππάξμεη φθεινο απφ ηελ αλάθακςε ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο
 Σέινο, απνθαζίζηεθε ε επαλαθνξά ζηελ Κχπξν ηεο εκπνξηθήο νλνκαζίαο ηνπ Οκίινπ ζε Λατθή Σξάπεδα.
ε γεληθέο γξακκέο, νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ ζηηο ππφινηπεο ρψξεο (πέξαλ ηεο Διιάδαο θαη ηεο Κχπξνπ),
αλαπξνζαξκφδνληαη αλάινγα κε ηηο ηζρχνπζεο ζπλζήθεο θαη ζηφρνπο. ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, φπνπ θαηά θχξην ιφγν
πξνζθέξνληαη ππεξεζίεο πξνο ηνπο Έιιελεο θαη Κχπξηνπο νκνγελείο, νη βαζηθέο ππεξεζίεο αθνξνχλ ηελ ηδησηηθή
ηξαπεδηθή, ηε δηαρείξηζε θεθαιαίσλ θαη ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, κε ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε εξγαζηψλ κέζσ
δηείζδπζεο ζε άιιεο εζληθέο θαη επαγγεικαηηθέο νκάδεο. ηε Μάιηα, νη δξαζηεξηφηεηεο αθνξνχλ θπξίσο ηηο ππεξεζίεο
δηεζλψλ επηρεηξήζεσλ, ελψ ζηηο ππφινηπεο ρψξεο φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ν κηινο πξνζθέξνληαη νινθιεξσκέλεο
ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο. Ο κηινο ζπλερίδεη ηελ παξνπζία ηνπ ζηελ Απζηξαιία σο κεηνςεθηθφο κέηνρνο (7,5%) ηεο Beirut
Hellenic Bank (BHB) πνπ έρεη δηαδερζεί ηε Marfin Laiki Bank Australia.
Οη θχξηεο ππεξεζίεο θαη πξντφληα πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηνλ κηιν αλαιχνληαη πην θάησ.
Τπεξεζίεο Ληαληθήο Σξαπεδηθήο
Ζ ιηαληθή ηξαπεδηθή έρεη σο θχξην ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ αλαγθψλ ησλ ηδησηψλ πειαηψλ θαη
νξγαλσκέλσλ νκάδσλ. Πξνζθέξεηαη ζηνπο πειάηεο κία νινθιεξσκέλε ζεηξά ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ, φπσο θαηαζέζεηο,
ηξερνχκελνη ινγαξηαζκνί, πξνζσπηθά, ζπνπδαζηηθά, θαηαλαισηηθά θαη ζηεγαζηηθά δάλεηα, θαζψο θαη επελδπηηθά θαη
ηξαπεδναζθαιηζηηθά πξντφληα, θπξίσο κέζσ ηνπ δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ ηνπ Οκίινπ θαη ησλ ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ
εμππεξέηεζεο ηεο Laiki eBank ή κε παξαπνκπέο ζε εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο ηνπ Οκίινπ. ηελ Κχπξν, ε Γηεχζπλζε
Ληαληθήο Σξαπεδηθήο ζπληνλίδεη θαη παξέρεη πιήξε ππνζηήξημε ζηηο ηξαπεδηθέο κνλάδεο, έρνληαο σο ζηφρν ηε βειηίσζε ηνπ
επηπέδνπ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο πειάηεο θαη εηζάγνληαο λέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο ζε ηνκείο φπσο
ζπνπδαζηηθά δάλεηα, δάλεηα γάκνπ, δάλεηα δηαθνπψλ θαη ζηεγαζηηθά δάλεηα. Σν δίθηπν ησλ θαηαζηεκάησλ ππνζηεξίδεηαη
απφ θεληξνπνηεκέλα ζπζηήκαηα θαη δηαδηθαζίεο θαη έλα εθηεηακέλν δίθηπν απηφκαησλ ηακεηαθψλ κεραλψλ. ηελ Διιάδα, ν
κηινο δξαζηεξηνπνηείηαη κέζσ ηεο «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.», ε νπνία δηαζέηεη, επίζεο, κία θεληξνπνηεκέλε
νξγαλσηηθή δνκή ζηνλ ηνκέα ηεο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο.
Ο ηνκέαο ησλ ηδησηψλ παξακέλεη ν κεγαιχηεξνο ηνκέαο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Οκίινπ θαη είλαη ηνκέαο ζηνλ νπνίν ν κηινο
δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε.
Σξαπεδηθέο Τπεξεζίεο ζε Δπηρεηξήζεηο (Business Banking)
Ζ ππεξεζία απηή αθνξά θπξίσο κηθξνχ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο παξέρεηαη κηα νινθιεξσκέλε ζεηξά
ππεξεζηψλ πνπ πεξηιακβάλεη ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο, δάλεηα γηα έλαξμε θαη επέθηαζε δξαζηεξηνηήησλ, ηξερνχκελνπο
ινγαξηαζκνχο, δηεπθνιχλζεηο εηζαγσγψλ / εμαγσγψλ θαη ζπλάιιαγκα. ηελ Κχπξν, νη ππεξεζίεο πξνζθέξνληαη, θπξίσο,
κέζσ Μνλάδσλ Δκπνξηθψλ Δπηρεηξήζεσλ νη νπνίεο ππάγνληαη ζηε Γηεχζπλζε Δπηρεηξήζεσλ. ηελ Διιάδα νη εξγαζίεο
ρξεκαηνδνηήζεσλ εκπνξηθψλ πειαηψλ ιεηηνπξγνχλ θάησ απφ θεληξνπνηεκέλε νξγάλσζε, ελψ ηα πξντφληα θαη νη
ππεξεζίεο πξνζθέξνληαη ζηνπο πειάηεο απφ ην δίθηπν θαηαζηεκάησλ ηεο «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα».
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Σξαπεδηθέο Τπεξεζίεο ζε Μεγάιεο Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνχο (Corporate Banking)
Ο κηινο πξνζθέξεη έλα πιήξεο θάζκα εμεηδηθεπκέλσλ θαη πξσηνπνξηαθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο κεγάινπο πειάηεο ηνπ.
Βαζηθφο ζηφρνο ηεο Γηεχζπλζεο Μεγάισλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ είλαη ε αλάπηπμε καθξφρξνλεο ζρέζεο
εκπηζηνζχλεο κε ηνπο κεγάινπο εηαηξηθνχο πειάηεο, δεκφζηεο εηαηξείεο θαη εκηθξαηηθνχο νξγαληζκνχο θαη, ζε ζπλεξγαζία
κε ηηο άιιεο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ, ε πξνζθνξά νινθιεξσκέλσλ ιχζεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ φιν ην θάζκα πξντφλησλ θαη
ππεξεζηψλ ηνπ Οκίινπ.
Οη ππεξεζίεο πεξηιακβάλνπλ κηα ζεηξά ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ, φπσο δάλεηα γηα επηρεηξήζεηο, ηξερνχκελνπο
ινγαξηαζκνχο, δηεπθνιχλζεηο εηζαγσγψλ / εμαγσγψλ, εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαη ελέγγπεο πηζηψζεηο, ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ,
ζπλάιιαγκα θαη πξντφληα ραξηνθπιαθίνπ, θαζψο θαη ηελ νξγάλσζε / ζπκκεηνρή ζε θνηλνπξαθηηθά δάλεηα.
ηελ Κχπξν, νη εξγαζίεο έρνπλ αλαδνκεζεί κε ηε ζπγθέληξσζε φισλ ησλ ππεξεζηψλ ζε κία θεληξηθή ππεξεζία κε έδξα ηε
Λεπθσζία, ε νπνία ππάγεηαη ζηε Γηεχζπλζε Μεγάισλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ. Απψηεξνο ζθνπφο ηεο θίλεζεο
απηήο είλαη ε επίηεπμε κεγαιχηεξεο επειημίαο, απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη εμεηδίθεπζεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ
πειαηψλ, ελψ ηαπηφρξνλα δίλεηαη έκθαζε ζην relationship banking, απνδίδνληαο κεγαιχηεξε αμία θαη ππνζηήξημε ζηνπο
πειάηεο.
ηελ Διιάδα, ε Γηεχζπλζε Corporate Banking ηεο ΜΔΒ παξέρεη πςεινχ επηπέδνπ νινθιεξσκέλεο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο
θαη πξντφληα ζε κεγάινπο εηαηξηθνχο πειάηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, παξέρνληαη πξντφληα θαη ππεξεζίεο εκπνξηθήο
ηξαπεδηθήο, δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ζπγθέληξσζεο δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ, ελψ ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεχζπλζε Δπελδπηηθήο
Σξαπεδηθήο ηνπ Οκίινπ, πξνζθέξνληαη δεκηνπξγηθέο, θαηλνηφκεο θαη εμαηνκηθεπκέλεο ιχζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ
ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ αγνξψλ θεθαιαίνπ.
Ναπηηιηαθέο Τπεξεζίεο
ηελ Διιάδα, ν κηινο έρεη ζεκαληηθή παξνπζία ζηνλ λαπηηιηαθφ ηνκέα φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη κε ηδηαίηεξε επηηπρία. Ζ
Γηεχζπλζε Ναπηηιίαο ηεο ΜΔΒ πξνζθέξεη απνηειεζκαηηθέο, αληαγσληζηηθέο θαη αμηφπηζηεο ππεξεζίεο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο
ηνπ λαπηηιηαθνχ θιάδνπ. πγθεθξηκέλα, πξνζθέξνληαη δάλεηα γηα αγνξά / επηζθεπή πνληνπφξσλ πινίσλ, δάλεηα γηα αγνξά
ζθαθψλ αλαςπρήο, ρνξεγήζεηο γηα θεθάιαηα θίλεζεο, εγγπεηηθέο επηζηνιέο, θαηαζεηηθνί ινγαξηαζκνί (φςεσο, ηακηεπηεξίνπ,
πξνζεζκηαθνί) ζε φια ηα βαζηθά λνκίζκαηα, κε πνιχ αληαγσληζηηθά επηηφθηα, θαζψο θαη παξάιιειεο ππεξεζίεο πνπ
πεξηιακβάλνπλ ηελ αγνξαπσιεζία ζπλαιιάγκαηνο κε αληαγσληζηηθέο ηζνηηκίεο, ηα εκβάζκαηα εζσηεξηθνχ / εμσηεξηθνχ θαη
ηελ αγνξαπσιεζία ραξηνλνκίζκαηνο.
Οη Ναπηηιηαθέο Τπεξεζίεο ηεο «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα» ηηκήζεθαλ κε ην βξαβείν «Best Shipping Finance Team, Greece»
απφ ην Finance Shipping Awards γηα ην 2009 θαη ην 2010.
Ζ Γηεχζπλζε Ναπηηιίαο έρεη δηακνξθψζεη ηηο ππεξεζίεο ηεο κε ζηφρν ηελ πιήξε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ επηρεηξήζεσλ
θαη ηδησηψλ πνπ αζρνινχληαη ελεξγά κε ηελ λαπηηιία.
Τπεξεζίεο Πξνζσπηθήο Σξαπεδηθήο (Private Banking)
Ζ ππεξεζία πξνζσπηθήο ηξαπεδηθήο παξέρεη ηξαπεδηθέο θαη επελδπηηθέο ππεξεζίεο ζε πξνζσπηθφ επίπεδν, ζε ηδηψηεο θαη
ζεζκηθνχο πειάηεο ηεο Σξάπεδαο, θχπξηνπο θαη μέλνπο, πνπ δηαζέηνπλ ζεκαληηθά θεθάιαηα γηα επέλδπζε, πξνζθέξνληαο
πνηνηηθέο θαη νινθιεξσκέλεο ιχζεηο δηαρείξηζεο πεξηνπζίαο, κε έκθαζε ζηηο αξρέο ηεο πξνζσπηθήο εμππεξέηεζεο,
ερεκχζεηαο θαη επαγγεικαηηζκνχ.
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Ζ ππεξεζία απηή πξνζθέξεηαη ζηελ Κχπξν, ηελ Διιάδα θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Πξνζθέξεηαη κία πιήξεο ζεηξά
επελδπηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, αλάινγα κε ην επελδπηηθφ πξνθίι ησλ πειαηψλ, ζε ζπλεξγαζία κε
δηεζλείο επελδπηηθνχο νίθνπο θαη αμηφπηζηα ρξεκαηηζηεξηαθά γξαθεία ζε φιν ηνλ θφζκν. Παξάιιεια, ζε ζπλεξγαζία κε ηε
Γηεχζπλζε Ξέλνπ πλαιιάγκαηνο θαη Γηαζεζίκσλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο εμαηνκηθεπκέλσλ επελδπηηθψλ
πξντφλησλ. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη, ε ππεξεζία Private Banking ηνπ Οκίινπ αλαθεξχρζεθε απφ ην δηεζλέο νηθνλνκηθφ
πεξηνδηθφ «Euromoney», σο ε θαιχηεξε ππεξεζία Private Banking ζηελ Κχπξν γηα ην 2006 ,ην 2007 θαη ην 2008, θαζψο
επίζεο, σο ε θαιχηεξε ππεξεζία Private Banking ζηελ Διιάδα γηα ην 2011.
Γηεζλείο Σξαπεδηθέο Τπεξεζίεο
Σα εμεηδηθεπκέλα Κέληξα Γηεζλψλ Δπηρεηξήζεσλ πξνζθέξνπλ έλα επξχ θάζκα πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζε μέλνπο
πειάηεο θαη δηεζλείο επηρεηξήζεηο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ν κηινο έρεη αλαπηχμεη ζρέζεηο κε κεγάιν αξηζκφ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ ηνπ εμσηεξηθνχ κέζσ ηνπ Σκήκαηνο ρέζεσλ Σξαπεδψλ Δμσηεξηθνχ. ηνπο πειάηεο
παξέρνληαη, επίζεο, ζπκβνπιέο γηα δηαδηθαζηηθά ζέκαηα, φπσο ε εγγξαθή εηαηξεηψλ, αιιά θαη ππεξεζίεο / πξντφληα κέζσ
άιισλ ηκεκάησλ θαη δηεπζχλζεσλ ηνπ Οκίινπ, φπσο ην Private Banking θαη ε Γηεχζπλζε Ξέλνπ πλαιιάγκαηνο θαη
Γηαζεζίκσλ. Ζ ππεξεζία απηή ιεηηνπξγεί ζε έλα δηεζλέο πεξηβάιινλ κε κεγάιεο πξννπηηθέο αλάπηπμεο.
Ζ απφθηεζε ζπκκεηνρήο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο «Lombard Bank Malta Plc», εληάζζεηαη ζηε ζηξαηεγηθή ηεο CPB γηα
επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζηελ παξνρή ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ πςεινχ επηπέδνπ ζηνλ ηνκέα ησλ δηεζλψλ
επηρεηξήζεσλ. Ζ Μάιηα, ηα ηειεπηαία ρξφληα, εμειίζζεηαη ζε θέληξν επελδχζεσλ γηα δηεζλείο επηρεηξήζεηο.
Νέν, κεγάιν άλνηγκα ζηηο Γηεζλείο Τπεξεζίεο ηνπ Οκίινπ αλακέλεηαη λ‟ απνηειέζεη ε δεκηνπξγία Γξαθείνπ Αληηπξνζσπείαο
ζην Πεθίλν πνπ αλακέλεηαη ζχληνκα, σο ην πξψην γξαθείν θππξηαθήο ηξάπεδαο ζηε Λ. Γεκνθξαηία ηεο Κίλαο.
Τπεξεζίεο Ξέλνπ πλαιιάγκαηνο θαη Γηαζεζίκσλ (Treasury)
Ζ Γηεχζπλζε Ξέλνπ πλαιιάγκαηνο θαη Γηαζεζίκσλ (Treasury) ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηηο ρξεκαηαγνξέο ζε εγρψξην θαη ζε
μέλν λφκηζκα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο αγνξέο ζπλαιιάγκαηνο (spot, futures, forward θαη swaps), ρξήκαηνο (δηαηξαπεδηθή
αγνξά), νκνιφγσλ (πξσηνγελήο θαη δεπηεξνγελήο αγνξά) θαη παξαγψγσλ, φπσο swaps, δηθαηψκαηα αγνξαπσιεζίαο
ζπλαιιάγκαηνο θιπ.
Ζ Γηεχζπλζε Ξέλνπ πλαιιάγκαηνο θαη Γηαζεζίκσλ δηαρεηξίδεηαη ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ηνπ Οκίινπ θαη ησλ
θηλδχλσλ ζπλαιιάγκαηνο, επηηνθίσλ θαη ξεπζηφηεηαο, κε βάζε ηελ θαηεχζπλζε θαη ην πιαίζην ησλ ζρεηηθψλ νξίσλ πνπ
θαζνξίδνληαη απφ ηελ Σξάπεδα. Ζ δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ θαη παξαθνινχζεζεο ησλ πην πάλσ νξίσλ ζπληνλίδεηαη απφ ηελ
Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Δλεξγεηηθνχ Παζεηηθνχ (ALCO) ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεχζπλζε Ξέλνπ πλαιιάγκαηνο θαη
Γηαζεζίκσλ.
Σαπηφρξνλα, ε Γηεχζπλζε Ξέλνπ πλαιιάγκαηνο θαη Γηαζεζίκσλ εμππεξεηεί ην δίθηπν θαηαζηεκάησλ ηεο CPB γηα ηηο ηηκέο
ζπλαιιάγκαηνο θαη ηα επηηφθηα θαηαζέζεσλ. Δπίζεο, έρεη απεπζείαο επηθνηλσλία κε ζεκαληηθνχο πειάηεο ηεο Σξάπεδαο,
ηνπο νπνίνπο ελεκεξψλεη γηα ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο ζπλαιιάγκαηνο θαη επηηνθίσλ θαη ηηο εμειίμεηο ζηηο δηεζλείο αγνξέο
ζπλαιιάγκαηνο, ρξήκαηνο, νκνιφγσλ θαη παξαγψγσλ.
Ζ Γηεχζπλζε Ξέλνπ πλαιιάγκαηνο θαη Γηαζεζίκσλ αζρνιείηαη, επίζεο, κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηηκνιφγεζε εμεηδηθεπκέλσλ
πξντφλησλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο πειάηεο ηνπ Οκίινπ, φπσο θαηαζεηηθά πξντφληα, πξντφληα εγγπεκέλνπ ή κε θεθαιαίνπ
θαη γεληθά πξντφληα πνπ δίλνπλ πξφζβαζε ζε νπνηαδήπνηε αγνξά δχλαηαη λα δεηήζεη ν πειάηεο.
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Ζιεθηξνληθή Σξάπεδα
H Laiki eBank πξνζθέξεη έλα νινθιεξσκέλν δίθηπν ειεθηξνληθήο εμππεξέηεζεο ζε πεξηζζφηεξνπο απφ 185.000 ηδηψηεο
θαη επηρεηξήζεηο, ζηελ Κχπξν θαη ζην εμσηεξηθφ. Οη πειάηεο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ εχθνια, γξήγνξα, κε αζθάιεηα
θαη κε ειθπζηηθή ηηκνιφγεζε ηηο ηξαπεδηθέο θαη ρξεκαηηζηεξηαθέο ηνπο ζπλαιιαγέο 24 ψξεο ην 24σξν κέζσ Γηαδηθηχνπ
(www.laikiebank.com), Σειεηξάπεδαο (8000 2000), Κηλεηνχ Σειεθψλνπ (www.laikiebank.mobi θαη SMS Banking) θαη ησλ
Απηφκαησλ Σακεηαθψλ Μεραλψλ (ATMs).
Μέζσ ηεο Ζιεθηξνληθήο Σξαπεδηθήο, πνπ πξνζθέξεηαη ζε Διιεληθά, Αγγιηθά θαη Ρσζηθά, νη ηδηψηεο πειάηεο κπνξνχλ,
κεηαμχ άιισλ, λα ιακβάλνπλ πιεξνθφξεζε γηα ηνπο ινγαξηαζκνχο, επηηαγέο θαη θάξηεο ηνπο, vα εθηεινχλ πιήξσο
απηνκαηνπνηεκέλα κεηαθνξέο ρξεκάησλ θαη πιεξσκέο νπνπδήπνηε ζηελ Κχπξν θαη ζην εμσηεξηθφ, λα ιακβάλνπλ
πιεξνθνξίεο γηα ηα ζπκβφιαηα Υξεκαηνδνηήζεσλ θαη Laiki Cyprialife. Οη πειάηεο επηρεηξήζεσλ κπνξνχλ επηπξφζζεηα λα
εθηεινχλ καδηθά απηφκαηε πιεξσκή κηζζνινγίνπ ή πξνκεζεπηψλ, λα δηαρεηξίδνληαη απηφκαηεο πιεξσκέο νθεηιψλ, λα
έρνπλ δηάθνξα επίπεδα εγθξίζεσλ ζπλαιιαγψλ θαη πνιιά άιια.
Αλαθνξηθά κε επελδπηηθέο ππεξεζίεο, πξνζθέξνληαη νη ππεξεζίεο eTrading θαη Global eTrading πνπ παξέρνπλ αληίζηνηρα
απ‟ επζείαο ζχλδεζε κε ηα Υξεκαηηζηήξηα Κχπξνπ (ΥΑΚ) θαη Αζελψλ (ΥΑ) θαη κε ηα κεγαιχηεξα ρξεκαηηζηήξηα ηνπ θφζκνπ
γηα αγνξαπσιεζία κεηνρψλ, δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ, δσληαλή νηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε θαη πνιιά άιια. Πξνζθέξεηαη
επίζεο ε ππεξεζία eFX Trading πνπ παξέρεη ζε ηδηψηεο θαη επηρεηξήζεηο ηε δπλαηφηεηα αγνξαπσιεζίαο μέλσλ
λνκηζκάησλ.
Μέζσ ησλ ππεξεζηψλ mBanking θαη mTrading νη πειάηεο έρνπλ πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν κέζσ θηλεηψλ ζπζθεπψλ γηα λα
εθηειέζνπλ έλα επξχ θάζκα ηξαπεδηθψλ θαη ρξεκαηηζηεξηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Με ηελ ππεξεζία SMS Banking, νη
πειάηεο κπνξνχλ λα ζηείινπλ γξαπηά κελχκαηα δεηψληαο πιεξνθνξίεο ή γηα ηελ εθηέιεζε κηαο ζπλαιιαγήο θαη ιακβάλνπλ
άκεζε απάληεζε ζην θηλεηφ ηνπο ηειέθσλν γηα ην απνηέιεζκα ηνπ αηηήκαηφο ηνπο.
Γηα δηαζθάιηζε κεγαιχηεξνπ ειέγρνπ θαη αζθάιεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ, νη πειάηεο κπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ
βξαβεπκέλε ππεξεζία Alerts, ε νπνία ηνπο εηδνπνηεί άκεζα, κέζσ γξαπηψλ κελπκάησλ (SMS) ζην θηλεηφ ηνπο ή κέζσ emails, ζρεηηθά κε ηηο ζπλαιιαγέο ζε ινγαξηαζκνχο θαη ηηο θάξηεο ηνπο, ηηο εληνιέο αγνξαπσιεζίαο κεηνρψλ θαη άιιεο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθέο γηα απηνχο.
Σν 2011 ην δηεζλέο πεξηνδηθφ Global Finance απέλεηκε ζηε LΛατθή Σξάπεδα, γηα ηξίηε ζπλερή ρξνληά, ην βξαβείν ηεο
Καιχηεξεο Γηαδηθηπαθήο Σξάπεδαο γηα ην επξχ θαηαλαισηηθφ θνηλφ ζηελ Κχπξν (Best Consumer Internet Bank) θαη ην
βξαβείν

ηεο

Καιχηεξεο

Γηαδηθηπαθήο

Σξάπεδαο

ζηελ

Κχπξν

γηα

ηελ

εμππεξέηεζε

επηρεηξήζεσλ

(Best

Corporate/Institutional Internet Bank). Οη πην πάλσ δηαδνρηθέο δηαθξίζεηο θαηαδεηθλχνπλ ηε δπλακηθή αλάπηπμε ησλ
ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ηεο Λατθήο Σξάπεδαο, θαηαηάζζνληαο ηε

Laiki eBank κεηαμχ ησλ θαιχηεξσλ

ειεθηξνληθψλ ηξαπεδψλ ζηελ Δπξψπε.
Σξαπεδηθέο Κάξηεο
Ζ Σξάπεδα εθδίδεη θαη πξνζθέξεη αξηζκφ θαξηψλ πνπ θαιχπηνπλ πιήξσο ηηο αλάγθεο ηφζν ησλ ηδησηψλ, φζν θαη ησλ
επηρεηξήζεσλ (business cards). Ζ Σξάπεδα εθδίδεη πηζησηηθέο θαη ρξεσζηηθέο θάξηεο VISA θαη Mastercard. Οη
πξνζθεξφκελεο θάξηεο εθδίδνληαη ζηηο ζεηξέο θιαζηθή, ρξπζή θαη platinum, θαη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα δηεθπεξαίσζεο
ζπλαιιαγψλ κέζσ ηνπ δηθηχνπ απηφκαησλ ηακεηαθψλ κεραλψλ. Eθδίδνληαη, επίζεο, εμεηδηθεπκέλεο θάξηεο πνπ
απεπζχλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο πειαηψλ ή αθνξνχλ εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο, φπσο γηα παξάδεηγκα νη αθφινπζεο:
Laiki Business Card, Laiki eCard, Laiki Electron, Laiki Connect, What‟s Up 18- θαη What‟s Up 18+, Laiki Prepaid θαη Laiki
Card & Fly.
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Νέα, ζεκαληηθή θαηλνηνκία ηεο ηξάπεδαο ζηνλ ηνκέα ησλ θαξηψλ ήηαλ ε έθδνζε ηεο Marfin Laiki Woman´s Card, ηεο
πξψηεο θαη κνλαδηθήο θάξηαο ζηελ Κχπξν πνπ απεπζχλεηαη ζηε γπλαίθα.
ηελ Διιάδα, ε Marfin Δγλαηία Σξάπεδα εθδίδεη πηζησηηθέο θαη ρξεσζηηθέο θάξηεο VISA, ζηηο ζεηξέο Marfin Cash & Buy,
Marfin Blue, Marfin Gold, Marfin E-Shop.Gr, θαη ηελ εμεηδηθεπκέλε θάξηα ΑΔΛ Visa. εκεηψλεηαη φηη ζηελ Διιάδα, ην δίθηπν
απηφκαησλ ηακεηαθψλ κεραλψλ έρεη επεθηαζεί θαη ζε ρψξνπο πέξαλ ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα».
ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, πξνζθέξνληαη νη θάξηεο Visa Classic θαη Visa Gold, θαζψο θαη ε Autobank Card.
εκεηψλεηαη, επίζεο, φηη ε Σξάπεδα είλαη κέηνρνο κε πνζνζηφ 30% ζηελ εηαηξεία JCC Payments Systems Limited, ε νπνία
ηδξχζεθε ην 1989 απφ θνηλνχ κε άιιεο εκπνξηθέο ηξάπεδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Κχπξν θαη παξέρεη ππεξεζίεο
δηαρείξηζεο θαξηψλ ζηελ Κχπξν. Ζ εηαηξεία δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπφ ηελ παξνρή θνηλψλ ππεξεζηψλ εμνπζηνδφηεζεο
νξίσλ ησλ θαξηψλ θαη δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπλαιιαγψλ.
Τπεξεζίεο Πξαθηνξείαο Δπηρεηξεκαηηθψλ Απαηηήζεσλ (Factoring)
ηελ Κχπξν, ν κηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ελεξγά θαη κε επηηπρία ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξαθηνξείαο επηρεηξεκαηηθψλ
απαηηήζεσλ (factoring), κέζσ ηεο «Λατθή Φάθηνξο Λίκηηεδ».
Ζ «Λατθή Φάθηνξο Λίκηηεδ» παξέρεη ππεξεζίεο ρξεκαηνδφηεζεο θεθαιαίνπ θίλεζεο, θπξίσο κε πξνεμφθιεζε ρξεψλ
εκπνξίνπ, ελψ παξέρεη επηπξφζζεηα πηζησηηθή θάιπςε. H «Λατθή Φάθηνξο Λίκηηεδ» παξέρεη, επίζεο, εμεηδηθεπκέλεο
ππεξεζίεο δηαρείξηζεο θαζνιηθνχ πσιήζεσλ θαη είζπξαμεο απφ ρξεψζηεο, θαζψο θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο πνπ
αθνξνχλ ζέκαηα ρξεκαηνδφηεζεο ηεο επηρείξεζεο. Γηα ηελ πξνζθνξά ησλ πην πάλσ ππεξεζηψλ, ε «Λατθή Φάθηνξο
Λίκηηεδ» έρεη δεκηνπξγήζεη κηα ζεηξά παθέησλ ππεξεζηψλ, φπσο θάθηνξηγθ κε ή ρσξίο αλαγσγή, πξνεμφθιεζε ηηκνινγίσλ

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


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



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



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

Τπεξεζίεο πξαθηνξείαο επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ παξέρνληαη, επίζεο, ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην.
Τπεξεζίεο Υξεκαηνδνηήζεσλ / Υξεκαηνδνηηθψλ Μηζζψζεσλ (Leasing)
Ο κηινο παξέρεη έλα επξχ θάζκα εμεηδηθεπκέλσλ πξντφλησλ ζηνλ ηνκέα ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ / ρξεκαηνδνηηθψλ
κηζζψζεσλ (leasing), ην νπνίν θαιχπηεη κεηαμχ άιισλ αγνξέο νρεκάησλ, επίπισλ, βηνκεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη
εμνπιηζκνχ γηα ηαηξεία, εξγαζηήξηα, θαηνηθίεο θαη γξαθεία, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ.
Οη ππεξεζίεο ρξεκαηνδνηήζεσλ ζηελ Κχπξν παξέρνληαλ κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο ηνπ Οκίινπ, «Λατθή Κππξηαθή Σξάπεδα
(Υξεκαηνδνηήζεηο) Ληδ». ηηο 21 Μαξηίνπ 2008, ε Σξάπεδα αλαθνίλσζε φηη, ζην πιαίζην ηεο αλαδηάξζξσζεο ησλ
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Πηζηνδνηηθψλ Γηεπζχλζεσλ ηνπ Οκίινπ, νινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία αλαδηνξγάλσζεο θαη ζπγρψλεπζεο ηεο «Λατθήο
Κππξηαθήο Σξάπεδαο (Υξεκαηνδνηήζεηο) Ληδ» κε ηελ Σξάπεδα, ε νπνία ζα πξνζθέξεη εθεμήο ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο.
εκεηψλεηαη φηη, ε αλαδηνξγάλσζε θαη ζπγρψλεπζε εγθξίζεθε απφ ηελ Σξάπεδα θαη ηε «Λατθή Κππξηαθή Σξάπεδα
(Υξεκαηνδνηήζεηο) Ληδ», ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ πηζησηψλ ηεο «Λατθήο Κππξηαθήο Σξάπεδαο (Υξεκαηνδνηήζεηο) Ληδ»
θαη ην δηθαζηήξην, βάζεη ηεο ζρεηηθήο θππξηαθήο λνκνζεζίαο.
 κηινο έρεη δξαζηεξηνπνηεζεί κε ηδηαίηεξε επηηπρία ζηνλ ηνκέα ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ, κε κεξίδηα αγνξάο πνπ μεπεξλνχλ
ηα αληίζηνηρα κεξίδηα αγνξάο ησλ ρνξεγήζεσλ θαη θαηαζέζεσλ, ηφζν ζηελ Κχπξν, φζν θαη ζηελ Διιάδα.
ηελ Διιάδα, νη ππεξεζίεο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ (leasing) παξέρνληαη πιένλ απφ ηε «Marfin Leasing» ζπγαηξηθή,
θαηφπηλ νινθιήξσζεο ηεο δηαζπλνξηαθήο ζπγρψλεπζεο ηεο Σξάπεδαο. Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζηελ Διιάδα ζηνλ
ηνκέα απηφ θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα εμεηδηθεπκέλσλ εξγαζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ηφζν ηνπ θηλεηνχ εμνπιηζκνχ
(κεραλήκαηα, κέζα κεηαθνξάο, ηαηξηθφο εμνπιηζκφο, θ.ιπ.), φζν θαη ησλ αθηλήησλ.
Αζθαιηζηηθέο Τπεξεζίεο
Ο Αζθαιηζηηθφο κηινο CNP-Marfin, δξαζηεξηνπνηείηαη ηφζν ζηελ Κχπξν φζν θαη ζηελ Διιάδα. ηελ Κχπξν είλαη ν
κεγαιχηεξνο Αζθαιηζηηθφο κηινο κε ηε «Λατθή Αζθαιηζηηθή Ληδ» ζην γεληθφ θιάδν αζθαιεηψλ θαη κε ηε «Laiki Cyprialife
Ltd» ζηνλ θιάδν αζθαιεηψλ δσήο & ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο. Σφζν ε Λατθή Αζθαιηζηηθή φζν θαη ε Laiki Cyprialife
θαηέρνπλ ηελ πξψηε ζέζε ηεο αγνξάο ζηνλ θιάδν ηνπο.
ηνλ ηνκέα ηνπ γεληθνχ θιάδνπ, ν κηινο πξνζθέξεη ζηελ Κχπξν, κέζσ ηεο «Λατθήο Αζθαιηζηηθήο Ληδ», έλα επξχ θάζκα
αζθαιηζηηθψλ ππεξεζηψλ, φπσο αζθάιεηεο ππξφο, θινπήο, αζηηθήο επζχλεο, κεηαθνξψλ (ζαιάζζεο, αέξνο θαη μεξάο),
νρεκάησλ, αηπρεκάησλ πάζεο θχζεσο, απψιεηαο θεξδψλ απφ ππξθαγηά θιπ. πνπ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε ηδηψηε,
επηρεηξεκαηία θαη εκπνξεπφκελνπ πειάηε. Πξνσζνχληαη ζε ζπλερή βάζε λέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο, φπσο ε Τπεξεζία
«24 ψξεο ζπλνδεγφο», ην «Πξφγξακκα Γεχηεξεο Ηαηξηθήο Γλψκεο» θιπ. Ζ Λατθή Αζθαιηζηηθή γηνξηάδεη θέηνο ηα 30ρξνλα
ηεο. 30 ρξφληα αμηνπηζηίαο αιιά θαη πνιπδηάζηαηεο δπλακηθήο παξνπζίαο ζηα αζθαιηζηηθά θαη θνηλσληθά δξψκελα ηεο
Κχπξνπ.
ηνλ ηνκέα ησλ αζθαιεηψλ δσήο ζηελ Κχπξν, ε «Laiki Cyprialife Ltd», πξνζθέξεη έλα επξχ θάζκα ζχγρξνλσλ πξντφλησλ
γηα ηελ αζθάιηζε ηδησηψλ θαη επαγγεικαηηψλ, θαζψο θαη άιια ηξαπεδαζθαιηζηηθά πξντφληα. Ζ «Laiki Cyprialife Limited»
έρεη, επίζεο, δξαζηεξηνπνηεζεί ζηνλ ηνκέα ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ πξντφλησλ, ηνκέαο ν νπνίνο κεζνπξφζεζκα αλακέλεηαη λα
αλαπηπρζεί ζεκαληηθά, ελψ έρεη αλαπηχμεη, επίζεο, ζρέδηα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο ζε αηνκηθφ θαη νκαδηθφ
επίπεδν ζε ζπλεξγαζία κε δηεζλείο νξγαληζκνχο.
ηελ Διιάδα, ν κηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ αζθαιηζηηθφ ηνκέα απφ ην 2002 κε ηε ιεηηνπξγία ηεο «Marfin Εσήο Α.Α.Δ.»,
ζηνλ ηνκέα αζθαιεηψλ δσήο, ηεο «Marfin Αζθαιηζηηθέο Πξαθηνξεηαθέο Δξγαζίεο Α.Δ.», ζηνλ ηνκέα ηεο πξαθηνξείαο
αζθαιεηψλ γεληθνχ θιάδνπ θαη ηεο «Λατθήο Αζθαιηζηηθήο Δ.Π.Δ» ζηνλ ηνκέα αζθαιεηψλ γεληθνχ θιάδνπ. Με ηελ
νινθιήξσζε ηεο ηξηπιήο ζπγρψλεπζεο, ε Marfin Δγλαηία Σξάπεδα A.E., ζπλέρηζε λα πξνζθέξεη έλα επξχ θάζκα
ηξαπεδαζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ, ηφζν πξνο ηδηψηεο πειάηεο φζν θαη πξνο επηρεηξήζεηο, κέζσ ηνπ δηθηχνπ ησλ
θαηαζηεκάησλ ηεο ζηελ Διιάδα. Δπίζεο, κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο «Marfin Εσήο Α.Α.Δ.», πξνζθέξνληαη

νκαδηθά

πξνγξάκκαηα αζθάιηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη πξσηνπνξηαθά απνηακηεπηηθά θαη ζπληαμηνδνηηθά
πξνγξάκκαηα.
Δπίζεο, αλαθέξεηαη φηη κε ηζρχ απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009, ε CNP Assurances θαη ε Σξάπεδα έρνπλ ζπλάςεη ζπκθσλία
καθξνρξφληαο ζπλεξγαζίαο κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ησλ αζθαιηζηηθψλ εξγαζηψλ κέζσ ησλ ηξαπεδηθψλ δηθηχσλ ηνπ
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Οκίινπ ζε Διιάδα θαη Κχπξν. Ζ ζπκθσλία απηή ζηνλ ηνκέα ησλ αζθαιεηψλ ζε Διιάδα θαη Κχπξν αλακέλεηαη λα επεθηαζεί
θαη ζε άιιεο ρψξεο ζην κέιινλ, αθνινπζψληαο ηε δηεζλή αλάπηπμε ηεο Σξάπεδαο ζηε Νφηηα θαη Αλαηνιηθή Δπξψπε.
Υξεκαηνεπελδπηηθέο Τπεξεζίεο θαη Γηαρείξηζε Κεθαιαίσλ
Ο κηινο παξέρεη εμεηδηθεπκέλεο ρξεκαηνεπελδπηηθέο ππεξεζίεο ζηελ Κχπξν θαη ζηελ Διιάδα, ζηνπο ηνκείο ησλ
ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ, επελδπηηθήο ηξαπεδηθήο θαη δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ.
ηελ Κχπξν, νη ππεξεζίεο απηέο πξνζθέξνληαη κέζσ ηεο εηαηξείαο «Marfin CLR (Financial Services) Ltd («MCLRFS»)», ε
νπνία είλαη 100% ζπγαηξηθή ηεο «Marfin CLR Public Co Ltd («MCLR»)». H MCLR, δεκφζηα εηαηξεία κε ηνπο ηίηινπο ηεο
εηζεγκέλνπο ζην ΥΑΚ, είλαη ζπγαηξηθή ηεο CPB, θαζψο ε ηειεπηαία θαηέρεη πνζνζηφ 63,3% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο
πξψηεο.
Ζ MCLR ζηε ζεκεξηλή ηεο κνξθή πξνήιζε απφ ηε ζπγρψλεπζε ηεο «Λατθή Δπελδπηηθή Δ.Π.Δ.Τ. Γεκφζηα Δηαηξεία Λίκηηεδ»
(«ΛΔ») θαη ηεο «CLR Capital Public Limited» («CLR»), κε απνξξφθεζε άλεπ δηάιπζεο ηεο δεχηεξεο εηαηξείαο απφ ηελ
πξψηε. Ζ MCLRFS ζηε ζεκεξηλή ηεο κνξθή πξνήιζε απφ ηε ζπγρψλεπζε ησλ εηαηξεηψλ «Λατθή Υξεκαηηζηεξηαθή Δ.Π.Δ.Τ.
Λίκηηεδ», «Λατθή Γηαρείξηζε Κεθαιαίσλ Δ.Π.Δ.Τ. Λίκηηεδ» θαη «Egnatia Financial Services (Cyprus) Limited» (πξψελ 100%
ζπγαηξηθέο ηεο ΛΔ) θαη ηεο «CLR Securities and Financial Services Limited» (πξψελ 100% ζπγαηξηθή ηεο CLR), κε
απνξξφθεζε άλεπ δηάιπζεο ησλ ινηπψλ εηαηξεηψλ απφ ηελ ηειεπηαία.
Καη νη δχν ζπγρσλεχζεηο πνπ πξναλαθέξνληαη έιαβαλ ηζρχ απφ ηελ αξρή ηνπ 2009, θαηφπηλ έγθξηζεο απφ ην Δπαξρηαθφ
Γηθαζηήξην Λεπθσζίαο ησλ αληίζηνηρσλ ζρεδίσλ αλαδηνξγάλσζεο θαη ζπγρψλεπζεο.
Ζ MCLRFS θαηέρεη εγεηηθή ζέζε ζηελ Κχπξν ζηνπο ηνκείο δξαζηεξηνπνίεζήο ηεο. ζνλ αθνξά ηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο
ππεξεζίεο, γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011, ε MCLRFS θαηείρε ηελ πξψηε ζέζε ζην ΥΑΚ σο πξνο ηελ
αμία ζπλαιιαγψλ, κε κεξίδην αγνξάο πνπ αλήιζε ζε 25,75% (Πεγή: XAΚ), κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
πξνζπκθσλεκέλσλ ζπλαιιαγψλ. Μέζσ ηεο MCLRFS, δηελεξγνχληαη, επίζεο, ζπλαιιαγέο ζην ΥΑ θαη ζε δηεζλή
ρξεκαηηζηήξηα. Καηά ηελ ίδηα πεξίνδν σο άλσ, ε MCLRFS θαηείρε κεξίδην 1,18% επί ηεο αζξνηζηηθήο αμίαο ζπλαιιαγψλ
ζην ΥΑ ζε κεηνρέο θαη νκφινγα, σο εμ απνζηάζεσο κέινο ηνπ ΥΑ.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, νη πειάηεο ηεο CPB έρνπλ ηελ επρέξεηα λα εθηεινχλ ζπλαιιαγέο ζην ΥΑΚ θαη ζην ΥΑ απφ ην
δηαδίθηπν, κέζσ ηεο ππεξεζίαο «Laiki eTrading», ελψ απφ ην Γεθέκβξην ηνπ 2005, κε ηε ιεηηνπξγία ηεο πξσηνπνξηαθήο
ππεξεζίαο «Laiki Global eTrading», έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθηεινχλ κέζσ δηαδηθηχνπ αγνξαπσιεζίεο κεηνρψλ ζηα
θπξηφηεξα δηεζλή ρξεκαηηζηήξηα κε αληαγσληζηηθή ηηκνιφγεζε.
ηνλ ηνκέα δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ πειαηψλ, ε MCLRFS πξνζθέξεη ππεξεζίεο πςεινχ επαγγεικαηηθνχ επηπέδνπ ζε επξχ
θάζκα ζεζκηθψλ πειαηψλ ζε ζπλεξγαζία κε δηεζλείο νίθνπο ηνπ εμσηεξηθνχ.
Ζ MCLRFS πξνζθέξεη, επίζεο, πιήξεο θάζκα ππεξεζηψλ επελδπηηθήο ηξαπεδηθήο, έρνληαο πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ
ηνπηθή αγνξά. Οη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο πεξηιακβάλνπλ ππεξεζίεο αλαδνρήο θαη δηεχζπλζεο εθδφζεσλ (IPOs θαη
δεπηεξνγελείο εθδφζεηο), ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο γηα ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο θαη εμεχξεζε ζηξαηεγηθψλ εηαίξσλ,
ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο γηα νηθνλνκηθφ πξνγξακκαηηζκφ θαη αλαδηάξζξσζε εηαηξεηψλ, αλάιεςε κειεηψλ βησζηκφηεηαο,
ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο γηα κεγάια έξγα (project finance) θαη ζχληαμε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κειεηψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ
ζρεδίσλ.
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Ζ MCLRFS θαηέρεη ραξηνθπιάθην επελδχζεσλ ππφ ηε κνξθή επηρεηξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ (private equity) ζε επηρεηξήζεηο
ησλ νπνίσλ νη ηίηινη δελ είλαη εηζεγκέλνη ζε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά.
ηελ Διιάδα, παξέρεηαη πιήξεο ζεηξά επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ, κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο ηνπ Οκίινπ,
«Δπελδπηηθή Σξάπεδα Διιάδνο Α.Δ.», ε νπνία είλαη έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ρξεκαηηζηεξηαθνχο νίθνπο ζηελ Διιάδα.
Ζ πειαηεηαθή ηεο βάζε απνηειείηαη, θπξίσο, απφ μέλνπο ηειηθνχο πειάηεο, επξσπατθέο θαη ακεξηθαληθέο ηξάπεδεο θαη
ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, θαζψο θαη απφ ηδηψηεο επελδπηέο. Ζ «Δπελδπηηθή Σξάπεδα Διιάδνο Α.Δ.», ζπλεξγάδεηαη κε
θνξπθαίνπο νίθνπο ηνπ εμσηεξηθνχ, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνπο πειάηεο ηεο λα πξαγκαηνπνηνχλ ζπλαιιαγέο ζε κεηνρέο
εμσηεξηθνχ, CFDs θαη παξάγσγα πξντφληα δηεζλψλ αγνξψλ. Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011, ε
«Δπελδπηηθή Σξάπεδα Διιάδνο Α.Δ.» θαηείρε ηελ δεχηεξε ζέζε ζε κεξίδην αγνξάο ζην ΥΑ, κε κεξίδην 13,74% (Πεγή: ΥΑ)
επί ηεο αζξνηζηηθήο αμίαο ζπλαιιαγψλ ζε κεηνρέο θαη νκφινγα.
Δπίζεο, δηαζέηεη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα Σκήκαηα Αλάιπζεο, παξέρνληαο πξσηνγελή αλάιπζε ζε εηαηξείεο πνπ
αληηπξνζσπεχνπλ ην 90% ηεο θεθαιαηνπνίεζεο ηνπ ΥΑ, θαζψο επίζεο θαη εθζέζεηο αλάιπζεο γηα επηιεγκέλεο επξσπατθέο
εηαηξείεο. Με κηα ζεηξά απφ θαιά ζρεδηαζκέλα πξντφληα, παξέρεη ζην επελδπηηθφ θνηλφ αλαιχζεηο θαη απφςεηο γηα ηελ
ειιεληθή θαη ηηο δηεζλείο ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο, ελψ παξέρεη θαζεκεξηλά αλάιπζε φισλ ησλ εμειίμεσλ πνπ αλακέλεηαη
λα επεξεάζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ειιεληθψλ θαη μέλσλ κεηνρψλ. Παξάιιεια, έρεη μεθηλήζεη λα παξέρεη εθζέζεηο
πξσηνγελνχο αλάιπζεο ζε εηαηξείεο κεγάιεο θεθαιαηνπνίεζεο ζηηο αγνξέο ηεο Σνπξθίαο, Ρνπκαλίαο θαη Βνπιγαξίαο. Σν
Σκήκα Αλάιπζεο ηεο Δπελδπηηθήο Σξάπεδαο Διιάδνο Α.Δ. έρεη ηχρεη θαηά θαηξνχο ζεκαληηθψλ δηαθξίζεσλ ζε ειιεληθφ θαη
δηεζλέο επίπεδν (Thomson Extel Survey, Star Mine Awards, AQ, RQ, Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ, θ.ά.).
Δπηπιένλ, ε «Δπελδπηηθή Σξάπεδα Διιάδνο Α.Δ.» είλαη κέινο ηνπ European Securities Network («ESN»). Σν ESN απνηειεί
έλα αλαγλσξηζκέλν παλεπξσπατθφ δίθηπν, απνηεινχκελν απφ 10 ρξεκαηηζηεξηαθέο εηαηξείεο θαη επελδπηηθέο ηξάπεδεο θαη
πξνζθέξεη επελδπηηθέο ππεξεζίεο ζε 14 ρψξεο ηεο Δπξψπεο. ηφρνο ηνπ δηθηχνπ είλαη ε παξνρή πιήξνπο θάιπςεο ησλ
επξσπατθψλ αγνξψλ ζε εγρψξηνπο πειάηεο, ηδηψηεο θαη ζεζκηθνχο, κε κηα θνηλή πιαηθφξκα αλάιπζεο (πξνζθέξνληαο
πξσηνγελή αλάιπζε ζε πεξηζζφηεξεο απφ 1.000 εηαηξείεο ζηελ Δπξψπε), ν εληνπηζκφο επελδπηηθψλ επθαηξηψλ ζε ηνπηθέο
επξσπατθέο αγνξέο, θαζψο θαη ε αλάπηπμε απνδνηηθψλ θαη απνηειεζκαηηθψλ ζπλεξγηψλ κεηαμχ ησλ κειψλ.

4.3.2

Νέα Πξντφληα θαη Τπεξεζίεο

Πάγηα πνιηηηθή ηνπ Οκίινπ είλαη ε ζπλερήο αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο
δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπ, ηφζν ζηελ Κχπξν θαη ηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, φπσο λέσλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ,
δαλεηαθψλ πξντφλησλ, θαηαζεηηθψλ θαη επελδπηηθψλ πξντφλησλ, πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο,
πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ γεληθψλ αζθαιεηψλ θαη αζθαιεηψλ δσήο, θαζψο θαη λέσλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ ππεξεζηψλ.
4.3.3

Άιιεο Τπεξεζίεο θαη Γξαζηεξηφηεηεο

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

4.3.3

Κχξηεο Αγνξέο Γξαζηεξηνπνίεζεο

Ο κηινο έρεη σο θχξηα βάζε ηνπ ηελ Κχπξν, φπνπ δηαζέηεη 116 θαηαζηήκαηα, αιιά πξνζδίδεη κεγάιε ζηξαηεγηθή ζεκαζία
ζηελ επέθηαζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζην εμσηεξηθφ. Ζ δηεζλήο ηνπ παξνπζία πεξηιακβάλεη παξνπζία ζηελ Διιάδα (175
θαηαζηήκαηα), ζηε εξβία (24 θαηαζηήκαηα), ζηε Ρνπκαλία (29 θαηαζηήκαηα), ζηελ Οπθξαλία (59 θαηαζηήκαηα), ζηε
Μάιηα (7 θαηαζηήκαηα), ζηε Ρσζία (27 θαηαζηήκαηα), ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην (4 θαηαζηήκαηα) θαη ζην Guernsey (1
θαηάζηεκα). Με ηελ εμαίξεζε ηεο Διιάδαο θαη ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ φπνπ ν κηινο δξαζηεξηνπνηείηαη κέζσ
ππνθαηαζηεκάησλ, ζηηο ππφινηπεο ρψξεο ν κηινο δξαζηεξηνπνηείηαη κέζσ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ.
Παξάιιεια, αλαγλσξίδνληαο ηε δπλακηθή κε ηελ νπνία αλαπηχζζεηαη ε θηλέδηθε νηθνλνκία, ν κηινο απνθάζηζε λα
πξνρσξήζεη ζηε δεκηνπξγία Γξαθείνπ Αληηπξνζσπείαο ζηελ Κίλα. Ζ γεσγξαθηθή θαη ε πνιηηηθννηθνλνκηθή ζέζε ηεο
Κχπξνπ, αιιά θαη ε παξαδνζηαθά θηιηθέο ζρέζεηο πνπ δηαηεξεί ε ρψξα κε ηελ Κίλα, απνηεινχλ ηζρπξά ερέγγπα ψζηε λα
επσθειεζεί ν κηινο απφ ηηο επθαηξίεο επηηπρνχο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ δεκηνπξγνχληαη.
Γεσγξαθηθή αλάιπζε ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ρνξεγήζεσλ ηνπ Οκίινπ παξαηίζεηαη ζηελ Δλφηεηα 4.4, ελψ
ε δνκή ηνπ Οκίινπ θαη νη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο αλά ρψξα παξαηίζεληαη ζηελ Δλφηεηα 4.5.
Κχπξνο
Ζ CPB είλαη ε δεχηεξε κεγαιχηεξε ηξάπεδα ζηελ θππξηαθή αγνξά. ηελ Κχπξν παξέρεηαη φιν ην θάζκα ησλ
πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ Οκίινπ, πνπ αλαιχεηαη ζηελ Δλφηεηα 4.3.1, κέζσ ηεο Σξάπεδαο θαη αξηζκνχ ζπγαηξηθψλ
εηαηξεηψλ. Ζ Κχπξνο παξακέλεη ε θχξηα βάζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ Οκίινπ. Ζ CPB είλαη ε δεχηεξε ηξάπεδα ζηελ Κχπξν ζε
επίπεδν ζπλφινπ ελεξγεηηθνχ γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 31.12.2011, βάζεη ησλ δεκνζηεπκέλσλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ
ησλ ηξαπεδψλ κε έδξα ζηελ Κχπξν. Δπίζεο, ε CPB θαηέρεη ηε δεχηεξε ζέζε ζηηο ρνξεγήζεηο, ζηε ρνξήγεζε
επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ, θαζψο θαη ζε επίπεδν θαηαζέζεσλ (Πεγή: Κεληξηθή Σξάπεδα Κχπξνπ Monetary and Financial
Statistics, Γεθέκβξηνο 2011).
Ο κηινο δηαζέηεη ζηελ Κχπξν δίθηπν 116 θαηαζηεκάησλ, κε επξεία γεσγξαθηθή θάιπςε, ελψ παξέρεη έλα πιήξεο θάζκα
ελαιιαθηηθψλ θαλαιηψλ εμππεξέηεζεο, κέζσ ηεο «Laiki eBank», ε νπνία αλαβαζκίδεηαη ζπλερψο κε θαηλνχξγηεο ππεξεζίεο.
Ο κηινο εξγνδνηνχζε ζηελ Κχπξν 2.530 άηνκα ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011.
Ζ ζηξαηεγηθή ζηελ θππξηαθή αγνξά εζηηάδεηαη ζηε ζπλερή αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ, ηε
ζπλερή πξνζθνξά ειθπζηηθψλ πξντφλησλ, ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ ελαιιαθηηθψλ θαλαιηψλ εμππεξέηεζεο,
θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ γηα απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο
ρνξεγήζεσλ.
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Ζ πηζησηηθή επέθηαζε ην 2011 ζεκείσζε αχμεζε 11,5%, απφ 6,2% ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά. Ζ επηηάρπλζε απηή πξνήιζε
θπξίσο απφ ηνλ εμσηεξηθφ ηνκέα (κε-θαηνίθνπο) θαη ιηγφηεξν απφ ηνλ εγρψξην ηνκέα. Ο εγρψξηνο δαλεηζκφο ζεκείσζε
κηθξή επηβξάδπλζε, αθνχ ν ξπζκφο πηζησηηθήο επέθηαζεο κεηψζεθε ζην 7% απφ 8,1% ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά. Ζ
επηβξάδπλζε απηή ήηαλ θπξίσο απνηέιεζκα ζεκαληηθήο κείσζεο ηεο πηζησηηθήο επέθηαζεο πξνο ηα λνηθνθπξηά. Απφ ηελ
άιιε, νη ζπλνιηθέο θαηαζέζεηο κεηψζεθαλ θαηά 0,9% ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ θαηαζέζεσλ ησλ κνλίκσλ θαηνίθσλ θαηά 3,6%.
Οη θαηαζέζεηο ησλ κε-θαηνίθσλ ζεκείσζαλ αχμεζε σο απνηέιεζκα εηζξνψλ θπξίσο απφ ηε δψλε ηνπ επξψ. ε φηη αθνξά
ηνλ ηνκέα ησλ κνλίκσλ θαηνίθσλ, ε κείσζε ησλ θαηαζέζεσλ πξνήιζε απνθιεηζηηθά απφ ηηο εηαηξείεο. Οη θαηαζέζεηο ησλ
λνηθνθπξηψλ ζεκείσζαλ κηθξή αχμεζε.
Διιάδα
Ο κηινο ζηελ Διιάδα δξαζηεξηνπνηείηαη, κέζσ ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ηεο Marfin Δγλαηία Σξάπεδα. Ζ «Marfin Δγλαηία
Σξάπεδα» σο αλψλπκε εηαηξεία πξνέθπςε σο απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο ζπγρψλεπζεο ησλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ ηνπ
Οκίινπ ζηελ Διιάδα κεηαμχ ηεο «Marfin Bank A.T.E.», ηεο «Δγλαηίαο Σξάπεδαο Α.Δ.» θαη ηεο «Λατθήο Σξάπεδαο (Διιάο)
Α.Δ.», κεηά απφ απφθαζε ησλ Γηνηθεηηθψλ ηνπο πκβνπιίσλ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηηο 4 Μαΐνπ 2007, νινθιεξψζεθε ε πψιεζε θαη κεηαβίβαζε ζηελ Σξάπεδα απφ ηε MIG ηνπ ζπλφινπ
ηεο ζπκκεηνρήο ηεο, πνπ αληηπξνζψπεπε ην 100% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ζηε «Marfin Bank A.T.E.», έλαληη ζπλνιηθνχ
ηηκήκαηνο £359,9 εθ. Μέρξη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2007, νινθιεξψζεθαλ νη δηαδηθαζίεο ηεο ζπγρψλεπζεο ησλ ζπγαηξηθψλ
ηξαπεδψλ «Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.», «Marfin Bank A.T.E.» θαη «Λατθή Σξάπεδα (Διιάο) Α.Δ.», δεκηνπξγψληαο κία λέα
ηξάπεδα, ηε «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.». Ζ ελ ιφγσ ζπγρψλεπζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε βάζε ηε ζρεηηθή ειιεληθή
λνκνζεζία κε ελνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ ζπγρσλεπφκελσλ εηαηξεηψλ.
Οη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηεο «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα A.E.» θαη ζπγαηξηθέο πιένλ ηεο Σξάπεδαο, θαηφπηλ ηεο νινθιήξσζεο
ηεο δηαζπλνξηαθήο ζπγρψλεπζεο, πξνζθέξνπλ έλα επξχ θάζκα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ κε
δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαιχπηνπλ, εθηφο απφ ηνλ θαζαξά ηξαπεδηθφ ρψξν, ηνπο ηνκείο ηνπ leasing, ηνπ factoring-forfeiting, ηηο
ηξαπεδαζθάιεηεο, ηε λαπηηιία, θαζψο θαη ζέκαηα επελδπηηθήο ηξαπεδηθήο.
To 2011 νινθιεξψζεθε ε δηαζπλνξηαθή ζπγρψλεπζε ηεο Σξάπεδαο κε ηελ Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ. («ΜΔΒ») θαη απφ
ηελ 1ε Απξηιίνπ 2011, ε ΜΔΒ παχεη λα πθίζηαηαη θαη δηαγξάθεηαη απφ ην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο. Απφ ηελ έλαξμε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζπγρψλεπζεο, ήηνη απφ 1.4.2011
ε Marfin Δγλαηία Σξάπεδα ιεηηνπξγεί σο Τπνθαηάζηεκα ηεο Σξάπεδαο ζηελ Διιάδα.

Ζ «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα» πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο θαη ηα πξντφληα ηεο κέζσ ελφο δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ, ην νπνίν
θαηά ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 πεξηιάκβαλε 175 θαηαζηήκαηα, εμαζθαιίδνληαο επξεία γεσγξαθηθή θάιπςε. Ο κηινο
απαζρνινχζε ζηελ Διιάδα 3.146 άηνκα ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011.
Οη εξγαζίεο ηνπ Οκίινπ ζηελ Διιάδα ραξαθηεξίδνληαη απφ πειαηνθεληξηθή πξνζέγγηζε, έρνληαο σο ζηαζεξή επηδίσμε ηφζν
ηελ παξνρή πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζηψλ, φζν θαη ηε δεκηνπξγία καθξνπξφζεζκσλ ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο. Παξάιιεια,
ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηε ζπλερή εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, αιιά θαη ζηε ζπλερή
αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ ζε ζέκαηα ηερλνινγίαο θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνλ κηιν.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011, ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, φπσο θαη θάζε ηνκέαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ππέζηε ηηο
ζπλέπεηεο ηεο θιηκάθσζεο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο θαη ησλ ζθιεξψλ κέηξσλ ιηηφηεηαο πνπ επηβιήζεθαλ ζηε ρψξα γηα
δεχηεξε ζπλερή ρξνληά. Σα πξναλαθεξζέληα κέηξα ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δπλακηθή ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο θαη ηελ πνιηηηθή
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αβεβαηφηεηα πνπ θπξηαξρνχζε ζηελ Διιάδα, αιιά θαη επξχηεξα ζηελ Δπξψπε, πξνθάιεζαλ ζεκαληηθή επηδείλσζε ζε
φινπο ηνπο ηνκείο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. ε πξαγκαηηθνχο φξνπο, ε ειιεληθή νηθνλνκία ζπξξηθλψζεθε γηα ηέηαξηε
ζπλερή ρξνληά θαηά ζρεδφλ 6% ην 2011, ρεηξφηεξα απφ ηηο πξνβιέςεηο ηεο Σξφηθα νη νπνίεο έθαλαλ ιφγν γηα χθεζε ηεο
ηάμεο ηνπ 4% ζην ηέινο ηνπ έηνπο.

Γηα ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, αιιά θαη ηελ πιεηνςεθία ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ε ξεπζηφηεηα παξακέλεη ην βαζηθφ
δεηνχκελν. Ζ έθζεζε ησλ ηξαπεδψλ ζε Οκφινγα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ (ΟΔΓ), νη ζεκαληηθέο εθξνέο θαηαζέζεσλ θαη ε
αχμεζε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ έρνπλ εληείλεη ηελ πίεζε ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, νδεγψληαο ην ζε πηζησηηθή
ζηελφηεηα. Ζ απνδνηηθφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο κεηψζεθαλ πεξαηηέξσ, ε πνηφηεηα ηνπ
δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ ησλ λνηθνθπξηψλ αιιά θαη ησλ επηρεηξήζεσλ έρεη επηδεηλσζεί θαη ε ξεπζηφηεηα βαζίδεηαη θπξίσο
ζηελ άληιεζε θεθαιαίσλ απφ ην Δπξσπατθφ ζχζηεκα. Ζ ζπλνιηθή πηζησηηθή επέθηαζε ζηελ Διιάδα θαηά ην 2011
κεηψζεθε θαηά 3.6% ζε εηήζηα βάζε, ην Γεθέκβξην ηνπ 2011. Αλά θαηεγνξία ηα δάλεηα ζε λνηθνθπξηά κεηψζεθαλ θαηά 5,9%
ζε εηήζηα βάζε, ελψ ηα επηρεηξεκαηηθά δάλεηα ζεκείσζαλ κείσζε 5,4% ην 2011. Σν ζχλνιν ησλ θαηαζέζεσλ κεηψζεθε θαηά
17,7% ζην επίπεδν ησλ €183 δηζ. έλαληη €222δηζ. ην 2010.

Μέζα ζε έλα νκνινγνπκέλσο δχζθνιν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, ν κηινο θαηάθεξε λα αλαβαζκίζεη ηηο πξνζθεξφκελεο
ζηνπο πειάηεο ηνπ ππεξεζίεο κε ηελ εηζαγσγή λέσλ πξντφλησλ. Ζ Marfin Egnatia Bank πξνζθέξεη απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2011
δχν λένπο επαγγεικαηηθνχο ινγαξηαζκνχο, ηνλ «Marfin Δπαγγεικαηηθφ Λνγαξηαζκφ» θαη ηνλ «Marfin Δπαγγεικαηηθφ
Λνγαξηαζκφ κε κηζζνδνζία», πνπ απεπζχλνληαη ζε ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη ζε κηθξέο επηρεηξήζεηο κε εηήζην θχθιν
εξγαζηψλ κηθξφηεξν ησλ €2.000.000 πνπ επηζπκνχλ λα θαιχςνπλ κεγάιν κέξνο ησλ αλαγθψλ ηνπο κέζα απφ κία
νινθιεξσκέλε ιχζε. Απφ ην επηέκβξην ε Σξάπεδα εληάζζεη ζηε γθάκα ησλ πξντφλησλ ηεο ηε λέα πξνπιεξσκέλε θάξηα
«Marfin Reload MasterCard», πξνζθέξνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν έλα πξντφλ θαηάιιειν γηα φζνπο επηδεηνχλ απμεκέλε
αζθάιεηα θαη απφιπην έιεγρν ησλ εμφδσλ ηνπο.

Σέινο, αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ην Call Center ηεο Marfin Egnatia Bank, ζηαζεξά πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ άξηζηε
εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηνπ, γηα 3ε ζπλερή ρξνληά θαηέθηεζε ηελ 1ε ζέζε ζηελ θαηεγνξία Large Call Centers κε
βαζκνινγία 92,9%, ζηα πιαίζηα ηνπ δηαγσληζκνχ CRM Grand Prix 2011 πνπ δηεμήρζε απφ ηελ Teleperformance Hellas.
Ζλσκέλν Βαζίιεην
Marfin Laiki Bank UK
Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ Οκίινπ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην επηθεληξψλεηαη ζηε δηεχξπλζε ηνπ πειαηνινγίνπ θαη ζε άιιεο νκάδεο
πιεζπζκνχ, πέξαλ ηεο Διιεληθήο θαη Κππξηαθήο θνηλφηεηαο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ.
Ζ Marfin Laiki Bank UK ζηνρεχεη επίζεο ζηελ εδξαίσζή ηεο σο κηαο εμεηδηθεπκέλεο, επέιηθηεο θαη αληαγσληζηηθήο ηξάπεδαο
ε νπνία επηθεληξψλεηαη ζηελ εμππεξέηεζε ησλ εμεηδηθεπκέλσλ αλαγθψλ ηεο πειαηεηαθήο ηεο βάζεο θαη πέξαλ απφ ηηο
ζπλήζεηο εκπνξηθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο, πξνζθέξεη θαη αλαβαζκηζκέλεο ππεξεζίεο Wealth Management, Treasury θαη
Φάθηνξηγθ.
Ζ Marfin Laiki Bank UK δηαηεξεί δίθηπν 4 θαηαζηεκάησλ ζην Λνλδίλν θαη ην Birmingham.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011 ε Σξάπεδα επηθεληξψζεθε ζηε δηαηήξεζε ηνπ πθηζηάκελνπ πςεινχ επηπέδνπ πνηφηεηαο ζην
ελεξγεηηθφ ηεο, ζηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο επηθεξδφηεηάο ηεο, σο επίζεο θαη ζηελ αχμεζε ησλ θαηαζέζεψλ ηεο, παξά ην
έληνλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ζηε ρψξα.

120

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ
Απζηξαιία
Beirut Hellenic Bank
Μεηά απφ κία ζηξαηεγηθή δεθαεηνχο αλάπηπμεο θαη επηηπρίαο ζηελ Απζηξαιία, ε Σξάπεδα απνθάζηζε λα δηαζέζεη
πιεηνςεθηθφ παθέην χςνπο 85% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Laiki Bank Australia ζηελ Bank of Beirut.
Σν ηίκεκα απφ ηελ πψιεζε ηνπ 85% ηεο Laiki Bank Australia αλέξρεηαη ζηα €104,3εθ. θαη αληηπξνζσπεχεη πνιιαπιάζην
1,65 θνξέο ηεο θαζαξήο ινγηζηηθήο αμίαο ηεο Laiki Bank Australia Ltd ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010.
Ζ ζπλαιιαγή είρε σο απνηέιεζκα λα αλαγλσξηζηνχλ θέξδε απφ ηελ πψιεζε χςνπο πεξίπνπ €53,4εθ..
Ζ CΡΒ ζα παξακείλεη σο κεηνςεθηθφο κέηνρνο ζηελ Laiki Bank Australia Ltd ηνπιάρηζηνλ έσο ην Φεβξνπάξην ηνπ 2013.
Μεηά ηελ εμαγνξά ηνπ πιεηνςεθηθνχ παθέηνπ ηεο LBA απφ ηελ Bank of Beirut, ε Σξάπεδα κεηνλνκάζηεθε ζε Beirut Hellenic
Bank θαη αχμεζε ην κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην θαηά AU $80εθ. Ζ CPB δελ ζπκκεηείρε ζε απηήλ ηελ αχμεζε θεθαιαίνπ θαη έηζη
ην πνζνζηφ ηεο κεηψζεθε ζην 7,50%. Απηφ δελ επεξεάδεη θαζφινπ ηα δηθαηψκαηα ηεο CPB πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην Option
Agreement (κέξνο ηεο πκθσλίαο Πψιεζεο).
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011, ηα ππνθαηαζηήκαηα ηεο Beirut Hellenic Bank απμήζεθαλ απφ 10 ζε 15, ε θαηλνχξγηα δηεχζπλζε
επηθεληξψζεθε ζηε δηεθπεξαίσζε έξγσλ ππνδνκήο, ελψ έκθαζε ζα δνζεί ζηελ αλάπηπμε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο
Σξάπεδαο ην 2012.
Ρνπκαλία
Marfin Bank (Romania) S.A.
Υσξίο λα απνηειεί εμαίξεζε ζηε γεληθφηεξε εηθφλα πνπ παξνπζηάδεη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ Δπξψπε, ε Ρνπκαλία
παξνπζίαζε ζεκάδηα ειαθξάο αλάθακςεο, θιείλνληαο ην 2011 κε αχμεζε ηνπ ΑΔΠ θαηά 2,1%. Οη πξννπηηθέο γηα ζπλέρηζε
ηεο αλάθακςεο θαη ην 2012 είλαη επνίσλεο, σζηφζν απηή αλακέλεηαη λα πεξηνξηζηεί ζην 2-2,5% απφ 3-4%, ζην νπνίν
αλέξρνληαλ νη αξρηθέο πξνβιέςεηο. Παξά ηελ θνηλσληθή αλαηαξαρή πνπ παξαηεξήζεθε απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ζθιεξψλ
νηθνλνκηθψλ κέηξσλ πνπ ηεο επηβιήζεθαλ απφ ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, ε ρψξα απνθάζηζε ηε ζπλέρηζή ηνπο,
θξίλνληάο ηα σο απνηειεζκαηηθά, κε ζηφρν ηελ νινθιήξσζε ηεο νηθνλνκηθήο εμπγίαλζεο θαη ηελ φζν ην δπλαηφ πην ζχληνκε
επηζηξνθή ηεο νηθνλνκίαο ζηελ αλάπηπμε.
Με ην άλνηγκα 2 επηπιένλ θαηαζηεκάησλ ζηα ηέιε ηνπ 2011, ε Marfin Bank Romania δηαηεξεί ζήκεξα δίθηπν 29
θαηαζηεκάησλ ζην Βνπθνπξέζηη θαη ζε 20 άιιεο ζεκαληηθέο πφιεηο ηεο ρψξαο, θαιχπηνληαο ζε κεγάιν βαζκφ ηελ
επηθξάηεηα ηεο ρψξαο.
Ζ Σξάπεδα ζηε Ρνπκαλία πξνζθέξεη πιήξεηο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο κε επξεία γθάκα πξντφλησλ, ελψ ηελ ηειεπηαία δηεηία έρεη
πξνρσξήζεη ζε ελδπλάκσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο θαη ζεκαληηθή αλαβάζκηζε-εθζπγρξνληζκφ ησλ
ζπζηεκάησλ ηεο.
Ζ πνιχ θαιή ζηειέρσζή ηεο κε έκπεηξε δηεπζπληηθή νκάδα απφ θαηαξηηζκέλα ζηειέρε ηνπ Οκίινπ απφ ηελ Κχπξν θαη ηελ
Διιάδα, θαζψο θαη ην θαηάιιεια θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ, απνηεινχλ ερέγγπα γηα ηελ είζνδφ ηεο ζε πνξεία ζεκαληηθήο
αλάπηπμεο κφιηο νη ζπλζήθεο ηεο αγνξάο ην επηηξέςνπλ.
εξβία
Marfin Bank A.D. Belgrade
Ζ Σξάπεδα θαηά ην 2011 επηθεληξψζεθε ζηελ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο απφθαζεο γηα νξζνινγηζκφ ησλ εξγαζηψλ. Οη
θχξηνη ππιψλεο ηεο πξνζπάζεηαο απηήο ήηαλ ε αλαδηνξγάλσζε ησλ ηκεκάησλ ηεο Σξάπεδαο θαη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ
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εξγαζηψλ ηεο κε ζηφρν ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. Σν απνηέιεζκα ησλ πξνζπαζεηψλ απηψλ ήηαλ
ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ πξνζσπηθνχ ζηνπο 389 απφ ηνπο 460 πνπ ήηαλ ζηελ αξρή ηνπ έηνπο. Δπίζεο, ζπλερίζηεθε ε
αλαδηνξγάλσζε ηνπ δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ κε ην θιείζηκν ησλ κε απνδνηηθψλ θαηαζηεκάησλ θαη ηε κεηαθίλεζε ηνπο ζε πην
ππνζρφκελεο ηνπνζεζίεο. πγθεθξηκέλα, θαηά ην 2011 ε Σξάπεδα έρεη θιείζεη 5 θαηαζηήκαηα, ελψ έρεη αλνίμεη 3 λέα
θαηαζηήκαηα ζε θχξηα ιεσθφξν ζην Βειηγξάδη θαη ζε δχν πφιεηο ζηε εξβία, κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ θαηαζηεκάησλ λα
αλέξρεηαη ζηα 25 ζην ηέινο ηνπ έηνπο.
Παξάιιεια, ε Σξάπεδα ζπλέρηζε ηελ πνηνηηθή αλάπηπμε ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ, αιιά θαη ηελ πεξαηηέξσ εμπγίαλζε
ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. Δίλαη αμηνζεκείσην φηη νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο έρνπλ βειηηψζεη ζεκαληηθά ηελ νξγαληθή θεξδνθνξία
ηεο Σξάπεδαο θαηά ην 2011, παξά ηε ζπκπεξίιεςε κε επαλαιακβαλφκελσλ εμφδσλ γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ εξγαζηψλ.
Δπίζεο, ε Σξάπεδα έρεη πεηχρεη ηε δηαηήξεζε ηεο πγηνχο θεθαιαηνπρηθήο επάξθεηάο ηεο, ζηεξηδφκελε ζηελ νξγαληθή ηεο
θεξδνθνξία. Ζ Σξάπεδα κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο απηή έρεη εληζρχζεη ηηο εξγαζίεο θαη έρεη ζέζεη ηηο ζσζηέο βάζεηο πνπ ζα ηεο
επηηξέςνπλ λα επεθηείλεη πεξεηαίξσ ηελ παξνπζία ηεο ζηε ρψξα, αιιά θαη ζηε ζπλέρηζε ηεο αχμεζεο ηεο επηθεξδφηεηαο
ησλ εξγαζηψλ ηεο.
Δζζνλία
Marfin Pank Eesti A.S.
Με απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο Marfin Pank Eesti A.S ζηηο 11 Απξηιίνπ 2011 απνθαζίζηεθε ε
κεηαηξνπή ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ κεηνρψλ ηεο απφ 10ΔΔΚ ζε €0,60 έθαζηε, πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά €0,6 εθ. (κέζσ δηαγξαθήο ζπζζσξεπκέλσλ δεκηψλ). ηελ ίδηα ζπλέιεπζε απνθαζίζηεθε ηφζν ε
κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά €3,3 εθ. (κέζσ δηαγξαθήο ζπζζσξεπκέλσλ δεκηψλ) φζν θαη ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ θαηά €1,6 εθ. ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ δελ ζπκκεηείραλ φινη νη κέηνρνη ηεο Marfin Pank Eesti A.S
θαη ε CPB αχμεζε ην πνζνζηφ ηεο απφ 63,02% ζε 70,5427% αγνξάδνληαο φιεο ηηο αδηάζεηεο κεηνρέο.
ηηο 28 Γεθεκβξίνπ 2011 ε Σξάπεδα αλαθνίλσζε ηελ ππνγξαθή ζπκθσλίαο κε ηελ Οπθξαληθή εηαηξεία Ukrselhosprom PCF
LLC πνπ αθνξά ηελ πψιεζε ηνπ ζπλφινπ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο (70,54%) ζηελ ζπγαηξηθή ηεο Marfin Pank Eesti AS, έλαληη
πνζνχ χςνπο €6,6 εθ., ε νπνία νινθιεξψζεθε ζηηο 29 Μαξηίνπ 2012 κε ηε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ εγθξίζεσλ απφ ηελ
Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ, θαζψο θαη απφ ηηο αξκφδηεο επνπηηθέο αξρέο ηεο Οπθξαλίαο θαη Δζζνλίαο. Σν θέξδνο απφ
ηελ πψιεζε αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε €2,8 εθ..
Channel Islands
Laiki Bank (Guernsey) Ltd
Σν Guernsey είλαη έλα απφ ηα πην γλσζηά δηεζλή ρξεκαηννηθνλνκηθά θέληξα. Ο κηινο κε ηελ εθεί παξνπζία ηνπ, κέζσ ηεο
ζπγαηξηθήο ηνπ Laiki Bank (Guernsey) Ltd, πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο ηνπ έλα ελαιιαθηηθφ πξννξηζκφ γηα θαηαζέζεηο.
Οπθξαλία
PJSC "Marfin Bank"
Ζ ζπγαηξηθή ηεο Cyprus Popular Bank ζηελ Οπθξαλία εδξεχεη ζηελ Οδεζζφ θαη ιεηηνπξγεί έλα δίθηπν κε 59 θαηαζηήκαηα
θαη ζεκεία πψιεζεο ζε 9 θχξηεο πφιεηο ζε φιε ηε ρψξα, ζπκπεξηιακβαλφκελνπ θαη ηνπ Κηέβνπ. Ζ PJSC “Marfin Bank”
εζηηάδεη ηηο εξγαζίεο ηεο ζε κεγάινπο νξγαληζκνχο πνπ αζρνινχληαη κε ιηκάληα, κεηαθνξέο, λαπηηιία, δηακεηαθνκηζηηθφ
εκπφξην, εηαηξείεο γηα εξγνδφηεζε πιεξσκάησλ πινίσλ θαη άιιεο. ην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ησλ Μεγάισλ Δπηρεηξήζεσλ, ε
Σξάπεδα θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε ζηελ πεξηνρή ηεο Οδεζζνχ. Παξάιιεια, έρεη ηζρπξή θαηαζεηηθή βάζε κέζσ ηνπ δηθηχνπ
Ληαληθήο Σξαπεδηθήο, ελψ δηαηεξεί πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ εμππεξεηνχλ φιεο ηηο ηξαπεδηθέο αλάγθεο ηφζν πειαηψλ
Ληαληθήο θαη Δηαηξηθήο ηξαπεδηθήο φζν θαη αλάγθεο ζε εμεηδηθεπκέλεο αγνξέο.
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χκθσλα κε ηνλ Οπθξαληθφ νξγαληζκφ αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο “Credit-Rating”, ε PJSC “Marfin Bank”
δηαηεξεί καθξνπξφζεζκν δείθηε πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο “uaA”, κε νξίδνληα “ζηαζεξφ” θαη ην ςειφηεξν δείθηε «5» ζηε
δηαβάζκηζε αμηνπηζηίαο ηεο Σξάπεδαο γηα θαηαζεηηθά πξντφληα (ε Σξάπεδα είλαη αλάκεζα ζηηο 8 θαιχηεξεο ηξάπεδεο ζηελ
Οπθξαλία ζην ζπγθεθξηκέλν δείθηε).
Ζ νηθνλνκία ηεο Οπθξαλίαο είρε κηα, ρσξίο πξνεγνχκελν, πεξίνδν 9 ρξφλσλ ζπλερνχο αλάπηπμεο, κε κέζν φξν εηήζηαο
αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ ζε πξαγκαηηθνχο φξνπο 7%. Σν 2009 φκσο, σο επαθφινπζν ηεο δηεζλνχο θξίζεο, ην ΑΔΠ παξνπζίαζε
δξακαηηθή κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 15%. Παξφια απηά, ε νηθνλνκία βξίζθεηαη ζε πνξεία αλάθακςεο, θαηαγξάθνληαο
αλάπηπμε 4,2% ην 2010 θαη 5% ην 2011.
Με δεδνκέλεο ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, ε ζηξαηεγηθή ηεο PJSC “Marfin Bank” ην 2011 ήηαλ ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ
ραξηνθπιαθίνπ ηεο, παξάιιεια κε ζπγθξαηεκέλε αλάπηπμε κε πνηνηηθέο ρνξεγήζεηο ηεο ηάμεο ηνπ 11%. Ζ Σξάπεδα
θαηφξζσζε παξάιιεια λα απμήζεη ηελ πειαηεηαθή θαηαζεηηθή ηεο βάζε θαηά 19%, εθκεηαιιεπφκελε ηνλ πνιχ θαιφ ηεο
δείθηε πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο.
Γηα λα ππνζηεξίμεη ηηο πξνζπάζεηεο αλάπηπμήο ηεο, ε Σξάπεδα ην Μάξηην ηνπ 2011 αχμεζε ηελ θεθαιαηαθή ηεο βάζε θαηά
€10 εθ..
Σν 2012, ε Σξάπεδα ζθνπεχεη λα ζπλερίζεη λα εζηηάδεη ηηο πξνζπάζεηέο ηεο ζηελ επέθηαζε ηεο θαηαζεηηθήο ηεο βάζεο, ηε
βειηίσζε ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηεο θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηεο ζηνπο πειάηεο ηεο κε ηε
ζπκπιήξσζε ζεκαληηθψλ έξγσλ ππνδνκήο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ απηνκαηνπνίεζε θαη βειηηζηνπνίεζε ησλ
ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ.
Μάιηα
Lombard Bank Malta plc
H παξνπζία ηεο Cyprus Popular Bank ζηελ αγνξά ηεο Μάιηαο άξρηζε ηνλ Μάξηην 2008 κε ηελ αγνξά ηνπ 42,8% ηεο
Lombard Bank Malta plc, ε νπνία είλαη κηα απφ ηηο ηζηνξηθφηεξεο θαη θπξηφηεξεο ηνπηθέο ηξάπεδεο. Ζ ζπκκεηνρή ηεο Cyprus
Popular Bank ζην θεθάιαην ηεο Lombard Bank απμήζεθε θαη ζήκεξα αλέξρεηαη ζην 48,9%. Ζ Lombard Bank πξνζθέξεη έλα
νινθιεξσκέλν θάζκα ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ, κε εμεηδίθεπζε ζηνπο ηνκείο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηξαπεδηθήο θαη private
banking.
Ζ Lombard Bank Malta plc ηδξχζεθε ην 1955 θαη εδξεχεη ζηελ πξσηεχνπζα Βαιέηα, ελψ δηαζέηεη δίθηπν επηά θαηαζηεκάησλ
ζε δηάθνξεο πφιεηο ηεο ρψξαο.
Ζ Lombard Bank Malta plc δξαζηεξηνπνηείηαη επίζεο ζηνλ ηνκέα ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ, θαηέρνληαο ην
πιεηνςεθηθφ πνζνζηφ 66,5% ησλ ηνπηθψλ ηαρπδξνκείσλ (Malta Post plc), ην νπνίν αγφξαζε θαηά ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηεο
MaltaPost απφ ηελ θπβέξλεζε ηεο ρψξαο. Ζ MaltaPost δηαζέηεη 34 θαηαζηήκαηα ζε φιε ηε ρψξα.
Ρσζία
OOO Rossisysky Promishlenny Bank Ltd (“Rosprombank”)
Σν επηέκβξην 2008 ε Cyprus Popular Bank εηζήιζε ζηε Ρσζηθή ηξαπεδηθή αγνξά κε ηελ εμαγνξά πιεηνςεθηθνχ παθέηνπ
ζηελ CB Rosprombank LLC θαη θαηέζηε ν πξψηνο ηξαπεδηθφο νξγαληζκφο ζηελ Κχπξν θαη Διιάδα πνπ πξνέβεθε ζε
εμαγνξά Ρσζηθήο ηξάπεδαο.

123

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

Ζ Rosprombank εδξεχεη ζηε Μφζρα θαη δηαηεξεί δίθηπν 27 θαηαζηεκάησλ θαη ηακεηαθψλ ζπξίδσλ ζε δηάθνξεο πφιεηο ηεο
Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο. Ζ Σξάπεδα επηθεληξψλεηαη ζηελ παξνρή νινθιεξσκέλσλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ ζε κεγάιεο θαη
κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο (ΜΜΔ), ελψ κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο ηεο LLC RPB Leasing παξέρεη επίζεο ππεξεζίεο εθκίζζσζεο.
Καηά ην 2011 επηηεχρζεθε πεξαηηέξσ ελζσκάησζε ηεο Σξάπεδαο ζηνλ κηιν. Ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε επίζεο ζηε
δηαηήξεζε ηεο ξεπζηφηεηαο, θαζψο θαη ηεο πςειήο θεθαιαηνπρηθήο επάξθεηαο ηεο Σξάπεδαο, ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο
ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ θαη ηεο επηθεξδφηεηαο, ελφςεη θαη ηνπ βειηησκέλνπ νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο ζηε Ρσζία. Χο
απνηέιεζκα ησλ ελεξγεηψλ απηψλ, ε Σξάπεδα πέηπρε ηθαλνπνηεηηθή θεξδνθνξία θαη παξάιιεια βειηίσζε ζεκαληηθά ηελ
πνηφηεηα ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο .
Σνλ Μάξηην 2011 ε Σξάπεδα ππέγξαςε ζπκθσλία εμαγνξάο ηνπ ππφινηπνπ πνζνζηνχ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο CJSC
RPB Holding, κεηξηθήο εηαηξείαο ηεο Rosprombank. Ζ ζπκθσλία ππφθεηηαη ζε έγθξηζε ησλ επνπηηθψλ αξρψλ Κχπξνπ θαη
Ρσζίαο.
Γξαθεία Αληηπξνζσπείαο
Σν 2011 ν κηινο, αλαγλσξίδνληαο ηελ απμαλφκελε νηθνλνκηθή ζεκαζία ηεο Kίλαο, ππέβαιε αίηεζε ζηηο Κηλέδηθεο
Δπνπηηθέο Αξρέο γηα ηε ιεηηνπξγία Γξαθείνπ Αληηπξνζσπείαο ζην Πεθίλν. Ζ αίηεζε εγθξίζεθε ην επηέκβξην ηνπ 2011,
θαζηζηψληαο ηνλ κηιν σο ηνλ πξψην Κππξηαθφ Σξαπεδηθφ Οξγαληζκφ κε παξνπζία ζηελ Κίλα. ηφρνο ηνπ Γξαθείνπ
Αληηπξνζσπείαο είλαη ε παξνρή βνήζεηαο ζηνπο πειάηεο ηνπ Οκίινπ γηα επέθηαζε ζηελ Κηλέδηθή αγνξά. Σν Γξαθείν
παξέρεη επίζεο ζηήξημε ζηηο πξνζπάζεηεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ ηεο Κίλαο γηα επέθηαζε ζηελ Δπξψπε θαη Αζία
κέζσ ηεο Κχπξνπ, θαζψο θαη ζηελ πεξαηηέξσ ελδπλάκσζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρέζεσλ Κχπξνπ θαη Κίλαο. Σν Γξαθείν
Αληηπξνζσπείαο ζηεγάδεηαη ζε πνιπηειή γξαθεία ζην China World Trade Centre πνπ βξίζθεηαη ζην επηρεηξεκαηηθφ θέληξν
ηνπ Πεθίλνπ.
ηε Ρσζία ν κηινο ιεηηνπξγεί Γξαθείν Αληηπξνζσπείαο ζηε Μφζρα απφ ην 1997, παξέρνληαο άξηηα εμππεξέηεζε ζην
ζπλερψο απμαλφκελν αξηζκφ πειαηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε Ρσζία. Πξνζθέξεη επίζεο ζηήξημε ζηηο Κππξηαθέο θαη
άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ ελδηαθέξνληαη λα επεθηαζνχλ ζηε Ρσζία.
Πξφζβαζε ζε Άιιεο Αγνξέο
Ζ Σξάπεδα έρεη αλαπηχμεη κεγάιν δίθηπν αληαπνθξηηξηψλ ηξαπεδψλ θαη έρεη ζπλάςεη εηδηθέο ζπκθσλίεο κε επηιεγκέλεο
ηξάπεδεο δηεζλψο. Μέζσ ησλ ζπλεξγαζηψλ ηεο, ε Σξάπεδα εμαζθαιίδεη ηελ πξφζβαζε ηνπ πειαηνινγίνπ ηεο ζε έλα
κεγάιν αξηζκφ μέλσλ αγνξψλ θαη πεηπραίλεη ειθπζηηθνχο φξνπο ζπλεξγαζίαο.

4.4

Αλάιπζε Δηζνδήκαηνο θαη Υαξηνθπιαθίνπ Υνξεγήζεσλ

Ο κηινο ιεηηνπξγεί έμη θχξηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο ζε παγθφζκηα βάζε:
• Δπηρεηξεκαηηθή θαη επελδπηηθή ηξαπεδηθή, πνπ πεξηιακβάλεη φιε ηελ εκπνξηθή θαη επελδπηηθή ηξαπεδηθή εξγαζία απφ
εηαηξηθνχο πειάηεο.
• Ληαληθή ηξαπεδηθή, πνπ πεξηιακβάλεη φιε ηελ εκπνξηθή ηξαπεδηθή εξγαζία απφ ιηαληθνχο πειάηεο.
• Γηαρείξηζε πεξηνπζίαο, πνπ πεξηιακβάλεη φιε ηελ εξγαζία απφ εχπνξνπο πειάηεο (ηξαπεδηθή εξγαζία θαη δηαρείξηζε
πεξηνπζίαο).
• Γηεζλείο επηρεηξήζεηο, πνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο εξγαζίεο απφ ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη ζε δηεζλείο επηρεηξήζεηο.
• Γηαρείξηζε δηαζεζίκσλ θαη αγνξψλ, πνπ πεξηιακβάλεη φιε ηε δξαζηεξηφηεηα απφ ηε δηαρείξηζε δηαζεζίκσλ θαη αγνξψλ.
• πκκεηνρέο, επελδχζεηο θαη άιινη ηνκείο, πνπ πεξηιακβάλεη ηηο δηάθνξεο ζπκκεηνρέο θαη επελδχζεηο ηνπ Οκίινπ θαη φιεο
ηηο άιιεο εξγαζίεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζε θαλέλα απφ ηνπο άιινπο ηνκείο θαη θακία απφ ηηο νπνίεο δελ απνηειεί
μερσξηζηά αλαθεξφκελν ηνκέα.
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4.4.1

Αλάιπζε Δηζνδήκαηνο θαηά Σνκέα Γξαζηεξηφηεηαο

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, παξαηίζεηαη ε αλάιπζε ηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο ηνπ Οκίινπ θαηά ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο γηα
ηα έηε 2009, 2010 θαη 2011.

ΣΟΜΔΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ
31.12.2011
€ ‘000

%

31.12.2010
€ ‘000

Μεγάιεο επηρεηξήζεηο θαη επελδπηηθή ηξαπεδηθή

356.320

34%

337.670

33%

342.780

32%

Ληαληθή ηξαπεδηθή

421.820

41%

399.203

39%

345.916

32%

Γηαρείξηζε πεξηνπζίαο

24.665

2%

32.627

3%

57.006

5%

Γηεζλείο επηρεηξήζεηο

129.108

12%

75.776

7%

99.562

9%

30.767

3%

180.383

18%

219.062

21%

πκκεηνρέο, επελδχζεηο θαη άιινη ηνκείο

108.745

10%

27.289

3%

22.794

2%

Αλαπξνζαξκνγέο ελνπνίεζεο

(34.127)

(3)%

(31.194)

(3)%

(12.267)

(1)%

1.037.298

100%

1.021.754

100%

1.074.853

100%

Γηαρείξηζε δηαζεζίκσλ θαη αγνξψλ

ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΔΡΓΑΗΔ

%

31.12.2009
€ ‘000

%

Πεγή: Επεμεξγαζία νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηελ Σξάπεδα.

4.4.2

Αλάιπζε Δηζνδήκαηνο θαηά Γεσγξαθηθφ Σνκέα

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, παξαηίζεηαη ε αλάιπζε ηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο ηνπ Οκίινπ θαηά γεσγξαθηθφ ηνκέα γηα ηα
έηε 2009, 2010 θαη 2011.

ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΟ ΣΟΜΔΑ

ΔΛΔΓΜΔΝΑ
31.12.2011
€ ‘000

%

ΔΛΔΓΜΔΝΑ
31.12.2010
€ ‘000

%

ΔΛΔΓΜΔΝΑ
31.12.2009
€ ‘000

%

Κχπξνο

544.168

53%

425.828

42%

459.988

43%

Διιάδα

317.092

31%

418.937

41%

438.725

41%

Άιιεο ρψξεο

176.038

16%

176.989

17%

176.140

16%

1.037.298

100%

1.021.754

100%

1.074.853

100%

ΤΝΟΛΗΚΟ ΔΗΟΓΖΜΑ

4.4.3

Αλάιπζε Υαξηνθπιαθίνπ Υνξεγήζεσλ θαηά Σνκέα Οηθνλνκηθήο Γξαζηεξηφηεηαο

ηνλ πην θάησ πίλαθα, παξαηίζεηαη ε αλάιπζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ρνξεγήζεσλ ηνπ Οκίινπ γηα ηα έηε 2009, 2010 θαη 2011
θαηά επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα φπνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ηα αληηζπκβαιιφκελα κέξε.

31.12.2011
€ ‘000

%

31.12.2010
€ ‘000

%

31.12.2009
€ ‘000

%

Δκπφξην

3.366.764

14%

3.356.673

13%

3.303.123

13%

Βηνκεραλία

1.147.521

5%

1.195.690

5%

1.230.601

5%

Σνπξηζκφο

1.302.651

5%

1.289.076

5%

1.066.367

4%

Αθίλεηα θαη θαηαζθεπέο

4.526.496

18%

4.706.614

18%

4.480.627

18%

Πξνζσπηθά, επαγγεικαηηθά θαη
ηδηνθαηνίθεζε

9.678.487

39%

10.103.243

38%

9.962.856

40%

Άιινη ηνκείο

6.686.550

27%

6.780.514

26%

5.850.218

23%

ΣΟΜΔΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

27.431.810

26.708.469
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Πξφβιεςε γηα απνκείσζε ησλ
ρνξεγήζεσλ

(1.929.846)

(8)%

(1.014.477)

(3)%

(811.629)

(3)%

ΤΝΟΛΗΚΔ ΥΟΡΖΓΖΔΗ

24.778.623

100%

26.417.333

100%

25.082.163

100%

Πεγή: Επεμεξγαζία νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηελ Σξάπεδα.

4.4.4

Αλάιπζε Υαξηνθπιαθίνπ Υνξεγήζεσλ Καηά Γεσγξαθηθφ Σνκέα

ηνλ πην θάησ πίλαθα παξαηίζεηαη ε αλάιπζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ρνξεγήζεσλ ηνπ Οκίινπ γηα ηα έηε 2009, 2010 θαη 2011,
θαηά γεσγξαθηθφ ηνκέα φπνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ηα αληηζπκβαιιφκελα κέξε.

31.12.2011
€ ‘000

%

31.12.2010
€ ‘000

%

31.12.2009
€ ‘000

%

Κχπξνο

9.586.461

39%

10.429.910

40%

9.223.891

37%

Διιάδα

11.622.039

47%

11.664.688

44%

10.831.288

43%

5.499.939

22%

5.337.212

20%

5.838.613

23%

ΣΟΜΔΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

Άιιεο ρψξεο

27.431.810

26.708.469

25.893.792

Πξφβιεςε γηα απνκείσζε ησλ
ρνξεγήζεσλ

(1.929.846)

(8%)

(1.014.477)

(4%)

(811.629)

(3%)

ΤΝΟΛΗΚΔ ΥΟΡΖΓΖΔΗ

24.778.623

100%

26.417.333

100%

25.082.163

100%

Πεγή: Επεμεξγαζία νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηελ Σξάπεδα.
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4.5

Οξγαλσηηθή Γηάξζξσζε / Γνκή Οκίινπ
Οξγαλφγξακκα Οκίινπ

4.5.1

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

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ

Laiki Bank (Guernsey) Ltd

Marfin Bank JSC Belgrade

ΚΤΠΡΟ

63,3%

Marfin CLR Public Co Ltd

100%

Λατθή Φάθηνξο Ληδ

100%

99%

Δπελδπηηθή Σξάπεδα Διιάδνο Α.Δ.

96%

100%

Παλεπξσπαηθή Ληδ

4,4%
94,5%

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

100%

IBG Investments S.A.

Marfin Bank (Romania) S.A.

100%
100%

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

100%

Lombard Bank Malta Plc

Public Joint-Stock Company
Marfin Bank

Closed Joint-Stock Company RPB
Holding
100%

99%

Marfin Υξεκαηνδνηηθέο
Μηζζψζεηο Α.Δ.

70%

Marfin Capital Partners Ltd

Φηιηθή Ληδ

48,9%

100%

50%

Rossisysky Promishlenny Bank Company Ltd
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4.5.2

Θπγαηξηθέο Δηαηξείεο

ηνλ πην θάησ πίλαθα παξαηίζεληαη νη θπξηφηεξεο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ γηα ηελ ηξηεηία 2009, 2010 θαη 2011.

2011

2010

2009

Δπελδπηηθή Σξάπεδα Διιάδνο Α.Δ.

96%

96%

93%

Διιάδα

ΔΚΓΟΜΔΝΟ
ΜΔΣΟΥΗΚΟ
ΚΔΦΑΛΑΗΟ
2011
€ ‘000
110.427

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

99%

99%

99%

Διιάδα

4.572

63,3%

63,3%

54%

Κχπξνο

78.028

99%

99%

99%

εξβία

53.025

Σξαπεδηθέο εξγαζίεο

ΟΝΟΜΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Marfin CLR Public Co Ltd

Marfin Bank JSC Belgrade

ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟ ΠΟΟΣΟ
ΤΜΜΔΣΟΥΖ 1

ΥΧΡΑ
ΤΣΑΖ

ΣΟΜΔΑ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

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

99%

99%

99%

Ρνπκαλία

44.306

Σξαπεδηθέο εξγαζίεο

Public Joint-Stock Company Marfin Bank

100%

100%

100%

Οπθξαλία

44.873

Σξαπεδηθέο εξγαζίεο

Rossiysky Promyishlenny Bank Company
Ltd

50%

50%

50%

Ρσζία

26.141

Σξαπεδηθέο εξγαζίεο

Marfin Bank (Romania) S.A.

71%

63%

53%

Δζζνλία

7.049

Σξαπεδηθέο εξγαζίεο

Lombard Bank Malta Plc2

48,9%

48,9%

44,9%

Μάιηα

9.023

Σξαπεδηθέο εξγαζίεο

Laiki Bank (Guernsey) Ltd

100%

100%

100%

Guernsey

2.394

Σξαπεδηθέο εξγαζίεο

Marfin Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο Α.Δ.

100%

100%

100%

Διιάδα

83.440

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

100%

100%

100%

Διιάδα

10.870

Λατθή Φάθηνξο Ληδ

100%

100%

100%

Κχπξνο

855

50%

50%

50%

Ρσζία

23.997

Δπελδπηηθή εηαηξεία

Παλεπξσπατθή Ληδ

100%

100%

100%

Κχπξνο

14.025

Δπελδπηηθή εηαηξεία

Φηιηθή Ληδ

100%

100%

100%

Κχπξνο

9.800

Δπελδπηηθή εηαηξεία

Cyprialife Ltd

100%

100%

100%

Κχπξνο

8.550

Δπελδπηηθή εηαηξεία

IBG Investments S.A.

96%

96%

93%

Βξεηαληθέο
Παξζέλνη
Νήζνη

2.309

Δπελδπηηθέο
ππεξεζίεο

Marfin Capital Partners Ltd

70%

70%

70%

Ζλσκέλν
Βαζίιεην

810

Γηαρείξηζε
επελδχζεσλ

Marfin Pank Eesti AS

Closed Joint-Stock Company RPB
Holding

Υξεκαηνδνηηθέο
κηζζψζεηο
Φάθηνξηλγθ,
πξνεμφθιεζε
ηηκνινγίσλ
Φάθηνξηλγθ,
πξνεμφθιεζε
ηηκνινγίσλ

Ζλσκέλν
Δηαηξεία εηδηθνχ
Βαζίιεην
ζθνπνχ
1
Σν πξαγκαηηθφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη ηελ άκεζε ζπκκεηνρή ηεο Cyprus Popular Bank Public Co Ltd θαη ηελ έκκεζε
ζπκκεηνρή κέζσ ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο.
2
Η Σξάπεδα αζθεί έιεγρν ζηε Lombard Bank Malta Plc ιφγσ ηνπ φηη ην ζεκαληηθφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο πνπ θαηέρεη ζην θεθάιαην ηεο
εηαηξείαο, ηεο επηηξέπεη λα ειέγρεη ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζηελ Εηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απνθάζεσλ
γηα δηνξηζκφ ησλ κειψλ ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη σο απνηέιεζκα απηνχ, ε Lombard Bank Malta Plc ινγίδεηαη σο ζπγαηξηθή εηαηξεία
ηεο Σξάπεδαο.
Synergatis Plc

-

-

-

Ζ Σξάπεδα είλαη εγγεγξακκέλε ζηελ Κχπξν θαη δηεμάγεη εξγαζίεο ζηελ Κχπξν θαη κέζσ ππνθαηαζηεκάησλ ζην Ζλσκέλν
Βαζίιεην θαη ζηελ Διιάδα (Marfin Δγλαηία Σξάπεδα). Καηφπηλ απφθαζεο ηνπ Δπαξρηαθνχ Γηθαζηεξίνπ Λεπθσζίαο
ζχκθσλα κε ηα άξζξα 201ΗΖ θαη 201ΗΘ ηνπ (Κππξηαθνχ) πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, ε 31 Μαξηίνπ 2011 ψξα 12:00 κ.κ. (ήηνη 1
Απξηιίνπ 2011) νξίζζεθε σο εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαζπλνξηαθήο ζπγρψλεπζεο ηεο
ε

Σξάπεδαο κε ηε Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.. Απφ ηελ 1 Απξηιίνπ 2011 ε Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ. έπαπζε λα
πθίζηαηαη θαη δηαγξάθεθε απφ ην Μεηξψν Αλψλπκσλ Δηαηξεηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη
Ναπηηιίαο.
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ηηο 28 Φεβξνπαξίνπ 2011, ε Σξάπεδα νινθιήξσζε ηε ζπκθσλία πψιεζεο ηνπ 85% ηεο Laiki Bank Australia Ltd (LBA)
ζηελ Bank of Beirut s.a.l. (BOB), κεηά απφ εμαζθάιηζε ηεο απαξαίηεηεο έγθξηζεο απφ ηελ BOB ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο
ηνπ Ληβάλνπ, ε νπνία εθθξεκνχζε. Ζ Σξάπεδα ζα παξακείλεη σο κεηνςεθηθφο κέηνρνο ζηελ Λατθή Σξάπεδα (Απζηξαιίαο)
Ληδ ηνπιάρηζηνλ έσο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2013. Μεηά ηελ εκεξνκελία απηή, ε Σξάπεδα έρεη ην δηθαίσκα λα πσιήζεη ην
ππφινηπν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο ζηελ BOB. Σν ζπλνιηθφ αληίηηκν ηεο ζπλαιιαγήο αλήιζε ζε AU$ 142,9 εθ. ελψ ην
θέξδνο απφ ηελ πψιεζε αλήιζε ζε €53,4 εθ..
Σνλ Ηνχλην 2011, ηδξχζεθε ε εηαηξεία Axia Nova Property Holdings SRL κε έδξα ηε Ρνπκαλία θαη ζθνπφ ηελ απφθηεζε θαη
δηαρείξηζε αθηλήησλ.
ηηο 28 Γεθεκβξίνπ 2011 ε Σξάπεδα αλαθνίλσζε ηελ ππνγξαθή ζπκθσλίαο κε ηελ Οπθξαληθή εηαηξεία Ukrselhosprom PCF
LLC πνπ αθνξά ηελ πψιεζε ηνπ ζπλφινπ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο (70,54%) ζηελ ζπγαηξηθή ηεο Marfin Pank Eesti AS, έλαληη
πνζνχ χςνπο €6,6 εθ., ε νπνία νινθιεξψζεθε ζηηο 29 Μαξηίνπ 2012 κε ηε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ εγθξίζεσλ απφ ηελ
Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ, θαζψο θαη απφ ηηο αξκφδηεο επνπηηθέο αξρέο ηεο Οπθξαλίαο θαη Δζζνλίαο. Σν θέξδνο απφ
ηελ πψιεζε αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε €2,8 εθ..

4.6
4.6.1

Υξεκαηννηθνλνκηθέο Πιεξνθνξίεο
πλνπηηθά Οηθνλνκηθά ηνηρεία

Σα πην θάησ ζπλνπηηθά ζηνηρεία γηα ηα έηε 2009, 2010 θαη 2011 βαζίδνληαη ζηηο εηήζηεο ειεγκέλεο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ γηα ηα ππφ αλαθνξά έηε, νη νπνίεο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηα ΓΠΥΑ θαη έρνπλ δεκνζηεπζεί
φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ θππξηαθή λνκνζεζία.
Ο κηινο θαηαξηίδεη εηήζηεο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο κε βάζε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο
Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ»), νη νπνίεο δεκνζηνπνηήζεθαλ φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ θππξηαθή λνκνζεζία. Γηα ηα έηε 2009,
2010 θαη 2011, νη ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο έρνπλ ζπλειεγρζεί απφ ηελ PricewaterhouseCoopers Limited,
Λεπθσζία, θαη ηελ Grant Thornton (Cyprus) Limited, Λεπθσζία.
εκεηψλεηαη φηη, ηα ινγηζηηθά πξφηππα πνπ απαηηνχληαη κε βάζε ηνπο πεξί Αμηψλ θαη Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ
Νφκνπο θαη Καλνληζκνχο είλαη ηα ΓΠΥΑ, ηα νπνία πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζπλάδνπλ κε ηηο
απαηηήζεηο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, Κεθ.113, ηεο Κχπξνπ.
Οη πξναλαθεξφκελεο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ελζσκαηψλνληαη ζην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν κε ηε
κέζνδν ηεο παξαπνκπήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Καλνληζκνχ 809/2004 ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο. Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ζα είλαη δηαζέζηκεο γηα επηζεψξεζε θαηά ηηο ζπλήζεηο Δξγάζηκεο Ζκέξεο, κεηαμχ
ησλ σξψλ 8:30 κέρξη 13:30, ζην εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο Σξάπεδαο γηα φιε ηελ πεξίνδν ηζρχνο ηνπ Δλεκεξσηηθνχ
Γειηίνπ, θαζψο θαη ζην δηαδηθηπαθφ ρψξν ηνπ Οκίινπ (www.laiki.com).
Οη πην θάησ επηιεγκέλεο ζπλνπηηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα έηε 2009, 2010 θαη 2011, ζα πξέπεη λα
δηαβαζηνχλ ζε ζπλάξηεζε κε ηηο πιήξεηο εηήζηεο ειεγκέλεο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαη ηηο εθζέζεηο
ειεγθηψλ γηα ηα ππφ αλαθνξά έηε. Οη ειεγθηέο ηνπ Οκίινπ δελ έρνπλ εθθξάζεη νπνηαδήπνηε επηθχιαμε ή άξλεζε γλψκεο
ζηηο εθζέζεηο ηνπο γηα ηα έηε 2009 θαη 2010. εκεηψλεηαη πσο ε έθζεζε ησλ ειεγθηψλ γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31
Γεθεκβξίνπ 2011 έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ ζπκπεξίιεςε παξαγξάθνπ έκθαζεο ζέκαηνο.
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4.6.1.1

πλνπηηθά Οηθνλνκηθά ηνηρεία γηα ηα Έηε 2009, 2010 θαη 2011

Σα πην θάησ ζπλνπηηθά ζηνηρεία γηα ηα έηε 2009, 2010 θαη 2011 βαζίδνληαη ζηηο εηήζηεο ειεγκέλεο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ γηα ηα ππφ αλαθνξά έηε, νη νπνίεο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηα ΓΠΥΑ θαη έρνπλ δεκνζηεπζεί
φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ θππξηαθή λνκνζεζία.
Σν επηέκβξην 2008, ε Σξάπεδα νινθιήξσζε ηελ απνηίκεζε ηεο δίθαηεο αμίαο θαη ηνλ επηκεξηζκφ ηνπ ηηκήκαηνο εμαγνξάο
ηεο MTB. Δπίζεο, ν ελνπνηεκέλνο ηζνινγηζκφο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 έρεη αλαπξνζαξκνζηεί γηα λα αληηθαηνπηξίζεη ηηο
αλαπξνζαξκνγέο ζηελ πξνθαηαξθηηθή ινγηζηηθή ζε ζρέζε κε ηα πξνθαηαξθηηθά απνηειέζκαηα ηνπ επηκεξηζκνχ ηνπ
ηηκήκαηνο αγνξάο γηα ηελ απφθηεζε ηεο «Lombard Bank Malta Plc» θαη ηεο «Rossiysky Promyishlenny Bank Company Ltd
(Rosprombank)».
Σν Μάξηην 2009, ε Σξάπεδα νινθιήξσζε ηελ απνηίκεζε ηεο δίθαηεο αμίαο θαη ηνλ επηκεξηζκφ ηνπ ηηκήκαηνο εμαγνξάο ηεο
«Lombard Bank Malta Plc.». Με βάζε αλαπξνζαξκνγέο ζηελ πξνθαηαξθηηθή ινγηζηηθή πνπ αθνινπζήζεθε ζηηο
ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 ν κηινο αλαγλψξηζε ην 2009, κε
αλαπξνζαξκνγή ζηα ζπγθξηηηθά πνζά, €10,5 εθ. άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ εθηηκεκέλε αμία ησλ
θαηαζέζεσλ θαη ηηο πειαηεηαθέο ζρέζεηο. Σα απνηειέζκαηα έρνπλ επηβαξπλζεί κε απνζβέζεηο ησλ άπισλ απηψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ χςνπο €745.000. Έρεη επίζεο αλαγλσξηζηεί αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε χςνπο €3,7
εθ. ζε ζρέζε κε ηα πην πάλσ άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Σα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο έρνπλ επίζεο αλαπξνζαξκνζηεί
αλαθνξηθά κε ην κεξίδην ηνπο ζηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ αλαγλσξίζηεθαλ.
Σν επηέκβξην 2009, ε Σξάπεδα νινθιήξσζε ηελ απνηίκεζε ηεο δίθαηεο αμίαο θαη ηνλ επηκεξηζκφ ηνπ ηηκήκαηνο εμαγνξάο
ηεο «Rosprombank».
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ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ
ΔΛΔΓΜΔΝΑ
31.12.2011
€ ‘000

ΔΛΔΓΜΔΝΑ
31.12.2010
€ ‘000

ΔΛΔΓΜΔΝΑ
31.12.2009
€ ‘000

Έζνδα απφ ηφθνπο

1.704.553

1.553.320

1.573.434

Έμνδα απφ ηφθνπο

(905.867)

(843.777)

(937.646)

798.686

709.543

635.788

Καζαξά έζνδα απφ ηφθνπο
Έζνδα απφ δηθαηψκαηα θαη πξνκήζεηεο

218.660

243.091

269.589

Έμνδα απφ δηθαηψκαηα θαη πξνκήζεηεο

(38.959)

(42.610)

(41.676)

Καζαξά έζνδα απφ δηθαηψκαηα θαη πξνκήζεηεο

179.701

200.481

227.913

Κέξδνο/(δεκηά) απφ δηάζεζε θαη επαλεθηίκεζε αμηψλ

23.670

49.335

132.655

Έζνδα απφ εκπνξία ζπλαιιάγκαηνο

29.927

34.091

37.327

5.314

28.304

41.170

Έζνδα απφ εξγαζίεο

1.037.298

1.021.754

1.074.853

Έμνδα πξνζσπηθνχ

(390.714)

(386.202)

(368.749)

Άιια έζνδα

Απνζβέζεηο θαη απνκείσζε

(56.225)

(56.162)

(57.222)

(202.266)

(203.403)

(198.532)

388.093

375.987

450.350

Πξφβιεςε γηα απνκείσζε ησλ ρνξεγήζεσλ

(1.151.112)

(266.146)

(250.567)

Απνκείσζε επελδχζεσλ ζε κεηνρέο θαη νκφινγα

(2.527.082)

(9.344)

-

(820.457)

-

-

(4.110.558)

100.497

199.783

9.774

14.177

18.014

Λεηηνπξγηθά έμνδα
Κέξδνο πξηλ απφ ηελ πξφβιεςε γηα απνκείσζε ησλ ρνξεγήζεσλ

Απνκείσζε ππεξαμίαο θαη άιισλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
(Εεκηά)/θέξδνο πξηλ απφ ην κεξίδην θέξδνπο απφ
ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο
Μεξίδην θέξδνπο απφ ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο
(Εεκηά)/θέξδνο πξηλ απφ ηε θνξνινγία
Φνξνινγία

(4.100.784)

114.674

217.797

454.482

(25.446)

(47.418)

(3.646.302)

89.228

170.379

-

-

-

(3.646.302)

89.228

170.379

(3.650.380)

87.080

173.872

(Εεκηά)/θέξδνο κεηά ηε θνξνινγία απφ ζπλερηδφκελεο
δξαζηεξηφηεηεο
(Εεκηά)/θέξδνο κεηά ηε θνξνινγία απφ κε ζπλερηδφκελεο
δξαζηεξηφηεηεο
(Εεκηά)/θέξδνο έηνπο
Αλαινγεί ζε:
Μεηφρνπο ηεο Σξάπεδαο
Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο

4.078

2.148

(3.493)

(3.646.302)

89.228

170.379

(246,0)

10,0

20,8

(246,0)

10,0

20,8

(Εεκηά)/θέξδνο αλά κεηνρή - γηα ηελ (δεκηά)/θέξδνο πνπ αλαινγεί
ζηνπο κεηφρνπο ηεο Σξάπεδαο
(Εεκηά)/θέξδνο αλά κεηνρή – ζελη
(Εεκηά)/θέξδνο αλά κεηνρή – γηα ηελ (δεκηά)/θέξδνο κεηά ηε
θνξνινγία απφ ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο
πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο ηεο Σξάπεδαο
(Εεκηά)/θέξδνο αλά κεηνρή – ζελη

131

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΧΝ ΔΗΟΓΖΜΑΣΧΝ
ΔΛΔΓΜΔΝΑ

ΔΛΔΓΜΔΝΑ

31.12.2011
€ ‘000
(Εεκηά)/θέξδνο πεξηφδνπ/έηνπο

ΔΛΔΓΜΔΝΑ

31.12.2010
€ ‘000

€ ‘000

31.12.2009
€ ‘000

€ ‘000

€ ‘000

(3.646.302)

89.228

170.379

(717)

11.588

(12.997)

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο γηα ην έηνο
Δπαλεθηίκεζε θαη κεηαθνξά ζηα απνηειέζκαηα
απφ δηάζεζε θαη απνκείσζε
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε

142.789

(159.870)

120.008

8.564

7.453

4.602

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

151.353

(152.417)

124.610

(381)

11

314

91

(543)

349

(809)

(872)

596

(12.097)

16.402

(18.139)

Δπαλεθηίκεζε αθηλήησλ
Αληηζηάζκηζε ηακεηαθψλ ξνψλ
Μεξίδην άιινπ ζπλνιηθνχ
εηζνδήκαηνο ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ
Φνξνινγία ησλ ζηνηρείσλ άιινπ ζπλνιηθνχ
εηζνδήκαηνο
Άιιν ζπλνιηθφ εηζφδεκα/(δεκηά) γηα ην
έηνο/πεξίνδν, κεηά ηε θνξνινγία
πλνιηθφ εηζφδεκα/(δεκηά) γηα ην έηνο

137.440

(125.831)

94.733

(3.508.862)

(36.603)

265.112

(3.511.511)

(39.529)

267.518

πλνιηθφ εηζφδεκα πνπ αλαινγεί ζε:
Μεηφρνπο ηεο Σξάπεδαο
Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο

2.649

2.926

(2.406)

(3.508.862)

(36.603)

265.112
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ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΗΟΛΟΓΗΜΟ
ΔΛΔΓΜΔΝΑ
31.12.2011
€ ‘000

ΔΛΔΓΜΔΝΑ
31.12.2010
€ ‘000

ΔΛΔΓΜΔΝΑ
31.12.2009
€ ‘000

1.034.086

713.579

1.964.834

689.569

4.696.112

3.447.128

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

234.505

229.336

238.435

24.778.623

26.417.333

25.082.163

Υξεσζηηθνί ηίηινη δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ

1.769.185

3.960.788

3.395.068

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε

1.791.205

2.278.411

3.564.893

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θξαηνχληαη κέρξη ηε ιήμε

889.455

1.480.046

1.381.330

Άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

693.234

535.782

511.898

59.061

34.056

38.662

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο

580.246

127.185

91.958

Δπελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο

115.741

113.600

113.071

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

797.780

1.634.734

1.646.842

Υνξεγήζεηο

Φφξνη εηζπξαθηένη

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα

38.056

68.322

57.626

Αθίλεηα θαη εμνπιηζκφο

291.232

291.202

294.455

33.761.978

42.580.486

41.828.363

Οθεηιέο ζε άιιεο ηξάπεδεο

10.301.370

10.649.850

10.470.876

Καηαζέζεηο πειαηψλ

χλνιν πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Τπνρξεψζεηο

20.160.804

25.508.361

23.885.776

Οκνινγηαθά δάλεηα

376.107

477.637

1.398.502

Γαλεηαθφ θεθάιαην

1.333.727

1.267.931

1.050.501

557.136

592.516

840.858

14.673

23.203

33.707

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο

120.621

134.634

133.881

Τπνρξεψζεηο γηα σθειήκαηα αθππεξέηεζεο

296.982

284.980

255.019

33.161.420

38.939.112

38.069.120

Άιιεο ππνρξεψζεηο
Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο

χλνιν ππνρξεψζεσλ
Κεθάιαην θαη απνζεκαηηθά πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο
Σξάπεδαο
Μεηνρηθφ θεθάιαην

1.369.444

834.799

720.930

Απνζεκαηηθφ απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην

2.334.583

2.252.897

2.179.146

(3.209.867)

447.815

735.846
3.635.922

Απνζεκαηηθά

494.160

3.535.511

πκθέξνλ κεηνςεθίαο

106.398

105.863

123.321

χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ

600.558

3.641.374

3.759.243

33.761.978

42.580.486

41.828.363

χλνιν ππνρξεψζεσλ θαη ηδίσλ θεθαιαίσλ
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ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΛΛΑΓΧΝ ΣΑ ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ
ΓΗΑ ΣΑ ΔΣΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΑΝ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009, 2010 ΚΑΗ 2011
ΑΝΑΛΟΓΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΟΤ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ
ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ
ΓΗΚΑΗΖ ΑΞΗΑ,
ΤΝΑΛ.
ΜΔΣΟΥΗΚΟ

ΤΠΔΡ ΣΟ

ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ

ΑΠΟΘΔΜ.

ΤΜΦΔΡΟΝ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ

ΑΡΣΗΟ

ΑΛΛΑ

ΠΡΟΟΓΟΤ

ΜΔΗΟΦΖΦΗΑ

€ ‘000

€ ‘000

€ ‘000

€ ‘000

€ ‘000

€ ‘000

705.607

2.144.141

(278.653)

858.726

139.755

3.569.576

Μέξηζκα πνπ πιεξψζεθε θαη
επαλεπελδχζεθε

10.409

17.144

-

(124.519)

-

(96.966)

Άκπλα ζε ινγηδφκελε δηαλνκή

-

-

-

(284)

(238)

(522)

Έμνδα αχμεζεο κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ

-

(834)

-

-

-

(834)

Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2009

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

ΤΝΟΛΟ

4.914

18.695

(25.124)

32.592

(31.077)

-

Μεηαθνξά απνζεκαηηθψλ δίθαηεο
αμίαο ζηα απνζεκαηηθά πξνζφδνπ

-

-

(2.029)

2.029

-

-

Κφζηνο παξνρψλ πξνζσπηθνχ πνπ
εμαξηψληαη απφ ηελ αμία κεηνρψλ

-

-

-

2.933

52

2.985

Μεξίζκαηα πνπ πιεξψζεθαλ απφ
ζπγαηξηθέο

-

-

-

-

(1.702)

(1.702)

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

-

-

-

2.657

18.937

21.594

720.930

2.179.146

(305.806)

774.134

125.727

3.494.131

Κέξδνο έηνπο

-

-

-

173.872

(3.493)

170.379

Άιιν ζπλνιηθφ εηζφδεκα γηα ην έηνο,
κεηά ηε θνξνινγία

-

-

93.646

-

1.087

94.733

πλνιηθφ εηζφδεκα γηα ην έηνο
Τπφινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2009

-

-

93.646

173.872

(2.406)

265.112

720.930

2.179.146

(212.160)

948.006

123.321

3.759.243
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ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΛΛΑΓΧΝ ΣΑ ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ
ΓΗΑ ΣΑ ΔΣΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΑΝ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009, 2010 ΚΑΗ 2011 (ζπλέρεηα)
ΑΝΑΛΟΓΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΟΤ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2010

ΜΔΣΟΥΗΚΟ
ΚΔΦΑΛΑΗΟ
€ ‘000

ΤΠΔΡ ΣΟ
ΑΡΣΗΟ
€ ‘000

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

ΑΠΟΘΔΜ.
ΠΡΟΟΓΟΤ
€ ‘000

ΤΜΦΔΡΟΝ
ΜΔΗΟΦΖΦΗΑ
€ ‘000

ΤΝΟΛΟ
€ ‘000

720.930

2.179.146

(212.160)

948.006

123.321

3.759.243

Μέξηζκα πνπ πιεξψζεθε θαη
επαλεπελδχζεθε

8.613

4.965

-

(67.390)

-

(53.812)

Μέξηζκα ππφ κνξθή κεηνρψλ

105.256

73.952

-

(187.551)

-

(8.343)

Άκπλα ζε ινγηδφκελε δηαλνκή

-

-

-

34

71

105

Έμνδα αχμεζεο κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ

-

(5.166)

-

-

-

(5.166)

Μεηαθνξά απνζεκαηηθψλ
δίθαηεο αμίαο ζηα απνζεκαηηθά
πξνζφδνπ

-

-

(2.017)

2.017

-

-

Κφζηνο παξνρψλ πξνζσπηθνχ
πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία
κεηνρψλ

-

-

-

2.480

19

2.499

Μεξίζκαηα πνπ πιεξψζεθαλ
απφ ζπγαηξηθέο

-

-

-

-

(1.735)

(1.735)

Αχμεζε ζπκκεηνρήο ζε
πθηζηάκελεο ζπγαηξηθέο
εηαηξείεο

-

-

-

4.240

(18.739)

(14.499)

Λνηπέο αιιαγέο

-

-

-

(315)

-

(315)

834.799

2.252.897

(214.177)

701.521

102.937

3.677.977

Κέξδνο έηνπο

-

-

-

87.080

2.148

89.228

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

-

-

(126.609)

-

778

(125.831)

-

-

(126.609)

87.080

2.926

(36.603)

834.799

2.252.897

(340.786)

788.601

105.863

3.641.374

πλνιηθή (δεκηά)/εηζνδήκαηα γηα
ην έηνο
Τπφινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2010
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ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΛΛΑΓΧΝ ΣΑ ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ
ΓΗΑ ΣΑ ΔΣΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΑΝ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009, 2010 ΚΑΗ 2011 (ζπλέρεηα)
ΑΝΑΛΟΓΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΟΤ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

ΜΔΣΟΥΗΚΟ
ΚΔΦΑΛΑΗΟ
€ ‘000

ΤΠΔΡ ΣΟ
ΑΡΣΗΟ
€ ‘000

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

Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2011

834.799

2.252.897

(340.786)

Έθδνζε κεηνρψλ απφ ηελ
εμάζθεζε δηθαησκάησλ
πξνηίκεζεο

414.942

73.226

-

-

-

488.168

Μέξηζκα ππφ κνξθή κεηνρψλ

119.703

21.124

-

(147.028)

-

(6.201)

Έμνδα αχμεζεο κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ

-

(12.664)

-

-

-

(12.664)

Άκπλα ζε ινγηδφκελε δηαλνκή

-

-

-

(425)

(207)

(632)

Μεηαθνξά απνζεκαηηθψλ
δίθαηεο αμίαο ζηα απνζεκαηηθά
πξνζφδνπ

-

-

(176)

176

-

-

Κφζηνο παξνρψλ πξνζσπηθνχ
πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία
κεηνρψλ

-

-

-

1.383

9

1.392

Μεξίζκαηα πνπ πιεξψζεθαλ
απφ ζπγαηξηθέο

-

-

-

-

(2.212)

(2.212)

Δπίδξαζε αιιαγψλ ζηα
δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο απφ
αιιαγέο κεξηδίσλ ζε ζπγαηξηθέο

-

-

-

(41)

296

255

Λνηπέο αιιαγέο

ΑΠΟΘΔΜ.
ΠΡΟΟΓΟΤ
€ ‘000

ΤΜΦΔΡΟΝ
ΜΔΗΟΦΖΦΗΑ
€ ‘000

ΤΝΟΛΟ
€ ‘000

788.601

105.863

3.641.374

-

-

-

(60)

-

(60)

1.369.444

2.334.583

(340.962)

642.606

103.749

4.109.420

(Εεκηά)/θέξδνο έηνπο

-

-

-

(3.650.380)

4.078

(3.646.302)

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

-

-

138.929

(60)

(1.429)

137.440

πλνιηθή (δεκηά)/εηζνδήκαηα γηα
ην έηνο

-

-

138.929

(3.650.440)

2.649

(3.508.862)

1.369.444

2.334.583

(202.033)

(3.007.834)

106.398

600.558

Τπφινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2011
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Κχξηνη Γείθηεο Απφδνζεο
Πην θάησ παξαηίζεληαη νη θχξηνη δείθηεο απφδνζεο ηνπ Οκίινπ γηα ηα έηε 2009, 2010 θαη 2011.

Καζαξφ πεξηζψξην επηηνθίνπ
Υνξεγήζεηο/Καηαζέζεηο

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2009

2,27%

1,82%

1,72%

122,9%

103,6%

105,0%

425

100

100

62,6%

63,2%

58,1%

Πξνβιέςεηο πξνο ρνξεγήζεηο (κνλάδεο βάζεο)
Γείθηεο Δμφδσλ πξνο Έζνδα
Πεγή: Επεμεξγαζία νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηελ Σξάπεδα.

4.6.2

Διεγθηέο

Διεγθηέο ηεο Σξάπεδαο είλαη ν νίθνο PricewaterhouseCoopers Limited, Julia House, Θεκηζηνθιή Γέξβε 3, 1066 Λεπθσζία
(Αξηζκφο Πηζηνπνηεηηθνχ Άζθεζεο Δπαγγέικαηνο πλδέζκνπ Δγθεθξηκέλσλ Λνγηζηψλ Κχπξνπ (ΔΛΚ) 048/012) θαη ν
νίθνο Grant Thornton (Cyprus) Limited, Block C, Nimeli Court, Αγίνπ Νηθνιάνπ 41 - 49, Έγθσκε, Λεπθσζία (Αξηζκφο
Πηζηνπνηεηηθνχ Άζθεζεο Δπαγγέικαηνο πλδέζκνπ Δγθεθξηκέλσλ Λνγηζηψλ Κχπξνπ (ΔΛΚ) 005/054), νη νπνίνη
δηνξίζηεθαλ ζπλειεγθηέο ηεο Σξάπεδαο κε βάζε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε
ζηηο 18 Απξηιίνπ 2007.
Οη PricewaterhouseCoopers Limited είλαη ειεγθηέο ηεο Σξάπεδαο απφ ην Γεθέκβξην ηνπ 2002 κε βάζε απφθαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ επηθπξψζεθε θαηά ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ζηηο 21 Μαΐνπ 2003, θαη έρνπλ ειέγμεη ηα
έηε 2002 - 2011. Οη PricewaterhouseCoopers Limited αληηθαηέζηεζαλ ηνπο Deloitte & Touche, κέρξη ηφηε ειεγθηέο ηεο
Σξάπεδαο. Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηα έηε 2009, 2010 θαη 2011 έρνπλ ειεγρζεί απφ θνηλνχ απφ ηνπο νίθνπο
PricewaterhouseCoopers Limited θαη Grant Thornton (Cyprus) Limited.
Ζ έθζεζε ησλ ειεγθηψλ γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 πεξηιακβάλεη έκθαζε ζέκαηνο ε νπνία επηζχξεη ηελ
πξνζνρή ζηηο ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηα επνπηηθά θεθάιαηα ηνπ Οκίινπ απφ ηηο δεκηέο απνκείσζεο απφ ηα Οκφινγα
Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη απφ ην ραξηνθπιάθην ρνξεγήζεσλ, ζηηο πξνγξακκαηηζκέλεο ελέξγεηεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο
θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηνπ Οκίινπ, ζηηο πθηζηάκελεο αβεβαηφηεηεο νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ
αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο έσο ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλαθεθαιαηνπνίεζεο θαη ηε
δέζκεπζε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο λα παξάζρεη ηελ αλαγθαία ζηήξημε ζηελ Σξάπεδα, αλ ρξεηαζηεί, γηα λα κπνξέζεη ε
Σξάπεδα λα ζπλερίζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο σο δξψζα ιεηηνπξγηθή επηρείξεζε.

4.7

Αλάιπζε Απνηειεζκάησλ θαη Πξφζθαηεο Σάζεηο

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

4.7.1

Αλάιπζε Ηζηνξηθψλ Απνηειεζκάησλ

ΑΝΑΛΤΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 2009
Καηά ην έηνο 2009, ην ζχλνιν ελεξγεηηθνχ ηνπ Οκίινπ μεπέξαζε ηα €41,8 δηζ. ζεκεηψλνληαο εηήζηα αχμεζε 9% ζε ζρέζε
κε 31 Γεθεκβξίνπ 2008 παξά ηηο δπζκελείο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. Παξά ηηο ζπλερηδφκελεο αληίμνεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο
ζε φιεο ηηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ν κηινο, ην κηθηφ δαλεηαθφ ραξηνθπιάθην απμήζεθε θαηά 7% ζε
εηήζηα βάζε ζε €25,9 δηζ., σο απνηέιεζκα ηεο θαηά 9% εηήζηαο αλφδνπ πνπ παξνπζίαζαλ ηα κηθηά δάλεηα ζηελ Κχπξν,
7% ζηελ Διιάδα θαη 4% ζηηο δηεζλείο αγνξέο. Σα ζηεγαζηηθά δάλεηα απμήζεθαλ θαηά 12% ζε εηήζηα βάζε ζε €4,4 δηζ., θαη
αληηπξνζψπεπαλ ην 17% ηνπ ζπλφινπ ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ έλαληη 16% ην 2008. Αληίζεηα ηα θαηαλαισηηθά δάλεηα
παξνπζίαζαλ κείσζε θαηά 1% ζε εηήζηα βάζε θαη δηακνξθψζεθαλ ζε €3,9 δηζ., κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην ζχλνιν ηνπ
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δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ λα κεηψλεηαη ζε 15% ην 2009 απφ 17% ην 2008. Σν ζχλνιν ησλ δαλείσλ ιηαληθήο ηξαπεδηθήο
απμήζεθε θαηά 5% ζε €8,3 δηζ.. Σα επηρεηξεκαηηθά δάλεηα εληζρχζεθαλ θαηά 8% ζε €17,6 δηζ., αληηπξνζσπεχνληαο ην 68%
ηνπ ζπλνιηθνχ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ. Ο κηινο πέηπρε λα δηεπξχλεη ην κεξίδην αγνξάο ηνπ ζηα δάλεηα ζηελ Διιάδα ζε
5,4% ζην ηέινο ηνπ 2009 έλαληη 5,1% ην 2008.
Οη θαηαζέζεηο ζεκείσζαλ νξηαθή κείσζε θαηά 4% ζε εηήζηα βάζε θαη δηακνξθψζεθαλ ζε €23,9 δηζ., αληηθαηνπηξίδνληαο
ηελ ακπληηθή πνιηηηθή ηνπ Οκίινπ ζηελ πξνζέιθπζε θαηαζέζεσλ. Παξά ηελ νξηαθή κείσζε ησλ θαηαζέζεσλ θαηά 4% ζηελ
Κχπξν θαη 7% ζηελ Διιάδα ζε εηήζηα βάζε, νη δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο παξνπζίαζαλ 20% αχμεζε, αληαλαθιψληαο ηελ
επηηπρία ησλ πξνζπαζεηψλ γηα βειηίσζε ηνπ δείθηε ρνξεγήζεσλ πξνο θαηαζέζεηο ζηηο άιιεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. Ο
δείθηεο ρνξεγήζεσλ πξνο θαηαζέζεηο δηακνξθψζεθε ζην 105% ην Γεθέκβξην ηνπ 2009 έλαληη 94% ην Γεθέκβξην ηνπ 2008
παξακέλνληαο έλαο απφ ηνπο πην ηθαλνπνηεηηθνχο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο ηξάπεδεο. Οη θαηαζέζεηο ηεο δηεζλήο ηξαπεδηθήο
(ΗΒΒ) κεηψζεθαλ θαηά 4% ζε εηήζηα βάζε ζε €4,4 δηζ., ιφγσ ηεο αλαηίκεζεο ηνπ επξψ έλαληη ηνπ δνιαξίνπ Ζ.Π.Α. θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ 2009, θαζψο θαη ησλ αληίμνσλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο.
Σα ππφ δηαρείξηζε θεθάιαηα πξνζέγγηζαλ ηα €8,6 δηζ. ην Γεθέκβξην ηνπ 2009 ζε ζρέζε κε €7,9 δηζ. ην Γεθέκβξην ηνπ 2008.
Σν ζχλνιν ησλ θεθαιαίσλ ησλ πειαηψλ ηεο ηδησηηθήο ηξαπεδηθήο (private banking) απμήζεθε θαηά €200 εθ. ζηελ Διιάδα
θαη ηελ Κχπξν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2009 θαη άγγημε ηα €4,2 δηζ..
Σα θαζαξά θέξδε ηνπ Οκίινπ πνπ αλαινγνχζαλ ζηνπο κεηφρνπο γηα ην έηνο 2009 δηακνξθψζεθαλ ζε €173,9 εθ. έλαληη
€394,6 εθ. ην 2008. Σα θέξδε αλά κεηνρή δηακνξθψζεθαλ ζε €0,208. Σα θαζαξά έζνδα απφ ηφθνπο αλήιζαλ ζε €635,8 εθ.,
κεησκέλα θαηά 15% ζε εηήζηα βάζε. Σα έζνδα απφ δηθαηψκαηα θαη πξνκήζεηεο αλήιζαλ ζε €227,9 εθ. ζεκεηψλνληαο
κείσζε 21% ζε εηήζηα βάζε ελψ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη άιια έζνδα αλήιζαλ ζε €211,2 εθ., ζεκαληηθά απμεκέλα ζε
ζρέζε κε ην νηθνλνκηθφ έηνο 2008, ιφγσ ηεο βειηίσζεο πνπ παξαηεξήζεθε ζηηο αγνξέο ησλ νκνιφγσλ. πλεπψο γηα ην
νηθνλνκηθφ έηνο 2009, παξά ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, ηα ζπλνιηθά έζνδα απφ εξγαζίεο δηακνξθψζεθαλ ζε
€1.074,9 εθ. δειαδή πεξίπνπ ζηα ίδηα επίπεδα κε ην 2008, απνδεηθλχνληαο ηελ ηθαλφηεηα ηνπ Οκίινπ λα επηζηξέςεη ζηα
επίπεδα θεξδνθνξίαο πξν ηεο θξίζεο. Σέινο, ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα απμήζεθαλ θαηά 6% ζε €624,5 εθ.. Ζ κεησκέλε αχμεζε
ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ήηαλ απνηέιεζκα ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαδηνξγάλσζεο ηνπ Οκίινπ πνπ ζηνρεχεη ζηελ αχμεζε ηεο
απνδνηηθφηεηαο.
Σα θαζαξά έζνδα απφ ηφθνπο απφ ηηο δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο απμήζεθαλ θαηά 18% ζε εηήζηα βάζε θαη αλήιζαλ ζε €117,3
εθ. ην 2009, ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο βειηίσζεο πνπ παξνπζίαζαλ νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Ρνπκαλίαο, ηεο Οπθξαλίαο, ηεο
Ρσζίαο, ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ηεο Μάιηαο. Σν θαζαξφ πεξηζψξην επηηνθίνπ έδεημε ζηαζεξή βειηίσζε θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη απμήζεθε απφ 3,07% ην α‟ ηξίκελν ηνπ 2009 ζε 3,42% ζην δ‟ ηξίκελν ηνπ 2009. Ζ δηάξζξσζε ηνπ
ελεξγεηηθνχ ησλ δηεζλψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ βειηηψζεθε πεξαηηέξσ, φπσο αληηθαηνπηξίζηεθε ζην ρακειφηεξν
δείθηε ρνξεγήζεσλ πξνο θαηαζέζεηο, ν νπνίνο κεηψζεθε απφ 144% ην Γεθέκβξην 2008 ζε 123% ην Γεθέκβξην 2009.
ΑΝΑΛΤΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 2010
Έζνδα & έμνδα
Σα θαζαξά έζνδα απφ ηφθνπο απμήζεθαλ θαηά 12% ζε εηήζηα βάζε θαη δηακνξθψζεθαλ ζε €709.5 εθ. Σν 2010, θπξίσο
ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ ελεξγεηηθνχ, αιιά θαη ηνπ βειηησκέλνπ θαζαξνχ πεξηζσξίνπ επηηνθίνπ. Σν θαζαξφ πεξηζψξην
επηηνθίνπ απμήζεθε θαηά 10 κνλάδεο βάζεο ζε εηήζηα βάζε απφ 1,72% ην 2009 ζε 1,82% ην 2010. Ζ βειηίσζε ηνπ
πεξηζσξίνπ νθεηιφηαλ θπξίσο ζηελ πεξαηηέξσ αλαηηκνιφγεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην δαλεηαθφ ραξηνθπιάθην ζηελ
Διιάδα. Σα θαζαξά έζνδα απφ δηθαηψκαηα θαη πξνκήζεηεο ην 2010 ήηαλ κεησκέλα θαηά 12% ζε εηήζηα βάζε ζε €200.5 εθ.,
θπξίσο ιφγσ ηεο ρακειήο δξαζηεξηφηεηαο ζηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο θαη ηε ιηαληθή ηξαπεδηθή. Σα νξγαληθά έζνδα απφ
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ηξαπεδηθέο εξγαζίεο εληζρχζεθαλ θαηά 5% ζε εηήζηα βάζε ζε €910.0 εθ. ην 2010, αληηθαηνπηξίδνληαο ηε δηαξθή βειηίσζε
ηεο πνηφηεηαο ησλ εηζνδεκάησλ. Σα ζπλνιηθά έζνδα ζεκείσζαλ κείσζε θαηά 6% ζε εηήζηα βάζε ζε €1.012,4 εθ. ην 2010,
επεξεαζκέλα θπξίσο απφ ηελ θαηά 52% κείσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη άιισλ εζφδσλ. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη
άιια έζνδα αλήιζαλ ζε €102.4 εθ. ην 2010 απφ €211.2 εθ. ην 2009, θαζψο ην 2010 απεδείρζε κηα πνιχ δχζθνιε ρξνληά
γηα ηηο ρξεκαηαγνξέο. Σα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ Οκίινπ ήηαλ 3% απμεκέλα ζε εηήζηα βάζε θαη δηακνξθψζεθαλ ζε €645.8
εθ. Ο κεησκέλνο ξπζκφο αχμεζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ απφ 8% ζε εηήζηα βάζε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2010, ζε 7% ζε εηήζηα
βάζε ην επηέκβξην 2010 θαη ζε 3% ζε εηήζηα βάζε ηνλ Γεθέκβξην 2010, αληηθαηνπηξίδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο
πηνζέηεζεο ελφο απζηεξνχ πξνγξάκκαηνο αλαδηάξζξσζεο, ην νπνίν ζηνρεχεη ζε πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ θφζηνπο. Ζ
νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο ηεο Σξάπεδαο κε ηελ Marfin Egnatia Bank, ζα νδεγήζεη ζε αλαδηάξζξσζε δηαθφξσλ
κνλάδσλ θαη εξγαζηψλ ηνπ Οκίινπ θαη πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ θφζηνπο.
Κεξδνθνξία
Σα θαζαξά θέξδε ηνπ Οκίινπ γηα ην έηνο 2010, δηακνξθψζεθαλ ζε €95,3 εθ., εμαηξνπκέλεο ηεο έθηαθηεο θνξνινγηθήο
εηζθνξάο χςνπο €8,2 εθ. πνπ θαηαβιήζεθε ην β΄ ηξίκελν 2010. Σα θαζαξά θέξδε ηνπ Οκίινπ γηα ην έηνο 2010 πνπ
αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο άγγημαλ ηα €87,1 εθ. έλαληη €173,9 εθ. ην 2009, επεξεαζκέλα θπξίσο απφ ηα ρακειφηεξα, θαηά
52%, ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα ηνπ Οκίινπ ηελ ίδηα πεξίνδν.
Γάλεηα & θαηαζέζεηο
Σν ζπλνιηθφ ραξηνθπιάθην ρνξεγήζεσλ ηνπ Οκίινπ ζεκείσζε αχμεζε 5% ζε εηήζηα βάζε ην 2010, μεπεξλψληαο ην ξπζκφ
αχμεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν. Οη θχξηνη κνρινί αχμεζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ρνξεγήζεσλ ηνπ Οκίινπ ήηαλ
αλά θαηεγνξία πξντφληνο, ηα επηρεηξεκαηηθά θαη ζηεγαζηηθά δάλεηα, θαη αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή ε Κχπξνο θαη νη δηεζλείο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ, ηδηαίηεξα ζηε εξβία, ηε Ρσζία θαη ηελ Οπθξαλία. ηελ Διιάδα ην ραξηνθπιάθην ρνξεγήζεσλ
απμήζεθε νξηαθά ζε εηήζηα βάζε αθνινπζψληαο ηε κεηαβνιή ηεο Διιεληθήο αγνξάο. ηελ Κχπξν, ην ραξηνθπιάθην
ρνξεγήζεσλ εληζρχζεθε θαηά 12%, μεπεξλψληαο ζεκαληηθά ηελ Κππξηαθή αγνξά πνπ θηλήζεθε αλνδηθά θαηά 6%, θπξίσο
ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θαη ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ ζηελ Κχπξν θαηά 16%. Σν ραξηνθπιάθην
ρνξεγήζεσλ ηνπ Οκίινπ απνηειείην απφ 69% δάλεηα πξνο επηρεηξήζεηο θαη 31% δάλεηα πξνο λνηθνθπξηά. Σα ζηεγαζηηθά
δάλεηα αλήιζαλ ζε 18% ηνπ ζπλνιηθνχ ραξηνθπιαθίνπ ρνξεγήζεσλ ην 2010, ζε ζρέζε κε 17% ην γ‟ ηξίκελν 2010. Σν
πνζνζηφ ησλ θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ ζην ζχλνιν ησλ ρνξεγήζεσλ ππνρψξεζε ζε 13% ην 2010 έλαληη 14% ην γ΄ ηξίκελν
2010. ε εηήζηα βάζε, νη θαηαζέζεηο ζεκείσζαλ αχμεζε 7% θαη αλήιζαλ ζε €25,5 δηζ., θπξίσο σο απνηέιεζκα ηεο
ελίζρπζεο ησλ θαηαζέζεσλ ηεο κνλάδαο ηεο Γηεζλνχο Σξαπεδηθήο ηνπ Οκίινπ ζηελ Κχπξν (άλνδνο 35% ζε εηήζηα βάζε),
φπσο θαη ηεο ζεκαληηθήο αχμεζεο ησλ θαηαζέζεσλ ησλ δηεζλψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ (άλνδνο 18% ζε εηήζηα
βάζε).
Ρεπζηφηεηα & πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο
Σα πςειά επίπεδα ξεπζηφηεηαο πνπ δηαηήξεζε ν κηινο ηνλ θαηέηαμαλ αλάκεζα ζηνπο πην πγηείο ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν.
Παξά ηηο ζπλζήθεο πεξηνξηζκέλεο ξεπζηφηεηαο πνπ επηθξαηνχζαλ ζηελ αγνξά, ν ιφγνο δαλείσλ πξνο θαηαζέζεηο
βειηηψζεθε θαηά 100 κνλάδεο βάζεο ζε εηήζηα βάζε θαη δηακνξθψζεθε ζε 108,6% ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010. Ζ
ρξεκαηνδφηεζε ηεο Σξάπεδαο απνηειείην 67% απφ θαηαζέζεηο, ελψ ε εμάξηεζε απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα θαη
ηηο θαιπκκέλεο νκνινγίεο (covered bonds) ήηαλ ρακειή. Ο λένο λφκνο γηα ηηο θαιπκκέλεο νκνινγίεο πνπ ζεζπίζηεθε ζηελ
Κχπξν ηνλ Γεθέκβξην 2010, πξφζζεζε κηα λέα πεγή ξεπζηφηεηαο ζηνλ κηιν, ε νπνία κφλν γηα ην 2011 άγγημε ηα €2 δηζ..
Ο κηινο απνπιήξσζε κε επηηπρία πεξηζζφηεξα απφ €1 δηζ. ζε νκνινγίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010, ελψ ην αληίζηνηρν
πνζφ γηα ην 2011 δηακνξθψζεθε ζε κφλν €500 εθ..
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Πνηφηεηα ελεξγεηηθνχ
Γηα ηε ρξήζε 2010, ε κέζε ηξηκεληαία κεηαβνιή ησλ λέσλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ δηακνξθψζεθε ζε €107 εθ.,
κεησκέλε θαηά 21% ζε εηήζηα βάζε, θπξίσο ιφγσ ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ ελεξγεηηθνχ ζηελ Κχπξν θαη ζηηο
δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ, ηδηαίηεξα ζηε Ρσζία θαη ηε Ρνπκαλία. Γηα ηε ρξήζε 2010, ν δείθηεο κε
εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ αλήιζε ζε 7,3%, ζεκεηψλνληαο αχμεζε θαηά 20 κνλάδεο βάζεο έλαληη ηνπ 9κήλνπ ηνπ 2010 θαη
120 κνλάδεο βάζεο έλαληη ηνπ 2009, αιιά παξνπζηάδνληαο κείσζε έλαληη ηεο κέζεο αχμεζεο ηνπ δείθηε ησλ κε
εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ ηα ηειεπηαία ηέζζεξα ηξίκελα πνπ δηακνξθψζεθε ζε 30 κνλάδεο βάζεο. O δείθηεο ησλ κε
εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ επεξεάζηεθε επίζεο απφ ηελ απνκφριεπζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ρνξεγήζεσλ, θπξίσο ζηελ
θαηαλαισηηθή πίζηε ζε φιεο ηηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο πνπ δξαζηεξηνπνηείην ν κηινο. Οη πξνβιέςεηο γηα κε
εμππεξεηνχκελα δάλεηα αλήιζαλ ζε €266,1 εθ. γηα ηελ ρξήζε ηνπ 2010, παξνπζηάδνληαο αχμεζε 6% ζε εηήζηα βάζε. Ο
δείθηεο θάιπςεο κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ δηακνξθψζεθε ζε 51%, ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, παξακέλνληαο
ακεηάβιεηνο ηα ηειεπηαία ηέζζεξα ηξίκελα. Σν πνζνζηφ θάιπςεο απμήζεθε ζε 150%, εάλ ιάβνπκε ππφςε ηηο εκπξάγκαηεο
εμαζθαιίζεηο θαη ηηο πξνζσπηθέο θαη εηαηξηθέο εγγπήζεηο, αληαλαθιψληαο ηελ πγηή ζέζε ηνπ Οκίινπ πνπ νθείιεηαη ζηε
ζπληεξεηηθή δηάξζξσζε ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ. Ο δείθηεο πξνβιέςεσλ πξνο ρνξεγήζεηο, απμήζεθε θαηά 6
κνλάδεο βάζεο ζε ηξηκεληαία βάζε θαη δηακνξθψζεθε ζε 95 κνλάδεο βάζεο ζην δ‟ ηξίκελν 2010, απφ 89 κνλάδεο βάζεο ην
γ‟ ηξίκελν 2010. Χζηφζν, ε ηάζε ήηαλ πησηηθή ζε εηήζηα βάζε, θαζψο ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο κεηψζεθε θαηά 10 κνλάδεο
βάζεο, αληαλαθιψληαο ηελ επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο ησλ λέσλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ ζε εηήζηα βάζε.
ΑΝΑΛΤΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 2011
Ο κηινο θαηέγξαςε γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 θέξδνο πξηλ απφ πξνβιέςεηο χςνπο €388 εθ.,
απμεκέλν θαηά 3,2% ζε εηήζηα βάζε. Σα θαζαξά έζνδα απφ ηφθνπο δηακνξθψζεθαλ ζε €799 εθ., απμεκέλα θαηά 12,6%.
Σν ζχλνιν ησλ εζφδσλ άγγημε ηα €1.037 εθ., ζεκεηψλνληαο άλνδν κφλν 1,5% ιφγσ δεκηψλ ζε επελδπηηθέο ζέζεηο νη νπνίεο
δελ αλακέλεηαη λα είλαη επαλαιακβαλφκελεο. Σα ιεηηνπξγηθά έμνδα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμφδσλ πξνζσπηθνχ,
ζπγθξαηήζεθαλ ζηα ίδηα επίπεδα. Σν θέξδνο πξηλ απφ πξνβιέςεηο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο ζηελ
Κχπξν αλήιζε ζε €312 εθ., ζεκεηψλνληαο αχμεζε 55,3% απνηειψληαο ην 80,4% ηνπ ζπλφινπ.
Ζ θιηκάθσζε ηεο θξίζεο ηνπ Διιεληθνχ δεκφζηνπ ρξένπο θαη νη εμειίμεηο ζηελ Διιάδα είραλ θαζνξηζηηθή επίπησζε ζηα
νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ γηα ην 2011. Ζ δηαθαλήο θαη πεξηεθηηθή αλαγλψξηζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο Διιεληθήο
θξίζεο ζε φια ηα επίπεδα είρε σο απνηέιεζκα ηα αθφινπζα:
 Οκφινγα Διιεληθνχ Γεκνζίνπ (ΟΔΓ): Σα εηήζηα απνηειέζκαηα ζπκπεξηιακβάλνπλ δεκηά απνκείσζεο χςνπο €2.331 εθ.
γηα ην ραξηνθπιάθην ηνπ Οκίινπ ζε ΟΔΓ, αληηπξνζσπεχνληαο ην 76,4% ηεο νλνκαζηηθήο ηνπο αμίαο. Ο κηινο θαηείρε
ΟΔΓ νλνκαζηηθήο αμίαο €3.052 εθ.. Απηή ε δεκηά απνκείσζεο ησλ ΟΔΓ είλαη απνηέιεζκα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηδησηηθήο
ζπκκεηνρήο (PSI+) ην νπνίν έρεη αλαθνηλσζεί ζηηο 24 Φεβξνπαξίνπ 2012. Σα πξνθαηαξθηηθά απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ
πνπ αλαθνηλψζεθαλ ζηηο 29 Φεβξνπαξίνπ 2012 ζπκπεξηιάκβαλαλ δεκηά απνκείσζεο χςνπο €1.969 εθ. γηα ην
ραξηνθπιάθην ηνπ Οκίινπ ζε ΟΔΓ, αληηπξνζσπεχνληαο ην 65% ηεο νλνκαζηηθήο ηνπο αμίαο. Μεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ
ηειηθψλ φξσλ ηεο ινγηζηηθήο απεηθφληζεο ηεο ζπκκεηνρήο ζην PSI+ απηφ ην πνζφ απμήζεθε θαη αλέξρεηαη ζε €2.331 εθ..
 Πξνβιέςεηο γηα ην δαλεηαθφ ραξηνθπιάθην: Με απηφβνπιε αλάζεζε ζε δχν αλεμάξηεηνπο εμεηδηθεπκέλνπο νίθνπο
νινθιεξψζεθε πξναηξεηηθή δηαγλσζηηθή αμηνιφγεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ Οκίινπ, κε ζηφρν ηελ έγθαηξε δηάγλσζε θαη
δηαθχιαμε ηεο πνηφηεηαο ηνπ απφ ελδερφκελεο επηζθάιεηεο. Ζ δηαγλσζηηθή αμηνιφγεζε απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηελ
ελίζρπζε ησλ απνζεκαηηθψλ πξνβιέςεσλ θαη ε ηξέρνπζα ζέζε αληαλαθιά έλα ζελάξην παξαηεηακέλεο παξακνλήο ζηηο
ζεκεξηλέο αξλεηηθέο ζπλζήθεο. Οη πξνβιέςεηο γηα ην δαλεηαθφ ραξηνθπιάθην ζην δ‟ ηξίκελν ηνπ 2011 άγγημαλ ηα €868
εθ. θαη ζην ζχλνιν ηνπ έηνπο 2011 ηα €1.151 εθ. (ζε ζρέζε κε €266 εθ. ην 2010). Οη ζσξεπηηθέο πξνβιέςεηο
δηακνξθψζεθαλ ζε €1.930 εθ. θαη θαιχπηνπλ ην 52% ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ ζε ζρέζε κε 46% ην γ‟ ηξίκελν
ηνπ 2011.
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Χο απνηέιεζκα ησλ πην πάλσ, ν κηινο θαηέγξαςε δεκηά πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο ηεο Σξάπεδαο χςνπο €2.830 εθ..
 Απνκείσζε ππεξαμίαο γηα ηηο Διιεληθέο δξαζηεξηφηεηεο: Χο ζπλέπεηα ησλ ζπλερηδφκελσλ δπζκελψλ καθξννηθνλνκηθψλ
ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ Διιάδα, ν κηινο, θαηφπηλ αλάζεζεο ζε αλεμάξηεην εμεηδηθεπκέλν νίθν, έρεη
αλαζεσξήζεη ηε ινγηζηηθή ππεξαμία (Goodwill) πνπ πξνέθπςε απφ ηελ ηξηπιή ζπγρψλεπζε ησλ Σξαπεδψλ Δγλαηίαο,
Marfin θαη Λατθήο ην 2006. Χο απνηέιεζκα, θαηαγξάθεθε απνκείσζε χςνπο €796 εθ. ζην δ‟ ηξίκελν ηνπ 2011.
εκεηψλεηαη φηη ε απνκείσζε ηεο ππεξαμίαο δελ έρεη θακία επίπησζε ζηα επνπηηθά θεθάιαηα, ζχκθσλα κε ηηο
θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ.
Λακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ απνκείσζε ηεο ππεξαμίαο θαη άιισλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ε δεκηά πνπ αλαινγεί
ζηνπο κεηφρνπο ηεο Σξάπεδαο απμάλεηαη ζε €3.650 εθ..
εκεηψλεηαη πσο ε έθζεζε ησλ ειεγθηψλ γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 πεξηιακβάλεη έκθαζε ζέκαηνο ε
νπνία επηζχξεη ηελ πξνζνρή ζηηο ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηα επνπηηθά θεθάιαηα ηνπ Οκίινπ απφ ηηο δεκηέο απνκείσζεο
απφ ηα Οκφινγα Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη απφ ην ραξηνθπιάθην ρνξεγήζεσλ, ζηηο πξνγξακκαηηζκέλεο ελέξγεηεο γηα ηελ
απνθαηάζηαζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηνπ Οκίινπ, ζηηο πθηζηάκελεο αβεβαηφηεηεο νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα
επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο έσο ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο
αλαθεθαιαηνπνίεζεο θαη ηε δέζκεπζε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο λα παξάζρεη ηελ αλαγθαία ζηήξημε ζηελ Σξάπεδα, αλ
ρξεηαζηεί, γηα λα κπνξέζεη ε Σξάπεδα λα ζπλερίζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο σο δξψζα ιεηηνπξγηθή επηρείξεζε.
Ζ λέα έθδνζε θεθαιαίσλ πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζπκκφξθσζε ηνπ Οκίινπ κε ηνλ δείθηε θχξησλ βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ
χςνπο 9%, κέρξη ηηο 30 Ηνπλίνπ 2012 φπσο έρεη θαζνξηζζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Αξρή Σξαπεδψλ, ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην
πιάλν θεθαιαηαθήο ελίζρπζεο, ην νπνίν έρεη θαηαηεζεί ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ θαη έρεη ήδε ζπκθσλεζεί καδί
ηνπο θαη κε ηηο αξκφδηεο επνπηηθέο αξρέο.
Σν πιάλν θεθαιαηαθήο ελίζρπζεο πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά ζηνρεπκέλσλ ελεξγεηψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε αληαιιαγή ησλ
πθηζηάκελσλ αμηνγξάθσλ θεθαιαίνπ, ε κείσζε θαη δηαρείξηζε ηεο έθζεζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, θαζψο θαη ε έθδνζε λένπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πιάλν πξνλνεί ηα αθφινπζα:
 Μέρξη €1,8 δηζ. κε έθδνζε θνηλψλ κεηνρψλ, κέζσ έθδνζεο δηθαησκάησλ ππέξ ησλ κεηφρσλ ή/θαη κέζσ ηδησηηθήο
ηνπνζέηεζεο.
 €600 εθ. πεξίπνπ απφ ηελ αληαιιαγή ζε θχξηα βαζηθά πξσηνβάζκηα θεθάιαηα κέξνπο ησλ αμηνγξάθσλ θεθαιαίνπ θαη
δεπηεξνβάζκηνπ θεθαιαίνπ.
 €400 εθ. πεξίπνπ, κέζσ ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ζηαζκηζκέλνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ Οκίινπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
απνεπέλδπζεο απφ κε θχξηεο επελδχζεηο.
Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πιάλνπ θεθαιαηαθήο ελίζρπζεο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππέβαιε ζηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε
ησλ κεηφρσλ, ηελ νπνία είρε ζπγθαιέζεη ζηηο 2 Απξηιίνπ 2012, ζπγθεθξηκέλα ζρεηηθά Φεθίζκαηα. Ζ Έθηαθηε Γεληθή
πλέιεπζε ελέθξηλε ηα Φεθίζκαηα φπσο αλαθέξνληαη πην θάησ ζηελ παξνχζα Δλφηεηα.
Ζ δηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο εθηηκά πσο ζηνπο ακέζσο επφκελνπο κήλεο ζα απνζαθεληζηεί ην επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ γηα
επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ηελ Κεθαιαηαθή Δλίζρπζε ηνπ Οκίινπ. Ζ επηηπρήο νινθιήξσζε ηνπ πιάλνπ
θεθαιαηαθήο ελίζρπζεο, πνπ πξνγξακκαηίδεηαη γηα ηνλ Ηνχλην 2012, ζα θαηαζηήζεη ηελ θεθαιαηαθή ζέζε ηνπ Οκίινπ
ζχκθσλε κε ηηο ξπζκηζηηθέο θαη επνπηηθέο απαηηήζεηο.
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Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ Οκίινπ λα ζπλερίζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ σο δξψζα
ιεηηνπξγηθή επηρείξεζε θαη ελφςεη ησλ αβεβαηνηήησλ πνπ πθίζηαληαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο
αλαθεθαιαηνπνίεζεο ηνπ Οκίινπ, έρεη επηπξφζζεηα ιάβεη ππφςε ηελ επηβεβαησκέλε δέζκεπζε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο
λα ζηεξίμεη ηελ Σξάπεδα ζε πεξίπησζε αλάγθεο. χκθσλα κε επηζηνιή πνπ έιαβε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απφ ην
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζηηο 27 Απξηιίνπ 2012, ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία επηβεβαίσζε ηε δέζκεπζή ηεο γηα παξαρψξεζε
ηεο αλαγθαίαο ζηήξημεο πξνο ηελ Σξάπεδα γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ξεπζηφηεηαο, θεξεγγπφηεηαο θαη
θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ψζηε ε Σξάπεδα λα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί σο δξψζα ιεηηνπξγηθή επηρείξεζε.
Οη χκβνπινη, έρνληαο ιάβεη ππφςε ηνπο πην πάλσ παξάγνληεο, έρνπλ εχινγε πξνζδνθία φηη ε αλαθεθαιαηνπνίεζε ηνπ
Οκίινπ ζα νινθιεξσζεί επηηπρψο θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη φηη νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
κπνξνχλ λα εηνηκαζηνχλ κε βάζε ηεο αξρή ηεο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο.
Ζ Σξάπεδα επαλαηνπνζεηείηαη ζηξαηεγηθά κε ηελ έδξα ηεο ζηελ Κχπξν λα απνηειεί ηελ πιαηθφξκα αλάπηπμεο ηνπ Οκίινπ.
Ζ αλαζεσξεκέλε ζηξαηεγηθή θαηεχζπλζε πεξηιακβάλεη ειεγρφκελε έθζεζε ζε ζπγθεληξσκέλν θίλδπλν, ζηαζεξά
απνηειέζκαηα απφ ηνπο θχξηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο, εζηίαζε ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ππξήλα ηεο νηθνλνκίαο, ηηο
επηρεηξήζεηο θαη ηα λνηθνθπξηά, αιιά θαη αλάπηπμε κε βάζε ην ηδηαίηεξα επηηπρεκέλν κνληέιν δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπ Οκίινπ
ζηε δηεζλή ηξαπεδηθή θαη ηηο δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ ζηελ Διιάδα αλαδηνξγαλψλνληαη,
ψζηε λα βειηηψζνπλ ηελ απφδνζε θαη λα κεηψζνπλ ηελ έθζεζε ηνπ Οκίινπ, κε ζθνπφ λα ππάξμεη φθεινο απφ κειινληηθή
αλάθακςε ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο.
Έλα νινθιεξσκέλν νξγαλσηηθφ κνληέιν, κε έκπεηξα ζηειέρε επηθεθαιήο ρσξψλ θαη αλαβαζκηζκέλεο ηνπηθέο θαη ελδννκηιηθέο δηαδηθαζίεο ειέγρσλ έρεη ήδε ηεζεί ζε ιεηηνπξγία απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011 γηα λα θέξεη εηο πέξαο ηε λέα
ζηξαηεγηθή θαηεχζπλζε ηνπ Οκίινπ.
Μηα εθηελήο ζεηξά απφ ιεηηνπξγηθέο πξσηνβνπιίεο έρεη ηεζεί ζε εθαξκνγή, κε ζηφρν λα εληζρχζεη ηελ δηαρείξηζε ησλ
ελδερφκελσλ θαη ζηαζκηζκέλσλ θηλδχλσλ θαη λα βειηηψζεη ην πξνθίι ιεηηνπξγηθήο απφδνζεο. Οη πξσηνβνπιίεο απηέο
εζηηάδνληαη κεηαμχ άιισλ ζηα αθφινπζα:
 Γηαρείξηζε Δλεξγεηηθνχ θαη Παζεηηθνχ (Asset & Liability Management): πλερήο εμνξζνινγηζκφο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ,
πεξηνξηζκφο ησλ θηλδχλσλ απφ κε ζηξαηεγηθέο ζέζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεγάισλ επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ
θαη ελεξγφο δηαρείξηζε απφδνζεο ελεξγεηηθνχ θαη θαηαζέζεσλ, ψζηε λα εληζρπζνχλ ηα θαζαξά έζνδα απφ ηφθνπο.
 πζηεκαηηθέο δξάζεηο γηα εμνξζνινγηζκφ θαη κείσζε ησλ δαπαλψλ: Δθηεηακέλνο έιεγρνο θφζηνπο, πεξηιακβαλνκέλνπ
θαη εμνξζνινγηζκνχ ηνπ δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ, πξνζαξκνγήο ηνπ θφζηνπο ζηα ηξέρνληα επίπεδα δξαζηεξηφηεηαο,
κείσζε θφζηνπο θαη δηαδηθαζίεο αλαδηνξγάλσζεο, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο.
ε έλαλ νξίδνληα ηξηψλ κε πέληε εηψλ, ν κηινο ζηνρεχεη ζε θαζαξφ επηηνθηαθφ πεξηζψξην άλσ ηνπ 2,75%, δείθηε θφζηνπο
πξνο έζνδα θάησ ηνπ 50% θαη απφδνζε ελζψκαησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πεξί ην 15% λννπκέλνπ φηη νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο
δελ επηδεηλσζνχλ.
Τπνγξακκίδνληαο θαη ζεκαηνδνηψληαο ηε λέα ζηξαηεγηθή θαηεχζπλζε ηνπ Οκίινπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνθάζηζε λα
αιιάμεη ηελ εκπνξηθή επσλπκία ηνπ Οκίινπ ζηελ Κχπξν ζε «Λατθή Σξάπεδα» θαη λα εηζεγεζεί γηα έγθξηζε απφ ηελ Έθηαθηε
Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ αιιαγή ηεο εγγεγξακκέλεο επσλπκίαο ηνπ Οκίινπ ζε «Cyprus Popular Bank Public Co
Ltd». Ζ αιιαγή ηεο εγγεγξακκέλεο επσλπκίαο εγθξίζεθε απφ ηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ζηηο 2 Απξηιίνπ
2012.
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Γεγνλφηα κεηαγελέζηεξα ηνπ ηζνινγηζκνχ 31.12.2011
ηηο 3 Ηαλνπαξίνπ 2012 ε Σξάπεδα αλαθνίλσζε φηη ε Γεληθή Γηεπζχληξηα θα. Ρνδνχια Υαηδεθπξηάθνπ, ε νπνία κέρξη ηελ
εκέξα απηή είρε ηελ επζχλε ηεο Ληαληθήο Σξαπεδηθήο θαη ηνπ Γηθηχνπ Καηαζηεκάησλ ζηελ Κχπξν, αλαιακβάλεη ηε ζέζε ηνπ
Γεληθνχ Γηεπζπληή ησλ εξγαζηψλ ηνπ Οκίινπ ζηελ Διιάδα. Ο Αλαπιεξσηήο Γηεπζχλσλ χκβνπινο Οκίινπ θ. Παλαγηψηεο
Κνπλλήο δηαηεξεί ηελ επζχλε ησλ εξγαζηψλ ηνπ Οκίινπ ζηελ Κχπξν θαη επηπξφζζεηα αλαιακβάλεη θαζήθνληα Οκηιηθήο
επνπηηθήο επζχλεο γηα ηα ραξηνθπιάθηα ρξεκαηνδνηήζεσλ ησλ Μεγάισλ θαη Δκπνξηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη ηεο Ναπηηιίαο.
ηηο 12 Ηαλνπαξίνπ 2012 ππνγξάθεθε ε ζπιινγηθή ζχκβαζε κεηαμχ ηεο ΔΣΤΚ θαη ηνπ Κππξηαθνχ Δξγνδνηηθνχ πλδέζκνπ
Σξαπεδψλ γηα ηα έηε 2011 - 2013. Κχξηα αιιαγή ηεο ζχκβαζεο είλαη ε κεηαηξνπή ηνπ ζρεδίνπ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ζε
ζρέδην θαζνξηζκέλεο εηζθνξάο κε κεληαίεο εηζθνξέο 14% απφ ηελ Σξάπεδα θαη απφ 3% κέρξη 10% απφ ηνλ ππάιιειν επί
ησλ κεληαίσλ απνιαβψλ. Δπίζεο γηα ην 2012 θαη 2013 δελ ζα παξαρσξεζνχλ εηήζηεο πξνζαπμήζεηο θαη Απηφκαηε
Σηκαξηζκηθή Αλαπξνζαξκνγή (ΑΣΑ). Σελ 1 Ηνπιίνπ 2012 νη ηξάπεδεο ζα εηζθέξνπλ ζπλνιηθφ επηπξφζζεην εθάπαμ πνζφ
χςνπο €1 εθ. ζην Σακείν Κνηλσληθψλ Παξνρψλ ηεο ΔΣΤΚ. Ζ Γηεχζπλζε εμεηάδεη ηελ επίδξαζε ηεο κεηαηξνπήο ηνπ ζρεδίνπ
απφ ζρέδην θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ζε ζρέδην θαζνξηζκέλεο εηζθνξάο ζηα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα ηνπ 2012, φκσο
δελ αλακέλεη φηη ε αιιαγή απηή ζα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηα ίδηα θαη επνπηηθά θεθάιαηα ηνπ Οκίινπ.
ηηο 18 Ηαλνπαξίνπ 2012 ε Σξάπεδα αλαθνίλσζε φηη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπγθξνηήζεθε ζε ζψκα σο αθνινχζσο:
Μηράιεο αξξήο – Πξφεδξνο, Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο, Νενθιήο Λπζάλδξνπ – Αληηπξφεδξνο, Με Δθηειεζηηθφ
Μέινο, Κσλζηαληίλνο Μπισλάο – Αληηπξφεδξνο, Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο, Υξίζηνο ηπιηαλίδεο – Γηεπζχλσλ
χκβνπινο Οκίινπ, Δθηειεζηηθφ Μέινο, Παλαγηψηεο Κνπλλήο – Αλαπιεξσηήο Γηεπζχλσλ χκβνπινο Οκίινπ, Δθηειεζηηθφ
Μέινο, Βαζίιεο Θενραξάθεο – Με Δθηειεζηηθφ Μέινο, Πιάησλ Δ. Λαλίηεο – Με Δθηειεζηηθφ Μέινο, Κξηο Παχινπ –
Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο, ηέιηνο ηπιηαλνχ – Με Δθηειεζηηθφ Μέινο, Μάξθνο Φφξνο – Με Δθηειεζηηθφ Μέινο,
Fadel Al Ali – Με Δθηειεζηηθφ Μέινο, Hesham Al Qassim – Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο, Peter Baltussen – Με
Δθηειεζηηθφ Μέινο.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά ηε ζπγθξφηεζε ηνπ ζε ζψκα εμέιεμε ηνλ θ. Κσλζηαληίλν Μπισλά σο Αλψηεξν Αλεμάξηεην
Με Δθηειεζηηθφ χκβνπιν.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην φξηζε επίζεο ηα Μέιε ησλ παξαθάησ Δπηηξνπψλ σο αθνινχζσο:
 Δπηηξνπή Διέγρνπ: Κξηο Παχινπ – Πξφεδξνο, Νενθιήο Λπζάλδξνπ θαη Κσλζηαληίλνο Μπισλάο – Μέιε.
 Δπηηξνπή Ακνηβψλ: Κσλζηαληίλνο Μπισλάο – Πξφεδξνο, Πιάησλ Δ. Λαλίηεο, Κξηο Παχινπ θαη Hesham Al Qassim –
Μέιε.
 Δπηηξνπή Γηνξηζκψλ: Μηράιεο αξξήο – Πξφεδξνο, Πιάησλ Δ. Λαλίηεο, Νενθιήο Λπζάλδξνπ, Μάξθνο Φφξνο θαη Fadel
Al Ali – Μέιε.
 Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ: Κξηο Παχινπ – Πξφεδξνο, Νενθιήο Λπζάλδξνπ, Υξίζηνο ηπιηαλίδεο θαη Μάξθνο
Φφξνο – Μέιε.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην φξηζε επίζεο ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή Οκίινπ σο αθνινχζσο: Υξίζηνο ηπιηαλίδεο – Πξφεδξνο,
Παλαγηψηεο Κνπλλήο, Ρνδνχια Υαηδήθπξηαθνπ, ακνπήι Γαβίδ θαη Αλλίηα Φηιηππίδνπ – Μέιε.
ηηο 20 Ηαλνπαξίνπ 2012 ε Σξάπεδα αλαθνίλσζε φηη έρεη νινθιεξψζεη ηηο δηεξγαζίεο γηα ηελ εηνηκαζία ηνπ πιάλνπ
θεθαιαηαθήο ελίζρπζήο ηεο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο ξπζκηζηηθέο δηαηάμεηο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ θαη ηελ
πξφζθαηε νδεγία ηεο Δπξσπατθήο Αξρήο Σξαπεδψλ. Σν ζρέδην απνζθνπεί ζηελ θεθαιαηαθή ελίζρπζε ηνπ Οκίινπ,
δεδνκέλνπ ηνπ νξίνπ 9% γηα ην δείθηε θχξησλ βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ (Core Tier I) πνπ έρεη ηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή
Αξρή Σξαπεδψλ, παξνπζηάζηεθε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη εγθξίζεθε γηα ππνβνιή ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ.
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Οη δηεζλείο νίθνη J.P. Morgan Limited θαη Houlihan Lokey ελεξγνχλ σο νηθνλνκηθνί ζχκβνπινη ηεο Σξάπεδαο ζε ζρέζε κε ην
ζρέδην απηφ.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζε ζπλάληεζή ηνπ ζηηο 28 Φεβξνπαξίνπ 2012, αλαθνίλσζε ηελ ζχγθιεζε Έθηαθηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο ζηηο 2 Απξηιίνπ 2012 ζηελ νπνία εγθξίζεθαλ ηα αθφινπζα ςεθίζκαηα πνπ αθνξνχζαλ θπξίσο ην πιάλν
θεθαιαηαθήο ελίζρπζεο:
Δηδηθφ Φήθηζκα 1
Δγθξίζεθε φπσο ηφζν ην εγθεθξηκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο ην νπνίν αλέξρεηαη ζε €2.465.000.000,00 θαη είλαη
δηαηξεκέλν ζε 2.900.000.000 ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,85 ε θάζε κία, φζν θαη ην εθδνκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην
ηεο Δηαηξείαο ην νπνίν αλέξρεηαη ζε €1.369.443.974,30 θαη είλαη δηαηξεκέλν ζε 1.611.110.558 ζπλήζεηο πιήξσο
εμνθιεζείζεο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,85 ε θάζε κία, κεησζνχλ, ην κελ εγθεθξηκέλν ζε €290.000.000,00 δηαηξεκέλν ζε
2.900.000.000 ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,10 ε θάζε κία, ην δε εθδνκέλν ζε €161.111.055,80 δηαηξεκέλν ζε
1.611.110.558 ζπλήζεηο πιήξσο εμνθιεζείζεο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,10 ε θάζε κία θαη φπσο ε κείσζε απηή
πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο θάζε ζπλήζνπο κεηνρήο απφ €0,85 ε θάζε κία ζε €0,10 ε θάζε κία,
γηα ζθνπνχο δηαγξαθήο δεκηψλ ή/θαη ιφγσ απψιεηαο θεθαιαίνπ, ακέζσο, δε, κεηά ηελ σο άλσ κείσζε ην εγθεθξηκέλν
κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο επαλαπμεζεί ζην πνζφ €2.465.000.000,00 ην νπνίν ζα είλαη δηαηξεκέλν ζε 24.650.000.000
ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,10 ε θάζε κία.
Ζ ελ ιφγσ απφθαζε επηθπξψζεθε κε δηάηαγκα δηθαζηεξίνπ εκεξνκελίαο 12 Απξηιίνπ 2012, ην νπνίν θαηεηέζε ζην
Τπνπξγείν Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ, Σκήκα Δθφξνπ Δηαηξεηψλ ζηελ Κχπξν θαη έρεη εθδνζεί λέν
Πηζηνπνηεηηθφ Κεθαιαίνπ εκεξνκελίαο 20 Απξηιίνπ 2012. Σν Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ ελεκεξψζεθε γηα ηελ αιιαγή ηεο
νλνκαζηηθήο αμίαο θάζε ζπλήζνπο κεηνρήο ηεο Σξάπεδαο ζηηο 30 Απξηιίνπ 2012. Καηφπηλ ησλ πην πάλσ, απφ ηηο 3 Μαΐνπ
2012, νη κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο ηπγράλνπλ δηαπξαγκάηεπζεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ θαη ζην Υξεκαηηζηήξην
Αζελψλ κε ηε λέα νλνκαζηηθή αμία €0,10 αλά κεηνρή.
Δηδηθφ Φήθηζκα 2
Δγθξίζεθε φπσο πνζφ ηνπ ινγαξηαζκνχ απφ ππεξαμία κεηνρψλ πνπ ηεξείηαη κε βάζε ην άξζξν 55 ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ
Νφκνπ, Κεθ. 113, αλεξρφκελν κέρξη €1.900.000.000 δηαηεζεί γηα δηαγξαθή δεκηψλ ηεο Δηαηξείαο.
Ζ ελ ιφγσ απφθαζε επηθπξψζεθε κε δηάηαγκα δηθαζηεξίνπ εκεξνκελίαο 12 Απξηιίνπ 2012.
Δηδηθφ Φήθηζκα 3
Δγθξίζεθε ε εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ φπσο εθδίδεη θαη παξαρσξεί ηέηνηνλ αξηζκφ κεηνρψλ πνπ
αληηζηνηρνχλ ζε κεηνρηθφ θεθάιαην κέρξη €1.800.000.000 σο αθνινχζσο:
(Α) ζε επελδπηέο ηεο επηινγήο ηνπ είηε:
(i) κέρξη 50% ηνπ πνζνχ ησλ €1.800.000.000, κε ηηκή έθδνζεο νπρί ρακειφηεξεο ησλ €0,30 αλά κεηνρή, ρσξίο νη κεηνρέο
απηέο λα πξνζθέξνληαη θαηά πξνηίκεζε ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο, ή
(ii) κέρξη 50% ηνπ πνζνχ ησλ €1.800.000.000, κε ηελ έθδνζε θαη παξαρψξεζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζην άξηην
αξηζκνχ Τπνρξεσηηθά Μεηαηξέςηκσλ Οκνιφγσλ («ΤΜΟ») ζε κεηνρέο, κε ηηκή κεηαηξνπήο νπρί ρακειφηεξεο ησλ €0,30 θαη
κε ηέηνηνπο επηπξφζζεηνπο φξνπο έθδνζεο πνπ ήζειε θαζνξίζεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, θαη ζα εθδνζνχλ θαη κεηαηξαπνχλ
ζε κεηνρέο ζηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ ΤΜΟ κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2012, ρσξίο ηα ΤΜΟ θαη νη κεηνρέο πνπ ζα πξνθχςνπλ
απφ ππνρξεσηηθή κεηαηξνπή ησλ ΤΜΟ λα πξνζθέξνληαη θαηά πξνηίκεζε ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο,
ή/θαη
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(Β) έθδνζε Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο (Rights) κέρξη ην πνζφ ησλ €1.800.000.000, ηα νπνία Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο ζα
πξνζθεξζνχλ αλαινγηθά (pro-rata) ζηνπο κεηφρνπο ζε ηηκή άζθεζεο αλά κεηνρή ρακειφηεξεο ησλ €0,30, θαη κε ηέηνηνπο
άιινπο φξνπο έθδνζεο πνπ θαζνξίζηεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ Δλεκεξσηηθφ
Γειηίν.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εμνπζηνδνηήζεθε φπσο απνθαζίζεη θαη πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε ελέξγεηα γηα ηε δηάζεζε,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηάζεζεο ζε ηξίηα πξφζσπα, ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο πνπ ζα πξνζθεξζνχλ ζηνπο
κεηφρνπο θαη δελ αζθεζνχλ απφ απηνχο.
Δηδηθφ Φήθηζκα 4
Δγθξίζεθε ε εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ φπσο πξνβεί ζηελ έθδνζε Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ
(«ΑΔΚ») ζπλνιηθήο νλνκαζηηθήο αμίαο κέρξη πνζνχ €737.753.000 πνπ ζα εθδνζνχλ ζηνπο θαηφρνπο αμηνγξάθσλ
θεθαιαίνπ (i) έθδνζεο 2008 CPBCS (200.000 αμηφγξαθα νλνκαζηηθήο αμίαο €1.000 έθαζην), (ii) έθδνζεο 2009 CPBCB
(242.229 αμηφγξαθα νλνκαζηηθήο αμίαο €1.000 έθαζην) θαη (iii) έθδνζεο 2010 CPBCC (295.524 αμηφγξαθα νλνκαζηηθήο
αμίαο €1.000 έθαζην), αλαθεξφκελα σο «Δπηιέμηκα Αμηφγξαθα», νη νπνίνη ζα απνδερζνχλ πξνζθνξά ηεο Δηαηξείαο γηα
εζεινληηθή αληαιιαγή Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ κε ΑΔΚ ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εμνπζηνδνηήζεθε φπσο ζηελ έθδνζε θαη παξαρψξεζε ηνπ απαηηνχκελνπ αξηζκνχ λέσλ κεηνρψλ,
ζην πιαίζην κεηαηξνπήο ησλ ΑΔΚ ζε ζπλήζεηο κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο, ε νπνία κεηαηξνπή ζα ελεξγνπνηείηαη θάησ απφ
ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο πνπ ζα αλαθέξνληαη ζηνπο φξνπο έθδνζεο ησλ ΑΔΚ, φπσο απηνί θαζνξίζηεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην θαη πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν, ρσξίο νη κεηνρέο απηέο λα πξνζθέξνληαη θαηά πξνηίκεζε
ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο αιιά λα δηαηεζνχλ ζηνπο θαηφρνπο ησλ ΑΔΚ.
Δηδηθφ Φήθηζκα 5
Δγθξίζεθε ε εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ φπσο πξνβεί ζηελ έθδνζε θαη παξαρψξεζε λέσλ ζπλήζσλ
κεηνρψλ ζηνπο θαηφρνπο αμηνγξάθσλ θεθαιαίνπ (i) έθδνζεο 2008 CPBCS (200.000 αμηφγξαθα νλνκαζηηθήο αμίαο €1.000
έθαζην), (ii) έθδνζεο 2009 CPBCΒ (242.229 αμηφγξαθα νλνκαζηηθήο αμίαο €1.000 έθαζην) θαη (iii) έθδνζεο 2010 CPBCC
(295.524 αμηφγξαθα νλνκαζηηθήο αμίαο €1.000 έθαζην), αλαθεξφκελα σο «Δπηιέμηκα Αμηφγξαθα», νη νπνίνη ζα
απνδερζνχλ πξνζθνξά ηεο Δηαηξείαο, κε ηέηνηνπο φξνπο νη νπνίνη ζα θαζνξηζηνχλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη
πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν, γηα εζεινληηθή αληαιιαγή Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ πνπ θαηέρνπλ, ζηελ
νλνκαζηηθή ηνπο αμία, κε κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο ζε ηηκή κεηαηξνπήο πνπ ζα θαζνξηζηεί θαηά ηελ έθδνζε Γηθαησκάησλ
Πξνηίκεζεο (Rights) δπλάκεη ηνπ Δηδηθνχ Φεθίζκαηνο 3 (Β). Σν κέγηζην πνζνζηφ Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ πνπ ζα κπνξεί
λα αληαιιαγεί κε κεηνρέο δελ ζα μεπεξλά ην 50% ηεο ζπλνιηθήο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ €737.753.000, ελψ ζε πεξίπησζε
ππεξθάιπςεο ηνπ δηαζεζίκνπ πνζνχ ζα γίλεη αλαινγηθή θαηαλνκή. Οη κεηνρέο πνπ ήζειαλ εθδνζεί θαη παξαρσξεζεί ζηα
πιαίζηα ηέηνηαο πξνζθνξάο γηα εζεινληηθή αληαιιαγή Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ, δελ ζα πξνζθέξνληαη θαηά πξνηίκεζε
ζηνπο πθηζηάκελνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο.
Δηδηθφ Φήθηζκα 6
Δγθξίζεθε φπσο αθπξσζεί ην Δηδηθφ Φήθηζκα 1, ην νπνίν εγθξίζεθε ζηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε εκεξνκελίαο 28
επηεκβξίνπ 2011.
Δηδηθφ Φήθηζκα 7
Δγθξίζεθε ε εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ φπσο πξνβεί ζηελ έθδνζε Γηθαησκάησλ Αγνξάο Μεηνρψλ (Share
Warrants) πξνο (i) φζνπο απνθηήζνπλ λέεο κεηνρέο πνπ ζα εθδνζνχλ απφ ηελ Δηαηξεία δπλάκεη ησλ Δηδηθψλ Φεθηζκάησλ 3
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(Β) ή/θαη 5 θαη (ii) θαηά ηελ απφιπηε δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα ζε φζνπο απνθηήζνπλ λέεο κεηνρέο πνπ ζα εθδνζνχλ απφ ηελ
Δηαηξεία δπλάκεη ηνπ Δηδηθνχ Φεθίζκαηνο 3 (Α), ζε αλαινγία έλα (1) δσξεάλ Γηθαίσκα Αγνξάο Μεηνρψλ γηα θάζε πέληε (5)
λέεο κεηνρέο πνπ ζα απνθηεζνχλ θαη κε ηελ άζθεζε ελφο (1) Γηθαηψκαηνο Αγνξάο Μεηνρψλ ζα παξαρσξείηαη κία (1) λέα
κεηνρή θαη κε ινηπνχο φξνπο σο ήζειε απνθαζίζεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, σο πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ Δλεκεξσηηθφ
Γειηίν. Σα πξναλαθεξζέληα Γηθαηψκαηα Αγνξάο Μεηνρψλ θαη νη λέεο κεηνρέο πνπ ηπρφλ πξνθχςνπλ απφ ηελ άζθεζε ησλ
Γηθαησκάησλ Αγνξάο Μεηνρψλ ζα πξνζθέξνληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο ρσξίο λα πξνζθέξνληαη θαηά πξνηίκεζε ζηνπο
πθηζηάκελνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο.
Δηδηθφ Φήθηζκα 8
Δγθξίζεθε φπσο ην φλνκα ηεο εηαηξείαο αιιάμεη ζε Cyprus Popular Bank Public Co Ltd.
ηηο 7 Μαξηίνπ 2012 ε Σξάπεδα αλαθνίλσζε ηελ πξφζεζή ηεο λα ζπκκεηάζρεη ζηελ εζεινληηθή αληαιιαγή ησλ Οκνιφγσλ
Διιεληθνχ Γεκνζίνπ πνπ θαηέρεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο πξνζθνξάο ηνπ Private Sector Involvement (PSI) ηεο
Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο.
ηηο 23 Μαξηίνπ 2012 ε Σξάπεδα αλαθνίλσζε φηη ην Πιεξνθνξηαθφ Μλεκφλην εκεξνκελίαο 19 Μαξηίνπ 2012 ην νπνίν
εθδφζεθε κε βάζε ην Άξζξν 15(1)(ε) ηνπ πεξί Γεκνζίσλ Πξνηάζεσλ Δμαγνξάο Νφκνπ ηνπ 2007 (Ν.41(Η)/2007) θαη
πεξηιακβάλεη ηελ Αλεμάξηεηε Γλψκε ηεο Deloitte Ltd, είλαη δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Σξάπεδαο (www.laiki.com),
θαζψο επίζεο θαη ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ (www.cse.com.cy) θαη Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ
(www.ase.gr).
ηηο 29 Μαξηίνπ, 2012 ε Σξάπεδα αλαθνίλσζε φηη νινθιεξψζεθε ε πψιεζε ηεο ζπλνιηθήο ζπκκεηνρήο ηεο χςνπο 70,54%
ζηελ Marfin Pank Eesti AS. Σν ζπλνιηθφ αληίηηκν ηεο ζπλαιιαγήο αλήιζε ζε €6,6 εθ., ελψ ην θέξδνο αλήιζε ζε €2,8 εθ.
πεξίπνπ.
ηηο 5 Απξηιίνπ 2012, ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ, Σκήκα Δθφξνπ Δηαηξεηψλ ζηελ Κχπξν ελέθξηλε
ηελ αιιαγή νλφκαηνο ηεο Σξάπεδαο θαη έγηλαλ νη ζρεηηθέο ελεκεξψζεηο ζηηο αξκφδηεο αξρέο.
εκεηψλεηαη πσο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Σξάπεδαο έρεη απνθαζίζεη φπσο πξνηείλεη ζε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηελ
αθχξσζε ηνπ Δηδηθνχ Φεθίζκαηνο 7 ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο 2αο Απξηιίνπ 2012, πνπ αθνξνχζε ηελ έθδνζε
Γηθαησκάησλ Αγνξάο Μεηνρψλ (Share Warrants) πξνο (i) φζνπο απνθηήζνπλ λέεο κεηνρέο πνπ ζα εθδνζνχλ απφ ηελ
Δηαηξεία δπλάκεη ησλ Δηδηθψλ Φεθηζκάησλ 3 (Β) ή/θαη 5 θαη (ii) θαηά ηελ απφιπηε δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα ζε φζνπο
απνθηήζνπλ λέεο κεηνρέο πνπ ζα εθδνζνχλ απφ ηελ Δηαηξεία δπλάκεη ηνπ Δηδηθνχ Φεθίζκαηνο 3(Α).
ηηο 15 Μαΐνπ 2012 ε Σξάπεδα αλαθνίλσζε πξνηάζεηο αληαιιαγήο θαη πξνζθνξάο πθηζηάκελσλ εμαγνξάζηκσλ νκνιφγσλ
κεησκέλεο εμαζθάιηζεο κε θπκαηλφκελν επηηφθην αμίαο €450.000.000, πνπ ιήγνπλ ην 2016 (ISIN XS0255675794), γηα:
 αληαιιαγή ησλ πθηζηάκελσλ νκνιφγσλ κε Οκφινγα ζε Δπξψ ηαζεξνχ Δπηηνθίνπ πςειήο εμαζθάιηζεο ιεμηπξφζεζκα
ην 2016 (ηα Νέα Οκφινγα) πνπ ζα εθδνζνχλ απφ ηελ Σξάπεδα (ε Πξφηαζε Αληαιιαγήο), ή
 πξνζθνξά ησλ πθηζηάκελσλ νκνιφγσλ γηα επαλαγνξά απφ ηελ Σξάπεδα έλαληη κεηξεηψλ (ε Πξφηαζε Πξνζθνξάο θαη
καδί κε ηελ Πξφηαζε Αληαιιαγήο, νη Πξνηάζεηο)
Ζ Σξάπεδα πξνέβε ζηηο Πξνηάζεηο ζην πιαίζην ηεο ζπλερηδφκελεο ζηξαηεγηθήο ηεο γηα ηε δηαρείξηζε θεθαιαίνπ.
πγθεθξηκέλα, ε Σξάπεδα απνζθνπεί λα εληζρχζεη ην δείθηε ησλ Κχξησλ Βαζηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (Core Tier 1). Ζ
Σξάπεδα δελ ζθνπεχεη πξνο ην παξφλ λα αζθήζεη ηα δηθαηψκαηα αλάθιεζεο γηα πιεξσκή ησλ πθηζηάκελσλ νκνιφγσλ.
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Οη Πξνηάζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Πιεξνθνξηαθφ
εκείσκα ηεο 14 Μαΐνπ 2012 (ην Πιεξνθνξηαθφ εκείσκα). Αληίγξαθα ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ εκεηψκαηνο δηαηίζεληαη απφ
ηνπο πλδηαρεηξηζηέο ησλ Πξνζθνξψλ (Joint Dealer Managers) θαη απφ ηνλ Δθπξφζσπν Αληαιιαγήο θαη Πξνζθνξάο
(Exchange and Tender Agent).
Ζ Πξφηαζε Αληαιιαγήο
Σίκεκα Αληαιιαγήο
Κάζε θάηνρνο νκνιφγσλ, ηνπ νπνίνπ ηα πθηζηάκελα νκφινγα έρνπλ γίλεη απνδεθηά πξνο αληαιιαγή ζχκθσλα κε ηελ
Πξφηαζε Αληαιιαγήο, ζα ιάβεη, θαηά ηελ εκεξνκελία δηαθαλνληζκνχ, ζπλνιηθφ νλνκαζηηθφ πνζφ Νέσλ Οκνιφγσλ
(ζηξνγγπινπνηεκέλν πξνο ηα θάησ ζην πιεζηέζηεξν πνιιαπιάζην ηνπ πνζνχ ησλ €1.000) ίζν πξνο ην γηλφκελν ηνπ (i)
ζπλνιηθνχ νλνκαζηηθνχ πνζνχ πθηζηάκελσλ νκνιφγσλ πνπ έρνπλ γίλεη απνδεθηά πξνο αληαιιαγή απφ ηνλ ελ ιφγσ
θάηνρν νκνιφγσλ θαη (ii) ηεο αλαινγίαο αληαιιαγήο.
ε πεξίπησζε ηέηνηαο ζηξνγγπινπνίεζεο, νη θάηνρνη νκνιφγσλ ζα δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία
δηαθαλνληζκνχ,

αληί

ηνπ

κεξηθνχ

νλνκαζηηθνχ

πνζνχ

ησλ

Νέσλ

Οκνιφγσλ

φπσο

έρεη

ζηξνγγπινπνηεζεί,

ζηξνγγπινπνηεκέλν πνζφ κεηξεηψλ.
Νέα Οκφινγα
Σα Νέα Οκφινγα ζα είλαη ζε Δπξψ ηαζεξνχ Δπηηνθίνπ θαη πςειήο εμαζθάιηζεο ιεμηπξφζεζκα ην 2016 θαη ζα εθδνζνχλ
ζχκθσλα κε ην Μεζνπξφζεζκν Πξφγξακκα Οκνιφγσλ €3.000.000.000 ηεο Σξάπεδαο. Σν πιεξσηέν επηηφθην επί ησλ
Νέσλ Οκνιφγσλ ζα είλαη 8,0% θαη‟ έηνο θαη ε ηηκή έθδνζεο ζα είλαη 100,0%. Ζ ειάρηζηε νλνκαζηηθή αμία ησλ Νέσλ
Οκνιφγσλ ζα είλαη €100.000.
Ζ Πξφηαζε Πξνζθνξάο
Σν πιεξσηέν πνζφ κεηξεηψλ, θαηά ηελ εκεξνκελία δηαθαλνληζκνχ, απφ ηελ Σξάπεδα ζε θάζε θάηνρν νκνιφγσλ ηνπ
νπνίνπ ηα πθηζηάκελα νκφινγα γίλνληαη απνδεθηά γηα επαλαγνξά ζχκθσλα κε ηελ Πξφηαζε Πξνζθνξάο ζα ηζνχηαη κε ην
55% ηνπ νλνκαζηηθνχ πνζνχ ησλ πθηζηάκελσλ νκνιφγσλ («Σηκή Πξνζθνξάο»).
Δεδνπιεπκέλνη Σφθνη
Ο Δθδφηεο ζα πιεξψζεη επίζεο ζε θάζε θάηνρν νκνιφγσλ ηνπ νπνίνπ ηα πθηζηάκελα νκφινγα (i) γίλνληαη απνδεθηά πξνο
αληαιιαγή ζχκθσλα κε ηελ Πξφηαζε Αληαιιαγήο ή (ii) γίλνληαη απνδεθηά πξνο επαλαγνξά ζχκθσλα κε ηελ Πξφηαζε
Πξνζθνξάο, δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο θαηά ηελ εκεξνκελία Γηαθαλνληζκνχ.
πκκεηνρή ζηηο Πξνηάζεηο
Πξνθεηκέλνπ λα:
 ζπκκεηάζρνπλ θαη λα δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ Νέα Οκφινγα ζχκθσλα κε ηελ Πξφηαζε Αληαιιαγήο, νη θάηνρνη νκνιφγσλ
ζα πξέπεη εγθχξσο λα πξνζθέξνπλ ηα πθηζηάκελα νκφινγα γηα αληαιιαγή, ππνβάιινληαο ή θξνληίδνληαο λα ππνβιεζεί
γηα ινγαξηαζκφ ηνπο έγθπξε εληνιή αληαιιαγήο ηελ νπνία ζα πξέπεη λα ιάβεη ν εθπξφζσπνο αληαιιαγήο θαη
πξνζθνξάο έσο ηελ πξνζεζκία ιήμεο, ή
 ζπκκεηάζρνπλ θαη λα δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ ηελ Σηκή Πξνζθνξάο ζχκθσλα κε ηελ Πξφηαζε Πξνζθνξάο, νη θάηνρνη
νκνιφγσλ ζα πξέπεη εγθχξσο λα πξνζθέξνπλ ηα πθηζηάκελα νκφινγα γηα επαλαγνξά, ππνβάιινληαο ή θξνληίδνληαο
λα ππνβιεζεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπο έγθπξε εληνιή πξνζθνξάο ηελ νπνία ζα πξέπεη λα ιάβεη ν εθπξφζσπνο αληαιιαγήο
θαη πξνζθνξάο έσο ηελ πξνζεζκία ιήμεο.

147

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

Δληνιέο αληαιιαγήο θαη εληνιέο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ γηα ειάρηζην νλνκαζηηθφ πνζφ ησλ πθηζηάκελσλ
νκνιφγσλ €50.000, πνπ είλαη ε ειάρηζηε νλνκαζηηθή αμία ησλ πθηζηάκελσλ νκνιφγσλ, θαη ελ ζπλερεία δχλαληαη λα
ππνβάιινληαη γηα αθέξαηα πνιιαπιάζηα ηνπ πνζνχ ησλ €1.000.
Δληνιέο πξνζθνξάο θαη εληνιέο αληαιιαγήο νη νπνίεο αθνξνχλ νλνκαζηηθφ πνζφ πθηζηάκελσλ νκνιφγσλ πνπ ππνιείπεηαη
ησλ €50.000 ζα απνξξίπηνληαη.
Δπηπξφζζεηα, γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ πξφηαζε αληαιιαγήο, νη θάηνρνη νκνιφγσλ ζα πξέπεη εγθχξσο λα πξνζθέξνπλ
γηα αληαιιαγή επαξθή πθηζηάκελα νκφινγα (ην ειάρηζην πνζφ Πξφηαζεο Αληαιιαγήο) νχησο ψζηε λα δηθαηνχληαη λα
ιάβνπλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Πξφηαζεο Αληαιιαγήο, νλνκαζηηθφ πνζφ Νέσλ Οκνιφγσλ ηνπιάρηζηνλ ηεο ειάρηζηεο
νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ Νέσλ Οκνιφγσλ χςνπο €100.000. ε πεξίπησζε πνπ νπνηνζδήπνηε θάηνρνο νκνιφγσλ πξνζθέξεη
πθηζηάκελα νκφινγα γηα αληαιιαγή ζε πνζφ πνπ ππνιείπεηαη ηνπ ειάρηζηνπ πνζνχ Πξφηαζεο Αληαιιαγήο αιιά είλαη
κεγαιχηεξν ησλ €50.000, δε ζα δηθαηνχηαη λα ζπκκεηάζρεη ζηελ Πξφηαζε Αληαιιαγήο θαη αλη‟ απηνχ ζα ζεσξείηαη φηη έρεη
πξνζθέξεη ηα ελ ιφγσ πθηζηάκελα νκφινγα γηα επαλαγνξά ζχκθσλα κε ηελ Πξφηαζε Πξνζθνξάο. Δληνιέο αληαιιαγήο
πνπ αθνξνχλ ζε νλνκαζηηθφ πνζφ ησλ πθηζηάκελσλ νκνιφγσλ πνπ ππνιείπεηαη ησλ €50.000 ζα απνξξίπηνληαη.
Με ηελ επηθχιαμε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ε Πξφηαζε Αληαιιαγήο θαη ε Πξφηαζε Πξνζθνξάο είλαη ελαιιαθηηθέο
επηινγέο γηα ηνπο θάηνρνπο νκνιφγσλ, θαη νη θάηνρνη νκνιφγσλ πνπ έρνπλ ππνβάιεη εληνιή αληαιιαγήο ή εληνιή
πξνζθνξάο δε κπνξνχλ λα ππνβάινπλ θαη εληνιή πξνζθνξάο ή εληνιή αληαιιαγήο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, φζνλ
αθνξά ηα ίδηα πθηζηάκελα νκφινγα, ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα αλαθαιέζνπλ εγθχξσο ηελ αξρηθή ηνπο εληνιή.
Οη Δληνιέο αληαιιαγήο θαη νη εληνιέο πξνζθνξάο ζα είλαη αλέθθιεηεο απφ ηε ζηηγκή ηεο ππνβνιήο ηνπο, εθηφο
πεξηνξηζκέλσλ πεξηπηψζεσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Πιεξνθνξηαθφ εκείσκα.

4.7.2

Πξφζθαηεο Σάζεηο θαη Πξννπηηθέο

πσο αλαθέξεηαη ζηηο Δλφηεηεο 4.7 θαη 4.8.4, ε Σξάπεδα έρεη ππνζηεί ζεκαληηθέο δεκηέο ιφγσ (α) απνκείσζεο χςνπο
€2.331 εθ. ζην ραξηνθπιάθην ηνπ Οκίινπ ζε ΟΔΓ, αληηπξνζσπεχνληαο ην 76,4% νλνκαζηηθήο αμίαο €3.052 εθ. θαη
απνηέιεζκα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο (PSI+) (β) πξνβιέςεσλ γηα ην δαλεηαθφ ραξηνθπιάθην ζην δ‟ ηξίκελν
ηνπ 2011 €868 εθ. θαη ζην ζχλνιν ηνπ έηνπο 2011 €1.151 εθ. (ζε ζρέζε κε €266 εθ. ην 2010), απνηέιεζκα απηφβνπιεο
αλάζεζεο ζε δχν αλεμάξηεηνπο εμεηδηθεπκέλνπο νίθνπο πξναηξεηηθήο δηαγλσζηηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ θαη πνπ
αθνξνχλ θπξίσο ην ειιεληθφ ραξηνθπιάθην, θαη (γ) απνκείσζεο χςνπο €796 εθ. ζην δ‟ ηξίκελν ηνπ 2011 σο ζπλέπεηα ησλ
ζπλερηδφκελσλ δπζκελψλ καθξννηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ Διιάδα, απνηέιεζκα αλάζεζεο ζε
αλεμάξηεην εμεηδηθεπκέλν νίθν ηεο αλαζεψξεζεο ηεο ινγηζηηθήο ππεξαμίαο (Goodwill) πνπ πξνέθπςε απφ ηελ ηξηπιή
ζπγρψλεπζε ησλ ηξαπεδψλ Δγλαηία Σξάπεδα, Marfin Financial Group θαη Λατθήο Κππξηαθήο Σξάπεδαο ην 2006.
εκεηψλεηαη φηη ε απνκείσζε ηεο ππεξαμίαο δελ έρεη θακία επίπησζε ζηα επνπηηθά θεθάιαηα, ζχκθσλα κε ηηο θαλνληζηηθέο
ξπζκίζεηο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εθηηκά φηη ν κηινο παξακέλεη ζε ζέζε λα ρεηξηζηεί ηθαλνπνηεηηθά ηηο ζεκαληηθέο καθξννηθνλνκηθέο,
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη άιιεο ζνβαξέο αβεβαηφηεηεο πνπ έρνπλ πξνθχςεη ζηνπο γεσγξαθηθνχο ρψξνπο δξαζηεξηνπνίεζεο
ηεο Σξάπεδαο, θαη θπξίσο ζηελ Διιάδα, φπνπ έρεη θιηκαθσζεί ε θξίζε ηνπ Διιεληθνχ δεκνζίνπ ρξένπο, έρνπλ απμεζεί
ζεκαληηθά νη πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο ελψ έρεη πξνθχςεη κεγάιε απνκείσζε ηεο ινγηζηηθήο ππεξαμίαο. Οη
ζηξαηεγηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Οκίινπ είλαη νη αθφινπζεο:
 Ζ δηαηήξεζε θαη ε δηαζθάιηζε ηεο απαηηνπκέλεο ξεπζηφηεηαο.
 Ζ ζπκκφξθσζε κε ηνπο απαηηνχκελνπο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο.
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 Ζ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθήο απνδνηηθφηεηαο, κε θχξην άμνλα ηελ ζπγθξάηεζε εμφδσλ αιιά θαη ηελ κεγηζηνπνίεζε
εζφδσλ, φια ζε πιαίζην απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ησλ εκπιεθφκελσλ θηλδχλσλ.
 Ζ δεκηνπξγία πιαηζίνπ γηα επίηεπμε ηθαλνπνηεηηθήο επαλαιακβαλφκελεο θεξδνθνξίαο.
Αλαθνξηθά κε ηελ θεθαιαηαθή βάζε, πξνηεξαηφηεηα ζηελ παξνχζα θάζε είλαη ε ζπκκφξθσζε κε ηνπο απαηηνχκελνπο
δείθηεο ζχκθσλα κε ηελ άζθεζε ηεο Δπξσπατθήο Αξρήο Σξαπεδψλ κέζσ ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ θεθαιαηαθήο
ελίζρπζεο πνπ ππνβιήζεθε ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ, πνπ πεξηιακβάλεη, πέξαλ απφ ηελ άληιεζε θεθαιαίσλ
κέζσ έθδνζεο Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο θαη πξνηάζεηο αληαιιαγήο πθηζηάκελσλ αμηψλ, ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε
ζηαζκηζκέλσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ απνζεκαηηθψλ κε θέξδε. Παξάιιεια, ε Σξάπεδα ζηνρεχεη ζηελ
ζπκκφξθσζε κε ηηο απζηεξφηεξεο επνπηηθέο απαηηήζεηο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ, ζηελ ίδηα βάζε κέηξσλ, ζε
εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα.
εκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε επηζηνιή πνπ έιαβε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζηηο 27 Απξηιίνπ
2012, ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία επηβεβαίσζε ηελ δέζκεπζή ηεο γηα παξαρψξεζε ηεο αλαγθαίαο ζηήξημεο πξνο ηελ Σξάπεδα
γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ξεπζηφηεηαο, θεξεγγπφηεηαο θαη θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ψζηε ε Σξάπεδα λα ζπλερίζεη
λα ιεηηνπξγεί σο δξψζα ιεηηνπξγηθή επηρείξεζε.
Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη απφ ηα άξζξα 6, 7 θαη 14 ησλ πεξί ηεο Γηαρείξηζεο
Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Κξίζεσλ Νφκσλ ηνπ 2011 θαη 2012, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ θαη κε ηε
ζχκθσλε γλψκε απηήο, εμέδσζε ηo πεξί ηεο Αλαδνρήο ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο ηεο Cyprus Popular Bank Public Co
Ltd Γηάηαγκα ηνπ 2012. θνπφο ηνπ Γηαηάγκαηνο είλαη ε, ηεξνπκέλσλ ηπρφλ απαηηήζεσλ ήζειε ζέζεη ε Δπξσπατθή
Δπηηξνπή, πινπνίεζε ηεο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 17εο Μαΐνπ 2012, γηα ηελ αλαδνρή ησλ Γηθαησκάησλ
Πξνηίκεζεο ηεο έθδνζεο θεθαιαίνπ χςνπο ελφο δηζεθαηνκκπξίνπ νθηαθφζησλ εθαηνκκπξίσλ επξψ (€1.800.000.000) απφ
ηελ Σξάπεδα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο βάζεο ηεο. Οη ζεκαληηθνί φξνη ηεο αλαδνρήο παξνπζηάδνληαη ζηελ Δλφηεηα
5.3.2.
Σνλίδεηαη φηη ε δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ ηνπ Οκίινπ ζα γίλεηαη εληφο ησλ πιαηζίσλ ηνπ Γηαηάγκαηνο, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ
Δλφηεηα 7 ("Κξαηηθή ηήξημε").
4.7.3

ηξαηεγηθή Οκίινπ

Δίλαη βέβαην φηη ε δηαδξνµή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2012, ζα είλαη παξφµνηα µε απηή ηνπ 2011. Ζ αιιαγή ζην εµεξνινγηαθφ
έηνο, δελ επηθέξεη αιιαγέο ζηηο επηθξαηνχζεο νηθνλνµηθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο. Οη µαθξννηθνλνµηθέο αλεζπρίεο θαη ε
αβεβαηφηεηα εμαθνινπζνχλ λα θπξηαξρνχλ φρη µφλν ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν αιιά θαη επξχηεξα ζηελ Δπξψπε.
ηελ Κχπξν, ηελ ήπηα ζπξξίθλσζε ηνπ ΑΔΠ ην 2009, αθνινχζεζε µηα µέηξηα αλάθαµςε ην 2010, µε ην ΑΔΠ λα απμάλεηαη
θαηά 1,1%. Ζ αλάθαµςε ζπλερίζηεθε θαη ζην πξψην εμάµελν ηνπ 2011, αιιά ζηαµάηεζε ζην δεχηεξν εμάµελν µε ην ξπζµφ
αλάπηπμεο ηνπ ΑΔΠ λα είλαη αξλεηηθφο θαηά ην ηξίην ηξίµελν ηνπ έηνπο. Ζ επηδείλσζε ησλ νηθνλνµηθψλ ζπλζεθψλ θαηά ην
δεχηεξν εμάµελν ηνπ 2011 νθείιεηαη ζηηο εμειίμεηο ζηνπο δεπηεξνγελείο ηνµείο ηεο νηθνλνµίαο, ζην εµπφξην θαη ηηο
µεηαθνξέο. Ο ηνπξηζµφο, φπσο θαη ν ηξαπεδηθφο θαη επηρεηξεκαηηθφο ηνµέαο ζπλέρηζαλ λα αλαπηχζζνληαη. Ζ νηθνλνµηθή
δξαζηεξηφηεηα επεξεάζηεθε αξλεηηθά απφ ηελ θαηαζηξνθή ηνπ κεγαιχηεξνπ ζηαζµνχ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο
ρψξαο, ηελ επηδείλσζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, ηδίσο ζε ζρέζε µε ηελ ζπλερηδφµελε θξίζε ρξένπο ζηελ Διιάδα,
αιιά θαη ησλ απζηεξφηεξσλ νηθνλνκηθψλ θαη δεκνζηνλνκηθψλ ζπλζεθψλ. πλνιηθά γηα ην 2011, ν ξπζµφο αλάπηπμεο ηνπ
ΑΔΠ αλήιζε ζην 0,5%. Γηα ην 2012 ε Κππξηαθή νηθνλνκία αλακέλεηαη λα ζπξξηθλσζεί θαηά -0,5% ζχκθσλα κε ηηο
εθηηκήζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηνπ Φεβξνπαξίνπ 2012, ελψ ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν ζηελ έθζεζή ηνπ «World
Economic Outlook», Απξίιηνο 2012, πξνβιέπεη ζπξξίθλσζε ηνπ ΑΔΠ θαηά 1,2% ην 2012.
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Ζ θιηµάθσζε ηεο θξίζεο ηνπ Διιεληθνχ δεµφζηνπ ρξένπο θαη ηα δξαζηηθά µέηξα ιηηφηεηαο πνπ έρνπλ εθαξµνζηεί ζηε ρψξα,
πξνθάιεζαλ ζεµαληηθή επηδείλσζε ζε φινπο ηνπο ηνµείο ηεο Διιεληθήο νηθνλνµίαο µε απνηέιεζµα λα θαηαζηεί αλαγθαία ε
ελίζρπζε ηεο ζπλεηήο πνιηηηθήο πξνβιέςεσλ πνπ ήδε εθαξµφδεη ε Σξάπεδα.
Χο απνηέιεζµα, νη πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο γηα ην νηθνλνµηθφ έηνο 2011, θπξίσο γηα ην ραξηνθπιάθην ηεο
Διιάδνο, είλαη απμεµέλεο ζε ζρέζε µε ην πξνεγνχµελν έηνο θαηά 332,5% ζε επίπεδν Οµίινπ θαη θαη΄ επέθηαζε, ε
ππεξαμία (goodwill) ζε ζρέζε µε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οµίινπ ζηελ Διιάδα έρεη επεξεαζηεί αξλεηηθά, αληηθαηνπηξίδνληαο
έηζη ηηο αλσηέξσ εμειίμεηο. Αμίδεη λα ζεµεησζεί φηη ζχµθσλα µε ηνπο θαλνληζµνχο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Κχπξνπ, ε
ππεξαμία έρεη ήδε αθαηξεζεί απφ ηελ θεθαιαηαθή βάζε ηνπ Οµίινπ θαη σο εθ ηνχηνπ, νπνηαδήπνηε απνµείσζε ηεο
ππεξαμίαο δελ επεξεάδεη ηα πθηζηάµελα επνπηηθά θεθάιαηα ηνπ Οµίινπ.
Χο αληηζηάζµηζµα ησλ επηπηψζεσλ ζηελ θεξδνθνξία, ε Σξάπεδα έρεη εθαξµφζεη απφ ην 2012, ηδηαίηεξα απμεµέλνπο
ειέγρνπο ζε ζρέζε µε ηα έμνδα, ελψ ζρεδηάδεη θαη ηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ ζε φιεο ηηο γεσγξαθηθέο
πεξηνρέο. Πην ζπγθεθξηµέλα, ην ζρέδην αλαδηνξγάλσζεο ηνπ δηθηχνπ πεξηιακβάλεη ηε ζπγρψλεπζε 10 ππνθαηαζηεκάησλ
ζηελ Κχπξν θαη πεξίπνπ 25 µε 30 ζηελ Διιάδα επί ζπλφινπ 116 θαη 175 αληίζηνηρα. ζνλ αθνξά ζηελ παξνπζία ηνπ
Οµίινπ ζην εμσηεξηθφ, ν αξηζµφο ησλ ππνθαηαζηεµάησλ ζα µείλεη αµεηάβιεηνο, µε ζηφρν ηελ αχμεζε θεξδνθνξίαο ηνπ
ππάξρνληνο δηθηχνπ. Σαπηφρξνλα, ε Γηνίθεζε ηνπ Οµίινπ έρεη ήδε ζπµθσλήζεη µε ηνπο εξγαδνµέλνπο ζηελ Κχπξν λέα
ζπιινγηθή ζχµβαζε πνπ πξνβιέπεη πάγσµα ησλ µηζζψλ γηα ηα επφµελα 2 ρξφληα. Αληίζηνηρα, ζηελ Διιάδα ε Γηνίθεζε ζα
πξνρσξήζεη ζε επαλεμέηαζε ησλ µηζζψλ θαη ησλ παξνρψλ θπξίσο ζηα πςειφβαζµα ζηειέρε. Ζ εθαξµνγή ηνπ ζρεδίνπ γηα
ην 2012 αλαµέλεηαη λα απνθέξεη ζεµαληηθφ εμνξζνινγηζµφ ησλ εμφδσλ θαη ζεµαληηθέο ζπλέξγηεο θαη εμνηθνλνµήζεηο, ελψ
παξάιιεια ζα δψζεη ηελ επθαηξία ζηνλ µηιν λα επσθειεζεί απφ ηελ αλάπηπμε ηεο Διιεληθήο Οηθνλνµίαο µειινληηθά.
Παξάιιεια µε ηηο επηηαρπλφµελεο ελέξγεηεο πεξηνξηζµνχ ησλ εμφδσλ θαη αλαδηνξγάλσζεο ηνπ δηεζλνχο δηθηχνπ ηεο, ε
Σξάπεδα επαλεζηηάδεη ζηελ Κππξηαθή αγνξά φπνπ δηαζέηεη εγεηηθή, εδξαησµέλε παξνπζία θαη ηζρπξή εηαηξηθή αμία.
Οη θχξηνη επηρεηξεµαηηθνί ηνµείο ηνπ Οµίινπ, φπσο απηνί ησλ Γηεζλψλ Γξαζηεξηνηήησλ, ηεο Ληαληθήο Σξαπεδηθήο θαη ησλ
Μηθξνµεζαίσλ θαη Μεγάισλ Δµπνξηθψλ Δπηρεηξήζεσλ, ζπλερίδνπλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηαζεξή θεξδνθνξία, ελψ αλαµέλεηαη
λα εληζρπζνχλ πεξαηηέξσ θαη απφ ηηο ζεµαληηθέο πξννπηηθέο πνπ δεµηνπξγνχληαη απφ ηα επηβεβαησµέλα απνζέµαηα
πδξνγνλαλζξάθσλ, θαζψο θαη ηελ ειθπζηηθή επθαηξία λα θαηαζηεί ε Κχπξνο έλαο πεξηθεξεηαθφο ελεξγεηαθφο θφµβνο θαη
ελαιιαθηηθφ θαλάιη παξνρήο ελέξγεηαο ζηηο ππφινηπεο Δπξσπατθέο ρψξεο.
Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ Οµίινπ βαζίδεηαη ζηνπο αθφινπζνπο 5 ππιψλεο:
1.

Γηαζθάιηζε θαη ελίζρπζε ηεο ηξαπεδηθήο παξνπζίαο ηνπ Οµίινπ ζηελ Κχπξν:

Ζ Σξάπεδα δηαζέηεη εδξαησµέλε θαη ζηαζεξή παξνπζία ζηελ αγνξά ηεο Κχπξνπ, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειή
ζπγθέληξσζε θαη θεξδνθνξία θαη θαηά ζπλέπεηα, είλαη ζσζηά ηνπνζεηεκέλε γηα λα αμηνπνηήζεη έλα ζεµαληηθφ µεξίδην ησλ
απμεµέλσλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ πνπ ζπλδένληαη µε ηελ νηθνλνµηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Ζ Γηνίθεζε ζεσξεί ηδηαίηεξα
ειθπζηηθέο ηηο επθαηξίεο πνπ πξνθχπηνπλ ζηνπο ηνµείο ησλ δαλείσλ γηα θαηνηθίεο, ηα έξγα ππνδνµήο, θαζψο θαη ηελ
νηθηζηηθή αλάπηπμε πςειψλ πξνδηαγξαθψλ. ην πιαίζην ηεο ελδπλάµσζεο ηεο Δηαηξείαο σο Κππξηαθήο νληφηεηαο, ζηηο 2
Απξηιίνπ 2012 ε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ελέθξηλε ηελ αιιαγή ηνπ νλφµαηνο ηεο Σξάπεδαο ζε Cyprus Popular Bank
Public Co Ltd.

2.

Δπέθηαζε ησλ εξγαζηψλ ηεο Γηεζλνχο Σξαπεδηθήο (IBB):

Οη αλαπηπζζφµελεο εξγαζίεο ηνπ Σµήµαηνο Γηεζλνχο Σξαπεδηθήο θαηέρνπλ ηζρπξή ζέζε ζηελ αγνξά, θαζψο ε δήηεζε γηα
δηεζλείο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο έρεη απμεζεί, θπξίσο ιφγσ ηεο ελ εμειίμεη ελζσµάησζεο ησλ θχξησλ αλαπηπζζφµελσλ
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αγνξψλ ζηε δηεζλή νηθνλνµία. Ζ ηζρπξή ζέζε ηνπ Οµίινπ ζηνλ ηνµέα ηεο Γηεζλνχο Σξαπεδηθήο, ην µέγεζνο απηήο ηεο
αγνξάο θαη ε δπλαηφηεηα επίηεπμεο πεξαηηέξσ θεξδνθνξίαο, σζνχλ ηε Γηνίθεζε ζε επηπξφζζεηεο επελδχζεηο ζην
ζπγθεθξηµέλν ηνµέα, θαζψο ε ελίζρπζε ησλ δπλεηηθψλ απνδφζεσλ µπνξεί λα επηηεπρζεί µε µηθξφ µέγεζνο επελδχζεσλ.

3.

Αμηνπνίεζε ηεο πειαηεηαθήο βάζεο ηεο Γηεζλνχο Σξαπεδηθήο, γηα ηελ εμαζθάιηζε πςειφηεξεο πξνζηηζέµελεο
αμίαο:

Ζ Γηεζλήο Σξαπεδηθή ηνπ Οµίινπ, µε βάζε ηελ Κχπξν, θαζψο θαη ν ηνµέαο λαπηηιηαθψλ εξγαζηψλ, µε βάζε ηελ Διιάδα,
δίλνπλ ζηνλ µηιν άµεζε θαη ζπλερή πξφζβαζε ζε µηα αλαπηπζζφµελε θαη άθξσο ειθπζηηθή πειαηεηαθή βάζε, µε
ζεµαληηθέο δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζήο ηεο γηα ηελ επίηεπμε απμεµέλεο θεξδνθνξίαο ζε ηνµείο µε πςειφηεξε πξνζηηζέµελε
αμία. Ο µηινο ππνινγίδεη ζηελ αλάπηπμε µηαο νινθιεξσµέλεο πξνζθνξάο ππεξεζηψλ, πνπ ζα απεπζχλνληαη ζηελ ελ
ιφγσ πειαηεία θαη ζα πεξηιαµβάλεη, εθηφο ηεο πεξαηηέξσ επέθηαζεο ηεο πίζησζεο, ηε δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ θαη ηελ
πξνζθνξά πξντφλησλ θεθαιαηαγνξάο. Ζ πξνζθνξά ηεο παξαπάλσ δέζµεο ππεξεζηψλ, ζε ζπλδπαζµφ µε ηελ επηιεθηηθή
παξνπζία ηεο Σξάπεδαο ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, ζα επηηξέςεη ηε µεγηζηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ δηείζδπζεο ζηηο αγνξέο
ησλ ρσξψλ απηψλ θαη θαη‟ επέθηαζε ζηελ αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ηεο.

4.

Δλίζρπζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ Οµίινπ:

Ζ Σξάπεδα έρεη επεθηαζεί µέζσ ελφο ζπλδπαζµνχ νξγαληθήο αλάπηπμεο, θαζψο θαη µηαο ζεηξάο εμαγνξψλ θαη
ζπγρσλεχζεσλ. Παξά ηε ζεµαληηθή πξφνδν πνπ έρεη ζεµεησζεί µέρξη ζηηγµήο φζνλ αθνξά ζηελ ελνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ
ησλ πξφζθαηα απνθηεζέλησλ ηξαπεδηθψλ νξγαληζµψλ, ε δηνίθεζε πηζηεχεη φηη εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ ζεµαληηθέο
επθαηξίεο επζπγξάµµηζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ Οµίινπ, εληζρχνληαο πεξαηηέξσ ηελ απνηειεζµαηηθφηεηά ηνπ θαη µεηψλνληαο ηα
ιεηηνπξγηθά ηνπ θφζηε.
Σα ηειεπηαία δχν έηε, ε Σξάπεδα έρεη ζεµεηψζεη ζεµαληηθή πξφνδν πξνο ηε δεµηνπξγία εηαηξηθήο δνµήο, βαζηζµέλεο ζε
Οµηιηθέο δηεπζχλζεηο. Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία, πινπνηείηαη ζπγρξφλσο µε ζεµαληηθέο επελδχζεηο ζηνλ ηνµέα ηεο
Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ, µε ζθνπφ ηελ πιήξε πηνζέηεζε ελφο επηρεηξεζηαθνχ µνληέινπ επηθεληξσµέλνπ ζηνλ ηνµέα απηφ.

5.

Πξφζζεηε ελίζρπζε ησλ θεθαιαίσλ, γηα ζπµµφξθσζε µε ηηο λέεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο:

ε έλα ξαγδαία µεηαβαιιφµελν νηθνλνµηθφ πεξηβάιινλ θαη µε ηηο ζπδεηήζεηο λα βξίζθνληαη ζε εμέιημε γηα ηε ζπµµεηνρή ηνπ
ηδησηηθνχ ηνµέα (PSI+) ζην πιαίζην ηεο αλαδηάξζξσζεο ηνπ Διιεληθνχ δεµνζίνπ ρξένπο, νη επξσπατθέο ηξάπεδεο
θαινχληαη λα εθπνλήζνπλ ζρέδηα γηα ηελ θεθαιαηαθή ηνπο ελίζρπζε, µε ζηφρν ηε ζπµµφξθσζή ηνπο µε ηνλ απμεµέλν δείθηε
θχξησλ βαζηθψλ επνπηηθψλ θεθαιαίσλ (Core tier I) απφ ηηο 30 Ηνπλίνπ 2012.
H Σξάπεδα έρεη πξνρσξήζεη ζηε δεµηνπξγία ελφο νινθιεξσµέλνπ ζρεδίνπ θεθαιαηαθήο ελίζρπζεο ην νπνίν ήδε έρεη ιάβεη
ηελ έγθξηζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Κχπξνπ θαη ησλ αξµφδησλ επνπηηθψλ αξρψλ. Σν πξφγξαµµα ελίζρπζεο θεθαιαίσλ
ηνπ Οµίινπ πεξηιαµβάλεη ηξεηο βαζηθνχο άμνλεο, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα πξαγµαηνπνηεζεί ε ελίζρπζε ησλ θεθαιαίσλ. Πην
ζπγθεθξηµέλα, ην πιάλν πεξηιαµβάλεη:
 Μέρξη 1,8 δηζ. µε έθδνζε θνηλψλ µεηνρψλ, µέζσ έθδνζεο δηθαησµάησλ ππέξ ησλ µεηφρσλ ή θαη µέζσ ηδησηηθήο
ηνπνζέηεζεο.
 €600 εθ. πεξίπνπ απφ ηελ αληαιιαγή ζε θχξηα βαζηθά πξσηνβάζµηα θεθάιαηα µέξνπο ησλ αμηνγξάθσλ θεθαιαίνπ θαη
δεπηεξνβάζµηνπ θεθαιαίνπ ζπλνιηθνχ χςνπο €1,15 δηζ..
 €400 εθ. πεξίπνπ, µέζσ ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ζηαζµηζµέλνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ Οµίινπ, ζπµπεξηιαµβαλνµέλεο ηεο
απνεπέλδπζεο απφ µε θχξηεο επελδχζεηο. Πνζνζηφ 20% ηνπ ζηφρνπ έρεη ήδε επηηεπρζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
ηειεπηαίσλ δχν µελψλ.
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Ζ επηηπρήο νινθιήξσζε ηνπ Πξνγξάµµαηνο Κεθαιαηαθήο Δλίζρπζεο, πνπ αλαµέλεηαη λα νινθιεξσζεί ηνλ Ηνχλην 2012, ζα
θαηαζηήζεη ηελ θεθαιαηαθή ζέζε ηνπ Οµίινπ ζχµθσλε µε ηηο ξπζµηζηηθέο θαη επνπηηθέο απαηηήζεηο ηφζν ηεο Κχπξνπ φζν
θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
εκεηψλεηαη φηη ε έθδνζε ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο είλαη πιήξσο εμαζθαιηζκέλε απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία, φπσο
πξνβιέπεηαη απφ ην Γηάηαγκα.
Ζ δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ ηνπ Οκίινπ ζα γίλεηαη εληφο ησλ πιαηζίσλ ηνπ Γηαηάγκαηνο, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Δλφηεηα 7
("Κξαηηθή ηήξημε").
Με βάζε ην άξζξν 10 (ρέδην Αλαδηάξζξσζεο) ηνπ Γηαηάγκαηνο ζα θαηαξηηζηεί θαη εθαξκνζηεί ζρέδην αλαδηάξζξσζεο ζην
νπνίν πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα κέηξα ηα νπνία ε Σξάπεδα πξνηίζεηαη λα ιάβεη, πξνο επίηεπμε, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ,
ηεο δηαζθάιηζεο θαη ηεο ελίζρπζεο ηεο θεξεγγπφηεηαο ηεο, κέζσ ηεο πεξαηηέξσ αχμεζεο θεθαιαίνπ ή/θαη απνθαηάζηαζεο
ή ελίζρπζεο ηεο θεξδνθνξίαο ηεο, ηεο κείσζεο εμφδσλ ή θαη θηλδχλσλ, ηεο ζηήξημεο απφ άιιεο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ ή
άιισο πσο, πνπ ζα πεξηιάβεη κεηαμχ άιισλ πξφλνηεο γηα κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθψλ θφζησλ θαη ησλ απνδνρψλ θαη
σθειεκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ.
Με βάζε ην άξζξν 11(12) (ξνη θαη Πξνυπνζέζεηο) ηνπ Γηαηάγκαηνο, ε Σξάπεδα νθείιεη λα κελ αζθεί επηζεηηθέο εκπνξηθέο
ζηξαηεγηθέο πεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαθήκηζεο ηεο ζηήξημεο πνπ ιακβάλεη, ζε βάξνο ησλ αληαγσληζηψλ ηεο πνπ δελ
ηπγράλνπλ παξφκνηαο ζηήξημεο, νχησο ψζηε λα απνθεχγνληαη αδηθαηνιφγεηεο ζηξεβιψζεηο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο
αγνξάο. Δηδηθά ν κέζνο εηήζηνο ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο Σξάπεδαο, δελ ζα ππεξβαίλεη ην 12,4% (κέζνο
εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ κεγέζνπο ησλ ηζνινγηζκψλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα ζηε Γεκνθξαηία θαηά ηελ πεξίνδν
δέθα εηψλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο ζέζεο ζε ηζρχ ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο).

4.8

Κπξηφηεξεο Δπελδχζεηο

Παξαηίζεληαη πην θάησ, πιεξνθνξίεο θαζψο θαη ε θίλεζε ζηνπο ζρεηηθνχο ινγαξηαζκνχο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
πξνζζεθψλ αλά έηνο, αλαθνξηθά κε ηηο θπξηφηεξεο επελδχζεηο ηεο Σξάπεδαο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο αθφινπζεο
θαηεγνξίεο ηνπ ελνπνηεκέλνπ ηζνινγηζκνχ:


Αθίλεηα θαη εμνπιηζκφο,



Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα,



Δπελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο,



Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε,



Υξεσζηηθνί ηίηινη δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ,



Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θξαηνχληαη κέρξη ηε ιήμε,



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

Δπίζεο, παξαηίζεληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πην θάησ:


Δπελδχζεηο ζε εμέιημε,



Δπελδχζεηο γηα ηηο νπνίεο έρεη ιεθζεί δέζκεπζε απφ ηελ Σξάπεδα,



Απφθηεζε επηρεηξήζεσλ, πψιεζε επηρεηξήζεσλ θαη επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο.

εκεηψλεηαη φηη, νη πιεξνθνξίεο πνπ παξαηίζεληαη γηα ηηο θπξηφηεξεο επελδχζεηο γηα ηα έηε 2009, 2010 θαη 2011 είλαη κε
βάζε ηηο εηήζηεο ειεγκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηα έηε 2009, 2010 θαη 2011. Μέρξη ηελ εκεξνκελία
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ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ δελ έρεη πξνθχςεη νπζηψδεο κεηαβνιή ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξαηίζεληαη ζρεηηθά κε
ηηο θπξηφηεξεο επελδχζεηο.
Σνλίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ελεξγνπνηεζεί ε αλαδνρή ηεο έθδνζεο Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο γηα ζεκαληηθφ πνζφ, ζα
πξνθχςεη αλάινγε επέλδπζε ζε ρξεφγξαθα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο.

4.8.1

Αθίλεηα θαη Δμνπιηζκφο

ηνλ πην θάησ πίλαθα, παξαηίζεληαη ζηνηρεία γηα ηα αθίλεηα θαη εμνπιηζκφ ηνπ Οκίινπ γηα ηα έηε 2009, 2010 θαη 2011
ζχκθσλα κε ηηο εηήζηεο ειεγκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηα ππφ αλαθνξά έηε. Μέρξη ηελ εκεξνκελία
ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ δελ έρεη πξνθχςεη νπζηψδεο κεηαβνιή ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξαηίζεληαη ζρεηηθά κε
ηηο επελδχζεηο γηα αθίλεηα θαη εμνπιηζκφ.

Καζαξή ινγηζηηθή αμία ζηελ αξρή ηνπ έηνπο/πεξηφδνπ

ΔΛΔΓΜΔΝΑ
31.12.2011
€ ‘000

ΔΛΔΓΜΔΝΑ
31.12.2010
€ ‘000

ΔΛΔΓΜΔΝΑ
31.12.2009
€ ‘000

291.202

294.455

274.858

-

-

13.672

(2.418)

(6.967)

-

Αθίλεηα θαη εμνπιηζκφο απφ:
Απφθηεζε επηρεηξήζεσλ
Πψιεζε επηρεηξήζεσλ

-

-

(2.764)

Μεηαθνξά ζηελ θαηεγνξία «Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία»

(2.206)

(1.228)

(3.247)

Πξνζζήθεο

30.486

31.818

42.657

Πσιήζεηο

(1.139)

(1.107)

(5.447)

(423)

11

(57)

(24.619)

(25.509)

(25.271)

Μεηαθνξά ζηελ θαηεγνξία «Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα»

Δπαλεθηίκεζε αθηλήησλ
πλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο
Με ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Καζαξή ινγηζηηθή αμία ζην ηέινο ηνπ έηνπο

-

-

-

349

(271)

54

291.232

291.202

294.455

Οη επελδχζεηο ηνπ Οκίινπ ζε αθίλεηα θαη εμνπιηζκφ ζρεηίδνληαη, θπξίσο, κε ηελ αλάπηπμε ηεο ππνδνκήο ηνπ θαη ηελ
επέθηαζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ.
4.8.2

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα

Παξαηίζεληαη παξαθάησ, πιεξνθνξίεο γηα ηηο επελδχζεηο ζε αθίλεηα γηα ηα έηε 2009, 2010 θαη 2011 ζχκθσλα κε ηηο εηήζηεο
ειεγκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηα ππφ αλαθνξά έηε. Απφ ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 κέρξη ηελ
εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ δελ έρεη πξνθχςεη νπζηψδεο κεηαβνιή ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ
παξαηίζεληαη ζρεηηθά κε ηηο επελδχζεηο ζε αθίλεηα.
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ΔΛΔΓΜΔΝΑ
31.12.2011
€ ‘000

ΔΛΔΓΜΔΝΑ
31.12.2010
€ ‘000

ΔΛΔΓΜΔΝΑ
31.12.2009
€ ‘000

68.322

57.626

42.819

Απφθηεζε επηρεηξήζεσλ

-

-

3.246

Πψιεζε επηρεηξήζεσλ

-

-

-

20.879

13.257

8.219

(447)

(928)

(709)

(49.616)

-

1.147

-

-

2.764

(1.042)

(1.669)

121

-

-

-

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

Πξνζζήθεο
Πσιήζεηο
Μεηαθνξά απφ ηελ θαηεγνξία «Με ηξερνχκελα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη πξνο πψιεζε»
Μεηαθνξά απφ ηελ θαηεγνξία «Αθίλεηα θαη εμνπιηζκφο»
Κέξδνο δίθαηεο αμίαο:
πλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο
Με ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Καζαξή ινγηζηηθή αμία ζην ηέινο ηνπ έηνπο

4.8.3

(37)

36

19

38.056

68.322

57.626

Δπελδχζεηο ζε πλδεδεκέλεο Δηαηξείεο

Παξαηίζεληαη παξαθάησ πιεξνθνξίεο γηα ηηο επελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ γηα ηα έηε 2009, 2010 θαη
2011 ζχκθσλα κε ηηο εηήζηεο ειεγκέλεο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηα ππφ αλαθνξά έηε. Μέρξη ηελ
εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ δελ έρεη πξνθχςεη νπζηψδεο κεηαβνιή ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ
παξαηίζεληαη ζρεηηθά κε ηηο επελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο.

ΔΛΔΓΜΔΝΑ

ΔΛΔΓΜΔΝΑ

ΔΛΔΓΜΔΝΑ

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2009

€ ‘000

€ ‘000

€ ‘000

113.600

113.071

99.473

9.774

14.177

18.014

(6.736)

(12.829)

(4.739)

(809)

(872)

(273)

-

-

-

(88)

53

596

-

-

-

115.741

113.600

113.071

Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ
Μεξίδην θέξδνπο κεηά ηε θνξνινγία
Μέξηζκα απφ ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Μεηαθνξά ιφγσ πψιεζεο αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ
Μεξίδην απνζεκαηηθψλ δίθαηεο αμίαο
Μεηαθνξά ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο
πψιεζε ιφγσ απψιεηαο ηεο ζεκαληηθήο επηξξνήο
Τπφινηπν 31 Γεθεκβξίνπ

Οη επελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο αθνξνχλ 30% ζπκκεηνρή (2010: 30%) ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο JCC Payment
Systems Ltd, 30% ζπκκεηνρή (2010: 30%) ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Aris Capital Management LLC θαη 49,9% ζπκκεηνρή
(2010: 49,9%) ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο CNP Marfin Insurance Holdings Ltd.
Ζ CNP Marfin Insurance Holdings Ltd θαηέρεη ην 100% ησλ Laiki Cyprialife Ltd, Λατθή Αζθαιηζηηθή Ληδ, Marfin Life S.A. θαη
Marfin Brokers S.A..

4.8.4

Υξεκαηννηθνλνκηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία Γηαζέζηκα Πξνο Πψιεζε

Παξαηίζεληαη πην θάησ, πιεξνθνξίεο γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ηνπ Οκίινπ
γηα ηα έηε 2009, 2010 θαη 2011 ζχκθσλα κε ηηο εηήζηεο ειεγκέλεο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηα ππφ
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αλαθνξά έηε.
ΔΛΔΓΜΔΝΑ

ΔΛΔΓΜΔΝΑ

31.12.2011

31.12.2010

ΔΛΔΓΜΔΝΑ
31.12.2009

€ ‘000

€ ‘000

€ ‘000

1.791.205

2.278.411

3.564.893

2.278.411

3.564.893

3.606.173

Απφθηεζε επηρεηξήζεσλ

-

-

961

Πψιεζε επηρεηξήζεσλ

-

-

-

-

-

-

18.579

-

-

1.223

7.295

-

Δπελδχζεηο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Κίλεζε γηα ην έηνο:
Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε απφ:

Μεηαθνξά απφ επελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο ιφγσ απψιεηαο ηεο
ζεκαληηθήο επηξξνήο
Μεηαθνξά ζπγαηξηθήο ιφγσ κείσζεο ζπκκεηνρήο
Μεηαθνξά απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ
απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ
Μεηαθνξά ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θξαηνχληαη
κέρξη ηε ιήμε
Μεηαθνξά ζηνπο ρξεσζηηθνχο ηίηινπο δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ
Πξνζζήθεο
Δμνθιήζεηο θαη πσιήζεηο

118.667

-

-

-

(228.536)

(1.428.349)

1.102.945

1.115.721

4.201.894

(1.410.056)

(2.094.600)

(2.960.600)

(340.463)

(131.710)

120.625

Δπαλεθηίκεζε πεξηφδνπ/έηνπο
Απφζβεζε δηαθνξάο ππέξ ην άξηην / ππφ ην άξηην

12.861

22.079

39.185

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο

9.038

23.269

(14.996)

Τπφινηπν 31 Γεθεκβξίνπ

1.791.205

2.278.411

3.564.893

Απφ ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 κέρξη ηηο 31 Μαξηίνπ 2012, νη ζπλνιηθέο επελδχζεηο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε έρνπλ κεησζεί απφ €1.791 εθ. ζε €1.205 εθ..
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε πεξηιακβάλνπλ επελδχζεηο ζε ρξεφγξαθα χςνπο
€1.186.200.000 (2010: €613.495.000) πνπ έρνπλ ελερπξηαζηεί ζε ζρέζε κε ρξεκαηνδφηεζε πνπ έρεη ρνξεγεζεί απφ
Κεληξηθέο Σξάπεδεο.

4.8.5

Υξεκαηννηθνλνκηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ

Παξαηίζεληαη πην θάησ, πιεξνθνξίεο γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία
κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Οκίινπ γηα ηα έηε 2009, 2010 θαη 2011 ζχκθσλα κε ηηο εηήζηεο ειεγκέλεο ελνπνηεκέλεο
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηα ππφ αλαθνξά έηε.

ΔΛΔΓΜΔΝΑ
31.12.2011

ΔΛΔΓΜΔΝΑ
31.12.2010

ΔΛΔΓΜΔΝΑ
31.12.2009

€ ‘000

€ ‘000

€ ‘000

Δπελδχζεηο ζε ρξεφγξαθα

9.610

8.385

36.970

Δπελδχζεηο ζε θξαηηθά ρξεφγξαθα θαη γξακκάηηα δεκνζίνπ

7.908

29.219

4.024

87.805

97.113

122.901

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα κε ζεηηθή δίθαηε αμία

129.182

94.619

74.540

Καζαξή ινγηζηηθή αμία ζην ηέινο ηνπ έηνπο

234.505

229.336

238.435

Δπελδχζεηο ζε κεηνρέο θαη ηακεία
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Απφ ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 κέρξη ηηο 31 Μαξηίνπ 2012, ππήξμαλ νη αθφινπζεο κεηαβνιέο:
-

Μείσζε ζηηο επελδχζεηο ζε ρξεφγξαθα απφ € 9,6 εθ. ζε €4,6 εθ.

-

Μείσζε ζε επελδχζεηο ζε θξαηηθά ρξεφγξαθα θαη γξακκάηηα δεκνζίνπ απφ € 7,9 εθ. ζε €0,1 εθ.

-

Μείσζε ζε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα κε ζεηηθή δίθαηε αμία απφ €129,2 εθ. ζε €92,2 εθ.

4.8.6

Υξεσζηηθνί ηίηινη δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ

Σν 2008 ν κηινο πηνζέηεζε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΛΠ 39 θαη ΓΠΥΑ 7 «Δπαλαηαμηλφκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ
Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ» θαη επαλαηαμηλφκεζε επελδχζεηο ζε ρξεφγξαθα πξνο εκπνξία θαη δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ζε
ρξεσζηηθνχο ηίηινπο δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ. χκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ ΓΛΠ 39, ν κηινο
πξνζδηφξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα ηα νπνία ηελ 1 Ηνπιίνπ 2008 δελ ππήξρε πξφζεζε λα ηα
εκπνξεχεηαη ή λα ηα πσιήζεη ζην άκεζν κέιινλ θαη ηα νπνία πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα επαλαηαμηλφκεζεο. Ζ
επαλαηαμηλφκεζε έγηλε κε ηζρχ απφ 1 Ηνπιίνπ 2008, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ ΓΛΠ 39 ζηε δίθαηε αμία
ησλ επελδχζεσλ ηελ εκεξνκελία απηή. Σν 2009 θαη 2010 ν κηινο δηελήξγεζε επηπξφζζεηεο επαλαηαμηλνκήζεηο
επελδχζεσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε ζε ρξεσζηηθνχο ηίηινπο δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ.
Παξαηίζεληαη πην θάησ, πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ρξεσζηηθνχο ηίηινπο δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ Οκίινπ γηα ηα έηε 2009,
2010 θαη 2011 ζχκθσλα κε ηηο εηήζηεο ειεγκέλεο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηα ππφ αλαθνξά έηε.
ΔΛΔΓΜΔΝΑ

ΔΛΔΓΜΔΝΑ

ΔΛΔΓΜΔΝΑ

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2009

€ ‘000

€ ‘000

€ ‘000

Δπελδχζεηο ζε ρξεφγξαθα

964.895

1.172.391

1.156.373

Δπελδχζεηο ζε θξαηηθά ρξεφγξαθα θαη ρξεφγξαθα δεκνζίνπ

804.290

2.788.397

2.238.695

1.769.185

3.960.788

3.395.068

130.373

90.536

2.255

1.638.812

3.870.252

3.392.813

1.769.185

3.960.788

3.395.068

3.960.788

3.395.068

938.295

-

-

-

-

-

-

-

228.536

1.428.349

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

39.931

28.264

(25.087)

Πξνζζήθεο

61.637

481.256

1.218.748

Δμνθιήζεηο

(304.660)

(197.117)

(190.126)

(7.672)

16.298

29.328

(1.985.233)

-

-

Απφζβεζε δηαθνξάο ππέξ ην άξηην/ππφ ην άξηην
Απνκείσζε ρξεσζηηθψλ ηίηισλ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο

4.394

8.483

(4.439)

Τπφινηπν 31 Γεθεκβξίνπ

1.769.185

3.960.788

3.395.068

Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ

-

-

-

Δπηβάξπλζε γηα ην έηνο

1.985.233

-

-

Τπφινηπν 31 Γεθεκβξίνπ

1.985.233

-

-

Πξφβιεςε γηα απνκείσζε
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Απφ ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 κέρξη ηηο 31 Μαξηίνπ 2012, νη ζπλνιηθέο επελδχζεηο ζε ρξεσζηηθνχο ηίηινπο δαλεηαθνχ
ραξηνθπιαθίνπ έρνπλ κεησζεί απφ €1.769 εθ. ζε €1.229 εθ.
Υξεσζηηθνί ηίηινη δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ χςνπο €1.661.002.000 (2010: €2.342.925.000) έρνπλ ελερπξηαζηεί ζε ζρέζε κε
ρξεκαηνδφηεζε πνπ έρεη ρνξεγεζεί απφ Κεληξηθέο Σξάπεδεο.

4.8.7

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θξαηνχληαη κέρξη ηε ιήμε

Παξαηίζεληαη πην θάησ, πιεξνθνξίεο γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Οκίινπ πνπ θξαηνχληαη κέρξη ηε
ιήμε γηα ηα έηε 2009, 2010 θαη 2011 ζχκθσλα κε ηηο εηήζηεο ειεγκέλεο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηα ππφ
αλαθνξά έηε. Απφ ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ δελ έρεη πξνθχςεη
νπζηψδεο κεηαβνιή ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξαηίζεληαη ζρεηηθά κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ
θξαηνχληαη κέρξη ηε ιήμε.
ΔΛΔΓΜΔΝΑ

ΔΛΔΓΜΔΝΑ

ΔΛΔΓΜΔΝΑ

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2009

€ ‘000

€ ‘000

€ ‘000

Δπελδχζεηο ζε ρξεφγξαθα

585.591

770.200

847.741

Δπελδχζεηο ζε θξαηηθά ρξεφγξαθα θαη γξακκάηηα δεκνζίνπ

303.864

709.846

533.589

889.455

1.480.046

1.381.330

Δηζεγκέλα ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ

167.039

97.176

246.710

Δηζεγκέλα ζε άιια Υξεκαηηζηήξηα

722.416

1.382.870

1.134.620

889.455

1.480.046

1.381.330

Σξερνχκελα

201.868

500.804

375.840

Με ηξερνχκελα

687.587

979.242

1.005.490

889.455

1.480.046

1.381.330

1.480.046

1.381.330

1.164.036

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

-

-

-

(101.695)

-

-

(118.667)

-

-

Πξνζζήθεο

376.799

1.358.538

1.140.813

Δμνθιήζεηο

(716.921)

(1.287.803)

(926.122)

11.303

9.653

(7.457)

(41.764)

(4.490)

-

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο

354

22.818

10.060

Τπφινηπν 31 Γεθεκβξίνπ

889.455

1.480.046

1.381.330

Πψιεζε επηρεηξήζεσλ
Μεηαθνξά απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο
πψιεζε

Απφζβεζε δηαθνξάο ππέξ ην άξηην/ππφ ην άξηην
Απνκείσζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ θξαηηνχληαη
κέρξη ηε ιήμε

Πξφβιεςε γηα απνκείσζε
Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ

4.490

-

-

Δπηβάξπλζε γηα ην έηνο

41.355

4.493

-

409

(3)

-

46.254

4.490

-

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Τπφινηπν 31 Γεθεκβξίνπ
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Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θξαηνχληαη κέρξη ηε ιήμε χςνπο €788.329.000 (2010: €1.001.241.000) έρνπλ
ελερπξηαζηεί ζε ζρέζε κε ρξεκαηνδφηεζε πνπ έρεη ρνξεγεζεί απφ Κεληξηθέο Σξάπεδεο.

4.8.8

Οκφινγα Διιεληθνχ Γεκνζίνπ

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, νη αξρεγνί Κξαηψλ ή Κπβεξλήζεσλ ηεο Δπξσδψλεο ζπκθψλεζαλ ηξία ζρέδηα ηα νπνία
αθνξνχζαλ ηελ εζεινληηθή αληηθαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ Οκνιφγσλ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ (ΟΔΓ) κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ
ηδησηηθνχ ηνκέα γηα ηελ πεξαηηέξσ ελδπλάκσζε ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ Διιεληθνχ δεκφζηνπ ρξένπο.
Σν πξψην ζρέδην πνπ πξνηάζεθε, είρε ζπκθσλεζεί ζηηο 21 Ηνπιίνπ 2011, ην νπνίν πεξηιάκβαλε ηελ εζεινληηθή αληαιιαγή
ησλ πθηζηάκελσλ ΟΔΓ κε λέα νκφινγα καθξχηεξεο δηάξθεηαο θαη κε δηαθνξνπνηεκέλα επηηφθηα. ηηο 26 Οθησβξίνπ 2011
ζπκθσλήζεθε έλα αλαζεσξεκέλν ζρέδην, ην νπνίν πξνζθαινχζε ηνπο ηδηψηεο επελδπηέο ΟΔΓ, ζε εζεινληηθή αληαιιαγή
ησλ πθηζηάκελσλ ΟΔΓ κε έθπησζε θαηά 50% ηεο νλνκαζηηθήο ηνπο αμίαο. ηηο 24 Φεβξνπαξίνπ 2012 ην Διιεληθφ Γεκφζην
αλαθνίλσζε ηελ ηειηθή ζπκθσλία θαη ηελ πξφζθιεζή ηνπ πξνο ηνπο θαηφρνπο ηίηισλ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ λα πξνζθέξνπλ
φινπο ηνπο ηίηινπο Διιεληθνχ Γεκνζίνπ πνπ θαηέρνπλ γηα αληαιιαγή κε λένπο ηίηινπο νκνιφγσλ, κε νκφινγα ζπλδεδεκέλα
κε ηελ πνξεία ηνπ Διιεληθνχ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο (ΑΔΠ) θαη βξαρπρξφληνπο ηίηινπο εθδνκέλνπο απφ ην
EFSF. πγθεθξηκέλα, κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο (ηνπ ζρεδίνπ εζεινληηθήο αληαιιαγήο ΟΔΓ - PSI+), ην Διιεληθφ
Γεκφζην θάιεζε ηνπο θαηφρνπο νπνηαζδήπνηε ζεηξάο εθδνκέλσλ ΟΔΓ λα αληαιιάμνπλ έθαζηνλ ηίηιν νλνκαζηηθήο αμίαο
€1.000 κε: (α) λένπο ηίηινπο πνπ ζα εθδψζεη ην Διιεληθφ Γεκφζην, νλνκαζηηθήο αμίαο ίζεο κε ην 31,5% ησλ ΟΔΓ θαη ζα
αληαιιαρζνχλ κε 20 λέα νκφινγα ιήμεο απφ ην 2023 έσο θαη ην 2042 θαη θιηκαθσηφ επηηφθην, (β) νκφινγα ζπλδεδεκέλα κε
ηελ πνξεία ηνπ Διιεληθνχ ΑΔΠ, ηα νπνία ζα εθδψζεη ην Διιεληθφ Γεκφζην θαη ζα πιεξψλνπλ επηηφθην έσο θαη 1% εηεζίσο
ηνπ νλνκαζηηθνχ πνζνχ ζε πεξίπησζε πνπ ην νλνκαζηηθφ ΑΔΠ ηεο Διιάδαο ππεξβαίλεη έλα πξνθαζνξηζκέλν αλψηαην
φξην, (γ) νκφινγα ζηαζεξνχ επηηνθίνπ πνπ ζα εθδψζεη ην EFSF ζε δχν ηζφπνζεο ζεηξέο, ιήμεο ελφο θαη δχν εηψλ
αληίζηνηρα, νλνκαζηηθήο αμίαο ίζεο κε ην 15% ησλ ΟΔΓ πνπ αληαιιάζζνληαη θαη (δ) έληνθα γξακκάηηα βξαρππξφζεζκεο
δηάξθεηαο (6 κελψλ κε κεδεληθφ ηνθνκεξίδην – zero coupon) ηνπ EFSF σο αληάιιαγκα γηα ηνπο κε απνπιεξσζέληεο ηφθνπο
έσο θαη ηηο 24 Φεβξνπαξίνπ 2012 ζηα ΟΔΓ πνπ ζα αληαιιαρζνχλ.
Μεηά απφ ηελ πξφβιεςε γηα απνκείσζε ησλ ΟΔΓ ζηα απνηειέζκαηα ηνπ 2011, σο απνηέιεζκα ηνπ πξνγξάκκαηνο
ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο (PSI+), ε ινγηζηηθή ηνπο αμία έρεη απνκεησζεί. Ζ ζπλνιηθή δηαγξαθή ησλ ΟΔΓ, ιφγσ ηνπ PSI+,
αλήιζε ζηα €2.331 εθ. αληηπξνζσπεχνληαο ην 76,4% ηεο νλνκαζηηθήο ηνπο αμίαο, ε νπνία πεξηιακβάλεη θαη ην ζρεηηθφ
θφζηνο αληηζηάζκηζεο ησλ ΟΔΓ κέρξη ηελ εκεξνκελία απνκείσζήο ηνπο, θαζψο θαη ηηο κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία
παξαγψγσλ αληηζηάζκηζεο ηνπ επηηνθηαθνχ ηνπο θηλδχλνπ.
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ε Σξάπεδα θαηείρε ΟΔΓ κε ζπλνιηθή νλνκαζηηθή αμία χςνπο €3.071 εθ. κε πεξίνδν ιήμεο θαη
ινγηζηηθή ηαμηλφκεζε σο αθνινχζσο:
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Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε
αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ
Υξεσζηηθνί ηίηινη δαλεηαθνχ
ραξηνθπιαθίνπ
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία πνπ θξαηνχληαη κέρξη ηε ιήμε
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε

Μέρξη
3 κήλεο
€ ‘000

Απφ 3
κήλεο
κέρξη 1
ρξφλν
€ ‘000

Απφ1
ρξφλν
κέρξη 2
ρξφληα
€ ‘000

Απφ 2
ρξφληα
κέρξη 5
ρξφληα
€ ‘000

Απφ 5
ρξφληα
κέρξη 10
ρξφληα
€ ‘000

Πάλσ
απφ 10
ρξφληα
€ ‘000

χλνιν
€ ‘000

12.397

99

265

4.498

420

1.811

19.490

6.000

10.000

1.399.500

455.063

614.933

94.476

2.579.972

-

-

18.570

30.000

-

20

48.590

198.755

26.628

11.850

10.000

80.250

95.471

422.954

217.152

36.727

1.430.185

499.561

695.603

191.778

3.071.006

Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο εμαξηάηαη απφ ηελ ηαμηλφκεζε ηνπ
νκνιφγνπ. Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ην θάζε ραξηνθπιάθην πεξηγξάθεηαη πην θάησ:
 ΟΔΓ ηαμηλνκεκέλα ζηελ θαηεγνξία Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε πνπ
απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία
Σα ΟΔΓ ηα νπνία ήηαλ ηαμηλνκεκέλα ζηελ θαηεγνξία ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε θαη
δηαπξαγκαηεχνληαλ ζε ελεξγή αγνξά απνηηκήζεθαλ ζε δίθαηε αμία κε ηηο αγνξαίεο ηηκέο πνπ ίζρπαλ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ
2011 (Δπίπεδν 1). ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δελ ππήξραλ δηαζέζηκεο ηηκέο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011, ε δίθαηε αμία
ππνινγίζηεθε κε βάζε ηηο ηηκέο πνπ ίζρπαλ γηα νκφινγα κε παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά (λφκηζκα, ιήμε, θνππφλη) θαη έγηλαλ νη
αλάινγεο αλαπξνζαξκνγέο (Δπίπεδν 2).
Ζ ζπλνιηθή δεκηά απνκείσζεο πνπ αλαγλσξίζηεθε ζηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ γηα ην έηνο
πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011, ήηαλ σο αθνινχζσο:

Αξρηθφ
θφζηνο

Γίθαηε αμία ζηηο
31 Γεθεκβξίνπ
2011

€ ‘000

Εεκηά
απνκείσζεο
€ ‘000

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε – Δπίπεδν 1

266.904

181.870

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε – Δπίπεδν 2

157.874

108.908

48.966

424.778

290.778

134.000

€ ‘000
85.034

 ΟΔΓ ζην ραξηνθπιάθην Υξεσζηηθψλ ηίηισλ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ θαη Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία πνπ θξαηνχληαη κέρξη ηε ιήμε επηκεηξνχκελα ζε απνζβεζκέλν θφζηνο
ε ζρέζε κε ην ραξηνθπιάθην ρξεσζηηθψλ ηίηισλ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
πνπ θξαηνχληαη κέρξη ηε ιήμε επηκεηξνχκελα ζε απνζβεζκέλν θφζηνο, ν κηινο έρεη ππνινγίζεη ηε δεκηά απνκείσζεο γηα
θάζε νκφινγν, σο ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ
αλαζεσξεκέλσλ εθηηκεκέλσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ν κηινο έρεη εμαζθήζεη ζεκαληηθή θξίζε. Ο κηινο έρεη ζεσξήζεη
φηη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ έρνπλ δηαθνξνπνηήζεη ζεκαληηθά ηε θχζε ηεο κεζφδνπ
αληηζηάζκηζεο πνπ αθνινπζεί ν κηινο, θαη ησλ ζπκβαηηθψλ δηθαησκάησλ επί ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ απφ ηα πθηζηάκελα
νκφινγα ηα νπνία έρνπλ ιήμεη. Ο έιεγρνο απνκείσζεο έγηλε κε βάζε ηελ αξρή ηεο απφ-αλαγλψξηζεο ησλ πθηζηάκελσλ
νκνιφγσλ ηνπ Οκίινπ. Σν πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πξνεμφθιεζε ησλ εθηηκεκέλσλ
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κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ήηαλ 11,9% θαη αθνξνχζε ηελ ηξέρνπζα απφδνζε ησλ νκνιφγσλ ε νπνία πξνέθπςε απφ
ηνπο φξνπο ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ.
χκθσλα κε ην ΓΛΠ 39, ε δεκηά απνκείσζεο ππνινγίζηεθε σο αθνινχζσο:
Λνγηζηηθή αμία
31 Γεθεκβξίνπ
2011 πξηλ απφ
Απνκείσζε
Υξεσζηηθνί ηίηινη δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θξαηνχληαη κέρξη ηε ιήμε

€ ‘000

Εεκηά
απνκείσζεο
€ ‘000

2.656.009

1.985.233

Λνγηζηηθή αμία
31 Γεθεκβξίνπ
2011 κεηά ηελ
απνκείσζε
€ ‘000
670.776

49.178

36.544

12.634

2.705.187

2.021.777

683.410

Ζ ινγηζηηθή αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 κεηά ηελ απνκείσζε αληηπξνζσπεχεη ην 26% ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ ΟΔΓ.
 ΟΔΓ πνπ έρνπλ επαλαηαμηλνκεζεί απφ ην ραξηνθπιάθην Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα
πξνο πψιεζε
ιν ην αλαπφζβεζην ρξεσζηηθφ απνζεκαηηθφ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε ζηηο
31 Γεθεκβξίνπ 2011, χςνπο €18 εθ., γηα ηα ΟΔΓ πνπ είραλ αξρηθά θαηεγνξηνπνηεζεί ζαλ ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε θαη αλαηαμηλνκήζεθαλ σο ρξεσζηηθνί ηίηινη δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ κεηαθέξζεθε ζηελ
ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ απφ ην απνζεκαηηθφ δίθαηεο αμίαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε θαη ζηε ζπλέρεηα ηα νκφινγα εμεηάζηεθαλ γηα απνκείσζε φπσο
πεξηγξάθεηαη πην πάλσ.
4.8.9

Δπελδχζεηο ζε Δμέιημε

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011, o κηινο ζηελ Κχπξν είρε επελδχζεηο ζε εμέιημε χςνπο €350ρηι. αλαθνξηθά κε έξγα ηερλνινγίαο.
ηηο 31 Μαξηίνπ 2011, ε Σξάπεδα αλαθνίλσζε ηε ζχλαςε ζπκθσλίαο γηα ηελ εμαγνξά ηνπ ππνινίπνπ 49,96% ηεο Ρσζηθήο
ζπγαηξηθήο ηεο, Closed Joint-Stock Company RPB Holding, κεηξηθήο εηαηξείαο ηεο Rossiysky Promyishlenny Bank
Company Ltd (“Rosprombank”), έλαληη ηηκήκαηνο €51,6 εθ.. Ζ ζπλαιιαγή απηή ζα απμήζεη ηελ ζπκκεηνρή ηεο Σξάπεδαο
ζηε Rosprombank ζε 99,93%. Ζ νινθιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο ηειεί ππφ ηελ αίξεζε φισλ ησλ θαλνληζηηθψλ εγθξίζεσλ απφ
ηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο Κχπξνπ θαη ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο.
Ο κηινο ζα ρξεκαηνδνηήζεη ηηο επελδχζεηο ζε εμέιημε απφ ηα ξεπζηά δηαζέζηκα.
εκεηψλεηαη φηη κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ δελ έρεη πξνθχςεη νπζηψδεο κεηαβνιή ζηηο
πιεξνθνξίεο πνπ παξαηίζεληαη ζρεηηθά κε επελδχζεηο ζε εμέιημε.
4.8.10

Δπελδχζεηο γηα ηηο νπνίεο έρεη ιεθζεί Γέζκεπζε απφ ηνλ κηιν

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 νη αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο γηα θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο ηεο Σξάπεδαο αλέξρνληαλ ζε €5,2 εθ.
(2010: €6,4 εθ.). Μέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ δελ έρεη πξνθχςεη νπζηψδεο κεηαβνιή ζηηο
πιεξνθνξίεο πνπ παξαηίζεληαη ζρεηηθά κε επελδχζεηο γηα ηηο νπνίεο έρεη ιεθζεί δέζκεπζε απφ ηνλ κηιν.
4.8.11
(α)

Απφθηεζε Δπηρεηξήζεσλ, Πψιεζε Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπελδχζεηο ζε Θπγαηξηθέο Δηαηξείεο
Δμαγνξά CLR Capital Public Ltd θαη αιιαγή ζπκκεηνρήο ζηε Marfin CLR Public Co Ltd

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

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

29.142

Έμνδα εμαγνξάο

320

πλνιηθφ ηίκεκα εμαγνξάο

29.462

Γίθαηε αμία ησλ θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ

(10.558)

Τπεξαμία

18.904

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

ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΞΗΑ
€ ‘000

5.362

5.362

2.387

2.387

961

961

Άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

8.581

8.581

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

7.935

35

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα

3.246

3.246

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

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

13.672

13.672

(19.385)

(21.019)

(9.299)

(10.274)

(183)

(183)

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο

(2.719)

(1.929)

Καζαξά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνθηήζεθαλ

10.558

Έμνδα εμαγνξάο

839
(320)

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα πνπ απνθηήζεθαλ
απφ ηελ εμαγνξά

5.362

Δηζξνή κεηξεηψλ θαηά ηελ εμαγνξά

5.042

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

Δμαγνξά Rossiysky Promyishlenny Bank (Rosprombank)

ηηο 31 Μαξηίνπ 2011 ε Σξάπεδα αλαθνίλσζε ηε ζχλαςε ζπκθσλίαο γηα ηελ εμαγνξά ηνπ ππνινίπνπ 49,96% ηεο Ρσζηθήο
ζπγαηξηθήο ηεο, Closed Joint-Stock Company RPB Holding, κεηξηθήο εηαηξείαο ηεο Rossiysky Promyishlenny Bank
Company Ltd (“Rosprombank”), έλαληη ηηκήκαηνο €51,6 εθ.. Ζ ζπλαιιαγή απηή ζα απμήζεη ηελ ζπκκεηνρή ηεο Σξάπεδαο
ζηε Rosprombank ζε 99,93%. Ζ νινθιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο ηειεί ππφ ηελ αίξεζε φισλ ησλ θαλνληζηηθψλ εγθξίζεσλ απφ
ηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο Κχπξνπ θαη ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο.

€ ‘000
Σίκεκα εμαγνξάο

83.992

Έμνδα εμαγνξάο πνπ πιεξψζεθαλ ην 2008

1.224

Έμνδα εμαγνξάο πνπ πιεξψζεθαλ ην 2009

495

πλνιηθφ ηίκεκα εμαγνξάο

85.711

Γίθαηε αμία ησλ θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ

(32.655)

Τπεξαμία

53.056

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

ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΞΗΑ

€ ‘000

€ ‘000

50.095

50.095

Τπνρξεσηηθέο θαηαζέζεηο κε Κεληξηθή Σξάπεδα

4.938

4.938

Οθεηιέο απφ άιιεο ηξάπεδεο (ιήμεο πέξαλ ησλ 3 κελψλ)

2.759

2.759

184.719

187.636

18.853

18.853

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε

5.251

5.251

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θξαηνχληαη κέρξη ηε ιήμε

2.242

2.242

13.061

13.061

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

Υνξεγήζεηο
Υξεσζηηθνί ηίηινη δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ

Άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
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Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Αθίλεηα θαη εμνπιηζκφο

1.011

1.011

11.140

516

3.939

3.939

(3.091)

(3.091)

(152.986)

(152.986)

Οκνινγηαθά δάλεηα

(61.722)

(61.722)

Γαλεηαθφ θεθάιαην

(8.128)

(8.128)

Άιιεο ππνρξεψζεηο

(2.462)

(2.462)

(43)

(43)

(4.278)

(2.153)

Οθεηιέο ζε άιιεο ηξάπεδεο
Καηαζέζεηο πειαηψλ

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

65.298

59.716

(32.643)

(29.852)

32.655

29.864

Σίκεκα εμαγνξάο

(83.992)

Έμνδα εμαγνξάο πνπ πιεξψζεθαλ ην 2008

(1.224)

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζηε ζπγαηξηθή πνπ εμαγνξάζηεθε

50.095

Δηζξνή κεηξεηψλ θαηά ηελ εμαγνξά

(35.121)

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

49.663

Έμνδα εμαγνξάο πνπ πιεξψζεθαλ ην 2008

424

Έμνδα εμαγνξάο πνπ πιεξψζεθαλ ην 2009

95

πλνιηθφ ηίκεκα εμαγνξάο

50.182

Γίθαηε αμία ησλ θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ

(25.397)

Τπεξαμία

24.785

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

ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΞΗΑ

€ ‘000

€ ‘000

132.251

132.251

Τπνρξεσηηθέο θαηαζέζεηο κε Κεληξηθή Σξάπεδα

8.810

8.810

Οθεηιέο απφ άιιεο Σξάπεδεο (ιήμεο πέξαλ ησλ 3 κελψλ)

3.020

3.020

263.072

263.072

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

Υνξεγήζεηο
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε

8.175

8.175

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θξαηνχληαη κέρξη ηε ιήμε

63.717

63.717

Άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

11.611

11.611

3.060

3.060

856

856

10.976

504

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο
Τπεξαμία
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα

745

745

Αθίλεηα θαη εμνπιηζκφο

10.329

10.329

(344)

(344)

Καηαζέζεηο πειαηψλ

(401.782)

(401.782)

Άιιεο ππνρξεψζεηο

(44.591)

(44.591)

Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο

(2.483)

(2.483)

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο

(4.508)

(843)

Καζαξά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

62.914

56.107

(37.517)

(33.628)

25.397

22.479

Οθεηιέο ζε άιιεο ηξάπεδεο

Μεξίδην κεηνςεθίαο
Καζαξά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνθηήζεθαλ
Σίκεκα εμαγνξάο

(49.663)

Έμνδα εμαγνξάο πνπ πιεξψζεθαλ ην 2008

(424)

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

132.251
82.164

Σν Μάξηην 2009 ε Σξάπεδα νινθιήξσζε ηελ απνηίκεζε ηεο δίθαηεο αμίαο θαη ηνλ επηκεξηζκφ ηνπ ηηκήκαηνο εμαγνξάο ηεο
«Lombard Bank Malta Plc». Με βάζε αλαπξνζαξκνγέο ζηελ πξνθαηαξθηηθή ινγηζηηθή πνπ αθνινπζήζεθε ζηηο
ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ, 2008 ν κηινο αλαγλψξηζε €10,5 εθ.
άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ εθηηκεκέλε αμία ησλ θαηαζέζεσλ θαη ηηο πειαηεηαθέο ζρέζεηο. Σα
απνηειέζκαηα έρνπλ επηβαξπλζεί κε απνζβέζεηο ησλ άπισλ απηψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ χςνπο €745 ρηι.. Έρεη επίζεο
αλαγλσξηζηεί αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε χςνπο €3,7 εθ. ζε ζρέζε κε ηα πην πάλσ άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.
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Σνλ Απξίιην 2009, ε «Lombard Bank Malta Plc» πιήξσζε κέξηζκα χςνπο €2.278 ρηι.. Σν πνζφ πνπ αλαινγνχζε ζηελ
Σξάπεδα, ην νπνίν επαλεπελδχζεθε, ήηαλ €981 ρηι. Δπηπξφζζεηα, ηνλ Απξίιην 2009, ε Σξάπεδα εμαγφξαζε 500.000
κεηνρέο ηεο «Lombard Bank Malta Plc» γηα €1,3 εθ. Σα πην πάλσ θέξνπλ ηε ζπκκεηνρή ηεο Σξάπεδαο ζε 44,9% θαη ε
ππεξαμία πνπ πξνέθπςε ήηαλ €462 ρηι.
(δ) Δηζξνή κεηξεηψλ απφ απφθηεζε επηρεηξήζεσλ
Παξνπζηάδνληαη πην θάησ, ιεπηνκέξεηεο ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή εηζξνή κεηξεηψλ θαη ηελ ππεξαμία πνπ πξνέθπςε απφ
απφθηεζε επηρεηξήζεσλ:
ΔΛΔΓΜΔΝΑ
31.12.2009
€ ‘000
Δηζξνή κεηξεηψλ απφ απφθηεζε CLR Capital Public Ltd (α)

5.042

Δθξνή κεηξεηψλ απφ απφθηεζε Rosprombank (β)

(495)

(Δθξνή)/εηζξνή κεηξεηψλ απφ απφθηεζε Lombard Bank Malta Plc (γ)
Δθξνή κεηξεηψλ απφ απφθηεζε Marine Transport Bank, Investment Lease Company Renta, Premier Capital
θαη Sintez Autoservice
Απφθηεζε επηρεηξήζεσλ κείνλ ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα πνπ απνθηήζεθαλ σο ε ελνπνηεκέλε
θαηάζηαζε ηακεηαθήο ξνήο

(95)
4.452

(ε) Τπεξαμία απφ απφθηεζε επηρεηξήζεσλ
ΔΛΔΓΜΔΝΑ
31.12.2009
€ ‘000
Τπεξαμία πνπ πξνέθπςε απφ απφθηεζε CLR Capital Public Ltd (α)

18.904

Τπεξαμία πνπ πξνέθπςε απφ απφθηεζε ηεο Rosprombank (β)

495

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

109

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

-

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

-

Τπεξαμία πνπ πξνέθπςε απφ εμαγνξά Marine Transport Bank θαη Premier Capital

-

χλνιν

4.8.11.1

19.508

Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο

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

Αχμεζε ζπκκεηνρήο ζηελ Δπελδπηηθή Σξάπεδα Διιάδνο Α.Δ.

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

Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο «Marfin Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο Α.Δ.»

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

Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο «Marfin Bank JSC Belgrade»

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

Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο «Marfin Bank (Romania) S.A.»

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

Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο «IBG Investments S.A.»

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

«Synergatis Plc»

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

Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο «Marfin Pank Eesti AS»

Σν Μάξηην 2010, έγηλε αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο «Marfin Pank Eesti AS» χςνπο €2,8 εθ. ε νπνία θαηαβιήζεθε
πιήξσο απφ ηελ Σξάπεδα. Χο απνηέιεζκα, ε ζπκκεηνρή ηεο Σξάπεδαο απμήζεθε απφ 52,8% ζε 63%.
Σνλ Απξίιην 2011, έγηλε αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Marfin Pank Eesti AS ζηελ Δζζνλία χςνπο €1,6 εθ. Πνζφ χςνπο
€1,5 εθ. θαηαβιήζεθε απφ ηελ Σξάπεδα θαη σο απνηέιεζκα ε ζπκκεηνρή ηεο απμήζεθε απφ 63% ζε 70,54%.
ηηο 28 Γεθεκβξίνπ 2011 ε Σξάπεδα αλαθνίλσζε ηελ ππνγξαθή ζπκθσλίαο κε ηελ Οπθξαληθή εηαηξεία Ukrselhosprom PCF LLC
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πνπ αθνξά ηελ πψιεζε ηνπ ζπλφινπ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο (70,54%) ζηελ ζπγαηξηθή ηεο Marfin Pank Eesti AS, έλαληη πνζνχ
χςνπο €6,6 εθ., ε νπνία νινθιεξψζεθε ζηηο 29 Μαξηίνπ 2012 κε ηε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ εγθξίζεσλ απφ ηελ Κεληξηθή
Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ, θαζψο θαη απφ ηηο αξκφδηεο επνπηηθέο αξρέο ηεο Οπθξαλίαο θαη Δζζνλίαο. Σν θέξδνο απφ ηελ πψιεζε
αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε €2,8 εθ..
viii.

Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο «Lombard Bank Malta Plc»

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

Πψιεζε ζπκκεηνρήο ζηελ «Egnatia Properties S.A.»

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

Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Marfin Δγλαηία Fin A.E.

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

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

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

Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο «Dynamic Asset Λεηηνπξγηθέο Μηζζψζεηο Α.Δ.»

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

Μεηνλνκαζία «Open Joint-Stock Company Marine Transport Bank»

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

Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Marfin Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο Α.Δ.

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

Αχμεζε ζπκκεηνρήο ζηελ Marfin CLR Public Co Ltd

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

Πψιεζε πιεηνςεθηαθνχ παθέηνπ ηεο Laiki Bank Australia Ltd

ηηο 10 Μαξηίνπ 2011, ε Σξάπεδα αλαθνίλσζε φηη νινθιεξψζεθε ε πψιεζε ηνπ 85% ηεο Laiki Bank Australia Ltd ζηελ
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Bank of Beirut s.a.l., κεηά απφ εμαζθάιηζε ηεο απαξαίηεηεο έγθξηζεο απφ ηελ BOB ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηνπ Ληβάλνπ, ε
νπνία εθθξεκνχζε. Ζ Laiki Bank Australia Ltd έρεη κεηνλνκαζηεί ζε Beirut Hellenic Bank Ltd.
Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο «Public Joint-Stock Company Marfin Bank»

xvii.

Σν Μάξηην 2011, έγηλε αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Public Joint-Stock Company Marfin Bank ζηελ Οπθξαλία χςνπο €9,8 εθ. ε
νπνία θαηαβιήζεθε πιήξσο απφ ηελ Σξάπεδα. Χο απνηέιεζκα, ε ζπκκεηνρή ηεο Σξάπεδαο απμήζεθε απφ 99,88% ζε 99,91%.
Πψιεζε ζπκκεηνρήο ζηε «Λατθή Σξάπεδα (Απζηξαιίαο) Ληδ»

xviii.

ηηο 28 Φεβξνπαξίνπ 2011 ε Σξάπεδα νινθιήξσζε ηε ζπκθσλία πψιεζεο ηνπ 85% ηεο Λατθήο Σξάπεδαο (Απζηξαιίαο) Ληδ ζηελ
Bank of Beirut s.a.l.. Ζ Σξάπεδα ζα παξακείλεη σο κεηνςεθηθφο κέηνρνο ζηε Λατθή Σξάπεδα (Απζηξαιίαο) Ληδ ηνπιάρηζηνλ έσο
ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2013. Μεηά ηελ εκεξνκελία απηή, ε Σξάπεδα έρεη ην δηθαίσκα λα πσιήζεη ην ππφινηπν πνζνζηφ
ζπκκεηνρήο ηεο ζηελ Bank of Beirut s.a.l.. Σν ζπλνιηθφ αληίηηκν ηεο ζπλαιιαγήο αλήιζε ζε AU$142,9 εθ. ελψ ην θέξδνο απφ ηελ
πψιεζε αλήιζε ζε €53,4 εθ..
Ίδξπζε ηεο «Axia Nova Property Holdings SRL»

xix.

Σνλ Ηνχλην 2011, ηδξχζεθε ε εηαηξεία Axia Nova Property Holdings SRL κε έδξα ηε Ρνπκαλία θαη ζθνπφ ηελ απφθηεζε θαη
δηαρείξηζε αθηλήησλ.
Μεηνλνκαζία Παλεπξσπατθήο Αζθαιηζηηθήο Δηαηξείαο Ληδ

xx.

Σν Ννέκβξην 2011, ε Παλεπξσπατθή Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία Ληδ κεηνλνκάζηεθε ζε Παλεπξσπατθή Ληδ.
Μεηνλνκαζία Φηιηθήο Αζθαιηζηηθήο Δηαηξείαο Ληδ

xxi.

Σν Ννέκβξην 2011, ε Φηιηθή Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία Ληδ κεηνλνκάζηεθε ζε Φηιηθή Ληδ.
πκθσλία εμαγνξάο ηνπ ππφινηπνπ ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ Closed Joint-Stock Company RPB Holding

xxii.

ηηο 31 Μαξηίνπ 2011 ε Σξάπεδα αλαθνίλσζε ηε ζχλαςε ζπκθσλίαο γηα ηελ εμαγνξά ηνπ ππνινίπνπ 49,96% ηεο Ρσζηθήο
ζπγαηξηθήο ηεο, Closed Joint-Stock Company RPB Holding, κεηξηθήο εηαηξείαο ηεο Rossiysky Promyishlenny Bank
Company Ltd (“Rosprombank”) έλαληη ηηκήκαηνο €51,6 εθ.. Ζ ζπλαιιαγή απηή ζα απμήζεη ηελ ζπκκεηνρή ηεο Σξάπεδαο ζηε
Rosprombank ζε 99,93%. Ζ νινθιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο ηειεί ππφ ηελ αίξεζε φισλ ησλ θαλνληζηηθψλ εγθξίζεσλ απφ ηηο
αξκφδηεο αξρέο ηεο Κχπξνπ θαη ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο.

4.9

Έθζεζε ζε δεκφζην ρξένο ζηηο ρψξεο πνπ έρνπλ εληαρζεί ζηνλ Δπξσπατθφ Μεραληζκφ ηήξημεο
(Διιάδα, Ηξιαλδία)
Δπελδχζεηο
Γηαζέζηκεο
πξνο
πψιεζε
Λνγηζηηθή
θαη εχινγε
αμία

Δπελδχζεηο
πξνο
εκπνξία
Λνγηζηηθή
θαη εχινγε
αμία

€ ‘000

€ ‘000

Δπελδχζεηο
θξαηνχκελεο κέρξη
ηε ιήμε

Γάλεηα θαη
απαηηήζεηο

χλνιν

Λνγηζηηθή
αμία
€ ‘000

Δχινγε
αμία

Λνγηζηηθή
αμία

Δχινγε
αμία

Λνγηζηηθή
αμία

Δχινγε
αμία

€ ‘000

€ ‘000

€ ‘000

€ ‘000

€ ‘000

1

30.475

670.776

642.791

850.317

815.175

Διιάδα*

134.000

7.908

Ηξιαλδία

40.931

-

-

-

-

-

40.931

40.931

χλνιν

174.931

7.908

37.534

30.475

670.776

642.791

891.248

856.106

37.534

Πεγή: Επεμεξγαζία νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηελ Σξάπεδα.
*Αμίεο κεηά ην πξνγξάκκαηνο ζπκκεηνρήο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (PSI).
1. Σν πνζφ πεξηιακβάλεη Έληνθα Γξακκάηηα Ειιεληθνχ Δεκνζίνπ ινγηζηηθήο αμίαο €24,9 εθ.
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Ζ έθζεζε ηεο Σξάπεδαο ζε δεκφζην ρξένο θαη άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε ρψξεο πνπ έρνπλ εληαρζεί ζηνλ Δπξσπατθφ
Μεραληζκφ ηήξημεο παξνπζηάδεηαη πην θάησ. Οη ρψξεο γηα ηηο νπνίεο γίλνληαη γλσζηνπνηήζεηο είλαη ε Διιάδα θαη ε
Ηξιαλδία. Ζ Σξάπεδα δελ είρε έθζεζε ζε δεκφζην ρξένο ηεο Πνξηνγαιίαο.
Πηζησηηθφο θίλδπλνο
Ζ έθζεζε ηεο Σξάπεδαο ζε δεκφζην ρξένο πεξηιακβάλεη θξαηηθά νκφινγα θαη άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία
νθείινληαη απφ θξαηηθνχο, εκηθξαηηθνχο θαη άιινπο νξγαληζκνχο ζηνπο νπνίνπο ην θξάηνο θαηέρεη πνζνζηφ πάλσ απφ
50%.
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011, ε έθζεζε ηνπ Οκίινπ ζην δεκφζην ρξένο ηεο Διιάδαο θαη Ηξιαλδίαο παξνπζηάδεηαη ζηνλ πην θάησ
πίλαθα.

Ολνκαζηηθή
Αμία
€ εθ.

Λνγηζηηθή αμία
πξηλ ηελ
απνκείσζε
€ εθ.

πλνιηθή Εεκηά
Απνκείσζεο
€ εθ.

Λνγηζηηθή Αμία κεηά
ηελ απνκείσζε
31 Γεθ. 2011
€ εθ.

2.580,0

2.656,0

1.985,2

670,8

48,6

49,2

36,5

12,7

423,0

1

290,8

134,0

2

3.130,0

3

817,5

Άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Γάλεηα θαη απαηηήζεηο: Έθζεζε ζην Διιεληθφ
Γεκφζην (κηθηά)4

-

145,7

-

145,7

Καηαζέζεηο κε ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο

-

-

-

320,1

3.051,0

3.275,7

2.312,5

1.283,3

50,0

40,6

0,0

40,6

ΔΛΛΑΓΑ*
Οκφινγα Διιεληθνχ Γεκνζίνπ (ΟΔΓ)
Σίηινη Γαλεηαθνχ Υαξηνθπιαθίνπ
Κξαηνχληαη κέρξη ηε ιήμε
Γηαζέζηκα πξνο Πψιεζε
χλνιν έθζεζεο ζε ΟΔΓ

χλνιν έθζεζεο ζηελ Διιάδα

3.051,6

424,8

2.312,5

ΗΡΛΑΝΓΗΑ
Οκφινγα Ηξιαλδηθήο ΓεκνθξαηίαοΓηαζέζηκα πξνο πψιεζε

Πεγή: Επεμεξγαζία νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηελ Σξάπεδα.
*Αμίεο κεηά ην πξνγξάκκαηνο ζπκκεηνρήο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (PSI).
1. Αληηπξνζσπεχεη αξρηθφ θφζηνο θαη φρη ινγηζηηθή αμία
2.

Η ζπλνιηθή έθζεζε ζε ΟΕΔ αλέξρεηαη ζε €3.071,0 εθ. θαη ζπκπεξηιακβάλεη ην πνζφ ησλ €19,5 εθ. πνπ αληηπξνζσπεχεη ηα νκφινγα
πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηα αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ.

3.

Η ζπλνιηθή δηαγξαθή ησλ ΟΕΔ αλήιζε ζηα €2.331 εθ. θαη ζπκπεξηιακβάλεη ην πνζφ ησλ €18 εθ. πνπ αληηπξνζσπεχεη φιν ην
αλαπφζβεζην ρξεσζηηθφ απνζεκαηηθφ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε ηα νπνία αλαηαμηλνκήζεθαλ ζε
ρξεσζηηθνχο ηίηινπο δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ θαη κεηαθέξζεθαλ ζηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ.

4.

Σν Ειιεληθφ Δεκφζην πεξηιακβάλεη φιεο ηηο εηαηξείεο πνπ αλήθνπλ / ειέγρνληαη απφ ηελ Ειιεληθή Κπβέξλεζε. Πεξηιακβάλεη ΔΕΚΟ,
Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη Δεκνηηθέο Επηρεηξήζεηο.

Εχινγεο αμίεο
Σν πγθξφηεκα ρξεζηκνπνηεί ηελ αθφινπζε ηεξαξρία γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εχινγεο αμίαο:
Δπίπεδν 1: επελδχζεηο πνπ επηκεηξνχληαη ζηελ εχινγε αμία κε βάζε ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο ζε ελεξγείο αγνξέο.
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Δπίπεδν 2: επελδχζεηο πνπ επηκεηξνχληαη ζηελ εχινγε αμία κε βάζε κνληέια απνηίκεζεο ζηα νπνία φια ηα ζηνηρεία πνπ
επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ εχινγε αμία είλαη βαζηζκέλα ζε παξαηεξήζηκα ζηνηρεία ηεο αγνξάο.
Δπίπεδν 3: επελδχζεηο πνπ επηκεηξνχληαη ζηελ εχινγε αμία κε βάζε κνληέια απνηίκεζεο ζηα νπνία ηα ζηνηρεία πνπ
επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ εχινγε αμία δελ είλαη βαζηζκέλα ζε παξαηεξήζηκα δεδνκέλα ηεο αγνξάο.
Οη επελδχζεηο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε θαη νη επελδχζεηο ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ ζε Οκφινγα
Διιεληθνχ Γεκνζίνπ επηκεηξνχληαη ζην Δπίπεδν 1.
Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο
Ο πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ έθζεζε ηνπ Οκίινπ ζε δεκφζην ρξένο κε βάζε ηελ ελαπνκείλνπζα ζπκβαηηθή ιήμε
ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Ζ αλάιπζε ζε ρξνληθέο πεξηφδνπο έγηλε κε βάζε ηηο κέξεο πνπ
απνκέλνπλ απφ ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 κέρξη ηε ζπκβαηηθή εκεξνκελία ιήμεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Δηδηθφηεξα,
ζηελ πεξίπησζε ησλ ΟΔΓ, ν πίλαθαο έρεη εηνηκαζηεί ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ην ζρέδην αλαδηάξζξσζεο θαη
αληαιιαγήο ηνπ Διιεληθνχ δεκνζίνπ ρξένπο.

Μέρξη 3
κήλεο
€ ‘000

Απφ 3
κήλεο
κέρξη 1
ρξφλν
€ ‘000

Απφ 1
ρξφλν
κέρξη 2
ρξφληα
€ ‘000

Απφ 2
ρξφληα
κέρξη 5
ρξφληα
€ ‘000

Απφ 5
ρξφληα
κέρξη 10
ρξφληα
€ ‘000

Πάλσ
απφ 10
ρξφληα
€ ‘000

χλνιν
€ ‘000

12.397

99

265

4.498

420

1.811

19.490

6.000

10.000

1.399.500

455.063

614.933

94.476

2.579.972

18.570

30.000

-

20

48.590

ΔΛΛΑΓΑ*
Ολνκαζηηθή Αμία ΟΔΓ
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία
Υξεσζηηθνί ηίηινη δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
πνπ θξαηνχληαη κέρξη ηε ιήμε
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
δηαζέζηκα πξνο πψιεζε

-

-

198.755

26.628

11.850

10.000

80.250

95.471

422.954

χλνιν ιεθηφηεηαο ΟΔΓ

217.152

36.727

1.430.185

499.561

695.603

191.778

3.071.006

5.424

172

124

2.804

36.188

100.969

145.682

320

-

-

-

-

-

320

222.896

36.899

1.430.309

502.365

731.791

292.747

3.217.008

Άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Γάλεηα θαη απαηηήζεηο: Έθζεζε ζην
Διιεληθφ Γεκφζην (κηθηά)
Καηαζέζεηο κε ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο
χλνιν έθζεζεο ζηελ Διιάδα
ΗΡΛΑΝΓΗΑ
Οκφινγα Ηξιαλδηθήο Γεκνθξαηίαο- Γηαζέζηκα
πξνο πψιεζε

40.646

40.646

Πεγή: Επεμεξγαζία νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηελ Σξάπεδα.
*Αμίεο πξηλ ην πξνγξάκκαηνο ζπκκεηνρήο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (PSI).

Έθζεζε ζε άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ε έθζεζε ηεο Σξάπεδαο ζε άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηηο πην πάλσ ρψξεο απνηειείηαη απφ
ηνπνζεηήζεηο ζε ηξάπεδεο, δάλεηα θαη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη επελδχζεηο ζε νκφινγα θαη παξνπζηάδεηαη πην θάησ.
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Γάλεηα θαη
απαηηήζεηο
ζε πειάηεο
€ ‘000

Δπελδχζεηο
δηαζέζηκεο
πξνο
πψιεζε
€ ‘000

Μεηνρέο
πνπ
απνηηκνχληαη ζε
δίθαηε αμία
κέζσ ησλ
απνηειεζκάησλ
€ ‘000

61.600

-

-

-

-

61.600

-

12.524

6.260

313.790

187.240

519.814

10.547

-

-

-

-

10.547

Σνπνζεηήζεηο ζε ηξάπεδεο
Άιια εηαηξηθά νκφινγα (εθηφο ΟΔΓ)
Γάλεηα θαη απαηηήζεηο απφ πειάηεο (κεηά
ηηο πξνβιέςεηο)

Σίηινη
δαλεηαθνχ
ραξηνθπιαθίνπ
€ ‘000

Δπελδχζεηο
θξαηνχκελεο κέρξη
ηε ιήμε
€ ‘000

χλνιν
€ ‘000

χλνιν ζηνλ ηζνινγηζκφ

591.962

Δλέγγπεο πηζηψζεηο θαη εγγπεηηθέο
επηζηνιέο

406.332

ξηα ρνξεγήζεσλ πνπ εγθξίζεθαλ αιιά
δελ έρνπλ αθφκε ρξεζηκνπνηεζεί

12

χλνιν εθηφο ηζνινγηζκνχ

406.344

πλνιηθή έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν

998.306

Πεγή: Επεμεξγαζία νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηελ Σξάπεδα.

4.10 Γηαρείξηζε Κηλδχλσλ
Ο κηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζε δηάθνξεο ρψξεο, ζε έλα ζπλερψο µεηαβαιιφµελν θαη αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. O µηινο
αλαγλσξίδεη ηελ έθζεζή ηνπ ζε δηάθνξνπο θηλδχλνπο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ δπζµελψο ηελ θεξδνθνξία θαη ηνπο
ζηξαηεγηθνχο ηνπ ζηφρνπο. Γηα απηφ ην ιφγν, θαη µε δεδνµέλν φηη ε δηαρείξηζε θηλδχλσλ δηαδξαµαηίδεη ζεµαληηθφ ξφιν ζηε
δηαζθάιηζε ζηαζεξψλ θαη πςειψλ απνδφζεσλ γηα ηνπο µεηφρνπο ηνπ, ε δηαηήξεζε θαη αλαβάζµηζε ελφο αμηφπηζηνπ
πιαηζίνπ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ παξαµέλεη πςίζηεο ζεµαζίαο.
Ζ Γηαρείξηζε Κηλδχλσλ πξαγµαηνπνηείηαη θπξίσο ζε ελνπνηεµέλε βάζε, ζε έλα νινθιεξσµέλν πιαίζην δηαδηθαζηψλ,
πνιηηηθψλ θαη µεζνδνινγηψλ. Σν πιαίζην απηφ βαζίδεηαη ζε ηνπηθέο θαη δηεζλείο επνπηηθέο νδεγίεο, φπσο είλαη ην χµθσλν
ηεο Βαζηιείαο II θαη νη αληίζηνηρεο Οδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Οδεγίεο πεξί Κεθαιαηαθψλ Απαηηήζεσλ), θαζψο θαη
ζηηο βέιηηζηεο δηεζλείο ηξαπεδηθέο πξαθηηθέο. Γηα ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε
ιεηηνπξγία ηνπ, ν µηινο ρξεζηµνπνηεί δηάθνξεο µεζνδνινγίεο θαη δηαδηθαζίεο θαη θαζνξίδεη απνδεθηά φξηα πξνθεηµέλνπ λα
απνθεπρζεί ε ζπγθέληξσζε ππέξµεηξσλ θηλδχλσλ.
Σν Γηνηθεηηθφ πµβνχιην είλαη ππεχζπλν γηα ηε δηαµφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηνπ Οµίινπ µέζσ ηεο
Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ (ΔΓΚ) θαη ησλ Δθηειεζηηθψλ Δπηηξνπψλ. Οη επζχλεο απηψλ ησλ Δπηηξνπψλ είλαη, µεηαμχ
άιισλ, ε επεμεξγαζία ηεο ζηξαηεγηθήο αλάιεςεο θηλδχλσλ, ε επνπηεία ηεο εθαξµνγήο ηεο ζηξαηεγηθήο µέζσ ηεο
αλάπηπμεο δηαδηθαζηψλ θαη ζπζηεµάησλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ε αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ αλαιαµβάλνληαη, ε
επάξθεηα ησλ πξνβιέςεσλ θαη ε απνηειεζµαηηθφηεηα ηεο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. Ζ ΔΓΚ ζπλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ
ζε ηξηµεληαία βάζε. Οη Δπηηξνπέο Γηαρείξηζεο Δλεξγεηηθνχ θαη Παζεηηθνχ (ΔΓΔΠ) ηνπ Οµίινπ θαη νη ηνπηθέο ΔΓΔΠ παίδνπλ
επίζεο ζεµαληηθφ ξφιν ζηε βέιηηζηε δηαρείξηζε ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη Παζεηηθνχ, ησλ πηζησηηθψλ θηλδχλσλ, θαζψο θαη ησλ
θηλδχλσλ ηεο αγνξάο. Οη Δπηηξνπέο ζπλέξρνληαη ζε ηαθηηθή βάζε, εμεηάδνπλ ηηο πην πξφζθαηεο εμειίμεηο ηεο αγνξάο θαη ην
επίπεδν ησλ θηλδχλσλ πνπ έρνπλ αλαιεθζεί θαη νξίδνπλ ζηξαηεγηθέο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ µεζνπξφζεζµσλ ζηφρσλ. Ζ
Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ (ΓΓΚ) είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ εληνπηζµφ, ηελ εθηίµεζε, αμηνιφγεζε, δηαρείξηζε/έιεγρν,
παξαθνινχζεζε θαη αλαθνξά ησλ θηλδχλσλ.
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ηε δηαδηθαζία θαζνξηζµνχ ησλ νξίσλ αλάιεςεο θηλδχλνπ θαη µέγηζηεο απνδεθηήο δεµηάο, νη Δθηειεζηηθέο Δπηηξνπέο θαη ε
Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Κηλδχλνπ Αγνξάο Οµίινπ απνηεινχλ ηηο θχξηεο αξρέο πνπ εγθξίλνπλ ηηο ζρεηηθέο πξνηάζεηο ηεο ΓΓΚ
θαη άιισλ δηεπζχλζεσλ. Οη Δπηηξνπέο ελεµεξψλνληαη γηα ην επίπεδν, ηε δηάξθεηα θαη ηε µνξθή ησλ θηλδχλσλ πνπ
αλαιαµβάλνληαη. Ζ πνιηηηθή ηνπ Οµίινπ πξνλνεί φηη φια ηα φξηα αλαζεσξνχληαη ζε εηήζηα βάζε, ελψ ζε εηδηθέο
πεξηπηψζεηο, φηαλ πξνθχπηεη ηέηνηα αλάγθε, νξηζµέλα φξηα επαλεμεηάδνληαη ζπρλφηεξα.
Καηά ην 2011, ν κηινο, φπσο θαη ν επξχηεξνο ηξαπεδηθφο ηνµέαο αληηµεηψπηζε ηε ζπλέρηζε ηεο πηζησηηθήο θαη
νηθνλνµηθήο θξίζεο θαη ηδηαίηεξα ηεο επξσπατθήο θξίζεο δεµφζηνπ ρξένπο, µε ην νηθνλνµηθφ πεξηβάιινλ λα παξαµέλεη
ηδηαίηεξα αζηαζέο, µε δηαξθείο πξνθιήζεηο ζε ζέµαηα ξεπζηφηεηαο θαη θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. Ζ δηεπξπµέλε θξίζε ρξένπο
έρεη δεµηνπξγήζεη πξφζζεηεο πξνθιήζεηο ζε ζρέζε µε ηα δεµφζηα νηθνλνµηθά θξαηψλ θαη θαη‟ επέθηαζε µε ηα
µαθξννηθνλνµηθά µεγέζε ησλ ρσξψλ, πεξηιαµβαλνµέλεο ηεο Κχπξνπ, ηεο Διιάδαο θαη άιισλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο
δξαζηεξηνπνηείηαη ν µηινο.
ηελ Διιάδα ζεµαληηθφ γεγνλφο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ήηαλ ε ζπµθσλία ηεο πλφδνπ Κνξπθήο ηεο 26εο Οθησβξίνπ
ζρεηηθά µε ηα λέα µέηξα ζηήξημεο ηεο Διιάδαο, ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο ζπλερίδνληαη νη δηαπξαγµαηεχζεηο γηα ην PSI+ πνπ
αθνξά ηε ζπµθσλία µεηαμχ ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο θαη ησλ εθπξνζψπσλ ησλ ηδησηψλ ζεζµηθψλ επελδπηψλ, θαηφρσλ
ειιεληθψλ νµνιφγσλ, γηα ηε ζηαδηαθή απνµείσζε ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο. ζνλ αθνξά ηελ Κχπξν, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
έηνπο ςεθίζηεθαλ δηάθνξα ζηνρεπµέλα µέηξα νηθνλνµηθήο θαη δεµνζηνλνµηθήο εμπγίαλζεο, ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ ησλ
µέηξσλ γηα παγνπνίεζε ησλ πξνζαπμήζεσλ θαη ηεο ΑΣΑ ζην δεµφζην ηνµέα, µε ζηφρν ηε µείσζε ηνπ δεµνζηνλνµηθνχ
ειιείµµαηνο.
ηηο 20 Φεβξνπαξίνπ 2012, ζηα πιαίζηα ηεο έγθξηζεο ηνπ λένπ παθέηνπ βνήζεηαο πξνο ηελ Διιάδα απφ ην Eurogroup θαη
ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπκκεηνρήο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (PSI), ε ζπγθεληξσηηθή δηαγξαθή ζηελ νλνκαζηηθή
αμία ησλ ΟΔΓ θαηά ηελ αληαιιαγή θαζνξίζηεθε ζην 53,5%. Λακβάλνληαο, φκσο, ππφςε ηελ θαζαξή παξνχζα αμία ησλ
ΟΔΓ κεηά ην PSI, νη δεκηέο βάζεη ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο, ηείλνπλ λα θπκαίλνληαη κεηαμχ 70-75%.
ηα πιαίζηα ηεο απνηχπσζεο ηεο πξφβιεςεο απνκείσζεο ησλ ΟΔΓ ζηα ηειηθά απνηειέζκαηα ηνπ 2011, σο ζπλέπεηα ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (PSI+), ε ζπγθεληξσηηθή δηαγξαθή ζηα ΟΔΓ αληηπξνζψπεπε ην 76,4% ηεο νλνκαζηηθήο
αμίαο, δει. δεκηά €2.331 εθ.
Απφ ηελ αξρή ηεο ηξέρνπζαο παγθφζµηαο νηθνλνµηθήο θξίζεο ν µηινο πηνζέηεζε µηα πην ζπληεξεηηθή πηζησηηθή πνιηηηθή,
εθαξµφδνληαο ζεηξά µέηξσλ µε ζηφρν ηνλ πεξηνξηζµφ ησλ ζπλεπεηψλ ζηελ πνηφηεηα ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ρνξεγήζεψλ ηνπ.
ε απηά πεξηιαµβάλνληαη ε απζηεξφηεξε παξαθνινχζεζε ησλ πηζησηηθψλ νξίσλ, ε µείσζε ησλ µέγηζησλ δεηθηψλ δαλείνπ
πξνο αμία εμαζθάιηζεο θαη ε απζηεξφηεξε εμέηαζε ησλ λέσλ αηηήζεσλ γηα δάλεηα. Σαπηφρξνλα, πξνρψξεζε ζηε δηελέξγεηα
απμεµέλσλ πξνβιέςεσλ απνµείσζεο ρνξεγήζεσλ. πλνιηθή πξφβιεςε €1.151 εθ. έρεη ρξεσζεί γηα ην 2011, ζεκαληηθφ
κέξνο ηεο νπνίαο αθνξά ηελ έθζεζε ζηελ Διιάδα. Σν χςνο ησλ ζπζζσξεπκέλσλ πξνβιέςεσλ έρεη θηάζεη ηα €1.930 εθ. ή
7,2% ησλ δαλείσλ.
Ζ άζθεζε θεθαιαίνπ πνπ πξνηάζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Σξαπεδηθή Αξρή θαη ζπµθσλήζεθε απφ ην πµβνχιην ζηηο 26
Οθησβξίνπ 2011, απνζθνπεί ζηελ ελδπλάµσζε ησλ θεθαιαηαθψλ ζέζεσλ ησλ ηξαπεδψλ έλαληη ηεο έθζεζήο ηνπο ζε
θξαηηθά ρξέε. Εεηνχληαη επίζεο απφ ηηο ηξάπεδεο επηπξφζζεηα θεθάιαηα ψζηε ν δείθηεο Core Tier 1 λα θηάζεη ην επίπεδν
ηνπ 9% µέρξη ην ηέινο Ηνπλίνπ 2012. πλνιηθά, 71 επξσπατθέο ηξάπεδεο, ζπµπεξηιαµβαλνµέλνπ θαη ηνπ Οκίινπ,
ζπµµεηείραλ ζηελ άζθεζε θεθαιαίνπ πνπ απνζθνπεί ζηε δεµηνπξγία ελφο πεξηζσξίνπ θεθαιαίνπ γηα ηελ αληηµεηψπηζε ησλ
θηλδχλσλ έθζεζεο ζε θξαηηθφ ρξένο, θαζψο θαη άιινπο πηζησηηθνχο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη µε ην δχζθνιν νηθνλνµηθφ
πεξηβάιινλ θαη µε ηηο δηαβνπιεχζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε γηα ηε ζπµµεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνµέα ζηελ αλαδφµεζε ηνπ
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ειιεληθνχ δεµφζηνπ ρξένπο. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο άζθεζεο πνπ δηελεξγήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Σξαπεδηθή Αξρή ζε
ζηελή ζπλεξγαζία µε ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Κχπξνπ, ηα επηπξφζζεηα θεθάιαηα πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ Σξάπεδα µέρξη
ηέινο Ηνπλίνπ 2012 ππνινγίζηεθαλ ζε €1.971 εθ..
Σέινο, ζηηο 20 Ηαλνπαξίνπ 2012 ππνβιήζεθε ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ ην πεξηεθηηθφ ζρέδην γηα ηελ νπζηαζηηθή
θεθαιαηαθή ελίζρπζε ηνπ Οκίινπ, ζχµθσλα µε ηηο ζρεηηθέο ξπζµηζηηθέο δηαηάμεηο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ θαη
ηελ πξφζθαηε νδεγία ηεο Δπξσπατθήο Αξρήο Σξαπεδψλ. Ζ Σξάπεδα βξίζθεηαη ζε πιήξε ζπλελλφεζε θαη ζπλεξγαζία µε
ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ.
4.10.1

Πηζησηηθφο Κίλδπλνο

Πηζησηηθφο θίλδπλνο είλαη ε ελδερφµελε µε έγθαηξε απνπιεξσµή πξνο ηνλ µηιν ησλ πθηζηάµελσλ θαη ελδερφµελσλ
µειινληηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ αληηζπµβαιινµέλσλ µε ζπλέπεηα ηελ απψιεηα θεθαιαίσλ θαη εηζνδεµάησλ.
Γηαρείξηζε Πηζησηηθνχ Κηλδχλνπ
Ζ δηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαιχπηεη έλα µεγάιν εχξνο δξαζηεξηνηήησλ, πνπ μεθηλνχλ απφ ην ζηάδην ηεο
αλάιεςεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ζπλερίδνπλ µε ην ζηάδην ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζην δαλεηαθφ
ραξηνθπιάθην θαη θαηαιήγνπλ ζην ζηάδην ηεο δηαρείξηζεο ησλ πξνβιεµαηηθψλ ππνζέζεσλ θαη ηεο είζπξαμεο. Ζ δηαρείξηζε
πηζησηηθνχ θηλδχλνπ επηθεληξψλεηαη ζηε δηαζθάιηζε µηαο πεηζαξρεµέλεο θνπιηνχξαο, δηαθάλεηαο θαη ιεινγηζµέλεο
αλάιεςεο θηλδχλσλ, βαζηζµέλεο ζε αλαγλσξηζµέλεο δηεζλείο πξαθηηθέο.
Οη µεζνδνινγίεο δηαρείξηζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πξνζαξµφδνληαη αλάινγα µε ην εθάζηνηε νηθνλνµηθφ πεξηβάιινλ. Οη
δηάθνξεο µέζνδνη αμηνιφγεζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ αλαζεσξνχληαη εηεζίσο ή oπνηεδήπνηε θξηζεί απαξαίηεην θαη
πξνζαξµφδνληαη γηα λα ζπλάδνπλ µε ηε ζηξαηεγηθή θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ Οµίινπ.
Σν δαλεηαθφ ραξηνθπιάθην ηνπ Οµίινπ ρσξίδεηαη ζε ρνξεγήζεηο ζε ηδηψηεο, µηθξνµεζαίεο θαη µεγάιεο επηρεηξήζεηο. Σν
θπξηφηεξν θξηηήξην δαλεηζµνχ είλαη ε ηθαλφηεηα απνπιεξσµήο ηνπ δαλεηνιήπηε. Δπηπιένλ, δίλεηαη ηδηαίηεξε έµθαζε ζηελ
πνηφηεηα ησλ εμαζθαιίζεσλ, είηε απηέο είλαη εµπξάγµαηεο είηε είλαη εγγπήζεηο.
Ο µηινο δηεμάγεη πξνζνµνηψζεηο θαηαζηάζεσλ θξίζεο πξνθεηµέλνπ λα εθηηµεζεί ε επίπησζε πνπ ζα µπνξνχζαλ λα έρνπλ
αθξαία αιιά πηζαλά ζελάξηα ζηελ πνηφηεηα ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ, ηελ θεξδνθνξία θαη ηελ θεθαιαηαθή ηνπ
επάξθεηα.
Σα φξηα πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ θαζνξίδνπλ ηε δηαδηθαζία θαη ην επίπεδν έγθξηζεο πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ ζηνπο
πειάηεο ηνπ Οµίινπ. ζν µεγαιχηεξνο είλαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο πνπ εµπεξηέρεηαη ζε µηα ζπλαιιαγή ηφζν ςειφηεξν
είλαη ην επίπεδν ηεο αξρήο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ έγθξηζε ηεο ζπλαιιαγήο. Ζ δνµή ησλ νξίσλ ησλ πηζησηηθψλ
δηεπθνιχλζεσλ βαζίδεηαη: (α) ζηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ πειάηε, (β) ζην χςνο ησλ πθηζηάµελσλ δηεπθνιχλζεσλ ηνπ
πειάηε, (γ) ζην χςνο θαη ζηελ πνηφηεηα ησλ εμαζθαιίζεσλ/εγγπήζεσλ, (δ) ζην είδνο θαη ηε δηάξθεηα ηεο δηεπθφιπλζεο.
Οη µέζνδνη αμηνιφγεζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα µε ηελ θαηάηαμε ηνπ αληηζπµβαιινµέλνπ
ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: θεληξηθέο θπβεξλήζεηο (γηα αγνξά θαη δηαθξάηεζε νµνιφγσλ), ρξεµαηνπηζησηηθά ηδξχµαηα,
µεγάιεο θαη µηθξνµεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη θπζηθά πξφζσπα.
Σα θπζηθά πξφζσπα αμηνινγνχληαη βάζεη δχν δηαθνξεηηθψλ ζπζηεµάησλ. Σν πξψην ζχζηεµα αθνξά πθηζηάµελνπο
πειάηεο θαη ζηεξίδεηαη ζην ηζηνξηθφ απνπιεξσµήο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ πειάηε θαη ηε γεληθή ζπλεξγαζία ηνπ µε ηνλ
µηιν. Σν δεχηεξν ζχζηεµα πεξηιαµβάλεη: (α) ην credit scoring, πνπ ζηεξίδεηαη ηφζν ζε δεµνγξαθηθνχο παξάγνληεο φζν
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θαη ζε αληηθεηµεληθά νηθνλνµηθά ζηνηρεία (π.ρ. εηζφδεµα, πεξηνπζηαθά ζηνηρεία), θαη (β) ζθνξνθάξηεο γηα ηα δηάθνξα είδε
πξντφλησλ. Σα πην πάλσ ζπζηήµαηα εθαξµφδνληαη αλάινγα µε ηε ζπγαηξηθή ηνπ Οµίινπ αιιά θαη ηα δηαζέζηµα ζηνηρεία.
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ µεγάισλ θαη µηθξνµεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ρξεζηµνπνηείηαη ην εζσηεξηθφ ζχζηεµα βαζµνιφγεζεο
βάζεη ηνπ ηζηνξηθνχ απνπιεξσµήο, αιιά θαη ην ζχζηεµα Moody‟s Risk Analyst, ην νπνίν αμηνινγεί ηελ νηθνλνµηθή
θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο µε βάζε ηα νηθνλνµηθά θαη πνηνηηθά ζηνηρεία ηεο, αιιά θαη ηνλ ηνµέα νηθνλνµίαο ζηνλ νπνίν
δξαζηεξηνπνηείηαη.
Ζ πνιηηηθή εμαζθαιίζεσλ πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ µηιν δηαζθαιίδεη απνηειεζµαηηθή δηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνχ
θηλδχλνπ. Γεληθά, ηζρχνπλ θνηλέο αξρέο γηα φιεο ηηο ζπγαηξηθέο, µε µηθξέο δηαθνξέο αλαθνξηθά µε ηηο απνδεθηέο
εμαζθαιίζεηο, νη νπνίεο νθείινληαη ζην δηαθνξεηηθφ πεξηβάιινλ θαη ηνπο ζπγθεθξηµέλνπο θαλφλεο θαη πξαθηηθέο ηεο θάζε
ρψξαο.
Οη αξρέο ηεο πνιηηηθήο εμαζθαιίζεσλ θαζνξίδνπλ: (α) ηελ επηζπµεηή θάιπςε αλά ηχπν εμαζθάιηζεο, (β) ην είδνο ησλ
απνδεθηψλ εμαζθαιίζεσλ, πνπ πνηθίινπλ αλάινγα µε ην πεξηβάιινλ θάζε ρψξαο, θαη (γ) φηη ζα πξέπεη λα γίλνληαη
επαλεθηηµήζεηο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήµαηα, είηε απφ ηνπο ιεηηνπξγνχο ρνξεγήζεσλ είηε απφ εμσηεξηθνχο εγθεθξηµέλνπο
εθηηµεηέο.
Σα πξνβιεµαηηθά πηζησηηθά αλνίγµαηα εληνπίδνληαη θαη παξαθνινπζνχληαη ζε πξψηµν ζηάδην µέζσ ηνπ εζσηεξηθνχ
ζπζηήµαηνο δηαβάζµηζεο, ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ειέγρσλ έγθξηζεο πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ, θαζψο θαη µέζσ ηεο
αμηνιφγεζεο ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ. Σα πξνβιεµαηηθά πηζησηηθά αλνίγµαηα παξαθνινπζνχληαη ζηελά ηφζν ζε
επίπεδν ηξαπεδηθήο δηεχζπλζεο φζν θαη ζε επίπεδν Αλψηεξσλ Γηεπζχλζεσλ.
Δθαξµνγή Πξνζέγγηζεο Δζσηεξηθψλ Γηαβαζµίζεσλ
ηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο γηα ζπλερή αλαβάζµηζε ησλ µεζφδσλ θαη δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη πεξαηηέξσ
ελίζρπζε ησλ δεηθηψλ θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη ξεπζηφηεηαο, ν µηινο έρεη δηελεξγήζεη µειέηε θαη έρεη μεθηλήζεη ηελ
πινπνίεζε ελεξγεηψλ µε ζηφρν ηε µειινληηθή πηνζέηεζε ηεο Πξνζέγγηζεο ησλ Δζσηεξηθψλ Γηαβαζµίζεσλ γηα ππνινγηζµφ
ησλ απαηηνχµελσλ θεθαιαίσλ βάζεη ηεο Οδεγίαο ηεο Βαζηιείαο ΗΗ.
Σα θπξηφηεξα νθέιε πνπ ζα απνθνµίζεη ν µηινο είλαη:
 Δλίζρπζε ηεο νξγαλσηηθήο δνµήο θαη ησλ εξγαζηψλ.
 Αλαβάζµηζε ησλ πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ εθαξµνγή ζπλεηψλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ζε επίπεδν
Οµίινπ.
 Βειηίσζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ µνληέισλ αμηνιφγεζεο θαη ησλ ζρεηηθψλ µεζνδνινγηψλ.
 Δλίζρπζε ησλ ζπζηεµάησλ ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε αθξηβήο θαη έγθαηξε πιεξνθφξεζε ε νπνία ζα είλαη δηαζέζηµε γηα
δηάθνξνπο ζθνπνχο.
Κίλδπλνο πγθέληξσζεο
Ο θίλδπλνο ζπγθέληξσζεο είλαη ν θίλδπλνο δεµηάο ιφγσ µε ηθαλνπνηεηηθήο δηαζπνξάο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ φζνλ αθνξά
ηνπο δαλεηνιήπηεο, ηνµείο δξαζηεξηφηεηαο ή νηθνλνµηθνχο ηνµείο, γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ή είδε πξντφλησλ. Ο µηινο
αλαγλσξίδεη φηη ηα αλνίγµαηα ζε δαλεηαθά ραξηνθπιάθηα απνηεινχλ ζεµαληηθή πηπρή ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ.
Υαξηνθπιάθηα ηα νπνία παξνπζηάδνπλ ζπγθεληξψζεηο είλαη πηζαλφλ λα παξνπζηάζνπλ απνθιίζεηο ζηηο απνδφζεηο ηνπο θαη
ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη απφ δηαθξάηεζε θεθαιαίσλ. Δπνµέλσο, ε απνηειεζµαηηθή δηαρείξηζε θαη ν θαζνξηζµφο
νξίσλ ζπγθέληξσζεο είλαη ζεµειηψδνπο ζεµαζίαο.
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Ζ Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ δηαζθαιίδεη φηη ηα αλνίγµαηα ζε ζπγθεθξηµέλνπο πειάηεο, νµίινπο πειαηψλ,
γεσγξαθηθνχο ηνµείο θαη άιιεο ζπγθεληξψζεηο, δελ θαζίζηαληαη ππεξβνιηθά ζε ζρέζε µε ηελ θεθαιαηνπρηθή βάζε ηνπ
Οµίινπ θαη ζπλάδνπλ µε ηα φξηα πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηηο Δθηειεζηηθέο Δπηηξνπέο. Ζ Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ είλαη
επίζεο ππεχζπλε γηα ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ γηα ηηο ζπγθεληξψζεηο θηλδχλσλ ζηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ, ζηελ
Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Δλεξγεηηθνχ θαη Παζεηηθνχ, ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ θαη ζηηο Κεληξηθέο Σξάπεδεο ησλ
ρσξψλ ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη ν µηινο.
4.10.2

Κίλδπλνο Αγνξάο

Χο θίλδπλνο αγνξάο νξίδεηαη ν ηξέρσλ ή o ελδερφµελνο θίλδπλνο δεµηψλ επί ησλ θεξδψλ θαη ηνπ θεθαιαίνπ, πνπ πξνθχπηεη
απφ δπζµελείο µεηαβνιέο ζηα επηηφθηα, ζηηο ζπλαιιαγµαηηθέο ηζνηηµίεο, ζηηο ηηµέο ησλ νµνιφγσλ, ζηηο ηηµέο ησλ µεηνρψλ
θαη άιισλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ δηαηεξνχληαη ζην ραξηνθπιάθην ζπλαιιαγψλ θαη ζην επελδπηηθφ ραξηνθπιάθην.
Ο θίλδπλνο αγνξάο πξνθχπηεη απφ ηελ αβεβαηφηεηα θαη ηε µεηαβιεηφηεηα ησλ ηηµψλ θαη ζπµπεξηιαµβάλεη, θπξίσο, ηνπο
θηλδχλνπο ησλ επηηνθίσλ, ησλ ηηµψλ ησλ µεηνρψλ θαη ησλ ζπλαιιαγµαηηθψλ ηζνηηµηψλ. Οη εµπνξηθέο ζπλαιιαγέο ηνπ
Οµίινπ είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζµέλεο θαη δελ πεξηιαµβάλνπλ ζχλζεηα πξντφληα ή ζηξαηεγηθέο.
Πξνηεξαηφηεηα ηνπ Οµίινπ είλαη ε εθαξµνγή ελφο νινθιεξσµέλνπ, απνηειεζµαηηθνχ θαη απνδνηηθνχ πιαηζίνπ δηαρείξηζεο
θηλδχλσλ, ζε ελνπνηεµέλε βάζε.
Αλαγλψξηζε θαη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ ηεο αγνξάο
Οη ζεµαληηθφηεξνη θίλδπλνη αγνξάο ζηνπο νπνίνπο εθηίζεηαη ν µηινο είλαη νη εμήο:
(α) Κίλδπλνο επηηνθίσλ: Οξίδεηαη σο ν θίλδπλνο πνπ δηαηξέρεη ν µηινο λα µεησζεί ε αμία ησλ ρξεµαηννηθνλνµηθψλ µέζσλ
θαη ησλ θαζαξψλ εζφδσλ απφ ηφθνπο εμαηηίαο µεηαβνιψλ ζηα επηηφθηα αγνξάο.
(β) πλαιιαγµαηηθφο θίλδπλνο: O θίλδπλνο δηαθπµάλζεσλ ζηελ αμία ησλ ρξεµαηννηθνλνµηθψλ µέζσλ θαη ησλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ιφγσ µεηαβνιψλ ζηηο ζπλαιιαγµαηηθέο ηζνηηµίεο.
(γ) Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο: Οξίδεηαη σο ν θίλδπλνο ν µηινο λα µελ έρεη επαξθείο δηαζέζηµνπο ρξεµαηννηθνλνµηθνχο
πφξνπο γηα λα αληεπεμέιζεη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ή λα µελ µπνξεί λα ηνπο εμαζθαιίζεη παξά µφλν µε ππέξµεηξν θφζηνο.
(δ) Κίλδπλνο αληηζπµβαιινµέλσλ: Ο θίλδπλνο απψιεηαο θεθαιαίσλ ιφγσ ηεο πηζαλφηεηαο έλαο αληηζπµβαιιφµελνο (π.ρ.
µηα ηξάπεδα ή έλα ρξεµαηνπηζησηηθφ ίδξπµα), µε ηνλ νπνίν ν µηινο ζπλαιιάζζεηαη, λα θαηαζηεί αθεξέγγπνο πξηλ απφ
ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο.
(ε) Κίλδπλνο ρψξαο: Πεξηιαµβάλεη θηλδχλνπο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ ιφγσ πνιηηηθψλ ή νηθνλνµηθψλ γεγνλφησλ,
φπσο ηνλ πνιηηηθφ θίλδπλν, ηνλ θίλδπλν αδπλαµίαο ηεο Κπβέξλεζεο γηα θάιπςε ππνρξεψζεσλ, ηνλ θίλδπλν αδπλαµίαο
µεηαηξνπήο ηνπ εγρψξηνπ λνµίζµαηνο ζε δηεζλή βαζηθά λνµίζµαηα απνζεµάησλ (convertibility risk) θαη εμαγσγήο ηνπο
(transferability risk).
(ζη) Κίλδπλνο απφ αιιαγέο ζηηο ηηµέο ησλ µεηνρψλ θαη άιισλ ρξενγξάθσλ: Ο θίλδπλνο πνπ ζρεηίδεηαη µε ηηο δπζµελείο
µεηαβνιέο ζηηο ηηµέο ησλ µεηνρηθψλ ηίηισλ, παξαγψγσλ επί µεηνρψλ θαη άιισλ ρξενγξάθσλ πνπ θαηέρεη ν µηινο.
Ο µηινο έρεη ζεζπίζεη έλα πιαίζην Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ Αγνξάο, φπνπ πξσηαξρηθή ζέζε θαηέρεη ε αθξηβήο θαη αμηφπηζηε
µέηξεζε ησλ θηλδχλσλ αγνξάο. Ο µηινο έρεη ζέζεη σο ζηφρν ηε ζπλερή βειηίσζε ηνπ πιαηζίνπ απηνχ γηα ηελ
ειαρηζηνπνίεζε ησλ ελδερφµελσλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ απφ ηνπο δηάθνξνπο θηλδχλνπο αγνξάο.
Οη ζεµαληηθφηεξεο ελέξγεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ (ΓΓΚ) γηα ην 2011 φζνλ αθνξά ην Σµήµα Γηαρείξηζεο
Κηλδχλσλ Αγνξάο ήηαλ νη αθφινπζεο:
 Δζσηεξηθή Γηαδηθαζία Αμηνιφγεζεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο ηνπ Οµίινπ (ΗCAAP).
 Αλαζεψξεζε ηεο Πνιηηηθήο Ρεπζηφηεηαο ηνπ Οµίινπ.
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 Αζθήζεηο πξνζνµνίσζεο θξίζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Αξρήο Σξαπεδψλ γηα θπβεξλεηηθφ θίλδπλν.
 πλερήο αλαζεψξεζε ησλ πξνθαζνξηζµέλσλ νξίσλ βάζεη ησλ εθάζηνηε νηθνλνµηθψλ ζπλζεθψλ.
 Πεξαηηέξσ αλαβάζµηζε ησλ µεζνδνινγηψλ δηαρείξηζεο θηλδχλνπ, θαζψο θαη αμηνιφγεζε θαη επηζθφπεζε ησλ θηλδχλσλ
αγνξάο, αληηζπµβαιινµέλσλ θαη ρψξαο, ζε επίπεδν Οµίινπ.
Ρφινη θαη επζχλεο
Ζ δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ αγνξάο εµπίπηεη πξσηίζησο µέζα ζηηο επζχλεο ηεο Μνλάδαο Γηαρείξηζεο Κηλδχλνπ Αγνξάο. Σν
Γηνηθεηηθφ πµβνχιην, ε Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ ηνπ Οµίινπ, ε Δπηηξνπή Κηλδχλνπ Αγνξάο (ΔΚΑ) Οµίινπ, θαζψο
θαη ε Δπηηξνπή Δλεξγεηηθνχ θαη Παζεηηθνχ ηνπ Οµίινπ έρνπλ επνπηηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία. Ζ Δπηηξνπή Κηλδχλνπ Αγνξάο
ηνπ Οµίινπ επηβιέπεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οµίινπ πνπ ζρεηίδνληαη µε ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ, µε ζθνπφ ηνλ
εληνπηζµφ, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε δηαρείξηζε φισλ ησλ θχξησλ επηρεηξεζηαθψλ θηλδχλσλ ηνπ Οµίινπ.
Ζ Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηα απφ ηηο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο, αλαθέξεηαη ζηελ ΔΓΚ θαη ΔΚΑ
θαη είλαη ππεχζπλε γηα ηε ράξαμε ζπλεηψλ θαη θαηάιιεισλ δηαδηθαζηψλ θαη µεζνδνινγηψλ γηα ηνλ έιεγρν, ηελ αμηνιφγεζε
θαη ηε µέηξεζε φισλ ησλ πεγψλ θηλδχλνπ αγνξάο, µε βάζε ηηο πνιηηηθέο ηνπ Οµίινπ. Ζ Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ
ελεµεξψλεη ηηο αλψηεξεο αξρέο γηα ηα επίπεδα θαη ηα είδε ησλ θηλδχλσλ αγνξάο πνπ αλαιαµβάλνληαη.
Οη επζχλεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πιαηζίνπ γηα ηα απνδεθηά φξηα, ηα είδε θαη ηηο µεζνδνινγίεο µέηξεζεο ησλ θηλδχλσλ πνπ
αλαιαµβάλνληαη, θαζψο επίζεο θαη γηα ηηο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο θεθαιαηαθήο
επάξθεηαο, αλήθνπλ ζην Γηνηθεηηθφ πµβνχιην, ζηελ ΔΓΚ ηνπ Οµίινπ, ζηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Δλεξγεηηθνχ θαη
Παζεηηθνχ ηνπ Οµίινπ θαη ζηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ Αγνξάο ηνπ Οµίινπ. Οη Δπηηξνπέο ζπλεδξηάδνπλ ηαθηηθά
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ αιιά θαη εθηάθησο φπνηε θξίλεηαη ζθφπηµν.
Ζ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ Αγνξάο Οµίινπ ζπλέξρεηαη µεληαία ή πην ζχληνµα, εθφζνλ ζεσξεζεί αλαγθαίν
(ηνπιάρηζηνλ ηξηµεληαία). Ζ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ Αγνξάο εγθξίλεη φξηα, δηαδηθαζίεο θαη µεζνδνινγίεο
πξνζµέηξεζεο θηλδχλσλ. Σα φξηα πνπ εμεηάδνληαη θαη εγθξίλνληαη πεξηιαµβάλνπλ φξηα θηλδχλσλ αγνξάο, φξηα
αληηζπµβαιινµέλσλ γηα ρξεµαηνπηζησηηθά ηδξχµαηα, φξηα εθδνηψλ γηα θπβεξλήζεηο, ρξεµαηνπηζησηηθά ηδξχµαηα θαη
εηαηξείεο, φξηα ρσξψλ, φξηα ζπγθέληξσζεο ηνµέα γηα ραξηνθπιάθηα νµνιφγσλ ζηαζεξνχ εηζνδήµαηνο θαη φξηα θαιπµµέλσλ
νµνιφγσλ.
Δπηπξφζζεηα, ε Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ Αγνξάο Οµίινπ εμεηάδεη θαη πξνηείλεη πνιηηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη µε ην
Πιαίζην Κηλδχλσλ Αγνξάο ηνπ Οµίινπ θαη εγθξίλεη δηαδηθαζίεο θαη µεζνδνινγίεο πνπ ζρεηίδνληαη µε απηφ. Δπίζεο, ειέγρεη
θαη αμηνινγεί παξαβάζεηο νξίσλ θηλδχλνπ θαη απνθαζίδεη γηα ηε ιήςε θαηάιιεισλ µέηξσλ θαη επηζεσξεί ηα απνηειέζµαηα
ησλ

ζελαξίσλ

πξνζνµνίσζεο

αθξαίσλ

θαηαζηάζεσλ

ζε

εμαµεληαία

βάζε.

Σαπηφρξνλα,

παξαθνινπζεί

ηελ

απνηειεζµαηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ Αγνξάο γηα φιν ηνλ µηιν, θαζψο θαη ηηο αλαµελφµελεο
αιιαγέο ζην νηθνλνµηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ. Σέινο, εμαζθαιίδεη φηη νη ππνδνµέο, νη πφξνη θαη ηα ζπζηήµαηα είλαη ζε
πιήξε εθαξµνγή γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ αγνξάο θαη φηη είλαη επαξθή γηα λα δηαηεξήζνπλ έλα ηθαλνπνηεηηθφ
επίπεδν πεηζαξρίαο φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ αγνξάο γηα ηελ αλαγλψξηζε, µέηξεζε, παξαθνινχζεζε θαη
δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ αγνξάο ηνπ Οµίινπ.
Πνιηηηθέο, δηαδηθαζίεο θαη φξηα
Ο µηινο βξίζθεηαη ζε ζπλερή δηαδηθαζία αλάπηπμεο θαη αλαβάζµηζεο θνηλψλ πνιηηηθψλ, δηαδηθαζηψλ θαη µεζνδνινγηψλ,
πνπ ζρεηίδνληαη µε ηελ εθηίµεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ζεµαληηθψλ θηλδχλσλ ηεο αγνξάο γηα φιεο ηηο ζπγαηξηθέο ηνπ. Γηα θάζε
ηχπν θηλδχλνπ εθαξµφδεηαη ε θαηάιιειε µεζνδνινγία γηα ηελ εθηίµεζή ηνπ θαη γηα ηνλ θαζνξηζµφ ησλ νξίσλ.
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ην Δγρεηξίδην Κηλδχλσλ Αγνξάο πεξηγξάθνληαη νη αξρέο θαη νη δηαδηθαζίεο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ηεο αγνξάο θαη
παξαηίζεληαη νη επζχλεο ηεο Μνλάδαο Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ Αγνξάο θαη ησλ Σµεµάησλ Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ ησλ
ζπγαηξηθψλ. Πεξηγξάθνληαη επίζεο νη δηαδηθαζίεο ππνβνιήο/έγθξηζεο νξίσλ ή/θαη ππεξβάζεσλ. Ζ Μνλάδα Γηαρείξηζεο
Κηλδχλσλ Αγνξάο έρεη αλαπηχμεη ηελ Πνιηηηθή Υαξηνθπιαθίνπ πλαιιαγψλ πνπ πεξηγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ
θαηάιιειε θαη έγθαηξε δηάζεζε θαη µέηξεζε ησλ ζέζεσλ ζπλαιιαγψλ θαη γηα ηελ αθξηβή αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ
απνξξένπλ. Δπηπιένλ, έρνπλ αλαπηπρζεί πεξαηηέξσ ε πνιηηηθή ξεπζηφηεηαο ηνπ Οµίινπ θαη ε πνιηηηθή γηα ηνλ επηηνθηαθφ
θίλδπλν.
πζηήµαηα, µέηξεζε θαη έιεγρνο
Ζ παξαθνινχζεζε, ν έιεγρνο θαη ε επηβεβαίσζε ησλ ζέζεσλ θαη ησλ νξίσλ ηεο Τπεξεζίαο Γηαπξαγµάηεπζεο
πλαιιάγµαηνο θαη Γηαζεζίµσλ δηεμάγεηαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο απφ αλεμάξηεηε µνλάδα ππνζηήξημεο (π.ρ. Σµήµα
Τπνζηήξημεο Γηαρείξηζεο Γηαζεζίµσλ ή ΓΓΚ). Γηα ηε µέηξεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ ζέζεψλ ηνπ, ν µηινο ρξεζηµνπνηεί δχν
θχξηα ζπζηήµαηα (AG-Quantum θαη AG-Risk), ηα νπνία θαιχπηνπλ φιεο ηηο ζπλαιιαγέο θαη επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο,
εθηφο ησλ ζπλαιιαγψλ ζε µεηνρέο. Σα ζπζηήµαηα απηά ρξεζηµνπνηνχληαη απφ ηελ Τπεξεζία Γηαπξαγµάηεπζεο
πλαιιάγµαηνο θαη Γηαζεζίµσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ νξίσλ, ηε ινγηζηηθή ππνζηήξημε θαη ηελ εθηίµεζε θαη
δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ. Σν µνληέιν πξνζµέηξεζεο ηεο µέγηζηεο δπλεηηθήο δεµηάο (Value at Risk-VaR) ρξεζηµνπνηείηαη γηα
ην ζπλνιηθφ ππνινγηζµφ ηεο µέγηζηεο αλαµελφµελεο δεµηάο ζην μέλν ζπλάιιαγµα, ηνλ θίλδπλν ησλ επηηνθίσλ θαη µεηνρψλ
θαη ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν νµνιφγσλ ζε ζεµαληηθέο ζπλαιιαγέο θαη ζηα δηαζέζηµα πξνο πψιεζε ραξηνθπιάθηα νµνιφγσλ,
γηα ηνλ µηιν θαη ηηο θπξηφηεξεο ζπγαηξηθέο.
Πξνζνµνηψζεηο θξίζεσλ
Οη πξνζνµνηψζεηο θξίζεσλ πξαγµαηνπνηνχληαη ζε επίπεδν Οµίινπ θαη γηα ηηο ζπγαηξηθέο πνπ εθηίζεληαη ζηνλ θίλδπλν ηεο
αγνξάο. Ζ Μνλάδα Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ Αγνξάο έρεη ππφ ηελ επζχλε ηεο ηε δηελέξγεηα θαηαζηάζεσλ πξνζνµνίσζεο
θξίζεσλ ζε επίπεδν Οµίινπ ζε ζρέζε µε ηελ έθζεζή ηνπ ζηνπο δηάθνξνπο θηλδχλνπο αγνξάο.
Γηα ηελ εθηίµεζε ηεο επίπησζεο/δεµηάο πνπ ελδέρεηαη λα ππνζηεί ν µηινο ζε αθξαίεο θαηαζηάζεηο, δηελεξγείηαη ζε ηαθηηθή
βάζε πξφγξαµµα πξνζνµνίσζεο θαηαζηάζεσλ θξίζεο (stress testing) γηα ηνλ ππνινγηζµφ ηεο επίδξαζεο πάλσ ζηα
θεθάιαηα θαη ζηα θέξδε ζε πεξηπηψζεηο αθξαίσλ µεηαβνιψλ ζηηο θεθαιαηαγνξέο, ζηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο θαη ζην
ζπλαιιαγµαηηθφ θίλδπλν. Σα ζελάξηα πνπ εθαξµφδνληαη βαζίδνληαη ζε ππνδείμεηο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Κχπξνπ, θαζψο
θαη ζε εζσηεξηθά θαζνξηζµέλα ζελάξηα πξνζνµνίσζεο θαηαζηάζεσλ θξίζεο.
4.10.3

Λεηηνπξγηθφο Κίλδπλνο

Ο Λεηηνπξγηθφο Κίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο δεµηάο/απψιεηαο πνπ πξνέξρεηαη απφ αλεπαξθείο ή απνηπρεµέλεο εζσηεξηθέο
δηαδηθαζίεο (πεξηιαµβαλνµέλεο ηεο έιιεηςεο επαξθψλ δηαδηθαζηψλ ή ηεο εζθαιµέλεο εθαξµνγήο δηαδηθαζηψλ), ηνλ
αλζξψπηλν παξάγνληα (πεξηιαµβαλνµέλσλ ησλ εζθεµµέλσλ παξαιείςεσλ/εζσηεξηθήο απάηεο), απφ ηα ζπζηήµαηα θαη
εμσηεξηθά γεγνλφηα (πεξηιαµβαλνµέλσλ θπζηθψλ δεµηψλ, θινπήο θαη απάηεο). ην Λεηηνπξγηθφ Κίλδπλν πεξηιαµβάλεηαη
θαη ν Ννµηθφο Κίλδπλνο.
ηνλ νξηζµφ απηφ δελ πεξηιαµβάλεηαη ν ζηξαηεγηθφο θίλδπλνο, ν θίλδπλνο δπζθήµηζεο ή άιινη θίλδπλνη πνπ νδεγνχλ ζε
έµµεζεο επηπηψζεηο ή θφζηνο επθαηξίαο (opportunity cost). Oη θίλδπλνη απηνί, φµσο, ιαµβάλνληαη ζνβαξά ππφςε ζηηο
δηάθνξεο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ηνπ Λεηηνπξγηθνχ Κηλδχλνπ πνπ αλαθέξνληαη πην θάησ (φπσο εθηίµεζε θηλδχλσλ θαη
θαηαγξαθή ιεηηνπξγηθψλ δεµηψλ), ιφγσ ηεο ζεµαληηθήο πηζαλήο επίπησζήο ηνπο ζηνλ µηιν.
Ο µηινο έρεη πηνζεηήζεη πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ γηα ηνλ εληνπηζµφ, αμηνιφγεζε,
δηαρείξηζε, παξαθνινχζεζε θαη αλαθνξά ησλ ιεηηνπξγηθψλ θηλδχλσλ. Οη ιεηηνπξγηθνί θίλδπλνη πξνζδηνξίδνληαη θαη
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εθηηµψληαη θπξίσο µε ηε Γηαδηθαζία Αλαγλψξηζεο θαη Δθηίµεζεο Κηλδχλσλ πνπ βαζίδεηαη θπξίσο ζηε µέζνδν ηεο
εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο (risk and control self assessment - RCSA) πνπ δηελεξγείηαη πεξηνδηθά µέζσ εξγαζηεξίσλ ζε φιεο
ηηο Γηεπζχλζεηο/Μνλάδεο θαη Σµήµαηα ηνπ Οµίινπ µε ζηφρν ηελ θάιπςε φισλ ησλ εξγαζηψλ ηνπ Οµίινπ. ηε ζπλέρεηα
ηίζεληαη ζε εθαξµνγή ηα ζρέδηα δξάζεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θχξησλ ιεηηνπξγηθψλ θηλδχλσλ πνπ εληνπίδνληαη µε δηάθνξεο
µεζφδνπο. Σα ζρέδηα δξάζεο πεξηιαµβάλνπλ µέηξα πεξηνξηζµνχ ησλ θηλδχλσλ (µε ηελ εηζαγσγή θαιχηεξσλ δηαδηθαζηψλ
θαη ειέγρσλ, επαξθή νξγαλσηηθή δνµή, δηαρσξηζµφ επζπλψλ, απνθπγή ζχγθξνπζεο ζπµθεξφλησλ, δηαδηθαζίεο απνδνρήο
θαη εγθξίζεσλ, θαηάξηηζε νξίσλ, ινγηζηηθνχο ειέγρνπο, έιεγρν πξφζβαζεο θ.ιπ.), απνθπγή θηλδχλνπ, αλάζεζε εξγαζηψλ
ζε ηξίηνπο, αζθάιηζε ή µε απνδνρή ηνπ θηλδχλνπ. Ο µηινο δηαζέηεη επίζεο αζθαιηζηηθή θάιπςε γηα ζεµαληηθνχο
ιεηηνπξγηθνχο θηλδχλνπο.
Σν Σµήµα Γηαρείξηζεο Λεηηνπξγηθνχ Κηλδχλνπ (ΓΛΚ) ζπµµεηέρεη, επίζεο, ζηελ αμηνιφγεζε λέσλ θαη πθηζηάµελσλ
δηαδηθαζηψλ, νµηιηθψλ πνιηηηθψλ θαη πξνηχπσλ, λέσλ ζπζηεµάησλ πιεξνθνξηθήο, πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη ζε
νπνηεζδήπνηε άιιεο ζεµαληηθέο επηρεηξεµαηηθέο απνθάζεηο θαη αιιαγέο, πξνθεηµέλνπ λα ελζσµαησζνχλ νη θαηάιιεινη
µεραληζµνί δηαρείξηζεο ιεηηνπξγηθψλ θηλδχλσλ. Σν Σµήµα ΓΛΚ πξέπεη επίζεο λα βεβαηψλεηαη φηη ε Σξάπεδα έρεη ππφ ηνλ
έιεγρφ ηεο ηνπο θηλδχλνπο πνπ εηζάγνληαη µε ηελ αλάζεζε δξαζηεξηνηήησλ ζε αλεμάξηεηνπο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ.
Δπίζεο, ην Σµήµα ΓΛΚ ζπµµεηέρεη ζηε ζπλερή αμηνιφγεζε ησλ ζρεδίσλ αληηµεηψπηζεο εθηάθησλ πεξηζηαηηθψλ,
ζπµπεξηιαµβαλνµέλνπ θαη ηνπ ζρεδίνπ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ εξγαζηψλ θαη επαλαδξαζηεξηνπνίεζεο, γηα ηε
δηαζθάιηζε ηεο ζπλέρεηαο ησλ εξγαζηψλ ηεο Σξάπεδαο. Σέινο, ην Σµήµα ΓΛΚ ζπµβάιιεη ελεξγά ζηελ αλαγλψξηζε,
δηαρείξηζε θαη αλαθνξά ηνπ θηλδχλνπ απάηεο ζε ζπλεξγαζία µε ην Σµήµα Καλνληζηηθήο πµµφξθσζεο θαη ην Σµήµα
Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ην νπνίν αλαιαµβάλεη θαη ηε δηεξεχλεζε ηπρφλ απάηεο.
Σν Σµήµα ΓΛΚ µεηέρεη ελεξγά ζηε ζπλερή πξνζπάζεηα πεξαηηέξσ ελίζρπζεο ηνπ πιαηζίνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ µέζσ ηεο
πηνζέηεζεο λέσλ ή ηεο ελίζρπζεο πθηζηάµελσλ δηαδηθαζηψλ θαη ειέγρσλ µε ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ µείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ
θηλδχλνπ, πεξηιαµβαλνµέλνπ ηνπ θηλδχλνπ απάηεο. Οη δηαδηθαζίεο γηα ζπλερή παξαθνινχζεζε ησλ ζρεηηθψλ θηλδχλσλ
πεξηιαµβάλνπλ ηελ θαηαγξαθή ησλ γεγνλφησλ πνπ νδεγνχλ ζε ιεηηνπξγηθέο δεµηέο ζε εηδηθή βάζε δεδνµέλσλ θαηαγξαθήο
δεµηψλ. πγθεθξηµέλα, ζπιιέγνληαη πξαγµαηηθέο, πηζαλέο θαη παξνιίγνλ δεµηέο. Σαπηφρξνλα, έρνπλ πηνζεηεζεί Βαζηθνί
Γείθηεο Κηλδχλνπ πνπ επηηξέπνπλ ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε ηνπ επηπέδνπ ζεµαληηθψλ θηλδχλσλ πνπ αληηµεησπίδεη ν
µηινο.
Οη εζσηεξηθέο εθζέζεηο ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ ζπληάζζνληαη ζε πεξηνδηθή βάζε θαη θνηλνπνηνχληαη ζε αλψηεξα ζηειέρε θαη
ζηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ. Οη εθζέζεηο θαιχπηνπλ φια ηα βαζηθά δεηήµαηα θαη ηα απνηειέζµαηα ησλ
δηαδηθαζηψλ γηα ην ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν φπσο π.ρ. εθζέζεηο ησλ απνηειεζµάησλ ηεο εθηίµεζεο θαη αμηνιφγεζεο θηλδχλσλ,
αµέζσο µεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εηήζηαο αμηνιφγεζεο ή ζε πεξίπησζε αλαζεψξεζήο ηνπο, εθζέζεηο πξνφδνπ ζρεηηθά µε
ηελ εθηέιεζε ζρεδίσλ δξάζεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ έρνπλ αλαγλσξηζζεί, ζεµαληηθέο ιεηηνπξγηθέο δεµηέο θαη
θαηάζηαζε παξαβίαζεο Γεηθηψλ Λεηηνπξγηθνχ Κηλδχλνπ.
ην πιαίζην ηεο θαιχηεξεο ελεµέξσζεο θαη εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζε ζέµαηα δηαρείξηζεο ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ
δηελεξγνχληαη εθπαηδεπηηθά ζεµηλάξηα ζε πεξηνδηθή βάζε.

4.10.4

Αζθάιεηα Πιεξνθνξηψλ

Ο θίλδπλνο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ απνξξέεη απφ ηηο αδπλαµίεο ησλ ζπζηεµάησλ θαη ησλ δηεξγαζηψλ µε αληίθηππν ζηηο
πιεξνθνξίεο ηεο Σξάπεδαο (ηελ εµπηζηεπηηθφηεηα, αθεξαηφηεηα θαη ηε δηαζεζηµφηεηά ηνπο). Λφγσ ηεο µεγάιεο ζεµαζίαο
πνπ απνδίδεη ε Σξάπεδα ζηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ηεο, έρεη δεµηνπξγήζεη αλεμάξηεην ηµήµα ζηειερσµέλν µε
εμεηδηθεπµέλν πξνζσπηθφ εληφο ηεο Γηεχζπλζεο Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ, ζηνρεχνληαο ζηε ζσζηή θαη νινθιεξσµέλε
εθηίµεζε φισλ ησλ θηλδχλσλ ηνπ Οµίινπ.
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Σν Σµήµα Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ έρεη ππφ ηελ επζχλε ηνπ ηε δηαρείξηζε ησλ πνιηηηθψλ αζθάιεηαο ηνπ νξγαληζµνχ µε
ζηφρν ηελ αξηηφηεξε δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ. Ζ αζθαιήο εθαξµνγή ηεο ηερλνινγίαο πνπ ρξεζηµνπνηεί ε Σξάπεδα
είλαη αθφµα έλαο ηνµέαο επζχλεο ηνπ Σµήµαηνο, µε ζηφρν ηε µείσζε ησλ θηλδχλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε λέσλ ή
πθηζηάµελσλ ηερλνινγηψλ.
Σν Σµήµα δηνξγαλψλεη εξγαζηήξηα Δθηίµεζεο Κηλδχλσλ ζε µηα πξνζπάζεηα λα αλαγλσξηζηνχλ νη θίλδπλνη ζε ζρέζε µε ηελ
αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ζηα δηάθνξα ζπζηήµαηα θαη δηεξγαζίεο. Πξνο απηφ ην ζθνπφ εξγάδεηαη ζηελά µε ηε δηεχζπλζε,
ζηνρεχνληαο ζηελ εθαξµνγή δηεζλψλ πξαθηηθψλ. Γηα πεξηζζφηεξε αζθάιεηα ε Σξάπεδα παξαθνινπζεί ηα επίπεδα
αζθάιεηαο ησλ ζπζηεµάησλ ηεο µε δηάθνξα εξγαιεία, µε ηε δηελέξγεηα ηαθηηθψλ εξεπλψλ παξείζθξεζεο ζην εζσηεξηθφ θαη
εμσηεξηθφ δίθηπν, θαζψο θαη µε µηα ζεηξά εμεηδηθεπµέλσλ µειεηψλ αμηνιφγεζεο. Δπεηδή νη άλζξσπνη είλαη έλαο απφ ηνπο
ζεµαληηθφηεξνπο ππιψλεο ζηε δηαζθάιηζε ησλ πιεξνθνξηψλ, ν µηινο αθνινπζεί έλα ζπλερέο πξφγξαµµα
επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζε ζέµαηα αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ.
Σα δηάθνξα ζέµαηα αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ παξαθνινπζνχληαη ζε ηαθηά δηαζηήµαηα απφ ηελ Δπηηξνπή Αζθάιεηαο
Πιεξνθνξηψλ πνπ απνηειείηαη

απφ αληηπξνζψπνπο ησλ Γηεπζχλζεσλ Γηαρείξηζεο Κηλδχλνπ,

Πιεξνθνξηθήο,

πµµφξθσζεο, Διέγρνπ θαη Οξγάλσζεο.

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

4.11.1

Μεηνρηθφ Κεθάιαην θαη Απνζεκαηηθά

Πην θάησ, παξαηίζεληαη πιεξνθνξίεο γηα ην θεθάιαην ηνπ Οκίινπ θαη γηα ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζή ηνπ γηα ηα έηε 2009,
2010 θαη 2011 ζχκθσλα κε ηηο εηήζηεο ειεγκέλεο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηα ππφ αλαθνξά έηε.
31.12.2011
ΜΔΣΟΥΔ
‘000

31.12.2010
ΜΔΣΟΥΔ
‘000

31.12.2009
ΜΔΣΟΥΔ
‘000

2.900.000

2.090.000

1.100.000

982.116

848.153

830.126

-

-

5.781

Δγθεθξηκέλν
πλήζεηο κεηνρέο ησλ €0,85 ε θάζε κηα
Δθδνκέλν θαη εμ νινθιήξνπ πιεξσκέλν
Τπφινηπν ζηελ αξρή ηνπ έηνπο
Μεηνρέο ππφ έθδνζε
Έθδνζε κεηνρψλ
Δπαλεπέλδπζε κεξίζκαηνο
Μέξηζκα ππφ κνξθή κεηνρψλ
Μεηνρηθφ θεθάιαην ζην ηέινο ηεο/ηνπ πεξηφδνπ/έηνπο

488.168

-

-

-

10.133

12.246

140.827

123.830

-

1.611.111

982.116

848.153

31.12.2011
€ ‘000

31.12.2010
€ ‘000

31.12.2009
€ ‘000

2.465.000

1.776.500

935.000

834.799

720.930

705.607

-

-

4.914

Δγθεθξηκέλν
πλήζεηο κεηνρέο ησλ €0,85 ε θάζε κηα
Δθδνκέλν θαη εμ νινθιήξνπ πιεξσκέλν
Τπφινηπν ζηελ αξρή ηνπ έηνπο
Μεηνρέο ππφ έθδνζε
Έθδνζε κεηνρψλ
Δπαλεπέλδπζε κεξίζκαηνο
Μέξηζκα ππφ κνξθή κεηνρψλ
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414.942

-

-

-

8.613

10.409

119.703

105.256
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31.12.2011
€ ‘000

31.12.2010
€ ‘000

31.12.2009
€ ‘000

Μεηνρηθφ θεθάιαην ζην ηέινο
ηεο/ηνπ πεξηφδνπ/έηνπο

1.369.444

834.799

720.930

Απνζεκαηηθφ απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην

2.334.583

2.252.897

2.179.146

(3.007.834)

788.601

948.006

48.610

47.681

49.759

(188.137)

(326.187)

(189.460)

(65.932)

(65.571)

(76.130)

-

(135)

245

3.426

3.426

3.426

Απνζεκαηηθά πξνζφδνπ
Απνζεκαηηθά δίθαηεο αμίαο αθηλήησλ
Απνζεκαηηθά δίθαηεο αμίαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε
Απνζεκαηηθά ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ
Απνζεκαηηθφ αληηζηάζκηζεο ηακεηαθψλ ξνψλ
Απνζεκαηηθφ δηαθνξάο απφ κεηαηξνπή
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζε Δπξψ
χλνιν απνζεκαηηθψλ ζην ηέινο έηνπο

(3.209.867)

447.815

735.846

Kεθάιαην θαη Απνζεκαηηθά ζην ηέινο έηνπο

494.160

3.535.511

3.635.922

πκθέξνλ Μεηνςεθίαο ζην ηέινο έηνπο

106.398

105.863

123.321

600.558

3.641.374

3.759.243

Kεθάιαην, Απνζεκαηηθά θαη πκθέξνλ Μεηνςεθίαο
ζην ηέινο έηνπο

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βιέπε Δλφηεηα 4.17, φπνπ παξνπζηάδνληαη θαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο αιιαγέο ζην κεηνρηθφ
θεθάιαην θαηά ην 2012.

4.11.2

Γαλεηαθφ Κεθάιαην

Πην θάησ, παξαηίζεληαη πιεξνθνξίεο γηα ην δαλεηαθφ θεθάιαην ηνπ Οκίινπ γηα ηα έηε 2009, 2010 θαη 2011, ζχκθσλα κε ηηο
εηήζηεο ειεγκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηα ππφ αλαθνξά έηε.

ΔΛΔΓΜΔΝΑ

ΔΛΔΓΜΔΝΑ

ΔΛΔΓΜΔΝΑ

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2009

€ ‘000

€ ‘000

€ ‘000

-

-

80.000

Δπξσνκφινγα ιήμεο 2016

413.598

414.793

424.724

Οκφινγα 2009/2019

107.790

106.308

95.138

Αμηφγξαθα θεθαιαίνπ

737.872

737.870

442.229

Οκφινγα 2005/2015

Οκφινγα κεησκέλεο εμαζθάιηζεο 2004/2014
Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα εληζρπκέλνπ θεθαιαίνπ
Βξαρππξφζεζκν
Με βξαρππξφζεζκν

9.272

8.960

8.410

65.195

-

-

1.332.727

1.267.931

1.050.501

1.402

-

-

1.332.325

1.267.931

1.050.501

1.332.727

1.267.931

1.050.501

Οκφινγα 2005/2015
Σν Μάην 2005, ε «Egnatia Finance Plc» εμέδσζε νκφινγα χςνπο €80 εθ., ιήμεο 2015. Σν Μάην 2010, κεηά απφ έγθξηζε ηεο
Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ε «Egnatia Finance Plc» αλαθάιεζε θαη απνπιήξσζε πξηλ ηε ιήμε ηνπο ην ζχλνιν ησλ νκνιφγσλ
χςνπο €80 εθ. ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο έθδνζήο ηνπο θαη πνζφ ίζν κε ηελ νλνκαζηηθή αμία ζπλ ηνπο δεδνπιεπκέλνπο
ηφθνπο πιεξψζεθε ζηνπο θαηφρνπο ησλ νκνιφγσλ. Σα νκφινγα ήηαλ απνπιεξσηέα ζε δέθα ρξφληα απφ ηελ έθδνζή ηνπο
θαη ν ηφθνο θαηαβαιιφηαλ θάζε ηξίκελν. Σν επηηφθην είρε θαζνξηζηεί ζην ηξηκεληαίν επηηφθην γηα Δπξψ (Euribor) πιένλ
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1,10% έσο ηελ εκεξνκελία αλάθιεζήο ηνπο θαη 2,40% κέρξη ηε ιήμε. Ζ εθδφηξηα εηαηξεία είρε ην δηθαίσκα λα αλαθαιέζεη
πξφσξα ηα νκφινγα κεηά ηε ιήμε ηνπ πέκπηνπ έηνπο.
Σα νκφινγα απνηεινχζαλ άκεζεο, κε εμαζθαιηζκέλεο, δεπηεξεχνπζεο ππνρξεψζεηο (ζπκπιεξσκαηηθά ίδηα θεθάιαηα – Tier
II Capital) αιιά ήηαλ εγγπεκέλα απφ ηε «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.» θαη ε απνπιεξσκή ηνπο αθνινπζνχζε ζε
πξνηεξαηφηεηα ηελ απνπιεξσκή ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηνπο θαηαζέηεο θαη άιινπο πηζησηέο. Σα νκφινγα ήηαλ
εηζεγκέλα ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ.
Δπξσνκφινγα ιήμεο 2016 θαη Οκφινγα 2009/2019
Καηά ην 2004 ε Σξάπεδα πξνέβε ζηε ζχζηαζε Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο Έθδνζεο Μεζνπξφζεζκσλ Οκνινγηαθψλ
Γαλείσλ (ην «Πξφγξακκα») χςνπο €750 εθ. Σν Μάην 2006, εγθξίζεθε αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζε €1 δηζ.
θαη ην Μάην 2007 εγθξίζεθε πεξαηηέξσ αχμεζε ζε €3 δηζ.. Με βάζε ην Πξφγξακκα, ε Σξάπεδα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα εθδίδεη
νκφινγα (senior debt) ή/θαη νκφινγα κεησκέλεο εμαζθάιηζεο (subordinated debt) αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο. Σν
Γεθέκβξην 2008, ην Πξφγξακκα αλαζεσξήζεθε γηα λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.» θαη
«Egnatía Finance Plc», κε ηελ εγγχεζε ηεο «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.», λα εθδίδνπλ νκφινγα (senior debt) ή/θαη
νκφινγα κεησκέλεο εμαζθάιηζεο (subordinated debt).
Σν Μάην 2006, ε Σξάπεδα εμέδσζε €450 εθ. νκφινγα δεπηεξνβάζκηνπ θεθαιαίνπ, ιήμεο ζε δέθα ρξφληα. Ζ Σξάπεδα έρεη ην
δηθαίσκα λα αλαθαιέζεη ηα νκφινγα πέληε ρξφληα κεηά απφ ηελ έθδνζή ηνπο. Σν επηηφθην έρεη θαζνξηζζεί ζην ηξηκεληαίν
επηηφθην γηα Δπξψ (Euribor) πιένλ 0,75% γηα ηα πξψηα πέληε ρξφληα θαη εάλ ηα νκφινγα δελ αλαθιεζνχλ ην επηηφθην
απμάλεηαη θαηά 1%. Μέξνο ησλ νκνιφγσλ θαηέρεηαη απφ εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ. Σνλ Ηνχλην 2010, ε Σξάπεδα εμαγφξαζε θαη
αθχξσζε νκφινγα χςνπο €23 εθ., ηα νπνία θαηέρνληαλ απφ εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ.
ηηο 15 Μαΐνπ 2012 ε Σξάπεδα αλαθνίλσζε πξνηάζεηο αληαιιαγήο θαη πξνζθνξάο πθηζηάκελσλ εμαγνξάζηκσλ νκνιφγσλ
κεησκέλεο εμαζθάιηζεο κε θπκαηλφκελν επηηφθην αμίαο €450.000.000, πνπ ιήγνπλ ην 2016 (ISIN XS0255675794), γηα:
 αληαιιαγή ησλ πθηζηάκελσλ νκνιφγσλ κε Οκφινγα ζε Δπξψ ηαζεξνχ Δπηηνθίνπ πςειήο εμαζθάιηζεο ιεμηπξφζεζκα
ην 2016 (ηα Νέα Οκφινγα) πνπ ζα εθδνζνχλ απφ ηελ Σξάπεδα (ε Πξφηαζε Αληαιιαγήο), ή
 πξνζθνξά ησλ πθηζηάκελσλ νκνιφγσλ γηα επαλαγνξά απφ ηελ Σξάπεδα έλαληη κεηξεηψλ (ε Πξφηαζε Πξνζθνξάο θαη
καδί κε ηελ Πξφηαζε Αληαιιαγήο, νη Πξνηάζεηο)
Ζ Σξάπεδα πξνέβε ζηηο Πξνηάζεηο ζην πιαίζην ηεο ζπλερηδφκελεο ζηξαηεγηθήο ηεο γηα ηε δηαρείξηζε θεθαιαίνπ.
πγθεθξηκέλα, ε Σξάπεδα απνζθνπεί λα εληζρχζεη ην δείθηε ησλ Κχξησλ Βαζηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (Core Tier 1). Ζ
Σξάπεδα δελ ζθνπεχεη πξνο ην παξφλ λα αζθήζεη ηα δηθαηψκαηα αλάθιεζεο γηα πιεξσκή ησλ πθηζηάκελσλ νκνιφγσλ.
Οη Πξνηάζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Πιεξνθνξηαθφ
εκείσκα ηεο 14 Μαΐνπ 2012 (ην Πιεξνθνξηαθφ εκείσκα). Αληίγξαθα ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ εκεηψκαηνο δηαηίζεληαη απφ
ηνπο πλδηαρεηξηζηέο ησλ Πξνζθνξψλ (Joint Dealer Managers) θαη απφ ηνλ Δθπξφζσπν Αληαιιαγήο θαη Πξνζθνξάο
(Exchange and Tender Agent).
Ζ Πξφηαζε Αληαιιαγήο
Σίκεκα Αληαιιαγήο
Κάζε θάηνρνο νκνιφγσλ, ηνπ νπνίνπ ηα πθηζηάκελα νκφινγα έρνπλ γίλεη απνδεθηά πξνο αληαιιαγή ζχκθσλα κε ηελ
Πξφηαζε Αληαιιαγήο, ζα ιάβεη, θαηά ηελ εκεξνκελία δηαθαλνληζκνχ, ζπλνιηθφ νλνκαζηηθφ πνζφ Νέσλ Οκνιφγσλ
(ζηξνγγπινπνηεκέλν πξνο ηα θάησ ζην πιεζηέζηεξν πνιιαπιάζην ηνπ πνζνχ ησλ €1.000) ίζν πξνο ην γηλφκελν ηνπ (i)
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ζπλνιηθνχ νλνκαζηηθνχ πνζνχ πθηζηάκελσλ νκνιφγσλ πνπ έρνπλ γίλεη απνδεθηά πξνο αληαιιαγή απφ ηνλ ελ ιφγσ
θάηνρν νκνιφγσλ θαη (ii) ηεο αλαινγίαο αληαιιαγήο.
ε πεξίπησζε ηέηνηαο ζηξνγγπινπνίεζεο, νη θάηνρνη νκνιφγσλ ζα δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία
δηαθαλνληζκνχ,

αληί

ηνπ

κεξηθνχ

νλνκαζηηθνχ

πνζνχ

ησλ

Νέσλ

Οκνιφγσλ

φπσο

έρεη

ζηξνγγπινπνηεζεί,

ζηξνγγπινπνηεκέλν πνζφ κεηξεηψλ.
Νέα Οκφινγα
Σα Νέα Οκφινγα ζα είλαη ζε Δπξψ ηαζεξνχ Δπηηνθίνπ θαη πςειήο εμαζθάιηζεο ιεμηπξφζεζκα ην 2016 θαη ζα εθδνζνχλ
ζχκθσλα κε ην Μεζνπξφζεζκν Πξφγξακκα Οκνιφγσλ €3.000.000.000 ηεο Σξάπεδαο. Σν πιεξσηέν επηηφθην επί ησλ
Νέσλ Οκνιφγσλ ζα είλαη 8,0% θαη‟ έηνο θαη ε ηηκή έθδνζεο ζα είλαη 100,0%. Ζ ειάρηζηε νλνκαζηηθή αμία ησλ Νέσλ
Οκνιφγσλ ζα είλαη €100.000.
Ζ Πξφηαζε Πξνζθνξάο
Σν πιεξσηέν πνζφ κεηξεηψλ, θαηά ηελ εκεξνκελία δηαθαλνληζκνχ, απφ ηελ Σξάπεδα ζε θάζε θάηνρν νκνιφγσλ ηνπ
νπνίνπ ηα πθηζηάκελα νκφινγα γίλνληαη απνδεθηά γηα επαλαγνξά ζχκθσλα κε ηελ Πξφηαζε Πξνζθνξάο ζα ηζνχηαη κε ην
55% ηνπ νλνκαζηηθνχ πνζνχ ησλ πθηζηάκελσλ νκνιφγσλ («Σηκή Πξνζθνξάο»).
Δεδνπιεπκέλνη Σφθνη
Ο Δθδφηεο ζα πιεξψζεη επίζεο ζε θάζε θάηνρν νκνιφγσλ ηνπ νπνίνπ ηα πθηζηάκελα νκφινγα (i) γίλνληαη απνδεθηά πξνο
αληαιιαγή ζχκθσλα κε ηελ Πξφηαζε Αληαιιαγήο ή (ii) γίλνληαη απνδεθηά πξνο επαλαγνξά ζχκθσλα κε ηελ Πξφηαζε
Πξνζθνξάο, δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο θαηά ηελ εκεξνκελία Γηαθαλνληζκνχ.
πκκεηνρή ζηηο Πξνηάζεηο
Πξνθεηκέλνπ λα:
 ζπκκεηάζρνπλ θαη λα δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ Νέα Οκφινγα ζχκθσλα κε ηελ Πξφηαζε Αληαιιαγήο, νη θάηνρνη νκνιφγσλ
ζα πξέπεη εγθχξσο λα πξνζθέξνπλ ηα πθηζηάκελα νκφινγα γηα αληαιιαγή, ππνβάιινληαο ή θξνληίδνληαο λα ππνβιεζεί
γηα ινγαξηαζκφ ηνπο έγθπξε εληνιή αληαιιαγήο ηελ νπνία ζα πξέπεη λα ιάβεη ν εθπξφζσπνο αληαιιαγήο θαη
πξνζθνξάο έσο ηελ πξνζεζκία ιήμεο, ή
 ζπκκεηάζρνπλ θαη λα δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ ηελ Σηκή Πξνζθνξάο ζχκθσλα κε ηελ Πξφηαζε Πξνζθνξάο, νη θάηνρνη
νκνιφγσλ ζα πξέπεη εγθχξσο λα πξνζθέξνπλ ηα πθηζηάκελα νκφινγα γηα επαλαγνξά, ππνβάιινληαο ή θξνληίδνληαο
λα ππνβιεζεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπο έγθπξε εληνιή πξνζθνξάο ηελ νπνία ζα πξέπεη λα ιάβεη ν εθπξφζσπνο αληαιιαγήο
θαη πξνζθνξάο έσο ηελ πξνζεζκία ιήμεο.
Δληνιέο αληαιιαγήο θαη εληνιέο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ γηα ειάρηζην νλνκαζηηθφ πνζφ ησλ πθηζηάκελσλ
νκνιφγσλ €50.000, πνπ είλαη ε ειάρηζηε νλνκαζηηθή αμία ησλ πθηζηάκελσλ νκνιφγσλ, θαη ελ ζπλερεία δχλαληαη λα
ππνβάιινληαη γηα αθέξαηα πνιιαπιάζηα ηνπ πνζνχ ησλ €1.000.
Δληνιέο πξνζθνξάο θαη εληνιέο αληαιιαγήο νη νπνίεο αθνξνχλ νλνκαζηηθφ πνζφ πθηζηάκελσλ νκνιφγσλ πνπ ππνιείπεηαη
ησλ €50.000 ζα απνξξίπηνληαη.
Δπηπξφζζεηα, γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ πξφηαζε αληαιιαγήο, νη θάηνρνη νκνιφγσλ ζα πξέπεη εγθχξσο λα πξνζθέξνπλ
γηα αληαιιαγή επαξθή πθηζηάκελα νκφινγα (ην ειάρηζην πνζφ Πξφηαζεο Αληαιιαγήο) νχησο ψζηε λα δηθαηνχληαη λα
ιάβνπλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Πξφηαζεο Αληαιιαγήο, νλνκαζηηθφ πνζφ Νέσλ Οκνιφγσλ ηνπιάρηζηνλ ηεο ειάρηζηεο
νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ Νέσλ Οκνιφγσλ χςνπο €100.000. ε πεξίπησζε πνπ νπνηνζδήπνηε θάηνρνο νκνιφγσλ πξνζθέξεη
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πθηζηάκελα νκφινγα γηα αληαιιαγή ζε πνζφ πνπ ππνιείπεηαη ηνπ ειάρηζηνπ πνζνχ Πξφηαζεο Αληαιιαγήο αιιά είλαη
κεγαιχηεξν ησλ €50.000, δε ζα δηθαηνχηαη λα ζπκκεηάζρεη ζηελ Πξφηαζε Αληαιιαγήο θαη αλη‟ απηνχ ζα ζεσξείηαη φηη έρεη
πξνζθέξεη ηα ελ ιφγσ πθηζηάκελα νκφινγα γηα επαλαγνξά ζχκθσλα κε ηελ Πξφηαζε Πξνζθνξάο. Δληνιέο αληαιιαγήο
πνπ αθνξνχλ ζε νλνκαζηηθφ πνζφ ησλ πθηζηάκελσλ νκνιφγσλ πνπ ππνιείπεηαη ησλ €50.000 ζα απνξξίπηνληαη.
Με ηελ επηθχιαμε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ε Πξφηαζε Αληαιιαγήο θαη ε Πξφηαζε Πξνζθνξάο είλαη ελαιιαθηηθέο
επηινγέο γηα ηνπο θάηνρνπο νκνιφγσλ, θαη νη θάηνρνη νκνιφγσλ πνπ έρνπλ ππνβάιεη εληνιή αληαιιαγήο ή εληνιή
πξνζθνξάο δε κπνξνχλ λα ππνβάινπλ θαη εληνιή πξνζθνξάο ή εληνιή αληαιιαγήο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, φζνλ
αθνξά ηα ίδηα πθηζηάκελα νκφινγα, ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα αλαθαιέζνπλ εγθχξσο ηελ αξρηθή ηνπο εληνιή.
Οη Δληνιέο αληαιιαγήο θαη νη εληνιέο πξνζθνξάο ζα είλαη αλέθθιεηεο απφ ηε ζηηγκή ηεο ππνβνιήο ηνπο, εθηφο
πεξηνξηζκέλσλ πεξηπηψζεσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Πιεξνθνξηαθφ εκείσκα.
Σνλ Μάην 2009, ε «Egnatia Finance Plc», ζπγαηξηθή ηεο «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.» εμέδσζε 60 εθ. Γνιάξηα ΖΠΑ (€41
εθ.) νκφινγα δεπηεξνβάζκηνπ θεθαιαίνπ κε ηελ εγγχεζε ηεο «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.». Ζ έθδνζε ήηαλ ζηε κνξθή
δεπηεξνβάζκησλ νκνιφγσλ, ιήμεο ζε δέθα ρξφληα κε δηθαίσκα πξφσξεο εμφθιεζεο κεηά απφ πέληε ρξφληα, χζηεξα απφ
έγγξαθε άδεηα ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. Σν επηηφθην έρεη θαζνξηζζεί ζην 5,5% γηα νιφθιεξε ηε δηάξθεηά ηνπο. Μέξνο ησλ
νκνιφγσλ θαηέρεηαη απφ εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ. Μέξνο ησλ νκνιφγσλ θαηέρεηαη απφ εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ.
Σνλ Ηνχιην 2009, ε «Egnatia Finance Plc» εμέδσζε €60 εθ. νκφινγα δεπηεξνβάζκηνπ θεθαιαίνπ κε ηελ εγγχεζε ηεο «Marfin
Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.». Ζ έθδνζε ήηαλ ζηε κνξθή δεπηεξνβάζκησλ νκνιφγσλ, ιήμεο ζε δέθα ρξφληα κε δηθαίσκα
πξφσξεο εμφθιεζεο κεηά απφ πέληε ρξφληα, χζηεξα απφ έγγξαθε άδεηα ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. Σν επηηφθην έρεη
θαζνξηζηεί ζην 6,5% γηα νιφθιεξε ηεο δηάξθεηά ηνπο.
Σα νκφινγα απνηεινχλ άκεζεο, κε εμαζθαιηζκέλεο, δεπηεξεχνπζεο ππνρξεψζεηο (ζπκπιεξσκαηηθά ίδηα θεθάιαηα – Tier II
Capital) θαη ε απνπιεξσκή ηνπο αθνινπζεί ζε πξνηεξαηφηεηα ηελ απνπιεξσκή ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηνπο θαηαζέηεο
θαη άιινπο πηζησηέο. Σα νκφινγα είλαη εθδνκέλα βάζεη ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη είλαη εηζεγκέλα ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ
ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ. Ζ αγνξαία αμία ηνπο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ήηαλ €238,6 εθ. (2010: €330,1 εθ.) γηα ηα Δπξσνκφινγα
ιήμεο 2016 θαη €52,3 εθ. (2010: €106,3 εθ.) γηα ηα νκφινγα 2009/2019.
Οκφινγα κεησκέλεο εμαζθάιηζεο 2004/2014
Σν Γεθέκβξην 2004, ε «Rossiysky Promyishlenny Bank Company Ltd» εηζέπξαμε θαηάζεζε ιήμεο 2014. Σν επηηφθην
νξίζηεθε ζην 8% εηεζίσο. Ζ θαηάζεζε απνηειεί άκεζε ππνρξέσζε θαη ε απνπιεξσκή ηεο αθνινπζεί ζε πξνηεξαηφηεηα ηελ
απνπιεξσκή ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηνπο άιινπο πηζησηέο.
Αμηφγξαθα Κεθαιαίνπ 2008, 2009 θαη 2010 («Δπηιέμηκα Αμηφγξαθα»)
ηηο 17 Μαξηίνπ 2008 ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ελέθξηλε ηελ έθδνζε κέρξη θαη €200 εθ. αμηνγξάθσλ θεθαιαίνπ πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηα Βαζηθά Ίδηα Κεθάιαηα ηεο Σξάπεδαο (Hybrid Tier I Capital). Αμηφγξαθα θεθαιαίνπ χςνπο €116 εθ.
πνπ πξνζθέξζεθαλ ζε πεξηνξηζκέλν θχθιν πξνζψπσλ, ζε επαγγεικαηίεο επελδπηέο θαη ζε πξφζσπα ηα νπνία επέλδπζαλ
ηνπιάρηζηνλ €50.000 ν θαζέλαο, εθδφζεθαλ ζηηο 14 Απξηιίνπ 2008 ζηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ €1.000 ην θαζέλα. Καηά ηε
δεχηεξε θάζε, αμηφγξαθα θεθαιαίνπ χςνπο €84 εθ. πνπ πξνζθέξζεθαλ ζην επξχ θνηλφ κέζσ Γεκφζηαο Πξνζθνξάο,
εθδφζεθαλ ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2008 ζηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ €1.000 ην θαζέλα. Σα αμηφγξαθα θεθαιαίνπ ηεο αξρηθήο
έθδνζεο έθεξαλ ζηαζεξφ επηηφθην 6,50% γηα ηηο πξψηεο ηέζζεξηο ηξηκεληαίεο πεξηφδνπο θαη ηα αμηφγξαθα θεθαιαίνπ ηεο
δεχηεξεο έθδνζεο γηα ηηο πξψηεο ηξεηο ηξηκεληαίεο πεξηφδνπο, θαη κεηέπεηηα θπκαηλφκελν επηηφθην, ην νπνίν αλαζεσξείηαη
183

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

θάζε ηξεηο κήλεο. Σν επηηφθην είλαη ίζν κε ην ηξηκεληαίν επηηφθην γηα Δπξψ (Euribor) ζηελ αξρή ηεο εθάζηνηε ηξηκελίαο πιένλ
1,50% θαη ν ηφθνο είλαη πιεξσηένο θάζε ηξεηο κήλεο, ζηηο 31 Μαξηίνπ, 30 Ηνπλίνπ, 30 επηεκβξίνπ θαη 31 Γεθεκβξίνπ.
ηηο 19 Μαξηίνπ 2009 ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ελέθξηλε ηελ έθδνζε αμηνγξάθσλ θεθαιαίνπ κέρξη €250 εθ. πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηα Βαζηθά Ίδηα Κεθάιαηα ηεο Σξάπεδαο. Ζ έθδνζε, ε νπνία απεπζπλφηαλ ζε πεξηνξηζκέλν θχθιν
πξνζψπσλ, ζε επαγγεικαηίεο επελδπηέο θαη ζε άηνκα πνπ επέλδπζαλ ηνπιάρηζηνλ €50.000 έθαζην, νινθιεξψζεθε ζηηο 13
Μαΐνπ 2009 θαη αλήιζε ζε €242,2 εθ. Σα αμηφγξαθα θέξνπλ ζηαζεξφ επηηφθην 7% θαη ν ηφθνο είλαη πιεξσηένο θάζε ηξεηο
κήλεο.
ηηο 30 Μαξηίνπ 2010 ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ελέθξηλε ηελ έθδνζε αμηνγξάθσλ θεθαιαίνπ, ζε κία ή πεξηζζφηεξεο ζεηξέο,
κέρξη €300 εθ. πνπ ζα πεξηιακβάλνληαλ ζηα Βαζηθά Ίδηα Κεθάιαηα ηεο Σξάπεδαο. Ζ πξψηε έθδνζε, ε νπνία απεπζπλφηαλ
ζε πεξηνξηζκέλν θχθιν πξνζψπσλ, ζε επαγγεικαηίεο επελδπηέο θαη ζε άηνκα πνπ επέλδπζαλ ηνπιάρηζηνλ €50.000 ν
θαζέλαο, νινθιεξψζεθε ζηηο 19 Μαΐνπ, 2010 θαη αλήιζε ζε €250,5 εθ.. Ζ δεχηεξε έθδνζε, ε νπνία απεπζπλφηαλ ζην επξχ
θνηλφ, νινθιεξψζεθε ζηηο 25 Ηνπλίνπ, 2010 θαη αλήιζε ζε €45,1 εθ.. Σν επηηφθην θαζνξίζηεθε ζην 7% θαη ν ηφθνο είλαη
πιεξσηένο θάζε ηξεηο κήλεο.
Σα αμηφγξαθα θεθαιαίνπ δελ έρνπλ εκεξνκελία ιήμεο αιιά ζα κπνξνχλ, θαη‟ επηινγή ηεο Σξάπεδαο, θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο
Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ, λα εμαγνξαζζνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία καδί κε νπνηνπζδήπνηε
δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο, πέληε ρξφληα κεηά ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηνπο ή ζε νπνηαδήπνηε εκεξνκελία πιεξσκήο ηφθνπ
πνπ αθνινπζεί. Σα αμηφγξαθα θεθαιαίνπ απνηεινχλ άκεζεο, κε εμαζθαιηζκέλεο, δεπηεξεχνπζεο ππνρξεψζεηο ηεο
Σξάπεδαο θαη ε απνπιεξσκή ηνπο αθνινπζεί ζε πξνηεξαηφηεηα ηελ απνπιεξσκή ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηνπο θαηαζέηεο
θαη άιινπο πηζησηέο. Σα αμηφγξαθα θεθαιαίνπ είλαη εηζεγκέλα ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ.
Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Κεθαιαίνπ 2011
ηηο 29 Ηνπιίνπ 2011 ε Σξάπεδα έθδσζε €65,2 εθ. Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ. Ζ ελ ιφγσ έθδνζε
απνηέιεζε κέξνο ηεο εγθξηζείζαο απφ ηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο Σξάπεδαο ζηηο 18 Ννεκβξίνπ 2010,
έθδνζεο ΜΑΔΚ χςνπο έσο €660 εθ.. Σα κεηαηξέςηκα αμηφγξαθα θεθαιαίνπ πξνζθέξζεθαλ ζε φινπο ηνπο πθηζηάκελνπο
κεηφρνπο ηεο Σξάπεδαο κέζσ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο. Ζ ηηκή δηάζεζεο ήηαλ €1,00 αλά κεηαηξέςηκν αμηφγξαθν θεθαιαίνπ
ελψ αληηζηνηρνχζε έλα (1) κεηαηξέςηκν αμηφγξαθν θεθαιαίνπ γηα θάζε πέληε (5) κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο.
Σα κεηαηξέςηκα αμηφγξαθα θεθαιαίνπ απνηεινχλ Πξσηνβάζκηα Κεθάιαηα (Tier I) ηεο Σξάπεδαο, ζχκθσλα κε ηελ Βαζηιεία
ΗΗΗ. Σα κεηαηξέςηκα αμηφγξαθα θεθαιαίνπ θέξνπλ ζηαζεξφ επηηφθην 7% εηεζίσο. Ο ηφθνο ζα θαηαβάιιεηαη ζε ηξηκεληαία
βάζε, 31 Μαξηίνπ, 30 Ηνπλίνπ, 30 επηεκβξίνπ θαη 31 Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο. Ζ πξψηε πιεξσκή ζηηο 30 επηεκβξίνπ
2011 θάιππηε ηελ πεξίνδν απφ 2 Ηνπιίνπ 2011 (πεξηιακβαλνκέλεο) κέρξη ηηο 30 επηεκβξίνπ 2011 (κε πεξηιακβαλνκέλεο).
Ζ ηηκή κεηαηξνπήο γηα φιεο ηηο πεξηφδνπο κεηαηξνπήο είλαη €1,80 αλά ζπλήζε κεηνρή ηεο Σξάπεδαο θαη ζα ππφθεηηαη ζε
ζπλήζεηο αλαπξνζαξκνγέο γηα εηαηξηθέο πξάμεηο κε ειάρηζηε ηηκή ηελ νλνκαζηηθή αμία (ζήκεξα €0,10). Οη πεξηφδνη
κεηαηξνπήο ησλ κεηαηξέςηκσλ αμηνγξάθσλ θεθαιαίνπ ζε κεηνρέο έθδνζεο ηεο Σξάπεδαο είλαη ε 1-15 επηεκβξίνπ θαη
Ννεκβξίνπ γηα ηα έηε 2011-2015 θαη 1-15 Μαξηίνπ θαη Μαΐνπ γηα ηα έηε 2012-2016. Γελ αζθήζεθαλ δηθαηψκαηα κεηαηξνπήο
ηνπο κήλεο επηέκβξην θαη Ννέκβξην 2011. ε πεξίπησζε πνπ ζπκβεί νπνηνδήπνηε Γεγνλφο Έθηαθηεο Αλάγθεο ή Γεγνλφο
Βησζηκφηεηαο ηα κεηαηξέςηκα αμηφγξαθα θεθαιαίνπ ζα κεηαηξέπνληαη ππνρξεσηηθά ζε ζπλήζεηο κεηνρέο, ζηελ ηηκή
ππνρξεσηηθήο κεηαηξνπήο. Σα κεηαηξέςηκα αμηφγξαθα θεθαιαίνπ είλαη αφξηζηεο δηάξθεηαο αιιά κπνξνχλ λα
εμαγνξαζηνχλ, θαη‟ επηινγή ηεο Σξάπεδαο, ζην ζχλνιφ ηνπο, αιιά φρη κέξνο ηνπο, ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία πιένλ ηνπο
δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο, κεηά ηα πέληε ρξφληα απφ ηελ έθδνζή ηνπο ή ζε νπνηαδήπνηε εκεξνκελία πιεξσκήο ηφθνπ
θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ.
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Σα κεηαηξέςηκα αμηφγξαθα θεθαιαίνπ απνηεινχλ άκεζεο, κε εμαζθαιηζκέλεο, δεπηεξεχνπζεο ππνρξεψζεηο ηεο Σξάπεδαο
θαη ηα δηθαηψκαηα θαη νη αμηψζεηο ησλ θαηφρσλ ζα έρνπλ πξνηεξαηφηεηα κφλν έλαληη ησλ κεηφρσλ ηεο Σξάπεδαο. Σα
κεηαηξέςηκα αμηφγξαθα θεθαιαίνπ είλαη εηζεγκέλα ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ θαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ.

4.11.3

Οκνινγηαθά Γάλεηα

Πην θάησ παξαηίζεληαη πιεξνθνξίεο γηα ηα νκνινγηαθά δάλεηα ηνπ Οκίινπ γηα ηα έηε 2009, 2010 θαη 2011 ζχκθσλα κε ηηο
εηήζηεο ειεγκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηα ππφ αλαθνξά έηε.
ΔΛΔΓΜΔΝΑ

ΔΛΔΓΜΔΝΑ

31.12.2011

31.12.2010

ΔΛΔΓΜΔΝΑ
31.12.2009

€ ‘000

€ ‘000

€ ‘000

Οκφινγα 2007/2010

-

-

612.711

Οκφινγα 2009/2012

332.194

376.953

377.280

Οκφινγα 2009/2014

22.988

22.813

23.185

Οκφινγα 2009/2010

-

-

7.552

Οκφινγα 2009/2013

20.481

17.756

15.390

Οκφινγα (Schuldschein) 2007/2010

-

-

50.000

Οκφινγα (Schuldschein) 2008/2011

-

50.220

50.000

Κνηλνπξαθηηθφ δάλεην 2008/2010

-

-

250.000

Γξακκάηηα ιήμεο 2012
Βξαρππξφζεζκα
Με βξαρππξφζεζκα

444

9.895

12.384

376.107

477.637

1.398.502

332.763

60.115

932.647

43.344

417.522

465.855

376.107

477.637

1.398.502

Σα νκνινγηαθά δάλεηα απνηεινχλ ππνρξεψζεηο πςειφηεξεο δηαβάζκηζεο (senior debt) θαη δε ζπγθαηαιέγνληαη ζην
δαλεηαθφ θεθάιαην.
Οκφινγα 2007/2010, Οκφινγα 2009/2012, Οκφινγα 2009/2014, Οκφινγα 2009/2010 θαη Οκφινγα 2009/2013
Καηά ην 2004, ε Σξάπεδα πξνέβε ζηε ζχζηαζε Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο Έθδνζεο Μεζνπξφζεζκσλ Οκνινγηαθψλ
Γαλείσλ (ην «Πξφγξακκα») χςνπο €750 εθ. Σν Μάην 2006, εγθξίζεθε αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζε €1 δηζ.
θαη ην Μάην 2007 εγθξίζεθε πεξαηηέξσ αχμεζε ζε €3 δηζ.. Με βάζε ην Πξφγξακκα, ε Σξάπεδα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα εθδίδεη
νκφινγα (senior debt) ή/θαη νκφινγα κεησκέλεο εμαζθάιηζεο (subordinated debt) αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο. Σν
Γεθέκβξην 2008, ην Πξφγξακκα αλαζεσξήζεθε γηα λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ. θαη Egnatia
Finance Plc, κε ηελ εγγχεζε ηεο Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ., λα εθδίδνπλ νκφινγα (senior debt) ή/θαη νκφινγα κεησκέλεο
εμαζθάιηζεο (subordinated debt).
Σν επηέκβξην 2009, ε Σξάπεδα έθδσζε νκφινγα χςνπο €500 εθ., ιήμεο 2012. Σνλ Αχγνπζην 2011, ε Σξάπεδα
επαλαγφξαζε θαη αθχξσζε νκφινγα χςνπο €55 εθ.. Σα νκφινγα είλαη απνπιεξσηέα ζε ηξία ρξφληα απφ ηελ έθδνζή ηνπο
θαη ν ηφθνο θαηαβάιιεηαη κηα θνξά ην ρξφλν, ζηηο 21 επηεκβξίνπ. Σν επηηφθην έρεη θαζνξηζηεί ζην 4,375%. Μέξνο ησλ
νκνιφγσλ θαηέρεηαη απφ εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ.
Σν Ννέκβξην 2009, ε Σξάπεδα έθδσζε νκφινγα χςνπο €25 εθ., ιήμεο 2014. Σα νκφινγα είλαη απνπιεξσηέα ζε πέληε
ρξφληα απφ ηελ έθδνζή ηνπο θαη ν ηφθνο θαηαβάιιεηαη κηα θνξά ην ρξφλν, ζηηο 20 Ννεκβξίνπ. Σν επηηφθην έρεη θαζνξηζηεί
ζην 4,35%. Μέξνο ησλ νκνιφγσλ θαηέρεηαη απφ εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ.
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Σν Μάξηην 2010, ηα νκφινγα 2009/2010 έιεμαλ θαη ε Egnatia Finance Plc απνπιήξσζε ην ζχλνιν ησλ νκνιφγσλ χςνπο
€10 εθ. ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο έθδνζήο ηνπο. Μέξνο ησλ νκνιφγσλ θαηερφηαλ απφ εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ.
Σν επηέκβξην 2009, ε Egnatia Finance Plc έθδσζε νκφινγα χςνπο 30 εθ. Γνιάξηα ΖΠΑ (€21 εθ.), ιήμεο 2013. Σα
νκφινγα είλαη απνπιεξσηέα ζε ηέζζεξα ρξφληα απφ ηελ έθδνζή ηνπο θαη ν ηφθνο θαηαβάιιεηαη θάζε ηξεηο κήλεο. Σν
επηηφθην έρεη θαζνξηζηεί ζην ηξηκεληαίν επηηφθην γηα Γνιάξηα ΖΠΑ κε ειάρηζην επηηφθην 3,1%. Μέξνο ησλ νκνιφγσλ
θαηέρεηαη απφ εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ.
Σα νκφινγα είλαη εθδνκέλα βάζεη ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη είλαη εηζεγκέλα ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ. Ζ
αγνξαία αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ, 2011 ήηαλ €250,8 εθ. (2010: €368,4 εθ.) γηα ηα νκφινγα 2009/2012 θαη €15,6 εθ. (2010:
€17,8 εθ.) γηα ηα Οκφινγα 2009/2013.
Οκφινγα (Schuldschein) 2007/2010
Σν Γεθέκβξην 2007, ε Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ. έθδσζε νκφινγα (Schuldschein) ηξηεηνχο δηάξθεηαο €50 εθ., ιήμεο
2010. Σνλ Γεθέκβξην 2010, ηα νκφινγα έιεμαλ θαη ε «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.» απνπιήξσζε ην ζχλνιν ησλ
νκνιφγσλ χςνπο €50 εθ. ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο έθδνζήο ηνπο θαη πνζφ ίζν κε ηελ νλνκαζηηθή αμία πιένλ ηνπο
δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο πιεξψζεθε ζηνπο θαηφρνπο ησλ νκνιφγσλ. Ο ηφθνο θαηαβαιιφηαλ κεληαία, ηξηκεληαία ή
εμακεληαία, κε απφθαζε ηεο Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ., κε επηηφθην γηα Δπξψ (Euribor) ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ (κήλαο,
ηξίκελν, εμάκελν) πιένλ 0,25%.
Οκφινγα (Schuldschein) 2008/2011
Σν Μάξηην 2008, ε «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.» εμέδσζε νκφινγα (Schuldschein) ηξηεηνχο δηάξθεηαο €50 εθ., ιήμεο
2011. Ο ηφθνο θαηαβάιιεηαη εμακεληαία, κε επηηφθην ην επηηφθην γηα Δπξψ (Euribor) πιένλ 0,25%. Σν Μάξηην 2011, ηα
νκφινγα έιεμαλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο έθδνζήο ηνπο θαη πνζφ ίζν κε ηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία πιένλ ηνπο
δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο πιεξψζεθε ζηνπο θαηφρνπο ηνπο.
Κνηλνπξαθηηθφ δάλεην 2008/2010
Σν επηέκβξην 2008 ε «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.» εμέδσζε θνηλνπξαθηηθφ δάλεην δηεηνχο δηάξθεηαο €250 εθ., ιήμεο
2010. Σν επηέκβξην 2010, έιεμε ην θνηλνπξαθηηθφ δάλεην δηεηνχο δηάξθεηαο χςνπο €250 εθ. θαη ε Marfin Δγλαηία Σξάπεδα
Α.Δ. ην απνπιήξσζε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο έθδνζήο ηνπ θαη πνζφ ίζν κε ηελ νλνκαζηηθή ηνπ αμία πιένλ ηνπο
δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο πιεξψζεθε ζηνπο θαηφρνπο ηνπ. Ο ηφθνο θαηαβαιιφηαλ ηξηκεληαία κε επηηφθην ην ηξηκεληαίν
επηηφθην γηα Δπξψ (Euribor) πιένλ 0,60%.
Γξακκάηηα ιήμεο 2012
Ζ «Rossiysky Promyishlenny Bank Company Ltd» έθδσζε γξακκάηηα ζε πειάηεο ιήμεο 2012. ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ηα
εθδνκέλα γξακκάηηα έθεξαλ επηηφθην γηα Ρσζηθά Ρνχβιηα κέρξη 7,5% θαη ιήμε κέρξη ηνλ Μάξηην 2012. Σα γξακκάηηα απηά
εθδφζεθαλ ππφ ην άξηην θαη ζα απνπιεξσζνχλ ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία ζηε ιήμε ηνπο.
Καιπκκέλα Αμηφγξαθα
Καηά ην έηνο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ε Σξάπεδα πξνέβε ζηελ έθδνζε Καιπκκέλσλ Αμηνγξάθσλ χςνπο €1,5 δηζ. ζε
ηξία κέξε (24 Μαΐνπ 2011: €1 δηζ., 22 Ηνπιίνπ 2011: €300 εθ. θαη 26 Απγνχζηνπ 2011: €200 εθ.), δηάξθεηαο 2 εηψλ κε
δπλαηφηεηα παξάηαζεο 1 έηνπο, κε ηξηκεληαίν επηηφθην Euribor πιένλ πεξηζσξίνπ 2,00% εηεζίσο θαη ζχκθσλα κε ηνπο
ινηπνχο φξνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Έθδνζεο Καιπκκέλσλ Αμηνγξάθσλ (ην «Πξφγξακκα»). Σα θαιπκκέλα νκφινγα έρνπλ
ιάβεη βαζκφ πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο Ba3 απφ ηνλ δηεζλή νίθν αμηνιφγεζεο Moody‟s Investors Services θαη ΒΒΒ- απφ
Fitch Ratings.
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Απηή είλαη ε πξψηε έθδνζε ζηελ Κχπξν Καιπκκέλσλ Αμηνγξάθσλ θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο
χςνπο κέρξη €5 δηζ., ζχκθσλα κε ηνλ Πεξί Καιπκκέλσλ Αμηνγξάθσλ Νφκν ηνπ 2010(Ν.130(Η)/2010), ν νπνίνο ηέζεθε ζε
ηζρχ ζηηο 23 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη ηελ Οδεγία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ (Κ.Γ.Π 526/2010) πνπ εθδφζεθε δπλάκεη
ησλ πξνλνηψλ ηνπ πην πάλσ Νφκνπ.
Ζ έθδνζε έγηλε θαηφπηλ ηεο ζρεηηθήο έγθξηζεο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ. Σν «θάιπκκα» ησλ Καιπκκέλσλ
Αμηνγξάθσλ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Νφκνπ, απαξηίδεηαη απφ ζηεγαζηηθά δάλεηα, ην ζχλνιν ησλ νπνίσλ
ππφθεηηαη ζηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. Σα θαιπκκέλα νκφινγα έρνπλ εηζαρζεί ζην
Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ ηεο Ηξιαλδίαο.
Πιεξνθνξίεο

γηα

ηα

θαιπκκέλα

νκφινγα

είλαη

δηαζέζηκεο

ζηελ

ηζηνζειίδα

ηνπ

Οκίινπ

www.laiki.com/GR/InvestorRelations/DebtInvestors.
Ζ ππνρξέσζε απφ ηελ έθδνζε Καιπκκέλσλ Αμηνγξάθσλ δελ εκθαλίδεηαη ζηα «Οκνινγηαθά δάλεηα», δηφηη νη αληίζηνηρνη
ηίηινη θξαηνχληαη απφ ηελ Σξάπεδα.

4.11.4

Καιπκκέλα Οκφινγα Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.

ηηο 4 Απγνχζηνπ, 2010 ε Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ. εμέδσζε ηελ ηξίηε ζεηξά (θνηλψλ) θαιπκκέλσλ νκνιφγσλ χςνπο €1
δηζ., ελψ αθχξσζε ηε δεχηεξε ζεηξά (θνηλψλ) θαιπκκέλσλ νκνιφγσλ χςνπο €500 εθ., ε έθδνζε ηεο νπνίαο είρε
απνθαζηζζεί ζηηο 12 Μαξηίνπ 2010. Σα νκφινγα είλαη δηάξθεηαο ελφο έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηνπο κε
δπλαηφηεηα παξάηαζεο ελφο έηνπο. Ζ έθδνζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην πξνγξάκκαηνο γηα ηελ έθδνζε (θνηλψλ)
θαιπκκέλσλ νκνιφγσλ χςνπο κέρξη €3 δηζ.. Σν ραξηνθπιάθην αζθαιείαο πνπ ζπληζηά ην «θάιπκκα» απαξηίδεηαη απφ
ζηεγαζηηθά δάλεηα. Ζ πξψηε ζεηξά (θνηλψλ) θαιπκκέλσλ νκνιφγσλ χςνπο €1 δηζ. εθδφζεθε ζηηο 17 Ννεκβξίνπ 2008 κε
ιήμε (φπσο ηξνπνπνηήζεθε ην 2010) 17 Ννεκβξίνπ 2011 θαη δπλαηφηεηα παξάηαζεο ελφο έηνπο. Καηφπηλ ηεο έθδνζεο ηεο
ηξίηεο ζεηξάο, ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ (θνηλψλ) θαιπκκέλσλ νκνιφγσλ ηεο Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ. αλέξρεηαη ζε €2
δηζ.. Δπίζεο, πξνο εμαζθάιηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ ησλ θαηφρσλ νκνιφγσλ θαη φισλ ησλ αζθαιηζκέλσλ πηζησηψλ, ε
Cyprus Popular Bank Public Co Ltd έρεη ζπκθσλήζεη λα παξαρσξήζεη ζηε Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ. πηζησηηθέο
δηεπθνιχλζεηο. Σα νκφινγα εηζήρζεζαλ πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ ηεο Ηξιαλδίαο θαη θαηφπηλ ηεο
έθδνζήο ηνπο, απνθηήζεθαλ απφ ηε Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ. ζηελ ηηκή έθδνζήο ηνπο, κε ζθνπφ ηελ επαλαδηάζεζή
ηνπο ζε ζεζκηθνχο επελδπηέο, νπνηεδήπνηε κέρξη ηε ιήμε ηνπο. Μέρξη ηε δηάζεζή ηνπο, ηα νκφινγα ρξεζηκνπνηνχληαη σο
εμαζθάιηζε γηα ηελ άληιεζε ξεπζηφηεηαο απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα κέζσ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο.
Μεηά ηε δηαζπλνξηαθή ζπγρψλεπζε ζηηο 31 Μαξηίνπ, 2011 ηα πην πάλσ θαιπκκέλα νκφινγα χςνπο €2 δηζ. ηεο Marfin
Δγλαηίαο Σξάπεδαο Α.Δ. ζεσξνχληαη φηη έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Σξάπεδα.
ηηο 19 Απγνχζηνπ 2009 νινθιεξψζεθε ε ηηηινπνίεζε απαηηήζεσλ απφ νκνινγηαθά θαη επηρεηξεκαηηθά δάλεηα απφ ηελ
Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ., ζπλνιηθνχ χςνπο €2,3 δηζ.. Ζ έθδνζε ησλ νκνιφγσλ απφ ηελ ηηηινπνίεζε
πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ Synergatis Plc.

Πνζφ χςνπο €1,4 δηζ.. ηνπ ζπλνιηθνχ ηηηινπνηεκέλνπ ραξηνθπιαθίνπ

θαιχθζεθε εμνινθιήξνπ απφ ηε Cyprus Popular Bank Public Co Ltd. Σα νκφινγα έρνπλ ιάβεη βαζκφ πηζηνιεπηηθήο
ηθαλφηεηαο Β2 απφ ηνλ δηεζλή νίθν αμηνιφγεζεο Moody‟s Investors Services.
Οη ππνρξεψζεηο πξνο Κεληξηθέο Σξάπεδεο πεξηιακβάλνπλ ρξεκαηνδφηεζε χςνπο €560 εθ. (2010: €672 εθ.) απφ ηελ
Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ νη νπνίεο είλαη δηαζθαιηζκέλεο κέζσ ελερπξίαζεο εηδηθψλ θπβεξλεηηθψλ ηίηισλ ηξηεηνχο
δηάξθεηαο χςνπο €744 εθ. (2010: €744 εθ.) πνπ εθδφζεθαλ απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία γηα απηφ ηνλ ζθνπφ. Ζ ελ ιφγσ
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ρξεκαηνδφηεζε ρξεζηκνπνηήζεθε απνθιεηζηηθά γηα ηε ρνξήγεζε ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ θαη δαλείσλ πξνο κηθξνκεζαίεο
επηρεηξήζεηο.
4.11.5

Σηηινπνίεζε Απαηηήζεσλ

ηηο 19 Απγνχζηνπ 2009 νινθιεξψζεθε ε ηηηινπνίεζε απαηηήζεσλ απφ νκνινγηαθά θαη επηρεηξεκαηηθά δάλεηα απφ ηελ
Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ., ζπλνιηθνχ χςνπο €2,3 δηζ.. Σν αληίζηνηρν πνζφ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 αλεξρφηαλ ζε €1,8
δηζ.. Ο εθδφηεο ησλ νκνιφγσλ γηα ηελ ηηηινπνίεζε ήηαλ ε Synergatis Plc. Σα νκφινγα θαηέρνληαη εμνινθιήξνπ απφ ηελ
Σξάπεδα. Σα νκφινγα έρνπλ ιάβεη βαζκφ πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο Β2 απφ ηνλ δηεζλή νίθν αμηνιφγεζεο Moody‟s Investors
Services.
4.11.6

Οκνινγηαθά Γάλεηα, Γαλεηαθφ Κεθάιαην θαη Ίδηα Κεθάιαηα

ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ, παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία γηα ηα νκνινγηαθά δάλεηα, δαλεηαθφ θεθάιαην θαη ίδηα θεθάιαηα
γηα ηα έηε 2009, 2010 θαη 2011.
ΔΛΔΓΜΔΝΑ
31.12.2011

ΔΛΔΓΜΔΝΑ
31.12.2010

ΔΛΔΓΜΔΝΑ
31.12.2009

€ ‘000

€ ‘000

€ ‘000

332.763

60.115

932.647

Τπνρξεψζεηο
Οκνινγηαθά Γάλεηα
Βξαρππξφζεζκα
Με βξαρππξφζεζκα

43.344

417.522

465.855

376.107

477.637

1.398.502

1.402

-

-

1.332.325

1.267.931

1.050.501

1.333.727

1.267.931

1.050.501

1.709.834

1.745.568

2.449.003

1.369.444

834.799

720.930

2.334.583

2.252.897

2.179.146

(3.209.867)

447.815

735.846

Γαλεηαθφ Κεθάιαην
Βξαρππξφζεζκν
Με βξαρππξφζεζκν
χλνιν νκνινγηαθψλ δαλείσλ θαη δαλεηαθνχ θεθαιαίνπ
Ίδηα Κεθάιηα
Μεηνρηθφ θεθάιαην
Απνζεκαηηθφ απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην
Απνζεκαηηθά
πκθέξνλ κεηνςεθίαο

106.398

105.863

123.321

χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαη Γηθαησκάησλ Μεηνςεθίαο

600.558

3.641.374

3.759.243

Πεγή: Επεμεξγαζία νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηελ Σξάπεδα.

Σα νκνινγηαθά δάλεηα είλαη κε εμαζθαιηζκέλα θαη ε απνπιεξσκή ηνπο έρεη ηελ ίδηα πξνηεξαηφηεηα φπσο νη ππνρξεψζεηο
έλαληη ησλ θαηαζεηψλ θαη ησλ άιισλ πηζησηψλ ηνπ Οκίινπ. Σν δαλεηαθφ θεθάιαην είλαη κε εμαζθαιηζκέλν θαη ε
απνπιεξσκή ηνπ αθνινπζεί ζε πξνηεξαηφηεηα ηελ πιεξσκή ησλ ππνρξεψζεσλ έλαληη ησλ θαηαζεηψλ, ησλ άιισλ
πηζησηψλ ηεο Σξάπεδαο θαη ησλ νκνινγηαθψλ δαλείσλ, έρεη φκσο πξνηεξαηφηεηα απνπιεξσκήο έλαληη ησλ κεηφρσλ ηεο
Σξάπεδαο.
Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε Σξάπεδα κε εηδηθή απφθαζε πνπ επηθπξψζεθε κε δηάηαγκα δηθαζηεξίνπ εκεξνκελίαο 12
Απξηιίνπ 2012, έρεη ειαηηψζεη ην κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην θαηά €1.208,3 εθ. θαζψο θαη ην απνζεκαηηθφ απφ έθδνζε κεηνρψλ
ππέξ ην άξηην θαηά €1.900 εθ. κε ζθνπφ ηελ δηαγξαθή δεκηψλ πνπ πξφεθπςαλ ιφγσ ηεο έθζεζεο ηεο ηξάπεδαο ζηελ
ειιεληθή αγνξά θαη ιφγσ ηεο απνκείσζεο ησλ ειιεληθψλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ.
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Πέξαλ ησλ πην πάλσ κεηαβνιψλ, δελ ππήξμαλ άιιεο ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηα νκνινγηαθά δάλεηα, ζην δαλεηαθφ θεθάιαην
θαη ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Σξάπεδαο απφ ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ
Γειηίνπ.

4.11.7

Κεθαιαηαθή Γηάξζξσζε

Ζ Σξάπεδα παξαθνινπζεί ζπζηεκαηηθά ηελ θεθαιαηαθή ηεο δηάξζξσζε θαη ηηο αλάγθεο γηα λέν κεηνρηθφ ή / θαη δαλεηαθφ
θεθάιαην ζηα πιαίζηα ηεο ζπλερνχο αλάπηπμεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, έρνληαο, επίζεο, ππφςε ηνπο θαλνληζκνχο
θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ (βιέπε Δλφηεηα 9.7).
Καηά ηελ άπνςε ηεο Σξάπεδαο, ην θεθάιαην θίλεζήο ηεο επαξθεί γηα ηηο ηξέρνπζεο δξαζηεξηφηεηέο ηεο θαη γηα ηνπο
επφκελνπο δψδεθα κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ. Ζ Σξάπεδα έρεη ιάβεη ππφςε ηελ
πθηζηάκελε πξφζβαζε ηνπ Οκίινπ ζε πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ΔΚΣ θαη ηνπ επξσζπζηήκαηνο. εκεηψλεηαη φηη
ε

θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011, ε ζπλνιηθή ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Οκίινπ κέζσ δηάθνξσλ πξνγξακκάησλ ηεο Δπξσπατθήο
Κεληξηθήο Σξάπεδαο θαη ηνπ επξσζπζηήκαηνο αλήιζε ζηα €9,3 δηο. Ζ Σξάπεδα αλακέλεη φηη ζα ζπλερίζεη λα έρεη πξφζβαζε
ζηα πην πάλσ πξνγξάκκαηα.
Ζ Σξάπεδα έρεη επίζεο ιάβεη ππφςε ηελ επηβεβαησκέλε δέζκεπζε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο λα ζηεξίμεη ηελ Σξάπεδα ζε
πεξίπησζε αλάγθεο. χκθσλα κε επηζηνιή πνπ έιαβε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ κε
εκεξνκελία 27 Απξηιίνπ, 2012, ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία επηβεβαίσζε ηελ δέζκεπζή ηεο γηα παξαρψξεζε ηεο αλαγθαίαο
ζηήξημεο πξνο ηελ Σξάπεδα γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ξεπζηφηεηαο, θεξεγγπφηεηαο θαη θεθαιαηαθήο επάξθεηαο
ψζηε ε Σξάπεδα λα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί σο δξψζα ιεηηνπξγηθή επηρείξεζε.
ηηο 19 Μαξηίνπ 2009 ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ελέθξηλε ηελ έθδνζε αμηνγξάθσλ θεθαιαίνπ κέρξη €250 εθ. πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηα Βαζηθά Ίδηα Κεθάιαηα ηεο Σξάπεδαο. Ζ έθδνζε, ε νπνία απεπζπλφηαλ ζε πεξηνξηζκέλν θχθιν
πξνζψπσλ, ζε επαγγεικαηίεο επελδπηέο θαη ζε άηνκα πνπ επέλδπζαλ ηνπιάρηζηνλ €50.000 έθαζην, νινθιεξψζεθε ζηηο
13 Μαΐνπ 2009 θαη αλήιζε ζε €242,2 εθ. Σα αμηφγξαθα θέξνπλ ζηαζεξφ επηηφθην 7% θαη ν ηφθνο είλαη πιεξσηένο θάζε
ηξεηο κήλεο.
Σνλ Μάην 2009, ε «Egnatia Finance Plc», ζπγαηξηθή ηεο «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.» εμέδσζε 60 εθ. Γνιάξηα ΖΠΑ (€41
εθ.) νκφινγα δεπηεξνβάζκηνπ θεθαιαίνπ κε ηελ εγγχεζε ηεο «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.». Ζ έθδνζε ήηαλ ζηε κνξθή
δεπηεξνβάζκησλ νκνιφγσλ, ιήμεο ζε δέθα ρξφληα κε δηθαίσκα πξφσξεο εμφθιεζεο κεηά απφ πέληε ρξφληα, χζηεξα απφ
έγγξαθε άδεηα ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. Σν επηηφθην έρεη θαζνξηζζεί ζην 5,5% γηα νιφθιεξε ηε δηάξθεηά ηνπο. Μέξνο
ησλ νκνιφγσλ θαηέρεηαη απφ εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ.
Σνλ Ηνχιην 2009, ε «Egnatia Finance Plc» εμέδσζε €60 εθ. δεπηεξνβάζκηνπ θεθαιαίνπ κε ηελ εγγχεζε ηεο «Marfin Δγλαηία
Σξάπεδα Α.Δ.». Ζ έθδνζε ήηαλ ζηε κνξθή δεπηεξνβάζκησλ νκνιφγσλ, ιήμεο ζε δέθα ρξφληα κε δηθαίσκα πξφσξεο
εμφθιεζεο κεηά απφ πέληε ρξφληα, χζηεξα απφ έγγξαθε άδεηα ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. Σν επηηφθην έρεη θαζνξηζηεί ζην
6,5% γηα νιφθιεξε ηε δηάξθεηά ηνπο.
ηηο 30 Μαξηίνπ 2010 ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ελέθξηλε ηελ έθδνζε αμηνγξάθσλ θεθαιαίνπ, ζε κία ή πεξηζζφηεξεο ζεηξέο,
κέρξη €300 εθ. πνπ ζα πεξηιακβάλνληαλ ζηα Βαζηθά Ίδηα Κεθάιαηα ηεο Σξάπεδαο. Ζ πξψηε έθδνζε, ε νπνία απεπζπλφηαλ
ζε πεξηνξηζκέλν θχθιν πξνζψπσλ, ζε επαγγεικαηίεο επελδπηέο θαη ζε άηνκα πνπ επέλδπζαλ ηνπιάρηζηνλ €50.000
έθαζην, νινθιεξψζεθε ζηηο 19 Μαΐνπ 2010 θαη αλήιζε ζε €250,5 εθ.. Ζ δεχηεξε έθδνζε, ε νπνία απεπζπλφηαλ ζην επξχ
θνηλφ, νινθιεξψζεθε ζηηο 25 Ηνπλίνπ 2010 θαη αλήιζε ζε €45,1 εθ.. Σα αμηφγξαθα θέξνπλ ζηαζεξφ επηηφθην 7% θαη ν ηφθνο
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είλαη πιεξσηένο θάζε ηξεηο κήλεο. Σα αμηφγξαθα θεθαιαίνπ εηζήρζεθαλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ ζηηο 18 Ηνπλίνπ
2010 θαη 3 Απγνχζηνπ 2010 αληίζηνηρα.
Σνλ Μάην 2010, κεηά απφ έγθξηζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ε «Egnatia Finance Plc» αλαθάιεζε θαη απνπιήξσζε πξηλ
ηε ιήμε ηνπο ην ζχλνιν ησλ δεπηεξνβάζκησλ νκνιφγσλ χςνπο €80 εθ. ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο έθδνζήο ηνπο θαη πνζφ ίζν
κε ηελ νλνκαζηηθή αμία ζπλ ηνπο δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο πιεξψζεθε ζηνπο θαηφρνπο ησλ νκνιφγσλ.
Σνλ Ηνχιην 2011 ε Σξάπεδα νινθιήξσζε ηελ έθδνζε κεηαηξέςηκσλ αμηνγξάθσλ εληζρπκέλνπ θεθαιαίνπ χςνπο €65,2 εθ..
Σα κεηαηξέςηκα αμηφγξαθα εληζρπκέλνπ θεθαιαίνπ θέξνπλ ζηαζεξφ επηηφθην 7% εηεζίσο. Ο ηφθνο ζα θαηαβάιιεηαη ζε
ηξηκεληαία βάζε, 31 Μαξηίνπ, 30 Ηνπλίνπ, 30 επηεκβξίνπ θαη 31 Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο. Σν Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ θαη ην
Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ ελέθξηλαλ ζηηο 10 Απγνχζηνπ 2011 ηελ εηζαγσγή πξνο δηαπξαγκάηεπζε ησλ €65,2 εθ.
κεηαηξέςηκσλ αμηνγξάθσλ εληζρπκέλνπ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο.
ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεληαη ζηνηρεία γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ θαζαξνχ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ρξένπο ηεο
Σξάπεδαο.

31.12.2011
€ ‘000

31.12.2010
€ ‘000

Μεηξεηά

221.123

200.920

175.047

Αληίζηνηρα κεηξεηψλ

812.963

512.659

1.789.787

Δπελδχζεηο γηα εκπνξία

31.12.2009
€ ‘000

154.593

146.304

156.273

Ρεπζηφηεηα

1.188.678

859.883

2.121.107

Σξέρνλ ινγαξηαζκφο εηζπξαθηένο

2.685.078

7.429.051

7.230.582

Σξέρνλ ηξαπεδηθφ δάλεην

10.048.099

10.307.966

11.296.465

Σξέρνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ δάλεην

10.048.099

10.307.966

11.296.465

6.174.343

2.019.032

1.944.776

Καζαξφ ηξέρνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ρξένο
Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα

586.034

401.999

107.058

Υξεφγξαθα εθδνκέλα

1.377.071

1.685.453

1.516.356

Μαθξνπξφζεζκν ρξεκαηννηθνλνκηθφ ρξένο

1.963.105

2.087.452

1.623.414

Καζαξφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ρξένο

8.137.448

4.106.484

3.568.190

Πεγή: Επεμεξγαζία νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηελ Σξάπεδα.

Απφ ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 κέρξη ηηο 31 Μαξηίνπ 2012, ππήξμαλ νη αθφινπζεο κεηαβνιέο:
 Μείσζε ξεπζηφηεηαο απφ €1.188 εθ. ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ζε €761 εθ. ζηηο 31 Μαξηίνπ 2012
 Μείσζε ηνπ ηξέρνληνο ινγαξηαζκνχ εηζπξαθηένπ απφ €2.685 εθ. ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ζε €2.206 εθ. ζηηο 31 Μαξηίνπ
2012
 Μείσζε ηνπ ηξέρνληνο ηξαπεδηθνχ δαλείνπ απφ €10.048 εθ. ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ζε €8.131 εθ. ζηηο 31 Μαξηίνπ
2012 θαη
 Μείσζε ζηα καθξνπξφζεζκα δάλεηα απφ €0,6 εθ. ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ζε €0,5 εθ. ζηηο 31 Μαξηίνπ 2012.
ηηο 31 Μαξηίνπ 2012, ην θαζαξφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ρξένο ηεο Σξάπεδαο αλεξρφηαλ ζε €7.039 εθ.
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Σα πην πάλσ ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη κε εκεξνκελία 31 Μαξηίνπ 2012, βαζίδνληαη ζε πξνθαηαξηηθά ζηνηρεία θαη δελ
είλαη ηειηθά.
Πέξαλ ησλ πην πάλσ, δελ ππήξμαλ άιιεο ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ρξένο ηεο Σξάπεδαο απφ ηηο 31
Γεθεκβξίνπ 2011 κέρξη ηηο 31 Μαξηίνπ 2012.

4.11.8

Πεγέο Κεθαιαίσλ

Πξσηαξρηθή πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Σξάπεδαο είλαη ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο θαη νη θαηαζέζεηο (φςεσο,
ηακηεπηεξίνπ θαη πξνζεζκίαο) ησλ πειαηψλ ηεο. Δπίζεο, ε Σξάπεδα πξνζθεχγεη ζηε δηαηξαπεδηθή αγνξά γηα ηελ
εμππεξέηεζε ησλ άκεζσλ ππνρξεψζεσλ ηεο (θπξίσο θαηαζέζεηο πειαηψλ θαη γεληθά άκεζα απαηηεηέο ππνρξεψζεηο) θαη ζε
κεζνπξφζεζκν δαλεηζκφ κέζσ νκνινγηαθψλ εθδφζεσλ (ηηηινπνηήζεηο δαλείσλ, θαιπκκέλεο νκνινγίεο θαη πηζησηηθνί ηίηινη)
πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηήζεη ηελ αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο.
Δπηπιένλ, ε Σξάπεδα έθαλε ρξήζε ηεο δπλαηφηεηαο γηα άληιεζε ξεπζηφηεηαο απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα
ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο εηδηθνχο ηίηινπο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία γηα ζθνπνχο ελίζρπζεο ηεο
ξεπζηφηεηαο ηνπ θππξηαθνχ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο.
Απφ ην 2010, ε κεησκέλε πξφζβαζε ζηηο δηαηξαπεδηθέο αγνξέο θαη ζηηο αγνξέο θεθαιαίνπ πνπ επεξεάδεη φιεο ηηο ηξάπεδεο
ηεο πεξηθέξεηαο, νδήγεζαλ ηελ Σξάπεδα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ζπκθσλίεο επαλαγνξάο απφ ηελ ΔΚΣ θαη άιια
πξνγξάκκαηα ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο γηα άληιεζε ρξεκαηνδφηεζεο. Χο απάληεζε ζηε δηεζλή νηθνλνκηθή θξίζε, ε ΔΚΣ είρε
επεθηείλεη ζεκαληηθά ην εχξνο ησλ ζπκθσληψλ επαλαγνξάο επηηξέπνληαο ηελ πιήξε εμππεξέηεζε φισλ ησλ πξνζθνξψλ,
αληί ηεο δηαδηθαζίαο πιεηζηεξηαζκνχ κε νξηζκέλε ρξνληθή δηάξθεηα, παξαηείλνληαο ηε δηάξθεηα ησλ ζπκθσληψλ
επαλαγνξάο θαη δηεπξχλνληαο ηα είδε εμαζθαιίζεσλ πνπ απνδέρεηαη.
Σελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ 2011, ε θαζαξή ρξεκαηνδφηεζε κέζσ Κεληξηθψλ ηξαπεδψλ αλήιζε ζε €9.293 δηζ. ελψ ε
ρξεκαηνδφηεζε κέζσ ηεο δηαηξαπεδηθήο αγνξάο ήηαλ €1.009 δηζ.. Ζ αληίζηνηρε ρξεκαηνδφηεζε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010
ήηαλ €6.945 δηζ. θαη €3.705 δηζ.. Σελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011, νη πεγέο πξφζζεηεο ξεπζηφηεηαο ηεο Σξάπεδαο απφ ίδηεο
εθδφζεηο θαη δαλεηζκφ ήηαλ €1,75 δηζ..

4.11.9

Πξνέιεπζε θαη Υξήζε Σακεηαθψλ Ρνψλ

Παξαηίζεηαη πην θάησ, ε ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ Οκίινπ γηα ηα έηε 2009, 2010 θαη 2011 ζχκθσλα κε
ηηο εηήζηεο ειεγκέλεο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηα ππφ αλαθνξά έηε.
ΣΑΜΔΗΑΚΔ ΡΟΔ

31.12.2011

31.12.2010
€ '000

31.12.2009

€ '000
(4.511.473)

(355.466)

(408.533)

Καζαξά κεηξεηά (γηα)/απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο

832.661

1.059.502

(1.251.073)

Καζαξά κεηξεηά απφ/(γηα) ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο

335.203

(857.404)

644.569

(282)

10.513

1.578

Καζαξή (κείσζε)/αχμεζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

(3.343.891)

(142.855)

(1.013.459)

ΣΑΜΔΗΑΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ ΚΑΗ ΗΟΓΤΝΑΜΑ

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2009

€ '000

€ '000

€ '000

Μεηξεηά θαη κε πεξηνξηζκέλεο θαηαζέζεηο κε Κεληξηθέο Σξάπεδεο

369.419

280.552

1.516.497

Οθεηιέο απφ άιιεο ηξάπεδεο-κέρξη ηξεηο κήλεο

414.148

3.846.906

2.753.816

783.567

4.127.458

4.270.313

Καζαξά κεηξεηά απφ/(γηα) εξγαζίεο

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
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Αλάιπζε ρξεκαηνδνηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
Σνλ Μάξηην 2009 ε «Egnatia Finance Plc», ζπγαηξηθή ηεο «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.», εμέδσζε νκφινγα χςνπο €10
εθ., ιήμεο 2010. Σα νκφινγα ήηαλ απνπιεξσηέα ζε έλα ρξφλν απφ ηελ έθδνζή ηνπο θαη ν ηφθνο θαηαβαιιφηαλ θάζε
εμάκελν. Σν επηηφθην είρε θαζνξηζηεί ζην 12%. Σν Μάξηην 2010, ηα νκφινγα έιεμαλ θαη ε Egnatia Finance Plc απνπιήξσζε
ην ζχλνιν ησλ νκνιφγσλ χςνπο €10 εθ. ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο έθδνζήο ηνπο θαη πνζφ ίζν κε ηελ νλνκαζηηθή αμία ζπλ
ηνπο δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο πιεξψζεθε ζηνπο θαηφρνπο ησλ νκνιφγσλ. Μέξνο ησλ νκνιφγσλ θαηερφηαλ απφ εηαηξείεο
ηνπ Οκίινπ.
Σνλ Μάην 2009 ε «Egnatia Finance Plc», ζπγαηξηθή ηεο «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.», εμέδσζε $60 εθ. (€41 εθ.) νκφινγα
δεπηεξνβάζκηνπ θεθαιαίνπ ιήμεο ζε δέθα ρξφληα. Σν επηηφθην έρεη θαζνξηζηεί ζην 5,5%. Μέξνο ησλ νκνιφγσλ θαηέρεηαη
απφ εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ.
Σνλ Μάην 2009 ε Σξάπεδα εμέδσζε €242 εθ. αμηνγξάθσλ θεθαιαίνπ ηα νπνία θέξνπλ ζηαζεξφ επηηφθην 7%.
Σνλ Μάην 2009 ε Σξάπεδα επαλαγφξαζε θαη αθχξσζε νκφινγα χςνπο €100 εθ. ηα νπνία είραλ εθδνζεί ην Μάην 2007 κέζσ
ηνπ Πξνγξάκκαηνο EMTN.
Σνλ Ηνχλην 2009 πιεξψζεθε κέξηζκα χςνπο €124,5 εθ. Μέξνο ηνπ κεξίζκαηνο χςνπο €27,6 εθ. έρεη επαλεπελδπζεί ζε
κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο.
Σνλ Ηνχιην 2009 ε «Egnatia Finance Plc» εμέδσζε €60 εθ. νκφινγα δεπηεξνβάζκηνπ θεθαιαίνπ ιήμεο ζε δέθα ρξφληα. Σν
επηηφθην έρεη θαζνξηζηεί ζην 6,5%.
Σνλ επηέκβξην 2009 ε «Egnatia Finance Plc» εμέδσζε νκφινγα χςνπο $30 εθ. (€21 εθ.), ιήμεο 2013. Σα νκφινγα είλαη
απνπιεξσηέα ζε ηέζζεξα ρξφληα απφ ηελ έθδνζε ηνπο θαη ν ηφθνο θαηαβάιιεηαη θάζε ηξίκελν. Σν επηηφθην έρεη θαζνξηζηεί
ζην ηξηκεληαίν επηηφθην γηα Γνιάξηα ΖΠΑ. Μέξνο ησλ νκνιφγσλ θαηέρεηαη απφ εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ.
Σνλ επηέκβξην 2009 ε Σξάπεδα εμέδσζε νκφινγα χςνπο €500 εθ., ιήμεο 2012. Σα νκφινγα είλαη απνπιεξσηέα ζε ηξία
ρξφληα απφ ηελ έθδνζε ηνπο θαη ν ηφθνο θαηαβάιιεηαη κηα θνξά ην ρξφλν ζηηο 21 επηεκβξίνπ. Σν επηηφθην έρεη θαζνξηζηεί
ζην 4,375%. Μέξνο ησλ νκνιφγσλ θαηέρεηαη απφ εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ.
Σνλ Ννέκβξην 2009 ε Σξάπεδα εμέδσζε νκφινγα χςνπο €25 εθ., ιήμεο 2014. Σα νκφινγα είλαη απνπιεξσηέα ζε πέληε
ρξφληα απφ ηελ έθδνζε ηνπο θαη ν ηφθνο θαηαβάιιεηαη κηα θνξά ην ρξφλν ζηηο 20 Ννεκβξίνπ. Σν επηηφθην έρεη θαζνξηζηεί
ζην 4,35%. Μέξνο ησλ νκνιφγσλ θαηέρεηαη απφ εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ.
Σν Μάξηην 2010, έιεμαλ ηα νκφινγα 2009/2010 θαη ε «Egnatia Finance Plc» απνπιήξσζε ην ζχλνιν ησλ νκνιφγσλ χςνπο
€10 εθ. ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο έθδνζήο ηνπο θαη πνζφ ίζν κε ηελ νλνκαζηηθή αμία ζπλ ηνπο δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο
πιεξψζεθε ζηνπο θαηφρνπο ησλ νκνιφγσλ. Μέξνο ησλ νκνιφγσλ θαηερφηαλ απφ εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ.
Σνλ Μάην θαη Ηνχλην ηνπ 2010, ε Σξάπεδα νινθιήξσζε ηελ έθδνζε αμηνγξάθσλ θεθαιαίνπ ζηελ Κχπξν χςνπο €295,6 εθ.
Σν Μάην 2010, έιεμαλ ηα νκφινγα CPB (2007/2010) θαη ε Σξάπεδα απνπιήξσζε ηα ελαπνκείλαληα νκφινγα χςνπο €650
εθ. ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο έθδνζήο ηνπο θαη πνζφ ίζν κε ηελ νλνκαζηηθή αμία ζπλ ηνπο δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο
πιεξψζεθε ζηνπο θαηφρνπο ησλ νκνιφγσλ. Μέξνο ησλ νκνιφγσλ θαηερφηαλ απφ εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ.
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Σν Μάην 2010, κεηά απφ έγθξηζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ε «Egnatia Finance Plc» αλαθάιεζε θαη απνπιήξσζε πξηλ ηε
ιήμε ηνπο ην ζχλνιν ησλ νκνιφγσλ χςνπο €80 εθ. ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο έθδνζήο ηνπο θαη πνζφ ίζν κε ηελ νλνκαζηηθή
αμία ζπλ ηνπο δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο πιεξψζεθε ζηνπο θαηφρνπο ησλ νκνιφγσλ.
Σνλ Ηνχλην 2010, ε Σξάπεδα πιήξσζε κέξηζκα χςνπο €53,8 εθ..
Σν επηέκβξην 2010, έιεμε ην θνηλνπξαθηηθφ δάλεην 2008/2010 δηεηνχο δηάξθεηαο χςνπο €250 εθ. θαη ε «Marfin Δγλαηία
Σξάπεδα Α.Δ.» ην απνπιήξσζε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο έθδνζήο ηνπ.
Σνλ Γεθέκβξην 2010, έιεμαλ ηα νκφινγα Schuldschein 2007/2010 θαη ε «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.» απνπιήξσζε ην
ζχλνιν ησλ νκνιφγσλ χςνπο €50 εθ. ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο έθδνζήο ηνπο θαη πνζφ ίζν κε ηελ νλνκαζηηθή αμία πιένλ
ηνπο δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο πιεξψζεθε ζηνπο θαηφρνπο ησλ νκνιφγσλ.
Σν Μάξηην 2011, ηα νκφινγα Schuldschein 2008/201) έιεμαλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο έθδνζήο ηνπο θαη ε «Marfin Δγλαηία
Σξάπεδα Α.Δ.» απνπιήξσζε ην ζχλνιν ησλ νκνιφγσλ χςνπο €50 εθ. ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο έθδνζήο ηνπο θαη πνζφ ίζν
κε ηελ νλνκαζηηθή αμία πιένλ ηνπο δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο πιεξψζεθε ζηνπο θαηφρνπο ησλ νκνιφγσλ.

4.12 Γηάζεζε Αληιεζέλησλ Κεθαιαίσλ πξνεγνχκελεο Αχμεζεο
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Σξάπεδαο θαηά ηε ζπλεδξίαζή ηνπ ηεο 11

εο

Ννεκβξίνπ 2010 απνθάζηζε ηελ αχμεζε ηνπ

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο κε θαηαβνιή κεηξεηψλ θαη Γηθαίσκα Πξνηίκεζεο ππέξ ησλ παιαηψλ κεηφρσλ. Σα
Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο είραλ εθδνζεί θαη παξαρσξεζεί δσξεάλ ζηνπο κεηφρνπο ζε αλαινγία έλα Γηθαίσκα Πξνηίκεζεο γηα
θάζε κία ζπλήζε κεηνρή. Κάζε δχν (2) Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο πνπ αζθνχλην κε ζπλνιηθή ηηκή άζθεζεο €1,00,
κεηαηξέπνληαλ ζε κία (1) πιήξσο πιεξσζείζα λέα κεηνρή ηεο Σξάπεδαο. Απφ ηελ σο άλσ αχμεζε πξνέθπςαλ
488.167.604 λέεο κεηνρέο θαη αληιήζεθαλ ζπλνιηθά €488.167.604, ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο
Κεθαιαηαθήο Βάζεο ηνπ Οκίινπ θαη πεξηειήθζεζαλ ζηα Πξσηνβάζκηα Κεθάιαηα (Tier 1) ηεο Σξάπεδαο, φπσο αλαθέξεηαη
ζην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν εκεξνκελίαο 21 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη ζην πκπιεξσκαηηθφ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν εκεξνκελίαο 1
Φεβξνπαξίνπ 2011.

4.13 Άιιεο Πιεξνθνξίεο
Γελ ππήξμε νπνηνζδήπνηε πεξηνξηζκφο ζηε ρξήζε ησλ θεθαιαίσλ, ν νπνίνο επεξέαζε ή ελδέρεηαη λα επεξεάζεη
ζεκαληηθά, θαηά ηξφπν άκεζν ή έκκεζν, ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Σξάπεδαο.
Γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ Δλφηεηα 4.8.9 θαη ζηελ Δλφηεηα 4.8.10 (δειαδή,
επελδχζεηο ζε εμέιημε ή γηα ηηο νπνίεο έρεη ιεθζεί δέζκεπζε απφ ηελ Σξάπεδα) ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ξεπζηά δηαζέζηκα.
Καηά ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, ε Σξάπεδα δελ είρε ζπλάςεη νπνηαδήπνηε άιιε νπζηαζηηθή
δαλεηαθή επηβάξπλζε πέξαλ απηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο ειεγκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ην έηνο
πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011.

4.14 Γηνίθεζε θαη Δπνπηεία
Σα θχξηα Γηνηθεηηθά, δηαρεηξηζηηθά θαη επνπηηθά φξγαλα είλαη ηα κέιε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, ε
Δπηηξνπή Διέγρνπ, ε Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ, ε Δπηηξνπή Γηνξηζκψλ θαη ε Δπηηξνπή Ακνηβψλ.
Παξαηίζεηαη πην θάησ απηνχζην απφζπαζκα ηνπ Γηαηάγκαηνο κε αλαθνξέο ζηηο εμνπζίεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο
ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Σξάπεδαο:
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"11. (1) Ο Τπνπξγφο κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο θαη ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Επηηξνπήο Οηθνλνκηθψλ
δηνξίδεη απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο Δηαηάγκαηνο, κέρξη πέληε κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο
ηξάπεδαο.
(2) Με ηε ζχκθσλε γλψκε δχν ηνπιάρηζην απφ ηα πέληε κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ δηνξίδνληαη απφ ηνλ
Τπνπξγφ, αζθείηαη δηθαίσκα αξλεζηθπξίαο ζε φιεο ηηο απνθάζεηο ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
(3) Με ηελ απφθηεζε λέσλ κεηνρψλ απφ ηε Δεκνθξαηία, ν Τπνπξγφο κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο
θαη ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Επηηξνπήο Οηθνλνκηθψλ δχλαηαη λα δηνξίδεη ηελ πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ Δηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ, αλεμαξηήησο ηνπ πνζνχ ζπκκεηνρήο ηεο Δεκνθξαηίαο ζηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή ηεο ηξάπεδαο.
(4) Σα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηα νπνία δηνξίδνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ, έρνπλ κεηαμχ άιισλ ηα αθφινπζα
δηθαηψκαηα:
(α) λα ζπγθαινχλ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο ηξάπεδαο,
(β) λα αλαβάιινπλ επί ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ηξάπεδαο,
πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ νδεγίεο απφ ηνλ Τπνπξγφ, ν νπνίνο δηαβνπιεχεηαη γηα ην ζθνπφ απηφ κε ηελ Κεληξηθή
Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ,
(γ) λα δηαθφπηνπλ ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ηξάπεδαο θαη λα ηηο αλαβάιινπλ ζχκθσλα κε ην
ζεκείν (β),
(δ) λα έρνπλ ειεχζεξε πξφζβαζε ζηα βηβιία θαη ζηνηρεία ηεο ηξάπεδαο, θαη
(ε) λα αζθνχλ ην δηθαίσκα αξλεζηθπξίαο ζηε ιήςε νπνηαζδήπνηε απφθαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο
ηξάπεδαο, βάζε ησλ πξνλνηψλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ (2) ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ παξφληνο Δηαηάγκαηνο."
Καηά ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ θαη ζε εθαξκνγή ησλ πην πάλσ πξνλνηψλ ηνπ Γηαηάγκαηνο,
βξίζθνληαλ ζε εμέιημε δηεξγαζίεο γηα δηνξηζκφ εθπξνζψπσλ ηεο θππξηαθήο θπβέξλεζεο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.

4.14.1

Μέιε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ απαξηίδεηαη απφ ηνπο αθνινχζνπο:
 Μηράιεο αξξήο

Πξφεδξνο, Αλεμάξηεηνο Με Δθηειεζηηθφο χκβνπινο (δηνξίζηεθε χκβνπινο ζηηο
12.12.2011 θαη Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηελ 01.01.2012)

 Νενθιήο Λπζάλδξνπ

Αληηπξφεδξνο, Με Αλεμάξηεηνο Με Δθηειεζηηθφο χκβνπινο

 Κσλζηαληίλνο Μπισλάο

Αληηπξφεδξνο, Αλεμάξηεηνο Με Δθηειεζηηθφο χκβνπινο

 Υξίζηνο ηπιηαλίδεο

Γηεπζχλσλ χκβνπινο Οκίινπ, Δθηειεζηηθφο χκβνπινο (δηνξίζηεθε Γηεπζχλσλ
χκβνπινο ηνπ Οκίινπ ζηηο 05.12.2011)

 Παλαγηψηεο Κνπλλήο

Αλαπιεξσηήο Γηεπζχλσλ χκβνπινο Οκίινπ, Δθηειεζηηθφο χκβνπινο

 Βαζίιεηνο Θενραξάθεο

Με Αλεμάξηεηνο Με Δθηειεζηηθφο χκβνπινο

 Πιάησλ Λαλίηεο

Με Αλεμάξηεηνο Με Δθηειεζηηθφο χκβνπινο

 Κξηο Παχινπ

Αλεμάξηεηνο Με Δθηειεζηηθφο χκβνπινο (δηνξίζηεθε ζηηο 12.12.2011)

 ηέιηνο ηπιηαλνχ

Με Αλεμάξηεηνο Με Δθηειεζηηθφο χκβνπινο

 Μάξθνο Φφξνο

Με Αλεμάξηεηνο Με Δθηειεζηηθφο χκβνπινο

 Fadel Al Ali

Με Αλεμάξηεηνο Με Δθηειεζηηθφο χκβνπινο

 Hesham Al Qassim

Αλεμάξηεηνο Με Δθηειεζηηθφο χκβνπινο

 Peter Baltussen

Με Αλεμάξηεηνο Με Δθηειεζηηθφο χκβνπινο (δηνξίζηεθε ζηηο 4.11.2011)

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

194

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

4.14.2

Μέιε Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο

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


Υξίζηνο ηπιηαλίδεο (Πξφεδξνο)



Παλαγηψηεο Κνπλλήο



Ρνδνχια Υαηδεθπξηάθνπ



ακνπήι Γαπίδ



Αλλίηα Φηιηππίδνπ

4.14.3

Δπηηξνπή Διέγρνπ, ε Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ, ε Δπηηξνπή Γηνξηζκψλ θαη ε Δπηηξνπή Ακνηβψλ.

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

4.14.3.1

Δπηηξνπή Διέγρνπ



Κξηο Παχινπ (Πξφεδξνο)



Νενθιήο Λπζάλδξνπ



Κσλζηαληίλνο Μπισλάο

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

4.14.3.2

Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ



Κξηο Παχινπ (Πξφεδξνο)



Νενθιήο Λπζάλδξνπ



Υξίζηνο ηπιηαλίδεο



Μάξθνο Φφξνο

4.14.3.3

Δπηηξνπή Γηνξηζκψλ



Μηράιεο αξξήο (Πξφεδξνο)



Πιάησλ Λαλίηεο



Νενθιήο Λπζάλδξνπ



Μάξθνο Φφξνο



Fadel Al Ali

Ζ Δπηηξνπή Γηνξηζκψλ είλαη ππφινγε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ζπλέξρεηαη φηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην.
Οη φξνη εληνιήο ηεο Δπηηξνπήο είλαη νη αθφινπζνη:


Δμεπξίζθεη θαη εηζεγείηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνςεθίνπο γηα ηελ πιήξσζε θελψλ ζέζεσλ.



Αμηνινγεί ζε εηήζηα βάζε ηε δνκή, ην κέγεζνο, ηε ζχλζεζε θαη ηελ απφδνζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ππνβάιιεη
ζπζηάζεηο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα νπνηεζδήπνηε αιιαγέο.



Αμηνινγεί ζε εηήζηα βάζε ηηο δεμηφηεηεο, ηε γλψζε θαη ηελ εκπεηξνγλσκνζχλε ησλ Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.



Δμεηάδεη δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζρεδηαζκφ ηεο δηαδνρήο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Αλψηαηεο Γηεχζπλζεο
ηνπ Οκίινπ.

4.14.3.4


Δπηηξνπή Ακνηβψλ

Κσλζηαληίλνο Μπισλάο (Πξφεδξν)
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Πιάησλ Λαλίηεο



Κξηο Παχινπ



Hesham Al Qassim

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

4.14.4

Γειψζεηο κειψλ δηνηθεηηθψλ, δηαρεηξηζηηθψλ θαη επνπηηθψλ νξγάλσλ

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

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

ii.

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

iii.

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

iv.

Γελ έρνπλ γίλεη απνδέθηεο νπνηαζδήπνηε δεκφζηαο επίζεκεο θξηηηθήο ή / θαη θχξσζεο εθ κέξνπο ησλ θαηαζηαηηθψλ ή
ξπζκηζηηθψλ αξρψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ) θαη δελ έρνπλ παξεκπνδηζηεί απφ
δηθαζηήξην λα ελεξγνχλ κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο δηνηθεηηθνχ, δηαρεηξηζηηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο εθδφηε ή λα
παξέκβνπλ ζηε δηαρείξηζε ή ζην ρεηξηζκφ ησλ ππνζέζεσλ ελφο εθδφηε.

v.

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

vi.

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

vii.

Πιελ ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, δελ πθίζηαηαη ζην πξφζσπφ ηνπο
νπνηνζδήπνηε πεξηνξηζκφο ν νπνίνο αθνξά ηε δηάζεζε, εληφο νξηζκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ, ησλ θηλεηψλ αμηψλ ηεο
Σξάπεδαο πνπ θαηέρνπλ.
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4.14.5

Βηνγξαθηθά εκεηψκαηα θαη Ηδηφηεηα κειψλ δηνηθεηηθψλ, δηαρεηξηζηηθψλ, θαη επνπηηθψλ νξγάλσλ
ΜΔΛΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ

Μηράιεο αξξήο

Απέθηεζε ην πηπρίν BSc ζηα Οηθνλνκηθά απφ ην London School of Economics θαη ζπλέρηζε
ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, φπνπ απέθηεζε δηδαθηνξηθφ ζηα νηθνλνκηθά. Σν
1972 πξνζιήθζεθε ζην Σκήκα Δξεπλψλ ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ. ηηο αξρέο
ηνπ 1974 πξνζιήθζεθε ζηελ Σξάπεδα Κχπξνπ γηα λα εξγαζηεί ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη
αλάιπζε έξγσλ. Απφ ην 1975, ν Μηράιεο αξξήο εξγάζηεθε ζηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα. ηε
δηάξθεηα ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ, ε εξγαζία ηνπ θάιπςε έλα επξχ θάζκα ζεκάησλ ζηελ
Ακεξηθή, ηε Λαηηληθή Ακεξηθή θαη Αλαηνιηθή Αζία. Σα θαζήθνληα ηνπ πεξηιάκβαλαλ ηελ
επίβιεςε ηνπ γεληθνχ ζρεδηαζκνχ, ηε ζηξαηεγηθή ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο γηα θάζε ρψξα,
ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ ζε ζέκαηα πνιηηηθήο γηα νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε, ηελ
επεμεξγαζία πξνγξακκάησλ γηα δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη ηελ αλάπηπμε νηθνλνκηθνχ
δηαιφγνπ κεηαμχ ηεο Σξάπεδαο θαη ησλ εζληθψλ αξρψλ ησλ ρσξψλ πνπ δεηνχζαλ ηε βνήζεηα
ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο. ην ηέινο ηνπ 2004, αθππεξέηεζε απφ ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα
σο Γηεπζπληήο Σκήκαηνο. Σν επηέκβξην ηνπ 2005, δηνξίζηεθε Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ηεο
Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, φπνπ ππεξέηεζε κέρξη ην Μάξηην ηνπ 2008. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο
ππεξεζίαο ηνπ, ε Κχπξνο πξνεηνίκαζε θαη εηζήγαγε κε επηηπρία ην Δπξψ σο εζληθφ ηεο
λφκηζκα. Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011 δηνξίζηεθε Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη αλέιαβε
ε

ηε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ, 2012.
Νενθιήο Λπζάλδξνπ

πνχδαζε ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Bristol Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ θαη πήξε κεηαπηπρηαθφ
δίπισκα ζηνλ ίδην θιάδν. Έηπρε κεηεθπαίδεπζεο ζην Manchester Business School θαη ζην
London Business School ζε ζέκαηα Corporate Finance θαη Management. ηνλ κηιν Λατθήο
δηεχζπλε ηα ηκήκαηα ρέζεσλ Δμσηεξηθνχ θαη Γηαπξαγκάηεπζεο πλαιιάγκαηνο θαη
Γηαζεζίκσλ. Δπίζεο, δηεχζπλε ηα ηκήκαηα Γαλείσλ θαη Υνξεγήζεσλ, Αμηνιφγεζεο
Πηζησηηθνχ Κηλδχλνπ θαη δεκηνχξγεζε ηελ Τπεξεζία Μεγάισλ Δπηρεηξήζεσλ θαη
Οξγαληζκψλ. Σν 1996 δηνξίζηεθε Γεληθφο Γηεπζπληήο Σξαπεδηθψλ Τπεξεζηψλ Δπηρεηξήζεσλ
θαη Οξγαληζκψλ. Σν 1999 αλέιαβε Γεληθφο Γηεπζπληήο φισλ ησλ Σξαπεδηθψλ Τπεξεζηψλ
Δζσηεξηθνχ ηεο Σξάπεδαο. Απφ ην 2003 αλέιαβε Γεληθφο Γηεπζπληήο δηάθνξσλ ππεξεζηψλ
ηνπ Οκίινπ φπσο ε Γηεχζπλζε Δίζπξαμεο Υξεψλ, ε Τπεξεζία Γηεχζπλζεο Δπηρεηξήζεσλ, ε
Ννκηθή Τπεξεζία, ε Τπεξεζία Οξγάλσζεο θαη Μεζφδσλ Οκίινπ θαη ε Γηεχζπλζε
Κεληξνπνηεκέλσλ Τπεξεζηψλ. Σνλ Ηνχιην ηνπ 2006, δηνξίζηεθε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ θαη αλέιαβε ηε ζέζε ηνπ Με Δθηειεζηηθνχ Πξνέδξνπ. ήκεξα είλαη Με
Δθηειεζηηθφο Αληηπξφεδξνο.

Κσλζηαληίλνο

Δίλαη θάηνρνο ηνπ δηπιψκαηνο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Σξαπεδηηψλ Λνλδίλνπ (Fellow of the

Μπισλάο

Chartered Institute of Bankers). Δξγάζηεθε ζηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ζηε Λεκεζφ
θαη απφ ην 1969 ζηνλ κηιν Λατθήο, γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα σο Γηεπζπληήο
Σξαπεδηθψλ Δξγαζηψλ. Αθππεξέηεζε ην 1991 κε ην βαζκφ ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή. ηε
ζπλέρεηα, δηεηέιεζε ζχκβνπινο θαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ησλ αζθαιηζηηθψλ
εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Λατθήο Σξάπεδαο (Διιάο) Α.Δ. κέρξη ην 2003. Δίλαη ζχκβνπινο
επηρεηξήζεσλ θαη κέινο ζε Γηνηθεηηθά πκβνχιηα εηαηξεηψλ. Γηεηέιεζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηνπ Ραδηνθσληθνχ Ηδξχκαηνο Κχπξνπ (1980-1988) θαη ηνπ Κππξηαθνχ
Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ (1988-1992). Σνλ Ηνχιην ηνπ 2006 δηνξίζηεθε Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ θαη αλέιαβε ηε ζέζε ηνπ Με Δθηειεζηηθνχ Αληηπξνέδξνπ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ
2012.
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ΜΔΛΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
Υξίζηνο ηπιηαλίδεο

Καηέρεη πηπρίν ζηα Οηθνλνκηθά απφ ην London School of Economics θαη είλαη κέινο ηνπ
Institute of Chartered Accountants in England & Wales. Δξγάζηεθε ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην ζε
δηεπζπληηθέο ζέζεηο ζηνλ ειεγθηηθφ, μελνδνρεηαθφ θαη ηξαπεδηθφ ρψξν. Δξγάδεηαη ζηνλ κηιν
απφ ην 1989. Μεηά απφ ππεξεζία ζηελ Κχπξν θαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, απφ ην 1996
κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 2002, δηεηέιεζε Αλαπιεξσηήο Γεληθφο Γηεπζπληήο θαη, ζηε ζπλέρεηα,
Γεληθφο Γηεπζπληήο ηνπ Οκίινπ ζηελ Διιάδα. Γηεηέιεζε, επίζεο, κέινο ησλ Γηνηθεηηθψλ
πκβνπιίσλ ηφζν ηεο Λατθήο Σξάπεδαο (Διιάο) Α.Δ., φζν θαη ησλ ππνινίπσλ εηαηξεηψλ ηνπ
Οκίινπ ζηελ Διιάδα. Σν 2002 επέζηξεςε ζηελ Κχπξν θαη ππεξέηεζε σο Γηεπζπληήο
Σξαπεδηθψλ Δξγαζηψλ Κχπξνπ θαη ζηε ζπλέρεηα Γηεπζπληήο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ
Τπεξεζηψλ θαη Σερλνινγίαο ηνπ Οκίινπ Λατθήο. Σν 2004 πξνήρζε ζε Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ
Οκίινπ Λατθήο. Σνλ Ηνχλην ηνπ 2006 δηνξίζηεθε Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ηνλ
Ηνχιην Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο Λατθήο Κππξηαθήο Σξάπεδαο, ζέζε ζηελ νπνία ππεξέηεζε
κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο κε ηε Marfin Financial Group θαη Δγλαηία Σξάπεδα,
νπφηαλ θαη δηνξίζηεθε Αλαπιεξσηήο Γηεπζχλσλ χκβνπινο γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ Οκίινπ
Λατθήο ζηελ Κχπξν. Σνλ Ηνχιην ηνπ 2007 δηνξίζηεθε Αλαπιεξσηήο Γηεπζχλσλ χκβνπινο
γηα ηηο Γηεζλείο Γξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ. Απφ ηηο 5 Γεθεκβξίνπ, 2011 θαηέρεη ηε ζέζε ηνπ
Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ηνπ Οκίινπ Λατθήο.

Παλαγηψηεο Κνπλλήο

Eίλαη θάηνρνο πηπρίνπ θαη κεηαπηπρηαθνχ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ θαη κέινο ηνπ
πλδέζκνπ Δγθεθξηκέλσλ Λνγηζηψλ, Αssociation of Chartered Certified Accountants. ηνλ
κηιν Λατθήο πξνζιήθζεθε ην 1980 θαη ππεξέηεζε ζε δηάθνξεο δηεπζπληηθέο ζέζεηο, φπσο
Γηεπζπληήο ηεο Λατθήο Υξεκαηνδνηήζεηο θαη επηθεθαιήο ηεο Γηεχζπλζεο Δκπνξηθψλ
Δπηρεηξήζεσλ. Σν 2001 αλέιαβε ηε Γηεχζπλζε ηεο Λατθήο Σξάπεδαο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην
θαη κε ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηελ Κχπξν αλαβαζκίζηεθε ζε Γεληθφ Γηεπζπληή Σξαπεδηθψλ
Δξγαζηψλ Δζσηεξηθνχ. Αθνινχζσο, δηνξίζηεθε Δθηειεζηηθφο Γηεπζπληήο Δκπνξηθψλ
Δπηρεηξήζεσλ θαζψο θαη κέινο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Κχπξνπ. Γηεηέιεζε, επίζεο,
Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο Λατθή Υξεκαηνδνηήζεηο Ληδ.
Σνλ Ηνχιην ηνπ 2007, δηνξίζηεθε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Μarfin Popular Bank
θαη Αλαπιεξσηήο Γηεπζχλσλ χκβνπινο κε επζχλε ηηο εξγαζίεο ηνπ Οκίινπ ζηελ Κχπξν.
Σνλ Ηαλνπάξην 2009 αλέιαβε επίζεο Πξφεδξνο ηεο Marfin CLR Public Co Ltd.

Βαζίιεο Θενραξάθεο

Δίλαη πηπρηνχρνο ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Παξάιιεια κε ηηο
ζπνπδέο ηνπ ζηε Ννκηθή, ππήξμε γηα πέληε ρξφληα καζεηήο ηνπ δσγξάθνπ πχξνπ
Παπαινπθά. ηελ ειηθία ησλ 17 εηψλ, εηζέξρεηαη ζηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε. Απφ ην
1980, αλαιακβάλεη θαζήθνληα Πξνέδξνπ θαη Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ηνπ νκίινπ εηαηξεηψλ
Θενραξάθε. Κάησ απφ ηε δηνίθεζε θαη ηελ εγεζία ηνπ, ν φκηινο αλαπηχζζεηαη θαη
επεθηείλεηαη κε ηελ ίδξπζε ζεηξάο Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ. Έρεη πεξηζζφηεξα απφ 40 ρξφληα
ζπλερνχο θαη ζπλεπνχο επηρεηξεκαηηθήο θαη θαιιηηερληθήο παξνπζίαο ζηελ Διιάδα θαη έρεη
ηχρεη επαλεηιεκκέλσλ δηαθξίζεσλ. Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε επίζεκεο θξαηηθέο επηηξνπέο θαη
είλαη κέινο ηνπ Βηνκεραληθνχ, Δκπνξηθνχ θαζψο θαη ηνπ Καιιηηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ. Δίλαη,
επίζεο, έλαο θεκηζκέλνο δσγξάθνο πνπ έρεη εθζέζεη πνιιέο θνξέο ηα έξγα ηνπ ηφζν ζηελ
Διιάδα, φζν θαη δηεζλψο. Γηεηέιεζε Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Marfin
Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ. θαη Με Δθηειεζηηθφο Αληηπξφεδξνο ηεο Σξάπεδαο.
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ΜΔΛΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
Πιάησλ Δ. Λαλίηεο

πνχδαζε Οηθνλνκηθά ζην Παλεπηζηήκην Reading ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ. Απφ ην 1992
είλαη πξφεδξνο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο εηαηξεηψλ Λαλίηε. Δίλαη Πξφεδξνο ηεο Αmathus Public
Ltd θαη κέινο Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ άιισλ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ. Δίλαη
επίηηκνο πξφμελνο ηεο Οιιαλδίαο ζηελ Κχπξν.

Κξηο Παχινπ

πνχδαζε Business Studies ζην Λνλδίλν. Σν 1966 πξνζιήθζεθε ζηελ Σξάπεδα Barclays
ζην Λνλδίλν θαη αλειίρζεθε κέρξη ηε ζέζε ηνπ Αλαπιεξσηή Πξψηνπ Γηεπζπληή. Δξγάζηεθε
γηα πέληε ρξφληα ζηε Νέα Τφξθε σο Αλψηεξνο Αληηπξφεδξνο ζηε Γηεχζπλζε Ξέλνπ
πλαιιάγκαηνο θαη Υξεκαηαγνξψλ ζηε Βφξεηα Ακεξηθή. Σν Φεβξνπάξην ηνπ 1987
πξνζιήθζεθε ζηελ Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Ltd (HSBC) σο Πξψηνο
Γηεπζπληήο ηεο Τπεξεζίαο Γηαπξαγκάηεπζεο πλαιιάγκαηνο θαη Γηαζεζίκσλ (Treasury),
ππεχζπλνο γηα φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο. Σνλ Αχγνπζην ηνπ 1992 δηνξίζηεθε Γηεπζπληήο
ηεο Τπεξεζίαο Γηαπξαγκάηεπζεο πλαιιάγκαηνο θαη Γηαζεζίκσλ (Treasury) ηεο HSBC κε
επζχλε γηα φια ηα θέληξα ηεο Τπεξεζίαο ζηελ Αζία θαη ηεο Σξάπεδαο Hang Seng. Σν 1995 ε
HSBC αλαγλσξίζηεθε σο ε εγεηηθή Σξάπεδα ζηηο εξγαζίεο Treasury, κε εμαίξεζε ηελ
Ηαπσλία. Σν 1995 ηνπνζεηήζεθε ζην Σφθην σο Τπεχζπλνο ηνπ Treasury ηεο HSBC-Midland
γηα λα αλαπηχμεη ηηο εξγαζίεο ηεο. Μέζα ζε ηξία ρξφληα, ν ζηφρνο απηφο επεηεχρζε θαη ην
Μάην ηνπ 1998 ζπληαμηνδνηήζεθε. Με ηε ζπληαμηνδφηεζή ηνπ, πξνζειήθζε ζηε Λατθή
Σξάπεδα (ε HSBC θαηείρε ην 23% ηεο Λατθήο) σο χκβνπινο θαη θαηφπηλ σο κέινο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Απερψξεζε ην ηέινο ηνπ 2004. Σν 2006, πξνζιήθζεθε ζηελ TFI,
κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή εηαηξεία κε έδξα ηελ Κχπξν, θαη χζηεξα απφ επηηπρή ππεξεζία,
απερψξεζε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2009, αιιά παξέκεηλε κε Δθηειεζηηθφο Πξφεδξνο κέρξη ην
Μάην ηνπ 2011. Γηεηέιεζε επίζεο κε εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη
Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (Κχπξνπ). Δίλαη κε
εθηειεζηηθφο ζχκβνπινο θαη κέινο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ηεο ΣΔΜΔΝΟ, εηαηξείαο
αλάπηπμεο ηξαπεδηθψλ ινγηζκηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ εδξεχεη ζηε Γελεχε θαη ηεο PROSAFE,
πνπ θαηέρεη εγεηηθή ζέζε σο ηδηνθηήηεο θαη ιεηηνπξγφο semi-submersible accommodation θαη
service rigs. Δίλαη επίηηκν κέινο ηνπ ACI, κέινο ηνπ Guild of International Bankers θαη
Freeman ηνπ City of London.

ηέιηνο ηπιηαλνχ

Δίλαη απφθνηηνο ηνπ Αλσηάηνπ Σερλνινγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ ζηε Ναπηνκεραληθή θαη θάηνρνο
ηνπ δηπιψκαηνο απφ ην Ηλζηηηνχην Σξαπεδηηψλ Λνλδίλνπ (Chartered Institute of Bankers).
Μεηά απφ εμαεηή ππεξεζία ζηελ Ναπηηιία θαη ηε Βηνκεραλία, μεθίλεζε ηε ζηαδηνδξνκία ηνπ
ζηνλ κηιν ην 1988. Δξγάζηεθε σο Λεηηνπξγφο Υξεκαηνδνηήζεσλ θαη σο Γηεπζπληήο
ππνθαηαζηήκαηνο. Απφ ην 2000, είλαη απνζπαζκέλνο ζηελ Έλσζε Σξαπεδηθψλ Τπαιιήισλ
Κχπξνπ. Γηεηέιεζε Γεληθφο Οξγαλσηηθφο Γξακκαηέαο θαη Αλαπιεξσηήο Γξακκαηέαο θαη
ζήκεξα είλαη Μέινο ηνπ Πξνεδξείνπ. Δίλαη Πξφεδξνο ηνπ Σακείνπ Τγείαο ηεο Έλσζεο
Σξαπεδηθψλ Τπαιιήισλ Κχπξνπ, κέινο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο Σακείνπ Πξνλνίαο ηεο
Σξάπεδαο θαη κέινο ηεο Δπηηξνπήο ηνπ πλεξγαηηθνχ Σακηεπηεξίνπ Σξαπεδηθψλ Τπαιιήισλ
Κχπξνπ. Γηεηέιεζε επίζεο Τπεχζπλνο Γηεζλψλ ρέζεσλ ηεο ΔΣΤΚ, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο
ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Δπξσπατθήο πλδηθαιηζηηθήο Οξγάλσζεο UNI-EUROPA θαη
ζήκεξα εθπξνζσπεί ηελ Κχπξν ζηνλ Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Γηάινγν ηνπ Σξαπεδηθνχ Σνκέα.

Μάξθνο Φφξνο

πνχδαζε Οηθνλνκηθά ζην London School of Economics θαη είλαη θάηνρνο MBA απφ ην
Harvard Graduate School of Business Administration ηεο Βνζηφλεο. Δξγάζηεθε γηα ηε First
National Bank of Chicago θαη, επίζεο, ζηνλ φκηιν Υαλδξή θαη ζηε Celebrity Cruises Inc.,
φπνπ δηεηέιεζε Γηεπζχλσλ χκβνπινο. Δίλαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο Δηαηξείαο Υαλδξήο
(Διιάο). Δίλαη, επίζεο, κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ναπηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο
Διιάδνο.
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ΜΔΛΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
Fadel Al Ali

Δίλαη θάηνρνο πηπρίνπ Ηndustrial and System Engineering απφ ην University of Southern
California θαη Γηπιψκαηνο Υξεκαηννηθνλνκηθψλ (Finance) απφ ην American University of
Sharjah. Απφ ην 1989 εξγάζζεθε ζε δηεπζπληηθέο ζέζεηο ζηε Citibank φπνπ ην 2001 αλέιαβε
Γηεπζπληήο Ληαληθήο Σξαπεδηθήο θαη ην 2004 Γηεπζπληήο Γηθηχνπ Καηαζηεκάησλ ζηα
Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα. Απφ ην 2004 εξγάδεηαη ζην Dubai Holding αξρηθά σο
Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο θαη απφ ην 2007 σο Γηεπζπληήο Δξγαζηψλ (Δxecutive Chairman of
Operations). Δίλαη Πξφεδξνο ηεο Dubai Bank θαη κέινο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ
Dubai Holding.

Hesham Al Qassim

Δίλαη θάηνρνο Γηπιψκαηνο Βanking and Finance απφ ην Higher College of Technology,
Dubai θαη πηπρίνπ Μasters in Ηnternational Business απφ ην University of Wollongong, Dubai.
Έρεη επίζεο παξαθνινπζήζεη ην πξφγξακκα Mohammed Bin Rashid for Leadership
Development. Aπφ ην 1994 κέρξη ην 2007 εξγάζζεθε ζε δηεπζπληηθέο ζέζεηο ζηε National
Bank of Dubai. Aπφ ην 2007 είλαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηνπ Dubai Real Estate Corporation,
εηαηξεία ε νπνία θαηέρεη θαη δηαρεηξίδεηαη ζεκαληηθή αθίλεηε πεξηνπζία ζην Dubai.

Peter Baltussen

Δίλαη θάηνρνο πηπρίνπ Masters in Business Economics απφ ην Παλεπηζηήκην Erasmus ζην
Ρφηηεξληακ, Οιιαλδίαο. Ξεθίλεζε ηελ θαξηέξα ηνπ ην 1998 κε ηελ ABNO Amro Bank σο
international management trainee θαη εξγάζζεθε ζε δηάθνξεο ππεξεζίεο θαη ρψξεο θαη ζηε
ζπλέρεηα σο Regional Manager, Private Banking. Σν 2002 δηνξίζηεθε Γηεπζχλσλ χκβνπινο
ηεο Saudi Hollandi Bank, εηζεγκέλε Σξάπεδα ε νπνία αλήθεη θαηά 40% ζηελ ABNO Amro
Bank θαη κε έδξα ηε Riyadh ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο. Σν 2005 δηνξίζηεθε Γηεπζχλσλ
χκβνπινο ηεο Banque de Neuflize OBC, ε νπνία αλήθεη 100% ζηελ ABNO Amro Bank, θαη
επίζεο Μέινο ηνπ Top Executive Group ηεο ABNO Amro Bank. Σα θαζήθνληά ηνπ
πεξηειάκβαλαλ ηελ εθαξκνγή ηεο ζπγρψλεπζεο δχν Γαιιηθψλ Σξαπεδψλ, ψζηε λα
δεκηνπξγεζεί ε κεγαιχηεξε ηδησηηθή Σξάπεδα ζηε Γαιιία. Σν 2006 δηνξίζηεθε Πξψηνο
Δθηειεζηηθφο Γηεπζπληήο θαη Μέινο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Commercial Bank of
Dubai, Σξάπεδαο πνπ είλαη εηζεγκέλε ζην Dubai Financial Market. Δίλαη επίζεο Πξφεδξνο
ησλ Δπηηξνπψλ Management, Business, Credit, ALCO, IT Steering θαη Investment ηεο
Commercial Bank of Dubai.
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ΜΔΛΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΟΜΗΛΟΤ
Υξίζηνο ηπιηαλίδεο

Βιέπε πην πάλσ.

Παλαγηψηεο Κνπλλήο

Βιέπε πην πάλσ.

Ρνδνχια Υαηδεθπξηάθνπ

Απνθνίηεζε απφ ην London School of Economics κε BSc (Economics) θαη MSc (Monetary
Economics) θαη απφ ην University of Chicago κε MBA (Γηεχζπλζε Δπηρεηξήζεσλ). Μεηείρε
ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα αλψηαησλ ζηειερψλ ζην London Business School, ελψ ην
1981 εξγνδνηήζεθε ζηνλ ηφηε κηιν Λατθήο (ζήκεξα Laiki Bank). ηε δηάξθεηα ηεο κέρξη
ζήκεξα θαξηέξαο ηεο, είρε ηελ επζχλε δηαθφξσλ ζεκαληηθψλ ππεξεζηψλ ηεο Σξάπεδαο,
φπσο ηελ Τπεξεζία Καξηψλ, ηε Γηεχζπλζε Μεγάισλ Δπηρεηξήζεσλ, ηελ Τπεξεζία
Ζιεθηξνληθήο Σξαπεδηθήο, Δπελδπηηθήο Σξαπεδηθήο, Υξεκαηνδνηήζεσλ, ηεο Γηεχζπλζεο
Ληαληθήο Σξαπεδηθήο θαη ηνπ Γηθηχνπ Καηαζηεκάησλ ζηελ Κχπξν. Γηεηέιεζε Γηεπζχλνπζα
χκβνπινο ηεο Marfin Bank ζηε εξβία γηα πεξίνδν δχν ρξφλσλ (2009 – 2010). Γηεηέιεζε
Πξφεδξνο ηνπ Δπηηειείνπ ηνπ Ραδηνκαξαζσλίνπ θαη ζπλερίδεη λα κεηέρεη ελεξγά ζηνλ
κεγαιχηεξν ζεζκφ αλζξσπηζηηθήο πξνζθνξάο ζηνλ ηφπν καο. Δθπξνζσπεί επίζεο ηελ
Laiki Bank ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο JCC απφ ηε ζέζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ. ήκεξα
είλαη Γεληθφο Γηεπζπληήο ησλ Δξγαζηψλ ηνπ Οκίινπ ζηελ Διιάδα.

ακνπήι Γαπίδ

Ο ακνπήι Γαπίδ γελλήζεθε ην 1971. πνχδαζε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ θαη
Υξεκαηννηθνλνκηθά ζην London School of Economics and Political Science. Απφ 1994 έσο
1999 εξγάζηεθε ζηελ Bank of America σο Τπεχζπλνο Πσιήζεσλ ζε ακεξηθάλνπο
ζεζκηθνχο επελδπηέο (Hedge Funds), σο Primary Dealer ησλ Διιεληθψλ Οκνιφγσλ
Γεκνζίνπ. Απφ 1999 έσο 2002 εξγάζηεθε ζηελ Διιεληθή Υξεκαηηζηεξηαθή Α.Δ. σο Market
Maker ζηελ αγνξά παξαγψγσλ (ADEX). Σν 2002 δηνξίζηεθε Treasurer ηεο Marfin Bank
Α.Δ., φπνπ αλέιαβε ηε ζέζε ηνπ Global Treasurer ηεο Cyprus Popular Bank Group κεηά ηε
ζπγρψλεπζε ησλ ηξηψλ ηξαπεδψλ ην 2007 (Marfin Bank, Laiki Bank and Egnatia Bank). Σν
Φεβξνπάξην 2010 δηνξίζηεθε επίζεο κέινο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Οκίινπ ηεο
Cyprus Popular Bank.

Αλλίηα Φηιηππίδνπ

Απνθνίηεζε απφ ην London School of Economics κε BSc (Economics). Δίλαη Fellow ηνπ
Institute of Chartered Accountants in England and Wales θαη Μέινο ηνπ Institute of Certified
Public Accountants ζηελ Κχπξν. Σν 1990 εξγνδνηήζεθε απφ ηελ εηαηξεία KPMG ζην
Λνλδίλν, ζην Banks and Financial Institutions Audit Unit θαη απφ ην 1993 κεηαθηλήζεθε ζην
Financial Sector Consulting Unit. Σν 1995 εξγνδνηήζεθε απφ ηελ Λατθή Σξάπεδα ζην
Λνλδίλν σο Αξρηινγηζηήο ησλ εξγαζηψλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Σν 2000 επέζηξεςε ζηελ
Κχπξν ζηε ζέζε ηνπ Βνεζνχ Αξρηινγηζηή θαη ην 2002 πξνήρζε ζηε ζέζε ηνπ Οηθνλνκηθνχ
Γηεπζπληή ηνπ Οκίινπ ηεο Λατθήο Σξάπεδαο. Μεηά ηελ ηξηπιή ζπγρψλεπζε ησλ εξγαζηψλ
ηεο Marfin, Λατθήο θαη Δγλαηίαο Σξάπεδαο ην 2006, αλέιαβε Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο ηνπ
Οκίινπ ηεο Cyprus Popular Bank.

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

πκκεηνρή δηνηθεηηθψλ, δηαρεηξηζηηθψλ θαη επνπηηθψλ νξγάλσλ ζηε δηνίθεζε άιισλ εηαηξεηψλ ή
ζπλεηαηξηζκψλ

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

OΝΟΜΑ ΜΔΛΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ

(ΔΗΖΓΜΔΝΖ Ή ΜΖ
ΔΗΖΓΜΔΝΖ)

ΟΝΟΜΑΣΑ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ Ζ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΧΝ

ΤΜΜΔΣΟΥΖ
ΖΜΔΡΑ

Μηράιεο αξξήο
Δηζεγκέλε

Ναη

FX Pro Financial Services Ltd

Με Δηζεγκέλε

Ναη

Centaur Financial Services Ltd

Με Δηζεγκέλε

Ναη

Δηζεγκέλε

Ναη

Με Δηζεγκέλε

Ναη

Α. Πέηζαο & Τηνί Ληδ

Με Δηζεγκέλε

Ναη

Lanitis E.C. Holdings Ltd

Με Δηζεγκέλε

Ναη

N.P. Lanitis Ltd

Με Δηζεγκέλε

Ναη

Cybarco Ltd

Με Δηζεγκέλε

Ναη

CNP Marfin Insurance Holdings Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

Laiki Cyprialife Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

Λατθή Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία Ληδ

Με εηζεγκέλε

Ναη

Marfin Εσήο Αλψλπκε Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία

Με εηζεγκέλε

Ναη

Marfin Αζθαιηζηηθέο Πξαθηνξεηαθέο Δξγαζίεο Αλψλπκε Δηαηξεία

Με εηζεγκέλε

Ναη

CNP Marfin Insurance Holdings Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

Laiki Cyprialife Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

Λατθή Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία Ληδ

Με εηζεγκέλε

Ναη

Marfin Εσήο Αλψλπκε Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία

Με εηζεγκέλε

Ναη

Marfin Αζθαιηζηηθέο Πξαθηνξεηαθέο Δξγαζίεο Αλψλπκε Δηαηξεία

Με εηζεγκέλε

Ναη

Νηθ. Η. Θενραξάθεο Α.Δ.

Με εηζεγκέλε

Ναη

Θενραξάθεο Α.Δ.

Με εηζεγκέλε

Ναη

Πξάμηο Α.Δ.

Με εηζεγκέλε

Ναη

Σέθνκ Α.Β.Δ.Σ.Δ.

Με εηζεγκέλε

Ναη

Σενθάξ Α.Β.Δ.Δ.

Με εηζεγκέλε

Ναη

Σενξφο Α.Β.Δ.Δ.

Με εηζεγκέλε

Ναη

Logicom Public Ltd

Navios Maritime Holdings
Afi Developments
Νενθιήο Λπζάλδξνπ
-Κσλζηαληίλνο Μπισλάο

Υξίζηνο ηπιηαλίδεο

Παλαγηψηεο Κνπλλήο

Βαζίιεο Θενραξάθεο
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ΚΑΘΔΣΧ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

OΝΟΜΑ ΜΔΛΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ

(ΔΗΖΓΜΔΝΖ Ή ΜΖ
ΔΗΖΓΜΔΝΖ)

ΟΝΟΜΑΣΑ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ Ζ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΧΝ

ΤΜΜΔΣΟΥΖ
ΖΜΔΡΑ

Σενδνκή Α.Κ.Σ.Δ.

Με εηζεγκέλε

Ναη

Talanton Inc.

Με εηζεγκέλε

Ναη

Πεξζεχο Τγεηνλνκηθή Μέξηκλα Α.Δ.

Με εηζεγκέλε

Ναη

Δηζεγκέλε

Ναη

Air Promotion Group Cyprus Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

Amathus Hotels Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

Amathus Travel Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

Amathus Maritime Services Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

Aphrodite Hills Property Management Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

Aphrodite Hotels Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

The Aphrodite Tennis & Spa Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

Amathus Vacation Ownership Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

Amathus Corporation Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

Let‟s Go Tours Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

FLC Leisure Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

Fassouri Producers‟ Group Lionheart Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

Fertilan Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

Lanitis Electrics Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

Carob Mill Restaurants Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

Δηζεγκέλε

Ναη

Cybarco (Property Management) Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

Cybarco Holdings Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

Cybarco Development Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

Cybarco Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

E.C.L. New Transport & Investments Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

Heaven‟s Garden Waterpark Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

Hephaestus Mining Co. Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

C.E. Lanitis Holdings Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

Λάλδα Α.Ξ.Σ.Δ.

Με εηζεγκέλε

Ναη

Lanitis (Lakkos Tou Frangou) Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

Lanitis Development Public Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

Lanitis E.C. Holdings Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

Lanitis Entertainment Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

Lanitis Farm Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

Lanitis Green Energy Group Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

Lanitis Oil & Gas Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

P.E. Lanitis Holdings Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

N.P. Lanitis Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

N.P. Lanitis Investments Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

NPS Multimedia Attractions Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

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

Με εηζεγκέλε

Ναη

Ν.Π. Λαλίηεο Ζιεθηξεκπνξηθή Ληδ

Με εηζεγκέλε

Ναη

Πιάησλ Δ. Λαλίηεο
Amathus Public Ltd

Claridge Public Ltd
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ΚΑΘΔΣΧ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

OΝΟΜΑ ΜΔΛΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ

(ΔΗΖΓΜΔΝΖ Ή ΜΖ
ΔΗΖΓΜΔΝΖ)

ΟΝΟΜΑΣΑ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ Ζ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΧΝ

ΤΜΜΔΣΟΥΖ
ΖΜΔΡΑ

Clover Trading Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

Skyfly Investments Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

Parasall Holdings Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

Lanitis Farm Golf Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

Grand Hill Estates Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

Goldair Handling (Cyprus) Ltd

Με εηζεγκέλε

ρη

KEX Ltd

Με εηζεγκέλε

ρη

Lanitis Airports Ltd

Με εηζεγκέλε

ρη

Lanitis Computer Center Ltd

Με εηζεγκέλε

ρη

Lanitis Energy Ltd

Με εηζεγκέλε

ρη

Lanitis Solar Ltd

Με εηζεγκέλε

ρη

LCA Domiki Ltd

Με εηζεγκέλε

ρη

NP Lanitis Finance Ltd

Με εηζεγκέλε

ρη

Star Manufacturing & Exporting Co. Ltd

Με εηζεγκέλε

ρη

Toxon Ltd

Με εηζεγκέλε

ρη

United Insurance Co. Ltd

Με εηζεγκέλε

ρη

Temenos Group AG

Δηζεγκέλε

Ναη

Prosafe SE

Δηζεγκέλε

Ναη

Με Δηζεγκέλε

ρη

Δηζεγκέλε

ρη

Marfin Investment Group A.E. πκκεηνρψλ

Δηζεγκέλε

Ναη

Attica A.E. πκκεηνρψλ

Δηζεγκέλε

Ναη

Chandris (Hellas) Inc.

Με εηζεγκέλε

Ναη

Chandris Hotels (Hellas) S.A.

Με εηζεγκέλε

Ναη

International Cruises S.A.

Με εηζεγκέλε

Ναη

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

Με εηζεγκέλε

Ναη

ΔΒΔΚ Α.Δ. Δηαηξεία Αθηλήησλ

Με εηζεγκέλε

Ναη

Μαηζίιδε Α.Δ. Δηαηξεία Αθηλήησλ

Με εηζεγκέλε

Ναη

Αθξνδίηε Κηεκαηηθή θαη Δκπνξηθή Α.Δ.

Με εηζεγκέλε

Ναη

Κάκπη Κηεκαηηθή θαη Δκπνξηθή Α.Δ.

Με εηζεγκέλε

Ναη

Νέα Δηζαγσγηθή Α.Δ.

Με εηζεγκέλε

Ναη

Άκκνο & Νηξβάλα Σνπξηζηηθαί θαη Κηεκαηηθαί Δπηρεηξήζεηο Α.Δ.

Με εηζεγκέλε

Ναη

Ναπηηιηαθή Δηαηξεία πγθξνηήκαηνο Υαλδξή

Με εηζεγκέλε

ρη

Κφκβνο Α.Δ.

Με εηζεγκέλε

ρη

Marfin Classic A.E.E.X.

Με εηζεγκέλε

ρη

Δηζεγκέλε

ρη

Κξηο Παχινπ

National Bank of Greece (Cyprus) Ltd
Universal Savings Bank
ηέιηνο ηπιηαλνχ
-Μάξθνο Φφξνο

Proton Bank S.A.
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ΚΑΘΔΣΧ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

OΝΟΜΑ ΜΔΛΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ

(ΔΗΖΓΜΔΝΖ Ή ΜΖ
ΔΗΖΓΜΔΝΖ)

ΟΝΟΜΑΣΑ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ Ζ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΧΝ

ΤΜΜΔΣΟΥΖ
ΖΜΔΡΑ

Fadel Al Ali
Emirates Integrated Telecommunications Company

Δηζεγκέλε

Ναη

Dubai Bank PJSC

Eηζεγκέλε

Ναη

Dubai First PJSC

Δηζεγκέλε

ρη

Με εηζεγκέλε

Ναη

Δηζεγκέλε

ρη

Bank Islam / Malaysia Berhard

Με εηζεγκέλε

ρη

DH Investor Limited

Με εηζεγκέλε

Ναη

Dore Limited

Με εηζεγκέλε

Ναη

Dubai Banking Group PJSC

Με εηζεγκέλε

Ναη

Dubai Capital Management Limited

Με εηζεγκέλε

Ναη

Dubai Energy Limited

Με εηζεγκέλε

Ναη

Dubai Finanacial (MFG) Limited

Με εηζεγκέλε

Ναη

Dubai Group Limited

Με εηζεγκέλε

Ναη

Dubai Hotels Limited

Με εηζεγκέλε

Ναη

Dubai Investment Group Limited

Με εηζεγκέλε

Ναη

Dubai Ventures Group Limited

Με εηζεγκέλε

Ναη

Silber Limited

Με εηζεγκέλε

Ναη

Dubai Holding

Με εηζεγκέλε

ρη

DFFC Alternatives Limited

Με εηζεγκέλε

Ναη

DIG EH Holdings LLC

Με εηζεγκέλε

Ναη

DIG EH Hotel LLC

Με εηζεγκέλε

Ναη

DIG Investment Holdings Ltd

Με εηζεγκέλε

Ναη

DIG Mezz Holdings LLC

Με εηζεγκέλε

Ναη

Dubai Financial Fund Company Limited

Με εηζεγκέλε

Ναη

Dubai First Stakeholders Limited

Με εηζεγκέλε

Ναη

Hanse Holdings Sarl

Με εηζεγκέλε

Ναη

Hanse Investments Limited

Με εηζεγκέλε

Ναη

Longwing Incorporated

Με εηζεγκέλε

Ναη

MZ Holdings Sarl

Με εηζεγκέλε

Ναη

MZ Investments Limited

Με εηζεγκέλε

Ναη

AMLAK Finance PJSC

Δηζεγκέλε

Ναη

Emirates NBD PJSC

Δηζεγκέλε

Ναη

Emirates Islamic Bank PJSC

Δηζεγκέλε

Ναη

Dubai Bank PJSC

Με Δηζεγκέλε

Ναη

Dubai Real Estate Corporation (DREC)

Με Δηζεγκέλε

Ναη

Gulf Finance Corporation PJSC

Με εηζεγκέλε

Ναη

Δηζεγκέλε

ρη

Με εηζεγκέλε

ρη

Jumeirah Group LLC
TAIB Bank BSC

Hesham Al Qassim

Shuua Capital PSC
Dubai Mercintile Exchange
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ΚΑΘΔΣΧ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

OΝΟΜΑ ΜΔΛΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ

(ΔΗΖΓΜΔΝΖ Ή ΜΖ
ΔΗΖΓΜΔΝΖ)

ΟΝΟΜΑΣΑ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ Ζ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΧΝ

ΤΜΜΔΣΟΥΖ
ΖΜΔΡΑ

Peter Baltussen
-Ρνδνχια Υαηδήθπξηαθνπ
Ναη

Με εηζεγκέλε

JCC Payments Systems Ltd

ακνπήι Γαπίδ
-Αλλίηα Φηιηππίδνπ
-εκείσζε: ηηο πην πάλσ εηαηξείεο, δελ πεξηιακβάλνληαη ζπγαηξηθέο ή ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ.

4.14.7

Ακνηβέο κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη άιισλ βαζηθψλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ Οκίινπ

Πην θάησ, παξαηίζεληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη άιισλ βαζηθψλ
δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ Οκίινπ, γηα ην έηνο 2011.

ΜΗΘΟΗ ΚΑΗ

ΓΑΠΑΝΖ

ΚΟΣΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣ

ΠΑΡΟΥΧΝ

ΑΛΛΑ

ΔΗΦΟΡΔ

Ο ΠΑΡΟΥΖ

ΠΟΤ

ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔ

ΔΡΓΟΓΟΣΖ ΓΗΑ

ΧΦΔΛΖΜΑΣΧΝ

ΔΞΑΡΣΧΝΣΑΗ

ΜΑ

ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ

ΑΦΤΠΖΡΔΣΖ

ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΞΗΑ

ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ

ΧΦΔΛΖΜΑΣΑ

ΑΦΑΛΗΔΗ

Ζ

ΜΔΣΟΥΧΝ9

ΤΝΟΛΟ

€ ‘000

€ ‘000

€ ‘000

€ ‘000

€ ‘000

€ ‘000

Υξίζηνο ηπιηαλίδεο

-

241

24

63

35

363

Παλαγηψηεο Κνπλλήο

-

242

27

63

35

367

Δπζχκηνο Μπνπινχηαο1

-

1.083

13

-

70

1.166

Διεπζέξηνο Υηιηαδάθεο2

-

162

11

-

25

198

Μηράιεο αξξήο3

2

-

-

-

-

2

Αλδξέαο Βγελφπνπινο4

-

-

-

-

120

120

Νενθιήο Λπζάλδξνπ5

30

-

-

-

6

36

Βαζίιεο Θενραξάθεο

30

-

-

-

6

36

Πιάησλ Δ. Λαλίηεο

30

-

-

-

6

36

Κσλζηαληίλνο Μπισλάο

50

-

-

-

6

56

ηέιηνο ηπιηαλνχ

30

74

11

20

4

139

Μάξθνο Φφξνο

30

-

-

-

10

40

2

-

-

-

-

2

Hesham Al Qassim

30

-

-

-

-

30

Fadel Al Ali

30

-

-

-

-

30

Abdulrazaq Al Jassim6

25

-

-

-

-

25

Peter P.M. Baltussen7

5

-

-

-

-

5

294

74

11

20

158

557

-

1.777

76

38

190

2.081

294

3.579

162

184

513

4.732

Έηνο πνπ έιεμε 31
Γεθεκβξίνπ 2011
Δθηειεζηηθνί χκβνπινη

Με Δθηειεζηηθνί χκβνπινη

Κξηο Παχινπ3

Άιια βαζηθά δηεπζπληηθά
ζηειέρε9
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1

Παξαηηήζεθε ζηηο 5 Δεθεκβξίνπ, 2011. Με ηελ παξαίηεζή ηνπ έιαβε επηπξφζζεην πνζφ χςνπο €1.543.000, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
πνζνχ χςνπο €941.000 (€689.000 κεηά απφ θφξνπο), ην νπνίν πιεξψζεθε ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Ειιεληθνχ Εξγαηηθνχ Δηθαίνπ.

2

Παξαηηήζεθε ζηηο 31 Δεθεκβξίνπ, 2011. Με ηελ παξαίηεζή ηνπ έιαβε επηπξφζζεην πνζφ χςνπο €12.000.

3

Δηνξίζηεθαλ ζηηο 12 Δεθεκβξίνπ, 2011.

4

Παξαηηήζεθε ζηηο 4 Ννεκβξίνπ, 2011.

5

Έιαβε επηπξφζζεηεο απνιαβέο σο δηθαηψκαηα γηα ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο χςνπο €200.000.

6

Παξαηηήζεθε ζηηο 3 Ννεκβξίνπ, 2011.

7

Δηνξίζηεθε ζηηο 3 Ννεκβξίνπ, 2011.

8

Πεξηιακβάλεη ηα ππφινηπα 4 κέιε ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο Οκίινπ ζηηο 31 Δεθεκβξίνπ, 2011 (νη νπνίνη δελ είλαη χκβνπινη) θαη ηελ
Οηθνλνκηθφ Δηεπζπληή Οκίινπ. Έλα κέινο ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο Οκίινπ πνπ παξαηηήζεθε ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2012 έιαβε
επηπξφζζεην πνζφ χςνπο €82.000 κεηά απφ θφξνπο.

9

Σν θφζηνο παξνρψλ πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία κεηνρψλ απνηειεί ην έμνδν πνπ ρξεψζεθε ζηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ
απνηειεζκάησλ, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ΔΠΥΑ. Σν έμνδν φκσο απηφ, δελ αληηπξνζσπεχεη πνζφ πνπ έιαβαλ, αθνχ απφ ηε
ζέζπηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δηθαησκάησλ Πξναίξεζεο Αγνξάο Μεηνρψλ ην 2007 δελ εμαζθήζεθαλ νπνηαδήπνηε δηθαηψκαηα.

Ζ Σξάπεδα έρεη ζεζπίζεη ρέδην Παξνρήο Γεζκεπκέλσλ Μεηνρψλ (Restricted Stock Scheme) γηα ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε
ηνπ Οκίινπ. Σν ρέδην πξνλνεί ηελ αγνξά κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο επ‟ νλφκαηη ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ Οκίινπ, κε
βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ 2009. Οη κεηνρέο απηέο ζα απνδεζκεχνληαη ζηαδηαθά βάζεη απφδνζεο κεηαμχ ησλ εηψλ 2011
θαη 2013. Μεηά ηελ απνδέζκεπζή ηνπο, δελ κπνξνχλ λα πσιεζνχλ γηα πεξίνδν ελφο έηνπο.
Βάζεη ηνπ ρεδίνπ, θαηαλεκήζεθαλ ζπλνιηθά ζηνπο Υξίζην ηπιηαλίδε θαη Παλαγηψηε Κνπλλή απφ 229.000 κεηνρέο θαη ην
θφζηνο πνπ αλαγλσξίζηεθε ην 2011 γηα ηνλ θαζέλα είλαη €99.000 θαη €97.000 αληίζηνηρα. Οη κεηνρέο πνπ είραλ θαηαλεκεζεί
ζηνπο πκβνχινπο πνπ παξαηηήζεθαλ θαη νη νπνίεο αλαθιήζεθαλ κε ηελ απνρψξεζή ηνπο είραλ σο εμήο: Δπζχκηνο
Μπνπινχηαο 401.000, Διεπζέξηνο Υηιηαδάθεο 115.000 θαη Αλδξέαο Βγελφπνπινο 573.000. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ
κεηνρψλ πνπ θαηαλεκήζεθε ζηα άιια βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη ην θφζηνο πνπ αλαγλσξίζζεθε γηα ην 2011 ήηαλ
86.000 κεηνρέο θαη € 50.000 αληίζηνηρα.
Ο αξηζκφο ησλ Γηθαησκάησλ Πξναίξεζεο Αγνξάο Μεηνρψλ γηα ηνλ θάζε χκβνπιν, απφ ηα νπνία δελ είρε εμαζθεζεί
θαλέλα κέρξη θαη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ, 2011 ήηαλ σο εμήο: Υξίζηνο ηπιηαλίδεο θαη Παλαγηψηεο Κνπλλήο απφ 1.750.000,
Μάξθνο Φφξνο 500.000, Νενθιήο Λπζάλδξνπ, Βαζίιεο Θενραξάθεο, Πιάησλ Δ. Λαλίηεο θαη Κσλζηαληίλνο Μπισλάο απφ
300.000 θαη ηέιηνο ηπιηαλνχ 200.000. Ο αξηζκφο ησλ Γηθαησκάησλ Πξναίξεζεο Αγνξάο Μεηνρψλ πνπ είρε θαηαλεκεζεί
ζηνπο πκβνχινπο πνπ παξαηηήζεθαλ έρεη αλαθιεζεί θαη είρε σο εμήο: Αλδξέαο Βγελφπνπινο 6.000.000, Δπζχκηνο
Μπνπινχηαο 3.500.000 θαη Διεπζέξηνο Υηιηαδάθεο 1.250.000. Ο αξηζκφο ησλ Γηθαησκάησλ γηα ηα άιια βαζηθά δηεπζπληηθά
ζηειέρε, απφ ηα νπνία δελ είρε εμαζθεζεί θαλέλα κέρξη θαη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ, 2011 ήηαλ 7.000.000. Ο αξηζκφο ησλ
Γηθαησκάησλ Πξναίξεζεο Αγνξάο Μεηνρψλ πνπ είρε θαηαλεκεζεί ζηα άιια βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε, νη νπνίνη
παξαηηήζεθαλ ην 2011, έρεη αλαθιεζεί θαη αλεξρφηαλ ζε 2.500.000.
Με βάζε ην άξζξν 11(7) ηνπ Γηαηάγκαηνο, νη εηήζηεο απνδνρέο ησλ κειψλ ηνπ Γ θαη θάζε κέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ δελ ζα
είλαη κεγαιχηεξεο απφ απηέο Γεληθνχ Γηεπζπληή.
Σα βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 πεξηιακβάλνπλ ηα 13 κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, εθ ησλ
νπνίσλ ηα 2 είραλ εθηειεζηηθά θαζήθνληα, ηα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Οκίινπ θαη ηελ Οηθνλνκηθφ Γηεπζπληή
Οκίινπ. Σν 2010, ηα βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε πεξηιάκβαλαλ ηα 14 κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 4
είραλ εθηειεζηηθά θαζήθνληα, ηα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Οκίινπ θαη ηελ Οηθνλνκηθφ Γηεπζπληή Οκίινπ.

4.14.8

πκβάζεηο Μειψλ ησλ Γηνηθεηηθψλ, Γηαρεηξηζηηθψλ ή Δπνπηηθψλ Οξγάλσλ

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

4.15 Λεηηνπξγία Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη Θέκαηα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο
Με βάζε ην άξζξν 12 ηνπ Γηαηάγκαηνο (πκκεηνρή ηεο Γεκνθξαηίαο ζηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή ηεο ηξάπεδαο), επί ηεο δηα ηνπ
Γηαηάγκαηνο ζπκκεηνρήο ηεο Γεκνθξαηίαο ζηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή ηεο ηξάπεδαο δελ εθαξκφδνληαη νη αζχκβαηεο δηαηάμεηο
ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, ηνπ πεξί Γεκνζίσλ Πξνηάζεσλ Δμαγνξάο Νφκνπ, ηνπ πεξί Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη
Γξαζηεξηνηήησλ θαη Ρπζκηδφκελσλ Αγνξψλ Νφκνπ θαη νη αζχκβαηεο δηαηάμεηο ησλ πεξί Αμηψλ θαη Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ
Κχπξνπ Νφκσλ θαη ησλ Καλνληζκψλ θαη Καλνληζηηθψλ Γηαηάμεσλ πνπ εθδφζεθαλ δπλάκεη απηνχ, φπσο εθάζηνηε
ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη. Δπίζεο, κε βάζε ην άξζξν 11 ηνπ Γηαηάγκαηνο, πξνθχπηνπλ γηα ηελ Κππξηαθή
Γεκνθξαηία δηθαηψκαηα ζε ζέκαηα δηνξηζκνχ θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαζψο θαη ππνρξεψζεηο γηα ηελ
Σξάπεδα, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Δλφηεηα 7 ("Κξαηηθή ηήξημε").

4.15.1

Θεηεία θαη Λεηηνπξγία Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ

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

4.15.2

Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε

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

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

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

εμέδσζε ηελ Αλαζεσξεκέλε 3 Έθδνζε.
ε

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

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


Κξηο Παχινπ (Πξφεδξνο)



Νενθιήο Λπζάλδξνπ



Κσλζηαληίλνο Μπισλάο

Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ είλαη ππφινγε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ζπλέξρεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, φπσο απηή
θξίλεη ζθφπηκν. Σνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην ρξφλν, ή ζε άιιε ζπρλφηεηα πνπ απνθαζίδεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ππνβάιιεη
έθζεζε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Σν 2011 ζπλήιζε νθηψ θνξέο.
Οη θχξηνη φξνη εληνιήο είλαη νη αθφινπζνη:


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



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



Διέγρεη, καδί κε ηελ Αλψηαηε Γηεχζπλζε ηνπ Οκίινπ θαη ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο, ηελ Δηήζηα Έθζεζε θαη ηηο
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ θαη επηβεβαηψλεη φηη φιεο νη πιεξνθνξίεο, πνπ πεξηέρνληαη ζε απηά, είλαη νξζά
θαηαρσξεκέλεο θαη ζπλάδνπλ πιήξσο κε ηα εγθεθξηκέλα ινγηζηηθά πξφηππα, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Γηεζλψλ
Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (International Financial Reporting Standards – IFRSs).
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Τπνβάιιεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξφζζεηεο δηαβεβαηψζεηο (ηηο νπνίεο επιφγσο δεηά ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην)
ζρεηηθά κε ηελ αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ ηνπ ππνβάιινληαη, θαζψο θαη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
πνπ εηνηκάδνληαη απφ ηνλ κηιν.



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



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



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



Γηαζθαιίδεη φηη ν κηινο, νη ζπγαηξηθέο ηνπ εηαηξείεο θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ, ζηνπο νπνίνπο πξνζθέξεη δηνηθεηηθέο
ππεξεζίεο, ζπκκνξθψλνληαη πιήξσο κε φιεο ηηο επνπηηθέο θαη θαλνληζηηθέο νδεγίεο πνπ ηνπο αθνξνχλ.



Δμεηάδεη ηελ Έθζεζε ησλ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ ηνπ Οκίινπ, φζνλ αθνξά ηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, πξηλ απφ
ηελ ππνβνιή ηεο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.



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



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



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



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



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



Δθηειεί νπνηαδήπνηε άιια ζρεηηθά θαζήθνληα ηεο αλαζέηεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.

Δπηηξνπή Ακνηβψλ
Ζ Δπηηξνπή Ακνηβψλ είλαη ππφινγε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ζπλέξρεηαη φηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην. Σν 2011 ε
Δπηηξνπή ζπλήιζε ηξεηο θνξέο.
Οη θχξηνη φξνη εληνιήο ηεο Δπηηξνπήο είλαη νη αθφινπζνη:


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



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



Δπηβεβαηψλεη φηη ε ακνηβή ηεο Δθηειεζηηθήο Γηεχζπλζεο θαη άιινπ ζεκαληηθνχ πξνζσπηθνχ ζπλάδεη κε ηελ θνπιηνχξα,
ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο θαη ην επνπηηθφ πεξηβάιινλ φπσο αλαθέξνληαη ζηελ Πνιηηηθή Ακνηβψλ.
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Δπηβεβαηψλεη ζηελ εηζήγεζε πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, φηη ε ακνηβή ηεο Δθηειεζηηθήο Γηεχζπλζεο είλαη
ηθαλνπνηεηηθή γηα ηελ πξνζέιθπζε, δηαηήξεζε θαη παξνρή θηλήηξσλ ζε άηνκα πνπ έρνπλ ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο θαη
εκπεηξία απνθεχγνληαο ηαπηφρξνλα λα πιεξψλνπλ πεξηζζφηεξα απφ φζα ρξεηάδεηαη γηα ην ζθνπφ απηφ.



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



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

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


Κσλζηαληίλνο Μπισλάο (Πξφεδξν)



Πιάησλ Λαλίηεο



Κξηο Παχινπ



Hesham Al Qassim

4.16 Πξνζσπηθφ Οκίινπ
Ο κηινο δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηνλ παξάγνληα αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηφζν κε ηελ πξφζιεςε πξνζνληνχρνπ
πξνζσπηθνχ, φζν θαη κε ηελ εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμή ηνπ.
Σν πξνζσπηθφ ηνπ Οκίινπ ζπκκεηέρεη ζε κεγάιν αξηζκφ ζεκηλαξίσλ ζηνπο ηνκείο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, θαη
αλάπηπμεο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ. Ζ εθπαίδεπζε γίλεηαη ηφζν ελδνυπεξεζηαθά, φζν θαη κε ζπκκεηνρέο ζε πξνγξάκκαηα
εθηφο ηνπ Οκίινπ.
Σν πξνζσπηθφ ηνπ Οκίινπ θαηά ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009, 2010 θαη 2011 είρε σο αθνινχζσο:
ΥΧΡΑ

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2009

Κχπξνο

2.530

2.599

2.614

Διιάδα

3.146

3.265

3.259

161

165

156

-

122

118

εξβία

389

461

462

Ρνπκαλία

377

369

358

Δζζνλία

39

46

47

1.212

1.228

1.332

Ρσζία

559

556

544

Μάιηα

763

802

759

11

7

-

9.187

9.620

9.649

Ζλσκέλν Βαζίιεην
Απζηξαιία

Οπθξαλία

Γξαθεία Αληηπξνζσπείαο
χλνιν

ηελ Κχπξν ζπκπεξηιακβάλνληαη, καδί κε ηελ Σξάπεδα θαη ηηο ζπγαηξηθέο, νη αξηζκνί ησλ θαζαξηζηξηψλ, ησλ ππαιιήισλ ηνπ Laiki Sporting
Club θαη ησλ επνρηθψλ. ηελ Κχπξν θαη ζηελ Ειιάδα δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ν αξηζκφο ππαιιήισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ. ηε
Μάιηα ζπκπεξηιακβάλεηαη ν αξηζκφο ησλ κειψλ πξνζσπηθνχ ηεο Malta Post (2011: 613 άηνκα).
ηηο 28 Φεβξνπαξίνπ, 2011, ε Σξάπεδα νινθιήξσζε ηε ζπκθσλία πψιεζεο ηνπ 85% ηεο Laiki Bank Australia Ltd (LBA) ζηελ Bank of
Beirut s.a.l. (BOB), κεηά απφ εμαζθάιηζε ηεο απαξαίηεηεο έγθξηζεο απφ ηελ BOB ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηνπ Ληβάλνπ.
ηηο 28 Δεθεκβξίνπ 2011 ε Σξάπεδα αλαθνίλσζε ηελ ππνγξαθή ζπκθσλίαο κε ηελ Οπθξαληθή εηαηξεία Ukrselhosprom PCF LLC πνπ αθνξά
ηελ πψιεζε ηνπ ζπλφινπ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο (70,54%) ζηελ ζπγαηξηθή ηεο Marfin Pank Eesti AS, έλαληη πνζνχ χςνπο €6,6 εθ., ε νπνία
νινθιεξψζεθε ζηηο 29 Μαξηίνπ 2012 κε ηε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ εγθξίζεσλ απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ, θαζψο θαη απφ ηηο
αξκφδηεο επνπηηθέο αξρέο ηεο Οπθξαλίαο θαη Εζζνλίαο. Σν θέξδνο απφ ηελ πψιεζε αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε €2,8 εθ..
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Μέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, δελ πξνέθπςε νπζηψδεο κεηαβνιή ζηνπο πην πάλσ αξηζκνχο.
Ο κηινο ρξεζηκνπνηεί ειάρηζην αξηζκφ ππαιιήισλ κεξηθήο απαζρφιεζεο.
ηηο 12 Ηαλνπαξίνπ 2012 ππνγξάθηεθε ε ζπιινγηθή ζχκβαζε κεηαμχ ηεο Έλσζεο Σξαπεδηθψλ Τπαιιήισλ Κχπξνπ (ΔΣΤΚ)
θαη ηνπ Κππξηαθνχ Δξγνδνηηθνχ πλδέζκνπ Σξαπεδψλ γηα ηα έηε 2011 - 2013. Κχξηα αιιαγή ηεο ζχκβαζεο είλαη ε
κεηαηξνπή ηνπ ζρεδίνπ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ζε ζρέδην θαζνξηζκέλεο εηζθνξάο κε κεληαίεο εηζθνξέο 14% απφ ηελ
Σξάπεδα θαη απφ 3% κέρξη 10% απφ ηνλ ππάιιειν επί ησλ κεληαίσλ απνιαβψλ. Ζ κεηαηξνπή ηνπ ζρεδίνπ δελ επεξεάδεη
κε θαλέλα ηξφπν ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 2011. Δπίζεο γηα ην 2012 θαη 2013 δελ ζα παξαρσξεζνχλ
εηήζηεο πξνζαπμήζεηο θαη Απηφκαηε Σηκαξηζκηθή Αλαπξνζαξκνγή (ΑΣΑ). Σελ 1 Ηνπιίνπ 2012 νη ηξάπεδεο ζα εηζθέξνπλ
ζπλνιηθφ επηπξφζζεην εθάπαμ πνζφ χςνπο €1 εθ. ζην Σακείν Κνηλσληθψλ Παξνρψλ ηεο ΔΣΤΚ.
ην Ζλσκέλν Βαζίιεην ππάξρεη πξναηξεηηθφ Pension Plan ζην νπνίν ζπλεηζθέξνπλ ην πξνζσπηθφ θαη ε Σξάπεδα.
ηελ «Marfin Egnatia Bank» («MEB») ππάξρεη έλα αζθαιηζηηθφ πξφγξακκα εθάπαμ (defined contribution). Ζ ζπκκεηνρή
ησλ εξγαδνκέλσλ ζην πξφγξακκα απηφ είλαη πξναηξεηηθή θαη ζήκεξα ζπκκεηέρεη ζην πξφγξακκα απηφ πεξίπνπ ην 57% ηνπ
πξνζσπηθνχ ηεο ΜΔΒ. ζνη ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα, θαηαβάιινπλ νη ίδηνη πνζνζηφ 2,5% ηνπ κηθηνχ κεληαίνπ κηζζνχ
ηνπο θαη 2,5% θαηαβάιιεη ε Σξάπεδα.
Σν πξνζσπηθφ ηνπ Οκίινπ ζηελ Κχπξν, Διιάδα, Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη εξβία είλαη νξγαλσκέλν ζε ζπληερλίεο.
Με βάζε ην άξζξν 10 (ρέδην Αλαδηάξζξσζεο) ηνπ Γηαηάγκαηνο, φπσο παξαηίζεηαη ζηελ Δλφηεηα 7 ("Κξαηηθή ηήξημε") ζα
θαηαξηηζηεί θαη εθαξκνζηεί ζρέδην αλαδηάξζξσζεο πνπ ζα πεξηιάβεη κεηαμχ άιισλ πξφλνηεο γηα κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθψλ
θφζησλ θαη ησλ απνδνρψλ θαη σθειεκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ. Δηδηθφηεξα, πξνλνείηαη (α) ε κείσζε ησλ εμφδσλ
πξνζσπηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηνπιάρηζηνλ θαηά 10% ην 2012 θαη θαηά πξφζζεην ηνπιάρηζηνλ 8% ην 2013 (β) ε κείσζε ησλ
απνδνρψλ θαη σθειεκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ Κχπξν ζα αλέξρεηαη θαηά κέζνλ φξν ζην 12,5% ζε εηήζηα βάζε θαη ζα
εθαξκνζηεί θιηκαθσηά, θαηφπηλ δηαβνχιεπζεο κε ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο.

4.17 Μεηνρηθφ Κεθάιαην, Κχξηνη Μέηνρνη θαη πκκεηνρέο Μειψλ ηεο Γηνίθεζεο θαη ηνπ Πξνζσπηθνχ
4.17.1 Πιεξνθνξίεο γηα ην Μεηνρηθφ Κεθάιαην
Παξνπζηάδεηαη πην θάησ, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Σξάπεδαο γηα ηα έηε 2009, 2010 θαη 2011 θαζψο θαη θαηά ηελ
εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ.
ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ
ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟΤ
ΓΔΛΣΗΟΤ

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2009
1.100.000.000

Δγθεθξηκέλν (κεηνρέο)

24.650.000.000

2.900.000.000

2.090.000.000

Δγθεθξηκέλν

€2.465.000.000

€2.465.000.000

€1.776.500.000

€935.000.000

Δθδνκέλν (κεηνρέο)

19.611.110.558

1.611.110.558

976.335.208

842.371.440

€1.961.111.055,80

€1.369.443.974,30

€829.884.926,80

€716.015.724

1.611.110.558

1.611.110.558

976.335.208

842.371.440

€1.369.443.974,30

€1.369.443.974,30

€829.884.926,80

€716.015.724

€0,10

€0,85

€0,85

€0,85

Δθδνκέλν
Πιήξσο πιεξσζείζεο κεηνρέο
Πιήξσο πιεξσζέλ θεθάιαην
Ολνκαζηηθή Αμία Μεηνρήο

Πεγή: Επεμεξγαζία νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηελ Σξάπεδα.
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ηηο 19 Μαΐνπ 2009, ζηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Σξάπεδαο εγθξίζεθε ε αχμεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ
νλνκαζηηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο απφ €807.500.000 ζε €935.000.000 κε ηε δεκηνπξγία 150.000.000 επηπξφζζεησλ
κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο €0,85 ε θαζεκία.
Δπίζεο, ζηελ ίδηα γεληθή ζπλέιεπζε έρεη εγθξηζεί ε εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Σξάπεδαο φπσο, ζην
πιαίζην ησλ φξσλ Έθδνζεο Αμηνγξάθσλ Κεθαιαίνπ κέρξη €250 εθαηνκκχξηα ζε κία ή πεξηζζφηεξεο ζεηξέο πνπ εγθξίζεθαλ
απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαηά ηε ζπλεδξία εκεξνκελίαο 19 Μαξηίνπ 2009, θαη εηδηθφηεξα ζην πιαίζην ηνπ Δλαιιαθηηθνχ
Μεραληζκνχ Ηθαλνπνίεζεο Με Καηαβιεζέληνο Σφθνπ, εθδψζεη κέρξη 103.000.000 ζπλήζεηο ή πξνλνκηνχρεο κεηνρέο ηεο
Σξάπεδαο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,85 ε θαζεκία, ρσξίο νη κεηνρέο απηέο λα πξνζθέξνληαη θαηά πξψηνλ ζηνπο πθηζηάκελνπο
κεηφρνπο ηεο Σξάπεδαο κε βάζε ην Καηαζηαηηθφ ηεο Σξάπεδαο θαη ην λφκν.
Σνλ Ηνχλην 2009, ε Σξάπεδα εμέδσζε 12.246.000 λέεο ζπλήζεηο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο €0,85, νη νπνίεο πξνέθπςαλ
απφ ηελ επαλεπέλδπζε ηνπ κεξίζκαηνο ρξήζεσο 2008 ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ ρεδίνπ Δπαλεπέλδπζεο Μεξίζκαηνο.
Με βάζε ην ρέδην νη κέηνρνη ηεο Σξάπεδαο είραλ ηε δπλαηφηεηα κεξηθήο ή νιηθήο επαλεπέλδπζεο ζε κεηνρέο ηεο
Σξάπεδαο, ηνπ θαζαξνχ κεξίζκαηνο 2008 πνπ ηνπο θαηαβιήζεθε. Ζ ηηκή άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο επαλεπέλδπζεο ηνπ
κεξίζκαηνο 2008 ζε κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο θαζνξίζηεθε ζε €2,25 αλά κεηνρή, πνπ ήηαλ 10% θαηψηεξε απφ ην κέζν φξν
ηεο ηηκήο θιεηζίκαηνο ηεο κεηνρήο ηεο Σξάπεδαο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ θαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ θαηά ηελ
πεξίνδν απφ 26 Μαΐνπ έσο 1 Ηνπλίνπ 2009. Ζ δηαπξαγκάηεπζε ησλ λέσλ κεηνρψλ άξρηζε ζηηο 25 Ηνπλίνπ 2009.
ηηο 23 Γεθεκβξίνπ 2009 ε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Σξάπεδαο ελέθξηλε ηελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ έθδνζε 5.781.000 λέσλ ζπλήζσλ κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο, νλνκαζηηθήο αμίαο €0,85 ε
θαζεκία ζηα πιαίζηα ηεο Γηαζπλνξηαθήο πγρψλεπζεο δη‟ απνξξνθήζεσο ηεο «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.» απφ ηελ
Σξάπεδα γηα ηελ αληαιιαγή 8.594.000 θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ ηεο «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.». Οη κεηνρέο ηεο
Σξάπεδαο πνπ ζα εθδνζνχλ, σο πξνζθεξφκελν αληάιιαγκα γηα ηηο ελ ιφγσ θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, δελ ζα
πξνζθεξζνχλ θαηά πξψηνλ ζηνπο πθηζηάκελνπο κεηφρνπο ηεο Σξάπεδαο, φπσο πξνλνεί ην Καηαζηαηηθφ ηεο Σξάπεδαο,
αιιά ζηνπο πθηζηάκελνπο κεηφρνπο ηεο «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.» (πιελ ηεο ίδηαο ηεο Σξάπεδαο) ζχκθσλα κε ηηο
πξφλνηεο ηνπ Κνηλνχ ρεδίνπ Γηαζπλνξηαθήο πγρψλεπζεο θαη ηηο απνθάζεηο ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ησλ
ζπγρσλεπφκελσλ εηαηξεηψλ. Οη λέεο κεηνρέο πνπ είλαη ζηε δηαδηθαζία έθδνζεο ζηα πιαίζηα ηεο νινθιήξσζεο ηεο
δηαζπλνξηαθήο ζπγρψλεπζεο, σο πξναλαθέξεηαη, ζα έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα κε ηηο πθηζηάκελεο, πιήξσο πιεξσζείζεο
ζπλήζεηο κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο.
ηε γεληθή ζπλέιεπζε, εκεξνκελίαο 25 Μαΐνπ 2010, έρεη εγθξηζεί ε εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο
Σξάπεδαο φπσο, ζην πιαίζην ησλ φξσλ έθδνζεο Αμηνγξάθσλ Κεθαιαίνπ κέρξη €300 εθ. ζε κία ή πεξηζζφηεξεο ζεηξέο πνπ
εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Σξάπεδαο θαηά ηε ζπλεδξία εκεξνκελίαο 30 Μαξηίνπ 2010, θαη εηδηθφηεξα ζην
πιαίζην ηνπ Δλαιιαθηηθνχ Μεραληζκνχ Ηθαλνπνίεζεο Με Καηαβιεζέληνο Σφθνπ, εθδψζεη κέρξη 123.500.000 ζπλήζεηο
κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,85 ε θαζεκία, ρσξίο νη κεηνρέο απηέο λα πξνζθέξνληαη θαηά πξψηνλ ζηνπο
πθηζηάκελνπο κεηφρνπο ηεο Σξάπεδαο κε βάζε ην Καηαζηαηηθφ ηεο Σξάπεδαο θαη ην λφκν.
Καηά ηελ ίδηα γεληθή ζπλέιεπζε, εγθξίζεθε Σαθηηθφ Φήθηζκα πνπ ππνβιήζεθε γηα αχμεζε ηνπ νλνκαζηηθνχ θεθαιαίνπ ηεο
Σξάπεδαο απφ €935.000.000 ζε €1.062.500.000 κε ηε δεκηνπξγία 150.000.000 επηπξφζζεησλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο
€0,85 ε θαζεκία.
Σνλ Ηνχλην 2010, ε Σξάπεδα εμέδσζε 10.133.067 λέεο ζπλήζεηο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο €0,85, νη νπνίεο πξνέθπςαλ
απφ ηελ επαλεπέλδπζε ηνπ κεξίζκαηνο ρξήζεσο 2009 ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ ρεδίνπ Δπαλεπέλδπζεο Μεξίζκαηνο.
Με βάζε ην ρέδην νη κέηνρνη ηεο Σξάπεδαο είραλ ηε δπλαηφηεηα κεξηθήο ή νιηθήο επαλεπέλδπζεο ζε επηπξφζζεηεο κεηνρέο
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ηεο Σξάπεδαο, ηνπ θαζαξνχ κεξίζκαηνο 2009 πνπ ηνπο θαηαβιήζεθε. Ζ ηηκή άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο επαλεπέλδπζεο ηνπ
κεξίζκαηνο 2009 ζε κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο θαζνξίζηεθε ζε €1,34 αλά κεηνρή, πνπ ήηαλ 10% θαηψηεξε απφ ην κέζν φξν
ηεο ηηκήο θιεηζίκαηνο ηεο κεηνρήο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ θαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ θαηά ηελ πεξίνδν απφ
1 Ηνπλίνπ έσο 7 Ηνπλίνπ 2010. Ζ δηαπξαγκάηεπζε ησλ λέσλ κεηνρψλ άξρηζε ζηηο 15 Ηνπιίνπ 2010.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ ζηηο 11 Ννεκβξίνπ 2010, ελέθξηλε ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
ηεο Σξάπεδαο κε ζθνπφ ηελ άληιεζε €488,6 εθαηνκκπξίσλ κε έθδνζε λέσλ κεηνρψλ ππέξ ησλ παιαηψλ κεηφρσλ κε
αλαινγία κία λέα κεηνρή γηα θάζε δχν παιαηέο κε ηηκή δηάζεζεο €1,00 αλά κεηνρή. Πεξαηηέξσ ζηελ ίδηα ζπλεδξία
απνθαζίζηεθε ε έθδνζε κεηαηξέςηκσλ αμηνγξάθσλ θεθαιαίνπ κέρξη ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ €660 εθ., κε ειάρηζηε ηηκή
κεηαηξνπήο ην €1,80 αλά κεηνρή. Καηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ Dubai Financial Group θαη άιισλ κεηφρσλ ηεο Σξάπεδαο, ε
έθδνζε κεηαηξέςηκσλ αμηνγξάθσλ θεθαιαίνπ έγηλε δηαζέζηκε πξψηα ζηνπο πθηζηάκελνπο κεηφρνπο. Γηεπθξηλίδεηαη πσο ε
έθδνζε απηή δηελεξγήζεθε κέζα ζην 2011.
ηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Σξάπεδαο, εκεξνκελίαο 18 Ννεκβξίνπ 2010, εγθξίζεθε ςήθηζκα γηα ηελ
ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο, ψζηε λα πξνβιεθζεί ξεηά ε δπλαηφηεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Σξάπεδαο λα
απνθαζίδεη ηελ θαηαβνιή ελδηάκεζσλ κεξηζκάησλ ελ φισ ή ελ κέξεη κε ηε δηαλνκή νξηζκέλνπ ελεξγεηηθνχ θαη εηδηθφηεξα κε
ηε δηαλνκή κεηνρψλ ή άιισλ ηίηισλ θάζε κνξθήο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Καηαζηαηηθνχ, ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνθάζηζε ηε δηαλνκή ελδηάκεζνπ κεξίζκαηνο χςνπο €0,22 αλά κεηνρή κε ηε κνξθή κεηνρψλ
έθδνζεο ηεο Σξάπεδαο κε ηηκή έθδνζεο €1,4472, ε νπνία είλαη θαηά 10% θαηψηεξε απφ ην κέζν φξν ηεο ηηκήο θιεηζίκαηνο
ηεο κεηνρήο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ θαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ θαηά ηελ πεξίνδν απφ 11 έσο 15 Οθησβξίνπ
2010.
Καηά ηελ ίδηα Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε, απνθαζίζηεθε ε αχμεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο απφ
€1.062.500.000, δηαηξεκέλνπ ζε 1.250.000.000 ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,85 ε θαζεκία ζε €1.776.500.000
δηαηξεκέλνπ ζε 2.090.000.000 ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,85 ε θαζεκία, κε ηε δεκηνπξγία 840.000.000 λέσλ
ζπλήζσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο €0,85 ε θαζεκία, νη νπνίεο ζα θέξνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα κε ηηο πθηζηάκελεο ζπλήζεηο
κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο.
εκεηψλεηαη πσο θαηά ηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Σξάπεδαο, εκεξνκελίαο 18 Ννεκβξίνπ 2010,
απνθαζίζηεθε νκφθσλα ε απφζπξζε ηνπ ςεθίζκαηνο πνπ πξνέβιεπε ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο ησλ
κεηφρσλ ηεο Σξάπεδαο θαηά ηελ έθδνζε ησλ κεηαηξέςηκσλ αμηνγξάθσλ θεθαιαίνπ.
ε ζπλέρεηα έγθξηζεο ςεθίζκαηνο ζρεηηθήο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ζηηο 18 Ννεκβξίνπ 2010 φπσο αλαθέξεηαη πην
πάλσ, θαη απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Σξάπεδαο εκεξνκελίαο 25 Ννεκβξίνπ πνπ αθνξνχζε ζε δηαλνκή
ελδηάκεζνπ κεξίζκαηνο χςνπο €0,22 αλά κεηνρή κε ηε κνξθή κεηνρψλ έθδνζεο ηεο Σξάπεδαο, ζηηο 16 Γεθεκβξίνπ 2010
εθδφζεθαλ ζπλνιηθά 123.830.701 λέεο κεηνρέο. Ζ ηηκή έθδνζεο ησλ λέσλ κεηνρψλ θαζνξίζηεθε ζε €1,4472, ε νπνία ήηαλ
θαηά 10% θαηψηεξε απφ ην κέζν φξν ηεο ηηκήο θιεηζίκαηνο ηεο κεηνρήο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ θαη ζην
Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ θαηά ηελ πεξίνδν απφ 11 έσο 15 Οθησβξίνπ, 2010. Ζ δηαπξαγκάηεπζε ησλ λέσλ κεηνρψλ άξρηζε
ζηηο 22 Γεθεκβξίνπ, 2010.
Καηά ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, ην εγθεθξηκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Σξάπεδαο αλεξρφηαλ ζε €1.776.500.000 δηαηξεκέλν ζε
2.090.000.000 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,85 ε θάζε κηα, ελψ ην εθδνκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Σξάπεδαο αλεξρφηαλ
ζε €829.884.926,80 δηαηξεκέλν ζε 976.335.208 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,85 ε θάζε κηα.
ηηο 14 Φεβξνπαξίνπ 2011 ε Σξάπεδα έθδσζε 488.168.000 λέεο ζπλήζεηο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο €0,85 ε θαζεκία, νη
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νπνίεο πξνέθπςαλ απφ ηελ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε ηελ θαηαβνιή κεηξεηψλ θαη δηθαίσκα πξνηίκεζεο ππέξ ησλ
παιαηψλ κεηφρσλ ηεο Σξάπεδαο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ
εκεξνκελίαο 21 Γεθεκβξίνπ 2010, σο ηζρχεη. Σα δηθαηψκαηα πξνηίκεζεο εθδφζεθαλ θαη παξαρσξήζεθαλ ζηνπο παιαηνχο
κεηφρνπο ζε αλαινγία έλα δηθαίσκα πξνηίκεζεο γηα θάζε κία ζπλήζε κεηνρή θαη θάζε δχν δηθαηψκαηα πξνηίκεζεο πνπ
αζθνχλην κε ζπλνιηθή ηηκή άζθεζεο €1 κεηαηξέπνληαλ ζε κία πιήξσο πιεξσζείζα λέα κεηνρή ηεο Σξάπεδαο. Ζ
δηαπξαγκάηεπζε ησλ λέσλ κεηνρψλ άξρηζε ζηηο 23 Φεβξνπαξίνπ 2011.
Σνλ Ηνχλην 2011, ε Σξάπεδα έθδσζε 140.827.000 λέεο ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,85, νη νπνίεο πξνέθπςαλ
απφ ηε δηαλνκή κεξίζκαηνο γηα ην έηνο 2010 ζε κνξθή κεηνρψλ κε ηηκή έθδνζεο €1,00 αλά κεηνρή. Ζ δηαπξαγκάηεπζε ησλ
λέσλ κεηνρψλ άξρηζε ζηηο 27 Ηνπλίνπ 2011.
ηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Σξάπεδαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 31 Μαΐνπ 2011 εγθξίζεθε ε
αχμεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ νλνκαζηηθνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο απφ €1.776.500.000 ζε €1.870.000.000 κε ηε
δεκηνπξγία 110.000.000 λέσλ ζπλήζσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο €0,85 ε θαζεκία.
ηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Σξάπεδαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 28 επηεκβξίνπ 2011 εγθξίζεθε ε
αχμεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ νλνκαζηηθνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο απφ €1.870.000.000 ζε €2.465.000.000 κε ηε
δεκηνπξγία 700.000.000 λέσλ ζπλήζσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο €0,85 ε θαζεκία. Καηά ηελ ίδηα Έθηαθηε Γεληθή
πλέιεπζε είρε εγθξηζεί ςήθηζκα εμνπζηνδνηψληαο ην Γηνηθεηηθφ πκβνπιίν φπσο πξνβεί ζηελ έθδνζε θαη παξαρψξεζε
λέσλ Αμηνγξάθσλ Κεθαιαίνπ κέρξη πνζνχ €738.000.000,00 ζε αληηθαηάζηαζε παιαηνηέξσλ εθδφζεσλ Αμηνγξάθσλ
Κεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο έθδνζεο 2008, 2009 θαη 2010. Σν ζρεηηθφ ςήθηζκα θαζφηη δελ πινπνηήζεθε αθπξψζεθε κε ην
Δηδηθφ Φήθηζκα 6 πνπ εγθξίζεθε θαηά ηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε εκεξνκελίαο 2 Απξηιίνπ 2012.
Καηά ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011, ην εγθεθξηκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Σξάπεδαο αλεξρφηαλ ζε €2.465.000.000 δηαηξεκέλν ζε
2.900.000.000 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,85 ε θάζε κηα, ελψ ην εθδνκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Σξάπεδαο αλεξρφηαλ
ζε €1.369.443.974,30 δηαηξεκέλν ζε 1.611.110.558 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,85 ε θάζε κηα.
Πιεξνθνξίεο γηα ην κεηνρηθφ θεθάιαην κεηά ηηο 31.12.2011
ηηο 2 Απξηιίνπ 2012, ζηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Σξάπεδαο εγθξίζεθε φπσο ηφζν ην εγθεθξηκέλν
κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο ην νπνίν αλέξρεηαη ζε €2.465.000.000,00 θαη είλαη δηαηξεκέλν ζε 2.900.000.000 ζπλήζεηο
κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,85 ε θάζε κία, φζν θαη ην εθδνκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο ην νπνίν αλέξρεηαη ζε
€1.369.443.974,30 θαη είλαη δηαηξεκέλν ζε 1.611.110.558 ζπλήζεηο πιήξσο εμνθιεζείζεο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,85
ε θάζε κία, κεησζνχλ, ην κελ εγθεθξηκέλν ζε €290.000.000,00 δηαηξεκέλν ζε 2.900.000.000 ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο
αμίαο €0,10 ε θάζε κία, ην δε εθδνκέλν ζε €161.111.055,80 δηαηξεκέλν ζε 1.611.110.558 ζπλήζεηο πιήξσο εμνθιεζείζεο
κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,10 ε θάζε κία θαη φπσο ε κείσζε απηή πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο
θάζε ζπλήζνπο κεηνρήο απφ €0,85 ε θάζε κία ζε €0,10 ε θάζε κία, γηα ζθνπνχο δηαγξαθήο δεκηψλ ή/θαη ιφγσ απψιεηαο
θεθαιαίνπ, ακέζσο, δε, κεηά ηελ σο άλσ κείσζε ην εγθεθξηκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο επαλαπμεζεί ζην πνζφ
€2.465.000.000,00 ην νπνίν ζα είλαη δηαηξεκέλν ζε 24.650.000.000 ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,10 ε θάζε κία.
Ζ ελ ιφγσ απφθαζε επηθπξψζεθε κε δηάηαγκα δηθαζηεξίνπ εκεξνκελίαο 12 Απξηιίνπ 2012, ην νπνίν θαηεηέζε ζην
Τπνπξγείν Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ, Σκήκα Δθφξνπ Δηαηξεηψλ ζηελ Κχπξν θαη έρεη εθδνζεί λέν
Πηζηνπνηεηηθφ Κεθαιαίνπ εκεξνκελίαο 20 Απξηιίνπ 2012. Σν Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ ελεκεξψζεθε γηα ηελ αιιαγή ηεο
νλνκαζηηθήο αμίαο θάζε ζπλήζνπο κεηνρήο ηεο Σξάπεδαο ζηηο 30 Απξηιίνπ 2012. Καηφπηλ ησλ πην πάλσ, απφ ηηο 3 Μαΐνπ

215

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

2012, νη κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο ηπγράλνπλ δηαπξαγκάηεπζεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ θαη ζην Υξεκαηηζηήξην
Αζελψλ κε ηε λέα νλνκαζηηθή αμία €0,10 αλά κεηνρή.
Καηά ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, ην εγθεθξηκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Σξάπεδαο αλέξρεηαη ζε
€2.465.000.000,00 δηαηξεκέλν ζε 24.650.000.000 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,10 ε θάζε κία, ελψ ην εθδνκέλν κεηνρηθφ
θεθάιαην ηεο Σξάπεδαο αλέξρεηαη ζε €161.111.055,80 δηαηξεκέλν ζε 1.611.110.558 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,10 ε
θάζε κία.
ιεο νη εθδνκέλεο ζπλήζεηο κεηνρέο είλαη εμνινθιήξνπ πιεξσκέλεο θαη έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα.
4.17.2

Μεηνρηθή χλζεζε

Καηά ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, ε κεηνρηθή ζχλζεζε ηεο Σξάπεδαο (επί 1.611.110.558 κεηνρψλ
νλνκαζηηθήο αμίαο €0,10) έρεη σο εμήο:
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΜΔΣΟΥΧΝ

Αξηζκφο
κεηφρσλ

Αξηζκφο
κεηνρψλ

Πνζνζηφ

1.028

851.156.283

52,83

90.001

600.632.972

37,28

249

49.487.609

3,07

47

9.320.382

0,58

2.393

39.531.766

2,45

110

60.981.546

3,79

93.828

1.611.110.558

100,00

%

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

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

ΑΜΔΟ ΠΟΟΣΟ

ΔΜΜΔΟ ΠΟΟΣΟ

ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΟΟΣΟ

ΤΜΜΔΣΟΥΖ

ΤΜΜΔΣΟΥΖ

ΤΜΜΔΣΟΥΖ

Dubai Financial Limited Liability Company

18,69%

0,00%

18,69%

Marfin Investment Group Α.Δ. πκκεηνρψλ

9,49%

0,00%

9,49%

χλνιν (επί 1.611.110.558 κεηνρψλ)

28,18%

ινη νη κέηνρνη θαηέρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα ςήθνπ.
ηηο 15 Μαΐνπ 2012, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο κεηφρσλ αλεξρφηαλ ζε 93.488.
Ζ Σξάπεδα δε γλσξίδεη ηελ χπαξμε άκεζνπ ή έκκεζνπ ειέγρνπ ηεο απφ νπνηνδήπνηε κέξνο ή κέξε.
Γελ ππάξρεη νπνηαδήπνηε ζπκθσλία γλσζηή ζηελ Σξάπεδα, ηεο νπνίαο ε εθαξκνγή ζα κπνξνχζε, ζε κία κεηαγελέζηεξε
εκεξνκελία, λα επηθέξεη αιιαγέο φζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν ηεο Σξάπεδαο.
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4.17.4 Κχξηνη Κάηνρνη Σίηισλ Μεηαηξέςηκσλ ζε Μεηνρηθνχο Σίηινπο
Γηθαηψκαηα Πξναίξεζεο Αγνξάο Μεηνρψλ
Σνλ Απξίιην 2007, ε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Σξάπεδαο ελέθξηλε ηε ζέζπηζε Πξνγξάκκαηνο
Γηθαησκάησλ Πξναίξεζεο Αγνξάο Μεηνρψλ (Share Options Scheme) (ην «Πξφγξακκα») γηα ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηεο Σξάπεδαο θαη ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Οκίινπ. Οη κεηνρέο πνπ ζα δχλαηαη λα εθδνζνχλ θαη‟ εθαξκνγή ηνπ
Πξνγξάκκαηνο ζα έρνπλ ηελ ίδηα νλνκαζηηθή αμία κε ηηο ήδε εθδνκέλεο κεηνρέο, δειαδή €0,10 ε θαζεκία. Ζ ηηκή εμάζθεζεο
θάζε δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ (ην «Γηθαίσκα») θαζνξίζηεθε ζε €10.
Με βάζε ηελ πξναλαθεξζείζα έγθξηζε θαη ελ ζπλερεία ηελ απφ 9 Μαΐνπ 2007 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο
Σξάπεδαο, παξαρσξήζεθαλ 70.305.000 Γηθαηψκαηα ζηνπο δηθαηνχρνπο κε εκεξνκελία ιήμεο ηελ 15 Γεθεκβξίνπ 2011. Σα
Γηθαηψκαηα κπνξνχζαλ λα εμαζθεζνχλ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 2007 κέρξη 2011, ζχκθσλα
κε ηελ θαηαλνκή πνπ θαζνξίζηεθε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Ακνηβψλ, κε ηελ νπνία
θξίλεηαη φηη ε απφδνζε θάζε δηθαηνχρνπ ήηαλ ζχκθσλε κε ηηο πξνζδνθίεο ηεο Σξάπεδαο.
Ζ δίθαηε αμία ησλ παξαρσξεζέλησλ Γηθαησκάησλ πξνζδηνξίζζεθε αξρηθά θαηά ηελ εκεξνκελία παξαρψξεζεο
ρξεζηκνπνηψληαο ην κνληέιν Black and Scholes. Οη παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην κνληέιν απνηίκεζεο ήηαλ νη
εμήο: ηηκή κεηνρήο θαηά ηελ εκεξνκελία παξαρψξεζεο €8,48, θακπχιε άλεπ θηλδχλνπ επηηνθίνπ γηα ζπκβάζεηο αληαιιαγήο
ηνπ Δπξψ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 4,15% (κέζνο φξνο), δηαθχκαλζε κεηνρήο πνπ θαζνξίζηεθε κε βάζε
ηζηνξηθά ζηνηρεία δηαθχκαλζεο κεηνρήο 12% θαη κεξηζκαηηθή απφδνζε 3,82%.
ηηο 23 Γεθεκβξίνπ 2009 ε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Σξάπεδαο ελέθξηλε ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηνπ
Πξνγξάκκαηνο πνπ ζεζπίζζεθε ζηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηνλ Απξίιην 2007. πγθεθξηκέλα, ελέθξηλε φπσο
ηξνπνπνηεζεί ε ηηκή εμάζθεζεο απφ €10 ζε €4,50 θαη φπσο παξαηαζεί ε δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαηά δχν έηε κε
ηειεπηαία πεξίνδν εμάζθεζεο ην έηνο 2013 αληί ην έηνο 2011. Ζ επηπξφζζεηε δίθαηε αμία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ
ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ππνινγίζηεθε κε βάζε ηα αθφινπζα: ηηκή κεηνρήο ζηηο 23 Γεθεκβξίνπ 2009
€2,32, θακπχιε άλεπ θηλδχλνπ επηηνθίνπ γηα ζπκβάζεηο αληαιιαγήο ηνπ Δπξψ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 1,9%
(κέζνο φξνο), δηαθχκαλζε ηηκήο κεηνρήο 27,3% θαη κεξηζκαηηθή απφδνζε 3,45%. Απηή ε επηπξφζζεηε δίθαηε αμία
αλαγλσξίδεηαη ζηελ πεξίνδν απφ ηελ εκεξνκελία ηξνπνπνίεζεο κέρξη ηελ εκεξνκελία θαηνρχξσζεο ησλ Γηθαησκάησλ.
ηηο 31 Μαΐνπ 2011, ε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Σξάπεδαο ελέθξηλε ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηνπ
Πξνγξάκκαηνο πνπ ζεζπίζζεθε ζηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηνλ Απξίιην 2007 θαη ηελ ηξνπνπνίεζε πνπ εγθξίζεθε
ζηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ζηηο 23 Γεθεκβξίνπ 2009. πγθεθξηκέλα, ελέθξηλε φπσο ηξνπνπνηεζεί ε ηηκή εμάζθεζεο
απφ €4,50 ζε €1,80 θαη επηβεβαηψζεθε ε εμνπζηνδφηεζε πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην φπσο εθδψζεη ζην πιαίζην
εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο κέρξη 80.000.000 κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,85 ε θαζεκία, ρσξίο νη
κεηνρέο απηέο λα πξνζθέξνληαη θαηά πξψηνλ ζηνπο πθηζηάκελνπο κεηφρνπο ηεο Σξάπεδαο κε βάζε ην Καηαζηαηηθφ ηεο
Σξάπεδαο θαη ην λφκν. Ζ επηπξφζζεηε δίθαηε αμία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο
ππνινγίζηεθε κε βάζε ηα αθφινπζα: ηηκή κεηνρήο ζηηο 31 Μαΐνπ 2011 €0,63, θακπχιε άλεπ θηλδχλνπ επηηνθίνπ γηα
ζπκβάζεηο αληαιιαγήο ηνπ Δπξψ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 2,1% (κέζνο φξνο), δηαθχκαλζε ηηκήο κεηνρήο
40,85% θαη κεξηζκαηηθή απφδνζε 12,70%. Απηή ε επηπξφζζεηε δίθαηε αμία αλαγλσξίδεηαη ζηελ πεξίνδν απφ ηελ
εκεξνκελία ηξνπνπνίεζεο κέρξη ηελ εκεξνκελία θαηνρχξσζεο ησλ Γηθαησκάησλ.
Σν ζπλνιηθφ έμνδν πνπ αλαγλσξίζηεθε ζηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ γηα ην έηνο πνπ έιεμε
31 Γεθεκβξίνπ 2011 γηα Γηθαηψκαηα πνπ παξαρσξήζεθαλ αλέξρεηαη ζε €1.392.000 (2010: €2.499.000). Καηά ηε δηάξθεηα
ησλ εηψλ 2007, 2008, 2009, 2010 θαη 2011 δελ εμαζθήζεθαλ νπνηαδήπνηε Γηθαηψκαηα θαη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 θαη 31
Γεθεκβξίνπ 2010 ν αξηζκφο ησλ Γηθαησκάησλ πνπ ήηαλ ζε ηζρχ ήηαλ 70.305.000.
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4.17.5

πκκεηνρέο ζην Μεηνρηθφ Κεθάιαην ησλ Μειψλ ησλ Οξγάλσλ Γηνίθεζεο, Γηεχζπλζεο θαη Δπνπηείαο θαη
ησλ Δξγαδνκέλσλ

Καηά ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, ην πνζνζηφ πνπ θαηέρεηαη απφ ηα Μέιε ησλ νξγάλσλ
Γηνηθήζεσο, Γηεχζπλζεο θαη Δπνπηείαο άκεζα ή έκκεζα (ζε ζχλνιν 1.611.110.558 κεηνρψλ) ζχκθσλα κε ηνλ πεξί
Γεκφζηαο Πξνζθνξάο θαη Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ Νφκν ηνπ 2005 είλαη σο αθνινχζσο:
ΟΝΟΜΑ ΜΔΛΟΤ

ΑΜΔΟ

ΔΜΜΔΟ

ΤΝΟΛΗΚΟ

ΠΟΟΣΟ

ΠΟΟΣΟ

ΠΟΟΣΟ

ΤΜΜΔΣΟΥΖ

ΤΜΜΔΣΟΥΖ

ΤΜΜΔΣΟΥΖ

Μηράιεο αξξήο

0,00%

0,00%

0,00%

Νενθιήο Λπζάλδξνπ

0,01%

0,00%

0,01%

Κσλζηαληίλνο Μπισλάο

0,03%

0,00%

0,03%

Υξίζηνο ηπιηαλίδεο

0,03%

0,00%

0,03%

Παλαγηψηεο Κνπλλήο

0,04%

0,00%

0,04%

Βαζίιεηνο Θενραξάθεο

0,15%

1,75%

1,90%

Πιάησλ Δ. Λαλίηεο

0,11%

4,59%

4,70%

Κξηο Παχινπ

0,00%

0,00%

0,00%

ηέιηνο ηπιηαλνχ

0,00%

0,00%

0,00%

Μάξθνο Φφξνο

0,00%

0,00%

0,00%

Fadel Al Ali

0,00%

0,00%

0,00%

Hesham Al Qassim

0,00%

0,00%

0,00%

Peter Baltussen

0,00%

0,00%

0,00%

χλνιν

6,71%

Πεγή: Επεμεξγαζία νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηελ Σξάπεδα.
εκείσζε: Καηάινγνο ν νπνίνο παξνπζηάδεη ηελ πξνέιεπζε ηεο έκκεζεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε Δηνηθεηηθνχ πκβνχινπ είλαη δηαζέζηκνο
γηα επηζεψξεζε ζην Σκήκα Μεηνρψλ ηνπ Οκίινπ.

Σα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Οκίινπ θαηείραλ, άκεζα θαη έκκεζα, ην 0,10% ηνπ εθδνκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
ηεο Σξάπεδαο.
Σν ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Οκίινπ, εθηφο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ
Οκίινπ, θαηείρε άκεζα ην 2,33% ηνπ εθδνκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ (ζε ζχλνιν 1.611.110.558 κεηνρψλ).

πκθσλίεο γηα πκκεηνρή ησλ Μειψλ ησλ Οξγάλσλ Γηνίθεζεο, Γηεχζπλζεο θαη Δπνπηείαο θαη ησλ Δξγαδνκέλσλ
ζην Κεθάιαην ηεο Σξάπεδαο
πσο αλαθέξεηαη ζηελ Δλφηεηα 4.17.4, ηνλ Απξίιην ηνπ 2007, ε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ελέθξηλε ηε
ζέζπηζε Πξνγξάκκαηνο Γηθαησκάησλ Πξναίξεζεο Αγνξάο Μεηνρψλ (Share Options Scheme) («Πξφγξακκα») γηα ηα κέιε
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Σξάπεδαο θαη ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Οκίινπ. ηηο 9 Μαΐνπ 2007, κε απφθαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Σξάπεδαο, παξαρσξήζεθαλ 70.305.000 Γηθαηψκαηα Πξναίξεζεο Αγνξάο Μεηνρψλ ζηνπο
δηθαηνχρνπο κε ηηκή εμάζθεζεο €10,00 θαη εκεξνκελία ιήμεο ηηο 15 Γεθεκβξίνπ 2011. Σα Γηθαηψκαηα Πξναίξεζεο Αγνξάο
Μεηνρψλ κπνξνχλ λα αζθεζνχλ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπο θαηά ηα έηε 2007 κέρξη 2011, ζχκθσλα κε ηελ θαηαλνκή πνπ
θαζνξίδεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Ακνηβψλ κε ηελ νπνία θξίλεηαη φηη ε απφδνζε θάζε
δηθαηνχρνπ ήηαλ ζχκθσλε κε ηηο πξνζδνθίεο ηεο Σξάπεδαο. ηηο 31 Μαΐνπ 2011 ε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ
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ηεο Σξάπεδαο ελέθξηλε ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπ ζεζπίζζεθε ζηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε
ηνλ Απξίιην 2007 θαη ηελ ηξνπνπνίεζε πνπ εγθξίζεθε ζηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ζηηο 23 Γεθεκβξίνπ 2009.
πγθεθξηκέλα, ελέθξηλε φπσο ηξνπνπνηεζεί ε ηηκή εμάζθεζεο απφ €4,50 ζε €1,80 θαη επηβεβαηψζεθε ε εμνπζηνδφηεζε
πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην φπσο εθδψζεη ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο κέρξη 80.000.000 κεηνρέο ηεο
Σξάπεδαο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,85 ε θαζεκία, ρσξίο νη κεηνρέο απηέο λα πξνζθέξνληαη θαηά πξψηνλ ζηνπο πθηζηάκελνπο
κεηφρνπο ηεο Σξάπεδαο κε βάζε ην Καηαζηαηηθφ ηεο Σξάπεδαο θαη ην λφκν. Ζ επηπξφζζεηε δίθαηε αμία πνπ πξνθχπηεη απφ
ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ππνινγίζηεθε κε βάζε ηα αθφινπζα: ηηκή κεηνρήο ζηηο 31 Μαΐνπ 2011
€0,63, θακπχιε άλεπ θηλδχλνπ επηηνθίνπ γηα ζπκβάζεηο αληαιιαγήο ηνπ Δπξψ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 2,1%
(κέζνο φξνο), δηαθχκαλζε ηηκήο κεηνρήο 40,85% θαη κεξηζκαηηθή απφδνζε 12,70%. Απηή ε επηπξφζζεηε δίθαηε αμία
αλαγλσξίδεηαη ζηελ πεξίνδν απφ ηελ εκεξνκελία ηξνπνπνίεζεο κέρξη ηελ εκεξνκελία θαηνρχξσζεο ησλ Γηθαησκάησλ.
Πέξαλ ηνπ ελ ιφγσ Πξνγξάκκαηνο, δελ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο γηα ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ησλ νξγάλσλ Γηνίθεζεο,
Γηεχζπλζεο θαη Δπνπηείαο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζην θεθάιαην ηεο Σξάπεδαο.

4.18 πλαιιαγέο κε πλδεδεκέλα Μέξε
Οη ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε θαηά ηα έηε 2009, 2010 θαη 2011 νη νπνίεο βεβαηψλεηαη φηη δηεμήρζεζαλ ζηε ζπλήζε
πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηεο Σξάπεδαο, κε ζπλήζεηο εκπνξηθνχο φξνπο θαη κεηά απφ έγθξηζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην,
παξαηίζεληαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα. Απφ ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ
Γειηίνπ δελ έρεη πξνθχςεη νπζηψδεο κεηαβνιή ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξαηίζεληαη ζρεηηθά κε ηηο ζπλαιιαγέο
ζπλδεδεκέλσλ πξνζψπσλ.

ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΒΑΗΚΑ ΓΗΔΤΘΤΝΣΗΚΑ
ΣΔΛΔΥΖ

ΑΡΗΘΜΟ ΤΜΒΟΤΛΧΝ

ΔΛΔΓΜΔΝΑ

ΔΛΔΓΜΔΝΑ

ΔΛΔΓΜΔΝΑ

2011

2010

2009

€‘000

€‘000

€‘000

2011

2010

2009

3

2

2

395.169

323.610

307.732

10

12

11

5.201

12.721

9.073

13

14

13

400.370

336.331

316.805

18.238

12.653

12.926

418.608

348.984

329.731

32.169

39.420

38.418

2

1

-

32.171

39.421

38.418

Υνξεγήζεηο ζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ θαη ζπλδεδεκέλα πξφζσπα:
Πέξαλ ηνπ 1% ησλ θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ ηνπ Οκίινπ
Κάησ ηνπ 1% ησλ θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ ηνπ Οκίινπ

Υνξεγήζεηο ζε άιια βαζηθά δηεπζπληηθά
ζηειέρε θαη ζπλδεδεκέλα πξφζσπα

χλνιν Υνξεγήζεσλ
Δλδερφκελεο θαη αλεηιεκκέλεο
ππνρξεψζεηο γηα εγγπήζεηο θαη πηζηψζεηο:
Δγγπήζεηο ζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ θαη ζπλδεδεκέλα πξφζσπα:
Πέξαλ ηνπ 1% ησλ θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ ηνπ Οκίινπ
Κάησ ηνπ 1% ησλ θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ ηνπ Οκίινπ
χλνιν εγγπήζεσλ
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ΔΛΔΓΜΔΝΑ

ΔΛΔΓΜΔΝΑ

ΔΛΔΓΜΔΝΑ

2011

2010

2009

€‘000

€‘000

€‘000

ζηνηρείσλ ηνπ Οκίινπ

678

2.898

9

χλνιν πηζηψζεσλ

678

2.898

9

ππνρξεψζεσλ

451.457

391.303

368.158

Δκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο

466.610

426.975

406.041

Έζνδα απφ ηφθνπο

18.248

14.873

10.210

Καηαζέζεηο

22.382

33.559

119.118

569

993

3.238

ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΒΑΗΚΑ ΓΗΔΤΘΤΝΣΗΚΑ
ΣΔΛΔΥΖ

ΑΡΗΘΜΟ ΤΜΒΟΤΛΧΝ
2011

2010

2009

Πηζηψζεηο ζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ θαη ζπλδεδεκέλα πξφζσπα:
Πέξαλ ηνπ 1% ησλ θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ

χλνιν δαλείσλ, ρνξεγήζεσλ θαη άιισλ

Έμνδα απφ ηφθνπο

Γελ ππάξρνπλ ελδερφκελεο θαη αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο πξνο άιια βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ Οκίινπ.
Οη εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο παξνπζηάδνληαη ζπζζσξεπκέλεο ζηνλ πην πάλσ πίλαθα θαη ζπλεπψο δχλαηαη θάπνηεο επί
κέξνπο ρνξεγήζεηο ή θαη άιιεο ππνρξεψζεηο λα κελ θαιχπηνληαη εμνινθιήξνπ κε εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο. Σν πνζφ ησλ
ρνξεγήζεσλ θαη άιισλ ππνρξεψζεσλ πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ εμαζθαιίζεηο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 αλέξρεηαη ζε
€95.401.000 (2010: €67.979.000).
Σα ζπλδεδεκέλα πξφζσπα πεξηιακβάλνπλ ηε ζχδπγν, ηα αλήιηθα ηέθλα θαζψο θαη εηαηξείεο ζηηο νπνίεο ηα βαζηθά
δηεπζπληηθά ζηειέρε θαηέρνπλ, άκεζα ή έκκεζα, ηνπιάρηζηνλ ην 20% ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ ζε γεληθή ζπλέιεπζε ή είλαη
δηνηθεηηθνί ζχκβνπινη ή έρνπλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηνλ έιεγρφ ηνπο.
Άιιεο ζπλαιιαγέο κε βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε
Καηά ην 2011, ν κηινο είζπξαμε πξνκήζεηεο απφ ρξεκαηηζηεξηαθέο πξάμεηο βαζηθψλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη ησλ
ζπλδεδεκέλσλ ηνπο πξνζψπσλ χςνπο €83.000 (2010: €194.000), πξνέβε ζε αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ χςνπο
€122.000 (2010: € 243.000) απφ εηαηξείεο ζπλδεδεκέλεο κε ηνλ φκηιν Λαλίηε θαη παξείρε ππεξεζίεο χςνπο €107.000 (2010:
κεδέλ) ζε εηαηξείεο ζπλδεδεκέλεο κε ηνλ φκηιν Λαλίηε. Δπηπξφζζεηα, ν κηινο πξνέβε ζε αγνξά ππεξεζηψλ χςνπο
€252.000 απφ δηθεγνξηθφ γξαθείν ζπλδεδεκέλν κε ηνλ θ. Αλδξέα Βγελφπνπιν, θαζψο θαη ζε αγνξέο αγαζψλ θαη
ππεξεζηψλ χςνπο €213.000 απφ εηαηξείεο ζπλδεδεκέλεο κε ηνλ θ. Βαζίιε Θενραξάθε.
Οη πην πάλσ ζπλαιιαγέο γίλνληαη κέζα ζηα πιαίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε.
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Ακνηβέο βαζηθψλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ Οκίινπ

Γηθαηψκαηα πξνο Γηνηθεηηθνχο πκβνχινπο σο κέιε

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2009

€‘000

€‘000

€‘000

294

187

110

1.728

1.403

1.396

75

74

71

126

126

118

1.929

1.603

1.585

165

297

290

Απνιαβέο Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ ππφ εθηειεζηηθή ηδηφηεηα:
Μηζζνί θαη άιια βξαρππξφζεζκα σθειήκαηα
Δηζθνξέο εξγνδφηε γηα θνηλσληθέο αζθαιίζεηο
Γαπάλε πξνγξάκκαηνο παξνρήο σθειεκάησλ αθππεξέηεζεο

Γηθαηψκαηα γηα ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο πξνο Γηνηθεηηθνχο
πκβνχινπο ππφ κε εθηειεζηηθή ηδηφηεηα
Ακνηβή άιισλ βαζηθψλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ:
Μηζζνί θαη άιια βξαρππξφζεζκα σθειήκαηα

1.777

1.628

1.214

Δηζθνξέο εξγνδφηε γηα θνηλσληθέο αζθαιίζεηο

76

76

53

Γαπάλε πξνγξάκκαηνο παξνρήο σθειεκάησλ αθππεξέηεζεο

38

36

31

1.891

1.740

1.298

513

922

1.026

4.792

4.749

4.309

Κφζηνο παξνρψλ βαζηθψλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ πνπ εμαξηψληαη απφ
ηελ αμία κεηνρψλ
χλνιν ακνηβψλ βαζηθψλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ

Δπηπξφζζεηα, θαηά ην 2009, παξαρσξήζεθε ζηα βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε θηινδψξεκα χςνπο €2,2 εθ. κε βάζε ηα
απνηειέζκαηα ηνπ 2008 θαη ην νπνίν ρξεψζεθε ζηα απνηειέζκαηα ηνπ 2008.
Ζ Σξάπεδα έρεη ζεζπίζεη ρέδην Παξνρήο Γεζκεπκέλσλ Μεηνρψλ (Restricted Stock Scheme) γηα ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε
ηνπ Οκίινπ. Σν ρέδην πξνλνεί ηελ αγνξά κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο επ‟ νλφκαηη ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ Οκίινπ, κε
βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ 2009. Οη κεηνρέο απηέο ζα απνδεζκεχνληαη ζηαδηαθά βάζεη απφδνζεο κεηαμχ ησλ εηψλ 2011
θαη 2013. Μεηά ηελ απνδέζκεπζή ηνπο, δελ κπνξνχλ λα πσιεζνχλ γηα πεξίνδν ελφο έηνπο.
Βάζεη ηνπ ρεδίνπ, θαηαλεκήζεθαλ ζηνπο Υξίζην ηπιηαλίδε θαη Παλαγηψηε Κνπλλή απφ 229.000 κεηνρέο θαη ην θφζηνο
πνπ αλαγλσξίζηεθε γηα ηνλ θαζέλα ην 2011 ήηαλ €99.000 θαη €97.000 αληίζηνηρα. Οη κεηνρέο πνπ είραλ θαηαλεκεζεί ζηνπο
πκβνχινπο πνπ παξαηηήζεθαλ θαη νη νπνίεο αλαθιήζεθαλ κε ηελ απνρψξεζή ηνπο είραλ σο εμήο: Δπζχκηνο Μπνπινχηαο
401.000, Διεπζέξηνο Υηιηαδάθεο 115.000 θαη Αλδξέαο Βγελφπνπινο 573.000. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ κεηνρψλ πνπ
θαηαλεκήζεθε ζηα άιια βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη ην θφζηνο πνπ αλαγλσξίζηεθε γηα ην 2011 ήηαλ 86.000 κεηνρέο θαη
€50.000 αληίζηνηρα.
Ο αξηζκφο ησλ Γηθαησκάησλ Πξναίξεζεο Αγνξάο Μεηνρψλ γηα ηνλ θάζε χκβνπιν, απφ ηα νπνία δελ είρε εμαζθεζεί
θαλέλα κέρξη θαη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ήηαλ σο εμήο: Υξίζηνο ηπιηαλίδεο θαη Παλαγηψηεο Κνπλλήο απφ 1.750.000,
Μάξθνο Φφξνο 500.000, Νενθιήο Λπζάλδξνπ, Βαζίιεο Θενραξάθεο, Πιάησλ Δ. Λαλίηεο θαη Κσλζηαληίλνο Μπισλάο απφ
300.000 θαη ηέιηνο ηπιηαλνχ 200.000. Ο αξηζκφο ησλ Γηθαησκάησλ Πξναίξεζεο Αγνξάο Μεηνρψλ πνπ είρε θαηαλεκεζεί
ζηνπο πκβνχινπο πνπ απερψξεζαλ έρεη αλαθιεζεί θαη είρε σο εμήο: Αλδξέαο Βγελφπνπινο 6.000.000, Δπζχκηνο
Μπνπινχηαο 3.500.000 θαη Διεπζέξηνο Υηιηαδάθεο 1.250.000. Ο αξηζκφο ησλ Γηθαησκάησλ γηα ηα άιια βαζηθά δηεπζπληηθά
ζηειέρε, απφ ηα νπνία δελ είρε εμαζθεζεί θαλέλα κέρξη θαη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ήηαλ 7.000.000. Ο αξηζκφο ησλ
Γηθαησκάησλ Πξναίξεζεο Αγνξάο Μεηνρψλ πνπ είρε θαηαλεκεζεί ζηα άιια βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε, νη νπνίνη
παξαηηήζεθαλ ην 2011, έρεη αλαθιεζεί θαη αλεξρφηαλ ζε 2.500.000.
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Δπηπξνζζέησο ησλ πην πάλσ, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ απερψξεζαλ έιαβαλ:
ΔΛΔΓΜΔΝΑ

ΔΛΔΓΜΔΝΑ

ΔΛΔΓΜΔΝΑ

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2009

€‘000

€‘000

€‘000

25

-

-

-

-

-

1.245

-

-

24

-

-

-

-

-

-

-

-

1.555

-

-

215

-

-

3.064

-

-

Γηθαηψκαηα σο κέιε
Γηθαηψκαηα γηα ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο
Απνιαβέο ππφ εθηειεζηηθή ηδηφηεηα:
Μηζζνί θαη άιια βξαρππξφζεζκα σθειήκαηα
Δηζθνξέο εξγνδφηε γηα θνηλσληθέο αζθαιίζεηο
Γαπάλε πξνγξάκκαηνο παξνρήο σθειεκάησλ αθππεξέηεζεο

χληαμε (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηζθνξψλ ηνπ εξγνδφηε)
Πιεξσκέο θαηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ππεξεζηψλ
Κφζηνο παξνρψλ βαζηθψλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ πνπ εμαξηψληαη απφ
ηελ αμία κεηνρψλ
χλνιν ακνηβψλ
Πεγή: Επεμεξγαζία νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηελ Σξάπεδα.

Σν 2009, ηα βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε πεξηιάκβαλαλ ηα 13 κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 5 είραλ
εθηειεζηηθά θαζήθνληα, θαζψο θαη ηα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Οκίινπ θαη ηελ Οηθνλνκηθφ Γηεπζπληή Οκίινπ.
Σν 2010, ηα βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε πεξηιάκβαλαλ ηα 14 κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 4 είραλ
εθηειεζηηθά θαζήθνληα, ηα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Οκίινπ θαη ηελ Οηθνλνκηθφ Γηεπζπληή Οκίινπ.
Σα βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 πεξηιακβάλνπλ ηα 13 κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, εθ ησλ
νπνίσλ ηα 2 είραλ εθηειεζηηθά θαζήθνληα, ηα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Οκίινπ θαη ηελ Οηθνλνκηθφ Γηεπζπληή
Οκίινπ.
πλαιιαγέο κε άιια ζπλδεδεκέλα κέξε
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011, ππήξραλ ηα αθφινπζα ππφινηπα κε άιια ζπλδεδεκέλα κέξε:

2010

2011

2009

ΔΗΠΡΑΚΣΔΑ

ΠΛΖΡΧΣΔΑ

ΔΗΠΡΑΚΣΔΑ

ΠΛΖΡΧΣΔΑ

ΔΗΠΡΑΚΣΔΑ

ΠΛΖΡΧΣΔΑ

€ ‘000

€ ‘000

€ ‘000

€ ‘000

€ ‘000

€ ‘000

6.925

236.420

7.412

227.922

6.656

205.077

13.215

9.908

60

9.117

-

23.294

5

21.353

5

28.788

-

17.429

20.145

267.681

7.477

265.827

6.656

245.800

Δλνπνηεκέλνο
ηζνινγηζκφο
κηινο CNP Marfin Insurance
Holdings Ltd (ζπλδεδεκέλε
εηαηξεία)
JCC Payment Systems Ltd
(ζπλδεδεκέλε εηαηξεία)
Σακεία Πξνλνίαο
πξνζσπηθνχ Οκίινπ ζηελ
Κχπξν
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Δπηπξφζζεηα, ν φκηινο CNP Marfin Insurance Holdings Ltd θαηείρε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 νκνινγηαθά δάλεηα θαη
δαλεηαθφ θεθάιαην ηνπ Οκίινπ νλνκαζηηθήο αμίαο χςνπο €44,9 εθ. (2010: €39,9 εθ.).
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη αθφινπζεο ζπλαιιαγέο κε άιια
ζπλδεδεκέλα κέξε:
2010

2011

2009

ΔΟΓΑ

ΔΞΟΓΑ

ΔΟΓΑ

ΔΞΟΓΑ

ΔΟΓΑ

ΔΞΟΓΑ

€ ‘000

€ ‘000

€ ‘000

€ ‘000

€ ‘000

€ ‘000

2.945

12.871

1.668

11.626

3.733

12.955

JCC Payment Systems Ltd (ζπλδεδεκέλε εηαηξεία)

38

289

4

862

3

1.140

Σακεία Πξνλνίαο πξνζσπηθνχ Οκίινπ ζηελ Κχπξν

19

852

41

694

20

700

-

-

-

-

560

-

3.002

14.012

1.713

13.182

4.316

14.795

Δλνπνηεκέλε θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ
απνηειεζκάησλ
κηινο CNP Marfin Insurance Holdings Ltd
(ζπλδεδεκέλε εηαηξεία)

Dubai Financial Limited Liability Company (θχξηνο
κέηνρνο)

Δπηπξφζζεηα, θαηά ην 2011 ν κηινο εηζέπξαμε κέξηζκα χςνπο €6.736.000 (2010: €5.329.000) απφ ηνλ φκηιν CNP Marfin
Insurance Holdings Ltd θαη €7.500.000 ην 2010 απφ ηελ JCC Payment Systems Ltd.
Απφ ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011, κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ δελ έρεη πξνθχςεη νπζηψδεο
κεηαβνιή ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξαηίζεληαη πην πάλσ.

4.19 Μεξηζκαηηθή Πνιηηηθή
Ζ κεξηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο Σξάπεδαο θαζνξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ην νπνίν ιακβάλεη ππφςε ηα εηζνδήκαηα
ηνπ Οκίινπ, ηελ νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε, ηα ζρέδηα επέθηαζεο, ηηο θεθαιαηαθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, ηνπο δείθηεο
θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη ην ζρεηηθφ ξπζκηζηηθφ πιαίζην ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ηνπο θνξνινγηθνχο παξάγνληεο, ηηο
ζπλζήθεο ξεπζηφηεηαο θαη ηηο πξννπηηθέο θεξδνθνξίαο.
Ζ δηαλνκή κεξηζκάησλ ππφθεηηαη ζηελ χπαξμε επαξθψλ απνζεκαηηθψλ ζηηο ειεγκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο
Δηαηξείαο, πνπ ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο
ζρεηηθέο πξφλνηεο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, Κεθ.113, ηεο Κχπξνπ θαη ηηο νδεγίεο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ.
Παξαηίζεληαη πην θάησ, ζηνηρεία γηα ηελ θαηαβνιή κεξίζκαηνο γηα ηα έηε 2009, 2010 θαη 2011:
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ

ΠΟΟ

ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΜΔΝΟ ΠΟΟ*

2009

€0,08

€0,07

2010

€0,22

€0,22

2011

-

-

* Οη αλαπξνζαξκνγέο αθνξνχλ ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ ην 2010 ζηα πιαίζηα πιεξσκήο κεξίζκαηνο ζε κεηνρέο.

Αλαθνξηθά κε ην έηνο 2009, ζε ζπλεδξία ηνπ εκεξνκελίαο 30 Μαξηίνπ 2010, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνθάζηζε λα
εηζεγεζεί ζηε Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε, ηελ θαηαβνιή κεξίζκαηνο €0,08 αλά κεηνρή ζε κεηξεηά. Σν κέξηζκα αληηζηνηρεί ζε
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40% ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ηνπ Οκίινπ γηα ην 2009. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ελέθξηλε ζρέδην ψζηε λα δνζεί ζηνπο κεηφρνπο
ην δηθαίσκα επαλεπέλδπζεο ηνπ κεξίζκαηνο. χκθσλα κε ην ζρέδην, ε ηηκή άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο γηα επαλεπέλδπζε
ηνπ κεξίζκαηνο ηνπ 2009 ζε κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο θαζνξίζηεθε ζε €1,34 αλά κεηνρή, πνπ ήηαλ 10% πην θάησ απφ ην κέζν
φξν ηεο ηηκήο θιεηζίκαηνο ηεο κεηνρήο ηεο Σξάπεδαο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ θαη Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ θαηά ηηο
πξψηεο πέληε κέξεο, θαηά ηηο νπνίεο ε κεηνρή ηεο Σξάπεδαο ζα δηαπξαγκαηεχεηαη ρσξίο ην δηθαίσκα ηνπ κεξίζκαηνο, exdividend. Ζ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Σξάπεδαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 25 Μαΐνπ 2010 ελέθξηλε ηελ
πιεξσκή ηνπ κεξίζκαηνο απηνχ, χςνπο €0,08 αλά κεηνρή νλνκαζηηθήο αμίαο €0,85. Σν κέξηζκα θαηαβιήζεθε ζηνπο
κεηφρνπο ζηηο 21 Ηνπλίνπ 2010.
Καηφπηλ ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο, πνπ εγθξίζεθε απφ ηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ
κεηφρσλ ζηηο 18 Ννεκβξίνπ 2010, ψζηε λα πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ λα απνθαζίδεη ηελ
θαηαβνιή ελδηάκεζσλ κεξηζκάησλ κε ηε δηαλνκή κεηνρψλ ή άιισλ ηίηισλ θάζε κνξθήο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
απνθάζηζε ζηηο 25 Ννεκβξίνπ 2010 ηε δηαλνκή ελδηάκεζνπ κεξίζκαηνο χςνπο €0,22 αλά κεηνρή κε ηε κνξθή κεηνρψλ
έθδνζεο ηεο Σξάπεδαο. Ζ ηηκή έθδνζεο ησλ λέσλ κεηνρψλ θαζνξίζηεθε ζε €1,4472, ε νπνία ήηαλ θαηά 10% θαηψηεξε απφ
ην κέζν φξν ηεο ηηκήο θιεηζίκαηνο ηεο κεηνρήο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ θαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ θαηά ηελ
πεξίνδν απφ 11 έσο 15 Οθησβξίνπ 2010.
ηηο 29 Μαξηίνπ 2011, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνθάζηζε λα εηζεγεζεί ζηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ηελ θαηαβνιή
κεξίζκαηνο χςνπο €0,10 αλά κεηνρή κε ηε κνξθή κεηνρψλ έθδνζεο ηεο Σξάπεδαο κε ηηκή έθδνζεο €1,00 αλά κεηνρή. Ζ
εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εγθξίζεθε θαηά ηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 18 Μαΐνπ
2011. Σν κέξηζκα πνπ αλήιζε ζε €147.028.000 πιεξψζεθε ζηηο 17 Ηνπλίνπ 2011 θαη ε δηαπξαγκάηεπζε ησλ λέσλ κεηνρψλ
μεθίλεζε ζηηο 27 Ηνπλίνπ 2011.
Με βάζε ην άξζξν 11(9) ηνπ Γηαηάγκαηνο δελ επηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε κεξίζκαηνο ζηνπο κεηφρνπο ηεο Σξάπεδαο.

4.20 Ηδξπηηθφ Έγγξαθν θαη Καηαζηαηηθφ
4.20.1

Ίδξπζε θαη Δηαηξηθφο θνπφο

Ζ CPB είλαη δεκφζηα εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο εγγεγξακκέλε ζηελ Κχπξν απφ ην 1924 κε αξηζκφ εγγξαθήο 1, κε
βάζε ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν, Κεθ.113, ηεο Κχπξνπ. ηελ Κχπξν δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα κε ηελ
εκπνξηθή επσλπκία «Laiki Bank». Γξαζηεξηνπνηείηαη, επίζεο, ζε αξηζκφ άιισλ ρσξψλ θαη ηνκέσλ, νξγαληθά ή κέζσ
ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ.
Σν εγγεγξακκέλν γξαθείν θαη ε θχξηα δηνηθεηηθή έδξα ηεο Σξάπεδαο βξίζθεηαη ζηε Λεσθφξν Λεκεζνχ 154, 2025 Λεπθσζία
(Σ.Θ. 22032, 1598 Λεπθσζία).
Οη θχξηνη ζθνπνί ηεο Σξάπεδαο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 3 ηνπ Ηδξπηηθνχ ηεο Δγγξάθνπ. ηνπο θχξηνπο ζθνπνχο ηεο
πεξηιακβάλεηαη, κεηαμχ άιισλ, ε ίδξπζε θαη δηεμαγσγή ηξαπεδηθψλ, ρξεκαηηζηεξηαθψλ θαη εκπνξηθψλ εξγαζηψλ πάζεο
θχζεσο, θαη ε ίδξπζε, ιεηηνπξγία θαη δηεχζπλζε ππνθαηαζηεκάησλ ζηελ Κχπξν θαη ζην εμσηεξηθφ. ηελ Σξάπεδα έρεη δνζεί
άδεηα γηα δηεμαγσγή ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ κε βάζε άδεηα πνπ ρνξεγήζεθε αξρηθά απφ ηνλ Διεγθηή Σξαπεδψλ ζηηο 25
Μαξηίνπ, 1946, δπλάκεη ηνπ πεξί Σξαπεδηθψλ Δξγαζηψλ (Πξνζσξηλνί Πεξηνξηζκνί) Νφκνπ ηνπ 1939 θαη κεηέπεηηα απφ ηελ
Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ δπλάκεη ησλ πεξί Σξαπεδηθψλ Δξγαζηψλ Νφκσλ ηνπ 1997-2009.
4.20.2 Σάμεηο Μεηφρσλ
Οη πθηζηάκελεο κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο δελ είλαη ρσξηζκέλεο ζε ηάμεηο θαη έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα.
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Με ηελ εθαξκνγή ηνπ Γηαηάγκαηνο πξνθχπηνπλ δηαθνξνπνηήζεηο επί ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηνρψλ ηεο Κππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο πνπ ηπρφλ απνθηεζνχλ ιφγσ ελεξγνπνίεζεο ηεο αλαδνρήο ηεο έθδνζεο ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο φπσο
αλαθέξεηαη ζην άξζξν 11 ηνπ Γηαηάγκαηνο (βιέπε Δλφηεηα 7).
4.20.3 Μεηαβνιή Γηθαησκάησλ
Σα δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ νξίδνληαη ζηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν, Κεθ.113, ηεο Κχπξνπ θαη ζην Καηαζηαηηθφ ηεο Σξάπεδαο.
Σα δηθαηψκαηα πνπ νξίδνληαη ζην Καηαζηαηηθφ, θαη φπνπ δελ νξίδεηαη αληίζεηα απφ ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν, Κεθ.113, ηεο
Κχπξνπ κπνξνχλ λα κεηαβιεζνχλ κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο, θάηη πνπ απαηηεί εηδηθφ ςήθηζκα
ζε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ (εηδηθή πιεηνςεθία 75%).
Αλ ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Σξάπεδαο είλαη δηαηξεκέλν ζε δηαθνξεηηθέο ηάμεηο κεηνρψλ, ηα
δηθαηψκαηα πνπ είλαη πξνζαξηεκέλα ζε νπνηαδήπνηε ηάμε (εθηφο αλ πξνλνείηαη δηαθνξεηηθά ζηνπο φξνπο έθδνζεο ησλ
κεηνρψλ ηεο ηάμεο απηήο) κπνξνχλ, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Άξζξνπ 70 ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, Κεθ.113, ηεο
Κχπξνπ θαη είηε ε Σξάπεδα βξίζθεηαη ππφ δηάιπζε είηε φρη, λα ηξνπνπνηνχληαη ή λα θαηαξγνχληαη κε ηε γξαπηή
ζπγθαηάζεζε ησλ θαηφρσλ ησλ ηξηψλ ηεηάξησλ ησλ εθδνκέλσλ κεηνρψλ ηεο ηάμεο απηήο, ή κε ηελ έγθξηζε εθηάθηνπ
ςεθίζκαηνο πνπ εγθξίλεηαη ζε ρσξηζηή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ θαηφρσλ ησλ κεηνρψλ ηεο ηάμεο απηήο.
εκεηψλεηαη φηη, νη ζρεηηθνί φξνη ζην Καηαζηαηηθφ γηα ηελ αιιαγή ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηφρσλ δελ είλαη απζηεξφηεξνη απ‟
φηη απαηηεί ε ζρεηηθή ηζρχνπζα λνκνζεζία.
4.20.4 χγθιεζε Γεληθψλ πλειεχζεσλ
Οη δηαδηθαζίεο ζχγθιεζεο θαη ζπκκεηνρήο ζηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο ηεο Σξάπεδαο θαζνξίδνληαη ζηα άξζξα 51 - 77 θαη 135 137 ηνπ Καηαζηαηηθνχ Δγγξάθνπ ηεο Σξάπεδαο.
εκεηψλνληαη νη ζρεηηθέο αιιαγέο κε βάζε ην Γηάηαγκα σο αλαθέξεηαη ζηελ Δλφηεηα 7.
4.20.5 Πεξηνξηζκφο ζηελ Αιιαγή Διέγρνπ ηνπ Δθδφηε θαη Γλσζηνπνίεζε Αιιαγψλ
Γελ ππάξρεη νπνηαδήπνηε δηάηαμε ηνπ Ηδξπηηθνχ Δγγξάθνπ, ηνπ Καηαζηαηηθνχ, ή νπνηνπδήπνηε εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ηεο
Σξάπεδαο, ηεο νπνίαο ε εθαξκνγή ελδέρεηαη λα θαζπζηεξήζεη, λα αλαβάιεη ή λα παξεκπνδίζεη αιιαγή ζηνλ έιεγρν ηεο
Σξάπεδαο.
εκεηψλεηαη φηη, κε βάζε ην άξζξν 3 ηνπ Καηαζηαηηθνχ, ηεξνπκέλσλ νπνησλδήπνηε νδεγηψλ πεξί ηνπ αληηζέηνπ πνπ
δπλαηφ λα πεξηέρνληαη ζε εηδηθφ ςήθηζκα πνπ εγθξίλεηαη ζε γεληθή ζπλέιεπζε ηεο Σξάπεδαο ή δπλάκεη ηνπ Γηαηάγκαηνο, νη
νπνηεζδήπνηε λέεο κεηνρέο πνπ εθδίδνληαη πξέπεη λα πξνζθεξζνχλ πξψηα ζηνπο πθηζηάκελνπο κεηφρνπο ηεο Σξάπεδαο,
θαη‟ αλαινγία ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρνπλ. Ζ πξφλνηα απηή είλαη ζπλήζεο ζε εηζεγκέλεο εηαηξείεο ζηελ Κχπξν.
Βάζεη ηνπ άξζξνπ 17(1) ηνπ πεξί Σξαπεδηθψλ Δξγαζηψλ Νφκνπ (Ν66(1)/ 1997) απαγνξεχεηαη ζε νπνηνλδήπνηε, είηε κε
ζπλεξγάηε ή ζπλεξγάηεο, λα έρεη ηνλ έιεγρν νπνηαζδήπνηε ηξάπεδαο πνπ ζπζηάζεθε ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία ή ηεο
κεηξηθήο ηεο εηαηξείαο, εθηφο αλ εμαζθαιίζεη πξνεγνπκέλσο γξαπηή έγθξηζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ (έιεγρνο
ζεκαίλεη (i) ηελ ηδηνθηεζία ηνπ 10% ή πεξηζζφηεξν ησλ ςήθσλ ζε νπνηαδήπνηε γεληθή ζπλέιεπζε εηαηξείαο ή ηεο κεηξηθήο
ηεο εηαηξείαο, ή (ii) ηελ ηθαλφηεηα πξνζψπνπ λα νξίδεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηελ εθινγή ηεο πιεηνςεθίαο ησλ ζπκβνχισλ
ηεο εηαηξείαο ή ηεο κεηξηθήο ηεο εηαηξείαο) (βιέπε Δλφηεηα 9.6).
εκεηψλεηαη, επίζεο, φηη ε απφθηεζε ζεκαληηθνχ αξηζκνχ κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί
Γεκνζίσλ Πξνηάζεσλ Δμαγνξάο Νφκνπ ηνπ 2007 (Ν.41 (Η) /2007), ν νπνίνο πξνλνεί γηα ηηο δεκφζηεο πξνηάζεηο εμαγνξάο
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γηα ηελ απφθηεζε ηίηισλ εηαηξείαο θαη γηα ζπλαθή ζέκαηα, θαη πνπ επηβάιιεη ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο ή ππνρξέσζε
ππνβνιήο δεκφζηαο πξφηαζεο, γηα ηελ απφθηεζε ζεκαληηθνχ πνζνζηνχ ή πιεηνςεθίαο ησλ κεηνρψλ κηαο εηζεγκέλεο
εηαηξείαο ζην ΥΑΚ.
Πεξαηηέξσ αιιαγέο ζην πνζνζηφ ειέγρνπ ηεο Σξάπεδαο πξέπεη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, λα αλαθνηλψλνληαη ζχκθσλα
κε ηηο πξφλνηεο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, Κεθ.113, ηεο Κχπξνπ, ηνπ πεξί Γεκνζίσλ Πξνηάζεσλ Δμαγνξάο Νφκνπ ηνπ
2007 (Ν.41 (Η) /2007, ηνπ πεξί Αμηψλ θαη Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ Νφκνπ ηνπ 1993 (Ν.14 (Η)/1993), ηνπ πεξί ησλ
Πξνυπνζέζεσλ Γηαθάλεηαο (Κηλεηέο Αμίεο πξνο Γηαπξαγκάηεπζε ζε Ρπζκηδφκελε Αγνξά) Νφκνπ ηνπ 2007 (Ν. 190
(Η)/2007), ηνπ πεξί ησλ Πξάμεσλ Πξνζψπσλ πνπ Καηέρνπλ Δκπηζηεπηηθέο Πιεξνθνξίεο θαη ησλ Πξάμεσλ Υεηξαγψγεζεο
ηεο Αγνξάο (Καηάρξεζε Αγνξάο) Νφκνπ ηνπ 2005 (Ν.116 (Η)/2005) θαη ησλ Οδεγηψλ θαη θαλνληζκψλ εθδηδνκέλσλ ππφ ησλ
αλαθεξφκελσλ λφκσλ.
4.20.6 Μεηαβνιέο ζην Δπίπεδν ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ
Με βάζε ην άξζξν 43 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο, ε Σξάπεδα δηθαηνχηαη απφ θαηξφ ζε θαηξφ κε ηαθηηθφ ςήθηζκα λα απμάλεη ην
θεθάιαην ηεο Σξάπεδαο θαηά ηέηνην πνζφ θαη δηαηξεκέλν ζε κεηνρέο ηφζεο αμίαο, πνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ ην ςήθηζκα.
Ζ πξφλνηα απηή δελ είλαη απζηεξφηεξε απ' φηη απαηηεί ε ζρεηηθή ηζρχνπζα λνκνζεζία.
4.20.7 Δπηιεγκέλα Άξζξα ηνπ Καηαζηαηηθνχ
Σν Καηαζηαηηθφ ηεο Σξάπεδαο είλαη δηαζέζηκν γηα επηζεψξεζε ζηα θεληξηθά ηεο γξαθεία. Σν Καηαζηαηηθφ πεξηιακβάλεη,
κεηαμχ άιισλ, ηα αθφινπζα άξζξα:
3.

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

5.

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

Α

5 Υσξίο επεξεαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (3) ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ (Κεθ. 113) θαη
ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο, ε Δηαηξεία δχλαηαη λα απνθηά δηθέο ηεο
κεηνρέο είηε άκεζα είηε κέζσ πξνζψπνπ ην νπνίν ελεξγεί επ‟νλφκαηί ηνπ αιιά γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δηαηξείαο.
6.

Αλ ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο είλαη δηαηξεκέλν ζε δηαθνξεηηθέο ηάμεηο κεηνρψλ, ηα
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δηθαηψκαηα πνπ είλαη πξνζαξηεκέλα ζε νπνηαδήπνηε ηάμε (εθηφο αλ πξνλνείηαη δηαθνξεηηθά ζηνπο φξνπο
έθδνζεο ησλ κεηνρψλ ηεο ηάμεο απηήο) κπνξνχλ, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Άξζξνπ 70 ηνπ Νφκνπ θαη είηε ε
Δηαηξεία βξίζθεηαη ππφ δηάιπζε είηε φρη, λα ηξνπνπνηνχληαη ή λα θαηαξγνχληαη κε ηε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ησλ
θαηφρσλ ησλ ηξηψλ ηεηάξησλ ησλ εθδνκέλσλ κεηνρψλ ηεο ηάμεο απηήο, ή κε ηελ έγθξηζε έθηαθηνπ ςεθίζκαηνο
πνπ εγθξίλεηαη ζε ρσξηζηή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ θαηφρσλ ησλ κεηνρψλ ηεο ηάμεο απηήο. Γηα ηελ θάζε ρσξηζηή
γεληθή ζπλέιεπζε, ζα εθαξκφδνληαη νη πξφλνηεο ηνπ Καηαζηαηηθνχ απηνχ πνπ αθνξνχλ γεληθέο ζπλειεχζεηο
ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ, αιιά κε ηξφπν ψζηε ε απαηηνχκελε απαξηία λα είλαη δχν πξφζσπα πνπ λα
θαηέρνπλ ή λα αληηπξνζσπεχνπλ κε πιεξεμνχζην ην έλα ηξίην ησλ εθδνκέλσλ κεηνρψλ ηεο ηάμεο απηήο, θαη
νπνηνζδήπνηε θάηνρνο κεηνρψλ ηεο ηάμεο απηήο, πνπ είλαη παξψλ απηνπξνζψπσο ή κέζσ αληηπξνζψπνπ, ζα
δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη ςεθνθνξία, θαη αλ ζε νπνηαδήπνηε ζπλέιεπζε εμ αλαβνιήο ησλ θαηφρσλ ηνχησλ δελ
ππάξρεη απαξηία, νη παξφληεο κέηνρνη ζα ζπληζηνχλ απαξηία.
7.

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

28.

Οη χκβνπινη δηθαηνχληαη λα αξλνχληαη ηελ αλαγλψξηζε νπνηνπδήπνηε εγγξάθνπ κεηαβηβάζεσο αλ:
(α)
ην έγγξαθν κεηαβηβάζεσο δελ ζπλνδεχεηαη απφ ην πηζηνπνηεηηθφ ησλ κεηνρψλ ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη θαη
ηέηνηα άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ νη ζχκβνπινη δπλαηφλ εχινγα λα απαηηήζνπλ πξνο απφδεημε ηνπ
δηθαηψκαηνο ηνπ κέινπο πνπ κεηαβηβάδεη λα πξνβεί ζηε κεηαβίβαζε θαη,
(β)
ην έγγξαθν κεηαβηβάζεσο δελ αθνξά κηα κφλν ηάμε κεηνρψλ.

43.

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

44.

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

51.

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

57.

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

66.

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

82.

(1)

Οη χκβνπινη ζα αζθνχλ φιεο ηηο εμνπζίεο ηεο Δηαηξείαο πνπ αθνξνχλ ηελ παξνρή εγγπήζεσλ θαη ηε
ζχλαςε δαλείσλ απφ ηελ Δηαηξεία, θαηά ηέηνην ηξφπν θαη κε ηέηνηνπο φξνπο πνπ νη χκβνπινη απφ θαηξφ
ζε θαηξφ ζα θξίλνπλ νξζφ ή ζθφπηκν. Οη χκβνπινη ζα δηθαηνχληαη επίζεο λα επηβαξχλνπλ ή
ππνζεθεχζνπλ νιφθιεξν ή κέξνο ηελ επηρείξεζεο, ηεο θηλεηήο ή αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηεο Δηαηξείαο,
παξνχζαο ή κέιινπζαο, πεξηιακβαλνκέλνπ νιφθιεξνπ ή κέξνπο ηνπ κε θιεζέληνο αθφκε θεθαιαίνπ, θαη
λα εθδίδνπλ ρξεσζηηθά νκφινγα κε θπκαηλφκελε επηβάξπλζε (floating charge), νκφινγα (debentures),
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γξακκάηηα εμαζθαιηζκέλα κε ππνζήθε (mortgage debentures), ηίηινπο νκνινγηαθνχ δαλείνπ (debenture
stock), ρξεσζηηθά νκφινγα, γξακκάηηα θαη άιια ρξεφγξαθα πιεξσηέα ζηνλ θνκηζηή ή κε άιιν ηξφπν θαη
είηε απηά είλαη δηελεθή εμαγνξαζηέα είηε επαλαπιεξσηέα θαη είηε απ΄ επζείαο είηε ππφ κνξθή αζθάιεηαο
πνπ λα εμαζθαιίδεη νπνηνδήπνηε δάλεην, επζχλε ή ππνρξέσζε ηεο Δηαηξείαο ή νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ
πξνζψπνπ.
(2)

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

83.

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

117.

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

118.

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

119.

Καλέλα κέξηζκα δελ ζα πιεξψλεηαη παξά κφλν απφ ηα θέξδε.

139.

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

εκεηψλεηαη πσο κε βάζε εηδηθφ ςήθηζκα πνπ εγθξίζεθε ζε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Σξάπεδαο ζηηο 28
επηεκβξίνπ 2011, αληηθαηαζηάζεθε ν Καλνληζκφο 84 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο σο αθνινχζσο:
«„84. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί απφ θαηξφ ζε θαηξφ θαη ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν, κε απφθαζή ηνπ, λα δηνξίδεη
νπνηαδήπνηε εηαηξεία, νίθν, θπζηθφ πξφζσπν ή ζψκα πξνζψπσλ, πνπ ππνδεηθλχεηαη άκεζα ή έκκεζα απφ ηνπο
πκβνχινπο, γηα λα ελεξγεί (ή λα ελεξγνχλ) σο εθπξφζσπνο (εθπξφζσπνη) ή πιεξεμνχζηνο αληηπξφζσπνο (πιεξεμνχζηνη
αληηπξφζσπνη) ηεο Δηαηξείαο γηα ηνπο ζθνπνχο θαη κε ηηο εμνπζίεο, εμνπζηνδνηήζεηο, δηαθξίζεηο, πεξηνξηζκνχο θαη επρέξεηεο
(πνπ δελ ζα είλαη κεγαιχηεξεο εθείλσλ πνπ έρνπλ νη χκβνπινη δπλάκεη ηνπ Καηαζηαηηθνχ απηνχ) θαη γηα ηελ πεξίνδν θαη κε
ηνπο φξνπο πνπ νη χκβνπινη θαηά ηελ θξίζε ηνπο ζα θαζνξίδνπλ, θαη νη απνθάζεηο απηέο ζα κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ
ηέηνηεο πξφλνηεο γηα ηελ πξνζηαζία ή δηεπθφιπλζε ησλ ηξίησλ πξνζψπσλ πνπ ζπλαιιάζζνληαη κε ηνλ εθπξφζσπν ή
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πιεξεμνχζην αληηπξφζσπν, πνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζέιεη θξίλεη νξζφ λα πεξηιάβεη, θαη ζα κπνξνχλ επίζεο λα
εμνπζηνδνηνχλ ηνλ εθπξφζσπν ή πιεξεμνχζην αληηπξφζσπν λα κεηαβηβάδεη (delegate) δηα πιεξεμνπζίνπ εγγξάθνπ φιεο ή
κεξηθέο απφ ηηο εμνπζίεο, εμνπζηνδνηήζεηο θαη δηαθξίζεηο πνπ ζα έρεη ν ίδηνο.
Υσξίο πεξηνξηζκφ ηεο γεληθφηεηαο ησλ πην πάλσ, φπνπ, ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο,
επηβάιιεηαη λα γίλεη απηνπξφζσπε εκθάληζε ηεο Δηαηξείαο ελψπηνλ Γηθαζηεξίνπ, Δηζαγγειηθήο ή άιιεο Γηθαζηηθήο Αξρήο
(αθφκα θαη δηεμαγνχζεο πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε ή πξναλάθξηζε ή ηαθηηθή αλάθξηζε) εληφο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο,
ελδεηθηηθά πξνθεηκέλνπ πεξί ππνγξαθήο, θαηάζεζεο, δφζεσο φξθσλ εγρείξηζεο κήλπζεο ή έγθιεζεο, παξαίηεζεο απφ ην
δηθαίσκα ηεο έγθιεζεο θαη αλάθιεζεο έγθιεζεο, δήισζεο παξάζηαζεο πνιηηηθήο αγσγήο ελψπηνλ ησλ πνηληθψλ
δηθαζηεξίσλ ζηελ πξνδηθαζία θαη ζηα αθξναηήξηα θαη παξαίηεζεο απφ απηήλ, άζθεζεο ελδίθσλ κέζσλ θαηά πνηληθψλ
απνθάζεσλ θαη βνπιεπκάησλ θαη παξαίηεζεο απφ απηά, θαζψο θαη ζε φιεο γεληθά ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηνχλ ηελ
ελψπηνλ Γηθαζηεξίνπ, Δηζαγγειηθήο ή άιιεο Γηθαζηηθήο Αξρήο (εληφο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο) πξνζσπηθή εκθάληζε ηεο
Δηαηξείαο, ηελ Δηαηξεία εθπξνζσπνχλ λφκηκα ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο, νη
Αλαπιεξσηέο Γηεπζχλνληεο χκβνπινη, ν ππεχζπλνο θαη λφκηκνο εθπξφζσπνο γηα ηε δηεχζπλζε ηνπ Τπνθαηαζηήκαηνο ηεο
Δηαηξείαο ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη άιια πξφζσπα πνπ νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ελεξγψληαο
έθαζηνο εμ απηψλ ρσξηζηά θαη ρσξίο ηε ζχκπξαμε άιινπ, δπλάκελνο λα αλαζέηεη ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ σο άλσ εμνπζηψλ
ζε πκβνχινπο, ππαιιήινπο ηεο Δηαηξείαο ή ηξίηνπο.»
Με βάζε ην άξζξν 12 ηνπ Γηαηάγκαηνο (πκκεηνρή ηεο Γεκνθξαηίαο ζηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή ηεο ηξάπεδαο), επί ηεο δηα ηνπ
Γηαηάγκαηνο ζπκκεηνρήο ηεο Γεκνθξαηίαο ζηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή ηεο ηξάπεδαο δελ εθαξκφδνληαη νη αζχκβαηεο δηαηάμεηο
ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, ηνπ πεξί Γεκνζίσλ Πξνηάζεσλ Δμαγνξάο Νφκνπ, ηνπ πεξί Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη
Γξαζηεξηνηήησλ θαη Ρπζκηδφκελσλ Αγνξψλ Νφκνπ θαη νη αζχκβαηεο δηαηάμεηο ησλ πεξί Αμηψλ θαη Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ
Κχπξνπ Νφκσλ θαη ησλ Καλνληζκψλ θαη Καλνληζηηθψλ Γηαηάμεσλ πνπ εθδφζεθαλ δπλάκεη απηνχ, φπσο εθάζηνηε
ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη. Δπίζεο, κε βάζε ην άξζξν 11 ηνπ Γηαηάγκαηνο, πξνθχπηνπλ γηα ηελ Κππξηαθή
Γεκνθξαηία δηθαηψκαηα ζε ζέκαηα δηνξηζκνχ θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαζψο θαη ππνρξεψζεηο γηα ηελ
Σξάπεδα, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Δλφηεηα 7 ("Κξαηηθή ηήξημε").

4.21 Άιιεο Θέζκηεο Πιεξνθνξίεο
4.21.1

εκαληηθέο πκβάζεηο

Γηα ηα δχν ακέζσο πξνεγνχκελα έηε απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, δελ πθίζηαηαη νπνηαδήπνηε ζεκαληηθή
ζχκβαζε πνπ δελ εκπίπηεη ζε εθείλεο πνπ ζπλάπηνληαη ζην ζχλεζεο πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εθδφηε, θαη ε νπνία
κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη γηα νπνηνδήπνηε κέινο ηνπ Οκίινπ δηθαίσκα ή ππνρξέσζε πνπ λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ
ηθαλφηεηα ηνπ εθδφηε λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ έλαληη ησλ θαηφρσλ ησλ εθδνζέλησλ ηίηισλ.
Με βάζε ην Γηάηαγκα ε παξνχζα έθδνζε Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο είλαη εμαζθαιηζκέλε απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία σο
αλαθέξεηαη ζηηο Δλφηεηεο 7 θαη 5.3.2.

4.21.2

Γηθαζηηθέο θαη Γηαηηεηηθέο Γηαδηθαζίεο

Καηά ηνπο ηειεπηαίνπο ηνπιάρηζηνλ δψδεθα κήλεο θαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ ππάξρνπλ
εθθξεκείο αγσγέο ελαληίνλ ηνπ Οκίινπ ζε ζρέζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ. Με βάζε λνκηθή ζπκβνπιή, ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην πηζηεχεη φηη ππάξρεη επαξθήο ππεξάζπηζε έλαληη νπνηαζδήπνηε επηδησθφκελεο απαίηεζεο θαη δελ είλαη πηζαλφ
ν κηινο λα ππνζηεί νπνηαδήπνηε ζεκαληηθή δεκηά. Χο εθ ηνχηνπ, δελ έγηλε πξφβιεςε ζηηο ειεγκέλεο ελνπνηεκέλεο
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γη‟ απηέο ηηο ππνζέζεηο.
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Με βάζε ηα πην πάλσ θαη ηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ 20.8 ηνπ Παξαξηήκαηνο Η, ηνπ Καλνληζκνχ 809/2004, πξνζαξηάηαη
ζην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν ζρεηηθή αξλεηηθή δήισζε (βιέπε ζηελ Δλφηεηα 4.24.2).

4.21.3

εκαληηθέο Αιιαγέο ζηε Υξεκαηννηθνλνκηθή ή Δκπνξηθή Θέζε θαη ζηηο Γξαζηεξηφηεηεο

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Σξάπεδαο εθηηκά πσο, απφ ηελ εκεξνκελία ησλ ηειεπηαίσλ δεκνζηεπκέλσλ ειεγκέλσλ
ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (31 Γεθεκβξίνπ 2011) έσο ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ,
δελ έρεη επέιζεη νπνηαδήπνηε ζεκαληηθή αιιαγή ζηελ εκπνξηθή ζέζε θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο, ζηελ νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε θαη ζηηο πξννπηηθέο ηεο, ε νπνία δελ πεξηγξάθεηαη ήδε ζην παξφλ έγγξαθν θαη θπξίσο ζηελ Δλφηεηα 2
„Παξάγνληεο Κηλδχλνπ‟.
Καηά ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ δελ ππάξρεη ή ππήξμε ζην πξφζθαην παξειζφλ θακία δηαθνπή
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Σξάπεδαο πνπ λα έρεη ή λα είρε ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο ζηελ νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε.
Γελ ππάξρεη νπνηαδήπνηε εμάξηεζε ηεο Σξάπεδαο απφ δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο ή άδεηεο εθκεηάιιεπζεο, απφ βηνκεραληθέο, εκπνξηθέο ή ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπκβάζεηο.

4.22 Παξαπνκπέο
Οη ειεγκέλεο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ γηα ηα έηε 2009, 2010 θαη 2011, ελζσκαηψλνληαη ζην
παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν κε ηε κέζνδν ηεο παξαπνκπήο (incorporated by reference), ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 ηνπ
Καλνληζκνχ 809/2004 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.
Πιεξνθνξίεο κέζσ παξαπνκπήο

Έγγξαθν

ειίδεο

Έθζεζε ειεγθηψλ γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31.12.2009

Έθζεζε θαη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 2009

7-8

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31.12.2009

Έθζεζε θαη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 2009

9-140

Έθζεζε ειεγθηψλ γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31.12.2010

Έθζεζε θαη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 2010

17-18

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31.12.2010

Έθζεζε θαη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 2010

19-126

Έθζεζε ειεγθηψλ γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31.12.2011

Έθζεζε θαη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 2011

19-20

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31.12.2011

Έθζεζε θαη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 2011

21-138

Κχξηνη φξνη έθδνζεο Αμηνγξάθσλ Κεθαιαίνπ 2008 (CPBCS) ζην

Δλεκεξσηηθφ Γειηίν εκεξνκελίαο 6 Ηνπλίνπ 2008

139-161

Δλεκεξσηηθφ Γειηίν εκεξνκελίαο 3 Ηνπιίνπ 2009

160-180

Δλεκεξσηηθφ Γειηίν εκεξνκελίαο 28 Μαΐνπ 2010

124-152

ΥΑΚ
Κχξηνη φξνη έθδνζεο Αμηνγξάθσλ Κεθαιαίνπ 2009 (CPBCB) ζην
ΥΑΚ
Κχξηνη φξνη έθδνζεο Αμηνγξάθσλ Κεθαιαίνπ 2010 (CPBCC) ζην
ΥΑΚ
Πεξηερφκελν πξνηάζεσλ Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο εκεξνκελίαο

Πιεξνθνξηαθφ Μλεκφλην εκεξνκελίαο 19 Μαξηίνπ

2 Απξηιίνπ 2012

2012

1-34

Οη επελδπηέο δχλαληαη λα πξνκεζεπζνχλ δσξεάλ αληίγξαθν ησλ πην πάλσ εγγξάθσλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην παξφλ
Δλεκεξσηηθφ Γειηίν κε ηε κέζνδν ηεο παξαπνκπήο θαηά ηηο ζπλήζεηο Δξγάζηκεο Ζκέξεο, κεηαμχ ησλ σξψλ 8:30 θαη 13:30,
ζην εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο Σξάπεδαο, γηα φιε ηελ πεξίνδν ηζρχνο ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, θαζψο θαη ζην
δηαδηθηπαθφ ρψξν ηνπ Οκίινπ (www.laiki.com).
Σα κέξε ησλ Δλεκεξσηηθψλ Γειηίσλ ηεο 6

εο

Ηνπλίνπ 2008, ηεο 3

εο

Ηνπιίνπ 2009 θαη ηεο 28

εο

Μαΐνπ 2010 ηα νπνία δελ

ελζσκαηψλνληαη ζην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο νη νπνίεο έρνπλ ππνζηεί αιιαγέο θαη νη νπνίεο ζε
κεγάιν βαζκφ πεξηιακβάλνληαη επηθαηξνπνηεκέλεο ζην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν.
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4.23 Έγγξαθα Γηαζέζηκα πξνο Δπηζεψξεζε
Αληίγξαθα ησλ αθφινπζσλ εγγξάθσλ ηεο Σξάπεδαο ζα είλαη δηαζέζηκα γηα επηζεψξεζε θαηά ηηο Δξγάζηκεο Ζκέξεο, κεηαμχ
ησλ σξψλ 8:30 θαη 13:30, ζην εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο Σξάπεδαο γηα φιε ηελ πεξίνδν ηζρχνο ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ:


ηνπ Ηδξπηηθνχ Δγγξάθνπ θαη Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο,



ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ εκεξνκελίαο 22 Μαΐνπ 2012,



ησλ ειεγκέλσλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Οκίινπ γηα ηα έηε 2009, 2010 θαη 2011,



ησλ ζπγθαηαζέζεσλ θαη βεβαηψζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Δλφηεηα 4.24.1.,



ηνπ Δγγξάθνπ Δκπηζηεχκαηνο,



Σνπ Γηαηάγκαηνο.

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

4.24 πγθαηαζέζεηο, Βεβαηψζεηο θαη Γειψζεηο
4.24.1

πγθαηαζέζεηο θαη Βεβαηψζεηο

Τθίζηαληαη νη αθφινπζεο ζπγθαηαζέζεηο θαη βεβαηψζεηο:
α.

Οη πλειεγθηέο ηεο Σξάπεδαο, «PricewatehouseCoopers Limited» θαη «Grant Thornton (Cyprus) Limited», νη νπνίνη
έρνπλ ειέγμεη ηηο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Σξάπεδαο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009, 2010 θαη 2011, έρνπλ
παξάζρεη θαη δελ έρνπλ απνζχξεη ηε γξαπηή ζπγθαηάζεζή ηνπο γηα ηε ζπκπεξίιεςε ησλ εθζέζεσλ ηνπο ζην
Δλεκεξσηηθφ Γειηίν, εκεξνκελίαο 22 Μαΐνπ 2012, ηεο CPB κε ηε κνξθή θαη ζην πιαίζην ζην νπνίν
ζπκπεξηιακβάλνληαη.

β.

Ο Αλάδνρνο Τπεχζπλνο χληαμεο θαη Γηεπζπληήο Έθδνζεο, «Marfin CLR (Financial Services) Ltd», έρεη παξάζρεη θαη
δελ έρεη απνζχξεη ηε γξαπηή ζπγθαηάζεζή ηνπ γηα ηελ έθδνζε ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, εκεξνκελίαο 22
Μαΐνπ 2012, ηεο CPB, κε ηηο αλαθνξέο ζην φλνκά ηνπ κε ηε κνξθή θαη ζην πιαίζην πνπ παξνπζηάδνληαη ζην έγγξαθν
απηφ.

γ. Ο Γηεπζπληήο Έθδνζεο, «Δπελδπηηθή Σξάπεδα Διιάδνο Α.Δ.», έρεη παξάζρεη θαη δελ έρεη απνζχξεη ηε γξαπηή
ζπγθαηάζεζή ηνπ γηα ηελ έθδνζε ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, εκεξνκελίαο 22 Μαΐνπ 2012, ηεο CPB, κε ηηο
αλαθνξέο ζην φλνκά ηνπ κε ηε κνξθή θαη ζην πιαίζην πνπ παξνπζηάδνληαη ζην έγγξαθν απηφ.
δ. Ο Αλάδνρνο Έθδνζεο Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο, ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία, έρεη παξάζρεη θαη δελ έρεη απνζχξεη ηε
γξαπηή ζπγθαηάζεζή ηνπ γηα ηελ έθδνζε ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, εκεξνκελίαο 22 Μαΐνπ 2012, ηεο CPB,
κε ηηο αλαθνξέο ζην φλνκά ηνπ κε ηε κνξθή θαη ζην πιαίζην πνπ παξνπζηάδνληαη ζην έγγξαθν απηφ.
ε. Σν παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν έρεη ηεζεί ελψπηνλ ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ ηεο Σξάπεδαο, θ.θ. Μηράιε αξξή,
Νενθιή Λπζάλδξνπ, Κσλζηαληίλνπ Μπισλά, Υξίζηνπ ηπιηαλίδε, Παλαγηψηε Κνπλλή, Κξηο Παχινπ θαη ηέιην
ηπιηαλνχ, θαη έρεη εγθξηζεί. Οη πην πάλσ Γηνηθεηηθνί χκβνπινη ηεο Σξάπεδαο έρνπλ ιάβεη θάζε εχινγν κέηξν γηα ηε
ζπγθέληξσζε θαη θαηαγξαθή φισλ ησλ απαηηνχκελσλ θαηά ην Νφκν ζηνηρείσλ θαη αλαιακβάλνπλ επζχλε γηα ηελ
αθξίβεηα, νξζφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ Δλεκεξσηηθφ
Γειηίν. Οη πην πάλσ Γηνηθεηηθνί χκβνπινη δειψλνπλ, έρνληαο ιάβεη θάζε εχινγν κέηξν γηα ην ζθνπφ απηφ, φηη νη
πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν είλαη, εμ φζσλ γλσξίδνπλ, ζχκθσλεο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη
δελ ππάξρνπλ παξαιείςεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αιινηψζνπλ ην πεξηερφκελφ ηνπ.
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Δπηζηνιέο πγθαηαζέζεσλ
α.

Απφ PricewaterhouseCoopers Limited

22 Μαΐνπ 2012
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
Cyprus Popular Bank Public Co Ltd
Λεπθσζία

Αμηφηηκνη Κχξηνη,
Δίκαζηε νη ζπλειεγθηέο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Cyprus Popular Bank Public Co Ltd θαη ησλ
ζπγαηξηθψλ ηεο («Σξάπεδα») γηα ηα έηε 2009, 2010 θαη 2011.
Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Σξάπεδαο γηα ηα έηε πνπ έιεμαλ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009, 31 Γεθεκβξίνπ
2010 θαη 31 Γεθεκβξίνπ 2011, είραλ ζπλειεγρζεί απφ εκάο θαη ηνπο ζπλειεγθηέο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ
ζηηο 30 Μαξηίνπ 2010, 29 Μαξηίνπ 2011 θαη 30 Απξηιίνπ 2012 αληίζηνηρα. ηηο εθζέζεηο καο γηα ηα έηε πνπ έιεμαλ ζηηο 31
Γεθεκβξίνπ 2009, 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη 31 Γεθεκβξίνπ 2011 εθθξάζακε γλψκε ρσξίο επηθχιαμε γηα απηέο ηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ έθζεζή καο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 πεξηιακβάλεη έκθαζε ζέκαηνο ε
νπνία επηζχξεη ηελ πξνζνρή ζηηο ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηα επνπηηθά θεθάιαηα ηνπ Οκίινπ απφ ηηο δεκηέο απνκείσζεο
απφ ηα Οκφινγα Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη απφ ην ραξηνθπιάθην ρνξεγήζεσλ, ζηηο πξνγξακκαηηζκέλεο ελέξγεηεο γηα ηελ
απνθαηάζηαζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηνπ Οκίινπ, ζηηο πθηζηάκελεο αβεβαηφηεηεο νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα
επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο έσο ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο
αλαθεθαιαηνπνίεζεο θαη ηε δέζκεπζε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο λα παξάζρεη ηελ αλαγθαία ζηήξημε ζηελ Σξάπεδα, αλ
ρξεηαζηεί, γηα λα κπνξέζεη ε Σξάπεδα λα ζπλερίζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο σο δξψζα ιεηηνπξγηθή επηρείξεζε.
Με ηελ παξνχζα δίλνπκε θαη δελ απνζχξνπκε ηε ζπγθαηάζεζε καο γηα ηηο αλαθνξέο ζην φλνκά καο θαη γηα ηε ζπκπεξίιεςή
ησλ εθζέζεσλ καο ζην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν, εκεξνκελίαο 22 Μαΐνπ 2012, ηεο Σξάπεδαο κε ηε κνξθή θαη ζην πιαίζην ζην
νπνίν ζπκπεξηιακβάλνληαη.
Με εθηίκεζε

PricewaterhouseCoopers Limited
Διεγθηέο
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β.

Απφ Grant Thornton (Cyprus) Limited

22 Μαΐνπ 2012
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
Cyprus Popular Bank Public Co Ltd
Λεπθσζία

Αμηφηηκνη Κχξηνη,
Δίκαζηε νη ζπλειεγθηέο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Cyprus Popular Bank Public Co Ltd θαη ησλ
ζπγαηξηθψλ ηεο («Σξάπεδα») γηα ηα έηε 2009, 2010 θαη 2011.
Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Σξάπεδαο γηα ηα έηε πνπ έιεμαλ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009, 31 Γεθεκβξίνπ
2010 θαη 31 Γεθεκβξίνπ 2011, είραλ ζπλειεγρζεί απφ εκάο θαη ηνπο ζπλειεγθηέο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ
ζηηο 30 Μαξηίνπ 2010, 29 Μαξηίνπ 2011 θαη 30 Απξηιίνπ 2012 αληίζηνηρα. ηηο εθζέζεηο καο γηα ηα έηε πνπ έιεμαλ ζηηο 31
Γεθεκβξίνπ 2009, 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη 31 Γεθεκβξίνπ 2011 εθθξάζακε γλψκε ρσξίο επηθχιαμε γηα απηέο ηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ έθζεζή καο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 πεξηιακβάλεη έκθαζε ζέκαηνο ε
νπνία επηζχξεη ηελ πξνζνρή ζηηο ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηα επνπηηθά θεθάιαηα ηνπ Οκίινπ απφ ηηο δεκηέο απνκείσζεο
απφ ηα Οκφινγα Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη απφ ην ραξηνθπιάθην ρνξεγήζεσλ, ζηηο πξνγξακκαηηζκέλεο ελέξγεηεο γηα ηελ
απνθαηάζηαζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηνπ Οκίινπ, ζηηο πθηζηάκελεο αβεβαηφηεηεο νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα
επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο έσο ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο
αλαθεθαιαηνπνίεζεο θαη ηε δέζκεπζε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο λα παξάζρεη ηελ αλαγθαία ζηήξημε ζηελ Σξάπεδα, αλ
ρξεηαζηεί, γηα λα κπνξέζεη ε Σξάπεδα λα ζπλερίζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο σο δξψζα ιεηηνπξγηθή επηρείξεζε.
Με ηελ παξνχζα δίλνπκε θαη δελ απνζχξνπκε ηε ζπγθαηάζεζε καο γηα ηηο αλαθνξέο ζην φλνκά καο θαη γηα ηε ζπκπεξίιεςή
ησλ εθζέζεσλ καο ζην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν, εκεξνκελίαο 22 Μαΐνπ 2012, ηεο Σξάπεδαο κε ηε κνξθή θαη ζην πιαίζην ζην
νπνίν ζπκπεξηιακβάλνληαη.
Με εθηίκεζε

Grant Thornton (Cyprus) Limited
Διεγθηέο
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γ.

Απφ Marfin CLR (Financial Services) Ltd

22 Μαΐνπ 2012
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
Cyprus Popular Bank Public Co Ltd
Λεπθσζία

Αμηφηηκνη Κχξηνη,
Με ηελ παξνχζα επηζηνιή δίλνπκε θαη δελ απνζχξνπκε ηε ζπγθαηάζεζε καο γηα ηηο αλαθνξέο ζην φλνκά καο κε ηε κνξθή
θαη ζην πιαίζην πνπ παξνπζηάδνληαη ζην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν, εκεξνκελίαο 22 Μαΐνπ 2012, ηεο Cyprus Popular Bank
Public Co Ltd.
Με εθηίκεζε

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

Απφ Δπελδπηηθή Σξάπεδα Διιάδνο Α.Δ.

22 Μαΐνπ 2012
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
Cyprus Popular Bank Public Co Ltd
Λεπθσζία

Αμηφηηκνη Κχξηνη,
Με ηελ παξνχζα επηζηνιή δίλνπκε θαη δελ απνζχξνπκε ηε ζπγθαηάζεζε καο γηα ηηο αλαθνξέο ζην φλνκά καο κε ηε κνξθή
θαη ζην πιαίζην πνπ παξνπζηάδνληαη ζην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν, εκεξνκελίαο 22 Μαΐνπ 2012, ηεο Cyprus Popular Bank
Public Co Ltd.
Με εθηίκεζε

Δπελδπηηθή Σξάπεδα Διιάδνο Α.Δ.
Γηεπζπληήο Έθδνζεο
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ε.

Απφ Κππξηαθή Γεκνθξαηία

22 Μαΐνπ 2012
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
Cyprus Popular Bank Public Co Ltd
Λεπθσζία

Αμηφηηκνη Κχξηνη,
Με ηελ παξνχζα επηζηνιή δίλνπκε θαη δελ απνζχξνπκε ηε ζπγθαηάζεζε καο γηα ηηο αλαθνξέο ζην φλνκα ηεο Κππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο κε ηε κνξθή θαη ζην πιαίζην πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο Δλφηεηεο 1.11, 1.18.3, 5.3.2 θαη 7, ηνπ Δλεκεξσηηθνχ
Γειηίνπ εκεξνκελίαο 22 Μαΐνπ 2012, ηεο Cyprus Popular Bank Public Co Ltd. Αλαιακβάλνπκε ηελ πιήξε επζχλε γηα ηηο ελ
ιφγσ αλαθνξέο.

Με εθηίκεζε

Κππξηαθή Γεκνθξαηία
Αλάδνρνο Έθδνζεο Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο
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4.24.2

Γειψζεηο

Τθίζηαηαη ε αθφινπζε δήισζε, ζπκθψλσο ησλ πξνλνηψλ ηεο παξαγξάθνπ 11.6 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΗ, ηνπ Καλνληζκνχ
809/2004:
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Cyprus Popular Bank Public Co Ltd δειψλεη φηη, θαηά ηελ πεξίνδν ησλ ηειεπηαίσλ ηνπιάρηζην
δψδεθα κελψλ, πηζηεχεη φηη δελ ππήξμε ή ππάξρεη νπνηαδήπνηε δηνηθεηηθή, δηθαζηηθή ή δηαηηεηηθή δηαδηθαζία ε νπνία
κπνξεί λα έρεη ή είρε πξνζθάησο ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ζηελ θεξδνθνξία ηεο
Δθδφηξηαο ή / θαη ηνπ Οκίινπ, πέξαλ ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ εζεινληηθή αληαιιαγή ησλ Οκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ,
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο πξνζθνξάο ηνπ Private Sector Involvement (PSI) ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο.
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5

ΖΜΔΗΧΜΑ ΓΗΑ

ΣΖΝ

ΔΚΓΟΖ

ΚΑΗ

ΔΗΑΓΧΓΖ

ΣΧΝ

ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ

ΠΡΟΣΗΜΖΖ

ΣΟ

ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΞΗΧΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ
5.1

Δλδεηθηηθφ Υξνλνδηάγξακκα Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΔ

ΓΔΓΟΝΟΣΑ

16 Μαΐνπ 2012

Ζκεξνκελία απφθαζεο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ έθδνζε Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο.

22 Μαΐνπ 2012

Ζκεξνκελία άδεηαο δεκνζίεπζεο παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ απφ Δπηηξνπή
Κεθαιαηαγνξάο.

25 Μαΐνπ 2012

Ζκεξνκελία δηαπξαγκάηεπζεο (last cum date) ηεο κεηνρήο ηεο Σξάπεδαο κέρξη ηελ νπνία
ηα πξφζσπα πνπ ζα απνθηήζνπλ κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο ζα δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ κέξνο
ζηε δσξεάλ παξαρψξεζε Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο.

28 Μαΐνπ 2012

Ζκέξα απνθνπήο Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο (ex-rights date), απφ ηελ νπνία ε κεηνρή ηεο
Σξάπεδαο ζα δηαπξαγκαηεχεηαη ρσξίο ην δηθαίσκα δσξεάλ παξαρψξεζεο Γηθαησκάησλ
Πξνηίκεζεο.

30 Μαΐνπ 2012

Ζκεξνκελία Καηαγξαθήο / Ζκεξνκελία Αξρείνπ ΓΠ (Record Date Rights), ζην ηέινο ηεο
νπνίαο θαηαγξάθνληαη ζηα αξρεία ηνπ ΥΑΚ θαη ΥΑ ηα πξφζσπα πνπ ζα δηθαηνχληαη λα
ιάβνπλ κέξνο ζηε δσξεάλ παξαρψξεζε Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο.

7 Ηνπλίνπ 2012

Ζκεξνκελία

απνζηνιήο

Δλεκεξσηηθψλ

Δπηζηνιψλ

ΓΠ

ζηνπο

εγγεγξακκέλνπο

δηθαηνχρνπο θαηά ηελ Ζκεξνκελία Αξρείνπ ΓΠ.
15 Ηνπλίνπ 2012

Έλαξμε πεξηφδνπ δηαπξαγκάηεπζεο Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο ζην ΥΑΚ θαη ΥΑ θαη
έλαξμε πεξηφδνπ άζθεζεο Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο θαη ηαπηφρξνλα έλαξμε πεξηφδνπ
ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα Γηθαίσκα Πξνεγγξαθήο.

22 Ηνπλίνπ 2012
29 Ηνπλίνπ 2012

30 Ηνπλίνπ 2012
30 Ηνπλίνπ 2012

Λήμε ηεο πεξηφδνπ δηαπξαγκάηεπζεο ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο.
Λήμε ηεο πεξηφδνπ άζθεζεο ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο θαη ηεο πεξηφδνπ ππνβνιήο
αηηήζεσλ Γηθαηψκαηνο Πξνεγγξαθήο.
Απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ παξαρψξεζε ηπρφλ κε αζθεζέλησλ
Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο
Ζκεξνκελία έθδνζεο ησλ Νέσλ Μεηνρψλ ΓΠ

Δληφο νθηψ (8) Δξγάζηκσλ Ζκεξψλ απφ ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία Άζθεζεο ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο, ε Σξάπεδα
ζα ππνβάιεη ηηο απαξαίηεηεο αηηήζεηο ζηα δχν Υξεκαηηζηήξηα (ΥΑΚ θαη ΥΑ) γηα ηελ εηζαγσγή ησλ Νέσλ Μεηνρψλ. Ζ
εκεξνκελία έλαξμεο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ Νέσλ Μεηνρψλ ΓΠ ζα αλαθνηλσζεί ζην ΥΑΚ θαη ΥΑ θαη ζα είλαη εληφο
πέληε (5) Δξγάζηκσλ Ζκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο εηζαγσγήο ησλ Νέσλ Μεηνρψλ ΓΠ απφ ηα δχν
Υξεκαηηζηήξηα.
Οη Δπηζηνιέο Παξαρψξεζεο γηα ηηο Νέεο Μεηνρέο ΓΠ ζα ζηαινχλ ζηνπο κεηφρνπο κέρξη ηηο 11 Ηνπιίνπ 2012.
Αθνχ ιεθζεί ε έγθξηζε γηα εηζαγσγή ησλ Νέσλ Μεηνρψλ ΓΠ απφ ην ΥΑΚ θαη ΥΑ, νη κεηνρέο απηέο ζα πηζησζνχλ ζηηο
κεξίδεο επελδπηή ησλ αηηεηψλ πνπ δηαηεξνχλ ζην Κεληξηθφ Απνζεηήξην/Μεηξψν ηνπ ΥΑΚ θαη ζην ΑΣ ηνπ ΥΑ. Ζ
πίζησζε ησλ Νέσλ Μεηνρψλ ΓΠ αλακέλεηαη λα θαηαρσξεζεί ηελ εξγάζηκε κέξα πνπ πξνεγείηαη ηεο εηζαγσγήο ησλ
Νέσλ Μεηνρψλ ΓΠ ζηα δχν ρξεκαηηζηήξηα.
εκεηψλεηαη φηη ην ρξνλνδηάγξακκα εμαξηάηαη θαη απφ αζηάζκεηνπο παξάγνληεο θαη ελδέρεηαη λα κεηαβιεζεί κε
αλαθνίλσζε ζην ΥΑΚ θαη ΥΑ ή/θαη κέζσ ηνπ ηχπνπ ή/θαη κε έθδνζε ζπκπιεξσκαηηθνχ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ εάλ απηφ
ζεσξεζεί αλαγθαίν δπλάκεη νπνηαζδήπνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. ε πεξίπησζε έθδνζεο ζπκπιεξσκαηηθνχ
ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ, ζα ρξεηαζηεί επηπιένλ έγθξηζε απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο.
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5.2

Γεληθά ηνηρεία Έθδνζεο Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο

Δθδφηεο:

Cyprus Popular Bank Public Co Ltd («Σξάπεδα», «CPB», «Δηαηξεία»).

Έθδνζε Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο

Έθδνζε Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο (Rights), πνπ πξνζθέξνληαη δσξεάλ ζηνπο

(«ΓΠ», «Rights»):

κεηφρνπο ηεο Cyprus Popular Bank Public Co Ltd πνπ ζα είλαη εγγεγξακκέλνη, ζην
Κεληξηθφ Απνζεηήξην/Μεηξψν ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ («ΥΑΚ») ή ζην
χζηεκα Άπισλ Σίηισλ («ΑΣ») ηεο Διιεληθά Υξεκαηηζηήξηα Α.Δ. («ΔΥΑΔ»), ζηηο
30 Μαΐνπ 2012 (Ζκεξνκελία Αξρείνπ ΓΠ / Record Date Rights).
Σα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο ζα εθδνζνχλ θαη ζα παξαρσξεζνχλ ζηνπο Μεηφρνπο
ζε αλαινγία έλα (1) Γηθαίσκα Πξνηίκεζεο γηα θάζε κία (1) ζπλήζε κεηνρή πνπ ζα
θαηέρνπλ θαηά ηελ Ζκεξνκελία Αξρείνπ ΓΠ. Ζ εκεξνκελία απνθνπήο ηνπ
Γηθαηψκαηνο Πξνηίκεζεο (ex-rights date) είλαη ε 28

ε

Μαΐνπ 2012. Γειαδή

δηθαίσκα ζηε δσξεάλ παξαρψξεζε Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο ζα έρνπλ ηα
πξφζσπα πνπ ζα απνθηήζνπλ κεηνρέο ηεο Cyprus Popular Bank Public Co Ltd
κέρξη θαη ηηο 25 Μαΐνπ 2012 (last cum date).
εκεηψλεηαη φηη ε άζθεζε ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο δελ απνθιείεη ηελ άζθεζε
ηνπ Γηθαηψκαηνο Πξνεγγξαθήο, ην νπνίν δχλαηαη λα αζθείηαη παξάιιεια κε ην
Γηθαίσκα Πξνηίκεζεο γηα ηελ απφθηεζε πξφζζεησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο, ηα
νπνία ηπρφλ παξακέλνπλ αδηάζεηα θαηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ άζθεζεο ησλ
Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο.
Ζ άζθεζε Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο δελ ζα κπνξεί λα δηελεξγείηαη απφ θαηνίθνπο
νπνηαζδήπνηε ρψξαο ζηελ νπνία ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο απηήο, ε δηελέξγεηα
ηεο

πξνζθνξάο

είλαη

παξάλνκε

ή

απνηειεί

παξαβίαζε

νπνηαζδήπνηε

εθαξκνζηέαο λνκνζεζίαο, θαλφλα ή θαλνληζκνχ (Δμαηξνχκελεο Υψξεο) (π.ρ.
Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, Καλαδάο, Απζηξαιία, Νφηηνο Αθξηθή, Ηαπσλία).
Αλαινγία Άζθεζεο ΓΠ ζε Νέεο

Κάζε έμη (6) Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο πνπ ζα αζθνχληαη κε ζπλνιηθή ηηκή άζθεζεο

Μεηνρέο ΓΠ:

€6,70 ζα κεηαηξέπνληαη ζε εμήληα επηά (67) πιήξσο πιεξσζείζεο λέεο κεηνρέο
ηεο Σξάπεδαο. Σα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο θαη νη Νέεο Μεηνρέο ΓΠ ζα εηζαρζνχλ
ζην ΥΑΚ θαη ΥΑ, λννπκέλνπ φηη ιεθζεί ε ζρεηηθή έγθξηζε απφ ην ΥΑΚ θαη ΥΑ.
Καηά ηελ άζθεζε ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο θαη έθδνζε λέσλ κεηνρψλ
θιαζκαηηθά ππφινηπα ζα αγλννχληαη.

Μέγεζνο έθδνζεο:

Έθδνζε Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο κέρξη ην πνζφ ησλ €1,8 δηζ..

Γηθαίσκα Πξνεγγξαθήο:

Γηθαίσκα Πξνεγγξαθήο ζηα κε αζθεζέληα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο ζα έρνπλ νη
Γηθαηνχρνη Μέηνρνη θαη ηα πξφζσπα πνπ ζα απνθηήζνπλ Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο
θαηά ηελ δηαπξαγκάηεπζή ηνπο ζην ΥΑΚ θαη ζην ΥΑ κέρξη ηελ Ζκεξνκελία
Αξρείνπ ΓΠ. Δπίζεο, Γηθαίσκα Πξνεγγξαθήο ζα έρνπλ θαη ελδηαθεξφκελνη
επελδπηέο νη νπνίνη δελ ζα είλαη θάηνρνη νπνηνπδήπνηε αξηζκνχ Γηθαησκάησλ
Πξνηίκεζεο. Ζ απνδνρή αηηήζεσλ γηα πνζά πέξαλ ησλ €100.000.000 ελαπφθεηηαη
ζηελ θξίζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Σν Γηθαίσκα Πξνεγγξαθήο ζα αζθείηαη
παξάιιεια κε ηελ άζθεζε ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο
πξνζεζκίαο άζθεζεο ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία
πνπ πξνβιέπεηαη θαησηέξσ ζηελ Δλφηεηα 5.7.
Γηθαίσκα Πξνεγγξαθήο δελ ζα έρνπλ θάηνηθνη νπνηαζδήπνηε ρψξαο ζηελ νπνία
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ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο απηήο, ε δηελέξγεηα ηεο πξνζθνξάο είλαη παξάλνκε ή
απνηειεί

παξαβίαζε

θαλνληζκνχ

νπνηαζδήπνηε

(Δμαηξνχκελεο

Υψξεο)

εθαξκνζηέαο
(π.ρ.

λνκνζεζίαο,

Ζλσκέλεο

Πνιηηείεο,

θαλφλα

ή

Καλαδάο,

Απζηξαιία, Νφηηνο Αθξηθή, Ηαπσλία).
Γηάζεζε ηπρφλ αδηάζεησλ

Δάλ ν αξηζκφο ησλ αδηάζεησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο δελ επαξθεί γηα ηελ

Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο:

πιήξε ηθαλνπνίεζε ηεο δήηεζεο πνπ ζα έρεη εθδειψζεη θάζε αηηεηήο, ζχκθσλα κε
ηελ έγγξαθε δήισζε πνπ ζα έρεη ππνβιεζεί γηα ηελ άζθεζε ηνπ Γηθαηψκαηνο
Πξνεγγξαθήο, απηά ηα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο ζα θαηαλεκεζνχλ αλαινγηθά κε
βάζε ηε δήηεζε πνπ ζα έρεη εθδεισζεί ή/θαη ζα αλαιεθζνχλ απφ ηελ Κππξηαθή
Γεκνθξαηία δπλάκεη ησλ φξσλ ηνπ Γηαηάγκαηνο.

Δγθεθξηκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην:

Καηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ ην εγθεθξηκέλν κεηνρηθφ
θεθάιαην

ηεο

Σξάπεδαο

αλέξρεηαη

ζε

€2.465.000.000,00

δηαηξεκέλν

ζε

24.650.000.000 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,10 ε θάζε κία.
Δθδνκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην:

Καηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ ην εθδνκέλν κεηνρηθφ
θεθάιαην

ηεο

Σξάπεδαο

αλέξρεηαη

ζε

€161.111.055,80

δηαηξεκέλν

ζε

1.611.110.558 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,10 ε θάζε κία.
Σηκή Άζθεζεο ΓΠ αλά λέα κεηνρή:

€0,10, ζχκθσλα θαη κε ην άξζξν 5(1) ηνπ Γηαηάγκαηνο

Μεξηθή άζθεζε ΓΠ / Γηάζεζε ΓΠ /

Οη θάηνρνη Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο κπνξνχλ λα αζθήζνπλ κέξνο ή ην ζχλνιν

Αγνξά επηπξφζζεησλ ΓΠ:

ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο πνπ θαηέρνπλ. ζα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο νη
θάηνρνη δελ πξνηίζεληαη λα ηα αζθήζνπλ, κπνξνχλ λα ηα δηαζέζνπλ ζηε
ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά (ΥΑΚ θαη ΥΑ) εμαζθαιίδνληαο ηελ ηξέρνπζα ηηκή
δηαπξαγκάηεπζεο. Οη θάηνρνη Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο, θαζψο θαη ην ινηπφ
επελδπηηθφ θνηλφ, κπνξνχλ επίζεο λα αγνξάζνπλ επηπξφζζεηα Γηθαηψκαηα
Πξνηίκεζεο απφ ηε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά (ΥΑΚ θαη ΥΑ).

ξνη πιεξσκήο:

Ζ Σηκή Άζθεζεο είλαη πιεξσηέα εμ νινθιήξνπ θαηά ηελ άζθεζε ησλ Γηθαησκάησλ
Πξνηίκεζεο.

Σαμηλφκεζε ησλ λέσλ κεηνρψλ πνπ

Οη Νέεο Μεηνρέο ΓΠ πνπ ζα πξνθχςνπλ θαη ζα παξαρσξεζνχλ ζα έρνπλ ηα ίδηα

ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ άζθεζε ησλ

δηθαηψκαηα (rank pari passu) κε ηηο πθηζηάκελεο κεηνρέο γηα φινπο ηνπο ζθνπνχο.

ΓΠ:
Δηζαγσγή θαη Γηαπξαγκάηεπζε:

Σα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο ζα εηζαρζνχλ θαη ζα δηαπξαγκαηεχνληαη ζην ΥΑΚ θαη
ΥΑ κεηά απφ ηελ έθδνζε έγθξηζεο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο.

Αλαδνρή Έθδνζεο Γηθαησκάησλ

H έθδνζε ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο είλαη πιήξσο εμαζθαιηζκέλε απφ ηελ

Πξνηίκεζεο:

Κππξηαθή Γεκνθξαηία. Οη ζεκαληηθνί φξνη ηεο αλαδνρήο πεξηιακβάλνληαη ζηελ
Δλφηεηα 1.18.3
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Γηεπζπληέο Έθδνζεο:

Marfin CLR (Financial Services) Ltd (Κχπξνο)
Marfin CLR House, Λεσθφξνο Βχξσλνο 26, 1096 Λεπθσζία
Δπελδπηηθή Σξάπεδα Διιάδνο Α.Δ. (Διιάδα)
Κεθηζίαο 24Β, Μαξνχζη 15125, Αζήλα

Αλάδνρνο Τπεχζπλνο χληαμεο

Marfin CLR (Financial Services) Ltd

Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ:
Αλάδνρνο Τπεχζπλνο Δίζπξαμεο:

Cyprus Popular Bank Public Co Ltd

Ζ απφθαζε γηα πηζαλή επέλδπζε ζε Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο θαη σο εθ ηνχηνπ ζε κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο πνπ ζα
πξνθχςνπλ απφ ηελ άζθεζε ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο ππφθεηηαη ζε κία ζεηξά θηλδχλσλ νη νπνίνη πεξηγξάθνληαη ζηελ
Δλφηεηα 2 ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ. Ο επελδπηήο νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε ην ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
πεξηέρνληαη ζην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν. Δπηπξφζζεηα, νη θίλδπλνη θαη αβεβαηφηεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ Δλφηεηα 2
κπνξεί λα κελ είλαη νη κφλνη πνπ ελδερνκέλσο λα αληηκεησπίζεη ν κηινο. Πξφζζεηνη θίλδπλνη θαη αβεβαηφηεηεο πνπ επί ηνπ
παξφληνο δελ είλαη γλσζηνί, ή πνπ ζεσξνχληαη επνπζηψδεηο, κπνξεί λα επηδξάζνπλ δπζκελψο ζηηο επηρεηξεκαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ.
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5.3
5.3.1

ξνη Πξνζθνξάο Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο
Έθδνζε θαη Γσξεάλ Παξαρψξεζε Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο

χκθσλα κε ηελ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Σξάπεδαο πνπ ιήθζεθε ζηηο 16 Μαΐνπ 2012, ε Σξάπεδα ζα
πξνβεί ζε έθδνζε θαη παξαρψξεζε λέσλ κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο ππέξ ησλ παιαηψλ κεηφρσλ ηεο, κέζσ έθδνζεο
Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο. Σα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο ζα εθδνζνχλ θαη ζα παξαρσξεζνχλ δσξεάλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο
Σξάπεδαο πνπ ζα είλαη εγγεγξακκέλνη, ηφζν ζην Κεληξηθφ Απνζεηήξην/Μεηξψν ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ φζν θαη
ζην χζηεκα Άπισλ Σίηισλ («ΑΣ») ηεο Διιεληθά Υξεκαηηζηήξηα Α.Δ. («ΔΥΑΔ»), ζηηο 30 Μαΐνπ 2012 (Ζκεξνκελία
Αξρείνπ ΓΠ/ Record Date Rights, ζε αλαινγία έλα (1) Γηθαίσκα Πξνηίκεζεο γηα θάζε κία (1) ζπλήζε κεηνρή. Ζ εκεξνκελία
απνθνπήο ηνπ Γηθαηψκαηνο Πξνηίκεζεο (ex-rights date) είλαη ε 28

ε

Μαΐνπ 2012. Γειαδή δηθαίσκα ζηε δσξεάλ

παξαρψξεζε Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο ζα έρνπλ ηα πξφζσπα πνπ ζα απνθηήζνπλ κεηνρέο ηεο Cyprus Popular Bank
Public Co Ltd κέρξη θαη ηηο 25 Μαΐνπ 2012 (last cum date).
Ζ έθδνζε ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο είλαη πιήξσο εμαζθαιηζκέλε απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία. Οη ζεκαληηθνί φξνη
ηεο αλαδνρήο πεξηιακβάλνληαη ζηελ Δλφηεηα 5.3.2.
Ζ άζθεζε ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο δελ απνθιείεη ηελ άζθεζε ηνπ Γηθαηψκαηνο Πξνεγγξαθήο, ην νπνίν δχλαηαη λα
αζθείηαη παξάιιεια κε ην Γηθαίσκα Πξνηίκεζεο γηα ηελ απφθηεζε πξφζζεησλ αδηάζεησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο, ηα
νπνία ηπρφλ παξακέλνπλ αδηάζεηα θαηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ άζθεζεο ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο, φπσο πεξηγξάθεηαη
ζηελ Δλφηεηα 5.7.
Κάζε έμη (6) Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο πνπ ζα αζθνχληαη κε ζπλνιηθή ηηκή άζθεζεο €6,70 ζα κεηαηξέπνληαη ζε εμήληα επηά
(67) πιήξσο πιεξσζείζεο λέεο κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο. Οη Νέεο Μεηνρέο ΓΠ ζα εηζαρζνχλ ζην ΥΑΚ θαη ΥΑ, λννπκέλνπ φηη
έρεη ιεθζεί ε ζρεηηθή έγθξηζε απφ ην ΥΑΚ θαη ΥΑ. Καηά ηελ άζθεζε ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο θιαζκαηηθά ππφινηπα
ζα αγλννχληαη.
Γηθαίσκα Πξνεγγξαθήο ζηα κε αζθεζέληα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο ζα έρνπλ νη Γηθαηνχρνη Μέηνρνη θαη ηα πξφζσπα πνπ ζα
απνθηήζνπλ δηθαηψκαηα πξνηίκεζεο θαηά ηελ δηαπξαγκάηεπζή ηνπο ζην ΥΑΚ θαη ζην ΥΑ. Δπίζεο, Γηθαίσκα Πξνεγγξαθήο
ζα έρνπλ θαη ελδηαθεξφκελνη επελδπηέο νη νπνίνη δελ ζα είλαη θάηνρνη νπνηνπδήπνηε αξηζκνχ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο. Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βιέπε Δλφηεηα 5.7.
ε πεξίπησζε πνπ κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ άζθεζεο ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο θαη ηθαλνπνίεζεο ηνπ Γηθαηψκαηνο
Πξνεγγξαθήο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο, παξακείλνπλ κε αζθεζέληα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο, ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην, θαηά ηε δηαθξηηηθή επρέξεηά ηνπ, ζα πξνβεί ζηε δηάζεζή ηνπο πξνο φθεινο ηεο Σξάπεδαο, κέρξη ηηο 30 Ηνπλίνπ
2012, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ζηελ ίδηα ηηκή πνπ δηελεξγείηαη ε πξνζθνξά.
Ζ παξνχζα έθδνζε θαη παξαρψξεζε Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο αθνξά λένπο ηίηινπο θαη δελ αθνξά νπνηαδήπνηε δηάζεζε
πθηζηάκελσλ ηίηισλ.
Οη θάηνρνη Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο πνπ δε ζα αζθήζνπλ ηα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο εκπξφζεζκα θαη κε βάζε ηε ζρεηηθή
δηαδηθαζία δε ζα ιάβνπλ θακία απνδεκίσζε.
To Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλαβνιήο ή αθχξσζεο ηεο έθδνζεο αλ θξηζεί πσο ζπληξέρνπλ νη ιφγνη γηα
ηέηνηα ελέξγεηα, κέζσ έθδνζεο αλαθνίλσζεο ή θαηάξηηζεο ζπκπιεξσκαηηθνχ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ.
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5.3.2

Αλαδνρή Έθδνζεο Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο

Ζ έθδνζε ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο είλαη πιήξσο εμαζθαιηζκέλε απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία, φπσο πξνβιέπεηαη
απφ ην Γηάηαγκα. εκεηψλεηαη πσο ε έγθξηζε ησλ φξσλ ηνπ Γηαηάγκαηνο ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο. Οη ζεκαληηθνί φξνη ηεο αλαδνρήο είλαη νη αθφινπζνη:


Ζ Κππξηαθή Γεκνθξαηία αλαιακβάλεη ηελ εμ‟ νινθιήξνπ αλαδνρή ηεο έθδνζεο ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο εθφζνλ
κέρξη ηελ 25ε Μαΐνπ 2012 δεκνζηεπηεί ην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν ηεο Σξάπεδαο. Ννείηαη πσο ν

φξνο απηφ έρεη

ηθαλνπνηεζεί κε ηελ έγθξηζε ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ.


Ζ αλαδνρή θαιχπηεη φιεο ηηο κεηνρέο ηεο έθδνζεο Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο. Ζ Κππξηαθή Γεκνθξαηία ζα αζθήζεη φια
ηα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο πνπ δελ ζα αζθεζνχλ κέζσ (α) άζθεζεο Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο θαηά ηελ πεξίνδν
άζθεζεο πεξηιακβαλνκέλσλ αηηήζεσλ Πξνεγγξαθήο (β) άζθεζεο Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο

πνπ δελ ζα έρνπλ

αζθεζεί απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπο θαηά ηελ πεξίνδν άζθεζεο θαη ζα δηαηεζνχλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.


Ζ Κππξηαθή Γεκνθξαηία ζα αζθήζεη ηα αδηάζεηα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο ζηελ ηηκή άζθεζεο ηεο έθδνζεο ήηνη €0,10
αλά κεηνρή. Ζ ηηκή απηή πξνβιέπεηαη απφ ην Γηάηαγκα.



Σα αδηάζεηα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο ζα θαιπθζνχλ απφ ηε Γεκνθξαηία κε ηελ παξνρή θπβεξλεηηθψλ ρξενγξάθσλ
δηάξθεηαο ελφο έηνπο, ηα νπνία αλαλεψλνληαη απηφκαηα θαηά ηε ιήμε ηνπο.



Ζ ακνηβή εμαζθάιηζεο αλέξρεηαη ζε πνζφ 2% επί ηνπ πνζνχ έθδνζεο ησλ €1.799.073.456,43 ήηνη €36 εθ..



ιεο νη Νέεο Μεηνρέο ΓΠ ζα εθδνζνχλ ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2012.

Πεξηζζφηεξεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο παξαηίζεληαη ζηελ Δλφηεηα 7 ("Κξαηηθή ηήξημε").

5.3.3

Υξφλνο Πξνζθνξάο Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο

Σα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο ζα πξνζθεξζνχλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο Σξάπεδαο πνπ ζα είλαη εγγεγξακκέλνη, ηφζν ζην Κεληξηθφ
Απνζεηήξην/Μεηξψν ηνπ ΥΑΚ φζν θαη ζην ΑΣ ηεο ΔΥΑΔ, ζηηο 30 Μαΐνπ 2012 (Ζκεξνκελία Αξρείνπ ΓΠ – Record Date Rights).
Ζ κεηνρή ζα δηαπξαγκαηεχεηαη ρσξίο ην δηθαίσκα απφθηεζεο δσξεάλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο (ex-rights) απφ ηηο 28 Μαΐνπ
2012.
Γειαδή δηθαίσκα ζηε δσξεάλ παξαρψξεζε Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο ζα έρνπλ ηα πξφζσπα πνπ ζα απνθηήζνπλ κεηνρέο
ηεο Σξάπεδαο κέρξη θαη ηηο 25 Μαΐνπ 2012 (last cum date).
Απαγνξεχεηαη ε άζθεζε ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο απφ επελδπηέο Δμαηξνπκέλσλ Υσξψλ. ε πεξίπησζε πνπ νη
επελδπηέο απηνί αζθήζνπλ Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο θαη απηφ γίλεη αληηιεπηφ, ε Σξάπεδα ζα αθπξψζεη ηελ ελ ιφγσ άζθεζε
θαη ζα επηζηξέςεη άηνθα ηα θαηαβιεζέληα πνζά ζηνλ επελδπηή.
Οη θάηνρνη Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο πνπ δε ζα αζθήζνπλ ηα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο εκπξφζεζκα θαη κε βάζε ηε ζρεηηθή
δηαδηθαζία δε ζα ιάβνπλ θακία απνδεκίσζε.

5.3.4

Αλαθνίλσζε Πξνζθνξάο

Ζ Σξάπεδα ζα αλαθνηλψζεη ηελ πξνζθνξά ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο κε αλαθνίλσζε ζην ΥΑΚ θαη ΥΑ θαη κέζσ ηνπ
ηχπνπ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.

5.3.5

Σηκή Άζθεζεο ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο

Ζ ζπλνιηθή ηηκή άζθεζεο θαζνξίζηεθε ζην πνζφ ησλ εμήληα επηά επξψ (€67) γηα θάζε έμη (6) Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο ηα
νπνία ζα κεηαηξέπνληαη ζε εμήληα επηά (67) πιήξσο πιεξσζείζεο λέεο κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο. Καηά ηελ άζθεζε ησλ
Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο θιαζκαηηθά ππφινηπα κεηνρψλ ζα αγλννχληαη.
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Σα παξαδείγκαηα πνπ δίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο νδεγφο φζνλ αθνξά ηελ
αθξηβή δηαδηθαζία:

(1)

ΑΡΗΘΜΟ

ΑΡΗΘΜΟ ΓΠ ΠΟΤ

ΤΦΗΣΑΜΔΝΧΝ

ΑΝΑΛΟΓΟΤΝ ΣΟ

ΜΔΣΟΥΧΝ

ΜΔΣΟΥΟ

600

600

600

6.700

€0,10

€670

612

612

612

6.834

€0,10

€680

3.000

3.000

3.000

33.500

€0,10

€3.350

ΑΡΗΘΜΟ ΓΠ ΠΟΤ
ΘΑ ΑΚΖΘΟΤΝ

ΝΔΔ ΜΔΣΟΥΔ ΓΠ

ΚΟΣΟ ΑΚΖΖ

ΠΟΤ ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ (1) ΑΝΑ ΝΔΑ ΜΔΣΟΥΖ

ΤΝΟΛΗΚΟ
ΠΟΟ
ΠΛΖΡΧΣΔΟ

Αξηζκφο πθηζηάκελσλ κεηνρψλ δηαηξνχκελνο κε ην 6/67.

Ζ ηηκή άζθεζεο ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο θαζνξίζηεθε κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Σξάπεδαο,
εκεξνκελίαο 16 Μαΐνπ 2012.

5.3.6

ξνη Πιεξσκήο

Σν πιεξσηέν πνζφ (αξηζκφο κεηνρψλ Υ ηηκή άζθεζεο) είλαη πιεξσηέν εμ νινθιήξνπ θαηά ηελ άζθεζε ησλ Γηθαησκάησλ
Πξνηίκεζεο φπσο αλαθέξεηαη ζηηο Δλφηεηεο 5.4.1 θαη 5.4.2, δηαθνξεηηθά ε πξνζθνξά ζα ζεσξείηαη φηη δελ έρεη γίλεη
απνδεθηή απφ ηνλ θάηνρν θαη ηα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο ζα ζεσξνχληαη κε αζθεζέληα θαη ζα παξακείλνπλ ζηελ
δηθαηνδνζία ηεο Σξάπεδαο.

5.3.7

Παξάιιειε Γηαπξαγκάηεπζε ζην ΥΑΚ θαη ΥΑ

Σα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο γηα ηελ απφθηεζε λέσλ κεηνρψλ ζα είλαη κεηαβηβάζηκα θαη ζα δηαπξαγκαηεχνληαη παξάιιεια
ζην ΥΑΚ θαη ζην ΥΑ.
ε

Ζ δηαπξαγκάηεπζε ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο ζην ΥΑΚ θαη ζην ΥΑ ζα αξρίζεη ηελ 15 Ηνπλίνπ 2012 θαη ζα δηαξθέζεη
κέρξη θαη ηηο 22 Ηνπλίνπ 2012. Απφ ηελ εκέξα απνθνπήο ηνπ Γηθαηψκαηνο Πξνηίκεζεο (ex-rights), δειαδή απφ ηηο 28 Μαΐνπ
2012, νη κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο ζα δηαπξαγκαηεχνληαη ζην ΥΑΚ θαη ΥΑ ρσξίο ην δηθαίσκα πξνηίκεζεο ζηελ παξνχζα
αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.
Γηαπξαγκάηεπζε ζην ΥΑΚ
Μεηά ηελ εηζαγσγή ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο ζην ΥΑΚ, απηά ζα είλαη κεηαβηβάζηκα εμνινθιήξνπ ή κεξηθψο κε ην
άλνηγκα δήισζεο ρξήζεο κε ρεηξηζηή / ζεκαηνθχιαθα θαη δίλνληαο πξφζβαζε ζηηο αμίεο απηέο ζε ζπγθεθξηκέλν ρεηξηζηή /
ζεκαηνθχιαθα ηνπ ΥΑΚ. Δάλ ν θάηνρνο έρεη ήδε δήισζε ρξήζεο κε ζπγθεθξηκέλν ρεηξηζηή / ζεκαηνθχιαθα ηφηε δελ είλαη
απαξαίηεην ην άλνηγκα λέαο δήισζεο ρξήζεο εθφζνλ δνζεί πξφζβαζε ζην ζπγθεθξηκέλν ρεηξηζηή / ζεκαηνθχιαθα γηα
κεηαβίβαζε κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο ηνπο. Γηα λα πξνβεί ν ρεηξηζηήο / ζεκαηνθχιαθαο ζε
δήισζε ρξήζεο ζα πξέπεη λα ππάξρεη ήδε κεξίδα επελδπηή. Κάζε κεηαβίβαζε ζα θαηαρσξείηαη ζην Κεληξηθφ Μεηξψν θαη
ηα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο ζα εγγξάθνληαη ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ ηελ ηξίηε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ θαηάξηηζε ησλ
ζπλαιιαγψλ.
Γηαπξαγκάηεπζε ζην ΥΑ
Σα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο ησλ δηθαηνχρσλ πνπ ζα έρνπλ θαηαρσξεκέλεο ηηο κεηνρέο ηνπο ζην ΑΣ ηεο ΔΥΑΔ ζα
ηεξνχληαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ΑΣ θαη ζα δηαπξαγκαηεχνληαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ΥΑ.
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5.3.8

Μεηαθνξέο Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο απφ ην Κεληξηθφ Απνζεηήξην/Μεηξψν ηνπ ΥΑΚ ζην ΑΣ ηεο
Διιεληθά Υξεκαηηζηήξηα Α.Δ. («ΔΥΑΔ»)

Αλ ηα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο πξνθχπηνπλ απφ κεηνρέο θαηαρσξεκέλεο ζην Κεληξηθφ Απνζεηήξην/Μεηξψν ηνπ ΥΑΚ θαη ν
κέηνρνο επηζπκεί λα ηα πσιήζεη κέζσ ηνπ ΥΑ, ζα πξέπεη:


Να είλαη εγγεγξακκέλνο επελδπηήο ζην ΥΑ, δειαδή λα έρεη Μεξίδα Δπελδπηή ζην ΑΣ, θαη λα έρεη νξίζεη ρεηξηζηή ηνπ
Λνγαξηαζκνχ ηνπ, θαη



Να δεηήζεη απφ ηνλ ρεηξηζηή ηνπ Λνγαξηαζκνχ ηνπ ζην ΥΑΚ φπνπ είλαη θαηαρσξεκέλα ηα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο, λα
ηα κεηαθέξεη. ε πεξίπησζε πνπ ηα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο είλαη θαηαρσξεκέλα ζηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ ηεο Μεξίδαο
ηνπ, ν επελδπηήο ζα ζπκπιεξψζεη ζρεηηθή αίηεζε κεηαθνξάο θαη ζα ηελ ππνβάιεη απεπζείαο ζην ΥΑΚ ην νπνίν ζα
πξνβεί ζηηο αληίζηνηρεο θηλήζεηο.

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε κεηαθνξά Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο δελ ζα είλαη δπλαηή κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πεξηφδνπ
δηαπξαγκάηεπζεο.

5.3.9

Μεηαθνξέο Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο απφ ην ΑΣ ηεο ΔΥΑΔ ζην Κεληξηθφ Απνζεηήξην/Μεηξψν ηνπ ΥΑΚ

Αλ ηα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο πξνθχπηνπλ απφ κεηνρέο θαηαρσξεκέλεο ζην ΑΣ θαη ν κέηνρνο επηζπκεί λα ηα πσιήζεη
κέζσ ηνπ ΥΑΚ, ζα πξέπεη:


Να είλαη εγγεγξακκέλνο επελδπηήο ζην ΥΑΚ, δειαδή λα έρεη Μεξίδα Δπελδπηή ζην Κεληξηθφ Απνζεηήξην/Μεηξψν ηνπ
ΥΑΚ θαη λα έρεη νξίζεη ρεηξηζηή ηνπ Λνγαξηαζκνχ ηνπ, θαη



Να δεηήζεη απφ ηνλ ρεηξηζηή ηνπ Λνγαξηαζκνχ ηνπ ΑΣ φπνπ είλαη θαηαρσξεκέλα ηα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο, λα ηα
κεηαθέξεη. ε πεξίπησζε πνπ ηα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο είλαη θαηαρσξεκέλα ζηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ ηεο Μεξίδαο
Δπελδπηή ζην ΑΣ, ν επελδπηήο ζα ππνβάιεη αίηεζε κεηαθνξάο απεπζείαο ζηελ ΔΥΑΔ ε νπνία ζα εθηειέζεη ηηο
αληίζηνηρεο θηλήζεηο.

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε κεηαθνξά Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο δελ ζα είλαη δπλαηή κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πεξηφδνπ
δηαπξαγκάηεπζεο.

5.4

Γηαδηθαζία άζθεζεο Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο

Αλάδνρνο ππεχζπλνο είζπξαμεο ηεο αμίαο ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο πνπ ζα αζθεζνχλ είλαη ε Cyprus Popular Bank
Public Co Ltd.
Απαγνξεχεηαη ε άζθεζε ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο απφ επελδπηέο Δμαηξνπκέλσλ Υσξψλ. ε πεξίπησζε πνπ νη
επελδπηέο απηνί αζθήζνπλ Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο θαη απηφ γίλεη αληηιεπηφ, ε Σξάπεδα ζα αθπξψζεη ηελ ελ ιφγσ άζθεζε
θαη ζα επηζηξέςεη άηνθα ηα θαηαβιεζέληα πνζά ζηνλ επελδπηή.

5.4.1

Γηαδηθαζία άζθεζεο γηα κεηφρνπο εγγεγξακκέλνπο ζην Κεληξηθφ Απνζεηήξην/Μεηξψν ηνπ ΥΑΚ

Ζ πεξίνδνο άζθεζεο ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο γηα κεηφρνπο εγγεγξακκέλνπο ζην Κεληξηθφ Απνζεηήξην/Μεηξψν ηνπ
ε

ε

ΥΑΚ νξίδεηαη απφ ηελ 15 Ηνπλίνπ 2012 κέρξη ηηο 29 Ηνπλίνπ 2012. Ζ ηειεπηαία εκεξνκελία άζθεζεο είλαη ε 29 Ηνπλίνπ
2012.
Οη Δλεκεξσηηθέο Δπηζηνιέο ΓΠ ζα ηαρπδξνκεζνχλ ζηηο 7 Ηνπλίνπ 2012.
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Κάηνρνη Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο πνπ ζα απνθηήζνπλ ηα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο θαηά ηε δηαπξαγκάηεπζή ηνπο ζην ΥΑΚ
ζα πξέπεη θαηά ηελ πεξίνδν άζθεζεο ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο λα απεπζπλζνχλ ζηελ Cyprus Popular Bank Public Co
Ltd ζηελ Κχπξν ή ζηελ Marfin Δγλαηία Σξάπεδα ζηελ Διιάδα έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ λα αζθήζνπλ ηα Γηθαηψκαηα
Πξνηίκεζήο ηνπο. Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο πνπ ζα απνθηεζνχλ θαηά ηε δηαπξαγκάηεπζή ηνπο ζην ΥΑΚ ζα κπνξνχλ λα
αζθεζνχλ ηελ πέκπηε εξγάζηκε κέξα κεηά ηελ εκεξνκελία απφθηεζήο ηνπο.
Γηα λα αζθήζνπλ ην δηθαίσκά ηνπο, νη θάηνρνη Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ θαη λα ππνγξάςνπλ
ηε ζρεηηθή αίηεζε δειψλνληαο ηνλ αξηζκφ κεηνρψλ γηα ηηο νπνίεο αζθείηαη ην Γηθαίσκα Πξνηίκεζεο θαη λα ηελ παξαδψζνπλ
ζε νπνηνδήπνηε θαηάζηεκα ηεο Cyprus Popular Bank Public Co Ltd. Ζ θαηαβνιή ηνπ ηηκήκαηνο άζθεζεο δχλαηαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί ζε νπνηνδήπνηε θαηάζηεκα ηεο Σξάπεδαο, ζηελ Κχπξν θαη ηελ Διιάδα.
Άζθεζε ΓΠ ζε θαηαζηήκαηα ηεο Cyprus Popular Bank Public Co Ltd
Ζ αίηεζε εγγξαθήο ζα πξέπεη λα παξαδίδεηαη θαηά ηηο Δξγάζηκεο Ζκέξεο θαη ψξεο ζην δίθηπν θαηαζηεκάησλ ηεο Cyprus
Popular Bank Public Co Ltd θαη ζε θάζε πεξίπησζε εληφο ηεο πεξηφδνπ άζθεζεο (Γεπηέξα κέρξη Παξαζθεπή 8:30 - 13:30).
Σαπηφρξνλα ζα θαηαβάιιεηαη ε αμία ησλ λέσλ κεηνρψλ γηα ηηο νπνίεο έρνπλ δηθαίσκα θαη επηζπκνχλ λα εγγξαθνχλ, κε έλαλ
απφ ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο:


Δπηηαγή νπνηαζδήπνηε ηξάπεδαο ή ΠΗ ζε δηαηαγή «Cyprus Popular Bank Public Co Ltd».



Σξαπεδηθή επηηαγή (banker‟s draft) ζε δηαηαγή «Cyprus Popular Bank Public Co Ltd».



Οδεγία ρξέσζεο ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ πνπ δηαηεξεί ν Αηηεηήο κε ηε Λατθή Σξάπεδα.



Μεηξεηά.

Άζθεζε ΓΠ ζε θαηαζηήκαηα ηεο Marfin Δγλαηία Σξάπεδα
Ζ αίηεζε εγγξαθήο ζα πξέπεη λα παξαδίδεηαη θαηά ηηο Δξγάζηκεο Ζκέξεο θαη ψξεο ζην δίθηπν θαηαζηεκάησλ ηεο Marfin
Egnantia Σξάπεδα θαη ζε θάζε πεξίπησζε εληφο ηεο πεξηφδνπ άζθεζεο (Γεπηέξα κέρξη Πέκπηε

8:00 - 14:30 θαη

Παξαζθεπή 8:00-14:00). Σαπηφρξνλα ζα θαηαβάιιεηαη ε αμία ησλ λέσλ κεηνρψλ γηα ηηο νπνίεο έρνπλ δηθαίσκα θαη
επηζπκνχλ λα εγγξαθνχλ, κε έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο:


Σξαπεδηθή επηηαγή (banker‟s draft) ζε δηαηαγή «Cyprus Popular Bank Public Co Ltd».



Οδεγία ρξέσζεο ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ πνπ δηαηεξεί ν Αηηεηήο κε ηε Marfin Δγλαηία Σξάπεδα.



Μεηξεηά.

Οη κέηνρνη νη νπνίνη ζα αζθήζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο ζα ιακβάλνπλ ζρεηηθή απφδεημε (ηεξνπκέλεο ηεο εθθαζάξηζεο
νπνηαζδήπνηε επηηαγήο), ε νπνία δελ έρεη ζέζε αμηνγξάθνπ, νχηε πξνζσξηλνχ ηίηινπ κεηνρψλ θαη επίζεο δελ είλαη
δηαπξαγκαηεχζηκε ζην ΥΑΚ ή ζην ΥΑ.
εκεηψλεηαη φηη νη θάηνρνη Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο κπνξνχλ λα αζθήζνπλ κέξνο ή φια ηα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο πνπ
θαηέρνπλ. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ζα πξέπεη λα παξνπζηάζνπλ ηελ αίηεζε, αθνχ πξνεγνπκέλσο ηελ ζπκπιεξψζνπλ θαη
ηελ ππνγξάςνπλ γηα ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ επηζπκνχλ λα απνδερηνχλ θαη λα θαηαβάινπλ ην ηίκεκα άζθεζεο πνπ
αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκφ ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο πνπ επηζπκνχλ λα αζθήζνπλ.
Δθφζνλ θαηαηεζεί ππνγεγξακκέλε ε αίηεζε γηα άζθεζε ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο θαη εθθαζαξηζηεί ην πνζφ
εμάζθεζεο, ε απνδνρή θαζίζηαηαη ακεηάθιεηε. ε πεξίπησζε πνπ ε άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πιεξσζεί κε επηηαγή, εάλ
απηή επηζηξαθεί γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν απιήξσηε ηφηε ζα ζεσξείηαη φηη ν ζπγθεθξηκέλνο θάηνρνο ησλ Γηθαησκάησλ
Πξνηίκεζεο δελ έρεη αζθήζεη ηα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο ηνπ.
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Δάλ δηαπηζησζνχλ πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο εγγξαθήο ησλ ηδίσλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ
ΥΑΚ ή /θαη ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ εγγξαθφκελνπ, ην ζχλνιν ησλ εγγξαθψλ απηψλ ζα αληηκεησπίδεηαη σο εληαία
εγγξαθή θαη ζε θάζε πεξίπησζε εάλ ν κέηνρνο έρεη εγγξαθεί γηα κεηνρέο πεξηζζφηεξεο απφ απηέο πνπ ηνπ αλαινγνχλ, ηφηε
ε επηπξφζζεηε εγγξαθή ζα ζεσξείηαη άθπξε.
Με ηελ άζθεζε ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο απηά ζα παχζνπλ λα ηζρχνπλ θαη ζα κεηαηξαπνχλ ζε κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο
Σξάπεδαο ζε αλαινγία εμήληα επηά (67) λέεο κεηνρέο γηα θάζε έμη (6) Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο πνπ αζθήζεθαλ.
Ζ άζθεζε ηνπ Γηθαηψκαηνο Πξνηίκεζεο θαη ε πιεξσκή απφ ηνλ θάηνρν απηνχ ηνπ αληίζηνηρνπ ηηκήκαηνο (γηα κεξηθή ή
νιηθή άζθεζε) απνηειεί απνδνρή ηεο πξνζθνξάο κε βάζε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ θαη ηνπ
θαηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο.
εκεηψλεηαη φηη νη επελδπηέο γηα λα κπνξέζνπλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο
πξέπεη λα ηεξνχλ ελεξγφ Μεξίδα Δπελδπηή θαη Λνγαξηαζκφ Αμηψλ ζην ΥΑΚ πξνθεηκέλνπ λα θαηαρσξεζνχλ νη Νέεο
Μεηνρέο ΓΠ πνπ ζα απνθηήζνπλ. Ο θσδηθφο αξηζκφο ηεο Μεξίδαο Δπελδπηή θαη ν αξηζκφο ηνπ Λνγαξηαζκνχ Αμηψλ ζα
πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηελ αίηεζε πνπ ζα ππάξρεη ζηελ Δλεκεξσηηθή Δπηζηνιή ΓΠ θαη πνπ ζα ππνβάινπλ γηα ηελ
άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπο. Δπίζεο, νη επελδπηέο πξέπεη λα νξίδνπλ ηνλ Υεηξηζηή πνπ επηζπκνχλ γηα ηηο κεηνρέο πνπ ζα
ηνπο θαηαλεκεζνχλ, ζπκπιεξψλνληαο ηνλ θσδηθφ ηνπ αξηζκφ ζηελ αίηεζε. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν επελδπηήο
δελ νξίζεη Υεηξηζηή ηφηε νη κεηνρέο πνπ ζα ηνπ θαηαλεκεζνχλ, ζα πηζησζνχλ ζηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ ηεο Μεξίδαο ηνπ, ηνπ
νπνίνπ Υεηξηζηήο είλαη ην ΥΑΚ.

5.4.2

Γηαδηθαζία άζθεζεο γηα κεηφρνπο εγγεγξακκέλνπο ζην ΑΣ ηεο Διιεληθά Υξεκαηηζηήξηα Α.Δ. («ΔΥΑΔ» ).

Ζ πεξίνδνο άζθεζεο ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο γηα κεηφρνπο εγγεγξακκέλνπο ζην ΑΣ ηεο Διιεληθά Υξεκαηηζηήξηα
ε

Α.Δ. («ΔΥΑΔ») νξίδεηαη απφ ηελ 15 Ηνπλίνπ 2012 κέρξη ηηο 29 Ηνπλίνπ 2012. Ζ ηειεπηαία εκεξνκελία άζθεζεο είλαη ε 29

ε

Ηνπλίνπ 2012.
Οη Δλεκεξσηηθέο Δπηζηνιέο ΓΠ ζα ηαρπδξνκεζνχλ ζηηο 7 Ηνπλίνπ 2012.
Κάηνρνη Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο πνπ ζα απνθηήζνπλ ηα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο θαηά ηε δηαπξαγκάηεπζή ηνπο ζην ΥΑ
ζα πξέπεη θαηά ηελ πεξίνδν άζθεζεο ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο γηα λα κπνξέζνπλ λα αζθήζνπλ ηα Γηθαηψκαηα ηνπο
λα απεπζπλζνχλ:


ζηελ Marfin Δγλαηία Σξάπεδα ή



ζηελ Cyprus Popular Bank Public Co Ltd ή ηνλ



Υεηξηζηή ηνπο

Γηα λα αζθήζνπλ ην δηθαίσκά ηνπο, νη θάηνρνη Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ θαη λα ππνγξάςνπλ
ηε ζρεηηθή αίηεζε δειψλνληαο ηνλ αξηζκφ κεηνρψλ γηα ηηο νπνίεο αζθείηαη ην Γηθαίσκα θαη λα πξνζθνκίζνπλ:


Σε ζρεηηθή βεβαίσζε Γέζκεπζεο Γηθαησκάησλ γηα άζθεζε Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο. Γηα ηελ παξαιαβή ηεο
βεβαίσζεο απηήο ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη (α) ζην Υεηξηζηή ηνπ Λνγαξηαζκνχ Αμηψλ ηνπο (ρξεκαηηζηεξηαθή εηαηξεία
ή ζεκαηνθχιαθαο), ή (β) ζηελ ΔΥΑΔ, αλ νη κεηνρέο ηνπο βξίζθνληαη ζηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ ΑΣ.



Σνλ αξηζκφ θνξνινγηθνχ ηνπο κεηξψνπ (ΑΦΜ).



Σελ αζηπλνκηθή ηνπο ηαπηφηεηα ή δηαβαηήξην.



Σελ εθηχπσζε ζηνηρείσλ ΑΣ.
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Δπίζεο, ζα πξέπεη λα δειψλνπλ:


Σνλ αξηζκφ Μεξίδαο Δπελδπηή ΑΣ,



Σνλ αξηζκφ Λνγαξηαζκνχ Αμηψλ ΑΣ, θαη



Σνλ εμνπζηνδνηεκέλν ρεηξηζηή ινγαξηαζκνχ αμηψλ.

Ζ άζθεζε ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο ζα γίλεηαη θαηά ηελ σο άλσ πεξίνδν σο αθνινχζσο:


ε νπνηνδήπνηε θαηάζηεκα ηεο Σξάπεδαο, ζηελ Κχπξν θαη ηελ Διιάδα.



Μέζσ ησλ Υεηξηζηψλ (εθηφο ησλ Διιεληθψλ Υξεκαηηζηεξίσλ (ΔΥΑΔ)) ησλ ινγαξηαζκψλ αμηψλ (ρξεκαηηζηεξηαθή
εηαηξεία ή ζεκαηνθχιαθαο) κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη εθφζνλ ζπλαηλεί πξνο ηνχην ν
ρεηξηζηήο.

Δπηζεκαίλεηαη φηη, νη θάηνρνη Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο κπνξνχλ λα εμνπζηνδνηήζνπλ πξνζεθφλησο ηνλ ρεηξηζηή ηνπ
ινγαξηαζκνχ αμηψλ ηνπο γηα λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο εθ κέξνπο ηνπο, κε ζθνπφ ηελ άζθεζε ηνπ
Γηθαηψκαηνο Πξνηίκεζεο γηα ινγαξηαζκφ ηνπο, αλαθνξηθά κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.
Ζ αίηεζε εγγξαθήο ζα πξέπεη λα παξαδίδεηαη θαηά ηηο Δξγάζηκεο Ζκέξεο θαη ψξεο ζην δίθηπν θαηαζηεκάησλ ησλ:
Marfin Δγλαηία Σξάπεδα
ε θάζε πεξίπησζε εληφο ηεο πεξηφδνπ άζθεζεο (Γεπηέξα κέρξη Πέκπηε 8:00 - 2:30 θαη Παξαζθεπή 8:00 – 2:00).
Σαπηφρξνλα ζα θαηαβάιιεηαη ε αμία ησλ λέσλ κεηνρψλ γηα ηηο νπνίεο έρνπλ δηθαίσκα θαη επηζπκνχλ λα εγγξαθνχλ, κε έλαλ
απφ ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο:


Σξαπεδηθή επηηαγή (banker‟s draft) ζε δηαηαγή «Cyprus Popular Bank Public Co Ltd».



Οδεγία ρξέσζεο ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ πνπ δηαηεξεί ν Αηηεηήο κε ηε Marfin Δγλαηία Σξάπεδα.



Μεηξεηά.

Cyprus Popular Bank Public Co Ltd
ε θάζε πεξίπησζε εληφο ηεο πεξηφδνπ άζθεζεο (Γεπηέξα κέρξη Παξαζθεπή 8:15 - 13:30). Σαπηφρξνλα ζα θαηαβάιιεηαη ε
αμία ησλ λέσλ κεηνρψλ γηα ηηο νπνίεο έρνπλ δηθαίσκα θαη επηζπκνχλ λα εγγξαθνχλ, κε έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο
ηξφπνπο:


Δπηηαγή νπνηαζδήπνηε ηξάπεδαο ή ΠΗ ζε δηαηαγή «Cyprus Popular Bank Public Co Ltd».



Σξαπεδηθή επηηαγή (banker‟s draft) ζε δηαηαγή «Cyprus Popular Bank Public Co Ltd».



Οδεγία ρξέσζεο ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ πνπ δηαηεξεί ν Αηηεηήο κε ηε Λατθή Σξάπεδα.



Μεηξεηά.

Οη κέηνρνη νη νπνίνη ζα αζθήζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο ζα ιακβάλνπλ ζρεηηθή απφδεημε (ηεξνπκέλεο ηεο εθθαζάξηζεο ηεο
επηηαγήο), ε νπνία δελ έρεη ζέζε αμηνγξάθνπ, νχηε πξνζσξηλνχ ηίηινπ κεηνρψλ θαζψο επίζεο δελ είλαη δηαπξαγκαηεχζηκε
ζην ΥΑΚ θαη ΥΑ.
εκεηψλεηαη φηη νη θάηνρνη Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο κπνξνχλ λα αζθήζνπλ κέξνο ή φια ηα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο πνπ
θαηέρνπλ. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ζα πξέπεη λα παξνπζηάζνπλ ηελ αίηεζε πνπ ππάξρεη ζηελ Δλεκεξσηηθή Δπηζηνιή ΓΠ,
αθνχ πξνεγνπκέλσο ηελ ζπκπιεξψζνπλ θαη ηελ ππνγξάςνπλ γηα ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ επηζπκνχλ λα απνδερηνχλ
θαη λα θαηαβάινπλ ην ηίκεκα άζθεζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκφ ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο πνπ επηζπκνχλ λα
αζθήζνπλ.
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Δθφζνλ θαηαηεζεί ε ππνγεγξακκέλε ε αίηεζε γηα άζθεζε ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο, ε απνδνρή θαζίζηαηαη
ακεηάθιεηε.
Δάλ δηαπηζησζνχλ πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο εγγξαθήο ησλ ηδίσλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ
ΑΣ ή /θαη ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ εγγξαθφκελνπ, ην ζχλνιν ησλ εγγξαθψλ απηψλ ζα αληηκεησπίδεηαη σο εληαία
εγγξαθή θαη ζε θάζε πεξίπησζε εάλ ν κέηνρνο έρεη εγγξαθεί γηα κεηνρέο πεξηζζφηεξεο απφ απηέο πνπ ηνπ αλαινγνχλ, ηφηε
ε επηπξφζζεηε εγγξαθή ζα ζεσξείηαη άθπξε.
Με ηελ άζθεζε ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο απηά ζα παχζνπλ λα ηζρχνπλ θαη ζα κεηαηξαπνχλ ζε κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο
Σξάπεδαο ζε αλαινγία εμήληα επηά (67) λέεο κεηνρέο γηα θάζε έμη (6) Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο πνπ αζθήζεθαλ.
Ζ άζθεζε ηνπ Γηθαηψκαηνο Πξνηίκεζεο θαη ε πιεξσκή απφ ηνλ θάηνρν απηνχ ηνπ αληίζηνηρνπ ηηκήκαηνο (γηα κεξηθή ή
νιηθή άζθεζε) απνηειεί απνδνρή ηεο πξνζθνξάο κε βάζε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ θαη ηνπ
θαηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο.
εκεηψλεηαη φηη νη επελδπηέο γηα λα κπνξέζνπλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο
πξέπεη λα ηεξνχλ ελεξγφ Μεξίδα Δπελδπηή θαη Λνγαξηαζκφ Αμηψλ ζην ΑΣ πξνθεηκέλνπ λα θαηαρσξεζνχλ νη Νέεο
Μεηνρέο ΓΠ πνπ ζα απνθηήζνπλ. Ο θσδηθφο αξηζκφο ηεο Μεξίδαο Δπελδπηή θαη ν αξηζκφο ηνπ Λνγαξηαζκνχ Αμηψλ ζα
πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηελ αίηεζε εγγξαθήο πνπ ζα ππνβάινπλ γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπο. Δπίζεο, νη
επελδπηέο πξέπεη λα νξίδνπλ ηνλ Υεηξηζηή πνπ επηζπκνχλ γηα ηηο κεηνρέο πνπ ζα ηνπο θαηαλεκεζνχλ, ζπκπιεξψλνληαο ηνλ
θσδηθφ ηνπ αξηζκφ ζηελ αίηεζε εγγξαθήο. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν επελδπηήο δελ νξίζεη Υεηξηζηή ηφηε νη κεηνρέο
πνπ ζα ηνπ θαηαλεκεζνχλ, ζα πηζησζνχλ ζηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ ηεο Μεξίδαο ηνπ, ηνπ νπνίνπ Υεηξηζηήο είλαη ην ΥΑ.

5.5

Γηθαηψκαηα / Μεξίζκαηα

Οη Νέεο Μεηνρέο ΓΠ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ άζθεζε ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο ζα ηίζεληαη ακέζσο ζηελ ίδηα
θαηεγνξία κε ηηο πθηζηάκελεο ζπλήζεηο κεηνρέο (rank pari passu) νλνκαζηηθήο αμίαο €0,10 ε θάζε κία θαη ζα δηθαηνχληαη λα
ζπκκεηάζρνπλ ζε νπνηαδήπνηε θαηαβνιή κεξίζκαηνο, κε εκεξνκελία αξρείνπ πνπ έπεηαη ηεο εκεξνκελίαο παξαρψξεζεο
ησλ λέσλ κεηνρψλ. Οη κεηνρέο απηέο δε ζα δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε κεξίζκαηα πνπ πιεξψζεθαλ πξηλ απφ ηελ ελ
ιφγσ εκεξνκελία αξρείνπ.
Δπίζεο, νη πην πάλσ ζπλήζεηο πιήξσο πιεξσζείζεο Νέεο Μεηνρέο ΓΠ, ζα ηπγράλνπλ ηνπ ίδηνπ ρεηξηζκνχ αλαθνξηθά κε
ζέκαηα ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε ηεο Σξάπεδαο θαη ζε ηπρφλ πιεφλαζκα απφ εθθαζάξηζε απηήο σο νη πθηζηάκελεο ζπλήζεηο
κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο.
εκεηψλεηαη φηη ζην άξζξν 11(9) ηνπ Γηαηάγκαηνο αλαθέξεηαη φηη: "Γελ επηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε κεξίζκαηνο ζηνπο
κεηφρνπο ηεο ηξάπεδαο".
εκεηψλεηαη φηη δελ ππάξρνπλ νπνηεζδήπνηε ξήηξεο εμαγνξάο ή ξήηξεο κεηαηξνπήο γηα ηηο κεηνρέο απηέο.

5.6

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο θαη ηηο θηλεηέο αμίεο πνπ πξνζθένληαη

Σα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο ζα ηπγράλνπλ δηαπξαγκάηεπζεο ζην ΥΑΚ θαη ΥΑ (σο nil paid rights). Μεηά ηελ άζθεζή ηνπο, ζα
κεηαηξαπνχλ ζε Νέεο Μεηνρέο ΓΠ πνπ ζα εηζαρζνχλ ζην ΥΑΚ θαη ΥΑ θαη ζα ηπγράλνπλ δηαπξαγκάηεπζεο καδί κε ηηο
πθηζηάκελεο κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, παξαηίζεληαη βαζηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα
Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο θαη ηηο ζπλήζεηο Νέεο Μεηνρέο ΓΠ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ άζθεζε ησλ Γηθαησκάησλ
Πξνηίκεζεο.
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Γηθαίσκα Πξνηίκεζεο

πλήζεηο Νέεο Μεηνρέο ΓΠ πνπ ζα πξνθχςνπλ
απφ ηελ άζθεζε ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο

Καηεγνξία Αμηψλ

Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο (nil paid rights).

πλήζεηο κεηνρέο κε ηα ίδηα δηθαηψκαηα κε φιεο ηηο
πθηζηάκελεο κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο.

Ννκνζεζία κε βάζε ηελ

χκθσλα κε ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν, ηνλ

χκθσλα κε ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν, ηνλ πεξί

νπνία εθδφζεθαλ / ζα

πεξί Γεκφζηαο Πξνζθνξάο θαη Δλεκεξσηηθνχ

Γεκφζηαο Πξνζθνξάο θαη Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ

εθδνζνχλ

Γειηίνπ Νφκν ηνπ 2005 θαη ηνλ Καλνληζκφ

Νφκν ηνπ 2005 θαη ηνλ Καλνληζκφ 809/2004 ηεο

809/2004 ηεο Δπηηξνπήο ηεο Δπξσπατθήο

Δπηηξνπήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

Έλσζεο.
Δίδνο θηλεηψλ αμηψλ

Ολνκαζηηθέο θαη άπιεο

Ολνκαζηηθέο θαη άπιεο

Σήξεζε κεηξψνπ

Κεληξηθφ Απνζεηήξην θαη Κεληξηθφ Μεηξψν

Κεληξηθφ Απνζεηήξην θαη Κεληξηθφ Μεηξψν ΥΑΚ

ΥΑΚ θαη χζηεκα Άπισλ Σίηισλ (ΑΣ) ηεο

θαη χζηεκα Άπισλ Σίηισλ (ΑΣ) ηεο Διιεληθά

Διιεληθά Υξεκαηηζηήξηα Α.Δ. (ΔΥΑΔ)

Υξεκαηηζηήξηα Α.Δ. (ΔΥΑΔ)

Νφκηζκα Έθδνζεο

Δπξψ (€)

Δπξψ (€)

Νφκηζκα Γηαπξαγκάηεπζεο

Δπξψ (€)

Δπξψ (€)

ISIN

Θα δνζεί απφ ην ΥΑΚ κεηά ηελ έγθξηζε γηα

CY0000200119

εηζαγσγή ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο.
Γηαπξαγκάηεπζε

ΥΑΚ θαη ΥΑ

ΥΑΚ θαη ΥΑ

Γηθαίσκα Μεξίζκαηνο

ρη

Ναη

Γηθαίσκα ςήθνπ

ρη

Ναη (κία ςήθνο αλά κεηνρή)

Γηθαίσκα πξνηίκεζεο ζηελ

Γελ ηζρχεη

Ναη

ρη - Βιέπε δηθαίσκα κεξίζκαηνο

Βιέπε δηθαίσκα κεξίζκαηνο

ρη

Ναη

Απνθάζεηο κε βάζε ηηο

Με βάζε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ

Με βάζε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ

νπνίεο εθδίδνληαη

πκβνπιίνπ εκεξνκελίαο 16 Μαΐνπ 2012

εκεξνκελίαο 16 Μαΐνπ 2012

Πεξηνξηζκνί ζηελ Διεχζεξε

ρη*

ρη*

εγγξαθή αμίσλ ηεο ίδηαο
θαηεγνξίαο
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα
θέξδε ηνπ εθδφηε
Γηθαίσκα ζε ηπρφλ
πιεφλαζκα ζε πεξίπησζε
εθθαζάξηζεο

Μεηαβίβαζε
* Σα ππφ έθδνζε Δηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο είλαη ειεχζεξα κεηαβηβάζηκα απφ ηνπο δηθαηνχρνπο απηψλ .

Γελ ππάξρνπλ δεζκεπηηθέο πξνζθνξέο εμαγνξάο γηα ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Σξάπεδαο. Καηά ηελ ηειεπηαία θαη ηελ
ηξέρνπζα ρξήζε δελ ππήξμαλ δεκφζηεο πξνηάζεηο γηα ηελ εμαγνξά ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο.
εκεηψλεηαη φηη, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Γηαηάγκαηνο, ζε πεξηπηψζεηο ππνβνιήο δεκφζηαο πξφηαζεο εμαγνξάο ή
ζπγρψλεπζεο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ πεξί Γεκνζίσλ Πξνηάζεσλ Δμαγνξάο Νφκνπ ηνπ 2007, ν νπνίνο πεξηέρεη πξφλνηεο
γηα ηελ ίζε κεηαρείξηζε ησλ κεηφρσλ. Ο ίδηνο λφκνο πεξηιακβάλεη θαη πξφλνηα γηα άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εμαγνξάο, κε
βάζε ην νπνίν επηηξέπεηαη ζηνλ πξνηείλνληα, ζε πεξίπησζε πνπ έρεη αλαθέξεη ηε ζρεηηθή πξφζεζε ζην έγγξαθν δεκφζηαο
πξφηαζεο, ε απφθηεζε ησλ ππνινίπσλ κεηνρψλ απφ ηνπο ελαπνκείλαληεο κεηφρνπο εάλ έρεη δηελεξγήζεη δεκφζηα πξφηαζε
πξνο φινπο ηνπο θαηφρνπο ηίηισλ θαη γηα ην ζχλνιν ησλ ηίηισλ ηεο, θαη έρεη απνθηήζεη πνζνζηφ πέξαλ ηνπ 90% ηνπ
ζπλφινπ ησλ ηίηισλ πνπ θέξνπλ δηθαηψκαηα ςήθνπ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ.

5.7

Γηθαίσκα Πξνεγγξαθήο ζηα κε αζθεζέληα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο απφ δηθαηνχρνπο κεηφρνπο
θαη πξφζσπα πνπ ζα απνθηήζνπλ Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο θαζψο θαη άιινπο ελδηαθεξφκελνπο
επελδπηέο

Γηθαίσκα Πξνεγγξαθήο ζηα κε αζθεζέληα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο ζα έρνπλ νη Γηθαηνχρνη Μέηνρνη θαη ηα πξφζσπα πνπ ζα
απνθηήζνπλ δηθαηψκαηα πξνηίκεζεο θαηά ηελ δηαπξαγκάηεπζή ηνπο ζην ΥΑΚ θαη ζην ΥΑ. Δπίζεο, Γηθαίσκα Πξνεγγξαθήο
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ζα έρνπλ θαη ελδηαθεξφκελνη επελδπηέο νη νπνίνη δελ ζα είλαη θάηνρνη νπνηνπδήπνηε αξηζκνχ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο. Ζ
απνδνρή αηηήζεσλ γηα πνζά πέξαλ ησλ €100.000.000 ζα ελαπφθεηηαη ζηελ θξίζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ην νπνίν
δχλαηαη λα απνξξίςεη ηέηνηεο αηηήζεηο είηε νιηθψο ή κεξηθψο. Σν Γηθαίσκα Πξνεγγξαθήο ζα αζθείηαη παξάιιεια κε ηελ
άζθεζε ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο, είηε
κέζσ ησλ ρεηξηζηψλ ησλ ινγαξηαζκψλ ρξενγξάθσλ ησλ κεηνρψλ, είηε απεπζείαο ζηα θαηαζηήκαηα ηεο Σξάπεδαο.
Γηθαίσκα Πξνεγγξαθήο δελ ζα έρνπλ θάηνηθνη νπνηαζδήπνηε ρψξαο ζηελ νπνία ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο απηήο, ε
δηελέξγεηα ηεο πξνζθνξάο είλαη παξάλνκε ή απνηειεί παξαβίαζε νπνηαζδήπνηε εθαξκνζηέαο λνκνζεζίαο, θαλφλα ή
θαλνληζκνχ (Δμαηξνχκελεο Υψξεο) (π.ρ. Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, Καλαδάο, Απζηξαιία, Νφηηνο Αθξηθή, Ηαπσλία).
Ζ άζθεζε ηνπ Γηθαηψκαηνο Πξνεγγξαθήο ζα γίλεηαη κε έγγξαθε δήισζε ε νπνία ζα ππνβάιιεηαη ζηα θαηαζηήκαηα ηεο
Σξάπεδαο κε θαηαβνιή ηνπ πνζνχ (δειαδή, €0,10 Υ αξηζκφο Μεηνρψλ) φπσο αλαθέξεηαη πην θάησ:


ηελ Κχπξν ην πνζφ ζα θαηαβάιιεηαη κε έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο:
o Σξαπεδηθή επηηαγή (banker‟s draft) ζε δηαηαγή «Cyprus Popular Bank Public Co Ltd».
o Οδεγία ρξέσζεο ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ πνπ δηαηεξεί ν Αηηεηήο κε ηε Λατθή Σξάπεδα.
o Μεηξεηά.

Σα θαηαβιεζέληα πνζά πνπ δε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απφθηεζε αδηάζεησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο ζα
επηζηξαθνχλ άηνθα ζηνπο αζθήζαληεο ην Γηθαίσκα Πξνεγγξαθήο.


ηελ Διιάδα ε έγγξαθε δήισζε ζα ζπλνδεχεηαη κε αλέθθιεηε εληνιή ηνπ πξνεγγξαθφκελνπ κεηφρνπ γηα δέζκεπζε

ινγαξηαζκνχ θαηαζέζεσλ πνπ ζα ηεξεί ν κέηνρνο ζηελ Marfin Δγλαηία Σξάπεδα θαηά πνζφ ίζν κε ηε ζπλνιηθή αμία
δηάζεζεο ησλ αδηάζεησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο γηα ηα νπνία αζθεί ην Γηθαίσκα Πξνεγγξαθήο θαη παξάιιειε αλέθθιεηε
εληνιή ηνπ πξνο ηελ Σξάπεδα λα πξνβεί, θαηά ηελ εκέξα νιηθήο ή κεξηθήο ηθαλνπνίεζεο ηνπ αζθεζέληνο δηθαηψκαηφο ηνπ,
ζε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ απηνχ θαηά πνζφ ίζν κε ηε ζπλνιηθή αμία δηάζεζεο ησλ κεηνρψλ πνπ ζα δηαηεζνχλ ηειηθψο
ζηνλ πξνεγγξαθέληα θαη ελ ζπλερεία ηζφπνζε πίζησζε ηνπ αλσηέξσ εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ ηεο αχμεζεο. Μεηά ηελ άζθεζε
ησλ Γηθαησκάησλ Πξνεγγξαθήο, νη αζθνχληεο ηέηνηα δηθαηψκαηα ζα ιακβάλνπλ ζρεηηθή απφδεημε, ε νπνία δελ απνηειεί
πξνζσξηλφ ηίηιν θαη δελ είλαη δηαπξαγκαηεχζηκε.
ε ζρέζε κε φζα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο παξαρσξεζνχλ ζηα πιαίζηα ηεο ελ ιφγσ δηαδηθαζίαο ζα εθδνζνχλ πξνο ηνπο
αηηεηέο Νέεο Μεηνρέο ΓΠ.
Δάλ ν αξηζκφο ησλ αδηάζεησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο δελ επαξθεί γηα ηελ πιήξε ηθαλνπνίεζε ηεο δήηεζεο πνπ ζα έρεη
εθδειψζεη θάζε αηηεηήο, ζχκθσλα κε ηελ έγγξαθε δήισζε πνπ ζα έρεη ππνβιεζεί γηα ηελ άζθεζε ηνπ Γηθαηψκαηνο
Πξνεγγξαθήο, απηέο νη κεηνρέο ζα θαηαλεκεζνχλ αλαινγηθά κε βάζε ηε δήηεζε πνπ ζα έρεη εθδεισζεί ηεξνπκέλεο ηεο
δηαθξηηηθήο επρέξεηαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ λα κε ιάβεη ππφςε, είηε νιηθψο ή κεξηθψο, αηηήζεηο γηα πνζά πέξαλ ησλ
€100.000.000, θαηά ηελ θξίζε ηνπ.

Ζ Σξάπεδα ζα ελεκεξψζεη ην επελδπηηθφ θνηλφ ζρεηηθά κε ηελ θάιπςε ηεο αχμεζεο θαη ηε δηάζεζε ηπρφλ αδηάζεησλ
Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο κε αλαθνίλσζε πνπ ζα δεκνζηεπζεί ζην ΥΑΚ θαη ζην ΥΑ.
ε πεξίπησζε δεκνζίεπζεο ζπκπιεξσκαηηθνχ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, νη επελδπηέο πνπ ζα έρνπλ πξνεγγξαθεί γηα
ζπκκεηνρή ζηα αδηάζεηα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο, ή έρνπλ ήδε απνθηήζεη κεηνρέο κέζσ απηψλ, δχλαληαη λα
ππαλαρσξήζνπλ απφ ηελ εγγξαθή ηνπο ην αξγφηεξν εληφο ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ
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ζπκπιεξσκαηηθνχ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ. Σν δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο δελ ηζρχεη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νη κεηνρέο έρνπλ
εθδνζεί.

5.8

Με αζθεζέληα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο

ε πεξίπησζε πνπ κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ άζθεζεο ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο θαη ηθαλνπνίεζεο ηνπ Γηθαηψκαηνο
Πξνεγγξαθήο, παξακείλνπλ κε αζθεζέληα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, θαηά ηε δηαθξηηηθή επρέξεηά
ηνπ, ζα πξνβεί ζε ηπρφλ δηάζεζε αδηάζεησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο θαηά ηε δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα πξνο φθεινο ηεο
Σξάπεδαο, κέρξη ηηο 30 Ηνπλίνπ 2012, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ζηελ ίδηα ηηκή πνπ δηελεξγείηαη ε πξνζθνξά. Σν εθδνκέλν
κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Σξάπεδαο ζα απμεζεί θαηά ην πνζνζηφ ηεο ηειηθήο θάιπςεο. ε πεξίπησζε κε δηάζεζεο ησλ
Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο κέρξη 30 Ηνπλίνπ 2012, ηφηε ζα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο αλαδνρήο ηνπ Γηαηάγκαηνο.
Γηα ηελ πην πάλσ αλαθεξφκελε δηαδηθαζία, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ππεξεζίεο ζπκβνχισλ
ζηελ Κχπξν, ζηελ Διιάδα θαη ζηηο άιιεο ρψξεο.
Γχλαηαη νη εκεξνκελίεο έθδνζεο θαη εηζαγσγήο Νέσλ Μεηνρψλ ΓΠ (θαη Νέσλ Μεηνρψλ Αληαιιαγήο) λα δηαθέξνπλ απφ ηηο
αληίζηνηρεο εκεξνκελίεο ησλ Νέσλ Μεηνρψλ ΓΠ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηηο ελέξγεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.

5.9

Αλαθνίλσζε Απνηειέζκαηνο

Ζ Σξάπεδα ζα αλαθνηλψζεη ην απνηέιεζκα κε γξαπηή αλαθνίλσζε ζην ΥΑΚ θαη ΥΑ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία,
εληφο ηξηψλ (3) Δξγάζηκσλ Ζκεξψλ.

5.10 Δπηζηνιέο Παξαρψξεζεο Νέσλ Μεηνρψλ
Οη Δπηζηνιέο Παξαρψξεζεο γηα ηηο Νέεο Μεηνρέο ΓΠ ζα ηαρπδξνκεζνχλ ζηνπο κεηφρνπο κέρξη ηηο 11 Ηνπιίνπ 2012.
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6

ΖΜΔΗΧΜΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΛΛAΓΖ ΔΠΗΛΔΞΗΜΧΝ ΑΞΗΟΓΡΑΦΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΜΔ ΑΞΗΟΓΡΑΦΑ
ΔΝΗΥΤΜΔΝΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ Ή/ΚΑΗ ΝΔΔ ΜΔΣΟΥΔ ΑΝΣΑΛΛΑΓΖ

6.1

Έθδνζε Αμηνγξάθσλ Κεθαιαίνπ ή/θαη Νέσλ Μεηνρψλ Αληαιιαγήο

Καηά ηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Σξάπεδαο ηεο 2

αο

Απξηιίνπ 2012, απνθαζίζζεθε φπσο ε Σξάπεδα πξνβεί ζε

έθδνζε κέρξη €737.753.000 Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ («Τπφ Έθδνζε Αμηφγξαθα», «ΑΔΚ») ή/θαη κέρξη
€368.876.500 λέσλ ζπλήζσλ κεηνρψλ («Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο») ζε αληηθαηάζηαζε παιαηνηέξσλ εθδφζεσλ
αμηνγξάθσλ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο έθδνζεο 2008 (CPBCS/ΛΑΗΚΑ), 2009 (CPBCB/ΛΑΗΚΘ) θαη 2010 (CPBCC/ΛΑΗΚΛ)
(«Δπηιέμηκα Αμηφγξαθα»), κε ειάρηζηε ηηκή κεηαηξνπήο ίζε κε ηελ νλνκαζηηθή αμία εθάζηεο κεηνρήο θαη κε φζνπο άιινπο
φξνπο έθδνζεο ήζειε θαζνξίζεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ηα νπνία λα κελ πξνζθεξζνχλ θαηά πξψηνλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο
Σξάπεδαο αιιά λα δηαηεζνχλ ζε θαηφρνπο πθηζηακέλσλ αμηνγξάθσλ θεθαιαίνπ έθδνζεο ηεο Σξάπεδαο.
Ζ κέγηζηε αμία λέσλ ζπλήζσλ κεηνρψλ πνπ ζα κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηε δηαδηθαζία αληαιιαγήο είλαη €368.876.500.
ε πεξίπησζε ππεξθάιπςεο ηνπ πνζνχ ησλ €368.876.500 απφ ηηο αηηήζεηο αληαιιαγήο ζε κεηνρέο πνπ ζα ππνβιεζνχλ
απφ ηνπο θαηφρνπο Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ, ζα γίλεη αλαινγηθή (pro-rata) θαηαλνκή. Γελ ππάξρεη αλψηαην πνζφ γηα ηελ
αληαιιαγή Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ κε ΑΔΚ. Οη αηηήζεηο γηα εζεινληηθή αληαιιαγή κε ΑΔΚ ζα κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ
κφλν ζε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ νινθιήξσζε ηεο έθδνζεο Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο θαη ηεο εζεινληηθήο αληαιιαγήο
Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ κε Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο, ν δείθηεο θπξίσλ βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Σξάπεδαο, φπσο
νξίδεηαη απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ, ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 7%.
Με ηελ αληαιιαγή ηνπ θάζε Δπηιέμηκνπ Αμηνγξάθνπ νλνκαζηηθήο αμίαο €1.000, ε Σξάπεδα ζα ζεσξείηαη φηη ην έρεη πιήξσο
αληηθαηαζηήζεη κε ηελ έθδνζε ελφο (1) ΑΔΚ νλνκαζηηθήο αμίαο €1.000 ή/θαη δέθα ρηιηάδσλ (10.000) Νέσλ Μεηνρψλ
Αληαιιαγήο ηεο Σξάπεδαο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,10 θαη ηηκή δηάζεζεο €0,10 ε θάζε κία ρσξίο ηελ θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε
επηπξφζζεηνπ πνζνχ.
Έληππα απνδνρήο γηα ηελ πξνζθνξά γηα εζεινληηθή αληαιιαγή ζα ζηαινχλ ζηνπο θαηφρνπο Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ ηεο
Σξάπεδαο πνπ ζα είλαη εγγεγξακκέλνη ηφζν ζην Κεληξηθφ Μεηξψν/Απνζεηήξην ηνπ ΥΑΚ φζν θαη ζην χζηεκα Άπισλ
Σίηισλ (ΑΣ) ηεο Διιεληθά Υξεκαηηζηήξηα Α.Δ. (ΔΥΑΔ) ζηηο 30 Μαΐνπ 2012 («Ζκεξνκελία Αξρείνπ ΑΔΚ»). Γηθαίσκα
ζπκκεηνρήο ζηελ εζεινληηθή αληαιιαγή ζα έρνπλ φζνη θαηέρνπλ Δπηιέμηκα Αμηφγξαθα κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία
απνδνρψλ πξνζθνξάο αληαιιαγήο, δειαδή ηηο 25 Μαΐνπ 2012. ζα Δπηιέμηκα Αμηφγξαθα δελ αληαιιαγνχλ κε ΑΔΚ ή/θαη
κε Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο ζα ζπλερίζνπλ λα έρνπλ ηα πθηζηάκελα ηνπο δηθαηψκαηα κε βάζε ηνπο ζρεηηθνχο φξνπο
έθδνζεο.
Ζ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο 2

αο

Απξηιίνπ 2012 εμνπζηνδφηεζε επίζεο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην λα πξνβεί ζηελ έθδνζε

θαη παξαρψξεζε ηνπ απαηηνχκελνπ αξηζκνχ κεηνρψλ, ζην πιαίζην ππνρξεσηηθήο κεηαηξνπήο ησλ ΑΔΚ ζε ζπλήζεηο
κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο, ε νπνία ελεξγνπνηείηαη θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο πνπ ζα θαζνξίδνληαη ζηνπο φξνπο
έθδνζεο ησλ ΑΔΚ, ρσξίο νη κεηνρέο απηέο λα πξνζθέξνληαη θαηά πξψηνλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο Σξάπεδαο κε βάζε ην
Καηαζηαηηθφ ηεο Σξάπεδαο θαη ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία, αιιά λα δηαηεζνχλ ζηνπο θαηφρνπο ησλ Αμηνγξάθσλ απηψλ.
ε φινπο ηνπο θαηφρνπο Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ πνπ ζα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Κεληξηθφ Απνζεηήξην/Μεηξψν ηνπ
Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ («ΥΑΚ») ζηηο 30 Μαΐνπ 2012 (Ζκεξνκελία Αξρείνπ ΑΔΚ / Record Date ECS), ζα
παξαρσξεζεί δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ην νπνίν αλαινγεί (α) ζε έλα (1) Αμηφγξαθν Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ γηα θάζε έλα (1)
Δπηιέμηκν Αμηφγξαθν πνπ ζα θαηέρνπλ ή/θαη (β) ζε δέθα ρηιηάδεο (10.000) Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο γηα θάζε έλα (1)
Δπηιέμηκν Αμηφγξαθν πνπ ζα θαηέρνπλ. Δπίζεο, ζηνπο ελ ιφγσ θάηνρνπο ζα ζηαινχλ έγγξαθα αληαιιαγήο.
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Ννείηαη πσο ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζα θαζνξηζηεί απφ ζπλαιιαγέο ζε Δπηιέμηκα Αμηφγξαθα πνπ ηπρφλ δηελεξγεζνχλ
κεηά ηηο 25 Μαΐνπ 2012 έσο θαη ηηο 22 Ηνπλίνπ 2012.
ε

Ζ Ζκεξνκελία Αξρείνπ γηα απνζηνιή εγγξάθσλ είλαη ε 30 Μαΐνπ 2012, δειαδή νη επελδπηέο πνπ ζα αγνξάζνπλ Δπηιέμηκα
Αμηφγξαθα κέρξη ηε ιήμε ηεο ζπλεδξίαο ηνπ ΥΑΚ ζηηο 25 Μαΐνπ 2012 ζα έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ έθδνζε
Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ / Νέσλ Μεηνρψλ Αληαιιαγήο ηεο Σξάπεδαο. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζα έρνπλ επίζεο
α

ηα πξφζσπα πνπ ζα απνθηήζνπλ Δπηιέμηκα Αμηφγξαθα κέρξη ηελ 22 Ηνπλίνπ 2012. Σα ελ ιφγσ πξφζσπα κπνξνχλ λα
πξνκεζεπηνχλ έγγξαθα κεηαηξνπήο απφ ηα ζεκεία κεηαηξνπήο.
ε πεξίπησζε ηπρφλ κε θάιπςεο ηεο ζπλνιηθήο έθδνζεο ησλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ απφ ηνπο Γηθαηνχρνπο
ΑΔΚ, δε ζα αθνινπζεζεί δηαδηθαζία ππνβνιήο αηηήζεσλ απφ ελδηαθεξφκελνπο επελδπηέο (κεηφρνπο ή κε), γηα ηελ
απφθηεζε Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ.
Σν χςνο ηεο έθδνζεο ζα δηακνξθσζεί ζχκθσλα κε ην πνζνζηφ ηεο ηειηθήο θάιπςεο.
To Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλαβνιήο ή αθχξσζεο ηεο έθδνζεο αλ θξηζεί πσο ζπληξέρνπλ νη ιφγνη γηα
ηέηνηα ελέξγεηα, κέζσ έθδνζεο αλαθνίλσζεο ή θαηάξηηζεο ζπκπιεξσκαηηθνχ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ.
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6.2

Κπξηφηεξα ηνηρεία Αληαιιαγήο

Δθδφηεο:

Cyprus Popular Bank Public Co Ltd.

Πξνζθεξφκελεο αμίεο γηα

 Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ (ΑΔΚ)

αληαιιαγή:

 Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο

Πξνζθνξά γηα εζεινληηθή

Ζ πξνζθνξά εζεινληηθήο αληαιιαγήο απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο θαηφρνπο

αληαιιαγή Δπηιέμηκσλ

αμηνγξάθσλ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο θαη ζπγθεθξηκέλα πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο

Αμηνγξάθσλ:

εθδφζεηο:
 Αμηφγξαθα Κεθαιαίνπ 2008 (CPBCS/ΛΑΗΚΑ) αμίαο €200.000.000
 Αμηφγξαθα Κεθαιαίνπ 2009 (CPBCB/ΛΑΗΚΘ) αμίαο €242.229.000
 Αμηφγξαθα Κεθαιαίνπ 2010 (CPBCC/ΛΑΗΚΛ) αμίαο €295.524.000 / («Δπηιέμηκα
Αμηφγξαθα»)
Ζ πξνζθνξά εζεινληηθήο αληαιιαγήο αθνξά ηελ κεξηθή ή νιηθή αληαιιαγή Δπηιέμηκσλ
Αμηνγξάθσλ, νλνκαζηηθήο αμίαο €1.000 ην θάζε έλα, κε Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ
Κεθαιαίνπ ή/θαη κε Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο. Οη θάηνρνη Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ ζα
κπνξνχλ λα επηιέμνπλ θαη ηηο δχν επηινγέο γηα φπνην πνζφ επηζπκνχλ, ηεξνπκέλσλ
ησλ πην θάησ.
Ζ κέγηζηε αμία λέσλ ζπλήζσλ κεηνρψλ πνπ ζα κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηε
δηαδηθαζία αληαιιαγήο είλαη ησλ €368.876.500. ε πεξίπησζε ππεξθάιπςεο ηνπ
πνζνχ ησλ €368.876.500 απφ ηηο αηηήζεηο αληαιιαγήο ζε κεηνρέο πνπ ζα ππνβιεζνχλ
απφ ηνπο θαηφρνπο Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ, ζα γίλεη αλαινγηθή (pro-rata) θαηαλνκή.
Γελ ππάξρεη αλψηαην πνζφ γηα ηελ αληαιιαγή Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ κε ΑΔΚ.
Ζ πξνζθνξά γηα εζεινληηθή αληαιιαγή δελ απεπζχλεηαη ζε θαηφρνπο Δπηιέμηκσλ
Αμηνγξάθσλ εληφο νπνηαζδήπνηε ρψξαο ζηελ νπνία ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο απηήο, ε
δηελέξγεηα ηεο πξνζθνξάο είλαη παξάλνκε ή απνηειεί παξαβίαζε νπνηαζδήπνηε
εθαξκνζηέαο λνκνζεζίαο, θαλφλα ή θαλνληζκνχ (Δμαηξνχκελεο Υψξεο) (π.ρ. Ζλσκέλεο
Πνιηηείεο, Καλαδάο, Απζηξαιία, Νφηηνο Αθξηθή, Ηαπσλία).

ξνη αληαιιαγήο:

Γηαζέζηκεο επηινγέο:


Έλα (1) ΑΔΚ νλνκαζηηθήο αμίαο €1.000 γηα θάζε έλα (1) Δπηιέμηκν Αμηφγξαθν
νλνκαζηηθήο αμίαο €1.000



Γέθα ρηιηάδεο (10.000) Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,10 γηα θάζε
έλα (1) Δπηιέμηκν Αμηφγξαθν νλνκαζηηθήο αμίαο €1.000, κε ηηκή δηάζεζεο €0,10.

Σξφπνο αληαιιαγήο:

Οη θάηνρνη Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ δχλαληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ εζεινληηθή
αληαιιαγή Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ κε ΑΔΚ ή/θαη Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο κε ηελ
αληαιιαγή ησλ Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ πνπ θαηέρνπλ κε ΑΔΚ αληίζηνηρεο νλνκαζηηθήο
αμίαο ή/θαη κε δέθα ρηιηάδεο (€10.000) Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο γηα θάζε έλα (1)
Δπηιέμηκν Αμηφγξαθν πνπ θαηέρνπλ, κε ηηκή δηάζεζεο €0,10.
Σα Δπηιέμηκα Αμηφγξαθα πνπ ζα θαηαβιεζνχλ γηα ηελ αληαιιαγή θαη ζα γίλνπλ
απνδεθηά γηα εγγξαθή ζηελ έθδνζε ησλ ΑΔΚ ή/θαη ησλ Νέσλ Μεηνρψλ Αληαιιαγήο, ζα
αθπξσζνχλ θαη ε Σξάπεδα ζα παχζεη λα έρεη νπνηεζδήπνηε ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε
απηά.
ηηο 30 Ηνπλίνπ 2012, ε Σξάπεδα ζα θαηαβάιεη νιφθιεξν ηνλ ηφθν γηα ηελ ηξηκεληαία
πεξίνδν Απξηιίνπ – Ηνπλίνπ 2012 φπσο πξνλνείηαη απφ ηνπο φξνπο έθδνζήο ησλ
Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ εθηφο αλ απηφο δελ θαηαβιεζεί ή αθπξσζεί κε βάζε ην άξζξν
255

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

11(11) ηνπ Γηαηάγκαηνο θαη/ή ηνπο ελ ιφγσ φξνπο έθδνζεο (δειαδή, γηα ηελ πεξίνδν
απφ ηελ 31ε Μαξηίνπ έσο ηελ 29ε Ηνπλίνπ, κε βάζε ην επηηφθην πνπ ηζρχεη δπλάκεη ησλ
φξσλ έθδνζήο ηνπο).
Μέγεζνο έθδνζεο:

 Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ αμίαο κέρξη €737.753.000
 Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο αμίαο κέρξη €368.876.500
Ννείηαη πσο ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ δχν (2) αληαιιαγψλ δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη ηα
€737.753.000.

Καηαλνκή ζε πεξίπησζε

Ο κέγηζηνο αξηζκφο Νέσλ Μεηνρψλ Αληαιιαγήο πνπ ζα κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ

ππεξθάιπςεο ηεο δήηεζεο γηα

ηε δηαδηθαζία αληαιιαγήο είλαη 3.688.765.000 (€368.876.500 ζε ηηκή €0,10 αλά

Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο:

κεηνρή). ε πεξίπησζε ππεξθάιπςεο ηνπ πνζνχ απηνχ απφ ηηο αηηήζεηο αληαιιαγήο
πνπ ζα ππνβιεζνχλ απφ ηνπο θαηφρνπο Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ , ζα γίλεη αλαινγηθή
(pro-rata) θαηαλνκή. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε ππεξθάιπςεο νη θάηνρνη ησλ Δπηιέμηκσλ
Αμηνγξάθσλ ζα έρνπλ ηελ επηινγή λα δεηήζνπλ κεηαθνξά ηνπ πφζνπ πνπ δελ ηνπο
θαηαλεκήζεθε γηα αληαιιαγή κε ΑΔΚ.

Απνπιεξσκή Δπηιέμηκσλ

Με ηελ αληαιιαγή ηνπ θάζε Δπηιέμηκνπ Αμηνγξάθνπ νλνκαζηηθήο αμίαο €1.000, ε

Αμηνγξάθσλ ζε ΑΔΚ ή/θαη ζε

Σξάπεδα ζα ζεσξείηαη φηη ην έρεη πιήξσο αληηθαηαζηήζεη κε ηελ έθδνζε ελφο (1) ΑΔΚ

Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο θαη

νλνκαζηηθήο αμίαο €1.000 ή δέθα ρηιηάδσλ (10.000) Νέσλ Μεηνρψλ Αληαιιαγήο ηεο

ζπλέπεηεο:

Σξάπεδαο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,10 θαη κε ηηκή δηάζεζεο €0,10 ε θάζε κία ρσξίο ηελ
θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε επηπξφζζεηνπ πνζνχ.
Ζ αληαιιαγή Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ (α) κε Νέεο Μεηνρέο αληαιιαγήο ζπλεπάγεηαη
ηζφπνζε αχμεζε ηνπ εθδνκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο, (β) κε ΑΔΚ
ζπλεπάγεηαη ηζφπνζε αχμεζε ηνπ δαλεηαθνχ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο.

Καηάηαμε ησλ Νέσλ Μεηνρψλ

Οη Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ

Αληαιιαγήο:

Δπηιέμηκσλ Αμηφγξαθσλ κε κεηνρέο ζα θαηαηάζζνληαη ζε ίζε κνίξα (rank pari passu)
απ‟ φιεο ηηο απφςεηο κε ηηο εθδνκέλεο πιήξσο πιεξσζείζεο κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο
θαηά ηελ εκεξνκελία αληαιιαγήο κε κεηνρέο θαη ζα ζπκκεηάζρνπλ ζε νπνηαδήπνηε
θαηαβνιή κεξίζκαηνο κε εκεξνκελία αξρείνπ (record date) πνπ έπεηαη ηεο εκεξνκελίαο
έθδνζεο θαη παξαρψξεζεο ησλ Νέσλ Μεηνρψλ Αληαιιαγήο. Οη Νέεο Μεηνρέο
Αληαιιαγήο δελ ζα δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε κεξίζκαηα πνπ πιεξψζεθαλ θαη
θέξνπλ εκεξνκελία αξρείνπ πξηλ απφ ηελ ελ ιφγσ εκεξνκελία παξαρψξεζεο.

θνπφο εζεινληηθήο

Σα θεθάιαηα πνπ ζα αληιεζνχλ απφ ηελ αληηθαηάζηαζε Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ κε

αληαιιαγήο:

Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ή/θαη κε Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο πξννξίδνληαη
γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηνπ Οκίινπ θαη ζπγθεθξηκέλα (α) ηελ
ελίζρπζε ησλ Κπξίσλ Βαζηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (Core Tier 1) θαη (β) ησλ Βαζηθψλ
Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (Total Tier 1) ηνπ Οκίινπ.

Δηζαγσγή θαη

Σα ΑΔΚ ζα εηζαρζνχλ θαη ζα δηαπξαγκαηεχνληαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ,

Γηαπξαγκάηεπζε:

εθφζνλ ιεθζνχλ νη ζρεηηθέο εγθξίζεηο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο.
Οη Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο ζα εηζαρζνχλ θαη ζα δηαπξαγκαηεχνληαη ζην
Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ θαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ, εθφζνλ ιεθζνχλ νη
ζρεηηθέο εγθξίζεηο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο.

Με βάζε ην άξζξν 11(11) ηνπ Γηαηάγκαηνο απαγνξεχεηαη ε πιεξσκή νπνηνπδήπνηε ηφθνπ ή αλάθιεζε πξσηνβάζκησλ θαη
δεπηεξνβάζκησλ θεθαιαίσλ εθηφο αλ ε Σξάπεδα έρεη ιάβεη ηελ πξνγελέζηεξε έγθξηζε απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα θαη έρεη
ζπκβνπιεπζεί ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, απαγφξεπζε απφ ηελ νπνία εμαηξνχληαη θεθάιαηα πνπ είλαη ζπκβαηά κε ηηο
απαηηήζεηο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ. εκεηψλεηαη πσο έρεη ιεθζεί ε έγθξηζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο
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Κχπξνπ επί ησλ φξσλ έθδνζεο ησλ ΑΔΚ θαη θαη‟επέθηαζε εμαηξνχληαη απφ ηελ παξαπάλσ απαγφξεπζε ηνπ Γηαηάγκαηνο.
Θα πξέπεη βέβαηα λα ηεξνχληαη νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θαηαβνιή ηφθνπ, φπσο πξνλνείηαη ζηνπο φξνπο
έθδνζεο.
Ζ απφθαζε γηα πηζαλή επέλδπζε ζε Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ή/θαη ζε Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο ηεο Σξάπεδαο
ππφθεηηαη ζε κία ζεηξά θηλδχλσλ νη νπνίνη πεξηγξάθνληαη ζηελ Δλφηεηα 2 ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ. Ο
επελδπηήο νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε ην ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν.
Δπηπξφζζεηα, νη θίλδπλνη θαη αβεβαηφηεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ Δλφηεηα 2 κπνξεί λα κελ είλαη νη κφλνη πνπ
ελδερνκέλσο λα αληηκεησπίζεη ν κηινο. Πξφζζεηνη θίλδπλνη θαη αβεβαηφηεηεο πνπ επί ηνπ παξφληνο δελ είλαη γλσζηνί, ή
πνπ ζεσξνχληαη επνπζηψδεηο, κπνξεί λα επηδξάζνπλ δπζκελψο ζηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ.
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6.3

Δλδεηθηηθφ Υξνλνδηάγξακκα Αληαιιαγήο Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ Κεθαιαίνπ
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΔ
16 Μαΐνπ 2012

ΓΔΓΟΝΟΣΑ
Ζκεξνκελία απφθαζεο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ έθδνζε θαη αληαιιαγή
αμηνγξάθσλ.

22 Μαΐνπ 2012

Ζκεξνκελία άδεηαο δεκνζίεπζεο παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ απφ Δπηηξνπή
Κεθαιαηαγνξάο.

25 Μαΐνπ 2012

Σειεπηαία εκεξνκελία δηαπξαγκάηεπζεο (last cum date) ησλ Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ ζην
ΥΑΚ πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο.

28 Μαΐνπ 2012

Ζκεξνκελία απφ ηελ νπνία ηα Δπηιέμηκα Αμηφγξαθα ζα δηαπξαγκαηεχνληαη ρσξίο ην
δηθαίσκα ζπκκεηνρήο

30 Μαΐνπ 2012

Ζκεξνκελία Αξρείνπ ΑΔΚ (Record Date ECS) γηα δηθαηνχρνπο Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ.

7 Ηνπλίνπ 2012

Ζκεξνκελία απνζηνιήο Δλεκεξσηηθψλ Δπηζηνιψλ ΑΔΚ ζε δηθαηνχρνπο.

15 Ηνπλίνπ 2012

Έλαξμε πεξηφδνπ ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα ζπκκεηνρή ζηελ αληαιιαγή κε Αμηφγξαθα
Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ή/θαη Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο.

29 Ηνπλίνπ 2012

Λήμε πεξηφδνπ ππνβνιήο αηηήζεσλ.

30 Ηνπλίνπ 2012

Ζκεξνκελία έθδνζεο ησλ Νέσλ Μεηνρψλ Αληαιιαγήο θαη εκεξνκελία έθδνζεο ησλ
Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ

Δληφο νρηψ (8) Δξγάζηκσλ Ζκεξψλ απφ ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα ηηο Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο
θαη ηα ΑΔΚ, ε Σξάπεδα ζα ππνβάιεη ηηο απαξαίηεηεο αηηήζεηο ζην ΥΑΚ θαη ΥΑ γηα ηελ εηζαγσγή ησλ Νέσλ Μεηνρψλ
Αληαιιαγήο θαη ησλ ΑΔΚ.
Οη Δπηζηνιέο Παξαρψξεζεο γηα ηηο Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο θαη νη Δπηζηνιέο Παξαρψξεζεο γηα ηα ΑΔΚ ζα
ηαρπδξνκεζνχλ κέρξη ηηο 11 Ηνπιίνπ 2012.
Ζ εκεξνκελία έλαξμεο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζα αλαθνηλσζεί ζην ΥΑΚ θαη ζα
δεκνζηεπζεί ζηνλ θππξηαθφ ηχπν.
εκεηψλεηαη φηη ην ρξνλνδηάγξακκα εμαξηάηαη θαη απφ αζηάζκεηνπο παξάγνληεο θαη ελδέρεηαη λα κεηαβιεζεί κε
αλαθνίλσζε ζην ΥΑΚ θαη ΥΑ ή/θαη κέζσ ηνπ ηχπνπ ή/θαη κε έθδνζε ζπκπιεξσκαηηθνχ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ εάλ απηφ
ζεσξεζεί αλαγθαίν δπλάκεη νπνηαζδήπνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. ε πεξίπησζε έθδνζεο ζπκπιεξσκαηηθνχ
ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ, ζα ρξεηαζηεί επηπιένλ έγθξηζε απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο.
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6.4
6.4.1

Γεληθά ηνηρεία θαη ξνη Έθδνζεο Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ
Γεληθά ηνηρεία Έθδνζεο Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ Αφξηζηεο Γηάξθεηαο

Πξνζθεξφκελεο αμίεο:

Με-ζσξεπηηθά αμηφγξαθα εληζρπκέλνπ θεθαιαίνπ
(«Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ» ή «ΑΔΚ»)

Δπίηξνπνο:

Με Έγγξαθν Δκπηζηεχκαηνο εκεξνκελίαο 22 Μαΐνπ 2012, ε Σξάπεδα δηφξηζε ηελ
νο
εηαηξεία Themis Nominees Limited, Λεσθ. Κπξηάθνπ Μάηζε 16, Eagle House, 10
φξνθνο, Αγ. Οκνινγεηέο, 1082 Λεπθσζία σο Δπίηξνπν (Trustee) ησλ ππφ έθδνζε
ΑΔΚ. Ο Δπίηξνπνο είλαη επηθνξηηζκέλνο κε ηελ επζχλε δηαθχιαμεο ησλ
δηθαησκάησλ ησλ θαηφρσλ ησλ ΑΔΚ θαη ησλ Γηθαηνχρσλ Σφθνπ. Οη πξφλνηεο ηνπ
Δγγξάθνπ Δκπηζηεχκαηνο είλαη δεζκεπηηθέο γηα θάζε πξφζσπν ην νπνίν ζα
απνθηήζεη ΑΔΚ.

Σηκή έθδνζεο / Ολνκαζηηθή αμία:

ην άξηην / ε αμίεο ησλ €1.000 αλά ΑΔΚ θαη πνιιαπιάζηα απηψλ

θνπφο Έθδνζεο:

Ζ ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο βάζεο ηεο Σξάπεδαο, κέζσ ηεο αληηθαηάζηαζεο
πθηζηάκελσλ εθδφζεσλ αμηνγξάθσλ, κε βαζηθά ίδηα θεθάιαηα (Tier 1) ζπκβαηά κε
ηηο πξνυπνζέζεηο θαη θξηηήξηα βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ φπσο απηά νξίδνληαη
ζηελ αλαθνίλσζε ηεο ΔΑΣ κε εκεξνκελία 8 Γεθεκβξίνπ 2011 θαη φπσο απηά ζα
εθαξκνζηνχλ κε βάζε ηηο πξνηεηλφκελεο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο Capital
Requirements Directive IV ("CRD IV") θαη ηνπ Καλνληζκνχ Capital Requirements
Regulation (Regulation on prudential requirements for credit institutions and
investment firms - "CRR") ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, σο ζα εθαξκνζηνχλ θαη
ηεζνχλ ζε ηζρχ.

Σξφπνο πξνζθνξάο / Πξνζθνξά

Πξνζθνξά πξνο ηνπο θαηφρνπο αμηνγξάθσλ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο (i) έθδνζεο
2008 (CPBCS/ΛΑΗΚΑ), (ii) έθδνζεο 2009 (CPBCB/ΛΑΗΚΘ) θαη (iii) έθδνζεο 2010
(CPBCC/ΛΑΗΚΛ) («Δπηιέμηκα Αμηφγξαθα») γηα εζεινληηθή αληαιιαγή κε ηηο
Πξνζθεξφκελεο Αμίεο.

γηα εζεινληηθή αληαιιαγή:

αφξηζηεο

δηάξθεηαο

Ζ παξνχζα δεκφζηα πξνζθνξά γηα εζεινληηθή αληαιιαγή δηελεξγείηαη
απνθιεηζηηθά ζηελ Κχπξν, ζηελ Διιάδα θαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη
απεπζχλεηαη κφλν πξνο πξφζσπα ηα νπνία κπνξνχλ λα ηελ απνδερζνχλ λφκηκα.
Ζ παξνχζα δεκφζηα πξνζθνξά γηα εζεινληηθή αληαιιαγή δελ απεπζχλεηαη κε
θαλέλα ηξφπν ή ηχπν (έγγξαθν ή άιιν), άκεζα ή έκκεζα, εληφο ή πξνο ηηο
Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ηνλ Καλαδά, ηελ Απζηξαιία, ηε Νφηην Αθξηθή, ηελ Ηαπσλία ή
νπνηαδήπνηε άιιε εμαηξνχκελε ρψξα (“Δμαηξνχκελεο Υψξεο”).
To Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Σξάπεδαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλαβνιήο ή
αθχξσζεο ηεο έθδνζεο κέζσ έθδνζεο αλαθνίλσζεο ή θαηάξηηζεο
ζπκπιεξσκαηηθνχ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ, αλ θξηζεί πσο ζπληξέρνπλ νη ιφγνη γηα
ηέηνηα ελέξγεηα.
Αλαινγία θαη κέγεζνο έθδνζεο:



Έλα (1) ΑΔΚ νλνκαζηηθήο αμίαο €1.000 γηα θάζε έλα (1) αμηφγξαθν 2008
(CPBCS/ΛΑΗΚΑ), 2009 (CPBCB/ΛΑΗΚΘ) θαη 2010 (CPBCC/ΛΑΗΚΛ) ηεο
Σξάπεδαο («Δπηιέμηκα Αμηφγξαθα») ίζεο νλνκαζηηθήο αμίαο πνπ θξαηείηαη



πλνιηθφ πνζφ έθδνζεο κέρξη €737.753.000
νλνκαζηηθήο αμίαο €1.000 ην θαζέλα).

(κέρξη

737.753

ΑΔΚ

Ζ παξνχζα πξνζθνξά γηα εζεινληηθή αληαιιαγή αθνξά ηελ αληαιιαγή
Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ, νλνκαζηηθήο αμίαο €1.000 ην θαζέλα, κε ΑΔΚ
αληίζηνηρεο νλνκαζηηθήο αμίαο θαη απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο θαηφρνπο
Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ πνπ ζα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Κεληξηθφ
Απνζεηήξην/Μεηξψν ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ, ζηηο 30 Μαΐνπ 2012
(Ζκεξνκελία Αξρείνπ ΑΔΚ / Record Date ECS). Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ
εζεινληηθή αληαιιαγή δχλαηαη λα δηαθνξνπνηεζεί απφ ζπλαιιαγέο ζε Δπηιέμηκα
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Αμηφγξαθα πνπ ηπρφλ πξαγκαηνπνηεζνχλ έσο θαη ηηο 22 Ηνπλίνπ 2012. ζα
Δπηιέμηκα Αμηφγξαθα δελ αληαιιαγνχλ κε Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζα
ζπλερίζνπλ λα θέξνπλ ηα πθηζηάκελα ηνπο δηθαηψκαηα κε βάζε ηνπο ζρεηηθνχο
φξνπο έθδνζεο.
Γηάξθεηα:
Δπηηφθην θαη πιεξσκή ηφθσλ:

Αφξηζηε δηάξθεηα, ρσξίο εκεξνκελία ιήμεο.








Γηθαίσκα Δμαγνξάο:

Σα ΑΔΚ ζα θέξνπλ ζηαζεξφ επηηφθην 8,75% εηεζίσο
Ο ηφθνο ζα ππνινγίδεηαη ζε βάζε έηνπο 360 κεξψλ θαη ζα θαηαβάιιεηαη ζε
ηξηκεληαία βάζε αθνχ απνθφπηνληαη νη αλάινγεο εηζθνξέο ή/θαη θνξνινγίεο
ζχκθσλα κε ηνπο εθάζηνηε ηζρχνληεο λφκνπο
Ο ηφθνο ζα πιεξψλεηαη κφλν απφ δηαλεκεηέα απνζεκαηηθά
Κάζε Αμηφγξαθν Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζα παχεη λα θέξεη ηφθν (i) ζε
πεξίπησζε εμαγνξάο απφ ηελ εκεξνκελία εμαγνξάο ή (ii) ζε πεξίπησζε
ππνρξεσηηθήο κεηαηξνπήο ζε κεηνρέο, απφ ηελ πξνεγνχκελε ζρεηηθή
Ζκεξνκελία Πιεξσκήο Σφθνπ.
ε πεξίπησζε αθχξσζεο Πιεξσκήο Σφθνπ δελ ζα θαηαβιεζεί ε ζρεηηθή
Αθπξσζείζα Πιεξσκή Σφθνπ.

Σα ΑΔΚ κπνξνχλ θαη΄ επηινγή θαη κε πξσηνβνπιία ηεο Σξάπεδαο λα
εμαγνξαζηνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία, καδί κε
νπνηνπζδήπνηε δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο, θαηά ηελ πξψηε Ζκεξνκελία Πιεξσκήο
ε
Σφθνπ κεηά ηελ πέκπηε (5 ) επέηεην απφ ηελ έθδνζή ηνπο ή ζε νπνηαδήπνηε
Ζκεξνκελία Πιεξσκήο Σφθνπ πνπ έπεηαη, θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο Κεληξηθήο
Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη:

ζα αληηθαηαζηαζνχλ κε βαζηθά ίδηα θεθάιαηα ίζεο ή θαιχηεξεο πνηφηεηαο, ή

ε Σξάπεδα έρεη ηθαλνπνηήζεη ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ φηη, κεηά ηελ
εμαγνξά, ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο Σξάπεδαο ζα ππεξβαίλνπλ ηα αθφινπζα
(αλαιφγσο ηεο πεξίπησζεο) θαηά πεξηζψξην ην νπνίν ε Κεληξηθή Σξάπεδα
ηεο Κχπξνπ ζα ζεσξεί σο ζεκαληηθφ θαη θαηάιιειν:
- (i) ηνλ Γείθηε Κχξησλ Βαζηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ / Core Tier 1 Ratio
χςνπο ηνπιάρηζηνλ 9% κε βάζε ηε χζηαζε ηεο Δπξσπατθήο Αξρήο
Σξαπεδψλ (ΔΑΣ) EBA/REC/2011/1 κε εκεξνκελία 8 Γεθεκβξίνπ
2011, ή
- (ii) ζηελ πεξίπησζε πνπ ε χζηαζε ηεο Δπξσπατθήο Αξρήο Σξαπεδψλ
πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεκείν (i) θαηαξγεζεί ή αθπξσζεί, ηηο ειάρηζηεο
θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ζχκθσλα κε ηηο ηειηθέο δηαηάμεηο ηεο
θππξηαθήο λνκνζεζίαο πνπ ζα ελαξκνλίδεη ην Κππξηαθφ δίθαην κε
ηελ Οδεγία CRD IV ή/θαη ζχκθσλα κε ηηο ηειηθέο δηαηάμεηο ηνπ
Καλνληζκνχ CRR γηα ηελ επνπηεία ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη
επηρεηξήζεσλ επελδχζεσλ φπσο ζα πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε (φηαλ απηά ηεζνχλ ζε ηζρχ).
ΑΔΚ πνπ ζα εμαγνξαζηνχλ απφ ηελ Σξάπεδα αθπξψλνληαη θαη ε Σξάπεδα παχεη
λα έρεη νπνηεζδήπνηε ππνρξεψζεηο ζε ζρέζε κε απηά.

Καζεζηψο Δμαζθάιηζεο θαη
Πξνηεξαηφηεηα (Subordination):

Σα ΑΔΚ απνηεινχλ άκεζνπο, κε εμαζθαιηζκέλνπο θαη ειάζζνλνο πξνηεξαηφηεηαο
(subordinated) ηίηινπο ηεο Σξάπεδαο. Σα δηθαηψκαηα θαη νη αμηψζεηο ησλ θαηφρσλ
ησλ ΑΔΚ:
(i) είλαη ίζεο πξνηεξαηφηεηαο κε πθηζηάκελεο ή κειινληηθέο εθδφζεηο αμηνγξάθσλ
θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο πνπ θαηαηάζζνληαη ζηα βαζηθά ίδηα θεθάιαηα ή πιεξνχλ
ηα θξηηήξηα γηα ζπκπεξίιεςε ζηα βαζηθά ίδηα θεθάιαηα ή εθθξάδνληαη σο λα είλαη
ίζεο πξνηεξαηφηεηαο κε ηα ΑΔΚ, πεξηιακβαλνκέλσλ, ρσξίο πεξηνξηζκφ, ησλ
αμηνγξάθσλ θεθαιαίνπ πνπ έρνπλ ήδε εθδνζεί απφ ηελ Σξάπεδα ηα νπνία ζα
θαηαηάζζνληαη ζηα βαζηθά ίδηα θεθάιαηα κε βάζε ηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηεο
Οδεγίαο CRD IV θαη ηνπ Καλνληζκνχ CRR
(ii) είλαη ειάζζνλνο πξνηεξαηφηεηαο (subordinated) πξνο ηα δηθαηψκαηα θαη
αμηψζεηο ησλ πηζησηψλ ηεο Σξάπεδαο, πνπ είλαη:
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-θαηαζέηεο ή άιινη πηζησηέο ησλ νπνίσλ νη αμηψζεηο δελ είλαη ειάζζνλνο
πξνηεξαηφηεηαο σο πξνο ηηο αμηψζεηο ησλ θαηαζεηψλ
-πηζησηέο ησλ νπνίσλ νη αμηψζεηο είλαη ειάζζνλνο πξνηεξαηφηεηαο (subordinated)
πιελ εθείλσλ ησλ νπνίσλ νη αμηψζεηο είλαη ίζεο πξνηεξαηφηεηαο (rank pari passu)
κε ηηο αμηψζεηο ησλ θαηφρσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ
-θάηνρνη ρξενγξάθσλ ηεο Σξάπεδαο ησλ νπνίσλ νη αμηψζεηο είλαη ειάζζνλνο
πξνηεξαηφηεηαο (subordinated)
(iii) έρνπλ πξνηεξαηφηεηα κφλν έλαληη ησλ κεηφρσλ ηεο Σξάπεδαο.
Οη αμηψζεηο ησλ θαηφρσλ ΑΔΚ ζε πεξίπησζε δηάιπζεο φπνπ ε Σξάπεδα
παξακέλεη θεξέγγπα (solvent) ζα πεξηνξίδνληαη ζηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ ΑΔΚ
θαη ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ, αιιά κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νπνησλδήπνηε
Αθπξσζεηζψλ Πιεξσκψλ Σφθνπ.
ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε πιεξσκήο πνπ αθπξψλεηαη ζε ζρέζε κε ηα ΑΔΚ, ε
Σξάπεδα δελ ζα ζεσξείηαη φηη πεξηήιζε ζε γεγνλφο αζέηεζεο θαη νη θάηνρνη ησλ
ΑΔΚ δελ ζα έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο γηα εθθαζάξηζε ή δηάιπζε ηεο
Σξάπεδαο.
ε πεξίπησζε κεηαηξνπήο ησλ ΑΔΚ ζε Mεηνρέο, νη λέεο ζπλήζεηο κεηνρέο πνπ ζα
πξνθχςνπλ ζα θαηαηάζζνληαη ην ίδην (pari-passu) κε ηηο ήδε εθδνκέλεο πιήξσο
πιεξσκέλεο ζπλήζεηο κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο θαη ζα έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα.
Πξναηξεηηθή

Δπηινγή

Αθχξσζεο

Πιεξσκήο Σφθνπ:

Ζ Σξάπεδα θαζ‟ νηνλδήπνηε ρξφλν, πξηλ απφ νπνηαδήπνηε Ζκεξνκελία
Πιεξσκήο Σφθνπ, κπνξεί θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο, λα επηιέμεη λα αθπξψζεη
ηελ Πιεξσκή Σφθνπ ζε κε ζσξεπηηθή βάζε.
Οπνηαδήπνηε Αθπξσζείζα Πιεξσκή Σφθνπ δε ζα νθείιεηαη θαη δε ζα θαζίζηαηαη
πιεξσηέα απφ ηελ Σξάπεδα. ε πεξίπησζε αθχξσζεο Πιεξσκήο Σφθνπ, ε
Σξάπεδα δελ ζα ζεσξείηαη φηη πεξηήιζε ζε γεγνλφο αζέηεζεο θαη νη θάηνρνη ησλ
ΑΔΚ δελ ζα έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο γηα εθθαζάξηζε ή δηάιπζε ηεο
Σξάπεδαο.

Τπνρξεσηηθή
Αθχξσζε Πιεξσκήο Σφθνπ:

ηελ πεξίπησζε πνπ ε Σξάπεδα δελ ηεξεί ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηεο
θεξεγγπφηεηαο φπσο νξίδνληαη απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ ή/θαη ηνλ
πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν Κεθ. 113, ή δελ δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα δηαλεκεηέα
απνζεκαηηθά φπσο θαζνξίδνληαη πην θάησ, ηφηε ε Σξάπεδα ππνρξεσηηθά ζα
αθπξψζεη ηελ Πιεξσκή Σφθσλ ζηα ΑΔΚ.
Ζ Σξάπεδα θαζ‟ νηνλδήπνηε ρξφλν, πξηλ απφ νπνηαδήπνηε Ζκεξνκελία Πιεξσκήο
Σφθνπ, δχλαηαη λα αθπξψζεη ηελ Πιεξσκή Σφθνπ ζε κε ζσξεπηηθή βάζε.
Δπηπξφζζεηα, ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ δχλαηαη λα απαηηήζεη, θαζ‟
νηνλδήπνηε ρξφλν θαηά ηε δηθή ηεο δηαθξηηηθή επρέξεηα, φπσο ε Σξάπεδα πξνβεί ζε
αθχξσζε Πιεξσκήο Σφθνπ ησλ ΑΔΚ.
Οπνηαδήπνηε Αθπξσζείζα Πιεξσκή Σφθνπ δε ζα νθείιεηαη θαη δε ζα θαζίζηαηαη
πιεξσηέα απφ ηελ Σξάπεδα. ε πεξίπησζε αθχξσζεο Πιεξσκήο Σφθνπ, ε
Σξάπεδα δελ ζα ζεσξείηαη φηη πεξηήιζε ζε γεγνλφο αζέηεζεο θαη νη θάηνρνη ησλ
ΑΔΚ δελ ζα έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο γηα εθθαζάξηζε ή δηάιπζε ηεο
Σξάπεδαο.

Τπνρξεσηηθή κεηαηξνπή ΑΔΚ ζε
ζπλήζεηο κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο:

ε πεξίπησζε πνπ επηζπκβεί νπνηνδήπνηε Γεγνλφο Έθηαθηεο Αλάγθεο
Κεθαιαίνπ ή Γεγνλφο Βησζηκφηεηαο (φπσο θαζνξίδνληαη πην θάησ) ην ζχλνιν ησλ
ΑΔΚ ζα κεηαηξέπεηαη ππνρξεσηηθά ζε ζπλήζεηο κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο, ζηελ Σηκή
Τπνρξεσηηθήο Μεηαηξνπήο (φπσο θαζνξίδεηαη πην θάησ).
Γεγνλόο Έθηαθηεο Αλάγθεο Κεθαιαίνπ (Contingency Event) ζα ζεσξείηαη φηη
έρεη επηζπκβεί φηαλ ε Σξάπεδα δψζεη εηδνπνίεζε είηε:
(iii) φηη ην χςνο ηνπ Γείθηε ησλ Κχξησλ Βαζηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ / Core Tier 1
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Ratio είλαη ρακειφηεξν ηνπ 7% κε βάζε ηε χζηαζε ηεο Δπξσπατθήο Αξρήο
Σξαπεδψλ (ΔΑΣ) EBA/REC/2011/1. Ο νξηζκφο ηνπ Γείθηε ησλ Κχξησλ Βαζηθψλ
Ηδίσλ Κεθαιαίσλ είλαη ίδηνο κε ηνλ νξηζκφ πνπ δφζεθε θαηά ηελ Κεθαιαηαθή
Άζθεζε ηεο ΔΑΣ γηα ην έηνο 2011. Ο νξηζκφο εμαηξεί φια ηα αμηφγξαθα
θεθαιαίνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ΑΔΚ πνπ ζα εθδνζνχλ βάζεη απηψλ ησλ
φξσλ, ή
ε
(iv) απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013 ν Γείθηεο Κνηλψλ Πξσηνβάζκησλ Κεθαιαίσλ /
Common Equity Tier 1 Ratio, σο απηφο ζα πηνζεηεζεί ζχκθσλα κε ηηο ηειηθέο
δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ επνπηεία ησλ
πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ επελδχζεσλ (CRR) θαη ιακβάλνληαο
ππφςε ηηο κεηαβαηηθέο ξπζκίζεηο είλαη θάησ απφ ην 5,125%.
Ζ ξήηξα γηα ην Γεγνλφο Έθηαθηεο Αλάγθεο Κεθαιαίνπ ζρεηηθά κε ηνλ Γείθηε Κνηλψλ
Πξσηνβάζκησλ Κεθαιαίσλ / Common Equity Tier 1 Ratio, κπαίλεη ζε εθαξκνγή
ε
απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. Δπηπξφζζεηα, ε ξήηξα γηα ην Γεγνλφο Έθηαθηεο
Αλάγθεο Κεθαιαίνπ ζρεηηθά κε ηνλ Γείθηε Κχξησλ Βαζηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ / Core
ε
Tier 1 Ratio ζα κείλεη ζε ηζρχ κεηά απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013 θαη κέρξη ε χζηαζε
ηεο ΔΑΣ EBA/REC/2011/1 θαηαξγεζεί ή αθπξσζεί.
Γεγνλόο Βηωζηκόηεηαο (Viability Event) νξίδεηαη νπνηεδήπνηε:

ιακβάλεηαη απφθαζε φηη είλαη αλαγθαία ε ππνρξεσηηθή κεηαηξνπή ησλ ΑΔΚ
ρσξίο ηελ νπνία ε Σξάπεδα δπλαηφλ λα θαηαζηεί κε βηψζηκε, φπσο ε έλλνηα
“κε βηψζηκε” θαζνξίδεηαη απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ θαη/ή

ιακβάλεηαη απφθαζε φηη ε Σξάπεδα ζα ρξεηαζηεί θξαηηθή βνήζεηα, ή
παξφκνηα ζηήξημε, ρσξίο ηελ νπνία ε Σξάπεδα ζα θαηαζηεί κε βηψζηκε,
φπσο ε έλλνηα “κε βηψζηκε” θαζνξίδεηαη απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο
Κχπξνπ.
Τηκή Υπνρξεωηηθήο Μεηαηξνπήο: Ζ Σηκή Τπνρξεσηηθήο Μεηαηξνπήο ζα
ππνινγίδεηαη ζαλ πνζνζηφ 90% επί ηεο κεζνζηαζκηθήο ηηκήο ηεο κεηνρήο ηεο
Σξάπεδαο πεξηφδνπ 20 Δξγάζηκσλ Ζκεξψλ πνπ ζα πξνεγεζνχλ ηεο
εηδνπνίεζεο Γεγνλφηνο Έθηαθηεο Αλάγθεο Κεθαιαίνπ ή Γεγνλφηνο
Βησζηκφηεηαο, κε ειάρηζηε ηηκή ηελ νλνκαζηηθή αμία αλά ζπλήζε κεηνρή φπσο
απηή ζα ηζρχεη θαηά ηε κεηαηξνπή (ζήκεξα €0,10). Ζ αλαινγία κεηαηξνπήο ζα
πξνθχπηεη κε δηαίξεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ ΑΔΚ κε ηελ ππνινγηζζείζα
Σηκή Τπνρξεσηηθήο Μεηαηξνπήο.
Ζ Σξάπεδα αλαιακβάλεη λα δηαζθαιίζεη φηη πξηλ ηελ Ζκεξνκελία Έθδνζεο ησλ
ΑΔΚ ζα έρεη επαξθέο εγθεθξηκέλν νλνκαζηηθφ θεθάιαην γηα ην ελδερφκελν πνπ ηα
ΑΔΚ κεηαηξαπνχλ ππνρξεσηηθά ζε ζπλήζεηο Mεηνρέο.
Οπνηεζδήπνηε λέεο ζπλήζεηο κεηνρέο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ κεηαηξνπή ησλ
ΑΔΚ ζα θαηαηάζζνληαη ην ίδην (pari-passu) κε ηηο ήδε εθδνκέλεο πιήξσο
πιεξσκέλεο ζπλήζεηο κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο θαη ζα έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα.
Δπηπξφζζεηεο Δθδφζεηο:

Ζ Σξάπεδα δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνρσξήζεη ρσξίο ηελ έγθξηζε ησλ θαηφρσλ
ησλ ΑΔΚ ζηελ έθδνζε επηπξφζζεησλ αμηνγξάθσλ θεθαιαίνπ αφξηζηεο δηάξθεηαο
πνπ θαηαηάζζνληαη ζε ίζε πξνηεξαηφηεηα (rank pari passu) κε ηα ΑΔΚ θαη κε ηηο
πθηζηάκελεο εθδφζεηο αμηνγξάθσλ ηεο Σξάπεδαο. Σα επηπξφζζεηα αμηφγξαθα
θεθαιαίνπ κπνξνχλ λα απνηεινχλ επέθηαζε ηεο έθδνζεο ΑΔΚ νχησο ψζηε λα
ζεσξνχληαη φηη απνηεινχλ θνηλή έθδνζε. Οπνηαδήπνηε ηέηνηα επηπξφζζεηε έθδνζε
ζα θαιχπηεηαη κε ηελ αλάινγε πξνζζήθε ζην Έγγξαθν Δκπηζηεχκαηνο πνπ δηέπεη
ηελ έθδνζε ΑΔΚ ή απφ άιιν, μερσξηζηφ έγγξαθν εκπηζηεχκαηνο. Ζ Σξάπεδα έρεη
επίζεο ην δηθαίσκα, ρσξίο ηελ έγθξηζε ησλ θαηφρσλ ΑΔΚ, λα πξνβεί ζε έθδνζε
νπνησλδήπνηε άιισλ αμηνγξάθσλ θεθαιαίνπ ή ρξενγξάθσλ ή άιισλ ηίηισλ, κε
φξνπο σο πξνο ηελ πξνηεξαηφηεηα, επηηφθην, ππέξ ην άξηην πνζφ / κε έθπησζε, ή
εμαγνξά / απνπιεξσκή ή άιισο πσο, φπσο ε Σξάπεδα ήζειε θξίλεη ζθφπηκν.
εκεηψλεηαη πσο θάζε επηπξφζζεηε έθδνζε ζα γίλεη ζηε βάζε ησλ ηζρπφλησλ
θαλνληζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ φπνπ απαηηείηαη ηελ θαηάξηηζε
262

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ
ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ.
Ννκνζεηηθέο / ξπζκηζηηθέο /
θαλνληζηηθέο αιιαγέο:

Αλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Σξάπεδαο, νπνηαδήπνηε αιιαγή ή πξνηεηλφκελε αιιαγή ζε
Νφκνπο, ή ζε ζρεηηθνχο Καλνληζκνχο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ Κππξηαθή
Γεκνθξαηία ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θνξνινγηθψλ λφκσλ θαη θαλνληζκψλ,
έρεη δπζκελείο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο γηα ηελ Σξάπεδα ζε φηη αθνξά ηελ έθδνζε
ε
ΑΔΚ, ή εάλ κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013 ηα ΑΔΚ δε ζεσξνχληαη σο επηπξφζζεηα
βαζηθά ίδηα θεθάιαηα ζχκθσλα κε ηηο ηειηθέο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ CRR σο
ζα πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ε Σξάπεδα δχλαηαη, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε πξνεγνχκελεο έγθξηζεο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ (αιιά
ρσξίο θακηά απαηηνχκελε έγθξηζε απφ ηνπο θαηφρνπο ΑΔΚ), έρνληαο φκσο δψζεη
εηδνπνίεζε ζηνλ Δπίηξνπν θαη ζηνπο θαηφρνπο ΑΔΚ λα πξνβεί ζηηο εμήο
ελέξγεηεο:
(i) λα εμαγνξάζεη ζηελ νλνκαζηηθή αμία ζε κεηξεηά νιφθιεξν ην πνζφ ησλ ΑΔΚ
αθνχ θαηαβιεζνχλ νη δεδνπιεπκέλνη ηφθνη, ή
(ii) λα αληαιιάμεη ηα ΑΔΚ κε έθδνζε λέσλ αμηψλ Βαζηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ίζεο ή
θαιχηεξεο πνηφηεηαο, ή
(iii) λα πξνβεί ζε δηαθνξνπνίεζε φξσλ έηζη ψζηε λα ινγίδνληαη σο Βαζηθά Ίδηα
Κεθάιαηα ζχκθσλα κε ηηο ηειηθέο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ CRR σο ζα πηνζεηεζεί
απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Ννείηαη φηη νπνηαδήπνηε αληαιιαγή ή δηαθνξνπνίεζε ησλ φξσλ σο
πεξηγξάθνληαη ζην (ii) ή/θαη (iii) πην πάλσ δε ζα πξέπεη λα νδεγήζεη ζε φξνπο
νπζηαζηηθά ιηγφηεξν επλντθνχο γηα ηνπο επελδπηέο εθηφο εάλ νη αιιαγέο απηέο
απαηηνχληαη κε βάζε ηηο ηειηθέο δηαηάμεηο ηεο θππξηαθήο λνκνζεζίαο πνπ ζα
ελαξκνλίδεη ην θππξηαθφ δίθαην κε ηελ Οδεγία CRD IV ή/θαη ζχκθσλα κε ηηο
ηειηθέο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ CRR (φηαλ απηά ηεζνχλ ζε ηζρχ) ή/θαη κε βάζε
ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία.

πκςεθηζκφο:

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

Δηζαγσγή θαη Γηαπξαγκάηεπζε:

Ζ Σξάπεδα πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο γηα ηελ εηζαγσγή ησλ ΑΔΚ ζην Υξεκαηηζηήξην
Αμηψλ Κχπξνπ.

Ηζρχνπζα Ννκνζεζία:

Οη λφκνη θαη θαλνληζκνί ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο

Γηθαζηηθή Γηθαηνδνζία:

Γηθαζηήξηα Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο

Ζ επέλδπζε ζε Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ππφθεηηαη ζε κία ζεηξά θηλδχλσλ νη νπνίνη πεξηγξάθνληαη ζηελ Δλφηεηα
2 ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ. Ο επελδπηήο νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε ην ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
πεξηέρνληαη ζην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν. Δπηπξφζζεηα, νη θίλδπλνη θαη αβεβαηφηεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ Δλφηεηα 2
κπνξεί λα κελ είλαη νη κφλνη πνπ ελδερνκέλσο λα αληηκεησπίζεη ν κηινο. Πξφζζεηνη θίλδπλνη θαη αβεβαηφηεηεο πνπ επί ηνπ
παξφληνο δελ είλαη γλσζηνί, ή πνπ ζεσξνχληαη επνπζηψδεηο, κπνξεί λα επηδξάζνπλ δπζκελψο ζηηο επηρεηξεκαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ.
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6.4.2

ξνη Έθδνζεο Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ Αφξηζηεο Γηάξθεηαο
Μέγεζνο Έθδνζεο, Σίηινη, Ολνκαζηηθή Αμία θαη Τπνδηαίξεζε ΑΔΚ

6.4.2.1


Μέγεζνο Έθδνζεο

Μέρξη €737.753.000 (737.753 Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ).


Σηκή έθδνζεο/Ολνκαζηηθφ πνζφ

ην άξηην / ε αμίεο ησλ €1.000 θαη πνιιαπιάζηα απηψλ.


Σίηινη

Ζ Σξάπεδα πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θαη έρεη ππνβάιεη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζην ΥΑΚ γηα ηελ
εηζαγσγή ησλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ. Νννπκέλνπ φηη εμαζθαιηζηνχλ νη ζρεηηθέο εγθξίζεηο θαη απφ ηελ
αξκφδηα αξρή, ηα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζα εηζαρζνχλ θαη ζα ηπγράλνπλ δηαπξαγκάηεπζεο ζην ΥΑΚ.
Δθφζνλ εηζαρζνχλ ζην ΥΑΚ, ην κεηξψν ησλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζα ηεξείηαη ζε άπιε κνξθή απφ ην
Κεληξηθφ Μεηξψν / Απνζεηήξην ηνπ ΥΑΚ.
Καζεζηψο Δμαζθάιηζεο (Status) θαη Πξνηεξαηφηεηα Καηάηαμεο (Subordination) ΑΔΚ

6.4.2.2
(α)

Καζεζηψο Δμαζθάιηζεο (Status) θαη Πξνηεξαηφηεηα Καηάηαμεο (Subordination) ησλ Αμηνγξάθσλ
Κεθαιαίνπ
Σα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ αφξηζηεο δηάξθεηαο είλαη άκεζνη, κε εμαζθαιηζκέλνη, ειάζζνλνο
πξνηεξαηφηεηαο (subordinated) ηίηινη ηεο Σξάπεδαο.
Σα δηθαηψκαηα θαη νη αμηψζεηο ησλ θαηφρσλ ησλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ είλαη ειάζζνλνο
πξνηεξαηφηεηαο σο πεξηγξάθεηαη ζηνλ ξν (β) πην θάησ θαη:
(i)

είλαη ίζεο πξνηεξαηφηεηαο κε πθηζηάκελεο ή κειινληηθέο εθδφζεηο αμηνγξάθσλ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο
πνπ θαηαηάζζνληαη ζηα βαζηθά ίδηα θεθάιαηα ή πιεξνχλ ηα θξηηήξηα γηα ζπκπεξίιεςε ζηα βαζηθά ίδηα
θεθάιαηα ή εθθξάδνληαη σο λα είλαη ίζεο πξνηεξαηφηεηαο κε ηα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ,
πεξηιακβαλνκέλσλ, ρσξίο πεξηνξηζκφ, ησλ αμηνγξάθσλ θεθαιαίνπ πνπ έρνπλ ήδε εθδνζεί απφ ηελ
Σξάπεδα θαη ηα νπνία ζα θαηαηάζζνληαη ζηα βαζηθά ίδηα θεθάιαηα κε βάζε ηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηεο
Οδεγίαο CRD IV θαη ηνπ Καλνληζκνχ CRR.

(ii)

είλαη ειάζζνλνο πξνηεξαηφηεηαο (subordinated) πξνο ηα δηθαηψκαηα θαη αμηψζεηο ησλ Πηζησηψλ ηεο
Σξάπεδαο πνπ είλαη:
־θαηαζέηεο ή άιινη πηζησηέο, ησλ νπνίσλ νη αμηψζεηο δελ είλαη ειάζζνλνο πξνηεξαηφηεηαο σο πξνο ηηο
αμηψζεηο ησλ θαηαζεηψλ
־πηζησηέο ησλ νπνίσλ νη αμηψζεηο είλαη ειάζζνλνο πξνηεξαηφηεηαο (subordinated), πιελ εθείλσλ ησλ
νπνίσλ νη αμηψζεηο είλαη ίζεο πξνηεξαηφηεηαο (rank pari passu) κε ηηο αμηψζεηο ησλ θαηφρσλ Αμηνγξάθσλ
Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ
־θάηνρνη ρξενγξάθσλ ηεο Σξάπεδαο ησλ νπνίσλ νη αμηψζεηο είλαη ειάζζνλνο πξνηεξαηφηεηαο
(subordinated)

(β)

(iii)

έρνπλ πξνηεξαηφηεηα κφλν έλαληη ησλ κεηφρσλ ηεο Σξάπεδαο.

(i)

ξνο Πιεξσκήο απφ ηελ Σξάπεδα

Σα δηθαηψκαηα θαη νη αμηψζεηο ησλ θαηφρσλ ΑΔΚ θαη ησλ Γηθαηνχρσλ Σφθνπ αλαθνξηθά κε πιεξσκέο ζε ζρέζε κε
ηα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ είλαη δεπηεξεχνπζαο πξνηεξαηφηεηαο (subordinated) έλαληη αμηψζεσλ ησλ
Πηζησηψλ θαη ππφθεηληαη ζηελ πξνυπφζεζε ηεο χπαξμεο δηαζεζίκσλ δηαλεκεηέσλ απνζεκαηηθψλ θαη ηεο
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θεξεγγπφηεηαο (solvency) ηεο Σξάπεδαο θαηά ηελ Ζκεξνκελία Πιεξσκήο Σφθνπ. Κακηά Πιεξσκή Σφθνπ ή
απνπιεξσκή θεθαιαίνπ δε ζα πξαγκαηνπνηείηαη ή ζα θαζίζηαηαη πιεξσηέα, εθηφο αλ ε Σξάπεδα δχλαηαη λα
πξνβεί ζε ηέηνηα θαηαβνιή απφ δηαζέζηκα δηαλεκεηέα απνζεκαηηθά θαη λα δηαηεξεί ηελ απαηηνχκελε θεξεγγπφηεηα
(solvency) φπσο νξίδεηαη απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ ή/θαη ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν Κεθ. 113 ακέζσο
κεηά απφ ηέηνηα πιεξσκή.
Δπηπξφζζεηα, ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ δχλαηαη, θαηά ηε δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα, λα απαηηήζεη ηελ
Αθχξσζε Πιεξσκήο Σφθνπ.
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ Κεθ. 113, ε Σξάπεδα ζα ζεσξείηαη φηη δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε
θεξεγγπφηεηα (solvency) αλ (α) είλαη ζε ζέζε λα απνπιεξψζεη ηηο νθεηιέο ηεο πξνο ηνπο Πηζησηέο φηαλ απηέο
θαζίζηαληαη απαηηεηέο θαη (β) ηα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία ππεξβαίλνπλ ζε αμία ηηο Τπνρξεψζεηο ηεο (εθηφο ησλ
ππνρξεψζεψλ ηεο πξνο κε Πηζησηέο).
ε πεξίπησζε Τπνρξεσηηθήο Μεηαηξνπήο ησλ ΑΔΚ ζε ζπλήζεηο κεηνρέο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο
Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, νη θάηνρνί ησλ ζα είλαη πιένλ κέηνρνη ηεο Σξάπεδαο θαη νη αμηψζεηο ηνπο ζα είλαη ίζεο
δηαβάζκηζεο κε ηνπο κεηφρνπο ηεο πνπ θαηέρνπλ ζπλήζεηο κεηνρέο.
Οη νξηζκνί “Πεξηνπζηαθά ηνηρεία” θαη “Τπνρξεψζεηο” παξαηίζεληαη ζηελ „Δξκελεία ξσλ‟.
(ii)

πκςεθηζκφο

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

Απνζεκαηηθφ γηα θάιπςε δεκηψλ
ε πεξίπησζε, πνπ νπνηαδήπνηε πνζά πνπ ζα ήηαλ ζε άιιε πεξίπησζε πιεξσηέα ζε ζρέζε κε ηα Αμηφγξαθα
Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ δελ πιεξσζνχλ ή / θαη δελ θαηαζηνχλ πιεξσηέα, δπλάκεη ηνπ φξνπ 6.4.2.2(β)(i), απηά ζα
παξακείλνπλ δηαζέζηκα γηα λα θαιχςνπλ ηηο δεκηέο ηεο Σξάπεδαο.

(δ)

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

6.4.2.3

Αμηψζεηο ζε Πεξίπησζε Γηάιπζεο

Οη αμηψζεηο ησλ θαηφρσλ ΑΔΚ ζε πεξίπησζε δηάιπζεο φπνπ ε Σξάπεδα παξακέλεη θεξέγγπα (solvent) ζα πεξηνξίδνληαη
ζηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ θαζψο θαη ζε πνζά πνπ δεδνπιεχνληαη θαη δελ
πιεξψζεθαλ αλαθνξηθά κε Σφθν, αιιά κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νπνησλδήπνηε Αθπξσζεηζψλ Πιεξσκψλ Σφθσλ.
ε πεξίπησζε δηάιπζεο ηεο Σξάπεδαο, δπλαηφλ λα κελ ππάξμεη πιεφλαζκα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ψζηε λα
ηθαλνπνηεζνχλ νη αμηψζεηο ησλ θαηφρσλ ΑΔΚ κεηά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αμηψζεσλ ησλ θαηφρσλ ςειφηεξεο ζε δηαβάζκηζε
ηάμεο εθδνκέλσλ αμηψλ.
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Ννείηαη φηη ζε πεξίπησζε δηάιπζεο θαη ζε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη πιεφλαζκα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ λα
ηθαλνπνηνχλ ηηο αμηψζεηο ησλ θαηφρσλ ΑΔΚ νη αμηψζεηο ησλ θαηφρσλ ΑΔΚ πεξηνξίδνληαη ζην ρακειφηεξν ηνπ (i)
νλνκαζηηθνχ

θεθαιαίνπ

ησλ

Αμηνγξάθσλ

Δληζρπκέλνπ

Κεθαιαίνπ

πιένλ

δεδνπιεπκέλσλ

ηφθσλ

αιιά

κε

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νπνησλδήπνηε Αθπξσζεηζψλ Πιεξσκψλ Σφθσλ θαη (ii) ηεο ελαπνκείλνπζαο αμίαο ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (residual value) κε βάζε ηελ πξνηεξαηφηεηα θαηάηαμεο θαη ζε ίζε αλαινγία (pro rata) κε αμίεο πνπ
θαηαηάζζνληαη ζε ίδηα ηάμε (rank pari passu). ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξμεη νπνηνδήπνηε πιεφλαζκα πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ νη θάηνρνη ΑΔΚ δελ ζα έρνπλ νπνηεζδήπνηε αμηψζεηο.
ε πεξίπησζε Τπνρξεσηηθήο Μεηαηξνπήο, νη λέεο ζπλήζεηο Μεηνρέο πνπ ζα πξνθχςνπλ ζα θαηαηάζζνληαη ην ίδην (paripassu) κε ηηο ήδε εθδνκέλεο πιήξσο πιεξσκέλεο ζπλήζεηο Μεηνρέο θαη ζα έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα.
6.4.2.4

Αθχξσζε Πιεξσκήο Σφθνπ

Ζ Σξάπεδα δελ ζα πξνβαίλεη ζηελ Πιεξσκή πνπ αλαθέξεηαη ζηελ Δλφηεηα 6.4.2.7 ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ εθαξκνζηεί είηε ε
παξάγξαθνο (α) είηε ε παξάγξαθνο (β) πην θάησ, πνπ αθνξνχλ ηελ Δπηινγή Αθχξσζεο Πιεξσκήο Σφθνπ θαηά ηελ θξίζε
ηεο Σξάπεδαο θαη ηελ Τπνρξεσηηθή Αθχξσζε Πιεξσκήο Σφθνπ, αληίζηνηρα.
(α) Δπηινγή Αθχξσζεο Πιεξσκήο Σφθνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο Σξάπεδαο
Ζ Σξάπεδα θαζ‟ νηνλδήπνηε ρξφλν πξηλ απφ νπνηαδήπνηε Ζκεξνκελία Πιεξσκήο Σφθνπ, κπνξεί θαηά ηελ απφιπηε θξίζε
ηεο, λα επηιέμεη λα αθπξψζεη ηελ Πιεξσκή Σφθνπ ζε κε ζσξεπηηθή βάζε.
(β) Τπνρξεσηηθή Αθχξσζε Πιεξσκήο Σφθνπ
Ζ Σξάπεδα δελ ζα πξνβεί ζηελ πιεξσκή νπνηνπδήπνηε πιεξσηένπ ηφθνπ θαηά ηελ Ζκεξνκελία Πιεξσκήο Σφθνπ θαη ζα
πξνβεί ζε Τπνρξεσηηθή Αθχξσζε Πιεξσκήο Σφθνπ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ:
(i) ε Σξάπεδα δελ ηεξεί ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο θεξεγγπφηεηαο, φπσο νξίδνληαη απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Κχπξνπ
ή/θαη ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν Κεθ. 113, ή/θαη
(ii) ε Σξάπεδα δελ δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα δηαλεκεηέα απνζεκαηηθά γηα ηέηνηα Πιεξσκή Σφθνπ. Γηαλεκεηέα
απνζεκαηηθά θαηά ηελ νπνηαδήπνηε Ζκεξνκελία Πιεξσκήο Σφθνπ ζεκαίλεη ηα απνζεκαηηθά πξνζφδνπ ηεο Σξάπεδαο ή
νπνηαδήπνηε άιια απνζεκαηηθά ππνδείμεη ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ, ή/θαη
(iii) ε Κεληξηθή Σξάπεδα δχλαηαη λα απαηηήζεη, θαζ‟νηνλδήπνηε ρξφλν θαηά ηε δηθή ηεο δηαθξηηηθή επρέξεηα, φπσο ε
Σξάπεδα πξνβεί ζε αθχξσζε Πιεξσκήο Σφθνπ ησλ ΑΔΚ.
ε πεξηπηψζεηο Αθχξσζεο Πιεξσκήο Σφθνπ, δελ ζα ζεσξείηαη φηη ε Σξάπεδα πεξηήιζε ζε γεγνλφο αζέηεζεο ησλ φξσλ
πιεξσκήο ηφθνπ θαη νη θάηνρνη ησλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ δελ ζα έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο γηα
εθθαζάξηζε ή δηάιπζε ηεο Σξάπεδαο.
Ζ Σξάπεδα ζα κπνξεί λα πξνβεί ζε Πιεξσκή Σφθνπ ζε κεηαγελέζηεξε Ζκεξνκελία Πιεξσκήο Σφθνπ, εθφζνλ ζα ηεξεί ηα
θξηηήξηα θεξεγγπφηεηαο θαη κε βάζε ηελ νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε, ρσξίο φκσο λα ππάξρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο
νπνηαζδήπνηε πξνεγνχκελεο Αθπξσζείζαο Πιεξσκήο Σφθνπ.
Οπνηαδήπνηε Αθπξσζείζα Πιεξσκή Σφθνπ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο (α) θαη (β) πην πάλσ (i) ζα είλαη νξηζηηθή θαη δε ζα
είλαη πιένλ πιεξσηέα απφ ηελ Σξάπεδα, (ii) δελ ζεσξείηαη σο αζέηεζε ησλ φξσλ πιεξσκήο ηφθνπ θαη (iii) δε δίλεη δηθαίσκα
ππνβνιήο αίηεζεο γηα εθθαζάξηζε / δηάιπζε ηεο Σξάπεδαο απφ ηνπο θαηφρνπο Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ.
Πιεξσκή Σφθνπ κπνξεί λα αθπξσζεί θαη λα κελ θαηαβιεζεί εθφζνλ ε Σξάπεδα δψζεη εηδνπνίεζε ζηνλ Δπίηξνπν θαη ζηνπο
θαηφρνπο ΑΔΚ φρη κηθξφηεξε ησλ 10 Δξγάζηκσλ Ζκεξψλ πξηλ απφ ηελ ζρεηηθή Ζκεξνκελία Πιεξσκήο Σφθνπ. Αθχξσζε
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πιεξσκψλ ηφθνπ κπνξεί λα γίλεη γηα απεξηφξηζηε ρξνληθή πεξίνδν, ζε κε-ζσξεπηηθή βάζε.
ε πεξίπησζε Τπνρξεσηηθήο Μεηαηξνπήο, ν ηφθνο πιεξσηένο ζηακαηά λα ππνινγίδεηαη θαη λα θαζίζηαηαη πιεξσηένο απφ
ηελ πξνεγνχκελε ζρεηηθή Ζκεξνκελία Πιεξσκήο Σφθνπ.
Με βάζε ην άξζξν 11(11) ηνπ Γηαηάγκαηνο απαγνξεχεηαη ε πιεξσκή νπνηνπδήπνηε ηφθνπ ή αλάθιεζε πξσηνβάζκησλ θαη
δεπηεξνβάζκησλ θεθαιαίσλ εθηφο αλ ε Σξάπεδα έρεη ιάβεη ηελ πξνγελέζηεξε έγθξηζε απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα θαη έρεη
ζπκβνπιεπζεί ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, απαγφξεπζε απφ ηελ νπνία εμαηξνχληαη θεθάιαηα πνπ είλαη ζπκβαηά κε ηηο
απαηηήζεηο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ. εκεηψλεηαη πσο έρεη ιεθζεί ε έγθξηζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο
Κχπξνπ επί ησλ φξσλ έθδνζεο ησλ ΑΔΚ θαη θαη‟επέθηαζε εμαηξνχληαη απφ ηελ παξαπάλσ απαγφξεπζε ηνπ Γηαηάγκαηνο.
Θα πξέπεη βέβαηα λα ηεξνχληαη νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θαηαβνιή ηφθνπ, φπσο πξνλνείηαη ζηνπο φξνπο
έθδνζεο.

6.4.2.5
(α)

Καζνξηζκφο Σφθνπ
Δπηηφθην

Σα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ αφξηζηεο δηάξθεηαο θέξνπλ εηήζην ζηαζεξφ επηηφθην 8,75%.
Ζ πξαγκαηηθή, εηεζηνπνηεκέλε απφδνζε δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ην πξναλαθεξζέλ νλνκαζηηθφ επηηφθην, ιφγσ ηεο
ηξηκεληαίαο θαηαβνιήο ηφθσλ θαη ησλ ππνινγηζκψλ ζε βάζε έηνπο 360 κεξψλ.
(β)

Ζκεξνκελίεο Πιεξσκήο Σφθνπ

Ο Σφθνο γηα θάζε Πεξίνδν Σφθνπ, είλαη πιεξσηένο (ζηα πιαίζηα ησλ ξσλ ζηηο Δλφηεηεο 6.4.2.2(β)(i), 6.4.2.7(δ) θαη
6.4.2.4) ζε ηξηκεληαία βάζε ζην ηέινο θάζε Πεξηφδνπ Σφθνπ.
Ο Σφθνο γηα ηελ πξψηε Ζκεξνκελία Πιεξσκήο Σφθνπ θαζίζηαηαη πιεξσηένο ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2012 γηα ηελ πεξίνδν
απφ ηηο 30 Ηνπλίνπ 2012 (πεξηιακβάλεηαη) κέρξη ηηο 29 επηεκβξίνπ 2012 (πεξηιακβάλεηαη). Κάζε Αμηφγξαθν Δληζρπκέλνπ
Κεθαιαίνπ ζα παχεη λα θέξεη Σφθν (i) ζε πεξίπησζε εμαγνξάο απφ ηελ εκεξνκελία εμαγνξάο ή (ii) ζε πεξίπησζε
Τπνρξεσηηθήο Μεηαηξνπήο, απφ ηελ πξνεγνχκελε ζρεηηθή Ζκεξνκελία Πιεξσκήο Σφθνπ. ε πεξίπησζε αθχξσζεο
Πιεξσκήο Σφθνπ δε ζα θαηαβιεζεί ε ζρεηηθή Αθπξσζείζα Πιεξσκή Σφθνπ.
Ζ πιεξσκή ηφθσλ ζα γίλεηαη ζηνπο θαηφρνπο ΑΔΚ πνπ ζα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν Καηφρσλ Αμηνγξάθσλ
Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ θαηά ηελ Ζκεξνκελία Καηαγξαθήο Γηθαηνχρσλ Σφθνπ ηεο πιεξσκήο ηφθνπ.
(γ)

Βάζε Τπνινγηζκνχ Σφθνπ

Ο Σφθνο ζα ππνινγίδεηαη ζηε βάζε ηνπ αξηζκνχ εκεξψλ ζε θάζε Πεξίνδν Σφθνπ δηαηξεκέλνπ κε 360.
6.4.2.6

Γηθαίσκα Δμαγνξάο (Call Option), αληαιιαγή κε αμίεο Βαζηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαη αιιαγή ζηνπο
φξνπο έθδνζεο ιφγσ λνκνζεηηθψλ / ξπζκηζηηθψλ / θαλνληζηηθψλ αιιαγψλ

(α)

Αφξηζηε δηάξθεηα

Σα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ είλαη αμίεο αφξηζηεο δηάξθεηαο ρσξίο εκεξνκελία ιήμεο, φκσο ε Σξάπεδα (ζηα
πιαίζηα ησλ ξσλ πνπ παξαηίζεληαη ζηελ παξνχζα Δλφηεηα 6.4.2.6) έρεη ην δηθαίσκα ηεο εμαγνξάο ηνπο θαηά ηελ πξψηε
ε

Ζκεξνκελία Πιεξσκήο Σφθνπ κεηά ηελ Πέκπηε (5 ) επέηεην απφ ηελ έθδνζή ηνπο, ή ζε νπνηαδήπνηε Ζκεξνκελία
Πιεξσκήο Σφθνπ πνπ έπεηαη απηήο, θαηφπηλ έγθξηζεο απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ξνπ
6.4.2.6(β), ή ζε πεξίπησζε ελεξγνπνίεζεο ηνπ ξνπ (γ) ηεο παξνχζαο Δλφηεηαο.
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(β)

Γηθαίσκα Eμαγνξάο απφ ηελ Σξάπεδα

Σεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηνπ ξνπ 6.4.2.2(β)(i), ε Σξάπεδα κπνξεί, κεηά απφ εηδνπνίεζε πξνο ηνπο θαηφρνπο ΑΔΚ κε
βάζε ηελ Δλφηεηα 6.4.3 θαη πξνο ηνλ Δπίηξνπν, λα απνθαζίζεη λα εμαγνξάζεη, ζην άξηην καδί κε νπνηαδήπνηε πιεξσηέα
πνζά, ην ζχλνιν, αιιά φρη κέξνο, ησλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ θαηά ηελ πξψηε Ζκεξνκελία Πιεξσκήο Σφθνπ
ε

κεηά ηελ Πέκπηε (5 ) επέηεην απφ ηελ έθδνζή ηνπο, ή ζε νπνηαδήπνηε Ζκεξνκελία Πιεξσκήο Σφθνπ πνπ έπεηαη απηήο.
Οπνηαδήπνηε αλαθνίλσζε εμαγνξάο ζα δηεπθξηλίδεη ηε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία εμαγνξάο.
Ζ εμαγνξά ησλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζα γίλεηαη θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο θαη ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη:
 ζα αληηθαηαζηαζνχλ κε βαζηθά ίδηα θεθάιαηα ίζεο ή θαιχηεξεο πνηφηεηαο, ή


ε Σξάπεδα έρεη ηθαλνπνηήζεη ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ φηη, κεηά ηελ εμαγνξά, ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο Σξάπεδαο
ζα ππεξβαίλνπλ ηα αθφινπζα (αλαιφγσο ηεο πεξίπησζεο) θαηά πεξηζψξην ην νπνίν ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ
ζα ζεσξεί σο ζεκαληηθφ θαη θαηάιιειν:
-

(i) ηνλ Γείθηε Κχξησλ Βαζηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ / Core Tier 1 Ratio χςνπο ηνπιάρηζηνλ 9% κε βάζε ηε χζηαζε
ηεο Δπξσπατθήο Αξρήο Σξαπεδψλ (ΔΑΣ) EBA/REC/2011/1 κε εκεξνκελία 8 Γεθεκβξίνπ 2011, ή

-

(ii) ζηελ πεξίπησζε πνπ ε χζηαζε ηεο Δπξσπατθήο Αξρήο Σξαπεδψλ πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεκείν (i) θαηαξγεζεί
ή αθπξσζεί, ηηο ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ζχκθσλα κε ηηο ηειηθέο δηαηάμεηο ηεο θππξηαθήο λνκνζεζίαο πνπ
ζα ελαξκνλίδεη ην Κππξηαθφ δίθαην κε ηελ Οδεγία CRD IV ή/θαη ζχκθσλα κε ηηο ηειηθέο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ
CRR γηα ηελ επνπηεία ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ επελδχζεσλ φπσο ζα πηνζεηεζεί απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε (φηαλ απηά ηεζνχλ ζε ηζρχ).

Σα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ πνπ ζα εμαγνξαζηνχλ απφ ηελ Σξάπεδα αθπξψλνληαη θαη ε Σξάπεδα παχεη λα έρεη
νπνηεζδήπνηε ππνρξεψζεηο κε απηά.
(γ)

Ννκνζεηηθέο / ξπζκηζηηθέο / θαλνληζηηθέο αιιαγέο

Αλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Σξάπεδαο, νπνηαδήπνηε αιιαγή ή πξνηεηλφκελε αιιαγή ζε Νφκνπο, ή ζε ζρεηηθνχο Καλνληζκνχο
ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θνξνινγηθψλ λφκσλ θαη θαλνληζκψλ, έρεη δπζκελείο νηθνλνκηθέο
επηπηψζεηο γηα ηελ Σξάπεδα ζε φηη αθνξά ηελ έθδνζε ησλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ, ή εάλ κεηά ηελ 1

ε

Ηαλνπαξίνπ 2013 ηα ΑΔΚ δε ζεσξνχληαη σο επηπξφζζεηα βαζηθά ίδηα θεθάιαηα ζχκθσλα κε ηηο ηειηθέο δηαηάμεηο ηνπ
Καλνληζκνχ CRR σο ζα πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, (εθηφο ζηελ πεξίπησζε πνπ ν απνθιεηζκφο
(disqualification) ηνπο σο Βαζηθά Ίδηα Κεθάιαηα νθείιεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζην γεγνλφο φηη ην χςνο ηνπ νλνκαζηηθνχ
θεθαιαίνπ ησλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ππεξβαίλεη ηα ηζρχνληα θαζνξηζκέλα φξηα ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε
αμηψλ πνπ ηεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα θαηάηαμε σο Βαζηθά Ίδηα Κεθάιαηα σο ηα φξηα απηά νξίδνληαη ζηνπο ρεηηθνχο
Δθαξκνζηένπο Σξαπεδηθνχο Καλνληζκνχο), ε Σξάπεδα δχλαηαη, ππφ ηελ πξνυπφζεζε πξνεγνχκελεο έγθξηζεο ηεο
Κεληξηθήο Σξάπεδαο (αιιά ρσξίο θακηά απαηηνχκελε έγθξηζε απφ ηνπο θαηφρνπο ΑΔΚ), έρνληαο φκσο δψζεη εηδνπνίεζε
ζηνλ Δπίηξνπν θαη ζηνπο θαηφρνπο ΑΔΚ ζηα πιαίζηα ηνπ ξνπ ηεο Δλφηεηαο 6.4.3 λα πξνβεί ζηηο εμήο ελέξγεηεο:
(i)

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

(ii)

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

(iii)

λα δηαθνξνπνηήζεη ηνπο φξνπο ησλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ηεο παξνχζαο έθδνζεο ΑΔΚ ψζηε λα
ζπλερίζνπλ λα ζεσξνχληαη Βαζηθά Ίδηα Κεθάιαηα απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα,

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζηηο πεξηπηψζεηο σο πεξηγξάθνληαη ζην (ii) ή/θαη (iii) πην πάλσ νπνηαδήπνηε ηέηνηα αληαιιαγή ή
αιιαγή δελ ζα νδεγήζεη ζε φξνπο πνπ γηα έλα επελδπηή είλαη νπζηαζηηθά ιηγφηεξν επλντθνί απφ ηνπο φξνπο ησλ
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Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ, εθηφο εάλ νη αιιαγέο απηέο απαηηνχληαη κε βάζε ηηο ηειηθέο δηαηάμεηο ηεο θππξηαθήο
λνκνζεζίαο πνπ ζα ελαξκνλίδεη ην θππξηαθφ δίθαην κε ηελ Οδεγία CRD IV ή/θαη κε βάζε ηηο ηειηθέο δηαηάμεηο ηνπ
Καλνληζκνχ CRR (φηαλ απηά ηεζνχλ ζε ηζρχ)
Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ πνπ ζα εμαγνξαζηνχλ απφ ηελ Σξάπεδα αθπξψλνληαη θαη ε Σξάπεδα παχεη λα έρεη
νπνηεζδήπνηε ππνρξεψζεηο ζε ζρέζε κε απηά.

6.4.2.7

Πιεξσκή

Ο Σφθνο (κείνλ νπνηαδήπνηε απνθνπή ε νπνία εθαξκφδεηαη βάζεη ησλ πξνλνηψλ νπνηνπδήπνηε λφκνπ ηεο Κππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Δλφηεηα 9.5) ζα θαηαβάιιεηαη ζηνπο θαηφρνπο ησλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ
Κεθαιαίνπ απφ δηαζέζηκα γηα πιεξσκή ζηνηρεία θάζε ηξεηο κήλεο, ζηηο 31 Μαξηίνπ, ζηηο 30 Ηνπλίνπ, ζηηο 30 επηεκβξίνπ
θαη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο (Ζκεξνκελίεο Πιεξσκήο Σφθνπ).
Ο Σφθνο γηα ηελ πξψηε Ζκεξνκελία Πιεξσκήο Σφθνπ θαζίζηαηαη πιεξσηένο ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2012 γηα ηελ πεξίνδν
απφ ηηο 30 Ηνπλίνπ 2012 (πεξηιακβάλεηαη) κέρξη ηηο 29 επηεκβξίνπ 2012 (πεξηιακβάλεηαη). Κάζε Αμηφγξαθν Δληζρπκέλνπ
Κεθαιαίνπ ζα παχεη λα θέξεη Σφθν απφ ηελ εκεξνκελία εμαγνξάο ηνπ.
(α)

Ζκεξνκελίεο Καηαγξαθήο Γηθαηνχρσλ Σφθνπ / πεξίνδνο δηαπξαγκάηεπζεο άλεπ Σφθνπ

Πξηλ ηελ εηζαγσγή ησλ ΑΔΚ ζην ΥΑΚ, ε πιεξσκή ηνπ Σφθνπ ζα γίλεηαη πξνο ηνπο θαηφρνπο ΑΔΚ νη νπνίνη ζα είλαη
εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν Καηφρσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ πνπ ζα ηεξεί ε Σξάπεδα θαηά ηελ Ζκεξνκελία
Καηαγξαθήο Γηθαηνχρσλ Σφθνπ, φπσο απηή ζα θαζνξίδεηαη απφ ηελ Σξάπεδα θαζψο θαη ζηνπο θαηφρνπο ΑΔΚ πνπ ζα
έρνπλ πσιήζεη Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζε πεξίνδν δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο ηνλ Σφθν (ex–interest) θαη σο εθ
ηνχηνπ δε ζα ζεσξνχληαη θάηνρνη ΑΔΚ, αιιά ζα δηαηεξνχλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο σο πξνο ηελ Πιεξσκή Σφθνπ.
ηαλ θαη εθφζνλ ηα ΑΔΚ εηζαρζνχλ ζην ΥΑΚ ε πιεξσκή ηνπ Σφθνπ ζα γίλεηαη ζηνπο θαηφρνπο ΑΔΚ νη νπνίνη ζα είλαη
εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν Καηφρσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ πνπ ζα ηεξείηαη απφ ην Κεληξηθφ Απνζεηήξην
θαη Κεληξηθφ Μεηξψν Αμηψλ ηνπ ΥΑΚ θαηά ηελ εθάζηνηε Ζκεξνκελία Καηαγξαθήο Γηθαηνχρσλ Σφθνπ / Ζκεξνκελία Αξρείνπ
Γηθαηνχρσλ Σφθνπ (Record Date for Interest Beneficiaries) θαζψο θαη ζηνπο θαηφρνπο ΑΔΚ πνπ ζα έρνπλ πσιήζεη
Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζε πεξίνδν δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο ηνλ Σφθν (ex–interest) θαη σο εθ ηνχηνπ δε ζα
ζεσξνχληαη θάηνρνη ΑΔΚ, αιιά ζα δηαηεξνχλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο σο πξνο ηελ Πιεξσκή Σφθνπ.
Οη Ζκεξνκελίεο Απνθνπήο (ex-interest date) ζα αλαθνηλψλνληαη απφ ηελ Σξάπεδα εγθαίξσο, ζηα πιαίζηα ηεο Δλφηεηαο
6.4.3, πξηλ απφ ηελ εθάζηνηε Ζκεξνκελία Πιεξσκήο Σφθνπ. Απφ ηελ θάζε Ζκεξνκελία Απνθνπήο έσο θαη ηελ πιεζηέζηεξε
απηήο Ζκεξνκελία Πιεξσκήο Σφθνπ (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο), ηα ΑΔΚ ζα δηαπξαγκαηεχνληαη ρσξίο ην δηθαίσκα ηφθνπ
(ex-interest).
Δηζαγσγή ζην ΥΑΚ
Ζ Σξάπεδα ζα πξνβεί ζε ελέξγεηεο γηα εηζαγσγή ησλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζην ΥΑΚ. ηαλ θαη εθφζνλ ηα
Αμηφγξαθα εηζαρζνχλ ζην ΥΑΚ, νη δηαδηθαζίεο Πιεξσκήο Σφθνπ ζα ζπλάδνπλ κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ Κεληξηθνχ Μεηξψνπ
ηνπ ΥΑΚ. Ζ Σξάπεδα ζα εθδψζεη ζρεηηθή αλαθνίλσζε κε ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο δηαδηθαζίαο Πιεξσκήο Σφθνπ. Μέζα ζε απηά
ηα πιαίζηα, ζα αλαθνηλψλεηαη εγθαίξσο, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνπο ξνπο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο
Δλφηεηεο 6.4.2.2(β)(i), 6.4.2.4 ή/θαη 6.4.2.6, ε επφκελε Ζκεξνκελία Πιεξσκήο Σφθνπ, θαζψο θαη ε πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία
ηα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζα δηαπξαγκαηεχνληαη ρσξίο ην δηθαίσκα Σφθνπ (ex–interest period).
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(β)

Σξφπνο Πιεξσκήο Σφθνπ

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

Απνθνπέο

ιεο νη πιεξσκέο, ζηα πιαίζηα απηνχ ηνπ ξνπ, ζα γίλνληαη πάληνηε ζχκθσλα κε ηνπο εθάζηνηε ηζρχνληεο πεξί
Φνξνινγίαο ηνπ Δηζνδήκαηνο Νφκνπο θαη ηνπο πεξί Έθηαθηεο Δηζθνξάο γηα ηελ Άκπλα Νφκνπο (ή νπνηνπζδήπνηε άιινπο
Νφκνπο πνπ ηπρφλ ζα ηνπο αληηθαηαζηήζνπλ ή ζεζπηζηνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ) θαη ζα απνθφπηνληαη νη αλάινγεο εηζθνξέο
ή/θαη θνξνινγίεο ζχκθσλα κε ηελ Δλφηεηα 9.5.
(δ)

Πξφηαζε εμαγνξάο ή ζπγρψλεπζεο ή νπνηαδήπνηε αλαδηάξζξσζε ή ζρέδην δηεπζέηεζεο

Καηφπηλ νπνηαζδήπνηε πξφηαζεο εμαγνξάο ή ζπγρψλεπζεο ή νπνηαζδήπνηε αλαδηάξζξσζεο ή ζρεδίνπ δηεπζέηεζεο, ε
Σξάπεδα έρεη ην δηθαίσκα αθνχ δψζεη εηδνπνίεζε ζηνλ Δπίηξνπν θαη ζηνπο θαηφρνπο ΑΔΚ λα αλαζηείιεη ηελ ππνρξέσζε
ηεο γηα Πιεξσκή Σφθνπ. ε ηέηνηα πεξίπησζε ε Σξάπεδα ζα αμηνινγήζεη ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ δπλαηφλ λα πξέπεη λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηνπο παξφληεο φξνπο έθδνζεο (θαη ζε άιια έγγξαθα), ψζηε λα δηαηεξεζνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ηα
ζπκθέξνληα ησλ θαηφρσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ σο είραλ πξηλ ηελ αλαζηνιή. Αθνχ ιεθζεί απφθαζε ζε
ζρέζε κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ, ε Σξάπεδα, ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ησλ θαηφρσλ ΑΔΚ, ζα πξνβεί ζηηο
ζρεηηθέο αιιαγέο ζηνπο φξνπο έθδνζεο θαη ζηα άιια ζρεηηθά έγγξαθα.
6.4.2.8

Τπνρξεσηηθή Μεηαηξνπή ζε πεξίπησζε Γεγνλφηνο Έθηαθηεο Αλάγθεο Κεθαιαίνπ θαη Γεγνλφηνο
Βησζηκφηεηαο

Δάλ ππάξμεη Γεγνλφο Έθηαθηεο Αλάγθεο Κεθαιαίνπ ή Γεγνλφο Βησζηκφηεηαο νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία
ππάξρνπλ εθδνκέλα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ηφηε ην ζχλνιν ησλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ
ππνρξεσηηθά ζα κεηαηξαπεί ζε ζπλήζεηο κεηνρέο, ζηελ Σηκή Τπνρξεσηηθήο Μεηαηξνπήο. ε πεξίπησζε κεηαηξνπήο ησλ
ΑΔΚ ζε Μεηνρέο, νη λέεο ζπλήζεηο κεηνρέο πνπ ζα πξνθχςνπλ ζα θαηαηάζζνληαη ην ίδην (pari-passu) κε ηηο ήδε εθδνκέλεο
πιήξσο πιεξσκέλεο κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο θαη ζα έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα.
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(α) ΓΔΓΟΝΟ ΔΚΣΑΚΣΖ ΑΝΑΓΚΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ: Γεγνλφο Έθηαθηεο Αλάγθεο Κεθαιαίνπ ζα ζεσξείηαη φηη έρεη
επηζπκβεί φηαλ ε Σξάπεδα δψζεη ζρεηηθή εηδνπνίεζε φηη είηε:
(i) ην χςνο ηνπ Γείθηε ησλ Κχξησλ Βαζηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ / Core Tier 1 Ratio είλαη ρακειφηεξν ηνπ 7% κε βάζε ηε
χζηαζε ηεο Δπξσπατθήο Αξρήο Σξαπεδψλ (ΔΑΣ) EBA/REC/2011/1. Ο νξηζκφο ηνπ Γείθηε ησλ Κχξησλ Βαζηθψλ
Ηδίσλ Κεθαιαίσλ είλαη ίδηνο κε ηνλ νξηζκφ πνπ δφζεθε θαηά ηελ Κεθαιαηαθή Άζθεζε ηεο ΔΑΣ γηα ην έηνο 2011. Ο
νξηζκφο εμαηξεί φια ηα αμηφγξαθα θεθαιαίνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ΑΔΚ πνπ ζα εθδνζνχλ βάζεη απηψλ ησλ
φξσλ, ή
ε

(ii) απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013 ν Γείθηεο Κνηλψλ Πξσηνβάζκησλ Κεθαιαίσλ / Common Equity Tier 1 Ratio, σο απηφο
ζα πηνζεηεζεί ζχκθσλα κε ηηο ηειηθέο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ επνπηεία ησλ
πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ επελδχζεσλ (CRR) θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο κεηαβαηηθέο ξπζκίζεηο
είλαη θάησ απφ ην 5,125%.
Ζ ξήηξα γηα ην Γεγνλφο Έθηαθηεο Αλάγθεο Κεθαιαίνπ ζρεηηθά κε ηνλ Γείθηε Κνηλψλ Πξσηνβάζκησλ Κεθαιαίσλ / Common
ε

Equity Tier 1 Ratio, κπαίλεη ζε εθαξκνγή απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. Δπηπξφζζεηα, ε ξήηξα γηα ην Γεγνλφο Έθηαθηεο
Αλάγθεο Κεθαιαίνπ ζρεηηθά κε ηνλ Γείθηε Κχξησλ Βαζηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ / Core Tier 1 Ratio ζα κείλεη ζε ηζρχ κεηά απφ
ε

ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013 θαη κέρξη ε χζηαζε ηεο ΔΑΣ EBA/REC/2011/1 θαηαξγεζεί ή αθπξσζεί.


«Γείθηεο Κχξησλ Βαζηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ» φπσο νξίζηεθε κέζα απφ ηελ Κεθαιαηαθή Άζθεζε ηεο ΔΑΣ γηα ην
έηνο 2011 ζεκαίλεη, ζρεηηθά κε ηελ νπνηαδήπνηε ηξηκεληαία πεξίνδν απνηειεζκάησλ, ηνλ δείθηε ησλ Βαζηθψλ Ηδίσλ
Κεθαιαίσλ πιελ ησλ ηίηισλ κε θαζνξηζκέλεο δηάξθεηαο πνπ δελ κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηα Κχξηα Βαζηθά
Ίδηα Κεθάιαηα δηαηξνχκελσλ κε ηα ζηαζκηζκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία σο ππνινγίδνληαη απφ ηελ Σξάπεδα κε ηνπο
ρεηηθνχο Δθαξκνζηένπο Σξαπεδηθνχο Καλνληζκνχο σο ζα παξνπζηάδνληαη ζηα ηξηκεληαία απνηειέζκαηα.



«Γείθηεο Κνηλψλ Πξσηνβάζκησλ Κεθαιαίσλ» ζεκαίλεη, ζρεηηθά κε ηα ηξηκεληαία απνηειέζκαηα, ηνλ δείθηε ησλ
θνηλψλ πξσηνβάζκησλ θεθαιαίσλ πιελ νπνησλδήπνηε αθαηξέζεσλ σο απηφο ζα πηνζεηεζεί ζχκθσλα κε ηηο ηειηθέο
δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ επνπηεία ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ
επελδχζεσλ, δηαηξνχκελν κε ηα ζηαζκηζκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία σο ππνινγίδνληαη απφ ηελ Σξάπεδα κε ηνπο
ρεηηθνχο Δθαξκνζηένπο Σξαπεδηθνχο Καλνληζκνχο σο ζα παξνπζηάδνληαη ζηα ηξηκεληαία απνηειέζκαηα.



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

(β) ΓΔΓΟΝΟ ΒΗΧΗΜΟΣΖΣΑ: Γεγνλφο Βησζηκφηεηαο ζα ζεσξείηαη φηη έρεη επηζπκβεί φηαλ ε Σξάπεδα δψζεη
ζρεηηθή εηδνπνίεζε είηε:
(i) φηαλ ιακβάλεηαη απφθαζε φηη είλαη αλαγθαία ε Τπνρξεσηηθή Μεηαηξνπή ησλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ρσξίο
ηελ νπνία ε Σξάπεδα δπλαηφλ λα θαηαζηεί κε βηψζηκε, φπσο ε έλλνηα «κε βηψζηκε» θαζνξίδεηαη απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα
θαη/ή
(ii) φηαλ ιακβάλεηαη απφθαζε φηη ε Σξάπεδα ζα ρξεηαζηεί θξαηηθή βνήζεηα, ή παξφκνηα ζηήξημε, ρσξίο ηελ νπνία ε
Σξάπεδα ζα θαηαζηεί κε βηψζηκε, φπσο ε έλλνηα “κε βηψζηκε” θαζνξίδεηαη απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα.
(γ) ΣΗΜΖ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ: ηελ πεξίπησζε Γεγνλφηνο Έθηαθηεο Αλάγθεο Κεθαιαίνπ ή Γεγνλφηνο
Βησζηκφηεηαο ηα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζα κεηαηξαπνχλ ππνρξεσηηθά ζε ηέηνην αξηζκφ ζπλήζσλ Mεηνρψλ
πνπ θαζνξίδεηαη δηαηξψληαο ηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ κε ηελ Σηκή Τπνρξεσηηθήο
Μεηαηξνπήο. Ζ Σηκή Τπνρξεσηηθήο Μεηαηξνπήο ζα ππνινγίδεηαη ζαλ πνζνζηφ 90% (ελελήληα ηνηο εθαηφ) επί ηεο
κεζνζηαζκηθήο ηηκήο ηεο κεηνρήο ηεο Σξάπεδαο πεξηφδνπ 20 (είθνζη) Δξγάζηκσλ Ζκεξψλ πνπ ζα πξνεγεζνχλ ηεο

271

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

εηδνπνίεζεο Γεγνλφηνο Έθηαθηεο Αλάγθεο Κεθαιαίνπ ή Γεγνλφηνο Βησζηκφηεηαο, κε ειάρηζηε ηηκή ηελ νλνκαζηηθή αμία ηεο
κεηνρήο ηεο Σξάπεδαο φπσο απηή ζα ηζρχεη θαηά ηε κεηαηξνπή (ζήκεξα €0,10).
(δ) ΔΗΓΟΠΟΗΖΖ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΟΖ ΜΔΣΟΥΧΝ: Ζ Σξάπεδα ζα εηδνπνηήζεη ηνπο
θαηφρνπο Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ γηα ηελ Τπνρξεσηηθή Μεηαηξνπή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Δλφηεηαο
6.4.3 σο αθνινχζσο:
(i) ζνλ αθνξά ην Γεγνλφο Έθηαθηεο Αλάγθεο Κεθαιαίνπ ζε δηάζηεκα 5 Δξγάζηκσλ Ζκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία
θαηά ηελ νπνία δεκνζηεχνληαη ηα νηθνλνκηθά ηεο απνηειέζκαηα ή θαηά ηελ νπνία ε Κεληξηθή Σξάπεδα θαζνξίζεη φηη ε
Σξάπεδα βξίζθεηαη ζε κε ζπκκφξθσζε κε ηα απαηηνχκελα θαλνληζηηθά φξηα ηνπ Γείθηε ησλ Κπξίσλ Βαζηθψλ Ηδίσλ
Κεθαιαίσλ ή/θαη ηνπ Γείθηε Κνηλψλ Πξσηνβάζκησλ Κεθαιαίσλ θαη ζηελ νπνία εηδνπνίεζε ζα θαζνξίδνληαη νη φξνη ηεο
Τπνρξεσηηθήο Μεηαηξνπήο.
(ii) ζνλ αθνξά ην Γεγνλφο Βησζηκφηεηαο ζε δηάζηεκα 3 Δξγάζηκσλ Ζκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ιακβάλεη
ρψξα.
Ζ Σξάπεδα ζα παξαρσξήζεη ηηο ζπλήζεηο Mεηνρέο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ Τπνρξεσηηθή Μεηαηξνπή ζηνπο θαηφρνπο
ΑΔΚ εληφο 20 Δξγάζηκσλ Ζκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία εηδνπνίεζεο γηα χπαξμε Γεγνλφηνο Έθηαθηεο Αλάγθεο Κεθαιαίνπ ή
Γεγνλφηνο Βησζηκφηεηαο.
(ε) ΣΟΚΟ ΠΛΖΡΧΣΔΟ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ: ε πεξίπησζε Τπνρξεσηηθήο Μεηαηξνπήο, ν ηφθνο
πιεξσηένο ζηακαηά λα ππνινγίδεηαη θαη λα θαζίζηαηαη πιεξσηένο απφ ηελ πξνεγνχκελε ζρεηηθή Ζκεξνκελία Πιεξσκήο
Σφθνπ κέρξη ηελ εκεξνκελία Τπνρξεσηηθήο Μεηαηξνπήο.

(ζη) ΔΠΑΡΚΔΗΑ ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟΤ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ: Ζ Σξάπεδα αλαιακβάλεη λα δηαζθαιίζεη φηη πξηλ ηελ
Ζκεξνκελία Έθδνζεο ησλ ΑΔΚ ζα έρεη επαξθέο εγθεθξηκέλν νλνκαζηηθφ θεθάιαην γηα ην ελδερφκελν πνπ ηα ΑΔΚ
κεηαηξαπνχλ ππνρξεσηηθά ζε Mεηνρέο.

6.4.2.9

Γηάζεζε Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζε κε κφληκνπο θαηνίθνπο Κχπξνπ

Πξφζσπα πνπ έρνπλ ηε κφληκε δηακνλή ηνπο εθηφο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο δηθαηνχληαη λα απνθηήζνπλ Αμηφγξαθα
Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ηεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηνπ πεξί Γηαθίλεζεο Κεθαιαίσλ Νφκνπ 115(Η)/2003, ν νπνίνο ηέζεθε
ε

ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία πξνζρψξεζεο ηεο Κχπξνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηελ 1 Μαΐνπ 2004 θαη ελ γέλεη κε ηνπο
εθάζηνηε ζρεηηθνχο λφκνπο.
Ο πεξί ηεο Γηαθίλεζεο Κεθαιαίσλ Νφκνο 115(Η)/2003 δελ επεξεάδεη ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 17(1) ησλ πεξί Σξαπεδηθψλ
Δξγαζηψλ Νφκσλ ηνπ 1997 έσο 2011 (Ν66(Η)/1997 σο έρεη ηξνπνπνηεζεί). χκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ άξζξνπ 17(1) ησλ
πεξί Σξαπεδηθψλ Δξγαζηψλ Νφκσλ ηνπ 1997 έσο 2011 (Ν66(Η)/1997 σο έρεη ηξνπνπνηεζεί), απαγνξεχεηαη ζε νπνηνδήπνηε
είηε κε ζπλεξγάηε ή ζπλεξγάηεο λα έρεη ηνλ έιεγρν νπνηαζδήπνηε ηξάπεδαο πνπ ζπζηάζεθε ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία ή
ηεο κεηξηθήο ηεο εηαηξείαο, εθηφο αλ εμαζθαιίζεη πξνεγνπκέλσο γξαπηή έγθξηζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ
(έιεγρνο ζεκαίλεη (i) ηελ ηδηνθηεζία ηνπ 10% ή πεξηζζφηεξν ησλ ςήθσλ ζε νπνηαδήπνηε γεληθή ζπλέιεπζε εηαηξείαο ή ηεο
κεηξηθήο ηεο εηαηξείαο, ή (ii) ηελ ηθαλφηεηα πξνζψπνπ λα νξίδεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηελ εθινγή ηεο πιεηνςεθίαο ησλ
ζπκβνχισλ ηεο εηαηξείαο ή ηεο κεηξηθήο ηεο εηαηξείαο). Πεξαηηέξσ, απαγνξεχεηαη ε αχμεζε ειέγρνπ ζηνλ βαζκφ ή ζηα
πνζνζηά πνπ θαζνξίδνληαη ζηνπο πεξί Σξαπεδηθψλ Δξγαζηψλ Νφκνπο.
Σα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ δελ πξνζθέξνληαη άκεζα ή έκκεζα, εληφο ή πξνο ζε θαηνίθνπο Δμαηξνπκέλσλ
Υσξψλ, ζηηο νπνίεο ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο ηέηνηαο ρψξαο, ε δηελέξγεηα ηεο παξνχζαο δεκφζηαο πξνζθνξάο ή ε
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ηαρπδξφκεζε / δηαλνκή ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ είλαη παξάλνκε ή απνηειεί παξαβίαζε νπνηαζδήπνηε εθαξκνζηέαο
λνκνζεζίαο, θαλφλα ή θαλνληζκνχ.

6.4.2.10

Έγγξαθν Δκπηζηεχκαηνο

Με Έγγξαθν Δκπηζηεχκαηνο (Trust Deed) εκεξνκελίαο 22 Μαΐνπ 2012, ε Σξάπεδα δηφξηζε ηελ εηαηξεία Themis Nominees
Ltd, Λεσθφξν Κπξηάθνπ Μάηζε 16, Eagle House, 10

νο

φξνθνο, Αγ. Οκνινγεηέο, 1082 Λεπθσζία, σο Δπίηξνπν (Trustee)

ησλ ππφ έθδνζε Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ αφξηζηεο δηάξθεηαο. Ο Δπίηξνπνο, κε βάζε ην Έγγξαθν
Δκπηζηεχκαηνο, είλαη επηθνξηηζκέλνο κε ηελ επζχλε δηαθχιαμεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ θαηφρσλ ησλ Αμηνγξάθσλ
Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ θαη ησλ Γηθαηνχρσλ Σφθνπ. Σν Έγγξαθν Δκπηζηεχκαηνο πεξηέρεη πξφλνηεο γηα θάιπςε
(indemnification) ηνπ Δπηηξφπνπ θαη γηα ηελ απαιιαγή ηνπ απφ επζχλε.
χκθσλα κε ηε Ρήηξα 10 ηνπ Δγγξάθνπ Δκπηζηεχκαηνο, ε Σξάπεδα ππφζρεηαη πξνο ηνλ Δπίηξνπν θαη δεζκεχεηαη θαη
αλαιακβάλεη ηα αθφινπζα:
(α)

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

Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ή άιισο, κε βάζε ηνπο φξνπο έθδνζεο.
(β)

Να ηεξεί πάληνηε αθξηβέο κεηξψν θαηφρσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ πνπ λα δεηθλχεη ηα νλφκαηα θαη

δηεπζχλζεηο φισλ ησλ θαηφρσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ, ην κέξνο ησλ θαηερνκέλσλ πθ‟ εθάζηνπ Αμηφγξαθνπ
Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνίαλ έθαζηνο θάηνρνο Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ελεγξάθε θαη
ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία νπνηνζδήπνηε θάηνρνο Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ έπαπζε λα είλαη εγγεγξακκέλνο ζην
ην ελ ιφγσ κεηξψν. Ννείηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ηα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ εηζαρζνχλ ζην ΥΑΚ, ην Μεηξψν
Καηφρσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζα ηεξείηαη ζην Κεληξηθφ Απνζεηήξην θαη Κεληξηθφ Μεηξψν ηνπ ΥΑΚ.
(γ)

Να επηηξέπεη ζηνλ Δπίηξνπν λα επηζεσξεί δσξεάλ απφ θαηξφ ζε θαηξφ θαη ζε εχινγεο ψξεο ην κεηξψν θαηφρσλ

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

Να εθδίδεη θαηαζηάζεηο αμηνγξάθσλ πξνο ηνπο θαηφρνπο Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ σο πξνλνείηαη ζηε

Ρήηξα 9 ηνπ Δγγξάθνπ Δκπηζηεχκαηνο, εθφζνλ ζα ηεξεί ην κεηξψν θαηφρσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ.
(ε)

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

πεξηιακβαλνκέλσλ ρσξίο πεξηνξηζκφ, νπνησλδήπνηε ζηνηρείσλ ή πιεξνθνξηψλ ζε ζρέζε κε νπνηεζδήπνηε πιεξσκέο ή
ππνρξεψζεηο ηεο Σξάπεδαο κε βάζε ηνπο φξνπο έθδνζεο, σο ήζειε απαηηήζεη ν Δπίηξνπνο.
(ζη) Να παξέρεη γξαπηή εηδνπνίεζε πξνο ηνλ Δπίηξνπν εάλ θαη επζχο σο επέιζεη νπνηνδήπνηε γεγνλφο απφ ηα
αλαθεξφκελα ζηε Ρήηξα 11 ηνπ Δγγξάθνπ Δκπηζηεχκαηνο.
(δ)

ην βαζκφ πνπ επηηξέπεηαη απφ ην λφκν, λα δίλεη πάληνηε ζηνλ Δπίηξνπν νπνηεζδήπνηε άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ ν

Δπίηξνπνο, ελεξγψληαο ινγηθά, ζα δεηήζεη κε ζθνπφ ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ, εμνπζηψλ, εμνπζηνδνηήζεσλ θαη
δηαθξηηηθήο επρέξεηαο πνπ ηνπ παξαρσξήζεθαλ κε ην Έγγξαθν Δκπηζηεχκαηνο ή πνπ ηνλ πεξηβάιινπλ σο απνηέιεζκα ηνπ
λφκνπ.
Σν Έγγξαθν Δκπηζηεχκαηνο, νη πξφλνηεο ηνπ νπνίνπ είλαη δεζκεπηηθέο γηα θάζε πξφζσπν ην νπνίν ζα απνθηήζεη
Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ αφξηζηεο δηάξθεηαο, ζα είλαη δηαζέζηκν γηα επηζεψξεζε ζην εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο
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Σξάπεδαο, απφ επελδπηέο θαη / ή πξφζσπα ηα νπνία απφ θαηξφ ζε θαηξφ απνθηνχλ Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ
αφξηζηεο δηάξθεηαο θαη νη νπνίνη πξνηξέπνληαη λα ην κειεηήζνπλ.

6.4.3

Δηδνπνηήζεηο θαη Αλαθνηλψζεηο

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

Θα ηαρπδξνκνχληαη ζηηο δηεπζχλζεηο ηνπο φπσο παξνπζηάδνληαη ζην Κεληξηθφ Μεηξψν / Απνζεηήξην ηνπ ΥΑΚ, είηε
φηαλ

(ii)

Θα δεκνζηεχνληαη ζε κία ηνπιάρηζηνλ εθεκεξίδα εκεξήζηαο θπθινθνξίαο.

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

6.4.4

Δπηπξφζζεηεο Δθδφζεηο

Ζ Σξάπεδα δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνρσξήζεη ρσξίο ηελ έγθξηζε ησλ θαηφρσλ ησλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ
ζηελ έθδνζε επηπξφζζεησλ αμηνγξάθσλ θεθαιαίνπ αφξηζηεο δηάξθεηαο πνπ θαηαηάζζνληαη ζε ίζε πξνηεξαηφηεηα (rank pari
passu) κε ηα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ θαη κε ηηο πθηζηάκελεο εθδφζεηο αμηνγξάθσλ ηεο Σξάπεδαο. Σα
επηπξφζζεηα αμηφγξαθα θεθαιαίνπ κπνξνχλ λα απνηεινχλ επέθηαζε ηεο έθδνζεο Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ
νχησο ψζηε λα ζεσξνχληαη φηη απνηεινχλ θνηλή έθδνζε. Οπνηαδήπνηε ηέηνηα επηπξφζζεηε έθδνζε ζα θαιχπηεηαη κε ηελ
αλάινγε πξνζζήθε ζην Έγγξαθν Δκπηζηεχκαηνο πνπ δηέπεη ηελ έθδνζε Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ή απφ άιιν,
μερσξηζηφ έγγξαθν εκπηζηεχκαηνο. εκεηψλεηαη πσο θάζε επηπξφζζεηε έθδνζε ζα γίλεη ζηε βάζε ησλ ηζρπφλησλ
θαλνληζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ φπνπ απαηηείηαη θαη θαηάξηηζε ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ.
Ζ Σξάπεδα έρεη επίζεο ην δηθαίσκα ρσξίο ηελ έγθξηζε ησλ θαηφρσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ, λα πξνβεί ζε
έθδνζε νπνησλδήπνηε άιισλ αμηνγξάθσλ θεθαιαίνπ ή ρξενγξάθσλ ή άιισλ ηίηισλ, κε φξνπο σο πξνο ηελ
πξνηεξαηφηεηα, επηηφθην, ππέξ ην άξηην πνζφ / κε έθπησζε, ή εμαγνξά / απνπιεξσκή ή άιισο πσο, φπσο ε Σξάπεδα
ήζειε θξίλεη ζθφπηκν.

6.4.5

Γηθαηψκαηα / Μεξίζκαηα

Οη λέεο κεηνρέο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ Τπνρξεσηηθή Μεηαηξνπή ησλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζα ηίζεληαη
ακέζσο ζηελ ίδηα θαηεγνξία κε ηηο πθηζηάκελεο ζπλήζεηο κεηνρέο (rank pari passu) νλνκαζηηθήο αμίαο, θαηά ηελ εκεξνκελία
ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, €0,10 ε θάζε κία θαη ζα δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε νπνηαδήπνηε θαηαβνιή
κεξίζκαηνο, κε εκεξνκελία αξρείνπ πνπ έπεηαη ηεο εκεξνκελίαο παξαρψξεζεο ησλ λέσλ κεηνρψλ. Οη κεηνρέο απηέο δε ζα
δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε κεξίζκαηα πνπ πιεξψζεθαλ πξηλ απφ ηελ ελ ιφγσ εκεξνκελία αξρείνπ.
Δπίζεο, νη πην πάλσ ζπλήζεηο πιήξσο πιεξσζείζεο λέεο κεηνρέο, ζα ηπγράλνπλ ηνπ ίδηνπ ρεηξηζκνχ αλαθνξηθά κε ζέκαηα
ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε ηεο Σξάπεδαο θαη ζε ηπρφλ πιεφλαζκα απφ εθθαζάξηζε απηήο σο νη πθηζηάκελεο ζπλήζεηο κεηνρέο ηεο
Σξάπεδαο.
εκεηψλεηαη φηη δελ ππάξρνπλ νπνηεζδήπνηε ξήηξεο εμαγνξάο ή ξήηξεο κεηαηξνπήο γηα ηηο κεηνρέο απηέο.
Με ηελ εθαξκνγή ηνπ Γηαηάγκαηνο πξνθχπηνπλ δηαθνξνπνηήζεηο επί ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηνρψλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο
πνπ ηπρφλ απνθηεζνχλ ιφγσ ελεξγνπνίεζεο ηεο αλαδνρήο ηεο έθδνζεο ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο φπσο αλαθέξεηαη ζην
άξζξν 11 ηνπ Γηαηάγκαηνο.
274

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

Δπηπιένλ, ζην άξζξν 11(9) ηνπ Γηαηάγκαηνο αλαθέξεηαη φηη: "Γελ επηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε κεξίζκαηνο ζηνπο κεηφρνπο
ηεο ηξάπεδαο".

6.4.6

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ θαη ηηο θηλεηέο αμίεο πνπ πξνζθέξνληαη

Σα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζα ηπγράλνπλ δηαπξαγκάηεπζεο ζην ΥΑΚ. ε πεξίπησζε Τπνρξεσηηθήο
Μεηαηξνπήο, ζα κεηαηξαπνχλ ζε λέεο κεηνρέο πνπ, λννπκέλνπ φηη ιεθζνχλ νη απαξαίηεηεο εγθξίζεηο απφ ηηο αξκφδηεο
αξρέο, ζα εηζαρζνχλ ζην ΥΑΚ θαη ζην ΥΑ θαη ζα ηπγράλνπλ δηαπξαγκάηεπζεο καδί κε ηηο πθηζηάκελεο κεηνρέο ηεο
Σξάπεδαο. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, παξαηίζεληαη βαζηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ
Κεθαιαίνπ θαη ηηο ζπλήζεηο λέεο κεηνρέο πνπ ζα πξνθχςνπλ ζε πεξίπησζε Τπνρξεσηηθήο Μεηαηξνπήο ησλ Αμηνγξάθσλ
Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ.

ΤΝΖΘΔΗ ΝΔΔ ΜΔΣΟΥΔ ΠΟΤ ΘΑ ΠΡΟΚΤΦΟΤΝ
ΑΞΗΟΓΡΑΦΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ

ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΣΧΝ
ΑΞΗΟΓΡΑΦΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ

Καηεγνξία Αμηψλ

Αμηφγξαθα
δηάξθεηαο

Δληζρπκέλνπ

Κεθαιαίνπ

αφξηζηεο

πλήζεηο κεηνρέο κε ηα ίδηα δηθαηψκαηα κε φιεο
ηηο πθηζηάκελεο κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο.

Ννκνζεζία κε βάζε ηελ
νπνία εθδφζεθαλ / ζα
εθδνζνχλ

χκθσλα κε ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν, ηνλ πεξί
Γεκφζηαο Πξνζθνξάο θαη Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ
Νφκν ηνπ 2005 θαη ηνλ Καλνληζκφ 809/2004 ηεο
Δπηηξνπήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

χκθσλα κε ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν, ηνλ πεξί
Γεκφζηαο Πξνζθνξάο θαη Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ
Νφκν ηνπ 2005 θαη ηνλ Καλνληζκφ 809/2004 ηεο
Δπηηξνπήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

Δίδνο θηλεηψλ αμηψλ

Ολνκαζηηθέο θαη άπιεο

Ολνκαζηηθέο θαη άπιεο

Σήξεζε κεηξψνπ

Κεληξηθφ Απνζεηήξην θαη Κεληξηθφ Μεηξψν ΥΑΚ

Κεληξηθφ Απνζεηήξην θαη Κεληξηθφ Μεηξψν ΥΑΚ
θαη χζηεκα Άπισλ Σίηισλ (ΑΣ) ησλ Διιεληθψλ
Υξεκαηηζηεξίσλ (ΔΥΑΔ)

Νφκηζκα Έθδνζεο

Δπξψ (€)

Δπξψ (€)

Νφκηζκα Γηαπξαγκάηεπζεο

Δπξψ (€)

Δπξψ (€)

ISIN

Θα δνζεί απφ ην ΥΑΚ κεηά ηελ έγθξηζε γηα
εηζαγσγή
ησλ
Αμηνγξάθσλ
Δληζρπκέλνπ
Κεθαιαίνπ.

Γηαπξαγκάηεπζε

ΥΑΚ

CY0000200119

ΥΑΚ θαη ΥΑ
Ναη
εκεηψλεηαη φηη ζην άξζξν 11(9) ηνπ
Γηαηάγκαηνο αλαθέξεηαη φηη: "Γελ επηηξέπεηαη ε
παξαρψξεζε κεξίζκαηνο ζηνπο κεηφρνπο ηεο
ηξάπεδαο".

Γηθαίσκα Μεξίζκαηνο

ρη

Γηθαίσκα ςήθνπ

ρη

Γηθαίσκα πξνηίκεζεο ζηελ
εγγξαθή αμίσλ ηεο ίδηαο
θαηεγνξίαο

Γελ ηζρχεη

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα
θέξδε ηνπ εθδφηε

ρη - Βιέπε δηθαίσκα κεξίζκαηνο

Γηθαίσκα ζε ηπρφλ
πιεφλαζκα ζε πεξίπησζε
εθθαζάξηζεο

ρη

Απνθάζεηο κε βάζε ηηο
νπνίεο εθδίδνληαη

Με βάζε απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο εκεξνκελίαο 2 Απξηιίνπ 2012 θαη κε
βάζε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
εκεξνκελίαο 16 Μαΐνπ 2012.
To Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δηαηεξεί ην δηθαίσκα
αλαβνιήο ή αθχξσζεο ηεο έθδνζεο αλ θξηζεί πσο

Ναη (κία ςήθνο αλά κεηνρή)
Ναη

Βιέπε δηθαίσκα κεξίζκαηνο
Ναη
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ΤΝΖΘΔΗ ΝΔΔ ΜΔΣΟΥΔ ΠΟΤ ΘΑ ΠΡΟΚΤΦΟΤΝ
ΑΞΗΟΓΡΑΦΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ

ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΣΧΝ
ΑΞΗΟΓΡΑΦΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ

Πεξηνξηζκνί ζηελ Διεχζεξε
Μεηαβίβαζε

ζπληξέρνπλ νη ιφγνη γηα ηέηνηα ελέξγεηα, κέζσ
έθδνζεο
αλαθνίλσζεο
ή
θαηάξηηζεο
ζπκπιεξσκαηηθνχ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ.

πσο ζπληξέρνπλ νη ιφγνη γηα ηέηνηα ελέξγεηα,
κέζσ έθδνζεο αλαθνίλσζεο ή θαηάξηηζεο
ζπκπιεξσκαηηθνχ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ.

Ορη*

ρη

* Σα ππφ έθδνζε Αμηφγξαθα Εληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ είλαη ειεχζεξα κεηαβηβάζηκα απφ ηνπο δηθαηνχρνπο απηψλ.

Γελ ππάξρνπλ δεζκεπηηθέο πξνζθνξέο εμαγνξάο γηα ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Σξάπεδαο. Καηά ηελ ηειεπηαία θαη ηελ ηξέρνπζα ρξήζε δελ ππήξμαλ δεκφζηεο πξνηάζεηο γηα ηελ εμαγνξά ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο.
εκεηψλεηαη φηη ζε πεξηπηψζεηο ππνβνιήο δεκφζηαο πξφηαζεο εμαγνξάο ή ζπγρψλεπζεο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ πεξί
Γεκνζίσλ Πξνηάζεσλ Δμαγνξάο Νφκνπ ηνπ 2007, ν νπνίνο πεξηέρεη πξφλνηεο γηα ηελ ίζε κεηαρείξηζε ησλ κεηφρσλ. Ο ίδηνο
λφκνο πεξηιακβάλεη θαη πξφλνηα γηα άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εμαγνξάο, κε βάζε ην νπνίν επηηξέπεηαη ζηνλ πξνηείλνληα,
ζε πεξίπησζε πνπ έρεη αλαθέξεη ηε ζρεηηθή πξφζεζε ζην έγγξαθν δεκφζηαο πξφηαζεο, ε απφθηεζε ησλ ππνινίπσλ
κεηνρψλ απφ ηνπο ελαπνκείλαληεο κεηφρνπο εάλ έρεη δηελεξγήζεη δεκφζηα πξφηαζε πξνο φινπο ηνπο θαηφρνπο ηίηισλ θαη
γηα ην ζχλνιν ησλ ηίηισλ ηεο, θαη έρεη απνθηήζεη πνζνζηφ πέξαλ ηνπ 90% ηνπ ζπλφινπ ησλ ηίηισλ πνπ θέξνπλ δηθαηψκαηα
ςήθνπ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ.

Γεληθά ηνηρεία θαη Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο πνπ πξνζθέξνληαη

6.5
6.5.1


Μέγεζνο Έθδνζεο, Σίηινη, Ολνκαζηηθή Αμία θαη Τπνδηαίξεζε Νέσλ Μεηνρψλ Αληαιιαγήο

Μέγεζνο Έθδνζεο

Μέρξη €368.876.500 (3.688.765.000 Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο)


Σηκή έθδνζεο/Ολνκαζηηθφ πνζφ

ηελ νλνκαζηηθή αμία / €0,10 αλά Νέα Μεηνρή Αληαιιαγήο


Σίηινη

Ζ Σξάπεδα πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θαη ζα ππνβάιεη ηηο απαξαίηεηεο αηηήζεηο ζην ΥΑΚ θαη ζην ΥΑ γηα ηελ
εηζαγσγή ησλ Νέσλ Μεηνρψλ Αληαιιαγήο. Νννπκέλνπ φηη εμαζθαιηζηνχλ νη ζρεηηθέο εγθξίζεηο θαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο,
νη Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο ζα εηζαρζνχλ θαη ζα ηπγράλνπλ δηαπξαγκάηεπζεο ζην ΥΑΚ θαη ζην ΥΑ καδί κε ηηο πθηζηάκελεο
κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο.
Ζ αλαινγία αληαιιαγήο ησλ Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ κε Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο θαζνξίζηεθε κε απφθαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Σξάπεδαο, εκεξνκελίαο 16 Μαΐνπ 2012.

6.5.2

Αλαινγία Αληαιιαγήο Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ κε Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο

Ζ αλαινγία αληαιιαγήο Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ κε Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο θαζνξίζηεθε ζε δέθα ρηιηάδεο (10.000) Νέεο
Μεηνρέο Αληαιιαγήο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,10 γηα θάζε έλα (1) Δπηιέμηκν Αμηφγξαθν νλνκαζηηθήο αμίαο €1.000.

6.5.3

Καηάηαμε Νέσλ Μεηνρψλ Αληαιιαγήο

Οη Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ κε κεηνρέο ζα
θαηαηάζζνληαη ζε ίζε κνίξα (rank pari passu) απ‟ φιεο ηηο απφςεηο κε ηηο εθδνκέλεο πιήξσο πιεξσζείζεο κεηνρέο ηεο
Σξάπεδαο θαηά ηελ εκεξνκελία αληαιιαγήο κε κεηνρέο θαη ζα ζπκκεηάζρνπλ ζε νπνηαδήπνηε θαηαβνιή κεξίζκαηνο κε
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εκεξνκελία αξρείνπ (record date) πνπ έπεηαη ηεο εκεξνκελίαο έθδνζεο ησλ Νέσλ Μεηνρψλ Αληαιιαγήο. Οη Νέεο Μεηνρέο
Αληαιιαγήο δελ ζα δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε κεξίζκαηα πνπ πιεξψζεθαλ θαη θέξνπλ εκεξνκελία αξρείνπ πξηλ απφ
ηελ ελ ιφγσ εκεξνκελία έθδνζεο.

Με ηελ εθαξκνγή ηνπ Γηαηάγκαηνο πξνθχπηνπλ δηαθνξνπνηήζεηο επί ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηνρψλ ηεο Κππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο πνπ ηπρφλ απνθηεζνχλ ιφγσ ελεξγνπνίεζεο ηεο αλαδνρήο ηεο έθδνζεο ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο φπσο
αλαθέξεηαη ζην άξζξν 11 ηνπ Γηαηάγκαηνο.

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, παξαηίζεληαη βαζηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο πνπ ζα
πξνθχςνπλ απφ ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ.

Καηεγνξία Αμηψλ
Ννκνζεζία κε βάζε ηελ
νπνία εθδφζεθαλ / ζα
εθδνζνχλ

ΔΠΗΛΔΞΗΜΑ ΑΞΗΟΓΡΑΦΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ

ΤΝΖΘΔΗ ΝΔΔ ΜΔΣΟΥΔ ΠΟΤ ΘΑ
ΠΡΟΚΤΦΟΤΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ
ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΣΧΝ ΔΠΗΛΔΞΗΜΧΝ
ΑΞΗΟΓΡΑΦΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ

Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ αφξηζηεο

πλήζεηο κεηνρέο κε ηα ίδηα δηθαηψκαηα κε

δηάξθεηαο

φιεο ηηο πθηζηάκελεο κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο.

χκθσλα κε ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν, ηνλ πεξί
Γεκφζηαο Πξνζθνξάο θαη Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ
Νφκν ηνπ 2005 θαη ηνλ Καλνληζκφ 809/2004 ηεο
Δπηηξνπήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

Δίδνο θηλεηψλ αμηψλ

Ολνκαζηηθέο θαη άπιεο

χκθσλα κε ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν, ηνλ
πεξί

Γεκφζηαο

Πξνζθνξάο

θαη

Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ Νφκν ηνπ 2005 θαη
ηνλ Καλνληζκφ 809/2004 ηεο Δπηηξνπήο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Ολνκαζηηθέο θαη άπιεο

Σήξεζε κεηξψνπ

Κεληξηθφ Απνζεηήξην θαη Κεληξηθφ Μεηξψν

Κεληξηθφ Απνζεηήξην θαη Κεληξηθφ Μεηξψν ΥΑΚ

ΥΑΚ θαη χζηεκα Άπισλ Σίηισλ (ΑΣ) ηεο
Διιεληθά Υξεκαηηζηήξηα Α.Δ. (ΔΥΑΔ)

Νφκηζκα Έθδνζεο

Δπξψ (€)

Δπξψ (€)

Νφκηζκα Γηαπξαγκάηεπζεο

Δπξψ (€)

Δπξψ (€)

ISIN

CY0140730116, CY0141010112, CY0141390118

CY0000200119

Γηαπξαγκάηεπζε

ΥΑΚ

ΥΑΚ θαη ΥΑ

Γηθαίσκα Μεξίζκαηνο

Γελ ηζρχεη

Ναη
εκεηψλεηαη

φηη

Γηαηάγκαηνο
επηηξέπεηαη

ζην

άξζξν

αλαθέξεηαη
ε

παξαρψξεζε

11(9)
φηη:

ηνπ
"Γελ

κεξίζκαηνο

ζηνπο κεηφρνπο ηεο ηξάπεδαο".
Γηθαίσκα ςήθνπ

ρη

Ναη (κία ςήθνο αλά κεηνρή)

Γελ ηζρχεη

Ναη

ρη - Βιέπε δηθαίσκα κεξίζκαηνο

Βιέπε δηθαίσκα κεξίζκαηνο

ρη

Ναη

Γηθαίσκα πξνηίκεζεο ζηελ
εγγξαθή αμίσλ ηεο ίδηαο
θαηεγνξίαο
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα
θέξδε ηνπ εθδφηε
Γηθαίσκα ζε ηπρφλ
πιεφλαζκα ζε πεξίπησζε
εθθαζάξηζεο
Απνθάζεηο κε βάζε ηηο

Με βάζε απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ

νπνίεο εθδίδνληαη

εκεξνκελίαο 17 Μαξηίνπ 2008, 19 Μαξηίνπ 2009 θαη
30 Μαξηίνπ 2010

Πεξηνξηζκνί ζηελ Διεχζεξε

ρη*

Με βάζε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
εκεξνκελίαο 16 Μαΐνπ 2012.
ρη*

Μεηαβίβαζε
* Οη ππφ έθδνζε Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο είλαη ειεχζεξα κεηαβηβάζηκεο απφ ηνπο δηθαηνχρνπο απηψλ.
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6.6
6.6.1

Γηθαίσκα Αληαιιαγήο (πκκεηνρήο) ζηελ Έθδνζε Αμηνγξάθσλ θαη Νέσλ Μεηνρψλ Αληαιιαγήο
Έθδνζε Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ή/θαη Νέσλ Μεηνρψλ Αληαιιαγήο πξνο ηνπο θαηφρνπο
Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ Κεθαιαίνπ

Με βάζε εηδηθφ ςήθηζκα πνπ εγθξίζεθε ζε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Σξάπεδαο ζηηο 2 Απξηιίνπ 2012, ε
παξνχζα πξνζθνξά απεπζχλεηαη απνθιεηζηηθά ζηνπο θαηφρνπο Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ, νη νπνίνη κπνξνχλ λα
αληαιιάμνπλ εάλ επηζπκνχλ ηα πθηζηάκελα αμηφγξαθα κε Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ή/θαη κε Νέεο Μεηνρέο
Αληαιιαγήο. Ζ αληαιιαγή δηελεξγείηαη ζηε βάζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηφζν γηα ηα ππφ έθδνζε φζν θαη ηα πθηζηάκελα
αμηφγξαθα. Ο κέγηζηνο αξηζκφο Νέσλ Μεηνρψλ Αληαιιαγήο θαη λέσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ πνπ ζα
κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηε δηαδηθαζία εζεινληηθήο αληαιιαγήο είλαη 3.688.765.000 (€368.876.500) θαη 737.753
(€737.753.000) αληίζηνηρα. ε πεξίπησζε ππεξθάιπςεο ησλ πνζψλ απηψλ απφ ηηο αηηήζεηο αληαιιαγήο πνπ ζα
ππνβιεζνχλ απφ ηνπο θαηφρνπο πθηζηάκελσλ αμηνγξάθσλ θεθαιαίνπ εθδφζεσλ 2008, 2009 θαη 2010, ζα γίλεη αλαινγηθή
(pro-rata) θαηαλνκή. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε ππεξθάιπςεο ησλ αηηήζεσλ γηα Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο νη θάηνρνη ησλ
Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ ζα έρνπλ ηελ επηινγή λα δεηήζνπλ κεηαθνξά ηνπ πφζνπ πνπ δελ ηνπο θαηαλεκήζεθε γηα
αληαιιαγή κε ΑΔΚ.
ε φινπο ηνπο θαηφρνπο Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ πνπ ζα είλαη εγγεγξακκέλνη, ηφζν ζην Κεληξηθφ Απνζεηήξην/Μεηξψν ηνπ
Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ ζηηο 30 Μαΐνπ 2012 (Ζκεξνκελία Αξρείνπ ΑΔΚ/ Record Date ECS), ζα παξαρσξεζεί
δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ην νπνίν αλαινγεί (α) ζε έλα (1) Αμηφγξαθν Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ γηα θάζε έλα (1) Δπηιέμηκν
Αμηφγξαθν πνπ ζα θαηέρνπλ ή/θαη (β) ζε ζε δέθα ρηιηάδεο (10.000) Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο γηα θάζε έλα (1) Δπηιέμηκν
Αμηφγξαθν πνπ ζα θαηέρνπλ. Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ εζεινληηθή αληαιιαγή δχλαηαη λα δηαθνξνπνηεζεί απφ
ζπλαιιαγέο πνπ ηπρφλ πξαγκαηνπνηεζνχλ έσο θαη ηηο 22 Ηνπλίνπ 2012.
Σα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ πξνζθέξνληαη ζε αλαινγία έλα (1) Αμηφγξαθν Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ νλνκαζηηθήο
αμίαο €1.000 γηα θάζε έλα (1) Δπηιέμηκν Αμηφγξαθν νλνκαζηηθήο αμίαο €1.000 ή δέθα ρηιηάδεο (10.000) Νέεο Μεηνρέο
Αληαιιαγήο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,10 γηα θάζε έλα (1) Δπηιέμηκν Αμηφγξαθν νλνκαζηηθήο αμίαο €1.000. Σν δηθαίσκα
ζπκκεηνρήο ζηελ έθδνζε Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ή/θαη Νέσλ Μεηνρψλ Αληαιιαγήο ζα παξαρσξεζεί δσξεάλ
πξνο ηνπο θαηφρνπο Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ πνπ ζα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Κεληξηθφ Απνζεηήξην/Μεηξψν ηνπ
Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ («ΥΑΚ»), ζηηο 30 Μαΐνπ 2012 («Ζκεξνκελία Αξρείνπ ΑΔΚ»). Δπνκέλσο, δηθαίσκα
ζπκκεηνρήο ζηελ έθδνζε Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ή/θαη Νέσλ Μεηνρψλ Αληαιιαγήο ηεο Σξάπεδαο ζα έρνπλ ηα
πξφζσπα πνπ ζα πξνβνχλ ζε αγνξά Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ κέρξη ηε ιήμε ηεο ζπλεδξίαο ηνπ ΥΑΚ ζηηο 25 Μαΐνπ 2012.
Ννείηαη πσο φζα πξφζσπα θαηέρνπλ Δπηιέμηκα Αμηφγξαθα θαηά ηελ Ζκεξνκελία Αξρείνπ ΑΔΚ αιιά πξνβνχλ ζε πψιεζε
α

έσο ηελ 22 Ηνπλίνπ 2012 δε ζα δηθαηνχληαη λα ππνβάινπλ αίηεζε εγγξαθήο γηα ηα πσιεζέληα Δπηιέμηκα Αμηφγξαθα.
Σα Δπηιέμηκα Αμηφγξαθα πνπ ζα θαηαβιεζνχλ σο αληηπαξνρή γηα εγγξαθή ζηε λέα έθδνζε ησλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ
Κεθαιαίνπ ή/θαη ησλ Νέσλ Μεηνρψλ Αληαιιαγήο ηεο Σξάπεδαο ζα αθπξσζνχλ, θαη ε Σξάπεδα ζα παχζεη λα έρεη
νπνηεζδήπνηε ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε απηά.
ζα Δπηιέμηκα Αμηφγξαθα δελ αληαιιαγνχλ κε Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ή/θαη κε Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο ζα
ζπλερίζνπλ λα έρνπλ ηα πθηζηάκελα ηνπο δηθαηψκαηα κε βάζε ηνπο φξνπο έθδνζεο ηνπο.
Σα ππφ έθδνζε ΑΔΚ ή/θαη νη Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ κφλν κε αληαιιαγή κε Δπηιέμηκσλ
Αμηφγξαθσλ ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία, ελψ ζε πεξίπησζε πνπ κε ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο παξακείλνπλ αδηάζεηα ππφ
έθδνζε αμηφγξαθα, απηά δελ ζα δηαηεζνχλ ζε άιια πξφζσπα.
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Ζ παξνχζα δεκφζηα πξνζθνξά δηελεξγείηαη απνθιεηζηηθά ζηελ Κχπξν, ζηελ Διιάδα θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη
απεπζχλεηαη κφλν πξνο πξφζσπα ηα νπνία κπνξνχλ λα ηελ απνδερζνχλ λφκηκα. Απαγνξεχεηαη ε εγγξαθή γηα Αμηφγξαθα
Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ή/θαη γηα Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο απφ Γηθαηνχρνπο ησλ Δμαηξνπκέλσλ Υσξψλ. ε πεξίπησζε
πνπ νη Γηθαηνχρνη ΑΔΚ απηνί ππνβάινπλ αίηεζε θαη απηφ γίλεη αληηιεπηφ, ε Σξάπεδα ζα αθπξψζεη ηελ ελ ιφγσ εγγξαθή θαη
ζα επηζηξέςεη ηα θαηαβιεζέληα θεθάιαηα ζην Γηθαηνχρν ΑΔΚ.
ε

Ζ αίηεζε κπνξεί λα ππνβιεζεί εληφο πξνζεζκίαο, ε έλαξμε θαη ε ιήμε ηεο νπνίαο νξίδεηαη απφ ηελ 15 Ηνπλίνπ 2012 κέρξη
ηηο 29 Ηνπλίνπ 2012. Ζ ηειεπηαία εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα εγγξαθή ζηελ έθδνζε ησλ Αμηνγξάθσλ
Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ή/θαη ησλ Νέσλ Μεηνρψλ Αληαιιαγήο είλαη ζηηο 29 Ηνπλίνπ 2012.
Οη Γηθαηνχρνη ΑΔΚ ζα εγγξάθνληαη γηα αθέξαην αξηζκφ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ή/θαη Νέσλ Μεηνρψλ
Αληαιιαγήο, ν νπνίνο δχλαηαη λα είλαη κηθξφηεξνο απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε Δπηιέμηκα Αμηφγξαθα (κεξηθή άζθεζε ηνπ
δηθαηψκαηνο αληαιιαγήο).
ε πεξίπησζε πνπ κε ηνλ έιεγρν ησλ αηηήζεσλ ην πνζφ αίηεζεο ππεξβαίλεη ηελ πξαγκαηηθή ζπκκεηνρή ηνπ αηηεηή, ε
αίηεζε ζα ιακβάλεηαη ππφςε ζην βαζκφ ηνπ πνζνχ ηεο πξαγκαηηθήο ζπκκεηνρήο ηνπ.
ηηο 30 Ηνπλίνπ 2012, ε Σξάπεδα ζα θαηαβάιεη νιφθιεξν ηνλ ηφθν γηα ηελ ηξηκεληαία πεξίνδν Απξηιίνπ – Ηνπλίνπ 2012 φπσο
πξνλνείηαη απφ ηνπο φξνπο έθδνζήο ησλ Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ εθηφο αλ απηφο δελ θαηαβιεζεί ή αθπξσζεί κε βάζε ην
ε

άξζξν 11(11) ηνπ Γηαηάγκαηνο θαη/ή ηνπο ελ ιφγσ φξνπο έθδνζεο (δειαδή, γηα ηελ πεξίνδν απφ ηελ 31 Μαξηίνπ έσο ηελ
ε

29 Ηνπλίνπ, κε βάζε ην επηηφθην πνπ ηζρχεη δπλάκεη ησλ φξσλ έθδνζήο ηνπο). Ο ηφθνο ηνπ 8,75% ηεο λέαο έθδνζεο (ΑΔΚ)
ζα θαηαβιεζεί γηα ηελ πεξίνδν ηφθνπ πνπ μεθηλά ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2012.
Αλάδνρνο ππεχζπλνο είζπξαμεο ηεο αληηπαξνρήο γηα εγγξαθή ζηελ έθδνζε ησλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ηεο
Σξάπεδαο είλαη ε Cyprus Popular Bank Public Co Ltd.
Ζ δηαδηθαζία αληαιιαγήο ζα πεξηιάβεη θαη αλαζηνιή δηαπξαγκάηεπζεο φισλ ησλ Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ, ελψ δχλαηαη λα
γίλεη δέζκεπζε ησλ Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ γηα ηα νπνία ζα ππνβιεζνχλ αηηήζεηο απνδνρήο. Ζ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ
αλαζηνιήο δηαπξαγκάηεπζεο ζα αλαθνηλσζεί ζε εχζεην ρξφλν.

6.6.2

Γηαδηθαζία ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα εγγξαθή ζηελ έθδνζε Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ή/θαη
Νέσλ Μεηνρψλ Αληαιιαγήο απφ Γηθαηνχρνπο ΑΔΚ

6.6.2.1

Γηαδηθαζία ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα εγγξαθή ζηελ Κχπξν

Ζ Πεξίνδνο Τπνβνιήο Αηηήζεσλ γηα εγγξαθή ζηελ έθδνζε ησλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ή/θαη ησλ Νέσλ
ε

Μεηνρψλ Αληαιιαγήο γηα ηνπο Γηθαηνχρνπο ΑΔΚ ζηελ Κχπξν νξίδεηαη απφ ηελ 15 Ηνπλίνπ 2012 κέρξη ηηο 29 Ηνπλίνπ 2012.
H ηειεπηαία εκεξνκελία ππνβνιήο είλαη ζηηο 29 Ηνπλίνπ 2012 κέρξη ηηο 13:30.
Οη Δλεκεξσηηθέο Δπηζηνιέο ΑΔΚ ζα ηαρπδξνκεζνχλ ζηηο 7 Ηνπλίνπ 2012.
Ζ εγγξαθή ζηελ έθδνζε ησλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ή/θαη ησλ Νέσλ Μεηνρψλ Αληαιιαγήο ζα γίλεηαη θαηά
ηελ σο άλσ πεξίνδν θαη ζε θάζε πεξίπησζε εληφο ηεο πεξηφδνπ απνδνρήο ηεο παξνχζεο πξνζθνξάο (Γεπηέξα κέρξη
Παξαζθεπή 8:30 – 13:30) σο αθνινχζσο:
Λεπθσζία


θεληξηθφ θαηάζηεκα Λεπθσζίαο (001), Λεσθ. Αξρ. Μαθαξίνπ ΗΗΗ 39, 1065 Λεπθσζία, Σει. 22 812294
279

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ



θαηάζηεκα Αγίνπ Αλησλίνπ (005), Γσλία Γηγελή Αθξίηα θαη Καιιηπφιεσο 1, 1055 Λεπθσζία. Σει 22363667



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



θαηάζηεκα Αγίνπ Μάκα (118), Γσλία Λεσθ. Αξρ. Μαθαξίνπ ΗΗΗ 1 & Αγίνπ ηπιηαλνχ, 2324 Λαθαηάκεηα, Λεπθσζία, Σει .
22718823



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



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



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

Λεκεζφο


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



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



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

Λάξλαθα


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

Ακκφρσζηνο


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

Πάθνο


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

Γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, νη Γηθαηνχρνη ΑΔΚ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ, ππνγξάςνπλ θαη θαηαζέζνπλ ηελ
Δλεκεξσηηθή Δπηζηνιή ΑΔΚ πνπ ζα ηνπο έρεη απνζηαιεί, ή πνπ ζα κπνξεί λα ηνπο εθηππσζεί ζηα πην πάλσ ζεκεία
ππνβνιήο αηηήζεσλ.
Δπίζεο ζα πξέπεη λα δειψλνπλ:


ηνλ αξηζκφ κεξίδαο επελδπηή,



ηνλ αξηζκφ ινγαξηαζκνχ αμηψλ, θαη



ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν ρεηξηζηή ηνπ ινγαξηαζκνχ αμηψλ.

Οη Γηθαηνχρνη ΑΔΚ πνπ ζα πξνβνχλ ζηελ ππνβνιή αίηεζεο γηα ζπκκεηνρή ζηελ έθδνζε Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ
Κεθαιαίνπ ή/θαη Νέσλ Μεηνρψλ Αληαιιαγήο ζα ιακβάλνπλ ζρεηηθή απφδεημε, ε νπνία δελ ζα έρεη ζέζε
αμηνγξάθνπ/κεηνρήο, νχηε πξνζσξηλνχ ηίηινπ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ / Νέσλ Μεηνρψλ Αληαιιαγήο, θαζψο
επίζεο δε ζα είλαη δηαπξαγκαηεχζηκε ζην ΥΑΚ.
Δθφζνλ θαηαηεζεί ππνγεγξακκέλε ε αίηεζε εγγξαθήο, ε απνδνρή ησλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ή/θαη ησλ
Νέσλ Μεηνρψλ Αληαιιαγήο θαζίζηαηαη ακεηάθιεηε.
Δάλ δηαπηζησζνχλ πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο εγγξαθήο ησλ ηδίσλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ
ΥΑΚ ή /θαη ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ εγγξαθφκελνπ, ην ζχλνιν ησλ εγγξαθψλ απηψλ ζα αληηκεησπίδεηαη σο εληαία
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εγγξαθή θαη ζε θάζε πεξίπησζε εάλ ν Γηθαηνχρνο έρεη εγγξαθεί γηα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ή/θαη γηα Νέεο
Μεηνρέο Αληαιιαγήο πεξηζζφηεξα απφ απηά πνπ ηνπ αλαινγνχλ, ηφηε ε επηπξφζζεηε εγγξαθή ζα ζεσξείηαη άθπξε.
Δάλ ν επελδπηήο επηζπκεί λα νξίζεη Υεηξηζηή γηα ηα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ή/θαη γηα ηηο Νέεο Μεηνρέο
Αληαιιαγήο πνπ ζα ηνπ θαηαλεκεζνχλ, ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ηνλ θσδηθφ ηνπ αξηζκφ ζηελ αίηεζε εγγξαθήο. ηελ
πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν επελδπηήο δελ νξίζεη Υεηξηζηή ηφηε ηα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ή/θαη νη Νέεο
Μεηνρέο Αληαιιαγήο πνπ ζα ηνπ θαηαλεκεζνχλ, ζα πηζησζνχλ ζηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ ηεο Μεξίδαο ηνπο, ηνπ νπνίνπ
Υεηξηζηήο είλαη ην ΥΑΚ.
Ζ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα αληαιιαγή απνηειεί απνδνρή ηεο πξνζθνξάο κε βάζε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ
Γειηίνπ θαη ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο. Αλ ε αίηεζε δελ ππνβιεζεί απφ ηνλ Γηθαηνχρν ΑΔΚ κέρξη ηηο 13:30 ηεο
ηειεπηαίαο εκεξνκελίαο εγγξαθήο γηα ηνπο Γηθαηνχρνπο ΑΔΚ δει. ηηο 29 Ηνπλίνπ 2012 ε πξνζθνξά απηή ζα ζεσξείηαη φηη
δελ έρεη γίλεη απνδεθηή.
Ζ ππνβνιή ηεο αίηεζεο κπνξεί λα γίλεη επίζεο κέζσ ησλ Υεηξηζηψλ.

6.6.2.2

Γηαδηθαζία ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα εγγξαθή ζηελ Διιάδα

Ζ Πεξίνδνο ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα εγγξαθή ζηελ έθδνζε ησλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ή/θαη ησλ Νέσλ
ε

Μεηνρψλ Αληαιιαγήο γηα ηνπο Γηθαηνχρνπο ζηελ Διιάδα νξίδεηαη απφ ηελ 15 Ηνπλίνπ 2012 κέρξη ηηο 29 Ηνπλίνπ 2012. H
ε

ηειεπηαία εκεξνκελία ππνβνιήο είλαη ε 29 Ηνπλίνπ 2012 κέρξη ηηο 14:00.
Οη Δλεκεξσηηθέο Δπηζηνιέο ΑΔΚ ζα ηαρπδξνκεζνχλ ζηηο 7 Ηνπλίνπ 2012.
Ζ εγγξαθή ζηελ έθδνζε ησλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ή/θαη ησλ Νέσλ Μεηνρψλ Αληαιιαγήο ζα γίλεηαη θαηά
ηελ σο άλσ πεξίνδν κέζσ ησλ ρεηξηζηψλ ησλ ινγαξηαζκψλ αμηψλ (ρξεκαηηζηεξηαθή εηαηξεία ή ζεκαηνθχιαθαο) κε ηελ
πξνζθφκηζε ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη εθφζνλ ζπλαηλεί πξνο ηνχην ν ρεηξηζηήο (ε ζρεηηθή δηαδηθαζία ζα
πξαγκαηνπνηείηαη εθηφο ησλ Διιεληθψλ Υξεκαηηζηεξίσλ (ΔΥΑΔ)).
Γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, νη Γηθαηνχρνη ΑΔΚ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ, ππνγξάςνπλ θαη θαηαζέζνπλ ηελ
Δλεκεξσηηθή Δπηζηνιή ΑΔΚ πνπ ζα ηνπο έρεη απνζηαιεί.
Δπίζεο ζα πξέπεη λα δειψλνπλ:


ηνλ αξηζκφ θνξνινγηθνχ ηνπο κεηξψνπ (ΑΦΜ),



ηελ αζηπλνκηθή ηνπο ηαπηφηεηα ή δηαβαηήξην,



ηελ εθηχπσζε ζηνηρείσλ ΑΣ.

Δθφζνλ θαηαηεζεί ππνγεγξακκέλε ε αίηεζε εγγξαθήο, ε απνδνρή ησλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ή/θαη ησλ
Νέσλ Μεηνρψλ Αληαιιαγήο θαζίζηαηαη ακεηάθιεηε.

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαδηθαζία εγγξαθήο ζηελ Διιάδα κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ζηα ηειέθσλα:
+30 210 7755488

Ξχδεο Δπζχκηνο (Τπεξεζία Θεκαηνθπιαθήο & Μεηνρνινγίνπ)

+30 210 7475143

Μπνηψλεο Γηνλχζηνο (Τπεξεζία Θεκαηνθπιαθήο & Μεηνρνινγίνπ)

+30 210 7710383

γάγηαο Ησάλλεο (Τπεξεζία Θεκαηνθπιαθήο & Μεηνρνινγίνπ)
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6.6.3 Αλαθνίλσζε Απνηειέζκαηνο
Ζ Σξάπεδα ζα αλαθνηλψζεη ην απνηέιεζκα κε γξαπηή αλαθνίλσζε ζην ΥΑΚ θαη ΥΑ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία,
εληφο ηξηψλ (3) Δξγάζηκσλ Ζκεξψλ.
6.6.4 Δπηζηνιέο Παξαρψξεζεο Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ θαη Νέσλ Μεηνρψλ Αληαιιαγήο
Οη Δπηζηνιέο Παξαρψξεζεο ησλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ θαη ησλ Νέσλ Μεηνρψλ Αληαιιαγήο ζα ζηαινχλ
ζηνπο θαηφρνπο ησλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ θαη ζηνπο θαηφρνπο Νέσλ Μεηνρψλ Αληαιιαγήο κέρξη ηηο 11
Ηνπιίνπ 2012.
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ΚΡΑΣΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ

7
7.1

εο

Γηάηαγκα 18

Μαΐνπ 2012

Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη απφ ηα άξζξα 6, 7 θαη 14 ησλ πεξί ηεο Γηαρείξηζεο
Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Κξίζεσλ Νφκσλ ηνπ 2011 θαη 2012, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ θαη κε ηε
ζχκθσλε γλψκε απηήο, εμέδσζε ην πεξί ηεο Αλαδνρήο ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο ηεο Cyprus Popular Bank Public Co
Ltd Γηάηαγκα ηνπ 2012. θνπφο ηνπ Γηαηάγκαηνο είλαη ε, ηεξνπκέλσλ ηπρφλ απαηηήζεσλ ήζειε ζέζεη ε Δπξσπατθή
Δπηηξνπή, πινπνίεζε ηεο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 17

εο

Μαΐνπ 2012, γηα ηελ αλαδνρή ησλ δηθαησκάησλ

πξνηίκεζεο ηεο έθδνζεο θεθαιαίνπ χςνπο ελφο δηζεθαηνκκπξίνπ νθηαθφζησλ εθαηνκκπξίσλ επξψ (€1.800.000.000) απφ
ηελ Σξάπεδα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο βάζεο ηεο.
Σν Γηάηαγκα ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, δειαδή ηελ 18

ε

Μαΐνπ 2012. εκεηψλεηαη πσο ε έγθξηζε ησλ φξσλ ηνπ Γηαηάγκαηνο ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.
Οη θχξηεο πξφλνηεο ηνπ Γηαηάγκαηνο, σο παξαηίζεληαη ζε απηφ, είλαη νη αθφινπζεο:
“Σθνπόο.
3. θνπφο ηνπ παξφληνο Δηαηάγκαηνο είλαη ε, ηεξνπκέλσλ ηπρφλ απαηηήζεσλ πνπ ήζειε ζέζεη ε Επξσπατθή Επηηξνπή,
πινπνίεζε ηεο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 17

εο

Μαΐνπ 2012, γηα ηελ αλαδνρή ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο

ηεο έθδνζεο θεθαιαίνπ χςνπο ελφο δηζεθαηνκκπξίνπ νθηαθφζησλ εθαηνκκπξίσλ επξψ (€1.800.000.000) απφ ηελ ηξάπεδα
γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο βάζεο απηήο.
Αλαδνρή ηωλ δηθαηωκάηωλ πξνηίκεζεο ηεο έθδνζεο θεθαιαίνπ.
4. (1) Η Δεκνθξαηία αλαιακβάλεη ηελ εμνινθιήξνπ αλαδνρή ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο ηεο έθδνζεο θεθαιαίνπ ηεο
ηξάπεδαο εθφζνλ κέρξη ηελ 25ε Μαΐνπ 2012, δεκνζηεπηεί ην ελεκεξσηηθφ δειηίν ηεο ηξάπεδαο.
(2) Σα δηθαηψκαηα πξνηίκεζεο εθδίδνληαη κε δηθαίσκα αγνξάο κεηνρψλ ην νπνίν εθδίδεηαη απφ ηε Δεκνθξαηία.
(3) Η έθδνζε δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο απεπζχλεηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα:
(α) ζηνπο πθηζηάκελνπο κεηφρνπο,
(β) ζην θνηλφ κε δεκφζηα πξνζθνξά, θαη
(γ) ζε πεξηνξηζκέλν θχθιν πξνζψπσλ κε ηδησηηθή πξνζθνξά.
(4) Σα αδηάζεηα δηθαηψκαηα πξνηίκεζεο θαιχπηνληαη απφ ηε Δεκνθξαηία κε ηελ παξνρή θπβεξλεηηθψλ ρξενγξάθσλ
δηάξθεηαο ελφο έηνπο, ηα νπνία αλαλεψλνληαη απηφκαηα θαηά ηε ιήμε ηνπο.
(i) Σα θπβεξλεηηθά ρξεφγξαθα δηάξθεηαο ελφο έηνπο εθδίδνληαη θαη παξέρνληαη ζηελ ηξάπεδα κε κεδεληθφ επηηφθην, κε
ηηκή έθδνζεο ίζε κε ηελ θαζαξή παξνχζα αμία, ππνινγηδφκελε κε ζπληειεζηή πξνεμφθιεζεο ίζνλ κε ην ηζρχνλ
επηηφθην ηεο απφδνζεο ησλ θπβεξλεηηθψλ ρξενγξάθσλ δηάξθεηαο ελφο έηνπο ζηελ εγρψξηα αγνξά.
(ii) Σα θπβεξλεηηθά ρξεφγξαθα εηζάγνληαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ θαη είλαη δηαπξαγκαηεχζηκα ρσξίο
νπνηνπζδήπνηε πεξηνξηζκνχο.
(iii) Σν Τπνπξγείν δχλαηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν, λα αληαιιάμεη ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ θπβεξλεηηθψλ ρξενγξάθσλ
κε κεηξεηά.
Τηκή έθδνζεο ηωλ δηθαηωκάηωλ πξνηίκεζεο.
5.

(1) Η ηηκή έθδνζεο ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο, αλέξρεηαη ζηα € 0,10
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Γηθαηώκαηα αγνξάο κεηνρώλ.
6.

(1) Tα δηθαηψκαηα πξνηίκεζεο πνπ απνθηήζεθαλ δπλάκεη ηεο ππνπαξαγξάθνπ (3) ηεο παξαγξάθνπ 4 εθδίδνληαη κε ηε
ρνξήγεζε απφ ηε Δεκνθξαηία πέληε δηθαησκάησλ αγνξάο κεηνρψλ (share warrants), θαη’ αλαινγία εμάζθεζεο (pro
rata).
(2) Κάζε δηθαίσκα αγνξάο κεηνρψλ είλαη δηάξθεηαο ελφο έηνπο θαη ζηελ πεξίπησζε κε εμάζθεζήο ηνπ παχεη λα ηζρχεη.
Σν πνζνζηφ εμάζθεζεο ησλ εηήζησλ δηθαησκάησλ αγνξάο κεηνρψλ έρεη σο εμήο:


1ν έηνο

20%



2ν έηνο

20%



3ν έηνο

20%



4ν έηνο

20%



5ν έηνο

20%

Ννείηαη φηη, ε πξψηε εκεξνκελία εμάζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο αγνξάο κεηνρψλ παξέρεηαη ζην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ έηνπο
κε ηελ δήισζε πξφζεζεο εμάζθεζήο ηνπ ζην πξψην έηνο γηα ην πνζνζηφ πνπ αλαινγεί κέρξη ηελ ζπγθεθξηκέλε
ρξνληθή ζηηγκή (δει., 20%):
Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, νπνηνζδήπνηε απφ ηνπο θαηφρνπο δηθαησκάησλ αγνξάο κεηνρψλ επηζπκεί λα αζθήζεη
κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ απηφ πνπ πξνθχπηεη κέζσ ηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ εηήζηνπ πνζνζηνχ, δχλαηαη λα ην πξάμεη.
(3) Η ηηκή ζηελ νπνία νη θάηνρνη εμαζθνχλ ην δηθαίσκα αγνξάο κεηνρψλ είλαη ε ηηκή έθδνζήο ηνπο απμαλνκέλε θαηά 9%
εηεζίσο.
(4) Σα δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρψλ είλαη ειεχζεξα κεηαβηβάζηκα, δελ εηζάγνληαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ θαη
εγγξάθνληαη ζην Κεληξηθφ Μεηξψν ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ.
Τηκή απόθηεζεο δηθαηωκάηωλ πξνηίκεζεο από ηε Γεκνθξαηία.
7. Η ηηκή απφθηεζεο ησλ αδηάζεησλ λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ Δεκνθξαηία αλέξρεηαη ζηα €0,10.
Καηαβνιή ηέινπο αλαδνρήο.
8.

Η ηξάπεδα θαηαβάιιεη ζηε Δεκνθξαηία ηέινο αλαδνρήο χςνπο 2% επί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ έθδνζεο κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ.

Τεξκαηηζκόο κέηξνπ ζηήξημεο.
9.

(1) Οη λέεο κεηνρέο πνπ έρεη απνθηήζεη ε Δεκνθξαηία δχλαηαη λα εμαγνξαζηνχλ εληφο πέληε εηψλ απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ
ηνπ παξφληνο Δηαηάγκαηνο απφ:
(α) ηνπο κεηφρνπο ηεο ηξάπεδαο κέζσ ηεο άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ αγνξάο κεηνρψλ,
(β) ηελ ηξάπεδα,
(γ) ηξίηνπο:
Ννείηαη φηη, ζε ζρέζε κε ηελ πην πάλσ ππνπαξάγξαθν (γ), ε Δεκνθξαηία πξνβαίλεη εηήζηα ζε δεκφζηα πξνζθνξά ησλ
κεηνρψλ πνπ θαηέρεη, θαη αθνξά ηα κε αζθεζέληα δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρψλ, εθφζνλ δηαζθαιίδεηαη ην δεκφζην
ζπκθέξνλ, εθηφο εάλ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην θξίλεη, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, φηη απηφ δελ
ελδείθλπηαη, θαη πξνο ηνχην ελεκεξψλεηαη ε Κνηλνβνπιεπηηθή Επηηξνπή Οηθνλνκηθψλ θαη Πξνυπνινγηζκνχ θαη
εμαζθαιίδεηαη ε γξαπηή ζπγθαηάζεζή ηεο.
Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ε Δεκνθξαηία δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλά πάζα ζηηγκή λα πσιήζεη ηηο λέεο κεηνρέο πνπ απφθηεζε.
ε πεξίπησζε εμεχξεζεο ζηξαηεγηθνχ επελδπηή πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνο λα απνθηήζεη νιφθιεξν ή κέξνο ηεο
ζπκκεηνρήο ηεο Δεκνθξαηίαο, δίλεηαη ην δηθαίσκα πξψηεο επηινγήο ζηνπο πθηζηάκελνπο κεηφρνπο. Αλ απηνί δελ
απνδερηνχλ, ζα έρνπλ ην δηθαίσκα λα πσιήζνπλ καδί κε ηελ Δεκνθξαηία. Αλ ε Δεκνθξαηία πσιήζεη φιε ηελ κεηνρηθή
ηεο ζέζε ζε ζηξαηεγηθφ επελδπηή, κε ηνλ πην πάλσ ηξφπν, ηφηε φιεο νη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηα
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δηθαηψκαηα αγνξάο παχνπλ λα πθίζηαληαη. Αλ ε Δεκνθξαηία πσιήζεη κέξνο ηεο κεηνρηθήο ηεο ζέζεο ζε ζηξαηεγηθφ
επελδπηή, κε ηνλ πην πάλσ ηξφπν, ηφηε φιεο νη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηα δηθαηψκαηα αγνξάο
αλαπξνζαξκφδνληαη αλαινγηθά:
Ννείηαη έηη πεξαηηέξσ φηη, νη λέεο κεηνρέο πνπ απνθηά ε Δεκνθξαηία εμαγνξάδνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο ή κέξνο ηνπο απφ
ηελ ηξάπεδα φηαλ, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε ζηήξημε πνπ πξφθεηηαη λα ηεξκαηηζηεί δηα ηεο εμαγνξάο, δελ πθίζηαηαη
βάζηκνο θίλδπλνο αθεξεγγπφηεηαο ηεο ηξάπεδαο ζην πξνβιεπηφ κέιινλ κεηά ηελ εμαγνξά. ε ηέηνηα πεξίπησζε νη
ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηα δηθαηψκαηα αγνξάο δελ ζα αλαπξνζαξκφδνληαη, αιιά ζα κεηαθέξνληαη απφ ηελ
Δεκνθξαηία ζηελ ηξάπεδα πνπ ζα θαηέρεη πιένλ ηηο λέεο κεηνρέο ρσξίο λα δίλεηαη ην δηθαίσκα πξψηεο επηινγήο ζηνπο
πθηζηάκελνπο κεηφρνπο.
(2) Η εμαγνξά απφ ηελ ηξάπεδα ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο.
(3) Απφ ηηο λέεο κεηνρέο πνπ απνθηά ε Δεκνθξαηία απνξξένπλ φια ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ άιιεο κεηνρέο
ηεο ηξάπεδαο ηεο ίδηαο ηάμεο:
(4) Η ηηκή ζηελ νπνία ε ηξάπεδα εμαγνξάδεη ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ λέσλ κεηνρψλ πνπ απνθηά ε Δεκνθξαηία είλαη ε
ηηκή έθδνζεο ησλ λέσλ κεηνρψλ, απμαλφκελε θαηά 5% εηεζίσο γηα θάζε ρξφλν απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ παξφληνο
Δηαηάγκαηνο.
(5) ηελ πεξίπησζε πψιεζεο ζε ηξίηνπο ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ησλ λέσλ κεηνρψλ πνπ ζα έρεη απνθηήζεη ε
Δεκνθξαηία, ε ηηκή δηάζεζεο ησλ κεηνρψλ απηψλ είλαη ε δίθαηε αμία ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπκθσλίαο πψιεζεο
κεηαμχ ηεο Δεκνθξαηίαο θαη ηνπ ηξίηνπ πξνζψπνπ ή πξνζψπσλ.
Σρέδην Αλαδηάξζξωζεο.
10. (1) Η ηξάπεδα κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Τπνπξγείνπ, ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο θαη ηεο Κνηλνβνπιεπηηθή Επηηξνπήο
Οηθνλνκηθψλ θαη Πξνυπνινγηζκνχ, δηνξίδεη εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο
Δηαηάγκαηνο, Αλεμάξηεην χκβνπιν ν νπνίνο εληφο 2 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία δηνξηζκνχ ηνπ ππνβάιιεη ζηελ
Κεληξηθή Σξάπεδα:
(α) ρέδην Αλαδηάξζξσζεο, ζην νπνίν πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα κέηξα ηα νπνία ε ηξάπεδα πξνηίζεηαη λα ιάβεη,
πξνο επίηεπμε, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ, ηεο δηαζθάιηζεο θαη ηεο ελίζρπζεο ηεο θεξεγγπφηεηάο ηεο, κέζσ ηεο
πεξαηηέξσ αχμεζεο θεθαιαίνπ ή/θαη απνθαηάζηαζεο ή ελίζρπζεο ηεο θεξδνθνξίαο ηεο, ηεο κείσζεο εμφδσλ ή θαη
θηλδχλσλ, ηεο ζηήξημεο απφ άιιεο εηαηξείεο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ή άιισο πσο. Εηδηθφηεξα, ε κείσζε ησλ εμφδσλ
πξνζσπηθνχ ηεο ηξάπεδαο ζα αλέξρεηαη ηνπιάρηζην ζην 10% ην 2012 θαη θαηά πξφζζεην ηνπιάρηζηνλ 8% ην 2013.
Η κείσζε ησλ απνδνρψλ θαη σθειεκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ Κχπξν ζα αλέξρεηαη θαηά κέζνλ φξν ζην 12,5%
ζε εηήζηα βάζε θαη ζα εθαξκνζηεί θιηκαθσηά, θαηφπηλ δηαβνχιεπζεο κε ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο. Πξφζζεηα,
νη ελαπνκείλαζεο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ζα κεησζνχλ θαηά ηνπιάρηζηνλ 7% ην 2012. Σν ρέδην Αλαδηάξζξσζεο
πξνλνεί ηελ εθαξκνγή ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ πνπ παξαηίζεληαη ζηελ παξάγξαθν 11(7)-(13). ην ρέδην
Αλαδηάξζξσζεο πεξηιακβάλνληαη θαη πξννπηηθέο ζπγρψλεπζεο ή απνξξφθεζεο ή κεηαβίβαζεο δξαζηεξηνηήησλ ή
κνλάδσλ ζε άιιν ρξεκαηννηθνλνκηθφ νξγαληζκφ. Η ηξάπεδα ζπληάζζεη ην ρέδην Αλαδηάξζξσζεο ιακβάλνληαο
ππφςε ηνπο Καλφλεο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο γηα ηηο Κξαηηθέο Εληζρχζεηο θαη αλαπξνζαξκφδεη ην ρέδην
Αλαδηάξζξσζεο σο ήζειε απαηηήζεη ε Επξσπατθή Επηηξνπή.
(β) Λεπηνκεξέο ρξνλνδηάγξακκα εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ πνπ ε ηξάπεδα πξνηίζεηαη λα ιάβεη, κε ξεηή αλαθνξά ζην
ρξφλν, θαηά ηνλ νπνίν ε ηξάπεδα εθηηκά φηη δχλαηαη λα πξνβεί ζε εμαγνξά ησλ λέσλ κεηνρψλ ηηο νπνίεο ζα έρεη
απνθηήζεη ε Δεκνθξαηία.
(2) Η Κεληξηθή Σξάπεδα κεηά απφ δηαβνχιεπζε κε ην Τπνπξγείν θαη ηελ ηξάπεδα, αμηνινγεί ην ρέδην Αλαδηάξζξσζεο
θαη αθνχ ην θξίλεη σο ην ελδεδεηγκέλν θαη πινπνηήζηκν σο πξνο ηε δπλαηφηεηα επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ γηα ηελ
ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο βάζεο ηεο ηξάπεδαο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θεξεγγπφηεηάο ηεο, ην
πξνσζεί ζην Τπνπξγείν.
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(3) Σν ζπληνκφηεξν δπλαηφ, θαη ην αξγφηεξν εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ παξφληνο Δηαηάγκαηνο, ην
ρέδην Αλαδηάξζξσζεο ππνβάιιεηαη απφ ην Τπνπξγείν ζηελ Επξσπατθή Επηηξνπή πξνο έγθξηζε.
Όξνη θαη Πξνϋπνζέζεηο
11. (1) Ο Τπνπξγφο κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο θαη ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Επηηξνπήο Οηθνλνκηθψλ
δηνξίδεη απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο Δηαηάγκαηνο, κέρξη πέληε κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο
ηξάπεδαο.
(2) Με ηε ζχκθσλε γλψκε δχν ηνπιάρηζην απφ ηα πέληε κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ δηνξίδνληαη απφ ηνλ
Τπνπξγφ, αζθείηαη δηθαίσκα αξλεζηθπξίαο ζε φιεο ηηο απνθάζεηο ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
(3) Με ηελ απφθηεζε λέσλ κεηνρψλ απφ ηε Δεκνθξαηία, ν Τπνπξγφο κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο
θαη ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Επηηξνπήο Οηθνλνκηθψλ δχλαηαη λα δηνξίδεη ηελ πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ Δηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ, αλεμαξηήησο ηνπ πνζνχ ζπκκεηνρήο ηεο Δεκνθξαηίαο ζηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή ηεο ηξάπεδαο.
(4) Σα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηα νπνία δηνξίδνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ, έρνπλ κεηαμχ άιισλ ηα αθφινπζα
δηθαηψκαηα:
(α) λα ζπγθαινχλ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο ηξάπεδαο,
(β) λα αλαβάιινπλ επί ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ηξάπεδαο,
πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ νδεγίεο απφ ηνλ Τπνπξγφ, ν νπνίνο δηαβνπιεχεηαη γηα ην ζθνπφ απηφ κε ηελ Κεληξηθή
Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ,
(γ) λα δηαθφπηνπλ ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ηξάπεδαο θαη λα ηηο αλαβάιινπλ ζχκθσλα κε ην
ζεκείν (β),
(δ) λα έρνπλ ειεχζεξε πξφζβαζε ζηα βηβιία θαη ζηνηρεία ηεο ηξάπεδαο, θαη
(ε) λα αζθνχλ ην δηθαίσκα αξλεζηθπξίαο ζηε ιήςε νπνηαζδήπνηε απφθαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο
ηξάπεδαο, βάζε ησλ πξνλνηψλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ (2) ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ παξφληνο Δηαηάγκαηνο.
(5) Η ηξάπεδα παξέρεη ζηνλ Τπνπξγφ νπνηαδήπνηε ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο απηφο ηεο δεηήζεη.
(6) Οπδεκία απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο ηξάπεδαο ηίζεηαη ζε ηζρχ πξνηνχ ηχρεη ηεο έγθξηζεο
ηνπ Τπνπξγνχ.
(7) Οη εηήζηεο απνδνρέο θαζελφο απφ ηα αθφινπζα πξφζσπα δελ ππεξβαίλνπλ ηεο εηήζηεο απνδνρέο Γεληθνχ
Δηεπζπληή, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζηνλ εθάζηνηε πεξί Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δεκνθξαηίαο Νφκν: Πξφεδξνο,
Δηεπζχλσλ χκβνπινο θαη ινηπά κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ηξάπεδαο, Γεληθνί Δηεπζπληέο ηεο ηξάπεδαο θαη
αλαπιεξσηέο απηψλ θαη νπνηνδήπνηε άιιν κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ.
(8) Οη πάζεο θχζεο κεηαβιεηέο απνδνρέο ησλ πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (7) θαηαξγνχληαη.
(9) Δελ επηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε κεξίζκαηνο ζηνπο κεηφρνπο ηεο ηξάπεδαο.
(10) Δελ επηηξέπεηαη ε αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ απφ ηελ ηξάπεδα, εθηφο κε βάζε ηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ 9.
(11) Απαγνξεχεηαη ε πιεξσκή νπνηνπδήπνηε ηφθνπ ή αλάθιεζε πξσηνβάζκησλ θαη δεπηεξνβάζκησλ θεθαιαίσλ εθηφο
αλ ε ηξάπεδα έρεη ιάβεη ηελ πξνγελέζηεξε έγθξηζε απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα θαη έρεη ζπκβνπιεπζεί ηελ Επξσπατθή
Επηηξνπή:
Ννείηαη φηη εμαηξνχληαη θεθάιαηα πνπ είλαη ζπκβαηά κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ.
(12) Η ηξάπεδα νθείιεη λα κελ αζθεί επηζεηηθέο εκπνξηθέο ζηξαηεγηθέο πεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαθήκηζεο ηεο ζηήξημεο
πνπ ιακβάλεη, ζε βάξνο ησλ αληαγσληζηψλ ηνπ πνπ δελ ηπγράλνπλ παξφκνηαο ζηήξημεο, νχησο ψζηε λα απνθεχγνληαη
αδηθαηνιφγεηεο ζηξεβιψζεηο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο αγνξάο. Εηδηθά ν κέζνο εηήζηνο ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ
ηζνινγηζκνχ ηεο ηξάπεδαο, δελ ζα ππεξβαίλεη ην 12,4% (κέζνο εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ κεγέζνπο ησλ
ηζνινγηζκψλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα ζηε Δεκνθξαηία θαηά ηελ πεξίνδν δέθα εηψλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο ζέζεο
ζε ηζρχ ηνπ παξφληνο Δηαηάγκαηνο).
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(13) Η ηξάπεδα αλαιακβάλεη νπνηνδήπνηε θφζηνο ήζειε πξνθχςεη απφ ηελ εκπινθή ηεο Δεκνθξαηίαο ζηελ αλάιεςε
ηεο εμνινθιήξνπ αλαδνρήο ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο ηεο έθδνζεο θεθαιαίνπ ηεο ηξάπεδαο ή ηεο κεηέπεηηα
ζπκκεηνρήο ηεο ζην θεθάιαην απηήο:
Ννείηαη φηη ην Τπνπξγείν, θαηφπηλ δηαβνχιεπζεο κε ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, έρεη ην δηθαίσκα λα επηβάιιεη
απζηεξφηεξνπο φξνπο ζπκπεξηθνξάο γηα ζθνπνχο πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ Αλαδηάξζξσζεο θαη ελ γέλεη εθαξκνγήο
ηνπ Νφκνπ θαη ηνπ παξφληνο Δηαηάγκαηνο:
Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, νη εμνπζίεο ηνπ Τπνπξγνχ λα ζέηεη φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο απνξξένπλ απεπζείαο απφ ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ θαη παχνπλ λα ηζρχνπλ θαηά ηελ εμαγνξά απφ ηελ ηξάπεδα ησλ λέσλ κεηνρψλ πνπ απνθηά ε
Δεκνθξαηία ή απφ ηελ πψιεζή ηνπο ζε ηξίηνπο.
Σπκκεηνρή ηεο Γεκνθξαηίαο ζηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή ηεο ηξάπεδαο
12. Επί ηεο δηα ηνπ παξφληνο Δηαηάγκαηνο ζπκκεηνρήο ηεο Δεκνθξαηίαο ζηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή ηεο ηξάπεδαο δελ
εθαξκφδνληαη νη αζχκβαηεο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Εηαηξεηψλ Νφκνπ, ηνπ πεξί Δεκνζίσλ Πξνηάζεσλ Εμαγνξάο Νφκνπ, ηνπ
πεξί Επελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Δξαζηεξηνηήησλ θαη Ρπζκηδφκελσλ Αγνξψλ Νφκνπ θαη νη αζχκβαηεο δηαηάμεηο ησλ
πεξί Αμηψλ θαη Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ Νφκσλ θαη ησλ Καλνληζκψλ θαη Καλνληζηηθψλ Δηαηάμεσλ πνπ
εθδφζεθαλ δπλάκεη απηνχ, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη."
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Σξάπεδαο ζπδεηά κε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ φζνλ αθνξά ην ελδερφκελν λα
παξαρσξεζνχλ απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία Γηθαηψκαηα Πξναίξεζεο ηχπνπ Put Option πξνο ηα πξφζσπα πνπ ζα
απνθηήζνπλ κεηνρέο απφ ηελ έθδνζε Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο. Γηεπθξηλίδεηαη πσο δελ ππάξρεη θακία δέζκεπζε απφ ην
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, θαη πσο πηζαλψο ε παξαρψξεζε ηέηνηνπ Put Option λα πξνυπνζέηεη ηελ θαηαβνιή αληηηίκνπ απφ
ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία.

Έθδνζε Γηθαησκάησλ Αγνξάο Μεηνρψλ απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία

7.2

Με βάζε ην άξζξν 6 ηνπ Γηαηάγκαηνο ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία ζα πξνβεί ζε παξαρψξεζε δσξεάλ Γηθαησκάησλ Αγνξάο
Μεηνρψλ (“ΓΑΜ”) πξνο ηα πξφζσπα πνπ ζα απνθηήζνπλ κεηνρέο κέζσ ηεο έθδνζεο Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο. Άξα, ζα
δηθαηνχληαη ΓΑΜ φζα πξφζσπα αζθήζνπλ νπνηνλδήπνηε αξηζκφ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν,
δειαδή:


Με άζθεζε ΓΠ πνπ ηνπο αλαινγνχζαλ θαηά ηελ Ζκεξνκελία Αξρείνπ ΓΠ.



Με άζθεζε ΓΠ πνπ απέθηεζαλ κέζσ ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ θαηά ηε πεξίνδν δηαπξαγκάηεπζεο ησλ ΓΠ
ζην ΥΑΚ θαη ην ΥΑ.



Με άζθεζε αδηάζεησλ ΓΠ πνπ απέθηεζαλ κέζσ ηεο δηαδηθαζία ηεο Πξνεγγξαθήο.



Με άζθεζε αδηάζεησλ ΓΠ πνπ παξαρσξήζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο
Πξνεγγξαθήο.

εκεηψλεηαη πσο ε έγθξηζε ησλ φξσλ ηνπ Δηαηάγκαηνο ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο. Σπρφλ
δηαθνξνπνηήζεηο ζα αλαθνηλσζνχλ κε αλαθνίλσζε ζηα ρξεκαηηζηήξηα θαη/ή κε θαηάξηηζε ζπκπιεξσκαηηθνχ ελεκεξσηηθνχ
δειηίνπ, εάλ εθαξκφδεηαη, δπλάκεη ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο.
Ζ Κππξηαθή Γεκνθξαηία ζα παξαρσξήζεη ΓΑΜ επί φισλ ησλ κεηνρψλ πνπ ζα απνθηήζεη κέζσ ηπρφλ ελεξγνπνίεζεο ηεο
ζπκθσλίαο αλαδνρήο ηεο έθδνζεο ΓΠ. Άξα ε αλαινγία παξαρψξεζεο ζα ππνινγηζηεί σο αθνινχζσο:
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Αξηζκφο λέσλ κεηνρψλ πνπ απνθηά πξφζσπν κε άζθεζε ΔΠ

Α

πλνιηθφο αξηζκφο λέσλ κεηνρψλ πνπ ζα απνθηεζνχλ απφ πξφζσπα κε
άζθεζε ΔΠ*

Β

Αξηζκφο λέσλ κεηνρψλ πνπ ηπρφλ απνθηά ε Κππξηαθή Δεκνθξαηία κέζσ ηεο
αλαδνρήο ηεο έθδνζεο ΔΠ**

C

*Με άζθεζε ΓΠ πνπ ηνπο αλαινγνχζαλ θαηά ηελ εκεξνκελία αξρείνπ, κε άζθεζε ΓΠ πνπ απέθηεζαλ κέζσ
ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ θαηά ηε πεξίνδν δηαπξαγκάηεπζεο ησλ ΓΠ ζην ΥΑΚ θαη ην ΥΑ, κε άζθεζε αδηάζεησλ
ΓΠ πνπ απέθηεζαλ κέζσ ηεο δηαδηθαζία ηεο Πξνεγγξαθήο, θαη κε άζθεζε αδηάζεησλ ΓΠ πνπ παξαρσξήζεθαλ απφ
ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο Πξνεγγξαθήο.
** Ννείηαη πσο ν αξηζκφο απηφο ηζνχληαη κε ηηο ππφ έθδνζε 17.990.734.564 λέεο κεηνρέο πνπ αθνξά ε έθδνζε ΓΠ
κείνλ ν αξηζκφο “Β” ζηελ εμίζσζε.

Φ=

Ο αξηζκφο λέσλ κεηνρψλ πνπ ζα δηθαηνχηαη λα απνθηήζεη ην
θάζε πξφζσπν κέζσ ησλ ΔΑΜ πνπ ζα ηνπ παξαρσξεζνχλ απφ
ηελ Κππξηαθή Δεκνθξαηία

Cx(

A

/B )

Παξαρψξεζε ΓΑΜ: ηα δηθαηνχρα πξφζσπα ζα εθδνζνχλ 5 ΓΑΜ δηάξθεηαο ελφο έηνπο ην θαζέλα, ζηα νπνία ζα
αλαινγνχλ ζπλνιηθά νη κεηνρέο πνπ ζα ππνινγηζηνχλ σο πην πάλσ (“Υ” ζηελ εμίζσζε).
Κάζε έλα ΓΑΜ ζα δίλεη ην δηθαίσκα γηα απφθηεζε ίζνπ αξηζκνχ κεηνρψλ ζηελ ηζρχνπζα πεξίνδν άζθεζεο θαη ζηελ
ηζρχνπζα ηηκή κεηαηξνπήο (1/5 ηνπ “Υ” ζηελ εμίζσζε κε ηπρφλ ζηξνγγπινπνηήζεηο).
Γηάξθεηα ΓΑΜ: Κάζε έλα ΓΑΜ είλαη δηάξθεηαο ελφο έηνπο θαη ζηελ πεξίπησζε κε εμάζθεζήο ηνπ παχεη λα ηζρχεη.
Πεξίνδνο άζθεζεο ΓΑΜ: Σα ΓΑΜ ζα κπνξνχλ λα αζθεζνχλ σο αθνινχζσο:


ΓΑΜ πξψηνπ έηνπο, 20%

Ηνχληνο 2014



ΓΑΜ δεπηέξνπ έηνπο, 20%

Ηνχληνο 2014



ΓΑΜ ηξίηνπ έηνπο, 20%

Ηνχληνο 2015



ΓΑΜ ηεηάξηνπ έηνπο, 20%

Ηνχληνο 2016



ΓΑΜ πέκπηνπ έηνπο, 20%

Ηνχληνο 2017

H πξψηε εκεξνκελία εμάζθεζεο ησλ ΓΑΜ παξέρεηαη ζην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ έηνπο κε ηελ δήισζε πξφζεζεο εμάζθεζήο
ηνπ ζην πξψην έηνο γηα ην πνζνζηφ πνπ αλαινγεί κέρξη ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή (δει., 20%).
Οπνηνζδήπνηε απφ ηνπο θαηφρνπο ΓΑΜ επηζπκεί λα αζθήζεη κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ απηφ πνπ πξνθχπηεη κέζσ ηνπ
πξνθαζνξηζκέλνπ εηήζηνπ πνζνζηνχ, δχλαηαη λα ην πξάμεη. ε ηέηνηα πεξίπησζε (α) ε ηηκή άζθεζεο ησλ ΓΑΜ ζα είλαη
απηή ηεο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνίν γίλεηαη ε άζθεζε, θαη φρη απηή ηνπ έηνπο κειινληηθήο άζθεζεο (β) ζα γίλεηαη αθαίξεζε
απφ ηα κε-αζθεζέληα έηε ΓΑΜ κηθξφηεξεο δηάξθεηαο (γ) ε άζθεζε πξέπεη λα αθνξά πιήξε άζθεζε ΓΑΜ κεηαγελέζηεξεο
πεξηφδνπ (δελ επηηξέπεηαη κεξηθή άζθεζε). Ννείηαη πσο ε πξψηε ηέηνηα πεξίνδνο είλαη ν Ηνχληνο ηνπ 2014.
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Σηκή άζθεζεο ΓΑΜ: Ζ ηηκή άζθεζεο ΓΑΜ είλαη ε ηηκή ηεο άζθεζεο ησλ ΓΠ ησλ €0,10 αλά κεηνρή πιένλ εηήζηα αχμεζε
9%:


ΓΑΜ πξψηνπ έηνπο (άζθεζε Ηνχληνο 2014)

€ 0,109



ΓΑΜ δεπηέξνπ έηνπο (άζθεζε Ηνχληνο 2014)

€ 0,119



ΓΑΜ ηξίηνπ έηνπο (άζθεζε Ηνχληνο 2015)

€ 0,130



ΓΑΜ ηεηάξηνπ έηνπο (άζθεζε Ηνχληνο 2016)

€ 0,141



ΓΑΜ πέκπηνπ έηνπο (άζθεζε Ηνχληνο 2017)

€ 0,154

Ννείηαη πσο ην αληίηηκν άζθεζεο ζα ηζνχηαη κε ηελ ηζρχνπζα ηηκή άζθεζεο πνιιαπιαζηαδφκελν κε ηνλ αξηζκφ κεηνρψλ
ηνπ/ησλ ΓΑΜ πνπ αζθείηαη/αζθνχληαη.
Γηαπξαγκάηεπζε: Σα ΓΑΜ δελ ζα εηζαρζνχλ ζε ρξεκαηηζηήξην γηα δηαπξαγκάηεπζε.
Μεηξψν θαη Μεηαβίβαζε: Σα ΓΑΜ ζα είλαη ειεχζεξα κεηαβηβάζηκα θαη ζα εγγξάθνληαη ζην Κεληξηθφ Μεηξψν ηνπ
Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ. Ζ κεηαβίβαζε ησλ ΓΑΜ ζα γίλεηαη κέζσ κεραληζκνχ πνπ ζα αλαιάβεη ην Υξεκαηηζηήξην
Αμηψλ Κχπξνπ, ην νπνίν ζα πξνβεί ζε ζρεηηθέο αλαθνηλψζεηο φζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζείηαη απφ
πξφζσπα πνπ ζα επηζπκνχλ λα πξνβνχλ ζε κεηαβηβάζεηο ΓΑΜ.
Δπηζηνιέο παξαρψξεζεο ΓΑΜ: Οη επηζηνιέο παξαρψξεζεο γηα ηα ΓΑΜ ζα ζηαινχλ καδί κε ηηο επηζηνιέο παξαρψξεζεο
γηα ηηο λέεο κεηνρέο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ άζθεζε ΓΠ.
Γηαδηθαζία άζθεζεο ΓΑΜ: Ζ άζθεζε ησλ ΓΑΜ ζα γίλεηαη θάζε Ηνχλην απφ ην 2014 έσο ην 2017 ζε φιν ην δίθηπν
θαηαζηεκάησλ ηεο Σξάπεδαο. ρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο φζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία άζθεζεο ζα αλαθνηλσζνχλ εγθαίξσο.
Πεξαηηέξω Γηεπθξηλίζεηο:


ε πεξίπησζε πνπ δελ ελεξγνπνηεζεί ε αλαδνρή ιφγσ θάιπςεο ηνπ πνζνχ ησλ ΓΠ απφ αηηήζεηο*, δελ ζα
παξαρσξεζνχλ ΓΑΜ απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία.
* Άζθεζε ΓΠ πνπ ηνπο αλαινγνχζαλ θαηά ηελ εκεξνκελία αξρείνπ, άζθεζε ΓΠ πνπ απέθηεζαλ κέζσ
ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ θαηά ηε πεξίνδν δηαπξαγκάηεπζεο ησλ ΓΠ ζην ΥΑΚ θαη ην ΥΑ, άζθεζε αδηάζεησλ ΓΠ
πνπ απέθηεζαλ κέζσ ηεο δηαδηθαζία ηεο Πξνεγγξαθήο θαη άζθεζε αδηάζεησλ ΓΠ πνπ παξαρσξήζεθαλ απφ ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο Πξνεγγξαθήο



Αλ ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία εμεχξεη αγνξαζηή γηα νιφθιεξν ή κέξνο ηεο κεηνρηθήο ηεο ζπκκεηνρήο ζην κεηνρηθφ
θεθάιαην ηεο Σξάπεδαο, νη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηα ΓΑΜ αλαπξνζαξκφδνληαη αλαινγηθά. Ννείηαη πσο
αλ ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία πσιήζεη φιε ηε κεηνρηθή ζπκκεηνρή ηεο ηφηε φιεο νη ππνρξεψζεηο ηεο πνπ απνξξένπλ
απφ ηα ΓΑΜ παχνπλ λα πθίζηαληαη.
εκεηψλεηαη πσο ζε πεξίπησζε πνπ ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία ζα πσιήζεη κέξνο ή φιεο ηηο κεηνρέο ηεο (α) ζα δψζεη
πξψηα ην δηθαίσκα απφθηεζεο ησλ κεηνρψλ ηεο ζηνπο κεηφρνπο ηεο Σξάπεδαο ζηελ ηηκή πνπ ζα έρεη ζπκθσλήζεη κε
ηνλ αγνξαζηή θαη (β) αλ νη κέηνρνη ηεο Σξάπεδαο δελ αζθήζνπλ ην δηθαίσκα απηφ, ζα έρνπλ ην δηθαίσκα λα πσιήζνπλ
ηηο δηθέο ηνπο κεηνρέο καδί κε ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία ζε αλαινγηθή ηεο κεηνρηθήο ζπκκεηνρήο βάζε.



Αλ ε Σξάπεδα εμαγνξάζεη ηηο κεηνρέο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, ηφηε νη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηα ΓΑΜ
δελ ζα αλαπξνζαξκφδνληαη, αιιά ζα κεηαθέξνληαη απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία ζηελ Σξάπεδα πνπ ζα θαηέρεη
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πιένλ ηηο λέεο κεηνρέο. ε ηέηνηα πεξίπησζε δελ ζα δίλεηαη απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία ην δηθαίσκα πξψηεο
επηινγήο ζηνπο πθηζηάκελνπο κεηφρνπο.


ε πεξίπησζε πνπ ηζρχεη, ην πξφζσπν πνπ αζθεί ΓΑΜ ζα είλαη ππεχζπλν γηα ηελ ηήξεζε ηπρφλ πξνλνηψλ πνπ
ελεξγνπνηνχληαη ζε ζρέζε κε ηνλ πεξί Σξαπεδηθψλ Δξγαζηψλ Νφκν (πνζνζηφ ελεξγνπνίεζεο ην 10% ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ) θαη ηνλ πεξί Γεκνζίσλ Πξνηάζεσλ Δμαγνξάο Νφκν (πνζνζηφ ελεξγνπνίεζεο ην 30% ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ).



ια ηα έμνδα κεηαβίβαζεο κεηνρψλ ζα αλαιακβάλνληαη απφ ην πξφζσπν πνπ ζα αζθεί ηα ΓΑΜ θαη ζα θαηαβάιινληαη
καδί κε αληίηηκν πνπ πξνθχπηεη θαηά ηελ άζθεζε ησλ ΓΑΜ.



Σα ΓΑΜ δελ ζα είλαη απαξαίηεηα φκνηα κεηαμχ ηνπο σο πξνο ηνλ αξηζκφ κεηνρψλ πνπ ζα πξνθχπηεη κε ηελ άζθεζε
ηνπο, αθνχ δχλαηαη λα δίλνπλ δηαθνξεηηθφ αξηζκφ κεηνρψλ.



ηαλ ζα αζθείηαη ΓΑΜ ζα γίλεηαη κεηαβίβαζε κεηνρψλ απφ ηελ ΚΓ πξνο ην πξφζσπν πνπ ην αζθεί.



Σν θάζε ΓΑΜ ζα είλαη κεηαβηβάζηκν πιήξσο (θαη φρη κεξηθψο).



Σν θάζε ΓΑΜ ζα πξέπεη λα αζθείηαη πιήξσο (θαη φρη κεξηθψο).



Καηά ηελ παξαρψξεζε ησλ ΓΑΜ δχλαηαη λα γίλνπλ ζηξνγγπινπνηήζεηο έηζη ψζηε λα θαηαλεκεζεί ζηα ΓΑΜ φινο ν
αξηζκφο κεηνρψλ πνπ ζα απνθηήζεη ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία.



Γε ζα έρνπλ δηθαίσκα γηα ηα ΓΑΜ φζα πξφζσπα απνθηήζνπλ κεηνρέο κέζσ αληαιιαγήο πθηζηάκελσλ αμηνγξάθσλ.

ρεηηθφ παξάδεηγκα παξαηίζεηαη ζηελ Δλφηεηα 9.11.
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8

ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Ζ θππξηαθή νηθνλνκία, είλαη κηα κηθξή αλνηθηή νηθνλνκία εληφο ηε Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο δψλεο ηνπ Δπξψ. Σν
Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ ζε νλνκαζηηθνχο φξνπο αλήξζε ζε 17,9 δηο επξψ ην 2011 ελψ ν πιεζπζκφο αλέξρεηαη ζηηο
820 ρηιηάδεο πεξίπνπ ζηηο πεξηνρέο πνπ ειέγρνληαη απφ ην θξάηνο. Σν θαηά θεθαιή εηζφδεκα αλήιζε ζηηο 21.900 επξψ ην
2011 θαη ζε φξνπο αγνξαζηηθήο ηζνηηκίαο αληηζηνηρεί ζην 99% ηνπ κέζνπ φξνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Ζ θππξηαθή νηθνλνκία επεξεάζηεθε αζθαιψο απφ ηελ δηεζλή νηθνλνκηθή θξίζε, νη επηπηψζεηο φκσο παξακέλνπλ ζρεηηθά
ήπηεο. Ζ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα εηζήιζε ζε χθεζε ην 2009 φηαλ ην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ κεηψζεθε θαηά 1,9% ζε
πξαγκαηηθνχο φξνπο. Αθνινχζεζε ήπηα αλάθακςε ην 2010 θαη ν ξπζκφο αλάπηπμεο αλήιζε ζην 1,1%. Ο ξπζκφο
αλάπηπμεο ην 2011 πεξηνξίζζεθε ζην 0,5% ζπλεπεία εμσγελψλ παξαγφλησλ πνπ επεξέαζαλ αξλεηηθά ηελ νηθνλνκηθή
δξαζηεξηφηεηα εηδηθφηεξα κέζα ζην δεχηεξν εμάκελν ηνπ έηνπο. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξνβιέπεη ζπξξίθλσζε ηνπ
Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο θαηά 0,8% ην 2012 θαη νξηαθή αλάπηπμε 0,3% ην 2013.
Σελ ηειεπηαία δεθαεηία πεξίπνπ, ε νηθνλνκία πέηπρε ηελ επέθηαζε ηεο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο θαη ηηο δηεζλήο
επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηαο. Οη ηνκείο απηνί απνηεινχλ πηα ηελ θχξηα πεγή αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο κε πνιχ ζεηηθέο
πξννπηηθέο. Ο ηνπξηζηηθφο ηνκέαο παξακέλεη ζεκαληηθφο έρεη πάςεη φκσο λα απνηειεί ηνλ θχξην κνριφ αλάπηπμεο.
Έλαο ζπλδπαζκφο παξαγφλησλ πεξηιακβαλνκέλσλ ηεο θνξνινγηθήο κεηαξξχζκηζεο ηνπ 2002, ηεο έληαμεο ηεο Κχπξνπ
ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ην 2004 θαη ηεο εηζαγσγήο ηνπ επξψ ηνλ Ηαλνπάξην 2008, πξνζέδσζαλ ζεκαληηθή ψζεζε ζηελ
αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ησλ δηεζλψλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
Ζ αλαθάιπςε πδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ Απνθιεηζηηθή Οηθνλνκηθή Εψλε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο δεκηνπξγεί λέεο
πξννπηηθέο αλάπηπμεο θαη πεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο. Ζ Ακεξηθάληθε εηαηξεία Noble Energy, αλαθνίλσζε ζηηο 28
Γεθεκβξίνπ 2011 ηελ αλαθάιπςε απνζεκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ ζην ηεκάρην 12 εληφο ηεο Απνθιεηζηηθήο Οηθνλνκηθήο Εψλεο
ηεο Κχπξνπ. Σα απνζέκαηα απηά εθηηκνχληαη κεηαμχ 5 θαη 8 ηξηζεθαηνκκχξηα θπβηθά πφδηα.
Ζ θππξηαθή θπβέξλεζε πξνρψξεζε κε δεχηεξν γχξν αδεηνδφηεζεο γηα ηα 12 νηθφπεδα ηεο θππξηαθήο Απνθιεηζηηθήο
Οηθνλνκηθήο Εψλεο φπνπ εθδειψζεθε ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ απφ κεγάιεο εηαηξείεο φπσο ε Γαιιηθή Total θαη ε Ηηαιηθή ENI.
Σα απνζέκαηα ζηελ πεξηνρή κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθά ζχκθσλα κε γεσινγηθή έθζεζε ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ. Ζ
αλαθάιπςε θπζηθνχ αεξίνπ ζα έρεη ζσξεία επηδξάζεσλ γηα ηελ θππξηαθή νηθνλνκία θαη ελδερνκέλσο λα ππάξμνπλ
ζεκαληηθέο γεσπνιηηηθέο επηπηψζεηο ζε φηη αθνξά ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο αλαηνιηθήο κεζνγείνπ.
Θα απαηηεζνχλ ζεκαληηθέο επελδχζεηο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ θπζηθφ αέξην, ηελ θαηαζθεπή αγσγψλ
γηα ηελ κεηαθνξά θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηελ πηζαλή θαηαζθεπή ζηελ ζηαζκνχ πγξνπνίεζεο. Ζ θαηαζθεπή ζηαζκνχ
πγξνπνίεζεο ζηελ Κχπξν απνηειεί ηεξάζηηα επέλδπζε πνπ ζα θαζηζηά επίζεο ηελ Κχπξν έλα ελεξγεηαθφ θέληξν ζηελ
πεξηνρή. Γεληθά ηα νθέιε γηα ηελ θππξηαθή νηθνλνκία ζα είλαη ηεξάζηηα απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο θαη ηα
έζνδα γηα ηελ θππξηαθή θπβέξλεζε ζα είλαη ζεκαληηθά ζε καθξνπξφζεζκε βάζε.
Ζ δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε βξήθε ηελ Κχπξν ζε επλντθή ζέζε. Μεηά ηελ έληαμε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ην 2004 θαη ηελ
ζπκκεηνρή ζην Μεραληζκφ πλαιιαγκαηηθψλ Ηζνηηκηψλ ην θαινθαίξη ηνπ 2005, νη πξνζπάζεηεο γηα δεκνζηνλνκηθή
πεξηζπιινγή εληάζεθαλ. Χο απνηέιεζκα ηα δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ κεηαηξάπεθαλ ζε
πιενλάζκαηα ηελ πεξίνδν 2007-2008. κσο, ε δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε θαη νη πξνζπάζεηεο κείσζεο ησλ επηπηψζεσλ ζηα
πιαίζηα ησλ κέηξσλ πνπ ζπκθσλήζεθαλ ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο, αλέηξεςαλ ην ζθεληθφ θαη νδήγεζαλ ζε
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απμεκέλα δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα ηελ πεξίνδν 2009-2011. Σν δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ηεο ρψξαο απμήζεθε απφ 5,3%
ηνπ Αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ Πξντφληνο ην 2010 ζην 6,3% ην 2011 θπξίσο ιφγσ ρακειφηεξσλ εζφδσλ ζπλεπεία ηεο
επηβξάδπλζεο ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηαο. Οη απμεκέλεο δαπάλεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απνξξένπλ θπξίσο απφ
απμεκέλεο πιεξσκέο αλεξγηαθψλ επηδνκάησλ θαη απμεκέλνπ θφζηνπο ρξεκαηνδφηεζεο.
Σν δεκφζην ρξένο απμήζεθε σο πνζνζηφ ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο θζάλνληαο ζην 71,6% ην 2011 θαη
αλακέλεηαη λα απμεζεί πεξαηηέξσ ζην 76% ην 2012. Παξακέλεη φκσο ζεκαληηθά ρακειφηεξν απφ ηνλ κέζν φξν ηεο
Δπξσδψλεο πνπ πιεζηάδεη ην 90% ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο. εκεηψλεηαη φηη ην δεκφζην ρξένο ηεο ρψξαο
επηβαξχλεηαη απφ ηελ θαηαβνιή θνλδπιίσλ ζην Δπξσπατθφ Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο θαη ηνλ Δπξσπατθφ
Μεραληζκφ ηαζεξφηεηαο.
Μέζα ζε απηά ηα πιαίζηα, ε θπβέξλεζε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο πήξε δξαζηηθά κέηξα δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο κέζα
ζην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2011. Έηζη, ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα αλακέλεηαη λα κεησζεί ζην 3,4% ηνπ Αθαζάξηζηνπ
Δγρψξηνπ Πξντφληνο ην 2012 θαη ζην 2,5% ην 2013. Ο πξνυπνινγηζκφο αλακέλεηαη λα είλαη πιήξσο ηζνζθειηζκέλνο κέρξη
ην 2014 θαη ην δεκφζην ρξένο αλακέλεηαη λα ηεζεί ζε πησηηθή ηξνρηά σο πξνο ην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ απφ ην 2013
θαη κεηά.
Σν ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ επηδεηλψζεθε ζεκαληηθά κέζα ζην 2011 ιφγσ δπζκελψλ εμειίμεσλ ζηελ ειιεληθή
νηθνλνκία. Χο απνηέιεζκα ηνπ „θνπξέκαηνο‟ ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο νη θππξηαθέο ηξάπεδεο ρξεηάδνληαη ζεκαληηθά θεθάιαηα
γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο Δπξσπατθήο Αξρήο Σξαπεδψλ.
ηελ Κχπξν ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ παξνπζηάδεη ηέζζεξα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά. Πξψηνλ, ε Κχπξνο είλαη κηα
εηζαγσγηθή νηθνλνκία κε κηθξφ εγρψξην ηνκέα αγαζψλ θαη κεγάιν εκπνξηθφ αλ-ηζνδχγην. Γεχηεξν, ε Κχπξνο είλαη κηα θαη‟
εμνρήλ νηθνλνκία ππεξεζηψλ κε ζεκαληηθή ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη κε ζεκαληηθφ πιεφλαζκα ππεξεζηψλ ηνπ
ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ. Σξίηνλ, ε Κχπξνο παξνπζηάδεη κεγάιν βαζκφ αλνηθηήο νηθνλνκίαο φηαλ ν ηνκέαο ησλ
εμαγσγψλ ππεξεζηψλ ζπλππνινγηζζεί ζηηο ηξέρνπζεο ζπλαιιαγέο. Σέηαξηνλ, ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ
παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο ρξφλν κε ρξφλν αληηθαηνπηξίδνληαο αιιαγέο ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη ηηο
ζπλζήθεο δήηεζεο ζην εζσηεξηθφ.
Ζ επηδείλσζε ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ήηαλ θπξίσο απνηέιεζκα ζπλζεθψλ απμεκέλεο πηζησηηθήο
επέθηαζεο, ππεξζέξκαλζεο ηεο νηθνλνκίαο θαη πξνβιεκάησλ αληαγσληζηηθφηεηαο. Πξνβιήκαηα αληαγσληζηηθφηεηαο
αληηθαηνπηξίδνληαη ζε αλαηίκεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ ζπλαιιαγκαηηθνχ ηζνδπγίνπ, κεησκέλσλ ξπζκψλ αχμεζεο ηεο
παξαγσγηθφηεηαο θαη απμαλφκελα εξγαηηθά θφζηε ζε ζχγθξηζε κε αληαγσληζηηθέο ρψξεο. Ζ εμσηεξηθή ζέζε ηεο ρψξαο είλαη
επάισηε εάλ νη πθηζηάκελεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ειιείκκαηνο, δειαδή μέλεο άκεζεο επελδχζεηο θαη θαηαζέζεηο κε
θαηνίθσλ ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα κεηψλνληαλ.
Ζ επηδείλσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο θαη νη απμεκέλνη θίλδπλνη πνπ αληηκεησπίδεη ε θππξηαθή νηθνλνκία, νη νπνίνη
πξνθχπηνπλ θπξίσο απφ ηελ έθζεζε ησλ εγρψξησλ ηξαπεδψλ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία, νδήγεζαλ ζε αιπζηδσηέο
ππνβαζκίζεηο ηεο καθξνπξφζεζκεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο ρψξαο. Ο Οίθνο Αμηνιφγεζεο Moody‟s ππνβάζκηζε ηε
καθξνπξφζεζκε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο Κχπξνπ ηξεηο θνξέο κέζα ζην 2011, θαηά έμη βαζκίδεο ζπλνιηθά ζε Baa3 ην
Ννέκβξην ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ. Με ηνλ ίδην ηξφπν ν Οίθνο Αμηνιφγεζεο Fitch ππνβάζκηζε ηελ Κχπξν επίζεο ηξεηο θνξέο θαη έμη
βαζκίδεο ζπλνιηθά ην 2011 κέρξη αξρέο ηνπ 2012 ζε BBB- ηνλ Ηαλνπάξην. Σελ ίδηα ζηηγκή ν Οίθνο Αμηνιφγεζεο Standard
and Poor‟s ππνβάζκηζε ηε καθξνπξφζεζκε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο Κχπξνπ θαηά κηα επηπξφζζεηε βαζκίδα ζε BB+ ηνλ
Ηαλνπάξην 2012. Οη ππνβαζκίζεηο απηέο ήηαλ θπξίσο απνηέιεζκα ηξηψλ παξαγφλησλ: α) ηελ έθζεζε θππξηαθψλ ηξαπεδψλ
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ζε νκφινγα ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ θαη ηελ πηζαλφηεηα λα απαηηεζεί θξαηηθή ζηήξημε, β) ηελ απψιεηα πξφζβαζεο ζηηο
δηεζλείο αγνξέο απφ ηελ θπβέξλεζε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο απμάλνληαο έηζη ηελ πηζαλφηεηα λα απαηηεζεί
ρξεκαηνδφηεζε απφ επίζεκεο πεγέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη γ) αδπλακίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ
εθαξκνγή αλαγθαίσλ δεκνζηνλνκηθψλ θαη δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ.
Σα δηνξζσηηθά κέηξα ζην δεκνζηνλνκηθφ ηνκέα θαη ε επαλάθηεζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα
εληζρχνπλ ηε πξννπηηθή ηεο αλάθακςεο. Παξά ην κηθξφ ηεο κέγεζνο, ε Κχπξνο δηαζέηεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα σο
νηθνλνκία πνπ ηελ θαζηζηνχλ εμαηξεηηθά βηψζηκε, θπξηφηεξα ε πνηφηεηα ηνπ αλζξψπηλνχ ηεο δπλακηθνχ θαη ε πνιχπιεπξε
αλάπηπμε ηνπ ηνκέα δηεζλψλ ππεξεζηψλ. Δπηπξφζζεηα ε χπαξμε νξπθηνχ πινχηνπ ζηελ θππξηαθή Απνθιεηζηηθή
Οηθνλνκηθή Εψλε, δηαλνίγεη ηεξάζηηεο πξννπηηθέο γηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε δεδνκέλνπ φηη ε αμηνπνίεζή ηνπο ζα γίλεηαη κε
νξζνινγηζηηθφ ηξφπν πνπ δε ζα επηδξά αλαζηαιηηθά ζηνπο άιινπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο.
Βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε θαη πξνβιέςεηο

Αθαζάξηζην Δγρ. Πξντφλ ζε ζηαζεξέο ηηκέο (% αχμεζεο)
Καηά θεθαιή εηζφδεκα
Πνζνζηφ αλεξγίαο (%)
Γείθηεο Σηκψλ Καηαλαισηή (% αχμεζεο)
Γεκνζηνλνκηθή ζέζε
χλνιν εζφδσλ (% ΑΔΠ)
χλνιν εμφδσλ (% ΑΔΠ)
εθ ησλ νπνίσλ ηφθνη πιεξσηένη (% ΑΔΠ)
Γεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα (-)/πιεφλαζκα (+) (% ΑΔΠ)
Πξσηνγελέο έιιεηκκα (-)/πιεφλαζκα (+) (% ΑΔΠ)
Γεκφζην ρξένο (% ΑΔΠ)
Δμσηεξηθφο ηνκέαο
Ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ (% ΑΔΠ)
Δκπνξηθφ ηζνδχγην (% ΑΔΠ)
Ηζνδχγην ππεξεζηψλ, εηζνδεκάησλ & κεηαβηβάζεσλ (% ΑΔΠ)

2008
3,6
21.530
3,7
4,7

2009
-1,9
20.986
5,3
0,4

2010
1,1
21.370
6,2
2,4

2011
0,5
21.898
7,8
3,5

2012
-0,8
21.207
9,8
3,3

2013
0,3
21.357
9,9
2,5

43,1
42,1
2,8
0,9
3,7
48,9

40,1
46,2
2,6
-6,1
-3,5
58,5

41,0
46,4
2,3
-5,3
-3,1
61,5

41,5
48,0
2,8
-6,5
-3,7
71,6

43,8
47,2
4,1
-3,4
0,7
76,5

44,2
46,7
4,4
-2,5
1,9
78,1

-12,2
-32,4
20,2

-11,0
-25,5
14,5

-8,7
-26,9
18,2

-11,0
-24,5
13,5

-7,7
-24,1
16,4

-7,2
-24,4
17,2

Πηγθ: Ευρωπαϊκθ Επιτροπθ, Διεινέσ Νομιςματικό Ταμείο, Τμθμα Οικονομικών Ερευνών Λαϊκθσ Τράπεζασ
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9
9.1

ΑΛΛΔ ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ
Λφγνη Έθδνζεο

Σα θεθάιαηα πνπ ζα αληιεζνχλ απφ ηελ παξνχζα έθδνζε Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο θαζψο θαη απφ ηελ αληηθαηάζηαζε
παιαηνηέξσλ εθδφζεσλ αμηνγξάθσλ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο εθδφζεσλ (i) 2008 (CPBCS/ΛΑΗΚΑ), (ii) 2009
(CPBCB/ΛΑΗΚΘ) θαη (iii) 2010 (CPBCC/ΛΑΗΚΛ) κε Αμηóγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ή/θαη κε Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο
πξννξίδνληαη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηνπ Οκίινπ θαη ζπγθεθξηκέλα (α) ηελ ελίζρπζε ησλ Κχξησλ
Βαζηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (Core Tier 1) θαη (β) ησλ Βαζηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (Total Tier 1) ηνπ Οκίινπ.
εκεηψλεηαη πσο ζε ζρέζε κε ηα Δπηιέμηκα Αμηφγξαθα, ιφγσ ηεο κε ζπκκφξθσζεο ησλ φξσλ έθδνζεο ηνπο κε ην
ε

ξπζκηζηηθφ πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ ζα κπεη ζε ηζρχ απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013, ζα αθαηξείηαη πνζνζηφ
10% εηεζίσο απφ ηελ αμία πνπ κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί ζηα επνπηηθά θεθάιαηα, μεθηλψληαο απφ ην 2013 („phasing-out‟).
Tα Δπηιέμηκα Αμηφγξαθα ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ξπζκηζηηθφ πιαίζην κπνξνχλ λα απνηεινχλ πνζνζηφ κέρξη 35% ησλ
Βαζηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ.
Δπίζεο, ζε ζρέζε κε ηα ππφ έθδνζε ΑΔΚ, ζεκεηψλεηαη πσο (α) είλαη ζπκβαηά κε ηνπο πξνηεηλφκελνπο θαλνληζκνχο ησλ
CRD IV θαη CRR θαζψο θαη κε ηηο ζρεηηθέο πξφλνηεο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο γηα θαηεγνξηνπνίεζε ζηα Βαζηθά Ίδηα
Κεθάιαηα (β) εθηηκάηαη πσο ζα είλαη απνδεθηά γηα λα θαιπθηεί ην θεθαιαηαθφ έιιεηκκα πνπ πξνέθπςε απφ ηελ θεθαιαηαθή
άζθεζε πνπ δηελεξγήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Σξαπεδηθή Αξρή (ΔΑΣ) (European Banking Authority - EBA). Πεξαηηέξσ, ηα
ππφ έθδνζε ΑΔΚ ζα κπνξνχλ λα απνηεινχλ πνζνζηφ κέρξη 50% ησλ Βαζηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θεθαιαηαθήο άζθεζεο πνπ δηελεξγήζεθε απφ ηελ ΔΑΣ, ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηελ Κεληξηθή
Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ, πξνέθπςε φηη ην επηπξφζζεην θεθαιαηαθφ έιιεηκκα έσο ην ηέινο Ηνπλίνπ 2012 γηα ηελ Σξάπεδα
ππνινγίδεηαη ζηα €1.971 εθ.. Με ηελ πξνυπφζεζε ηεο πιήξνπο άζθεζεο ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο θαη ηθαλνπνηεηηθνχ
πνζνζηνχ απνδνρήο γηα αληηθαηάζηαζε ησλ Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ, αλακέλεηαη φηη ν δείθηεο θπξίσλ βαζηθψλ ηδίσλ
θεθαιαίσλ ηνπ Οκίινπ ζα αλέιζεη ζην 9,0%, φπσο πξνλνείηαη απφ ηελ άζθεζε ηεο ΔΑΣ.
εκεηψλεηαη φηη νη επνπηηθέο αξρέο ζηελ Κχπξν έρνπλ απμήζεη ζεκαληηθά ηα ειάρηζηα απαηηνχκελα φξηα δεηθηψλ
θεθαιαηαθήο επάξθεηαο κε ηα ειάρηζηα φξηα πνπ απαηηνχληαη λα είλαη 8,0% γηα ηα Κχξηα Βαζηθά Ίδηα Κεθάιαηα, 9,5% γηα ηα
Βαζηθά Ίδηα Κεθάιαηα θαη 11,5% γηα ηα ζπλνιηθά ίδηα θεθάιαηα. Δπηπξφζζεηα έρεη θαζνξηζηεί πξνζαχμεζε γηα ηε ζηαδηαθή
αχμεζε ησλ ειάρηζησλ νξίσλ ε νπνία ππνινγίδεηαη κε βάζε ην πνζνζηφ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Σξάπεδαο έλαληη
ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. Μέρξη ηηο 30 Γεθεκβξίνπ 2012 ν ζπληειεζηήο
πξνζαχμεζεο θαζνξίζηεθε ζην κεδέλ θαη ππάξρεη κεηαβαηηθή πεξίνδνο κέρξη θαη ην 2014 γηα πιήξε ελαξκφληζε.
Αλακέλεηαη φηη ε Σξάπεδα κέζσ ζεηξάο κέηξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Δλφηεηα 4.7 ζα είλαη ζε ζέζε λα πιεξνί ηνπο
επνπηηθνχο απηνχο δείθηεο ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα.

9.2

Καζαξφ Πξντφλ Έθδνζεο

Σα έμνδα ηεο Έθδνζεο πνπ αθνξνχλ ζηηο επαγγεικαηηθέο ακνηβέο πνπ ζα θαηαβιεζνχλ ζηνπο Γηεπζπληέο Έθδνζεο,
ειεγθηέο, λνκηθνχο ζπκβνχινπο, πξνο ηηο αξκφδηεο επνπηηθέο αξρέο κε ηελ κνξθή δηθαησκάησλ, ακνηβέο εθηχπσζεο θαη
δηαλνκήο ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ θαη αλαθνηλψζεηο ζηνλ ηχπν ππνινγίδνληαη ζε €38 εθ. πεξίπνπ (πεξηιακβαλνκέλεο θαη
ακνηβήο αλαδνρήο απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία πνπ ππνινγίδεηαη ζε €36 εθ. πεξίπνπ).
ε πεξίπησζε πνπ εθδνζνχλ θαη αζθεζνχλ φια ηα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο, ζα αληιεζνχλ €1.799 εθ. πεξίπνπ θαη ην
θαζαξφ πξντφλ ηεο έθδνζεο Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ εμφδσλ έθδνζεο αλακέλεηαη λα αλέιζεη ζε
€1.761 εθ.. Σν αθξηβέο πνζφ ζα θαζνξηζηεί απφ ην ηειηθφ πνζνζηφ άζθεζεο. Σν κέγηζην πνζφ λέσλ θεθαιαίσλ απφ ηελ
εζεινληηθή αληαιιαγή κέρξη 737.753 Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ κε ΑΔΚ είλαη €737.753.000.
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Δπίζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ παξνχζα έθδνζε Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο χςνπο €1.799 εθ. θαη ηελ εζεινληηθή
αληαιιαγή κέρξη 737.753 Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ κε ΑΔΚ χςνπο €737.753.000 ή/θαη κέρξη 3.688.765.000 Νέσλ Μεηνρψλ
Αληαιιαγήο χςνπο €368.876.500, νη ελδεηθηηθνί (pro-forma) δείθηεο Κπξίσλ Βαζηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (Core Tier 1) ζηηο 31
Γεθεκβξίνπ 2011 ζα ήηαλ κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ θαζψο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο ΔΑΣ,
7,5% θαη 9,0% αληίζηνηρα θαη κε βάζε ηελ ππφζεζε φηη φια ηα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο κεηφρνπο
ηεο Σξάπεδαο, αζθεζνχλ απφ ηνπο θαηφρνπο ηνπο θαζψο θαη φηη Δπηιέμηκα Αμηφγξαθα χςνπο €737.753.000. αληαιιαγνχλ
ζε 50% ΑΔΚ θαη 50% ζε Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο. Οη πην πάλσ ππνινγηζκνί ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη €120 εθ. θέξδνο απφ
ηελ αληαιιαγή δεπηεξνβάζκηνπ θεθαιαίνπ (Tier ΗΗ) γηα ηελ νπνία ε δηαδηθαζία μεθίλεζε ζηηο 14 Μαΐνπ 2012 θαη αλακέλεηαη
λα νινθιεξσζεί ζηηο 28 Μαΐνπ 2012. Σν πνζφ ησλ €120 εθ. είλαη κε βάζε ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο
θεθαιαηαθήο ελίζρπζεο ην νπνίν έρεη θαηαηεζεί ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Κχπξνπ θαη έρεη ζπκθσλεζεί κε ηηο αξκφδηεο
επνπηηθέο αξρέο.

9.3

Πξνυπφζεζε Απνδνρήο Αηηήζεσλ Αληαιιαγήο

Οη αηηήζεηο γηα εζεινληηθή αληαιιαγή κε ΑΔΚ ζα κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ κφλν ζε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ
νινθιήξσζε ηεο έθδνζεο Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο θαη ηεο εζεινληηθήο αληαιιαγήο Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ κε Νέεο
Μεηνρέο Αληαιιαγήο, ν δείθηεο θπξίσλ βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Σξάπεδαο, φπσο νξίδεηαη απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα
ηεο Κχπξνπ, ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 7%.

9.4

Γηθαίσκα Τπαλαρψξεζεο

Με βάζε ηα πξνβιεπφκελα ηνπ άξζξνπ 14(6) θαη 14(7) ηνπ πεξί Γεκφζηαο Πξνζθνξάο θαη Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ Νφκνπ
ηνπ 2005 (Ν.114 (Η)/2005), επελδπηέο νη νπνίνη έρνπλ ζπκθσλήζεη ή δεζκεπζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν πξηλ απφ ηπρφλ
δεκνζίεπζε πκπιεξσκαηηθνχ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ λα αζθήζνπλ ηα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο θαη λα απνθηήζνπλ δη‟
εγγξαθήο θηλεηέο αμίεο, ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ζην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν, βαζηζζέληεο ζηα ζηνηρεία απηνχ,
δηθαηνχληαη λα ππαλαρσξήζνπλ θαη λα απνδεζκεπζνχλ αδεκίσο γη‟ απηνχο απφ ηελ ππνρξέσζε θαη δέζκεπζε πνπ έρνπλ
αλαιάβεη. Σν δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο θαη δήισζεο ηεο απνδέζκεπζεο αζθείηαη εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ εξγάζηκσλ
εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ζπκπιεξσκαηηθνχ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ. Σν δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο δελ ηζρχεη ζηηο
πεξηπηψζεηο φπνπ νη θηλεηέο αμίεο έρνπλ παξαρσξεζεί.

9.5

Φνξνινγηθφ Καζεζηψο

Καηά ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ ηζρχνπλ νη πην θάησ δηαηάμεηο ζχκθσλα κε ηνπο πεξί
Φνξνινγίαο ηνπ Δηζνδήκαηνο θαη Δθηάθηνπ Δηζθνξάο γηα ηελ Άκπλα Νφκνπο. Ννείηαη φηη ζε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ησλ
λνκνζεζηψλ απηψλ ζα ηζρχνπλ νη εθάζηνηε λέεο δηαηάμεηο.
Οη επελδπηέο πξνηξέπνληαη λα ιάβνπλ ηε δηθή ηνπο επαγγεικαηηθή ζπκβνπιή φζνλ αθνξά ην θνξνινγηθφ θαζεζηψο ηεο
ρψξαο ζηελ νπνία έθαζηνο επελδπηήο είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο.
9.5.1

Φνξνινγηθφ Καζεζηψο γηα ηελ Σξάπεδα

(i)

Γεληθά

Ζ Σξάπεδα έρεη ζπζηαζεί ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία σο Ννκηθφ Πξφζσπν (Γεκφζηα Δηαηξεία). Ζ Σξάπεδα θνξνινγείηαη κε
βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ εθάζηνηε θνξνινγηθψλ λφκσλ ηεο Κχπξνπ θαη ζηηο άιιεο ρψξεο φπνπ απηή, ή νη εμαξηεκέλεο ηεο
εηαηξείεο, δξαζηεξηνπνηνχληαη, ζχκθσλα κε ηηο θνξνινγηθέο λνκνζεζίεο ησλ ρσξψλ απηψλ θαη κε πκθσλίεο γηα Απνθπγή
Γηπιήο Φνξνινγίαο πνπ ε Κχπξνο έρεη ζπλάςεη κε θάπνηεο απφ απηέο ηηο ρψξεο.
Δπίζεο, εθεί φπνπ ε Σξάπεδα δξαζηεξηνπνηείηαη κέζσ ζπγαηξηθψλ / ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ ζε άιιεο ρψξεο - κέιε ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηζρχνπλ επίζεο νη ζρεηηθέο Δπξσπατθέο Οδεγίεο.
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(ii)

Λνγηδφκελε Γηαλνκή

χκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ πεξί Έθηαθηεο Δηζθνξάο γηα ηελ Άκπλα Νφκνπ Ν117(Η)/2002, φπσο ηξνπνπνηήζεθε, εηαηξεία
ε νπνία είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο ζηελ Κχπξν, ινγίδεηαη φηη δηαλέκεη 70% ησλ ινγηζηηθψλ θεξδψλ ηεο (φπσο
αλαπξνζαξκφδνληαη κε βάζε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία) κεηά ηνπο άκεζνπο θφξνπο (Κππξηαθνχο θαη κε), ππφ κνξθή
κεξηζκάησλ, θαηά ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ησλ δχν εηψλ απφ ην ηέινο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο ζην νπνίν ηα ινγηζηηθά θέξδε
αλαθέξνληαη θαη απνδίδεη έθηαθηε εηζθνξά γηα ηελ άκπλα ζε ζπληειεζηή 20% επί ηνπ ινγηδφκελνπ κεξίζκαηνο πνπ αλαινγεί
ζε κεηφρνπο (θπζηθά πξφζσπα ή εηαηξείεο), πνπ είλαη θνξνινγηθνί θάηνηθνη Κχπξνπ.

Σν πνζφ ησλ ινγηδφκελσλ κεξηζκάησλ κεηψλεηαη κε νπνηνδήπνηε πξαγκαηηθφ κέξηζκα δηαλέκεηαη ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο
ζην νπνίν ηα θέξδε αλαθέξνληαη (πξνκέξηζκα) θαη ησλ δχν εηψλ απφ ην ηέινο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο ζην νπνίν ηα θέξδε
αλαθέξνληαη. Πξαγκαηηθφ κέξηζκα πνπ δηαλέκεηαη ζε κεηφρνπο εηαηξείεο δελ ππφθεηηαη ζε νπνηαλδήπνηε Έθηαθηε Δηζθνξά
γηα ηελ Άκπλα (Βιέπε πην πάλσ).

ε πεξίπησζε πνπ πιεξψλεηαη πξαγκαηηθφ κέξηζκα κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ δχν εηψλ, νπνηνδήπνηε πνζφ κεξίζκαηνο
έρεη ππαρζεί ζε ινγηδφκελε δηαλνκή κεηψλεη ην πξαγκαηηθφ κέξηζκα επί ηνπ νπνίνπ παξαθξαηείηαη έθηαθηε εηζθνξά.

9.5.2

Φνξνινγηθφ Καζεζηψο επελδπηψλ – Φνξνινγία κεξηζκάησλ θαη δηαζέζεσλ ηίηισλ

(i)

Κέξδε απφ δηαζέζεηο ηίηισλ

χκθσλα κε ηνλ πεξί Φνξνινγίαο ηνπ Δηζνδήκαηνο Νφκν 118(Η)/2002, φπσο ηξνπνπνηήζεθε, «θέξδνο απφ δηάζεζε
ηίηισλ» απαιιάζζεηαη απφ ην Φφξν Δηζνδήκαηνο. «Σίηινη», ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ πην πάλσ Νφκνπ θαη ζρεηηθέο
εγθπθιίνπο πνπ έρεη εθδψζεη ην Σκήκα Δζσηεξηθψλ Πξνζφδσλ ζηηο 17 Γεθεκβξίνπ 2008 θαη 29 Μαΐνπ 2009, ζεκαίλεη
κεηνρέο (ζπλήζεηο, ηδξπηηθέο θαζψο θαη πξνλνκηνχρεο), ρξεφγξαθα, νκνινγίεο, ηδξπηηθνί θαη άιινη ηίηινη εηαηξεηψλ ή άιισλ
λνκηθψλ πξνζψπσλ, πνπ έρνπλ θαηά λφκν ζπζηαζεί ζηελ Κχπξν ή ηελ αιινδαπή θαη δηθαηψκαηα επ‟ απηψλ (rights of titles)
θαζψο θαη ηα αθφινπζα επελδπηηθά πξντφληα: αθάιππηεο ζέζεηο ζε ηίηινπο (short positions on titles), πξνζεζκηαθά
ζπκβφιαηα ζε ηίηινπο (futures / forwards on titles), ζπκβφιαηα αληαιιαγήο ζε ηίηινπο (swaps on titles), απνδείμεηο
ζεκαηνθχιαθα ζε ηίηινπο (depositary receipts on titles) φπσο ADRs θαη GDRs, ζπκθσλίεο επαλαγνξάο ζε ηίηινπο (Repos
on titles) ππφ πξνυπνζέζεηο, κεξίδηα ζε ζπιινγηθά επελδπηηθά ζρέδηα αλνηθηνχ ή θιεηζηνχ ηχπνπ (units in open-end or
close-end collective investment schemes), δηεζλή ζπιινγηθά επελδπηηθά ζρέδηα (International Collective Investment
Schemes - ICIS), νξγαληζκνί ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ ζε θηλεηέο αμίεο ΟΔΚΑ (Undertakings for Collective Investments in
Transferable Securities - UCITS), επελδπηηθά θαη ακνηβαία θεθάιαηα (Investment Trusts, Investment Funds, Mutual Funds,
Unit Trusts, Real Estate Investment Trusts), ζπκκεηνρέο ζε θεθάιαηα εηαηξεηψλ λννπκέλνπ φηη δελ απνηεινχλ δηαθαλείο
νληφηεηεο γηα ζθνπνχο θνξνινγίαο επί ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπο θαη ζπκκεηνρέο ζε δείθηεο αμηψλ κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ
αληηπξνζσπεχνπλ ηίηινπο. εκεηψλεηαη φηη ε εγθχθιηνο ηεο 29εο Μαΐνπ 2009 δηεπθξηλίδεη φηη ηα „Promissory notes‟ θαη νη
„ζπλαιιαγκαηηθέο‟ (Bills of exchange) δελ εκπίπηνπλ ζηνλ φξν «Σίηινη».

(ii)

Φνξνινγία Μεξηζκάησλ(ζε πεξίπησζε εμάζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ πξνο αγνξά ζπλήζεηο κεηνρψλ).

εκεηψλεηαη φηη ε θνξνινγηθή αληηκεηψπηζε ησλ εηζνδεκάησλ ηνπ θάζε επελδπηή ζπλαξηάηαη απφ πιήζνο ζηνηρείσλ θαη
παξακέηξσλ, θαη ελαπφθεηηαη ζηνπο επελδπηέο λα δεηήζνπλ εμεηδηθεπκέλε θνξνινγηθή ζπκβνπιή.
(α) Δπελδπηέο θνξνινγηθνί θάηνηθνη Κχπξνπ
Μεξίζκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ εηαηξεία πνπ είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο Κχπξνπ εμαηξνχληαη απφ ηε θνξνινγία
αλ θαηαβάιινληαη ζε άιιε εηαηξεία, ελψ ππφθεηληαη ζε έθηαθηε εηζθνξά γηα ηελ άκπλα κε ζπληειεζηή 20% αλ
θαηαβάιινληαη ζε θπζηθφ πξφζσπν θνξνινγηθφ θάηνηθν ηεο Κχπξνπ. Ζ εηαηξεία πνπ πιεξψλεη κέξηζκα νθείιεη λα
παξαθξαηήζεη ηελ έθηαθηε ακπληηθή εηζθνξά θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ κεξίζκαηνο ζε κέηνρν θπζηθφ πξφζσπν,
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θνξνινγηθφ θάηνηθν Κχπξνπ, θαη λα ηελ θαηαβάιεη ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο κέρξη ην ηέινο ηνπ επφκελνπ κήλα απφ
ηνλ νπνίν έγηλε ε παξαθξάηεζε.
(β) Δπελδπηέο θνξνινγηθνί θάηνηθνη Διιάδαο
Μεξίζκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ εηαηξεία πνπ είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο Κχπξνπ θαη θαηαβάιινληαη ζε
θνξνινγηθφ θάηνηθν Διιάδαο (εηαηξεία ή θπζηθφ πξφζσπν) απαιιάζζνληαη ηεο θνξνινγίαο ζηελ Κχπξν. Δάλ ηα
θέξδε απφ ηα νπνία ιακβάλεηαη ην κέξηζκα έρνπλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ππνζηεί ινγηδφκελε δηαλνκή, ε έθηαθηε
εηζθνξά πνπ θαηαβιήζεθε ιφγσ ηεο ινγηδφκελεο δηαλνκήο πνπ αλαινγεί ζην κέξηζκα πνπ ιακβάλεηαη απφ ην
θνξνινγηθφ θάηνηθν Διιάδαο (εηαηξεία ή θπζηθφ πξφζσπν), επηζηξέθεηαη, κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε ηνπ κεηφρνπ
ζηηο Κππξηαθέο θνξνινγηθέο αξρέο.
Φπζηθά πξφζσπα θάηνηθνη ηεο Διιάδαο δηθαηνχληαη λα εηζπξάηηνπλ ηα κεξίζκαηα ρσξίο παξαθξάηεζε έθηαθηεο
εηζθνξάο γηα ηελ άκπλα λννπκέλνπ φηη ζα πξνζθνκίζνπλ ζηελ Σξάπεδα εξσηεκαηνιφγην γηα εμαθξίβσζε ηνπ φξνπ
“κε θάηνηθνο Κχπξνπ“.
(γ) Άιινη επελδπηέο κε θνξνινγηθνί θάηνηθνη Κχπξνπ
Μεξίζκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ εηαηξεία πνπ είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο Κχπξνπ θαη θαηαβάιινληαη ζε κε
θνξνινγηθφ θάηνηθν Κχπξνπ (εηαηξεία ή θπζηθφ πξφζσπν) απαιιάζζνληαη ηεο θνξνινγίαο ζηελ Κχπξν. Δάλ ηα
θέξδε απφ ηα νπνία ιακβάλεηαη ην κέξηζκα έρνπλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ππνζηεί ινγηδφκελε δηαλνκή, ε έθηαθηε
εηζθνξά πνπ θαηαβιήζεθε ιφγσ ηεο ινγηδφκελεο δηαλνκήο πνπ αλαινγεί ζην κέξηζκα πνπ ιακβάλεηαη απφ ην κε
θνξνινγηθφ θάηνηθν Κχπξνπ (εηαηξεία ή θπζηθφ πξφζσπν), επηζηξέθεηαη, κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε ηνπ κεηφρνπ
ζηηο Κππξηαθέο θνξνινγηθέο αξρέο.
Φπζηθά πξφζσπα θάηνηθνη κε θνξνινγηθνί θάηνηθνη Κχπξνπ δηθαηνχληαη λα εηζπξάηηνπλ ηα κεξίζκαηα ρσξίο
παξαθξάηεζε έθηαθηεο εηζθνξάο γηα ηελ άκπλα λννπκέλνπ φηη πξνζθνκίζνπλ ζηελ Σξάπεδα εξσηεκαηνιφγην γηα
εμαθξίβσζε ηνπ φξνπ “κε θάηνηθνο Κχπξνπ“.
(iii)

Δηδηθφ Σέινο επί Υξεκαηηζηεξηαθψλ πλαιιαγψλ

Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Δπηβνιήο Δηδηθνχ Σέινπο επί ησλ Υξεκαηηζηεξηαθψλ πλαιιαγψλ Νφκνπ ηνπ 1999
φπσο ηξνπνπνηήζεθε (ε ηζρχο ηεο λνκνζεζίαο είλαη απφ ηελ 01/01/2000 κέρξη ηελ 30/06/2012), επί ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ
θαζνξίδνληαη ζηνλ Πίλαθα θαη θαηαξηίδνληαη κε βάζε ηνπο Καλφλεο Γηαπξαγκάηεπζεο Αμηψλ (Ζιεθηξνληθνχ πζηήκαηνο)
ηνπ 1999 ή άιισο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ (ΥΑΚ), ή αλαθνηλψλνληαη πξνο ην ΥΑΚ, επηβάιιεηαη εηδηθφ ηέινο
ζπλαιιαγήο κε βάζε ηνπο ζρεηηθνχο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο. Σν πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην εηδηθφ ηέινο ζπλαιιαγήο
βαξχλεη ηνλ πσιεηή ή ην πξφζσπν πνπ αλαθνηλψλεη ηε ζπλαιιαγή, αλαιφγσο ηεο πεξίπησζεο.
Ο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ηνπ εηδηθνχ ηέινπο ζπλαιιαγήο θαζνξίδεηαη ζε 0,15% ζηελ πεξίπησζε πνπ ν πσιεηήο ηνπ
ηίηινπ ή ην πξφζσπν πνπ αλαθνηλψλεη ηε ζπλαιιαγή είλαη είηε λνκηθφ είηε θπζηθφ πξφζσπν. Σν ηέινο ππνινγίδεηαη σο
αθνινχζσο:
•

ηελ πεξίπησζε ζπλαιιαγήο πνπ θαηαξηίδεηαη ζην ΥΑΚ, πάλσ ζην πνζφ ηεο αμίαο ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο ζπλαιιαγήο,

•

ηελ πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε άιιεο ζπλαιιαγήο πνπ θαζνξίδεηαη ζηνλ Πίλαθα θαη αλαθνηλψλεηαη ζην ΥΑΚ δπλάκεη
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 23 ησλ Πεξί Αμηψλ θαη Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ Νφκσλ 1993 κέρξη 1999, πάλσ ζηε
ζπλνιηθή αμία ησλ ηίηισλ θαηά ηελ εκέξα αλαθνίλσζεο ηεο ζπλαιιαγήο ζην ΥΑΚ κε βάζε ηελ ηηκή θιεηζίκαηνο ησλ
ηίηισλ ηελ εκέξα ηεο αλαθνίλσζεο, ή αλ δελ ππάξρεη ηέηνηα ηηκή κε βάζε ηελ ηειεπηαία ππάξρνπζα ηηκή ή κε βάζε ηε
δεισζείζα ηηκή, νπνηαδήπνηε απφ ηηο πην πάλσ ηηκέο είλαη ε πςειφηεξε.

(iv)

Κππξηαθέο Δηαηξείεο Γηεζλψλ Δπηρεηξήζεσλ

Οη Δηαηξείεο δηεζλψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ είλαη θνξνινγηθνί θάηνηθνη Κχπξνπ θνξνινγνχληαη, φπσο θαη ηα ππφινηπα
λνκηθά πξφζσπα πνπ είλαη θνξνινγηθνί θάηνηθνη Κχπξνπ.
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9.5.3

Φνξνινγία Σφθσλ Δηζπξαθηέσλ

(i)

Φπζηθά πξφζσπα - θνξνινγηθνί θάηνηθνη Κχπξνπ

Φφξνο Δηζνδήκαηνο
Απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2003, ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Φνξνινγίαο ηνπ Δηζνδήκαηνο Νφκν 118(I)/2002, φπσο ηξνπνπνηήζεθε,
απαιιάζζεηαη απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο φιν ην εηζφδεκα απφ ηφθνπο.
κσο, ηφθνη ηνπο νπνίνπο απνθηά άηνκν απφ ηε ζπλήζε δηεμαγσγή επηρείξεζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ηφθσλ πνπ
ζπλδένληαη ζηελά κε ηε ζπλήζε δηεμαγσγή ηεο επηρείξεζεο, δελ απαιιάζζνληαη αιιά ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ
ππνινγηζκφ ηνπ θέξδνπο απφ ηελ επηρείξεζε γηα ζθνπνχο θφξνπ εηζνδήκαηνο.
Έθηαθηε Ακπληηθή Δηζθνξά
ε

Απφ ηελ 31 Απγνχζηνπ 2011, ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Δθηάθηνπ Δηζθνξάο γηα ηελ Άκπλα ηεο Γεκνθξαηίαο Νφκν 117(I)/2002,
φπσο ηξνπνπνηήζεθε, θάζε άηνκν πνπ είλαη θάηνηθνο ζηε Γεκνθξαηία, ην νπνίν ιακβάλεη ή πηζηψλεηαη κε πνζφ ηφθσλ
ππφθεηηαη ζε έθηαθηε εηζθνξά γηα ηελ άκπλα ζε πνζνζηφ 15%. εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Δθηάθηνπ Δηζθνξάο
γηα ηελ Άκπλα ηεο Γεκνθξαηίαο Νφκν 117(I)/2002, φπσο ηξνπνπνηήζεθε, νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν πιεξψλεη
ηφθνπο, νθείιεη φπσο παξαθξαηεί έθηαθηε ακπληηθή εηζθνξά απφ νπνηαδήπνηε πιεξσκή γίλεηαη ή ζα γίλεη θαη λα ηελ
θαηαβάιιεη ζην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Δζσηεξηθψλ Πξνζφδσλ καδί κε θαηάζηαζε ε νπνία λα παξέρεη πιήξε ζηνηρεία
ησλ ζπλζεθψλ ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο έγηλε ε παξαθξάηεζε, θαζψο θαη πσο ππνινγίζηεθε.
κσο, ηφθνη πνπ απνθηψληαη απφ ηε ζπλήζε δηεμαγσγή κηαο επηρείξεζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ηφθσλ πνπ ζπλδένληαη ζηελά
κε ηε ζπλήζε δηεμαγσγή ηεο επηρείξεζεο, δελ ππφθεηληαη ζε έθηαθηε ακπληηθή εηζθνξά. Καηά ζπλέπεηα, πξφζσπν ην νπνίν
πιεξψλεη ηέηνηνπο ηφθνπο δελ νθείιεη φπσο παξαθξαηεί έθηαθηε ακπληηθή εηζθνξά.
Άηνκα κε ζπλνιηθφ εηήζην εηζφδεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο €12.000, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηφθσλ, έρνπλ δηθαίσκα
επηζηξνθήο ηεο έθηαθηεο εηζθνξάο γηα ηελ άκπλα πνπ πηζαλφλ λα παξαθξαηήζεθε επί ησλ εηζπξαθηέσλ ηφθσλ ζηε πεγή
πέξαλ ηνπ πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζην 3%.

(ii)

Ννκηθά πξφζσπα - θνξνινγηθνί θάηνηθνη Κχπξνπ

Φφξνο Δηζνδήκαηνο
Απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009, ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Φνξνινγίαο ηνπ Δηζνδήκαηνο Νφκν 118(I)/2002, φπσο ηξνπνπνηήζεθε,
απαιιάζζεηαη απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο φιν ην εηζφδεκα απφ ηφθνπο πνπ δελ πξνθχπηνπλ απφ ή δελ ζπλδένληαη ζηελά κε
ηε ζπλήζε δηεμαγσγή ηεο επηρείξεζεο.
κσο, ηφθνη νη νπνίνη πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπλήζε δηεμαγσγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο, πεξηιακβαλνκέλσλ ηφθσλ
πνπ ζπλδένληαη ζηελά κε ηε ζπλήζε δηεμαγσγή ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ηφθσλ πνπ απνθηνχλ ζπιινγηθά επελδπηηθά
ζρέδηα αλνηθηνχ ε θιεηζηνχ ηχπνπ δε ζεσξνχληαη ηφθνη θαη πεξηιακβάλνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο ζηα θνξνινγεηέα εηζνδήκαηα
ηεο εηαηξείαο γηα ζθνπνχο θφξνπ εηζνδήκαηνο. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο επηβάιιεηαη ζε πνζνζηφ 10%.
Έθηαθηε Ακπληηθή Δηζθνξά
ε

Απφ ηελ 31 Απγνχζηνπ 2011, ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Δθηάθηνπ Δηζθνξάο γηα ηελ Άκπλα ηεο Γεκνθξαηίαο Νφκν 117(I)/2002,
φπσο ηξνπνπνηήζεθε, θάζε λνκηθφ πξφζσπν πνπ είλαη θάηνηθνο ζηε Γεκνθξαηία, ην νπνίν ιακβάλεη ή πηζηψλεηαη κε πνζφ
ηφθσλ, ππφθεηηαη ζε έθηαθηε εηζθνξά γηα ηελ άκπλα ζε πνζνζηφ 15%. εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Δθηάθηνπ
Δηζθνξάο γηα ηελ Άκπλα ηεο Γεκνθξαηίαο Νφκν 117(I)/2002, φπσο ηξνπνπνηήζεθε, νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν
πιεξψλεη ηφθνπο, νθείιεη φπσο παξαθξαηεί έθηαθηε ακπληηθή εηζθνξά απφ νπνηαδήπνηε πιεξσκή γίλεηαη ή ζα γίλεη θαη λα
ηελ θαηαβάιιεη ζην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Δζσηεξηθψλ Πξνζφδσλ καδί κε θαηάζηαζε ε νπνία λα παξέρεη πιήξε ζηνηρεία
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ησλ ζπλζεθψλ ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο έγηλε ε παξαθξάηεζε, θαζψο θαη πσο ππνινγίζηεθε.
κσο, ηφθνη πνπ απνθηψληαη απφ ηε ζπλήζε δηεμαγσγή κηαο επηρείξεζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ηφθσλ πνπ ζπλδένληαη ζηελά
κε ηε ζπλήζε δηεμαγσγή ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ηφθσλ πνπ απνθηνχλ ζπιινγηθά επελδπηηθά ζρέδηα αλνηθηνχ ε
θιεηζηνχ ηχπνπ δελ ππφθεηληαη ζε έθηαθηε ακπληηθή εηζθνξά. Καηά ζπλέπεηα, πξφζσπν ην νπνίν πιεξψλεη ηέηνηνπο ηφθνπο
δελ νθείιεη λα παξαθξαηεί έθηαθηε ακπληηθή εηζθνξά.
(iii)

Σακεία Πξνλνίαο θαη Σακείν Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ

Σφθνη πνπ απνθηνχληαη απφ Σακεία Πξνλνίαο θαη Σακείν Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ζηελ Κχπξν ππφθεηληαη ζε έθηαθηε
ακπληηθή εηζθνξά πξνο 3%.
(iv)

Οξγαληζκνί Γεκνζίνπ Γηθαίνπ
ελ

Απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009, νη Οξγαληζκνί Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θνξνινγνχληαη φπσο θαη ηα ππφινηπα λνκηθά πξφζσπα.
(v)

Κππξηαθέο Δηαηξείεο Γηεζλψλ Δπηρεηξήζεσλ

Οη Δηαηξείεο δηεζλψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ είλαη θνξνινγηθνί θάηνηθνη Κχπξνπ θνξνινγνχληαη, φπσο θαη ηα ππφινηπα
λνκηθά πξφζσπα πνπ είλαη θνξνινγηθνί θάηνηθνη Κχπξνπ.
(vi)

Κάηνηθνη Διιάδαο (θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα)

ε πεξίπησζε Καηφρσλ νη νπνίνη είλαη θνξνινγηθνί θάηνηθνη ηεο Διιάδαο, ν ηξφπνο θνξνινγίαο εμαξηάηαη απφ ην
θνξνινγηθφ θαζεζηψο ηεο Διιάδαο.
Κάηνηθνη ηεο Διιάδαο δηθαηνχληαη λα εηζπξάηηνπλ ηνλ ηφθν ρσξίο παξαθξάηεζε Κππξηαθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη
έθηαθηεο εηζθνξάο γηα ηελ άκπλα λννπκέλνπ φηη πξνζθνκίδνπλ ζηελ Σξάπεδα εξσηεκαηνιφγην γηα εμαθξίβσζε ηνπ φξνπ
ε

“κε θάηνηθνο Κχπξνπ“. Σν εξσηεκαηνιφγην ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη ζηελ Σξάπεδα πξηλ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ
πξνεγνχκελνπ έηνπο γηα ην νπνίν ν κε θάηνηθνο επελδπηήο επηζπκεί λα θάλεη ηέηνηα δήισζε.
(vii)

Άιινη κε θάηνηθνη Κχπξνπ (θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα)

ε πεξίπησζε Καηφρσλ κε θνξνινγηθψλ θαηνίθσλ ηεο Γεκνθξαηίαο, ν ηξφπνο θνξνινγίαο εμαξηάηαη απφ ην θνξνινγηθφ
θαζεζηψο ηεο ρψξαο θνξνινγηθήο θαηνηθίαο ηνπ θάζε Καηφρνπ.
Με θνξνινγηθνί θάηνηθνη ηεο Γεκνθξαηίαο δηθαηνχληαη λα εηζπξάηηνπλ ηνλ ηφθν ρσξίο παξαθξάηεζε Κππξηαθνχ θφξνπ
εηζνδήκαηνο θαη έθηαθηεο εηζθνξάο γηα ηελ άκπλα λννπκέλνπ φηη πξνζθνκίδνπλ ζηελ Σξάπεδα εξσηεκαηνιφγην γηα
εμαθξίβσζε ηνπ φξνπ “κε θάηνηθνο Κχπξνπ“. Σν εξσηεκαηνιφγην ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη ζηελ Σξάπεδα πξηλ ηελ 31

ε

Γεθεκβξίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο γηα ην νπνίν ν κε θάηνηθνο επελδπηήο επηζπκεί λα θάλεη ηέηνηα δήισζε.
(viii)

Δπξσπατθή Οδεγία 2003/48/ΔΚ

χκθσλα κε ηελ Οδεγία 2003/48/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε θνξνιφγεζε ησλ ππφ κνξθή ηφθσλ εηζνδεκάησλ απφ
απνηακηεχζεηο, ε νπνία εθαξκφδεηαη ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ πεξί Βεβαηψζεσο θαη Δηζπξάμεσλ Φφξσλ Νφκνπ
146(I)/2004, θαη ζρεηηθνχο Καλνληζκνχο, ε Σξάπεδα είλαη θνξέαο πιεξσκήο εγθαηεζηεκέλνο ζε θξάηνο κέινο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο. πλεπψο, ζε ζρέζε κε ηφθνπο πνπ θαηαβάιιεη, ή ησλ νπνίσλ ηελ θαηαβνιή εμαζθαιίδεη πξνο
φθεινο πξαγκαηηθψλ δηθαηνχρσλ πνπ είλαη θπζηθά πξφζσπα θαη έρνπλ ηελ θαηνηθία ηνπο ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, παξέρεη πιεξνθνξίεο σο πξνο ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο θαη ηελ θαηνηθία ηνπ πξαγκαηηθνχ δηθαηνχρνπ,
ηνλ αξηζκφ ινγαξηαζκνχ ή ηα ζηνηρεία ηεο απαίηεζεο απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ε θαηαβνιή ησλ ηφθσλ, ην πνζφ ησλ
ηφθσλ, θαζψο θαη ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζή ηνπ, ζηνλ Έθνξν Φφξνπ Δηζνδήκαηνο ζηελ Κχπξν, ν νπνίνο δχλαηαη λα
αληαιιάζζεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο κε ηηο αξκφδηεο Αξρέο ησλ ππνινίπσλ θξαηψλ κειψλ φπσο θαη κε νξηζκέλεο άιιεο
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ρψξεο νη νπνίεο έρνπλ ζπλάςεη ζρεηηθέο ζπκθσλίεο κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ζρεηηθά κε ηνπο θαηνίθνπο ηεο θάζε κηαο
απφ απηέο.

9.6

Γηαθίλεζε θεθαιαίσλ θαη ζπκκεηνρή μέλσλ επελδπηψλ

Ο πεξί ηεο Γηαθίλεζεο Κεθαιαίσλ Νφκνο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο δελ επεξεάδεη ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 17(1) ηνπ
πεξί Σξαπεδηθψλ Δξγαζηψλ Νφκνπ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. Βάζεη ηνπ άξζξνπ 17(1) ηνπ πεξί Σξαπεδηθψλ Δξγαζηψλ
Νφκνπ, απαγνξεχεηαη ζε νπνηνλδήπνηε, είηε κε ζπλεξγάηε ή ζπλεξγάηεο, λα έρεη ηνλ έιεγρν νπνηαζδήπνηε ηξάπεδαο πνπ
ζπζηάζεθε ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία ή ηεο κεηξηθήο ηεο εηαηξείαο, εθηφο αλ εμαζθαιίζεη πξνεγνπκέλσο γξαπηή έγθξηζε
ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ (έιεγρνο ζεκαίλεη (i) ηελ ηδηνθηεζία ηνπ 10% ή πεξηζζφηεξν ησλ ςήθσλ ζε
νπνηαδήπνηε γεληθή ζπλέιεπζε εηαηξείαο ή ηεο κεηξηθήο ηεο εηαηξείαο, ή (ii) ηελ ηθαλφηεηα πξνζψπνπ λα νξίδεη κε
νπνηνδήπνηε ηξφπν ηελ εθινγή ηεο πιεηνςεθίαο ησλ ζπκβνχισλ ηεο εηαηξείαο ή ηεο κεηξηθήο ηεο εηαηξείαο).
Ζ παξνχζα έθδνζε δελ πξνζθέξεηαη εληφο ή πξνο ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ηνλ Καλαδά, ηελ Απζηξαιία, ηε Νφηην Αθξηθή,
ηελ Ηαπσλία, ή νπνηαδήπνηε άιιε εμαηξνχκελε ρψξα ζηελ νπνία ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο απηήο, ε δηελέξγεηα ηεο
πξνζθνξάο ησλ εθδφζεσλ είλαη παξάλνκε ή απνηειεί παξαβίαζε νπνηαζδήπνηε εθαξκνζηέαο λνκνζεζίαο, θαλφλα ή
θαλνληζκνχ.

9.7

Καλνληζκνί Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο

Ζ θεθαιαηαθή επάξθεηα ηνπ Οκίινπ παξαθνινπζείηαη βάζεη ηεο Οδεγίαο γηα ηνλ Τπνινγηζκφ ησλ Κεθαιαηαθψλ Απαηηήζεσλ
θαη ησλ Μεγάισλ Υξεκαηνδνηηθψλ Αλνηγκάησλ («Οδεγία») πνπ εθδφζεθε απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ ηνλ
Γεθέκβξην ηνπ 2006 (σο ηξνπνπνηήζεθε). Με ηελ Οδεγία απηή, ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ πηνζέηεζε ηηο δηαηάμεηο ηεο
Δπξσπατθήο Οδεγίαο γηα ηνλ Τπνινγηζκφ ησλ Κεθαιαηαθψλ Απαηηήζεσλ. Ζ Οδεγία έθεξε ζε ηζρχ ηηο απαηηήζεηο ηεο
Βαζηιείαο ΗΗ, πνπ εθδφζεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ Σξαπεδηθή Δπνπηεία.
Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010, ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ Σξαπεδηθή Δπνπηεία δεκνζίεπζε ην πιαίζην ηεο ζπλζήθεο ηεο
Βαζηιείαο ΗΗΗ ην νπνίν παξνπζηάδεη ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηεο επηηξνπήο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ θαλνληζκψλ θεθαιαίνπ θαη
ξεπζηφηεηαο κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ελφο πην αλζεθηηθνχ ηξαπεδηθνχ ηνκέα. Ζ ζπλζήθε ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ βξίζθεηαη ζηε
δηαδηθαζία πηνζέηεζεο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζηε ζπλέρεηα ζα κεηαθεξζεί ζηε λνκνζεζία ηεο Κχπξνπ.
Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ επνπηεχεη ηνλ κηιν ζε ελνπνηεκέλε θαη αηνκηθή βάζε. Δπηπξφζζεηα, νη ζπγαηξηθέο
εηαηξείεο ηνπ εμσηεξηθνχ επνπηεχνληαη θαη απφ ηηο ηνπηθέο ηνπο αξρέο.
Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ ζηηο 8 Ηνπιίνπ 2011 ηξνπνπνίεζε ηελ Οδεγία, εηζάγνληαο έλα λέν δείθηε ν νπνίνο
αλαθέξεηαη ζηα Κχξηα Βαζηθά Ίδηα Κεθάιαηα (Core Tier 1 capital). Σν ειάρηζην φξην ηνπ λένπ δείθηε έρεη θαζνξηζηεί ζην 8%
πιένλ πξνζαχμεζεο ε νπνία ππνινγίδεηαη κε βάζε ην πνζνζηφ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Οκίινπ έλαληη ηνπ
αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. Μέρξη ηηο 30 Γεθεκβξίνπ 2012 ν ζπληειεζηήο πξνζαχμεζεο
θαζνξίζηεθε ζην κεδέλ. Ζ Οδεγία παξέρεη κεηαβαηηθή πεξίνδν κέρξη θαη ην 2014 γηα ηε ζηαδηαθή αχμεζε ηνπ ειάρηζηνπ
νξίνπ ηνπ δείθηε Κχξησλ Βαζηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ. Οη απαηηνχκελνη δείθηεο Βαζηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαη ζπλνιηθψλ
ηδίσλ θεθαιαίσλ θαζνξίζηεθαλ ζε 9,5% θαη 11,5% αληίζηνηρα, πιένλ ηεο πξνζαχμεζεο πνπ ζα επηβάιιεηαη ζηα Κχξηα
Βαζηθά Ίδηα Κεθάιαηα. Δπηπξφζζεηα, ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ κπνξεί λα επηβάιεη ηε δηαηήξεζε επηπξφζζεησλ
θεθαιαίσλ γηα θηλδχλνπο πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηνλ Ππιψλα Η.
Σα ζπλνιηθά επνπηηθά θεθάιαηα απνηεινχληαη απφ ηα Κχξηα Βαζηθά Ίδηα θεθάιαηα, ηα Βαζηθά Ίδηα Κεθάιαηα θαη ηα
πκπιεξσκαηηθά Ίδηα Κεθάιαηα.
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 Κχξηα Βαζηθά Ίδηα θεθάιαηα (Core Tier 1) αθνξνχλ θπξίσο ην κεηνρηθφ θεθάιαην (κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο
ηδίσλ κεηνρψλ), ζπκθέξνλ κεηνςεθίαο θαη ηα αδηαλέκεηα θέξδε κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ηειηθψλ
κεξηζκάησλ. Ζ ινγηζηηθή αμία ηεο ππεξαμίαο θαη άιισλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αθαηξείηαη απφ ηα θχξηα βαζηθά
ίδηα θεθάιαηα.
 Βαζηθά Ίδηα Κεθάιαηα (Tier 1) αθνξνχλ θπξίσο ηα Κχξηα Βαζηθά Ίδηα Κεθάιαηα θαη ηίηινπο κε θαζνξηζκέλεο δηάξθεηαο
πνπ δελ κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηα Κχξηα Βαζηθά Ίδηα Κεθάιαηα
 πκπιεξσκαηηθά Ίδηα Κεθάιαηα (Tier 2) αθνξνχλ θπξίσο ην δαλεηαθφ θεθάιαην κεησκέλεο εμαζθάιηζεο θαη ζεηηθέο
δηαθνξέο πξνζαξκνγήο δίθαηεο αμίαο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ απνηίκεζε αθηλήησλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε.
Οη ζπκκεηνρέο ζε άιια πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ μεπεξλνχλ ην 10% ηνπ θεθαιαίνπ ησλ Σξαπεδψλ αθαηξνχληαη εμίζνπ απφ
ηα Κχξηα Βαζηθά θαη ηα πκπιεξσκαηηθά Ίδηα Κεθάιαηα γηα λα ππνινγηζηεί ην επνπηηθφ θεθάιαην. Οη ζπκκεηνρέο ζε
αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θαζψο θαη νη επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο πνπ δε δηεμάγνπλ ηξαπεδηθέο δξαζηεξηφηεηεο αθαηξνχληαη
απφ ην ζχλνιν ησλ Βαζηθψλ θαη ησλ πκπιεξσκαηηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ.
Σα ζηαζκηζκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ππνινγίδνληαη γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν κε βάζε ηελ ηππνπνηεκέλε κέζνδν θαζψο
θαη νη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο γηα ηνλ θίλδπλν αγνξάο. Γηα ην ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν ν κηινο ππνινγίδεη ηηο θεθαιαηαθέο
απαηηήζεηο κε ηε κέζνδν ηνπ βαζηθνχ δείθηε.
Ο κηινο κέζα ζηα πιαίζηα ηεο θεθαιαηαθήο άζθεζεο πνπ δηελεξγήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Αξρή Σξαπεδψλ (European
Banking Authority) έρεη θαηαζέζεη ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ έλα πξφγξακκα θεθαιαηαθήο ελίζρπζεο κε ην νπνίν
ν κηινο δηαζθαιίδεη ηελ ζπκκφξθσζε ηνπ δείθηε θπξίσλ βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζην 9% κεηά ηε δεκηά πνπ πξνθχπηεη
απφ ηα ΟΔΓ θαη ηηο πξνβιέςεηο ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ. Σν θεθαιαηαθφ πιάλν έρεη ζπκθσλεζεί κε ηηο αξκφδηεο
επνπηηθέο αξρέο νη νπνίεο θαη ζα παξαθνινπζνχλ ηελ πινπνίεζή ηνπ.
Σν πξφγξακκα θεθαιαηαθήο ελίζρπζεο πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά ζηνρεπκέλσλ ελεξγεηψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηελ αληαιιαγή
ησλ πθηζηάκελσλ αμηνγξάθσλ θεθαιαίνπ θαη δεπηεξνβάζκηνπ θεθαιαίνπ, ηε κείσζε θαη δηαρείξηζε ηεο έθζεζεο ηνπ
ραξηνθπιαθίνπ, θαζψο θαη ηελ έθδνζε λένπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πιάλν πξνλνεί ηα αθφινπζα:
 Μέρξη €1,8 δηζ. κε έθδνζε θνηλψλ κεηνρψλ, κέζσ έθδνζεο δηθαησκάησλ ππέξ ησλ κεηφρσλ ή/θαη κέζσ ηδησηηθήο
ηνπνζέηεζεο.
 €600 εθ. πεξίπνπ απφ ηελ αληαιιαγή ζε θχξηα βαζηθά πξσηνβάζκηα θεθάιαηα κέξνπο ησλ αμηνγξάθσλ θεθαιαίνπ θαη
δεπηεξνβάζκηνπ θεθαιαίνπ ζπλνιηθνχ χςνπο €1,15 δηζ..
 €400 εθ. πεξίπνπ, κέζσ ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ζηαζκηζκέλνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ Οκίινπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
απνεπέλδπζεο απφ κε θχξηεο επελδχζεηο.
Με ηελ επίηεπμε ησλ πην πάλσ ν κηινο ζα δηαζθαιίζεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα ζπλερίζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζαλ δξψζα
νηθνλνκηθή κνλάδα θαζψο θαη ηελ δπλαηφηεηα ηνπ λα δηαηεξήζεη κηα ηζρπξή θεθαιαηαθή βάζε κε πγηείο δείθηεο θεθαιαηαθήο
επάξθεηαο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ.

9.8

Πηζηνιεπηηθή Γηαβάζκηζε

Ζ πηζηνιεπηηθή δηαβάζκηζε ηεο Σξάπεδαο αμηνινγείηαη απφ δηεζλείο νίθνπο αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο θαη
θαηαηάζζεηαη ζε βαζκίδεο, κε βάζε ηνπο εηδηθνχο δείθηεο ηνπο νπνίνπο έρεη πηνζεηήζεη ν θάζε νίθνο. ηνλ πίλαθα πνπ
αθνινπζεί, παξνπζηάδνληαη νη πην πξφζθαηεο αμηνινγήζεηο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο Σξάπεδαο, ζχκθσλα κε ηνπο
δηεζλείο νίθνπο Moody‟s θαη Fitch.
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ΟΗΚΟΗ ΔΚΣΗΜΖΖ ΚΑΗ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΠΗΣΟΛΖΠΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ

ΒΑΘΜΗΓΑ

Moody’s
Πξνζδνθία (Outlook)

Τπφ εμέιημε

Σξαπεδηθέο θαηαζέζεηο ζε ηνπηθφ λφκηζκα (Global local currency deposit ratings)

B3/Not Prime

Σξαπεδηθέο θαηαζέζεηο ζε μέλν λφκηζκα (Foreign currency deposit ratings)

B3/Not Prime

Υξεκαηννηθνλνκηθή επξσζηία (Bank financial strength)

Δ

Fitch
Τπφ αλαζεψξεζε
Πξνζδνθία (Outlook)

γηα πηζαλή
ππνβάζκηζε

Μαθξνπξφζεζκε βαζκίδα (Long-term issuer default rating)

ΒΒ+

Βξαρππξφζεζκε βαζκίδα (Short-term issuer default rating)

B

Βαζκίδα βησζηκφηεηαο (viability rating)

f

Βαζκίδα ζηήξημεο (Support rating)

3

Παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα, ε ζεκαζία ησλ βαζκίδσλ πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ έρεη πηνζεηήζεη ν θάζε νίθνο
αμηνιφγεζεο :
Moody‟s



B3: Ζ βαζκίδα B3 αλαθέξεηαη ζηε καθξνπξφζεζκε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηξαπεδψλ, ησλ νπνίσλ νη ππνρξεψζεηο ηνπο
θξίλνληαη θεξδνζθνπηθέο θαη έρνπλ ζεκαληηθφ πηζησηηθφ θίλδπλν.



Not Prime: Ζ βαζκίδα Not Prime αλαθέξεηαη ζηε βξαρππξφζεζκε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηξαπεδψλ, νη νπνίεο
δηαζέηνπλ ρακειή ηθαλφηεηα γηα έγθαηξε απνπιεξσκή ησλ βξαρππξφζεζκσλ θαηαζεηηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπο.



Δ: Ζ βαζκίδα Δ αλαθέξεηαη ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή επξσζηία ηξαπεδψλ, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ πνιχ κέηξηα
εζσηεξηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή δχλακε.

Fitch



BB+: Ζ βαζκίδα ΒΒ+ αλαθέξεηαη ζηε καθξνπξφζεζκε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηξαπεδψλ, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ απμεκέλε
εππάζεηα ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπκβνχλ δπζκελήο αιιαγέο ζηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη
ηελ επηρείξεζε θαηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Χζηφζν, ε επηρεηξεκαηηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επειημία ππάξρεη ε νπνία
ππνζηεξίδεη ηελ απνπιεξσκή ησλ νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ.



B: Ζ βαζκίδα B αλαθέξεηαη ζηε βξαρππξφζεζκε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηξαπεδψλ νη νπνίεο δηαζέηνπλ κεησκέλε ηθαλφηεηα
απνπιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο, θαη απμεκέλε εππάζεηα ζηηο βξαρππξφζεζκεο αξλεηηθέο κεηαβνιέο ζηηο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο.



f: Ζ βαζκίδα f αλαθέξεηαη ζηελ εζσηεξηθή πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ ηξαπεδψλ νη νπνίεο έρνπλ πησρεχζεη ή ζα είραλ
πησρεχζεη εάλ δελ είραλ ιάβεη ηελ έθηαθηε βνήζεηα ή επσθειήζεθαλ απφ άιια έθηαθηα κέηξα.



3: Ζ βαζκίδα 3 αλαθέξεηαη ζηελ πηζαλφηεηα ζηήξημεο ησλ ηξαπεδψλ νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ κέηξηα πηζαλφηεηα λα ιάβνπλ
εμσηεξηθή ππνζηήξημε, ιφγσ ηεο αβεβαηφηεηαο ζρεηηθά κα ηελ ηθαλφηεηα ηνπ παξνρέα ππνζηήξημεο λα ην πξάμεη

εκεηψλεηαη φηη ε Fitch Ratings θαη ε Moody‟s Investor Services έρνπλ εγγξαθεί ζηηο 31 Οθησβξίνπ 2011 θάησ απφ ηνλ
Καλνληζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηνπο Οίθνπο Πηζηνιεπηηθήο Αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηα φζα απαηηνχληαη απφ
ηνλ Καλνληζκφ 1060/2009 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ.
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9.9

Δπίπησζε ζε ζέκαηα δηαζπνξάο (dilution)

Γηα ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ δηελεξγνχληαη δχν εθδφζεηο απφ ηηο νπνίεο δχλαηαη λα πξνθχςνπλ ζπλήζεηο κεηνρέο, εθ ησλ
νπνίσλ κφλν κία, απηή ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο, πξνζθέξεηαη αλαινγηθά ζηνπο πθηζηάκελνπο κεηφρνπο. Πεξαηηέξσ,
δηελεξγείηαη θαη έθδνζε αληαιιαγήο Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ κε ΑΔΚ απφ ηελ νπνία δχλαηαη κειινληηθά λα πξνθχςνπλ
κεηνρέο ιφγσ ππνρξεσηηθήο κεηαηξνπήο ηνπο ζε κεηνρέο. Καη‟ επέθηαζε, ε κειινληηθή ζπκκεηνρή ησλ πθηζηάκελσλ
κεηφρσλ, πέξα απφ ην εάλ ζα αζθήζνπλ ή φρη φζα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο ηνπο παξαρσξεζνχλ αλαινγηθά, ζα εμαξηεζεί
απφ ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο πνπ ζα αζθεζνχλ, ην πνζνζηφ επηηπρίαο ηεο πξφηαζεο αληαιιαγήο
Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ κε Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο, ελψ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαη ην πνζνζηφ επηηπρίαο ηεο
πξφηαζεο αληαιιαγήο Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ κε ΑΔΚ θαζφηη δχλαηαη λα πξνθχςνπλ απφ απηά κεηνρέο ζε κειινληηθφ
ζηάδην ιφγσ ππνρξεσηηθήο κεηαηξνπήο.

ε πεξίπησζε πνπ πθηζηάκελνο κέηνρνο αζθήζεη φια ηα δηθαηψκαηα πνπ ηνπ αλαινγνχλ, θαη παξάιιεια αζθεζνχλ φια ηα
Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο θαη ε αληαιιαγή Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ κε Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο έρεη πνζνζηφ επηηπρίαο
100%, ηφηε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ ζα κεησζεί κέρξη 15,8%.
ε πεξίπησζε πνπ πθηζηάκελνο κέηνρνο δελ αζθήζεη θαλέλα απφ ηα δηθαηψκαηα πνπ ηνπ αλαινγνχλ, θαη παξάιιεια
αζθεζνχλ φια ηα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο απφ άιινπο θαηφρνπο Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο, ηφηε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο
ηνπ ζα κεησζεί κέρξη 91,8%.

ε πεξίπησζε πνπ πθηζηάκελνο κέηνρνο δελ αζθήζεη θαλέλα απφ ηα δηθαηψκαηα πνπ ηνπ αλαινγνχλ, θαη παξάιιεια
αζθεζνχλ φια ηα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο απφ άιινπο θαηφρνπο Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο, θαη ε αληαιιαγή Δπηιέμηκσλ
Αμηνγξάθσλ κε κεηνρέο έρεη πνζνζηφ επηηπρίαο 100%, ηφηε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ ζα κεησζεί κέρξη 93,1%.

ε πεξίπησζε πνπ ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία κέζσ ηεο αλαδνρήο ηεο έθδνζεο ΓΠ αζθήζεη φια ηα ππφ έθδνζε ΓΠ, θαη
παξάιιεια δελ εθδνζεί θακία κεηνρή ζηα πιαίζηα ηεο πξφηαζεο αληαιιαγήο Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ κε κεηνρέο, ε
κεηνρηθή ζπκκεηνρή ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζα αλέιζεη ζε 91,8%.

ε πεξίπησζε πνπ ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία κέζσ ηεο αλαδνρήο ηεο έθδνζεο ΓΠ αζθήζεη φια ηα ππφ έθδνζε ΓΠ, θαη
παξάιιεια εθδνζνχλ φιεο νη κεηνρέο ηεο πξφηαζεο αληαιιαγήο Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ κε κεηνρέο (3.688.765.000
κεηνρέο), ε κεηνρηθή ζπκκεηνρή ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζα αλέιζεη ζε 77,2%.

εκεηψλεηαη πσο ε αλαδνρή ηεο έθδνζεο απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία ζεκαίλεη πσο ζα αζθεζνχλ φια ηα Γηθαηψκαηα
Πξνηίκεζεο.

9.10 Άιιεο Πιεξνθνξίεο
9.10.1

Δηζαγσγή ζην ΥΑΚ θαη ζην ΥΑ, Γηαπξαγκάηεπζε, Μεηαβίβαζε Σίηισλ

Μέρξη ηελ έγθξηζε ηεο αίηεζεο εηζαγσγήο θαη έλαξμεο δηαπξαγκάηεπζεο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ησλ Αμηνγξάθσλ
Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζην ΥΑΚ ή/θαη ησλ Νέσλ Μεηνρψλ ΓΠ ή/θαη Νέσλ Μεηνρψλ Αληαιιαγήο ζην ΥΑΚ θαη ζην ΥΑ, ηα
Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ, νη Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο θαη νη Νέεο Μεηνρέο ΓΠ δε ζα δηαπξαγκαηεχνληαη θαη ε
κεηαβίβαζή ηνπο δε ζα είλαη δπλαηή.
Ννείηαη πσο ζε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ θαηαζηεί δπλαηή ε εηζαγσγή ησλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ
Κεθαιαίνπ ζην ΥΑΚ ή/θαη ησλ Νέσλ Μεηνρψλ ΓΠ ή/θαη Νέσλ Μεηνρψλ Αληαιιαγήο ζην ΥΑΚ θαη ζην ΥΑ, ηφηε ηα Αμηφγξαθα
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Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ, νη Νέεο Μεηνρέο ΓΠ ή/θαη νη Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο ζα κεηαβηβάδνληαη κε δηαδηθαζία ηελ νπνία
ζα θαζνξίζεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν Κεθ. 113 ηεο Κχπξνπ.
Γηα ηελ εηζαγσγή πξνο δηαπξαγκάηεπζε ησλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζην ΥΑΚ θαη ησλ Νέσλ Μεηνρψλ
Αληαιιαγήο θαη Νέσλ Μεηνρψλ ΓΠ ζην ΥΑΚ θαη ζην ΥΑ, απαηηείηαη ε πξνεγνχκελε έγθξηζε ησλ πκβνπιίσλ ηνπ ΥΑΚ θαη
ηνπ ΥΑ ε νπνία παξέρεηαη κεηά ηελ ππνβνιή θαη ηνλ έιεγρν ζεηξάο δηθαηνινγεηηθψλ, θαζψο θαη ε εμαζθάιηζε ηπρφλ
πεξαηηέξσ εγθξίζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο εθφζνλ ρξεηάδεηαη κε βάζε νπνηαδήπνηε λνκνζεζία. ζνλ αθνξά ηελ
έγθξηζε ηνπ ΥΑΚ, ζεκεηψλεηαη πσο απηφ ζα πξέπεη λα βεβαησζεί φηη ην κεηξψν ησλ Καηφρσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ
Κεθαιαίνπ έρεη θαηαηεζεί ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη πιεξνί φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ην ΥΑΚ ζχκθσλα
κε ηνλ Καλνληζκφ 4 ησλ πεξί Αμηψλ θαη Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ (θαηαρψξεζε, δηαπξαγκάηεπζε θαη εθθαζάξηζε
άπισλ θηλεηψλ αμηψλ) Καλνληζκψλ ηνπ 2001 γηα ηελ εηζαγσγή ησλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο ζην
Κεληξηθφ Απνζεηήξην θαη Κεληξηθφ Μεηξψν Αμηψλ.
Με ηελ έλαξμε δηαπξαγκάηεπζεο ησλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζην ΥΑΚ θαη ησλ Νέσλ Μεηνρψλ Αληαιιαγήο
θαη Νέσλ Μεηνρψλ ΓΠ ζην ΥΑΚ θαη ζην ΥΑ ηα εγγεγξακκέλα ρξεκαηηζηεξηαθά γξαθεία ζα πξνβαίλνπλ ζε πξάμεηο αγνξάο
θαη πψιεζεο ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνζηέαο λνκνζεζίαο θαη θαλνληζκψλ.
9.10.2


Ννκνζεζία / Καλνληζκνί

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



Οη εηζεγκέλεο ζην ΥΑΚ εηαηξείεο ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο λφκνπο, νδεγίεο θαη απνθάζεηο γηα ηνπο νπνίνπο επνπηηθή
αξκφδηα αξρή είλαη ε Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Κχπξνπ θαη κε ηνπο πεξί Αμηψλ θαη Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ
Νφκνπο, Καλνληζκνχο θαη ηπρφλ απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη απηψλ.



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



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



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



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



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

εκεηψλεηαη φηη ζην άξζξν 12 ηνπ Δηαηάγκαηνο αλαθέξεηαη φηη: "Επί ηεο δηα ηνπ παξφληνο Δηαηάγκαηνο ζπκκεηνρήο ηεο
Δεκνθξαηίαο ζηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή ηεο ηξάπεδαο δελ εθαξκφδνληαη νη αζχκβαηεο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Εηαηξεηψλ Νφκνπ, ηνπ
πεξί Δεκνζίσλ Πξνηάζεσλ Εμαγνξάο Νφκνπ, ηνπ πεξί Επελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Δξαζηεξηνηήησλ θαη Ρπζκηδφκελσλ
Αγνξψλ Νφκνπ θαη νη αζχκβαηεο δηαηάμεηο ησλ πεξί Αμηψλ θαη Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ Νφκσλ θαη ησλ Καλνληζκψλ
θαη Καλνληζηηθψλ Δηαηάμεσλ πνπ εθδφζεθαλ δπλάκεη απηνχ, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη."

9.11 Παξάδεηγκα αλαθνξηθά κε ηα Γηθαηψκαηα Αγνξάο
Σν παξάδεηγκα πνπ αθνινπζεί είλαη θαζαξά ππνζεηηθφ θαη δελ απνηειεί έλδεημε/εθηίκεζε γηα ην πξαγκαηηθφ απνηέιεζκα.
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Με ηε δηαδηθαζία άζθεζεο ησλ ΓΠ πξνθχπηνπλ ζπλνιηθά 5.000.000.000 λέεο κεηνρέο απφ ηνπο
κεηφρνπο/επελδπηέο (πνζφ €500.000.000) απφ ην ζχλνιν ησλ ππφ έθδνζε 17.990.734.564 λέσλ κεηνρψλ.



Πξφζσπν «Α» απέθηεζε, κε άζθεζε ΓΠ, 1.000.000 απφ ηηο ζπλνιηθά 5.000.000.000 λέεο κεηνρέο ήηνη πνζνζηφ
0,020% ηνπ ζπλφινπ (1.000.000 κεηνρέο / 5.000.000.000 κεηνρέο), θαηαβάιινληαο ην πνζφ ησλ €100.000 (€0,10
αλά κεηνρή).



Μέζσ ηεο ζπκθσλίαο αλαδνρήο ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία απνθηά 12.990.734.564 λέεο κεηνρέο, δειαδή φιεο ηηο
ππφινηπεο ππφ έθδνζε κεηνρέο, αθνχ ε έθδνζε ΓΠ αθνξά ζπλνιηθά 17.990.734.564 λέεο κεηνρέο.



Ζ Κππξηαθή Γεκνθξαηία ζα εθδψζεη ΓΑΜ γηα ηηο 12.990.734.564 λέεο κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο πξνο φζα πξφζσπα
έιαβαλ κέξνο ζηελ απφθηεζε ησλ 5.000.000.000 λέσλ κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο, ζηε βάζε ηεο αλαινγηθήο ηνπο
ζπκκεηνρήο.



ην παξάδεηγκα, ην πξφζσπν «Α» ζα ιάβεη δσξεάλ απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία πέληε ΓΑΜ γηα ζπλνιηθά
2.598.147 κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο ήηνη 0,020% Υ 12.990.734.564 λέεο κεηνρέο. Σν 0,020% πξνθχπηεη απφ δηαίξεζε
ησλ 1.000.000 κεηνρψλ ηνπ πξνζψπνπ «Α» κε ην ζχλνιν ησλ 5.000.000.000 κεηνρψλ.



Έηζη, ην πξφζσπν «Α» ζα ιάβεη δσξεάλ απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία πέληε ΓΑΜ γηα ηηο ζπλνιηθά 2.598.147
κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο, θάζε έλα εθ ησλ νπνίσλ ζα ηνπ δίλεη ην δηθαίσκα γηα απφθηεζε 519.629 κεηνρψλ ηεο
Σξάπεδαο.



Μεηνρέο
Σξάπεδαο
αλά ΓΑΜ

Σηκή
άζθεζεο

Πεξίνδνο
άζθεζεο

ΓΑΜ 1

519.629

€ 0,109

Ηνχληνο 2014

ΓΑΜ 2

519.629

€ 0,119

Ηνχληνο 2014

ΓΑΜ 3

519.629

€ 0,130

Ηνχληνο 2015

ΓΑΜ 4

519.629

€ 0,141

Ηνχληνο 2016

ΓΑΜ 5

519.629

€ 0,154

Ηνχληνο 2017

ηαλ ην πξφζσπν «Α» αζθεί ηα ΓΑΜ πνπ ηνπ παξαρψξεζε ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία, ζα γίλεηαη κεηαβίβαζε
κεηνρψλ απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία πξνο απηφ.



Ζ άζθεζε ηνπ ΓΑΜ 1 πξνυπνζέηεη λα δεισζεί ε ζρεηηθή πξφζεζε ζην πξψην έηνο γηα ην πνζνζηφ πνπ αλαινγεί
κέρξη ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή (δει., 20%).



Οπνηνζδήπνηε απφ ηνπο θαηφρνπο ΓΑΜ επηζπκεί λα αζθήζεη κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ απηφ πνπ πξνθχπηεη κέζσ
ηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ εηήζηνπ πνζνζηνχ, δχλαηαη λα ην πξάμεη. ε ηέηνηα πεξίπησζε (α) ε ηηκή άζθεζεο ησλ ΓΑΜ
ζα είλαη απηή ηεο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία γίλεηαη ε άζθεζε, θαη φρη απηή ηνπ έηνπο κειινληηθήο άζθεζεο (β) ζα
γίλεηαη αθαίξεζε απφ ηα κε-αζθεζέληα έηε ΓΑΜ κηθξφηεξεο δηάξθεηαο. Ννείηαη πσο ε πξψηε ηέηνηα πεξίνδνο είλαη
ν Ηνχληνο ηνπ 2014.



Ζ κεηαβίβαζε θαη άζθεζε πξέπεη λα είλαη πιήξεο (δελ κπνξεί λα γίλεη ηκεκαηηθή άζθεζε). Άξα, ζην παξάδεηγκα,
ην πξφζσπν «Α» ζα κπνξεί λα αζθεί θαη λα κεηαβηβάδεη ΓΑΜ γηα 519.629 κεηνρέο ην θαζέλα θαη φρη ιηγφηεξν
αξηζκφ.

ην πην πάλσ παξάδεηγκα έγηλαλ ζηξνγγπινπνηήζεηο. ε κεγάινπο αξηζκνχο πξνζψπσλ νη ζηξνγγπινπνηήζεηο ζα γίλνπλ
απφ ηελ ινγηζκηθή εθαξκνγή πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί. Δπίζεο νη ίδηνη αθξηβψο ππνινγηζκνί κπνξνχλ λα γίλνπλ κε βάζε ηα
ΓΠ πνπ αζθνχληαη αληί κε κεηνρέο σο πην πάλσ.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηα ΓΑΜ παξαηίζεληαη ζηελ Δλφηεηα 7.2.
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ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΟΡΧΝ

Οη παξαθάησ νξηζκνί ηζρχνπλ γηα ην ζχλνιν ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ εθηφο φπνπ ην θείκελν απαηηεί
δηαθνξεηηθά:

«Cyprus Popular Bank», «Σξάπεδα»,

εκαίλεη ηελ Cyprus Popular Bank Public Co Ltd.

«κηινο», «Δθδφηεο», «Δηαηξεία»
«CPB»:
«κηινο» ή «κηινο Cyprus Popular

εκαίλεη ηε Cyprus Popular Bank Public Co Ltd θαη ηηο ζπγαηξηθέο ηεο

Bank»:

εηαηξείεο.

«Αθπξσζείζα Πιεξσκή Σφθνπ»:

εκαίλεη νπνηαδήπνηε Πιεξσκή Σφθνπ πνπ δε ζα θαηαβιεζεί απφ ηελ
Σξάπεδα ζχκθσλα κε ηελ Δλφηεηα 6.4.2.4.

«Αθχξσζε Πιεξσκήο Σφθνπ»:

εκαίλεη ηελ αθχξσζε Πιεξσκήο Σφθνπ ζχκθσλα κε ηελ Δλφηεηα 6.4.2.4.

«Αλάδνρνο Έθδνζεο Γηθαησκάησλ

εκαίλεη ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία.

Πξνηίκεζεο»:
«Αλάδνρνο Τπεχζπλνο χληαμεο»:

εκαίλεη ηε Marfin CLR (Financial Services) Ltd, ε νπνία ελεξγεί σο Αλάδνρνο
Τπεχζπλνο χληαμεο ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ αλαθνξηθά κε ηελ πξνζθνξά
θαη εηζαγσγή ησλ ηίηισλ ηεο παξνχζαο Έθδνζεο/Δθδφζεσλ.

«Αλάδνρνο Τπεχζπλνο Δίζπξαμεο»:

εκαίλεη ηελ Cyprus Popular Bank Public Co Ltd.

«Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ

εκαίλεη ηα κέρξη 737.753 Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ νλνκαζηηθήο

αφξηζηεο δηάξθεηαο», «Αμηφγξαθα

αμίαο €1.000 ην θάζε έλα πνπ πξνζθέξνληαη γηα αληαιιαγή κε Δπηιέμηκα

Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ», «ΑΔΚ»:

Αμηφγξαθα κέζσ ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ.

«Βαζηθά Ίδηα Κεθάιαηα»:

Έρεη ηε ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζηνπο Καλνληζκνχο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο.
εκεηψλεηαη πσο ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ Πξσηνβάζκηνπ
Κεθαιαίνπ.

«Γεγνλφο Βησζηκφηεηαο»:

Έρεη ηε ζεκαζία σο νξίδεηαη ζηελ Δλφηεηα 6.4.2.8(β).

«Γεγνλφο Έθηαθηεο Αλάγθεο

Έρεη ηε ζεκαζία σο νξίδεηαη ζηελ Δλφηεηα 6.4.2.8(α).

Κεθαιαίνπ»:
«Γεπηεξνβάζκην Κεθάιαην»:

Έρεη ηε ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζηνπο Καλνληζκνχο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο.

«Γεκφζηα Πξφηαζε»:

Έρεη ηε ζεκαζία πνπ νξίδεηαη ζηνλ πεξί Γεκνζίσλ Πξνηάζεσλ Δμαγνξάο
Νφκν

41(I)/2007

ηεο

Κππξηαθήο

Γεκνθξαηίαο

ή

σο

αιιηψο

ήζειε

ηξνπνπνηεζεί.
«Γηάηαγκα»:

εκαίλεη ην πεξί ηεο Αλαδνρήο ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο ηεο Cyprus
Popular Bank Public Co Ltd Γηάηαγκα (Κ.Γ.Π. 182/2012) ηνπ 2012 πνπ
εμέδσζε ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη
απφ ηα άξζξα 6, 7 θαη 14 ησλ πεξί ηεο Γηαρείξηζεο Υξεκαηννηθνλνκηθψλ
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Κξίζεσλ Νφκσλ ηνπ 2011 έσο (Αξ. 2) 2012, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Κεληξηθήο
Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε απηήο.
«Γηθαηνχρνη ΑΔΚ»:

εκαίλεη ηνπο θαηφρνπο Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ πνπ ζα είλαη εγγεγξακκέλνη,
ζην Κεληξηθφ Απνζεηήξην/ Μεηξψν ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ
(«ΥΑΚ»), ζηηο 30 Μαΐνπ 2012 (Ζκεξνκελία Αξρείνπ AEK / Record Date ECS)
ζηνπο νπνίνπο ζα παξαρσξεζεί δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ έθδνζε
Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ.

«Γηθαηνχρνη Μέηνρνη» / «Γηθαηνχρνη

εκαίλεη ηνπο κεηφρνπο πνπ ζα είλαη εγγεγξακκέλνη, ηφζν ζην Κεληξηθφ

Μέηνρνη ΓΠ»:

Απνζεηήξην/Μεηξψν ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ («ΥΑΚ») φζν θαη ζην
χζηεκα Άπισλ Σίηισλ («ΑΣ») ηεο Διιεληθά Υξεκαηηζηήξηα Α.Δ. («ΔΥΑΔ»),
ζηηο 30 Μαΐνπ 2012 (Ζκεξνκελία Αξρείνπ ΓΠ / Record Date Rights).

«Γηθαηνχρνη Σφθνπ»:

εκαίλεη, εθηφο απφ ηνπο θαηφρνπο ΑΔΚ, θαη ηνπο θαηφρνπο ΑΔΚ πνπ έρνπλ
πσιήζεη Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζε πεξίνδν δηαπξαγκάηεπζεο
ρσξίο ηνλ Σφθν (ex–interest) θαη σο εθ ηνχηνπ δε ζεσξνχληαη θάηνρνη, αιιά
δηαηεξνχλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο σο πξνο ηελ Πιεξσκή Σφθνπ.

«Γηθαίσκα Πξνεγγξαθήο»:

εκαίλεη, ην δηθαίσκα γηα απφθηεζε κε αζθεζέλησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο
απφ Γηθαηνχρνπο Μεηφρνπο, πξφζσπα πνπ ζα απνθηήζνπλ Γηθαηψκαηα
Πξνηίκεζεο θαηά ηελ δηαπξαγκάηεπζή ηνπο ζην ΥΑΚ θαη ζην ΥΑ θαη
ελδηαθεξφκελνπο επελδπηέο νη νπνίνη δελ ζα είλαη θάηνρνη νπνηνπδήπνηε
αξηζκνχ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο, ζχκθσλα κε ηελ Δλφηεηα 5.7.

«Γηθαηψκαηα Αγνξάο Μεηνρψλ»,

εκαίλεη ηα δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρψλ σο αλαθέξνληαη ζην Γηάηαγκα.

«ΓΑΜ»:
«Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο», «ΓΠ»:

εκαίλεη ηα δηθαηψκαηα πξνηίκεζεο πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο κεηφρνπο ηεο
Σξάπεδαο κε ην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν.

«Γηνηθεηηθφ πκβνχιην», «Γ..»:

εκαίλεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Cyprus Popular Bank Public Co Ltd.

«Γηνηθεηηθνί χκβνπινη», «χκβνπινη»:

εκαίλεη ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Cyprus Popular Bank Public
Co Ltd.

«Έγγξαθν Δκπηζηεχκαηνο»:

εκαίλεη ην έγγξαθν εκπηζηεχκαηνο πνπ αθνξά ηα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ
Κεθαιαίνπ, εκεξνκελίαο 22 Μαΐνπ 2012, κεηαμχ ηεο Σξάπεδαο θαη ηνπ
Δπηηξφπνπ.

«Έθδνζε» / «Δθδφζεηο»:

εκαίλεη ηελ έθδνζε:


1.611.110.558 Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο θαη ησλ κέρξη 17.990.734.564
Νέσλ Μεηνρψλ ΓΠ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ άζθεζε ησλ Γηθαησκάησλ
Πξνηίκεζεο



κέρξη 737.753 ΑΔΚ ή/θαη κέρξη 3.688.765.000 Νέσλ Μεηνρψλ Αληαιιαγήο
πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ αληαιιαγή ηνπο κε Δπηιέμηκα Αμηφγξαθα

«Δπηιέμηκα Αμηφγξαθα Κεθαιαίνπ»,

εκαίλεη ηηο παιαηφηεξεο εθδφζεηο αμηνγξάθσλ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο (i)

«Δπηιέμηκα Αμηφγξαθα»:

2008

(CPBCS/ΛΑΗΚΑ),

(CPBCC/ΛΑΗΚΛ).
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θαη

(iii)
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«Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο», «E.K.»:

εκαίλεη ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο Κχπξνπ.

«Δπηζηνιή Παξαρψξεζεο Γηθαησκάησλ

εκαίλεη ηελ Δπηζηνιή Παξαρψξεζεο αλαθνξηθά κε ηα ππφ έθδνζε

Πξνηίκεζεο»:

Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο ηεο Σξάπεδαο ε νπνία ζα απνζηαιεί ζηνπο
Γηθαηνχρνπο Μεηφρνπο.

«Δλεκεξσηηθή Δπηζηνιή ΑΔΚ»:

εκαίλεη ηελ ελεκεξσηηθή επηζηνιή γηα εγγξαθή αλαθνξηθά κε ηα ππφ έθδνζε
Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ε νπνία ζα απνηειεί αίηεζε γηα εγγξαθή
θαη ε νπνία ζα απνζηαιεί ζηνπο θαηφρνπο Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ πνπ ζα
είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Κεληξηθφ Απνζεηήξην/Μεηξψν ηνπ ΥΑΚ θαηά ηελ
Ζκεξνκελία Αξρείνπ ΑΔΚ.

«Δλεκεξσηηθή Δπηζηνιή ΓΠ»:

εκαίλεη ηελ ελεκεξσηηθή επηζηνιή γηα εγγξαθή αλαθνξηθά κε ηα ππφ έθδνζε
ΓΠ ε νπνία ζα απνηειεί αίηεζε γηα εγγξαθή θαη ε νπνία ζα απνζηαιεί ζηνπο
Μεηφρνπο πνπ ζα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Κεληξηθφ Απνζεηήξην/Μεηξψν ηνπ
ΥΑΚ θαηά ηελ Ζκεξνκελία Αξρείνπ ΓΠ.

«Δλεκεξσηηθφ Γειηίν»:

εκαίλεη ην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν πνπ θαηαξηίζηεθε κε βάζε ηνλ πεξί
Γεκφζηαο Πξνζθνξάο θαη Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ Νφκν ηνπ 2005 (Ν.
114(1)/2005) θαη ηνλ Καλνληζκφ 809/2004 ηεο Δπηηξνπήο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο

«Δπίηξνπνο»:

εκαίλεη ηελ εηαηξεία Themis Nominees Limited, ε νπνία, δπλάκεη ηνπ
Δγγξάθνπ Δκπηζηεχκαηνο, ζα ελεξγεί σο Δπίηξνπνο γηα ηνπο θαηφρνπο ΑΔΚ
θαη φπνηνλ(νπο)δήπνηε αληηθαηαζηάηε(εο) ηεο.

«Δξγάζηκε Ζκέξα»:

εκαίλεη θάζε εκέξα θαηά ηελ νπνία νη ηξάπεδεο ζηελ Κχπξν είλαη αλνηθηέο
γηα ζπλήζεηο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο γηα ην θνηλφ.

«Δμαηξνχκελεο Υψξεο»:

εκαίλεη ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ηνλ Καλαδά, ηελ Απζηξαιία, ηε Νφηην Αθξηθή
θαη ηελ Ηαπσλία, ή νπνηαδήπνηε άιιε ρψξα ζηελ νπνία, ζχκθσλα κε ηνπο
λφκνπο ηεο, ε δηελέξγεηα ηεο παξνχζαο δεκφζηαο πξνζθνξάο ή ε
ηαρπδξφκεζε / δηαλνκή ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ είλαη παξάλνκε
ή απνηειεί παξαβίαζε νπνηαζδήπνηε εθαξκνζηέαο λνκνζεζίαο, θαλφλα ή
θαλνληζκνχ

«ΔΣΤΚ»:

εκαίλεη ηελ Έλσζε Σξαπεδηθψλ Τπαιιήισλ Κχπξνπ.

«Ζκεξνκελία Απνθνπήο (ex-interest

εκαίλεη, γηα θάζε Πεξίνδν Σφθνπ, ηελ εκέξα απφ ηελ νπνία ηα Αμηφγξαθα

date)»:

Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζα δηαπξαγκαηεχνληαη ρσξίο ην δηθαίσκα ηφθνπ (exinterest).

«Ζκεξνκελία Έθδνζεο»:

εκαίλεη ηελ εκεξνκελία πνπ ζα απνθαζίζεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηελ
έθδνζε ησλ Νέσλ Μεηνρψλ ΓΠ, ησλ ΑΔΚ θαη ησλ Νέσλ Μεηνρψλ Αληαιιαγήο

«Ζκεξνκελία Καηαγξαθήο ΓΠ»,

εκαίλεη ηελ εκεξνκελία εθθαζάξηζεο, ζην ηέινο ηεο νπνίαο θαηαγξάθνληαη νη

«Ζκεξνκελία Αξρείνπ ΓΠ (Record Date

ζέζεηο πνπ θαζνξίδνπλ ηα πξφζσπα πνπ ζα δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ κέξνο

Rights)»:

ζηελ έθδνζε ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο.

«Ζκεξνκελία Καηαγξαθήο AEK»,

εκαίλεη ηελ εκεξνκελία εθθαζάξηζεο, ζην ηέινο ηεο νπνίαο θαηαγξάθνληαη νη

«Ζκεξνκελία Αξρείνπ AEK (Record

ζέζεηο πνπ θαζνξίδνπλ ηα πξφζσπα πνπ ζα δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ κέξνο
ζηελ

εζεινληηθή
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Date ECS)»:

Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ.

«Ζκεξνκελία Καηαγξαθήο Γηθαηνχρσλ

εκαίλεη, γηα θάζε Πεξίνδν Σφθνπ:

Σφθνπ»:

-

Πξηλ ηελ εηζαγσγή ησλ ΑΔΚ ζην ΥΑΚ, ηελ εκεξνκελία θαηαγξαθήο
Γηθαηνχρσλ Σφθνπ, φπσο απηή ζα θαζνξίδεηαη απφ ηελ Σξάπεδα

-

ηαλ θαη εθφζνλ ηα ΑΔΚ εηζαρζνχλ ζην ΥΑΚ, εκεξνκελία
θαηαγξαθήο Γηθαηνχρσλ Σφθνπ κε βάζε ην ζρεηηθφ αξρείν ηνπ ΥΑΚ.

«Ζκεξνκελία Πξνζδηνξηζκνχ

εκαίλεη ηελ εκεξνκελία δηαπξαγκάηεπζεο (last cum-date) ησλ Δπηιέμηκσλ

Γηθαηνχρσλ ΑΔΚ»:

Αμηνγξάθσλ κέρξη ηελ νπνία ηα πξφζσπα πνπ ζα απνθηήζνπλ Δπηιέμηκα
Αμηφγξαθα ζα δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ εζεινληηθή αληαιιαγή κε
Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ.

«Ζκεξνκελία Πξνζδηνξηζκνχ

εκαίλεη ηελ εκεξνκελία δηαπξαγκάηεπζεο (last cum-date) ηεο κεηνρήο ηεο

Γηθαηνχρσλ Μεηφρσλ (last cum-date)»:

Σξάπεδαο κέρξη ηελ νπνία ηα πξφζσπα πνπ ζα απνθηήζνπλ κεηνρέο ηεο
Σξάπεδαο ζα δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ έθδνζε ησλ Γηθαησκάησλ
Πξνηίκεζεο.

«Καλνληζκνί Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο»:

εκαίλεη ηνπο εθάζηνηε θαλνληζκνχο θαη νδεγίεο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο
ζρεηηθά κε ηελ επάξθεηα θεθαιαίνπ.

«Κάηνρνη Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο»:

εκαίλεη ηνπο θαηφρνπο Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο νη νπνίνη ζα είλαη
εγγεγξακκέλνη ζην κεηξψν Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο κεηά ηελ ηειεπηαία
εκεξνκελία δηαπξαγκάηεπζεο ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο ζην ΥΑΚ θαη ΥΑ.

«Κεληξηθφ Απνζεηήξην / Μεηξψν ηνπ

εκαίλεη ην Κεληξηθφ Μεηξψν εηζεγκέλσλ αμηψλ ζην ΥΑΚ

ΥΑΚ»:
«Κεληξηθή Σξάπεδα», «ΚΣΚ»:

εκαίλεη ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ.

«Κχξηα Βαζηθά Ίδηα Κεθάιαηα»:

Έρεη ηε ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζηνπο Καλνληζκνχο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο.

«Μεηνρέο», «Τθηζηάκελεο Μεηνρέο»,

εκαίλεη ηηο 1.611.110.558 ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,10 ε θάζε

«Δθδνκέλεο Μεηνρέο»:

κηα, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην εθδνκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Σξάπεδαο.

«Μέηνρνη»:

εκαίλεη ηνπο εθάζηνηε κεηφρνπο ηεο Σξάπεδαο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην
κεηξψν κεηφρσλ ηεο Σξάπεδαο.

«Νέεο Μεηνρέο Αληαιιαγήο»:

εκαίλεη ηηο λέεο κεηνρέο νη νπνίεο ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ εζεινληηθή
αληαιιαγή ησλ Δπηιέμηκσλ Αμηνγξάθσλ.

«Νέεο Μεηνρέο ΓΠ»:

εκαίλεη ηηο λέεο κεηνρέο νη νπνίεο ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ άζθεζε ησλ
Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο.

«Μέινο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ

εκαίλεη ρξεκαηηζηή, ρξεκαηηζηεξηαθή εηαηξεία, Κππξηαθή Δηαηξεία Παξνρήο

Κχπξνπ»:

Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ (Κ.Δ.Π.Δ.Τ.) ή νκφξξπζκε εηαηξεία ρξεκαηηζηψλ
πνπ είλαη εγγεγξακκέλνο(ε) ζην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΥΑΚ, θαζψο θαη ηα
ειιεληθά ρξεκαηηζηεξηαθά γξαθεία πνπ είλαη εμ απνζηάζεσο κέιε (remote
members) ηνπ ΥΑΚ.

«Μεηξψν Μεηφρσλ»:

εκαίλεη ην κεηξψν κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο
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Κεληξηθνχ Απνζεηεξίνπ ηνπ ΥΑΚ.
«Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.»,

εκαίλεη ηελ Marfin Egnatia Σξάπεδα.

«MEB», «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα»:
«ΟΔΓ»:

εκαίλεη ηα Οκνιφγα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ.

«Πεξίνδνο Σφθνπ»:

εκαίλεη ηελ θάζε ηξηκεληαία πεξίνδν πνπ αξρίδεη θαη πεξηιακβάλεη ηελ
ηειεπηαία κέξα ηνπ πξνεγνχκελνπ ηξηκήλνπ έσο (πεξηιακβαλνκέλεο) θαη ηελ
κέξα πνπ πξνεγείηαη ηνπ θιεηζίκαηνο ηνπ ηξηκήλνπ. Ζ ηειεπηαία κέξα ηνπ
θάζε ηξηκήλνπ δελ πεξηιακβάλεηαη θαη είλαη ε Ζκεξνκελία Πιεξσκήο Σφθνπ
ηεο έθαζηε ηξηκεληαίαο πεξηφδνπ. Σα ηξίκελα είλαη Ηαλνπάξηνο – Μάξηηνο,
Απξίιηνο – Ηνχληνο, Ηνχιηνο – επηέκβξηνο θαη Οθηψβξηνο – Γεθέκβξηνο. Γηα ηα
ππφ έθδνζε ΑΔΚ ε πξψηε Πεξίνδνο Σφθνπ είλαη ην ηξίκελν Ηνχιηνο έσο
επηέκβξηνο 2012 θαη αξρίδεη ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2012 θαη ιήγεη ζηηο 29
επηεκβξίνπ 2012, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δχν απηψλ εκεξνκεληψλ.

«Πεξηνπζηαθά ηνηρεία»:

εκαίλεη ην ελνπνηεκέλν θαη ην κε ελνπνηεκέλν ζχλνιν πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ ηεο Σξάπεδαο φπσο απηφ παξνπζηάδεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ πνπ
πεξηιακβάλεηαη ζηηο πην πξφζθαηεο ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο,
δηαθνξνπνηεκέλν φκσο γηα ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο θαη κεηαγελέζηεξα
γεγνλφηα θαη ζην βαζκφ πνπ νη Γηνηθεηηθνί χκβνπινη, νη Διεγθηέο, ή
αλαιφγσο ηεο πεξίπησζεο, ν εθθαζαξηζηήο, ήζειαλ απνθαζίζεη.

«Πηζησηέο»:

εκαίλεη ηνπο πηζησηέο ηεο Σξάπεδαο, πνπ είλαη θαηαζέηεο ή άιινη πηζησηέο
ησλ νπνίσλ νη αμηψζεηο δελ είλαη ειάζζνλνο πξνηεξαηφηεηαο σο πξνο ηηο
αμηψζεηο ησλ θαηαζεηψλ, πηζησηέο ησλ νπνίσλ νη αμηψζεηο είλαη ειάζζνλνο
πξνηεξαηφηεηαο (subordinated) πιελ εθείλσλ ησλ νπνίσλ νη αμηψζεηο είλαη
ίζεο πξνηεξαηφηεηαο (rank pari passu) κε ηηο αμηψζεηο ησλ θαηφρσλ
Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ, θάηνρνη ρξενγξάθσλ ηεο Σξάπεδαο ησλ
νπνίσλ νη αμηψζεηο είλαη ειάζζνλνο πξνηεξαηφηεηαο (subordinated).

«Πιεξσκή Σφθνπ»:

εκαίλεη γηα θάζε Ζκεξνκελία Πιεξσκήο Σφθνπ, ην ζπλνιηθφ θαηαβιεηέν
πνζφ Σφθνπ γηα ηελ πεξίνδν πνπ ιήγεη ηελ ελ ιφγσ Ζκεξνκελία Πιεξσκήο
Σφθνπ.

«πκπιεξσκαηηθά Ίδηα Κεθάιαηα»:

Έρεη ηε ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζηνπο Καλνληζκνχο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο.

«Σηκή Τπνρξεσηηθήο Μεηαηξνπήο»:

Θα ππνινγίδεηαη ζαλ πνζνζηφ 90% (ελελήληα ηνηο εθαηφ) επί ηεο
κεζνζηαζκηθήο ηηκήο ηεο κεηνρήο ηεο Σξάπεδαο πεξηφδνπ 20 (είθνζη)
Δξγάζηκσλ Ζκεξψλ πνπ ζα πξνεγεζνχλ ηεο εηδνπνίεζεο Γεγνλφηνο
Έθηαθηεο Αλάγθεο Κεθαιαίνπ ή Γεγνλφηνο Βησζηκφηεηαο, κε ειάρηζηε ηηκή ηελ
νλνκαζηηθή αμία ηεο κεηνρήο ηεο Σξάπεδαο (ζήκεξα €0,10).

«Σφθνο»:

εκαίλεη ην πνζφ πνπ είλαη πιεξσηέν ζηνπο θαηφρνπο Αμηνγξάθσλ
Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ γηα ηελ εθάζηνηε Πεξίνδν Σφθνπ.

«Τπνρξεψζεηο»:

εκαίλεη ην ελνπνηεκέλν θαη κε ελνπνηεκέλν ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο
Σξάπεδαο φπσο απηφ παξνπζηάδεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ πνπ πεξηιακβάλεηαη
ζηηο πην πξφζθαηεο ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, δηαθνξνπνηεκέλν
φκσο γηα ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο θαη κεηαγελέζηεξα γεγνλφηα ζην βαζκφ
πνπ νη Γηνηθεηηθνί χκβνπινη, νη Διεγθηέο, ή αλάινγα ηεο πεξίπησζεο, ν
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εθθαζαξηζηήο, ήζειαλ απνθαζίζεη.
«Τπνρξεσηηθή Μεηαηξνπή»:

εκαίλεη

ηελ

αλαγθαζηηθή

κεηαηξνπή

ησλ

Αμηνγξάθσλ

Δληζρπκέλνπ

Κεθαιαίνπ ζε ζπλήζεηο κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο, ζηελ Σηκή Τπνρξεσηηθήο
Μεηαηξνπήο ζηελ πεξίπησζε πνπ επηζπκβεί νπνηνδήπνηε Γεγνλφο Έθηαθηεο
Αλάγθεο Κεθαιαίνπ ή Γεγνλφο Βησζηκφηεηαο.
«ΑΣ»:

εκαίλεη ην Άπιν χζηεκα Σίηισλ ηεο Διιεληθά Υξεκαηηζηήξηα Α.Δ. (ΔΥΑΔ).

«ΔΥΑΔ»:

εκαίλεη ηα Διιεληθά Υξεκαηηζηήξηα Α.Δ., Δθθαζάξηζεο, Γηαθαλνληζκνχ θαη
Καηαρψξεζεο, φπνπ ιεηηνπξγεί ην χζηεκα Άπισλ Σίηισλ (.Α.Σ.)

«ΥΑΚ», «Υξεκαηηζηήξην»:

εκαίλεη ην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ.

«ΥΑ»:

εκαίλεη ην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ Α.Δ..

«Γ.Π.Υ.Α. / Γ.Λ.Π.»:

εκαίλεη ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο.

«.Γ.Λ.Π.»:

εκαίλεη ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ.

«£», «ΛΚ»:

εκαίλεη ηε Λίξα Κχπξνπ, ε νπνία, θαηφπηλ ηεο έληαμεο ηεο Κχπξνπ ζηελ
Δπξσδψλε ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2008, έρεη αληηθαηαζηαζεί κε ην Δπξψ (€) ζηελ
επίζεκε ηζνηηκία €1 = £0,585274.

«€»:

εκαίλεη Δπξψ.

«CRD IV»:

εκαίλεη ηελ Οδεγία Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο (Capital Requirements Directive)
ηεο

Δπξσπατθήο

Έλσζεο

πνπ

έρεη

ζαλ

ζηφρν

ηελ

ελίζρπζε

ηεο

αλζεθηηθφηεηαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα θαη ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο
ζην ζχλνιφ ηνπ, φπσο ζα ηζρχεη απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013.
«CRR»:

εκαίλεη ηνλ Καλνληζκφ Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο (Capital Requirements
Regulation") ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ έρεη ζαλ ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο
αλζεθηηθφηεηαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα θαη ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο
ζην ζχλνιφ ηνπ φπσο ζα ηζρχεη απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013.
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ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΔΓΓΡΑΦΟΤ
Οη επηθεθαιίδεο θαη ε αλαθνξά ζε επηθεθαιίδεο δε ζα ιακβάλνληαη ππφςηλ ζηελ εξκελεία ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ.

Ζ αλαθνξά ζε λφκν, νδεγία, θαλνληζκφ, ζπκθσλία ή άιια έγγξαθα ζα εξκελεχεηαη σο αλαθνξά ζηνλ ελ ιφγσ λφκν,
νδεγία, θαλνληζκφ, ζπκθσλία ή έγγξαθν φπσο εθάζηνηε ζπκπιεξψλεηαη, ηξνπνπνηείηαη, εθρσξείηαη, αλαλεψλεηαη ή
αληηθαζίζηαηαη.

Ζ αλαθνξά ζηνλ εληθφ αξηζκφ πεξηιακβάλεη θαη ηνλ πιεζπληηθφ αξηζκφ θαη αληίζηξνθα θαη ε αλαθνξά ζην αξζεληθφ γέλνο
πεξηιακβάλεη θαη ην ζειπθφ γέλνο θαη αληίζηξνθα.

Σν «πξφζσπν» πεξηιακβάλεη θπζηθφ πξφζσπν, λνκηθφ πξφζσπν, θαζψο θαη νξγαληζκφ ή νληφηεηα ρσξίο λνκηθή
πξνζσπηθφηεηα.
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Σν παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν ηεο Cyprus Popular Bank Public Co Ltd, εκεξνκελίαο 22 Μαΐνπ 2012, ππνγξάθεθε
απφ ηνπο αθφινπζνπο Γηνηθεηηθνχο πκβνχινπο ηεο Cyprus Popular Bank Public Co Ltd. Ζ Σξάπεδα θαη νη
Γηνηθεηηθνί χκβνπινη δειψλνπλ φηη αθνχ έιαβαλ θάζε εχινγν κέηξν γηα ην ζθνπφ απηφ, νη πιεξνθνξίεο πνπ
πεξηέρνληαη ζην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν είλαη, εμ φζσλ γλσξίδνπλ, ζχκθσλεο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη δελ
ππάξρνπλ παξαιείςεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αιινηψζνπλ ην πεξηερφκελφ ηνπ:

Μηράιεο αξξήο, Πξφεδξνο, Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο

Νενθιήο Λπζάλδξνπ, Αληηπξφεδξνο, Με Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο

Κσλζηαληίλνο Μπισλάο, Αληηπξφεδξνο, Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο

Υξίζηνο ηπιηαλίδεο, Γηεπζχλσλ χκβνπινο, Δθηειεζηηθφ Μέινο

Παλαγηψηεο Κνπλλήο, Αλαπιεξσηήο Γηεπζχλσλ χκβνπινο, Δθηειεζηηθφ Μέινο

Κξηο Παχινπ Αλεμάξηεηνο, Με Δθηειεζηηθφο χκβνπινο

ηέιηνο ηπιηαλνχ, Με Αλεμάξηεηνο, Με Δθηειεζηηθφο χκβνπινο
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Σν παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν ηεο Cyprus Popular Bank Public Co Ltd, εκεξνκελίαο 22 Μαΐνπ 2012, ππνγξάθεθε
απφ ηνλ Αλάδνρν Τπεχζπλν χληαμεο ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, Marfin CLR (Financial Services) Ltd, ν νπνίνο
δειψλεη φηη αθνχ έιαβε θάζε εχινγν κέηξν γηα ην ζθνπφ απηφ, νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην Δλεκεξσηηθφ
Γειηίν είλαη, εμ φζσλ γλσξίδεη, ζχκθσλεο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη δελ ππάξρνπλ παξαιείςεηο πνπ ζα
κπνξνχζαλ λα αιινηψζνπλ ην πεξηερφκελφ ηνπ:

Marfin CLR (Financial Services) Ltd
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