
 

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ.  

Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία όσον αφορά το περιεχόμενο της Εγκυκλίου αυτής και τις ενέργειες στις οποίες 
πρέπει να προβείτε, σας συστήνουμε να λάβετε συμβουλή από τον ανεξάρτητο επαγγελματία σύμβουλο σας, ο 
οποίος είναι εξουσιοδοτημένος ή εξαιρείται σύμφωνα με τους περί Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αγορές 
Χρηματοοικονομικών Μέσων) Κανονισμούς του 2017 (όπως τροποποιήθηκαν), τον περί Μεσαζόντων 
Επενδύσεων Νόμο του 1995 (όπως τροποποιήθηκε), εάν διαμένετε στην Ιρλανδία, ή ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί 
βάσει του περί Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών Νόμου 2000 (όπως τροποποιήθηκε), εάν διαμένετε 
στο Ηνωμένο Βασίλειο ή από οποιονδήποτε άλλον κατάλληλα εξουσιοδοτημένο ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό 
σύμβουλο εάν διαμένετε σε έδαφος εκτός Ιρλανδίας ή Ηνωμένου Βασιλείου. 

Αν έχετε πωλήσει ή μεταβιβάσει διαφορετικά όλες τις μετοχές σας της Bank of Cyprus Holdings plc (“BOCH”) (οι 
“Μετοχές”) ή τα Παραστατικά Δικαιώματα που αντιπροσωπεύουν μετοχές της BOCH (“ΠΔ”), παρακαλούμε όπως 
προωθήσετε το παρόν μαζί με το συνημμένο Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Μετόχους 
(‘‘Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου’’) και το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου 
Αντιπροσώπου για Κατόχους Παραστατικών Δικαιωμάτων (‘‘Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου 
Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ’’) στον αγοραστή ή στον αποδέκτη των εν λόγω Μετοχών ή στο χρηματιστή, 
ή σε άλλο μεσάζοντα μέσω του οποίου έγινε η πώληση ή η μεταβίβαση για παράδοση στον αγοραστή ή στον 
αποδέκτη.  
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Εφίσταται η προσοχή σας στην επιστολή του Προέδρου της Εταιρίας η οποία αναφέρεται στις σελίδες 5 μέχρι 14 
της Εγκυκλίου αυτής, η οποία περιέχει τη σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους Μετόχους να ψηφίσουν 
υπέρ των Ψηφισμάτων που θα προταθούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που αναφέρονται πιο κάτω. Θα πρέπει 
να διαβάσετε την Εγκύκλιο αυτή στο σύνολό της και να εξετάσετε κατά πόσον ή όχι να ψηφίσετε υπέρ των 
Ψηφισμάτων υπό το φως των πληροφοριών που περιέχονται στην Εγκύκλιο αυτή. 

Στην παρούσα Εγκύκλιο περιέχεται Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Bank of Cyprus 
Holdings Public Limited plc η οποία θα λάβει χώρα στη διεύθυνση Οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, 
2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος την Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2021 η ώρα 11:00 π.μ. (Ώρα Κύπρου) 
/ 9:00 π.μ. (Ώρα Ιρλανδίας). 

Εφίσταται η προσοχή σας στις ειδικές διευθετήσεις για την ΕΓΣ για την αντιμετώπιση της πανδημίας του 
Κορωνοϊού (COVID-19), οι οποίες καθορίζονται στην Εγκύκλιο αυτή.  

Εσωκλείεται Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου και Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου 
Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ για χρήση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Εάν οι μέτοχοι επιθυμούν να 
διορίσουν πληρεξούσιο αντιπρόσωπο, το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου θα πρέπει να 
συμπληρωθεί και να υπογραφεί σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται σε αυτό, και να επιστραφεί 
ταχυδρομικώς, μαζί με οποιαδήποτε πληρεξούσιο έγγραφο ή άλλη εξουσιοδότηση υπό την οποία εκτελείται ή ένα 
επικυρωμένο αντίγραφο του, στον Υπεύθυνο Τήρησης του Μητρώου της Εταιρίας, Link Registrars Limited, ή στο 
P.O. Box 1110, Maynooth, Co. Kildare, Ireland (εάν παραδοθεί ταχυδρομικώς) ή στην Link Registrars Limited, 



 

Block C, Maynooth Business Campus, Maynooth, Co. Kildare, W23 F854, Ireland (εάν παραδοθεί με το χέρι), ή 
παραδοθεί στην Εταιρία στη διεύθυνση του εγγεγραμμένου της γραφείου, στο Ten Earlsfort Terrace, Dublin 2, D02 
T380, Ireland και, το συντομότερο δυνατό, αλλά σε κάθε περίπτωση, ώστε να ληφθεί όχι αργότερα από τις 9:00 
μ.μ. (Ώρα Κύπρου) / 7:00 μ.μ. (Ώρα Ιρλανδίας) την Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2021 (ή, σε περίπτωση αναβολής της 
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, όχι αργότερα από 48 ώρες πριν από τον καθορισμένο χρόνο για τη διεξαγωγή της 
εξ αναβολής συνέλευσης).  

Οι Κάτοχοι Παραστατικών Δικαιωμάτων που αντιπροσωπεύουν μετοχές (οι “Κάτοχοι ΠΔ”) που επιθυμούν να 
διορίσουν πληρεξούσιο αντιπρόσωπο θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου 
Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ. Για να είναι έγκυρα, τα Έγγραφα Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για 
Κατόχους ΠΔ πρέπει να συμπληρωθούν, να υπογραφούν και να επιστραφούν, μαζί με οποιοδήποτε πληρεξούσιο 
έγγραφο ή άλλη εξουσιοδότηση υπό την οποία εκτελείται ή ένα επικυρωμένο αντίγραφο του στην Υπηρεσία Σχέσεις 
Επενδυτών της Εταιρίας στην Οδό Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος ή Τ.Θ. 
21472, 1599 Λευκωσία, Κύπρος, ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο: shares@bankofcyprus.com, ή με φαξ στο: + 
357 22 120265 ή +357 22 120245, ούτως ώστε να φτάσουν στη διεύθυνση αυτή όχι αργότερα από τις 9:00 μ.μ. 
(Ώρα Κύπρου) / 7:00 μ.μ. (Ώρα Ιρλανδίας) στις 3 Φεβρουαρίου 2021. 

Η συμπλήρωση και η επιστροφή του Εγγράφου Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου ή του Εγγράφου 
Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ δεν θα σας εμποδίσει από το να παρευρεθείτε και να 
ψηφίσετε αυτοπροσώπως στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ή σε οποιαδήποτε εξ αναβολής συνέλευση της, εάν το 
επιθυμείτε, με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με τις τελευταίες οδηγίες της Κυβέρνησης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, της Ιρλανδικής Κυβέρνησης και του Τμήματος Υγείας (της Ιρλανδίας) για ελαχιστοποίηση πιθανών 
κινδύνων για τους συμμετέχοντες ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19. 

Εναλλακτικά, ο ηλεκτρονικός διορισμός πληρεξουσίου αντιπροσώπου είναι επίσης διαθέσιμος, για την Έκτακτη 
Γενική Συνέλευση. Αυτή η διευκόλυνση επιτρέπει στους μετόχους να διορίζουν πληρεξούσιο αντιπρόσωπο με 
ηλεκτρονικά μέσα πραγματοποιώντας σύνδεση στο www.signalshares.com και εισάγοντας το όνομα της Εταιρίας: 
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC. Εάν δεν έχετε ήδη εγγραφεί στο παρελθόν, θα πρέπει πρώτα να εγγραφείτε 
στο signalshares κάνοντας κλικ στο "registration section" και ακολουθώντας τις οδηγίες σε αυτό. 

Οι μέτοχοι που κατέχουν μετοχές στο CREST, μπορούν να διορίσουν πληρεξούσιο αντιπρόσωπο 
συμπληρώνοντας και διαβιβάζοντας την Εντολή Πληρεξουσίου CREST στην Link Registrars Limited (ID 7RA08). 
Σε κάθε περίπτωση ο διορισμός πληρεξουσίου αντιπροσώπου πρέπει να παραληφθεί ηλεκτρονικά όχι αργότερα 
από τις 9:00 μ.μ. Ώρα Κύπρου / 7:00 μ.μ. Ώρα Ιρλανδίας την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2021. Η συμπλήρωση είτε 
διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου ηλεκτρονικά ή μέσω του CREST (ανάλογα με την περίπτωση) δεν θα σας 
εμποδίσει από το να παρευρεθείτε και να ψηφίσετε αυτοπροσώπως στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ή σε 
οποιαδήποτε εξ αναβολής συνέλευση της, εάν το επιθυμείτε, με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με τις τελευταίες 
οδηγίες της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Ιρλανδικής Κυβέρνησης και του Τμήματος Υγείας (της 
Ιρλανδίας) για ελαχιστοποίηση πιθανών κινδύνων για τους συμμετέχοντες ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-
19. Ένας πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δεν χρειάζεται να είναι μέτοχος της Εταιρίας.  

Περισσότερες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο διορισμού ενός πληρεξούσιου αντιπροσώπου αναφέρονται στις 
σημειώσεις της Ειδοποίησης ΕΓΣ και στο Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου. 

Σημαντική Σημείωση 

Η Εγκύκλιος αυτή περιέχει ( ή μπορεί να περιέχει) ορισμένες δηλώσεις σε σχέση με ορισμένες προσδοκίες και 
προβλέψεις της Εταιρίας σχετικά με μελλοντικά συμβάντα, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που μπορεί να 
σχετίζονται με τη Μετάβαση, καθώς επίσης και δηλώσεις αναφορικά με τη μελλοντική χρηματοοικονομική 
κατάσταση και τις επιδόσεις της Εταιρίας. Οι δηλώσεις αυτές, οι οποίες μερικές φορές χρησιμοποιούν λέξεις όπως 
“στοχεύει”, “αναμένει” , “πιστεύει” , “μπορεί” , “θα” , “θα πρέπει”, “προτίθεται”, “σχεδιάζει” , “εκτιμά”, “αναμένει” (ή το 
αρνητικό τους) και λέξεις που έχουν παρόμοια έννοια, αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες πεποιθήσεις και προσδοκίες 
των διευθυντών και περιλαμβάνουν γνωστούς και άγνωστους κινδύνους, αβεβαιότητες και υποθέσεις, πολλές από 
τις οποίες βρίσκονται εκτός του ελέγχου της Εταιρίας και είναι δύσκολο να προβλεφθούν (ορισμένες από αυτές 
αναφέρονται στην Εγκύκλιο αυτή σχετικά με τη Μετάβαση).  

Λόγω αυτών των αβεβαιοτήτων και κινδύνων, οι αναγνώστες προτρέπονται όπως μη δίνουν αδικαιολόγητη 
βαρύτητα σε τέτοιες δηλώσεις, οι οποίες βασίζονται μόνο σε σημερινές καταστάσεις. Υπό το φως αυτών των 
κινδύνων, αβεβαιοτήτων και υποθέσεων, τα γεγονότα που περιγράφονται στις δηλώσεις στην Εγκύκλιο αυτή 
δυνατόν να μην συμβούν. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην Εγκύκλιο αυτή, συμπεριλαμβανομένων των 
δηλώσεων για μελλοντικά συμβάντα, αφορούν μόνο πληροφορίες κατά την ημερομηνία της Εγκυκλίου αυτής και 
μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση και η Εταιρία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και υποχρέωση και δεν 
σκοπεύει να ενημερώσει ή να αναθεωρήσει δημοσίως ή να αναθεωρήσει οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που 
περιέχονται στην παρούσα, εκτός όπου αναφέρεται στην Εγκύκλιο αυτή, είτε ως αποτέλεσμα νέων πληροφοριών, 
μελλοντικών γεγονότων ή άλλως πως, εκτός στο βαθμό που απαιτείται από την Αρχή Χρηματοοικονομικής 
Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου (UK Financial Conduct Authority - "FCA"),το Χρηματιστήριο του Λονδίνου 



 

(“Χρηματιστήριο του Λονδίνου”), το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (“Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου”), την 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (“ΕΚΚ”) ή από την ισχύουσα νομοθεσία.  

Οι πληροφορίες στην Εγκύκλιο αυτή σε σχέση με τη διαδικασία της Μετάβασης και/ή τη Αγορά Μετάβασης 
βασίζεται σε πληροφορίες που περιέχονται στον Οδηγό Μετάβασης (Έκδοση 2, Οκτώβριος 2020) της Euroclear 
Bank SA/NV (“Euroclear Bank”) (ο “Οδηγός Μετάβασης της ΕΒ”), προς τον οποία εφίσταται η προσοχή όλων 
των Μετόχων που κατέχουν Μετοχές Μετάβασης. Ο Οδηγός Μετάβασης της ΕΒ έχει διατεθεί για επιθεώρηση, με 
τον τρόπο που περιγράφεται στο Άρθρο 8 του Μέρους 1 της Εγκυκλίου αυτής. 

Επιπλέον, πληροφορίες στην Εγκύκλιο αυτή σχετικά με την προσφορά υπηρεσιών που διαθέτει η Euroclear Bank 
μετά από τη Μετάβαση στην περίπτωση συμμετεχόντων (οι “Συμμετέχοντες στην ΕΒ”) στο κεντρικό αποθετήριο 
αξιών που διαχειρίζεται η Euroclear Bank (“Σύστημα Euroclear”) και η Euroclear UK & Ireland Limited (“EUI”) στην 
περίπτωση κατόχων Παραστατικών Δικαιωμάτων CREST (“CDIs”) βασίζονται σε πληροφορίες που περιέχονται 
στην Περιγραφή Υπηρεσιών της ΕΒ, στο Έγγραφο Δικαιωμάτων των Συμμετεχόντων της ΕΒ και στο Διεθνές 
Εγχειρίδιο του CREST, αντίστοιχα. Και τα τρία έγγραφα διατέθηκαν για επιθεώρηση, με τον τρόπο που 
περιγράφεται στο Άρθρο 8 του Μέρους 1 της Εγκυκλίου αυτής ως περιγράφεται πιο κάτω. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, οι εκδόσεις των εγγράφων από τα οποία αντλούνται πληροφορίες που περιέχονται στην 
Εγκύκλιο αυτή είναι τα τελευταία δημοσιευμένα έγγραφα κατά την Τελευταία Δυνατή Ημερομηνία. 

Οι μέτοχοι που σκοπεύουν να διατηρήσουν τα συμφέροντα τους στις Μετοχές Μετάβασης μέσω του Συστήματος 
της Euroclear ή CREST θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά την Οδηγία Μετάβασης της ΕΒ, την Περιγραφή 
Υπηρεσιών της ΕΒ, το Έγγραφο Δικαιώματα των Συμμετεχόντων της ΕΒ και το Διεθνές Εγχειρίδιο του CREST 
(συμπεριλαμβανομένων τυχόν ενημερωμένων εκδόσεών τους) στο βαθμό που δημοσιεύονται μετά την ημερομηνία 
της Εγκυκλίου αυτής, μαζί με τα επιπρόσθετα έγγραφα που είναι διαθέσιμα για επιθεώρηση, όπως ορίζεται στο 
Άρθρο 8 του Μέρους 1 της Εγκυκλίου αυτής, και θα πρέπει να εξετάσουν τα έγγραφα αυτά και να συμβουλευτούν 
τον χρηματιστή τους ή άλλο διαμεσολαβητή κατά τη λήψη των αποφάσεων τους σχετικά με τις Μετοχές Μετάβασης. 

Εάν ένας Κάτοχος ΠΔ επιθυμεί να συνεχίσει να κατέχει ΠΔ που θα αντιπροσωπεύουν Μετοχές μετά από τη 
Μετάβαση, δεν θα απαιτείται η λήψη καμίας ενέργειας από αυτόν τον Κάτοχο ΠΔ πριν από τη Μετάβαση (εκτός 
από τη ψηφοφορία αναφορικά με τα Ψηφίσματα, εάν επιθυμεί). 

Η Εταιρία δεν προβαίνει σε καμία σύσταση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι Μέτοχοι θα πρέπει να κατέχουν 
τα δικαιώματα τους στην Εταιρία πριν, κατά ή μετά από τη Μετάβαση (όπως ορίζεται πιο κάτω). Δεν πρέπει να 
βασίζεστε στο περιεχόμενο της Εγκυκλίου αυτής για τους σκοπούς λήψης οποιασδήποτε απόφασης σχετικά με το 
ζήτημα αυτό. 

Η ημερομηνία της Εγκυκλίου είναι η 13 Ιανουαρίου 2021.
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ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 

 

Χρονοδιάγραμμα ΕΓΣ 

 

Δημοσίευση της Εγκυκλίου αυτής και Ειδοποίηση ΕΓΣ   13 Ιανουαρίου 2021 

Τελευταία ώρα και ημερομηνία παραλαβής των Εγγράφων Διορισμού 

Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου / Εγγράφων Διορισμού Πληρεξουσίου 

Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ αναφορικά με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.  

 

 9:00 μ.μ. (Ώρα Κύπρου) / 

7:00 μ.μ. (Ώρα Ιρλανδίας) 

στις 3 Φεβρουαρίου 2021 

Ημερομηνία Αρχείου για σκοπούς της ΕΓΣ 9:00 μ.μ. (Ώρα Κύπρου) / 

7:00 μ.μ. (Ώρα Ιρλανδίας) 

στις 3 Φεβρουαρίου 2021 

Ώρα και ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης  11:00 π.μ. (Ώρα Κύπρου) / 

9:00 π.μ. (Ώρα Ιρλανδίας) 

στις 5 Φεβρουαρίου 2021 

 

Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα για τα Κύρια Βήματα Μετάβασης 

Οι περαιτέρω ημερομηνίες που αναφέρονται πιο κάτω, οι οποίες σχετίζονται με τη Μετάβαση, είναι 
ενδεικτικές μόνο, υπόκεινται σε αλλαγές και θα εξαρτηθούν, μεταξύ άλλων, από την ημερομηνία που θα 
ορίσει η Euronext Dublin ως Ημερομηνία Έναρξης (Live Date) σύμφωνα με τις διατάξεις του περί 
Μετάβασης Συμμετέχοντων Αξιών Νόμου του 2019 (“Νόμος περί Μετάβασης”). 

Η Εταιρία θα δώσει Ειδοποίηση των επιβεβαιωμένων ημερομηνιών, όταν είναι γνωστές, με ανακοίνωση 
μέσω μιας Υπηρεσίας Κανονιστικής Πληροφόρησης. Όλες οι ώρες που σχετίζονται με τη Μετάβαση σε 
αυτό το χρονοδιάγραμμα υπόκεινται σε επακόλουθη διευκρίνιση και ανακοίνωση. 

Εάν η Εταιρία δεν πληροί όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για να συμμετάσχει στη Μετάβαση, 
συμπεριλαμβανομένου ότι έδωσε τη συγκατάθεση στη Μετάβαση (που απαιτεί την προηγούμενη έγκριση 
των Ψηφισμάτων σχετικών με τη Μετάβαση από τους Μετόχους), όλες οι Μετοχές δεν θα είναι πλέον 
επιλέξιμες για διακανονισμό στο Σύστημα CREST, ούτε θα είναι επιλέξιμες για διακανονισμό από την 
Euroclear Bank. Σύμφωνα με τον Οδηγό Μετάβασης της ΕΒ, η EUI θα παύσει να παρέχει υπηρεσίες Εκδότη 
ΚΑΤ αναφορικά με μη επιλέξιμες αξίες και θα αναστείλει και θα αφαιρέσει μη επιλέξιμες αξίες από το 
Σύστημα CREST, με το πέρας των εργασιών την Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021 και οι εν λόγω μη επιλέξιμες 
αξίες θα τιτλοποιηθούν εκ νέου (rematerialised). Ελλείψει εναλλακτικού συστήματος ηλεκτρονικού 
διακανονισμού, αυτό αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά τις συναλλαγές και τη ρευστότητα σε Μετοχές και 
να θέσει σε κίνδυνο τη συνεχή εισαγωγή των Μετοχών προς διαπραγμάτευση και εισαγωγή στο 
Χρηματιστήριο του Λονδίνου, όπως αναφέρεται στο Τμήμα 2 του Μέρους 2 της Εγκυκλίου αυτής. 

Δεν αναμένεται ότι η Μετάβαση θα επηρεάσει άμεσα τους Κάτοχους ΠΔ που συνεχίζουν να κατέχουν τις 
Μετοχές τους ως Πραστατικά Δικαιώματα στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Αυτές οι Μετοχές δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο της Μετάβασης καθότι δεν τυγχάνουν διαπραγμάτευσης στο CREST και θα 
συνεχίσουν να τυγχάνουν διαπραγμάτευσης στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Κύπρου μετά τη Μετάβαση. 
Εάν ένας Κάτοχος ΠΔ επιθυμεί να συνεχίσει να κατέχει ΠΔ που αντιπροσωπεύουν Μετοχές μετά τη 
Μετάβαση, ο εν λόγω Κάτοχος ΠΔ δεν απαιτείται να λάβει καμιά ενέργεια πριν από τη Μετάβαση (εκτός 
από το να ψηφίσει αναφορικά με τα Ψηφίσματα, εάν επιθυμεί).  

Η EUI και η Euroclear Bank θα ανακοινώσουν το χρονοδιάγραμμα Μετάβασης (1) 
 

Φεβρουάριος / Μάρτιος 
2021 

Η Euronext Dublin θα ανακοινώσει την Ημερομηνία Έναρξης. 
 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Εταιρία δεν θα έχει κανέναν έλεγχο σχετικά με την 
επιλογή της Ημερομηνίας Έναρξης και του χρονοδιαγράμματος για την 
επακόλουθη Μετάβαση.  
 

Πριν από την Παρασκευή 
12 Μαρτίου 2021 

Αναμενόμενη τελευταία ώρα και ημερομηνία που οι Μέτοχοι που κατέχουν τις 
Μετοχές τους σε μη τιτλοποιήμένη μορφή (άυλη) και οι οποίοι δεν θέλουν τις 
Μετοχές τους να υπόκεινται σε Μετάβαση, θα μπορούν να αποσύρουν τις σχετικές 
Μετοχές από το Σύστημα CREST και να τις κατέχουν σε τιτλοποιήμένη μορφή 
(δηλαδή σε έντυπη μορφή).  
 
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να κατέχουν τις Μετοχές τους σε τιτλοποιήμένη μορφή 
(δηλαδή σε έντυπη μορφή) πριν από την έναρξη ισχύος της Μετάβασης, θα 

Εκτός εάν κοινοποιηθεί 
διαφορετικά μέχρι τις 

2.00 π.μ. (Ώρα Κύπρου) / 
12.00 το μεσημέρι (Ώρα 
Ιρλανδίας) την Πέμπτη, 

11 Μαρτίου 2021 το 
αργότερο (η “Τελευταία 
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πρέπει να προβούν σε διευθετήσεις με τον χρηματιστή ή τον θεματοφύλακά τους 
σε εύθετο χρόνο, ώστε να δώσουν αρκετό χρόνο στον χρηματιστή ή στον 
θεματοφύλακά τους για να αποσύρει τις Μετοχές τους από το Σύστημα CREST 
πριν από την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται πιο πάνω όσον αφορά τις εν 
λόγω αναλήψεις από το CREST.  
 

Ημερομηνία 
Απόσυρσης”) 

Αναμενόμενη τελευταία ώρα και ημερομηνία που οι Μέτοχοι που κατέχουν τις 
Μετοχές τους σε τιτλοποιήμένη μορφή (δηλαδή σε έντυπη μορφή) και που δεν 
επιθυμούν να καταθέσουν τις σχετικές Μετοχές στο Σύστημα CREST και θα τις 
κατέχουν σε μη τιτλοποιήμένη μορφή (άυλη), ώστε να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω 
Μετοχές θα υπόκεινται στη Μετάβαση.(2) 
 
Μέτοχοι που επιθυμούν όπως κατέχουν τις Μετοχές του σε μη τιτλοποιήμένη 
(δηλαδή σε άυλη) μορφή πριν τη Μετάβαση θα πρέπει να κάνουν διευθετήσεις με 
τους χρηματιστές τους ή θεματοφύλακες εγκαίρως ώστε να μπορέσουν οι 
τελευταίου να καταθέσουν τις Μετοχές στο CREST πριν την ημέρα και ώρα που 
προνοείται από το CREST για αυτές τις καταθέσεις 

Αναμένεται να είναι 
τουλάχιστον δύο (2) 

εργάσιμες ημέρες πριν 
από την Ημερομηνία 

Έναρξης 
 

Αναμενόμενη τελευταία ώρας που οι κάτοχοι Μετοχών μπορούν να μεταβιβάσουν 
τις Μετοχές τους από τον λογαριασμό τους που κατέχουν με την EUI σε 
λογαριασμό στην Euroclear Bank στον οποίο θα κατέχονται οι Μετοχές υπό την 
επίβλεψη της υπηρεσίας Κεντρικού Αποθετηρίου (ΚΑΤ) επενδυτών της Euroclear 
Bank μέχρι τη Μετάβαση. Οι υπηρεσίες που περιγράφονται στην Περιγραφή 
Υπηρεσιών της ΕΒ ωστόσο θα ισχύουν μόνο από την Ημερομηνία Έναρξης. 
 

Οποιαδήποτε στιγμή 
πριν και μέχρι το κλείσιμο 

των εργασιών την 
Παρασκευή, 12 Μαρτίου 

2021 

Τελευταία ημερομηνία για παραχωρήσεις απευθείας στα μέλη του CREST. Παρασκευή, 12 Μαρτίου 
2021 

Η ημερομηνία κατά την οποία η EUI θα σταματήσει τον διακανονισμό συναλλαγών 
σε Ιρλανδικούς Τίτλους σύμφωνα με τους Ιρλανδικούς Κανονισμούς CREST.  

8.00 μ.μ. (Ώρα Κύπρου) / 
6.00 μ.μ. (Ώρα Ιρλανδίας) 

την Παρασκευή, 12 
Μαρτίου 2021 

Ημερομηνία Αρχείου της Μετάβασης.  
 

9.00 μ.μ. (Ώρα Κύπρου) / 
7.00 μ.μ. (Ώρα Ιρλανδίας) 

την Παρασκευή, 12 
Μαρτίου 2021  

Ημερομηνία Έναρξης.  Αναμένεται πως θα είναι 
η Δευτέρα, 15 Μαρτίου 

2021 

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου 
από, και συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας αυτής, θα διευθετηθούν σε 
μορφή CDIs μέσω του CREST.(3) 
 

Ημερομηνία Έναρξης -2 
 

Όλες οι Συμμετέχουσες Μετοχές της Εταιρίας κατά την Ημερομηνία Αρχείου της 
Μετάβασης που θα ενεργοποιηθούν ως CDIs στο CREST.(4) 

Έναρξη 
διαπραγμάτευσης κατά 

την Ημερομηνία Έναρξης 

Τα μέλη του CREST που επιθυμούν να μεταφέρουν ολόκληρο ή μέρος της 
συμμετοχής τους σε CDIs σε έναν Συμμετέχοντα στην EB θα μπορούν να το 
πράξουν μέσω διασυνοριακής δωρεάν παράδοσης. 

Από τον χρόνο έναρξης 
εργασιών κατά την 

Ημερομηνία Έναρξης 
 

Λήξη της Απόφασης του EUI για προσωρινή άδεια διαπραγμάτευσης σύμφωνα 
με την Απόφαση 2020/1766.(5) 

30 Ιουνίου 2021 
 

 
Σημειώσεις:  
 
(1) Οι ημερομηνίες που καθορίζονται σε αυτόν τον πίνακα είναι ενδεικτικές ημερομηνίες που η Εταιρία εύλογα 

αναμένει επί του παρόντος πως θα είναι η Ημερομηνία Έναρξης και η ημερομηνία Μετάβασης κατά την 
οποία οι Μετοχές θα ενεργοποιηθούν ως CDIs στο Σύστημα CREST. Η πραγματική Ημερομηνία Έναρξης 
θα καθοριστεί από την Euronext Dublin σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Μετάβασης Νόμου και η EUI 
και/ή Euroclear Bank θα επιβεβαιώσει το χρονοδιάγραμμα των επακόλουθων βημάτων. Εάν η 
Ημερομηνία Έναρξης θα αλλάξει ή δεν θα είναι η αναμενόμενη, οι ημερομηνίες αναφορικά με τις άλλες 
ενέργειες θα αλλάξουν αναλόγως. 

(2) Κατά την Τελευταία Δυνατή Ημερομηνία, η αναμενόμενη τελευταία ώρα και ημερομηνία που οι Μέτοχοι 
που κατέχουν τις Μετοχές τους σε τιτλοποιήμένη μορφή μπορούν να καταθέσουν τις σχετικές Μετοχές 
στο σύστημα CREST και να τις διατηρήσουν σε μη τιτλοποιήμένη (δηλαδή άυλη) μορφή, ώστε να 
διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω Μετοχές υπόκεινται στη Μετάβαση, δεν είναι ακόμη διαθέσιμη αλλά αναμένεται 
να είναι αρκετές ημέρες πριν από την Ημερομηνία Έναρξης. Όπως ορίζει ο Οδηγός Μετάβασης της ΕΒ, 
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η διαδικασία για καταθέσεις μετοχών που πραγματοποιούνται στο Σύστημα CREST πριν από τη 
Μετάβαση θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της υπηρεσίας Ταχυμεταφοράς και Διανομή 
του CREST (CREST Courier και Sorting Service - "CCSS"), καθότι οι υφιστάμενες συμφωνίες της EUI με 
την TNT (που ανήκει στη FedEx) σχετικά με την CCSS αναμένεται να λήξουν τον Δεκέμβριο του 2020. Η 
EUI έχει υποδείξει ότι θα κοινοποιήσει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το πότε θα είναι η τελική 
προθεσμία για κατάθεση μετοχών στην EUI πριν από τη Μετάβαση. 

(3) Η EUI απαιτεί τη συγκατάθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για να συνεχίσει να προσφέρει 
διακανονισμό σε ευρώ μετά τις 29 Μαρτίου 2021. Λόγω του ότι δεν δόθηκε εγκαίρως αυτή η συγκατάθεση, 
η EUI ανακοίνωσε, στις 2 Δεκεμβρίου 2020, ότι δεν θα είναι σε θέση να πραγματοποιεί εκκαθάριση 
συναλλαγών σε Ευρώ υπό τις υφιστάμενες συνθήκες από τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021. Αυτό σημαίνει 
ότι, εκτός και αν εφαρμοστούν εναλλακτικές διευθετήσεις προηγουμένως, η τελική ημερομηνία για 
συναλλαγές σε Ευρώ θα είναι η 26 Μαρτίου 2021 και όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο 
Χρηματιστήριο του Λονδίνου θα εξοφληθούν μόνο σε στερλίνες ή σε δολάρια ΗΠΑ. Αυτό επομένως θα 
έχει αντίκτυπο στους κατόχους CDIs που επιθυμούν να λαμβάνουν μερίσματα σε Ευρώ. 

(4)  Όσον αφορά τις συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη, 11 Μαρτίου 2021 και την 
Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2021, αναμένεται ότι θα τύχουν διακανονισμού στο CDIs τη Δευτέρα, 15 Μαρτίου 
2021 και την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 αντίστοιχα. Ανατρέξτε στην ενότητα 3.5.9 του Οδηγού Μετάβασης 
της ΕΒ αναφορικά με συναλλαγές που δεν θα τύχουν διακανονισμού κατά τη λήξη εργασιών την 
Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021. 

(5)  Στις 25 Νοεμβρίου 2020, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδωσε την Απόφαση 202/1766, η οποία καθόρισε 
ότι οι νομικές και εποπτικές προδιαγραφές που αφορούν κεντρικά αποθετήρια μετοχών στο Ηνωμένο 
βασίλειο θα θεωρούνται αντίστοιχα με τις προδιαγραφές που προνοούνται στο CSDR για περίοδο 6 
μηνών από την 1 Ιανουαρίου 2021 μέχρι 30 Ιουνίου 2021. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τίτλων και Αγορών 
ανακοίνωσε στις 11 Δεκεμβρίου 2020 ότι δεν θα αναγνωρίζει την EUI ως Τρίτη χώρα CSD στη λήξη της 
μεταβατικής περιόδου του Brexit. 
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ΜΕΡΟΣ Ι 

Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (plc) 

(Εγγεγραμμένη στην Ιρλανδία με Αρ. 585903) 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  
 
Michael Heger 
Maksim Goldman 
Ιωάννης Ζωγραφάκης 
Sten Arne Berggren 
Lyn Mary Grobler 
Μαρία Φιλίππου 
Πόλα Χατζησωτηρίου 
Ευστράτιος-Γεώργιος Αράπογλου 
Πανίκος Νικολάου 
 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
Κάτια Σάντη 
Bradwell Limited (Assistant-Secretary) 
 
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
10 Earlsfort Terrace, 
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D02 T380 
 

Επιστολή του Προέδρου προς τους Μετόχους 

13 Ιανουαρίου 2021 

Αγαπητοί Μέτοχοι 

Αντικατάσταση του CREST με το σύστημα Euroclear Bank για τον ηλεκτρονικό διακανονισμό των 
συναλλαγών των Μετοχών της BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC 

Τροποποίηση Καταστατικού 

Ειδοποίηση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC η οποία θα λάβει 
χώρα στην Οδό Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος στις 5 Φεβρουαρίου 

2021 στις 11:00 π.μ. (Ώρα Κύπρου) / 9:00 π.μ. (Ώρα Ιρλανδίας) 

1. Εισαγωγή  

Ο σκοπός της Εγκυκλίου αυτής είναι να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας (“ΕΓΣ”) 
προκειμένου να ζητηθεί έγκριση των μετόχων για συγκεκριμένα ψηφίσματα τα οποία είναι απαραίτητα για 
να διασφαλιστεί ότι οι Μετοχές της Εταιρίας που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου μπορούν 
να συνεχίσουν να τυγχάνουν ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και να 
παραμένουν επιλέξιμες για τη συνεχιζόμενη τους διαπραγμάτευση και εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του 
Λονδίνου. Εάν τα ψηφίσματα αυτά εγκριθούν, θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στις συμμετοχές που κατέχουν σε 
μη τιτλοποιήμένη μορφή (δηλαδή άυλη / μη έντυπη) μορφή στο CREST. Δεν θα υπάρξει άμεσος αντίκτυπος 
στις συμμετοχές που κατέχονται σε μη τιτλοποιήμένη μορφή. Δεν αναμένεται ότι οι Μετοχές που είναι 
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου που αντιπροσωπεύουν τα ΠΔ θα επηρεαστούν από τη 
Μετάβαση.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει ότι η συνεχής διαθεσιμότητα και η εισαγωγή των Μετοχών στο 
Χρηματιστήριο του Λονδίνου είναι σημαντικά για να καταστεί δυνατή η συνεχής ρευστότητα των Μετοχών 
της Εταιρίας, και ως εκ τούτου η έγκριση των Ψηφισμάτων που αναφέρονται ορίζεται στην Πρόσκληση ΕΓΣ 
που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας Εγκυκλίου, είναι ζωτικής σημασίας για τα συμφέροντα 
της Εταιρίας και των Μετόχων της στο σύνολό της. Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους και τους 
Κάτοχους ΠΔ να εξετάσουν το περιεχόμενο της Εγκυκλίου αυτής στο σύνολο της και να εξετάσουν τη 
σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου να ψηφίσει υπέρ των προτεινόμενων ψηφισμάτων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 12 πιο κάτω. 
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2. Ιστορικό της προτεινόμενης μετάβασης των τίτλων στο σύστημα διακανονισμού συναλλαγών της 
Euroclear Bank 

Είναι προϋπόθεση για τη συνέχιση της εισαγωγής και διαπραγμάτευσης των Μετοχών στο Χρηματιστήριο 
του Λονδίνου, να υπάρχουν ικανοποιητικές διαδικασίες για την εκκαθάριση και διακανονισμό των 
διαπραγματεύσεων σε αυτό, περιλαμβανομένης και της δυνατότητας των Μετοχών να εξοφλούνται 
ηλεκτρονικά. 

Για τον ηλεκτρονικό διακανονισμό μιας διαπραγμάτευσης Μετοχών, οι Μετοχές πρέπει να είναι σε μη 
τιτλοποιήμένη (δηλαδή άυλη / μη έντυπη) μορφή. Περίπου το 60,13% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου 
της Εταιρίας είναι εισηγμένο στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και κατέχεται σε μη τιτλοποιήμένη μορφή στο 
CREST. Αυτές οι μη τιτλοποιήμένες μετοχές (οι “Συμμετέχοντες Αξίες” όπως καθορίζονται στο Μέρος 9 
αυτής της Εγκυκλίου) δεν αντιπροσωπεύονται από οποιαδήποτε πιστοποιητικά μετοχών και δεν χρειάζεται 
να μεταβιβαστούν μέσω της εκτέλεσης γραπτού εντύπου μεταβίβασης μετοχών. Αντίθετα, επί του παρόντος 
μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του χειριστή που εκδόθηκαν σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο 
του 1990 (Μη Τιτλοποιήμένες Μετοχές) Κανονισμούς του 1996 (όπως τροποποιήθηκαν) της Ιρλανδίας (οι 
“Ιρλανδικοί Κανονισμοί CREST”) μέσω του Συστήματος CREST που είναι το σύστημα διακανονισμού 
μετοχών με έδρα το Λονδίνο (το “Σύστημα CREST”) το οποίο τυγχάνει διαχείρισης από την Euroclear UK 
& Ireland Limited (η “EUI”).  

Κατά την Τελευταία Δυνατή Ημερομηνία, περίπου το 39.87% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της 
Εταιρίας είναι εισηγμένο στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και κατέχεται από το Αποθετήριο (εκ μέρους 
των Κατόχων ΠΔ) σε τιτλοποιήμένη μορφή. Κάθε ΠΔ αντιπροσωπεύει δικαίωμα σε μία Μετοχή εισηγμένη 
στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου μέσω του Συστήματος Άυλων Τίτλων (“DSS”). Η Μετάβαση δεν θα έχει 
κανένα άμεσο αντίκτυπο στο Αποθετήριο ή στους Κατόχους ΠΔ καθότι τα ΠΔ κατέχονται από το Αποθετήριο 
(εκ μέρους των Κατόχων ΠΔ) σε τιτλοποιήμένη μορφή.  

Η ρύθμιση κεντρικών αποθετηρίων τίτλων (central securities depositories - “ΚΑΤ”) τα οποία λειτουργούν τα 
συστήματα δικανονισμού, είναι εναρμονισμένη σε ολόκληρη την ΕΕ σύμφωνα με τον περί Κεντρικών 
Αποθετηρίων Τίτλων Κανονισμό (Κανονισμός (ΕΕ) Αρ. 909/2014) (“CDSR”). Ως αποτέλεσμα της 
απόσυρσης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (το “Brexit”), με ισχύ από το τέλος της μεταβατικής 
περιόδου του Brexit στις 31 Δεκεμβρίου 2020, η EUI δεν υπόκειται πλέον στο δίκαιο της ΕΕ. Στις 25 
Νοεμβρίου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε την Εκτελεστική Απόφαση 2020/1766, η οποία καθόρισε 
ότι οι νομικές και εποπτικές ρυθμίσεις που διέπουν τα ΚΑΤ που είναι εγκατεστημένα στο Ηνωμένο Βασίλειο 
θα θεωρούνται ισοδύναμες με τις απαιτήσεις που ορίζει ο CDSR για περίοδο έξι μηνών από 1η Ιανουαρίου 
2021 έως 30 Ιουνίου 2021. Η ESMA ανακοίνωσε στις 11 Δεκεμβρίου 2020 ότι θα αναγνωρίσει την EUI ως 
ΚΑΤ τρίτης χώρας σύμφωνα με το Άρθρο 25 του CDSR κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου Brexit. 

Τον Δεκέμβριο του 2018, η Euronext Dublin ανακοίνωσε ότι, βάσει της ανάλυσης που είχε πραγματοποιήσει 
ανάμεσα σε τέσσερις πιθανές επιλογές ΚΑΤ για σκοπούς διακανονισμού συναλαγών σε Ιρλανδικούς τίτλους 
μετά από το Brexit, επέλεξε το σύστημα ΚΑΤ που τυγχάνει διαχείρισης από την Euroclear Bank SA/NV, ένα 
διεθνές ΚΑΤ που έχει συσταθεί στο Βέλγιο (η “Euroclear Bank”) (το “Σύστημα Euroclear”), εις 
αντικατάσταση του Συστήματος CREST ως το ΚΑΤ που θα χρησιμοποιηθεί μακροπρόθεσμα για τον 
διακανονισμό ηλεκτρονικών συναλλαγών Ιρλανδικών τίτλων (η “Αγορά Μετάβασης”). Κατά την ημερομηνία 
της Εγκυκλίου αυτής, δεν υπήρχε οποιοδήποτε εναλλακτικό σύστημα διακανονισμού Τίτλων το οποίο ήταν 
εξουσιοδοτημένο να παρέχει υπηρεσίες διακανονισμού αναφορικά με Ιρλανδικούς τίτλους και το οποίο να 
συναλλάσσεται ενεργά στην αγορά με Ιρλανδούς συμμετέχοντες για να διευκολύνει τη μετάβαση των 
Ιρλανδικών τίτλων στο σύστημα διακανονισμού του. Ως αποτέλεσμα, δεν αναμένεται ότι θα είναι διαθέσιμο 
ένα εναλλακτικό σύστημα διακανονισμού τίτλων για τον ηλεκτρονικό διακανονισμό συναλλαγών των 
Μετοχών της Εταιρίας κατά ή πριν από τις 30 Ιουνίου 2021. Ως εκ τούτου, προτείνεται η Μετάβαση των εν 
λόγω Μετοχών που κατέχονται σε μη τιτλοποιήμένη μορφή σε καθορισμένη Ημερομηνία Έναρξης από το 
Σύστημα CREST στο Σύστημα Euroclear Bank ώστε να διασφαλιστεί η συνεχιζόμενη εισαγωγή και 
διαπραγμάτευση των Μετοχών στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου. 

Για να διευκολυνθεί μια κοινή διαδικασία μετάβασης από το Σύστημα CREST σε ένα εναλλακτικό ΚΑΤ το 
οποίο είναι εξουσιοδοτημένο για τους σκοπούς του CDSR για όλες τις Ιρλανδικές εισηγμένες εταιρίες οι 
μετοχές των οποίων, επί του παρόντος κατέχονται και τυγχάνουν διακανονισμού μέσω του Συστήματος 
CREST, το Oireachtas (το “Ιρλανδικό Κοινοβούλιο”) υιοθέτησε τον Νόμο περί Μετάβασης. Για συμμετοχή 
στη διαδικασία Μετάβασης σύμφωνα με τον Νόμο περί Μετάβασης, οι επιλέξιμες εταιρίες πρέπει, μεταξύ 
άλλων απαιτήσεων, να εγκρίνουν ορισμένα ψηφίσματα μετόχων πριν από τις 24 Φεβρουαρίου 2021 σε 
γενική συνέλευση των μετόχων τους. 

Καθώς είναι απαραίτητο για την Εταιρία ο ηλεκτρονικός διακανονισμός των συναλλαγών των Μετοχών της 
να μπορεί να συνεχίσει ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής συμμόρφωση με τις προδιαγραφές των 
ηλεκτρονικών συναλλαγών μετοχών στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο σκοπός της ΕΓΣ είναι να εξετάσει 
και εάν το θεωρήσει κατάλληλο, να εγκρίνει ένα αριθμό ψηφισμάτων (τα “Ψηφίσματα για τη Μετάβαση”) 
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που προορίζονται να διευκολύνουν τη Μετάβαση των Τίτλων της Εταιρίας που Συμμετέχουν από το 
Σύστημα CREST στο σύστημα Euroclear Bank με τον τρόπο που περιγράφεται στην Εγκύκλιο αυτή (η 
“Μετάβαση”) και να διενεργηθούν ορισμένες άλλες αλλαγές στο Καταστατικό της Εταιρίας.  

Με την επιφύλαξη της έγκρισης των Ψηφισμάτων για τη Μετάβαση από την απαιτούμενη πλειοψηφία 
Μετόχων στην ΕΓΣ, ο σκοπός είναι η Μετάβαση να λάβει χώρα ως μέρος της Μετάβασης Αγοράς, η οποία 
αναμένεται να λάβει χώρα στα μέσα Μαρτίου 2021. Μόνο εκείνες οι Μετοχές που είναι Συμμετέχοντες Αξίες 
(δηλαδή Μετοχές που κατέχονται σε μη τιτλοποιήμένη μορφή μέσω του Συστήματος CREST, οι οποίες, για 
την αποφυγή αμφιβολιών, δεν περιλαμβάνουν Μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου που 
αντιπροσωπεύουν τα ΠΔ) κατά την καθορισμένη Ημερομηνία Αρχείου της Μετάβασης θα υπόκεινται στη 
Μετάβαση. Μετοχές που κατέχονται σε τιτλοποιήμένη (δηλαδή έντυπη) μορφή κατά την Ημερομηνία 
Αρχείου της Μετάβασης δεν θα υπόκεινται στη Μετάβαση κα θα μπορούν να συνεχίσουν να κατέχονται σε 
τιτλοποιήμένη (δηλαδή έντυπη) μορφή, κατ’ επιλογή του Μετόχου. Οι Μέτοχοι που κατέχουν τις Μετοχές 
τους σε τιτλοποιήμένη (δηλαδή έντυπη) μορφή κατά την Ημερομηνία Αρχείου της Μετάβασης θα 
δικαιούνται, κατά τη δική τους διακριτική ευχέρεια, να καταθέσουν τις Μετοχές τους στο Σύστημα της 
Euroclear Bank μετά από τη Μετάβαση, με την επιφύλαξη της τήρησης των διαδικασιών κατάθεσης της 
Euroclear Bank.  

Εάν τα Ψηφίσματα δεν εγκριθούν, και η Εταιρία δεν συμμετάσχει στη Μετάβαση, όλες οι 
Συμμετέχοντες Αξίες της Εταιρίας θα είναι αναγκαίο να μετατραπούν εκ νέου (re-materialised) σε 
τιτλοποιήμένη (δηλαδή έντυπη) μορφή όταν το CREST παύσειν να παρέχει υπηρεσίες 
διακανονισμού αναφορικά με τις Μετοχές της Εταιρίας και οι Μέτοχοι και άλλοι επενδυτές δεν θα 
μπορούν πλέον να προβαίνουν σε ηλεκτρονικό διακανονισμό συναλλαγών με μετοχές στο 
Χρηματιστήριο του Λονδίνου. Αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει ουσιαστικά και αρνητικά τις 
συναλλαγές και τη ρευστότητα σε μετοχές, καθότι θα είχε ως αποτέλεσμα σημαντικές καθυστερήσεις 
για τους Μετόχους και τους επενδυτές που επιθυμούν να πουλήσουν ή να αποκτήσουν Μετοχές 
στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου. Θα έθετε επίσης σε κίνδυνο τη συνεχιζόμενη εισαγωγή σε 
διαπραγμάτευση και εισαγωγή των Μετοχών στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου καθότι η μη ύπαρξη 
ηλεκτρονικού διακανονισμού Μετοχών θα σημαίνει ότι η Εταιρία θα παύσει να πληροί τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας για εισαγωγή σε διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο αυτό. Η Εταιρία πιστεύει ότι η 
μη συμμετοχή στη Μετάβαση θα είχε σημαντική αρνητική επίδραση στη ρευστότητα και θα 
μπορούσε να έχει σημαντική αρνητική επίδραση στην αγοραία αξία των μετοχών και των ΠΔ καθώς 
και στη σχετική ελκυστικότητα των Μετοχών και των ΠΔ για τους επενδυτές. Τα ΠΔ δεν υπόκεινται 
στη Μετάβαση. 

Οι Μέτοχοι ενημερώνονται ότι, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Μετάβασης Νόμου, η απαρτία για την 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα είναι τουλάχιστον τρία (3) άτομα που κατέχουν ή που αντιπροσωπεύουν 
μέσω πληρεξούσιου αντιπροσώπου τουλάχιστον το ένα τρίτο της ονομαστικής αξίας των εκδομένων 
Μετοχών της Εταιρίας. Δεδομένου ότι αυτός ο αριθμός είναι σημαντικά μεγαλύτερος από τη συνηθισμένη 
απαρτία για μια γενική συνέλευση σύμφωνα με το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί όλους τους 
Μετόχους και τους Κάτοχους ΠΔ να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση υποβάλλοντας 
Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου / Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για 
Κατόχους ΠΔ. 

3. Βασικές πτυχές της προτεινόμενης μετάβασης των τίτλων στο σύστημα διακανονισμού της 
Euroclear Bank 

Ως αποτέλεσμα της Μετάβασης, όλες οι Συμμετέχοντες Αξίες (δηλαδή όλες οι μη τιτλοποιήμένες Μετοχές 
που κατέχονται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Συστήματος CREST) κατά την Ημερομηνία Αρχείου της 
Μετάβασης (οι “Μετοχές Μετάβασης”) θα μεταφερθούν από το Σύστημα CREST στο Σύστημα Euroclear 
Bank. Το Σύστημα Euroclear Bank είναι δομημένο ως “διαμεσολαβητικό” ή “έμμεσο” σύστημα 
διακανονισμού. Ως αποτέλεσμα, μετά από τη Μετάβαση, ο νόμιμος τίτλος σε όλες τις Μετοχές που είναι 
εισηγμένες στο Σύστημα Euroclear θα κατέχονται από έναν μοναδικό εντολοδόχο μέτοχο, την Euroclear 
Nominees Limited (η “Euroclear Nominees”), με την επιφύλαξη των κανόνων και διαδικασιών του 
Συστήματος της Euroclear Bank. H Euroclear Nominees θα καταγραφεί στο Μητρώο Μελών της Εταιρίας 
ως ο κάτοχος όλων των Μετοχών που είναι εκάστοτε εισηγμένες στο Σύστημα της Euroclear Bank και αντί 
αυτού η συναλλαγή με τους τίτλους αυτούς θα φαίνεται ως αλλαγή στο σύστημα εγγραφής της Euroclear 
Bank, όπως αναφέρεται λεπτομερώς στο Μέρος 5 της Εγκυκλίου αυτής. Αυτή η δομή είναι παρόμοια με 
δομές άλλων διαμεσολαβητικών συστημάτων διακανονισμού που λειτουργούν διεθνώς, περιλαμβανομένων 
των ΗΠΑ και άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σύμφωνα με το Σύστημα της Euroclear Bank, σύμφωνα με το Βασιλικό Διάταγμα Αρ. 62 τα Δικαιώματα 
Βελγικού Δικαίου που αντιπροσωπεύουν τις Μετοχές που είναι εισηγμένες στο Σύστημα της Euroclear Bank 
θα παραχωρηθούν αυτόματα στους συμμετέχοντες στο Σύστημα Euroclear Bank (οι “Συμμετέχοντες στην 
ΕΒ”). Τα Δικαιώματα Βελγικού Δικαίου θα δίνουν δικαίωμα στους Συμμετέχοντες στην ΕΒ να εξασκήσουν 
έμμεσα ορισμένα δικαιώματα που σχετίζονται με τις Μετοχές σύμφωνα με τους όρους της Περιγραφής 
Υπηρεσιών της ΕΒ και το Βελγικό δίκαιο. Υφιστάμενοι μέτοχοι που δικαιούνται να γίνουν Συμμετέχοντες 
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στην ΕΒ θα είναι σε θέση να κατέχουν τα Δικαιώματα Βελγικού Δικαίου άμεσα. Υφιστάμενοι Μέτοχοι που 
δεν δικαιούνται να γίνουν Συμμετέχοντες στην ΕΒ αλλά που επιθυμούν οι Μετοχές να είναι εισηγμένες στο 
Σύστημα Euroclear Bank είτε θα πρέπει να προβούν σε διευθετήσεις με έναν υφιστάμενο Συμμετέχοντα 
στην EB για την κατοχή των Δικαιωμάτων Βελγικού Δικαίου ως θεματοφύλακας εκ μέρους τους, ή να κατέχει 
τις Μετοχές τους μέσω CDIs, όπως περιγράφεται πιο κάτω (στην περίπτωση αυτή η CIN (Belgium) Limited 
(ο “Εντολοδόχος του CREST”) θα ενεργεί ως Συμμετέχοντας στην EB). Περαιτέρω πληροφορίες για τα 
Δικαιώματα Βελγικού Δικαίου αναφέρονται στο Μέρος 5 της Εγκυκλίου αυτής.  

Κατά τη Μετάβαση, θα εκδοθούν Παραστατικά Δικαιώματα CREST (“CDIs”) αναφορικά με όλες τις Μετοχές 
Μετάβασης προς τα μέλη του CREST που είναι εγγεγραμμένα ως κάτοχοι των εν λόγω Μετοχών κατά την 
Ημερομηνία Αρχείου της Μετάβασης. Κατά τη διάρκεια που οι υποκείμενες Μετοχές θα είναι εισηγμένες στο 
Σύστημα Euroclear, τα CDIs θα δίνουν δικαίωμα στα μέλη του CREST να εξασκήσουν έμμεσα ορισμένα 
δικαιώματα που σχετίζονται με τις Μετοχές, μέσω της διασύνδεσης του Συστήματος CREST, σύμφωνα με 
την Περιγραφή Υπηρεσιών της ΕΒ και το Διεθνές Εγχειρίδιο του CREST. Το Τμήμα 4(α) του Μέρους 3 και 
του Μέρους 6 της Εγκυκλίου αυτής περιέχει περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τα CDIs. Τα μέλη του 
CREST στα οποία εκδόθηκαν CDIs θα μπορούν είτε να συνεχίσουν να κατέχουν μέσω CDIs ή, με την 
επιφύλαξη ότι θα είναι, θα αποκτήσουν ή θα έχουν σχέση θεματοφύλακα με ένα Συμμετέχοντα στην EB, θα 
μπορούν να τα κατέχουν μέσω των Δικαιωμάτων Βελγικού Δικαίου στο Σύστημα Euroclear Bank.  

Οι Μέτοχοι ενημερώνονται ότι ο τρόπος με τον οποίο οι Μετοχές κατέχονται στο Σύστημα Euroclear Bank 
και ο βαθμός στον οποίο μπορούν να εξασκηθούν τα δικαιώματα αναφορικά με τις Μετοχές αυτές, διαφέρει 
από τον τρόπο με τον οποίο κατέχονται επί του παρόντος οι Μετοχές και με τον οποίο μπορούν επί του 
παρόντος να εξασκηθούν τα δικαιώματα στο Σύστημα CREST. Συγκεκριμένα, μια κύρια διαφορά μεταξύ 
του Συστήματος της Euroclear   Bank και του Συστήματος CREST είναι ότι το Σύστημα Euroclear Bank είναι 
ένα “διαμεσολαβητικό” ή “έμμεσο” σύστημα διακανονισμού, παρόμοιο με άλλα διαμεσολαβητικά συστήματα 
που λειτουργούν διεθνώς, σύμφωνα με το οποίο τα δικαιώματα των Συμμετεχόντων στην ΕΒ διέπονται από 
το Βελγικό δίκαιο. Για το διάστημα που οι τίτλοι παραμένουν στο Σύστημα Euroclear Bank, ο εντολοδόχος 
της Euroclear Bank, η Euroclear Nominees, θα καταγραφεί στο Μητρώο Μελών της Εταιρίας ως ο κάτοχος 
των σχετικών Μετοχών και ότι θα συναλλάσσεται τους τίτλους και θα καταγράφεται υπό τη μορφή αλλαγής 
στο σύστημα εγγραφής της Euroclear Bank. Συνιστάται στους μετόχους να εξετάσουν συγκεκριμένα το 
Μέρος 3 της Εγκυκλίου αυτής για περαιτέρω πληροφορίες όσον αφορά:  

(α) Το ιστορικό σχετικά με τη Μετάβαση, 

(β) πώς η Μετάβαση θα επηρεάσει τη μορφή μέσω της οποίας θα κατέχονται τα δικαιώματα στις Μετοχές 
και τον τρόπο με τον οποίο οι άμεσοι και έμμεσοι κάτοχοι θα εξασκούν δικαιώματα τα οποία είναι 
προσαρτημένα στις Μετοχές, 

(γ) το εύρος των διαθέσιμων υπηρεσιών μέσω του Συστήματος της Euroclear Bank,  

(δ) πώς οι υπηρεσίες οι οποίες θα είναι προσβάσiμες από μη πιστοποιημένους μετόχους μετά από τη 
Μετάβαση (οι οποίες θα παρέχονται μέσω του Συστήματος της Euroclear   Bank και μέσω του CREST 
αναφορικά με τα CDIs) διαφέρουν από εκείνες που επί του παρόντος παρέχονται μέσω του 
Συστήματος CREST,  

(ε) η εφαρμογή της Μετάβασης, και 

(στ) ορισμένα ρυθμιστικά θέματα, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων διατάξεων του νόμου σχετικά με τη 
Μετάβαση. 

Μέτοχοι που επί του παρόντος κατέχουν δικαιώματα σε Μετοχές μέσω θεματοφύλακα, χρηματιστή ή άλλου 
εντολοδόχου θα πρέπει να συμβουλευθούν τον εν λόγω θεματοφύλακα, χρηματιστή ή εντολοδόχο για να 
καθορίσουν την επίδραση της Μετάβασης στα δικαιώματα τους και τον τρόπο με τον οποίο προτίθενται να 
κατέχουν τα δικαιώματα αυτά μετά από τη Μετάβαση. 

Ούτε η Μετάβαση, ούτε οι προτεινόμενες αλλαγές στο Καταστατικό, αναμένεται να επηρεάσουν τις 
τρέχουσες επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρίας. Η Εταιρία θα παραμείνει συσταθείσα στην Ιρλανδία 
και θα έχει έδρα και θα είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου, για όλους τους φορολογικούς σκοπούς. Η φύση 
και το μέρος που θα είναι εισηγμένες οι μετοχές της Εταιρίας δεν θα αλλάξει σε σχέση με τη Μετάβαση. Η 
Εταιρία δεν αναμένει ότι η Μετάβαση θα έχει ως αποτέλεσμα οποιαδήποτε αλλαγή στην επιλεξιμότητα της 
Εταιρίας για οποιουσδήποτε δείκτες από την ημερομηνία της Εγκυκλίου αυτής. Περαιτέρω, τα ISIN που 
σχετίζονται με τις Μετοχές δεν θα αλλάξουν. 
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4. Προτεινόμενες τροποποιήσεις στο Καταστατικό  

Όπως σημειώνεται στην παράγραφο 2 πιο πάνω, θα απαιτούνται ορισμένες τροποποιήσεις στο 
Καταστατικό σε σχέση με τη Μετάβαση. Αυτές περιλαμβάνουν τροποποιήσεις που θα επιτρέπουν στην 
Εταιρία να πληροί τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για την εισαγωγή των Μετοχών στο Σύστημα Euroclear 
Bank καθώς και ορισμένες αλλαγές που αποσκοπούν στη διευκόλυνσης της συνεχιζόμενης εξάσκησης 
ορισμένων δικαιωμάτων των μετόχων άμεσα έναντι της Εταιρίας μετά από τη Μετάβαση. Αυτές οι 
προτεινόμενες τροποποιήσεις εξηγούνται λεπτομερώς στο Τμήμα A του Μέρους 8 της Εγκυκλίου αυτής. 

Δεδομένου ότι η Εταιρία θα προτείνει ένα αριθμό τροποποιήσεων στο Καταστατικό της για να διευκολύνει 
τη Μετάβαση, η Εταιρία άδραξε της ευκαιρίας να προτείνει την εξέταση ενός αριθμού επιπρόσθετων 
τροποποιήσεων στο Καταστατικό της και, εφόσον θεωρηθεί κατάλληλο, την έγκριση τους από τους 
Μετόχους στην ΕΓΣ. Αυτές οι επιπρόσθετες τροποποιήσεις έχουν σκοπό να επικαιροποιηθεί ένας αριθμός 
Άρθρων ώστε να εφαρμοστεί η σύσταση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (“EBA”) που έλαβε η Εταιρία 
τον Ιούλιο του 2020. Η EBA σύστησε να τροποποιηθούν ορισμένες διατάξεις του Καταστατικού σχετικά με 
διανομές στις οποίες προβαίνει η Εταιρία σε μορφή άλλη από μετρητά και ίδια κεφάλαια. Η EBA σύστησε 
ότι, σύμφωνα με την ερμηνεία της όσον αφορά το Άρθρο 73 του Κανονισμού (ΕΕ) Αρ. 575/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013 (ο “CRR”) όπως αναφέρεται στην 
Έκθεση της ΕΒΑ με τίτλο ‘EBA Report On The Monitoring Of CET1 Instruments που εξέσωσε η EU 
Institutions — Δεύτερη Ενημέρωση ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2020,το Καταστατικό πρέπει να τροποποιηθεί 
ώστε να προβλέπει ότι απαιτείται η προηγούμενη συγκατάθεση της σχετικής Αρμόδιας Αρχής για διανομές 
στις οποίες προβαίνει η Εταιρία σε μορφή άλλη από μετρητά και ίδια κεφάλαια και ότι οι εν λόγω διανομές 
θα υπόκεινται στους όρους που αναφέρονται στο Άρθρο 73(2) του CRR. Καθότι αυτές οι επιπρόσθετες 
τροποποιήσεις δεν σχετίζονται με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για τη διευκόλυνση 
της Μετάβασης, προτείνονται για έγκριση από τους Μετόχους ως ξεχωριστό Ψήφισμα στην ΕΓΣ. Η 
υλοποίηση της Μετάβασης δεν υπόκειται στην έγκριση των εν λόγω επιπρόσθετων προτεινόμενων 
τροποποιήσεων από τους Μετόχους, που προτείνονται στο Ψήφισμα 2. 

5. Κάτοχοι ΠΔ 

Εάν ένας Κάτοχος ΠΔ επιθυμεί να συνεχίσει να κατέχει Παραστατικά Δικαιώματα που αντιπροσωπεύουν 
Μετοχές μετά από τη Μετάβαση, ο εν λόγω Κάτοχος ΠΔ δεν χρειάζεται να λάβει οποιαδήποτε δράση πριν 
από τη Μετάβαση (εκτός από το να ψηφίσει αναφορικά με τα Ψηφίσματα, εάν επιθυμεί).  

Δεν αναμένεται ότι η Μετάβαση θα επηρεάσει άμεσα τους Κατόχους ΠΔ που συνεχίζουν να κατέχουν τις 
Μετοχές τους ως Παραστατικά Δικαιώματα. Η Μετάβαση δεν θα επηρεάσει τη διαπραγμάτευση των 
Μετοχών που αντιπροσωπεύονται από τα ΠΔ στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Οι Μετοχές αυτές δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο της Μετάβασης δεν τυγχάνουν διακανονισμού στο CREST και θα συνεχίσουν να 
τυγχάνουν διακανονισμού DSS μετά από τη Μετάβαση.  

Oι Κάτοχοι ΠΔ θα πρέπει να σημειώσουν ότι, όπως και σήμερα, σε περίπτωση που Κάτοχος ΠΔ επιθυμεί 
τη διαπραγμάτευση Μετοχών που αντιπροσωπεύονται από τα CDIs στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου μετά 
από τη Μετάβαση, το Αποθετήριο και ο Κάτοχος των ΠΔ θα χρειαστεί να πραγματοποιήσουν την 
αποϋλοποίηση των εν λόγω Μετοχών πριν το διακανονισμό. Μετά από τη Μετάβαση, αναμένεται ότι θα 
αυξηθεί ο χρόνος για την αλλαγή των συναλλαγών ανάμεσα σε Μετοχές που αντιπροσωπεύονται από τα 
ΠΔ και Μετοχές που κατέχονται ως CDIs, λόγω των επιπρόσθετων βημάτων κατά τη διαδικασία 
αποϋλοποίησης όπως περιγράφονται στο Τμήμα 5 του Μέρους 3 της παρούσας Εγκυκλίου. Αυτό θα έχει 
επίπτωση στους Κατόχους ΠΔ στο βαθμό που θα επιλέξουν να εκκαθαρίσουν συναλλαγές σε Μετοχές που 
αντιπροσωπεύονται από CDIs στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.  

6. Ψηφίσματα που προτείνεται να εξεταστούν στην ΕΓΣ 

Ψήφισμα 1 – Συγκατάθεση των Μετόχων στη Μετάβαση  

Το Ψήφισμα 1 προτείνεται για ικανοποίηση της απαίτησης στα άρθρα 4, 5 και 8 του περί Μετάβασης Νόμου ότι οι 
Μέτοχοι της Εταιρίας θα εγκρίνουν Ψήφισμα (το οποίο αποκαλείται ως “ειδικό ψήφισμα” στον περί Μετάβασης 
Νόμο) ώστε να δοθεί έγκριση στην Εταιρία να δώσει τη συγκατάθεση της στη Μετάβαση, η οποία θα τεθεί σε ισχύ 
κατά την Ημερομηνία Έναρξης που ορίζεται σύμφωνα με τον περί Μετάβασης Νόμο. Σε αντίθεση με ένα ειδικό 
ψήφισμα που προβλέπεται στον περί Εταιρειών Νόμο, ο περί Μετάβασης Νόμος απαιτεί ότι αυτό το ειδικό ψήφισμα 
πρέπει να εγκριθεί σε γενική συνέλευση στην οποία παρίστανται τουλάχιστον τρία (3) πρόσωπα που κατέχουν ή 
που αντιπροσωπεύουν μέσω πληρεξούσιου αντιπροσώπου τουλάχιστον το ένα τρίτο της ονομαστικής αξίας των 
εκδομένων Μετοχών της Εταιρίας. Το Ψήφισμα 1 προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση από το 75% 
ή μεγαλύτερου ποσοστού ψήφων που θα τεθούν δεόντως, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω πληρεξούσιου 
αντιπροσώπου στην ΕΓΣ.  
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Εάν το Ψήφισμα 1 εγκριθεί, η συγκατάθεση της Εταιρίας στη Μετάβαση θα δοθεί, με την επιφύλαξη ότι θα 
προχωρήσει η μετάβαση ολόκληρης της αγοράς, εκτός και αν αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο (ή 
επιτροπή αυτού). Η όποια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή επιτροπής αυτού για να μην προχωρήσει η 
Μετάβαση θα δημοσιευτεί με ανακοίνωση μέσω μιας Υπηρεσίας Κανονιστικής Πληροφόρησης πριν από την 
Ημερομηνία Έναρξης. 

Ψήφισμα 2 – Έγκριση τροποποιήσεων στο Καταστατικό για την υλοποίηση των προτάσεων της EBA  

Το Ψήφισμα 2 προτείνεται ως ειδικό ψήφισμα για τους σκοπούς του περί Εταιρειών Νόμου καθότι επιδιώκει να 
τροποποιήσει το Καταστατικό ώστε να περιλαμβάνει ορισμένες διατάξεις που αντικατοπτρίζουν την σύσταση της 
EBA να τροποποιήσει το Καταστατικό της Εταιρίας. Ως ειδικό ψήφισμα, το Ψήφισμα 2 απαιτεί την έγκριση του 75% 
ή μεγαλύτερου ποσοστού ψήφων που θα τεθούν δεόντως στην ΕΓΣ, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω πληρεξούσιου 
αντιπροσώπου.  

Όπως σημειώνεται στην παράγραφο 4 πιο πάνω, λόγω του ότι η Εταιρία προτείνει ένα αριθμό τροποποιήσεων 
στο Καταστατικό της για να διευκολύνει τη Μετάβαση, η Εταιρία πήρε την ευκαιρία να προτείνει την εξέταση ενός 
αριθμού επιπρόσθετων τροποποιήσεων στο Καταστατικό και, εφόσον θεωρηθεί κατάλληλο, την έγκριση από τους 
Μετόχους στην ΕΓΣ των προτάσεων της EBA για την τροποποίηση του Καταστατικού.  

Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν σκοπό να διευκρινιστεί η διαδικασία που σύστησε η ΕΒΑ ότι θα πρέπει να 
ακολουθήσει η Εταιρία αναφορικά με τις διανομές στις οποίες προβαίνει η Εταιρία σε μορφή άλλη από μετρητά και 
Ίδια Κεφάλαια. Η EBA σύστησε ότι, σύμφωνα με την ερμηνεία της όσον αφορά το Άρθρο 73 του CRR όπως 
αναφέρεται στην Έκθεση της ΕΒΑ με τίτλο ‘EBA Report On The Monitoring Of CET1 Instruments που εξέσωσε η 
EU Institutions — Δεύτερη Ενημέρωση ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2020, το Καταστατικό θα πρέπει να αναθεωρηθεί 
ώστε να προβλέπει ότι απαιτείται η προηγούμενη συγκατάθεση της σχετικής Αρμόδιας Αρχής για διανομές από 
την Εταιρία σε μορφή άλλη από μετρητά και ίδια κεφάλαια και ότι οι εν λόγω διανομές θα υπόκεινται στους όρους 
που αναφέρονται στο Άρθρο 73(2) του CRR. 

Αντίγραφο του Καταστατικού στη μορφή με την οποία τροποποιήθηκε από το Ψήφισμα 2 (επισημαίνονται οι 
προτεινόμενες αλλαγές) είναι διαθέσιμο (και θα είναι διαθέσιμο μέχρι τη λήξη της ΕΓΣ) στην ιστοσελίδα της Εταιρίας 
(www.bankofcyprus.com), στο εγγεγραμμένο της γραφείο στη διεύθυνση Ten Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland 
και στην Οδό Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος και θα διατίθεται επίσης στην 
ΕΓΣ για τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά προηγουμένως, και κατά τη διάρκεια της ΕΓΣ. Σύμφωνα με τους ισχύοντες 
Κανονισμούς και τις κατευθυντήριες γραμμές για τη δημόσια υγεία σε ισχύ στην Κύπρο και στην Ιρλανδία σε σχέση 
με τον Κορονωϊό (COVID-19), παρακαλούμε τους Μετόχους να μην παρευρεθούν στα γραφεία της Εταιρίας αλλά 
αντί αυτού να ελέγξουν το Καταστατικό στην ιστοσελίδα της Εταιρίας.  

Καθότι οι τροποποιήσεις στο Καταστατικό που προτείνονται με το Ψήφισμα 2 δεν σχετίζονται με προτεινόμενες 
τροποποιήσεις οι οποίες είναι αναγκαίες για τη διευκόλυνση της Μετάβασης, προτείνονται για έγκριση από τους 
Μετόχους ως ξεχωριστό ειδικό ψήφισμα της ΕΓΣ. Οι τροποποιήσεις που προτείνονται για τη διευκόλυνση της 
Μετάβασης, θα προτείνονται ξεχωριστά στην ΕΓΣ στα Ψηφίσματα 3(α) και 3(β) όπως περιγράφεται πιο κάτω. 

Εάν εγκριθούν από τους Μετόχους, οι τροποποιήσεις που προτείνονται από το Ψήφισμα 2 θε τεθούν σε ισχύ από 
τη λήξη της ΕΓΣ. Η υλοποίηση της Μετάβασης δεν υπόκειται στην έγκριση του Ψηφίσματος 2 από τους Μετόχους.  

Ψηφίσματα 3(α) και 3(β) – Έγκριση και υιοθέτηση ενός Νέου Καταστατικού – Τροποποιήσεις ως 
αποτέλεσμα της Μετάβασης  

Τα Ψηφίσματα 3(α) και 3(β) προτείνονται ως ειδικά ψηφίσματα για τους σκοπούς του περί Εταιρειών Νόμου καθότι 
αναζητούν την έγκριση και την υιοθέτηση ενός νέου Καταστατικού για τη διευκόλυνση των νέων διευθετήσεων που 
απαιτούνται ως αποτέλεσμα της Μετάβασης και ώστε να ληφθούν υπόψη αλλαγές που εισήγε ο περί Μετάβασης 
Νόμος και οι αλλαγές που εισήξε ο Νόμος Brexit Omnibus. Ως ειδικά ψηφίσματα, τα Ψηφίσματα 3(α) και 3(β) 
απαιτούν την έγκριση του 75% ή μεγαλύτερου ποσοστού ψήφων που θα τεθούν δεόντως στην ΕΓΣ, είτε 
αυτοπροσώπως είτε μέσω πληρεξούσιου αντιπροσώπου.  

Λόγω του ότι οι Μέτοχοι θα έχουν την ευκαιρία να εγκρίνουν ή να απορρίψουν τις τροποποιήσεις στο Καταστατικό 
που προτείνονται στο Ψήφισμα 2, οι επιπρόσθετες τροποποιήσεις στο Καταστατικό που απαιτούνται για να 
διευκολύνουν τη Μετάβαση, προτείνονται υπό τη μορφή δύο εναλλακτικών ειδικών ψηφισμάτων, το Ψήφισμα 3(α) 
και το Ψήφισμα 3(β), καθένα από τα οποία υπόκειται στο αποτέλεσμα του Ψηφίσματος 2. Επιπρόσθετα, η 
υιοθέτηση των Ψηφισμάτων 3(α) και 3(β) θα υπόκεινται στην έγκριση του Ψηφίσματος 1. 

Το Ψήφισμα 3(α) προτείνει την υιοθέτηση ενός νέου Καταστατικού το οποίο θα περιλαμβάνει μαζί (i) τις 
προτεινόμενες τροποποιήσεις που πρέπει να εγκριθούν με το Ψήφισμα 2 και (ii) τις επιπρόσθετες τροποποιήσεις 
που απαιτούνται ώστε να εφαρμοστεί η Μετάβαση. Ως αποτέλεσμα, το Ψήφισμα 3(α) θα υπόκειται και θα τελεί υπό 
την αίρεση της έγκρισης του Ψηφίσματος 2 και της υιοθέτησης του από τους Μετόχους στην ΕΓΣ. Εάν δεν εγκριθεί 
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το Ψήφισμα 2 από την απαιτούμενη πλειοψηφία των Μετόχων στην ΕΓΣ, το Ψήφισμα 3(α) δεν θα μπορεί να 
εγκριθεί έγκυρα και δεν θα τεθεί σε ψηφοφορία από τους Μετόχους στην ΕΓΣ. 

Το Ψήφισμα 3(β) προτείνει την υιοθέτηση ενός νέου Καταστατικού το οποίο θα περιλαμβάνει μόνο εκείνες τις 
τροποποιήσεις που απαιτούνται ώστε να εφαρμοστεί η Μετάβαση. Ως αποτέλεσμα, το Ψήφισμα 3(β) θα υπόκεινται 
και θα τελεί υπό την αίρεση της μη έγκρισης του Ψηφίσματος 2 από τους Μετόχους στην ΕΓΣ. Εάν το Ψήφισμα 2 
εγκριθεί και υιοθετηθεί από την απαιτούμενη πλειοψηφία των Μετόχων στην ΕΓΣ, το Ψήφισμα 3(β) δεν θα μπορεί 
να εγκριθεί έγκυρα και δεν θα τεθεί σε ψηφοφορία από τους Μετόχους στην ΕΓΣ. 

Εκτός όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας σχετικά με το 
Ψήφισμα 2, οι τροποποιήσεις στο Καταστατικό που προτείνονται στο Ψήφισμα 3(α) και στο Ψήφισμα 3(β) είναι 
πανομοιότυπες. Λόγω του ότι μόνο ένα από τα Ψηφίσματα 3(α) ή 3(β) μπορεί να εγκριθεί στην ΕΓΣ (ανάλογα με 
το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας σχετικά με το Ψήφισμα 2), οι Μέτοχοι ενθαρρύνονται να ψηφίσουν υπέρ και των 
δύο Ψηφισμάτων 3(α) και 3(β) στην ΕΓΣ.  

Επεξήγηση των προτεινόμενων αλλαγών στο Καταστατικό ως αποτέλεσμα των Ψηφισμάτων 3(α) και 3(β) 
περιέχεται στο Μέρος Β του Μέρους 8 της Εγκυκλίου αυτής. Οι αλλαγές αυτές περιλαμβάνουν τροποποίηση του 
Καταστατικού ώστε οι Σύμβουλοι να είναι σε θέση να λάβουν όλα τα μέτρα τα οποία είναι αναγκαία για την 
υλοποίηση των διαδικασιών και των πράξεων που περιγράφονται στον Οδηγό Μετάβασης της ΕΒ 
συμπεριλαμβανομένου, όπου θεωρείται αναγκαίο ή επιθυμητό, τον διορισμό ενός αντιπροσώπου για να 
υλοποιήσει τη Μετάβαση εκ μέρους όλων των κατόχων των σχετικών Συμμετέχοντων Μετοχών με τον τρόπο που 
περιγράφεται στο Μέρος 8 στην Εγκύκλιο αυτή. Η Εταιρία προτείνει επίσης οι Σύμβουλοι να έχουν διακριτική 
ευχέρεια να εξασκήσουν τις εξουσίες τους σύμφωνα με το Καταστατικό για τη διευκόλυνση της εξάσκησης 
ορισμένων δικαιωμάτων εγγεγραμμένων Μετόχων (δηλαδή μελών) σε κατάλληλες περιστάσεις, οι οποίες οι οποίες 
θα μπορούσαν να εξασκηθούν διαφορετικά άμεσα ή έμμεσα από κατόχους Συμμετέχοντων Αξιών μετά από τη 
Μετάβαση. 

Αντίγραφο του Καταστατικού στη μορφή στην οποία τροποποιήθηκε από τα Ψηφίσματα 3(α) και 3(β) (οι 
προτεινόμενες αλλαγές σημειώνονται) είναι διαθέσιμο (και θα είναι διαθέσιμο μέχρι τη λήξη της ΕΓΣ) στην 
ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.bankofcyprus.com), στο εγγεγραμμένο της γραφείο και στα γραφεία στη διεύθυνση 
στην Οδό Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος και θα διατίθεται επίσης στην ΕΓΣ 
για τουλάχιστον δεΚΑΤέντε λεπτά προηγουμένως, και κατά τη διάρκεια της ΕΓΣ. Σύμφωνα με τους ισχύοντες 
Κανονισμούς και τις κατευθυντήριες γραμμές για τη δημόσια υγεία σε ισχύ στην Κύπρο και στην Ιρλανδία σε σχέση 
με τον Κορωνοϊό (COVID-19), παρακαλούμε τους Μετόχους να μην παρευρεθούν στα γραφεία της Εταιρίας αλλά 
αντί αυτού να ελέγξουν το Καταστατικό στην ιστοσελίδα της Εταιρίας. 

Ένα εκ των Ψηφισμάτων 3(α) και 3(β) θα προταθεί για έγκριση από το 75% ή μεγαλύτερο ποσοστό ψήφων που 
θα τεθούν δεόντως στην ΕΓΣ, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω πληρεξούσιου αντιπροσώπου. Η υιοθέτηση του 
Ψηφίσματος 3(α) ή 3(β) τελεί υπό την άιρεση της έγκρισης του Ψηφίσματος 2. Εάν το Καταστατικό εγκριθεί από 
τους Μετόχους στη μορφή με την οποία τροποποιήθηκε από το Ψήφισμα 3(α) ή από το Ψήφισμα 3(β) (ανάλογα 
με την περίπτωση) θε τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία που εγκρίθηκε το Ψήφισμα 3(α) ή το Ψήφισμα 3(β).  

Ψήφισμα 4 – Έγκριση και παροχή οδηγιών στους Συμβούλους για να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε 
να τεθεί σε ισχύ η Μετάβαση 

Το Ψήφισμα 4 προτείνεται ως ειδικό ψήφισμα για τους σκοπούς του περί Εταιρειών Νόμου, το οποίο απαιτεί 
έγκριση από το 75% ή περισσότερο των ψήφων που θα τεθούν δεόντως στη ΕΓΜ, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω 
πληρεξουσίου αντιπροσώπου. Καθότι η Μετάβαση αφορά τη λήψη ορισμένων διαδικαστικών βημάτων που δεν 
προβλέπονται ρητώς στον περί Μετάβασης Νόμο, συμπεριλαμβανομένης της έκδοση των CDIs όπως 
επεξηγήθηκε πιο λεπτομερώς στο Μέρος 3 της Εγκυκλίου, η Εταιρία ζητά την έγκριση των μετόχων υπό τη μορφή 
ειδικού ψηφίσματος ώστε να δοθεί ευελιξία στο Διοικητικό Συμβούλιο να υλοποιήσει τις διευθετήσεις αυτές. 
Αναμένεται ότι οποιεσδήποτε τέτοιες διευθετήσεις θα συνάδουν ουσιαστικά με τα μέτρα που λαμβάνουν όλοι οι 
Ιρλανδοί εισηγμένοι και συναλλασσόμενοι εκδότες που συμμετέχουν στην Αγορά Μετάβασης. Το Ψήφισμα 4 θα 
εξουσιοδοτεί και θα δίνει οδηγίες στην Εταιρία να λάβει οποιαδήποτε και όλα τα μέτρα τα οποία οι Σύμβουλοι, κατά 
την απόλυτη τους διακριτική ευχέρεια, θεωρούν αναγκαίες ή επιθυμητές για την υλοποίηση της Μετάβασης και/ή 
τα θέματα σε σχέση με τη Μετάβαση που αναφέρονται στην Εγκύκλιο αυτή, σύμφωνα με το Καταστατικό όπως 
τροποποιήθηκε από το Ψήφισμα 3(α) ή 3(β) (ανάλογα με την περίπτωση), συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών 
και των διεργασιών που περιγράφονται στον Οδηγό Μετάβασης της ΕΒ, όπως εκάστοτε τροποποιείται, και 
συμπεριλαμβανομένου του διορισμού οποιωνδήποτε αναγκαίων μερών για να ενεργήσουν ως αντιπρόσωποι των 
κατόχων των Μετοχών Μετάβασης ώστε να εφαρμοστεί η Μετάβαση και/ή τα θέματα σε σχέση με τη Μετάβαση 
που αναφέρονται στην Εγκύκλιο αυτή (συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών και των διεργασιών που 
περιγράφονται στον Οδηγό Μετάβασης της ΕΒ). Η υιοθέτηση του Ψηφίσματος 4 τελεί υπό την επιφύλαξη της 
έγκρισης του Ψηφίσματος 1. 
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7. Άλλες πληροφορίες στην Εγκύκλιο αυτή 

Πρέπει να διαβάσετε την Εγκύκλιο αυτή στο σύνολο της. Το Μέρος 2 της Εγκυκλίου αυτής περιέχει μια σειρά 
ερωτημάτων και απαντήσεων που ελπίζουμε να απαντούν σε ερωτήματα που μπορεί να έχετε σχετικά με τη 
Μετάβαση. Το 0 παρέχει περαιτέρω ιστορικό και πληροφορίες σχετικά με τη Μετάβαση καθώς και ορισμένες 
πληροφορίες που απαιτούνται για τους σκοπούς του Άρθρου 6(1) του περί Μετάβασης Νόμου. Το Μέρος 4 
παραθέτει μια συγκριτική περίληψη ορισμένων πτυχών αναφορικά με την προσφορά υπηρεσιών από την Euroclear 
Bank σε Συμμετέχοντες στην ΕΒ και την προσφορά υπηρεσιών EUI στους Κατόχους ΠΔ και στις δύο περιπτώσεις 
αναφορικά με τους Ιρλανδικούς τίτλους. Το Error! Reference source not found. της Εγκυκλίου αυτής περιέχει 
περαιτέρω πληροφορίες για Δικαιώματα Βελγικού Δικαίου σχετικά με κατοχή στο Σύστημα Euroclear και το Error! 
Reference source not found. παρέχει μια επισκόπηση των CDIs. Το Error! Reference source not found. της 
Εγκυκλίου αυτής περιέχει περιορισμένες πληροφορίες αναφορικά με τη φορολογική επίπτωση της Μετάβασης. Το 
Μέρος 8 περιέχει μία περιγραφή των προτεινόμενων αλλαγών στο Καταστατικό της Εταιρίας. Το Τμήμα Α του 
Μέρους 8 περιέχει μία περιγραφή των αλλαγών του Καταστατικού της Εταρείας που παρατίθενται στο Ψήφισμα 2, 
ώστε να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές που σύστησε η EBA στο Καταστατικό όπως επεξηγήθηκε στο Error! 
Reference source not found.. Το Τμήμα Β του Μέρους 8 περιέχει μία περιγραφή των τροποποιήσεων στο 
Καταστατικό που προτείνονται στα Ψηφίσματα 3(α) και 3(β) ώστε να ληφθεί υπόψη η Μετάβαση και όπως 
επεξηγήθηκε στο Error! Reference source not found.. Συγκεκριμένοι όροι που χρησιμοποιούνται στην Εγκύκλιο 
επεξηγούνται στο Error! Reference source not found.. Η Πρόσκληση ΕΓΣ όπως αναφέρεται στο τέλος της 
Εγκυκλίου αυτής επεξηγείται στο Παράρτημα I. Το Παράρτημα II περιέχει κατάλογο των δικαιωμάτων των μελών 
Ιρλανδικών δημόσιων εταιρειών περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο που δεν μπορούν 
να εξασκηθούν σύμφωνα με την Περιγραφή Υπηρεσιών της ΕΒ. Καμιά αναφορά στην Εγκύκλιο αυτή δεν συνιστά 
νομική, φορολογική ή άλλη συμβουλή, και εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με το περιεχόμενο της 
Εγκυκλίου αυτής θα πρέπει να συμβουλευθείτε τους δικούς σας επαγγελματίες συμβούλους.  

8. Έγγραφα τα οποία θα είναι διαθέσιμα για επιθεώρηση  

Αντίγραφα των ακόλουθων εγγράφων σχετικά με τη Μετάβαση θα είναι διαθέσιμα για επιθεώρηση κατά τη διάρκεια 
συνήθων ωρών εργασίας σε οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία της Εγκυκλίου αυτής μέχρι την 
ΕΓΣ στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρίας και τα γραφεία στην Οδό Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, 2002 
Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος και στην ιστοσελίδα www.bankofcyprus.com: 

(α) αντίγραφο του Καταστατικού όπου σημειώνονται οι αλλαγές που προτείνεται να γίνουν με το Ψήφισμα 2, 

(β) αντίγραφο του Καταστατικού όπου σημειώνονται οι αλλαγές που προτείνεται να γίνουν με το Ψήφισμα 3(α),  

(γ) αντίγραφο του Καταστατικού όπου σημειώνονται οι αλλαγές που προτείνεται να γίνουν με το Ψήφισμα 3(β),  

(δ) αντίγραφο της ειδοποίησης που εξέδωσε η Εταιρία στην Euroclear Bank σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
Άρθρου 5(5) του περί Μετάβασης Νόμου, 

(ε) αντίγραφο των καταστάσεων που εξέδωσε η Euroclear Bank στην Εταιρία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
Άρθρου 5(6) του περί Μετάβασης Νόμου, 

(στ) αντίγραφο της Ειδοποίησης σύμφωνα με το Άρθρο 6(4) που δημοσίευσε η Εταιρία, 

(ζ) οι Όροι και Προϋποθέσεις της EΒ (Απρίλιος 2019), 

(η) η Διαχείριση των Διαδικασιών από την ΕΒ (Οκτώβριος 2020), 

(θ) η Περιγραφή των Υπηρεσιών της ΕΒ (Οκτώβριος 2020) , 

(ι) το Έγγραφο Δικαιωμάτων των Συμμετεχόντων της ΕΒ (Ιούλιος 2017), 

(ια) ο Οδηγός Μετάβασης της ΕΒ (Οκτώβριος 2020), 

(ιβ) Εγχειρίδιο του CREST (Δεκέμβριος 2020), 

(ιγ) Διεθνές Εγχειρίδιο του CREST (παρέχεται εντός του Εγχειριδίου του CREST) (Δεκέμβριος 2020),  

(ιδ) CREST Deed Poll (παρέχεται εντός του Διεθνούς Εγχειριδίου του CREST), 

(ιε) οι Όροι και Προϋποθέσεις του CREST (Αύγουστος 2020), και 

(ιστ) CREST Tarrif Brochure (Αύγουστος 2020). 
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Σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς και τις κατευθυντήριες γραμμές για τη δημόσια υγεία σε ισχύ στην 
Δημοκρατία της Κύπρου και στην Ιρλανδία σε σχέση με tον Κορωνοϊό (COVID-19), η Εταιρία ζητά από τους 
Μετόχους να μην παρευρεθούν στα γραφεία της Εταιρίας, αλλά αντί αυτού να επιθεωρήσουν τα έγγραφα στην 
ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.bankofcyprus.com/Σχέσεις Επενδυτών / Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις). 

9. Οδηγός Δημόσιας Υγείας 

Η ευημερία των μετόχων, των υπαλλήλων και των παρόχων υπηρεσιών παραμένει πρωταρχική μέριμνα για τους 
Σύμβουλους της Εταιρίας. Λόγω των περιορισμών στις συγκεντρώσεις και τα ταξίδια, εκτός από πολύ 
περιορισμένους σκοπούς, σύμφωνα με τους Κανονισμούς και την καθοδήγηση που εξέδωσε η κυβέρνηση της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, η Κυβέρνηση της Ιρλανδίας και το Τμήμα Υγείας (της Ιρλανδίας) σχετικά με το Κορωνοϊό 
(COVID-19), η ΕΓΣ θα προχωρήσει υπό πολύ περιορισμένες συνθήκες. Εφιστάται η προσοχή των Μετόχων στην 
διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας που περιέχεται στην παρούσα Εγκύκλιο και είναι επίσης διαθέσιμη στην 
ιστοσελίδα της Εταιρίας, η οποία καθορίζει την βάση επί της οποίας θα διεξαχθεί η ΕΓΣ. 

Οι Μέτοχοι καλούνται να μην παρευρεθούν στην ΕΓΣ αυτοπροσώπως και αντί αυτού να υποβάλουν το 
έγγραφο διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου το οποίο συνοδεύει την Ειδοποίηση ΕΓΣ, υπέρ του 
Προέδρου, για να διασφαλίσουν ότι μπορούν να ψηφίσουν και ότι τυγχάνουν αντιπροσώπευσης στην ΕΓΣ 
χωρίς να παρευρεθούν αυτοπροσώπως. Αυτό μπορεί να γίνει πριν από την ΕΓΣ κάνοντας χρήση ενός από 
τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να διορίσετε πληρεξούσιο αντιπρόσωπο όπως αναφέρεται στις σημειώσεις 
για την Ειδοποίηση ΕΓΣ που βρίσκονται στο Παράρτημα 1. Παρακαλούμε σημειώστε τις προθεσμίες ώστε η λήψη 
του διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου να είναι έγκυρη. Με την υποβολή του εντύπου διορισμού 
πληρεξούσιου αντιπροσώπου θα μπορείτε να διασφαλίσετε ότι η ψήφος σας στα προτεινόμενα ψηφίσματα θα τεθεί 
στην ΕΓΣ σύμφωνα με τις επιθυμίες σας χωρίς να παραστείτε αυτοπροσώπως. 

Αν επιθυμείτε να ακούσετε ζωντανά τις διαδικασίες της ΕΓΣ, μπορείτε να το πράξετε μέσω της ηλεκτρονικής 
διεξαγωγής συνεδρίας είτε κατεβάζοντας την ειδική εφαρμογή "Lumi AGM" ή μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της στο 
https://web.lumiagm.com.Αυτό θα σας επιτρέψει να ακούσετε την ΕΓΣ και να υποβάλετε ερωτήσεις και να ψηφίσετε 
μέσω της εφαρμογής ή της ιστοσελίδας.  

Περαιτέρω οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να παραστείτε στη συνέλευση εξ αποστάσεως 
αναφέρονται στις σελίδες 93 και 94 και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.bankofcyprus.com (διαλέξτε τον 
σύνδεσμο Σχέσεις Επενδυτών / Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις). 

Πριν από την ΕΓΣ, ένας μέτοχος μπορεί επίσης να υποβάλει μια ερώτηση γραπτώς η οποία πρέπει να ληφθεί 
τουλάχιστον τέσσερις εργάσιμες μέρες πριν από τη συνέλευση (ή μέχρι τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021) μέσω 
ταχυδρομείου στη Γραμματέα της Εταιρίας, Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company, Οδός Στασίνου 51, 
Αγία Παρασκευή, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος ή μέσω email στο Company.Secretary@bankofcyprus.com. 
Όλη η αλληλογραφία θα πρέπει να περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες για την ταυτοποίηση του Μετόχου ή 
Κατόχου ΠΔ στο Μητρώο Μελών ή στο Μητρώο ΠΔ. Απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις θα είναι δημοσιευμένες 
στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στο www.bankofcyprus.com (Σχέσεις Επενδυτών / Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις) και 
αναμένουμε επίσης να απαντήσουμε γραπτώς σε κάθε μέτοχο που θέτει ερώτηση. 

Συνολικά, επιδιώκουμε να διεξάγουμε την ΕΓΣ όσο το δυνατόν ασφαλέστερα και αποτελεσματικότερα και σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία, τους Κανονισμούς και τις οδηγίες που ισχύουν σε σχέση με το τον Κορωνοϊό (COVID-
19) κατά τον χρόνο της συνέλευσης.  

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να διεξαχθεί η ΕΓΣ, είτε σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες περί δημόσιας 
υγείας ή το εφαρμοστέο δίκαιο ή όταν θεωρείται διαφορετικά ότι η συνέχιση της ΕΓΣ όπως έχει προγραμματιστεί 
αποτελεί απαράδεκτο κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια, η ΕΓΣ δυνατόν να διακοπεί ή αναβληθεί ή να οριστεί 
σε μεταγενέστερο χρόνο και χώρο, οπότε θα δοθεί ειδοποίηση για τέτοια αναβολή ή αλλαγή χώρου σύμφωνα με 
το Καταστατικό της Εταιρίας και την ισχύουσα νομοθεσία. 

Η Εταιρία θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις με  τον Κορωνοϊό (COVID-19) και τυχόν σχετικές ενημερώσεις 
σχετικά με την ΕΓΣ θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.bankofcyprus.com (Σχέσεις με τους 
Επενδυτές / Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις), συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε αλλαγών στις διευθετήσεις 
όσον αφορά την ΕΓΣ που αναφέρονται στην επιστολή αυτή. 

10. Επόμενα βήματα 

Η επίσημη ειδοποίηση της ΕΓΣ εμφανίζεται στο Παράρτημα Ι αυτής της Εγκυκλίου, στις σελίδες 90 μέχρι 99, και η 
Εγκύκλιος αυτή εξηγεί τις εργασίες που θα διεξαχθούν στην ΕΓΣ. 

Όπως περιγράφεται στο Τμήμα 2 του Μέρους 1 της παρούσας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Μετάβασης 
Νόμου, η απαρτία για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα είναι τουλάχιστον τρία (3) πρόσωπα που κατέχουν ή 
εκπροσωπούν μέσω αντιπροσώπου τουλάχιστον το ένα τρίτο της ονομαστικής αξίας των εκδομένων Μετοχών της 

http://www.bankofcyprus.com/
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Εταιρίας. Δεδομένου ότι αυτό είναι σημαντικά υψηλότερο από τη συνήθη απαρτία για μια γενική συνέλευση 
σύμφωνα με το Καταστατικό, και δεδομένου πόσο σημαντικό είναι για την Εταιρία να διατηρήσει 
πρόσβαση σε διαπραγμάτευση και εισαγωγή των Μετοχών της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (που 
απαιτεί έγκριση των Ψηφισμάτων Μεταφοράς), προτρέπω όλους τους Μετόχους, ανεξάρτητα από τον 
αριθμό των Μετοχών που κατέχουν, και ανεξάρτητα από το αν κατέχουν ή επιθυμούν να συνεχίσουν να 
κατέχουν τις Μετοχές τους σε τιτλοποιήμένη μορφή (δηλαδή σε έντυπη μορφή) ή μη τιτλοποιήμένη μορφή 
(δηλαδή άυλα) και ανεξάρτητα από το αν κατέχουν Μετοχές ή ΠΔ, να συμπληρώσουν, υπογράψουν και 
επιστρέψουν το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου για να διασφαλίσουν ότι θα είναι σε 
θέση να ψηφίσουν και να εκπροσωπηθούν στην ΕΓΣ και να ελαχιστοποιήσουν την ανάγκη να 
παρευρεθούν αυτοπροσώπως κάτω από αυτές τις άνευ προηγουμένου περιστάσεις.  

Εάν επιθυμείτε να διορίσετε πληρεξούσιο αντιπρόσωπο έγκυρα, το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξούσιου 
Αντιπροσώπου θα πρέπει να συμπληρωθεί και υπογραφεί σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται σε αυτό και 
να επιστραφεί ταχυδρομικώς στη Link Registrars Limited, είτε στο P.O. Box 1110, Maynooth, Co. Kildare, Ireland 
(εάν θα παραδοθεί ταχυδρομικώς) ή στο Link Registrars Limited, Level 2, Block C, Maynooth Business Campus, 
Maynooth, Co. Kildare, W23 F854, Ireland (εάν παραδίδεται με το χέρι) ή να παραδοθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο 
της Εταιρίας. 

Εναλλακτικά, οι Μέτοχοι μπορούν να ορίσουν πληρεξούσιο αντιπρόσωπο ηλεκτρονικά, μέσω σύνδεσης με την 
ιστοσελίδα www.signalshares.com και εισάγοντας το όνομα της Εταιρίας: Bank of Cyprus Holdings plc. Θα 
χρειαστεί να εγγραφείτε στο Signal Shares κάνοντας κλικ στo “registration section” (εάν δεν έχετε εγγραφεί στο 
παρελθόν) και ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες που αναφέρονται εκεί. Τα μέλη του CREST μπορούν επίσης να 
χρησιμοποιούν την υπηρεσία ηλεκτρονικού διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου στο CREST για να διορίσουν 
πληρεξούσιο αντιπρόσωπο στην ΕΓΣ. 

Οι Κάτοχοι ΠΔ που επιθυμούν να διορίσουν πληρεξούσιο αντιπρόσωπο θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το 
Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ. Για να είναι έγκυρα, τα Έγγραφα Διορισμού 
Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ πρέπει να συμπληρωθούν, υπογραφούν και επιστραφούν, μαζί 
με οποιοδήποτε πληρεξούσιο έγγραφο ή άλλη εξουσιοδότηση σύμφωνα με την οποία εκτελείται ή ένα επικυρωμένο 
αντίγραφο του, στην Υπηρεσία Σχέσεις Επενδυτών, Οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή 2002 Στρόβολος, 
Λευκωσία, Κύπρος ή Τ.Κ. 21472, 1599 Λευκωσία, Κύπρος, ή μέσω e-mail στη διεύθυνση: 
shares@bankofcyprus.com, ή με φαξ στο: + 357 22 120265 ή +357 22 120245 ώστε να φτάσει στην εν λόγω 
διεύθυνση το αργότερο στις 9:00 μ.μ. (ώρα Κύπρου) / 7:00 μ.μ. (ώρα Ιρλανδίας) στις 3 Φεβρουαρίου 2021.  

Περαιτέρω οδηγίες σχετικά με τον τρόπο διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου παρατίθενται στις σημειώσεις 
της Ειδοποίησης ΕΓΣ που περιέχονται στο Παράρτημα Ι καθώς και στο Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου 
Αντιπροσώπου και στο Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ. 

Όλοι οι διορισμοί πληρεξουσίου αντιπροσώπου (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού διορισμού 
πληρεξουσίου αντιπροσώπου ή διορισμού μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικού διορισμού πληρεξουσίου 
αντιπροσώπου του CREST) πρέπει να παραληφθούν το αργότερο στις 9:00 μ.μ. (ώρα Κύπρου) / 7:00 μ.μ. (ώρα 
Ιρλανδίας) στις 3 Φεβρουαρίου 2021 (ή, σε περίπτωση αναβολής, το αργότερο 48 ώρες πριν από τον χρόνο που 
ορίστηκε για τη διεξαγωγή της εξ αναβολής συνέλευσης). Η συμπλήρωση και επιστροφή του Εγγράφου Διορισμού 
Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου ή του Εγγράφου Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κατόχου ΠΔ 
(συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών διορισμών πληρεξουσίων αντιπροσώπων ή διορισμών μέσω της 
υπηρεσίας ηλεκτρονικού διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου του CREST) δεν εμποδίζει έναν μέτοχο ή έναν 
κάτοχο ΠΔ από το να συμμετάσχει και να ψηφίσει αυτοπροσώπως στην ΕΓΣ, ή οποιαδήποτε αναβολή της, εάν 
επιθυμεί, με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με την τελευταία καθοδήγηση της Κυβέρνησης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και του Υπουργείου Υγείας (της Ιρλανδίας) για την ελαχιστοποίηση τυχόν κινδύνων που ενέχουν τα 
πρόσωπα που παρευρίσκονται ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19. 

Η συμπλήρωση και η επιστροφή του Εγγράφου Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου ή του Εγγράφου 
Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών διορισμών 
πληρεξούσιων αντιπροσώπων ή διορισμών μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικού διορισμού πληρεξουσίου 
αντιπροσώπου του CREST) δεν θα εμποδίζει έναν Μέτοχο ή Κάτοχο ΠΔ από το να παραστεί και να ψηφίσει 
αυτοπροσώπως στην ΕΓΣ, ή σε οποιαδήποτε εξ αναβολής συνέλευση της, εάν επιθυμεί, με την επιφύλαξη της 
τήρησης της πιο πρόσφατης καθοδήγησης της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Τμήματος Υγείας 
(της Ιρλανδίας) για την ελαχιστοποίηση τυχόν κινδύνων που ενέχουν οι συμμετέχοντες ως αποτέλεσμα της 
πανδημίας COVID-19. 
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11. Θέματα τα οποία δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί  

Υπάρχει ένας αριθμός θεμάτων τα οποία δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί σε σχέση με τη Μετάβαση και τα οποία 
σχετίζονται με όλες τις Ιρλανδικές εταιρίες οι μετοχές των οποίων είναι εισηγμένες για διαπραγμάτευση στην αγορά 
του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου. 

1 Φορολογία: Ο νόμος Irish Finance Act 2020 ( περιλαμβάνει τροποποιήσεις στην Ιρλανδική Νομοθεσία που 
αποσκοπούν στο να διασφαλιστεί ότι η Μετάβαση θα είναι ένα φορολογικά ουδέτερο γεγονός για τους 
Ιρλανδούς Μετόχους. Αυτές οι πρόνοιες παραμένουν εν αναμονή σχετικού Υπουργικού Διατάγματος και άλλα 
φορολογικά θέματα αναμένεται ότι θα ρυθμιστούν βάσει οδηγιών των Ιρλανδικών Φορολογικών Αρχών οι 
οποίες όμως δεν έχουν ακόμη εκδοθεί.  

2 Το Ψήφισμα 4 και τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση της Μετάβασης: Τα βήματα που απαιτούνται για 
την υλοποίηση της Μετάβασης εκτίθενται συνοπτικά στο 0 της Εγκυκλίου αυτής. Καθότι ο περί Μετάβασης 
Νόμος προνοεί για μόνο ένα μέρος της Μετάβασης (η παροχή του τίτλου των Συμμετέχοντων Μετοχών κατά 
την Ημερομηνία Αρχείου της Μετάβασης στην Euroclear Nominees), μπορεί να είναι αναγκαίο για την Εταιρία 
ή για κάποιον άλλο μεσάζοντα των Μετόχων να συνάψει άλλες διευθετήσεις με την EUI και/ή με την Euroclear 
Bank εκ μέρους των Μετόχων για να υλοποιήσει ορισμένα άλλα στοιχεία της Μετάβασης 
(συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας CDIs και σχετικών διευθετήσεων με την EUI όπως αναφέρεται στο 
Μέρος 3), οι οποίες δεν είχαν διευκρινιστεί μέχρι την ημερομηνία της Εγκυκλίου αυτής. Το Ψήφισμα 4 
προτείνεται ώστε να δοθεί ευελιξία στο Διοικητικό Συμβούλιο να υλοποιήσει τις διευθετήσεις αυτές στον βαθμό 
που διευκρίνισε πριν από τη Μετάβαση. Αναμένεται ότι οποιεσδήποτε τέτοιες διευθετήσεις θα συνάδουν 
ουσιαστικά με τα μέτρα που λαμβάνουν όλοι οι Ιρλανδοί εκδότες οι οποίοι είναι εισηγμένοι και συναλλάσσονται 
στην Αγορά Μετάβασης. 

12. Σύσταση  

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει σε καμία σύσταση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι Μέτοχοι θα πρέπει 
να κατέχουν τα συμφέροντά τους στην Εταιρία πριν, κατά ή μετά τη Μετάβαση. Οι Μέτοχοι πρέπει να προβούν στη 
δική τους έρευνα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να κατέχουν τα συμφέροντά τους στην Εταιρία κατά 
τους σχετικούς χρόνους. Οι Μέτοχοι που σκοπεύουν να διατηρήσουν τα συμφέροντά τους σε Μετοχές Μετάβασης 
μέσω Δικαιωμάτων Βελγικού Δικαίου στο σύστημα Euroclear Bank ή ως CDIs θα πρέπει να ανατρέξουν προσεκτικά 
στον Οδηγό Μετάβασης της ΕΒ, στην περιγραφή των υπηρεσιών EB, στην Περιγραφή Υπηρεσιών της ΕΒ, στο 
Έγγραφο Δικαιωμάτων των Συμμετεχόντων της ΕΒ καθώς επίσης και στο Διεθνές Εγχειρίδιο του CREST 
(συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε ενημερωμένων τους εκδόσεων στο βαθμό που δημοσιεύονται μετά από 
την ημερομηνία της Εγκυκλίου αυτής), μαζί με επιπρόσθετη τεκμηρίωση που διατίθεται για επιθεώρηση, όπως 
ορίζεται στην παράγραφο 8 πιο πάνω και θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα έγγραφα αυτά κατά τη λήψη των 
αποφάσεών τους σχετικά με τις Μετοχές Μετάβασης τους. Καμία διάταξη σε αυτήν την Εγκύκλιο δεν συνιστά 
νομική, φορολογική ή άλλη συμβουλή, και εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με το περιεχόμενο αυτής της 
Εγκυκλίου, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον δικό σας επαγγελματία σύμβουλο. 

Η επίδραση της Μετάβασης στα δικαιώματα των μετόχων, στις ροές συναλλαγών, στη ρευστότητα, στο κόστος 
φύλαξης των μετοχών, στη φύση, στο εύρος και στο κόστος των εταιρικών υπηρεσιών και στην ευκολία και 
ικανότητα των υποκείμενων μετόχων να ασκήσουν τα οικονομικά τους δικαιώματα και το σχετικό κόστος, δεν 
αναμένεται να αποτελεί βελτίωση σε σχέση με το σύστημα CREST. Παρ’ όλα αυτά και παρά τα πιο πάνω ζητήματα 
που αναφέρονται τα οποία απομένει να διευκρινιστούν πριν από τη Μετάβαση, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
μετά από τον Μάρτιο του 2021 η ηλεκτρονική διαπραγμάτευση των Μετοχών της Εταιρίας μπορεί να συνεχίσει 
σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ και να διασφαλίζει τη συνεχή συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ηλεκτρονικής 
διαπραγμάτευσης μετοχών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, το Διοικητικό Συμβούλιο 
πιστεύει ότι κάθε Ψήφισμα που σχετίζεται με τη Μετάβαση είναι προς το καλύτερο συμφέρον της Εταιρίας και των 
Μετόχων της στο σύνολό τους. Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει ότι οι τροποποιήσεις που 
προτείνονται στο Καταστατικό της Εταιρίας στο Ψήφισμα 2 είναι προς το καλύτερο συμφέρον της Εταιρίας και των 
Μετόχων της στο σύνολο τους. 

Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο συνιστά ομόφωνα να ψηφίσετε υπέρ κάθε Ψηφίσματος που θα 
προταθεί στην ΕΓΣ, όπως προτίθενται να πράξουν και όλοι οι Διοικητικοί Σύμβουλοι αναφορικά με τις 
Μετοχές που κατέχουν ή που κατέχουν ως τελικοί δικαιούχοι (στις 7 Ιανουαρίου 2021, το Διοικητικό 
Συμβούλιο κατείχε συνολικά 86,738 Μετοχές ή Παραστατικά Δικαιώματα που αποτελούν περίπου το 0,02% 
του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας κατά την ημερομηνία αυτή). 

Με εκτίμηση, 

Ευστράτιος-Γεώργιος Αράπογλου 

Πρόεδρος  
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ΜΕΡΟΣ 2 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 

Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις που αναφέρονται πιο κάτω έχουν σκοπό να εξετάσουν εν συντομία ορισμένες 
συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τη Μετάβαση. Αυτές οι ερωτήσεις και απαντήσεις επισημαίνουν μόνο ορισμένες από 
τις πληροφορίες που περιέχονται στην Εγκύκλιο αυτή και δυνατόν να μην περιέχουν όλες τις πληροφορίες που είναι 
σημαντικές για εσάς. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το πλήρες περιεχόμενο αυτής της 
εγκυκλίου προτού να αποφασίσετε ποια μέτρα θα λάβετε. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία ως προς τη δράση που 
πρέπει να λάβετε, συνιστάται να συμβουλευτείτε τον ανεξάρτητο επαγγελματικό σας σύμβουλο, ο οποίος είναι 
εξουσιοδοτημένος ή εξαιρείται σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αγορές σε 
Χρηματοοικονομικά Μέσα) του 2017 (όπως τροποποιήθηκε) ή τον περί Διαμεσολαβητών Επενδύσεων Νόμο του 
1995 (όπως τροποποιήθηκε), εάν διαμένετε στην Ιρλανδία, ή ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος βάσει του νόμου περί 
Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών του 2000 (όπως τροποποιήθηκε), εάν διαμένετε στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, ή από άλλο κατάλληλο εξουσιοδοτημένο ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο εάν είστε κάτοικος 
εκτός Ιρλανδίας ή Ηνωμένου Βασιλείου. Το περιεχόμενο αυτής της εγκυκλίου, συμπεριλαμβανομένου αυτού του 
Μέρους 2, δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως νομικές, επιχειρηματικές, λογιστικές, φορολογικές, επενδυτικές ή άλλες 
επαγγελματικές συμβουλές. 

1. Γιατί προτείνεται η Μετάβαση; 

Η συνεχιζόμενη εισαγωγή των Μετοχών της Εταιρίας για διαπραγμάτευση και εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του 
Λονδίνου απαιτεί την ύπαρξη κατάλληλων διαδικασιών για την εκκαθάριση και τον διακανονισμό των συναλλαγών 
με Μετοχές που διεξάγονται στο εν λόγω Χρηματιστήριο, συμπεριλαμβανομένου ότι οι Μετοχές είναι επιλέξιμες για 
ηλεκτρονικό διακανονισμό. Προς το παρόν, η διαπραγμάτευση με Μετοχές διευθετείται ηλεκτρονικά μέσω του 
συστήματος CREST, το οποίο είναι το σύστημα διακανονισμού τίτλων που διαχειρίζεται η EUI με έδρα το Λονδίνο. 
Μόνο οι Μετοχές που κατέχονται σε μη τιτλοποιήμένη (δηλαδή άυλη) μορφή είναι επιλέξιμες για εισαγωγή στο 
Σύστημα CREST. Περίπου το 60.13% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας διαπραγματεύεται στο 
Χρηματιστήριο του Λονδίνου και διατηρείται επί του παρόντος σε μη τιτλοποιήμένη μορφή στο σύστημα CREST. 
Κατά την Τελευταία Δυνατή Ημερομηνία περίπου 39.87% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας είναι 
εισηγμένο στο ΧΑΚ και τέτοιες Μετοχές κρατούνται από το Αποθετήριο ΠΔ ( σε βάση καταπιστεύµατος εκ μέρους 
των Κατόχων ΠΔ σε τιτλοποιήμένη μορφή. 

Μετά την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου για αποχώρηση από την ΕΕ, η EUI ενημέρωσε την αγορά ότι το 
σύστημα CREST θα πάψει να είναι διαθέσιμο για τον διακανονισμό των συναλλαγών των Μετοχών της Εταιρίας 
με ισχύ την Τρίτη, 30 Ιουνίου 2021. Καθότι είναι απαραίτητο για την Εταιρία να μπορεί να συνεχίσει ο ηλεκτρονικός 
διακανονισμός των συναλλαγών των Μετοχών της προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχής συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις ηλεκτρονικού διακανονισμού μετοχών για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, το Διοικητικό 
Συμβούλιο πιστεύει ότι είναι σκόπιμο να ζητηθεί η εισαγωγή των Μετοχών της Εταιρίας σε ένα εναλλακτικό σύστημα 
διακανονισμού τίτλων που θα διευκολύνει τον ηλεκτρονικό διακανονισμό συναλλαγών στις Μετοχές της Εταιρίας 
μετά το Brexit. 

Τον Δεκέμβριο του 2018, το Euronext Dublin ανακοίνωσε ότι, βάσει της ανάλυσης που είχε πραγματοποιήσει από 
τέσσερις πιθανές επιλογές διακανονισμού τίτλων μετά το Brexit, είχε επιλέξει το Σύστημα ΚΑΤ που τυγχάνει 
διαχείρισης από την Euroclear Bank SA/NV, ένα διεθνές ΚΑΤ που έχει συσταθεί στο Βέλγιο, εις αντικατάσταση του 
Συστήματος CREST που τυγχάνει διαχείρισης από EUI για τον μακροπρόθεσμο διακανονισμό τίτλων για τους 
Ιρλανδούς εκδότες. Κατά την ημερομηνία της Εγκυκλίου αυτής, κανένα εναλλακτικό σύστημα διακανονισμού τίτλων 
που έχει εξουσιοδοτηθεί να παρέχει υπηρεσίες διακανονισμού σε σχέση με ιρλανδικές κινητές αξίες δεν παρείχει 
ενεργά υπηρεσίες στους Συμμετέχοντες στην Ιρλανδική αγορά για να διευκολύνει τη μετάβαση των Ιρλανδικών 
Αξιών στο σύστημα διακανονισμού της. Ως αποτέλεσμα, εκτός από το Σύστημα Euroclear, δεν αναμένεται να 
υπάρχει διαθέσιμο εναλλακτικό σύστημα διακανονισμού τίτλων στο Σύστημα Euroclear για τον ηλεκτρονικό 
διακανονισμό συναλλαγών με τις Μετοχές της Εταιρίας κατά ή πριν από τις 30 Ιουνίου 2021.  

Ως εκ τούτου, η Μετάβαση των εν λόγω Μετοχών που κατέχονται σε μη τιτλοποιήμένη μορφή σε μια καθορισμένη 
Ημερομηνία Έναρξης από το Σύστημα CREST στο Σύστημα Euroclear προτείνεται ώστε να διασφαλιστεί η 
συνεχιζόμεν διαπραγμάτευση και εισαγωγή σε διαπραγμάτευση των Μετοχών στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου. 
Περαιτέρω συνέπειες της αποτυχίας εφαρμογής της Μετάβασης αναφέρονται στην απάντηση στην Ερώτηση 3 πιο 
κάτω. 

2. Τί θα συμβεί αν η Μετάβαση δεν εγκριθεί από την ΕΓΣ; 

Εάν τα Ψηφίσματα της Μετάβασης δεν εγκριθούν και η Εταιρία δεν είναι ως αποτέλεσμα σε θέση να συμμετάσχει 
στη Μετάβαση, όλες οι Μετοχές της Εταιρίας που επί του παρόντος κατέχονται σε μη τιτλοποιήμένη (δηλαδή άυλη) 
μορφή μέσω του Συστήματος CREST θα είναι αναγκαίο να επανεισαχθούν σε τιτλοποιήμένη (δηλαδή έντυπη) 
μορφή και οι Μέτοχοι και άλλοι επενδυτές δεν θα μπορούν πλέον να διευθετούν ηλεκτρονικά τις συναλλαγές στις 
Μετοχές.  
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Η Εταιρία πιστεύει ότι η απουσία εναλλακτικού ηλεκτρονικού συστήματος διακανονισμού, θα μπορούσε 
να επηρεάσει σημαντικά και αρνητικά τις συναλλαγές και τη ρευστότητα των Μετοχών, καθότι θα είχε ως 
αποτέλεσμα σημαντικές καθυστερήσεις για τους Μετόχους και τους επενδυτές που επιθυμούν να 
πωλήσουν ή να αποκτήσουν Μετοχές. Θα μπορούσε επίσης να θέσει σε κίνδυνο τη συνεχιζόμενη 
εισαγωγή προς διαπραγμάτευση και την εισαγωγή των Μετοχών στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, καθότι 
η απουσία ηλεκτρονικού διακανονισμού των Μετοχών θα σήμαινε ότι η Εταιρία θα παύσει να πληροί τα 
κριτήρια επιλεξιμότητας για εισαγωγή σε διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου. 

Η Εταιρία πιστεύει ότι η αποτυχία συμμετοχής στη Μετάβαση θα είχε σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις 
στη ρευστότητα και θα μπορούσε να έχει σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στην αγοραία αξία των 
Μετοχών καθώς και στη σχετική ελκυστικότητα των Μετοχών και των ΠΔ για επενδυτές.  

Δεν αναμένεται ότι οι Μετοχές που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου που 
αντιπροσωπεύουν τα ΠΔ θα επηρεαστούν άμεσα από τη Μετάβαση.  

3. Τί χρειάζεται να κάνω σχετικά με η Μετάβαση; 

Σας ενθαρρύνουμε να συμπληρώσετε, να υπογράψετε και να επιστρέψετε το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξούσιου 
Αντιπροσώπου / Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ για να ψηφίσετε σε σχέση 
με τα Ψηφίσματα όπως εξηγείται στην πρώτη σελίδα αυτής της εγκυκλίου και στην Ειδοποίηση της ΕΓΣ. 

Οποιεσδήποτε περαιτέρω ενέργειες που μπορείτε να κάνετε / επιθυμείτε να κάνετε θα εξαρτηθούν από το αν 
διατηρείτε και/ή επιθυμείτε να συνεχίσετε να κατέχετε, τις Μετοχές σας σε τιτλοποιήμένη μορφή (δηλαδή σε έντυπη 
μορφή) ή σε μη τιτλοποιήμένη (δηλ. άυλη) μορφή. Αυτές οι πιθανές ενέργειες αναφέρονται πιο κάτω. 

4. Εάν τα τα Ψηφίσματα της Μετάβασης εγκριθούν, πότε θα πραγματοποιηθεί η Μετάβαση; 

Η Μετάβαση αναμένεται να λάβει χώρα στα μέσα Μαρτίου 2021. Η Ημερομηνία Έναρξης θα είναι αυτή που 
καθορίζεται από το Euronext Dublin σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Μετάβασης Νόμου. Επί του παρόντος 
αναμένεται ότι η Ημερομηνία Έναρξης θα είναι η 15 Μαρτίου 2021, με τη Μετάβαση να λαμβάνει χώρα το 
Σαββατοκυρίακο αμέσως πριν από την Ημερομηνία Έναρξης και να τίθεται σε ιχύ κατά την Ημερομηνία Έναρξης. 

5. Η Μετάβαση θα επηρεάσει τις εργασίες ή τις λειτουργίες της Εταιρίας; 

Όχι. Ούτε η Μετάβαση, ούτε οι προτεινόμενες αλλαγές στο Καταστατικό της Εταιρίας, θα επηρεάσουν τις 
συνεχιζόμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρίας.  

Η Εταιρία θα παραμείνει συσταθείσα στην Ιρλανδία και θα έχει την έδρα της και θα είναι κάτοικος για φορολογικούς 
σκοπούς στην Κύπρο. Η φύση και ο τόπος διεξαγωγής των χρηματιστηριακών καταχωρίσεων της Εταιρίας δεν θα 
αλλάξουν σε σχέση με τη Μετάβαση. Η Εταιρία δεν αναμένει ότι η Μετάβαση θα έχει ως αποτέλεσμα οποιαδήποτε 
αλλαγή στην επιλεξιμότητα της Εταιρίας για οποιουσδήποτε δείκτες από την ημερομηνία της Εγκυκλίου αυτής. 
Περαιτέρω, το ISIN που σχετίζεται με τις Μετοχές θα παραμείνει αμετάβλητο. 

6. Επί του παρόντος κατέχω τις Μετοχές μου σε τιτλοποιήμένη (δηλαδή έντυπη) μορφή και επιυμώ να 
συνεχίσω να τις κατέχω στη μορφή αυτή. Ποιες ενέργειες θα πρέπει να αναλάβω και ποια είναι η 
τελευταία ημερομηνία για οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια;  

Μετοχές που κατέχονται σε τιτλοποιήμένη (δηλαδή έντυπη) μορφή κατά την Ημερομηνία Αρχείου της Μετάβασης 
δεν θα υπόκεινται στη Μετάβαση και θα μπορούν να συνεχίσουν να κατέχονται σε τιτλοποιήμένη (δηλαδή έντυπη) 
μορφή, κατ’ επιλογή του Μετόχου.  

Ως εκ τούτου, οι Μέτοχοι που επί του παρόντος κατέχουν τις Μετοχές τους σε τιτλοποιήμένη (δηλαδή έντυπη) 
μορφή και επιθυμούν να συνεχίσουν να το κάνουν μετά τη Μετάβαση δεν απαιτείται να προβούν σε καμία ενέργεια 
πριν από τη Μετάβαση (εκτός από το να ψηφίσουν αναφορικά με τα Ψηφίσματα της Μετάβασης εάν ένας Μέτοχος 
επιθυμεί να το πράξει). 

7. Επί του παρόντος κατέχω τις Μετοχές μου σε τιτλοποιήμένη (δηλαδή έντυπη) μορφή αλλά θα ήθελα 
να τις κατέχω σε μη τιτλοποιήμένη μορφή στο CREST (μέσω CDIs) με ισχύ από τη Μετάβαση. Ποιες 
ενέργειες θα πρέπει να αναλάβω και ποια είναι η τελευταία ημερομηνία για οποιαδήποτε τέτοια 
ενέργεια; 

Οι Μέτοχοι που επί του παρόντος που κατέχουν τις Μετοχές τους σε τιτλοποιήμένη (δηλαδή έντυπη) μορφή και 
επιθυμούν να κατέχουν τα δικαιώματα τους σε καταγεγραμμένη μορφή μέσω CDIs στο Σύστημα CREST μετά από 
τη Μετάβαση, θα πρέπει να γίνουν μέλη του CREST ή να το αναθέσουν στις υπηρεσίες ενός χρηματιστή ή 
θεματοφύλακα που είναι μέλος του CREST για να εισαχθούν οι Μετοχές τους στο Σύστημα CREST ώστε να 
κατέχονται σε μη τιτλοποιήμένη μορφή εντός του Συστήματος CREST πριν από την Ημερομηνία Αρχείου της 
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Μετάβασης Εάν επιθυμούν να το ολοκληρώσουν πριν από τη Μετάβαση ώστε οι σχετικές Μετοχές να 
συμμετάσχουν στη Μετάβαση, οι Μέτοχοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την κατάθεση των Μετοχών τους στο 
Σύστημα CREST πριν από τη Μετάβαση σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα επιβεβαιωθεί από την EUI. Οι 
Μέτοχοι αυτοί παροτρύνονται να επικοινωνήσουν έγκαιρα με τον χρηματιστή τους ή τον θεματοφύλακά τους για να 
βεβαιωθούν ότι η προθεσμία αυτή θα τηρηθεί. 

8. Είμαι Κάτοχος ΠΔ. Ποιες ενέργειες θα πρέπει να αναλάβω και ποια είναι η τελευταία ημερομηνία για 
οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια; 

Εάν ένας Κάτοχος ΠΔ επιθυμεί να συνεχίσει να κατέχει ΠΔ που αντιπροσωπεύουν Μετοχές μετά από τη Μετάβαση, 
ο εν λόγω Κάτοχος ΠΔ δεν χρειάζεται να λάβει οποιαδήποτε δράση πριν από τη Μετάβαση (εκτός από το να 
ψηφίσει αναφορικά με τα Ψηφίσματα, εάν ένας Κάτοχος ΠΔ επιθυμεί να το πράξει). 

Δεν αναμένεται ότι η Μετάβαση θα επηρεάσει άμεσα τους Κατόχους ΠΔ που θα συνεχίσουν να κατέχουν τις 
Μετοχές υπό μορφή Παραστατικών Δικαιωμάτων. Η Μετάβαση δεν θα επηρεάσει τη διαπραγμάτευση των 
Μετοχών που αφορούν τα επικείμενα ΠΔ στο ΧΑΚ. Οι Μετοχές αυτές δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο της Μετάβασης, 
αφού δεν τυγχάνουν διακανονισμού μέσω του συστήματος CREST και θα συνεχίσουν να τυγχάνουν διακανονιμσού 
μέσω του DSS μετά τη Μετάβαση. 

Εάν ένας Κάτοχος ΠΔ επιθυμεί να κατέχει τις Μετοχές του που αντιπροσωπεύουν τα ΠΔ του μέσω της Euroclear 
Bank σύμφωνα με την Περιγραφή Υπηρεσιών της ΕΒ μετά από τη Μετάβαση, ο Κάτοχος ΠΔ χρειάζεται να προβεί 
σε ενέργειες ώστε να καταθέσει τα σχετικά ΠΔ στο Σύστημα CREST πριν από την Ημερομηνία Έναρξης (η 
ημερομηνία αυτή υπόκειται σε επιβεβαίωση). Οι ενέργειες που πρέπει να ληφθούν για την επίτευξη της 
αποϋλοποίησης παρουσιάζονται στο Άρθρο 4 του Μέρους 3. Εναλλακτικά, οι Κάτοχοι ΠΔ μπορούν να δώσουν τις 
αναγκαίες οδηγίες για την κατάθεση των Μετοχών τους άμεσα στην Euroclear Bank, ανά πάσα στιγμή μετά από τη 
Μετάβαση σύμφωνα με την Ερώτηση 9.  

9. Κατέχω τις Μετοχές μου σε τιτλοποιήμένη (δηλαδή έντυπη) μορφή αλλά θα ήθελα να τις κατέχω μέσω 
των Δικαιωμάτων Βελγικού Δικαίου στο Σύστημα Euroclear το συντομότερο δυνατό μετά από τη 
Μετάβαση. Ποιες ενέργειες θα πρέπει να αναλάβω; 

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να κατέχουν τα δικαιώματα τους σε ηλεκτρονική μορφή μέσω των Δικαιωμάτων 
Βελγικού Δικαίου στο Σύστημα Euroclear μετά από τη Μετάβαση πρέπει να είναι ή να γίνουν Συμμετέχοντες στην 
ΕΒ (ή πρέπει να διορίσουν έναν Συμμετέχοντα της ΕΒ για να κατέχει τα Δικαιώματα Βελγικού Δικαίου εκ μέρους 
τους) και θα πρέπει να προβούν σε διευθετήσεις για να κατατεθούν οι τιτλοποιήμένες Μετοχές τους στο Σύστημα 
Euroclear μετά από τη Μετάβαση. Όταν ένας Μέτοχος δεν είναι Συμμετέχοντας στην EB και δεν επιθυμεί να γίνει 
ένας Συμμετέχοντας στην EB, θα πρέπει να συμβουλευθεί τον χρηματιστή του ή τον θεματοφύλακα του για να 
διευθετήσει την κατάθεση των σχετικών Μετοχών στο Σύστημα Euroclear και να κατέχονται σε ηλεκτρονική μορφή 
μέσω των Δικαιωμάτων Βελγικού Δικαίου που κατέχει ένας Συμμετέχοντας στην EB εκ μέρους του εν λόγω 
Μετόχου με τη χρήση διευθετήσεων που θα λάβει ο εν λόγω χρηματιστής ή θεματοφύλακας. Πληροφορίες για το 
πώς μπορείτε να γίνετε Συμμετέχοντας στην EB διατίθενται στην ιστοσελίδα της Euroclear στη διεύθυνση: 
https://www.euroclear.com/about/en/business/Becomingaclient/BecomingaclientEuroclearBank.html. 

Οι Μέτοχοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι υπάρχουν σε ισχύ ορισμένα κριτήρια επιλεξιμότητας για να γίνει κάποιος 
Συμμετέχοντας της ΕΒ. 

Οι διευθετήσεις αυτές μπορούν επίσης να τεθούν σε εφαρμογή πριν από τη Μετάβαση όπως αναφέρεται στο Άρθρο 
3.5.8 του Οδηγού Μετάβασης της ΕΒ και θα επιτρέψουν την κατοχή μέσω του Συστήματος Euroclear μετά από τη 
Μετάβαση μετά την ολοκλήρωση της των αρχικών CDIs που κατέχουν, ή ανά πάσα στιγμή μετά από τη Μετάβαση. 
Εάν οι εν λόγω διευθετήσεις πραγματοποιηθούν πριν από τη Μετάβαση, οι Μετοχές θα μεταβιβαστούν σε ένα 
λογαριασμό της Euroclear Bank, στον οποίο θα κατέχονται οι Μετοχές υπό την υπηρεσία ΚΑΤ της Euroclear Bank 
μέχρι τη Μετάβαση. Εντούτοις, οι υπηρεσίες που περιγράφονται στην Περιγραφή Υπηρεσιών της ΕΒ θα ισχύουν 
μόνο από τη Ημερομηνία Έναρξης. 

10. Κατέχω τις Μετοχές μου σε μη τιτλοποιήμένη (δηλαδή άυλη) μορφή μέσω του Συστήματος CREST και 
προτίθεμαι να συνεχίσω να κατέχω τα δικαιώματα μου μέσω του Συστήματος CREST (μέσω CDIs) με 
ισχύ από η Μετάβαση. Ποιες ενέργειες θα πρέπει να αναλάβω και ποια είναι η τελευταία ημερομηνία 
για οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια; 

Οι Μετοχές που κατέχονται σε μη τιτλοποιήμένη (δηλαδή άυλη) μορφή μέσω του Συστήματος CREST κατά την 
Ημερομηνία Αρχείου της Μετάβασης θα μετατραπούν, με την επιφύλαξη της Μετάβασης και θα κατέχονται σε 
αρχειοθετημένη μορφή μέσω CDIs στο Σύστημα CREST μετά από τη Μετάβαση, εκτός αν οι Μέτοχοι προβαίνουν 
στις ενέργειες που αναφέρονται στην απάντηση της Ερώτησης 12 πιο κάτω (στην περίπτωση αυτή η τα δικαιώματα 
τους θα κατέχονται μέσω των Δικαιωμάτων Βελγικού Δικαίου στο Σύστημα Euroclear). 

https://www.euroclear.com/about/en/business/Becomingaclient/BecomingaclientEuroclearBank.html
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Ως εκ τούτου, οι Μέτοχοι που επί του παρόντος κατέχουν τις Μετοχές τους σε μη τιτλοποιήμένη (δηλαδή άυλη) 
μορφή μέσω του Συστήματος CREST και που επιθυμούν να κατέχουν τα δικαιώματα τους σε αρχειοθετημένη 
μορφή μέσω CDIs στο Σύστημα CREST μετά από τη Μετάβαση δεν χρειάζεται να λάβουν οποιεσδήποτε ενέργειες 
πριν από τη Μετάβαση (εκτός από το να ψηφίσουν αναφορικά με τα Ψηφίσματα σε περίπτωση που ο Μέτοχος 
επιθυμεί).  

Οι Μέτοχοι που κατέχουν τις Μετοχές τους σε μη τιτλοποιήμένη (δηλαδή άυλη) μορφή μέσω του Συστήματος 
CREST και επιθυμούν να μετατρέψουν τις Μετοχές τους σε ΠΔ στο ΧΑΚ θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον 
χρηματιστή τους για περισσότερες πληροφορίες. Οι Κατόχοι ΠΔ δεν επηρεάζονται από τη Μετάβαση. 

11. Κατέχω τις Μετοχές μου σε μη τιτλοποιήμένη (δηλαδή άυλη) μορφή μέσω του Συστήματος CREST και 
επιθυμώ να κατέχω τα δικαιώματα μου μέσω των Δικαιωμάτων Βελγικού Δικαίου στο Σύστημα 
Euroclear το συντομότερο δυνατό. Σε ποιες ενέργειες θα πρέπει να προβώ και ποια είναι η τελευταία 
ημερομηνία για οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια; 

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να κατέχουν τα δικαιώματα τους σε ηλεκτρονική μορφή μέσω των Δικαιωμάτων 
Βελγικού Δικαίου στο Σύστημα Euroclear και όχι μέσω CDIs στο Σύστημα CREST μετά από τη Μετάβαση, πρέπει 
να είναι ή να γίνουν Συμμετέχοντας στην EB (or πρέπει να διορίσουν ένα Συμμετέχοντα στην EB για να κατέχει τα 
Δικαιώματα Βελγικού Δικαίου εκ μέρους τους) και πρέπει να μεταβιβάσουν τα εν λόγω Δικαιώματα Βελγικού Δικαίου 
από τον Διεθνή Λογαριασμό του CREST στην Euroclear Bank στον λογαριασμό ενός άλλου Συμμετέχοντα στην 
EB υπό τη μορφή εντολής διασυνοριακής παράδοσης. Οι συγκεκριμένες διαδικασίες που θα πρέπει να 
ακολουθηθούν δίνονται στην παράγραφο 6 Withdrawal of Deposited Property on transfer and related matters του 
Κεφαλαίου 8 του GlobalDeed Poll of the Διεθνές Εγχειρίδιο του CREST και οι οποίες συνοψίζονται στην απάντηση 
της Ερώτησης 18 πιο κάτω. Με την αντιστοιχία της εντολής λήψης που εκκρεμεί από τον Συμμετέχοντας στην EB, 
η μεταφορά θα διευθετηθεί εάν πληρούνται οι άλλοι όροι διακανονισμού που εφαρμόζονται για σκοπούς 
διακανονισμού. Όπως αναφέρεται στην απάντηση στην Ερώτηση 10 πιο πάνω, οι μεταβιβάσεις αυτές μπορούν να 
πραγματοποιηθούν μετά από τη Μετάβαση και μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν πριν από τη Μετάβαση 
όπως αναφέρεται στο Άρθρο 3.5.8 του Οδηγού Μετάβασης της ΕΒ.  

Μέτοχοι που δεν είναι οι ίδιοι μέλη του CREST θα πρέπει να εποικοινωνήσουν με τον χρηματιστή τους ή άλλο 
θεματοφύλακα με τον οποίο έχουν προβεί σε διευθετήσεις σχετικά με την κατοχή των Μετοχών τους για να 
μεριμνήσουν όπως οι ενέργειες που περιγράφονται πιο πάνω θα γίνουν για λογαριασμό τους. Μέτοχοι που είναι 
οι ίδιοι μέλη του CREST θα πρέπει από μόνοι τους να προβούν σε διευθετήσεις και να δώσουν τις απαραίτητες 
εντολές με βάση το Διεθνές Εγχειρίδιο του CREST. 

Διευθετήσεις για διατήρηση δικαιωμάτων Μετόχου μέσω των Δικαιωμάτων Βελγικού Δικαίου μέσω του Συστήματος 
Euroclear μπορούν να γίνουν πριν τη Μετάβαση με βάση τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 3.5.8 
του οδηγού EB Migration Guide, η οποία θα επιτρέψει τη διατήρηση μέσω των Δικαιωμάτων Βελγικού Δικαίου 
μέσω του Συστήματος Euroclear μόλις αυτό είναι πρακτικά εφικτό μετά από τη Μετάβαση και χωρίς οποιαδήποτε 
άλλη ενέργεια εκ μέρους του Μετόχου μετά τη Μετάβαση. Όπου οι διευθετήσεις αυτές γίνουν πριν από τη 
Μετάβαση, οι σχετικές Μετοχές θα μεταφερθούν σε λογαριασμό της Euroclear   Bank στον οποίο οι Μετοχές θα 
κατέχονται μέχρι τη Μετάβαση κάτω από την υπηρεσία ΚΑΤ των επενδυτών της Euroclear Bank. Οι υπηρεσίες 
που περιγράφονται στο έγγραφο Περιγραφή των Υπηρεσιών της ΕΒ θα είναι όμως εφαρμόσιμες από την 
Ημερομηνία Έναρξης. 

12. Κατέχω τις Μετοχές μου σε μη τιτλοποιήμένη (δηλαδή άυλη) μορφή μέσω του Συστήματος CREST 
αλλά δεν θέλω οι Μετοχές μου να Συμπεριληφθούν στη Μετάβαση. Σε ποιες ενέργειες θα πρέπει να 
προβώ και ποια είναι η τελευταία ημερομηνία για οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια; 

Μέτοχοι που δεν επιθυμούν οι Μετοχές τους να συμμετέχουν στη Μετάβαση, θα πρέπει να διατηρήσουν τα 
δικαιώματα τους σε τιτλοποιήμένη (δηλαδή έντυπη) μορφή πριν από την Ημερομηνία Αρχείου της Μετάβασης. Για 
να το κάνουν αυτό, θα πρέπει να αποσύρουν τις σχετικές Μετοχές από το Σύστημα CREST πριν από τη Μετάβαση 
(από μια χρονική στιγμή που θα επιβεβαιωθεί σε πλησιέστερο χρόνο πριν από τη Μετάβαση). Με βάση το 
Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα των Κύριων Περιστατικών η προθεσμία για αυτήν την ενέργεια θα είναι στις 2.00 
μ.μ. (‘Ωρα Κύπρου) / 12:00 μ.μ. (Ώρα Ιρλανδίας) την Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021. Η τελευταία ώρα και ημερομηνία 
για τους Μετόχους που κατέχουν τις Μετοχές τους σε τιτλοποιήμένη (δηλαδή έντυπη) μορφή και δεν επιθυμούν οι 
Μετοχές τους να υπόκεινται στη Μετάβαση και επιθυμούν να αποσύρουν τις σχετικές Μετοχές από το Σύστημα 
CREST και να τις διατηρήσουν σε τιτλοποιήμένη (δηλαδή έντυπη) μορφή αναμένετα να είναι η Τελευταία 
Ημερομηνία Απόσυρσης. 

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να κατέχουν τις Μετοχές τους σε τιτλοποιήμένη (δηλαδή έντυπη) μορφή πριν από τον 
χρόνο που η Μετάβαση θα λάβει χώρα, θα πρέπει να προβούν σε διευθετήσεις με τον χρηματιστή τους ή τον 
θεματοφύλακα τους σε εύθετο χρόνο, ώστε ο χρηματιστής ή ο θεματοφύλακας τους να έχει αρκετό χρόνο για να 
αποσύρει τις Μετοχές τους από το Σύστημα CREST πριν από την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται πιο πάνω 
για αναλήψεις από το CREST.  
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13. Εάν συνεχίσω να κατέχω τις Μετοχές μου σε τιτλοποιήμένη (δηλαδή έντυπη) μορφή μετά από τη 
Μετάβαση, τι αντίκτυπο θα έχει η Μετάβαση στη μετοχική μου συμμετοχή; 

Μετοχές που κατέχονται σε τιτλοποιήμένη (δηλαδή έντυπη) μορφή κατά την Ημερομηνία Αρχείου της Μετάβασης 
δεν θα υπόκεινται στη Μετάβαση και θα μπορούν να συνεχίσουν να κατέχονται σε τιτλοποιήμένη (δηλαδή έντυπη) 
μορφή μετά από τη Μετάβαση, κατ’ επιλογή του Μετόχου. 

Ενώ δεν αναμένεται ότι η Μετάβαση θα έχει αρχικά άμεση επίδραση, οι Μέτοχοι που συνεχίζουν να κατέχουν τις 
Μετοχές τους σε τιτλοποιήμένη (δηλαδή έντυπη) μορφή θα πρέπει να σημειώσουν ότι, επί του παρόντος, για να 
προβούν σε διακανονισμό συναλλαγής τους στην αγορά των Μετοχών τους μετά από τη Μετάβαση, θα πρέπει να 
προβούν σε ενέργειες για κατάθεση των Μετοχών τους καταθέτοντας τις στο Σύστημα Euroclear που θα κατέχονται 
μέσω των Δικαιωμάτων Βελγικού Δικαίου ή να κατέχονται στο Σύστημα CREST μέσω CDIs πριν από την 
πραγματοποίηση των εν λόγω συναλλαγών.  

Οποιαδήποτε τέτοια κατάθεση Μετοχών θα συνεπάγεται επαφή με χρηματιστή ή / και θεματοφύλακα και ενδέχεται 
να έχει ορισμένο κόστος ή / και, καθυστέρηση στην εκτέλεση συναλλαγής Μετοχών από τον Μέτοχο, η οποία 
ενδέχεται να διαφέρει από την αντίστοιχη διαδικασία που ισχύει για την κατάθεση Μετοχών στο Σύστημα CREST. 

Μέτοχοι που επί του παρόντος κατέχουν Μετοχές σε μη τιτλοποιήμένη (δηλαδή άυλη) μορφή μέσω του Συστήματος 
CREST και που επιθυμούν μετά τη Μετάβαση να μετατρέψουν τα CDIs τους σε ΠΔ στο ΧΑΚ, θα πρέπει να δώσουν 
εντολή στον χρηματιστή τους να παραδώσει τα CDIs στο λογαριασμό CREST του Αποθετηρίου ΠΔ και να δώσει 
την απαραίτητη Εντολή Κατάθεσης Αξιών στο Αποθετήριο για να παραδώσει τον αντίστοιχο αριθμό ΠΔ στο 
λογαριασμό ISCS του DSS Μέλους.  

14. Εάν κατέχω τις Μετοχές μου ως Συμμετέχοντας στην EB ή μέσω ενός Συμμετέχοντα στην EB μετά 
από τη Μετάβαση, τι αντίκτυπο θα έχει η Μετάβαση στη μετοχική μου συμμετοχή; 

Μετά τη Μετάβαση, η Euroclear Nominees θα κατέχει νόμιμο τίτλο σε όλες τις Μετοχές που είναι εισηγμένες στο 
Σύστημα Euroclear. Ως αποτέλεσμα, η Euroclear Nominees θα καταγραφεί στο Μητρώο Μελών της Εταιρίας ως ο 
κάτοχος των σχετικών Μετοχών. Τα δικαιώματα των Συμμετεχόντων της ΕΒ σε σχέση με τις Μετοχές που 
κατατίθενται στο Σύστημα Euroclear θα διέπονται από Βελγικό Δίκαιο (μέσω των Δικαιωμάτων Βελγικού Δικαίου) 
και την Περιγραφή των Υπηρεσιών της ΕΒ.  

Η κατοχή Μετοχών μέσω του Συστήματος Euroclear συνεπάγεται κόστος φύλαξης μετοχών (το οποίο δύναται να 
μεταφερθεί στους Κατόχους των Συμμετεχόντων Αξιών κατά την Ημερομηνία Αρχείου για τη Μετάβαση (‘‘Πρώην 
Κάτοχοι’’) σε περίπτωση που κατέχουν τις Μετοχές τους μέσω Συμμετέχοντα στην ΕΒ) και ορισμένες διαφορές 
στη φύση, το εύρος και το κόστος των εταιρικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο τα 
δικαιώματα ψήφου μπορούν να εξασκηθούν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω πληρεξούσιου αντιπροσώπου, σε 
σχέση με την τρέχουσα άμεση κατοχή Μετοχών μέσω του Συστήματος CREST. 

Οι Μέτοχοι που αναμένουν να κατέχουν τις Μετοχές τους μέσω του Συστήματος Euroclear θα πρέπει να 
εξοικειωθούν με την Περιγραφή Υπηρεσιών της EB σχετικά με αυτό.  

15. Τι είναι ένα CDI και γιατί σχετίζεται με τη Μετάβαση; 

Ο όρος “CDI” σημαίνει CREST Depository Interest. Τα CDIs είναι ένα τεχνικό μέσο με το οποίο τα δικαιώματα σε 
Μετοχές μπορούν να κατέχονται στο Σύστημα CREST ως εναλλακτική λύση έναντι της κατοχής των Δικαιωμάτων 
Βελγικού Δικαίου ως ένας Συμμετέχοντας στην EB.  

Είναι δυνατή μόνο η κατοχή και η μεταβίβαση ορισμένων αξιών στο Σύστημα CREST, (συμπεριλαμβανομένων, 
επί του παρόντος, μετοχών που συστάθηκαν βάσει της ιρλανδικής νομοθεσίας (οι “Ιρλανδικές Αξίες”)). Όταν 
παύσει να είναι δυνατή η απευθείας κατοχή και μεταβίβαση των Ιρλανδικών Αξιών άμεσα μέσω του Συστήματος 
CREST, η EUI μπορεί να διευκολύνει την έκδοση CDIs σε σχέση με τα Δικαιώματα Βελγικού Δικαίου που 
παραχωρούνται αυτόματα στους Συμμετέχοντες στην ΕΒ μέσω του Συστήματος Euroclear, προκειμένου να 
παρέχεται ένας εναλλακτικός μηχανισμός διακανονισμού που αφορά το CREST. Ένα CDI εκδίδεται από το 
Αποθετήριο του CREST στα μέλη του CREST και αντιπροσωπεύει το δικαίωμα αναγνώρισης υποκείμενων αξιών. 
Μετά από τη Μετάβαση, οι κάτοχοι Ιρλανδικών Αξιών που επιθυμούν να συνεχίσουν να κατέχουν και να διευθετούν 
συναλλαγές σε Ιρλανδικές Αξίες μέσω του Συστήματος CREST, συμπεριλαμβανομένων όλων των συναλλαγών 
που εκτελούνται στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, θα μπορούν να το κάνουν μόνο για τις μετοχές που κατέχουν 
μέσω CDIs.  

Κάθε CDI που εκδίδεται κατά τη Μετάβαση θα αντικατοπτρίζει τα Δικαιώματα Βελγικού Δικαίου που σχετίζονται με 
κάθε υποκείμενη Μετοχή που Υπόκειται σε Μετάβαση. Κατά τη Μετάβαση, κάθε Μέτοχος θα λάβει αρχικά ένα CDI 
για κάθε Μετοχή που Υπόκειται σε Μετάβαση που κατέχει κατά την Ημερομηνία Αρχείου της Μετάβασης. Στη 
συνέχεια, οι Κάτοχοι Συμμετέχοντων Αξιών κατά την Ημερομηνία Αρχείου της Μετάβασης (“Πρώην Κάτοχοι”) 
μπορούν να επιλέξουν να διατηρήσουν τα δικαιώματα τους μέσω των Δικαιωμάτων Βελγικού Δικαίου μέσω του 
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Συστήματος Euroclear παρά μέσω CDIs που αντιπροσωπεύουν τα εν λόγω Δικαιώματα Βελγικού Δικαίου. Για να 
το πράξει, ένας Πρώην Κάτοχος πρέπει να είναι Συμμετέχοντας στην EB (ή πρέπει να διορίσει ένα Συμμετέχοντα 
στην EB για να κατέχει τα Δικαιώματα Βελγικού Δικαίου εκ μέρους του) και πρέπει να μεταβιβάσει τα εν λόγω 
Δικαιώματα Βελγικού Δικαίου από τον Διεθνή Λογαριασμό του CREST στην Euroclear Bank στον λογαριασμό ενός 
άλλου Συμμετέχοντα στην EB, μέσω εντολής διασυνοριακής μεταφοράς. Η εντολή μεταφοράς θα πρέπει να 
ταιριάζει με μια εντολή απόδειξης για να διευθετηθεί η μεταβίβαση. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην απάντηση στην 
Ερώτηση 11 πιο πάνω σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη μετατροπή μιας συμμετοχής μέσω CDIs 
σε συμμετοχή μέσω των Δικαιωμάτων Βελγικού Δικαίου.  

16. Εάν Κατέχω τις Μετοχές μου μέσω ενός CDIs μετά από τη Μετάβαση, ποιος είναι η επίδραση αυτού 
του τύπου κατοχής; 

Στην περίπτωση ενός CDI, ο Εντολοδόχος του CREST (CIN (Belgium) Limited) θα είναι ένας Συμμετέχοντας στην 
EB και θα κατέχει δικαιώματα στις αξίες που κατέχονται ενός του Συστήματος Euroclear εκ μέρους του Αποθετηρίου 
CREST εκ μέρους των μελών του CREST που κατέχουν CDIs. Η σχέση μεταξύ του Αποθετηρίου του CREST και 
των CDIs που κατέχουν τα μέλη του CREST θα διέπεται από το CREST Deed Poll και το Διεθνές Εγχειρίδιο του 
CREST. 

Η κατοχή μέσω CDIs συνεπάγεται διεθνή έξοδα φύλαξης (τα οποία δύναται να μεταφερθούν στους Πρώην 
Κάτοχους) και ορισμένες διαφορές στη φύση, το εύρος και το κόστος των εταιρικών υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο τα δικαιώματα ψήφου μπορούν να ασκούνται είτε αυτοπροσώπως 
είτε μέσω πληρεξούσιου αντιπροσώπου, σε σχέση με την άμεση συμμετοχή στο σύστημα CREST ή σε σχέση με 
μια θέση στην Euroclear Bank. 

Ο τρόπος (εάν δεν κατέχετε επί του παρόντος τις Μετοχές σας μέσω ενός θεματοφύλακα ή άλλου εντολοδόχου) 
και η χρονική περίοδος εντός της οποίας οι κάτοχοι CDIs μπορού να εξασκήσουν οποιαδήποτε τέτοια δικαιώματα 
ψήφου μπορεί να διαφέρει από τις διευθετήσεις που δυνατόν να εφαρμόζονται επί του παρόντος αναφορικά με την 
επί του παρόντος άμεση συμμετοχή σε Μετοχές μέσω του Συστήματος CREST ή του Συστήματος Euroclear. 

Τα μέλη του CREST που αναμένουν να διατηρήσουν τα δικαιώματα τους σε Μετοχές μετά από τη Μετάβαση μέσω 
CDIs θα πρέπει να εξοικειωθούν με την προσφορά υπηρεσιών CDIs, λεπτομέρειες των οποίων περιλαμβάνονται 
στο Διεθνές Εγχειρίδιο του CREST, και τους όρους του CREST Deed Poll.  

17. Ποιες είναι οι φορολογικές συνέπειες της Μετάβασης; 

Θα πρέπει να ανατρέξετε στο Μέρος 7 αυτής της Εγκυκλίου σχετικά με τη φορολογία. Οι Μέτοχοι προτρέπονται να 
συμβουλευτούν τους δικούς τους φορολογικούς συμβούλους σχετικά με τις φορολογικές συνέπειες στην Ιρλανδία, 
στο Βέλγιο, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις ΗΠΑ (και τις φορολογικές συνέπειες σύμφωνα με τους νόμους άλλων 
σχετικών δικαιοδοσιών), οι οποίες δυνατόν να προκύψουν ως αποτέλεσμα της Μετάβασης των Μετόχων και την 
απόκτηση, ιδιοκτησία και διάθεση Μετοχών (ή CDIs που αντιπροσωπεύουν Μετοχές) μελλοντικά.  

Περίληψη των φορολογικών επιπτώσεων της Ιρλανδίας  

Σε γενικές γραμμές, όπως αναφέρεται πιο λεπτομερώς στο Μέρος 7 της Εγκυκλίου αυτής, η νομοθεσία που θα 
τεθεί σε ισχύ στην Ιρλανδία ώστε να προβλέπει ότι η Μετάβαση είναι ένα φορολογικά ουδέτερο γεγονός για τους 
Μετόχους και ότι το Ιρλανδικό φορολογικό καθεστώς που θα εφαρμόζεται στη συνέχεια δεν είναι ουσιαστικά 
διαφορετικό από αυτό που ισχύει επί του παρόντος.  

Περίληψη των φορολογικών επιπτώσεων του Βελγίου 

Σε γενικές γραμμές, όπως αναφέρεται πιο λεπτομερώς στο Μέρος 7 της Εγκυκλίου αυτής, οι Μέτοχοι, είτε είναι 
κάτοικοι Βελγίου είτε όχι, δεν αναμένεται να υπόκεινται σε βελγικό φόρο εισοδήματος ως αποτέλεσμα της 
Μετάβασης στη βάση ότι η Μετάβαση κανονικά δεν θα προκαλέσει (ή δεν θα θεωρείται ότι αποτελεί αύξηση) 
οριστική διάθεση των Μετοχών.  

Περίληψη των φορολογικών επιπτώσεων στο ΗΒ 

Σε γενικές γραμμές, όπως αναφέρεται πιο λεπτομερώς στο Μέρος 7 της Εγκυκλίου αυτής, από τη φορολογική 
σκοπιά του Ηνωμένου Βασιλείου, η Μετάβαση θα είναι ένα φορολογικό ουδέτερο γεγονός για τους Μετόχους και 
το φορολογικό καθεστώς του Ηνωμένου Βασιλείου που θα εφαρμοστεί στη συνέχεια δεν θα διαφέρει ουσιαστικά 
από αυτό που ισχύει επί του παρόντος. 
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Περίληψη των φορολογικών επιπτώσεων των ΗΠΑ 

Σε γενικές γραμμές, όπως αναφέρεται πιο λεπτομερώς στο Μέρος 7 της Εγκυκλίου αυτής, οι Κάτοχοι των Η.Π.Α. 
δεν αναμένεται να αναγνωρίσουν κέρδος ή ζημία για σκοπούς ομοσπονδιακού φόρου εισοδήματος των ΗΠΑ κατά 
την ανταλλαγή Συμμετέχοντων Αξιών για CDIs που αντιπροσωπεύουν Μετοχές σε σχέση με τη Μετάβαση.  

18. Πώς μπορώ να προβώ σε απόσυρση Μετοχών είτε από το Σύστημα Euroclear είτε από το Σύστημα 
CREST μετά τη Μετάβαση, προκειμένου να καταστώ εγγεγραμμένος κάτοχος (σε τιτλοποιήμένη 
μορφή); 

Οι διαδικασίες απόσυρσης Μετοχών θα διαφέρουν ανάλογα με το εάν ένας κάτοχος Συμμετέχοντων Αξιών διατηρεί 
τα δικαιώματα του μέσω του Συστήματος Euroclear μέσω των Δικαιωμάτων Βελγικού Δικαίου ή μέσω του 
Συστήματος CREST μέσω CDIs. 

Οι Μέτοχοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι για σκοπούς συμμόρφωσης με το Άρθρο 3(2) των Κανονισμών ΚΑΤ, ο 
διακανονισμός συναλλαγών με Μετοχές που έχουν αποσυρθεί από το Σύστημα Euroclear για να κρατηθούν σε 
τιτλοποιήμένη (δηλαδή έντυπη) μορφή πρέπει να διεκπεραιωθεί εντός ενός ΚΑΤ. Ως αποτέλεσμα, οποιαδήποτε 
επικείμενη πώληση Μετοχών που κρατούνται σε τιτλοποιήμένη (δηλαδή έντυπη) μορφή μετά από απόσυρση 
απαιτεί την επανακατάθεση των Μετοχών στο Σύστημα CREST (μέσω του Συστήματος Euroclear) για συναλλαγές 
στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου ή στο σύστημα του ΧΑΚ για συναλλαγές στο ΧΑΚ, ανάλογα με την περίπτωση. 

Απόσυρση Μετοχών που κρατούνται στο Σύστημα Euroclear μέσω των Δικαιωμάτων Βελγικού Δικαίου 
προκειμένου να καταστείτε εγγεγραμμένος κάτοχος (σε τιτλοποιήμένη μορφή) 

Η διαδικασία που απαιτείται για την απόσυρση των Μετοχών που κρατούνται στο σύστημα Euroclear μέσω των 
Δικαιωμάτων Βελγικού Δικαίου και κατοχής τους σε τιτλοποιήμένη (δηλαδή έντυπη) μορφή περιγράφεται με 
λεπτομέρεια στην παράγραφο 4.2.3.2 ‘Mark-downs’ στην Περιγραφή Υπηρεσιών της ΕΒ. Περιληπτικά, για 
απόσυρση Μετοχών από το Σύστημα Euroclear, ο σχετικός Συμμετέχοντας της EB θα πρέπει να εκδώσει εντολή 
‘mark-down’ (απόσυρσης, μαζί με λεπτομέρειες του νομικού προσώπου στο όνομα του οποίου οι Μετοχές που 
έχουν αποσυρθεί θα εγγραφούν στην Euroclear Bank. Μετά από επαλήθετυση, η εντολή αυτή και οι σχετικές 
λεπτομέρειες θα κοινοποιηθούν από την Euroclear Bank στον Τηρητή Αρχείου . Με τη λήψη της εντολής και των 
λεπτομερειών εγγραφής, ο Τηρητή Αρχείου ς θα προβεί στην μεταβίβαση της σχετικής συμμετοχής από την 
Euroclear Nominees στον εκδοχέα που θα υποδηχθεί το όνομα του οποίου θα εγγραφεί στο Μητρώο Μελών ως ο 
κάτοχος των Μετοχών που έχουν αποσυρθεί. Η χρονική περίοδος για οποιαδήποτε τέτοια απόσυρση αξιών από 
το Σύστημα Euroclear αναμένεται να είναι μέσα σε μια (1) εργάσιμη ημέρα, ούτως ώστε ο κάτοχος των 
Συμμετέχοντων Τίτλων να εγγραφεί στο Μητρώο Μελών της Εταιρίας μέσα σε μια εργάσιμη ημέρα από τη λήψη 
έγκυρης εντολής απόσυρσης και των απαραίτητων υποστηρικτικών λεπτομερειών . Μπορεί να χρειαστούν έως και 
δέκα (10) εργάσιμες ημέρες ώστε ο εκδοχέας να λάβει το σχετικό πιστοποιητικό μετοχών, εντούτοις, η εγγραφή 
στο Μητρώο Μελών αποτελεί εκ πρώτης όψεως απόδειξη συμμετοχής σύμφωνα με την Ιρλανδική νομοθεσία.  

Πρώην Κάτοχοι των οποίων τα δικαιώματα σε Μετοχές κατέχονται μέσω Συμμετεχόντων στην ΕΒ (ή άλλων 
εντολοδόχων) εκ μέρους τους θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον χρηματιστή τους ή άλλο θεματοφύλακα για να 
εξασφαλίσουν ότι τα βήματα που περιγράφονται πιο πάνω λαμβάνονται εκ μέρους τους από τον σχετικό 
Συμμετέχοντα στην EB. Για περιγραφή σχετικά με το τι πρέπει να κάνουν οι Συμμετέχοντες στην ΕΒ για να 
αποσύρουν τις Μετοχές τους από την Euroclear Nominees άμεσα σε ένα όνομα στο μητρώο (mark-down), 
παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα Περιγραφή Υπηρεσιών της EB, Άρθρο “4.2.3 Mark-up και Mark-down”.  

Απόσυρση Μετοχών από το Σύστημα CREST μέσω CDIs ώστε ο κάτοχος τους να καταστεί εγγεγραμμένος 
κάτοχος (σε τιτλοποιήμένη μορφή) 

Η διαδικασία που απαιτείται για την απόσυρση Μετοχών που κρατούνται στο Σύστημα CREST μέσω CDIs μετά 
από τη Μετάβαση περιγράφεται στην παράγραφο 6 Withdrawal of Deposited Property on transfer and related 
matters του Κεφαλαίου 8 Global Deed Poll του Διεθνές Εγχειριδίου του CREST. 

Περιληπτικά, για να γίνει απόσυρση Μετοχών από το Σύστημα CREST μέσω CDIs, απαιτείται από τον Κάτοχο 
CDIs η καταχώρηση εντολής ζητώντας ακύρωση των CDIs στο Σύστημα CREST και την παραλαβή των σχετικών 
Δικαιωμάτων Βελγικού Δικαίου σε λογαριασμό συμμετοχών σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που είναι Αποθετήριο το 
οποίο είναι ένας Συμμετέχοντας στην EB. Αυτό συνεπάγεται την εισαγωγή μιας εντολής διασυνοριακής μεταφοράς 
υπέρ του σχετικού Συμμετέχοντα στην EB, ο οποίος θα πρέπει να εισάξει ξεχωριστά μια αντίστοιχη εντολή 
διασυνοριακής απόδειξης για να διασφαλίσει τη λήψη των Δικαιωμάτων Βελγικού Δικαίου. Αναμένεται ότι η 
διαδικασία απόσυρσης των CDIs και λήψης των Βελγικού Δικαίου στο Σύστημα Euroclear μπορεί να ολοκληρωθεί 
εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας. Μετά από αυτό, η διαδικασία απόσυρσης των σχετικών Μετοχών από το Σύστημα 
Euroclear είναι όπως περιγράφεται πιο πάνω. 

Πρώην Κάτοχοι που δεν είναι οι ίδιοι μέλη του CREST θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον χρηματιστή τους ή 
άλλο θεματοφύλακα με τον οποίο έχουν προβεί σε διευθετήσεις σε σχέση με την κατοχή CDIs για να μεριμνήσουν 



 

23 

όπως οι ενέργειες που παρατίθενται πιο πάνω διεκπεραιωθούν για αυτούς. Πρώην κάτοχοι που είναι μέλη του 
CREST θα πρέπει να κάνουν διευθετήσεις οι ίδιοι και να υποβάλουν τις απαραίτητες εντολές σύμφωνα με το 
Διεθνές Εγχειρίδιο του CREST.  

Όπως σημειώνεται στο τμήμα 8 του Μέρους 3 αυτής της Εγκυκλίου, η ικανότητα των Μετόχων σε σχέση με τις 
παλιές Μετοχές να κατέχουν Μετοχές σε τιτλοποιήμένη (δηλαδή έντυπη) μορφή, μετά την 1η Ιανουαρίου 2023 (για 
νέες εκδομένες Μετοχές) και την 1η Ιανουαρίου 2025 (για όλες τις Μετοχές) θα εξαρτηθεί από τις νομοθετικές 
αλλαγές σχετικά με την υλοποίηση της αποϋλοποίησης που δεν έχουν ακόμη προταθεί ή καθοριστεί από τις 
αρμόδιες αρχές. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η μελλοντική δυνατότητα άμεσης άσκησης δικαιωμάτων μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2023 (για νέες εκδομένες Μετοχές) και την 1η Ιανουαρίου 2025 (για όλες τις Μετοχές) θα εξαρτηθεί από 
τις νομοθετικές αλλαγές οι οποίες δεν έχουν ακόμη προταθεί ή καθοριστεί από τις αρμόδιες αρχές.  

19. Μπορώ να παρευρεθώ σε μια γενική συνέλευση της Εταιρίας μετά από τη Μετάβαση; 

Μετοχές που κρατούνται σε τιτλοποιήμένη (δηλαδή έντυπη) μορφή κατά την Ημερομηνία Αρχείου της Μετάβασης 
δεν θα υπόκεινται στη Μετάβαση και μπορούν να συνεχίσουν να κατέχονται σε τιτλοποιήμένη (δηλαδή έντυπη) 
μορφή μετά από τη Μετάβαση, κατ’ επιλογή του Μετόχου. Οι εν λόγω κάτοχοι μπορούν να παρευρεθούν, να 
ψηφίσουν και να απευθύνουν λόγο σε μια γενική συνέλευση της Εταιρίας είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω 
πληρεξούσιου αντιπροσώπου με τον ίδιο τρόπο όπως πριν από τη Μετάβαση.  

Οι Συμμετέχοντες στην ΕΒ που κατέχουν Δικαιώματα Βελγικού Δικαίου μέσω του Συστήματος Euroclear θα 
δικαιούνται να δώσουν οδηγίες στην Euroclear Bank να ψηφίσει υπέρ, κατά ή να απέχουνε από οποιοδήποτε 
Ψήφισμα που προτείνεται σε μια γενική συνέλευση, εκδίδοντας οδηγίες πριν από τη σχετική προθεσμία 
ψηφοφορίας της Euroclear   Bank για την εν λόγω γενική συνέλευση. Οι Συμμετέχοντες στην ΕΒ μπορούν επίσης, 
πριν από την προθεσμία ψηφοφορίας της Euroclear Bank, να δώσουν οδηγίες στην Euroclear Bank για να διορίσει 
κάποιον τρίτο (εκτός από την Euroclear Nominees ή τον πρόεδρο της συνέλευσης) που όρισε ο Συμμετέχοντας 
στην EB για να παραστεί και να ψηφίσει σε μια γενική συνέλευση σύμφωνα με τον αριθμό Μετοχών που καθορίζεται 
στην εντολή ψήφου βάσει πληρεξούσιου εγγράφου. Για παράδειγμα, ένας τέτοιος τρίτος μπορεί να είναι ο 
Συμμετέχοντας στην EB ή, όταν ο Συμμετέχοντας στην EB είναι χρηματιστής ή θεματοφύλακας, ο πελάτης αυτού 
του χρηματιστή ή θεματοφύλακα ή ένας εταιρικός αντιπρόσωπος. Οι κάτοχοι CDIs θα έχουν το δικαίωμα να δώσουν 
οδηγίες στην Broadridge (“Broadridge”), πριν από τη σχετική προθεσμία ψηφοφορίας της Broadridge, να ψηφίσει 
υπέρ, κατά ή να απέχει από οποιοδήποτε ψήφισμα που προτείνεται σε μια γενική συνέλευση. Οι κάτοχοι CDIs 
μπορούν επίσης, πριν από την προθεσμία ψηφοφορίας της Broadridge να δώσουν οδηγίες στην Broadridge για 
να διορίσει κάποιον τρίτο (εκτός από την Euroclear Nominees ή τον πρόεδρο της συνέλευσης) που όρισε ο 
Συμμετέχοντας στην EB για να παραστεί και να ψηφίσει σε μια γενική συνέλευση σύμφωνα με τον αριθμό Μετοχών 
που καθορίζεται στην εντολή ψήφου βάσει πληρεξούσιου εγγράφου. Για παράδειγμα, ο τρίτος που αναφέρεται στο 
πληρεξούσιο έγγραφο θα δώσει οδηγίες στο μέλος του CREST, στον πελάτη ενός μέλους του CREST ή σε ένα 
εταιρικό αντιπρόσωπο. Ο Εντολοδόχος του CREST (ως Συμμετέχοντας στην EB) θα δώσει κατόπιν οδηγίες στην 
Euroclear Bank όπως αναφέρεται πιο πάνω.  

Το Προτεινόμενο νέο Άρθρο 5(δ) υπό την επιφύλαξη της έγκρισης είτε του Ψηφίσματος 3 (α) είτε του 3 (β) 
προβλέπει ότι οι έμμεσοι κάτοχοι μετοχών (συμπεριλαμβανομένων των κατόχων δικαιωμάτων σε Μετοχές μέσω 
του Συστήματος Euroclear μέσω των Δικαιωμάτων Βελγικού Δικαίου, ή μέσω του Συστήματος CREST μέσω CDIs) 
που οι Σύμβουλοι θεωρούν επιλέξιμους για να λάβουν Ειδοποίηση για μια συνέλευση σύμφωνα με το Άρθρο 5(δ) 
κατά την ημερομηνία παραλαβής, επίδοσης ή παράδοσης της ειδοποίησης, μπορούν επίσης να θεωρηθούν 
επιλέξιμοι από τους Συμβούλους για να παραστούν και να απευθύνουν λόγο στη συνέλευση, νοουμένου ότι το εν 
λόγω πρόσωπο παραμένει κάτοχος μιας Μετοχής κατά την Ημερομηνία Αρχείου για την εν λόγω συνέλευση. 
Εντούτοις, τα εν λόγω πρόσωπα δεν θα δικαιούνται να ψηφίσουν ή να εξασκήσουν οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα 
που απονέμεται από την ιδιότητα μέλους σε σχέση με τις συνελεύσεις της Εταιρίας ενώ παρίστανται. Αντί αυτού, 
οι Συμμετέχοντες στην ΕΒ και οι Κάτοχοι CDIs θα πρέπει να εκδώσουν οδηγίες ψηφοφορίας (οι οποίες μπορεί να 
περιλαμβάνουν διορισμό πληρεξούσιου αντιπροσώπου όπως αναφέρεται πιο πάνω) μέσω του Συστήματος 
Euroclear και/ή του Συστήματος CREST σύμφωνα με τις σχετικές προθεσμίες που ορίζει η Euroclear Bank, η EUI 
και/ή η Broadridge όπως περιγράφεται πιο πάνω.  

20. Κατέχω Μετοχές στο Ιρλανδικό Μητρώο Μελών. Με ποιον τρόπο πρέπει να επικοινωνήσω εάν έχω 
ένα ερώτημα; 

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη δράση που πρέπει να λάβετε ως αποτέλεσμα της λήψης αυτής 
της Εγκυκλίου, σε πρώτο στάδιο θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον χρηματιστή, την τράπεζά σας ή άλλον 
κατάλληλα εξουσιοδοτημένο ανεξάρτητο σύμβουλο. 

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Εγκύκλιο, τα προτεινόμενα Ψηφίσματα και τη Μετάβαση 
που περιγράφεται λεπτομερώς εδώ ή την ΕΓΣ, ή έχετε αμφιβολίες σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης του 
Εγγράφου Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου, παρακαλούμε καλέστε τον Τηρητή Αρχείου , Link Registrars 
Limited στο + 353 1 5530050. Οι γραμμές είναι ανοιχτές από τις 9:00 π.μ. έως τις 5:00 μ.μ. (ώρα Ιρλανδίας) / 11:00 
π.μ. έως 7:00 μ.μ. (ώρα Κύπρου) Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, εξαιρουμένων των αργιών στην Ιρλανδία. 
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Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι κλήσεις δυνατόν να παρακολουθούνται ή να καταγράφονται και η Link δεν μπορεί 
να παρέχει νομικές, φορολογικές λογιστικές ή οικονομικές συμβουλές ή συμβουλές σχετικά με τα πλεονεκτήματα 
της Μετάβασης ή τα Ψηφίσματα της Μετάβασης 

Μέτοχοι με πρόθεση τη διατήρηση των δικαιωμάτων τους σε Μετοχές Μετάβασης στο Σύστημα Euroclear μέσω 
Δικαιωμάτων Βελγικού Δικαίου ή στο Σύστημα CREST μέσω CDIs θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά τον Οδηγό 
Μετάβασης της EB, την Περιγραφή Υπηρεσιών της EB και τα ‘Εντυπα των Δικαιωμάτων των Συμμετέχοντων της 
EB και στην περίπτωση των CDIs, τη Ψηφοφορία με Ψηφοδέλτιο του CREST (CREST Deed Poll) και το Διεθνές 
Εγχειρίδιο του CREST (περιλαμβανομένων αναθεωρημένων εκδόσεων από τούδε και στο εξής νοουμένου ότι 
εκδοθούν μετά την ημερομηνία της Εγκυκλίου αυτής), μαζί με τα επιπρόθετα έγγραφα τα οποία είναι διαθέσιμα για 
επιυεώρηση όπως περιγράφονται στο τμήμα 8 του Μέρους 1 της Εγκυκλίου αυτής. 

21. Κατέχω ΠΔ στο μητρώο ΠΔ στην Κύπρο. Με ποιον τρόπο πρέπει να επικοινωνήσω εάν έχω ένα 
ερώτημα; 

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τα προτεινόμενα Ψηφίσματα και τη Μετάβαση που περιγράφεται 
λεπτομερώς εδώ ή την ΕΓΣ, ή έχετε αμφιβολίες σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης του Εγγράφου Διορισμού 
Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ, παρακαλούμε όπως καλείτε την Υπηρεσία Σχέσεις Επενδυτών 
στον αριθμό +357 22 126055. 

Οι γραμμές είναι ανοιχτές από τις 7:30π.μ. μέχρι τις 3:00 μ.μ (Ώρα Κύπρου) Δευτέρα έως Παρασκευή, 
εξαιρουμένων των αργιών στην Κύπρο. Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι κλήσεις δυνατόν να παρακολουθούνται ή 
να καταγράφονται και οι Σχέσεις Επενδυτών δεν μπορούν να παρέχουν νομικές, φορολογικές, λογιστικές ή 
οικονομικές συμβουλές ή συμβουλές σχετικά με τα πλεονεκτήματα της Μετάβασης ή τα Ψηφίσματα της Μετάβασης. 
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ΜΕΡΟΣ 3 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 (1) ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 

ΝΟΜΟΥ 

1. Περαιτέρω ιστορικό σχετικά με τη Μετάβαση  

Από το 1996, ο ηλεκτρονικός διακανονισμός της διαπραγμάτευσης μετοχών σε εταιρίες που συστάθηκαν στην 
Ιρλανδία πραγματοποιείται μέσω του Συστήματος CREST που τυγχάνει διαχείρισης από την EUI. Η EUI συστάθηκε 
στην Αγγλία και την Ουαλία και τυγχάνει εποπτείας στο Ηνωμένο Βασίλειο από την Τράπεζα της Αγγλίας. Στο 
βαθμό που ισχύει για τις Ιρλανδικές εταιρίες, το Σύστημα CREST τυγχάνει επίσης εποπτείας στην Ιρλανδία από 
τον Υπουργό Επιχειρήσεων, Εταιρειών και Καινοτομίας σύμφωνα με τους Ιρλανδικούς κανονισμούς CREST.  

Από τις 17 Σεπτεμβρίου 2014, τόσο η EUI όσο και η Euroclear Bank αποτελούν κεντρικά αποθετήρια τίτλων (“ΚΑΤ”) 
τα οποία λειτουργούν στην ΕΕ για τους σκοπούς του Central Securities Depositories Regulation (“CDSR”’’) της ΕΕ. 
Ο στόχος του CDSR είναι να εναρμονίσει ορισμένες πτυχές του κύκλου διακανονισμού και της διαδικασίας 
διακανονισμού και να παρέχει ένα σύνολο κοινών απαιτήσεων για τα ΚΑΤ που λειτουργούν συστήματα 
διακανονισμού τίτλων σε ολόκληρη την ΕΕ.  

Ενώ η EUI δεν έλαβε άδεια ως ΚΑΤ για τους σκοπούς του CDSR μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου 2020, ήταν σε θέση να 
παρέχει υπηρεσίες ΚΑΤ στην Ιρλανδία λόγω της ‘διάταξης grandfathering’ στο Άρθρο 69 παράγραφος 4 του CSDR 
και το γεγονός ότι το Σύστημα CREST τυγχάνει εποπτείας στην Ιρλανδία από τον Υπουργό Επιχειρήσεων, 
Εταιρειών και Καινοτομίας σύμφωνα με τους Ιρλανδικούς Κανονισμούς CREST. Ως αποτέλεσμα της απόσυρσης 
του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, η EUI έγινε ΚΑΤ τρίτης χώρας κατά την ημερομηνία λήξης της μεταβατικής 
περιόδου του Brexit στις 31 Δεκεμβρίου 2020 (“Ημερομηνία Brexit”). Σύμφωνα με το CDSR, τα ΚΑΤ τρίτων χωρών 
πρέπει να αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (European Securities και Markets 
Authority (“ESMA”)) για να προσφέρουν ορισμένες υπηρεσίες ΚΑΤ στην ΕΕ σε σχέση με τους τίτλους που έχουν 
συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ESMA ανακοίνωσε στις 11 
Δεκεμβρίου 2020 ότι θα αναγνωρίσει την EUI ως ΚΑΤ τρίτης χώρας. Πριν από εκείνη τη χορήγηση της αναγνώρισης 
από την ESMA, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαιτείτο να υιοθετήσει μια εκτελεστική πράξη η οποία καθορίζει, μεταξύ 
άλλων θεμάτων, ότι οι νομικές και εποπτικές ρυθμίσεις της οικείας τρίτης χώρας επιβάλλουν νόμιμες απαιτήσεις οι 
οποίες είναι ισοδύναμες με αυτές που περιέχονται στον CDSR. Αναγνωρίζοντας ότι οι Ιρλανδικές εταιρίες 
βασίζονται στην EUI για την παροχή υπηρεσιών ΚΑΤ (μέσω του Συστήματος CREST), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
εξέδωσε εκτελεστική απόφαση στις 19 Δεκεμβρίου 2018 σύμφωνα με τον Κανονισμό 25 του CDSR το οποίο ήταν 
το πρώτο βήμα για τη παραχώρηση ισότιμης αναγνώρισης της EUI ως ΚΑΤ τρίτης χώρας βάσει του CDSR με ισχύ 
από την Ημερομηνία Brexit μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021. Ακολούθησε ανακοίνωση από την ESMA την 1η Μαρτίου 
2019 ότι, σε περίπτωση Brexit χωρίς συμφωνία, η EUI θα αναγνωριστεί ως ΚΑΤ τρίτης χώρας για να παρέχει τις 
υπηρεσίες της στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τον CDSR. Στις 25 Νοεμβρίου 2020 η Εθρωπαϊκή Επιτροπή 
έκδωσε μία Εκτελεστική Απόφαση 2020/1766, η οποία καθόρισε ότι οι νομικές και εποπτικές διευθετήσεις που 
αφορούν τα ΚΑΤ και συστάθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα θεωρηθούν αντίστοιχα των απαιτήσεων που 
καθορίζονται στο CSDR για περίοδο 6 μηνών από τις 1 Ιανουαρίου 2021 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021.Η EUI στη 
συνέχεια απευθύνθηκε επίσημα στην ESMA διεκδικώντας αναγνώριση ως ΚΑΤ τρίτης χώρας κάτω από το Άρθρο 
25 του CSDR και εξουσιοδοτήθηκε ως τέτοιο για περίοδο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021.  

Τον Δεκέμβριο του 2018, η Euronext Dublin ανακοίνωσε ότι, βάσει της ανάλυσης που είχε πραγματοποιήσει από 
τέσσερις πιθανές επιλογές ΚΑΤ για διακανονισμό μετά το Brexit, είχε επιλέξει το Σύστημα Euroclear που τυγχάνει 
διαχείρισης από την Euroclear Bank σε αντικατάσταση του Συστήματος CREST που τυγχάνει διαχείρισης από την 
EUI ως μακροπρόθεσμο ΚΑΤ για τον διακανονισμό Ιρλανδικών τίτλων.  

Τον Μάιο του 2019, η Euroclear Bank εξέδωσε μια Λευκή Βίβλο στην οποία αναφέρει την πρόταση σύμφωνα με 
την οποία η Euroclear Bank θα γίνει το ΚΑΤ έκδοσης ιρλανδικών εταιρικών αξιών από τον Μάρτιο του 2021. 

Στις 26 Δεκεμβρίου 2019, θεσπίστηκε ο περί Μετάβασης Νόμος με την πρόθεση ότι θα παράσχει ένα νομοθετικό 
μηχανισμό για τη διευκόλυνση της μετάβασης Ιρλανδικών Αξιών από το υφιστάμενο ΚΑΤ στο οποίο είναι 
εγγεγραμμένες σε ένα άλλο ΚΑΤ με έδρα στην ΕΕ. Ενώ η έκδοση CDIs σε Πρώην Κατόχους που είναι μέλη του 
CREST, όπως περιγράφεται στην Εγκύκλιο αυτή, είναι ένα βασικό μέρος για την υλοποίηση της Μετάβασης, δεν 
προβλέπεται στον περί Μετάβασης Νόμο. Αντίθετα, αυτή η πτυχή της Μετάβασης πρέπει να καλυφθεί από τη λήψη 
ορισμένων επιχειρησιακών μέτρων από την Euroclear Bank, την EUI, τον Εντολοδόχο του CREST και το 
Αποθετήριο του CREST όπως αναφέρεται στον Οδηγό Μετάβασης της ΕΒ και σύμφωνα με τους όρους της 
Ψηφοφορίας με Ψηφοδέλτιο του CREST και το Διεθνές Εγχειρίδιο του CREST και η τροποποίηση του 
Καταστατικού της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένης της υιοθέτησης του προτεινόμενου νέου Άρθρου 14A σύμφωνα 
με τα Ψηφίσματα 3(α) ή 3(β) και την έγκριση του Ψηφισμάτων. . 

Στις 17 Μαρτίου 2020, η Εταιρία ειδοποίησε την Euroclear Bank (σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Άρθρου 5(5)(α) 
του περί Μετάβασης Νόμου) of για την πρόθεση της να επιδιώξει τη συγκατάθεση των Μετόχων ώστε οι 
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Συμμετέχοντες Αξίες της Εταιρίας να αποτελέσουν το αντικείμενο της Μετάβασης σύμφωνα με τον περί Μετάβασης 
Νόμο. Στην ειδοποίηση στην Euroclear Bank, η Εταιρία επιβεβαίωσε ότι τα ακόλουθα θέματα έχουν γίνει ή θα 
γίνουν ή θα ικανοποιηθούν εγκαίρως για τη Μετάβαση: 

1. ο διορισμός ενός μεσάζοντα εκδότη ο οποίος πληροί ή πρόκειται να πληροί, μέχρι τον χρόνο της 
Μετάβασης, τις απαιτήσεις της Euroclear   Bank για να είναι ένας μεσάζοντας εκδότης αναφορικά με την 
υπηρεσία Ιρλανδού Εκδότη ΚΑΤ, 

2. καμιά διάταξη στο Καταστατικό δεν θα εμποδίζει ένα Μέτοχο να ψηφίζει με τον τρόπο που επιτρέπει το 
Άρθρο 190 του περί Εταιρειών Νόμου (δηλαδή βάσει μυστικής ψηφοφορίας), 

3. καμιά διάταξη στο Καταστατικό δεν θα εμποδίζει τη διεξαγωγή ψηφοφορίας σε συνελεύσεις βάσει μυστικής 
ψηφοφορίας, και 

4. η ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω πληρεξούσιου αντιπροσώπου αναφορικά με συνελεύσεις της Εταιρίας 
μπορεί να διεξαχθεί μέσω ασφαλούς μηχανισμού αναταλλαγής ηλεκτρονικών μηνυμάτων (όπως έχει 
συμφωνηθεί με την Euroclear Bank). 

Στην ίδια επιστολή, η Εταιρία εξέθεσε την κατανόηση της για ορισμένες βασικές πτυχές των μηχανισμών 
Μετάβασης.  

Στις 20 Μαρτίου 2020 , η Εταιρία έλαβε γραπτή δήλωση από την Euroclear Bank (όπως απαιτείται από το Άρθρο 
5(6)(α) του περί Μετάβασης Νόμου) σύμφωνα με την οποία οι υπηρεσίες του Συστήματος Euroclear θα παρέχονται 
στην Εταιρία, κατά και από την Ημερομηνία Έναρξης, σύμφωνα με τον Κανονισμό 23 του CDSR. Στην ίδια 
επιστολή, η Εταιρία έλαβε επίσης τη δήλωση από την Euroclear Bank (όπως απαιτείται από το Άρθρο 5(6)(β) του 
περί Μετάβασης Νόμου) σύμφωνα με την οποία μετά από (i) σχετικές έρευνες που διενήργησε η Euroclear Bank 
στην Εταιρία, και (ii) μετά από τις πληροφορίες που δόθηκαν γραπτώς από ή εκ μέρους της Εταιρίας στην Euroclear 
Bank που καθόρισε η Euroclear Bank, η Euroclear Bank ικανοποιήθηκε ότι οι σχετικοί Συμμετέχοντες Αξίες της 
Εταιρίας πληρούν τα κριτήρια που ορίζει η Euroclear Bank για την εισαγωγή των Συμμετέχοντων Αξιών στο 
σύστημα διακανονισμού που διαχειρίζεται η Euroclear Bank. Η Euroclear Bank δήλωσε ότι η βεβαίωση της 
υπόκειται στην επιφύλαξη ότι οι πληροφορίες που έδωσε η Εταιρία στην Euroclear Bank, όπως αναφέρονται στο 
σημείο (ii) πιο πάνω ήταν αλήθείς και ορθές κατά τον χρόνο της Μετάβασης. Όλες αυτές οι επικοινωνίες 
απαιτήθηκαν σύμφωνα με τον περί Μετάβασης Νόμο προτού η Εταιρία να είναι σε θέση να εκδώσει την Εγκύκλιο 
αυτή.  

Στις 9 Νοεμβρίου 2020, ο Υπουργός Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου (UK Chancellor and HM Treasury) 
ανακοίνωσαν ότι το ΗΒ θα εκδώσει δέσμη αποφάσεων ισοδυναμίας στα κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (“ΕΟΧ”), συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό περιλαμβάνει τις 
Οδηγίες για την Ισοδυναμία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών του 2020, οι οποίες θα καθορίσουν ότι τα ΚΑΤ σε 
κάθε Κράτος Μέλος του ΕΟΧ θα είναι ισοδύναμα σύμφωνα με τον Κανονισμό 25 του CDSR, το οποίο θα αποτελέσει 
Mέρος της Bρετανικής νομοθεσίας κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου του Brexit. Με τη χορήγηση καθεστώτος 
ισοδυναμίας, η Τράπεζα της Αγγλίας μπορεί στη συνέχεια να αξιολογήσει τα ΚΑΤ στον ΕΟΧ για σκοπούς 
αναγνώρισης τους (υπό την προϋπόθεση της θέσπισης διευθετήσεων συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές της ΕΕ), 
επιτρέποντας σε αυτά τα ΚΑΤ, αφού αναγνωριστούν, να συνεχίσουν να εξυπηρετούν κινητές αξίες του ΗΒ και να 
εξέλθουν από το μεταβατικό καθεστώς που προβλέπει ο Κανονισμός 69 του CDSR και το Μέρος 5 των περί 
Κεντρικών Αποθετηρίων Κινητών Αξιών του Ηνωμένου Βασιλείου (Τροποποίηση) (Έξοδος από την ΕΕ) 
Κανονισμών του 2018. 

Στις 2 Δεκεμβρίου 2020, η EUI ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι σε θέση να συνεχίσει να προβαίνει σε διακανονισμό σε 
Ευρώ σύμφωνα με τις υφιστάμενες διευθετήσεις TARGET2 από τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021. Στην ίδια 
ανακοίνωση, η EUI επιβεβαίωσε ότι διερευνά εναλλακτικές διευθετήσεις ώστε το Ευρώ να μπορεί να συνεχίσει να 
είναι το νόμισμα διακανονισμού στο Σύστημα CREST. Εάν δεν εξασφαλιστούν οι εν λόγω εναλλακτικές 
διευθετήσεις αυτό σημαίνει ότι η τελική ημερομηνία για τον διακανονισμό σε Ευρώ από την EUI θα είναι η 
Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2021. 

Επεξήγηση για το πώς η Μετάβαση θα επηρεάσει τα δικαιώματα των εγγεγραμμένων Μετόχων (δηλαδή 
των μελών) και τη μορφή μέσω της οποίας θα κατέχονται δικαιώματα στις Μετοχές  

Η Μετάβαση θα περιλαμβάνει όλες τις μη τιτλοποιήμένες (δηλαδή αποϋλοποιημένες) Μετοχές που κατέχονται σε 
ηλεκτρονική μορφή κατά την Ημερομηνία Αρχείου της Μετάβασης που μετακινούνται από το Σύστημα CREST στο 
Σύστημα Euroclear. Μετά από τη Μετάβαση, ο νόμιμος τίτλος σε όλες τις Μετοχές που θα γίνουν αποδεκτές στο 
Σύστημα Euroclear θα κατέχονται από έναν μεμονωμένο μέτοχο, την Euroclear Nominees, με την επιφύλαξη των 
κανόνων και διαδικασιών του Συστήματος Euroclear. Οι ΠΔ και οι Μετοχές που αντιπροσωπεύονται από τα ΠΔ 
στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου δεν υπόκεινται στη Μετάβαση. 
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Σύμφωνα με τις υφιστάμενες συμφωνίες διακανονισμού της Εταιρίας με την EUI, όταν οι συναλλαγές σε Τίτλους 
που Συμμετέχουν τυγχάνουν διακανονισμού μέσω του Συστήματος CREST, εκδίδονται ηλεκτρονικές οδηγίες μέσω 
του Συστήματος CREST σύμφωνα με τους Ιρλανδικούς Κανονισμούς CREST, οι οποίοι έχουν ως αποτέλεσμα τη 
διενέργεια μιας αλλαγής στο Μητρώο Μελών της Εταιρίας προκειμένου να αντικατοπτρίζεται η μεταβίβαση του 
νόμιμου τίτλου στους σχετικούς Τίτλους που Συμμετέχουν. Όταν οι συναλλαγές σε τίτλους τυγχάνουν 
διακανονισμού μέσω του Συστήματος Euroclear, δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στο Μητρώο Μελών της Εταιρίας 
προκειμένου να αντικατοπτρίζεται η μεταβίβαση νόμιμου τίτλου. Η διαφορά μεταξύ του Συστήματος Euroclear και 
του Συστήματος CREST είναι ότι πρόκειται για ένα “ενδιάμεσο” ή “έμμεσο” σύστημα, βάσει του οποίου τα 
δικαιώματα των Συμμετεχόντων στην ΕΒ διέπονται από το Βελγικό δίκαιο. Για όσο διάστημα οι κινητές αξίες 
παραμένουν στο Σύστημα Euroclear, ο εντολοδόχος της Euroclear Bank, η Euroclear Nominees θα εγγραφεί στο 
Μητρώο Μελών της Εταιρίας ως ο κάτοχος των σχετικών Μετοχών και οι συναλλαγές σε τίτλους θα 
αντικατοπτρίζονται αντί αυτού από μια αλλαγή στο σύστημα λογιστικής εγγραφής της Euroclear Bank, όπως 
αναφέρεται λεπτομερώς στο Μέρος 5 της Εγκυκλίου αυτής. Ένας κάτοχος πρέπει να γίνει Συμμετέχων της EB (ή 
να έχει πρόσβαση σε έναν Συμμετέχοντα της EB ως θεματοφύλακας) για να καταχωριστεί η κατοχή του στο 
σύστημα λογιστικής εγγραφής της Euroclear Bank.  

Μόλις τα δικαιώματα σε Μετοχές εισηχθούν στο Σύστημα Euroclear, τα δικαιώματα σε Μετοχές μπορούν να 
κατέχονται άμεσα στο σύστημα της Euroclear   Bank μέσω των Δικαιωμάτων Βελγικού Δικαίου ή έμμεσα μέσω 
CDIs στο σύστημα CREST όπως περιγράφεται πιο κάτω.  

Άμεση κατοχή ενός δικαιώματος σε Μετοχές Μετάβασης υπό τη μορφή Δικαιωμάτων Βελγικού Δικαίου 

Σύμφωνα με Σύστημα Euroclear, σύμφωνα με το Βασιλικό Διάταγμα Αρ. 62, θα παραχωρηθούν αυτόματα τα 
Δικαιώματα Βελγικού Δικαίου που αντιπροσωπεύουν Μετοχές εισηγμένες στο Σύστημα Euroclear σε 
Συμμετέχοντες στην ΕΒ. Τα Δικαιώματα Βελγικού Δικαίου θα δίνουν το δικαίωμα σε Συμμετέχοντες στην ΕΒ να 
εξασκήσουν έμμεσα ορισμένα δικαιώματα που σχετίζονται με τις Μετοχές σύμφωνα με τους όρους της Περιγραφής 
Υπηρεσιών της ΕΒ. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η Euroclear Nominees και η Euroclear Bank θα διευκολύνουν 
την άσκηση δικαιωμάτων που συνδέονται με Μετοχές που είναι εισηγμένες στο Σύστημα Euroclear σύμφωνα με 
οδηγίες που θα τους δώσουν οι Συμμετέχοντες στην ΕΒ σύμφωνα με την Περιγραφή Υπηρεσιών της ΕΒ, τους 
Όρους και Προϋποθέσεις της Euroclear   Bank που διέπουν τη χρήση του Συστήματος Euroclear (οι “Όροι και 
Προϋποθέσεις της ΕΒ”) και οι Διαδικασίες Λειτουργίας του Συστήματος Euroclear (“Διαδικασίες Λειτουργίας της 
ΕΒ”).  

Οι υφιστάμενοι Μέτοχοι που δικαιούνται να γίνουν Συμμετέχοντες στην ΕΒ θα μπορούν να κατέχουν έμμεσα και 
να εξασκούν άμεσα τα δικαιώματα τους σχετικά με τα Δικαιώματα Βελγικού Δικαίου υπό την ιδιότητά τους ως 
Συμμετέχοντας στην EB. Οι υφιστάμενοι Μέτοχοι που δεν δικαιούνται να γίνουν Συμμετέχοντες στην ΕΒ αλλά 
επιθυμούν οι Μετοχές τους να είναι εισηγμένες στο Σύστημα Euroclear είτε θα πρέπει να προβούν σε διευθετήσεις 
ώστε ένας υφιστάμενος Συμμετέχοντας στην EB να κατέχει τα Δικαιώματα Βελγικού Δικαίου ως θεματοφύλακας εκ 
μέρους τους, ή να κατέχουν τις Μετοχές τους μέσω CDIs, όπως περιγράφεται πιο κάτω (στην περίπτωση αυτή η ο 
Εντολοδόχος του CREST θα ενεργήσει ως Συμμετέχοντας στην EB).  

Οι Διαδικασίες Λειτουργίας της ΕΒ, η Περιγραφή των Υπηρεσιών της ΕΒ και το Έγγραφο Δικαιωμάτων των 
Συμμετεχόντων της ΕΒ παραθέτουν τις υπηρεσίες που παρέχονται σε όλους τους Συμμετέχοντες στην ΕΒ 
αναφορικά με τα δικαιώματα σε Μετοχές και διέπονται από το Βελγικό δίκαιο. Περαιτέρω, οι υπηρεσίες που θα 
διατίθενται σύμφωνα με Σύστημα Euroclear όσον αφορά την έμμεση εξάσκηση των δικαιωμάτων των μετόχων 
όπως αναφέρεται στην Περιγραφή Υπηρεσιών της ΕΒ και αυτό σημαίνει ότι τα δικαιώματα που μπορούν να 
εξασκηθούν έμμεσα από έναν τελικό ιδιοκτήτη των Μετοχών μέσω του Συστήματος Euroclear δεν θα είναι τόσο 
εκτεταμένα όπως ισχύει επί του παρόντος για τα πρόσωπα που κατέχουν Τίτλους που Συμμετέχουν στο Σύστημα 
CREST σύμφωνα με τους Ιρλανδικούς Κανονισμούς CREST και ασκούν έμμεσα τα δικαιώματα τους μέσω του 
Συστήματος CREST. 

Περαιτέρω πληροφορίες για τα Δικαιώματα Βελγικού Δικαίου μέσω των οποίων Συμμετέχοντες στην ΕΒ θα 
κατέχουν δικαιώματα στις Μετοχές αναφέρονται στο Μέρος 5 της Εγκυκλίου αυτής.  

Έμμεση κατοχή ενός δικαιώματος σε Μετοχές Μετάβασης υπό τη μορφή CDIs του CREST 

Τα CDIs είναι ένα τεχνικό μέσο με το οποίο τα δικαιώματα σε Μετοχές μπορούν να κατέχονται στο Σύστημα CREST 
ως εναλλακτική λύση έναντι της κατοχής των Δικαιωμάτων Βελγικού Δικαίου ως Συμμετέχοντος στην EB. 
Προκειμένου να διευκολυνθεί η διαπραγμάτευση Μετοχών στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου μετά από τη Μετάβαση 
και να εξασφαλιστεί η ομαλή μεταφορά στο ενδιάμεσο μοντέλο Euroclear, η Euroclear Bank θα διευθετήσει με την 
EUI ώστε να εκδοθούν CDIs σε Πρώην Κατόχους που είναι μέλη του CREST κατά την Ημερομηνία Αρχείου της 
Μετάβασης. Αυτά τα CDIs θα αντιπροσωπεύουν έμμεσο δικαίωμα στις Μετοχές Μετάβασης που θα είναι 
εισηγμένες στο Σύστημα Euroclear. Κατά τη διάρκεια που οι υποκείμενες Μετοχές θα είναι εισηγμένες στο Σύστημα 
Euroclear, τα CDIs θα δίνουν δικαίωμα στα μέλη του CREST να εξασκήσουν έμμεσα ορισμένα δικαιώματα που 
σχετίζονται με τις Μετοχές, μέσω της διασύνδεσης του Συστήματος CREST, σύμφωνα με τις υπηρεσίες που θα 
παρέχονται όπως αναφέρονται στο Διεθνές Εγχειρίδιο του CREST.  
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Στο πλαίσιο της Μετάβασης, η Euroclear Bank θα καταγράψει όλες τις κατατεθειμένες Μετοχές Μετάβασης ως να 
είναι στον λογαριασμό του Εντολοδόχου του CREST (CIN (Belgium) Limited), ως Συμμετέχοντας στην EB στα 
λογιαστικά της αρχεία. Ο Εντολοδόχος του CREST είναι ένας Συμμετέχοντας στην EB και είναι επίσης ο 
εντολοδόχος του Αποθετηρίου του CREST για τη δημιουργία CDIs. Η σχέση του Αποθετηρίου CREST με τα μέλη 
του CREST διέπεται από τη Ψηφοφορία με Ψηφοδέλτιο του CREST και οι Πρώην Κάτοχοι θα δικαιούνται να 
εξασκήσουν έμμεσα ορισμένα δικαιώματα αναφορικά με τις υποκείμενες Μετοχές Μετάβασης σύμφωνα με τους 
όρους της Ψηφοφορίας με Ψηφοδέλτιο του CREST και το Διεθνές Εγχειρίδιο του CREST.  

Τα CDIs μπορεί να βοηθήσουν τους Πρώην Κατόχους που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ως ή δεν έχουν σχέση 
θεματοφύλακα με μια οντότητα που είναι Συμμετέχοντας στην EB. Μετά από τη Μετάβαση, τα μέλη του CREST 
στα οποία εκδόθηκαν CDIs θα μπορούν είτε να συνεχίσουν να κατέχουν τα δικαιώματα τους σε Μετοχές μέσω 
CDIs ή, υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνουν, ή θα έχουν σχέση θεματοφύλακα με έναν εναλλακτικό Συμμετέχοντα 
της EB, θα μπορούν να τα κατέχουν μέσω των Δικαιωμάτων Βελγικού Δικαίου στο Σύστημα Euroclear. Περαιτέρω 
πληροφορίες σχετικά με τα CDIs παρατίθενται πιο κάτω και στο Error! Reference source not found. της 
Εγκυκλίου αυτής και μια περίληψη που συγκρίνει την παροχή υπηρεσιών από την EUI αναφορικά με τα CDIs και 
από την Euroclear Bank σε Συμμετέχοντες στην ΕΒ μέσω των Δικαιωμάτων Βελγικού Δικαίου ορίζεται στο Μέρος 
4 της Εγκυκλίου αυτής.  

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υπηρεσίες που θα είναι προσβάσιμες σε σχέση με τις 
Μετοχές που είναι εισηγμένες στο Σύστημα Euroclear μετά από τη Μετάβαση αναφέρονται στο τμήμα 23 του 
παρόντος Μέρους 3. Η αναμενόμενη επίδραση της Μετάβασης για τους κατόχους Μετοχών σε τιτλοποιήμένη 
(δηλαδή έντυπη) μορφή και τους κατόχους Συμμετέχοντων Αξιών (δηλαδή κατόχους μη τιτλοποιημένων Μετοχών) 
είναι ως αναφέρεται πιο κάτω: 

Περίληψη της αναμενόμενης επίδρασης της Μετάβασης για τους κατόχους Μετοχών σε τιτλοποιήμένη 
μορφή (δηλαδή στους Μετόχους με έντυπα πιστοποιητικά μετοχών) 

Οι νομικές επιδράσεις της Μετάβασης στους κατόχους τιτλοποιημένων Μετοχών κατά την Ημερομηνία Αρχείου της 
Μετάβασης μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

• Οι Μέτοχοι που κατέχουν άμεσο συμφέρον σε Μετοχές σε τιτλοποιήμένη (δηλαδή έντυπη) μορφή κατά την 
Ημερομηνία Αρχείου της Μετάβασης θα συνεχίσουν να κατέχουν τις Μετοχές τους άμεσα σε τιτλοποιήμένη 
μορφή μετά την Ημερομηνία Έναρξης, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω ενέργεια.  

• Οι εν λόγω Μέτοχοι θα συνεχίσουν να είναι καταχωρημένοι στο Μητρώο Μελών της Εταιρίας ως κάτοχοι των 
τιτλοποιημένων Μετοχών τους.  

• Η Μετάβαση δεν θα επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο κατέχουν τις Μετοχές τους ή εξασκούν τα δικαιώματα 
τους. Δεν θα εκδοθούν νέα πιστοποιητικά μετοχών σε σχέση με τη Μετάβαση.  

Αυτό θα ισχύει επίσης για τους Μετόχους που επί του παρόντος κατέχουν τις Μετοχές τους στο Σύστημα CREST 
αλλά αποσύρουν τις Μετοχές τους από το Σύστημα CREST και τις κατέχουν σε τιτλοποιήμένη (δηλαδή έντυπη) 
μορφή πριν από την Ημερομηνία Αρχείου της Μετάβασης. Η τελευταία ημερομηνία για την έκδοση εντολής 
απόσυρσης για να διασφαλιστεί ότι οι Μετοχές που επί του παρόντος κατέχονται στο Σύστημα CREST σε 
τιτλοποιήμένη (δηλαδή έντυπη) μορφή κατά την Ημερομηνία Αρχείου της Μετάβασης είναι η Τελευταία Ημερομηνία 
Απόσυρσης. Οι Μέτοχοι που επί του παρόντος κατέχουν τις Μετοχές τους σε μη τιτλοποιήμένη μορφή μέσω του 
Συστήματος CREST και που επιθυμούν να αποσύρουν αυτές τις Μετοχές, έτσι ώστε να κατέχονται σε 
τιτλοποιήμένη (δηλαδή έντυπη) μορφή κατά την Ημερομηνία Αρχείου της Μετάβασης θα πρέπει να 
επικοινωνήσουν έγκαιρα με τον χρηματιστή τους ή με τον Εντολοδόχο του CREST ώστε να διασφαλιστεί η παροχή 
οδηγιών απόσυρσης και μα ληφθεί από τον Τηρητή Αρχείου της Εταιρίας όχι αργότερα από την προθεσμία που 
καθορίζεται πιο πάνω.  

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να καταθέσουν Μετοχές που επί του παρόντος κατέχονται σε τιτλοποιήμένη (δηλαδή 
έντυπη) μορφή στο Σύστημα CREST, ώστε οι Μετοχές να υπόκεινται στη Μετάβαση, θα πρέπει είτε να γίνουν οι 
ίδιοι μέλη του CREST ή να προβούν σε διευθετήσεις με τον χρηματιστή τους ή με τον Εντολοδόχο του CREST 
εγκαίρως ώστε να δώσουν στον χρηματιστή τους ή στον Εντολοδόχο του CREST επαρκή χρόνο για να καταθέσει 
τις Μετοχές τους στο Σύστημα CREST μέχρι την ημερομηνία λήξης για σκοπούς καταχωρήσεων στο CREST πριν 
από τη Μετάβαση,. Οι εν λόγω Μέτοχοι θα λάβουν στη συνέχεια CDIs κατά τη Μετάβαση, όπως αναφέρεται πιο 
κάτω.  

Όπως συμβαίνει και επί του παρόντος, σε περίπτωση που οι Μέτοχοι που κατέχουν Μετοχές σε τιτλοποιήμένη 
(δηλαδή έντυπη) μορφή επιθυμούν να προβούν σε διακανονισμό των συναλλαγών που προέβηκαν με τις Μετοχές 
τους στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου θα πρέπει να διευθετήσουν οι εν λόγω Μετοχές τους να είναι εισηγμένες στο 
κεντρικό Αποθετήριο αξιών το οποίο διευκολύνει τον ηλεκτρονικό διακανονισμό των Μετοχών τους. Μετά από τη 
Μετάβαση, θα είναι απαραίτητη οι Μετοχές που είναι κατατεθειμένες στο Σύστημα Euroclear να κατέχονται μέσω 
των Δικαιωμάτων Βελγικού Δικαίου ή αυτές που είναι κατατεθημένες στο Σύστημα CREST να κατέχονται μέσω 
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CDIs. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να προβούν στην εν λόγω κατάθεση θα πρέπει να συμβουλευτούν τον χρηματιστή 
τους ή άλλο σύμβουλο. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις της Μετάβασης στους κατόχους Μετοχών που κατέχονται 
σε τιτλοποιήμένη (δηλαδή έντυπη) μορφή αναφέρονται στο τμήμα 3 αυτού του Μέρους 3. 

Από την Πιο Πρόσφατη Πρακτικά Ημέρα, περίπου το 39.87% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας is 
κατέχεται από τους Μετόχους σε τιτλοποιήμένη (δηλαδή έντυπη) μορφή. Αυτοί οι Μέτοχοι, οι οποίοι δεν 
επηρεάζονται άμεσα από τη Μετάβαση, αντιπροσωπεύουν περίπου το 1.22% του αριθμού των συνολικών 
εγγεγραμμένων Μετόχων της Εταιρίας. 

Περίληψη της επίδρασης της Μετάβασης στους κατόχους Συμμετέχοντων Αξιών (δηλαδή στους κατόχους 

μη τιτλοποιημένων μετοχών) 

Για τους Κατόχους Συμμετέχοντων Αξιών κατά την Ημερομηνία Αρχείου της Μετάβασης, τα άμεσα νομικά 
αποτελέσματα της Μετάβασης μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:  

• Ο νόμιμος τίτλος σε όλους τους Τίτλους που Συμμετέχουν κατά την Ημερομηνία Αρχείου της Μετάβασης 
θα παραχωρηθεί στην Euroclear Nominees. 

• Η Euroclear Nominees θα εγγραφούν στο Μητρώο Μελών της Εταιρίας ως ο νόμιμος κάτοχος όλων των 
εν λόγω Συμμετέχοντων Αξιών. Ως αποτέλεσμα, οι Πρώην Κάτοχοι (δηλαδή οι Κάτοχοι Συμμετέχοντων 
Αξιών κατά την Ημερομηνία Αρχείου της Μετάβασης) δεν θα είναι πλέον σε θέση να εξασκούν άμεσα 
ορισμένα δικαιώματα ως μέλη της Εταιρίας όσον αφορά τους εν λόγω Τίτλους που Συμμετέχουν. 

• Τα Δικαιώματα Βελγικού Δικαίου που αντιπροσωπεύουν τις κινητές αξίες που θα είναι κατατεθημένες στο 
Σύστημα Euroclear θα παραχωρηθούν αυτόματα στους Συμμετέχοντες στην ΕΒ, σύμφωνα με το Βασιλικό 
Διάταγμα Αρ. 62.  

• Στους Πρώην Κατόχους που είναι μέλη του CREST θα πιστωθούν CDIs που εκπροσωπούν τα 
Δικαιώματα Βελγικού Δικαίου που σχετίζονται με κάθε υποκείμενη Μετοχή που Υπόκειται σε Μετάβαση, 
εκτός εάν έχουν δώσει εντολή να πιστωθούν τα Δικαιώματα Βελγικού Δικαίου σε έναν εναλλακτικό 
Συμμετέχοντα στην EB πριν από τη Μετάβαση, με τον οποίο έχουν σχέση θεματοφύλακα. Μόλις εκδοθούν 
τα CDIs, τα σχετικά μέλη του CREST θα μπορούν είτε να συνεχίσουν να κατέχουν τα δικαιώματα τους σε 
Μετοχές μέσω CDIs ή, υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνουν, ή θα έχουν σχέση θεματοφύλακα με έναν 
Συμμετέχονται στην EB, θα μπορούν να κατέχουν εν λόγω δικαιώματα μέσω των Δικαιωμάτων Βελγικού 
Δικαίου στο Σύστημα Euroclear. 

• Εκτός αν ένας Πρώην Κάτοχος είναι ή έχει καταστεί Συμμετέχοντας στην EB, ο Πρώην Κάτοχος θα πρέπει 
να διορίσει έναν Συμμετέχοντα στην EB για να ενεργήσει εκ μέρους του. Όταν σε έναν Πρώην Κάτοχο 
πιστωθούν CDIs, ο Εντολοδόχος του CREST (CIN (Belgium) Limited) θα ενεργεί ως Συμμετέχοντας στην 
EB.  

• Η άσκηση των δικαιωμάτων αναφορικά με τίτλους που έχουν κατατεθεί στο Σύστημα Euroclear θα 
υπόκειται στην προσφορά υπηρεσιών της Euroclear   Bank που αναφέρεται στην Περιγραφή Υπηρεσιών 
της ΕΒ. Οι υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες μέσω του Συστήματος Euroclear αναφορικά με την εξάσκηση 
ορισμένων δικαιωμάτων των μετόχων δεν θα είναι τόσο εκτεταμένη σε αντίθεση με αυτό που ισχύει επί 
του παρόντος σε σχέση με τα πρόσωπα που κατέχουν Τίτλους που Συμμετέχουν στο Σύστημα CREST 
σύμφωνα με τον Ιρλανδικό Κανονισμό CREST και ασκούν έμμεσα δικαιώματα μέσω του Συστήματος 
CREST. 

• Μόνο οι Συμμετέχοντες στην ΕΒ θα δικαιούνται να εξασκούν άμεσα τα προαναφερόμενα δικαιώματα και 
να επωφεληθούν από τις προαναφερόμενες υπηρεσίες σε σχέση με κινητές αξίες που έχουν κατατεθεί 
στο Σύστημα Euroclear (παρόλο που η συμβατική σχέση μεταξύ του Πρώην Κατόχου και του σχετικού 
Συμμετέχοντα στην EB μπορεί να προβλέπει την έμμεση άσκηση αυτών των δικαιωμάτων) και υπηρεσίες 
από τον Πρώην Κάτοχο). Όταν οι Πρώην Κάτοχοι κατέχουν CDIs, θα έχουν το δικαίωμα να εξασκήσουν 
έμμεσα ορισμένα δικαιώματα αναφορικά με τις υποκείμενες κινητές αξίες που είναι κατατεθημένες στο 
Σύστημα Euroclear σύμφωνα με τους όρους του Διεθνούς Εγχειριδίου του CREST.  

• Τα δικαιώματα των Συμμετεχόντων στην ΕΒ (συμπεριλαμβανομένων, το πλαίσιο των CDIs, του 
Εντολοδόχου του CREST (CIN (Belgium) Limited)) για κινητές αξίες που έχουν κατατεθεί στο Σύστημα 
Euroclear, καθώς και οι υπηρεσίες που παρέχει η Euroclear, θα διέπονται από το Βελγικό δίκαιο και τα 
Βελγικά συμβατικά και νόμιμα δικαιώματα που συνοψίζονται στο Μέρος 5 της Εγκυκλίου αυτής. Τα 
δικαιώματα των κατόχων CDIs διέπονται από το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας και συνοψίζονται στο 
Μέρος 6 αυτής της Εγκυκλίου. Οι υπηρεσίες που θα διατίθενται σε Συμμετέχοντες στην ΕΒ και στους 
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Κατόχους CDIs θα διέπονται από την Περιγραφή Υπηρεσιών της ΕΒ και, επιπλέον στην περίπτωση CDIs, 
από το Διεθνές Εγχειρίδιο του CREST. 

• Οι ισχύουσες διευθετήσεις CREST που εφαρμόζονται σε Τίτλους που Συμμετέχουν σύμφωνα με τους 
Ιρλανδικούς Κανονισμούς CREST θα παύσουν να ισχύουν. Η διευθέτηση των CDIs θα διέπεται από τους 
Κανονισμούς CREST του Ηνωμένου Βασιλείου.  

• Οι κάτοχοι Συμμετέχοντων Αξιών που δεν επιθυμούν μέρος ή το σύνολο των Τίτλων τους που 
Συμμετέχουν να συμμετάσχουν στη Μετάβαση θα πρέπει να λάβουν μέτρα για την απόσυρση των Τίτλων 
τους που Συμμετέχουν από το Σύστημα CREST ώστε να κατέχονται σε τιτλοποιήμένη μορφή κατά την 
Ημερομηνία Αρχείου της Μετάβασης. Εν λόγω Μέτοχοι θα πρέπει να έρθουν σε επαφή με τον χρηματιστή 
τους ή με τον Εντολοδόχο του CREST σχετικά με το πώς μπορεί να γίνει αυτό μέσω του Συστήματος 
CREST. Οποιεσδήποτε τέτοιες οδηγίες πρέπει να ληφθούν το αργότερο μέχρι τις την Τελευταία 
Ημερομηνία Απόσυρσης. 

• Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μεταβιβάσουν τους Τίτλους τους που Συμμετέχουν σε λογαριασμό στην 
Euroclear Bank πριν από τη Μετάβαση μπορούν να το πράξουν (στην περίπτωση που όλα τα 
χαρακτηριστικά μιας συμμετοχής μέσω του Συστήματος Euroclear θα εφαρμόζονται σε αυτούς πριν από 
τη Μετάβαση αλλά η ικανότητά τους να κάνουν χρήση των υπηρεσιών που θα διατίθενται σύμφωνα με 
την Περιγραφή Υπηρεσιών της ΕΒ θα ξεκινήσει μόνο κατά κατά τη Μετάβαση). Για να γίνει αυτό, οι σχετικοί 
Μέτοχοι πρέπει είτε να είναι ή να καταστούν Συμμετέχοντες στην EB ή να διορίσουν έναν Συμμετέχοντα 
στην EB για να ενεργήσει εκ μέρους τους. 

• Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία απόσυρσης κινητών αξιών από το Σύστημα Euroclear μετά 
Μετάβαση περιλαμβάνεται στην Περιγραφή Υπηρεσιών της ΕΒ και παρατίθεται στην παράγραφο 5 του 
Μέρος 4 της Εγκυκλίου αυτής. Αναμένεται ότι η εγγραφή του εκδοχέα στο Μητρώο των Μελών της 
Εταιρίας μετά την απόσυρση των υποκείμενων κινητών αξιών μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα σε μια 
(1) εργάσιμη ημέρα από τη λήψη έγκυρης εντολής απόσυρσης ενώ η έκδοση ενός πιστοποιητικό μετοχών 
σε ένα εκδοχέα μπορεί να διαρκέσει έως και δέκα (10) εργάσιμες ημέρες μετά. Η καταχώρηση του εκδοχέα 
στο Μητρώο Μελών αποτελεί απόδειξη του τίτλου του εκδοχέα στις σχετικές Μετοχές. 

• Πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να γίνετε Συμμετέχοντας στην EB περιλαμβάνονται στην 
παράγραφο 4 (β) αυτού του Μέρους 3 και στην Περιγραφή Υπηρεσιών της ΕΒ. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις της Μετάβασης για τους κατόχους των Μετοχών που 
κατέχονται σε μη τιτλοποιήμένη (δηλαδή άυλη) μορφή αναφέρονται στην παράγραφο 4 αυτού του Μέρους 3. 

Κάτοχοι ΠΔ 

• Δεν αναμένεται ότι η Μετάβαση θα επηρεάσει άμεσα τους Κατόχους ΠΔ που συνεχίζουν να κατέχουν τις 
Μετοχές τους ως Παραστατικά Δικαιώματα. Η Μετάβαση δεν θα επηρεάσει τη διαπραγμάτευση των 
Μετοχών που αποτελούν ΠΔ στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Οι Μετοχές αυτές δεν εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της Μετάβασης καθότι δεν τυγχάνουν διακανονισμού στο CREST και θα συνεχίσουν να 
τυγχάνουν διακανονισμού στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών της Κύπρου μετά από τη Μετάβαση.  

• Οι Κάτοχοι ΠΔ θα πρέπει να σημειώσουν ότι, όπως και επί του παρόντος, σε περίπτωση που Κάτοχος 
ΠΔ επιλέγει να προβαίνει σε διακανονισμό των Μετοχών που αντιπροσωπεύονται από ΠΔ στο 
Χρηματιστήριο του Λονδίνου μετά από τη Μετάβαση, τότε θα χρειαστεί να πραγματοποιηθεί η 
αποϋλοποίηση των εν λόγω Μετοχών από τα υοποκείμενα ΠΔ από το Αποθετήριο ΠΔ και τον Κάτοχο ΠΔ 
πριν από τέτοιο διακανονισμό. Μετά από τη Μετάβαση, αναμένεται ότι ο χρόνος διακανονισμού των 
συναλλαγών μεταξύ των Μετοχών που αντιπροσωπεύονται από τα ΠΔ και των Μετοχών που κατέχονται 
ως CDIs θα αυξηθεί, λόγω των επιπρόσθετων βημάτων κατά τη διαδικασία αποϋλοποίησης, όπως 
περιγράφεται στην παράγραφο 5 του Μέρους 3 της Εγκυκλίου αυτήςΑυτό θα επηρεάσει τους Κατόχους 
ΠΔ στο βαθμό που αποφασίσουν να επιλέξουν να προχωρήσουν σε διακανονισμό των συναλλαγών τους 
σε Μετοχές που εκπροσωππούνται από CDIs στο Χρημαστιστήριο του Λονδίνου.  

2. Επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο διαφέρει η εξάσκηση των δικαιωμάτων και των υπηρεσιών που 
θα είναι προσβάσημες από μη πιστοποιημένους μετόχους μετά από τη Μετάβαση (που παρέχονται 
μέσω του Συστήματος Euroclear και μέσω του CREST αναφορικά με τα CDIs) από εκείνες που 
παρέχονται επί του παρόντος. 

Εύρος υπηρεσιών που θα διατίθενται μέσω του Συστήματος Euroclear 

Επί του παρόντος, οποιοσδήποτε επενδυτής που αποκτά Τίτλουςς που Συμμετέχουν μέσω του Συστήματος 
CREST σύμφωνα με τους Ιρλανδικούς Κανονισμούς CREST, μπορεί είτε να εγγράψει τους Τίτλους που 
Συμμετέχουν στο όνομά του στο Μητρώο Μελών της Εταιρίας, εάν είναι μέλος του CREST, ή, εάν δεν είναι μέλος 
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του CREST, μπορεί να διευθετήσει ούτως ώστε ένας θεματοφύλακας που είναι έλος του CREST να κατέχει τους 
Τίτλους που Συμμετέχουν εκ μέρους του. Στην περίπτωση αυτή ο θεματοφύλακας θα είναι εγγεγραμμένος ως ο 
κάτοχος των Συμμετέχοντων Αξιών στο Μητρώο Μελών της Εταιρίας. Και στις δύο περιπτώσεις, ο ιδιοκτήτης των 
Συμμετέχοντων Αξιών είναι σε θέση να ασκήσει όλα τα δικαιώματα που συνδέονται με τους Τίτλους που 
Συμμετέχουν either άμεσα είτε άμεσα ως εγγεγραμμένος μέτοχος είτε έμμεσα μέσω οδηγιών που δίνονται στον 
σχετικό θεματοφύλακα μέτοχο σύμφωνα με τους όρους της ιδιωτικής σύμβασης που συνάπτεται με τον 
θεματοφύλακα. 

Όπως σημειώνεται πιο πάνω, τα δικαιώματα των Συμμετεχόντων στην ΕΒ αναφορικά με τους Τίτλους που 
Υπόκεινται σε Μετάβαση θα διέπονται από τους Όρους και Προϋποθέσεις της ΕΒ, τις Διαδικασίες Λειτουργίας της 
ΕΒ και το Βασιλικό Διάταγμα Αρ. 62 και θα υπόκεινται στην Περιγραφή των Υπηρεσιών της ΕΒ. Επιπλέον, τα 
δικαιώματα των κατόχων CDIs θα υπόκεινται στους όρους της Ψηφοφορίας με Ψηφοδέλτιο του CREST και το 
Διεθνές Εγχειρίδιο του CREST. Οι Διαδικασίες Λειτουργίας της ΕΒ, η Περιγραφή Υπηρεσιών της ΕΒ και το 
Έγγραφο Δικαιωμάτων των Συμμετεχόντων της ΕΒ περιγράφουν τις υπηρεσίες που παρέχονται σε όλους τους 
Συμμετέχοντες στην ΕΒ σε σχέση με τα δικαιώματα στις Μετοχές και διέπονται από το Βελγικό δίκαιο. Η Ψηφοφορία 
με Ψηφοδέλτιο του CREST και το Διεθνές Εγχειρίδιο του CREST διέπονται από τους νόμους της Αγγλίας και της 
Ουαλίας. Οι υπηρεσίες που διατίθενται στο πλαίσιο του Συστήματος Euroclear όσον αφορά την έμμεση άσκηση 
των δικαιωμάτων των μετόχων είναι αυτές που αναφέρονται στην Περιγραφή Υπηρεσιών της ΕΒ και στο Διεθνές 
Εγχειρίδιο του CREST αναφορικά με τους τους κατόχους CDIs και τα δικαιώματα που μπορούν να εξασκηθούν 
έμμεσα από τον τελικό κάτοχο των Μετοχών μέσω του Συστήματος Euroclear δεν θα είναι τόσο εκτεταμένα σε 
σχέση με αυτά που εφαρμόζονται επί του παρόντος σε πρόσωπα που κατέχουν Τίτλους που Συμμετέχουν στο 
Σύστημα CREST σύμφωνα με τους Ιρλανδικούς Κανονισμούς CREST και την απευθείας άσκηση δικαιωμάτων. Με 
την απόσυρση Μετοχ’ων από το Σύστημα Euroclear (βλέπετε τη διαδικασία που καθορίζεται στην παράγραφο 5 
του Μέρους 4 της Εγκυκλίου αυτής) τα δικαιώματα αυτά μπορούν να εξασκηθούν απευθείας, αν κάποιος το 
επιθυμεί. 

Οι Κάτοχοι Μετοχών Μετάβασης ενθαρρύνονται να διαβάσουν το Έγγραφο Δικαιωμάτων των Συμμετεχόντων της 
ΕΒ, την Περιγραφή Υπηρεσιών της ΕΒ, τους Όρους και Προϋποθέσεις της ΕΒ και τις Διαδικασίες Λειτουργίας της 
ΕΒ, οι οποίες είναι διαθέσιμες για έλεγχο όπως εξηγείται στην παράγραφο 8 του Μέρους 1 της Εγκυκλίου αυτής. 
Περαιτέρω, οι κάτοχοι Μετοχών Μετάβασης που σκοπεύουν να διατηρήσουν τα δικαιώματα τους σε τίτλους μέσω 
CDIs θα πρέπει να διαβάσουν τη Ψηφοφορία με Ψηφοδέλτιο του CREST και το Διεθνές Εγχειρίδιο του CREST, τα 
οποία είναι επίσης διαθέσιμα για έλεγχο, όπως εξηγείται στην παράγραφο 8 του Μέρους 1 της Εγκυκλίου αυτής. 
Συνιστάται στους μετόχους να εξετάζουν λεπτομερώς αυτά τα έγγραφα όταν αποφασίζουν πώς να κατέχουν τα 
δικαιώματα τους σε Μετοχές μετά από τη Μετάβαση. Συγκεκριμένα, οι κάτοχοι Μετοχών Μετάβασης πρέπει να 
γνωρίζουν ότι, εκτός από τις υπηρεσίες της σε σχέση με τον διακανονισμό συναλλαγών σε Μετοχές, τα δικαιώματα 
που προσφέρει η Euroclear Bank για να διευκολύνει την έμμεση άσκηση από τους Συμμετέχοντες στην EB, όπως 
αναφέρονται στην Περιγραφή Υπηρεσιών της ΕΒ, και τα δικαιώματα των Κατόχων CDIs σύμφωνα με τη 
Ψηφοφορία με Ψηφοδέλτιο του CREST και το Διεθνές Εγχειρίδιο του CREST, δεν περιλαμβάνουν την άμεση 
άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων που διατίθενται επί του παρόντος στα μέλη.  

Το Μέρος 4 της Εγκυκλίου αυτής περιέχει μια σύγκριση υψηλού επιπέδου ορισμένων στοιχείων της προσφοράς 
υπηρεσιών που θα είναι διαθέσιμα μετά τη Μετάβαση σε σχέση με συνήθεις εταιρικές πράξεις. Σε γενικές γραμμές, 
θα υπάρχουν προγενέστερες προθεσμίες για ορισμένες ενέργειες (συμπεριλαμβανομένων προθεσμιών για την 
υποβολή πληρεξούσιων εγγράφων και περιορισμών στον διορισμό πληρεξούσιων αντιπροσώπων από τους 
κατόχους) και διαφορετικές διαδικαστικές απαιτήσεις από αυτές που εφαρμόζονται επί του παρόντος για κινητές 
αξίες που έχουν εισαχθεί στο Σύστημα CREST. Εντούτοις, η δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, λήψης 
μερισμάτων και συμμετοχής σε εκδόσεις μετοχών θα διατηρηθεί σύμφωνα με τους όρους παροχής υπηρεσιών. 

Προτεινόμενες τροποποιήσεις στο Καταστατικό για τη ρύθμιση ορισμένων δικαιωμάτων των μετόχων που 
δεν μπορούν να εξασκηθούν άμεσα σύμφωνα με Περιγραφή Υπηρεσιών της ΕΒ. 

Το Παράρτημα II της Εγκυκλίου αυτής περιέχει ένα κατάλογο μια λίστα με δικαιώματα μετόχων που δεν μπορούν 
να ασκηθούν απευθείας από Πρώην Κάτοχους σύμφωνα με την Περιγραφή Υπηρεσιών της ΕΒ. Παρόλο που θα 
είναι δυνατή η άμεση άσκηση των δικαιωμάτων που αναφέρονται στο Παράρτημα II, μέσω της απόσυρσης μερικών 
ή όλων (ανάλογα με το εν λόγω δικαίωμα) Μετοχών Μετάβασης Πρώην Κατόχων από το Σύστημα Euroclear και 
το Σύστημα CREST (στην περίπτωση CDIs), με αποτέλεσμα την κατοχή τους σε τιτλοποιήμένη (δηλαδή έντυπη) 
μορφή, αυτή η λύση θα απαιτήσει από τους Πρώην Κατόχους να ακολουθούν τις απαραίτητες διαδικασίες για την 
απόσυρση Μετοχών από το Σύστημα Euroclear (βλέπετε τις διαδικασίες που καθορίζονται στην παράγραφο 5 του 
Μέρους 4 της Εγκυκλίου αυτής) και θα απαιτούσαν επίσης από τους Πρώην Κάτοχους να επανατοποθετήσουν τις 
Μετοχές τους στο Σύστημα Euroclear για τη διαπραγμάτευση των Μετοχών τους σε έναν τόπο διαπραγμάτευσης 
που μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις και επιπλέον χρεώσεις. Περαιτέρω, όπως περιγράφεται πιο 
λεπτομερώς στην παράγραφο 9 του παρόντος Μέρους 3, η συνεχιζόμενη ικανότητα των Μετόχων να κατέχουν 
Μετοχές σε τιτλοποιήμένη μορφή θα εξαρτηθεί από τις νομοθετικές αλλαγές που σχετίζονται με την υλοποίηση της 
αποϋλοποίησης που δεν έχουν ακόμη προταθεί ή καθοριστεί από τις αρμόδιες αρχές. 
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Το Παράρτημα II αναφέρεται επίσης σε τρεις αλλαγές στο εταιρικό δίκαιο που αναζητά η Euroclear Bank οι οποίες 
έχουν εφαρμοστεί από τον περί Αγοράς Μετάβασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Συνεπακόλουθες Διατάξεις) Νόμο 
2020 (ο “Νόμος Brexit Omnibus”). 

Είναι κατανοητό ότι η Ομάδα Αναθεώρησης Εταιρικού Δικαίου (νόμιμος φορέας που είναι επιφορτισμένος με την 
παρακολούθηση, την αναθεώρηση και την παροχή συμβουλών στον Υπουργό Επιχειρήσεων, Εταιρειών και 
Καινοτομίας σε σχέση με το εταιρικό δίκαιο στην Ιρλανδία) έχει αναθεωρήσει ορισμένες διατάξεις του Ιρλανδικού 
εταιρικού νόμου υπό το φως της επικείμενης Μετάβαση σε ένα ενδιάμεσο σύστημα διακανονισμού. Ελπίζεται ότι 
οι νομοθετικές τροποποιήσεις θα προωθηθούν κατά την περίοδο πριν από την 1η Ιανουαρίου 2023, η οποία θα 
εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ασκηθούν τα δικαιώματα των μετόχων μετά τη Μετάβαση στην 
αποϋλοποίηση.  

Στο μεταξύ και προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η ταλαιπωρία των Μετόχων, η Εταιρία προτείνει στους Συμβούλους 
να έχουν τη διακριτική ευχέρεια για να διευκολύνουν την έμμεση άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων που αναφέρονται 
λεπτομερώς στο Παράρτημα II σε ορισμένες περιπτώσεις και υπό την επιφύλαξη ορισμένων απαιτήσεων, μέσω 
της εισαγωγής τροποποιήσεων στο Καταστατικό της Εταιρίας στο πλαίσιο της έγκρισης του Ψηφίσματος3(α) ή του 
Ψηφίσματος 3(β) στην Ειδοποίηση ΕΓΣ. Οι τροποποιήσεις περιγράφονται επίσης λεπτομερώς στο Τμήμα Β του 
Μέρους 8 της Εγκυκλίου αυτής. 

Οι Κάτοχοι Συμμετέχοντων Αξιών καλούνται να διαβάσουν το Παράρτημα II, καθώς ορισμένα από τα 
δικαιώματα που απαριθμούνται στο εν λόγω Παράρτημα δεν μπορούν να καλυφθούν αποτελεσματικά 
στην περίπτωση κατοχής Μετοχών μέσω του Συστήματος Euroclear από τις προτεινόμενες 
τροποποιήσεις του Καταστατικού και ενδέχεται να μην καλύπτονται από αλλαγές στο νόμο. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, τα δικαιώματα αυτά θα μπορούσαν να εξασκηθούν μόνο με την απόσυρση Μετοχών από το 
Σύστημα Euroclear και από το Σύστημα CREST (στην περίπτωση CDIs) (βλέπετε τις διαδικασίες που 
καθορίζονται στην παράγραφο 5 του Μέρους 4 της Εγκυκλίου αυτής). 

Απόσυρση αξιών από το Σύστημα Euroclear 

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία απόσυρσης κινητών αξιών από το Σύστημα Euroclear και, στην περίπτωση 
CDIs, το σύστημα CREST περιλαμβάνονται στην Περιγραφή Υπηρεσιών της ΕΒ και στο Διεθνές Εγχειρίδιο του 
CREST και συνοψίζονται στο Τμήμα 5 του Μέρους 4 της Εγκυκλίου αυτής. 

Μέχρι την πανευρωπαϊκή προθεσμία αποϋλοποίησης της 1ης Ιανουαρίου, 2025 που απαιτείται από τους 
Κανονισμούς 3(1) και 76(2) του CDSR, θα είναι δυνατή η απόσυρση οποιωνδήποτε Μετοχών Μετάβασης από το 
Σύστημα Euroclear και η κατοχή των σχετικών Μετοχών σε τιτλοποιήμένη (δηλαδή έντυπη) μορφή. Ο 
διακανονισμός συναλλαγών σε Μετοχές που έχουν αποσυρθεί από το Σύστημα Euroclear και θα κατέχονται σε 
τιτλοποιήμένη (δηλαδή έντυπη) μορφή δεν μπορεί να διευκολυνθεί στο Σύστημα Euroclear.  

Όπως προκύπτει από το Μέρος 1087C του Περί Εταιρειών Νόμου, δεν θα είναι απαραίτητη η εκτέλεση γραπτού 
εγγράφου μεταβίβασης για την απόσυρση μετοχών από το Σύστημα Euroclear (υπέρ οποιουδήποτε κατόχου 
δικαιωμάτων ή συμφερόντων σε αυτές τις κινητές αξίες) ή η μεταβίβαση των εν λόγω κινητών αξιών από ένα 
εξουσιοδοτημένο ΚΑΤ σε άλλο. 

Δανεισμός μετοχών  

Πρόσωπα που ασχολούνται με συναλλαγές λήψης ή παροχής δανεισμού σε Μετοχές, όπως επί του παρόντος 
διευκολύνονται ως μέρος των υπηρεσιών που παρέχει το CREST σύμφωνα με τους Ιρλανδικούς Κανονισμούς 
CREST, θα πρέπει να σημειώσουν ότι οι εν λόγω υπηρεσίες δεν αποτελούν μέρος της Περιγραφής Υπηρεσιών της 
EB. Πρόσωπα που επιθυμούν να δανείσουν και να δανειστούν Μετοχές μετά τη Μετάβαση μπορούν να ζητήσουν 
να εγγραφούν στο αυτόματο πρόγραμμα Λήψης και Παροχής Αξιών της Euroclear   Bank (Securities Lending και 
Borrowing programme) ή να χρησιμοποιήσουν μία από τις άλλες υπηρεσίες της Euroclear   Bank που μπορούν να 
επιτύχουν ισοδύναμο αποτέλεσμα. Είναι σημαντικό για τους Μετόχους να σημειώσουν ότι η προαναφερόμενη 
αλλαγή στην παροχή υπηρεσιών θα έχει αντίκτυπο σε οποιεσδήποτε συναλλαγές λήψης ή παροχής δανεισμού σε 
Μετοχές που παραμένουν σε κυκλοφορία (outstanding) κατά την Ημερομηνία Έναρξης. Η υπηρεσία λήψης ή 
παροχής δανεισμού του CREST θα συνεχίσει να διατίθεται στα μέλη του CREST που κατέχουν που κατέχουν CDIs 
μέσω του συστήματος CREST  

3. Επιπτώσεις της Μετάβασης για τους κατόχους τιτλοποιημένων (δηλαδή έντυπων) Μετοχών 

Μόνο εκείνες οι Μετοχές που είναι Συμμετέχοντες Αξίες (δηλαδή Μετοχές που κατέχονται σε μη τιτλοποιήμένη 
μορφή μέσω του Συστήματος CREST) κατά την Ημερομηνία Αρχείου της Μετάβασης θα υπόκεινται σε Μετάβαση. 
Μετοχές που κατέχονται σε τιτλοποιήμένη (δηλαδή έντυπη) μορφή κατά την Ημερομηνία Αρχείου της Μετάβασης 
δεν θα υπόκεινται στη Μετάβαση και δεν θα μπορούν να συνεχίσουν να κατέχονται σε τιτλοποιήμένη (δηλαδή 
έντυπη) μορφή μετά από τη Μετάβαση, κατ’ επιλογή του Μετόχου. Ως αποτέλεσμα, Οι Μέτοχοι που κατέχουν 
άμεσο συμφέρον σε Μετοχές σε τιτλοποιήμένη (δηλαδή έντυπη) μορφή κατά την Ημερομηνία Αρχείου της 
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Μετάβασης will continue θα συνεχίσουν να το κάνουν μετά τη Μετάβαση, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω ενέργεια. 
Δεν θα εκδοθούν νέα πιστοποιητικά μετοχών σε σχέση με τη Μετάβαση.  

Οι Μέτοχοι που σκοπεύουν να κατέχουν τις Μετοχές τους σε τιτλοποιήμένη (δηλαδή έντυπη) μορφή θα πρέπει 
ωστόσο να σημειώσουν ότι, όπως συμβαίνει σήμερα, προκειμένου να διευθετηθούν οι συναλλαγές στις Μετοχές 
τους σε έναν τόπο διαπραγμάτευσης όπως το Χρηματιστήριο του Λονδίνου, θα πρέπει να λάβουν μέτρα για την 
κατάθεση των Μετοχών τους σε κατάλληλα εξουσιοδοτημένο κεντρικό αποθετήριο αξιών που διευκολύνει τον 
ηλεκτρονικό διακανονισμό τέτοιων συναλλαγών που υπόκεινται σε διακανονισμό. Μετά τη Μετάβαση, οι εν λόγω 
Μέτοχοι θα πρέπει να λάβουν βήματα ώστε οι Μετοχές τους να κατατεθούν στο Σύστημα Euroclear ώστε να 
κατέχονται μέσω των Δικαιωμάτων Βελγικού Δικαίου ή στο Σύστημα CREST ώστε να κατέχονται μέσω CDIs πριν 
από τη διενέργεια των εν λόγω συναλλαγώνg. Ενώ τα δικαιώματα σε Μετοχές δεν θα είναι αναγκαίο να κατέχονται 
ως CDIs για να τυγχάνουν διαπραγμάτευσης, αναμένεται ότι θα είναι αναγκαίο να κατέχονται ως CDIs προκειμένου 
μια συναλλαγή που πραγματοποιείται στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου να τύχει διακανονισμού. 

Οποιαδήποτε τέτοια κατάθεση Μετοχών συνεπάγεται αλληλεπίδραση με χρηματιστή και/ή θεματοφύλακα και 
μπορεί να συνεπάγεται ορισμένες δαπάνες, την διεξαγωγή ορισμένων διαδικασιών και/ή καθυστέρηση στην 
εκτέλεση συναλλαγών με μετοχές που δυνατόν να υποστεί ο Μέτοχος οι οποίες δυνατόν να διαφέρουν από τη 
διαδικασία που εφαρμόζεται σήμερα αναφορικά με την κατάθεση Μετοχών στο Σύστημα CREST. 

Παρακαλούμε δέστε επίσης την παράγραφο 5στο Μέρος 1 σχετικά με τους Κατόχους ΠΔ. 

Ένα CDIs αποτελεί ένα τίτλο που συστείνεται σύμφωνα με το Αγγλικό δίκαιο που εξέσωσε το Αποθετήριο του 
CREST, και ο οποίος αντιπροσωπεύει ένα δικαίωμα σε τάλλους ίτλους (που μπορεί να είναι τίτλοι οι οποίοι 
συστάθηκαν σύμφωνα με τους νόμους άλλων χωρών). Στην περίπτωση της Μετάβασης, κάθε CDIs θα 
αντικατοπτρίζει ένα έμμεσο δικαίωμα ενός μέλους του CREST σε κάθε υποκείμενη Μετοχή που Υπόκειται σε 
Μετάβαση. Περαιτέρω πληροφορίες για τα CDIs παρατίθενται στο Μέρος 6 της Εγκυκλίου αυτής. 

Οι Μέτοχοι που επί του παρόντος κατέχουν τις Μετοχές τους σε τιτλοποιήμένη (δηλαδή έντυπη) μορφή και 
επιθυμούν οι Μετοχές τους να υπόλεινται στη Μετάβαση, θα πρέπει να λάβουν μέτρα ώστε οι Μετοχές τους που 
είναι εισηγμένες στο Σύστημα CREST να κατέχονται σε μη τιτλοποιήμένη μορφή στο Σύστημα CREST πριν από 
την Ημερομηνία Αρχείου της Μετάβασης.  

Για να το πράξουν, οι Μέτοχοι πρέπει να γίνουν οι ίδιοι μέλη του CREST ή να λάβουν τις υπηρεσίες ενός χρηματιστή 
ή θεματοφύλακα που είναι μέλος του CREST και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία για την κατάθεση των 
τιτλοποιημένων Μετοχών τους στο Σύστημα CREST πριν από την Ημερομηνία Αρχείου της Μετάβασης.  

Συνιστάται στους μετόχους που επιθυμούν να καταθέσουν μέρος ή το σύνολο των Μετοχών τους στο Σύστημα 
CREST πριν από τη Μετάβαση να διασφαλίσουν ότι οι σχετικές διαδικασίες θα εφαρμοστούν πριν από την 
Ημερομηνία Αρχείου της Μετάβασης. Οι εν λόγω Μέτοχοι ενθαρρύνονται να λάβουν τις υπηρεσίες του χρηματιστή 
ή του θεματοφύλακα τους έγκαιρα για να διασφαλίσουν ότι μπορούν να τηρήσουν αυτή την προθεσμία. 

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να διατηρήσουν τις Μετοχές τους σε τιτλοποιήμένη μορφή μετά τη Μετάβαση, 
ενημερώνονται επίσης ότι, όπως περιγράφεται πιο λεπτομερώς στην παράγραφο 8 του παρόντος Μέρους 3, για 
την ικανότητά τους να το πράξουν μετά από την 1η Ιανουαρίου 2023 (για νέες εκδώσεις Μετοχών) ) και την 1η 
Ιανουαρίου 2025 (σε σχέση με όλες τις εκδοθείσες Μετοχές) όπου θα υπόκεινται στην πρότυπη αποϋλοποίηση η 
οποία θα υιοθετηθεί για σκοπούς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 3(1) και 76(2) του CDSR. 

4. Επιπτώσεις της Μετάβασης στους κατόχους μη τιτλοποιημένων (δηλαδή αποϋλοποιημένων) Μετοχών 

Όλες οιΜετοχές που είναι Συμμετέχοντες Αξίες (δηλαδή Μετοχές που κατέχονται σε μη τιτλοποιήμένη μορφή μέσω 
του Συστήματος CREST) κατά την Ημερομηνία Αρχείου της Μετάβασης θα υπόκεινται σε Μετάβαση. Κατά τη 
Μετάβαση, όλοι οι εν λόγω Συμμετέχοντες Αξίες θα εγγραφούν στο Μητρώο Μελών της Εταιρίας στο όνομα της 
Euroclear Nominees, η οποία θα κατέχει τις Μετοχές σε καταπίστευμα για την Euroclear Bank. Τα Δικαιώματα 
Βελγικού Δικαίου που αντιπροσωπεύουν τις υποκείμενες Μετοχές θα παραχωρηθούν αυτόματα στους 
Συμμετέχοντες στην ΕΒ σύμφωνα με το Βασιλικό Διάταγμα Αρ. 62. Τα Δικαιώματα Βελγικού Δικαίου θα δίνουν το 
δικαίωμα στους Συμμετέχοντες στην ΕΒ να εξασκήσουν έμμεσα ορισμένα δικαιώματα αναφορικά με τις Μετοχές, 
σύμφωνα με την Περιγραφή Υπηρεσιών της ΕΒ. Με ισχύ από την Ημερομηνία Έναρξης, κάθε Τίτλος που 
Συμμετέχει ο οποίος είναι πιστωμένος σε οποιονδήποτε λογαριασμό μετοχών στο Σύστημα CREST κατά την 
Ημερομηνία Αρχείου της Μετάβασης θα επαναταξινομηθεί στο Σύστημα CREST ως CDIs που αντιπροσωπεύει τα 
Δικαιώματα Βελγικού Δικαίου που θα κατέχει ο Εντολοδόχος του CREST εκ μέρους του Αποθετηρίου του CREST.  

Το πρακτικό αποτέλεσμα της Μετάβασης που θα τεθεί σε ισχύ θα είναι ότι όλοι οι Μέτοχοι που Υπόκεινται στη 
Μετάβαση θα λάβουν αρχικά ένα (1) CDI για κάθε Τίτλο που Συμμετέχει που κατέχουν κατά την Ημερομηνία 
Αρχείου της Μετάβασης (δηλαδή οι Μετοχές Μετάβασης), στη βάση που περιγράφεται στην υπό-παράγραφο 5(α) 
πιο κάτω. Οι Μέτοχοι που Υπόκεινται στη Μετάβαση κατόπιν θα δικαιούνται να επιλέξουν εάν (1) θα συνεχίσουν 
να κατέχουν τα δικαιώματα τους μέσω CDIs ή (2) ή να μετατρέψουν τα CDIs τους και αντί αυτόυ να κατέχουν και 
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να εξασκούν Δικαιώματα Βελγικού Δικαίου αναφορικά με τις υποκείμενες Μετοχές άμεσα μέσω του Συστήματος 
Euroclear (με την επιφύλαξη ότι οι εν λόγω Μέτοχοι που Υπόκεινται στη Μετάβαση θα είναι ή θα γίνουν 
Συμμετέχοντες στην EB ή θα διορίσουν ένα Συμμετέχοντα στην EB (δηλαδή ένα χρηματιστή, ένα θεματοφύλακα ή 
άλλο εντολοδόχο ο οποίος είναι Συμμετέχοντας στην EB) για να να κατέχει τα Δικαιώματα Βελγικού Δικαίου εκ 
μέρους τους) ή (3) να προβούν σε απόσυρση των Μετοχές τους από το Σύστημα Euroclear για να κατέχονται σε 
τιτλοποιήμένη μορφή.  

Μπορούν επίσης να γίνουν διευθετήσεις πριν από τη Μετάβαση ώστε τα δικαιώματα ενός Μετόχου να κατέχονται 
άμεσα μέσω των Δικαιωμάτων Βελγικού Δικαίου μέσω του Συστήματος Euroclear. Οι διευθετήσεις αυτές μπορούν 
να γίνουν μέσω της χρήσης της διαδικασίας που αναφέρεται στην παράγραφο 3.5.8 του Οδηγού Μετάβασης της 
ΕΒ, όπως περιγράφεται πιο λεπτομερώς στην υπό-παράγραφο 5(β) πιο κάτω.  

(α) Μέλη του CREST και Παραστατικά Δικαιώματα CREST 

Όπως προαναφέρθηκε, κατά την Ημερομηνία Έναρξης, οι λογαριασμοί CREST των Μετόχων που Υπόκεινται στη 
Μετάβαση που κατείχαν Τίτλους που Συμμετέχουν κατά την Ημερομηνία Αρχείου της Μετάβασης πιστωθούν με 
CDIs. 

Κάθε CDIs θα αντικατοπτρίζει ένα έμμεσο δικαίωμα του Μετόχου που Υπόκειται σε Μετάβαση στις υποκείμενες 
Μετοχές Μετάβασης το οποίο θα είναι παραχωρημένο στην Euroclear Nominees ως εντολοδόχος της Euroclear   
Bank ως μέρος της Μετάβασης. Οι όροι σύμφωνα με τους οποίους θα εκδοθούν τα CDIs και θα κατέχονται στο 
Σύστημα CREST εκ μέρους των μελών του CREST είναι αυτοί που αναφέρονται στο Διεθνές Εγχειρίδιο του CREST 
(και, συγκεκριμένα, στη Ψηφοφορία με Ψηφοδέλτιο του CREST όπως αναφέρεται στο Διεθνές Εγχειρίδιο του 
CREST) και οι Όροι και Προϋποθέσεις του CREST που εξέσωσε η EUI. Οι Μέτοχοι που Υπόκεινται στη Μετάβαση 
οι οποίοι σκοπεύουν να κατέχουν τα δικαιώματα τους σε Μετοχές μέσω CDIs θα πρέπει να διαβάσουν και να 
εξοικειωθούν με τους όρους του Διεθνούς Εγχειριδίου CREST, τη Ψηφοφορία με Ψηφοδέλτιο του CREST και τους 
Όρους και Προϋποθέσεις του CREST. 

Κατά τη Μετάβαση, η Εταιρία θα δώσει εντολή στον Τηρητή Αρχείου να πιστώσει τις Μετοχές Μετάβασης στους 
Εντολοδόχους της Euroclear στο Μητρώο Μελών της Εταιρίας εις πίστωση στον Λογαριασμό Εκκαθάρισης Αξιών 
του Εντολοδόχου του CREST (CIN (Belgium) Limited) στο Σύστημα Euroclear. Σύμφωνα με το Βασιλικό Διάταγμα 
Αρ. 62, η Euroclear Bank θα εκδώσει με την σειρά της Δικαιώματα Βελγικού Δικαίου που αντιπροσωπεύουν τις 
υποκείμενες Μετοχές Μετάβασης στον Λογαριασμό Εκκαθάρισης Αξιών του Εντολοδόχου του CREST (CIN 
(Belgium) Limited) σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες του Συστήματος Euroclear. 

Ο Εντολοδόχος του CREST (CIN (Belgium) Limited) είναι ένας Συμμετέχοντας στην EB και κατέχει δικαιώματα σε 
κινητές αξίες που κατέχονται στο Σύστημα Euroclear (δηλαδή τα Δικαιώματα Βελγικού Δικαίου που 
αντιπροσωπεύουν Μετοχές Μετάβασης) εκ μέρους του Αποθετηρίου CREST εκ μέρους των μελών της. Το 
Αποθετήριο του CREST είναι ο φορέας που είναι υπεύθυνος για την έκδοση CDIs στα μέλη του CREST. Η σχέση 
του Αποθετηρίου του CREST με τα μέλη του CREST διέπεται από την Ψηφοφορία με Ψηφοδέλτιο του CREST που 
συνάπτεται και διέπεται από το Αγγλικό δίκαιο. Το Αποθετήριο του CREST κατέχει δικαιωμάτα σε διεθνείς τίτλους 
(τα εν λόγω δικαιωμάτα κατέχονται εκ μέρους του από τον Εντολοδόχο του CREST (CIN (Belgium) Limited)) βάσει 
καταπιστεύματος για τους κατόχους των σχετικών CDIs. 

Κατά τη Μετάβαση των Μετοχών Μετάβασης στο Σύστημα Euroclear, η Euroclear Bank θα δώσει οδηγίες EUI στην 
EUI σύμφωνα με τους όρους της Ψηφοφορίας με Ψηφοδέλτιο του CREST να εκδώσει CDIs και να πιστώσει τον 
κατάλληλο λογαριασμό μετοχών στο Σύστημα CREST των Μετόχων που Υπόκεινται στη Μετάβαση που κατείχαν 
τις Μετοχές Μετάβασης κατά την Ημερομηνία Αρχείου της Μετάβασης. Τα CDIs θα εκπροσωπήσουν τα Δικαιώματα 
Βελγικού Δικαίου που κατέχει ο Εντολοδόχος του CREST εκ μέρους του Αποθετηρίου του CREST. Καθότι τα 
Δικαιώματα Βελγικού Δικαίου αντιπροσωπεύουν με τη σειρά τους τις υποκείμενες Μετοχές Μετάβασης που είναι 
εισηγμένες στο Σύστημα Euroclear, κάθε CDIs θα αντικατοπτρίζει ένα έμμεσο δικαίωμα στις υποκείμενες Μετοχές 
Μετάβασης. Ο λογαριασμός μετοχών που θα πιστωθεί θα είναι ο ίδιος λογαριασμός του σχετικού Μετόχου που 
Υπόκειται σε Μετάβαση αναφορικά με τις σχετικές Μετοχές Μετάβασης. 

Τα CDIs χαρακτηρίζονται ως “διεθνείς τίτλοι” στο Σύστημα CREST και έχουν πρόσβαση σε διαφορετικές υπηρεσίες 
όσον αφορά τις υπηρεσίες ψηφοφορίας και άλλες υπηρεσίες φύλαξης σε σύγκριση με τους τίτλους που κατέχονται 
απευθείας στο Σύστημα CREST. Ο τρόπος (εάν ο σχετικός κάτοχος δεν κατέχει επί του παρόντος Μετοχές μέσω 
ενός αποθετηρίου ή εντολοδόχου) και η χρονική περίοδος εντός της οποίας τυχόν δικαιώματα ψήφου μπορούν να 
ασκηθούν από τους κατόχους CDIs αναμένεται να διαφέρει από τις διευθετήσεις που εφαρμόζονται επί του 
παρόντος για τις άμεσες συμμετοχές σε Μετοχές στο Σύστημα CREST πριν από τη Μετάβαση ή την άμεση κατοχή 
Βελγικών Δικαιωμάτων του Δικαίου στο Σύστημα Euroclear μετά τη Μετάβαση. 

Για αποφυγή αμφιβολιών, τα CDIs είναι ξεχωριστά και διαφορετικά από τις Μετοχές που επί του παρόντος 
κρατούνται σε μη τιτλοποιήμένη μορφή και μπορούν να μεταβιβαστούν μέσω του Συστήματος CREST. Επί του 
παρόντος, ο νόμιμος τίτλος στις Μετοχές που εγγράφονται στο Μητρώο Μελών μεταβιβάζεται ηλεκτρονικά στο 
Σύστημα CREST. Τα CDIs, ωστόσο, είναι ένα τεχνικό μέσο με το οποίο τα δικαιώματα σε Μετοχές μπορούν να 
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κατέχονται μέσω του Συστήματος CREST ως εναλλακτική λύση στην κατοχή Δικαιωμάτων Βελγικού Δικαίου άμεσα 
ή έμμεσα μέσω ενός Συμμετέχοντα στην EB στο Σύστημα Euroclear. Τα CDIs θα επιτρέψουν σε έναν Πρώην 
Κάτοχο να συνεχίσει να κατέχει δικαιώματα σε Μετοχές μέσω του Συστήματος CREST και να προβαίνει στον 
διακανονισμό συναλλαγών με Μετοχές που διεξήχθηκαν στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου. Περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τα CDIs παρατίθενται στο Μέρος 6 αυτής της Εγκυκλίου.  

Ένα διεθνές τέλος φύλαξης και ένα τέλος συναλλαγής, όπως καθορίζονται από την EUI κατά καιρούς, χρεώνονται 
για την Υπηρεσία ‘CREST International Settlement Links Service’ και για τις συναλλαγές. Τα αναμενόμενα τέλη 
που θα ισχύουν για τις ιρλανδικές μετοχές περιγράφονται στην ενότητα 6.3 ( Ιρλανδικές τιμές μετοχών από τις 15 
Μαρτίου 2021 ) του Φυλλαδίου Τιμολόγισης του CREST το οποίο είναι διαθέσιμο για έλεγχο όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 8του Μέρους 1 της Εγκυκλίου αυτής.  

(β) Συμμετέχοντες στην ΕΒ και Δικαιώματα Βελγικού Δικαίου 

Μετά την ενεργοποίηση των CDIs στο Σύστημα CREST κατά την Ημερομηνία Έναρξης, τα μέλη του CREST 
μπορούν να επιλέξουν να κατέχουν απευθείας τα δικαιώματα τους μέσω των Δικαιωμάτων Βελγικού Δικαίου στο 
Σύστημα Euroclear παρά μέσω CDIs στο Σύστημα CREST. Ώστε ένας Πρώην Κάτοχος να κατέχει άμεσα 
δικαιώματα μέσω των Δικαιωμάτων Βελγικού Δικαίου στο Σύστημα Euroclear, πρέπει να είναι ή να γίνει 
Συμμετέχοντας στην EB (ή πρέπει να διορίσει έναν Συμμετέχοντα στην EB για να κατέχει τα Δικαιώματα Βελγικού 
Δικαίου εκ μέρους του) και πρέπει να μεταβιβάσει τα εν λόγω Δικαιώματα Βελγικού Δικαίου από τον Διεθνή 
Λογαριασμό του CREST στην Euroclear Bank στον λογαριασμό ενός άλλου Συμμετέχοντα στην EB μέσω εντολής 
διασυνοριακής παράδοσης. Όταν για μια εντολή παράδοσης ο σχετικός Συμμετέχοντας της ΕΒ εκδοθεί μια εντολή 
απόδειξης, και μόλις ικανοποιηθούν οποιαδήποτε άλλα σχετικά κριτήρια διακανονισμού από το Σύστημα Euroclear, 
η μεταφορά θα τύχει διακανονισμού.  

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το πώς να γίνετε Συμμετέχοντας στην EB στην ιστοσελίδα της Euroclear στη 
διεύθυνση: 

https://www.euroclear.com/about/en/business/Becomingaclient/BecomingaclientEuroclearBank.html 

Οι Μέτοχοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι υπάρχουν ορισμένα κριτήρια επιλεξιμότητας για να γίνει κάποιος 
Συμμετέχοντας στην ΕΒ. 

Όταν ένας Πρώην Κάτοχος δεν είναι Συμμετέχοντας στην EB και δεν επιθυμεί να γίνει Συμμετέχοντας στην EB, 
αλλά επιθυμεί να κατέχει τα δικαιώματα του μέσω των Δικαιωμάτων Βελγικού Δικαίου στο Σύστημα Euroclear, θα 
πρέπει να συμβουλευτεί τον χρηματιστή ή τον θεματοφύλακά του ώστε να διευθετήσει την καταχώρηση των 
σχετικών υποκείμενων Μετοχών στο Σύστημα Euroclear ώστε να κατέχονται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω των 
Δικαιωμάτων Βελγικού Δικαίου από έναν Συμμετέχοντα στην EB εκ μέρους του εν λόγω Μετόχου μέσω της χρήσης 
διευθετήσεων που θα θέσει ο εν λόγω χρηματιστής ή θεματοφύλακας. 

Μπορούν επίσης να τεθούν σε εφαρμογή διευθετήσεις πριν από τη Μετάβαση ώστε τα δικαιώματα ενός Μετόχου 
να κατέχονται μέσω των Δικαιωμάτων Βελγικού Δικαίου άμεσα μέσω του Συστήματος Euroclear μέσω της χρήσης 
της διαδικασίας που αναφέρεται στην παράγραφο 3.5.8 του Οδηγού Μετάβασης της ΕΒ, η οποία επιτρέπει την 
κατοχή μέσω των Δικαιωμάτων Βελγικού Δικαίου στο Σύστημα Euroclear το συντομότερο δυνατό μετά τη 
Μετάβαση και χωρίς να απαιτείται περαιτέρω ενέργεια από τον Μέτοχο μετά τη Μετάβαση. Όταν οι διευθετήσεις 
αυτές τεθούν σε εφαρμογή πριν από τη Μετάβαση, οι σχετικοί Συμμετέχοντες Αξίες θα μεταβιβαστούν σε ένα 
λογαριασμό της Euroclear   Bank στον οποίοι οι Συμμετέχοντες Αξίες θα κατέχονται από την υπηρεσία επενδυτών 
ΚΑΤ της Euroclear   Bank μέχρι τη Μετάβαση. Οι υπηρεσίες που περιγράφονται στην Περιγραφή Υπηρεσιών της 
ΕΒ ωστόσο θα τεθούν σε εφαρμογή μόνο από την Ημερομηνία Έναρξης. 

Οι Μέτοχοι θα πρέπει να σημειώσουν ότι τα Δικαιώματα Βελγικού Δικαίου δεν είναι κινητές αξίες που μπορούν να 
τυγχάνουν διαπραγμάτευσης αυτοδίκαια. Αντιθέτως, είναι ειδικά δικαιώματα συνιδιοκτησίας σε σχέση με το 
απόθεμα των Μετοχών της Εταιρίας της ίδιας έκδοσης, που κατέχονται εκάστοτε μέσω του Συστήματος Euroclear. 
ο Βελγικό δίκαιο παρέχει τέτοια δικαιώματα στους σχετικούς Συμμετέχοντες στην ΕΒ και, σε ορισμένες 
συγκεκριμένες περιπτώσεις, στους υποκείμενους κατόχους Μετοχών που είναι εισηγμένες στο Σύστημα Euroclear. 
Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα Δικαιώματα Βελγικού Δικαίου αναφέρονται στο Μέρος 5 αυτής της 
Εγκυκλίου. 

(γ) Θεματοφύλακες, χρηματιστές ή εντολοδόχοι που είναι Συμμετέχοντες στην ΕΒ 

Οι Μέτοχοι που έχουν επί του παρόντος δικαιώματα σε Μετοχές μέσω ενός θεματοφύλακα, χρηματιστή ή άλλου 
εντολοδόχου θα πρέπει να συμβουλευθούν τον εν λόγω θεματοφύλακα, χρηματιστή ή εντολοδόχο για να 
καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο προτίθενται να κατέχουν τις εν λόγω Μετοχές μετά από τη Μετάβαση.  

Όταν ένας θεματοφύλακας, χρηματιστής ή άλλος εντολοδόχος είναι Συμμετέχοντας στην EB (ή προβαίνει σε 
διευθετήσεις ώστε ένας Συμμετέχοντας στην EB να του παρέχει υπηρεσίες θεματοφυλακής) οι διευθετήσεις σχετικά 

https://www.euroclear.com/about/en/business/Becomingaclient/BecomingaclientEuroclearBank.html
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με την κατοχή δικαιωμάτων σε Μετοχές από τους Πρώην Κατόχους, θα υπόκεινται στους όρους που θα 
εφαρμόζονται μεταξύ του εν λόγω θεματοφύλακα, χρηματιστή ή εντολοδόχου και του Πρώην Κατόχου. 

5. Επιλογές για Μετόχους που δεν επιθυμούν οι Μετοχές τους να υπόκεινται στη Μετάβαση 

Οι Μετοχές που κατέχονται σε τιτλοποιήμένη (δηλαδή έντυπη) μορφή κατά την Ημερομηνία Αρχείου της Μετάβασης 
δεν θα υπόκεινται στη Μετάβαση και θα μπορούν να συνεχίσουν να κατέχονται σε τιτλοποιήμένη (δηλαδή έντυπη) 
μορφή, κατ’ επιλογή του Μετόχου. Ένας Μέτοχος που κατέχει Μετοχές σε τιτλοποιήμένη (δηλαδή έντυπη) μορφή 
και ο οποίος επιθυμεί βα συνεχίσει να τις κατέχει με τον τρόπο αυτό μετά από τη Μετάβαση δεν είναι αναγκαίο να 
λάβει κάποια δράση (εκτός από το να ψηφίσει σε σχέση με τα Ψηφίσματα αν ο Μέτοχος το επιθυμεί). 

Εάν ένας κάτοχος Συμμετέχοντων Αξιών (δηλαδή Μετοχές που κατέχονται σε μη τιτλοποιήμένη μορφή μέσω του 
Συστήματος CREST) δεν επιθυμεί οι Μετοχές του να υπόκεινται στη Μετάβαση, οι σχετικοί Συμμετέχοντες Αξίες 
πρέπει να μετατραπούν σε τιτλοποιήμένη (δηλαδή έντυπη) μορφή αποσύροντάς τις από το σύστημα CREST. 

Η συνιστώμενη τελευταία ημερομηνία για την παραλαβή από την EUI μιας δεόντως επικυρωμένης εντολής 
αποϋλοποίησης με την οποία ζητείται η απόσυρση Συμμετέχοντων Αξιών από το Σύστημα CREST, προκειμένου 
να διασφαλιστεί ότι οι σχετικοί Συμμετέχοντες Αξίες δεν θα υπόκεινται στη Μετάβαση αναμένεται να είναι η 
Τελευταία Ημερομηνία Απόσυρσης. Η Εταιρία θα εκδώσει μια ανακοίνωση εάν ειδοποιηθεί για οποιαδήποτε 
αλλαγή στην Τελευταία Ημερομηνία Απόσυρσης. Συνιστάται να ανατρέξετε στο Εγχειρίδιο του CREST για 
λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες που ισχύουν σε σχέση με την απόσυρση μετοχών από το Σύστημα CREST. 
Οι Μέτοχοι που δεν είναι μέλη του CREST που επιθυμούν να κατέχουν τις Μετοχές τους σε τιτλοποιήμένη (δηλαδή 
έντυπη) μορφή πριν από τη Μετάβαση θα πρέπει να προβούν σε διευθετήσεις εγκαίρως με τον χρηματιστή τους ή 
άλλο Εντολοδόχο του CREST ώστε ο χρηματιστής τους ή άλλος Εντολοδόχος του CREST να έχει στη διάθεση του 
αρκετό χρόνο για να αποσύρει τις Μετοχές τους από το Σύστημα CREST μέχρι την ημερομηνία λήξης σχετικά με 
αναλύψεις από την CREST όπως αναφέρεται στον Οδηγό Μετάβασης της ΕΒ.  

Οι Μέτοχοι θα πρέπει να σημειώσουν ότι υπάρχουν άλλα ΚΑΤ που έχουν εγκριθεί στην ΕΕ για τους σκοπούς του 
CDSR και επί του παρόντος τρία από αυτά τα ΚΑΤ καταγράφονται από την ESMA ότιο έχουν ορίσει την Ιρλανδία 
ως κράτος μέλος υποδοχής για τους σκοπούς του CDSR. Παρόλο που ο περί Μετάβασης Νόμος δεν αναφέρεται 
συγκεριμένα στην Euroclear Bank, φαίνεται ότι η Euroclear Bank το μοναδικό ΚΑΤ που έχει ενεργή συνεργασία με 
Ιρλανδούς συμμετέχοντες στην αγορά για τον σκοπό διεκόλυνσης της μετάβασης των Ιρλανδικών μετοχών στο 
σύστημα διακανονισμού της.  

6. Επιπτώσεις για τους Κατόχους ΠΔ  

Η Εταιρία είχε προηγουμένως διορίσει το Αποθετήριο ΠΔ για να ενεργήσει σε σχέση με τα Παραστατικά 
Δικαιώματα. Το Αποθετήριο ΠΔ κατέχει (μέσω του Θεματοφύλακα) Μετοχές (και όλα τα δικαιώματα που 
αποδίδονται σε αυτές τις Μετοχές) που σχετίζονται με τα Παραστατικά Δικαιώματα προς όφελος κάθε Κατόχου ΠΔ. 
Οι Κάτοχοι ΠΔ έχουν συμφέρον στις σχετικές Μετοχές αλλά δεν είναι οι εγγεγραμμένοι κάτοχοι τέτοιων Μετοχών. 
Οι Κάτοχοι ΠΔ είναι σε θέση να επιβάλουν και να ασκήσουν τα δικαιώματα που σχετίζονται με τις Μετοχές μόνο 
σύμφωνα με τις υφιστάμενες διευθετήσεις που ισχύουν για τα σχετικά με το Παραστατικά Δικαιώματα.  

Λόγω του ότι οι Μετοχές που αντιπροσωπεύονται από το Παραστατικά Δικαιώματα δεν είναι Συμμετέχοντες Αξίες, 
οι εν λόγω Μετοχές δεν θα υπόκεινται στη Μετάβαση. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει επί του παρόντος ότι, μετά 
τη Μετάβαση, τα Παραστατικά Δικαιώματα που θα είναι σε κυκλοφορία θα συνεχίσουν να τυγχάνουν 
διαπραγμάτευσης και διακανονισμού στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου με τον ίδιο τρόπο όπως και πριν από τη 
Μετάβαση.  

Ως εκ τούτου, οι Κάτοχοι ΠΔ που συνεχίζουν να κατέχουν Παραστατικά Δικαιώματα δεν θα επηρεαστούν από την 
προτεινόμενη μεταβίβαση και Μετάβαση στην Euroclear Bank. Εντούτοις, οι Κάτοχοι ΠΔ θα πρέπει να σημειώσουν 
ότι μετά από τη Μετάβαση, θα αυξηθεί ο χρόνος ολοκλήρωσης (turnaround time) της μεταβίβασης των Μετοχών 
που αντιπροσωπεύονται από Παραστατικά Δικαιώματα σε τιτλοποιήμένη (δηλαδή έντυπη) μορφή (στην μορφή 
στην οποία κατέχονται από το Αποθετήριο ΠΔ) σε μη τιτλοποιήμένη (δηλαδή άυλη) μορφή στο Σύστημα CREST, 
ώστε οι εν λόγω μεταβιβαζόμενες Μετοχές να μπορούν να κατέχονται από εκδοχείς υπό τη μορφή CDIs. Αυτό 
οφείλεται στο ότι το Αποθετήριο ΠΔ, ως Συμμετέχοντας στην EB, θα πρέπει πρώτα να καταθέσει τις σχετικές 
μεταβιβαζόμενες Μετοχές που κατέχονται σε τιτλοποιήμένη (δηλαδή έντυπη) μορφή στον λογαριασμό του στο 
Σύστημα Euroclear, και κατόπιν να παραδώει τις εν λόγω Μετοχές στον Εντολοδόχο του CREST μέσω του 
Συστήματος Euroclear, ώστε να κατέχονται ως CDIs στο Σύστημα του CREST. Η αύξηση του εν λόγω χρόνου 
ολοκλήρωσης δεν είναι ακόμη γνωστός, αλλά είναι πιθανό να κυμαίνεται μεταξύ 24 ωρών και 72 ωρών.  

Μετά από τη Μετάβαση, σε περίπτωση που ένας Κάτοχος ΠΔ επιθυμεί να μετατρέψει τα Παραστατικά του 
Δικαιώματα σε Μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει επί του παρόντος ότι το Αποθετήριο ΠΔ θα μεριμνήσει 
να πιστωθεί ο λογαριασμός του εν λόγω κατόχου (ή του καθορισμένου Συμμετέχοντα στην ΕB) που τηρείται στην 
Euroclear Bank με τα δικαιώματα της Euroclear Nominees στις Μετοχές που αντιπροσωπεύονται από τα εν λόγω 
Παραστατικά Δικαιώματα. 



 

37 

7. Η υλοποίηση της Μετάβασης 

Εάν εγκριθούν τα Ψηφίσματα της Μετάβασης, και η Εταιρία πληροί τις άλλες προϋποθέσεις που εφαρμόζονται την 
έναρξη ισχύος της Μετάβασης, ο νόμιμος τίτλος σε όλες τις Μετοχές Μετάβασης (δηλαδή όλες οι Μετοχές που 
κατέχονται σε μη τιτλοποιήμένη μορφή μέσω του Συστήματος CREST κατά την Ημερομηνία Αρχείου της 
Μετάβασης) θα κατοχυρωθούν στην Euroclear Nominees ως εντολοδόχος της Euroclear   Bank κατά και με ισχύ 
από την Ημερομηνία Έναρξης.  

Σύμφωνα με τον περί Μετάβασης Νόμο, η Euronext Dublin είναι υπεύθυνη για να καθορίσει μια ημερομηνία ως την 
Ημερομηνία Έναρξης για τους σκοπούς της Μετάβασης. Κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Εγκυκλίου αυτής, 
η Euronext Dublin δεν έχει ορίσει ακόμη μια ημερομηνία ως την Ημερομηνία Έναρξης και, ως εκ τούτου, η Εταιρία 
δεν μπορεί να προσδιορίσει οριστικά την Ημερομηνία Αρχείου της Μετάβασης (αν και αναμένεται να είναι 9,00 μ.μ. 
(Ώρα Κύπρου) / 7:00 μ.μ. (Ώρα Ιρλανδίας) την εργάσιμη ημέρα πριν από τη Ημερομηνία Έναρξης). Η Ημερομηνία 
Έναρξης αναμένεται επί του παρόντος ότι θα είναι κατά ή περί τις 15 Μαρτίου 2021 και ότι η Μετάβαση θα αρχίσει 
το σαββατοκύριακο αμέσως πριν από την Ημερομηνία Έναρξης και θα τεθεί σε ισχύ κατά την Ημερομηνία Έναρξης. 
Η Εταιρία θα δώσει Ειδοποίηση για περαιτέρω επιβεβαιωμένες ημερομηνίες σε σχέση με τη Μετάβαση, 
συμπεριλαμβανομένης της Ημερομηνίας Έναρξης και της Ημερομηνία Αρχείου της Μετάβασης, όταν είναι γνωστές, 
εκδίδοντας ανακοίνωση μέσω μιας Υπηρεσίας Κανονιστικής Πληροφόρησης. 

Η Euroclear Bank και η EUI έχουν εντοπίσει την ακόλουθη σειρά βημάτων που πρέπει να ληφθούν για την 
υλοποίηση της Μετάβασης:  

• Στις 4:55 μ.μ. (Ώρα Κύπρου) / 2.55 μ.μ. (Ώρα Ιρλανδίας) την Παρασκευή πριν από το Σαββατοκύριακο 
της “Μετάβασης” (το οποίο αναμένεται να είναι την Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2021), η EUI θα σταματήσει 
την παράδοση έναντι πληρωμής για τον διακανονισμό Συμμετέχοντων Αξιώντων Συμμετέχοντων Αξιών. 
Ο διακανονισμός χωρίς πληρωμή θα συνεχιστεί έως τις 8:00 μ.μ. (Ώρα Κύπρου) / 6.00 μ.μ. (Ώρα 
Ιρλανδίας) την ίδια ημερομηνία, οπότε η EUI θα σταματήσει τον διακανονισμό χωρίς πληρωμή. 

• Στη συνέχεια, θα υπάρξει μια τελική αντιστοίχιση (reconciliation) μεταξύ της EUI και του Τηρητή Αρχείου 
η οποία είναι απαραίτητη, ώστε όλοι οι Συμμετέχοντες Αξίες που είναι καταχωρημένοι στο Μητρώο Μελών 
κατά την Ημερομηνία Αρχείου της Μετάβασης (δηλαδή οι Μετοχές Μετάβασης) να μπορούν να 
επαναταξινομηθούν ως CDIs στο Σύστημα CREST. 

• Μέχρι την Ημερομηνία ‘Εναρξης, η Εταιρία θα δώσει εντολή στον Τηρητή Αρχείου της να εγγράψει την 
Euroclear Nominees στο Μητρώο Μελών ως κάτοχο των Μετοχών Μετάβασης, με τίτλο στις σχετικές 
Μετοχές, η οποία θα τεθεί σε ισχύ κατά την Ημερομηνία Έναρξης.  

• Η Euroclear Bank θα πιστώσει το δικαίωμα της στις εν λόγω Μετοχές (τις οποίες κατέχει μέσω της 
Euroclear Nominees) στον λογαριασμό του CREST Nominee (CIN (Belgium) Limited) και ο Εντολοδόχος 
του CREST θα κατέχει τα δικαιώματα στις εν λόγω Μετοχές (δηλαδή τα Δικαιώματα Βελγικού Δικαίου) ως 
εντολοδόχος και προς όφελος του Αποθετηρίου CREST. Το Αποθετήριο του CREST με τη σειρά του, θα 
κατέχει τα δικαιώματα στις εν λόγω Μετοχές (δηλαδή τα Δικαιώματα Βελγικού Δικαίου) σε καταπίστευμα 
και προς όφελος των κατόχων των κατόχων των CDIs σύμφωνα με τους όρους της Ψηφοφορίας με 
Ψηφοδέλτιο του CREST. 

• Με ισχύ από την Ημερομηνία Έναρξης, κάθε κατοχή Συμμετέχοντων Αξιών που πιστώνεται σε 
οποιονδήποτε λογαριασμό μετοχών στο Σύστημα CREST κατά την Ημερομηνία Αρχείου της Μετάβασης 
θα απενεργοποιηθεί και θα ενεργοποιηθεί στο Σύστημα CREST ως κατοχή μέσω CDIs που 
αντιπροσωπεύουν τα Δικαιώματα Βελγικού Δικαίου που κατέχει ο Εντολοδόχος του CREST εκ μέρους 
του Αποθετηρίου CREST. 

Η υλοποίηση των βημάτων που περιγράφονται πιο πάνω θα είναι δυνατή μόνο ως αποτέλεσμα του συνδυασμένου 
αποτελέσματος του περί Μετάβασης Νόμου, του Νόμου Brexit Omnibus, της τροποποίησης του Καταστατικού με 
τον τρόπο που αναφέρεται στα Ψηφίσματα 3(α) και 3(β) συμπεριλαμβανομένου μέσω της υιοθέτησης του 
προτεινόμενου νέου ’Αρθρου 14Α, την έγκριση του Ψηφίσματος 4 και την υλοποίηση των μέτρων και των βημάτων 
που πρέπει να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με και όπως προβλέπει ο Οδηγός Μετάβασης της ΕΒ. Σύμφωνα με 
το προτεινόμενο νέο Άρθρο 14Α οποιοσδήποτε κάτοχος Συμμετοχικής Αξίας κατά την Ημερομηνία Αρχείου της 
Μετάβασης θα θεωρείται ότι έχει δώσει τη συγκατάθεση του και ότι έχει εξουσιοδοτήσει τη διενέργεια των εν λόγω 
βημάτων αναφορικά με τους Τίτλους του που Συμμετέχουν. Οποιοσδήποτε Κάτοχος Συμμετέχοντων Αξιών δεν 
επιθυμεί να δώσει τέτοια συγκατάθεση και εξουσιοδότηση πρέπει να αποσύρει τις σχετικές Μετοχές από το 
Σύστημα CREST πριν από την Τελευταία Ημερομηνία Απόσυρσης. 

Παρά το γεγονός ότι τα βήματα αυτά αναφέρονται στον Οδηγό Μετάβασης της EB, ούτε η Euroclear Bank ούτε η 
EUI είναι υποχρεωμένες καταστατικώς ή μέσω συμβολαίου να προβούν σε οποιοδήποτε από τα βήματα αυτά. Εάν 
υπάρχει αποτυχία συστημάτων εκ μέρους της Euroclear Bank, EUI ή του Τηρητή Αρχείου της Εταιρίας η 
οποία εμποδίζει την πραγματοποίηση οποιουδήποτε από τα βήματα αυτά όπως περιγράφονται πιο 
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πάνω, Κάτοχος Συμμετέχοντων ΑξιώνΣυμμετέχοντων Αξιών δεν έχει δυνατότητα προσφυγής εναντίον της 
Εταιρίας, των Συμβούλων ή του Τηρητή Αρχείου της Εταιρίας. 

Όπως αναφέρεται, μετά την ολοκλήρωση των προαναφερόμενων βημάτων, οι Μετοχές Μετάβασης θα 
ενεργοποιηθούν αρχικά ως CDIs στο Σύστημα CREST και οι Πρώην Κάτοχοι θα δικαιούνται να εξασκήσουν έμμεσα 
ορισμένα δικαιώματα αναφορικά με τις υποκείμενες Μετοχές Μετάβασης σύμφωνα με τους όρους της Ψηφοφορίας 
με Ψηφοδέλτιο του CREST και το Διεθνές Εγχειρίδιο του CREST. Εάν ένας Πρώην Κάτοχος επιθυμεί να εξασκήσει 
τα δικαιώματα σχετικά με τις υποκείμενες Μετοχές Μετάβασης μέσω των Δικαιωμάτων Βελγικού Δικαίου στο 
Σύστημα Euroclear, αντί των CDIs στο Σύστημα CREST, ο Πρώην Κάτοχος πρέπει: 

(α) Να είναι ή να καταστεί Συμμετέχοντας στην EB (ή πρέπει να διορίσει ένα Συμμετέχοντα στην EB για να κατέχει 
συμφέρον στις Μετοχές Μετάβασης εκ μέρους του όπως περιγράφεται περαιτέρω στην παράγραφο 4(β) του 
παρόντος Μέρους 3), και 

(β) Να μεταβιβάσει τα Δικαιώματα Βελγικού Δικαίου αναφορικά με τις Μετοχές Μετάβασης από τον Διεθνή 
Λογαριασμό του CREST στην Euroclear Bank στον λογαριασμό ενός άλλου Συμμετέχοντα στην EB μέσω 
εντολής διασυνοριακής παράδοσης. εντολή παράδοσης θα πρέπει να ταιριάζει με μια εντολή απόδειξης από 
τον προτεινόμενο παραλήπτη και οποιαδήποτε άλλα απαιτούμενα κριτήρια διακανονισμού πρέπει επίσης να 
πληρούνται για να διευθετηθεί η μεταφορά.  

Παρά το γεγονός ότι η έκδοση CDIs σε Πρώην Κατόχους που είναι μέλη του CREST όπως περιγράφεται στην 
Εγκύκλιο αυτή αποτελεί βασικό μέρος της υλοποίησης της Μετάβασης, δεν προβλέπεται ρητά στον περί 
Μετάβασης Νόμο. Αντίθετα, αυτή η πτυχή της Μετάβασης πρέπει να καλυφθεί από τη λήψη ορισμένων 
επιχειρησιακών μέτρων από την Euroclear Bank, την EUI, τον Εντολοδόχο του CREST και το Αποθετήριο του 
CREST όπως αναφέρεται στον Οδηγό Μετάβασης της ΕΒ και σύμφωνα με τους όρους της Ψηφοφορίας με 
Ψηφοδέλτιο του CREST και το Διεθνές Εγχειρίδιο του CREST και την τροποποίηση του Καταστατικού, 
συμπεριλαμβανομένης της υιοθέτησης του προτεινόμενου νέου Άρθρου 14Α σύμφωνα με Ψηφίσματα 3(α) και 3(β) 
και την έγκριση του Ψηφίσματος 4.  

Εναπόκειται σε κάθε Μέτοχο να αποφασίσει εάν, μετά τη Μετάβαση, θα κατέχει τα νέα Δικαιώματα Βελγικού Δικαίου 
ως, ή μέσω ενός Συμμετέχοντα της ΕΒ ή θα έχει κατέχει τα δικαιώματα του στις Μετοχές Μετάβασης υπό τη μορφή 
CDIs που αντιπροσωπεύουν τα εν λόγω Δικαιώματα Βελγικού Δικαίου. Το πρακτικό αποτέλεσμα της έναρξης 
ισχύος της Μετάβασης θα είναι ότι όλοι οι Μέτοχοι που Υπόκεινται στη Μετάβαση θα λάβουν αρχικά ένα 
CDIs για κάθε κάθε Τίτλο που Συμμετέχει που κατέχουν κατά την Ημερομηνία Αρχείου της Μετάβασης. Οι 
Μέτοχοι που Υπόκεινται στη Μετάβαση θα έχουν μετά το δικαίωμα να επιλέξουν εάν (1) θα συνεχίσουν να 
κατέχουν μέσω CDIs, (2) θα μετατρέψουν τη συμμετοχή τους σε CDIs σε Δικαιώματα Βελγικού Δικαίου ως 
Συμμετέχοντες στην EB (με την επιφύλαξη ότι ο εν λόγω Μέτοχος που Υπόκειται σε Μετάβαση θα είναι ή 
θα καταστεί Συμμετέχοντας στην EB), ή μέσω ενός θεματοφύλακα, χρηματιστή ή άλλου εντολοδόχου θα 
είναι ο ίδιος Συμμετέχοντας στην EB, ή (3) θα προβούν σε απόσυρση των Μετοχών τους από το Σύστημα 
Euroclear.  

Με ισχύ από την Ημερομηνία Έναρξης εκτός εάν μπορεί να διασφαλιστεί μια εναλλακτική διευθέτηση από την EUI 
για να επιτρέπεται ο διακανισμός συναλλαγών στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου σε Ευρώ, ο διακανονισμός των 
Μετοχών που τυγχάνουν διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου θα λάβει χώρα μέσω CDIs μέσω του 
Συστήματος CREST σε GBP (ή σε USD) με έναρξη δύο (2) μετά την Ημερομηνία Έναρξης. Αυτό οφείλεται στις 
απαιτήσεις των κανόνων διαπραγμάτευσης Χρηματιστηρίου του Λονδίνου. 

Όπου πρόσωπα κατέχουν δικαιώματα σε Μετοχές Μετάβασης μέσω συμβατικής διευθέτησης με άλλο 
μέρος, όπως χρηματιστή ή θεματοφύλακα, θα πρέπει να συμβουλευθούν με το εν λόγω μέρος καθώς και 
τους ανεξάρτητους επαγγελματίες συμβούλους τους για να εξακριβώσουν την επίδραση της Μετάβασης 
στα εν λόγω δικαιώματα. 

8. Κανονιστικά θέματα, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων διατάξεων εταιρικού δικαίου 

Η Μετάβαση θα επηρεάσει ορισμένους τομείς του ιρλανδικού εταιρικού δικαίου όπως αναφέρεται πιο κάτω. 

(α)  Η Ιρλανδική Κυβέρνηση έχει προβεί σε ένα αριθμό τροποποιήσεων στο ιρλανδικό εταιρικό δίκαιο οι οποίες 
αποσκοπούν στη διευκόλυνση και τη διεύθυνση ορισμένων συνεπειών της Μετάβασης Αγοράς. 
Συγκεκριμένα, το Μέρος 4 του Νόμου Brexit Omnibus περιλαμβάνει ένα αριθμό τροποποιήσεων στον περί 
Εταιρειών Νόμο σε σχέση με τη Μετάβαση, συμπεριλαμβανομένων των εξής: 

(i) Η μη εφαρμογή της απαίτησης για μια Εταιρία να εκδίδει πιστοποιητικά μετοχών αναφορικά με 
οποιουσδήποτε τίτλους που είναι εισηγμένοι σε ένα σύστημα διακανονισμού κινητών αξιών που 
που τυγχάνει διαχείρισης από ένα ΚΑΤ και έχει εξουσιοδοτηθεί σύμφωνα με τον CDSR για να 
παρέχει υπηρεσίες στην Ιρλανδία (ένα “εγκεκριμένο ΚΑΤ”).  
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Ως αποτέλεσμα, μετά από τη Μετάβαση, η Εταιρία δεν θα υποχρεούται να εκδίδει πιστοποιητικά 
μετοχών σε σχέση με Μετοχές που είναι εισηγμένες στο Σύστημα Euroclear (αλλά δεν θα 
επηρεάσει τα δικαιώματα των Μετόχων σε ένα πιστοποιητικό μετοχών όπου οι Μετοχές τους 
κατέχονται σε τιτλοποιήμένη (δηλαδή έντυπη) μορφή).  

(ii) Η μη εφαρμογή της απαίτησης για την εκτέλεση γραπτού εγγράφου μεταβίβασης προκειμένου να 
τεθεί σε ισχύ οποιαδήποτε μεταβίβαση τίτλου σε τίτλους που είναι αναγκαίο για τους εξής λόγους: 

(Α) απόσυρση εκείνων των κινητών αξιών από εγκεκριμένο ΚΑΤ (υπέρ οποιουδήποτε κατόχου 
δικαιωμάτων ή συμφερόντων σε αυτές τις κινητές αξίες),  

(Β) κατάθεση εκείνων των κινητών αξιών σε εγκεκριμένο ΚΑΤ (από οποιονδήποτε κάτοχο 
δικαιωμάτων ή συμφερόντων σε αυτές τις κινητές αξίες), ή 

(Γ) μεταβίβαση εκείνων των κινητών αξιών από ένα εγκεκριμένο ΚΑΤ σε άλλο 

Αυτή η μη εφαρμογή θα διευκολύνει την κατάθεση Μετοχών στο Σύστημα Euroclear, και την 
απόσυρση Μετοχών από το Σύστημα Euroclear μετά από τη Μετάβαση, καθώς επίσης και της 
μεταβίβασης Μετοχών ανάμεσα στην Euroclear Bank και οποιοδήποτε άλλο εγκεκριμένο ΚΑΤ 
εξαλείφοντας την ανάγκη για γραπτό μέσο μεταβίβασης προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εν 
λόγω συναλλαγές. Οποιεσδήποτε τέτοιες αναλήψεις, καταθέσεις ή μεταβιβάσεις θα συνεχίζουν να 
υπόκεινται στις διαδικαστικές απαιτήσεις που ορίζει η Euroclear Bank στην Περιγραφή Υπηρεσιών 
της ΕΒ και στις Διαδικασίες λειτουργίας της EB, ανάλογα με την περίπτωση. 

(iii) Στην περίπτωση ενός εκδότη του οποίου οποιεσδήποτε κινητές αξίες είναι εισηγμένες σε 
εγκεκριμένο ΚΑΤ: 

(Α) η μη εφαρμογή της απαίτησης να εγκριθεί ένα Ψήφισμα για την έγκριση ενός σχεδίου 
διευθέτησης πρέπει να εγκριθεί από “πλειοψηφία σε αριθμό” των μελών ή της τάξης των μελών 
που επηρεάζονται από το σχέδιο διά της τροποποίησης του ορισμού της “ειδικής πλειοψηφίας” 
που αναφέρεται στο Άρθρο 449(1) του περί Εταιρειών Νόμου για τον σκοπό εξαίρεσηση όσον 
αφορά την εφαρμογή της απαίτησης αυτής, και  

(Β) όταν ορισμένες από τις κινητές αξίες του εν λόγω εκδότη κατέχονται εκτός εξουσιοδοτημένου 
ΚΑΤ, επιβάλλοντας νέα απαίτηση ότι η απαρτία σε οποιασδήποτε συνέλευση για να εξετάσει ένα 
ψήφισμα για την έγκριση ενός σχεδίου διακανονισμού θα είναι τουλάχιστον δύο πρόσωπα που 
κατέχουν ή που αντιπροσωπεύουν μέσω πληρεξούσιου αντιπροσώπου τουλάχιστον το ένα τρίτο 
της ονομαστικής αξίας των εκδομένων Μετοχών, ή τάξη εκδομένων μετοχών, ανάλογα με την 
περίπτωση, του εκδότη.  

Αυτό τροποποιεί το κατώτατο όριο για την έγκριση οποιουδήποτε προτεινόμενου σχεδίου 
διευθέτησης που μπορεί να εφαρμόσει η Εταιρία κατά τη διάρκεια που οι κινητές της αξίες είναι 
εισηγμένες στο Σύστημα Euroclear και θεωρώντας ότι ορισμένες Μετοχές θα συνεχίζουν να 
κατέχονται εκτός ενός εξουσιοδοτημένου ΚΑΤ μετά από τη Μετάβαση, αυτό θα αυξήσει την 
απαραίτητη απαρτία για οποιαδήποτε συνέλευση που θα εξετάσει ένα ψήφισμα για την έγκριση 
ενός σχεδίου διευθέτησης. 

(iv) Στην περίπτωση ενός εκδότη του οποίου οποιεσδήποτε κινητές αξίες είναι εισηγμένες σε 
εγκεκριμένο ΚΑΤ, η μη εφαρμογή της πρόσθετης απαίτησης που ορίζεται στο Άρθρο 458 (3) του 
περί Εταιρειών Νόμου, προκειμένου να ισχύει το δικαίωμα εξαγοράς σε ορισμένες περιπτώσεις.  

Αυτό σημαίνει ότι ένας προσφέρων για την Εταιρία που κατείχε ήδη πραγματική κυριότητα άνω 
του 20% των Μετοχών της Εταιρίας δεν θα απαιτείται πλέον να πληροί την πρόσθετη απαίτηση 
στο Άρθρο 458 (3) του περί Εταιρειών Νόμου ότι οι Μέτοχοι που συγκατατίθενται αναφορικά με το 
σχετικό σχέδιο, σύμβαση ή προσφορά δεν είναι λιγότεροι από το 50% σε αριθμό των κατόχων των 
σχετικών Μετοχών, προκειμένου ο προσφοροδότης να έχει το δικαίωμα να αποκτήσει 
υποχρεωτικά τις Μετοχές τυχόν διαφωνούντων Μετόχων. 

(v) Η εισαγωγή ενός νέου Άρθρου 1087F στον περί Εταιρειών Νόμο που προβλέπει ότι θα θεωρείται 
ότι έχει χορηγηθεί ένα αμετάκλητο πληρεξούσιο έγγραφο όταν οι όροι οποιασδήποτε προσφοράς 
για απόκτηση όλου του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου οποιουδήποτε εκδότη με κινητές αξίες 
που έχουν εισαχθεί σε εξουσιοδοτημένο ΚΑΤ ορίζει ότι η αποδοχή της προσφοράς αποτελεί 
αμετάκλητο πληρεξούσιο πληρεξούσιο έγγραφο και η αποδοχή αυτής της προσφοράς 
κοινοποιείται με οδηγίες που αποστέλλονται ή λαμβάνονται μέσω ενός συστήματος διακανονισμού 
τίτλων ενός κεντρικού αποθετηρίου τίτλων σύμφωνα με τις διαδικασίες αυτού του συστήματος 
διακανονισμού.  
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Αυτό διευκολύνει τη χορήγηση αμετάκλητων πληρεξούσιων εγγράφων μέσω αποδοχής μιας 
προσφοράς στην Εταιρία η οποία κοινοποιείται μέσω του Συστήματος Euroclear μετά από τη 
Μετάβαση, σύμφωνα με την τρέχουσα πρακτική αναφορικά με τις αποδοχές που κοινοποιούνται 
μέσω του CREST.  

(vi) Στην περίπτωση εκδότη με τίτλους που είναι εισηγμένοι σε εξουσιοδοτημένο ΚΑΤ, η τροποποίηση 
του Άρθρου 1105(1) του περί Εταιρειών Νόμου για να ορίσει την Ημερομηνία Αρχείου για σκοπούς 
ψηφοφορία θα είναι ο χρόνος λήξης εργασιών κατά την ημέρα που προηγείται μια ημερομηνία η 
οποία δεν υπερβαίνει τις εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν από τη γενική συνέλευση στην οποία 
αναφέρεται.  

Αυτό σημαίνει ότι, σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση της Εταιρίας μετά από τη Μετάβαση, η 
ημερομηνία Αρχείου για τον καθορισμό των δικαιωμάτων ψήφου στην εν λόγω συνέλευση θα 
καθοριστεί ότι είναι ο χρόνος λήξης εργασιών κατά την ημέρα που προηγείται μια ημερομηνία η 
οποία δεν υπερβαίνει τις εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν από τη συνέλευση. Επί του παρόντος, 
σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο και το Καταστατικό, η Ημερομηνία Αρχείου δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τις 48 ώρες πριν από τη γενική συνέλευση. Η Εταιρία κατανοεί ότι απαιτείται 
μεγαλύτερη περίοδος για τη διευκόλυνση της συλλογής οδηγιών σχετικά με περιστατικά 
ψηφοφορίας σύμφωνα με Σύστημα Euroclear και το Σύστημα CREST (αναφορικά με τα CDIs) και 
για να αποφευχθεί η ανάγκη αποκλεισμού των μετοχών για τις οποίες εξασκήθηκε το δικαίωμα 
ψήφου μέχρι την ημερομηνία Αρχείου της συνέλευσης. Προτείνεται τροποποίηση της ημερομηνίας 
Αρχείου που ορίζεται στο Καταστατικό ως μέρος των τροποποιήσεων που προτείνονται στα 
Ψηφίσματα 3 (α) και 3 (β) προκειμένου να ευθυγραμμιστεί το Καταστατικό με το Άρθρο 1105 (1) , 
όπως τροποποιήθηκε. 

 (β) Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ο Κανονισμός 3(1) του CDSR απαιτεί από τους εκδότες που είναι 
εγκατεστημένοι στον ΕΟΧ που έχουν αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην ΕΕ να μεριμνούν ώστε 
οι κινητές αξίες τους να εκπροσωπούνται σε αρχειοθετημένη μορφή ως ακινητοποίηση ή, μετά από άμεση 
έκδοση, σε άυλη μορφή. Αυτή η υποχρέωση ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2023 σε σχέση με νέες εκδόσεις 
μετοχών. Από την 1η Ιανουαρίου 2025, αυτή η απαίτηση θα εφαρμόζεται σε όλες τις κινητές αξίες που 
μπορούν να μεταβιβαστούν. Ανάλογα με το μοντέλο της αποϋλοποίησης που θα υιοθετηθεί, το 
αποτέλεσμα αυτών των διατάξεων, όταν εφαρμοστούν, θα είναι ότι η δυνατότητα κατοχής μετοχών σε 
τιτλοποιήμένη μορφή δεν θα είναι πλέον διαθέσιμη στην περίπτωση νέων εκδόσεων από την 1η 
Ιανουαρίου 2023 και στην περίπτωση των υφιστάμενων εκδόσεων μετοχές από την 1η Ιανουαρίου 2025. 
Περαιτέρω, ο Κανονισμός 3(2) του CDSR απαιτεί ότι απαιτεί ότι όταν πραγματοποιείται συναλλαγή σε 
κινητές αξίες σε τόπο διαπραγμάτευσης, οι σχετικοί τίτλοι πρέπει να καταγράφονται σε αρχειοθετημένη 
μορφή σε ένα ΚΑΤ κατά ή πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία διακανονισμού, εκτός εάν έχουν ήδη 
καταγραφεί με τον τρόπο αυτό.  

Η Ιρλανδική Κυβέρνηση δεν έχει ακόμη αναφέρει ποια μέτρα, εάν υπάρχουν, θα λάβει για να διευκολύνει 
την εφαρμογή αυτών των απαιτήσεων (γνωστή ως “αποϋλοποίηση”) από τους εκδότες μέχρι τις σχετικές 
ημερομηνίες εφαρμογής. Ανάλογα με το μοντέλο που θα υιοθετηθεί για την αποϋλοποίηση, εάν δεν 
υπάρχει κατάλληλη πρόβλεψη από σχετικές νομοθετικές αλλαγές, οι επενδυτές της Εταιρίας ενδέχεται να 
μην μπορούν στη συνέχεια να κατέχουν Μετοχές σε τιτλοποιήμένη (δηλαδή έντυπη) μορφή και δυνατόν 
να μην είναι σε θέση να επιβάλουν αποτελεσματικά ορισμένα δικαιώματα που εκφράζονται ως δικαιώματα 
των μελών σύμφωνα με το ιρλανδικό εταιρικό δίκαιο. Ο βαθμός οποιωνδήποτε περαιτέρω 
τροποποιήσεων που μπορούν να διενεργηθούν στον Ιρλανδικό περί Εταιρειών Νόμο, λαμβάνοντας 
επίσης υπόψη το γεγονός ότι το μοντέλο που θα υιοθετηθεί για την αποϋλοποίηση δεν έχει ακόμη 
προσδιοριστεί, δεν είναι γνωστός κατά την ημερομηνία της Εγκυκλίου αυτής.  

Μια πιθανή προσέγγιση για την εφαρμογή της αποϋλοποίησης είναι ότι οι νομοθετικές τροποποιήσεις 
έχουν προωθηθεί κατά την περίοδο πριν από την 1η Ιανουαρίου 2023, οι οποίες θα εξετάσουν τον τρόπο 
με τον οποίο τα δικαιώματα των μετόχων μπορούν να ασκηθούν βάσει ενός μοντέλου αποϋλοποίησης. 
Μια άλλη πιθανή λύση είναι ότι κάθε εκδότης θα προτείνει τροποποιήσεις στο Καταστατικό του με σκοπό 
να ώστε να διευκολύνει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Σε αυτό το 
πλαίσιο η Εταιρία προτείνει, σύμφωνα με τα Ψηφίσματα 3(α) και 3(β), ορισμένες τροποποιήσεις στο 
Καταστατικό της, με σκοπό να επιδιώξει την παροχή στους Μετόχους να συνεχίσουν να ασκούν τα κάποια 
από τα δικαιώματα των μελών χωρίς την αναγκαιότητα επανα-υλοποίησης των δικαιωμάτων που 
κατέχουν. Λεπτομέρειες αυτών των τροποποιήσεων περιλαμβάνονται στο Μέρος 8 της Εγκυκλίου αυτής. 

Οι Κάτοχοι Συμμετέχοντων Αξιών προτρέπονται επιτακτικά να διαβάσουν το Παράρτημα II, καθώς 
ορισμένα από τα δικαιώματα που απαριθμούνται στο εν λόγω Παράρτημα δεν μπορούν να 
καλυφθούν αποτελεσματικά στην περίπτωση κατοχής Μετοχών μέσω του Συστήματος Euroclear 
από τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Καταστατικού και ενδέχεται να μην καλύπτονται από 
αλλαγές στο νόμο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα δικαιώματα αυτά θα μπορούσαν να εξασκηθούν 
μόνο με την απόσυρση Μετοχών από το Σύστημα Euroclear και από το Σύστημα CREST (στην 
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περίπτωση CDIs) (βλέπετε τις διαδικασίες που καθορίζονται στην παράγραφο 5 του Μέρους 4 της 
Εγκυκλίου αυτής).  
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ΜΕΡΟΣ 4 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Η EUROCLEAR BANK ΚΑΙ Η EUI 

1. Περίληψη  

Μετά από τη Μετάβαση, οΙ Μετοχές Μετάβασης που κατέχονται μέσω του Συστήματος της Euroclear   Bank μέσω 
των Δικαιωμάτων Βελγικού Δικαίου θα υπόκεινται στις υπηρεσίες που παρέχονται όπως αναφέρονται στην 
Περιγραφή Υπηρεσιών της ΕΒ. Τα Δικαιώματα σε Μετοχές Μετάβασης που κατέχονται μέσω του Συστήματος 
CREST στη μορφή CDIs θα υπόκεινται στις υπηρεσίες που αναμένεται ότι θα παρέχονται με τον τρόπο που 
αναφέρεται στο αναθεωρημένο Διεθνές Εγχειρίδιο του CREST. Οι εν λόγω παρεχόμενες υπηρεσίες διαφέρουν 
μεταξύ τους σε ορισμένα σημεία καθώς και από τις παρεχόμενες υπηρεσίες που διατίθενται αναφορικά με τους 
Τίτλους που Συμμετέχουν που είναι επί του παρόντος εισηγμένοι άμεσα στο Σύστημα CREST. Αυτό το Μέρος 4 
παρέχει μια σύνοψη ορισμένων διαφορών μεταξύ αυτών των προσφερόμενων υπηρεσιών.  

Ενώ τα χρονοδιαγράμματα και οι μηχανισμοί ενός Συμμετέχοντα στο CREST που κατέχει κινητές αξίες που 
συστάθηκαν βάσει του Ιρλανδικού Δικαίου, ο οποίος συμμετέχει σε ορισμένες εταιρικές πράξεις, δυνατόν να 
επηρεαστούν από την αλλαγή του μοντέλου, από την αλλαγή της άμεσης εγγραφής του “ονόματος στο μητρώο” σε 
μια “έμμεση” κατοχή μέσω CDIs μέσω του Συστήματος CREST ή μέσω των Δικαιωμάτων Βελγικού Δικαίου μέσω 
του Συστήματος της Euroclear Bank, η αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων αυτού του Συμμετέχοντα στο 
CREST δεν θα επηρεαστεί ουσιαστικά εκτός ως αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙ. Ωστόσο, οι Μέτοχοι θα πρέπει να 
γνωρίζουν ότι το χρονοδιάγραμμα για την άσκηση ορισμένων εταιρικών πράξεων σε σχέση με τις Μετοχές 
Μετάβασης που κατέχονται μέσω του Συστήματος CREST μέσω CDIs μετά από τη Μετάβαση θα διαφέρει από τα 
χρονοδιαγράμματα για την άσκηση ισοδύναμων εταιρικών πράξεων σε σχέση με κινητές αξίες που κατέχονται 
απευθείας στο Σύστημα Euroclear Bank μέσω των Δικαιωμάτων κάτω από το Βελγικό Δίκαιο. Αυτό οφείλεται στο 
γεγονός ότι η EUI, ως Συμμετέχων της EB μέσω του Εντολοδόχου του CREST, θα πρέπει να λαμβάνει ειδοποιήσεις 
από την Euroclear Bank σε πρώτη φάση προτού οι σχετικές ειδοποιήσεις να μπορούν να κοινοποιηθούν στους 
κατόχους CDIs και θα πρέπει να ορίσει προγενέστερες προθεσμίες για την παραλαβή οδηγιών από του Κατόχους 
CDIs προκειμένου να είναι σε θέση να κοινοποιήσει αυτές τις οδηγίες στην Euroclear Bank εντός της προθεσμίας 
που ορίζει η Euroclear Bank. 

Οι μέτοχοι που αναμένουν να διατηρήσουν τα δικαιώματα τους στις Μετοχές Μετάβασης μέσω θεματοφύλακα, 
εντολοδόχου ή άλλου διαμεσολαβητή θα πρέπει να γνωρίζουν ότι πιο σύντομες προθεσμίες για ορισμένες εταιρικές 
πράξεις δυνατόν να εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διευθετήσεις μεταξύ του Μετόχου και του εν λόγω 
θεματοφύλακα, εντολοδόχου ή άλλου διαμεσολαβητή.  

Οι Μέτοχοι που σκοπεύουν να διατηρήσουν τα δικαιώματα τους σε Μετοχές Μετάβασης μέσω του 
Συστήματος της Euroclear   Bank μέσω των Δικαιωμάτων Βελγικού Δικαίου ή του Συστήματος CREST 
μέσω CDIs θα πρέπει να επανεξετάσουν προσεκτικά τον Οδηγό Μετάβασης της ΕΒ, την Περιγραφή 
Υπηρεσιών της ΕΒ και το Έγγραφο Δικαιωμάτων των Συμμετεχόντων της ΕΒ και, στην περίπτωση CDIs, 
την Ψηφοφορία με Ψηφοδέλτιο του CREST και το Διεθνές Εγχειρίδιο του CREST (συμπεριλαμβανομένων 
τυχόν ενημερωμένων εκδόσεών τους στο βαθμό που δημοσιεύονται μετά την ημερομηνία της Εγκυκλίου 
αυτής), μαζί με την πρόσθετη τεκμηρίωση που διατίθεται για έλεγχο όπως αναφέρεται στην παράγραφο 8 
του Μέρους 1 της Εγκυκλίου αυτής και να συμβουλευτούν τον χρηματιστή τους ή άλλο θεματοφύλακα για 
τη λήψη οποιωνδήποτε αποφάσεων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο κατέχουν οποιαδήποτε 
δικαιώματα σε Μετοχές Μετάβασης. Οι Μέτοχοι δεν πρέπει να βασίζονται στην πιο κάτω σύνοψη, η οποία 
είναι ελλιπής και μπορεί να αποκλείει περιγραφές διαφορών που είναι σημαντικές για τις περιστάσεις 
ενός μεμονωμένου Μετόχου. Ενώ αναμένεται ότι ένα αναθεωρημένο Διεθνές Εγχειρίδιο του CREST θα 
δημοσιευτεί πριν από τη Μετάβαση, αυτό το έγγραφο δεν είναι ακόμη διαθέσιμο κατά την ημερομηνία της 
Εγκυκλίου αυτής. Αυτό το Μέρος αντικατοπτρίζει τις αναθεωρήσεις που αναμένεται να γίνουν στο Διεθνές 
Εγχειρίδιο του CREST βάσει συζητήσεων με την Euroclear Bank. Δεν αναμένεται ότι η Μετάβαση θα 
επηρεάσει άμεσα τα ΠΔ.  

Η Εταιρία δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε σύσταση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι Μέτοχοι θα 
πρέπει να κατέχουν τα δικαιώματα τους στην Εταιρία πριν από, κατά ή μετά από τη Μετάβαση. Δεν πρέπει 
να βασίζεστε στο περιεχόμενο αυτής της Εγκυκλίου για τους σκοπούς οποιασδήποτε απόφασης σχετικά 
με το θέμα αυτό. 

2. Ψηφοφορία 

• Το Άρθρο 5.3.2.7 των Διαδικασιών Λειτουργίας της ΕΒ περιγράφει τη διαδικασία επεξεργασίας των 
οδηγιών ψηφοφορίας εντός του Συστήματος Euroclear. Το Άρθρο συμπληρώνεται περαιτέρω από τους 
“Ηλεκτρονικούς οδηγούς αγοράς” για συγκεκριμένα λειτουργικά στοιχεία της αγοράς (επι του παρόντος η 
Περιγραφή Υπηρεσιών της ΕΒ για τις Μετοχές Μετάβασης). Οι Διαδικτυακοί Οδηγοί Αγοράς αποτελούν 
μέρος της συμβατικής σχέσης μεταξύ της Euroclear   Bank και των Συμμετεχόντων στην ΕΒ. 
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• Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου 
σε σχέση με τις Μετοχές Μετάβασης στο Άρθρο 6 Θεματοφυλακή – Υπηρεσίες Συνέλευσης στην 
Περιγραφή Υπηρεσιών της ΕΒ. 

• Το Άρθρο 5.3.2.7 των Διαδικασιών Λειτουργίας της ΕΒ και το Άρθρο 6 της Περιγραφής Υπηρεσιών της 
ΕΒ καθιστούν σαφές ότι η Euroclear Bank δεν έχει διακριτική ευχέρεια να ασκήσει κανένα δικαίωμα ψήφου 
για τις κινητές αξίες που κατέχονται στο Σύστημα Euroclear Bank. Ελλείψει εντολών από τον σχετικό 
Συμμετέχοντα της EB, η Euroclear Bank δεν θα επεξεργάζεται οδηγίες σε σχέση με τη λήψη 
συγκεκριμένης ενέργειας σε περίπτωση ψηφοφορίας.  

• Το Κεφάλαιο 4 του Διεθνούς Εγχειριδίου CREST περιγράφει τις γενικές αρχές που διέπουν τη διαχείριση 
εταιρικών πράξεων στο Σύστημα CREST για CDIs, συμπεριλαμβανομένων και των ενεργειών σε 
περίπτωση ψηφοφορίας. Αναφορικά με τις Μετοχές Μετάβασης που κατέχονται μέσω του Συστήματος 
CREST υπό τη μορφή CDIs, αναμένεται ότι η Broadridge θα διοριστεί από την EUI ως τρίτος πάροχος 
υπηρεσιών ψηφοφορίας για οποιεσδήποτε ενέργειες ψηφοφορίας. 

Θέμα Παροχή υπηρεσιών από την 
Euroclear Bank σε 
Συμμετέχοντες στην ΕΒ 

Παροχή υπηρεσιών 
από το Σύστημα 
CREST στους 
Κατόχους CDIs 

Παροχή υπηρεσιών 
από το Σύστημα 
CREST πριν από τη 
Μετάβαση 

Ανακοινώσεις 
Συνέλευσης 

Ο Τηρητής Αρχείου ενημερώνει 
σχετικά την Euroclear Bank.  

Η Euroclear Bank αποστέλλει 
αυτόματα σχετική ειδοποίηση σε 
όλους τους Συμμετέχοντες στην ΕΒ 
οι οποίοι είτε (α) έχουν ή θα 
αποκτήσουν συμφέρον σε τίτλους 
έως την προθεσμία ψηφοφορίας 
της Euroclear Bank είτε (β) 
εκκρεμεί εντολή, η διευθέτηση της 
οποίας θα έχει ως αποτέλεσμα ο 
Συμμετέχων της EB να έχει ένα 
τέτοιο συμφέρον.  

Ο Εντολοδόχος του 
CREST ως 
Συμμετέχοντας στην EB 
(μέσω ενός τρίτου 
φορέα παροχής 
υπηρεσιών που 
προσέλαβε η ΕUI, επί 
του παρόντος η 
Broadridge) λαμβάνει 
σχετική ειδοποίηση από 
την Euroclear Bank . 

Μόλις η Broadridge 
λάβει σχετική 
ειδοποίηση από την 
Euroclear Bank, η 
Broadridge θα την 
κοινοποιήσει σε 
οποιοδήποτε μέλος του 
CREST που κατέχει 
CDIs μέχρι την 
προθεσμία ψηφοφορίας 
της Broadridge.  

Η ειδοποίηση θα 
διατεθεί σε όλα τα μέλη 
του CREST (εκείνα που 
έχουν ή θα αποκτήσουν 
συμφέρον στο εν λόγω 
CDIs) εντός σαράντα 
οκτώ (48) ωρών από τη 
όλης της σχετικής 
πληροφόρησης από τη 
Broadridge.  

Το μέλος CREST 
μπορεί να ειδοποιηθεί 
μέσω του συστήματος 
CREST απευθείας από 
τον εκδότη ή τον 
αντιπρόσωπο του 
εκδότη. 

Η ανακοίνωση θα είναι 
διαθέσιμη μόλις η 
ειδοποίηση εισαχθεί 
σωστά στο σύστημα 
CREST. 

Προσδιορισμός 
της Ημερομηνίας 
Αρχείου για 
σκοπούς 
ψηφοφορίας 

Η Ημερομηνία Αρχείου καθορίζεται 
από τον εκδότη και είναι 
ημερομηνία που εφαρμόζεται σε 
ολόκληρη την αγορά. 

Η Ημερομηνία Αρχείου 
καθορίζεται από τον 
εκδότη και είναι 
ημερομηνία που 
εφαρμόζεται σε 
ολόκληρη την αγορά. 

Η Ημερομηνία Αρχείου 
καθορίζεται από τον 
εκδότη και είναι 
ημερομηνία που 
εφαρμόζεται σε 
ολόκληρη την αγορά. 

Υποβολή εντολών 
διορισμού 
πληρεξουσίου 
αντιπροσώπου  

Από τη σκοπιά της Euroclear Bank, 
υπάρχουν δύο διαφορετικές 
επιλογές, με τα ίδια λειτουργικά 
χρονοδιαγράμματα. Οι 
Συμμετέχοντες στην ΕΒ μπορούν 
είτε να στείλουν:  

Τα μέλη του CREST 
μπορούν να 
συμπληρώσουν και να 
υποβάλουν έγγραφο 
διορισμού 
πληρεξούσιου 

Τα μέλη του CREST 
μπορούν να 
συμπληρώσουν και να 
υποβάλουν έγγραφο 
διορισμού 
πληρεξούσιου 
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1. οδηγίες ηλεκτρονικής 
ψηφοφορίας στην Euroclear 
Nominees (ή να διορίσουν τον 
Πρόεδρο της συνέλευσης ως 
πληρεξούσιο αντιπρόσωπο) 
ως εξής: 

✓ Ψήφος υπέρ όλων ή ενός 
συγκεκριμένου 
Ψηφίσματος/Ψηφισμάτων. 

✓ Ψήφος εναντίον όλων ή 
ενός συγκεκριμένου 
Ψηφίσματος/Ψηφισμάτων.  

✓ Αποχή από όλα ή από 
συγκεκριμένο 
Ψήφισμα/Ψηφίσματα. 

✓ Παροχή διακριτικής 
ευχέρειας στον Πρόεδρο 
αναφορικά με ένα ή 
περισσότερα Ψηφίσματα 
τα οποία τίθενται σε 
ψηφορορία από τους 
Μετόχους 

ή  

2. οδηγίες ψηφοφορίας μέσω 
πληρεξούσιου αντιπροσώπου: 
✓ Διορισμός ενός τρίτου 

(εκτός από την Euroclear 
Nominees / τον πρόεδρο 
της συνέλευσης) για να 
παραστεί στη συνέλευση 
και ψηφίσει με βάση τον 
αριθμό των Μετοχών που 
καθορίζεται από τις 
οδηγίες ψηφοφορίας 
μέσω πληρεξούσιου 
αντιπροσώπου.  

 

αντιπροσώπου 
(συμπεριλαμβανομένων 
οδηγιών όσον αφορά τη 
ψηφοφορία) 
ηλεκτρονικά μέσω της 
Broadridge. Θα είναι 
διαθέσιμες οι ίδιες 
επιλογές ψήφου όπως 
στην Euroclear Bank 
(δηλαδή οδηγίες για 
ηλεκτρονική 
ψηφοφορία, διορισμός 
του προέδρου της 
συνέλευσης ως 
πληρεξούσιου 
αντιπροσώπου ή 
διορισμός τρίτου ως 
πληρεξούσιου 
αντιπροσώπου). 

 

αντιπροσώπου 
(συμπεριλαμβανομένων 
οδηγιών όσον αφορά τη 
ψηφοφορία ηλεκτρονικά 
μέσω του Συστήματος 
CREST σε μέλος του 
CREST που ενεργεί εκ 
μέρους του εκδότη.  

Προθεσμία για την 
υποβολή εντολών 
διορισμού 
πληρεξουσίου 
αντιπροσώπου 

Η Euroclear Bank στοχεύει, όπου 
είναι πρακτικά δυνατόν, να θέσει 
προθεσμία για την παροχή 
οδηγιών ψηφοφορίας μέσω 
πληρεξούσιου αντιπροσώπου μία 
(1) ώρα πριν από την προθεσμία 
διορισμού πληρεξουσίου 
αντιπροσώπου.  

Η Broadridge θα 
επεξεργαστεί και θα 
δώσει οδηγίες 
ψηφοφορίας μέσω 
πληρεξούσιου 
αντιπροσώπου οι 
οποίες θα ληφθούν από 
τα μέλη του CREST 
μέχρι την προθεσμία 
ψηφοφορίας της 
Broadridge στην 
uroclear Bank, μέχρι τη 
λήξη τους (cut-off) και 
τις συμφωνημένες 
απαιτήσεις της αγοράς.  

Η προθεσμία της 
Broadridge θα είναι 
πριν από την 
προθεσμία της 
Euroclear Bank για την 
παροχή οδηγιών 
ψηφοφορίας.  

Η εντολή διορισμού 
πληρεξούσιου 
αντιπροσώπου μπορεί 
να υποβληθεί ανά πάσα 
στιγμή από τη στιγμή 
εισαγωγής της 
ανακοίνωσης της 
συνέλευσης μέχρι την 
προθεσμία διορισμού 
πληρεξουσίου 
αντιπροσώπου από τον 
εκδότη.  

Τροποποίηση, 
ανάλυψη ή 
ακύρωση των 
οδηγιών 

Οι οδηγίες ψηφοφορίας δεν 
μπορούν να αλλάξουν μετά την 
προθεσμία παροχής οδηγιών στην 

Οι οδηγίες ψηφοφορίας 
δεν μπορούν να 
αλλάξουν μετά την 
προθεσμία παροχής 
οδηγιών στην 

Τα μέλη του CREST 
μπορούν να διορίσουν 
εταιρικό εκπρόσωπο για 
να παρευρεθεί στη 
συνέλευση 
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3. Προσδιροσμός (Ταυτοποίηση) Μετόχων 

Θέμα Παροχή υπηρεσιών από 
την Euroclear Bank σε 
Συμμετέχοντες στην ΕΒ 

Παροχή υπηρεσιών από 
το Σύστημα CREST 
στους Κατόχους CDIs 

Παροχή υπηρεσιών από 
το Σύστημα CREST πριν 
από τη Μετάβαση 

Αίτημα παροχής 
ταυτότητας 

Οι εκδότες θα μπορούν να 
διερευνήσουν την 

Με τα μέλη του CREST 
μπορούν να 

Κάθε εκδότης υποχρεούται 
νομικά να τηρεί ένα 

ψηφοφορίας που 
δόθηκαν  

Euroclear Bank όσον αφορά τη 
ψηφοφορία. 

Broadridge όσον αφορά 
τη ψηφοφορία. 

αυτοπροσώπως και να 
αλλάξουν την ψήφο 
τους στη συνέλευση. 

Συμμετοχή και 
ψηφοφορία σε 
συνελεύσεις 

Μόλις ληφθούν οδηγίες 
ψηφοφορίας μέσω πληρεξουσίου 
αντιπροσώπου από ένα 
Συμμετέχοντα στην EB πριν από 
την προθεσμία ψηφοφορίας, η 
Euroclear Bank θα διορίσει τρίτο 
πρόσωποπου προσδιορίζεται από 
τον Συμμετέχοντα στην EB (εκτός 
από την Euroclear Nominees ή τον 
πρόεδρο του εκδότη) για να 
παρευρεθεί στη συνέλευση και να 
ψηφίσει βάσει του αριθμού των 
Μετοχών που καθορίζονται στις 
οδηγίες ψηφοφορίας μέσω 
πληρεξουσίου αντιπροσώπου. 

Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να 
διοριστεί πληρεξούσιος/εταιρικός 
αντιπρόσωπος παρά μόνο μέσω 
καταχώρησης πληρεξουσίου 
διορισμού τρίτου. 

Ένα μέλος του CREST 
θα μπορεί να στείλει 
οδηγίες ψηφοφορίας 
μέσω πληρεξουσίου 
αντιπροσώπου μέσω 
του Broadridge 
προκειμένου να διορίσει 
έναν τρίτο πρόσωπο για 
να παρευρεθεί στη 
συνέλευση και να 
ψηφίσει βάσει του 
αριθμού των Μετοχών 
που καθορίζονται στις 
οδηγίες διορισμού 
πληρεξουσίου 
αντιπροσώπου (με την 
επιφύλαξη της 
προθεσμίας 
ψηφοφορίας της 
Broadridge).  

 Δεν υπάρχει άλλος 
τρόπος να διοριστεί 
πληρεξούσιος/εταιρικός 
αντιπρόσωπος παρά 
μόνο μέσω 
καταχώρησης 
πληρεξουσίου 
διορισμού τρίτου. 

Τα μέλη του CREST 
μπορούν, μετά την 
ημερομηνία υποβολής 
οδηγιών διορισμού να 
δώσουν οδηγίες στον 
Τηρητή Αρχείου, και 
μετά την προθεσμία για 
να το πράξει, η οποία 
προθεσμία είναι 
συνήθως ανά πάσα 
στιγμή μέχρι τη 
συνέλευση, να 
διορίσουν έναν εταιρικό 
αντιπρόσωπο για να 
παρευρεθεί και να 
ψηφίσει στη συνέλευση 
με οποιονδήποτε 
τρόπο, 
συμπεριλαμβανομένου 
να ενεργήσει αντίθετα 
με τις οδηγίες που 
αναφέρονται στον 
διορισμό πληρεξουσίου 
αντιπροσώπου. 

Ανακοίνωση 
αποτελεσμάτων 

Στην πράξη, ένας Συμμετέχων της 
ΕΒ αναμένεται να έχει πρόσβαση 
σε αυτές τις πληροφορίες όταν 
δημοσιευτούν υπό τη μορφή 
ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα μιας 
Υπηρεσίας Κανονιστικής 
Πληροφόρησης και/ή όταν 
δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του 
εκδότη. 

Στην πράξη, ένας 
Κάτοχος CDIs 
αναμένεται να έχει 
πρόσβαση σε αυτές τις 
πληροφορίες όταν 
δημοσιευτούν υπό τη 
μορφή ανακοίνωσης 
στην ιστοσελίδα μιας 
Υπηρεσίας 
Κανονιστικής 
Πληροφόρησης και/ή 
όταν δημοσιεύονται 
στην ιστοσελίδα του 
εκδότη. 

Οι λειτουργίες του 
CREST υποστηρίζουν 
την ανακοίνωση των 
αποτελεσμάτων της 
συνέλευσης μέσω του 
Συστήματος CREST, 
εάν ένας Τηρητής 
Αρχείου επιλέξει να 
χρησιμοποιήσει αυτή τη 
μέθοδο.  

Εντούτοις, στην πράξη, 
αυτές οι ανακοινώσεις 
συνήθως 
κοινοποιούνται εκτός 
του συστήματος 
CREST μέσω 
ανακοίνωσης στην 
ιστοσελίδα μιας 
Υπηρεσίας 
Κανονιστικής 
Πληροφόρησης και/ή 
όταν δημοσιεύονται 
στην ιστοσελίδα του 
εκδότη. 
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Θέμα Παροχή υπηρεσιών από 
την Euroclear Bank σε 
Συμμετέχοντες στην ΕΒ 

Παροχή υπηρεσιών από 
το Σύστημα CREST 
στους Κατόχους CDIs 

Παροχή υπηρεσιών από 
το Σύστημα CREST πριν 
από τη Μετάβαση 

πραγματική ιδιοκτησία ή 
δικαιώματα σε Μετοχές 
υποβάλλοντας αίτημα 
αποκάλυψης είτε μέσω της 
υφιστάμενης διαδικασίας 
του “Άρθρου 1062” όπως 
αναφέρεται στον περί 
Εταιρειών Νόμο είτε μέσω 
αιτήματος αποκάλυψης 
σύμφωνα με το 
Καταστατικό της Εταιρίας 
είτε με διαδικασία μέσω 
συστημάτων που θα 
τεθούν σε εφαρμογή από 
την Euroclear Bank σε 
σχέση με την εφαρμογή 
του SRD II.  

Εάν η Euroclear Bank 
(μέσω της Euroclear 
Nominees) λάβει αίτημα 
βάσει του Άρθρου 1062 (ή 
ισοδύναμο αίτημα βάσει 
του Καταστατικού) από 
έναν εκδότη, θα παρέχει 
στον εκδότη ή στον 
αντιπρόσωπό του το 
όνομα, τον αριθμό 
λογαριασμού και τη 
συμμετοχή οποιουδήποτε 
Συμμετέχοντα στην EB 
που κατέχει τον σχετικό 
τίτλο. Όπως και σήμερα, ο 
εκδότης ή ο αντιπρόσωπος 
του εκδότη θα έρθει έπειτα 
σε επαφή με τους 
Συμμετέχοντες στην ΕΒ για 
να κατανοήσουν για ποιου 
το λογαριασμό κατέχουν το 
συμφέρον. 

Εάν ένας εκδότης ή ο 
αντιπρόσωπός του 
υποβάλει αίτημα στην 
Euroclear Bank μέσω του 
μηνύματος ISO 20022 
(STP) (σε αντίθεση με 
αίτημα με τη μορφή που 
χρησιμοποιείται συνήθως 
για αιτήματα σύμφωνα με 
το Άρθρο 1062), (i) η 
Euroclear Bank θα 
παράσχει στον αιτητή το 
Legal Entity Identifier (LEI) 
του Συμμετέχοντα στην 
EB, όνομα, πλήρης 
διεύθυνση, διεύθυνση 
ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (εάν 
υπάρχει), διαχωρισμός 
θέσης μεταξύ των ίδιων 
περιουσιακών στοιχείων 
ενός Συμμετέχοντα στην 
EB και των περιουσιακών 
στοιχείων που κατέχει ο 

επικοινωνήσουν οι 
εκπρόσωποι του εκδότη 
ως μέρος της διαδικασίας 
του “Άρθρου 1062” όπως 
αναφέρεται στον περί 
Εταιρειών Νόμο ή 
σύμφωνα με το 
Καταστατικό της Εταιρίας.  

Εναλλακτικά, οι εκδότες 
και οι αντιπρόσωποι τους 
μπορούν να συνάψουν 
συμφωνία εγγραφής σε 
ένα μητρώο CDIs, η οποία 
θα σταλεί σε προ- 
συμφωνημένα χρονικά 
διαστήματα (π.χ. κάθε 
τελευταία εργάσιμη ημέρα 
του μήνα) σε 
συμφωνημένη μορφή που 
δείχνει όλα τα μέλη του 
CREST και ποιοι κατέχουν 
δικαιώματα στην εν λόγω 
κινητή αξία.  

Η Εταιρία μπορεί να 
συνάψει Συμφωνία 
Εγγραφής CDIs. 

Μητρώο Μελών. Ως εκ 
τούτου, το μητρώο που 
τηρείται από τον εκδότη (ή 
από τον Τηρητή Αρχείου 
του) καταγράφει τις 
πληροφορίες των 
μετόχων.  

Για αποϋλοποιημένες 
αξίες, αυτό είναι το μέλος 
CREST που καταγράφεται 
στο Σύστημα CREST σε 
σχέση με την έκδοση. 

Εάν ένας εκδότης θέλει να 
προσδιορίσει τους 
κατόχους πίσω από μια 
δομή εντολοδόχων, 
μπορεί να εκδώσει ένα 
αίτημα σύμφωνα με το 
Άρθρο 1062 ή ένα 
ισοδύναμο αίτημα 
σύμφωνα με το 
Καταστατικό της Εταιρίας 
στον κάτοχο του 
λογαριασμού στο CREST 
σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που ορίζει ο 
περί Εταιρειών Νόμος. 
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Θέμα Παροχή υπηρεσιών από 
την Euroclear Bank σε 
Συμμετέχοντες στην ΕΒ 

Παροχή υπηρεσιών από 
το Σύστημα CREST 
στους Κατόχους CDIs 

Παροχή υπηρεσιών από 
το Σύστημα CREST πριν 
από τη Μετάβαση 

Συμμετέχοντας στην EB εκ 
μέρους ενός υποκείμενου 
πελάτη και, (ii) η Euroclear 
Bank θα ζητήσει μέσω του 
ISO 20022 από τους 
Συμμετέχοντες στην ΕΒ να 
αποκαλύψουν τα σχετικά 
δεδομένα ταυτοποίησης 
του εκδότη/Τηρητή 
Αρχείου/ αντιπροσώπου 
του εκδότη ή του σχετικού 
μετόχου.  

 
4. Μέρισμα και Εταιρικές πράξεις 

• Το γενικό πλαίσιο για την επεξεργασία εταιρικών πράξεων εντός του Συστήματος Euroclear περιγράφεται 
στο Άρθρο 5.3 των Διαδικασιών Λειτουργίας της ΕΒ. Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με ορισμένες 
εταιρικές πράξεις παρατίθενται στο Άρθρο 5.3.2. Το Άρθρο αυτό συμπληρώνεται περαιτέρω από τους 
‘Οδηγούς Διαδικτυακής Αγοράς’ για συγκεκριμένα λειτουργικά στοιχεία της αγοράς (αναμένεται να είναι η 
Περιγραφή Υπηρεσιών της ΕΒ για Μετοχές Μετάβασης). 

• Το Άρθρο 5.3.1.4 των Διαδικασιών Λειτουργίας της ΕΒ δηλώνει ότι, όταν απαιτείται να δοθούν οδηγίες 
αναφορικά με μια εταιρική δράση, η Euroclear Bank δεν έχει διακριτική ευχέρεια κατά την άσκηση 
οποιασδήποτε εταιρικής δράσης και επιβεβαιώνει ότι η Euroclear Bank θα ενεργήσει μόνο κατόπιν 
εντολής ενός συμμετέχοντα στην EB ( όπου απαιτείται η παροχή οδηγιών). Ορισμένες εταιρικές πράξεις 
ενδέχεται να αφορούν μια προκαθορισμένη ενέργεια η οποία θα αναληφθεί από την Euroclear Bank εάν 
δεν ληφθεί οδηγία εντός της κατάλληλης προθεσμίας.  

• Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τις συγκεκριμένες διαδικασίες για τη λήψη, διανομή και πληρωμή 
μερισμάτων παρατίθενται στο Άρθρο 5.3.1.5 των Διαδικασιών Λειτουργίας από την ΕΒ και στο Άρθρο 5 
Θεματοφυλακή - Εισόδημα και Εταιρικές πράξεις (Custody – Income και Corporate Actions) της 
Περιγραφής Υπηρεσιών της ΕΒ. 

• Το Άρθρο 5 των Όρων και Προϋποθέσεων της ΕΒ προβλέπει ότι τα έσοδα / μερίσματα που λαμβάνονται 
από την α Euroclear Bank θα διανέμονται στους Συμμετέχοντες στην ΕΒ αναλογικά με τον αριθμό των 
τίτλων που πιστώνονται στους λογαριασμούς τους στο Σύστημα Euroclear. 

• Το Κεφάλαιο 4 του Διεθνούς Εγχειριδίου CREST περιγράφει τις γενικές αρχές που διέπουν τη διαχείριση 
εταιρικών πράξεων στο Σύστημα CREST για CDIs, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εφαρμόζονται σε 
διανομές μετρητών και αποθεμάτων. 

Θέμα Παροχή υπηρεσιών από 
την Euroclear Bank σε 
Συμμετέχοντες στην ΕΒ 

Παροχή υπηρεσιών 
από το Σύστημα CREST 
στους Κατόχους CDIs 

Παροχή υπηρεσιών 
από το Σύστημα CREST 
πριν από τη Μετάβαση 

Πληρωμή μερισμάτων Το δικαίωμα που έχουν οι 
Συμμετέχοντες στην ΕΒ 
σε μέρισμα θα βασίζεται 
στην κατοχή της σχετικής 
κινητής αξίας στην 
Euroclear Bank κατά τη 
σχετική Ημερομηνία 
Αρχείου.  

Μετά την παραλαβή των 
χρημάτων και τον επιτυχή 
αντιλογισμό 
(reconciliation) από την 
Euroclear Bank, θα 
πιστώνεται ένα ποσό 
στους Συμμετέχοντες στην 
ΕΒ βάσει των συμμετοχών 
που κατέχουν κατά την 
Ημερομηνία Αρχείου.  

Το δικαίωμα των μελών 
του CREST που 
κατέχουν CDIs σε 
μέρισμα θα βασίζεται στις 
συμμετοχές τους στο 
CREST την αντίστοιχη 
ημερομηνία εγγραφής.  

Με την παραλαβή 
χρημάτων από την 
Euroclear Bank και τον 
επιτυχή αντιλογισμό 
(reconciliation) από την 
CREST, θα πιστώνεται 
ένα ποσό στα μέλη του 
CREST βάσει των 
συμμετοχών που 
κατέχουν κατά την 
Ημερομηνία Αρχείου. Το 
χρονοδιάγραμμα 

Αυτό καθορίζεται από τον 
εκδότη και τον 
παραλήπτη 
αντιπρόσωπο. Η EUI έχει 
εφαρμόσει διάφορες 
οδηγίες που 
διευκολύνουν την 
καταβολή μερισμάτων 
στους μετόχους που 
συμμετέχουν στο 
CREST. Τα μέλη του 
CREST μπορούν να 
λάβουν μερίσματα με 
επιταγή ή εναλλακτικά 
μέσω SEPA ή BACS ή 
μέσω του Συστήματος 
CREST, εάν ο εκδότης 
προσφέρει αυτές τις 
επιλογές. 
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Θέμα Παροχή υπηρεσιών από 
την Euroclear Bank σε 
Συμμετέχοντες στην ΕΒ 

Παροχή υπηρεσιών 
από το Σύστημα CREST 
στους Κατόχους CDIs 

Παροχή υπηρεσιών 
από το Σύστημα CREST 
πριν από τη Μετάβαση 

εξαρτάται από το πότε ο 
ανταποκριτής μετρητών 
του Τηρητή Αρχείου του 
εκδότη πιστώνει το 
λογαριασμό μετρητών της 
Euroclear Bank. 

Άλλες εταιρικές πράξεις 
(συμπεριλαμβανομένων 
μερισμάτων με options) 

Οι καταχωρητές του 
εκδότη θα ενημερώνουν 
την Euroclear Bank για 
εταιρικές πράξεις με 
τυποποιημένο τρόπο.  

Μόλις λάβει μια 
ειδοποίηση, η Euroclear 
Bank θα ειδοποιήσει κάθε 
Συμμετέχοντα της ΕΒ που 
κατέχει συμφέρον σε 
κινητή αξία ή έχει εντολή 
διακανονισμού σε 
εκκρεμότητα σε σχέση με 
την κινητή αξία. Με την 
ειδοποίηση ο 
Συμμετέχοντας στην EB 
θα ενημερώνεται για τις 
σχετικές προθεσμίες 
(προθεσμία της Euroclear 
Bank, Ημερομηνία 
Αρχείου, ημερομηνία 
εκλογής κ.λπ.) καθώς και 
για τις ενέργειες που 
πρέπει να αναλάβει ο 
Συμμετέχοντας στην EB 
(δηλαδή αν είναι ένα 
υποχρεωτικό περιστατικό, 
ένα περιστατικό επιλογής, 
αν υπάρχει μια 
προκαθορισμένη ενέργεια 
ή όχι).  

Μόλις ληφθούν οδηγίες 
από τους Συμμετέχοντες 
στην ΕΒ, η Euroclear Bank 
θα αποστείλει μια 
συγκεντρωτική οδηγία 
(ενοποιώντας τις οδηγίες 
που έλαβε από τους 
Συμμετέχοντες στην ΕΒ 
που κατέχουν συμφέρον 
στην σχετική κινητή αξία) 
στους καταχωρητές του 
εκδότη.  

Σχετικά με την εταιρική 
δράση, οι Καταχωρητές 
θα πιστώσουν τα σχετικά 
έσοδα στην Euroclear 
Bank και η Euroclear 
Bank θα πιστώσει έπειτα 
τους δικαιούχους 
Συμμετέχοντες στην EB 
βάσει των επιλογών τους 
ή των συμμετοχών τους 

Η EUI (μέσω του 
Εντολοδόχου του 
CREST) ως 
Συμμετέχοντας στην EB, 
θα λάβει ειδοποίηση 
σχετικά με τη σχετική 
εταιρική δράση από την α 
Euroclear Bank. 

Η Broadridge, εκ μέρους 
της EUI, θα ενημερώσει 
τα μέλη CREST σχετικά 
με το περιστατικό το 
συντομότερο δυνατό μετά 
από τη λήψη μιας 
ολοκληρωμένης 
ειδοποίησης από την 
Euroclear Bank σχετικά 
με την εταιρική δράση 
(συνήθως λίγο μετά την 
ανακοίνωση από τον 
εκδότη).  

Η ειδοποίηση θα 
ενημερώσει το μέλος 
CREST για τις σχετικές 
προθεσμίες (προθεσμία 
της EUI, Ημερομηνία 
Αρχείου, ημερομηνία 
εκλογής κ.λπ.) καθώς και 
για τις ενέργειες που 
πρέπει να αναλάβει το 
μέλος του CREST 
(δηλαδή αν είναι ένα 
υποχρεωτικό 
περιστατικό, ένα 
περιστατικό επιλογής, αν 
υπάρχει μια 
προκαθορισμένη ενέργεια 
ή όχι).  

Μόλις η EUI λάβει οδηγίες 
σχετικά με τις εταιρικές 
πράξεις από τους 
Κατόχους CDIs μέχρι την 
προθεσμία του CREST, ο 
Εντολοδόχος του CREST 
θα αποστείλει τις οδηγίες 
στην Euroclear Bank, η 
οποία με τη σειρά της θα 
συμπεριλάβει αυτές τις 
οδηγίες στις 
συγκεντρωτικές οδηγίες 
που αποστέλλει η 
Euroclear Bank στους 
καταχωρητές.  

Σε κάθε εταιρική ενέργεια 
που έχει συσταθεί στο 
Σύστημα CREST 
αποδίδεται ένας αριθμός 
εταιρικής δράσης ο που 
προσδιορίζει τα δεδομένα 
εταιρικών πράξεων που 
κατέχονται βάσει του ISIN 
της υποκείμενης κινητής 
αξίας. 

Τα μέλη του CREST 
μπορούν να λαμβάνουν 
ειδοποιήσεις για εταιρικές 
πράξεις μέσω της 
προκαθορισμένης 
μεθόδου επικοινωνίας 
CREST ή μπορούν να 
λάβουν τις πληροφορίες 
απευθείας από το 
Σύστημα CREST μέσω 
μιας λειτουργίας έρευνας. 



 

49 

Θέμα Παροχή υπηρεσιών από 
την Euroclear Bank σε 
Συμμετέχοντες στην ΕΒ 

Παροχή υπηρεσιών 
από το Σύστημα CREST 
στους Κατόχους CDIs 

Παροχή υπηρεσιών 
από το Σύστημα CREST 
πριν από τη Μετάβαση 

κατά τη σχετική 
Ημερομηνία Αρχείου.  

Σχετικά με την εταιρική 
δράση, οι Καταχωρητές 
θα πιστώσουν τα σχετικά 
έσοδα στην Euroclear 
Bank και μόλις ληφθούν 
τα έσοδα, η Euroclear 
Bank θα πιστώσει έπειτα 
τους δικαιούχους 
Συμμετέχοντες στην EB 
(συμπεριλαμβανομένου 
του Εντολοδόχου του 
CREST ως 
Συμμετέχοντας στην EB) 
τα χρήματα που 
δικαιούται.  

Μόλις ληφθούν τα 
σχετικά έσοδα, η EUI θα 
πιστώσει στα μέλη του 
CREST τα έσοδα που 
δικαιούνται βάσει των 
επιλογών τους ή των 
συμμετοχών τους κατά τη 
σχετική Ημερομηνία 
Αρχείου.  

Προθεσμία παροχής 
οδηγιών εταιρικής 
δράσης 

Η προθεσμία θα 
καθοριστεί κατά 
περίπτωση καθότι 
εξαρτάται από την 
προθεσμία της αγοράς 
(που θα καθορίσει ο 
εκδότης) και από τον 
τύπο του περιστατικού 
εταιρικής δράσης. 

Η προθεσμία θα είναι μια 
ημερομηνία πριν από την 
προθεσμία της Euroclear 
Bank, καθότι η EUI 
πρέπει να διασφαλίσει ότι 
θα αποστείλει τις οδηγίες 
της στην Euroclear Bank 
εντός της προθεσμίας της 
Euroclear Bank. 

Ο εκδότης, ο 
αντιπρόσωπος του στο 
Σύστημα CREST και ο 
μέτοχος θα διαχειρίζονται 
την προθεσμία. Η EUI 
δεν εμπλέκεται και δεν 
εποπτεύει τον τρόπο με 
τον οποίο παρέχονται 
οδηγίες για εταιρικές 
πράξεις. Η EUI δεν 
επιβάλλει προθεσμίες. 

Ένδικα μέσα που 
παρέχονται στους 
κατόχους 

Σύμφωνα με το Βελγικό 
δίκαιο, τα δικαιώματα και 
τα ένδικα μέσα των 
Συμμετεχόντων στην ΕΒ 
ορίζονται στη βελγική 
σύμβαση που συνάφθηκε 
με την Euroclear Bank. 

Τα ένδικα μέσα που έχουν 
τα μέλη του CREST 
ορίζονται στη σύμβαση 
που συνάφθηκε με την 
EUI (η Ψηφοφορία με 
Ψηφοδέλτιο του CREST) 
σύμφωνα με το Αγγλικό 
δίκαιο. 

Καθότι οι Μέτοχοι είναι 
άμεσα εγγεγραμμένοι, 
όλα τα δικαιώματα και 
ένδικα μέσα θα διέπονται 
από τον περί Εταιρειών 
Νόμο και διέπονται από 
τον περί Εταιρειών Νόμο 
και το Καταστατικό της 
Εταιρίας  

Χειρισμός κλασματικών 
δικαιωμάτων. 

Η Euroclear Bank δεν 
πιστώνει κλασματικά 
δικαιώματα. Οι 
Συμμετέχοντες στην ΕΒ 
με τα μεγαλύτερα 
κλασματικά δικαιώματα 
θα στρογγυλοποιηθούν 
μέχρι να διανεμηθούν όλα 
τα κλασματικά 
δικαιώματα. 

Καθότι η Euroclear Bank 
δεν θα πιστώσει έσοδα 
από κλασματικά 
δικαιώματα σε τίτλους, 
στα μέλη του CREST δεν 
θα πιστωθούν 
κλασματικά δικαιώματα. 

Η διαχείριση των 
κλασματικών 
δικαιωμάτων γίνεται από 
τον εκδότη. Τα κλάσματα 
πωλούνται γενικά προς 
όφελος του μετόχου, 
εκτός από τα ελάχιστα 
ποσά. 

 
5. Ανταλλαγή με τιτλοποιημένα δικαιώματα 

Το Παράρτημα II της Εγκυκλίου αυτής περιέχει ένα κατάλογο με τα δικαιώματα των μετόχων σύμφωνα με τον περί 
Εταιρειών Νόμο που δεν μπορούν να ασκηθούν άμεσα από Πρώην Κατόχους σύμφωνα με την Περιγραφή 
Υπηρεσιών της ΕΒ ή το Διεθνές Εγχειρίδιο του CREST. Για το λόγο αυτό, η Εταιρία προτείνει να διασφαλίσει ότι 
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πολλά από αυτά τα δικαιώματα θα μπορούν να εξασκηθούν έμμεσα από τον τελικό κάτοχο των Μετοχών, μέσω 
της υιοθέτησης ορισμένων τροποποιήσεων στο Καταστατικό της Εταιρίας ως μέρος της έγκρισης που ζητείται για 
τα Ψηφίσματα 3(α) και 3(β) στην Ειδοποίηση ΕΓΣ. Οι τροποποιήσεις αυτές περιγράφονται επίσης λεπτομερώς στο 
Μέρος Β του Μέρους 8 της Εγκυκλίου αυτής. Οι κάτοχοι Συμμετέχοντων Αξιών καλούνται να διαβάσουν το 
Παράρτημα II, καθότι ορισμένα από τα δικαιώματα που αναφέρονται στο εν λόγω Παράρτημα δεν μπορούν 
να καλυφθούν ενώ κρατούνται Μετοχές μέσω του Συστήματος Euroclear από τις προτεινόμενες 
τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρίας και ούτε από αλλαγές στη Νομοθεσία. Αυτά τα δικαιώματα 
θα εξακολουθούν να μπορούν να εξασκηθούν έμμεσα μετά από τη Μετάβαση αλλά, για να γίνει αυτό, ο σχετικός 
κάτοχος που τυγχάνει αντιπροσώπευσης θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε να αποσυρθούν τα δικαιώματα του σε 
Μετοχές από το Σύστημα Euroclear (και το Σύστημα CREST στην περίπτωση Κατόχων CDIs) και να κατέχονται 
σε τιτλοποιήμένη (δηλαδή έντυπη) μορφή. Οι διαδικασίες για το σκοπό αυτό παρατίθενται πιο κάτω.  

Εφίσταται επίσης η προσοχή των Μετόχων στην παράγραφο 8 του Μέρους 3 αυτής της Εγκυκλίου στην οποία 
εξηγείται ότι η μελλοντική ικανότητα των Μετόχων να κατέχουν Μετοχές σε τιτλοποιήμένη (δηλαδή έντυπη) μορφή 
μετά την 1η Ιανουαρίου 2023 (για νέες εκδόσεις Μετοχών) και 1η Ιανουαρίου 2025 (για όλες τις Μετοχές) θα 
εξαρτηθεί από τις νομοθετικές αλλαγές που σχετίζονται με την υλοποίηση της αποϋλοποίησης που δεν έχουν 
ακόμη προταθεί ή καθοριστεί από τις αρμόδιες αρχές. 

(α) Ενέργειες που πρέπει να αναλάβουν οι Συμμετέχοντες στην ΕΒ 

Οι Συμμετέχοντες στην ΕΒ μπορούν να αποσύρουν τις Μετοχές τους από την Euroclear Nominee και να τις 
εγγράψουν άμεσα σε συγκεκριμένο όνομα στο μητρώο. Για μια λεπτομερή περιγραφή του τι θα πρέπει να κάνουν 
οι Συμμετέχοντες στην ΕΒ, παρακαλούμε ανατρέξτε στην Περιγραφή Υπηρεσιών της ΕΒ, Άρθρο 4.2.3 –Mark-up 
και Mark-down. 

(β) Ενέργειες που πρέπει να αναλάβει ένας Κάτοχος CDIs 

Ένα CDI υπάρχει μόνο στο Σύστημα CREST ως μηχανισμός διακανονισμού. Δεν είναι δυνατόν να 
επαναϋλοποιηθεί άμεσα ένα CDI. Παρακαλούμε Ανατρέξτε στη Ρήτρα 6 της Ψηφοφορίας με Ψηφοδέλτιο του 
CREST που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 8 του Διεθνούς Εγχειριδίου CREST. Υπάρχουν δύο ξεχωριστά βήματα σε 
αυτήν τη διαδικασία: 

1. Εάν ένα μέλος του CREST δεν επιθυμεί πλέον να κατέχει τα δικαιώματα του στις υποκείμενες Ιρλανδικές 
κινητές αξίες υπό τη μορφή CDIs, μπορεί να επιλέξει να μεταβιβάσει τα δικαιώματα του σε ένα 
Συμμετέχοντα στην EB. Μόλις διευθετηθεί η παράδοση στην Euroclear Bank, η EUI θα χρεώσει το CDI, 
και 

2. Η Euroclear Bank επιτρέπει στους Συμμετέχοντες στην ΕΒ να αποσύρουν τις Μετοχές τους από την 
Euroclear Nominee και να τις εγγράψουν άμεσα σε ένα όνομα στο μητρώο (mark-down). Για μια 
λεπτομερή περιγραφή του τι θα πρέπει να κάνουν οι Συμμετέχοντες στην ΕΒ, παρακαλούμε ανατρέξτε 
στην Περιγραφή Υπηρεσιών της ΕΒ, Άρθρο 4.2.3 – Mark-up και Mark-down. 
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ΜΕΡΟΣ 5 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Πιο κάτω παρατίθεται μια περιγραφή των Δικαιωμάτων Βελγικού Δικαίου που, ως θέμα Βελγικού Δικαίου, 
παραχωρούνται στους Συμμετέχοντες στην ΕΒ σχετικά με τις Μετοχές που πιστώνονται σε αυτούς στο Σύστημα 
Euroclear όπως αναφέρεται πιο κάτω. 

1. Νομικό πλαίσιο 

Στο Άρθρο 4(β) των Όρων και Προϋποθέσεων της ΕΒ απαριθμούνται τα διάφορα νομοθετήματα που διέπουν τις 
κινητές αξίες που κατέχονται στο Σύστημα Euroclear, και συγκεκριμένα: 

(α)  το συντονισμένο Βασιλικό Διάταγμα Αρ. 62 αρ. 62 για την κατάθεση των ανταλλάξιμων χρηματοοικονομικών 
μέσων και τον διακανονισμό συναλλαγών που αφορούν τέτοια μέσα (το “Βασιλικό Διάταγμα Αρ. °62”), το 
οποίο εφαρμόζεται σε όλους τους τύπους κινητών αξιών που είναι εισηγμένες στο Σύστημα Euroclear οι 
οποίες ως θέμα αρχής δεν διέπονται από ένα από τα συγκεκριμένα νομοθετήματα που απαριθμούνται στα 
σημεία 1(β) μέχρι (δ) πιο κάτω, 

(β)  ο Νόμος της 2ας Ιανουαρίου 1991 σχετικά με την αγορά δημοσίων χρεογράφων και μέσων νομισματικής 
πολιτικής, ο οποίος εφαρμόζεται σε άυλα χρεόγραφα που εκδίδονται από τη Βελγική Ομοσπονδιακή 
Κυβέρνηση ή άλλους δημόσιους φορείς, 

(γ)  ο νόμος της 22ας Ιουλίου 1991 για χρεωστικούς τίτλους (commercial paper) και πιστοποιητικά καταθέσεων, 
ο οποίος εφαρμόζεται σε ορισμένα βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα άυλα χρεόγραφα που εκδίδονται από 
Βέλγους ή αλλοδαπούς εκδότες που έχουν επιλέξει συγκεκριμένα να χρησιμοποιήσουν έναν από αυτούς 
τους τύπους κινητών αξιών,  

(δ)  ο Βελγικός Κώδικας Εταιρειών και Ενώσεων (Άρθρο 5:30 et seq. και Άρθρο 7:35 et seq.), ο οποίος 
εφαρμόζεται σε αποϋλοποιημένες κινητές αξίες που εξέδωσαν ορισμένες Βελγικές εταιρίες. Νοείται ότι, 
παρά την δήλωση που αναφέρεται στην παράγραφο (α) πιο πάνω, ορισμένες διατάξεις του Βασιλικού 
Διατάγματος Αρ. 62 μπορούν επίσης να εφαρμόζονται για αυτούς τους τύπους κινητών αξιών, ή 

(ε)  άλλη εφαρμοστέα βελγική νομοθεσία που προβλέπει για καθεστώς ανταλλαξιμότητας (fungibility), ανάλογα 
με την περίπτωση και όπως μπορεί να τροποποιηθεί, να συμπληρωθεί ή να αντικατασταθεί από καιρό σε 
καιρό (σημειώστε ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει τέτοια άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία).  

Οι κανόνες προστασίας περιουσιακών στοιχείων που ορίζονται στα νομοθετήματα που απαριθμούνται στις 
παραγράφους 1(β) μέχρι (δ) πιο πάνω παρέχουν προστασία η οποία είναι κατ’ ουσία ισοδύναμη με την προστασία 
που παρέχει το Βασιλικό Διάταγμα Αρ. 62. Περαιτέρω, ορισμένα από τα νομοθετήματα που αναφέρονται πιο πάνω 
δεν εφαρμόζονται σε μετοχές που εκδίδονται από Ιρλανδούς εκδότες (για παράδειγμα, λόγω του γεγονότος ότι 
εφαρμόζονται μόνο σε κινητές αξίες που εκδίδονται από Βέλγους εκδότες ή από μια Βελγική δημόσια αρχή) και το 
υπόλοιπο αυτής της περίληψης, επομένως, αφορά μόνο τους κανόνες που προβλέπει το Βασιλικό Διάταγμα Αρ. 
62. 

2. Πεδίο εφαρμογής του Βασιλικού Διατάγματος Αρ. 62 

Το Βασιλικό Διάταγμα Αρ. 62 εφαρμόζεται σε όλες τις κινητές αξίες (εκτός από περιορισμένο αριθμό εξαιρέσεων 
που διέπονται από ένα από τα ειδικά νομοθετήματα που αναφέρονται στις υποπαραγράφους 1(β) μέχρι (δ) πιο 
πάνω) που καταθέτουν οι Συμμετέχοντες στην ΕΒ στην Euroclear Bank, ανεξάρτητα από το αν: 

(α)  οι κινητές αξίες κατατέθηκαν αρχικά στην Euroclear Bank ή κατατέθηκαν αρχικά σε άλλο ΚΑΤ προτού να 
μεταφερθούν σε ένα Λογαριασμό Εκκαθάρισης Τίτλων που έχει ανοιχθεί στα βιβλία της Euroclear Bank, 

(β)  Η Euroclear Bank καταθέτει (sub-deposits) αυτές τις αξίες σε ένα δευτερεύον αποθετήριο ή σε ένα ΚΑΤ στο 
Βέλγιο ή αλλού, ή 

(γ)  όπου εφαρμόζεται, σύμφωνα με τον νόμο που διέπει τις κινητές αξίες, η ίδια η α Euroclear Bank ή ένας 
εντολοδόχος της (π.χ. η Euroclear Nominees) είναι Συμμετέχων της ΕΒ, έχοντας νόμιμο τίτλο στις κινητές 
αξίες.  

3. Εναλλαξιμότητα (Fungibility) 

Οι κινητές αξίες που κατέχει η Euroclear Bank εκ μέρους των Συμμετεχόντων στην ΕΒ are fungible (Article 6 του 
Βασιλικού Διατάγματος Αρ. 62). είναι ευμετάβλητες (Άρθρο 6 του Βασιλικού Διατάγματος Αρ. 62). Αυτό σημαίνει 
ότι όταν οι κινητές αξίες γίνουν αποδεκτές από την Euroclear Bank κατάθεση στο Σύστημα Euroclear, δεν είναι 
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πλέον δυνατό να προσδιοριστεί (είτε στα βιβλία της Euroclear   Bank είτε στα βιβλία του σχετικού αποθετηρίου) ότι 
μια συγκεκριμένη κινητή αξία (μέσω διαδοχικού αριθμού ή διαφορετικά) ανήκει σε έναν συγκεκριμένο Συμμετέχοντα 
στην EB. 

Λόγω αυτής της εναλλαξιμότητας, οι κινητές αξίες που κατέχονται στο Σύστημα Euroclear αντιμετωπίζονται βάσει 
λογιστικής εγγραφής. Δικαιώματα επί αυτών των κινητών αξιών ( όπως το δικαίωμα συνιδιοκτησίας στο απόθεμα 
των ίδιων εκδόσεων που κατέχονται στο Σύστημα Euroclear όπως συζητείται πιο κάτω) αποδεικνύονται από 
καταχωρήσεις στον Λογαριασμό Εκκαθάρισης Τίτλων του σχετικού συμμετέχοντος της ΕΒ σύμφωνα με το Άρθρο 
8 του Βασιλικού Διατάγματος Αρ. 62.  

4. Δικαιώματα που συνδέονται με τους τίτλους 

Τα δικαιώματα που έχουν οι Συμμετέχοντες στην ΕΒ σε σχέση με τους τίτλους που κατέχονται στο Σύστημα 
Euroclear είναι διττά: ένας Συμμετέχοντας στην EB έχει το δικαίωμα να αξιώσει πίσω τους υποκείμενους τίτλους 
που έχουν αρχικά κατατεθεί ή μεταβιβαστεί σε ένα Λογαριασμό Εκκαθάρισης Τίτλων σύμφωνα με το πλαίσιο 
εναλλαξιμότητας (fungibility) καθώς και, για το διάστημα που οι τίτλοι κατέχονται στο Σύστημα Euroclear, δικαίωμα 
συνιδιοκτησίας για όλες τις κινητές αξίες της ίδιας έκδοσης που κατέχονται σύμφωνα με το πλαίσιο εναλλαξιμότητας 
(fungibility). Η κατάθεση κινητών αξιών στο Σύστημα Euroclear ισοδυναμεί με την ανταλλαγή από τον καταθέτη 
ενός δικαιώματος ιδιοκτησίας σε συγκεκριμένους τίτλους έναντι ενός άυλου δικαιώματος συμμετοχής επί του 
αποθέματος των εκδόσεων τίτλων που εκδόθηκαν το ίδιο διάστημα με τους εν λόγω συγκεκριμένους τίτλους που 
κατέχουν όλοι οι Συμμετέχοντες στην ΕΒ στο Σύστημα Euroclear. Αυτό το δικαίωμα συνιδιοκτησίας είναι το 
αντικείμενο μεταβιβάσεων που είναι καταχωρημένες στα λογιστικά βιβλία ανάμεσα στους Συμμετέχοντες στην ΕΒ 
στο Σύστημα Euroclear. Εάν ένας Συμμετέχοντας στην EB επιθυμεί να αποκτήσει ή να ανακτήσει ένα ιδιοκτησιακό 
δικαίωμα σε συγκεκριμένους τίτλους, μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει την παράδοση ενός αριθμού 
υποκείμενων τίτλων που αντιστοιχούν στον αριθμό των κινητών αξιών των οποίων το δικαίωμα συνιδιοκτησίας 
καταγράφονται στον Λογαριασμό Εκκαθάρισης Τίτλων του Συμμετέχοντα στην ΕΒ. Από την παράδοση αυτή, οι 
τίτλοι δεν θα κατέχονται πλέον στο Σύστημα Euroclear. Αυτή η παράδοση ικανοποιεί την απαίτηση ανάκτησης που 
έχει ο Συμμετέχων της EB έναντι της Euroclear Bank, όπως αποδεικνύεται από την πίστωση στον Λογαριασμό 
Εκκαθάρισης Τίτλων του Συμμετέχοντα στην ΕΒ.  

5. Φύση του δικαιώματος συνιδιοκτησίας 

Το Βασιλικό Διάταγμα αρ. 62 προσφέρει ενισχυμένη προστασία στους κατόχους τίτλων που είναι καταχωρημένοι 
στα λογιστικά βιβλία σε σύγκριση με απλά συμβατικά δικαιώματα. Σύμφωνα με το Βασιλικό Διάταγμα Αρ. 62, στους 
Συμμετέχοντες στην EB παρέχεται ένα άυλο δικαίωμα συμμετοχής επί του αποθέματος των εκδόσεων τίτλων που 
εκδόθηκαν στα πλαίσια της ίδιας έκδοσης που κατέχει η Euroclear Bank εκ μέρους όλων των Συμμετεχόντων στην 
ΕΒ που κατέχουν τίτλους αυτής της έκδοσης (Άρθρο 2 του του Βασιλικού Διατάγματος Αρ. 62). Οι τίτλοι της ίδιας 
έκδοσης είναι οι κινητές αξίες που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο εκδότη και έχουν την ίδια διάρκεια και τα ίδια 
δικαιώματα και επομένως είναι εναλλάξιμες (fungible) (δηλαδή έχουν το ίδιο ISIN).). 

Η ύπαρξη αυτού του δικαιώματος συνιδιοκτησίας προσφέρει στους Συμμετέχοντες στην ΕΒ ειδικά δικαιώματα σε 
σχέση με τους τίτλους που έχουν καταχωρηθεί στον Λογαριασμό Εκκαθάρισης Τίτλων τους (σε αυτή την 
περίπτωση οι Μετοχές Μετάβασης), οι οποίου διαφορετικά δεν θα πρόκυπταν σύμφωνα με το Βελγικό Δίκαιο υπέρ 
των κατόχων καθαρών συμβατικών δικαιωμάτων, και συγκεκριμένα: 

(α)  δικαίωμα άσκησης απευθείας δικαιωμάτων ψήφου (με την επιφύλαξη των νόμων που εφαρμόζονται στους 
υποκείμενους τίτλους, δηλαδή τις Μετοχές Μετάβασης), και 

(β)  δικαίωμα ανάκτησης ( terugvorderingsrecht / droit de revendication ), δηλαδή ένα δικαίωμα ιδιοκτησίας για 
την επιστροφή της σχετικής ποσότητας κινητών αξιών σε περίπτωση χρεοκοπίας της Euroclear   Bank (ή 
σε περίπτωση οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας κατά την οποία εφαρμόζεται ο κανόνας της ίσης 
μεταχείρισης πιστωτών (geval van samenloop / situation de concours)).  

Τα δικαιώματα αυτά θεωρούνται ως τα δύο βασικά χαρακτηριστικά ιδιοκτησίας σύμφωνα με το Βελγικό δίκαιο. 

Ως συνέπεια της εναλλαξιμότητας (fungibility) των κινητών αξιών που έχουν κατατεθεί στην Euroclear Bank, το 
Άρθρο 12 του Βασιλικού Διατάγματος Αρ. 62 προβλέπει ότι το δικαίωμα ανάκτησης είναι συλλογικό δικαίωμα, το 
οποίο ασκείται συλλογικά από όλους τους Συμμετέχοντες στην ΕΒ που έχουν καταθέσει τους σχετικούς τίτλους 
(παρά ένα ατομικό δικαίωμα άσκησης από κάθε Συμμετέχοντα στην ΕΒ). Αυτό το δικαίωμα πρέπει, κατά κανόνα, 
να ασκείται από τον διαχειριστή της εκκαθάρισης της Euroclear   Bank ή τον διαχειριστή οποιασδήποτε άλλης 
διαδικασίας όπου εφαρμόζεται ο κανόνας της ίσης μεταχείρισης των πιστωτών (geval van samenloop / situation 
de concours), και ο διαχειριστής, ενεργώντας εκ μέρους όλων των Συμμετεχόντων της ΕΒ που έχουν καταθέσει τις 
σχετικές κινητές αξίες, θα διεκδικήσει αυτές τις αξίες πίσω από τα αποθετήρια. Σε περίπτωση που ο διαχειριστής 
παραλείψει να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια για την ανάκτηση των τίτλων που κατέχονται εκ μέρους των 
Συμμετεχόντων στην ΕΒ, θα θεωρείται σύμφωνα με τους νομικούς κανόνες ότι κάθε Συμμετέχοντας στην EB, 
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μπορεί άμεσα να υποβάλει αξίωση στα αποθετήρια για το τμήμα των τίτλων που κατέχει στο Σύστημα Euroclear 
όπως αποδεικνύεται από τις εγγραφές στον Λογαριασμό Εκκαθάρισης Τίτλων του Συμμετέχοντα στην ΕΒ.  

6. Απουσία δικαιώματος ιδιοκτησίας της Euroclear Bank 

Η Euroclear Bank δεν έχει, σύμφωνα με το Βελγικό Δίκαιο, ιδιοκτησιακό δικαίωμα σε τίτλους που έχουν εγγραφεί 
στους Λογαριασμούς Εκκαθάρισης Τίτλων των Συμμετεχόντων στην ΕΒ. Αυτό εφαρμόζεται με την επιφύλαξη 
άλλων δικαιωμάτων που μπορεί να έχει η Euroclear Bank σε σχέση με τους τίτλους που κατέχονται στο Σύστημα 
Euroclear, όπως περιγράφεται αλλού σε αυτό το Μέρος 5 (βλ. Ιδίως τα νομικά και άλλα δικαιώματα που 
περιγράφονται περαιτέρω πιο κάτω). 

7. Αφερεγγυότητα της Euroclear Bank 

Σύμφωνα με το Βελγικό δίκαιο, εάν κινήθηκαν διαδικασίες πτώχευσης (faillissement / faillite) σε σχέση με την 
Euroclear Bank τα περιουσιακά στοιχεία της Euroclear   Bank θα τεθούν υπό δικαστικό έλεγχο για διατήρηση, 
διαχείριση και εκκαθάριση από έναν ή περισσότερους διαχειριστές πτώχευσης (curator/curateur), προκειμένου να 
αποζημιωθούν οι πιστωτές της Euroclear Bank. Ο διαχειριστής θα είναι επίσης υπεύθυνος για την επιστροφή σε 
κάθε Συμμετέχοντα στην ΕΒ του αριθμού των τίτλων που κατέχει στο Σύστημα Euroclear. 

Η Εθνική Τράπεζα του Βελγίου (National Bank of Belgium μπορεί επίσης να ξεκινήσει μέτρα εξυγίανσης όσον 
αφορά την Euroclear Bank σύμφωνα με τον Τίτλο VIII του Νόμου της 25ης Απριλίου 2014 σχετικά με το καθεστώς 
και την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων και των χρηματιστηριακών εταιρειών (ο “Τραπεζικός Νόμος”)) που 
έχει εφαρμόσει, μεταξύ άλλων, την Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
15ης Μαΐου 2014 , για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και 
επιχειρήσεων επενδύσεων στο Βέλγιο. Ο αντίκτυπος αυτών των μέτρων εξυγίανσης στους Συμμετέχοντες στην 
ΕΒ εξαρτάται από τα μέτρα που θα ληφθούν. Το Άρθρο 288 του τραπεζικού νόμου προβλέπει ότι η αρχή 
εξυγίανσης θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η άσκηση των εξουσιών εξυγίανσης δεν επηρεάζει τη λειτουργία και τον 
διακανονισμό πληρωμών που καλύπτονται από την Οδηγία 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 1998 σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα 
συστήματα διακανονισμού αξιογράφων 

8. Οι τίτλοι που κατέχονται εκ μέρους των Συμμετεχόντων στην ΕΒ δεν αποτελούν μέρος της περιουσίας 
πτώχευσης 

Στους Συμμετέχοντες στην ΕΒ παραχωρείται ένα άυλο δικαίωμα συνιδιοκτησίας επί του αποθέματος των εκδόσεων 
τίτλων που εκδόθηκαν στα πλαίσια της ίδιας έκδοσης που κατέχει η Euroclear Bank εκ μέρους όλων των 
Συμμετεχόντων στην ΕΒ που κατέχουν τίτλους αυτής της έκδοσης (Άρθρο 2 του του Βασιλικού Διατάγματος Αρ. 
62). Οι τίτλοι αυτοί δεν θα αποτελούν μέρος των περιουσιακών στοιχείων της Euroclear Bank, τα οποία θα ήταν 
διαθέσιμα για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών της Euroclear Bank, όπου θα κινηθεί μια διαδικασία 
πτώχευσης (faillissement / faillite) ενώπιον των βελγικών δικαστηρίων σχετικά με την α Euroclear Bank ή όπου τα 
μέτρα εξυγίανσης θα επηρεάσουν την Euroclear Bank.  

9. Ανάκτηση τίτλων 

Οι τίτλοι που κατέχονται στην Euroclear Bank θα είναι ανακτήσιμοι σε είδος από τους Συμμετέχοντες στην ΕΒ σε 
περίπτωση διαδικασίας πτώχευσης (faillissement/faillite) ή μέτρων εξυγίανσης που επηρεάζουν την Euroclear 
Bank. Όπως προαναφέρθηκε, οι Συμμετέχοντες στην ΕΒ έχουν δικαίωμα ανάκτησης (terugvorderingsrecht/droit 
de revendication), δηλαδή ιδιοκτησιακό δικαίωμα επιστροφής της σχετικής ποσότητας κινητών αξιών σε 
περίπτωση διαδικασίας πτώχευσης (faillissement/faillite) ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία όπου εφαρμόζεται ο 
κανόνας ίσης μεταχείρισης των πιστωτών (geval van samenloop/situation de concours). Αυτό το δικαίωμα 
ανάκτησης πρέπει να ασκηθεί συλλογικά για το σύνολο των τίτλων της ίδιας έκδοσης που κατέχουν οι 
Συμμετέχοντες στην EB στην Euroclear Bank.  

Το Άρθρο 12 του Βασιλικού Διατάγματος αρ. 62 ορίζει ότι όταν το σύνολο των αξιών είναι ανεπαρκές (δηλαδή εάν 
υπάρχει απώλεια τίτλων) για να επιτρέπεται η πλήρης επιστροφή όλων των οφειλών τίτλων συγκεκριμένης έκδοσης 
που τηρούνται στην Euroclear Bank από όλους τους Συμμετέχοντες στην EB, η ομάδα πρέπει να κατανέμεται 
μεταξύ των συμμετεχόντων / ιδιοκτητών της EB κατ’ αναλογία με τα δικαιώματά τους. Εάν η ίδια η Euroclear Bank 
είναι κάτοχος ορισμένων κινητών αξιών της ίδιας έκδοσης, θα δικαιούται μόνο τον αριθμό των τίτλων που 
απομένουν μετά την επιστροφή του συνολικού αριθμού κινητών αξιών της ίδιας έκδοσης που είχε για τρίτους. 

10. Διαδικασία ανάκτησης 

Προκειμένου ένας Συμμετέχοντας στην EB να δικαιούται να ανακτήσει τίτλους που κατέχονται στο Σύστημα 
Euroclear σε περίπτωση πτώχευσης (faillissement/faillite) της Euroclear Bank, ο Συμμετέχοντας στην ΕΒ πρέπει 
να υποβάλει αίτηση ανάκτησης στο γραφείο του εισαγγελέα του επιχειρηματικού δικαστηρίου των Βρυξελλών πριν 
από την υποβολή της πρώτης έκθεσης επαλήθευσης αξιώσεων (neerlegging van het eerste proces-verbaal van 
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verificatie/dépôt du premier procès-verbal de vérification des créances) (Άρθρο XX.194 του Κώδικα Βελγικού 
Οικονομικού Νόμου). Η απόφαση βάσει της οποίας θα κηρυχθεί η πτώχευση θα περιέχει την ημερομηνία κατά την 
οποία πρέπει να υποβληθεί η πρώτη έκθεση επαλήθευσης των απαιτήσεων (γενικά μεταξύ τριάντα (30) και 
σαράντα πέντε (45) ημερών μετά από τη δήλωση πτώχευσης). Οποιαδήποτε αξίωση ανάκτησης υποβληθεί μετά 
από αυτήν την ημερομηνία θα είμαι μη παραδεκτή. Ο διαχειριστής της πτώχευσης θα κατανείμει έπειτα τους τίτλους 
κάθε έκδοσης μεταξύ των Συμμετεχόντων στην ΕΒ που έχουν υποβάλει αίτηση για ανάκτηση σύμφωνα με τους 
κανόνες που ορίζονται στο παρόν Μέρος 5.  

11. Απαγόρευση Κατάσχεσης (Attachment) 

Σύμφωνα με το Άρθρο 11 του Βασιλικού Διατάγματος Αρ. 62, απαγορεύονται οι κατασχέσεις (derden-beslag/saisie-
arrêt) λογαριασμών εκκαθάρισης τίτλων που ανοίγονται με την Euroclear Bank. Η απαγόρευση εμποδίζει την 
Euroclear Bank, τρίτους (όπως πιστωτές του κατόχου λογαριασμού), θεματοφύλακες ή παρόχους υπηρεσιών από 
να μπορούν να κατάσχουν (in beslag nemen/saisir) τίτλους που έχουν καταγραφεί σε Λογαριασμό Εκκαθάρισης 
Τίτλων. Το Άρθρο 11 του Βασιλικού Διατάγματος Αρ. 62 ορίζει επίσης ότι δεν επιτρέπεται η κατάσχεση τίτλων που 
έχουν κατατεθεί από την Euroclear Bank σε αποθετήρια. Περαιτέρω, το Άρθρο 14 του Βασιλικού Διατάγματος Αρ. 
62 προβλέπει ότι οι πληρωμές μερισμάτων, τόκων και κεφαλαίων σε μετρητά που έχουν καταβληθεί στην Euroclear 
Bank από εκδότες τίτλων που κατέχονται στο Σύστημα Euroclear δεν μπορούν να κατασχεθούν από τους πιστωτές 
της Euroclear Bank.  

12. Θέσμια δικαιώματα επίσχεσης (liens), άλλα δικαιώματα και ενέχυρο 

Σύμφωνα με το Άρθρο 31, §2 του νόμου της 2ας Αυγούστου 2002 για την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα 
και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (ο “Νόμος της 2ας Αυγούστου 2002” ), η Euroclear Bank έχει: 

 Ένα θέσμιο δικαίωμα επίσχεσης (statutory lien) επί χρηματοοικονομικών μέσων (συμπεριλαμβανομένων 
τίτλων), μετρητών, νομισμάτων και άλλων δικαιωμάτων που κατέχονται στα βιβλία της Euroclear   Bank 
ως περιουσιακά στοιχεία ενός Συμμετέχοντα στην EB (δηλαδή ιδιοκτησίας) το οποίο διασφαλίζει 
οποιαδήποτε αξίωση που έχει η Euroclear Bank έναντι του Συμμετέχοντα στην ΕΒ Σ σε σχέση με τον 
διακανονισμό τίτλων, συνδρομών, συναλλαγών σε κινητές αξίες ή συναλλαγών τύπου ‘currency-forward’, 
συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων που προκύπτουν από δάνεια ή προκαταβολές, και 

 Ένα θέσμιο δικαίωμα επίσχεσης (statutory lien) επί χρηματοοικονομικών μέσων (συμπεριλαμβανομένων 
τίτλων), μετρητών, νομισμάτων και άλλων δικαιωμάτων που κατέχονται στα βιβλία της Euroclear   Bank 
εκ μέρους των υποκείμενων πελατών του Συμμετέχοντα στην ΕΒ, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
μόνο για την εξασφάλιση οποιασδήποτε αξίωσης που έχει η Euroclear Bank έναντι του Συμμετέχοντα 
στην EB σε σχέση με τον διακανονισμό τίτλων, συνδρομών, συναλλαγών σε κινητές αξίες ή συναλλαγών 
τύπου ‘currency-forward’, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων που προκύπτουν από δάνεια ή 
προκαταβολές, που πραγματοποιούνται εκ μέρους των υποκείμενων πελατών του Συμμετέχοντα στην 
ΕΒ.  

13. Άλλα δικαιώματα επίσχεσης (liens) και δικαιώματα  

Εκτός από το προαναφερόμενο Άρθρο 31 του νόμου, ο βελγικός νόμος προβλέπει: 

(α)  Δικαίωμα διατήρησης υπέρ του Αποθετηρίου (π.χ. Euroclear Bank) για την εγγύηση της αξίωσής του για 
την πλήρη πληρωμή οποιουδήποτε ποσού που οφείλεται σε σχέση με την κατάθεση (ενότητα 1948 του 
Βελγικού Αστικού Κώδικα),  

(β)  Ένα θέσμιο δικαίωμα επίσχεσης (statutory lien) που καλύπτει τυχόν έξοδα για τη διατήρηση ενός 
περιουσιακού στοιχείου (π.χ. κινητές αξίες) (Άρθρο 20, 4° του νόμου περί Βελγικών Υποθηκών της 16ης 
Δεκεμβρίου 1851 ως τροποποιείται από καιρό σε καιρό (ο “περί Υποθηκών Νόμος”), και 

(γ)  Ένα θέσμιο δικαίωμα επίσχεσης (statutory lien) υπέρ του απλήρωτου πωλητή επί των πωληθέντων, 
κινητών περιουσιακών στοιχείων (π.χ. κινητές αξίες) που υπάρχει εφόσον ο αγοραστής διαθέτει τέτοια 
περιουσιακά στοιχεία (Άρθρο 20, 5° του περί Υποθηκών Νόμου). 

Το Άρθρο 14 (ε) ((i) και (ii)) των Όρων και Προϋποθέσεων της ΕΒ παρέχει, επομένως, συμβατικό δικαίωμα 
συμψηφισμού και διατήρησης υπέρ της Euroclear   Bank σύμφωνα με το οποίο η Euroclear Bank μπορεί (βάσει 
της αποτελεσματικότητας οποιουδήποτε τερματισμού ή παραίτησης ενός Συμμετέχοντα στην ΕΒ):  

(α)  να συμψηφίζει ή να διατηρεί από τα ποσά που θα επιστραφούν από τη Euroclear Bank στον Συμμετέχοντα 
στην ΕΒ οποιαδήποτε ποσά που οφείλει ή δυνατόν να οφείλει ο Συμμετέχοντας στην ΕΒ στην Euroclear 
Bank, και  
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(β)  να διατηρεί τίτλους που κατέχονται στους Λογαριασμούς Εκκαθάρισης Τίτλων που έχουν ανοιχθεί στο 
όνομα του Συμμετέχοντα στην ΕΒ για σκοπούς πρόβλεψης της πλήρους αποπληρωμής οποιωνδήποτε 
ποσών που οφείλει ή δυνατόν να οφείλει ο Συμμετέχοντας στην ΕΒ στην Euroclear Bank. 

Το Βελγικό δίκαιο προβλέπει ότι οι κάτοχοι δικαιωμάτων μέσω του ΚΑΤ της Euroclear   Bank έχουν το δικαίωμα να 
ασκήσουν άλλα “συγγενικά δικαιώματα” απευθείας κατά της Εταιρίας σύμφωνα με το Άρθρο 13 του Βασιλικού 
Διατάγματος Αρ. 62. Αυτά τα συγγενικά δικαιώματα περιλαμβάνουν για παράδειγμα (στο βαθμό που επιτρέπεται 
από το νόμο που διέπει τις υποκείμενες αξίες), το δικαίωμα ενός προσώπου να παρευρεθεί και να ψηφίσει σε μια 
γενική συνέλευση, το δικαίωμα εγγραφής σε εκδόσεις δικαιωμάτων ή το δικαίωμα έναρξης παραγώγων αξιώσεων 
εναντίον των συμβούλων. Οι κάτοχοι μπορούν να ζητούν αποδεικτικά στοιχεία για τη συμμετοχή τους από το ΚΑΤ 
της Euroclear   Bank σε σχέση με την άσκηση τέτοιων συγγενικών δικαιωμάτων. 

14. Γενικό ενέχυρο 

Σύμφωνα με το Άρθρο 3.5.2 των Διαδικασιών Λειτουργίας της ΕΒ, προκειμένου να εξασφαλιστεί οποιαδήποτε 
αξίωση μπορεί να έχει η Euroclear Bank έναντι ενός Συμμετέχοντα στην ΕΒ σε σχέση με τη χρήση του Συστήματος 
Euroclear (ιδίως οποιαδήποτε αξίωση που προκύπτει από οποιαδήποτε επέκταση πίστωσης ή πίστωσης υπό 
όρους που έχει γίνει σε σχέση με την εκκαθάριση ή τον διακανονισμό συναλλαγών ή υπηρεσιών φύλαξης), κάθε 
Συμμετέχοντας στην ΕΒ συμφωνεί να ενεχυριάσει στην Euroclear Bank:  

(α)  όλους τους τίτλους και τα μετρητά που κατέχει ο εν λόγω Συμμετέχοντας στην EB στο Σύστημα Euroclear, 

(β)  όλα τα δικαιώματα, τον τίτλο και τα συμφέροντα του στους εν λόγω τίτλους και μετρητά, και 

(γ)  όλες τις υφιστάμενες και μελλοντικές συμβατικές απαιτήσεις που μπορεί να έχει ο Συμμετέχοντας στην ΕΒ 
εναντίον της Euroclear   Bank σε σχέση με τη χρήση του Συστήματος Euroclear και, ειδικότερα, 
οποιαδήποτε αξίωση για τη λήψη τίτλων της Euroclear   Bank από μια τοπική αγορά ως αποτέλεσμα 
οποιουδήποτε από τα εξής: 

(i) εντολών διεξαγωγής συναλλαγών στο χρηματιστήριο όπου οι εν λόγω συναλλαγές 
τροφοδοτούνται αυτόματα από το τοπικό χρηματιστήριο στο τοπικό σύστημα εκκαθάρισης, ή  

(ii) οδηγίες παραλαβής που αποστέλλει η Euroclear Bank στην τοπική αγορά εκ μέρους του 
Συμμετέχοντα στην ΕΒ. 

Εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά γραπτώς, αυτό το γενικό ενέχυρο αφορά τόσο τις ιδιόκτητες αξίες του 
Συμμετέχοντα στην ΕΒ, όσο και τους τίτλους που κατέχει ο Συμμετέχοντας στην ΕΒ εκ μέρους των πελατών του. 
Ο Συμμετέχοντας στην EB εκπροσωπεί και εγγυάται ότι έχει λάβει την απαραίτητη συγκατάθεση από τους πελάτες 
του για το σκοπό αυτό. Αυτό το γενικό ενέχυρο δεν θίγει (i) οποιεσδήποτε συμφωνίες παροχής ασφάλειας που 
μπορεί να συνάψει η Euroclear Bank με τον Συμμετέχοντα στην ΕΒ και (ii) το θεσμικό δικαίωμα επίσχεσης σύμφωνα 
με το Άρθρο 31 που αναφέρεται στην παράγραφο 12 πιο πάνω. 

15. Παραιτήσεις 

Σύμφωνα με το Άρθρο 3.5.1(β) των Διαδικασιών Λειτουργίας της ΕΒ, η Euroclear Bank παραιτείται από το θεσμικό 
δικαίωμα επίσχεσης που προβλέπεται από το Άρθρο 31, §2 του Νόμου της 2ας Αυγούστου 2002 σχετικά με όλα 
τα χρεόγραφα που κατέχει ο Συμμετέχοντας στην ΕΒ εκ μέρους πελατών, υπό τον όρο ότι τα εν λόγω χρεόγραφα 
είναι πιστωμένα σε ένα Λογαριασμό Εκκαθάρισης Τίτλων ξεχωριστά και προσδιορίζονται συγκεκριμένα γραπτώς 
από τον Συμμετέχοντα στην ΕΒ ως λογαριασμός στον οποίο πιστώνονται μόνο κινητές αξίες πελατών.  

16. Ζημίες σε κινητές αξίες 

Άρθρο 17 των Όρων και Προϋποθέσεων της ΕΒ περιέχει έναν γενικό κανόνα καταμερισμού των ζημιών που δεν 
επηρεάζει τους κανόνες που περιέχονται στο Άρθρο 12 του Βασιλικού Διατάγματος Αρ. 62. Οι κανόνες που 
ορίζονται στο Άρθρο 17 δεν επηρεάζουν οποιαδήποτε ευθύνη που ενδέχεται να έχει η Euroclear Bank για να 
αποζημιώσει τους Συμμετέχοντες στην ΕΒ για αμέλεια ή εσκεμμένη συμπεριφορά εκ μέρους της. 

Σε περίπτωση απώλειας όλων ή μέρους των τίτλων μιας συγκεκριμένης έκδοσης που διατηρείται στο Σύστημα 
Euroclear ή δεν είναι διαθέσιμοι με άλλο τρόπο για παράδοση (η εν λόγω απώλεια ή μη διαθεσιμότητα αναφέρεται 
ως “Ζημία σε Κινητές Αξίες”), τότε η μείωση του ποσού των τίτλων της ίδιας έκδοσης (δηλαδή με το ίδιο ISIN) 
που κατέχονται στο Σύστημα Euroclear που προκύπτει ως αποτέλεσμα, θα επιβαρύνει τους Συμμετέχοντες στην 
EB που κατέχουν τους τίτλους της εν λόγω έκδοσης στο Σύστημα Euroclear κατά την έναρξη της εργάσιμης ημέρας 
κατά την οποία η Euroclear Bank αποφασίζει ότι η προκλήθηκε η Ζημία σε Κινητές Αξίες ((ή εάν αυτή η ημέρα δεν 
είναι εργάσιμη ημέρα, κατά την έναρξη εργασιών κατά την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα).  
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Η κατανομή ζημιών θα είναι αναλογικά με τον αριθμό των τίτλων της εν λόγω έκδοσης (δηλαδή με το ίδιο ISIN) που 
κατέχει κάθε Συμμετέχοντας στην EB κατά τον χρόνο του προσδιορισμού αυτού και πραγματοποιείται μέσω 
χρεώσεων στους Λογαριασμούς Εκκαθάρισης Τίτλων στους οποίους είναι πιστωμένοι οι τίτλοι της εν λόγω 
έκδοσης. Αυτό υπόκειται σε κατάλληλη προσαρμογή σε περίπτωση που οποιοδήποτε μέρος των τίτλων της εν 
λόγω έκδοσης που κατέχονται στο Σύστημα Euroclear δεν είναι πιστωμένοι για οποιονδήποτε λόγο σε 
Λογαριασμούς Εκκαθάρισης Τίτλων. Οποιαδήποτε μείωση του ποσού των τίτλων που διατίθενται προς παράδοση 
ως αποτέλεσμα μιας Ζημίας σε Κινητές Αξίες σε σχέση με τίτλους που κατέχονται από οποιοδήποτε αποθετήριο ή 
άλλο ΚΑΤ, θα μοιραστεί κατά τον χρόνο που η μείωση αυτή αποδίδεται στην Euroclear Bank. 

Στην περίπτωση οποιασδήποτε Ζημίας σε Κινητές Αξίες σε σχέση με οποιαδήποτε έκδοση κινητών αξιών που 
προκύπτει υπό συνθήκες υπό τις οποίες οποιοδήποτε αποθετήριο, οποιοσδήποτε Συμμετέχοντας στην ΕΒ, 
οποιοδήποτε άλλο ΚΑΤ, οποιοσδήποτε δευτερεύων αποθετήριο, ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο είναι ή μπορεί να 
είναι νομικά υπεύθυνο (ή αν παρέχεται οποιαδήποτε άλλη θεραπεία για την αποκατάσταση της εν λόγω Ζημίας σε 
Κινητές Αξίες), η Euroclear Bank μπορεί να λάβει τέτοια μέτρα για την ανάκτηση των κινητών αξιών που αποτελούν 
το αντικείμενο της εν λόγω Ζημίας σε Κινητές Αξίες ή για αποζημειώσεις (ή για την απόκτηση των οφελών 
οποιασδήποτε άλλης θεραπείας) όπως εύλογα θεωρεί η Euroclear Bank ότι ενδείκνυται υπό όλες τις περιστάσεις 
(συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της άσκησης και διακανονισμού διαδικασιών ενώπιον του 
δικαστηρίου). 

Εκτός αν η Euroclear Bank φέρει ευθύνη για τέτοια Ζημία σε Κινητές Αξίες λόγω δικής της αμέλειας ή εσκεμμένης 
συμπεριφοράς, η Euroclear Bank θα χρεώσει εκείνους που μοιράζονται τη μείωση των κινητών αξιών που 
προκύπτει λόγω της εν λόγω Ζημίας σε Κινητές Αξίες(αναλογικά σύμφωνα με το ποσό αυτής της κατανομής) το 
ποσό οποιωνδήποτε εξόδων ή δαπανών που πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με οποιαδήποτε αγωγή που 
καταχωρήθηκε όπως αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο. 

Οποιαδήποτε χρηματικά ποσά ή κινητές αξίες που θα ανακτήσει η Euroclear Bank σε σχέση με Ζημία σε Κινητές 
Αξίες που σχετίζεται με μια συγκεκριμένη έκδοση κινητών αξιών ή σε σχέση με μια Ζημία σε Κινητές Αξίες για την 
οποία είναι υπεύθυνη η Euroclear Bank, θα πιστωθούν στους κατάλληλους λογαριασμούς μετρητών ή στους 
Λογαριασμούς Εκκαθάρισης Τίτλων των προσώπων που μοιράζονται τη μείωση του ποσού των τίτλων της εν 
λόγω έκδοσης που προκύπτει από την εν λόγω Ζημία σε Κινητές Αξίες. 
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ΜΕΡΟΣ 6  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ CREST 

1. Επιπτώσεις της Μετάβασης και αρχική δημιουργία CDI 

Το πρακτικό αποτέλεσμα της Μετάβασης που θα εφαρμοσθεί είναι ότι όλοι οι Μέτοχοι που Υπόκεινται στη 
Μετάβαση θα λάβουν αρχικά ένα (1) CDI για κάθε Μετοχή Μετάβασης που κατέχουν κατά την Ημερομηνία Αρχείου 
της Μετάβασης. Στη συνέχεια, οι Μέτοχοι που Υπόκεινται στη Μετάβαση θα δικαιούνται να επιλέξουν εάν (1) θα 
συνεχίσουν να κατέχουν τα δικαιώματα τους μέσω CDI, (2) να μετατρέψουν τα CDIs και, αντί αυτών, να κατέχουν 
και να ασκούν Δικαιώματα Βελγικού Δικαίου αναφορικά με τις υποκείμενες Μετοχές απευθείας μέσω του 
Συστήματος της Euroclear (με την επιφύλαξη ότι οι εν λόγω Μέτοχοι που Υπόκεινται σε Μετάβαση είτε είναι, είτε 
θα γίνουν Συμμετέχοντες στην EB, ή θα διορίσουν ένα Συμμετέχοντα στην EB (π.χ. χρηματιστή, θεματοφύλακα ή 
άλλο εντολοδόχο ο οποίος είναι Συμμετέχοντας στην EB) για να κατέχει τα Δικαιώματα Βελγικού Δικαίου εκ μέρους 
τους), ή (3) να αποσύρουν τις Μετοχές τους από το Σύστημα Euroclear ώστε να τις κατέχουν σε τιτλοποιημένη 
μορφή.  

Μετά από τη Μετάβαση, οι Μετοχές Μετάβασης πιθανότατα θα εκπροσωπούνται από έναν συνδυασμό 
καταχωρήσεων στο Σύστημα Euroclear και CDIs στο Σύστημα CREST. Πρέπει να σημειωθεί ότι, μετά τη 
Μετάβαση, οι συναλλαγές σε Μετοχές που προκύπτουν από συναλλαγές στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου 
αναμένεται να εκκαθαριστούν μέσω CDIs στο Σύστημα CREST. Συναλλαγές σε Μετοχές που προκύπτουν από 
συναλλαγές σε άλλες πλατφόρμες διαπραγμάτευσης που δεν τυγχάνουν εκκαθάρισης μέσω κεντρικού 
αντισυμβαλλομένου μπορούν να εκκαθαριστούν είτε μέσω του Σσυτήματοςτης Euroclear, είτε μέσα του 
Συστήματος CREST όπως συμφωνήθηκε από τους αντισυμβαλλομένους. 

Αναφορικά με τα CDIs, ο Εντολοδόχος του CREST (CIN (Belgium) Limited) θα είναι Συμμετέχοντας στην ΕΒ και 
θα διατηρεί δικαιώματα για τις Μετοχές που κατέχονται στην Τράπεζα Euroclear εκ μέρους του Αποθετηρίου 
CREST για λογαριασμό των μελών του CREST που κατέχουν CDIs.  

2. Μορφή των CDIs 

Το CDI είναι ένας τίτλος που συστάθηκε σύμφωνα με το Αγγλικό δίκαιο, τον οποίο έκδωσε το Αποθετήριο CRES, 
και αντιπροσωπεύει ένα συμφέρον σε άλλους τίτλους (οι οποίοι μπορεί να είναι κινητές αξίες που έχουν συσταθεί 
βάσει της νομοθεσίας άλλων χωρών). Στην περίπτωση της Μετάβασης, κάθε CDI θα αντιπροσωπεύει ένα έμμεσο 
συμφέρον του μέλους CREST σε κάθε υποκείμενη Μετοχή που Υπόκειται σε Μετάβαση. 

Μετά τη Μετάβαση, οι κάτοχοι CDIs δεν θα είναι οι εγγεγραμμένοι κάτοχοι των Μετοχών που δικαιούνται. Αντίθετα, 
αμέσως μετά τη Μετάβαση, τα δικαιώματα τους στις Μετοχές Μετάβασης θα διατηρηθούν μέσω μιας ενδιάμεσης 
αλληλουχίας συμμετοχών, σύμφωνα με την οποία η Euroclear Nominees θα έχει το νομικό δικαίωμα σε όλες τις 
Μετοχές που είναι εισηγμένες στο Σύστημα Euroclear σε καταπίστευμα για την Τράπεζα Euroclear, και θα είναι ο 
εγγεγραμμένος κάτοχος των εν λόγω Μετοχών στο Μητρώο Μελών της Εταιρείας. Η Τράπεζα Euroclear θα 
πιστώσει τα δικαιώματα της στις εν λόγω Μετοχές στον λογαριασμό του Εντολοδόχου του CREST, υπό την ιδιότητά 
του ως Συμμετέχοντας στην EB και ο Εντολοδόχος του CREST (CIN (Belgium) Limited) θα κατέχει τα δικαιώματα 
στις εν λόγω Μετοχές (ήτοι τα Δικαιώματα Βελγικού Δικαίου) ως εντολοδόχος και προς όφελος του Αποθετηρίου 
CREST. Το Αποθετήριο CREST, θα κατέχει με τη σειρά του τα δικαιώματα του στις εν λόγω Μετοχές σε 
καταπίστευμα και προς όφελος των κατόχων των CDIs. 

Οι Όροι και Προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα εκδίδονται και θα κατέχονται τα CDIs στο Σύστημα CREST είναι 
αυτοί που αναφέρονται στο CREST Deed Poll και στο International Manual του CREST. 

Θα χρεώνεται ένα διεθνές τέλος φύλαξης και ένα τέλος συναλλαγής που θα καθορίζει εκάστοτε το ΕUI, σε επίπεδο 
χρήστη για τη χρήση των CDIs και για συναλλαγές. Οι αναμενόμενες χρεώσεις που θα ισχύουν για τις Ιρλανδικές 
μετοχές περιγράφονται στο Άρθρο 6.3 (τιμολόγηση Ιρλανδικών μετοχών από τις 15 Μαρτίου 2021) του CRESTTarrif 
Brochure. 

Τα δικαιώματα των μελλοντικών κατόχων CDIs σε σχέση με την EUI και τις θυγατρικές της αναφορικά με CDIs που 
κατέχονται μέσω του συστήματος CREST καθορίζονται στο CREST Deed Poll και στο CREST International Manual 
(και συγκεκριμένα στο CREST Deed Poll που ορίζεται στο CRESTInternational Manual), και στους Όρους και 
Προϋποθέσεις του CREST που εξέδωσε η EUI. 

Τα CDIs θα έχουν τον ίδιο αριθμό ISIN με τις υποκείμενες Μετοχές και δεν θα είναι εισηγμένα ή θα 
διαπραγματεύονται ξεχωριστά στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου. 

Τα CDIs μπορούν να πιστωθούν στον ίδιο λογαριασμό μέλους CREST με όλους τους άλλους τίτλους CREST 
οποιουδήποτε συμμετέχοντα στο CREST. Αυτό σημαίνει ότι, από πρακτικής άποψης, τα CDIs που 
αντιπροσωπεύουν Μετοχές θα κατέχονται και θα μεταφέρονται με τον ίδιο τρόπο όπως κατέχονται και 
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μεταφέρονται σήμερα οι Τίτλοι που Συμμετέχουν στο CREST, με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
CRESTInternational Manual.  

3. Δικαιώματα που συνδέονται με τα CDIs 

Οι κάτοχοι των CDIs θα έχουν έμμεσο δικαίωμα σε Μετοχές που είναι εισηγμένες στο Σύστημα Euroclear αλλά δεν 
θα είναι οι εγγεγραμμένοι κάτοχοι αυτών. Κατά συνέπεια, οι κάτοχοι CDIs θα είναι σε θέση να επιβάλουν και να 
ασκήσουν ορισμένα δικαιώματα που σχετίζονται με τις Μετοχές, μέσω και σύμφωνα με τις διευθετήσεις που 
περιγράφονται πιο κάτω και τις διαδικασίες που καθορίζονται στο CREST International Manual.  

Ως αποτέλεσμα ορισμένων πτυχών του Ιρλανδικού δικαίου που διέπει τις Μετοχές, οι κάτοχοι των CDIs δεν θα 
μπορούν άμεσα να επιβάλλουν ή να ασκούν δικαιώματα που σχετίζονται με τις Μετοχές, συμπεριλαμβανομένων 
των δικαιωμάτων ψήφου και προτιμησιακών δικαιωμάτων, εκτός εάν προβούν σε διαβήματα ώστε να αποσύρουν 
τις υποκείμενες Μετοχές από το σύστημα CREST και να τις κατέχουν σε τιτλοποιημένη (ήτοι έντυπη) μορφή, όπως 
περιγράφεται πιο κάτω. Αντί αυτού, οι κάτοχοι CDIs θα έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν ορισμένα δικαιώματα 
έμμεσα, μέσω του Αποθετηρίου CREST και της Euroclear Nominees, όπως ορίζεται στο CREST International 
Manual και εξηγείται πιο κάτω.  

Οι κάτοχοι των CDIs, κατ’ επιλογή τους, θα έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν τις υποκείμενες Μετοχές στις οποίες 
έχουν δικαίωμα λόγω της κατοχής CDIs από το Σύστημα CREST και το Σύστημα Euroclear και να κατέχουν τις 
Μετοχές αυτές σε τιτλοποιημένη (ήτοι έντυπη) μορφή ακολουθώντας τις διαδικασίες που ορίζονται στην 
παράγραφο 4 αυτού του Μέρους 6. Συνοπτικά, οι κάτοχοι των CDIs για να αποσύρουν τις Μετοχές στις οποίες 
έχουν συμφέρον, θα πρέπει (α) να διορίσουν έναν αντιπρόσωπο ή θεματοφύλακα που είναι Συμμετέχοντας στην 
ΕΒ ώστε να λάβει τα σχετικά Δικαιώματα Βελγικού Δικαίου που εκπροσωπούν τις Μετοχές αυτές εκ μέρους τους 
μέσω του Συστήματος Euroclear και (β) να μεριμνήσουν ώστε αυτός ο συμμετέχοντας ή ο θεματοφύλακας θα λάβει 
τα απαραίτητα μέτρα για την απόσυρση των υποκείμενων Μετοχών από το Σύστημα Euroclear. Οι κάτοχοι αυτοί 
μπορούν επίσης να επιλέξουν να λάβουν το όφελος των Δικαιωμάτων Βελγικού Δικαίου είτε απευθείας (εάν είναι 
Συμμετέχοντες στην ΕΒ), είτε μέσω λογαριασμού μετοχών σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί ως 
αποθετήριο το οποίο είναι Συμμετέχοντας στην ΕΒ.  

Οι κάτοχοι των CDIs θα μπορούν να ασκούν τα δικαιώματα τους που συνδέονται με τα CDIs μόνο όταν δώσουν 
εντολή στο Αποθετήριο CREST να ασκήσει αυτά τα δικαιώματα εκ μέρους τους σύμφωνα με το CRESTInternational 
Manual. Το Αποθετήριο CREST και ο Εντολοδόχος CREST (CIN (Belgium) Limited) με τη σειρά του θα 
κοινοποιήσουν αυτές τις οδηγίες στην Τράπεζα Euroclear σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες του 
συστήματος Euroclear. Ως αποτέλεσμα, η διαδικασία άσκησης δικαιωμάτων (συμπεριλαμβανομένου του 
δικαιώματος ψήφου σε γενικές συνελεύσεις και του δικαιώματος εγγραφής για νέες Μετοχές σε προτιμησιακή βάση) 
θα απαιτεί περισσότερο χρόνο για τους κατόχους CDIs, από ό,τι για τους κατόχους μετοχών σε τιτλοποιημένη (ήτοι 
έντυπη) μορφή ή για τους κατόχους Δικαιωμάτων Βελγικού Δικαίου. Κατά συνέπεια, σε σχέση με οποιαδήποτε 
εταιρική πράξη που απαιτεί εντολή ή άλλη καταχώρηση από ένα μέλος του CREST πριν από μια καθορισμένη 
προθεσμία, αναμένεται ότι το Αποθετήριο CREST θα ορίσει προθεσμία για τη λήψη εντολών από όλους τους 
κατόχους CDIs, η οποία θα είναι πριν από την προθεσμία που καθόρισε η Τράπεζα Euroclear και/ή την προθεσμία 
που ορίζει ο εκδότης. Ως αποτέλεσμα, στους κατόχους CDIs δυνατόν να παραχωρούνται μικρότερες περίοδοι για 
την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων που φέρουν τα CDIs από τους Μετόχους που κατέχουν τις Μετοχές τους σε 
τιτλοποιημένη (ήτοι έντυπη) μορφή ή τους Συμμετέχοντες στην EB.  

Ο τρόπος (στην περίπτωση που ο κάτοχος δεν κατέχει επί του παρόντος Μετοχές μέσω θεματοφύλακα ή 
εντολοδόχου) και η χρονική περίοδος εντός της οποίας οποιαδήποτε δικαιώματα ψήφου μπορούν να ασκηθούν 
από τους κατόχους CDIs, αναμένεται να διαφέρει από τις διευθετήσεις που εφαρμόζονται επί του παρόντος σχετικά 
με τις μετοχές που κατέχονται άμεσα στο Σύστημα CREST πριν από τη Μετάβαση ή μέσω απευθείας κατοχής των 
Δικαιωμάτων Βελγικού Δικαίου στο Σύστημα Euroclear, μετά τη Μετάβαση. Η Τράπεζα Euroclear ενδέχεται να μην 
παρέχει επιβεβαιώσεις ψηφοφορίας σε Συμμετέχοντες στην EB ή σε υποκείμενους κατόχους CDIs.  

(α) Δικαιώματα ψήφου 

Η EUI έχει προβεί σε διευθετήσεις, ώστε οι οδηγίες ψηφοφορίας σχετικά με Μετοχές, να λαμβάνονται μέσω τρίτου 
παρόχου υπηρεσιών, επί του παρόντος της Broadridge. Κάθε μέλος του CREST που κατέχει CDIs, θα ειδοποιείται 
για τη διεξαγωγή ψηφοφορίας μέσω της Broadridge, πριν την προθεσμία ψηφοφορίας της Broadridge, μετά από 
τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης από την Τράπεζα Euroclear.  

Η ειδοποίηση θα διατίθεται σε όλα τα μέλη του CREST (σε εκείνα που είτε έχουν, είτε λαμβάνουν θέση σε αυτό το 
CDI) εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη λήψη ολοκληρωμένων πληροφοριών από την Broadridge. Η σχετική 
ημερομηνία αρχείου για την ψηφοφορία θα καθοριστεί από την Εταιρεία και θα εφαρμόζεται ευρύτερα σε όλη την 
αγορά. 

Τα μέλη του CREST θα έχουν το δικαίωμα να συμπληρώνουν και να υποβάλλουν έγγραφο διορισμού 
πληρεξούσιου αντιπροσώπου (συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών ψηφοφορίας) ηλεκτρονικά μέσω της 
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Broadridge. Οι ίδιες επιλογές ψήφου που είναι διαθέσιμες για τις Μετοχές που κατέχονται μέσω του Συστήματος 
Euroclear, μέσω Δικαιωμάτων Βελγικού Δικαίου, θα είναι διαθέσιμες στους κατόχους των CDIs (δηλαδή 
ηλεκτρονικές ψήφοι μέσω διορισμού του Προέδρου της συνέλευσης ως πληρεξούσιου αντιπροσώπου ή μέσω 
διορισμού τρίτου ως πληρεξούσιου αντιπροσώπου, ώστε να παρευρεθεί και να ψηφίσει στη συνέλευση). 

Η Broadridge θα επεξεργαστεί και θα παράσχει τις οδηγίες ψηφοφορίας που θα λάβει μέσω πληρεξουσίου 
αντιπροσώπου που από τα μέλη του CREST μέχρι την προθεσμία της ψηφοφορίας της Broadridge στην Τράπεζα 
Euroclear, μέχρι την προθεσμία της Τράπεζας Euroclear για τη λήψη οδηγιών ψηφοφορίας και των συμφωνημένων 
απαιτήσεων της αγοράς. Οι οδηγίες ψηφοφορίας δεν μπορούν να αλλάξουν μετά την προθεσμία της ψηφοφορίας 
της Broadridge. 

Δεν υπάρχει δυνατότητα για τους Κατόχους CDIs να διορίσουν έναν εταιρικό αντιπρόσωπο, αν και θα έχουν το 
δικαίωμα να διορίσουν οποιονδήποτε τρίτο για να παρευρεθεί και να ψηφίσει σε μια γενική συνέλευση της Εταιρείας 
χρησιμοποιώντας τις οδηγίες διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου. 

Οι κάτοχοι CDIs που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τα δικαιώματα ψήφου τους, που σχετίζονται με τις Μετοχές, 
που αντιπροσωπεύονται από τα CDIs τους, προσωπικά υπό την ιδιότητά τους ως μέλη της Εταιρείας (και όχι ως 
πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι), με τη συμμετοχή τους σε γενική συνέλευση της Εταιρείας, θα πρέπει να λάβουν 
μέτρα ούτως ώστε οι Μετοχές τους να αποσυρθούν από το Σύστημα CREST και από το Σύστημα Euroclear με τον 
τρόπο που περιγράφεται πιο πάνω και στην παράγραφο 4 του παρόντος Μέρους 6, ούτως ώστε αυτές οι Μετοχές 
να καταγράφονται στο Μητρώο Μελών της Εταιρείας, όπως κατέχονται από αυτόν τον κάτοχο σε εύθετο χρόνο για 
την Ημερομηνία Αρχείου της σχετικής γενικής συνέλευσης. Με τον τρόπο αυτό, υπό την επιφύλαξη και σύμφωνα 
με το Καταστατικό της Εταιρείας, θα έχουν το δικαίωμα να παραστούν και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή να 
διορίσουν έναν εταιρικό αντιπρόσωπο στη σχετική γενική συνέλευση.  

Επιβεβαιώσεις ψηφοφορίας ενδέχεται να μην παρέχονται από την Τράπεζα Euroclear σε Συμμετέχοντες στην EB 
ή σε υποκείμενους Κατόχους CDIs.  

(β)  Μερίσματα  

Το δικαίωμα των μελών του CREST που κατέχουν CDIs σε μέρισμα θα βασίζεται στις συμμετοχές τους στο 
Σύστημα CREST κατά τη σχετική Ημερομηνία Αρχείου. To CREST αφού λάβει τα κεφάλαια και τα συμφωνήσει 
επιτυχώς, θα πιστώνει τα μέλη του CREST με ανάλογο ποσό βάση της συμμετοχής τους κατά τη σχετική 
Ημερομηνία Αρχείου. 

Η EUI ζήτησε τη συγκατάθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ώστε να συνεχίσει να συνεχίσει να παρέχει 
εκκαθάριση σε ευρώ μετά τις 29 Μαρτίου 2021. Λόγω του ότι δεν αναμενόταν να ληφθεί αυτή η συγκατάθεση, η 
EUI, στις 2 Δεκεμβρίου 2020, ανακοίνωσε ότι υπό τις παρούσες διευθετήσεις, από τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021, 
δεν θα είναι σε θέση να συνεχίσει να παρέχει διακανονισμό σε ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν εξασφαλιστούν 
εναλλακτικές διευθετήσεις εκ των προτέρων, η τελευταία ημερομηνία διακανονισμού σε ευρώ στο CREST θα είναι 
η Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2021 και ακολούθως όλες οι συναλλαγές που θα γίνονται στο Χρηματιστήριο του 
Λονδίνου, θα διακανονίζονται σε στερλίνες ή δολάρια Αμερικής μόνο. Ως εκ τούτου αυτό θα μπορούσε να 
επηρεάσει του κατόχους CDIs, οι οποίοι επιθυμούν να λαμβάνουν μερίσματα σε ευρώ.  

(γ)  Άλλες Εταιρικές Πράξεις 

Η EUI θα ειδοποιήσει τα μέλη του CREST για εταιρικές πράξεις μέσω ειδοποίησης, μέσω του συστήματος CREST 
το συντομότερο δυνατόν μετά τη λήψη της ολοκληρωμένης ειδοποίησης εταιρικής πράξης από την Τράπεζα 
Euroclear (συνήθως λίγο μετά την ανακοίνωση της εταιρικής πράξης από τον εκδότη).  

Η ειδοποίηση θα ενημερώνει το μέλος του CREST για τις προθεσμίες που εφαρμόζονται για τη λήψη εταιρικής 
πράξης (προθεσμία του CREST για τη λήψη οδηγιών, Ημερομηνία Αρχείου για συμμετοχή στη λήψη εταιρικής 
πράξης, ημερομηνία ψηφοφορίας κ.λπ.) καθώς και για τυχόν ενέργειες που πρέπει να λάβει το μέλος του CREST 
(δηλαδή αν είναι υποχρεωτική, προαιρετική, αν υπάρχει μια προκαθορισμένη ενέργεια ή όχι). Η προθεσμία του 
CREST για τη λήψη οδηγιών και/ή επιλογών σχετικά με εταιρικές πράξεις αναμένεται να είναι προγενέστερη από 
την προθεσμία της Τράπεζας Euroclear, καθότι το CREST θα πρέπει να διασφαλίσει ότι θα στείλει τις οδηγίες του 
στην Τράπεζα Euroclear, εντός της προθεσμίας της Τράπεζας Euroclear. 

Μόλις το CREST λάβει τις οδηγίες εταιρικής πράξης από τους κατόχους των CDIs μέχρι την προθεσμία του CREST, 
το CREST θα στείλει τις οδηγίες στην Τράπεζα Euroclear η οποία με τη σειρά της θα συμπεριλάβει αυτές τις οδηγίες 
στις συγκεντρωτικές οδηγίες που η Τράπεζα Euroclear θα αποστείλει στον εκδότη και/ή στους αντιπροσώπους 
του.  

Εάν προχωρήσει η εταιρική πράξη, ο εκδότης και/ή οι αντιπρόσωποί του, με τη σειρά τους, θα πιστώσουν τα 
σχετικά κεφάλαια στην Τράπεζα Euroclear και, μόλις η Τράπεζα Euroclear λάβει τα κεφάλαια θα πιστώσει τους 
δικαιούχους Συμμετέχοντες στην EB (συμπεριλαμβανομένων, όσον αφορά τα συμφέροντα σε Μετοχές που κατέχει 
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ο Εντολοδόχος του CREST μέσω CDIs, υπό την ιδιότητά του ως Συμμετέχοντας στην EB) με τα αντίστοιχα 
δικαιώματα τους.  

Με τη λήψη των σχετικών εσόδων, το CREST θα πιστώσει τους λογαριασμούς των μελών του CREST με το 
δικαίωμά τους βάσει είτε των επιλογών τους ή των συμμετοχών τους σε CDIs κατά τη σχετική ημερομηνία αρχείου 

Τα νομικά μέσα που έχουν τα μέλη του CREST σχετικά με οποιεσδήποτε εταιρικές πράξεις καθορίζονται από τη 
σύμβαση που συνάφθηκε με την EUI σύμφωνα με το Αγγλικό δίκαιο. 

Δεδομένου ότι η Τράπεζα Euroclear δεν θα πιστώσει κλάσματα τίτλων, τα μέλη του CREST δεν θα πιστωθούν με 
κλασματικά δικαιώματα. 

4. Ανάληψη μετοχών που εκπροσωπούνται από CDIs από το Σύστημα CREST και/ή από το Σύστημα 
Euroclear 

Οι κάτοχοι των CDIs, κατ’ επιλογή τους, θα έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν τις υποκείμενες Μετοχές στις οποίες 
έχουν δικαίωμα λόγω της κατοχής CDIs από το Σύστημα CREST και το Σύστημα Euroclear και να κατέχουν τις 
Μετοχές αυτές σε τιτλοποιημένη (ήτοι έντυπη) μορφή ακολουθώντας τις διαδικασίες που ορίζονται στο Άρθρο 6 - 
Ανάληψη Κατατεθειμένης Περιουσίας σε περίπτωση μεταφοράς και συναφή θέματα του Κεφαλαίου 8 του Global 
Deed Poll του International Manual του CREST.  

Συνοπτικά, για την ανάληψη Μετοχών που κατέχονται μέσω του συστήματος CREST μέσω CDIs, ο κάτοχος των 
CDI θα πρέπει να υποβάλει μια εντολή με την οποία να ζητά ακύρωση των CDI στο Σύστημα CREST και τη λήψη 
των σχετικών Δικαιωμάτων Βελγικού Δικαίου σε λογαριασμό μετοχών με χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που ενεργεί 
ως αποθετήριο που συμμετέχει στο Σύστημα Euroclear (δηλ. Συμμετέχοντας στην EB). Αυτό θα περιλαμβάνει την 
εισαγωγή μιας εντολής διασυνοριακής παράδοσης υπέρ του σχετικού Συμμετέχοντα στην ΕΒ, ο οποίος θα πρέπει 
ξεχωριστά να εισάγει μια αντίστοιχη εντολή διασυνοριακής παραλαβής ώστε να διασφαλίσει τη λήψη των 
Δικαιωμάτων Βελγικού Δικαίου. Αναμένεται ότι η διαδικασία ανάληψης των CDI και η λήψη των Δικαιωμάτων 
Βελγικού Δικαίου στο Σύστημα Euroclear μπορεί να ολοκληρωθεί εντός μίας εργάσιμης ημέρας. 

Πρόσωπα που έχουν συμφέροντα σε Μετοχές μέσω CDIs που δεν είναι τα ίδια μέλη του CREST θα πρέπει να 
επικοινωνήσουν με τον χρηματιστή ή με άλλο θεματοφύλακα με τον οποίο έχουν προβεί σε διευθετήσεις σχετικά 
με την κατοχή των CDIs, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα που περιγράφονται πιο πάνω λαμβάνονται εκ 
μέρους τους. Οι κάτοχοι CDIs που είναι μέλη του CREST θα πρέπει οι ίδιοι να διευθετήσουν ώστε να δώσουν τις 
απαραίτητες οδηγίες σύμφωνα με το International Manual CREST. 

Μετά την ολοκλήρωση των πιο πάνω βημάτων, εάν ο πρώην Κάτοχος CDI επιθυμεί να αποσύρει τις υποκείμενες 
Μετοχές από το Σύστημα Euroclear και να τις κατέχει σε τιτλοποιημένη (ήτοι έντυπη) μορφή, θα πρέπει να 
ακολουθήσει τη διαδικασία που περιγράφεται λεπτομερώς στο Άρθρο 4.2.3.2. “Mark-downs” της Περιγραφής 
Υπηρεσιών της ΕΒ.  

Συνοπτικά, για να αποσύρει Μετοχές από το Σύστημα Euroclear, ο σχετικός Συμμετέχοντας στην ΕΒ θα πρέπει να 
εκδώσει εντολή “mark-down” (ανάληψης) στην Τράπεζα Euroclear καθώς και λεπτομέρειες της οντότητας στο 
όνομα της οποίας θα πρέπει να καταχωρηθούν οι Μετοχές που έχουν αποσυρθεί. Με την επιφύλαξη επικύρωσης, 
η εντολή αυτή και τα σχετικά στοιχεία θα κοινοποιηθούν από την Τράπεζα Euroclear στον Τηρητή Μητρώου. Μόλις 
ληφθούν οι εντολές και τα στοιχεία εγγραφής, ο Τηρητής Μητρώου θα προβεί σε μεταβίβαση της σχετικής 
συμμετοχής από τους εντολοδόχους της Euroclear στον καθορισμένο εκδοχέα, το όνομα του οποίου θα εισαχθεί 
στο Μητρώο Μελών της Εταιρείας ως κάτοχος των Μετοχών που αποσύρθηκαν). Η προθεσμία για οποιαδήποτε 
τέτοια ανάληψη τίτλων από το Σύστημα Euroclear, αναμένεται να είναι εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας ούτως 
ώστε ο κάτοχος της σχετικής Μετοχής να εγγραφεί στο Μητρώο Μελών της Εταιρείας εντός μίας εργάσιμης ημέρας 
από τη λήψη έγκυρου αιτήματος ανάληψης και των απαραίτητων υποστηρικτικών στοιχείων. Μπορεί να χρειαστούν 
μέχρι και δέκα (10) εργάσιμες ημέρες ώστε ο εκδοχέας να λάβει το σχετικό πιστοποιητικό μετοχής, ωστόσο, η 
εγγραφή στο Μητρώο Μελών αποτελεί εκ πρώτης όψεως απόδειξη συμμετοχής σύμφωνα με την Ιρλανδική 
νομοθεσία.  

Τα πρόσωπα των οποίων τα συμφέροντα στις Μετοχές κατέχονται μέσω των Συμμετεχόντων στην ΕΒ (ή άλλων 
εντολοδόχων) εκ μέρους τους, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον χρηματιστή τους ή άλλο θεματοφύλακα για να 
διασφαλίσουν ότι τα βήματα που περιγράφονται πιο πάνω θα ληφθούν εκ μέρους τους από τον σχετικό 
Συμμετέχοντα στην ΕΒ.  

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να διατηρήσουν τις Μετοχές τους σε τιτλοποιημένη μορφή μετά τη Μετάβαση 
ενημερώνονται ότι, όπως περιγράφεται πιο λεπτομερώς στην παράγραφο 8 του Μέρους 3 της Εγκυκλίου αυτής, η 
ικανότητά τους να το πράξουν μετά την 1η Ιανουαρίου 2023 (για νέες εκδώσεις Μετοχών) και την 1η Ιανουαρίου 
2025 (για όλες τις εκδομένες Μετοχές) θα υπόκεινται στο μοντέλο αποϋλοποίησης που υιοθετήθηκε προκειμένου 
να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του Άρθρου 3(1) του CDSR. 
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5. Ακύρωση CDI για τη λήψη υποκείμενων Δικαιωμάτων Βελγικού Δικαίου ή υποκείμενων Μετοχών 

Οι κάτοχοι CDIs, κατ’ επιλογή τους, θα μπορούν να πραγματοποιήσουν την ακύρωση των CDI τους στο Σύστημα 
CREST και να λάβουν τα Δικαιώματα Βελγικού Δικαίου που δικαιούνται σε λογαριασμό μετοχών σε 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που ενεργεί ως αποθετήριο που είναι Συμμετέχοντας στην ΕΒ και εγγεγραμμένος ως 
κάτοχος των υποκείμενων Μετοχών, μεριμνώντας ώστε ο Συμμετέχοντας της ΕΒ να λάβει τα απαραίτητα μέτρα 
για την πραγματοποίηση της μεταβίβασης των σχετικών Μετοχών από την Euroclear Nominees. Προβλέπεται ότι 
η παραλαβή των Δικαιωμάτων Βελγικού Δικαίου για την ακύρωση των CDI μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός της 
ίδιας εργάσιμης ημέρας και ότι η εγγραφή στο Μητρώο Μελών ως κάτοχος των υποκείμενων Μετοχών μπορεί να 
πραγματοποιηθεί εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας. Μπορεί να χρειαστούν μέχρι και δέκα (10) εργάσιμες ημέρες 
ώστε ο εκδοχέας να λάβει το σχετικό πιστοποιητικό μετοχής, ωστόσο η εγγραφή στο Μητρώο Μελών αποτελεί εκ 
πρώτης όψεως απόδειξη συμμετοχής σύμφωνα με την Ιρλανδική νομοθεσία. Ορισμένα τέλη μεταφοράς θα είναι 
γενικά πληρωτέα από τον κάτοχο των CDIs που πραγματοποιεί μια τέτοια μεταφορά. 

. 
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ΜΕΡΟΣ 7  

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 

1. Φορολογικές εκτιμήσεις όσον αφορά την Κύπρο  

Η Μετάβαση δεν αναμένεται ότι θα συνεπάγεται τέλος χαρτοσήμου. 

Ο Κυπριακός περί Χαρτοσήμου Νόμος περιλαμβάνει εξαίρεση σε σχέση με έγγραφα που σχετίζονται με τη 
μεταφορά κινητών αξιών που είναι εισηγμένα σε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο, υπό την προϋπόθεση ότι το 
χρηματιστήριο πιστοποιεί τη συναλλαγή. Από αυτή την άποψη η Μετάβαση / μεταβίβαση των Μετοχών αναμένεται 
ότι θα συνεπάγεται τέλος χαρτοσήμου στην Κύπρο υπό την προϋπόθεση ότι τόσο το LSE όσο και το Χρηματιστήριο 
Αξιών Κύπρου θα πιστοποιήσουν / θα εγκρίνουν τη συναλλαγή. 

ΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ 
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ. ΚΑΘΕ ΜΕΤΟΧΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ ΤΟΝ ΔΙΚΟ 
ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΝ ΛΟΓΟ ΚΑΤΟΧΟ.  

2. Φορολογικές εκτιμήσεις όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο  

Τα σχόλια που αναφέρονται πιο κάτω είναι γενικής φύσης και βασίζονται στον ισχύοντα φορολογικό νόμο του 
Ηνωμένου Βασιλείου και στη δημοσιευμένη πρακτική του Her Majesty’s Revenue και Customs (“HMRC”) η οποία 
δυνατόν να μην είναι δεσμευτική για το HMRC κατά την ημερομηνία αυτού του εγγράφου, (και τα δύο υπόκεινται 
σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή, πιθανώς με αναδρομική ισχύ) και δεν έχουν σκοπό να είναι εξαντλητικά. 

Η ακόλουθη περίληψη δεν αποτελεί φορολογική συμβουλή και προορίζεται μόνο ως γενικός οδηγός. Αφορά μόνο 
ορισμένες περιορισμένες πτυχές της φορολογικής θέσης των Μετόχων που είναι κάτοικοι του Ηνωμένου Βασιλείου 
(και, στην περίπτωση ατόμων, που διαμένουν) στο Ηνωμένο Βασίλειο για φορολογικούς σκοπούς του Ηνωμένου 
Βασιλείου και οι οποίοι θα είναι τελικοί πραγματικοί δικαιούχοι των Μετοχών Μετάβασης και των CDIs τους και οι 
οποίοι δεν έλαβαν ή παραχώρησαν δανεισμό για τις Μετοχές τους (“οι Μέτοχοι του ΗΒ”). Δυνατόν να μην 
εφαρμόζεται σε ορισμένους Μετόχους του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως πρόσωπα που χρηματομεσίτες, 
χρηματιστές, χρηματιστές κινητών αξιών, μεσάζοντες, ασφαλιστικές εταιρίες και οργανισμοί συλλογικών 
επενδύσεων, Μέτοχοι που έχουν (ή θεωρείται ότι έχουν) αποκτήσει τις Μετοχές Μετάβασης τους λόγω αξιώματος 
ή εργασίας ή οι οποίοι είναι αξιωματούχοι ή υπάλληλοι ή άτομα που είναι Μέτοχοι οι οποίοι κατέχουν το 10% ή 
μεγαλύτερο ποσοστό του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (συμπεριλαμβανομένων, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, Μετοχών που συνίστανται σε καταπίστευμα (settlement) του οποίου ο μέτοχος είναι ιδρυτής (settlor) 
και Μετοχών που κατέχονται από συνδεδεμένο πρόσωπο) ως Μετοχές που μεταβιβάζονται από ένα Μέτοχο 
σύμφωνα με συμφωνία επαναγοράς ή δανεισμού Μετοχών (repurchase ή stock lending arrangement)). Τα 
πρόσωπα αυτά δυνατόν να υπόκεινται σε ειδικούς κανόνες. 

Οι Μέτοχοι θα πρέπει να συμβουλεύονται τους δικούς τους φορολογικούς συμβούλους σχετικά με τις φορολογικές 
συνέπειες του Ηνωμένου Βασιλείου (και τις φορολογικές συνέπειες σύμφωνα με τη νομοθεσία άλλων σχετικών 
δικαιοδοσιών), οι οποίες δυνατόν να προκύψουν ως αποτέλεσμα της Μετάβασης Μετόχων και της απόκτησης, 
ιδιοκτησίας και διάθεσης Μετοχών μελλοντικά. 

 (α) Μετάβαση 

Οι Μέτοχοι του Ηνωμένου Βασιλείου δεν αναμένεται να υπόκεινται στον φόρο κεφαλαιουχικών κερδών του 
Ηνωμένου Βασιλείου ή στον εταιρικό φόρο επί των κερδών που υπόκεινται σε χρέωση ως αποτέλεσμα της 
Μετάβασης, είτε στη βάση ότι η Μετάβαση δεν θα προκαλέσει (ούτε θα θεωρείται ότι αποτελεί αύξηση) τη διάθεση 
Μετοχών, είτε στη βάση ότι σύμφωνα με τους κανόνες αναγνώρισης κινητών αξιών, οποιαδήποτε διάθεση θα 
πρέπει να θεωρείται ότι αποτελεί συμφέρον στις Μετοχές που αποκτήθηκαν κατά τη Μετάβαση (είτε κατέχονται ως 
CDIs είτε ως Δικαιώματα Βελγικού Δικαίου από έναν Συμμετέχοντα στην ΕΒ ή μέσω ενός μεσίτη ή άλλου 
εντολοδόχου που είναι Συμμετέχοντας της ΕΒ) και συνεπώς χωρίς κέρδος και καμία απώλεια. Συνεπώς, δεν 
αναμένεται να υπάρξει επίδραση στη βάση κόστους που θα ληφθεί υπόψη από τους Μετόχους του Ηνωμένου 
Βασιλείου κατά τον υπολογισμό του κέρδους από οποιεσδήποτε μεταγενέστερες διαθέσεις.  

Δεν αναμένεται να καταβληθεί φόρος χαρτοσήμου ή αποθεματικός φόρος χαρτοσήμου (stamp duty or stamp duty 
reserve tax (“SDRT”)) για τη Μετάβαση. 

Μετά τη Μετάβαση, ένας πραγματικός δικαιούχος των CDIs αναφορικά με τις Μετοχές αναμένεται να θεωρηθεί για 
φορολογικούς σκοπούς στο ΗΒ ως ο πραγματικός δικαιούχος του αντίστοιχου αριθμού Μετοχών που κατέχονται 
μέσω του Συστήματος Euroclear προς όφελος του Αποθετηρίου CREST. 

 (β) Ακύρωση CDIs για υποκείμενα Δικαιώματα Βελγικού Δικαίου ή για υποκείμενες Μετοχές 
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Μετά τη Μετάβαση, σε περίπτωση που Μέτοχος του Ηνωμένου Βασιλείου με CDIs επιλέξει την ακύρωση των CDIs 
αυτών στο Σύστημα CREST και λάβει υποκείμενες Μετοχές (υπό μορφή Δικαιωμάτων Βελγικού Δικαίου όπως 
περιγράφεται στην παράγραφο 5 του Μέρους 6 της Εγκυκλίου αυτής): (i) Ο Μέτοχος του Ηνωμένου Βασιλείου δεν 
υπόκεται σε φόρο κεφαλαιουχικών κερδών ή εταιρικό φόρο σε απαιτητά κέρδη του Ηνωμένου Βασιλείου που 
προκύπτουν από την ακύρωης (ii) το βασικό κόστος για τις Μετοχές αναμένεται να είναι το ίδιο με το βασικό κόστος 
στα CDIs (iii) Δεν αναμένεται ότι θα απαιτηθεί να καταβληθεί φόρος χαρτοσήμου ή SDRT στο Ηνωμένο Βασίλειο 
για την ακύρωση. 

Οι κατευθηντήριες γραμμές από το HMRC προνοούν ότι η ακύρωση των CDIs αποτελείι διάθεσή τους για σκοπούς 
φόρου κεφαλαιουχικών κερδών ή εταιρικού φόρου σε απαιτητά κέρδη του Ηνωμένου Βασιλείου και ότι οι σύνηθες 
κανόνες υπολογισμού θα εφαρμόζονται. Επειδή όμως δεν αναμένεται να προκύψει άλλο αντίτιμο (πέραν την 
είσπραξη των ίδιων των Μετοχών) για Μέτοχο του Ηνωμένου Βασιλείου από την διάθεση των CDIs, δεν αναμένεται 
να προκύψουν απαιτητά κέρδη. 

Αν Μέτοχος του Ηνωμένου Βασιλείου με Δικαιώματα Βελγικού Δικαίου σε σχέση με Μετοχές προβεί στη συνέχεια 
σε ενέργειες (είτε αμέσως μετά την ακύρωση των CDIs του συγκεκριμένου Μετόχου του Ηνωμένου Βασιλείου είτε 
αργότερα) για να εγγραφεί απευθείας ως κάτοχος των Μετοχών (όπως περιγράφεται στην παράγραφο 5 του 
Μέρους 6 της Εγκυκλίου αυτής), τέτοιες ενέργειες δεν αναμένονται να οδηγήσουν σε φορολογικές επιπτώσεις στο 
Ηνωμένο Βασίλειο για τον Μέτοχο του Ηνωμένου Βασιλείου. 

(γ) Φορολόγηση Κεφαλαιουχικών Κερδών 

Η διάθεση ή η θεωρούμενη διάθεση Μετοχών (συμπεριλαμβανομένων των CDIs και των Μετοχών που 
εκπροσωπούνται από αυτά) από ένα Μέτοχο του Ηνωμένου Βασιλείου μπορεί, με την επιφύλαξη των ιδιαίτερων 
συνθηκών των Μετόχων του Ηνωμένου Βασιλείου και με την επιφύλαξη οποιασδήποτε διαθέσιμης εξαίρεσης ή 
απαλλαγής, να οδηγήσει σε επιβάρυνση (ή επιτρεπόμενη ζημία)) για τους σκοπούς της φορολόγησης των κερδών 
που φορολογούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Άτομα τα οποία είναι προσωρινά μη κάτοικοι του Ηνωμένου Βασιλείου μπορούν, υπό ορισμένες συνθήκες, να 
υπόκεινται σε φόρο κεφαλαιουχικών κερδών αναφορικά με τα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάθεση 
Μετοχών κατά τη διάρκεια της περιόδου που δεν είναι κάτοικοι του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Ένας Μέτοχος που δεν είναι κάτοικος του Ηνωμένου Βασιλείου για φορολογικούς σκοπούς δεν θα υπόκειται γενικά 
στη φορολογία του Ηνωμένου Βασιλείου για τους σκοπούς της φορολόγησης των κερδών σχετικά με τη διάθεση ή 
θεωρούμενη διάθεση Μετοχών (συμπεριλαμβανομένων των CDIs και των Μετοχών που εκπροσωπούνται από 
αυτά) εκτός εάν διεξάγουν εργασίες, επάγγελμα ή απασχόληση στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω παραρτήματος ή 
πρακτορείου (ή, στην περίπτωση εταιρικού μετόχου μέσω μόνιμης εγκατάστασης) σε σχέση με το οποίο 
χρησιμοποιούνται, κατέχονται ή αποκτώνται οι Μετοχές (συμπεριλαμβανομένων των CDIs και των Μετοχών που 
εκπροσωπούνται από αυτά). 

Άτομα 

Για τους Μετόχους του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι άτομα και υπόκεινται σε φόρο κεφαλαιουχικών κερδών, 
υπάρχει ετήσια απαλλαγή ούτως ώστε ο φόρος κεφαλαιουχικών κερδών να χρεώνεται μόνο για κέρδη που 
προκύπτουν από όλες τις πηγές κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους που υπερβαίνουν το ποσό αυτό. Η ετήσια 
απαλλαγή είναι £12.300 για ιδιώτες για το φορολογικό έτος 2020-2021. Ο φόρος κεφαλαιουχικών κερδών που 
χρεώνεται θα φέρει συντελεστή 10% (για τους φορολογούμενους που φορολογούνται με τον βασικό συντελεστή) 
και 20% (για τους φορολογούμενους με υψηλότερο και επιπρόσθετο συντελεστή) κατά τη διάρκεια της φορολογικής 
περιόδου 2020-2021. 

Εταιρικοί Μέτοχοι 

Οι Μέτοχοι που υπόκεινται στη χρέωση εταιρικού φόρου στο Ηνωμένο Βασίλειο για κέρδη που φορολογούνται θα 
υπόκεινται σε εταιρικό φόρο του Ηνωμένου Βασιλείου (επί του παρόντος 19% για εταιρίες που καταβάλλουν τον 
κύριο συντελεστή του εταιρικού φόρου του Ηνωμένου Βασιλείου), αλλά δυνατόν να είναι διαθέσιμες απαλλαγές για 
τη μείωση του ποσού του φορολογούμενου κέρδους που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάθεση των Μετοχών 
(συμπεριλαμβανομένων των CDIs και των Μετοχών που εκπροσωπούνται από αυτά). 

 (δ)  Φορολόγηση μερισμάτων  

Άτομα 

Από τις 6 Απριλίου 2020, διατίθεται ετήσια φοροαπαλλαγή για μέρισμα αξίας £2,000 είναι διαθέσιμο για ιδιώτες. 
Το εισόδημα από μερίσματα που υπερβαίνει το επίδομα μερίσματος θα φορολογείται με 7,5% για έναν Μέτοχο του 
Ηνωμένου Βασιλείου που υπόκειται σε φόρο εισοδήματος με τον βασικό συντελεστή, 32,5% για έναν ιδιώτη Μέτοχο 
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του Ηνωμένου Βασιλείου που υπόκειται σε φόρο εισοδήματος με τον υψηλότερο συντελεστή και 38,1% για έναν 
ιδιώτη Μέτοχο του Ηνωμένου Βασιλείου που υπόκειται σε φόρο εισοδήματος με επιπρόσθετο συντελεστή. 

Τα έσοδα από μερίσματα που βρίσκονται εντός της αποζημίωσης μερίσματος υπολογίζονται στα βασικά ή 
υψηλότερα όρια επιτοκίου ενός ατόμου και επομένως θα επηρεάσουν τον φορολογικό συντελεστή που οφείλεται 
για οποιοδήποτε εισόδημα από μερίσματα που υπερβαίνει την ετήσια φοροαπαλλαγή μερισμάτων. Κατά τον 
υπολογισμό της φορολογίας οποιουδήποτε εισοδήματος από μερίσματα που υπερβαίνει τις £ 2.000, οι 
αποταμιεύσεις και τα έσοδα από μερίσματα αντιμετωπίζονται ως το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος ενός 
ατόμου. Όταν ένα άτομο έχει αποταμιεύσεις όσο και εισόδημα από μερίσματα, το εισόδημα από μερίσματα 
αντιμετωπίζονται ως το μεγαλύτερο μέρος. 

Εταιρικοί Μέτοχοι 

Οι Μέτοχοι του Ηνωμένου Βασιλείου που υπόκεινται στον εταιρικό φόρο του Ηνωμένου Βασιλείου υπόκεινται σε 
εταιρικό φόρο του Ηνωμένου Βασιλείου για μερίσματα που καταβάλλει η BOCH, εκτός εάν (υπόκεινται σε ειδικούς 
κανόνες για τους εν λόγω μετόχους του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι "μικρές" εταιρίες) τα μερίσματα εμπίπτουν 
σε μια απαλλασσόμενη κατηγορία και ορισμένα πληρούνται άλλες προϋποθέσεις. Η θέση κάθε Μετόχου του 
Ηνωμένου Βασιλείου θα εξαρτάται από τις δικές του ατομικές περιστάσεις, αν και κανονικά αναμένεται ότι τα 
μερίσματα που καταβάλλει η BOCH θα εμπίπτουν σε μια απαλλασσόμενη κατηγορία. Συνιστάται στους μετόχους 
να ζητήσουν συγκεκριμένες φορολογικές συμβουλές σχετικά με αυτό κατά τη συμπλήρωση των φορολογικών 
δηλώσεων εταιρειών στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

 (ε)  Φόρος χαρτοσήμου και φόρος αποθεματικού χαρτοσήμου  

Δεν θα καταβάλλεται τέλος χαρτοσήμου στο Ηνωμένο Βασίλειο για μεταβίβαση Μετοχών σε μη έντυπη μορφή για 
τις οποίες δεν χρησιμοποιείται γραπτό μέσο μεταφοράς. 

Στην πράξη, το τέλος χαρτοσήμου του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα πρέπει γενικά να χρειάζεται να καταβάλλεται 
σε γραπτό έγγραφο μεταβίβασης Μετοχών, νοουμένου ότι το εν λόγω έγγραφο εκτελείται και κατέχεται εκτός του 
Ηνωμένου Βασιλείου και δεν σχετίζεται με οποιαδήποτε ιδιοκτησία που βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο ή με 
οποιαδήποτε άλλη θέμα ή πράγμα που έχει γίνει ή πρόκειται να γίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο (το οποίο μπορεί να 
περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, τη συμμετοχή τραπεζικών λογαριασμών στο Ηνωμένο Βασίλειο σε μηχανισμούς 
πληρωμών). 

Δεν θα προκύψει SDRT του Ηνωμένου Βασιλείου για οποιαδήποτε συμφωνία μεταβίβασης Μετοχών, νοουμένου 
ότι οι Μετοχές δεν θα είναι εγγεγραμμένες ανά πάσα στιγμή σε κανένα μητρώο της BOCH που διατηρείται στο 
Ηνωμένο Βασίλειο. 

Δεν θα προκύψει τέλος χαρτοσήμου στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη μεταφορά CDIs εντός του συστήματος CREST, 
με την προϋπόθεση ότι δεν χρησιμοποιείται γραπτό έγγραφο μεταβίβασης για την πραγματοποίηση της εν λόγω 
μεταβίβασης. 

Δεν θα προκύψει SDRT στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη μεταφορά CDIs στο Σύστημα CREST, νοουμένου ότι (i) οι 
Μετοχές που αντιπροσωπεύονται από τα CDIs είναι της ίδιας τάξης με τις Μετοχές της Εταιρίας που είναι 
εισηγμένες σε ένα “αναγνωρισμένο χρηματιστήριο” για φορολογικούς σκοπούς στο Ηνωμένο Βασίλειο, (ii) οι 
Μετοχές δεν είναι εγγεγραμμένες ανά πάσα στιγμή σε μητρώο που τηρείται στο Ηνωμένο Βασίλειο και (iii) η 
κεντρική διαχείριση και ο έλεγχος της Εταιρία (ως Εταιρία που δεν είναι εγκατεστημένη στο ΗΒ) παραμένει εκτός 
του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Μετοχές που περιλαμβάνονται στην επίσημη λίστα του Ηνωμένου Βασιλείου και είναι 
εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου θεωρούνται ως εισηγμένες 
σε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο για φορολογικούς σκοπούς στο ΗΒ. 

3. Φορολογικές εκτιμήσεις σε σχέση με τις ΗΠΑ 

 (α) Γενικά 

Ακολουθεί μια συζήτηση για τις σημαντικές συνέπειες του ομοσπονδιακού φόρου εισοδήματος των ΗΠΑ για τη 
Μετάβαση στους κατόχους των ΗΠΑ (όπως ορίζεται πιο κάτω) των Τίτλων που Συμμετέχουν που λαμβάνουν CDIs 
που αντιπροσωπεύουν Μετοχές σε αντάλλαγμα για τους Τίτλους που Συμμετέχουν καθώς και για τη μεταγενέστερη 
ιδιοκτησία και τη διάθεση Μετοχών ή CDIs που αντιπροσωπεύουν Μετοχές σε κατόχους ΗΠΑ (όπως ορίζεται πιο 
κάτω). Αυτή η συζήτηση: 

• υποθέτει ότι κατέχετε τους Τίτλους που Συμμετέχουν, Μετοχές ή CDIs που αντιπροσωπεύουν Μετοχές ως 
κεφαλαιουχικά περιουσιακά στοιχεία κατά την έννοια του Άρθρου 1221 του Κώδικα Εσωτερικών Εσόδων 
του 1986, όπως τροποποιήθηκε (ο “ Κώδικας “) (δηλαδή, για επενδυτικούς σκοπούς), 
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• βασίζεται στον Κώδικα, τους κανονισμούς του Υπουργείου Οικονομικών που εκδίδονται βάσει του Κώδικα 
(“Κανονισμοί Υπουργείου Οικονομικών”), τις δικαστικές αποφάσεις και τις δημοσιευμένες διοικητικές 
αποφάσεις, όπως αυτά εφαρμόζονται επί του παρόντος και υπόκεινται σε αλλαγές, πιθανώς με αναδρομική 
ισχύ (και δεν ζητήθηκε απόφαση σχετικά με την ιδιωτική επιστολή της Υπηρεσίας Εσωτερικού Εισοδήματος 
(“IRS”) σχετικά με οποιεσδήποτε ομοσπονδιακές φορολογικές συνέπειες των ΗΠΑ για τη Μετάβαση). 

• δεν καλύπτει (Α) ομοσπονδιακούς φόρους των ΗΠΑ εκτός από φόρους εισοδήματος, (Β) τον φόρο Medicare 
3,8%, (Γ) κρατικούς, τοπικούς φόρους ή φόρους εκτός των ΗΠΑ ή (Δ) απαιτήσεις φορολογικής αναφοράς, 
όπως εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση στη Μετάβαση, και 

• δεν ασχολείται με θέματα ομοσπονδιακού φόρου εισοδήματος των ΗΠΑ που εφαρμόζονται σε κατόχους 
ΗΠΑ που υπόκεινται σε ειδική μεταχείριση σύμφωνα με την ομοσπονδιακή νομοθεσία περί φορολογίας 
εισοδήματος των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, 
ενδιάμεσες οντότητες (όπως οντότητες που θεωρούνται ως συνεταιρισμοί για σκοπούς ομοσπονδιακού 
φόρου εισοδήματος των ΗΠΑ), ασφαλιστικές εταιρίες, μεσίτες-εμπόρους, αφορολόγητους οργανισμούς, 
εμπόρους σε κινητές αξίες ή νομίσματα, εμπόρους σε κινητές αξίες που επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν τη 
λογιστική μέθοδο market to market. πρόσωπα που κατέχουν Τίτλους που Συμμετέχουν, Μετοχές ή CDIs 
που αντιπροσωπεύουν Μετοχές ως μέρος ενός σκέλους, αντιστάθμισης, εποικοδομητικής πώλησης, 
συναλλαγής μετατροπής ή άλλης ολοκληρωμένης συναλλαγής για σκοπούς ομοσπονδιακού φόρου 
εισοδήματος των ΗΠΑ, ρυθμιζόμενες εταιρίες επενδύσεων, ορισμένοι απόδημοι των ΗΠΑ, Κάτοχοι των 
ΗΠΑ των οποίων το “λειτουργικό νόμισμα” δεν είναι το Δολάριο ΗΠΑ, πρόσωπα που υπόκεινται στον 
εναλλακτικό ελάχιστο φόρο, ή πρόσωπα που απέκτησαν τις Τίτλους που Συμμετέχουν, Μετοχές ή CDIs 
που αντιπροσωπεύουν Μετοχές μέσω της άσκησης ενός δικαιώματος προαίρεσης για την αγορά μετοχών 
ως υπάλληλοι ή με άλλο τρόπο για σκοπούς αποζημίωσης.  

Αυτή η συζήτηση δεν είναι δεσμευτική για το IRS, και το IRS δεν αποκλείεται από το να λάβει μια θέση η οποία 
είναι διαφορετική από ή αντίθεση με τις θέσεις που λαμβάνονται σε αυτή τη συζήτηση. 

Για τους σκοπούς αυτής της συζήτησης, είστε “κάτοχος των ΗΠΑ” εάν κατέχετε Τίτλους που Συμμετέχουν, Μετοχές 
ή CDIs που αντιπροσωπεύουν Μετοχές ως πραγματικός δικαιούχος και είστε: 

• ένα άτομο που είναι πολίτης ή κάτοικος των Ηνωμένων Πολιτειών για σκοπούς ομοσπονδιακού φόρου 
εισοδήματος των ΗΠΑ,  

• μια Εταιρία (ή άλλη οντότητα που φορολογείται ως Εταιρία για σκοπούς ομοσπονδιακού φόρου εισοδήματος 
των ΗΠΑ) που δημιουργήθηκε ή οργανώθηκε σύμφωνα με τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών ή 
σύμφωνα με οποιαδήποτε πολιτική υποδιαίρεση Ηνωμένων Πολιτειών.  

• μια περιουσία (estate) το εισόδημα της οποίας υπόκειται σε ομοσπονδιακό φόρο εισοδήματος, ανεξάρτητα 
από την πηγή του, ή 

• ένα καταπίστευμα το οποίο (Α) υπόκειται στην επίβλεψη δικαστηρίου εντός των Ηνωμένων Πολιτειών και 
στον έλεγχο ενός ή περισσοτέρων προσώπων των ΗΠΑ ή (Β) επέλεξε έγκυρα σύμφωνα με τους 
κανονισμούς του Υπουργείου Οικονομικών, να τυγχάνει αντιμετώπισης ως πρόσωπο των ΗΠΑ. 

Εάν συνεταιρισμός (ή άλλη οντότητα ή συμφωνία που αντιμετωπίζεται ως συνεταιρισμός για σκοπούς 
ομοσπονδιακού φόρου εισοδήματος των ΗΠΑ) κατέχει Τίτλους που Συμμετέχουν, Μετοχές ή CDIs που 
αντιπροσωπεύουν Μετοχές, τότε η φορολογική μεταχείριση ενός συνεταίρου στον συνεταιρισμό εξαρτάται γενικά 
από την κατάσταση του συνεταίρου και τις δραστηριότητες του συνεταιρισμού. Οποιαδήποτε συνεταιρισμός ή άλλη 
οντότητα ή διευθέτηση αντιμετωπίζεται ως συνεταιρισμός για σκοπούς ομοσπονδιακού φόρου εισοδήματος των 
ΗΠΑ που κατέχει Τίτλους που Συμμετέχουν, Μετοχές ή CDIs που αντιπροσωπεύουν Μετοχές και οι συνέταιροι 
στον εν λόγω συνεταιρισμό (όπως καθορίζεται για σκοπούς ομοσπονδιακού φόρου εισοδήματος των ΗΠΑ), θα 
πρέπει να συμβουλευτούν τους δικούς του φορολογικούς συμβούλους. 

Θα πρέπει να συμβουλευτείτε τους δικούς σας φορολογικούς συμβούλους σχετικά με τις συγκεκριμένες 
φορολογικές επιπτώσεις για εσάς από τη Μετάβαση, καθώς και την επακόλουθη ιδιοκτησία και διάθεση Μετοχών 
ή CDIs που αντιπροσωπεύουν Μετοχές, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής και του αποτελέσματος των 
ομοσπονδιακών, πολιτειακών, τοπικών και μη ΗΠΑ εισοδημάτων και άλλους φορολογικούς νόμους και πιθανές 
αλλαγές στην ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, ανάλογα με τις ιδιαίτερες σας περιστάσεις. 

 (β) Φορολογική κατάσταση της BOCH για φορολογικούς σκοπούς των ΗΠΑ 

Με βάση μια ανασκόπηση της μεθόδου λειτουργίας της, της οργανωτικής της δομής και των διαθέσιμων 
πληροφοριών σχετικά με τους μετόχους της και αφού λήφθηκε νομική συμβουλή σχετικά με τις απαιτήσεις για την 
συμμετοχή, η BOCH πιστεύει ότι δεν ήταν “ελεγχόμενη ξένη Εταιρία” (ή “CFC”) ή “Εταιρία παθητικών ξένων 
επενδύσεων”' (ή “PFIC”) για σκοπούς ομοσπονδιακού φόρου εισοδήματος των ΗΠΑ. Επιπρόσθετα, με βάση τις 
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τρέχουσες προσδοκίες της BOCF σχετικά με την αξία και τη φύση των στοιχείων ενεργητικού της, η BOC δεν 
προβλέπει ότι θα καταστεί PFIC για το φορολογικό έτος 2021. Ένα “CFC” είναι οποιαδήποτε Εταιρία εκτός των 
ΗΠΑ εάν έχει έναν ή περισσότερους “Μετόχους των ΗΠΑ που κατέχουν το 10%” και οι εν λόγω “μέτοχοι των 
ΗΠΑ που κατέχουν το 10%”, άμεσα, έμμεσα ή πραγματικά, συνολικό ποσοστό πέραν του 50% (σε ψήφους ή αξία) 
των Μετοχών της εν λόγω Εταιρίας εκτός των ΗΠΑ. Για το σκοπό αυτό, ως “Μέτοχος των ΗΠΑ που κατέχει το 
10%” ορίζεται ένα πρόσωπο των ΗΠΑ που κατέχει, άμεσα, έμμεσα ή πραγματικά, το 10% (σε ψήφους ή αξία) των 
Μετοχών της εν λόγω Εταιρίας εκτός των ΗΠΑ. Ένα PFIC είναι οποιαδήποτε Εταιρία εκτός των ΗΠΑ εάν είτε το 
75% του ακαθάριστου εισοδήματός του είναι παθητικό εισόδημα (π.χ. τόκος, μερίσματα, κέρδη από την πώληση 
ομολόγων και Μετοχών, κέρδη νομίσματος και παρόμοια είδη εισοδήματος) είτε τουλάχιστον το 50% των 
περιουσιακών στοιχείων (που καθορίζονται βάσει ενός μέσου όρου) αποτελούν περιουσιακά στοιχεία που 
παράγουν ή κατέχονται για την παραγωγή παθητικού εισοδήματος. 

Όπως προαναφέρθηκε, ο καθορισμός της κατάστασης CFC της BOCH εξαρτάται από τη σύνθεση των άμεσων και 
έμμεσων Μετόχων της, οι οποίοι είναι πρόσωπα των ΗΠΑ για σκοπούς ομοσπονδιακού φόρου εισοδήματος των 
ΗΠΑ. Λόγω των περιορισμών στα καθεστώτα γνωστοποίησης των Μετόχων και της δημόσιας διαπραγμάτευσης 
των Μετοχών, οι πληροφορίες της BOCH σχετικά με τη βάση των Μετόχων της είναι περιορισμένες και, ως εκ 
τούτου, δεν μπορεί να υπάρξει διαβεβαίωση ότι η BOCH δεν ήταν CFC. 

Περαιτέρω, η κατάσταση PFIC της BOC εξαρτάται από την εφαρμογή του κανόνα 25% look through (δηλαδή η 
BOCH μπορεί, για τους σκοπούς των δοκιμών περιουσιακών στοιχείων και εισοδήματος PFIC, να κοιτάξει μέσω 
θυγατρικών αν κατέχει τουλάχιστον το 25% (κατ’ αξία) των Μετοχών της θυγατρικής) και η λεγόμενη τραπεζική 
εξαίρεση που εξαιρεί ορισμένες τραπεζικές πράξεις εκτός των ΗΠΑ από την εφαρμογή των κανόνων PFIC εάν 
πληρούνται ορισμένες απαιτήσεις (όπως τραπεζική άδεια, ουσιαστική ανάληψη καταθέσεων, δανειοδοτικές 
δραστηριότητες κ.λπ.). Το εύρος και οι λεπτομέρειες αυτής της τραπεζικής εξαίρεσης PFIC δεν είναι πάντοτε σαφείς 
λόγω έλλειψης καθοδήγησης. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να υπάρξει διαβεβαίωση ότι η BOCH δεν ήταν ή δεν θα 
είναι PFIC.  

Για τους σκοπούς της επόμενης συζήτησης, θεωρείται ότι το BOCH δεν ήταν, και δεν θα είναι, CFC ή PFIC ανά 
πάσα στιγμή. 

 (γ) Φορολογική μεταχείριση της Μετάβασης 

Οι κάτοχοι Τίτλων που Συμμετέχουν θα αντιμετωπίζονται γενικά για ομοσπονδιακούς σκοπούς φόρου εισοδήματος 
των ΗΠΑ ως κάτοχοι των υποκείμενων Μετοχών που εκπροσωπούνται από αυτούς τους Τίτλους που 
Συμμετέχουν. Περαιτέρω, οι κάτοχοι CDIs που αντιπροσωπεύουν Μετοχές θα αντιμετωπίζονται γενικά για 
ομοσπονδιακούς φορολογικούς σκοπούς των ΗΠΑ ως κάτοχοι των υποκείμενων Μετοχών που εκπροσωπούνται 
από αυτά τα CDIs. Κατά συνέπεια, δεν θα αναγνωρίσετε οποιοδήποτε κέρδος ή ζημία από την ανταλλαγή Τίτλων 
που Συμμετέχουν σε CDIs που αντιπροσωπεύουν Μετοχές σε σχέση με τη Μετάβαση. Η φορολογική βάση και η 
περίοδος κατοχής των CDIs που αντιπροσωπεύουν Μετοχές θα είναι η ίδια με τη φορολογική βάση και την περίοδο 
κατοχής των Τίτλων που Συμμετέχουν που ανταλλάσσονται με αυτά. 

Όπως σημειώθηκε πιο πάνω, οι κάτοχοι CDIs που αντιπροσωπεύουν Μετοχές θα αντιμετωπίζονται γενικά για 
ομοσπονδιακούς φορολογικούς σκοπούς των ΗΠΑ ως κάτοχοι των υποκείμενων Μετοχών που εκπροσωπούνται 
από αυτά τα CDIs. Κανένα κέρδος ή ζημία δεν θα αναγνωρίζεται γενικά σε μια ανταλλαγή Τίτλων που Συμμετέχουν 
με CDIs που αντιπροσωπεύουν Μετοχές ή σε ανταλλαγή CDIs που αντιπροσωπεύουν Μετοχές με Μετοχές. Κατά 
την ανταλλαγή των CDIs που αντιπροσωπεύουν Μετοχές με Μετοχές, η φορολογική βάση και η περίοδος κατοχής 
των Μετοχών θα είναι η ίδια με τη φορολογική βάση και την περίοδο κατοχής των εν λόγω CDIs. 

 (δ) Μεταχείριση Μερισμάτων σε Μετοχές 

Τα μερίσματα σε Μετοχές ή σε CDIs που αντιπροσωπεύουν Μετοχές που θα λάβετε σε σχέση με τη Μετάβαση θα 
είναι κανονικό εισόδημα, εκτός εάν τα μερίσματα αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις για να θεωρηθούν “εισόδημα 
μερίσματος υπό όρους”. Τα μερίσματα αυτά θα αποτελούν εισόδημα μερίσματος υπό όρους μόνο εάν πληρούνται 
ορισμένες απαιτήσεις όσον αφορά τη συμμετοχή και εάν η BOCH είναι μια Εταιρία εκτός των ΗΠΑ η οποία μπορεί 
να εξαιρεθεί. Η BOCH είναι μια Εταιρία εκτός των ΗΠΑ η οποία μπορεί να εξαιρεθεί μόνο εάν (i) δεν είναι ούτε PFIC 
ούτε “υποκατάστατη ξένη Εταιρία”, (ii) θεωρείται ότι είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου για τους σκοπούς της 
συνθήκης περί φόρου εισοδήματος μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κύπρου (η “φορολογική συνθήκη 
ΗΠΑ-Κύπρου”), και (iii) δικαιούται να λάβει τα οφέλη κάτω από τη φορολογική συνθήκη ΗΠΑ-Κύπρου. Η Εταιρία 
αυτή θα αντιμετωπίζεται ως κάτοικος Κύπρου για τους σκοπούς της φορολογικής συνθήκης ΗΠΑ-Κύπρου, εάν 
είναι μια Εταιρία για φορολογικούς σκοπούς σύμφωνα με τους νόμους της Κύπρου, η οποία έχει την κατοικία της 
στην Κύπρο για σκοπούς κυπριακής φορολογίας. Η φορολογική συνθήκη ΗΠΑ-Κύπρου καθορίζει διάφορα 
εναλλακτικά μέσα με τα οποία μια Εταιρία μπορεί να θεωρηθεί ότι δικαιούται να λάβει τα οφέλη της φορολογικής 
συνθήκης ΗΠΑ-Κύπρου. Σύμφωνα με την εν λόγω εναλλακτική λύση, μια Εταιρία που είναι φορολογικός κάτοικος 
Κύπρου δεν θα στερηθεί τα οφέλη που απορρέουν από τη φορολογική συνθήκη ΗΠΑ-Κύπρου εάν διαπιστωθεί ότι 
η ίδρυση, απόκτηση και διατήρηση της εν λόγω Εταιρίας και η διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της δεν είχαν ως 
κύριο σκοπό την απόκτηση συμφερόντων δυνάμει της φορολογικής συνθήκης ΗΠΑ-Κύπρου. Δεδομένου ότι (i) η 
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BOCH δεν αναμένεται να είναι PFIC ή “υποκατάστατη ξένη Εταιρία”. (ii) η BOCH αναμένεται να είναι φορολογικός 
κάτοικος Κύπρου για τους σκοπούς της φορολογικής συνθήκης ΗΠΑ-Κύπρου, και (iii) η BOCH αναμένεται να 
δικαιούται τα οφέλη της φορολογικής συνθήκης ΗΠΑ-Κύπρου, αναμένεται ότι τα μερίσματα στις Μετοχές θα 
χαρακτηριστούν ως “εισόδημα μερισμάτων υπό όρους”. Αντίστοιχα, εάν είστε μη εταιρικός κάτοχος των ΗΠΑ 
(συμπεριλαμβανομένου ενός ατόμου), αναμένεται ότι θα δικαιούστε τον μακροπρόθεσμο συντελεστή φόρου 
υπεραξίας που εφαρμόζεται για τέτοιου είδους “εισόδημα μερισμάτων”, εάν διαφορετικά πληρούν τις απαιτήσεις 
της περιόδου κατοχής. 

Τα μερίσματα που καταβάλλονται σε νόμισμα διαφορετικό από τα Δολάρια ΗΠΑ θα συμπεριλαμβάνονται στο 
εισόδημά σας ως ποσό Δολαρίων ΗΠΑ με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία που εφαρμόζεται την ημερομηνία 
λήψης αυτού του μερίσματος, είτε το νόμισμα μετατρέπεται σε Δολάρια ΗΠΑ εκείνη τη στιγμή. Εάν το μέρισμα 
μετατραπεί σε Δολάρια ΗΠΑ κατά την ημερομηνία παραλαβής, γενικά δεν θα αναγνωρίσετε κέρδος ή ζημία σε ξένο 
νόμισμα. Ωστόσο, εάν μετατρέψετε το νόμισμα σε Δολάρια ΗΠΑ σε μεταγενέστερη ημερομηνία, πρέπει να 
συμπεριλάβετε στο εισόδημα οποιοδήποτε κέρδος ή ζημία που προκύπτει από τυχόν διακυμάνσεις της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας κατά την περίοδο από την ημερομηνία που συμπεριλάβατε το μέρισμα στα έσοδα έως 
την ημερομηνία που ο κάτοχος μετατρέπει το νόμισμα σε Δολάρια ΗΠΑ (ή διαθέτει με άλλο τρόπο το νόμισμα). 
Γενικά, οποιοδήποτε κέρδος ή ζημία που προκύπτει από τις διακυμάνσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας θα είναι 
το συνηθισμένο εισόδημα ή ζημία και θα θεωρείται ότι προέρχεται από πηγές εντός των Ηνωμένων Πολιτειών για 
σκοπούς περιορισμού της πίστωσης ξένου φόρου. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε τους φορολογικούς σας 
συμβούλους σχετικά με τις φορολογικές συνέπειες σε εσάς εάν η BOCH πληρώσει μερίσματα σε νόμισμα εκτός 
των ΗΠΑ. 

 (ε)  Πώληση, ανταλλαγή, εξαγορά ή άλλη διάθεση Μετοχών ή CDIs που αντιπροσωπεύουν Μετοχές 

Εάν πουλήσετε, ανταλλάξετε, εξαγοράσετε ή διαθέσετε με άλλο τρόπο τις Μετοχές σας ή τα CDIs που 
αντιπροσωπεύουν Μετοχές στα πλαίσια μιας φορολογητέας συναλλαγής, τότε θα αναγνωρίσετε κέρδος ή ζημία σε 
ποσό ίσο με τη διαφορά, εάν υπάρχει, μεταξύ του ποσού που πραγματοποιήθηκε από αυτήν την πώληση ή άλλη 
διάθεση και της φορολογικής σας βάσης στις εν λόγω Μετοχές ή CDIs που αντιπροσωπεύουν Μετοχές. Αυτά τα 
κέρδη ή ζημίες θα είναι γενικά κέρδος ή ζημία κεφαλαίου και θα είναι μακροπρόθεσμο κέρδος ή ζημία κεφαλαίου 
εάν έχετε κρατήσει τις Μετοχές σας ή τα CDIs που αντιπροσωπεύουν Μετοχές για περίοδο που υπερβαίνει το ένα 
έτος κατά τον χρόνο της διάθεσης (η περίοδος διατήρησής από σας θα περιλαμβάνει την περίοδο που διατηρήσατε 
τους Τίτλους που Συμμετέχουν που παραδόθηκαν κατά τη Μετάβαση). Η έκπτωση των απωλειών κεφαλαίου 
υπόκειται σε περιορισμούς. Οποιοδήποτε κέρδος ή ζημία που αναγνωρίζετε, θα αντιμετωπίζεται ως κέρδος ή ζημιά 
που προέρχεται από τις ΗΠΑ. 

Εάν λάβετε νόμισμα εκτός Δολαρίων ΗΠΑ κατά την πώληση ή άλλη διάθεση των Μετοχών σας ή των CDIs που 
αντιπροσωπεύουν Μετοχές, θα αποκτήσετε ένα ποσό ξένου νομίσματος ίσο με την τιμή του Δολαρίου ΗΠΑ στην 
ισοτιμία (spot rate) που εφαρμόζεται κατά την ημερομηνία της πώλησης ή άλλης διάθεσης. Η φορολογική σας βάση 
στο ξένο νόμισμα που λήφθηκε θα είναι ίση με το ποσό που κερδήθηκε σε Δολάρια ΗΠΑ. Γενικά, κάθε κέρδος ή 
ζημία που πραγματοποιείτε από μια μεταγενέστερη μετατροπή ή διάθεση τέτοιων ξένων νομισμάτων θα είναι απλό 
εισόδημα ή ζημία πηγής των ΗΠΑ. 

 (στ) Απαιτούμενη γνωστοποίηση σχετικά με Ξένα Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία 

Ορισμένοι κάτοχοι των ΗΠΑ υποχρεούνται να αναφέρουν πληροφορίες σχετικά με ένα δικαίωμα στη BOCH, με την 
επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων, επισυνάπτοντας ένα συμπληρωμένο έντυπο IRS 8938 (Δήλωση καθορισμένων 
ξένων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων) μαζί με τη φορολογική τους δήλωση για κάθε έτος κατά το 
οποίο κατέχουν δικαίωμα στην BOCH. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε τους δικούς σας φορολογικούς συμβούλους 
σχετικά με τις απαιτήσεις αναφοράς πληροφοριών σχετικά με την ιδιοκτησία των Μετοχών από εσάς. 

4. Ιρλανδικά Φορολογικά Θέματα 

 (α)  Πεδίο περίληψης  

Το πιο κάτω αποτελούν μια γενική περίληψη των ουσιωδών φορολογικών επιδράσεων που εφαρμόζονται στην 
Ιρλανδία σε σχέση με τους Μετόχους που είναι οι τελικοί πραγματικοί δικαιούχοι των Μετοχών Μετάβασης για 
φορολογικούς σκοπούς Ιρλανδίας και οι αναφορές στους “Μετόχους” σε αυτή την περίληψη θα διαβάζονται 
αναλόγως. Η περίληψη που περιέχεται σε αυτό το Μέρος 7 βασίζεται στον ισχύοντα Ιρλανδικό φορολογικό νόμο 
και στην κατανόησή μας σχετικά με τις πρακτικές των Ιρλανδών Επιτρόπων Εισοδήματος (ο “Ιρλανδικός Φόρος 
Εισοδήματος”) από την Τελευταία Δυνατή Ημερομηνία. Βασίζεται στο πρόσφατο Finance Act 2020 μέρη του 
οποίου δεν έχουν τεθεί σε νομοθεσία. Οι νομοθετικές, διοικητικές ή δικαστικές αλλαγές είναι σε θέση να 
τροποποιήσουν τις φορολογικές συνέπειες που περιγράφονται στο παρόν Μέρος 7, πιθανώς με αναδρομική ισχύ. 
Περαιτέρω, δεν μπορούμε να παρέχουμε καμία διαβεβαίωση ότι οι φορολογικές συνέπειες που περιλαμβάνονται 
σε αυτή την περίληψη δεν θα αμφισβητηθούν από τον Ιρλανδικό Φόρο Εισοδήματος ή θα υποστηριχθούν από ένα 
Ιρλανδικό δικαστήριο σε περίπτωση αμφισβήτησης τους.  
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Η ακόλουθη περίληψη δεν αποτελεί φορολογική συμβουλή και προορίζεται μόνο ως γενικός οδηγός. Η ακόλουθη 
περίληψη δεν είναι εξαντλητική και οι Μέτοχοι θα πρέπει να συμβουλεύονται τους δικούς τους φορολογικούς 
συμβούλους σχετικά με τις φορολογικές συνέπειες της Ιρλανδίας (και τις φορολογικές συνέπειες βάσει των νόμων 
άλλων σχετικών δικαιοδοσιών), που δυνατόν να προκύψουν ως αποτέλεσμα της Μετάβασης Μετόχων και της 
απόκτησης, κατοχής και διάθεσης Μετοχών μελλοντικά. Περαιτέρω, η ακόλουθη περίληψη εφαρμόζεται μόνο για 
τους Μετόχους που επί του παρόντος κατέχουν τις Μετοχές τους ως περιουσιακά στοιχεία και δεν εφαρμόζεται για 
όλες τις κατηγορίες Μετόχων, όπως μεσίτες κινητών αξιών, διαχειριστές ασφαλιστικών εταιρειών, συστήματα 
συλλογικών επενδύσεων, συνταξιοδοτικά ταμεία ή Μέτοχοι που έχουν ή θεωρείται ότι έχουν αποκτήσει τις Μετοχές 
τους λόγω αξιώματος ή εργασίας και τα εν λόγω πρόσωπα δυνατόν να υπόκεινται σε ειδικούς κανόνες.  

Το Finance Act περιλαμβάνει μια σειρά από τροποποιήσεις στην Ιρλανδική φορολογική νομοθεσία που 
αποσκοπούν να διασφαλίσουν ότι η μετάβαση τίτλων σε εγγεγραμμένες εταιρίες της Ιρλανδίας από το 
Σύστημα CREST στο Σύστημα Euroclear είναι φορολογικά ουδέτερη και θα διατηρήσει το status quo μετά 
από τη Μετάβαση. Το Finance Act έχει υποβληθεί σε διάφορα στάδια της νομοθετικής διαδικασίας προτού 
υπογραφεί σε νόμο τον Δεκέμβριο του 2020και οι σχετικές διατάξεις σχετικά με την μετάβαση αξιών θα 
τεθούν σε ισχύ μόνο όταν εκδοθεί σχετική υπουργική απόφαση. Ο Ιρλανδικός Φόρος Εισοδήματος έχει 
προτείνει τον χειρισμό ορισμένων θεμάτων μέσω δημοσιευμένης πρακτικής παρά μέσω της νομικής οδού, 
αλλά η πρακτική δεν έχει δημοσιευτεί ακόμη. Είναι πιθανό να γίνουν περαιτέρω αλλαγές στο νόμο που θα 
εισαχθεί και/ή ότι ο νόμος ή η πρακτική του Ιρλανδικού Φόρου Εισοδήματος θα μπορούσε να αλλάξει, είτε 
μελλοντικά είτε αναδρομικά, και μια τέτοια αλλαγή θα μπορούσε να αυξήσει, να μειώσει ή να μετριάσει τις 
πιθανές φορολογικές συνέπειες για τους Μετόχους. Επίσης, οι υποτιθέμενες πρακτικές δυνατόν να μην 
εκδίδονται από τα έσοδα της Ιρλανδίας. Η θέση σύμφωνα με την ισχύουσα Ιρλανδική νομοθεσία είναι 
αβέβαιη και η Εταιρία δεν εγγυάται τη φορολογική θέση για τους Μετόχους. 

Η ακόλουθη περίληψη συντάσσεται με βάση το ότι οι τροποποιήσεις στο Finance Act 2020 σχετικά με τη 
Μετάβαση θα ξεκινούν με υπουργική διαταγή πριν από οποιαδήποτε ενέργεια ή συναλλαγή σχετικά με τη 
Μετάβαση.  

 (β) Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών της Ιρλανδίας  

Οι Μέτοχοι δεν θα πρέπει να φέρουν ευθύνη για τον φόρο κεφαλαιουχικών κερδών της Ιρλανδίας (“CGT”) ως 
αποτέλεσμα της Μετάβασης με το επιχείρημα ότι η Μετάβαση δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ότι είναι 
αποτέλεσμα της διάθεσης Μετοχών για σκοπούς CGT. 

Οι Μέτοχοι που δεν είναι κάτοικοι ή δεν διαμένουν συνήθως στην Ιρλανδία για φορολογικούς σκοπούς της 
Ιρλανδίας δεν θα πρέπει να φέρουν ευθύνη έναντι της CGT στο βαθμό που πραγματοποιείται κέρδος από τη 
διάθεση Μετοχών (συμπεριλαμβανομένων των CDIs) (ή συμφέροντος σε Μετοχές) εκτός εάν αυτές οι Μετοχές (ή 
συμφέροντα σε Μετοχές) χρησιμοποιούνται, κατέχονται ή αποκτώνται για σκοπούς διεξαγωγής εργασιών ή 
επιχειρήσεων από τον εν λόγω Μέτοχο στην Ιρλανδία μέσω παραρτήματος ή αντιπροσωπείας.  

Μετά τη Μετάβαση, η διάθεση Μετοχών από έναν κάτοικο Ιρλανδίας ή από ένα Μέτοχο που συνήθως διαμένει 
στην Ιρλανδία μπορεί, ανάλογα με τις περιστάσεις (συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας εξαιρέσεων και 
ελαφρύνσεων), να οδηγήσει στη φορολόγηση κέρδους ή επιτρεπόμενη απώλεια για τον εν λόγω Μέτοχο. Το 
ποσοστό CGT είναι επί του παρόντος 33%. 

 (γ) Φόρος Παρακράτησης για Μερίσματα στην Ιρλανδία  

Δεν αναμένεται ότι θα προκύψει φόρος παρακράτησης για μερίσματα στην Ιρλανδία (dividend withholding tax 
(“DWT”)) ως αποτέλεσμα της Μετάβασης. 

Μετά τη Μετάβαση, η Εταιρία θα παραμείνει κάτοικος Κύπρου για φορολογικούς σκοπούς και ως εκ τούτου δεν θα 
αναμένεται ότι θα εφαρμόζεται Ιρλανδικός φόρος παρακράτησης για τα μερίσματα που θα καταβάλει η Εταιρία. 

 (δ) Φόρος Εισοδήματος επί Μερισμάτων που Καταβλήθηκαν  

Μπορεί να προκύψει Ιρλανδικός φόρος εισοδήματος για ορισμένους Μετόχους σε σχέση με οποιαδήποτε 
μερίσματα που έλαβε η Εταιρία. 

Μέτοχοι που είναι κάτοικοι Ιρλανδίας 

Οι εταιρίες που είναι κάτοικοι Ιρλανδίας δυνατόν να υπόκεινται σε εταιρικό φόρο επί των διανομών που λαμβάνονται 
για τις Μετοχές.  

Οι ιδιώτες Μέτοχοι που είναι κάτοικοι ή συνήθως διαμένουν στην Ιρλανδία υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος επί του 
μικτού μερίσματος στον οριακό φορολογικό συντελεστή του, αλλά δυνατόν να δικαιούνται πίστωσης για 
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οποιονδήποτε φόρο που παρακρατήθηκε από την Εταιρία. Το μέρισμα μπορεί επίσης να υπόκειται στην καθολική 
κοινωνική επιβάρυνση και στους Ιρλανδικούς φόρους κοινωνικής ασφάλισης. 

 (ε) Φόρος Απόκτησης Κεφαλαίου  

Ο φόρος απόκτησης κεφαλαίου της Ιρλανδίας (capital acquisitions tax (“CAT”)) δεν πρέπει να προκύπτει απλώς 
λόγω της Μετάβασης. 

Μετά τη Μετάβαση, ένα δώρο ή κληρονομιά των Μετοχών (συμπεριλαμβανομένων των CDIs) (ή ενός συμφέροντος 
σε Μετοχές) δυνατόν να εμπίπτει στην επιβάρυνση CAT, παρά το γεγονός ότι ο δωρητής ή ο κληρονόμος σε σχέση 
με αυτό το δώρο ή κληρονομιά κατοικεί και διαμένει εκτός Ιρλανδίας. Ο CAT χρεώνεται με ποσοστό 33% πάνω 
από ένα αφορολόγητο όριο. Αυτό το αφορολόγητο όριο καθορίζεται από το ποσό της τρέχουσας παροχής και των 
προηγούμενων παροχών που ελήφθησαν από τις 5 Δεκεμβρίου 1991, ανάλογα με την περίπτωση, στο πλαίσιο 
της χρέωσης CAT και της σχέσης μεταξύ του δωρητή και του διαδόχου. Τα δώρα και οι κληροδοτήσεις μεταξύ 
συζύγων (και σε ορισμένες περιπτώσεις πρώην συζύγων) δεν υπόκεινται σε CAT.  

Σε περίπτωση που μια κληρονομιά ή ένα δώρο Μετοχών υπόκειται σε Ιρλανδικό CAT και σε αλλοδαπό φόρο 
παρόμοιου χαρακτήρα, ο αλλοδαπός φόρος που καταβάλλεται μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να πιστωθεί εν 
όλω ή εν μέρει έναντι του Ιρλανδικού φόρου. Οι Μέτοχοι θα πρέπει να συμβουλευτούν τους δικούς τους 
φορολογικούς συμβούλους σχετικά με το εάν ο CAT μπορεί να πιστωθεί ή να εκπίπτει κατά τον υπολογισμό 
οποιωνδήποτε εγχώριων φορολογικών υποχρεώσεων. 

 (στ) Ιρλανδικός Φόρος Χαρτοσήμου  

Το Finance Act 2020 περιλαμβάνει πρόνοια ότι δεν θα προκύψει τέλος χαρτοσήμου στη μετάβαση αξιών κάτω από 
το Migration of Participating Securities Act 2019. 

Κάποιος μπορεί να αντιληφθεί ότι η πρόνοια αυτή βασίζεται στην αντίληψη ότι η απλή πράξη της μετάβασης από 
μόνη της δεν οδηγεί στην απαίτηση για τέλος χαρτοσήμου. Αναλόγως, όπου ο μέτοχος διενεργεί επίσης αλλαγή 
πραγματικού δικαιούχου ή παρόμοιας αλλαγής, επιπρόσθετα από τις επιπτώσεις της Μετάβασης, οποιαδήποτε 
τέτοια πρόσθετη επίπτωση πιθανόν να οδηγήσει τη συναλλαγή σε χρέωση τέλους χαρτοσήμου. 

Μετά τη Μετάβαση, οι μεταβιβάσεις δικαιωμάτων συμμετοχής ή ωφέλιμων δικαιωμάτων σε Μετοχές (ή 
συμφέροντος σε Μετοχές), συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης CDIs εντός του Συστήματος CREST, και 
μεταβιβάσεις συμφερόντων σε Μετοχές ή σε τέτοια CDIs που πραγματοποιούνται με εντολή μεταβίβασης που 
αφορά ένα μόνο συμψηφισμένο διακανονισμό δύο ή περισσοτέρων συμβάσεων για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων 
σε Μετοχές, μπορεί να υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου με ποσοστό 1% επί του ανταλλάγματος ή την αγοραία αξία 
των Μετοχών, εάν είναι μεγαλύτερη. Ο εκδοχέας θα είναι υπεύθυνος για την πληρωμή του τέλους χαρτοσήμου ή, 
στην περίπτωση μεταβίβασης μέσω δωρεάς ή σε τιμή μικρότερη από την αγοραία αξία, θα είναι υπεύθυνα όλα τα 
μέρη που αποτελούν μέρος της μεταβίβασης. Οι μέθοδοι για είσπραξη του τέλους χαρτοσήμου παραμένουν προς 
διευκρίνιση από το Ιρλανδικό Τμήμα Φορολογίας. 

ΟΙ ΙΡΛΑΝΔΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ 
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ. ΚΑΘΕ ΜΕΤΟΧΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ ΤΟΝ ΔΙΚΟ 
ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΜΕΤΟΧΟ 

6. Βελγικές φορολογικές αξιολογήσεις 

 (α) Πεδίο περίληψης  

Ακολουθεί μια γενική περίληψη των ουσιωδών βελγικών φορολογικών εκτιμήσεων που εφαρμόζονται για τους 
Μετόχους που είναι οι πραγματικοί κάτοχοι των Μετοχών Μετάβασης, οι οποίοι δεν έχουν δανείσει ούτε δανειστεί 
τις Μετοχές τους και είναι (i) Βέλγοι ιδιώτες ή εταιρίες κάτοικοι (“Βέλγοι Μέτοχοι που είναι Κάτοικοι”) ή (ii) Βέλγοι 
μη μόνιμοι κάτοικοι που είναι ιδιώτες ή εταιρίες (“Βέλγοι Μέτοχοι που Δεν είναι Κάτοικοι “). Θεωρήθηκε ότι οι 
Βέλγοι Μέτοχοι που Δεν είναι Κάτοικοι είναι Μέτοχοι που δεν έχουν καμία σχέση με το Βέλγιο εκτός από το γεγονός 
ότι οι Μετοχές τους (συμπεριλαμβανομένων των Μετοχών που εκπροσωπούνται από CDIs) κατέχονται μέσω του 
Συστήματος Euroclear. Η περίληψη βασίζεται στην κατανόηση μας των υφιστάμενων Βελγικών φορολογικών 
νόμων, συνθηκών και ρυθμιστικών ερμηνειών από τις Βελγικές φορολογικές αρχές που εφαρμόζονται στο Βέλγιο 
από τις 3 Ιανουαρίου 2021. Οι νομοθετικές, διοικητικές ή δικαστικές αλλαγές δυνατόν να τροποποιήσουν τις 
φορολογικές συνέπειες που περιγράφονται στις πιο κάτω παραγράφους, πιθανώς με αναδρομική ισχύ. Περαιτέρω, 
δεν μπορούμε να παρέχουμε καμία διαβεβαίωση ότι οι φορολογικές συνέπειες που περιλαμβάνονται σε αυτήν τη 
περίληψη δεν θα αμφισβητηθούν από τις Βελγικές φορολογικές αρχές ή θα υποστηριχθούν από ένα Βελγικό 
δικαστήριο εάν επρόκειτο να αμφισβητηθούν, εκτός εάν είχε ληφθεί εκ των προτέρων συγκεκριμένη φορολογική 
απόφαση από τη Βελγική Επιτροπή Αποφάσεων. Η πιο κάτω περίληψη δεν αποτελεί φορολογική συμβουλή και 
προορίζεται μόνο ως γενικός οδηγός. Η ακόλουθη περίληψη δεν είναι εξαντλητική και δεν σκοπεύει να 
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αντιμετωπίσει όλες τις φορολογικές συνέπειες της ιδιοκτησίας και της διάθεσης Μετοχών, ούτε λαμβάνει υπόψη (i) 
τις ειδικές συνθήκες Συγκεκριμένων Μετόχων, μερικοί από τους οποίους δυνατόν να υπόκεινται σε ειδικούς 
κανόνες, ή (ii) τους φορολογικούς νόμους οποιασδήποτε χώρας εκτός Βελγίου. Αυτή η περίληψη δεν περιγράφει 
τη φορολογική μεταχείριση των Μετόχων που δυνατόν να υπόκεινται σε ειδικούς κανόνες, όπως τράπεζες, 
ασφαλιστικές εταιρίες, συνταξιοδοτικά ταμεία, διαχειριστές, οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, χρηματομεσίτες 
ή μεσίτες συναλλάγματος, πρόσωπα που κατέχουν ή θα διατηρήσουν, Μετοχές Μετάβασης ως μια θέση σε μια 
συναλλαγή, συναλλαγή επαναγοράς Μετοχών, συναλλαγή μετατροπής, συνθετικό τίτλο ή άλλες ενοποιημένες 
χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Αυτή η περίληψη δεν αφορά τους τοπικούς φόρους που εφαρμόζονται στους 
κατοίκους Βελγίου που είναι ιδιώτες. 

Για τους σκοπούς αυτής της περίληψης, ένας κάτοικος Βελγίου είναι άτομο που υπόκειται σε προσωπικό Βελγικό 
φόρο εισοδήματος (δηλαδή άτομο που έχει την κατοικία του στο Βέλγιο ή έχει την έδρα του στο Βέλγιο ή πρόσωπο 
εξομοιωμένο με κάτοικο για τους σκοπούς της Βελγικής φορολογικής νομοθεσίας). Μία Βελγική Εταιρία που είναι 
κάτοικος είναι μια Εταιρία που υπόκειται στον συνήθη φόρο εισοδήματος που επιβάλλεται στις εταιρίες Βελγικού 
Δικαίου (δηλαδή εταιρική οντότητα που έχει την κύρια έδρα της, τη διοικητική της έδρα ή την έδρα της διοίκησης 
της στο Βέλγιο και η οποία δεν αποκλείεται από το πεδίο εφαρμογής του Βελγικού φόρου εισοδήματος εταιρειών). 
Το γεγονός ότι μια Εταιρία έχει τη νόμιμη της έδρα στο Βέλγιο οδηγεί στο αμφισβητήσιμο τεκμήριο ότι η κύρια 
εγκατάσταση της, η διοικητική της έδρα ή η έδρα της διοίκησης της βρίσκεται στο Βέλγιο. Ένας Βέλγος μη κάτοικος 
είναι άτομο ή Εταιρία που δεν είναι κάτοικος Βελγίου. Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, θεωρείται ότι οι Βέλγοι Μέτοχοι 
που Δεν είναι Κάτοικοι είναι Μέτοχοι που δεν έχουν καμία σχέση με το Βέλγιο εκτός από το γεγονός ότι οι Μετοχές 
τους (συμπεριλαμβανομένων των Μετοχών που εκπροσωπούνται από CDIs) κατέχονται μέσω του Συστήματος 
Euroclear. 

Επιπρόσθετα με τις υποθέσεις που αναφέρονται πιο πάνω, η παρούσα Εγκύκλιος υποθέτει επίσης ότι για σκοπούς 
Βελγικού φορολογικού νόμου, οι πραγματικοί δικαιούχοι των CDIs τα τύχουν χειρισμού όπως οι πραγματικοί 
δικαιούχοι των Μετοχών που αντιπροσωπεύονται από τέτοια CDIs. Εντούτοις, η υπόθεση δεν έχει επιβεβαιωθεί ή 
επαληθευθεί από τις Βελγικές Φορολογικές Αρχές. 

Οι Μέτοχοι θα πρέπει να συμβουλευτούν τους δικούς τους φορολογικούς συμβούλους σχετικά με τις Βελγικές 
φορολογικές συνέπειες που δυνατόν να προκύψουν ως Μέτοχοι που υπόκεινται στη Μετάβαση και την απόκτηση, 
ιδιοκτησία και διάθεση των Μετοχών Μετάβασης μελλοντικά (συμπεριλαμβανομένης της επίδρασης οποιωνδήποτε 
περιφερειακών ή τοπικών νόμων). 

 (β) Μετάβαση  

Οι Μέτοχοι που είναι κάτοικοι και μη κάτοικοι Βελγίου δεν αναμένεται να υπόκεινται σε Βελγικό φόρο εισοδήματος 
επί των Κεφαλαιουχικών Κερδών ως συνέπεια της Μετάβασης με βάση το ότι η Μετάβαση κανονικά δεν θα πρέπει 
να προκαλεί (ή δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αύξηση) σε μια οριστικό διάθεση των Μετοχών. 

 (γ) Μερίσματα  

Για Βελγικούς σκοπούς φόρου εισοδήματος, το ακαθάριστο ποσό όλων των παροχών που καταβάλλονται ή 
αποδίδονται σε Μετοχές (συμπεριλαμβανομένων των Μετοχών που εκπροσωπούνται από CDIs) αναμένεται να 
θεωρηθεί ως διανομή μερισμάτων. Κατ’ εξαίρεση, η αποπληρωμή κεφαλαίου δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως 
διανομή μερισμάτων στο βαθμό που η αποπληρωμή αυτή καταλογίζεται στο φορολογικό κεφάλαιο. Σημειώστε ότι 
οποιαδήποτε μείωση του φορολογικού κεφαλαίου θεωρείται ότι πληρώνεται σε αναλογική βάση επί του 
φορολογικού κεφαλαίου και ορισμένων αποθεμάτων. Το μέρος της μείωσης του κεφαλαίου που θεωρείται ότι 
καταβλήθηκε από το φορολογικό κεφάλαιο μπορεί, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, για σκοπούς Βελγικού φόρου 
εισοδήματος, να θεωρηθεί ως επιστροφή κεφαλαίου και να μην θεωρείται ότι αποτελεί διανομή μερισμάτων.  

Ο φόρος παρακράτησης επί μερισμάτων που δεν είναι Βελγικά, εάν υπάρχουν, δεν θα μπορεί να πιστωθεί έναντι 
οφειλόμενου φόρου εισοδήματος στο Βέλγιο ούτε θα επιστρέφεται στο βαθμό που υπερβαίνει τον οφειλόμενο 
Βελγικό φόρο εισοδήματος. 

Βέλγοι Μέτοχοι που είναι Κάτοικοι 

Άτομα 

Τα μερίσματα που διανέμονται στους Μετόχους που είναι κάτοικοι Βελγίου που κατέχουν τις Μετοχές 
(συμπεριλαμβανομένων των Μετοχών που εκπροσωπούνται από CDIs) στο πλαίσιο της κανονικής διαχείρισης της 
ιδιωτικής τους περιουσίας, αναμένεται κατ’ αρχήν να υπόκεινται σε Βελγικό φόρο παρακράτησης ύψους 30% εάν 
ένας μεσάζοντας ο οποίος είναι εγκατεστημένος στο Βέλγιο εμπλέκεται με οποιονδήποτε τρόπο στη διεκπεραίωση 
της πληρωμής των μερισμάτων. Ο Βελγικός φόρος παρακράτησης ύψους 30% απαλλάσσει πλήρως την 
προσωπική τους υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήματος. 
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Ο διαμεσολαβητής που είναι εγκατεστημένος στο Βέλγιο, όπως αναφέρεται στην πιο πάνω παράγραφο, δεν θα 
θεωρηθεί οφειλέτης του Βελγικού φόρου παρακράτησης και ως εκ τούτου ο Βελγικός φόρος δεν θα πρέπει να 
παρακρατηθεί εάν (α) αποδεικνύεται σε αυτόν ότι ένας άλλος διαμεσολαβητής έχει παρακρατήσει φόρο στην πηγή, 
(β) μπορεί να αποδείξει ότι τα μερίσματα έχουν καταβληθεί σε πιστωτικό ίδρυμα, χρηματιστηριακή Εταιρία ή 
αναγνωρισμένο ίδρυμα εκκαθάρισης ή διακανονισμού το οποίο είναι εγκατεστημένο στο Βέλγιο, το οποίο έχει ρητά, 
ξεκάθαρα και με τρόπο που μπορεί να επαληθευτεί, το οποίο αποδέχτηκε να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις 
“ως ενδιάμεσος” σε σχέση με τον φόρο παρακράτησης, ή (γ) ο διαμεσολαβητής πληροί τις προϋποθέσεις ως 
πιστωτικό ίδρυμα, χρηματιστηριακή Εταιρία ή αναγνωρισμένο ίδρυμα εκκαθάρισης ή διακανονισμού εγκατεστημένο 
στο Βέλγιο που έχει καταβάλει τα μερίσματα σε (i) πιστωτικά ιδρύματα εγκατεστημένα στο εξωτερικό, (ii) 
χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές εγκατεστημένους στο εξωτερικό όπως ορίζεται στο Άρθρο 2, 9° του Νόμου 
της 2ας Αυγούστου 2002, (iii) ιδρύματα εκκαθάρισης και ιδρύματα διακανονισμού στο εξωτερικό, όπως ορίζεται 
στα άρθρα 2, 16° και 17°, αντίστοιχα, του Νόμου της 2ας Αυγούστου 2002, και (iv) επιχειρήσεις που είναι 
εγκατεστημένες στο εξωτερικό, η κύρια δραστηριότητα των οποίων είναι η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, η 
παροχή συμβουλών σε σχέση με τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων ή η φύλαξη και διαχείριση 
χρηματοοικονομικών μέσων, καθώς και σε επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στο εξωτερικό οι οποίες είναι 
εξουσιοδοτημένες να ασκούν μία από τις δραστηριότητες αυτές σύμφωνα με τη νομοθεσία στην οποία υπόκεινται 
(από κοινού κάτω από σημείο (i) μέχρι (iv) αναφερόμενοι ως οι “Ειδικοί Ξένοι Διαμεσολαβητές”).  

Ωστόσο, οι Βέλγοι ιδιώτες μπορούν να επιλέξουν να αναφέρουν τα μερίσματα στην προσωπική δήλωση φόρου 
εισοδήματος τους ή μπορεί ακόμη και να χρειαστεί να τα αναφέρουν εάν (i) ένας διαμεσολαβητής ο οποίος είναι 
εγκατεστημένος στο Βέλγιο συμμετείχε στη διεκπεραίωση της πληρωμής των μερισμάτων, αλλά ο εν λόγω 
διαμεσολαβητής δεν παρακρατούσε τον οφειλόμενο Βελγικό φόρο παρακράτησης επί μερισμάτων ή (ii) κανένας 
διαμεσολαβητής ο οποίος είναι εγκατεστημένος στο Βέλγιο δεν συμμετείχε με κανέναν τρόπο στη διεκπεραίωση 
της πληρωμής μερισμάτων που δεν προέρχονται από το Βέλγιο.  

Οι Βέλγοι κάτοικοι που αναφέρουν τα μερίσματα στην προσωπική τους φορολογική δήλωση φορολογούνται 
κανονικά με το χαμηλότερο ποσοστό παρακράτησης φόρου ύψους 30% που εφαρμόζεται γενικά στο Βέλγιο στα 
μερίσματα ή στους αυξανόμενους ανά βαθμίδα προσωπικούς συντελεστές φόρου εισοδήματος που εφαρμόζονται 
για το συνολικό δηλωμένο εισόδημα τους. Περαιτέρω, εάν αναφερθούν τα μερίσματα, ο Βελγικός φόρος 
παρακράτησης μπορεί να πιστωθεί έναντι του οφειλόμενου φόρου εισοδήματος και να επιστραφεί στο βαθμό που 
υπερβαίνει τον οφειλόμενο φόρο εισοδήματος υπό τον όρο ότι η διανομή μερισμάτων δεν θα οδηγήσει σε μείωση 
της αξίας ή σε απώλεια κεφαλαίου στις Μετοχές (συμπεριλαμβανομένων των Μετοχών που εκπροσωπούνται από 
CDIs) της Εταιρίας. Ο τελευταίος όρος δεν εφαρμόζεται εάν το άτομο μπορεί να αποδείξει ότι κατέχει τις Μετοχές 
(συμπεριλαμβανομένων των Μετοχών που εκπροσωπούνται από CDIs) σε πλήρη νόμιμη κυριότητα για μια 
αδιάλειπτη περίοδο δώδεκα (12) μηνών πριν από την πληρωμή ή την απόδοση των μερισμάτων. Μια απαλλαγή 
από τον προσωπικό φόρο εισοδήματος θα μπορούσε κατ’ αρχάς να ζητηθεί από τους κατοίκους Βελγίου στην 
προσωπική τους δήλωση φόρου εισοδήματος για μια πρώτη δόση εισοδήματος από μερίσματα μέχρι το ποσό των 
800 ευρώ (για το φορολογικό έτος 2021), με την επιφύλαξη ορισμένων διατυπώσεων. Όλα τα μερίσματα που 
δηλώνονται λαμβάνονται υπόψη για να εκτιμηθεί εάν έχει επιτευχθεί το εν λόγω μέγιστο ποσό. 

Για τους Μετόχους οι οποίοι είναι κάτοικοι Βελγίου που κατέχουν Μετοχές (συμπεριλαμβανομένων των Μετοχών 
που εκπροσωπούνται από CDIs) για επαγγελματικούς σκοπούς, ο Βελγικός φόρος παρακράτησης δεν θα τους 
απαλλάξει πλήρως από τις Βελγικές φορολογικές τους υποχρεώσεις. Τα μερίσματα που λαμβάνονται θα πρέπει 
να δηλώνονται από τον Μέτοχο και, στην περίπτωση αυτή, θα φορολογούνται ως επαγγελματικό εισόδημα στον 
συντελεστή προσωπικού φόρου εισοδήματος του Μετόχου, αυξημένο από τις τοπικές προσαυξήσεις. Ο Βελγικός 
φόρος παρακράτησης που επιβλήθηκε θα μπορούσε στη συνέχεια να πιστωθεί έναντι του προσωπικού 
οφειλόμενου φόρου εισοδήματος και θα επιστραφεί στο βαθμό που υπερβαίνει τον οφειλόμενο φόρο εισοδήματος, 
υπό δύο προϋποθέσεις: (i) ο φορολογούμενος πρέπει να κατέχει τις Μετοχές (συμπεριλαμβανομένων των 
Μετοχών που εκπροσωπούνται από CDIs) σε πλήρη νομική ιδιοκτησία την ημέρα καθορισμού του δικαιούχου του 
μερίσματος και (ii) η διανομή μερισμάτων δεν μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της αξίας ή σε απώλεια κεφαλαίου 
στις Μετοχές (συμπεριλαμβανομένων των Μετοχών που εκπροσωπούνται από CDIs). Η τελευταία προϋπόθεση 
δεν εφαρμόζεται εάν ο Μέτοχος μπορεί να αποδείξει ότι κατείχε την πλήρη νόμιμη κυριότητα των Μετοχών 
(συμπεριλαμβανομένων των Μετοχών που εκπροσωπούνται από CDIs) για μια αδιάλειπτη περίοδο δώδεκα (12) 
μηνών αμέσως πριν από την πληρωμή ή τη διανομή των μερισμάτων. 

Εταιρίες 

Τα μερίσματα που διανέμει η Εταιρία στους Μετόχους οι οποίοι είναι κάτοικοι Βελγίου αναμένεται κατ’ αρχάς να 
υπόκεινται σε Βελγικό φόρο παρακράτησης ύψους 30% εάν ένας διαμεσολαβητής ο οποίος είναι εγκατεστημένος 
στο Βέλγιο συμμετείχε με οποιονδήποτε τρόπο στη διεκπεραίωση της πληρωμής των μερισμάτων.  

Ο διαμεσολαβητής που είναι εγκατεστημένος στο Βέλγιο, όπως αναφέρεται στην πιο πάνω παράγραφο, δεν θα 
θεωρηθεί οφειλέτης του Βελγικού φόρου παρακράτησης και ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να παρακρατήσει τον 
Βελγικό φόρο παρακράτησης εάν (α) αποδείξει ότι ένας άλλος διαμεσολαβητής έχει παρακρατήσει τον φόρο 
παρακράτησης, ή (β) μπορεί να αποδείξει ότι τα μερίσματα έχουν καταβληθεί σε πιστωτικό ίδρυμα, 
χρηματιστηριακή Εταιρία ή αναγνωρισμένο ίδρυμα εκκαθάρισης ή διακανονισμού στο Βέλγιο που έχει αποδεχθεί 
ρητά, κατηγορηματικά και επαληθεύσιμα ότι συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις “ως διαμεσολαβητής” σε σχέση 
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με την παρακράτηση φόρου, ή (γ) ο διαμεσολαβητής πληροί τις προϋποθέσεις ως πιστωτικό ίδρυμα, Εταιρία 
χρηματιστηρίου ή αναγνωρισμένο ίδρυμα εκκαθάρισης ή διακανονισμού στο Βέλγιο που έχει καταβάλει τα 
μερίσματα σε συγκεκριμένους ξένους διαμεσολαβητές. 

Για τους Μετόχους οι οποίοι είναι κάτοικοι Βελγίου, το εισόδημα από μερίσματα (μετά την αφαίρεση οποιουδήποτε 
μη Βελγικού φόρου παρακράτησης αλλά συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε Βελγικού φόρου παρακράτησης) 
πρέπει να δηλώνεται στην εταιρική δήλωση φόρου εισοδήματος και θα υπόκειται στον κανονικό συντελεστή φόρου 
εισοδήματος εταιρειών ύψους 25% (για οικονομικά έτη που ξεκινούν κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020). Υπό 
ορισμένες προϋποθέσεις, εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής φόρου εισοδήματος ύψους 20% για οικονομικά έτη 
που ξεκινούν κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020 (για τις λεγόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις) στα πρώτα 100.000 
ευρώ φορολογητέων κερδών. Οι Βελγικές εταιρίες που είναι κάτοικοι Βελγίου μπορούν, υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις, να αφαιρούν το 100% του μικτού μερίσματος που εισπράττεται από το φορολογητέο τους εισόδημά 
(“Μείωση από Μέρισμα που Λήφθηκε”). Οι Μέτοχοι αυτοί θα πρέπει να συμβουλευτούν τον δικό τους φορολογικό 
σύμβουλο σχετικά με αυτό. 

Ο Βελγικός φόρος παρακράτησης μερίσματος που εισπράττεται στην πηγή θα μπορούσε να πιστωθεί έναντι του 
οφειλόμενου Βελγικού φόρου εισοδήματος εταιρειών και θα μπορούσε να επιστραφεί στο βαθμό που υπερβαίνει 
τον εν λόγω φόρο εισοδήματος εταιρειών, υπό δύο προϋποθέσεις: (i) ο φορολογούμενος πρέπει να κατέχει τις 
Μετοχές (συμπεριλαμβανομένων των Μετοχών που εκπροσωπούνται από CDIs) υπό τη μορφή πλήρους νόμιμης 
κυριότητας κατά την ημέρα προσδιορισμού του δικαιούχου του μερίσματος και (ii) η διανομή μερισμάτων δεν θα 
οδηγήσει σε μείωση της αξίας ή σε απώλεια κεφαλαίου στις Μετοχές (συμπεριλαμβανομένων των Μετοχών που 
εκπροσωπούνται από CDIs). Ο τελευταίος όρος αναμένεται να μην εφαρμόζεται: (i) εάν ο φορολογούμενος μπορεί 
να αποδείξει ότι κατείχε τις Μετοχές (συμπεριλαμβανομένων των Μετοχών που εκπροσωπούνται από CDIs) υπό 
τη μορφή πλήρους νόμιμης κυριότητας για μια αδιάλειπτη περίοδο δώδεκα (12) μηνών αμέσως πριν από την 
πληρωμή ή απόδοση των μερισμάτων ή (ii) εάν, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι Μετοχές 
(συμπεριλαμβανομένων των Μετοχών που εκπροσωπούνται από CDIs) δεν ανήκαν ποτέ από ένα φορολογούμενο 
υπό τη μορφή πλήρους νόμιμης κυριότητας εκτός από μια Βελγική Εταιρία κάτοικο ή μια Εταιρία μη κάτοικο που 
έχει, αδιάλειπτα, επενδύσει στις Μετοχές (συμπεριλαμβανομένων των Μετοχών που εκπροσωπούνται από CDIs) 
σε μια Βελγική μόνιμη εγκατάσταση.  

Τα μερίσματα που λαμβάνουν οι Μέτοχοι οι οποίοι είναι κάτοικοι Βελγίου για τις Μετοχές (που εκπροσωπούνται 
από CDIs) απαλλάσσονται από την παρακράτηση φόρου στο Βέλγιο νοουμένου ότι ο επενδυτής πληροί τις 
απαιτήσεις προσδιορισμού που αναφέρονται στο Άρθρο 117, §11 του Βασιλικού Διατάγματος το οποίο εφαρμόζει 
τον Βελγικό Κώδικα Φόρου Εισοδήματος του 1992. 

Βέλγοι Μέτοχοι που Δεν είναι Κάτοικοι  

Τα μερίσματα που διανέμει η Εταιρία σε Βέλγους Μη Μόνιμους Μετόχους αναμένεται κατ’ αρχάς να υπόκεινται 
στον Βελγικό φόρο παρακράτησης ύψους 30% εάν ένας διαμεσολαβητής ο οποίος είναι εγκατεστημένος στο Βέλγιο 
εμπλέκεται με οποιονδήποτε τρόπο στη διεκπεραίωση της πληρωμής των μερισμάτων. 

Ο διαμεσολαβητής που είναι εγκατεστημένος στο Βέλγιο, όπως αναφέρεται στην πιο πάνω παράγραφο, δεν θα 
θεωρηθεί οφειλέτης του Βελγικού φόρου παρακράτησης και ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να παρακρατήσει τον 
Βελγικό φόρο παρακράτησης εάν (α) αποδεικνύει ότι ένας άλλος διαμεσολαβητής έχει παρακρατήσει τον φόρο 
στην πηγή, (β) μπορεί να αποδείξει ότι τα μερίσματα έχουν καταβληθεί σε πιστωτικό ίδρυμα, χρηματιστηριακή 
Εταιρία ή αναγνωρισμένο ίδρυμα εκκαθάρισης ή διακανονισμού που είναι εγκατεστημένο στο Βέλγιο που έχει ρητά, 
κατηγορηματικά και επαληθευμένα να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις “ως διαμεσολαβητής” σε σχέση με την 
παρακράτηση φόρου, ή (γ) ο διαμεσολαβητής πληροί τις προϋποθέσεις ως πιστωτικό ίδρυμα, χρηματιστηριακή 
Εταιρία ή αναγνωρισμένο ίδρυμα εκκαθάρισης ή διακανονισμού που είναι εγκατεστημένο στο Βέλγιο που έχει 
καταβάλει τα μερίσματα σε συγκεκριμένους ξένους διαμεσολαβητές.  

Τα μερίσματα που καταβάλλονται από την Εταιρία μέσω ενός Βελγικού πιστωτικού ιδρύματος, μιας 
χρηματιστηριακής Εταιρίας ή ενός αναγνωρισμένου ιδρύματος εκκαθάρισης ή διακανονισμού σε Βέλγους μετόχους 
μη μόνιμους κατοίκους, θα πρέπει να απαλλάσσονται από την παρακράτηση Βελγικού φόρου μερίσματος σε σχέση 
με τα μερίσματα στα οποία υπόκειται ο οφειλέτης (δηλαδή η Εταιρία) υπόκειται στον Βελγικό φόρο εισοδήματος 
που εφαρμόζεται σε μη μόνιμους κατοίκους και δεν έχει κατανείμει το εν λόγω εισόδημα στη Βελγική του 
εγκατάσταση, νοουμένου ότι οι Βέλγοι Μέτοχοι που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι θα διαβιβάσουν μια βεβαίωση που 
επιβεβαιώνει ότι (i) είναι μη κάτοικοι κατά την έννοια του Άρθρου 227 του Βελγικού Κώδικα Φόρου Εισοδήματος 
του (ii) δεν έχουν εκχωρήσει τις Μετοχές (συμπεριλαμβανομένων των Μετοχών που εκπροσωπούνται από CDIs) 
σε επιχειρηματικές δραστηριότητες στο Βέλγιο και (iii) είναι οι απόλυτοι ιδιοκτήτες ή κάτοχοι των Μετοχών βάσει 
χρησικτησίας (συμπεριλαμβανομένων των Μετοχών που εκπροσωπούνται από CDIs).  

Κανένας Βελγικός φόρος παρακράτησης μερίσματος δεν πρέπει να οφείλεται σε σχέση με τα μερίσματα, όπως 
αναφέρεται στην πιο πάνω παράγραφο, που καταβάλλεται από ένα πιστωτικό ίδρυμα, χρηματιστηριακή Εταιρία ή 
αναγνωρισμένο ίδρυμα εκκαθάρισης ή διακανονισμού σε μεσάζοντες εκτός από συγκεκριμένους μεσάζοντες 
εξωτερικού, υπό τον όρο ότι άλλα οι διαμεσολαβητές παραδίδουν μια βεβαίωση που επιβεβαιώνει ότι οι δικαιούχοι 
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των μερισμάτων (i) είναι μη κάτοικοι κατά την έννοια του Άρθρου 227 του Βελγικού Κώδικα Φόρου Εισοδήματος 
του, (ii) δεν έχουν εκχωρήσει τις Μετοχές (συμπεριλαμβανομένων των Μετοχών που εκπροσωπούνται από CDIs) 
σε επιχειρηματικές δραστηριότητες στο Βέλγιο και (iii) είναι οι πλήρεις ιδιοκτήτες ή κάτοχοι των Μετοχών βάσει 
χρησικτησίας (συμπεριλαμβανομένων των Μετοχών που εκπροσωπούνται από CDIs). 

Εάν οι Μετοχές (συμπεριλαμβανομένων των Μετοχών που εκπροσωπούνται από CDIs) αποκτήθηκαν και 
κατέχονται από έναν Βέλγο Μέτοχο που δεν είναι Κάτοικος σε σχέση με μια επιχείρηση στο Βέλγιο, ο Μέτοχος 
πρέπει να δηλώσει τα μερίσματα που έλαβε και τα μερίσματα αυτά θα φορολογούνται στη συνέχεια σύμφωνα με 
τον συντελεστή που εφαρμόζεται σε ένα άτομο που δεν είναι κάτοικος Βελγίου ή τον εταιρικό συντελεστή φόρου 
εισοδήματος, ανάλογα με την περίπτωση. Οποιοσδήποτε Βελγικός φόρος παρακράτησης που επιβάλλεται στην 
πηγή μπορεί να πιστωθεί στο άτομο που δεν είναι κάτοικος Βελγίου ή έναντι του εταιρικού φόρου εισοδήματος και 
θα επιστρέφεται στο βαθμό που υπερβαίνει τον οφειλόμενο φόρο εισοδήματος, υπό δύο προϋποθέσεις: (i) ο 
φορολογούμενος πρέπει να κατέχει τις Μετοχές (συμπεριλαμβανομένων Μετοχών που εκπροσωπούνται από 
CDIs) σε πλήρη νόμιμη κυριότητα την ημέρα που προσδιορίζεται ο δικαιούχος των μερισμάτων και (ii) η διανομή 
μερισμάτων δεν επιφέρει τη μείωση της αξίας ή την απώλεια κεφαλαίου στις Μετοχές (συμπεριλαμβανομένων των 
Μετοχών που εκπροσωπούνται από CDIs). Η τελευταία προϋπόθεση δεν εφαρμόζεται εάν (i) ο Μέτοχος που δεν 
είναι κάτοικος μπορεί να αποδείξει ότι οι Μετοχές (συμπεριλαμβανομένων των Μετοχών που εκπροσωπούνται 
από CDIs) διατηρήθηκαν υπό τη μορφή πλήρους νόμιμης ιδιοκτησίας για μια αδιάλειπτη περίοδο δώδεκα (12) 
μηνών αμέσως πριν από την πληρωμή ή την απόδοση των μερισμάτων ή (ii) σε σχέση με εταιρίες μη κατοίκους 
μόνο, εάν, κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου, οι Μετοχές (συμπεριλαμβανομένων των Μετοχών που 
εκπροσωπούνται από CDIs) δεν ανήκαν πλήρως σε ένα φορολογούμενο εκτός από μια Εταιρία που είναι κάτοικος 
ή μια Εταιρία που δεν είναι κάτοικος η οποία επένδυε αδιάλειπτα τις Μετοχές (συμπεριλαμβανομένων των Μετοχών 
που εκπροσωπούνται από CDIs) σε μια μόνιμη εγκατάσταση του Βελγίου.  

Τα μερίσματα που καταβάλλονται ή αποδίδονται σε Βέλγους μη μόνιμους κατοίκους που δεν χρησιμοποιούν τις 
Μετοχές (συμπεριλαμβανομένων των Μετοχών που εκπροσωπούνται από CDIs) κατά την άσκηση επαγγελματικής 
δραστηριότητας, δυνατόν να απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος που εφαρμόζεται σε ιδιώτες μη μόνιμους 
κατοίκους μέχρι το ποσό των 800 Ευρώ (για το φορολογικό έτος 2021). Κατά συνέπεια, εάν επιβλήθηκε 
παρακράτηση φόρου στο Βέλγιο επί των μερισμάτων που έχουν καταβληθεί ή αποδοθεί σε Μετοχές 
(συμπεριλαμβανομένων των Μετοχών που εκπροσωπούνται από CDIs), ο εν λόγω Βέλγος που δεν είναι κάτοικος 
μπορεί να ζητήσει μέσω της Βελγικής του φορολογικής δήλωση εισοδήματος μη κατοίκου να πιστωθεί 
οποιοσδήποτε Βελγικός φόρος παρακράτησης που επιβλήθηκε στα μερίσματα μέχρι το ποσό των 800 Ευρώ (για 
το φορολογικό έτος 2021). και, ανάλογα με την περίπτωση, να επιστραφεί. Ωστόσο, εάν δεν πρέπει να κατατεθεί 
μια Βελγική δήλωση φόρου εισοδήματος από τον Βέλγο Μέτοχο ο οποίος είναι ιδιώτης μη κάτοικος, η Βελγική 
παρακράτηση φόρου στην πηγή που επιβάλλεται επί του ποσού αυτού θα μπορούσε κατ’ αρχάς να ανακτηθεί 
μέσω της υποβολής αίτησης προς τον φορολογικό λειτουργό που θα διοριστεί με Βασιλικό Διάταγμα, με την 
επιφύλαξη διατυπώσεων.  

 (δ) Κεφαλαιουχικά Κέρδη  

Βέλγοι Μέτοχοι που είναι Κάτοικοι 

Άτομα 

Οι Μέτοχοι οι οποίοι είναι κάτοικοι Βελγίου που κατέχουν Μετοχές (συμπεριλαμβανομένων των Μετοχών που 
εκπροσωπούνται από CDIs) στην Εταιρία δεν θα υπόκεινται κατ’ αρχάς σε Βελγικό φόρο εισοδήματος επί των 
Κεφαλαιουχικών Κερδών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάθεση των Μετοχών, νοουμένου ότι τα εν λόγω 
κεφαλαιουχικά κέρδη πραγματοποιούνται εντός του κανονικού πεδίου διαχείρισης της ιδιωτικής περιουσίας του 
ατόμου. Στην περίπτωση αυτή, οι απώλειες κεφαλαίου δεν θα εκπίπτουν από το φόρο. Τα κεφαλαιουχικά κέρδη 
που πραγματοποιούνται από έναν ιδιώτη μπορούν ωστόσο να θεωρηθούν ως διάφορα έσοδα φορολογητέα με τον 
συντελεστή του 33% (πλέον τοπικές προσαυξήσεις) εάν τα κεφαλαιουχικά κέρδη πραγματοποιούνται εκτός του 
πεδίου της κανονικής διαχείρισης της ιδιωτικής περιουσίας του ατόμου. Σε αυτή την περίπτωση οι απώλειες 
κεφαλαίου δεν θα εκπίπτουν από το φόρο. 

Οι Βέλγοι Μέτοχοι που είναι Κάτοικοι οι οποίοι κατέχουν Μετοχές (συμπεριλαμβανομένων των Μετοχών που 
εκπροσωπούνται από CDIs) για επαγγελματικούς σκοπούς δυνατόν να φορολογούνται με τους συνήθεις 
αυξανόμενους συντελεστές φόρου εισοδήματος που εφαρμόζονται σε άτομα (πλέον τοπικές προσαυξήσεις) επί 
των κεφαλαιουχικών κερδών που πραγματοποιούνται κατά τη διάθεση των Μετοχών (συμπεριλαμβανομένων των 
Μετοχών που εκπροσωπούνται από CDIs) ή με χωριστό συντελεστή 10% (πλέον τοπικές επιβαρύνσεις) (στο 
πλαίσιο παύσης δραστηριοτήτων υπό ορισμένες συνθήκες) ή 16,5% (πλέον τοπικές επιβαρύνσεις) (για Μετοχές 
που κατέχουν πάνω από πέντε (5) χρόνια ή στο πλαίσιο παύσης δραστηριοτήτων υπό ορισμένες συνθήκες) . Οι 
απώλειες κεφαλαίου στις Μετοχές (συμπεριλαμβανομένων των Μετοχών που εκπροσωπούνται από CDIs) που 
υπέστησαν Βέλγοι κάτοικοι που κατέχουν τις Μετοχές για επαγγελματικούς σκοπούς δυνατόν να εκπίπτουν από 
το φόρο. Τα κεφαλαιουχικά κέρδη που πραγματοποιούνται από Βέλγους κατοίκους κατά την εξαγορά των Μετοχών 
(συμπεριλαμβανομένων των Μετοχών που εκπροσωπούνται από CDIs) της Εταιρίας ή κατά την εκκαθάριση της 
Εταιρίας θα φορολογούνται ως μέρισμα (βλ. πιο πάνω). 
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Εταιρίες 

Μετά τη Μετάβαση, η διάθεση Μετοχών από έναν Βέλγο κάτοικο (συμπεριλαμβανομένων των Μετοχών που 
εκπροσωπούνται από CDIs) μπορεί να απαλλαγεί από τον Βελγικό εταιρικό φόρο εισοδήματος, νοουμένου ότι 
οποιοδήποτε πιθανόν εισόδημα που διανέμεται για τις Μετοχές (ή τόκοι σε Μετοχές) θα μπορούσε να εκπέσει 
σύμφωνα με στους όρους που εφαρμόζονται στην εφαρμογή του καθεστώτος έκπτωσης μερισμάτων. Η εφαρμογή 
του καθεστώτος έκπτωσης μερισμάτων εξαρτάται, ωστόσο, από μια πραγματική ανάλυση που πρέπει να γίνεται 
σε σχέση με οποιαδήποτε διανομή και η διαθεσιμότητά της θα πρέπει να επαληθεύεται σε σχέση με κάθε διανομή. 
Οι Μέτοχοι θα πρέπει να συμβουλευτούν τον δικό τους φορολογικό σύμβουλο σχετικά με αυτό. Εάν δεν πληρούνται 
ένας ή περισσότεροι από αυτούς τους όρους που αφορούν την εφαρμογή του καθεστώτος έκπτωσης μερισμάτων, 
τότε οποιοδήποτε κέρδος κεφαλαίου που πραγματοποιείται σε Μετοχές (συμπεριλαμβανομένων των Μετοχών που 
εκπροσωπούνται από CDIs) θα φορολογείται με τον κανονικό συντελεστή φόρου εισοδήματος εταιρειών ύψους 
25%, εκτός εάν εφαρμόζεται ένας μειωμένος συντελεστής εταιρικού φόρου εισοδήματος ύψους 20%. Οι 
κεφαλαιουχικές απώλειες για τις Μετοχές που υπέστησαν Βελγικές εταιρίες που είναι κάτοικοι, δεν εκπίπτουν από 
τον φόρο κατά κανόνα. 

Τα κεφαλαιουχικά κέρδη που πραγματοποιούνται από Βελγικές εταιρίες που είναι κάτοικοι κατά την εξαγορά των 
Μετοχών (συμπεριλαμβανομένων των Μετοχών που εκπροσωπούνται από CDIs) ή κατά την εκκαθάριση της 
Εταιρίας, θα υπόκεινται κατ’ αρχάς στο ίδιο φορολογικό καθεστώς με τα μερίσματα (βλ. πιο πάνω). 

Βέλγοι Μέτοχοι που Δεν είναι Κάτοικοι  

Οι Βέλγοι Μέτοχοι που Δεν είναι Κάτοικοι δεν αναμένεται κατ’ αρχάς να υπόκεινται σε Βελγικό φόρο εισοδήματος 
επί των Κεφαλαιουχικών Κερδών που πραγματοποιούνται σε σχέση με Μετοχές (συμπεριλαμβανομένων των 
Μετοχών που εκπροσωπούνται από CDIs), εκτός εάν οι Μετοχές (συμπεριλαμβανομένων των Μετοχών που 
εκπροσωπούνται από CDIs) κατέχονται ως μέρος μιας επιχείρησης στο Βέλγιο μέσω σταθερής βάσης στο Βέλγιο 
ή μόνιμης εγκατάστασης στο Βέλγιο. Σε αυτήν την περίπτωση, θα εφαρμόζονται οι ίδιες αρχές που περιγράφονται 
πιο πάνω όσον αφορά τους Βέλγους Μετόχους που είναι κάτοικοι - ιδιώτες (που κατέχουν τις Μετοχές για 
επαγγελματικούς σκοπούς) ή τους Βέλγους Μετόχους που είναι κάτοικοι - Εταιρίες. 

 (ε) Μέτοχοι (i) οι οποίοι δεν είναι Μέτοχοι οι οποίοι είναι κάτοικοι Βελγίου - Ιδιώτες, (ii) οι οποίοι δεν χρησιμοποιούν 
τις Μετοχές (συμπεριλαμβανομένων των Μετοχών που εκπροσωπούνται από CDIs) για επαγγελματικούς σκοπούς 
και (iii) έχουν τη φορολογική τους κατοικία σε χώρα με την οποία το Βέλγιο δεν έχει συνάψει φορολογική συνθήκη 
ή με την οποία το Βέλγιο έχει συνάψει φορολογική συνθήκη που παρέχει την εξουσία να φορολογεί κεφαλαιουχικά 
κέρδη επί των Μετοχών στο Βέλγιο, θα μπορούσε να υπόκειται σε φόρο στο Βέλγιο εάν τα κεφαλαιουχικά κέρδη 
λαμβάνονται ή θα λαμβάνονται στο Βέλγιο και προκύπτουν από συναλλαγές που θεωρούνται κερδοσκοπικές ή ότι 
δεν εμπίπτουν στο πεδίο της κανονικής διαχείρισης της ιδιωτικής περιουσίας του ατόμου. Σε μια τέτοια περίπτωση 
το κέρδος θα υπόκειται σε τελικό φόρο παρακράτησης ύψους 30,28% (στο βαθμό που εφαρμόζονται τα άρθρα 
90.1 και 248 του Βελγικού Κώδικα Φόρου Εισοδήματος του 1992). Ωστόσο, το Βέλγιο έχει συνάψει φορολογικές 
συμβάσεις με περισσότερες από ενενήντα-πέντε (95) χώρες, οι οποίες γενικά προβλέπουν πλήρη απαλλαγή από 
τη Βελγική φορολογία κεφαλαιουχικών κερδών όσον αφορά κέρδη που πραγματοποιούνται από τους κατοίκους 
αυτών των χωρών. Γενικά, οι απώλειες κεφαλαίου δεν εκπίπτουν στο Βέλγιο.  

(ε) Φόρος επί συναλλαγών χρηματιστηρίου 

Η αγορά και η πώληση και οποιαδήποτε άλλη απόκτηση ή μεταβίβαση υφιστάμενων Μετοχών 
(συμπεριλαμβανομένων των Μετοχών που εκπροσωπούνται από CDIs) (συναλλαγές δευτερογενούς αγοράς) στο 
Βέλγιο μέσω ενός επαγγελματία διαμεσολαβητή αναμένεται ότι θα υπόκεινται στον φόρο επί των συναλλαγών στο 
χρηματιστήριο (taks op de beursverrichtingen / taxe sur les opérations de bourse) εάν (i) έχει πραγματοποιηθεί ή 
θα πραγματοποιηθεί στο Βέλγιο μέσω επαγγελματικού διαμεσολαβητή, δηλαδή μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, 
χρηματιστηριακών εταιρειών, εμπορικών πλατφόρμων και οποιουδήποτε άλλου διαμεσολαβητή που συνήθως 
λειτουργεί ως διαμεσολαβητής για συναλλαγές με κινητές αξίες, ή (ii) θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί ή 
εκτελεστεί στο Βέλγιο, πράγμα που συμβαίνει εάν η εντολή δόθηκε άμεσα ή έμμεσα σε επαγγελματία 
διαμεσολαβητή ο οποίος είναι εγκατεστημένος εκτός Βελγίου, είτε από ιδιώτες που έχουν τη συνήθη τους διαμονή 
στο Βέλγιο, είτε από νομικά πρόσωπα στην έδρα τους στο Βέλγιο (και οι δύο θα αναφέρονται ως ο “Βέλγος 
Επενδυτής”). 

Ο φόρος επί των χρηματιστηριακών συναλλαγών δεν είναι οφειλόμενος κατά την έκδοση Μετοχών (συναλλαγές 
πρωτογενούς αγοράς). Ο φόρος επί των συναλλαγών στο χρηματιστήριο αναμένεται να χρεωθεί με συντελεστή 
0,35% της τιμής αγοράς, με ανώτατο όριο τα 1.600 ευρώ ανά συναλλαγή και ανά συμβαλλόμενο μέρος. Ο φόρος 
αυτός θα οφείλεται ξεχωριστά από κάθε συμβαλλόμενο μέρος στη συναλλαγή και καθένας από αυτούς θα 
εισπράττεται από τον επαγγελματία διαμεσολαβητή. Ωστόσο, εάν η συναλλαγή εμπίπτει στον φόρο και η εντολή 
δίδεται, άμεσα ή έμμεσα, σε ένα επαγγελματία διαμεσολαβητή ο οποίος είναι εγκατεστημένος εκτός Βελγίου, τότε 
ο Βέλγος Επενδυτής θα έχει υποχρέωση καταρχήν να καταβάλει τον φόρο, εκτός εάν ο Βέλγος Επενδυτής είναι σε 
θέση να αποδείξει ότι ο φόρος έχει ήδη καταβληθεί. Στην τελευταία περίπτωση, ο αλλοδαπός επαγγελματίας 
διαμεσολαβητής θα πρέπει επίσης να παρέχει σε κάθε πελάτη (ο οποίος δίνει μια εντολή στον εν λόγω 
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διαμεσολαβητή) κατάλληλη δήλωση (qualifying order statement - bordereau / borderel), το αργότερο κατά την 
εργάσιμη ημέρα μετά από την ημέρα που πραγματοποιείται η εν λόγω συναλλαγή. Εναλλακτικά, οι επαγγελματίες 
διαμεσολαβητές οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι εκτός Βελγίου θα είναι σε θέση να διορίσουν ένα φορολογικό 
αντιπρόσωπο στο χρηματιστήριο στο Βέλγιο, σύμφωνα με ορισμένες προϋποθέσεις και διατυπώσεις (ο 
“Φορολογικός Αντιπρόσωπος στο Χρηματιστήριο”). Ο εν λόγω Φορολογικός Αντιπρόσωπος στο 
Χρηματιστήριο θα είναι τότε υπεύθυνος ενώπιον του Βελγικού Υπουργείου Οικονομικών για τις συναλλαγές που 
πραγματοποιούνται μέσω του επαγγελματία διαμεσολαβητή και για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις αναφοράς 
και τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με τη σχετική δήλωση εντολής. Εάν ένας τέτοιος Φορολογικός Αντιπρόσωπος 
στο Χρηματιστήριο έχει καταβάλει τον φόρο επί των οφειλόμενων συναλλαγών στο χρηματιστήριο, σύμφωνα με τα 
πιο πάνω ο Βέλγος Επενδυτής δεν θα είναι πλέον ο οφειλέτης του φόρου επί των συναλλαγών στο χρηματιστήριο. 
Κανένας φόρος επί των συναλλαγών στο χρηματιστήριο δεν αναμένεται να οφείλεται για συναλλαγές που 
πραγματοποιούνται από τα ακόλουθα μέρη, νοουμένου ότι ενεργούν για δικό τους λογαριασμό: (i) επαγγελματίες 
διαμεσολαβητές που περιγράφονται στα Άρθρα 2, 9 ° και 10 ° του Νόμου της 2ας Αυγούστου, 2002 σχετικά με την 
εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, (ii) ασφαλιστικές εταιρίες που 
περιγράφονται στο Άρθρο 2 (1) του Βελγικού νόμου της 9ης Ιουλίου 1975 σχετικά με την εποπτεία των 
ασφαλιστικών εταιρειών, (iii) συνταξιοδοτικά ιδρύματα που αναφέρονται στο Άρθρο 2,1 ° του Βελγικού Νόμου της 
27ης Οκτωβρίου 2006 σχετικά με την εποπτεία των συνταξιοδοτικών ιδρυμάτων, (iv) οργανισμοί συλλογικών 
επενδύσεων, (v) ρυθμιζόμενες εταιρίες ακινήτων, και (vi) Βέλγοι Μέτοχοι που δεν είναι Κάτοικοι , νοουμένου ότι θα 
παραδώσουν πιστοποιητικό στον χρηματοπιστωτικό τους διαμεσολαβητή στο Βέλγιο που επιβεβαιώνει ότι δεν 
είναι κάτοικοι. 

 Στις 14 Φεβρουαρίου 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο οδηγίας για τον φόρο επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (“FTT”). Το Προσχέδιο της Οδηγίας ορίζει επί του παρόντος ότι, μόλις ο FTT 
τεθεί σε ισχύ, τα συμμετέχοντα κράτη μέλη δεν θα διατηρούν ούτε θα εισάγουν φόρους επί χρηματοπιστωτικών 
συναλλαγών εκτός από τον FTT (ή ΦΠΑ, όπως προβλέπεται στην Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 
28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας). Για το Βέλγιο, ο φόρος επί των 
συναλλαγών στο χρηματιστήριο επομένως αναμένεται να καταργηθεί μόλις ο FTT τεθεί σε ισχύ. Το Προσχέδιο της 
Οδηγίας εξακολουθεί να υπόκειται σε διαπραγματεύσεις μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών μελών και, ως εκ 
τούτου, δυνατόν να μην ψηφιστεί σε νόμο και μπορεί να τροποποιηθεί περαιτέρω ανά πάσα στιγμή.  

Φόρος επί λογαριασμών κινητών αξιών  

Στις 4 Νοεμβρίου 2020, οι Βελγικές φορολογικές αρχές δημοσίευσαν ανακοίνωση στην Βελγική Κρατική Εφημερίδα 
στην οποία αναφέρεται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε στις 2 Νοεμβρίου 2020 ένα νομοσχέδιο (το 
“Νομοσχέδιο”) με στόχο την καθιέρωση (μιας ανανεωμένης έκδοσης) του ετήσιου φόρου επί λογαριασμών κινητών 
αξιών (tax on securities accounts) (το "Νομοσχέδιο TSA "). Το νομοσχέδιο έχει υποβληθεί για συμβουλευτικούς 
σκοπούς στο Βελγικό Συμβούλιο της Επικρατείας. 

Το Νομοσχέδιο TSA θα εφαρμόζεται σε λογαριασμούς κινητών αξιών αυτό καθ’ εαυτό και, ως εκ τούτου, θα 
καλύπτει καταρχήν όλους τους λογαριασμούς κινητών αξιών που κατέχονται από (i) ιδιώτες, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που υπόκεινται στο Βελγικό φόρο εισοδήματος μη κατοίκων και (ii) νομικά 
πρόσωπα που υπόκεινται στον Βελγικό εταιρικό φόρο εισοδήματος, στον εταιρικό Βελγικό φόρο ή στον Βελγικό 
φόρο για τους μη μόνιμους κατοίκους. Αν εγκριθεί, θα συνεπάγεται ετήσιο φόρο στην κατοχή λογαριασμού κινητών 
αξιών. Η εφαρμοστέα φορολογική βάση θα είναι η μέση αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που πληρούν τα 
κριτήρια, τα οποία κατέχονται σε λογαριασμό κινητών αξιών, υπό τον όρο ότι η εν λόγω μέση αξία υπερβαίνει το 
1.000.000 ευρώ. Ο εφαρμοστέος φορολογικός συντελεστής σύμφωνα με το Νομοσχέδιο TSA θα είναι 0,15% και, 
όπου εφαρμόζεται, το ποσό φορολογίας θα περιορίζεται στο 10% της διαφοράς μεταξύ της φορολογικής βάσης και 
του ποσού των 1.000.000 Ευρώ. Το Νομοσχέδιο περιέχει επίσης μια γενική διάταξη κατά της κατάχρησης, η οποία 
θα εφαρμόζεται αναδρομικά από τις 30 Οκτωβρίου 2020, εμποδίζοντας, μεταξύ άλλων, (i) τη διάσπαση 
λογαριασμού κινητών αξιών όπου οι κινητές αξίες μεταφέρονται σε έναν ή περισσότερους λογαριασμούς με τον 
ίδιο χρηματοπιστωτικό διαμεσολαβητή ή σε λογαριασμούς με άλλο χρηματοπιστωτικό διαμεσολαβητή με σκοπό 
να αποφευχθεί ότι η συνολική αξία των κινητών αξιών σε έναν λογαριασμό υπερβαίνει τα 1.000.000 ευρώ, (ii) το 
άνοιγμα λογαριασμών κινητών αξιών όπου οι κινητές αξίες κατανέμονται μεταξύ λογαριασμών με τον ίδιο 
χρηματοπιστωτικό διαμεσολαβητή ή με άλλο χρηματοπιστωτικό διαμεσολαβητή ώστε να αποφευχθεί το 
ενδεχόμενο ότι η συνολική αξία των κινητών αξιών σε έναν λογαριασμό θα υπερβαίνει τα 1.000.000 ευρώ, (iii) τη 
μετατροπή των ονομαστικών Μετοχών, των ομολόγων και άλλων φορολογητέων χρηματοοικονομικών μέσων, 
ώστε να μην κατέχονται πλέον σε λογαριασμό κινητών αξιών, με σκοπό τη διαφυγή από τη φορολογία, (iv) η 
τοποθέτηση λογαριασμού αξιών που υπόκειται σε φορολογία σε ξένη νομική οντότητα που μεταβιβάζει τους τίτλους 
σε αλλοδαπό λογαριασμό κινητών αξιών, με σκοπό την αποφυγή φορολογίας, και (v) την υποβολή ενός 
λογαριασμού αξιών που υπόκειται σε φορολογία σε ταμείο του οποίου τα μερίδια τοποθετούνται σε καταχωρισμένη 
μορφή, με σκοπό την αποφυγή του φορολογίας. Στις πιο πάνω καταστάσεις, υπάρχει αναμφισβήτητο τεκμήριο 
φοροαποφυγής σύμφωνα με το οποίο ο φορολογούμενος μπορεί να αποδείξει το αντίθετο. 

Παρακαλώ σημειώστε ότι η φορολογία αυτή παραμένει ακόμα αντικείμενο διαπραγμάτευσης και οι πιο πάνω αρχές 
μπορεί ακόμα να αλλάξουν. Ως εκ τούτου, συνιστάται στους μετόχους να αναζητήσουν τις δικές τους 
επαγγελματικές συμβουλές σε σχέση με αυτήν τη δυνητική νέα μορφή φόρου επί των λογαριασμών αξιών. 
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ΚΑΘΕ ΜΕΤΟΧΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΦΟΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΝ ΛΟΓΩ 
ΚΑΤΟΧΟ.  
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ΜΕΡΟΣ 8  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

Αυτό το Μέρος 8 περιέχει μια περίληψη των τροποποιήσεων του Καταστατικού της Εταιρίας που προτείνονται 
σύμφωνα με το Ψήφισμα 2 και τα Ψηφίσματα 3 (α) και 3(β) που αναφέρονται στην Ειδοποίηση Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης. Όπως εξηγείται πιο λεπτομερώς στην παράγραφο 4 του Μέρους 1 της Εγκυκλίου αυτής, επειδή οι 
τροποποιήσεις του Καταστατικού που προτείνονται στο Ψήφισμα 4 δεν σχετίζονται με τις προτεινόμενες 
τροποποιήσεις που είναι απαραίτητες για τη διευκόλυνση της Μετάβασης, προτείνεται να εγκριθούν από τους 
Μετόχους ως ξεχωριστό ειδικό ψήφισμα στην ΕΓΣ. Περαιτέρω, επειδή οι Μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα να 
εγκρίνουν ή να απορρίψουν τις τροποποιήσεις του Καταστατικού που προτείνονται στο Ψήφισμα 2, οι πρόσθετες 
τροποποιήσεις του Καταστατικού που απαιτούνται, προκειμένου να διευκολυνθεί η Μετάβαση προτείνονται μέσω 
των δύο εναλλακτικών ειδικών ψηφισμάτων, το Ψήφισμα 3 (α) και το Ψήφισμα 3 (β), καθένα από τα οποία εξαρτάται 
από το αποτέλεσμα του Ψηφίσματος 2.  

Οι τροποποιήσεις του Καταστατικού που προτείνεται να γίνουν σύμφωνα με το Ψήφισμα 2 συνοψίζονται στο Μέρος 
Α πιο κάτω. Οι τροποποιήσεις του Καταστατικού που προτείνεται να γίνουν σύμφωνα με τα Ψηφίσματα 3 (α) και 3 
(β) συνοψίζονται στο Μέρος Β πιο κάτω.  

Οι Μέτοχοι ενημερώνονται ότι αντίγραφα του Καταστατικού, τα οποία επισημαίνονται για να φαίνονται οι αλλαγές 
που προτείνεται να γίνουν από τα Ψηφίσματα 2, 3 (α) και 3 (β) θα είναι διαθέσιμα για επιθεώρηση (και θα είναι 
διαθέσιμα μέχρι την ολοκλήρωση της ΕΓΣ) στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.bankofcyprus.com), στο 
εγγεγραμμένο της γραφείο και στα γραφεία της στην οδό Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, 2002 Στρόβολος, 
Λευκωσία, Κύπρος και θα είναι επίσης διαθέσιμα στην ΕΓΣ για τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά πριν, και κατά τη 
διάρκεια της ΕΓΣ. Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τις οδηγίες για τη δημόσια υγεία που εφαρμόζονται 
στην Ιρλανδία και την Κύπρο σε σχέση με τον Κορωνοϊό (COVID-19), παρακαλούμε τους Μετόχους να μην 
παρευρεθούν στα γραφεία της Εταιρίας αλλά να επιθεωρήσουν το Καταστατικό στην ιστοσελίδα της Εταιρίας.  

Μέρος Α 

Προτεινόμενες τροποποιήσεις στο Καταστατικό σύμφωνα με το Ψήφισμα 2 

Πιο κάτω γίνεται μια επεξήγηση των τροποποιήσεων του Καταστατικού της Εταιρίας που προτείνεται να γίνουν 
σύμφωνα με το Ψήφισμα 2 που αναφέρεται στην Ειδοποίηση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Με την επιφύλαξη 
της έγκρισης του Ψηφίσματος 2 από το 75% ή μεγαλύτερο ποσοστό των ψήφων που θα τεθούν δεόντως, 
αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξούσιου αντιπροσώπου στην ΕΓΣ, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις θα τεθούν σε 
ισχύ και θα εφαρμόζονται από την ημερομηνία έγκρισης του Ψηφίσματος 2.  

Όπως σημειώνεται στο Μέρος 1 της Εγκυκλίου αυτής, επειδή η Εταιρία θα πρέπει να προβεί σε ορισμένες 
τροποποιήσεις στο Καταστατικό της προκειμένου να διευκολύνει τη Μετάβαση, η Εταιρία άδραξε την ευκαιρία να 
προτείνει μια σειρά επιπρόσθετων τροποποιήσεων στο Καταστατικό για εξέταση και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, 
έγκριση από τους Μετόχους στην ΕΓΣ, σε σχέση με τις συστάσεις της EBA για την τροποποίηση του Καταστατικού. 

Τον Ιούλιο του 2020, η EBA συνέστησε ότι ορισμένες διατάξεις του Καταστατικού σχετικά με τις διανομές που 
διενεργεί η Εταιρία σε μορφή εκτός μετρητών ή ιδίων κεφαλαίων θα πρέπει να τροποποιηθούν. Η EBA συνιστά, 
σύμφωνα με την ερμηνεία του Άρθρου 73 του CRR που καθορίζεται στην έκθεση της EBA για την παρακολούθηση 
των Μέσων CET1 που εκδίδονται από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ - Δεύτερη Ενημερωμένη Έκδοση ημερομηνίας 19 
Ιουνίου 2020, το Καταστατικό θα πρέπει να αναθεωρηθεί ώστε να προβλέπει ότι θα απαιτείται η προηγούμενη 
συγκατάθεση της σχετικής Αρμόδιας Αρχής για διανομές από την Εταιρία εκτός μετρητών ή ιδίων κεφαλαίων και 
ότι αυτές οι διανομές θα υπόκεινται στους όρους που αναφέρει το Άρθρο 73 (2) του CRR. 

Αυτές οι τροποποιήσεις αποσκοπούν στην αποσαφήνιση της διαδικασίας που η EBA σύστησε ότι πρέπει να 
ακολουθεί η Εταιρία όσον αφορά τις διανομές εκτός μετρητών ή Ιδίων Κεφαλαίων. 

Άρθρο Επεξήγηση των τροποποιήσεων του Καταστατικού 

1 Προστέθηκαν νέοι ορισμοί στο Άρθρο 1 για το λόγο ότι οι όροι αυτοί χρησιμοποιούνται αλλού 
στο τροποποιημένο Καταστατικό. 

111 (α) και 
112 (β) 
(Μερίσματα 
σε είδος) 

Το Άρθρο 111 (α) τροποποιήθηκε ώστε να ληφθεί υπόψη το νέο Άρθρο 112 (β) το οποίο 
προστέθηκε με σκοπό να αντικατοπτρίζει τη σύσταση της EBA σύμφωνα με την οποία, όπως η 
ΕΒΑ ερμηνεύει το Άρθρο 73 του CRR, απαιτείται η προηγούμενη συγκατάθεση της Αρμόδιας 
Αρχής για διανομές από την Εταιρία εκτός μετρητών ή ιδίων κεφαλαίων και ότι οι διανομές αυτές 
υπόκεινται στους όρους που καθορίζονται στο Άρθρο 73 (2) του CRR.  

  



 

78 

Μέρος Β 

Προτεινόμενες τροποποιήσεις στο Καταστατικό σύμφωνα με τα Ψηφίσματα 3 (α) και 3 (β) 

Πιο κάτω παρατίθεται επεξήγηση των τροποποιήσεων στο Καταστατικό της Εταιρίας που προτείνονται να γίνουν 
σύμφωνα με τα Ψηφίσματα 3 (α) και 3 (β) που αναφέρονται στην Ειδοποίηση της ΕΓΣ. Με την επιφύλαξη της 
έγκρισης είτε του Ψηφίσματος 3 (α) είτε του Ψηφίσματος 3 (β) από το 75% ή μεγαλύτερο ποσοστό των ψήφων που 
θα τεθούν δεόντως, αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξούσιου αντιπροσώπου στην ΕΓΣ, οι προτεινόμενες 
τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ και θα εφαρμόζονται από την ημερομηνία που θα εγκριθεί το Ψήφισμα 3(α) ή το 
Ψήφισμα 3(β) ανάλογα με την περίπτωση. 

Η πλειοψηφία των προτεινόμενων τροποποιήσεων απαιτείται για να μπορεί η Εταιρία να ικανοποιήσει τα κριτήρια 
που θέτει η Euroclear Bank και πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή κατά και με ισχύ από τη Μετάβαση. 

Επιπρόσθετα, ορισμένες τροποποιήσεις προτείνονται στο Άρθρο 5 του Καταστατικού για να μπορούν οι Διοικητικοί 
Σύμβουλοι να ασκήσουν την διακριτική τους ευχέρεια ώστε οι τελικοί δικαιούχοι των Μετοχών που κρατούνται από 
τους Euroclear Nominees να μπορούν, σε ορισμένες περιπτώσεις, να έχουν τα ίδια δικαιώματα βάσει του περί 
Εταιρειών Νόμου όπως οι εγγεγραμμένοι ιδιοκτήτες. Σε αντίθετη περίπτωση, και για να μπορούν να ασκηθούν 
αυτά τα δικαιώματα, θα πρέπει οι Κάτοχοι στο Σύστημα Euroclear ή οι Κάτοχοι των CDIs να αποσύρουν όλες ή 
μερικές από τις υποκείμενες Μετοχές τους (ανάλογα με το δικαίωμα) και να τις κρατούν σε τιτλοποιήμένη μορφή 
κατά το σχετικό χρόνο. Αυτές οι αλλαγές δεν απαιτούνται για να μπορεί να υλοποιηθεί η Μετάβαση. 

Εκτός από τη χρήση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας επί του Ψηφίσματος 2, οι τροποποιήσεις στο Καταστατικό 
που προτείνονται από το Ψήφισμα 3 (α) και το Ψήφισμα 3 (β) είναι πανομοιότυπες. Δεδομένου ότι μόνο ένα από 
τα Ψηφίσματα 3 (α) ή 3 (β) μπορεί να εγκριθεί στην ΕΓΣ (ανάλογα με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας επί του 
Ψηφίσματος 2), οι Μέτοχοι προτρέπονται να ψηφίσουν υπέρ και των δύο Ψηφισμάτων 3 (α) και 3 (β) στην ΕΓΣ. Οι 
Μέτοχοι προτρέπονται να εξετάσουν συνολικά τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στο Καταστατικό όπως αυτές 
φαίνονται στο Μέρος 7 του Μέρους 1 της Εγκυκλίου. 

 Άρθρο Επεξήγηση των τροποποιήσεων του Καταστατικού 

1 Προστέθηκαν νέοι ορισμοί στο Άρθρο 1 για το λόγο ότι οι όροι αυτοί χρησιμοποιούνται αλλού 
στο τροποποιημένο Καταστατικό. 

5 (β), (στ), 
(ζ) και (η) 

Προστέθηκε νέο Άρθρο (β) προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο να επιτρέπεται να θεωρήσει 
τον ιδιοκτήτη μιας Μετοχής (όταν η Μετοχή αυτή είναι εγγεγραμμένη στο όνομα του εντολοδόχου 
ενός ΚΑΤ που ενεργεί υπό την ιδιότητά του ως διαχειριστής ενός Συστήματος Διακανονισμού 
Αξιών), η οποία είναι εγγεγραμμένη σε άυλη μορφή σε ένα ΚΑΤ, ως επιλέξιμη για την άσκηση 
όλων των δικαιωμάτων που η εν λόγω μετοχή παρέχει σε ένα μέλος σε σχέση με τη Μετοχή 
αυτή σύμφωνα με τα Άρθρα 52, 54(α), 54(β), 56(β), 72 και 88και τα άρθρα 37 (1), 105 (8), 112 
(2), 146 (6), 178 (3), 180 (1), 185 (1), 1101 και 1104 του περί Εταιρειών Νόμου νοουμένου ότι 
ο εν λόγω ιδιοκτήτης θα δώσει γραπτή ειδοποίηση στην Εταιρία ότι είναι ο ιδιοκτήτης της εν 
λόγω Μετοχής και η ειδοποίηση συνοδεύεται από οποιαδήποτε άλλη πληροφορία και άλλα 
αποδεικτικά στοιχεία που οι Σύμβουλοι μπορούν εύλογα να απαιτήσουν για να επιβεβαιώσουν 
την ιδιοκτησία της εν λόγω Μετοχής. 

Το Άρθρο 5 (στ) ορίζει ότι, όταν δύο ή περισσότερα πρόσωπα είναι ιδιοκτήτες μιας Μετοχής, τα 
δικαιώματα που απορρέουν από το Άρθρο αυτό δεν μπορούν να ασκηθούν, εκτός εάν όλα τα 
πρόσωπα αυτά πληρούν τις απαιτήσεις της υποπαραγράφου 5 (β) πιο πάνω σε σχέση με την 
εν λόγω Μετοχή.  

Το νέο Άρθρο 5 (ζ) προβλέπει ότι σε περίπτωση θανάτου ενός ιδιοκτήτη μιας Μετοχής, ο επιζών 
ή οι επιζώντες όπου ο αποθανών ήταν συνιδιοκτήτης της μετοχής, και οι προσωπικοί 
αντιπρόσωποι του αποθανόντος αν ο αποθανών ήταν μοναδικός κάτοχος, θα είναι τα μόνα 
πρόσωπα που θα αναγνωρίζονται από την Εταιρία ως τα πρόσωπα που δικαιούνται να 
ασκήσουν οποιαδήποτε δικαιώματα που παρέχει η υποπαράγραφος 5 (β) σε σχέση με την εν 
λόγω Μετοχή, νοουμένου ότι αυτοί ή ο αποθανών ιδιοκτήτης πληρούν τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 5 (β) πιο πάνω σε σχέση με την εν λόγω Μετοχή. 

Το νέο Άρθρο 5 (η) προβλέπει ότι οποιαδήποτε ειδοποίηση ή άλλη πληροφορία που πρέπει να 
δοθεί, να επιδοθεί ή να παραδοθεί από την Εταιρία σύμφωνα με το Άρθρο 5 πρέπει να είναι 
γραπτή (είτε σε ηλεκτρονική μορφή είτε με άλλο τρόπο) και να επιδοθεί ή να παραδοθεί με 
οποιονδήποτε τρόπο που θα καθορίσουν οι σύμβουλοι (κατά την απόλυτη τους κρίση) 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 124. Η Εταιρία δεν θα είναι υπόχρεη να δώσει, να 
επιδώσει ή να παραδώσει οποιαδήποτε ειδοποίηση ή άλλη πληροφορία σε οποιοδήποτε 
πρόσωπο σύμφωνα με αυτό το Άρθρο 5 όταν η Εταιρία δεν διαθέτει τις απαραίτητες 
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πληροφορίες για την παροχή, την επίδοση ή την παράδοση των πληροφοριών αυτών με τον 
τρόπο που καθορίζουν οι σύμβουλοι σύμφωνα με την προηγούμενη πρόταση. 

Αυτές οι τροποποιήσεις υπόκεινται στην έναρξη ισχύος της Μετάβασης και η άσκηση 
οποιωνδήποτε δικαιωμάτων βάσει αυτής υπόκεινται σε περιορισμούς που δυνατόν να 
επιβληθούν σύμφωνα με το Καταστατικό ή άλλως πως. 

5 (γ)  Προστέθηκε νέο Άρθρο 5 (γ) προκειμένου να προβλεφθεί ότι οι αναφορές σε ένα μέλος, κάτοχο 
μετοχής ή μέτοχο στα Άρθρα 9(α), 54(β), 117, 124, 125 και 128 και τα άρθρα 69 (4) (β), 89 (1), 
111 (2), 180, 228 (3), 228 (4), 251 (2), 252 (2), 338, 339 (1) – (7), 374 (3), 460 (4), 471 (1), 1137 
(4), 1147 και 1159 (4) του περί Εταιρειών Νόμου μπορεί να θεωρηθεί από το Διοικητικό 
Συμβούλιο ότι περιλαμβάνει αναφορά σε κάτοχο Μετοχής που έχει ικανοποιήσει τις 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 5 (β) πιο πάνω σε σχέση με την εν λόγω Μετοχή. 

Αυτή η τροποποίηση υπόκειται στην έναρξη ισχύος της Μετάβασης και η άσκηση οποιωνδήποτε 
δικαιωμάτων βάσει αυτής υπόκεινται σε περιορισμούς που δυνατόν να επιβληθούν σύμφωνα 
με το Καταστατικό ή άλλως πως. 

5 (δ) και (ε) Προστέθηκε νέο Άρθρο 5 (δ) προκειμένου να προβλεφθεί ότι όλα τα πρόσωπα τα οποία οι 
σύμβουλοι θεωρούν ότι είναι επιλέξιμα για να λάβουν ειδοποίηση για μια συνέλευση σύμφωνα 
με το νέο Άρθρο 5 (β) κατά την ημερομηνία παράδοσης, επίδοσης ή παροχής της ειδοποίησης, 
μπορούν επίσης να θεωρηθούν επιλέξιμα για να παραστούν στη συνέλευση για την οποία έχει 
δοθεί, επιδοθεί ή παραδοθεί η ειδοποίηση και να απευθύνουν λόγο στη συνέλευση, νοουμένου 
ότι το πρόσωπο αυτό παραμένει ιδιοκτήτης μιας Μετοχής κατά τη σχετική ημερομηνία Αρχείου 
της εν λόγω συνέλευσης.  

Το νέο Άρθρο 5 (ε) προβλέπει ότι ούτε το πιο πάνω νέο Άρθρο 5 (δ) ούτε η αναφορά στο Άρθρο 
72 (α) στο τροποποιημένο Καταστατικό από το νέο Άρθρο 5 (β), θα επιτρέπει σε ένα πρόσωπο 
να ψηφίσει σε μια συνέλευση της Εταιρίας ή να ασκήσει οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα που 
απονέμεται από την ιδιότητα μέλους σε σχέση με τις συνελεύσεις της Εταιρίας.  

Αυτές οι τροποποιήσεις υπόκεινται στην έναρξη ισχύος της Μετάβασης και η άσκηση 
οποιωνδήποτε δικαιωμάτων βάσει αυτής υπόκεινται σε περιορισμούς που δυνατόν να 
επιβληθούν σύμφωνα με το Καταστατικό ή άλλως πως.  

7 (β) Νέο Άρθρο 7 (β0 που λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι όλοι οι Τίτλοι που Συμμετέχουν θα 
εγγραφούν στο όνομα της Euroclear Nominees που ενεργεί ως εντολοδόχος για την Euroclear 
Bank κατά τη Μετάβαση. Αυτή η νέα διάταξη αναγνωρίζει ότι όλα τα δικαιώματα που συνδέονται 
με τις Μετοχές αυτές μπορούν να ασκούνται σύμφωνα με τις οδηγίες της Euroclear Bank και η 
Εταιρία δεν θα φέρει καμία ευθύνη έναντι των εντολοδόχων της Euroclear Nominees όταν 
ενεργεί σύμφωνα με τέτοιες οδηγίες.  

8 Το Άρθρο 8 έχει προστεθεί προκειμένου να ξεκαθαριστεί ποιες είναι οι υποχρεώσεις της 
Euroclear Bank όταν η Εταιρία προβαίνει σε έρευνες σχετικά με αυτή σύμφωνα με το Άρθρο 8.  

12 Το Άρθρο αυτό έχει τροποποιηθεί ώστε να ληφθεί υπόψη το Άρθρο 3 (1) του CDSR. Το Άρθρο 
3 (1) απαιτεί από την Εταιρία να μεριμνήσει ούτως ώστε όλες οι Μετοχές της που είναι 
εισηγμένες προς διαπραγμάτευση ή τυγχάνουν διαπραγμάτευσης σε τόπους διαπραγμάτευσης, 
θα εκπροσωπούνται σε μορφή λογιστικής καταχώρησης ως ακινητοποιημένες ή μετά από μια 
άμεση έκδοση σε άυλη μορφή. Το Άρθρο 3 (1) του CDSR εφαρμόζεται σε νέες Μετοχές που 
εκδόθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2023 και από την 1η Ιανουαρίου 2025, θα εφαρμόζεται σε 
όλες τις Μετοχές της Εταιρίας που είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση ή τυγχάνουν 
διαπραγμάτευσης σε τόπους διαπραγμάτευσης. 

14Α Το Άρθρο 14Α είναι ένα εντελώς νέο Άρθρο που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της μεταβίβασης 
των Τίτλων που Συμμετέχουν στην Euroclear Bank σύμφωνα με τη Μετάβαση. Σύμφωνα με 
αυτό το Άρθρο, οι κάτοχοι Μετοχών Μετάβασης θα θεωρείται ότι έχουν δώσει τη συγκατάθεση 
τους και έχουν συμφωνήσει, μεταξύ άλλων με τα εξής: 

• η Εταιρία θα διορίζει πληρεξούσιους αντιπροσώπους ή αντιπροσώπους των εν λόγω 
κατόχων οι οποίοι θα προβούν σε οποιαδήποτε πράξη η οποία είναι απαραίτητη για την 
ολοκλήρωση της μεταβίβαση των Μετοχών Μετάβασης στους Εντολοδόχους της Euroclear 
(ή σε άλλους εντολοδόχους της Euroclear Bank που δυνατόν να κοινοποιηθούν γραπτώς 
στην Εταιρία) και προβούν σε οποιεσδήποτε πράξεις και άλλα πράγματα και να εκτελέσουν 
και να παραδώσουν όλα τα έγγραφα και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες που απαιτεί η 
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Euroclear Bank ή τα οποία είναι αναγκαία ή επιθυμητά κατά την άποψη του εν λόγω 
πληρεξούσιου αντιπροσώπου ή του αντιπροσώπου ώστε οι Μετοχές Μετάβασης να 
κατοχυρωθούν στην Euroclear Nominees (ή σε τέτοιους άλλους εντολοδόχους) της 
Euroclear Bank, που η Euroclear Bank μπορεί να κοινοποιήσει γραπτώς την Εταιρία) και, 
εν αναμονή αυτής της κατοχύρωσης, να ασκήσουν όλα τα δικαιώματα που συνδέονται με 
τις Μετοχές Μετάβασης, όπως θα ορίσει η Euroclear Bank. 

• Η Euroclear Bank και η Euroclear Nominees εξουσιοδοτούνται να αναλάβουν οποιαδήποτε 
ενέργεια η οποία είναι αναγκαία ή επιθυμητή για την έκδοση CDIs από το Αποθετήριο του 
CREST στους σχετικούς κατόχους των Μετοχών Μετάβασης, συμπεριλαμβανομένων 
οποιωνδήποτε ενεργειών οι οποίες είναι απαραίτητες ή επιθυμητές προκειμένου να 
εξουσιοδοτηθεί η Euroclear Bank, η Euroclear Nominees, ο Εντολοδόχος του CREST και/ή 
οποιαδήποτε άλλη σχετική οντότητα, να δώσει εντολή στο Αποθετήριο του CREST και/ή 
στην EUI να εκδώσει τα CDIs στους σχετικούς κατόχους των Μετοχών Μετάβασης 
σύμφωνα με τους όρους της Ψηφοφορίας με Ψηφοδέλτιο του CREST ή άλλως πως, 

• Ο Τηρητής του Μητρώου της Εταιρίας, ο Γραμματέας της Εταιρίας και/ή η EUI θα 
απελευθερώνουν τα προσωπικά δεδομένα των Πρώην Κατόχων, όπως απαιτεί η Euroclear 
Bank, το Αποθετήριο του CREST και/ή η EUI για την πραγματοποίηση της Μετάβασης και 
την έκδοση των CDIs. 

Σύμφωνα με το Άρθρο 14Α οι κάτοχοι των Μετοχών Μετάβασης συμφωνούν ότι ούτε η Εταιρία, 
ούτε οι Σύμβουλοι, ούτε ο Τηρητής Μητρώου της Εταιρίας ούτε ο Γραμματέας της Εταιρίας δεν 
θα φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη με οποιονδήποτε τρόπο σε σχέση με οποιοδήποτε μέτρα που 
θα ληφθούν σε σχέση με τις Μετοχές Μετάβασης σε σχέση με τη Μετάβαση και/ή σε σχέση με 
οποιαδήποτε αποτυχία / σφάλματα στα συστήματα, στις διαδικασίες ή στις διεργασίες του 
Τηρητή Αρχείου, της Euroclear Bank και/ή της EUI που επηρεάζουν δυσμενώς την υλοποίηση 
της Μετάβασης. 

33 Το Άρθρο 33 ασχολείται με την απαίτηση παροχής ενός γραπτού εγγράφου μεταβίβασης 
προκειμένου να μεταβιβαστεί ένα δικαίωμα στις Μετοχές της Εταιρίας. Προστέθηκε μια 
περαιτέρω πρόταση ώστε να καταστεί σαφές ότι η Εταιρία μπορεί να επιτρέψει τη μεταβίβαση 
Μετοχών χωρίς έγγραφη πράξη, όπως επιτρέπει ο περί Εταιρειών Νόμος. 

35 Το Άρθρο 35 ενημερώνεται ώστε να προνοήσει ότι οι σύμβουλοι μπορούν να αρνηθούν να 
αποδεκτούν ανάκληση επιστολής παραχώρησης μετοχών η οποία κατά τα άλλα θα μπορούσε 
να ανακληθεί. 

55 Στο Άρθρο 55, η απαρτία για τις συνελεύσεις των Μετόχων μειώνεται από 10 πρόσωπα με 
δικαίωμα ψήφου, προσωπικά ή μέσω πληρεξούσιου αντιπρόσωπου, σε 2 τέτοιους μετόχους 
που παρευρίσκονται αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξούσιου αντιπροσώπου. Εάν σε 
οποιαδήποτε εξ αναβολής συνέλευση δεν υπάρχει απαρτία εντός μισής ώρας από την ώρα που 
ορίστηκε για τη συνέλευση, η συνέλευση θα διαλύεται αν δεν έχει συγκληθεί με απόφαση των 
Διοικητικών Συμβούλων, αλλά αν συγκλήθηκε με απόφαση των Διοικητικών Συμβούλων, τότε 
πληρεξούσιος αντιπρόσωπος που διορίζεται από ΚΑΤ θα δικαιούται να ληφθεί υπόψη στην 
καταμέτρηση για τους σκοπούς σχηματισμού απαρτίας και θα σχηματίζει απαρτία. 

57 (β) Το Άρθρο 57 (β) έχει τροποποιηθεί για να καταστήσει σαφές ότι τα μέλη που παρευρίσκονται 
συμπεριλαμβάνουν ένα μέλος το οποίο παρευρίσκεται αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξούσιου 
αντιπροσώπου σε γενική συνέλευση της Εταιρίας. 

67 και 73 Η αναφορά στην προθεσμία των 48 ωρών για την υποβολή πληρεξουσίων εγγράφων σύμφωνα 
με το Καταστατικό αυτό έχει τροποποιηθεί ώστε να αναφέρεται στην τελευταία ώρα που 
μπορούν να καθορίσουν οι Σύμβουλοι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου. 

69 Έχει εισαχθεί νέο Άρθρο 69 (στ) προκειμένου να καταστεί σαφές ποιες είναι οι υποχρεώσεις της 
Euroclear Bank όταν η Εταιρία επιδώσει μια Ειδοποίηση Απαγόρευσης (όπως ορίζεται στο 
Άρθρο 69) στην Euroclear Bank σύμφωνα με το Άρθρο 69. 

73 (β) Το Άρθρο 73 έχει τροποποιηθεί με την πρόσθεση του Άρθρου 73 (β) ώστε κάθε νομική οντότητα 
η οποία είναι κάτοχος μιας μετοχής να μπορεί με απόφαση των συμβούλων της ή άλλου 
διοικητικού οργάνου, να εξουσιοδοτήσει πρόσωπο ή πρόσωπα να ενεργεί/ούν ως 
αντιπρόσωπος ή αντιπρόσωποι της σε οποιαδήποτε συνέλευση της Εταιρίας ή σε οποιαδήποτε 
συνέλευση μιας τάξης μελών της Εταιρίας και το πρόσωπο που εξουσιοδοτήθηκε με τον τρόπο 
αυτό θα δικαιούται να ασκήσει τις ίδιες εξουσίες εκ μέρους της νομικής οντότητας που 
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εκπροσωπεί ως αυτή θα μπορούσε να ασκήσει σύμφωνα με το Άρθρο 5 του τροποποιημένου 
Καταστατικού. 

72 και 75 Επιπρόσθετες διατάξεις περιλαμβάνονται στα Άρθρα 72 και 75 ώστε να καταστεί σαφές ότι οι 
πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι μπορούν να διοριστούν μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών του Συστήματος της Euroclear Bank. 

112 Το Άρθρο 112 τροποποιείται προκειμένου να καταστεί σαφές ότι τα μερίσματα και όλα τα 
χρήματα μπορούν να καταβληθούν με τη μέθοδο που αποφασίζουν οι σύμβουλοι και, ιδίως, 
σύμφωνα με τις διευθετήσεις που μπορεί να συμφωνήσει η Εταιρία με την Euroclear Bank. 

124 Το Άρθρο 124 τροποποιείται προκειμένου να επιτραπεί η επίδοση ειδοποιήσεων στην Euroclear 
Bank μέσω του συστήματος ανταλλαγής μηνυμάτων της Euroclear Bank. 
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ΜΕΡΟΣ 9  

ΟΡΙΣΜΟI 

  

Οι ακόλουθοι ορισμοί εφαρμόζονται σε αυτήν την Εγκύκλιο εκτός εάν το κείμενο απαιτεί διαφορετικά: 

Νόμος της 2ας Αυγούστου 2002 έχει την έννοια που αποδίδεται στην παράγραφο 12 του Μέρους 5 της 
Εγκυκλίου αυτής,  

Καταστατικό ή Κανονισμός το εκάστοτε Καταστατικό της Εταιρίας, 

Εγκεκριμένο ΚΑΤ έχει την έννοια που αποδίδεται στην παράγραφο 8(α)(i) του Μέρους 3 
της Εγκυκλίου αυτής,  

Τραπεζικός Νόμος έχει την έννοια που αποδίδεται στην παράγραφο 7 του Μέρους 5 της 
Εγκυκλίου αυτής,  

Βέλγος Επενδυτής έχει την έννοια που αποδίδεται στην παράγραφο 5 του Μέρος 7 της 
Εγκυκλίου αυτής. 

Δικαίωμα Βελγικού Δικαίου τα ευμετάβλητα δικαιώματα συνιδιοκτησίας που διέπονται από το 
Βελγικό δίκαιο για ένα απόθεμα συμμετοχών σε τίτλους της ίδιας 
έκδοσης (δηλαδή ίδιο ISIN) που θα λάβουν οι Συμμετέχοντες στην EB 
κατά τη Μετάβαση. Περαιτέρω συνοπτικές λεπτομέρειες των 
δικαιωμάτων αυτών παρατίθενται στο Μέρος 5 της Εγκυκλίου αυτής,  

Βέλγοι Μέτοχοι που δεν είναι 
Κάτοικοι 

έχει την έννοια που αποδίδεται στην παράγραφο 5 του Μέρους 7 της 
Εγκυκλίου αυτής, 

Βέλγοι Μέτοχοι που είναι 
Κάτοικοι 

έχει την έννοια που αποδίδεται στην παράγραφο 5 του Μέρους 7 της 
Εγκυκλίου αυτής, 

Βέλγιο το Βασίλειο του Βελγίου και η λέξη “Βέλγος/Βελγικό” θα ερμηνεύεται 
αναλόγως, 

BOCH η Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company, 

Brexit η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

Ημερομηνία Brexit σημαίνει την 31η Δεκεμβρίου 2020, 

Νόμος Brexit Omnibus ο περί της Απόσυρσης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Συνεπακόλουθες Διατάξεις) Νόμος 2020,  

Broadridge η Υπηρεσία Ψηφοφορίας μέσω Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου της 
Broadridge (Broadridge Proxy Voting Service), μια υπηρεσία τρίτου που 
παρέχεται από την EUI σε σχέση με την υπηρεσία ψηφοφορίας που 
παρέχεται για τα CDIs. 

Εργάσιμη ημέρα σημαίνει μια ημέρα, εκτός Σαββάτου, Κυριακής ή αργίας στο Δουβλίνο, 
στο Λονδίνο και στην Κύπρο, 

ΚΑΤ έχει την έννοια που αποδίδεται στο Τμήμα 1 του Μέρους 7 της Εγκυκλίου 
αυτής,  

CCSS η Υπηρεσία Ταχυμεταφορών και Διαλογής του CREST (CREST Courier 
and Sorting Service), 

CDI(s) τα Παραστατικά Δικαιώματα του CREST (CREST Depository Interest 
(s)) 
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σε τιτλοποιήμένη μορφή μια μετοχή που αποτελεί το αντικείμενο ενός πιστοποιητικού όπως 
αναφέρεται στο Άρθρο 99 παράγραφος 1 του περί Εταιρειών Νόμου, 

CFC έχει την έννοια που αποδίδεται στην παράγραφο 3 του Μέρους 7 της 
Εγκυκλίου αυτής, 

CGT Ιρλανδικός Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών 

Εγκύκλιος η παρούσα Εγκύκλιος με ημερομηνία 13 Ιανουαρίου 2020, 

Κώδικας σημαίνει τον Κώδικα Εσωτερικών Εσόδων των ΗΠΑ του 1986, 

Περί Εταιρειών Νόμος ο περί Εταιρειών Νόμος (Companies Act) του 2014 (Αρ. 38 του 2014), 
όπως τροποποιήθηκε, 

Εταιρία ή BOCH Bank of Cyprus Holdings PLC, 

Αρμόδια Αρχή έχει την έννοια που καθορίζεται από το CRR 

Έγγραφο Σύστασης το ιδρυτικό έγγραφο της Εταιρίας το οποίο είναι εκάστοτε σε ισχύ, 
αποτελούμενο από το Ιδρυτικό Έγγραφο και το Καταστατικό, 

Σύστημα CREST ή CREST το σύστημα διακανονισμού κινητών αξιών που διαχειρίζεται η EUI και 
συνιστά, όσον αφορά τις Μετοχές, ένα σχετικό σύστημα για τους 
σκοπούς των Ιρλανδικών κανονισμών CREST και, όσον αφορά τα CDIs, 
ένα σχετικό σύστημα για τους σκοπούς των κανονισμών CREST του 
Ηνωμένου Βασιλείου, 

Ψηφοφορία με Ψηφοδέλτιο του 
CREST 

η παγκόσμια Ψηφοφορία με Ψηφοδέλτιο που έγινε στις 25 Ιουνίου 2001 
από το Αποθετήριο του CREST, (όπως τροποποιήθηκε), αντίγραφο της 
οποίας παρατίθεται στο Κεφάλαιο 8 του Διεθνούς Εγχειριδίου του 
CREST,  

Αποθετήριο του CREST η CREST Depository Limited, μια θυγατρική της EUI που ιδρύθηκε 
σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας με αριθμό 
εγγραφής 03133256, 

Παραστατικό Δικαίωμα στο 
Αποθετήριο του CREST ή CDIs 

ένας τίτλος που εκδόθηκε σύμφωνα με το Αγγλικό Δίκαιο από το 
Αποθετήριο του CREST σύμφωνα με την Ψηφοφορία με Ψηφοδέλτιο 
του CREST που αντιπροσωπεύει το συμφέρον ενός μέλους του CREST 
σε ένα υποκείμενο διεθνή τίτλο, 

Γλωσσάρι Όρων του CREST  το έγγραφο που εξέδωσε η EUI με τίτλο “Γλωσσάριο CREST” με 
ημερομηνία Δεκέμβριος 2020 και το οποίο αποτελεί μέρος του 
Εγχειριδίου του CREST, όπως μπορεί να τροποποιηθεί, να 
διαφοροποιηθεί, να αντικατασταθεί ή να καταργηθεί από καιρό σε καιρό, 

Διεθνές Εγχειρίδιο του CREST  το έγγραφο που εξέδωσε η EUI με τίτλο “Διεθνές Εγχειρίδιο του CREST” 
με ημερομηνία Δεκέμβριος 2020 σχετικά με την υπηρεσία 
διακανονισμού διεθνών συνδέσμων που προσφέρει η EUI και το οποίο 
αποτελεί μέρος του Εγχειριδίου του CREST, όπως μπορεί να 
τροποποιηθεί, να διαφοροποιηθεί, να αντικατασταθεί ή να καταργηθεί 
από καιρό σε καιρό, 

Εγχειρίδιο του CREST τα έγγραφα που εκδίδει η EUI που διέπουν τη λειτουργία του CREST, 
όπως μπορούν να τροποποιηθούν, να διαφοροποιηθούν, να 
αντικατασταθούν ή να καταργηθούν από καιρό σε καιρό, αποτελούμενα 
από το Εγχειρίδιο Αναφοράς του CREST, το Διεθνές Εγχειρίδιο του 
CREST, το Εγχειρίδιο Κεντρικής Υπηρεσίας Αντισυμβαλλομένου 
(Central Counterparty Service) του CREST, οι Κανόνες τη CREST, το 
Εγχειρίδιο Λειτουργίας της CCSS του CREST, η Διαδικασία Αίτησης του 
CREST και το Γλωσσάριο Όρων του CREST (όλοι όπως ορίζονται στο 
Γλωσσάριο Όρων CREST). 
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Μέλη του CREST έχει την έννοια που αποδίδεται στους Όρους και Προϋποθέσεις του 
CREST, 

Εντολοδόχος του CREST η CIN (Belgium) Limited, θυγατρική του Αποθετηρίου του CREST, ή 
οποιοσδήποτε άλλος φορέας οριστεί για να ενεργεί ως εντολοδόχος εκ 
μέρους του Αποθετηρίου του CREST, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου 
του Αποθετηρίου του CREST, 

Οδηγίες Διορισμού 
Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου 
του CREST 

το κατάλληλο μήνυμα CREST που πρέπει να συμπληρωθεί σε σχέση με 
τον διορισμό ή εντολή διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου, όπως 
περιγράφεται στο Εγχειρίδιο του CREST, 

Φυλλάδιο Τιμολόγησης του 
CREST 

το έγγραφο που εξέδωσε η EUI με τίτλο “Euroclear UK & Ireland tariff” 
με ημερομηνία Αύγουστος 2020, όπως μπορεί να τροποποιηθεί, να 
διαφοροποιηθεί, να αντικατασταθεί ή να καταργηθεί από καιρό σε καιρό, 

Όροι και Προϋποθέσεις CREST το έγγραφο που εξέδωσε η EUI με τίτλο “ Όροι και Προϋποθέσεις 
CREST” με ημερομηνία Αύγουστος 2020, όπως μπορεί να 
τροποποιηθεί, να διαφοροποιηθεί, να αντικατασταθεί ή να καταργηθεί 
από καιρό σε καιρό, 

CRR ο Κανονισμός (ΕΕ) Αρ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, 

ΚΑΤ κεντρικό αποθετήριο τίτλων, συμπεριλαμβανομένης της EUI και της 
Euroclear Bank, 

CDSR ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014 , σχετικά με τη βελτίωση του 
διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά 
αποθετήρια τίτλων και για την τροποποίηση των οδηγιών 98/26/ΕΚ και 
2014/65/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012, 

ΧΑΚ Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, 

ΕΚΚ Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, 

Αποθετήριο η Link Market Services Trustees Limited (παλαιότερα γνωστή ως Capita 
IRG Trustees Limited). 

Παραστατικά Δικαιώματα ή ΠΔ τα μη τιτλοποιημένα δικαιώματα αποθετηρίου που εκπροσωπούν 
Μετοχές οι οποίες μπορούν να μεταβιβαστούν από το Κεντρικό 
Αποθετηρίου Τίτλων και του Κεντρικού Αρχείο του Χρηματιστηρίου 
Αξιών Κύπρου, 

Αποθετήριο ΠΔ Link Market Services Trustees Limited 

Έγγραφο Διορισμού 
Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου 
σχετικά με ΠΔ  

το Έγγραφο Διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου σε σχέση με τη 
ψηφοφορία στην ΕΓΣ 

Κάτοχος ΠΔ κάτοχος Παραστατικών Δικαιωμάτων, 

Σύμβουλοι ή Διοικητικό 
Συμβούλιο 

το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρίας, λεπτομέρειες του οποίου 
παρατίθενται στο επάνω μέρος της σελίδας 5 της Εγκυκλίου αυτής, 

Έκπτωση που Λήφθηκε σε 
σχέση με Μέρισμα 

έχει την έννοια που αποδίδεται στην παράγραφο 5 του Μέρους 7 της 
Εγκυκλίου αυτής, 

Νομοσχέδιο έχει την έννοια που αποδίδεται στην παράγραφο 5 του Μέρους 7 της 
Εγκυκλίου αυτής, 

Νομοσχέδιο TSA έχει την έννοια που αποδίδεται στην παράγραφο 5 του Μέρους 7 της 
Εγκυκλίου αυτής, 
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DWΤ έχει την έννοια που αποδίδεται στην παράγραφο 1 του Μέρους 7 της 
Εγκυκλίου αυτής,  

DSS σημαίνει το κεντρικό αρχείο και το μηχανογραφημένο σύστημα για το 
διακανονισμό πωλήσεων και αγορών αξιών σε άυλη βάση και την 
κατοχή αξιών σε μη τιτλοποιήμένη μορφή που βρίσκεται υπό τη 
λειτουργία του CDCR 

ΕΒΑ Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, 

Οδηγός Μετάβασης της EB το έγγραφο που εξέδωσε η Τράπεζα Euroclear με τίτλο “Η Τράπεζα 
Euroclear ως Εκδότης ΚΑΤ για Ιρλανδικούς εταιρικούς τίτλους, Οδηγός 
Μετάβασης (‘Euroclear Bank as Issuer CSD for Irish corporate 
securities; Migration Guide’) με ημερομηνία Οκτώβριος 2020, όπως 
μπορεί να τροποποιηθεί, να διαφοροποιηθεί, να αντικατασταθεί ή να 
καταργηθεί από καιρό σε καιρό.  

Διαδικασίες Λειτουργίας της EB το έγγραφο που εξέδωσε η Τράπεζα Euroclear με τίτλο “Διαδικασίες 
λειτουργίας του συστήματος Euroclear” με ημερομηνία Οκτώβριος 2020, 
όπως μπορεί να τροποποιηθεί, να διαφοροποιηθεί, να αντικατασταθεί ή 
να καταργηθεί από καιρό σε καιρό, 

Συμμετέχοντες στην EB οι Συμμετέχοντες στην Τράπεζα Euroclear, καθένας από τους οποίους 
έχει συνάψει συμφωνία συμμετοχής στο Σύστημα Euroclear σύμφωνα 
με τους Όρους και Προϋποθέσεις της EB, 

Έγγραφο Δικαιωμάτων των 
Συμμετεχόντων της ΕΒ 

το έγγραφο που εξέδωσε η Τράπεζα Euroclear με τίτλο “Δικαιώματα 
συμμετεχόντων σε κινητές αξίες που έχουν κατατεθεί στο Σύστημα 
Euroclear” τον Ιούλιο του 2017, όπως μπορεί να τροποποιηθεί, να 
διαφοροποιηθεί, να αντικατασταθεί ή να καταργηθεί από καιρό σε καιρό, 

Περιγραφή Υπηρεσιών της ΕΒ το έγγραφο που εξέδωσε η Τράπεζα Euroclear με τίτλο “Η Τράπεζα 
Euroclear ως Εκδότης ΚΑΤ για Ιρλανδικούς Τίτλους – Περιγραφή 
Υπηρεσιών” με ημερομηνία Οκτώβριος 2020, όπως μπορεί να 
τροποποιηθεί, να διαφοροποιηθεί, να αντικατασταθεί ή να καταργηθεί 
από καιρό σε καιρό, 

Όροι και Προϋποθέσεις της EB το έγγραφο που εξέδωσε η Τράπεζα Euroclear με τίτλο “Όροι και 
Προϋποθέσεις που διέπει τη χρήση του Συστήματος Euroclear” με 
ημερομηνία Απρίλιος 2019, όπως μπορεί να τροποποιηθεί, να 
διαφοροποιηθεί, να αντικατασταθεί ή να καταργηθεί από καιρό σε καιρό, 

EOX τα κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

ESMA η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, 

ΕΕ η Ευρωπαϊκή Ένωση, 

EUI η Euroclear UK & Ireland Limited, ο διαχειριστής του Συστήματος 
CREST, 

Ευρώ ή € το Ευρώ, το νόμιμο νόμισμα της Ιρλανδίας, 

Τράπεζα Euroclear ή EB η Euroclear Bank SA/NV, ένα διεθνές ΚΑΤ με έδρα το Βέλγιο και μέλος 
του Συγκροτήματος Euroclear,  

Όμιλος Euroclear ο όμιλος εταιρειών Euroclear, συμπεριλαμβανομένης της Euroclear 
Bank και EUI, 

Εντολοδόχος της Euroclear η Euroclear Nominees Limited, θυγατρική κατά 100% της Euroclear 
Bank, που ιδρύθηκε σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της 
Ουαλίας με αριθμό εγγραφής 02369969, 

Σύστημα Euroclear το σύστημα διακανονισμού τίτλων που διαχειρίζεται η Τράπεζα 
Euroclear και διέπεται από το Βελγικό δίκαιο, 
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Euronext Dublin η Irish Stock Exchange plc, η οποία εμπορεύεται με την επωνυμία 
Euronext Dublin, 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση ή ΕΓΣ η έκτακτη γενική συνέλευση της Εταιρίας η οποία συγκλήθηκε η οποία 
θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 π.μ. ώρα Κύπρου / 09:00 π.μ. ώρα 
Ιρλανδίας στις 5 Φεβρουάριο του 2020 στη διεύθυνση Οδός Στασίνου 
51, Αγία Παρασκευή, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος ή 
οποιαδήποτε εξ αναβολής συνέλευση της,  

FCA η Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου, 

Πρώην Κάτοχοι οι πρώην εγγεγραμμένοι κάτοχοι Τίτλων που Συμμετέχουν κατά την 
Ημερομηνία Αρχείου της Μετάβασης, οι οποίοι κατέχουν, άμεσα ή 
έμμεσα, τα Δικαιώματα Βελγικού Δικαίου σε σχέση με τους Τίτλους που 
Συμμετέχουν, ως ή μέσω των Συμμετεχόντων της ΕΒ μετά τη Μετάβαση, 

Έγγραφο Διορισμού 
Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου 

το Έγγραφο Διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου όσον αφορά την 
ψηφοφορία στην ΕΓΣ 

FTT έχει την έννοια που αποδίδεται στην παράγραφο 5 του Μέρους 7 της 
Εγκυκλίου αυτής,  

GBP ή Στερλίνα στερλίνες, το νόμιμο νόμισμα του Ηνωμένου Βασιλείου,  

HMRC έχει την έννοια που αποδίδεται στην παράγραφο 2 του Μέρος 7 της 
Εγκυκλίου αυτής,  

Κάτοχοι Τίτλων που Συμμετέχουν εγγεγραμμένοι κάτοχοι Τίτλων που Συμμετέχουν και/ή (όπως απαιτείται 
από το κείμενο) πρόσωπα που κατέχουν τα δικαιώματα τους στις 
Μετοχές αυτές μέσω των εν λόγω εγγεγραμμένων κατόχων. 

Συμφέρον σημαίνει, σε σχέση με οποιεσδήποτε Μετοχές, εκτός εάν το κείμενο 
απαιτεί διαφορετικά, οποιοδήποτε συμφέρον στις Μετοχές 
(οποιουδήποτε μεγέθους) το οποίο θα ληφθεί υπόψη για να 
αποφασιστεί εάν απαιτείται η επίδοση ειδοποίησης προς την Εταιρία 
σύμφωνα με το Κεφάλαιο 4 του Μέρους 17 του περί Εταιρειών Νόμου 
και το “ενδιαφερόμενος” ερμηνεύονται αναλόγως. 

Επενδυτής ΚΑΤ έχει την έννοια που του αποδίδεται στο Άρθρο 1(στ) του Κατ' 
Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/392 της Επιτροπής, της 11ης 
Νοεμβρίου 2016, ο οποίος συμπληρώνει τον CDSR, 

Ιρλανδία το νησί της Ιρλανδίας, εξαιρουμένης της Βόρειας Ιρλανδίας και η λέξη 
“Ιρλανδός/Ιρλανδικός” ερμηνεύεται αναλόγως, 

Ιρλανδικοί Κανονισμοί CREST οι περί Εταιρειών Νόμος του 1990 (Μη Πιστοποιημένοι Τίτλοι) 
Κανονισμοί του 1996 (όπως τροποποιήθηκε). 

Ιρλανδικός Φόρος Εισοδήματος ο Ιρλανδός Επίτροποι Εισοδήματος, 

Ιρλανδικοί Τίτλοι μετοχές που συστάθηκαν σύμφωνα με το Ιρλανδικό δίκαιο, 

IRS έχει την έννοια που αποδίδεται στην παράγραφο 3 του Μέρος 7 της 
Εγκυκλίου αυτής,  

Εκδότης ΚΑΤ έχει την έννοια που του αποδίδεται στο Άρθρο 1(ε) του Κατ' 
Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/392 της Επιτροπής, της 11ης 
Νοεμβρίου 2016, ο οποίος συμπληρώνει τον CDSR, 

Τελευταία Δυνατή Μέρα 7 Ιανουαρίου 2021, ως η τελευταία ημερομηνία από πρακτικής άποψης 
πριν από την έκδοση της Εγκυκλίου αυτής. 

Τελευταία Ημερομηνία 
Απόσυρσης 

εκτός εάν κοινοποιηθεί διαφορετικά από την Εταιρία, η ώρα 2:00 μ.μ. 
(ώρα Κύπρου) / 12:00 μ.μ. (Ώρα Ιρλανδίας) στις 11 Μαρτίου 2021, 
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Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος η ημερομηνία που καθόρισε η Euronext Dublin σύμφωνα με τον περί 
Μετάβασης Νόμο ως η ημερομηνία έναρξης ισχύος της Μετάβαση 
Αγοράς, 

Χρηματιστήριο του Λονδίνου ή 
LSE 

London Stock Exchange plc, 

Κανόνες Διαπραγμάτευσης στο 
Χρηματιστήριο του Λονδίνου 

οι κανόνες διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου όπως 
ορίζονται στους Κανόνες του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου ημερομηνίας 
1 Ιουλίου 2019, 

Μετάβαση Αγοράς η μετάβαση προς την Σύστημα Euroclear των τίτλων όλων των Σχετικών 
Εκδοτών που αποτελούν τους Τίτλους που Συμμετέχουν κατά την 
Ημερομηνία Αρχείου της Μετάβασης με ισχύ από την Ημερομηνία 
Έναρξης Ισχύος. 

Ιδρυτικό Έγγραφο το εκάστοτε Ιδρυτικό Έγγραφο της Εταιρίας, 

Μετάβαση Μετόχων οι εγγεγραμμένοι κάτοχοι των Μετοχών Μετάβασης κατά την 
Ημερομηνία Αρχείου της Μετάβασης, 

Μετοχές Μετάβασης εάν εγκριθούν τα Ψηφίσματα Μετάβασης και η Εταιρία πληροί τις άλλες 
απαιτήσεις που εφαρμόζονται για την έναρξη ισχύος της Μετάβασης, 
όλοι οι Τίτλοι που Συμμετέχουν στην Εταιρία κατά την Ημερομηνία 
Αρχείου της Μετάβασης 

Μετάβαση  η εκχώρηση τίτλου σε όλες τις Μετοχές της Εταιρίας που αποτελούν 
Τίτλους που Συμμετέχουν κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος κατά 
την Ημερομηνία Αρχείου της Μετάβασης στην Euroclear Nominees, η 
οποία θα τους κατέχει σε καταπίστευμα για την Τράπεζα Euroclear, με 
ισχύ από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος όπως περιγράφεται στην 
Εγκύκλιο αυτή και περιλαμβάνει, όπου το κείμενο το απαιτεί, τη 
μετάβαση που περιγράφεται και προβλέπεται από τον Οδηγό 
Μετάβασης της ΕΒ, 

Περί Μετάβασης Νόμος ο περί Μετάβασης των Τίτλων που Συμμετέχουν Νόμος του 2019, 

Ημερομηνία Αρχείου της 
Μετάβασης 

9.00 μ.μ. (ώρα Κύπρου) / 7.00 μ.μ. (ώρα Ιρλανδίας) την Παρασκευή 12 
Μαρτίου 2021 ή οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία και ώρα που μπορεί να 
καθοριστεί από την Τράπεζα Euroclear και/ή από την EUI ως η 
ημερομηνία και ώρα που θα καθοριστεί κατά την οποία οι Συμμετέχοντες 
Αξίες θα αποτελούν το αντικείμενο της Μετάβασης. 

Ψηφίσματα Μετάβασης τα Ψηφίσματα 1, 3(α), 3(β) και 4 τα οποία αναφέρονται στην Ειδοποίηση 
ΕΓΣ.  

Ειδοποίηση για ΕΓΣ ή 
Ειδοποίηση 

η ειδοποίηση σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που 
αναφέρεται στο Παράρτημα Ι της Εγκυκλίου αυτής, 

Διαδικτυακός Οδηγός Αγοράς  μια διαδικτυακή πηγή πληροφόρησης της Euroclear Bank που παρέχει 
συγκεκριμένες νομικές και λειτουργικές πληροφορίες για μεμονωμένες 
εγχώριες αγορές, 

Εκδότες που Συμμετέχουν έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί Μετάβασης Νόμος. 

Συμμετέχοντες Αξίες σημαίνει κάθε Μετοχή που εκδίδεται από την Εταιρία και αποτελεί 
“σχετικές Συμμετέχοντες Αξίες”, ως ο όρος αυτός ορίζεται από τον περί 
Μετάβασης Νόμο,  

PFIC έχει την έννοια που αποδίδεται στην παράγραφο 3 του Μέρους 7 της 
Εγκυκλίου αυτής,  

Ημερομηνία Αρχείου για ΕΓΣ η ώρα 9:00 μ.μ (ώρα Κύπρου) / 7:00 μ.μ. (ώρα Ιρλανδίας) στις 3 
Φεβρουαρίου 2021, 
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Μητρώο ή Μητρώο Μελών το μητρώο μελών της Εταιρίας, το οποίο τηρείται σύμφωνα με το Άρθρο 
169 του περί Εταιρειών Νόμου, 

Τηρητής Αρχείου ο Τηρητής Αρχείου της Εταιρίας, δηλαδή η Link Registrars Limited, 

Υπηρεσία Κανονιστικής 
Πληροφόρησης  

η υπηρεσία ηλεκτρονικής διάδοσης πληροφοριών που επιτρέπεται από 
το Χρηματιστήριο του Λονδίνου, 

Σχετικοί Εκδότες οι Εκδότες που Συμμετέχουν που έχουν συμμορφωθεί με τις 
απαραίτητες διατυπώσεις για την υλοποίηση της Μετάβασης βάσει του 
περί Μετάβασης Νόμου. 

Ψηφίσματα τα ψηφίσματα που προτείνονται για εξέταση στην ΕΓΣ όπως 
αναφέρονται στην Ειδοποίηση της ΕΓΣ, τα οποία είναι τα Ψηφίσματα 
Μετάβασης και το Ψήφισμα 2, 

Βασιλικό Διάταγμα αρ. 62 το Βελγικό Βασιλικό Διάταγμα αρ. 62, της 10ης Νοεμβρίου 1967, σχετικά 
με την κατάθεση των ευέλικτων χρηματοοικονομικών μέσων και τον 
διακανονισμό των συναλλαγών που αφορούν τα μέσα αυτά, 

SDRT έχει την έννοια που αποδίδεται στην παράγραφο 2 του Μέρος 7της 
Εγκυκλίου αυτής,  

Ειδοποίηση του Άρθρου 6(4)  η ειδοποίηση που δημοσιεύθηκε από την Εταιρία σύμφωνα με το Άρθρο 
6(4) του περί Μετάβασης Νόμου, 

Λογαριασμός Εκκαθάρισης 
Τίτλων 

ένας λογαριασμός στο όνομα ενός Συμμετέχοντα της ΕΒ στο Σύστημα 
Euroclear, 

Ζημιά Χρεογράφων έχει την έννοια που αποδίδεται στην παράγραφο 16 του Μέρος 5 της 
Εγκυκλίου αυτής 

Μετοχές οι συνήθεις Μετοχές αξίας 0,10 ευρώ η κάθε μία στο κεφάλαιο της 
Εταιρίας, 

Μέτοχοι οι κάτοχοι Μετοχών, 

Συγκεκριμένοι Εξωτερικοί 
Διαμεσολαβητές 

έχει την έννοια που αποδίδεται στην παράγραφο 5 του Μέρος 7 της 
Εγκυκλίου αυτής 

SRD II η Οδηγία (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, για την τροποποίηση της οδηγίας 
2007/36/ΕΚ όσον αφορά την ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού 
συμμετοχής των μετόχων, 

Φορολογικός Εκπρόσωπος 
Χρηματιστηρίου 

έχει την έννοια που αποδίδεται στην παράγραφο 5 του Μέρους 7 της 
Εγκυκλίου αυτής,  

Κανονισμοί Αποθετηρίου έχει την έννοια που αποδίδεται στην παράγραφο 3 του Μέρος 7 της 
Εγκυκλίου αυτής, 

Κανονισμοί CREST του ΗΒ οι Κανονισμοί περί Μη Τιτλοποιημένων Τίτλων του 2001 (SI 2001/3755) 
του Ηνωμένου Βασιλείου, 

Μέτοχοι του Ηνωμένου Βασιλείου έχει την έννοια που αποδίδεται στην παράγραφο 2 του Μέρος 7 της 
Εγκυκλίου αυτής,  

μη πιστοποιημένο ή σε μη 
τιτλοποιήμένη μορφή 

μια μετοχή ή άλλος τίτλος που είναι καταχωρημένος στο σχετικό μητρώο 
της μετοχής ή του τίτλου που κατέχονται σε μη τιτλοποιήμένη μορφή σε 
ένα σχετικό σύστημα (κατά την έννοια των Ιρλανδικών Κανονισμών 
CREST) ή σε ένα ΚΑΤ, και ο τίτλο στον οποίο μπορεί να μεταβιβασθεί 
μέσω του σχετικού συστήματος ή μέσω ενός συστήματος διακανονισμού 
τίτλων (όπως ορίζεται στο CDSR) το οποίο τυγχάνει διαχείρισης από ένα 
ΚΑΤ, 
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Ηνωμένο Βασίλειο ή ΗΒ το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, 

Ηνωμένες Πολιτείες ή ΗΠΑ οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τα εδάφη και οι κτήσεις τους, 
οποιαδήποτε πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και η 
Περιφέρεια της Κολούμπια και όλες τις άλλες περιοχές που υπάγονται 
στη δικαιοδοσία τους, 

Δολάριο ΗΠΑ Δολάριο ΗΠΑ, το νόμιμο νόμισμα των Ηνωμένων Πολιτειών της 
Αμερικής, 

Κάτοχοι ΗΠΑ έχει την έννοια που αποδίδεται στην παράγραφο 3 του Μέρος 7 της 
Εγκυκλίου αυτής,  

Συνθήκη Φόρου Εισοδήματος 
ΗΠΑ - Κύπρου 

έχει την έννοια που αποδίδεται στην παράγραφο 3 του Μέρος 7 της 
Εγκυκλίου αυτής,  

  
  
Οποιαδήποτε αναφορά σε οποιαδήποτε διάταξη οποιασδήποτε νομοθεσίας περιλαμβάνει οποιαδήποτε 
τροποποίηση, διαφοροποίηση, αναδιατύπωση ή επέκταση της. Οποιαδήποτε αναφορά σε οποιαδήποτε νομοθεσία 
θα αποτελεί αναφορά στην Ιρλανδική νομοθεσία, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.  

Οι λέξεις στον ενικό θα περιλαμβάνουν τον πληθυντικό και αντίστροφα και οι λέξεις που αφορούν το αρσενικό γένος 
θα περιλαμβάνουν το θηλυκό ή το ουδέτερο γένος.  

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, κάθε αναφορά στον χρόνο σε αυτή την Εγκύκλιο αφορά την ώρα Ιρλανδίας.  

  

  



 

90 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

ΤΗΣ 

Bank of Cyprus Holdings plc (η “Εταιρία”) 

  
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση (“ΕΓΣ”) της Εταιρίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2021 ή 
ώρα 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 09:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) στην οδό Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, 2002 
Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος και οι Μέτοχοι στην Ιρλανδία μπορούν να συμμετέχουν στην ΕΓΣ μέσω ακουστικού 
συνδέσμου στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρίας, Ten Earlsfort Terrace, Dublin 2, D02 T380, Ιρλανδία την ίδια 
ώρα της ΕΓΣ (δηλαδή στις 9:00 π.μ. ώρα Ιρλανδίας την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021) για τους εξής σκοπούς: 

Ώστε να εξεταστούν και, εφόσον κριθεί σκόπιμο, να εγκριθούν τα ακόλουθα ψηφίσματα: 

1. Ως ειδικό ψήφισμα κατά την έννοια των άρθρων 4, 5 και 8 του περί Μετάβασης Νόμου των Τίτλων 
που Συμμετέχουν του 2019 

“ΕΠΕΙΔΗ: - 

 (α)  η Εταιρία έχει κοινοποιήσει στην Euroclear Bank SA/NV (η “Euroclear Bank”) με επιστολή της 
ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2020 (όπως απαιτείται από το Άρθρο 5(5)(α) του περί Μετάβασης Νόμου) 
την πρόταση σύμφωνα με την οποία οι σχετικοί Τίτλοι που Συμμετέχουν της Εταιρίας να αποτελέσουν 
το αντικείμενο της Μετάβασης, σύμφωνα με τον περί Μετάβασης Νόμο των Τίτλων που Συμμετέχουν 
του 2019 (ο “περί Μετάβασης Νόμος”).  

 (β)  Στις 20 Μαρτίου 2020, η Εταιρία έλαβε γραπτή δήλωση από την Euroclear Bank (όπως απαιτείται από 
το Άρθρο 5(6)(α) του περί Μετάβασης Νόμου) σύμφωνα με την οποία οι υπηρεσίες του Συστήματος 
της Euroclear θα παρέχονται στην Εταιρία, κατά και από την Ημερομηνία Έναρξης, σύμφωνα με τον 
Κανονισμό 23 του Κανονισμού (ΕΕ) Αρ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 23ης Ιουλίου 2014 (“CDSR”), και  

 (γ)  η Εταιρία έλαβε δήλωση από την Euroclear Bank ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2020 (όπως απαιτείται από 
το Άρθρο 5(6)(β) του περί Μετάβασης Νόμου) σύμφωνα με την οποία μετά από:  

1. σχετικές έρευνες που διενήργησε η Euroclear Bank στην Εταιρία, και  

2. μετά από τις πληροφορίες που δόθηκαν γραπτώς από ή εκ μέρους της Εταιρίας στην Euroclear 
Bank που καθόρισε η Euroclear Bank,  

η Euroclear Bank ικανοποιήθηκε ότι οι σχετικοί Τίτλοι που Συμμετέχουν της Εταιρίας πληρούν τα 
κριτήρια που ορίζει η Euroclear Bank για την εισαγωγή των Τίτλων που Συμμετέχουν στο σύστημα 
διακανονισμού που διαχειρίζεται η Euroclear Bank. 

ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ ΟΠΩΣ δοθεί έγκριση στην Εταιρία για να δώσει τη συγκατάθεσή 
της στη Μετάβαση των Μετοχών Μετάβασης στο κεντρικό αποθετήριο αξιών της Euroclear Bank (η οποία 
συστάθηκε στο Βέλγιο για τους σκοπούς του CDSR) στη βάση ότι η εφαρμογή της Μετάβασης θα 
καθοριστεί και θα τεθεί σε ισχύ με την επιφύλαξη απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας (ή 
επιτροπής του), κατά την κρίση του, και νοουμένου ότι, ως μέρος της Μετάβασης, ο τίτλος των Μετοχών 
Μετάβασης θα κατοχυρωθεί και θα είναι κατοχυρωμένος στην Euroclear Nominees Limited, Εταιρία η 
οποία συστάθηκε σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας με αριθμό εγγραφής 02369969 
(η “Euroclear Nominees”), για τους σκοπούς της Μετάβασης και υπό την ιδιότητά της ως 
εμπιστευματοδόχος και/ή ως εντολοδόχος της Euroclear Bank και όπως οι διοικητικοί σύμβουλοι 
εξουσιοδοτηθούν και διά της παρούσης εξουσιοδοτούνται να λάβουν όλα τα απαραίτητα ή επιθυμητά 
μέτρα σε σχέση με τα πιο πάνω ή τη Μετάβαση (περιλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, απόφασης να 
προχωρήσουν με τη Μετάβαση, νοουμένου ότι: -  

“Εγκύκλιος” σημαίνει την Εγκύκλιο που εκδίδει η Εταιρία στους μετόχους της, ημερομηνίας 13 Ιανουαρίου 
2021, 

“Σύστημα Euroclear” έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό η Εγκύκλιος. 

“Ημερομηνία Έναρξης” έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό η Εγκύκλιος. 
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“Μετοχές Μετάβασης” έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό η Εγκύκλιος. 

“Μετάβαση” έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό η Εγκύκλιος. 

“περί Μετάβασης Νόμος” έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό η Εγκύκλιος. 

“Τίτλοι που Συμμετέχουν” έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό η Εγκύκλιος, και 

“Σχετικοί Τίτλοι που Συμμετέχουν” σημαίνει όλους τους Τίτλους που Συμμετέχουν που καταγράφονται 
στο μητρώο των μελών της Εταιρίας κατά την Ημερομηνία Αρχείου της Μετάβασης.” 

2. Ως ειδικό ψήφισμα για τους σκοπούς του περί Εταιρειών Νόμου του 2014, όπως τροποποιήθηκε (ο 
“περί Εταιρειών Νόμος”) 

“ΟΠΩΣ, το Καταστατικό της Εταιρίας τροποποιηθεί και διά της παρούσης τροποποιείται με τον τρόπο που 
καθορίζεται στην Ειδοποίηση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση με ισχύ από την ολοκλήρωση της εν 
λόγω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.” 

3. Ως ειδικό ψήφισμα για τους σκοπούς του περί Εταιρειών Νόμου 

Ψήφισμα 3(α): 

“ΟΠΩΣ, με την επιφύλαξη και με την επιφύλαξη της υιοθέτησης του Ψηφίσματος 1 και του Ψηφίσματος 2 
που αναφέρεται στην Ειδοποίηση ΕΓΣ, το Καταστατικό της Εταιρίας το οποίο έχει υπογραφεί κατά τη 
Συνέλευση από τον Πρόεδρο της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για σκοπούς ταυτοποίησης και το οποίο 
σημειώνεται ως “Τεκμήριο R3(α)" και το οποίο είναι διαθέσιμο για επιθεώρηση στην ιστοσελίδα της 
Εταιρίας όπως καθορίζεται στο Τμήμα 7 του Μέρους 1 της παρούσας Εγκυκλίου και στο εγγεγραμμένο 
γραφείο της Εταιρίας από την ημερομηνία της παρούσας Ειδοποίησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, 
εγκριθεί και δια του παρόντος εγκρίνεται ως το νέο Καταστατικό της Εταιρίας από και με ισχύ από την 
ημερομηνία έγκρισης του παρόντος ψηφίσματος και εις αντικατάσταση του υφιστάμενου Καταστατικού 
της Εταιρίας.”  

Ψήφισμα 3(β): 

“ΟΤΙ, με την επιφύλαξη και υπό τον όρο της υιοθέτησης του Ψηφίσματος 1 που αναφέρεται στην παρούσα 
Ειδοποίηση ΕΓΣ και περαιτέρω με την επιφύλαξη και νοουμένου ότι το Ψήφισμα 2 που αναφέρεται στην 
Ειδοποίηση ΕΓΣ δεν θα εγκριθεί έγκυρα στην ΕΓΣ, το Καταστατικό της Εταιρίας, το οποίο έχει υπογραφεί 
από τον Πρόεδρο της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για σκοπούς ταυτοποίησης και το οποίο σημειώνεται 
ως “Τεκμήριο R3(α)" και το οποίο είναι διαθέσιμο για επιθεώρηση στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρίας 
από την ημερομηνία της παρούσας Ειδοποίησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, θα εγκριθεί και θα 
υιοθετηθεί ως το νέο Καταστατικό της Εταιρίας από και με ισχύ από την ημερομηνία έγκρισης του 
παρόντος ψηφίσματος εις αντικατάσταση του υφιστάμενου Καταστατικού της Εταιρίας.” 

4. Ως ειδικό ψήφισμα για τους σκοπούς του περί Εταιρειών Νόμου 

“ΟΠΩΣ, με την επιφύλαξη της έγκρισης του Ψηφίσματος 1 που αναφέρεται στην Ειδοποίηση ΕΓΣ, η 
Εταιρία εξουσιοδοτείται και λαμβάνει οδηγίες ώστε: 

 (α)  να λάβει οποιαδήποτε και όλες τις ενέργειες τις οποίες οι Σύμβουλοι (ή επιτροπή του 
Συμβουλίου), κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, θεωρούν αναγκαίες ή επιθυμητές για 
την υλοποίηση της Μετάβασης (συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, της απόφασης να 
μην προχωρήσει στη Μετάβαση) και/ή των θεμάτων που σχετίζονται με τη Μετάβαση που 
αναφέρονται στην Εγκύκλιο (συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών και διενεργειών που 
περιγράφονται στον Οδηγό Μετάβασης της ΕΒ (όπως εκάστοτε τροποποιείται), και  

 (β)  να διορίσει οποιοδήποτε πρόσωπο ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο ή αντιπρόσωπο των κατόχων 
των Μετοχών Μετάβασης ώστε να προβεί σε οποιοδήποτε και όλα τα πράγματα, 
συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης και παράδοσης όλων των εγγράφων και/ή οδηγιών που 
δυνατόν, κατά την άποψη του πληρεξούσιου αντιπροσώπου ή του αντιπροσώπου, να είναι 
απαραίτητα ή επιθυμητά για την υλοποίηση της Μετάβασης και/ή των θεμάτων που σχετίζονται 
με τη Μετάβαση που αναφέρονται στην Εγκύκλιο (συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών και 
διενεργειών που περιγράφονται στον Οδηγό Μετάβασης της ΕΒ (όπως εκάστοτε τροποποιείται)) 
συμπεριλαμβανομένης:  

(i) της παροχής εντολής στην Euroclear Bank και/ή στους Euroclear Nominees ώστε να 
πιστώσουν τα δικαιώματα των Κατόχων σε Μετοχές Μετάβασης (δηλαδή τα 
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Δικαιώματα Βελγικού Δικαίου (όπως ορίζονται στην Εγκύκλιο) που αντιπροσωπεύουν 
τις Μετοχές Μετάβασης στις οποίες είχε δικαίωμα ο κάθε Κάτοχος) στον λογαριασμό 
του Εντολοδόχου του CREST (CIN (Belgium) Limited) στο Σύστημα Euroclear, ως 
εντολοδόχος και προς όφελος του Αποθετηρίου του CREST (ή του λογαριασμού των 
εν λόγω άλλων εντολοδόχων του Αποθετηρίου του CREST που θα μπορεί να 
καθορίσει),  

(ii) οποιαδήποτε ενέργεια η οποία είναι αναγκαία ή επιθυμητή ώστε το Αποθετήριο του 
CREST να είναι σε θέση να κατέχει τα δικαιώματα στις Μετοχές Μετάβασης που 
αναφέρονται στην υποπαράγραφο (i) πιο πάνω σε καταπίστευμα σύμφωνα με τους 
όρους της Ψηφοφορίας με Ψηφοδέλτιο του CREST ή άλλως πως και προς όφελος των 
Κατόχων CDIs (οι οποίοι είναι οι σχετικοί κάτοχοι των Μετοχών Μετάβασης),  

(iii) οποιαδήποτε ενέργεια η οποία είναι απαραίτητη ή επιθυμητή ώστε να είναι δυνατή η 
έκδοση CDIs από το Αποθετήριο του CREST στους σχετικούς κατόχους των Μετοχών 
Μετάβασης, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ενέργειας που κρίνεται αναγκαία ή 
επιθυμητή προκειμένου να εξουσιοδοτηθεί η Euroclear Bank, ο Εντολοδόχος του 
CREST και/ή οποιαδήποτε άλλη σχετική οντότητα να δώσει εντολή στο Αποθετήριο του 
CREST και/ή στην EUI να εκδώσει τα CDIs στους σχετικούς κατόχους των Μετοχών 
Μετάβασης σύμφωνα με τους όρους της Ψηφοφορίας με Ψηφοδέλτιο του CREST ή 
άλλως πως, και  

(iv) να διευθετήσει ώστε ο Τηρητής Αρχείου της Εταιρίας, ο Γραμματέας της Εταιρίας και/ή 
η EUI να διαθέσει τέτοια προσωπικά δεδομένα ενός κατόχου Μετοχών Μετάβασης, 
όπως απαιτεί η Euroclear Bank, το Αποθετήριο του CREST και/ή η EUI για την 
πραγματοποίηση της Μετάβασης και την έκδοση των CDIs.  

Είναι κατανοητό ότι οι όροι που χρησιμοποιούνται στο Ψήφισμα αυτό με κεφαλαία γράμματα θα έχουν 
την έννοια που τους αποδίδει η Εγκύκλιος που εκδίδεται από την Εταιρία προς τους μετόχους 
ημερομηνίας 13 Ιανουαρίου 2021 και νοουμένου ότι καμιά διάταξη στο Ψήφισμα αυτό δεν θα υποβάλλει 
σε όρους ούτε θα περιορίζει με οποιονδήποτε τρόπο το αποτέλεσμα των Ψηφισμάτων 1 και 3, ή των 
εξουσιοδοτήσεων και εξουσιών που απορρέουν από αυτό το αποτέλεσμα." 

  
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου 

Κάτια Σάντη 
Γραμματέας  
Bank of Cyprus Holdings plc 
  
Εγγεγραμμένο Γραφείο: 
10 Earlsfort Terrace 
Dublin 2 
D02 T380 
Ιρλανδία 
 
13 Ιανουαρίου 2021 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ:  

1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΠΔ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ 
ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19) 

 (α)  Η ευημερία των παρευρισκόμενων, των υπαλλήλων και των παρόχων υπηρεσιών στην επικείμενη ΕΓΣ 
αποτελεί πρωταρχικό μέλημα των Διοικητικών Συμβούλων της Εταιρείας και σε αυτό το πλαίσιο 
παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις σε σχέση με τον Κορωνοϊό (COVID-19). Λόγω των περιορισμών 
στις συγκεντρώσεις και τα ταξίδια, με πολύ περιορισμένες εξαιρέσεις από την Κυβέρνηση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, και όσον αφορά τον Ιρλανδικό χώρο διεξαγωγής της ΕΓΣ, από την Κυβέρνηση της 
Ιρλανδίας και το Υπουργείο Υγείας (της Ιρλανδίας) , σχετικά με τον Κορωνοϊό (COVID-19) , η ΕΓΣ θα 
διεξαχθεί υπό πολύ περιοριστικές συνθήκες.  

(β) Ζητείται από τους Μετόχους και Κατόχους ΠΔ να μην παραστούν στη ΕΓΣ αυτοπροσώπως και αντί 
αυτού να υποβάλουν έγγραφο διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου , το οποίο συνοδεύει την 
πρόσκληση της ΕΓΣ ή να χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική ψηφοφορία για να διασφαλίσουν ότι 
μπορούν να ψηφίσουν στην ΕΓΣ χωρίς να παρευρεθούν αυτοπροσώπως.. Αυτό μπορεί να γίνει πριν 
από την ΕΓΣ χρησιμοποιώντας έναν από τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε είτε να ορίσετε έναν 
πληρεξούσιο όπως ορίζεται σε αυτές τις σημειώσεις ή κατά τη διάρκεια της ΕΓΣ χρησιμοποιώντας τη 
δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας που αναφέρεται στις σελίδες 94-98. Σημειώστε τις προθεσμίες 
για τη λήψη του διορισμού πληρεξουσίου για να είναι έγκυρη και τις σχετικές διαδικασίες για την 
ηλεκτρονική ψηφοφορία. Υποβάλλοντας έντυπο πληρεξούσιου αντιπροσώπου ή χρησιμοποιώντας τη 
δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας θα είστε σε θέση να διασφαλίσετε ότι η ψήφος σας σχετικά με τα 
προτεινόμενα ψηφίσματα θα κατατεθεί στην ΕΓΣ σύμφωνα με τις επιθυμίες σας χωρίς να παρευρεθείτε 
αυτοπροσώπως.  

(γ) Εάν θέλετε να ακούσετε ζωντανά τις εργασίες της. ΕΓΣ, μπορείτε να το κάνετε μέσω της εξ’ αποστάσεως 
συμμετοχής σας στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση είτε μέσω της εφαρμογής "Lumi AGM" είτε 
μέσω της ιστοσελίδας https: //web.lumiagm.com. Αυτό θα σας καταστήσει δυνατή την ηχητική μετάδοση 
της ΕΓΣ και οι Μέτοχοι και οι κάτοχοι ΠΔ μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις και να ψηφίσουν μέσω της 
εφαρμογής ή της ιστοσελίδας. Περαιτέρω οδηγίες σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής εξ’ αποστάσεως 
στην ΕΓΣ παρατίθενται στις σελίδες 97-98 και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.bankofcyprus.com 
(επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις) .  

(δ) Πριν από την EΓΣ, κάθε Μέτοχος μπορεί επίσης να καταθέσει γραπτά ερωτήματα, νοουμένου πως θα 
παραληφθούν τουλάχιστον τέσσερις εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνέλευση (δηλαδή μέχρι 1 
Φεβρουαρίου 2021) ταχυδρομικώς στον Γραμματέα της Εταιρείας, Οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, 
2002 Στρόβολος, Λευκωσία Κύπρος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
Company.Secretary@bankofcyprus.com. Κάθε αλληλογραφία πρέπει να περιλαμβάνει επαρκείς 
πληροφορίες αναγνώρισης του Μετόχου στο Μητρώο Μελών και Κατόχου ΠΔ στο Μητρώο Κατόχων 
ΠΔ. Οι απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στο 
www.bankofcyprus.com (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις) και αναμένουμε 
επίσης να απαντήσουμε γραπτώς απευθείας σε κάθε μέτοχο παραθέτει μια ερώτηση.  

(ε) Γενικά, θα επιδιώξουμε τη διεξαγωγή της ΕΓΣ όσο το δυνατόν πιο ασφαλή και αποτελεσματικά και 
σύμφωνα με τις πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας, κανονισμών και οδηγιών που εφαρμόζονται σε 
σχέση με τον Κορωνοϊό (COVID-19) κατά το χρόνο της συνέλευσης.  

(στ) Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να συγκληθεί και να διεξαχθεί η ΕΓΣ είτε σύμφωνα με τις ισχύουσες 
κατευθυντήριες γραμμές ή απαιτήσεις δημόσιας υγείας, ή την ισχύουσα νομοθεσία ή σε περίπτωση που 
θεωρηθεί ότι η διεξαγωγή της ΕΓΣ όπως έχει προγραμματιστεί δημιουργεί μη αποδεκτό κίνδυνο για την 
υγεία και ασφάλεια, η ΕΓΣ μπορεί να αναβληθεί για διαφορετική ώρα και/ή χώρο, οπότε η ειδοποίηση 
για την αναβολή θα δοθεί σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας. Μπορούμε επίσης, με κατάλληλη 
ειδοποίηση εκ των προτέρων, να διαφοροποιήσουμε τον χώρο διεξαγωγής της ΕΓΣ και/ή να λάβουμε 
περαιτέρω μέτρα ή τροποποιητικά μέτρα για ηλεκτρονική ή τηλεφωνική πρόσβαση.  

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΟΧΩΝ 

(α) Αναφορές στους μετόχους της Εταιρείας στην παρούσα Πρόσκληση σημαίνει τους Μετόχους που 
παρουσιάζονται στο Μητρώο Μελών της Εταιρείας (οι “ Μέτοχοι “) και οι αναφορές σε Κατόχους ΠΔ 
σημαίνει τους κατόχους παραστατικών δικαιωμάτων που εκδόθηκαν από την Link Market Services 
Trustees (Nominees) Limited (“Θεματοφύλακας”) και αντιπροσωπεύουν μετοχές της Εταιρείας 
(“Κάτοχος ΠΔ”). Αυτή η ενότητα επεξηγεί τη διαδικασία για συμμετοχή στην ΕΓΣ των Μετόχων και 
Κατόχων ΠΔ. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://web.lumiagm.com
mailto:Company.Secretary@bankofcyprus.com
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(β)  Η ημερομηνία αρχείου για σκοπούς καθορισμού δικαιώματος ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
είναι στις 9:00 μ.μ. (ώρα Κύπρου) / 7:00 μ.μ. (Ώρα Ιρλανδίας) στις 3 Φεβρουαρίου 2021 (ή σε περίπτωση 
αναβολής το αργότερο 48 ώρες πριν από την διεξαγωγή της εξ’ αναβολής συνέλευσης) (η “ Ημερομηνία 
Αρχείου”). Οι συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν μετέπειτα δεν θα ληφθούν υπόψη στον 
καθορισμό του δικαιώματος ψήφου στην ΕΓΣ. Κατά την Ημερομηνία Αρχείου, ο κάθε Μέτοχος και 
Κάτοχος ΠΔ έχει το δικαίωμα συμμετοχής στην ΕΓΣ. Μέτοχοι και κάτοχοι ΠΔ έχουν δικαίωμα μίας ψήφου 
ανά μετοχή ή παραστατικό δικαίωμα που αντιπροσωπεύει μία μετοχή.  

(γ) Ο Θεματοφύλακας, ως κάτοχος των Μετοχών της Εταιρείας βάσει του οποίου έχουν εκδοθεί τα ΠΔ θα 
παραδώσει στην Εταιρεία έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου διορίζοντας: (i) τον κάθε 
Κάτοχο ΠΔ και/ή (ii) οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο (α) για τον οποίο έχουν πληροφορήσει την Εταιρία οι 
Κάτοχοι ΠΔ ότι επιθυμούν να διορίσουν ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπό τους (νοουμένου ότι ο διορισμός 
πληρεξουσίου αντιπροσώπου έχει γίνει συμπληρώνοντας ανάλογα το προκαθορισμένο έντυπο) κατά 
την Ημερομηνία Αρχείου, για να παραστεί, μιλήσει, υποβάλει ερωτήσεις και να ψηφίσει για τον 
Θεματοφύλακα και εκ μέρους του Θεματοφύλακα στην ΕΓΣ της Εταιρείας, ή σε οποιαδήποτε εξ’ 
αναβολής συνέλευση.  

(δ)  Μέτοχος και Κάτοχος ΠΔ ο οποίος δικαιούται να παραστεί, μιλήσει, υποβάλει ερωτήσεις και να ψηφίσει 
στην ΕΓΣ δικαιούται να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο ως πιο κάτω :  

(i)  Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο για να παραστεί, να μιλήσει, 
να υποβάλει ερωτήσεις και να ψηφίσει εκ μέρους του θα πρέπει να συμπληρώσει και να καταθέσει 
το συμπληρωμένο έντυπο “Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου “ ·  

(ii) Κάθε κάτοχος ΠΔ που επιθυμεί να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο για να παραστεί , να 
μιλήσει, να υποβάλει ερωτήσεις και να ψηφίσει εκ μέρους του θα πρέπει να συμπληρώσει και να 
καταθέσει το συμπληρωμένο έντυπο “Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για 
Κατόχους ΠΔ”.  

(iii) Μέτοχοι και Κάτοχοι ΠΔ μπορεί να διορίσουν τον Πρόεδρο της ΕΓΣ ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο 
ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπό τους. Ο εν λόγω πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δεν είναι αναγκαίο 
να είναι Μέτοχος ή Κάτοχος ΠΔ της Εταιρείας. Πληρεξούσιος αντιπρόσωπος που κατέχει 
πληρεξούσια από διάφορους Μετόχους και/ή Κατόχους ΠΔ μπορεί να ψηφίσει διαφορετικά για 
κάθε Μέτοχο και/ή Κάτοχο ΠΔ. Οι Μέτοχοι και Κάτοχοι ΠΔ, οι οποίοι διορίζουν τον Πρόεδρο ή 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο για να ψηφίσει εκ μέρους τους, αλλά 
επιθυμούν να καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα ψηφίσουν, θα πρέπει να τον υποδείξουν, 
συμπληρώνοντας ανάλογα το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου ή το Έγγραφο 
Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ. Όπου ο Μέτοχος ή ο Κάτοχος ΠΔ δεν 
καθορίσει πώς θα ψηφίσει ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπός του σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο 
θέμα, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος (συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, εάν έχει 
διοριστεί) έχει διακριτική ευχέρεια εάν θα ψηφίσει, και σε περίπτωση που ψηφίσει, πως θα ψηφίσει. 
Μέτοχοι και κάτοχοι ΠΔ δύνανται να διορίζουν πέραν του ενός πληρεξουσίου αντιπροσώπου για 
να παραστούν και να ψηφίσουν στη συνέλευση, νοουμένου ότι, όπου ο Μέτοχος ή ο Κάτοχος ΠΔ 
διορίσει πέραν του ενός πληρεξουσίου αντιπροσώπου σε σχέση με γενική συνέλευση, κάθε 
πληρεξούσιος αντιπρόσωπος θα πρέπει να διορίζεται για να ασκεί δικαιώματα που σχετίζονται με 
διαφορετικές μετοχές που κατέχονται από τον Μέτοχο ή που σχετίζονται με διαφορετικές μετοχές 
οι οποίες αντιπροσωπεύονται από παραστατικά δικαιώματα που κατέχονται από τέτοιο Κάτοχο 
ΠΔ.  

(ε) Το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου και το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου 
Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα Πρόσκληση, έχουν 
αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος www.bankofcyprus.com (επιλέξτε Σχέσεις 
Επενδυτών / Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις), και θα είναι διαθέσιμα σε έντυπη μορφή στα Κεντρικά 
Γραφεία της Εταιρείας, Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος. 

(στ) Για να θεωρηθεί έγκυρο το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου θα πρέπει να είναι 
συμπληρωμένο, υπογραμμένο και να συνοδεύεται από οποιοδήποτε πληρεξούσιο έγγραφο ή άλλη 
εξουσιοδότηση δυνάμει της οποίας έχει εκτελεστεί, ή επίσημα πιστοποιημένο αντίγραφο τέτοιου 
πληρεξουσίου εγγράφου ή εξουσιοδότησης και να έχει ληφθεί επιτυχώς από τον Τηρητή Αρχείου στη 
διεύθυνση Link Registrars Limited, PO Box 1110, Maynooth, Co. Kildare, Ireland ή Link Registrars 
Limited, Level 2, Block C, Maynooth Business Campus, Maynooth, Co Kildare, W23 F854 , Ireland, σε 
κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τις 9:00 μ.μ. (ώρα Κύπρου) ή 7:00 μ.μ. (ώρα Ιρλανδίας) την Τετάρτη 
03 Φεβρουαρίου 2021. Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας, το κάθε Έγγραφο Διορισμού 
Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου μπορεί να συμπληρωθεί, υπογραφεί και επιστραφεί μαζί με οποιοδήποτε 
πληρεξούσιο έγγραφο ή άλλη εξουσιοδότηση δυνάμει της οποίας έχει εκτελεστεί, ή επίσημα 
πιστοποιημένο αντίγραφο τέτοιου πληρεξουσίου εγγράφου ή εξουσιοδότησης στο εγγεγραμμένο 
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γραφείο της Εταιρίας, Ten Earlsfort Terrace, Dublin 2, D02 T380, Ireland, όχι αργότερα από τις 9:00 μ.μ. 
(ώρα Κύπρου) / 7:00 μ.μ. (ώρα Ιρλανδίας) την Τετάρτη 03 Φεβρουαρίου 2021. 

(ζ) Μέτοχος που επιθυμεί να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο με ηλεκτρονικό μέσο μπορεί να το πράξει 
μέσω της ιστοσελίδας του Τηρητή Αρχείου: www.signalshares.com πριν από τις 9:00 μ.μ. (ώρα Κύπρου) 
/ 7:00 μ.μ. (ώρα Ιρλανδίας) στις 3 Φεβρουαρίου 2021. Ο Μέτοχος θα πρέπει να εγγραφεί επιλέγοντας 
το “Register an account” (εκτός εάν έχει ήδη εγγραφεί ) και να ακολουθήσει τις σχετικές οδηγίες. 

(η) Για να θεωρηθεί έγκυρο, το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ θα 
πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο, υπογραμμένο και να συνοδεύεται, μαζί με οποιοδήποτε 
πληρεξούσιο έγγραφο ή άλλη εξουσιοδότηση δυνάμει της οποίας έχει εκτελεστεί ή επίσημα 
πιστοποιημένο αντίγραφο τέτοιου πληρεξουσίου εγγράφου ή εξουσιοδότησης, στην Υπηρεσία Σχέσεις 
Επενδυτών, Οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος, Τ.Θ. 21472, 
1599 Λευκωσία, Κύπρος, e-mail: shares@bankofcyprus.com, fax: +357 22 120265 ή +357 22 120245, 
όχι αργότερο από τις 9:00 μ.μ. (ώρα Κύπρου) / 7:00 μ.μ. (ώρα Ιρλανδίας) στις 3 Φεβρουαρίου 2021.  

(θ) Οι Κάτοχοι ΠΔ μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι έχει επιτυχώς παραληφθεί το Έγγραφο Διορισμού 
Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ από την εταιρεία τηλεφωνώντας στην Υπηρεσία Σχέσεις 
Επενδυτών στο +357 22 126055.  

(ι)  Μέτοχοι, Κάτοχοι ΠΔ και/ή οι πληρεξούσιοί αντιπρόσωποί τους, που θα παραστούν στη Συνέλευση θα 
πρέπει να προσκομίσουν την ταυτότητά τους ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο ταυτοποίησης.  

(κ) Εναλλακτικά, οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο το οποίο είναι Μέτοχος ή Κάτοχος ΠΔ της Εταιρίας, μπορεί 
με απόφαση των Διοικητικών του Συμβούλων ή άλλου διοικητικού οργάνου να εξουσιοδοτήσει 
οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρεί κατάλληλο για να ενεργεί ως αντιπρόσωπός του σε οποιαδήποτε 
Συνέλευση της Εταιρίας ή οποιασδήποτε τάξης μελών της Εταιρίας, και το πρόσωπο που έχει 
εξουσιοδοτηθεί με τον τρόπο αυτό θα δικαιούται να εξασκεί τις ίδιες εξουσιοδοτήσεις εκ μέρους του 
νομικού προσώπου που αντιπροσωπεύει, που θα μπορούσε να εξασκήσει το νομικό πρόσωπο ως 
Μέτοχος της Εταιρίας ή Κάτοχος ΠΔ. Λόγω των περιορισμών και των κατευθυντήριων γραμμών σε 
σχέση με τον Κορωνοϊό (COVID-19), νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να ψηφίσουν στην ΕΓΣ 
καλούνται να καταθέσουν έγγραφο διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου είτε να διορίσουν 
πληρεξούσιο αντιπρόσωπο με άλλο τρόπο πριν τη συνέλευση παρά να διορίσουν εταιρικό 
αντιπρόσωπο. 

 (λ) Σε περίπτωση από κοινού Μετόχων ή Κατόχων ΠΔ τότε η ψήφος του αρχαιότερου που ψηφίζει ο οποίος 
είτε παρίσταται προσωπικά είτε μέσω πληρεξουσίου αντιπροσώπου θα γίνεται αποδεκτή κατά 
αποκλεισμό των ψήφων των άλλων εγγεγραμμένων Μετόχων ή Κατόχων ΠΔ και, για το σκοπό αυτό η 
αρχαιότητα αποφασίζεται από τη σειρά με την οποία αναγράφονται τα ονόματα στο μητρώο των 
Μετόχων (για Μετόχους) ή στο Μητρώο Κατόχων ΠΔ το οποίο τηρείται από το Θεματοφύλακα (για 
Κατόχους ΠΔ). 

 (μ) Η συμπλήρωση του Εγγράφου Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου και/ή του Εγγράφου Διορισμού 
Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ (ή η ηλεκτρονική καταχώρηση οδηγιών για 
πληρεξούσιο αντιπρόσωπο) δεν θα εμποδίσει Μέτοχο / Κάτοχο ΠΔ να ψηφίσει είτε ο ίδιος 
αυτοπροσώπως, είτε μέσω της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας εάν το επιθυμεί. 

 (ν) Μέλη CREST τα οποία επιθυμούν να διορίσουν πληρεξούσιο αντιπρόσωπο ή αντιπροσώπους στη 
συνέλευση και σε οποιαδήποτε εξ’ αναβολής συνέλευση μπορούν να το πράξουν χρησιμοποιώντας τη 
διαδικασία που περιγράφεται στο εγχειρίδιο CREST στην ιστοσελίδα της Euroclear 
(www.euroclear.com). Τα προσωπικά μέλη του CREST, ή άλλα ανάδοχα μέλη του CREST και τα μέλη 
του CREST που έχουν διορίσει παροχέα υπηρεσιών παροχής ψήφου πρέπει να απευθύνονται στο 
ανάδοχο μέλος του CREST ή στον παροχέα υπηρεσιών παροχής ψήφου οι οποίοι θα προβούν στις 
αναγκαίες ενέργειες εκ μέρους τους. Για έγκυρο διορισμό πληρεξουσίου ή οδηγιών μέσω της υπηρεσίας 
CREST, οι σχετικές Οδηγίες Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου του CREST πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Euroclear UK & Ireland Limited (EUI) και πρέπει να περιέχουν τις 
πληροφορίες που απαιτούνται για τέτοιου είδους οδηγίες, ως περιγράφονται στο εγχειρίδιο CREST. Το 
μήνυμα, ανεξάρτητα από το αν αναφέρεται σε διορισμό πληρεξουσίου αντιπροσώπου ή τροποποίηση 
της εντολής που δόθηκε σε προηγούμενο διορισμό πληρεξουσίου αντιπροσώπου, πρέπει, για να είναι 
έγκυρο, να διαβιβάζεται έτσι ώστε να παραληφθεί από τον Τηρητή Αρχείου (Id 7RA08) μέχρι τις 9:00 
μ.μ. (ώρα Κύπρου) / 7:00 μ.μ. (ώρα Ιρλανδίας) την Τετάρτη, 03 Φεβρουαρίου 2021. Για αυτό το σκοπό, 
η ώρα παραλαβής θα θεωρηθεί ως η ώρα (θα ορίζεται από την σφραγίδα ώρας η οποία θα αναφέρεται 
στο μήνυμα από το CREST Applications Host) από την οποία ο Τηρητής Αρχείου θα είναι σε θέση να 
ανακτήσει το μήνυμα μέσω αιτήματος στο CREST σύμφωνα με τον τρόπο που περιγράφει το CREST. 
Μέλη του CREST και, όπου εφαρμόζεται ανάδοχα μέλη του CREST ή τα μέλη του CREST που έχουν 
διορίσει παροχέα υπηρεσιών παροχής ψήφου, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η EUI δεν διαθέτει ειδικές 
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διαδικασίες στο CREST για οποιαδήποτε συγκεκριμένα μηνύματα. Επομένως, χρονοδιαγράμματα και 
περιορισμοί θα ισχύουν σε σχέση με την καταχώρηση στο σύστημα Οδηγιών για Πληρεξούσιο 
Αντιπρόσωπο μέσω του CREST. Είναι ευθύνη του μέλους του CREST να ενδιαφερθεί να λάβει (ή, αν 
το μέλος του CREST είναι προσωπικά μέλος του CREST, ή ανάδοχο μέλος, ή αν έχει καθορίσει ψήφο 
σε παροχέα υπηρεσιών παροχής ψήφου), για να επιβεβαιώσει ότι ο ανάδοχος του CREST ή ο παροχέας 
υπηρεσιών παροχής ψήφου έλαβε τέτοιες ενέργειες οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση ότι 
το μήνυμα μεταδόθηκε μέσω του συστήματος CREST οποιαδήποτε στιγμή. Σε συνέχεια, τα μέλη του 
CREST, και ανάλογα εκεί όπου εφαρμόζεται, τα ανάδοχα μέλη του CREST ή οι παροχείς υπηρεσιών 
παροχής ψήφου να αποτείνονται ιδιαίτερα, στα κεφάλαια του εγχειριδίου του CREST σχετικά με 
πρακτικούς περιορισμούς και χρονοδιαγράμματα του συστήματος CREST. Η Εταιρία μπορεί να 
ακυρώσει οδηγίες για πληρεξούσιο αντιπρόσωπο μέσω CREST σε περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
Οδηγίες 35(5)(a) του Companies Act, 1990 (Uncertificated Securities) Regulations, 1996.  

(ξ)  Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των πληροφοριών που περιέχονται στην Αγγλική έκδοση 
και την Ελληνική έκδοση του εγγράφου αυτού, η Αγγλική Έκδοση θα υπερισχύσει. 

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 

(α) Η έγκριση των προτεινόμενων ψηφισμάτων της ΕΓΣ θα γίνει μέσω ψηφοφορίας κατά μετοχή.  

(β)  Οποιαδήποτε απόφαση αναφορικά με τα θέματα που αποτελούν τις συνήθεις εργασίες της ΕΓΣ θα 
λαμβάνεται (εκτός εάν προνοείται διαφορετικά από το Καταστατικό) με Συνήθες Ψήφισμα. Συνήθες 
Ψήφισμα είναι το ψήφισμα που εγκρίθηκε σε μια γενική συνέλευση με απλή πλειοψηφία (50% + 1) των 
μελών της Εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου και που ψηφίζουν στη συνέλευση είτε αυτοπροσώπως 
είτε μέσω αντιπροσώπου.  

(γ) Ειδικό ψήφισμα που λαμβάνεται από Εταιρεία θα αποτελεί ψήφισμα που εγκρίθηκε σε Γενική Συνέλευση 
με πλειοψηφία όχι λιγότερη των τριών τετάρτων του αριθμού των μελών της Εταιρίας, που δικαιούνται 
να ψηφίσουν και ψηφίζουν προσωπικά, ή διά αντιπροσώπου, σε γενική συνέλευση, για την οποία 
δόθηκε σχετική ειδοποίηση είκοσι ενός τουλάχιστον ημερών σύμφωνα με το άρθρο 181 του Companies 
Act, καθορίζοντας την πρόθεση υποβολής πρότασης για έγκριση ψηφίσματος ως ειδικό ψήφισμα. 

 (δ) Η επιλογή “Αποχή” η οποία αναγράφεται στο Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου / 
Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου για Κατόχους ΠΔ, παρέχει το δικαίωμα αποχής σε οποιοδήποτε 
ψήφισμα. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση αποχής η ψήφος δεν υπολογίζεται στην 
καταμέτρηση ψήφων υπέρ ή κατά του ψηφίσματος.  

 (ε) Στην περίπτωση των ψηφισμάτων για εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αν ο αριθμός των 
υποψηφίων που θα εξασφαλίσει περισσότερες θετικές ψήφους παρά αρνητικές είναι μεγαλύτερος του 
μέγιστου αριθμού που προνοείται από το Καταστατικό της Εταιρίας, υπό την αίρεση συμμόρφωσης με 
τις σχετικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις (που προκύπτουν από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 
του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και των σχετικών Οδηγιών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου 
αναφορικά με τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου), τότε οι εν λόγω υποψήφιοι θα καταταχθούν με 
βάση τον αριθμό των θετικών ψήφων που έχουν λάβει.  

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

(α) Σύμφωνα με το Άρθρο 1104 (β) του περί Εταιρειών Νόμου, και με την επιφύλαξη οποιασδήποτε 
αντίθετης διάταξης στο εταιρικό δίκαιο, ένα ή περισσότερα μέλη της Εταιρείας κατέχουν τουλάχιστον 3% 
του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 3 % των 
συνολικών δικαιωμάτων ψήφου όλων των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου στην ΕΓΣ, έχουν το 
δικαίωμα να θέσουν ένα θέμα στην ημερήσια διάταξη ή να υποβάλουν σχέδιο ψηφίσματος για ένα θέμα 
στην ημερήσια διάταξη της ΕΓΣ, με την επιφύλαξη ορισμένων περιορισμών , συμπεριλαμβανομένου ότι 
το αίτημα παραλαμβάνεται από τον Γραμματέα της Εταιρείας σε έντυπη μορφή ή ηλεκτρονικά ή στην 
εγγεγραμμένη διεύθυνση της Εταιρείας στην Ιρλανδία τουλάχιστον 42 ημέρες πριν από την ΕΓΣ.  

(β) Υπενθυμίζεται στους Μετόχους και στους Κατόχους ΠΔ ότι δυνατόν να υπάρχουν άλλες διατάξεις του 
εταιρικού δικαίου που επιβάλλουν άλλους όρους στο δικαίωμα των Μετόχων και των Κατόχων ΠΔ να 
προτείνουν λύσεις σε μια γενική συνέλευση μιας εταιρείας.  

(γ) Σύμφωνα με το Άρθρο 1107 του περί Εταιρειών Νόμου, ένα μέλος έχει το δικαίωμα να υποβάλει 
ερωτήσεις σχετικά με θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της ΕΓΣ. και να λάβει 
απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις από την Εταιρεία υπό οποιεσδήποτε εύλογες ενέργειες που μπορεί 
να λάβει η Εταιρεία για να διασφαλίσει τον προσδιορισμό ως μέλος. Η απάντηση δεν απαιτείται όταν (α) 
να δώσει μια απάντηση θα επενέβαινε ανάρμοστα στην προετοιμασία για τη συνέλευση ή την 
εμπιστευτικότητα και επιχειρηματικά συμφέροντα της Εταιρείας, ή (β) η απάντηση έχει ήδη δοθεί στην 
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ιστοσελίδα της Εταιρείας, με τη μορφή “Ε & Α”, ή (γ) φαίνεται στον Πρόεδρο ότι δεν είναι επιθυμητό, για 
λόγους καλής τάξης της Συνέλευσης, να δοθεί απάντηση στην ερώτηση.  

(δ) Πριν από την ΕΓΣ, ένας Μέτοχος μπορεί επίσης να υποβάλει γραπτώς μια ερώτηση, η οποία θα ληφθεί 
τουλάχιστον τέσσερις εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνέλευση (δηλαδή έως τις 1 Φεβρουαρίου 2021) 
ταχυδρομικώς στη Γραμματεία της Εταιρείας, Bank of Cyprus Holdings Public Limited , Οδός Στασίνου 
51, Αγία Παρασκευή, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία Κύπρος ή μέσω email στο 
Secretary@bankofcyprus.com. Όλη η αλληλογραφία πρέπει να περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες για 
τον προσδιορισμό ενός Μετόχου στο Μητρώο Μελών και ενός Κατόχου ΠΔ στο Μητρώο Κατόχων ΠΔ. 
Οι απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας στο 
www.bankofcyprus.com (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις ) και αναμένουμε 
επίσης να απαντήσουμε γραπτώς απευθείας σε οποιονδήποτε μέτοχο που θέτει μια ερώτηση.  

(ε) Αντίγραφο αυτής της Ειδοποίησης για την ΕΓΣ και αντίγραφα των εγγράφων που σχετίζονται με την 
ΕΓΣ, συμπεριλαμβανομένων των Εγγράφων Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου, είναι διαθέσιμα 
στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.bankofcyprus.com. 

5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

(α) Η ηλεκτρονική ψηφοφορία θα χρησιμοποιηθεί στην ΕΓΣ για τη λήψη των ψήφων και καταμέτρηση των 
ψήφων των Μετόχων και των κατόχων ΠΔ κατά τη ψηφοφορία στη συνέλευση.  

(β) Προκειμένου να λειτουργήσει το ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας, κάποια προσωπικά δεδομένα των 
Μετόχων και των Κατόχων ΠΔ , όπως αυτά καθορίζονται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασίας 
Δεδομένων (“ GDPR”) θα τύχουν επεξεργασίας από την Εταιρεία σύμφωνα με τα έννομα συμφέροντά 
της για σκοπούς λειτουργίας ένα αποτελεσματικού και αξιόπιστου συστήματος ψηφοφορίας.  

(γ) Η Εταιρεία θα επεξεργαστεί επίσης το όνομα, τη διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας, τον αριθμό και 
τύπο των Μετοχών και άλλα δεδομένα σχετικά με τη συμμετοχή των Μετόχων και των Κατόχων ΠΔ με 
σκοπό την καταχώρησή τους στο εταιρικό αρχείο όπως προνοείται από την ισχύουσα νομοθεσία.  

(δ) Η Εταιρία δύναται να μοιραστεί τα προσωπικά σας δεδομένα με τους νομικούς της ή φορολογικούς της 
συμβούλους ή με τις ρυθμιστικές αρχές που την εποπτεύουν. Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα 
διατηρηθούν σε αναγνωρίσιμη μορφή για περισσότερο από ότι είναι απαραίτητο για το λόγο 
επεξεργασίας τους. Σε περίπτωση μεταφοράς των προσωπικών δεδομένων εκτός του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου, η Εταιρία μεριμνά ότι υπάρχουν οι ενδεδειγμένες διασφαλίσεις.  

 (ε) Μέτοχοι και Κάτοχοι ΠΔ που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν δικαίωμα πρόσβασης, 
τροποποίησης, περιορισμού, ένστασης, διαγραφής και φορητότητας σε σχέση με τα προσωπικά τους 
δεδομένα και το δικαίωμα καταγγελίας στην αρχή προστασίας δεδομένων που υπάγεται στη δικαιοδοσία 
τους. Αυτά τα δικαιώματα δεν είναι απόλυτα. Για παράδειγμα, όταν κατέχονται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα ώστε να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία, το δικαίωμα ένστασης, διαγραφής 
και φορητότητας δεν είναι διαθέσιμο.  

(στ) Η Εταιρεία είναι ο ελεγκτής των προσωπικών δεδομένων των Μετόχων και των Κατόχων ΠΔ. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα προσωπικά 
δεδομένα των Μετόχων και των Κατόχων ΠΔ ή για την άσκηση δικαιωμάτων σε σχέση με αυτά τα 
προσωπικά δεδομένα, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στη διεύθυνση Λεωφ. 
Κυρηνείας, 2113 Πλατύ Αγλαντζιάς, Λευκωσία, Κύπρος ή Τ.Θ. 21472, 1599 Λευκωσία: 
dpo@bankofcyprus.com.  

(ζ) Υπό το πρίσμα των περιορισμών και των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την πανδημία του 
Κορωνοϊού (COVID-19) , η Εταιρεία θα δώσει στους μετόχους την ευκαιρία ηχητικής μετάδοσης της ΕΓΣ 
και να υποβάλουν ψήφους και ερωτήσεις ηλεκτρονικά μέσω της χρήσης του “Lumi AGM" ή με πρόσβαση 
στην ιστοσελίδα της AGM, https://web.lumiagm.com.  

(η) Κατά την πρόσβαση είτε στην εφαρμογή στην ιστοσελίδα της AGM , θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε ένα 
αναγνωριστικό σύσκεψης που είναι 132-557-328. Στη συνέχεια, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον 
αριθμό αναγνώρισής σας (όπως παρουσιάζεται στο μητρώο Μετόχων και Κατόχων ΠΔ στις 3 
Φεβρουαρίου 2021) και να χρησιμοποιήσετε τον Κωδικό : EGM2021. Η πρόσβαση στη συνέλευση μέσω 
της εφαρμογής ή της ιστοσελίδας θα είναι διαθέσιμη από τις 10.50 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 8:50 π.μ. (ώρα 
Ιρλανδίας) στις 5 Φεβρουαρίου 2021. Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι η δυνατότητά σας να ψηφίσετε δεν θα 
ενεργοποιηθεί έως ότου ο Πρόεδρος αρχίσει επίσημα τη συνέλευση στις 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 
9:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας).  

http://www.bankofcyprus.com/
https://web.lumi[a]gm.com/
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(θ) Αφού προταθούν τα ψηφίσματα, οι επιλογές ψηφοφορίας θα εμφανιστούν στην οθόνη. Ορίστε την 
επιλογή που αντιστοιχεί στον τρόπο με τον οποίο θέλετε να ψηφίσετε, "Υπέρ", "Κατά" ή "Αποχή". Μόλις 
επιλέξετε την επιλογή σας, θα δείτε ένα μήνυμα στην οθόνη σας που θα επιβεβαιώνει ότι η ψήφος σας 
έχει ληφθεί. Εάν κάνετε κάποιο λάθος ή θέλετε να αλλάξετε τις οδηγίες ψηφοφορίας, απλώς πατήστε ή 
κάντε κλικ στη σωστή επιλογή μέχρι να κλείσει η ψηφοφορία. Εάν θέλετε να ακυρώσετε τη "ζωντανή" 
ψήφο σας, πατήστε "Ακύρωση", πριν κλείσει η ψηφοφορία.  

(ι) Σημειώστε ότι απαιτείται ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο για να ψηφίσετε επιτυχώς όταν ο Πρόεδρος 
αρχίσει την ψηφοφορία επί των ψηφισμάτων. Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε τη συνδεσιμότητα 
κατά τη διάρκεια της συνέλευσης.  

(κ) Η διαδικασία υποβολής ερωτημάτων, ψηφοφορίας και πρόσβασης στην παρουσίαση της ΕΓΣ θα 
εξηγηθεί περαιτέρω στην εφαρμογή και στη σελίδα πληροφοριών και αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να 
βρείτε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.bankofcyprus.com (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών/ Έκτακτες 
Γενικές Συνελεύσεις). Οι Μέτοχοι θα πρέπει να σημειώσουν ότι η ηλεκτρονική πρόσβαση στην ΕΓΣ θα 
ανοίξει στις 5 Φεβρουαρίου 2021 στις 10.50 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 8:50 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας).  

6. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

(α) Κατά την ημερομηνία της παρούσας Πρόσκλησης το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας 
ανέρχεται σε €44,619,993.30 διαιρεμένο σε 446,199,933 συνήθεις μετοχές της Εταιρίας ονομαστικής 
αξίας €0.10 η κάθε μία. Δεν έχουν εκδοθεί οποιαδήποτε δικαιώματα μετοχών από την Εταιρία. Η Εταιρία 
στο παρόν στάδιο δεν κατέχει ίδιες μετοχές. 

(β) Η παρούσα Ανακοίνωση, ο συνολικός αριθμός Μετοχών και τα δικαιώματα ψήφου κατά την ημερομηνία 
της ανακοίνωσης, τα έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν στη συνέλευση, αντίγραφα τυχόν σχεδίων 
ψηφισμάτων και αντίγραφα των εντύπων που θα χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω αντιπροσώπου 
διατίθενται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στη διεύθυνση www.bankofcyprus.com.  

(γ) Υπό το πρίσμα του συνεχιζόμενου αντίκτυπου της πανδημίας του Κορωνοϊού (COVID-19) και της σχετικής 
καθοδήγησης για τη δημόσια υγεία, και όπως αναφέρεται στην Εγκύκλιο σχετικά με τον του Κορωνοϊού 
(COVID-19), και περιλαμβάνεται στην παρούσα Εγκύκλιο και διατίθεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 
και στην οποίο εντάσσεται η παρούσα ανακοίνωση για την ΕΓΣ, ενθαρρύνουμε τους μετόχους να 
υποβάλουν τα έντυπα πληρεξούσιου τους, διορίζοντας τον Πρόεδρο, για να διασφαλίσουν ότι μπορούν 
να ψηφίσουν και να εκπροσωπηθούν στην ΕΓΣ χωρίς να χρειάζεται να παρευρεθούν αυτοπροσώπως. 
Εάν δεν έχετε λάβει Έντυπο πληρεξούσιου ή εάν επιθυμείτε να σας αποσταλούν αντίγραφα των 
εγγράφων που σχετίζονται με την ΕΓΣ, μπορείτε να το ζητήσετε τηλεφωνώντας στον Τηρητή Μητρώου 
της Εταιρείας στο +353 1 5530050, στέλνοντας email Company.Secretary@bankofcyprus.com ή 
γραπτώς στον γραμματέα της εταιρείας στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας.  

(δ) Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και τα μέτρα που συνιστά η Κυβέρνηση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και το Υπουργείο Υγείας στην Ιρλανδία σε σχέση με τη συνεχιζόμενη πανδημία του 
Κορωνοϊού (COVID-19) και θα προσπαθήσουμε να λάβουμε όλα τα προτεινόμενα μέτρα κατά τη 
διεξαγωγή της ΕΓΣ. 

  
 

  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.bankofcyprus.com
mailto:Company.Secretary@bankofcyprus.com
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΙΡΛΑΝΔΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ 2014 ΠΟΥ 
ΔΕΝ ΕΞΑΣΚΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ EUROCLEAR BANK 

Μετά τη Μετάβαση στο Σύστημα Euroclear, προκειμένου να ασκήσει άμεσα τα δικαιώματα που απαριθμούνται στο 
Παράρτημα ΙΙ, ένας Πρώην Κάτοχος θα πρέπει να αποσύρει όλες ή μερικές από τις Μετοχές (ανάλογα με το 
δικαίωμα που επηρεάζεται) για τις οποίες ενδιαφέρεται, από το Σύστημα CREST και/ή το Σύστημα Euroclear 
(ανάλογα με την περίπτωση) και να διατηρήσει αυτές τις Μετοχές σε τιτλοποιήμένη (δηλαδή έντυπη) μορφή, 
προκειμένου να μπορεί να ασκήσει τα σχετικά δικαιώματα απευθείας ως μέλος της Εταιρίας. Η διαδικασία για μια 
τέτοια απόσυρση (είτε ως Συμμετέχοντας στην ΕΒ είτε ως κάτοχος CDIs) καθορίζεται στην παράγραφο 5 του 
Μέρους 4 της Εγκυκλίου αυτής. Πρόσωπα που ενδιαφέρονται για Μετοχές που έχουν εισαχθεί στο Σύστημα 
Euroclear και επιθυμούν να εξασκήσει τα δικαιώματα τους απευθείας θα πρέπει να ενεργήσουν ώστε να 
αποσύρουν την/τις Μετοχή/ές από το Σύστημα Euroclear και να την/τις μεταφέρουν στο όνομα τους προτού 
προχωρήσουν με την σχετική αίτηση. 

Εάν οι τροποποιήσεις που προτείνονται στο Καταστατικό με τα Ψηφίσματα 3 (α) και 3 (β) εγκριθούν στην ΕΓΣ, οι 
κάτοχοι Μετοχών που είναι εισηγμένες στο Σύστημα Euroclear ή κατέχονται μέσω CDIs στο Σύστημα CREST μετά 
τη Μετάβαση θα έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν δικαιώματα που περιγράφονται πιο κάτω σύμφωνα με τα άρθρα 
37 (1), 105 (8), 112 (2), 146 (6), 178 (3), 180 (1), 185 (1), 1101 και 1104 του περί Εταιρειών Νόμου χωρίς να 
αποσύρει πρώτα τις Μετοχές του από το Σύστημα CREST και/ή το Σύστημα Euroclear, νοουμένου ότι ο κάτοχος 
αυτός έχει συμμορφωθεί με την ειδοποίηση και άλλες απαιτήσεις που αναφέρει το τροποποιημένο Καταστατικό. 

Αρ. Ιρλανδικό νομικό 
δικαίωμα 

Άρθρο του 
περί 
Εταιρειών 
Νόμου 2014 

Πρόσωπα που έχουν 
δικαίωμα άσκησης 

Νέο Άρθρο που θα 
συμπεριληφθεί στο 
Καταστατικό / τρόπος 
άσκησης μετά από τη  
Μετάβαση  

1.   Να σταλεί αντίγραφο 
του 
Ιδρυτικού/Καταστατικού 
στο μέλος 

37 (1) "οποιοδήποτε μέλος" Άρθρο 5 (β) 

2.   Ένσταση στη 
μετατροπή Μετοχών  

83 (4) “ο κάτοχος” Δεν προτείνεται αλλαγή 
στο Καταστατικό Δεν 
είναι δυνατόν να 
παρασχεθεί τέτοιο 
δικαίωμα με αλλαγή στο 
Καταστατικό καθώς το 
δικαίωμα αυτό βασίζεται 
σε νομοθετική πρόνοια. 

Οι ιδιοκτήτες θα λάβουν 
ειδοποίηση για τη 
μετατροπή μέσω του 
Συστήματος Euroclear. 

Εάν ένας κάτοχος θέλει 
τώρα να μετατρέψει τις 
Μετοχές του, θα πρέπει 
να αποσύρει τις Μετοχές 
του από το Σύστημα 
Euroclear 

3.   Υποβολή αίτησης στο 
Δικαστήριο για 
ακύρωση παραλλαγής 
δικαιωμάτων Μετοχών 

89 (1) "Όχι λιγότερο από το 10 
τοις εκατό των 
εκδομένων Μετοχών 
αυτής της τάξης, που 
είναι μέλη που δεν 
συμφώνησαν ή ψήφισαν 
υπέρ του Ψηφίσματος για 
την διαφοροποίηση" 

Δεν προτείνεται αλλαγή 
στο Καταστατικό 

Δεν είναι δυνατή η 
παροχή αυτού του 
δικαιώματος μέσω 
τροποποιήσεων του 
Καταστατικού, καθώς 
πρόκειται για ένδικα μέσα 
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Αρ. Ιρλανδικό νομικό 
δικαίωμα 

Άρθρο του 
περί 
Εταιρειών 
Νόμου 2014 

Πρόσωπα που έχουν 
δικαίωμα άσκησης 

Νέο Άρθρο που θα 
συμπεριληφθεί στο 
Καταστατικό / τρόπος 
άσκησης μετά από τη  
Μετάβαση  

που προβλέπονται από 
νομοθεσία. 

 
4.   Αίτηση στο Δικαστήριο 

για έκδοση 
εκπρόθεσμα 
πιστοποιητικά 
Μετοχών 

99 (4) “Το άτομο που δικαιούται 
τα πιστοποιητικά” 

Δεν προτείνεται αλλαγή 
στο Καταστατικό. 

. 

 

5.   Αίτηση στο Δικαστήριο 
για μη έγκυρη 
δημιουργία, κατανομή, 
απόκτηση ή ακύρωση 
Μετοχών 

100 (2) "Οποιοδήποτε μέλος ή 
πρώην μέλος" 

Δεν προτείνεται αλλαγή 
στο Καταστατικό. 

 

6.   Επιθεώρηση 
συμβολαίου αγοράς 
των ιδίων Μετοχών της 
Εταιρίας 

105 (8), 112 
(2) 

"τα μέλη" Άρθρο 5 (β) 

7.   Παραλαβή αντιγράφων 
παραστάσεων των 
διοικητικών 
συμβούλων αναφορικά 
με απόφαση που 
πρέπει να διαγραφεί 

146 (6) “Κάθε μέλος της Εταιρίας 
στο οποίο αποστέλλεται 
ειδοποίηση για τη 
συνέλευση” 

Άρθρο 5 (β) 

8.   Αίτηση στο Δικαστήριο 
για να διορθώσει το 
μητρώο των μελών 

173 (1) "Οποιοδήποτε μέλος" Δεν προτείνεται αλλαγή 
στο Καταστατικό. 

 

9.   Να αντιταχθεί στη 
διεξαγωγή γενικής 
συνέλευσης εκτός του 
κράτους 

176 (2) "Εκτός εάν όλα τα μέλη 
που έχουν το δικαίωμα 
να παρευρεθούν και να 
ψηφίσουν σε αυτήν τη 
συνέλευση 
συγκατατεθούν γραπτώς" 

Δεν προτείνεται αλλαγή 
στο Καταστατικό. 

 

10.   Για τη σύγκληση μιας 
ΕΓΣ 

178 (2) “Όχι λιγότερο από το 50 
τοις εκατό (ή 
οποιοδήποτε άλλο 
ποσοστό που μπορεί να 
ορίζεται στο 
Καταστατικό) του 
πληρωμένου μετοχικού 
κεφαλαίου της Εταιρίας, 
κατά το σχετικό χρόνο, 
έχει το δικαίωμα ψήφου 
στις γενικές συνελεύσεις 
της Εταιρίας” 

Άρθρο 5 (β) 

11.   Να απαιτήσει από τους 
Συμβούλους να 
συγκαλέσουν ΕΓΣ 

178 (3) (όπως 
τροποποιήθηκε 
από το 1101 
στην 
περίπτωση 
ρυθμιζόμενης 
αγοράς PLC) 

“Όχι λιγότερο από 5 τοις 
εκατό του πληρωμένου 
μετοχικού κεφαλαίου της 
Εταιρίας, το οποίο κατά 
την ημερομηνία 
κατάθεσης της αίτησης 
για σύγκληση ΕΓΣ έχει 
δικαίωμα ψήφου στις 

Άρθρο 5 (β) 
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Αρ. Ιρλανδικό νομικό 
δικαίωμα 

Άρθρο του 
περί 
Εταιρειών 
Νόμου 2014 

Πρόσωπα που έχουν 
δικαίωμα άσκησης 

Νέο Άρθρο που θα 
συμπεριληφθεί στο 
Καταστατικό / τρόπος 
άσκησης μετά από τη  
Μετάβαση  

γενικές συνελεύσεις της 
Εταιρίας” 

12.   Αίτηση στο Δικαστήριο 
για διαταγή σύγκλησης 
γενικής συνέλευσης 

179 (1) “Μέλος της Εταιρίας που 
θα έχει δικαίωμα ψήφου 
σε γενική συνέλευση” 

Δεν προτείνεται αλλαγή 
στο Καταστατικό. 

 

13.   Λήψη ειδοποίησης για 
κάθε γενική συνέλευση 

180 (1) “Κάθε μέλος” Άρθρο 5 (δ) 

14.   Να αντιταχθεί στη 
διοργάνωση 
συνέλευσης σε 
μικρότερο χρονικό 
διάστημα 

181 (2) "Εάν συμφωνηθεί από... 
όλα τα μέλη που 
δικαιούνται να 
παρευρεθούν και να 
ψηφίσουν στη 
συνέλευση" 

Δεν προτείνεται αλλαγή 
στο Καταστατικό. 

 

15.   Δυνατότητα νομικού 
προσώπου να διορίζει 
αντιπρόσωπο για να 
τον εκπροσωπεί στις 
συνελεύσεις των 
Μετόχων 

185 (1) “Αν είναι μέλος…” Άρθρο 72 (β) 

16.   Ψηφοφορία σε γενικές 
συνελεύσεις 

188 (2) “Κάθε μέλος”  

17.   Απαίτηση ψηφοφορίας 
με ψηφοδέλτιο σε 
γενική συνέλευση 

189 (2) “ (γ) οποιοδήποτε μέλος 
ή μέλη που παρίστανται 
αυτοπροσώπως ή μέσω 
αντιπροσώπου και 
αντιπροσωπεύουν 
τουλάχιστον το 10% των 
συνολικών δικαιωμάτων 
ψήφου όλων των μελών 
της ενδιαφερόμενης 
Εταιρίας που έχουν το 
δικαίωμα ψήφου στη 
συνέλευση, ή 

 (δ) ένα μέλος ή μέλη 
που κατέχουν μετοχές 
στην ενδιαφερόμενη 
Εταιρία που παρέχουν 
δικαίωμα ψήφου στη 
συνέλευση, και είναι 
μετοχές για τις οποίες 
έχει καταβληθεί συνολικό 
ποσό ίσο τουλάχιστον με 
το 10% του συνολικού 
ποσού που καταβλήθηκε 
για όλες τις μετοχές που 
παρέχουν δικαίωμα 
ψήφου’ 

Δεν προτείνεται αλλαγή 
στο Καταστατικό.. 

18.   Αίτηση στο Δικαστήριο 
για δήλωση ότι ένας 
Διοικητικός Σύμβουλος 
είναι προσωπικά 

210 (1) "ένα μέλος" Δεν προτείνεται αλλαγή 
στο Καταστατικό. 
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Αρ. Ιρλανδικό νομικό 
δικαίωμα 

Άρθρο του 
περί 
Εταιρειών 
Νόμου 2014 

Πρόσωπα που έχουν 
δικαίωμα άσκησης 

Νέο Άρθρο που θα 
συμπεριληφθεί στο 
Καταστατικό / τρόπος 
άσκησης μετά από τη  
Μετάβαση  

υπεύθυνος για τις 
υποχρεώσεις της 
Εταιρίας, όταν δίνεται 
δήλωση φερεγγυότητας 
χωρίς εύλογους λόγους 

19.   Αίτηση στο Δικαστήριο 
για ακύρωση 
ορισμένων ειδικών 
αποφάσεων 

211 (3) “Ένα ή περισσότερα 
μέλη που κατείχαν, ή 
κατείχαν μαζί, 
τουλάχιστον 10 τοις 
εκατό σε ονομαστική αξία 
του εκδοθέντος 
μετοχικού κεφαλαίου της 
Εταιρίας, ή 
οποιασδήποτε τάξης 
αυτού, κατά την 
ημερομηνία της έγκρισης 
του ειδικού ψηφίσματος 
και κατέχουν, ή μαζί 
κατέχουν, όχι λιγότερο 
από αυτό το ποσοστό σε 
ονομαστική αξία των 
ανωτέρω κατά την 
ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης” 

Δεν προτείνεται αλλαγή 
στο Καταστατικό. 

Δεν είναι δυνατή η 
παροχή αυτού του 
δικαιώματος μέσω 
τροποποιήσεων του 
Καταστατικού, καθώς 
πρόκειται για ένδικα μέσα 
που προβλέπονται από 
τη νομοθεσία. 

 

20.   Αίτηση στο Δικαστήριο 
για διαταγή όπου 
υπάρχει περίπτωση 
καταπίεσης των 
δικαιωμάτων 
μειοψηφίας 

212 (1) "Οποιοδήποτε μέλος" Δεν προτείνεται αλλαγή 
στο Καταστατικό. 

Δεν είναι δυνατή η 
παροχή αυτού του 
δικαιώματος μέσω 
τροποποιήσεων του 
Καταστατικού, καθώς 
πρόκειται για ένδικα μέσα 
που προβλέπονται από 
τη νομοθεσία. 

 
21.   Η μη εφαρμογή της 

απαίτησης να εγκριθεί 
μία συμφωνία 
διακανονισμού με 
πλειοψηφία του 
αριθμού των μετόχων 
που επηρεάζονται. 

Περαιτέρω, για όσο 
χρονικό διάστημα 
υπάρχουν ορισμένες 
Μετοχές εκτός 
εξουσιοδοτημένου 
ΚΑΤ, η απαρτία 
οποιασδήποτε 
συνέλευσης για να 
εξετάσει μια απόφαση 
για την έγκριση ενός 
σχεδίου συμφωνίας θα 
είναι τουλάχιστον δύο 
πρόσωπα που 
κατέχουν ή 

Άρθρο 449 (1), 
όπως 
τροποποιήθηκε 
από το Άρθρο 
1087D του 
περί Εταιρειών 
Νόμου 

Πλειοψηφία σε αριθμό 
μελών 

Αλλάζει το κατώτατο όριο 
για την έγκριση των 
μετόχων οποιασδήποτε 
προτεινόμενης 
συμφωνίας 
διακανονισμού που 
μπορεί να εφαρμόσει η 
Εταιρία ενόσω οι κινητές 
αξίες είναι εισηγμένες στο 
Σύστημα Euroclear και, 
με την προϋπόθεση ότι 
ορισμένες Μετοχές θα 
εξακολουθούν να 
κατέχονται εκτός 
εγκεκριμένου ΚΑΤ μετά 
τη Μετάβαση, θα αυξηθεί 
η απαραίτητη απαρτία 
για κάθε συνέλευση όπου 
προτείνεται ψήφισμα για 
συμφωνία 
διακανονισμού.  
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Αρ. Ιρλανδικό νομικό 
δικαίωμα 

Άρθρο του 
περί 
Εταιρειών 
Νόμου 2014 

Πρόσωπα που έχουν 
δικαίωμα άσκησης 

Νέο Άρθρο που θα 
συμπεριληφθεί στο 
Καταστατικό / τρόπος 
άσκησης μετά από τη  
Μετάβαση  

εκπροσωπούν μέσω 
πληρεξούσιου 
αντιπροσώπου 
τουλάχιστον το ένα 
τρίτο σε ονομαστική 
αξία των εκδοθέντων 
Μετοχών, ή κατηγορία 
εκδομένων Μετοχών, 
ανάλογα με την 
περίπτωση, του 
εκδότη. 

22.   Η μη εφαρμογή της 
πρόσθετης απαίτησης 
που ορίζεται στο 
Άρθρο 458 
παράγραφος 3 του 
περί Εταιρειών Νόμου, 
προκειμένου να 
εφαρμόζεται δικαίωμα 
εξαγοράς σε ορισμένες 
περιπτώσεις 

Άρθρο 458 (3), 
όπως 
τροποποιήθηκε 
από το άρθρο 
1087Ε του περί 
Εταιρειών 
Νόμου 

  Σημαίνει ότι ένας 
προσφέρων για την 
Εταιρία που ήδη κατέχει 
άνω του 20% των 
Μετοχών της Εταιρίας 
δεν θα απαιτείται πλέον 
να ικανοποιεί την 
πρόσθετη απαίτηση στο 
Άρθρο 458 (3) του περί 
Εταιρειών Νόμου ότι οι 
συγκατατεθέντες Μέτοχοι 
σε σχέση με το σχετικό 
διακανονισμό, σύμβαση 
ή προσφορά δεν είναι 
λιγότεροι από 50% σε 
αριθμό των κατόχων των 
σχετικών μετοχών, 
προκειμένου ο 
προσφέρων να έχει το 
δικαίωμα να αποκτήσει 
υποχρεωτικά τις μετοχές 
τυχόν διαφωνούντων 
μετόχων. 

23.   Αίτηση στο Δικαστήριο 
για διαταγή που 
επιτρέπει σε έναν 
διαφωνούντα μέτοχο 
να διατηρήσει τις 
μετοχές του ή να 
τροποποιήσει τους 
όρους της συμφωνίας 
διακανονισμού, 
σύμβασης ή 
προσφοράς, όπως 
εφαρμόζονται για 
αυτόν, ή σε περίπτωση 
που ο προσφέρων 
δεσμεύεται να 
αποκτήσει τις μετοχές 
του δυνάμει του 
Άρθρου 457 (7)(α), να 
υποβάλει αίτηση στο 
Δικαστήριο για διαταγή 
που να τροποποιεί 
τους όρους της 
συμφωνίας 
διακανονισμού, 

459 (5) έως (8)   Δεν προτείνεται αλλαγή 
στο Καταστατικό. 

. 
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Αρ. Ιρλανδικό νομικό 
δικαίωμα 

Άρθρο του 
περί 
Εταιρειών 
Νόμου 2014 

Πρόσωπα που έχουν 
δικαίωμα άσκησης 

Νέο Άρθρο που θα 
συμπεριληφθεί στο 
Καταστατικό / τρόπος 
άσκησης μετά από τη  
Μετάβαση  

σύμβασης ή ς 
προσφοράς, όπως 
εφαρμόζονται για τον 
διαφωνούντα μέτοχο 

24.   Αίτηση στο Δικαστήριο 
για το διορισμό ενός ή 
περισσοτέρων 
αρμόδιων 
επιθεωρητών για τη 
διερεύνηση των 
υποθέσεων μιας 
Εταιρίας, προκειμένου 
να διερευνήσει θέματα 
που καθορίζονται από 
το Δικαστήριο και να 
υποβάλει έκθεση 
σχετικά με αυτά τα 
θέματα κατά τρόπο 
που το Δικαστήριο 
ορίζει 

747 (2) "Τουλάχιστον 10 μέλη 
της Εταιρίας ή ένα μέλος 
ή μέλη που κατέχουν το 
ένα δέκατο ή 
περισσότερο του 
πληρωμένου μετοχικού 
κεφαλαίου της Εταιρίας " 

Δεν προτείνεται αλλαγή 
στο Καταστατικό. 

 

25.   Αίτηση στο Δικαστήριο 
για διαταγή ότι η 
Εταιρία ή ο 
αξιωματούχος που 
ευθύνεται 
αποκαταστήσει την 
αθέτηση εντός 
προθεσμίας που ορίζει 
το Δικαστήριο. 

797 (3) (α) "Οποιοδήποτε μέλος" Δεν προτείνεται αλλαγή 
στο Καταστατικό. 

 

26.   Δυνατότητα εγγραφής 
θέματος στην ημερήσια 
διάταξη σε ετήσια 
γενική συνέλευση 

1104 (1) “Ένα ή περισσότερα 
μέλη… υπόκεινται στο 
μέλος ή στα 
ενδιαφερόμενα μέλη που 
κατέχουν το 3 τοις εκατό 
του εκδομένου μετοχικού 
κεφαλαίου της Εταιρίας, 
που αντιπροσωπεύει 
τουλάχιστον το 3 τοις 
εκατό των συνολικών 
δικαιωμάτων ψήφου 
όλων των μελών” 

Άρθρο 5 (β) 

27.   Η Εταιρία μπορεί να 
επιλέξει ημερομηνία 
αρχείου για σκοπούς 
ψηφοφορίας στη 
συνέλευση των 
μετόχων, νοουμένου 
ότι είναι στο τέλος 
εργάσιμης ημέρας που 
προηγείται μίας 
ημερομηνίας όχι 
περισσότερο από 72 
ώρες πριν από τη 
γενική συνέλευση στην 
οποία αναφέρεται. 

 

Ενότητα 1105 
(1) όπως 
τροποποιήθηκε 
από το Άρθρο 
1087G του 
περί Εταιρειών 
Νόμου 

  Άρθρο 1 – Ερμηνεία 
Ημερομηνίας Αρχείου  
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Σημείωση: 

 (1) Τα δικαιώματα σε σχέση με τις γενικές συνελεύσεις μπορούν να ασκούνται μέσω του συστήματος Euroclear, 
με την επιφύλαξη των όρων και των περιορισμών που περιγράφονται στην περιγραφή των υπηρεσιών της 
EB. 
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 ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 
(‘‘ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ’’) 

 
 

Εγώ/Εμείς ______________________________________________________________________________________________________  

Μέτοχος/οι της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (η “Εταιρία”), διορίζω/διορίζουμε με το έγγραφο αυτό:  

 1. Τον Πρόεδρο της ΕΓΣ 

 2. Τον/Την ____________________________________________________________________ με Αρ. Ταυτότητας ______________ 

 ή στην απουσία του/της, τον/την ________________________________________________________________________________ 

  με Αρ. Ταυτότητας _______________________ 

ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπό μου/μας για να παρευρεθεί, μιλήσει και ψηφίσει εκ μέρους μου/μας στην ΕΓΣ της Εταιρίας, η οποία θα 
πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 05 Φεβρουαρίου 2021, στις 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 9:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) στα Κεντρικά Γραφεία 
της Εταιρίας, Οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος (η ΕΓΣ θα μεταδίδεται μέσω ακουστικού συνδέσμου 
στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρίας στη διεύθυνση, Ten Earlsfort Terrace, Dublin 2, D02 T380, Ireland) και σε οποιαδήποτε εξ’ αναβολής 
συνέλευση. 
 
Το πληρεξούσιο μπορεί να δοθεί για όλες / _______________ (διαγράψτε/συμπληρώστε αναλόγως) τις συνήθεις μετοχές εγγεγραμμένες στο 
όνομά μου/μας. 
 
Επιλέξτε εδώ για να υποδείξετε ότι έχουν δοθεί περισσότερα από ένα ‘Εγγραφα Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για τον ίδιο Μέτοχο. 
 
Εγώ/Eμείς υποδεικνύω/ούμε στον πληρεξούσιο αντιπρόσωπό μου/μας να ψηφίσει τα προτεινόμενα ψηφίσματα όπως ορίζεται στο έγγραφο 
αυτό. Όπου δεν εμφανίζεται οδηγία πιο κάτω σε σχέση με τον τρόπο που ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος θα πρέπει να ψηφίσει, ο 
πληρεξούσιος αντιπρόσωπος μπορεί να ψηφίσει όπως θεωρήσει σκόπιμο (ενεργώντας κατά τη δική του/της διακριτική ευχέρεια) σε σχέση 
με τις εργασίες της συνέλευσης:  
 

 

Ψηφίσματα  Υπέρ  Κατά Αποχή 

 1 Όπως, εγκριθεί η Μετάβαση των υπό Μετάβαση Μετοχών στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών της 
Euroclear Bank.  

   

 2 Όπως, τροποποιηθούν τα Άρθρα του Καταστατικού με τον τρόπο που παρουσιάζονται στην 
Ειδοποίηση της ΕΓΣ. 

   

 3 Όπως, εγκριθούν και υιοθετηθούν τα Άρθρα του Καταστατικού σε σχέση με τη Μετάβαση.    

 3(α) Όπως, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης των Ψηφισμάτων 1 και 2, εγκριθούν και 
υιοθετηθούν τα νέα Άρθρα του Καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στο 
Ψήφισμα 2 και αυτών που απαιτούνται για τη Μετάβαση.  

   

 3(β) Όπως, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης του Ψηφίσματος 1, και της μη έγκρισης του 
Ψηφίσματος 2, εγκριθούν και υιοθετηθούν τα νέα Άρθρα του Καταστατικού, 
συμπεριλαμβανομένων μόνο των αλλαγών για τη Μετάβαση.  

   

 4 Όπως, εξουσιοδοτήσει και δώσει εντολή στην Εταιρία να προβεί σε όλα τα απαραίτητα 
διαβήματα ώστε να τεθεί σε εφαρμογή η Μετάβαση. 

   

 

  

 Ημερ. Υπογραφή     

 Στοιχεία Επικοινωνίας: Τηλέφωνο Φαξ  
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Σημειώσεις στο Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου: 

 
1. Κάθε Μέτοχος έχει το δικαίωμα να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο της επιλογής του, χωρίς απαραίτητα ο εν λόγω 

πληρεξούσιος αντιπρόσωπος να είναι και ο ίδιος μέτοχος, για να εξασκήσει μέρος ή όλων των δικαιωμάτων, να παρευρεθεί, 

μιλήσει και ψηφίσει εκ μέρους του στη συνέλευση. Εάν επιθυμείτε να υποδείξετε άλλο πρόσωπο εκτός από τον Πρόεδρο, 

παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομα του πληρεξουσίου αντιπροσώπου στο διαθέσιμο χώρο. Ο Μέτοχος μπορεί να διορίσει 

περισσότερους από ένα πληρεξούσιους αντιπροσώπους για να παραστούν και να ψηφίσουν στη συνέλευση σε σχέση με τις 

μετοχές που κατέχει, νοουμένου ότι, όπου ο Μέτοχος διορίζει περισσότερους από ένα πληρεξούσιους αντιπροσώπους σε σχέση 

με τη γενική συνέλευση, κάθε πληρεξούσιος αντιπρόσωπος θα πρέπει να διορίζεται για να ασκεί τα δικαιώματα που σχετίζονται 

με διαφορετικές μετοχές που κατέχονται από το Μέτοχο. Μέτοχος που ενεργεί για λογαριασμό ενός ή περισσοτέρων πελατών 

μπορεί να διορίσει πληρεξούσιο σε κάθε πελάτη του ή στους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του, νοουμένου ότι κάθε 

πληρεξούσιος αντιπρόσωπος ορίζεται να ασκεί δικαιώματα που σχετίζονται με διαφορετικές μετοχές που κατέχονται από το 

Μέτοχο. Εάν ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος διοριστεί σε σχέση με λιγότερο από το συνολικό αριθμό δικαιωμάτων ψήφου σας, 

παρακαλείσθε να αναγράψετε στο διαθέσιμο χώρο τον αριθμό των μετοχών σε σχέση με τις οποίες έχουν εξουσιοδοτηθεί να 

ενεργεί ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος. Εάν δεν συμπληρωθεί, τότε ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπός σας θα θεωρηθεί 

εξουσιοδοτημένος για το συνολικό αριθμό δικαιωμάτων ψήφου σας (ή εάν αυτό το πληρεξούσιο έγγραφο έχει εκδοθεί για έναν 

καθορισμένο λογαριασμό μετόχου, ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου για αυτό τον καθορισμένο λογαριασμό). Σε 

περίπτωση ψηφοφορίας στην ΕΓΣ, ο Μέτοχος που παρίσταται αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξούσιου αντιπρόσωπου και κατέχει 

περισσότερες από μία μετοχές δεν υποχρεούται να ψηφίσει με τον ίδιο τρόπο για όλες του τις ψήφους. Όπου δεν καθορίζεται ο 

τρόπος με τον οποίο ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος πρέπει να ψηφίσει για ένα συγκεκριμένο ψήφισμα, ο πληρεξούσιος 

αντιπρόσωπος (συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, εάν έχει διοριστεί) έχει διακριτική ευχέρεια κατά πόσο να ψηφίσει, και 

σε περίπτωση που ψηφίσει, για το πως θα ψηφίσει. 

 

2. Για να διορίσετε περισσότερους από ένα πληρεξούσιους αντιπροσώπους, παρακαλούμε εκτυπώστε ανάλογο αριθμό αντιγράφων 

του εγγράφου αυτού. Επίσης όπως προσδιορίσετε στο διαθέσιμο χώρο τον αριθμό των μετοχών σε σχέση με τις οποίες διορίζετε 

τον ανάλογο πληρεξούσιο αντιπρόσωπο. Παρακαλούμε όπως υποδείξετε στο διαθέσιμο κουτάκι κατά πόσο έχουν δοθεί 

περισσότερα από ένα Έγγραφα Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για τον ίδιο Μέτοχο. 

 

3. Όλα τα έντυπα θα πρέπει να είναι συμπληρωμένα και υπογραμμένα και θα πρέπει να αποστέλλονται στον ίδιο φάκελο. 

Για να θεωρηθεί έγκυρο, το συμπληρωμένο Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου, θα πρέπει να 

συνοδεύεται από οποιοδήποτε πληρεξούσιο έγγραφο ή άλλη εξουσιοδότηση δυνάμει της οποίας έχει εκτελεστεί ή 

επίσημα πιστοποιημένο αντίγραφο τέτοιου πληρεξουσίου εγγράφου ή εξουσιοδότησης και να έχει ληφθεί επιτυχώς 

από τον Τηρητή Αρχείου στη διεύθυνση Link Registrars Limited, PO Box 1110, Maynooth, Co. Kildare, Ireland (εάν 

παραδοθεί ταχυδρομικώς) ή Level 2, Block C, Maynooth Business Campus, Maynooth, Co. Kildare W23 F854, Ireland 

(εάν παραδοθεί με το χέρι) ή στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρίας στη διεύθυνση, Ten Earlsfort Terrace, Dublin 2, 

D02 T380, Ireland όχι αργότερα από τις 9:00 μ.μ. (ώρα Κύπρου) / 7:00 μ.μ. (ώρα Ιρλανδίας) την Τετάρτη, 03 Φεβρουαρίου 

2021 (ή, σε περίπτωση εξ’ αναβολής της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, όχι αργότερα από 48 ώρες πριν από τον καθορισμένο 

χρόνο για τη διεξαγωγή της εξ αναβολής συνέλευσης). 

 
4. Εναλλακτικά, μέτοχος ο οποίος επιθυμεί να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο με ηλεκτρονικό μέσο μπορεί να το πράξει μέσω 

της ιστοσελίδας του Τηρητή Αρχείου www.signalshares.com πριν τις 9:00 μ.μ. (ώρα Κύπρου) / 7:00 μ.μ. (ώρα Ιρλανδίας) την 

Τετάρτη, 03 Φεβρουαρίου 2021. Ο μέτοχος θα πρέπει να εγγραφεί επιλέγοντας το “Register an account ” (εκτός εάν έχει ήδη 

εγγραφεί) και να ακολουθήσει τις σχετικές οδηγίες. 

 
5. Όπου ο Μέτοχος που διορίζει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο είναι νομικό πρόσωπο, το έγγραφο θα πρέπει να υπογραφεί από 

δεόντως εξουσιοδοτημένο άτομο ή να φέρει την σφραγίδα του νομικού προσώπου. 

 
6. Σε περίπτωση από κοινού Μετόχων το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου υπογράφεται μόνο από το άτομο το 

οποίο το όνομά του εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μετόχων. 

 
7. Η επιλογή “Αποχή” παραχωρείται για να σας επιτρέψει να απέχετε από τη ψηφοφορία για συγκεκριμένο ψήφισμα. Ωστόσο, 

σημειώνεται ότι νομικά η “Αποχή” δεν θεωρείται ως ψήφος και δεν θα καταμετρηθεί στον υπολογισμό για την αναλογία των “Υπέρ” 

και “Κατά” ψήφων ενός ψηφίσματος. 

 
8. Σύμφωνα με το άρθρο 1105 του Companies Act και Κανονισμός 14 του Companies Act , 1990 (Uncertificated Securities) 

Regulations, 1996, το δικαίωμα του Μετόχου να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο για να παραστεί και ψηφίσει στη συνέλευση 

και ο αριθμός των ψήφων, θα καθοριστεί από το Μητρώο Μετόχων στις 9:00 μ.μ. (ώρα Κύπρου) / 7:00 μ.μ. (ώρα Ιρλανδίας) στις 

03 Φεβρουαρίου 2021. Συναλλαγές οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μετέπειτα δεν θα ληφθούν υπόψη στον καθορισμό 

δικαιώματος ψήφου. 

 
9. Για να διορίσετε περισσότερους από ένα πληρεξούσιους αντιπροσώπους ή να δώσετε οδηγίες σε ένα πληρεξούσιο αντιπρόσωπο 

(είτε έχουν οριστεί προηγουμένως είτε όχι) μέσω της υπηρεσίας CREST, τα μηνύματα μέσω CREST πρέπει να διαβιβάζονται 

έτσι ώστε να παραληφθούν από το Τηρητή Αρχείου (ID 7RA08) μέχρι τις 9:00 μ.μ. (ώρα Κύπρου) / 7:00 μ.μ. (ώρα Ιρλανδίας) την 

Τετάρτη, 03 Φεβρουαρίου 2021. Για αυτό το σκοπό, η ώρα παραλαβής θα θεωρηθεί ως η ώρα (θα ορίζεται από την σφραγίδα 

ώρας η οποία θα αναφέρεται στο μήνυμα από το σύστημα CREST) από την οποία ο Τηρητής Αρχείου θα είναι σε θέση να 

ανακτήσει το μήνυμα μέσω αιτήματος του CREST σύμφωνα με τον τρόπο που περιγράφει το CREST. Η Εταιρία μπορεί να 

http://www.signalshares.com/
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ακυρώσει οδηγίες για πληρεξούσιο αντιπρόσωπο μέσω CREST σε περιπτώσεις που αναφέρονται στον Κανονισμό 35(5)(a) του 

Companies Act, 1990 (Uncertificated Securities) Regulations, 1996. Παρακαλούμε βλέπετε τις Σημειώσεις στην Πρόσκληση της 

ΕΓΣ για περαιτέρω πληροφορίες.  

 
10. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στο έγγραφο αυτό πρέπει να μονογράφονται.  

 
11. Ο διορισμός πληρεξούσιου αντιπροσώπου δεν αποκλείει Μέτοχο να παρευρεθεί αυτοπροσώπως στην ΕΓΣ και να ψηφίσει εάν 

το επιθυμεί. 

 
12. Όροι με κεφαλαία γράμματα σε αυτό το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου έχουν την ίδια έννοια με αυτή που 

τους δόθηκε στη Πρόσκληση της ΕΓΣ εκτός αν υποδηλώνεται διαφορετικά στο παρόν έγγραφο.  

 
13. Αναλυτικές οδηγίες για τον διορισμό πληρεξουσίου αντιπροσώπου και οδηγίες για εξ’ αποστάσεως πρόσβαση στην ΕΓΣ 

περιέχονται στην Πρόσκληση της ΕΓΣ. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην Πρόσκληση της ΕΓΣ, την Εγκύκλιο Μετόχων, τις 

τροποποιήσεις του Καταστατικού και άλλα έντυπα που σχετίζονται με την ΕΓΣ επιλέγοντας την ιστοσελίδα της Εταιρίας 

www.bankofcyprus.com όπου θα περιλαμβάνονται και οποιασδήποτε ενημερώσεις ή ανακοινώσεις για την ΕΓΣ σε περίπτωση 

αλλαγής. 

 

  

http://www.bankofcyprus.com/
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ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

(‘‘ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΠΔ ’’) 
 

Εγώ/Εμείς_______________________________________________________________________________________________________  

με Αρ. Ταυτότητας/Αρ. Διαβατηρίου/Αρ. Εγγραφής Εταιρίας/Μερίδα Επενδυτή ________________________________________________  

κάτοχος/οι παραστατικών δικαιωμάτων που αντιπροσωπεύουν συνήθεις μετοχές της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (η 
“Εταιρία”), έχοντας διοριστεί πληρεξούσιος αντιπρόσωπος της Link Market Services Trustees (Nominees) Limited (“Link Nominees”), The 
Registry, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent, BR3 4TU, United Kingdom σε σχέση με τον αριθμό συνήθων μετοχών που 
αντιπροσωπεύονται από παραστατικά δικαιώματα που κατέχονται από εμένα/εμάς, με το παρών υποδεικνύω/ουμε, διορίζω/ουμε και 
αιτούμαι/αστε από:  

 1. Τον Πρόεδρο της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (ΕΓΣ) 

 2. Τον/Την ____________________________________________________________________ με Αρ. Ταυτότητας ______________  

 ή στην απουσία του/της, τον/την _______________________________________________________________________________ 

  με Αρ. Ταυτότητας _______________________ 

όπως διοριστεί πληρεξούσιος αντιπρόσωπος της Link Nominees σε σχέση με τον αριθμό συνήθων μετοχών που αντιπροσωπεύονται από 
παραστατικά δικαιώματα που κατέχονται από εμένα/εμάς και συνεπώς ως ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπός μου/μας για να παρευρεθεί, 
μιλήσει και ψηφίσει εκ μέρους μου/μας σε σχέση με τον αριθμό συνήθων μετοχών που αντιπροσωπεύονται από παραστατικά δικαιώματα 
που κατέχονται από εμένα/εμάς στην ΕΓΣ της Εταιρίας, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 05 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 11:00 
π.μ. (ώρα Κύπρου) / 9:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, Οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, 2002 Στρόβολος, 
Λευκωσία, Κύπρος (η ΕΓΣ θα μεταδίδεται μέσω ακουστικού συνδέσμου στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρίας στην διεύθυνση, Ten 
Earlsfort Terrace, Dublin 2, D02 T380, Ireland) και σε οποιαδήποτε εξ’ αναβολής συνέλευση. 
 

Το πληρεξούσιο μπορεί να δοθεί για όλες / _______________ (διαγράψτε/συμπληρώστε αναλόγως) τις συνήθεις μετοχές εγγεγραμμένες 
στο όνομά μου/μας (αντικατοπτρίζοντας τα παραστατικά δικαιώματα που αντιπροσωπεύουν συνήθεις μετοχές της Εταιρίας εγγεγραμμένες 
στο όνομά μου/μας). 
 

Επιλέξτε εδώ για να υποδείξετε ότι έχουν δοθεί περισσότερα από ένα ‘Εγγραφα Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ 
για τον ίδιο κάτοχο ΠΔ. 
 

Εγώ/Εμείς υποδεικνύω/ούμε στον πληρεξούσιο αντιπρόσωπό μου/μας να ψηφίσει τα προτεινόμενα ψηφίσματα όπως ορίζεται στο έγγραφο 
αυτό. Όπου δεν εμφανίζεται οδηγία πιο κάτω σε σχέση με τον τρόπο που ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος θα πρέπει να ψηφίσει, ο 
πληρεξούσιος αντιπρόσωπος μπορεί να ψηφίσει όπως θεωρεί σκόπιμο (ενεργώντας κατά τη δική του/της διακριτική ευχέρεια) σε σχέση με 
τις εργασίες της συνέλευσης. Εγώ/Εμείς υποδεικνύω/ούμε ότι οποιοδήποτε πληρεξούσιο που εκδίδεται από την Link Nominees σε σχέση 
με τον αριθμό συνήθων μετοχών που αντιπροσωπεύονται από παραστατικά δικαιώματα που κατέχονται από εμένα/εμάς και για τα οποία 
ο αντιπρόσωπος που έχει διοριστεί υπόκεινται στις πιο κάτω οδηγίες: 

 

Ψηφίσματα  Υπέρ  Κατά Αποχή 

 1 Όπως, εγκριθεί η Μετάβαση των υπό Μετάβαση Μετοχών στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών της 
Euroclear Bank.  

   

 2 Όπως, τροποποιηθούν τα Άρθρα του Καταστατικού με τον τρόπο που παρουσιάζονται στην 
Ειδοποίηση της ΕΓΣ. 

   

 3 Όπως, εγκριθούν και υιοθετηθούν τα Άρθρα του Καταστατικού σε σχέση με τη Μετάβαση.    

 3(α) Όπως, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης των Ψηφισμάτων 1 και 2, εγκριθούν και υιοθετηθούν 
τα νέα Άρθρα του Καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στο Ψήφισμα 2 και αυτών 
που απαιτούνται για τη Μετάβαση.  

   

 3(β) Όπως, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης του Ψηφίσματος 1, και της μη έγκρισης του 
Ψηφίσματος 2, εγκριθούν και υιοθετηθούν τα νέα Άρθρα του Καταστατικού, 
συμπεριλαμβανομένων μόνο των αλλαγών για τη Μετάβαση.  

   

 4 Όπως, εξουσιοδοτήσει και δώσει εντολή στην Εταιρία να προβεί σε όλα τα απαραίτητα 
διαβήματα ώστε να τεθεί σε εφαρμογή η Μετάβαση. 

   

 
  

 Ημερ. Υπογραφή     

 Στοιχεία Επικοινωνίας: Τηλέφωνο Φαξ  
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Σημειώσεις στο Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ: 

 
1. Κάθε Κάτοχος ΠΔ έχει το δικαίωμα να διορίσει πληρεξούσιo/ους αντιπρόσωπο/ους της επιλογής του, χωρίς απαραίτητα ο εν 

λόγω πληρεξούσιος αντιπρόσωπος να είναι και ο ίδιος μέτοχος ή Κάτοχος ΠΔ, για να εξασκήσει μέρος ή όλων των 

δικαιωμάτων, να παρευρεθεί, μιλήσει, υποβάλει ερωτήσεις και ψηφίσει σε σχέση με τον αριθμό των συνήθων μετοχών που 

αντιπροσωπεύονται με παραστατικά δικαιώματα που κατέχει Κάτοχος ΠΔ. Εάν επιθυμείτε να υποδείξετε άλλο πρόσωπο εκτός 

από τον Πρόεδρο, παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομα του πληρεξούσιου αντιπροσώπου στο διαθέσιμο χώρο. Κάθε 

Κάτοχος ΠΔ μπορεί να διορίσει περισσότερους από ένα πληρεξούσιους αντιπροσώπους για να παραστούν και να ψηφίσουν 

στη συνέλευση σε σχέση με τα παραστατικά δικαιώματα, νοουμένου ότι, όπου ο Κάτοχος ΠΔ διορίζει περισσότερους από ένα 

πληρεξούσιους αντιπροσώπους σε σχέση με τη γενική συνέλευση, ο κάθε πληρεξούσιος αντιπρόσωπος θα πρέπει να 

διορίζεται για να ασκεί δικαιώματα που σχετίζονται με διαφορετικές συνήθεις μετοχές που αντιπροσωπεύονται από 

παραστατικά δικαιώματα που κατέχονται από τον Κάτοχο ΠΔ. Κάτοχος ΠΔ που ενεργεί για λογαριασμό ενός ή περισσοτέρων 

πελατών μπορεί να διορίσει ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο κάθε ένα από τους πελάτες του ή τους εξουσιοδοτημένους 

αντιπροσώπους του, νοουμένου ότι ο κάθε πληρεξούσιος αντιπρόσωπος ορίζεται να ασκεί δικαιώματα που σχετίζονται με 

διαφορετικά παραστατικά δικαιώματα που κατέχονται από τον Κάτοχο ΠΔ. Εάν ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος διοριστεί για 

λιγότερα από το συνολικό αριθμό δικαιωμάτων ψήφου σας, παρακαλείσθε να αναγράψετε στο διαθέσιμο χώρο τον αριθμό των 

παραστατικών δικαιωμάτων σε σχέση με τα οποία έχουν εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπός σας. Εάν 

ο συγκεκριμένος χώρος παραμείνει κενός, τότε ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπός σας θα θεωρηθεί ότι έχει διορισθεί για το 

συνολικό αριθμό δικαιωμάτων ψήφου σας (ή εάν αυτό το πληρεξούσιο έγγραφο έχει εκδοθεί για έναν καθορισμένο λογαριασμό 

του Κατόχου ΠΔ, ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου για αυτό τον καθορισμένο λογαριασμό). Σε περίπτωση 

ψηφοφορίας κατά την ΕΓΣ, ο Κάτοχος ΠΔ που παρίσταται αυτοπροσώπως ή εκπροσωπείται από πληρεξούσιο αντιπρόσωπο 

και κατέχει περισσότερα από ένα παραστατικό δικαίωμα που αντιπροσωπεύει μία μετοχή δεν υποχρεούται να ψηφίσει με τον 

ίδιο τρόπο. Όπου δεν καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος πρέπει να ψηφίσει για ένα 

συγκεκριμένο ψήφισμα, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος (συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, εάν έχει διοριστεί) έχει 

διακριτική ευχέρεια κατά πόσο να ψηφίσει, και σε περίπτωση που ψηφίσει, για το πως θα ψηφίσει. 

 

2. Για να διορίσετε περισσότερους από ένα πληρεξούσιους αντιπροσώπους, παρακαλούμε εκτυπώστε ανάλογο αριθμό 

αντιγράφων του εγγράφου αυτού. Επίσης όπως προσδιορίσετε στο διαθέσιμο χώρο τον αριθμό των παραστατικών 

δικαιωμάτων σε σχέση με τα οποία διορίζετε τον ανάλογο πληρεξούσιο αντιπρόσωπο. Παρακαλούμε όπως υποδείξετε στο 

διαθέσιμο κουτάκι κατά πόσο έχουν δοθεί περισσότερα από ένα Έγγραφα Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για 

Κατόχους ΠΔ για τον ίδιο κάτοχο ΠΔ. 

 
3. Έγγραφα Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ μαζί με οποιοδήποτε πληρεξούσιο έγγραφο ή 

άλλη εξουσιοδότηση δυνάμει της οποίας έχει εκτελεστεί ή επίσημα πιστοποιημένο αντίγραφο τέτοιου πληρεξουσίου 

εγγράφου ή εξουσιοδότησης συμπληρωθούν και κατατεθούν στην Υπηρεσία Σχέσεις Επενδυτών, Στασίνου 51, 2002 

Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος ή Τ.Θ. 21472, 1599 Λευκωσία, Κύπρος, e-mail: shares@bankofcyprus.com, φαξ: + 357 

22 120265 / + 357 22 120245 μέχρι τις 9:00 μ.μ. (ώρα Κύπρου) / 7:00 μ.μ. (ώρα Ιρλανδίας) την Τετάρτη, 03 Φεβρουαρίου 

2021 το αργότερο. Οι Κάτοχοι ΠΔ μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι έχει επιτυχώς παραληφθεί το Έγγραφο Διορισμού 

Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ τηλεφωνώντας στην Υπηρεσία Σχέσεις Επενδυτών τηλ: +357 22 

126055.  

 
4. Όπου ο Κάτοχος ΠΔ που διορίζει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο είναι νομικό πρόσωπο το έγγραφο αυτό πρέπει να υπογραφεί 

από δεόντως εξουσιοδοτημένο άτομο ή να φέρει την εταιρική σφραγίδα. 

 

5. Σε περίπτωση από κοινού Κατόχων ΠΔ το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου Κατόχων ΠΔ μπορεί να 

υπογραφεί μόνο από το άτομο το όνομα του οποίου εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών. 

 

6.  Η επιλογή “Αποχή ” παραχωρείται για να σας επιτρέψει να απέχετε από τη ψηφοφορία για συγκεκριμένο ψήφισμα. Ωστόσο, 

σημειώνεται ότι νομικά η “Αποχή ” δεν θεωρείται ως ψήφος και δεν θα καταμετρηθεί στον υπολογισμό για την αναλογία των 

“Υπέρ” και “Κατά” ψήφων ενός ψηφίσματος.  

 
7. Το δικαίωμα του Κατόχου ΠΔ να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο για να παραστεί και ψηφίσει στη συνέλευση και ο αριθμός 

των ψήφων, θα καθοριστεί από το Μητρώο Κατόχων ΠΔ στις 9:00 μ.μ. (ώρα Κύπρου) / 7:00 μ.μ. (ώρα Ιρλανδίας) στις 03 

Φεβρουαρίου 2021. Συναλλαγές οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μετέπειτα δεν θα ληφθούν υπόψη στον καθορισμό 

δικαιώματος ψήφου. 

 
8.  Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στο έγγραφο αυτό πρέπει να μονογράφονται. 

 
9. Ο διορισμός πληρεξούσιου αντιπροσώπου δεν αποκλείει Κάτοχο ΠΔ που κατέχει Παραστατικά Δικαιώματα κατά την 

Ημερομηνία Αρχείου από το να παρευρεθεί στη συνέλευση και να ψηφίσει αυτοπροσώπως σε περίπτωση που ο/η ίδιος/α 

επιθυμεί να ενεργήσει ως αντιπρόσωπος της Link Nominees.  

  

10. Όροι με κεφαλαία γράμματα σε αυτό το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ έχουν την ίδια 

έννοια με αυτή που τους δόθηκε στη Πρόσκληση της εκτός αν υποδηλώνεται διαφορετικά στο παρόν έγγραφο. 
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11. Αναλυτικές οδηγίες για τον διορισμό πληρεξουσίου αντιπροσώπου και οδηγίες για εξ’ αποστάσεως πρόσβαση στην ΕΓΣ 

περιέχονται στην Πρόσκληση της ΕΓΣ. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην Πρόσκληση της ΕΓΣ, την Εγκύκλιο Μετόχων, τις 

τροποποιήσεις του Καταστατικού και άλλα έντυπα που σχετίζονται με την ΕΓΣ επιλέγοντας την ιστοσελίδα της Εταιρίας 

www.bankofcyprus.com όπου θα περιλαμβάνονται και οποιασδήποτε ενημερώσεις ή ανακοινώσεις για την ΕΓΣ σε περίπτωση 

αλλαγής. 
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