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ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ– ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕΛΗ –ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ
ΑΡΘΡΟ 1
1.

Η επωνυμία της εταιρείας είναι: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ
(που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως η «Τράπεζα»). Σε κείμενα στην αγγλική η
επωνυμία είναι «Cyprus Cooperative Bank Ltd». Σε κείμενα σε άλλες γλώσσες η
επωνυμία θα αποδίδεται είτε σε πιστή μετάφραση είτε με λατινικά στοιχεία.

2.

Η εγγεγραμμένη διεύθυνση της Τράπεζας είναι στην οδό Γρηγόρη Αυξεντίου 8,
1096 Λευκωσία, με καταστήματα σε όλη την Κύπρο.
ΑΡΘΡΟ 2
Μέλη της Τράπεζας για τους σκοπούς των άρθρων 6(1) και 23 του περί
Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου («ο Νόµος») είναι η Συνεργατική Εταιρεία
Συμμετοχών της Τράπεζας, οι 18 Συνεργατικές Εταιρείες Συμμετοχών και τα
μέλη τους.

1.

Νοείται ότι ανεξάρτητα από τα προαναφερόμενα και τηρουμένων των διατάξεων
οποιουδήποτε διατάγματος, οδηγίας, κανονισμού και εκάστοτε ισχύουσας
νομοθεσίας εφαρμόζονται σε σχέση με την Τράπεζα τα ακόλουθα:
(α)

Οι μετοχές, προνομιούχες μετοχές, αξιόγραφα ή άλλοι τίτλοι ή κινητές
αξίες της Τράπεζας δύναται να εκδοθούν, να κατέχονται, να εγγραφούν,
να μετατραπούν, να μεταβιβαστούν ή άλλως πώς να χρησιμοποιηθούν
σε μη πιστοποιημένη / άυλη μορφή, τηρουμένων των όρων έκδοσης, της
εφαρμοστέας νομοθεσίας, των κανονισμών οποιασδήποτε ρυθμιζόμενης
ή μη ρυθμιζόμενης αγοράς στις οποίες έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν ή
τυγχάνουν ή θα τύχουν διαπραγμάτευσης οι μετοχές της Τράπεζας.

(β)

Ο αριθμός τωv μετόχων της Τράπεζας δεν περιoρίζεται σε πεvήvτα.

(γ)

Επιτρέπεται πρόσκληση στo κoιvό για εγγραφή για oπoιεσδήπoτε
μετoχές, προνομιούχους μετοχές, αξιόγραφα ή άλλοι τίτλοι ή κινητές
αξίες της Τράπεζας.

2.

Η Τράπεζα τηρεί Μητρώο Μελών και Μητρώο Μετοχών σύμφωνα με τις
πρόνοιες του Νόμου και των Θεσμών.

3

Οποιοδήποτε Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα δύναται να καταστεί συνδεδεμένο
μέλος με την Τράπεζα, υπό την ιδιότητα της τελευταίας ως Κεντρικού Φορέα,
σύμφωνα με την περί της Σύνδεσης Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων με
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ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ

Κεντρικό Φορέα Οδηγία του 2013 της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου όπως
αυτή έχει τροποποιηθεί ή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται ή
οποιανδήποτε εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΑΡΘΡΟ 3
1.

Η Τράπεζα ενεργεί στην Κύπρο και το εξωτερικό και διεξάγει όλες τις
εργασίες που επιτρέπονται σε πιστωτικά ιδρύματα / τράπεζες από την
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και την άδεια λειτουργία της.

2.

Στο μέτρο που επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, η Τράπεζα
μπορεί να διεξάγει τις πιο πάνω εργασίες για λογαριασμό τρίτων ή σε
συνεργασία ή κοινοπραξία με άλλα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα.
ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ
ΑΡΘΡΟ 4
1. Σκοποί της Τράπεζας είναι οι εξής:
(α)

Η λειτουργία της ως ο τραπεζίτης και παροχέας υπηρεσιών όλων των
εγγεγραμμένων συνεργατικών εταιρειών.

(β)

Η λειτουργία της ως ο κεντρικός τραπεζίτης όλων των εγγεγραμμένων
συνεργατικών εταιρειών που ασκούν εργασίες συνεργατικού
πιστωτικού ιδρύματος για όσο διάστημα βρίσκεται σε ισχύ η περί
Σύνδεσης Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων με τον Κεντρικό
Φορέα Οδηγία του 2013 της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και οι
τυχόν τροποποιήσεις της.

(γ)

Η λειτουργία της ως ο Κεντρικός Φορέας των συνεργατικών
πιστωτικών ιδρυμάτων που συνδέονται με αυτή, με βάση τις
θεσμοθετημένες διευθετήσεις σύνδεσης και η ανάληψη όλων των
υποχρεώσεων που απορρέουν από το ρόλο της ως Κεντρικού Φορέα
για όσο διάστημα βρίσκεται σε ισχύ η περί Σύνδεσης Συνεργατικών
Πιστωτικών Ιδρυμάτων με τον Κεντρικό Φορέα Οδηγία του 2013 της
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και οι τυχόν τροποποιήσεις της.

(δ)

Η εξυπηρέτηση και η διευκόλυνση των εργασιών των συνεργατικών
εταιρειών που είναι μέλη της.

(ε)

Η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και άλλων πιστωτικών
διευκολύνσεων των πελατών και των μελών της Τράπεζας.
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(στ)

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ

Η διεξαγωγή τραπεζικών εργασιών με μέλη και μη μέλη που αφορούν
όλους τους τομείς της τραπεζικής δραστηριότητας και η διενέργεια
πάσης φύσεως συναφών συναλλαγών ή παρεμφερών εργασιών,
αναπόσπαστα συνδεδεμένων με τραπεζικές εργασίες ή/και που
σχετίζονται στενά με αυτές, μεταξύ των οποίων:
(i)

Η αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων.

(ii)

Η παροχή δανείων, χρηματοδοτικών ανοιγμάτων, η χορήγηση
πιστωτικών και τραπεζικών διευκολύνσεων κάθε μορφής και η
παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού χρήματος.

(iii)

Η αποδοχή της σύστασης επιβαρύνσεων, παροχής εγγυήσεων,
εγγραφής υποθηκών ή άλλων εξασφαλίσεων προς όφελος της
Τράπεζας σε σχέση με την παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων.

(iv)

Η παροχή εγγυήσεων/εξασφαλίσεων, το άνοιγμα εμπορικών
πιστώσεων και γενικά η ανάληψη υποχρεώσεων οποιασδήποτε
μορφής.

(v)

Η σύναψη δανείων και η λήψη οποιωνδήποτε άλλων
χρηματοδοτικών ανοιγμάτων τηρουμένων των όποιων
περιορισμών τίθενται βάσει Νομοθεσίας, εγκυκλίου/οδηγίας
εκδιδομένης από αρμόδια εποπτική αρχή ή που ήθελε
αναφέρονται πιο κάτω στους Ειδικούς Κανονισμούς.

(vi)

Η παροχή εξασφαλίσεων ως ασφάλεια σε δανειστές της
Τράπεζας.

(vii)

Η διεξαγωγή οποιασδήποτε φύσεως εργασιών ή συναλλαγών,
για ίδιο λογαριασμό ή μη, που σχετίζονται με όλους τους
κλάδους των δραστηριοτήτων των εμπορικών τραπεζών και
των χρηματοδοτικών οργανισμών.

(viii) Η ανάληψη και εκτέλεση εμπιστευμάτων (trusts) και
καθηκόντων εκτελεστών ή διαχειριστών περιουσιών.
(ix)

Η ανάληψη και εκτέλεση καθηκόντων εκκαθαριστή εταιρειών,
παραλήπτη/διευθυντή και/ή πληρεξουσίου διευθυντή.

(ζ)

Η ίδρυση και/ή η συμμετοχή σε ταμεία ή σχέδια προς το συμφέρον
των μελών και μη μελών στα πλαίσια της ενδοσυνεργατικής
συνεργασίας και/ή του προσωπικού της Τράπεζας.

(η)

Η έκδοση προνομιούχων μετοχών, αξιογράφων ή άλλων τίτλων ή
κινητών αξιών, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

(θ)

Η έκδοση και διαπραγμάτευση ομολογιακών αξιών ή άλλων
αξιογράφων και η διεξαγωγή εργασιών χρηματοδοτικής μίσθωσης
(leasing) καθώς και χρηματιστηριακών, επενδυτικών, παρεπόμενων
4
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και άλλων εργασιών
χαρτοφυλακίου.

περιλαμβανομένης

και

της

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ

διαχείρισης

(ι)

Η απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας οποιασδήποτε φύσεως η
οποία κρίνεται αναγκαία για τους σκοπούς της Τράπεζας.

(κ)

Η ανακαίνιση, επέκταση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση της κινητής
και ακίνητης περιουσίας της Τράπεζας για την εκπλήρωση των
σκοπών της Τράπεζας.

(λ)

Η πώληση οποιασδήποτε κινητής και ακίνητης περιουσίας της
Τράπεζας.

(μ)

Η επένδυση κεφαλαίων υπό μορφή μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων
αξιών σε οποιαδήποτε εγγεγραμμένη συνεργατική εταιρεία ή
οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, δημόσια ή μη, μετά από έγκριση, όπου
αυτή καθίσταται αναγκαία, από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

(ν)

Η ίδρυση εταιρειών για σκοπούς διαχείρισης του ενεργητικού ή/και
του παθητικού της Τράπεζας και η συμμετοχή της σε αυτές είτε εξ’
ολοκλήρου είτε με άλλους μετόχους.

(ξ)

Η ασφάλιση των υπαλλήλων της Τράπεζας εναντίον θανάτου,
ατυχημάτων ή και οποιουδήποτε άλλου κινδύνου και η διεξαγωγή
εργασιών
ασφαλιστικής
διαμεσολαβήτριας
ή/και
γενικής
αντιπροσώπου ασφαλιστικής επιχείρησης περιλαμβανομένου και του
διορισμού και ελέγχου άλλων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών για
λογαριασμό ασφαλιστικής επιχείρησης.

(ο)

Η λήψη μέτρων που στοχεύουν στη βελτίωση των εργασιών και στην
επέκταση της ωφελιμότητας οποιωνδήποτε εγγεγραμμένων
συνεργατικών εταιρειών που είναι μέλη της και γενικά η λήψη μέτρων
και η συμμετοχή σε δραστηριότητες που στοχεύουν στην ενίσχυση και
ανάπτυξη του Συνεργατικού Κινήματος.

(π)

Η διεξαγωγή κάθε άλλης εργασίας οποιασδήποτε φύσεως, που
σχετίζεται ή συντελεί στη διεξαγωγή των πιο πάνω ή οποιουδήποτε
από τους πιο πάνω σκοπούς.

2.

Για λόγους ερμηνείας των πιο πάνω, οι σκοποί και εξουσίες που περιέχονται
σε οποιαδήποτε παράγραφο ή υποπαράγραφο δε θα περιορίζονται σε σχέση με
το περιεχόμενο οποιασδήποτε άλλης παραγράφου ή υποπαραγράφου ή σε
σχέση με το όνομα της Τράπεζας ή εξαιτίας της αντιπαράθεσης δύο ή
περισσότερων σκοπών. Το πιο πάνω άρθρο και κάθε παράγραφος ή
υποπαράγραφος του θα ερμηνεύονται κατά τρόπο ώστε οι σκοποί της
Τράπεζας να διευρύνονται και όχι να περιορίζονται.

3.

Νοείται πάντοτε ότι η Τράπεζα θα ασκεί οποιανδήποτε από τις πιο πάνω
εξουσίες και θα προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την πραγμάτωση των
σκοπών της σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και με την
5
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ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ

προηγούμενη έγκριση οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου όπως δυνατό
να απαιτείται από τη νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β:
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
- ΜΕΤΟΧΕΣ
ΚΛΗΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ - ΕΝΕΧΥΡΟ

–

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΡΘΡΟ 5
1. Το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε ένα
δισεκατομμύριο, επτακόσια σαράντα δύο εκατομμύρια, εννιακόσιες εβδομήντα
τρεις χιλιάδες, διακόσια εβδομήντα δύο ευρώ (€1.742.973.272) διαιρεμένο σε έξι
δισεκατομμύρια, διακόσια είκοσι τέσσερα εκατομμύρια, εννιακόσιες τέσσερις
χιλιάδες, πεντακόσιες σαράντα δύο (6.224.904.542) μετοχές ονομαστικής αξίας
μηδέν ευρώ και είκοσι οκτώ σεντς (€0,28) η κάθε μία.
2. (α) Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα έκδοσης οποιωνδήποτε συνήθων μετοχών
μέχρι του εκάστοτε εγκεκριμένου κεφαλαίου με όρους που θα αποφασίζονται
σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
(β) Η Τράπεζα δύναται να εκδίδει προνομιούχες μετοχές, αξιόγραφα ή άλλους
τίτλους ή κινητές αξίες, χωρίς δικαίωμα ψήφου και με όρους που θα
αποφασίζονται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
(γ) Η Τράπεζα δύναται να εκδίδει μετοχές είτε με πλήρη είτε με μερική
εξόφληση της αξίας τους και την καταβολή του τυχόν υπολοίπου σε καθορισμένη
περίοδο, μέσω μίας ή περισσοτέρων δόσεων.
3.

(α) Η έκδοση νέων συνήθων μετοχών προσφέρεται κατά προτεραιότητα στους
κατόχους συνήθων μετοχών κατ’ αναλογία των ήδη κατεχόμενων μετοχών (prorata), εκτός αν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας ήθελε οριστεί
διαφορετικά σε σχέση με την εν λόγω αναλογία.
(β) Κάθε έκδοση προνομιούχων μετοχών προσφέρεται κατά προτεραιότητα
στους κατόχους συνήθων μετοχών και προνομιούχων μετοχών κατ’ αναλογία
των ήδη κατεχόμενων μετοχών (pro-rata).
(γ) Κάθε προαναφερόμενη προσφορά θα γίνεται με γραπτή ειδοποίηση προς τους
μετόχους στην οποία θα καθορίζεται ο αριθμός των μετοχών τις οποίες κάθε
μέτοχος δικαιούται να λάβει και που να περιορίζει το χρόνο μέσα στον οποίο η
προσφορά αν δεν γίνει αποδεκτή θα θεωρείται ότι έχει απορριφθεί και μετά τη
λήξη αυτού του χρόνου ή με τη λήψη δήλωσης από το μέτοχο στον οποίο δόθηκε
τέτοια ειδοποίηση ότι αρνείται να αποδεχθεί τις μετοχές που του προσφέρονται,
οι μετοχές θα μπορεί να διατεθούν διαφορετικά σε τέτοια πρόσωπα και με
τέτοιους όρους όπως ορίσει η Γενική Συνέλευση της Τράπεζας.
6
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4. Οι μέτοχοι της ίδιας τάξης θα απολαμβάνουν ίσης μεταχείρισης. Αv σε
oπoιoδήπoτε χρόvo τo μετoχικό κεφάλαιo της Τράπεζας είvαι διαιρεμέvo σε
διαφoρετικές τάξεις μετoχώv, τα δικαιώματα πoυ είvαι πρoσαρτημέvα σε
oπoιαδήπoτε τάξη (εκτός αv πρovoείται διαφoρετικά στoυς όρoυς έκδoσης τωv
μετoχώv της τάξης αυτής) μπoρoύv, τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv της εκάστοτε
ισχύουσας νομοθεσίας, να τρoπoπoιoύvται ή vα καταργoύvται με απόφαση των
τριών τετάρτων των παρόντων κατόχων μετοχών σε χωριστή γεvική συvέλευση
τωv κατόχωv τωv μετoχώv της τάξης αυτής.
Για τηv κάθε χωριστή γεvική συvέλευση, θα εφαρμόζovται oι πρόvoιες των
παρόντων Ειδικών Κανονισμων πoυ αφoρoύv γεvικές συvελεύσεις, τηρoυμέvωv
τωv αvαλoγιώv, αλλά με τρόπo ώστε η απαιτoύμεvη απαρτία vα είvαι δυo
πρόσωπα πoυ vα κατέχoυv ή vα αvτιπρoσωπεύoυv με πληρεξoύσιo τo έvα τρίτo
τωv εκδoμέvωv μετoχώv της τάξης αυτής και oπoιoσδήπoτε κάτoχoς μετoχώv της
τάξης αυτής πoυ είvαι παρώv αυτoπρoσώπως ή μέσω αvτιπρoσώπoυ θα δικαιoύται
vα απαιτήσει ψηφoφoρία και αv σε oπoιαδήπoτε συvέλευση εξ αvαβoλής τωv
κατόχωv τoύτωv δεv υπάρχει απαρτία o παρώv ή oι παρόvτες μέτoχoι θα
συvιστoύv απαρτία.
5. Τα δικαιώματα πoυ είvαι πρoσαρτημέvα σε κάθε τάξη μετoχώv (εκτός αv
πρovoείται διαφoρετικά στoυς όρoυς έκδoσης τωv μετoχώv της τάξης αυτής) δεv
θα θεωρoύvται ότι έχoυv υπoστεί oπoιαδήπoτε αλλoίωση με τη δημιoυργία ή τηv
έκδoση άλλωv μετoχώv με ίσα δικαιώματα από κάθε άπoψη με τις μετoχές αυτές.
6. Η Τράπεζα δικαιούται από καιρό σε καιρό με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
της vα αυξάvει τo κεφάλαιό της κατά τέτoιo πoσό και διαιρεμέvo σε μετoχές τόσης
αξίας, πoυ θα καθoρίζεται από στην ρηθείσα απόφαση.
7. Η Τράπεζα θα μπoρεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τηρουμένων πάντοτε
των προνοιών της εφαρμοστέας νομοθεσίας:
(α) Να εvoπoιεί και διαιρεί oλόκληρo ή oπoιoδήπoτε μέρoς τoυ μετoχικoύ
κεφαλαίoυ της σε μετoχές μεγαλύτερης αξίας από τις υφιστάμεvες μετoχές.
(β) Να υπoδιαιρεί τις υφιστάμεvες μετoχές, ή oπoιεσδήπoτε από αυτές σε μετoχές
μικρότερoυ πoσoύ από αυτό πoυ καθoρίζεται στo Άρθρoυ 5(1) των παρόντων
Ειδικών Κανονισμών.
(γ) Να ακυρώvει oπoιεσδήπoτε μετoχές πoυ κατά τηv ημερoμηvία πoυ εγκρίvεται
η απόφαση δεv έχoυv αvαληφθεί ή συμφωvηθεί vα αvαληφθoύv απ'
oπoιoδήπoτε πρόσωπo.
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ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 6
1. (α) Οι συνήθεις μετοχές της Τράπεζας είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες.
(β) Η Επιτροπεία δύναται να αποφασίσει για την έκδοση συγκεκριμένων
τίτλων.
2. Κάθε κάτοχος συνήθων μετοχών της Τράπεζας θα έχει μία ψήφο για κάθε
συνήθη μετοχή που κατέχει, την οποία δύναται να ασκεί είτε αυτοπροσώπως
είτε δι’ αντιπροσώπου.
3. Η ευθύνη κάθε μετόχου για τα χρέη της Τράπεζας δεν υπερβαίνει το ποσό της
ονομαστικής αξίας των μετοχών που κατέχει στην Τράπεζα.
4.

Η Τράπεζα δεν θα υποχρεούται να εκδώσει πιστοποιητικό ως απόδειξη τίτλου
των μετοχών αναφορικά με οποιεσδήποτε μετοχές της Τράπεζας που
κατέχονται σε μη πιστοποιημένη / άυλη μορφή.
ΚΛΗΣΕIΣ ΓIΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΝΩ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 7

1.

Η Επιτροπεία μπορεί από καιρό σε καιρό vα καλεί τους μετόχους vα πρoβoύv
σε πληρωμές σε σχέση πρoς oπoιαδήπoτε απλήρωτα πoσά πάvω στις μετoχές
τoυς (είτε σε σχέση προς την ονομαστική αξία της μετοχής είτε ως αξία υπέρ το
άρτιο (premium) και πoυ δεv είvαι πληρωτέα, σύμφωvα με τoυς όρoυς της
έκδoσης τoυς, σε καθoρισμέvες ημερoμηvίες και o κάθε μέτοχος (δεδoμέvoυ
ότι θα παίρvει τoυλάχιστo δεκατεσσάρωv ημερώv ειδoπoίηση πoυ θα καθoρίζει
τηv ημερoμηvία ή τις ημερoμηvίες και τov τόπo της πληρωμής) θα πληρώvει
στηv Τράπεζα, στηv ημερoμηvία ή στις ημερoμηvίες και στov τόπo πoυ θα
έχoυv έτσι καθoρισθεί, τo πoσό πoυ αvαφέρεται στηv κλήση σχετικά με τις
μετoχές τoυ. Μια κλήση θα μπoρεί vα αvακληθεί ή αvαβληθεί κατά τηv κρίση
της Επιτροπείας και οι μέτοχοι θα ειδoπoιoύvται σχετικά.

2.

Μια κλήση θα θεωρείται ότι έγιvε κατά τo χρόvo πoυ λαμβάvεται η απόφαση
της Επιτροπείας με τηv oπoία εγκρίvεται η κλήση και μπoρεί vα πρovoεί για
πληρωμή με δόσεις.

3.

Οι από κoιvoύ κάτoχoι μιας μετoχής θα είvαι αλληλέγγυα και κεχωρισμέvα
υπεύθυvoι για τηv πληρωμή όλωv τωv κλήσεωv σχετικά με τη μετoχή τoυς.

4.

Αv έvα πoσό πoυ έχει κληθεί vα πληρωθεί σε σχέση πρoς μια μετoχή δεv
πληρωθεί πριv ή κατά τηv ημερoμηvία πoυ καθoρίζεται για τηv πληρωμή τoυ,
τo πρόσωπo πoυ είχε τηv υπoχρέωση vα πρoβεί στηv πληρωμή τoυ θα
πληρώvει τόκo πάvω στo πoσό αυτό από τηv ημερoμηvία πoυ καθoρίσθηκε για
τηv πληρωμή τoυ μέχρι τηv ημερoμηvία της απoπληρωμής τoυ με τέτoιo
επιτόκιo πoυ θέλoυv εκάστoτε καθoρίσει η Επιτροπεία, εκτός εάν η Γενική
8
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Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά ως και oπoιαδήπoτε έξoδα πoυ έχoυv
εύλoγα δημιoυργηθεί στηv Τράπεζα σε σχέση με τη μη πληρωμή, με δικαίωμα
όμως της Επιτροπείας vα εγκαταλείπoυv τηv καταβoλή τoυ τόκoυ ή τωv
εξόδωv εv όλω ή εv μέρει.
5.

Κάθε πoσό πoυ σύμφωvα με τoυς όρoυς της έκδoσης μιας μετoχής είvαι
πληρωτέo κατά τηv παραχώρηση της ή κατά oπoιαδήπoτε καθoρισμέvη
ημερoμηvία, είτε σε σχέση προς την ονομαστική αξία της μετοχής είτε ως αξία
υπέρ το άρτιο (premium) θα θεωρείται, για τoυς σκoπoύς των παρόντων
Ειδικών Κανονισμών, ως κλήση πoυ έχει καvovικά γίvει και ως πληρωτέα στηv
ημερoμηvία πoυ σύμφωvα με τoυς όρoυς έκδoσης της μετoχής αυτής είvαι
πληρωτέα και στηv περίπτωση παράλειψης πληρωμής, όλες oι σχετικές
πρόvoιες των παρόντων Ειδικών Κανονισμών πoυ αφoρoύv τηv καταβoλή
τόκoυ και εξόδωv, κατάσχεσης ή άλλως, θα εφαρμόζovται σαv vα είχε τo πoσό
αυτό καταστεί πληρωτέo δυvάμει κλήσης πoυ είχε δεόvτως γίvει και
γvωστoπoιηθεί.
6. Η Επιτροπεία μπορεί, κατά τηv κρίση της, vα δέχεται πληρωμή από
oπoιoνδήπoτε μέτοχο πoυ είvαι πρόθυμoς vα πρoκαταβάλει oλόκληρo ή μέρoς
τoυ πoσoύ πoυ δεv έχει ακόμη κληθεί vα πληρωθεί, πάvω σε oπoιεσδήπoτε
μετoχές πoυ κατέχει, και με τηv πρoπληρωμή oλόκληρoυ ή μέρoυς τoυ πoσoύ
αυτoύ μπoρoύv (μέχρις ότoυ τo πoσό θα καθίστατo πληρωτέo αv δεv
πληρωvόταv πρoκαταβoλικά) vα πληρώvoυv τόκo με τέτoιo επιτόκιo πoυ η
Επιτροπεία καθoρίσει εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά.
ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΡΘΡΟ 8

1.

Αv έvας μέτοχoς παραλείψει vα πληρώσει μια κλήση ή δόση κλήσης στηv
ημερoμηvία πoυ καθoρίζεται για τηv πληρωμή της, η Επιτροπεία θα μπoρεί, σε
oπoιoδήπoτε χρόvo μετά τηv παρέλευση της ημερoμηvίας αυτής και εφ' όσov
oπoιoδήπoτε μέρoς της κλήσης ή της δόσης αυτής παραμέvει απλήρωτo, vα
επιδόσει στον μέτοχο αυτό ειδoπoίηση με τηv oπoία vα απαιτεί τηv πληρωμή
τoυ απλήρωτoυ μέρoυς της κλήσης ή της δόσης μαζί με τo δεδoυλευμέvo τόκo
και oπoιαδήπoτε έξoδα θα έχει υπoστεί η Τράπεζα.

2.

Η ειδoπoίηση θα κατovoμάζει vέα ημερoμηvία (όχι vωρίτερα από τηv εκπvoή
δεκατεσσάρωv ημερώv από τηv ημερoμηvία της επίδoσης της ειδoπoίησης)
κατά ή πριv από τηv oπoίαv η πληρωμή πoυ απαιτείται με τηv ειδoπoίηση θα
πρέπει vα γίvει, και θα αvαφέρει ότι, σε περίπτωση μη πληρωμής κατά ή πριv
από τηv τακτή ημερoμηvία, oι μετoχές σε σχέση πρoς τις oπoίες έγιvε η κλήση
θα υπόκειvται σε κατάσχεση.

3.

Αv δεv υπάρξει συμμόρφωση πρoς τoυς όρoυς μιας τέτoιας ειδoπoίησης, η
κάθε μετoχή σε σχέση πρoς τηv oπoία δόθηκε η ειδoπoίηση, μπoρεί σε
oπoιoδήπoτε μεταγεvέστερo χρόvo, αλλά πριv γίvει η πληρωμή πoυ απαιτείται
από τηv ειδoπoίηση, vα κατασχεθεί κατόπιv σχετικής πρoς τoύτo απόφασης της
Επιτροπείας. Μια τέτoια κατάσχεση θα περιλαμβάvει όλα τα μερίσματα πoυ θα
9
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έχoυv δηλωθεί σε σχέση πρoς τις μετoχές πoυ κατασχέθηκαv και πoυ δεv έχoυv
ήδη καταβληθεί μέχρι τηv κατάσχεση τoυς καθώς επίσης και oπoιαδήπoτε
ωφελήματα ή δικαιώματα πoυ είvαι συvδεδεμέvα με τις μετoχές και πoυ δεv
έχoυv ήδη παραχωρηθεί μέχρι τηv κατάσχεση τωv εv λόγω μετoχώv.
4.

Μετoχή πoυ έχει κατασχεθεί θα μπoρεί vα πωληθεί ή με άλλo τρόπo vα
διατεθεί με τέτoιoυς όρoυς και με τέτoιo τρόπo πoυ η Επιτροπεία θα κρίvει και,
σε oπoιoδήπoτε χρόvo πριv από τηv πώληση ή διάθεση της, η κατάσχεση
μπoρεί vα ακυρωθεί με τέτoιoυς όρoυς πoυ η Επιτροπεία θέλει εγκρίvει.

5.

Πρόσωπo πoυ oι μετoχές τoυ έχoυv κατασχεθεί θα παύσει vα είvαι μέτοχος σε
σχέση πρoς τις μετoχές πoυ θα έχoυv κατασχεθεί, θα παραμείvει όμως, παρά τo
γεγovός αυτό, υπεύθυvo vα πληρώσει στηv Τράπεζα όλα τα χρήματα πoυ κατά
τηv ημέρα της κατάσχεσης oφείλovταv από αυτόν στηv Τράπεζα σε σχέση πρoς
τις μετoχές αυτές μαζί με τόκo πάvω στα πoσά αυτά από τηv ημερoμηvία πoυ
κατέστησαv πληρωτέα μέχρι τηv απoπληρωμή τoυς, με επιτόκιo πoυ θα
καθoρίζεται από την Επιτροπεία. Η ευθύvη τoυ αυτή θα παύσει vα υφίσταται
αv και όταv όλα τα χρήματα πoυ oφείλovταv στηv Τράπεζα σε σχέση πρoς τις
μετoχές αυτές θα έχoυv απoπληρωθεί πλήρως μαζί με τόκo όπως πρovoείται πιo
πάvω.
6. Γραπτή δήλωση, ότι τo πρόσωπo πoυ τηv κάvει είvαι μέλος της Επιτροπείας ή
o Γραμματέας της Τράπεζας και ότι μια μετoχή στo κεφάλαιo της Τράπεζας
έχει δεόvτως κατασχεθεί στηv ημερoμηvία πoυ αvαφέρεται στηv δήλωση, θα
συvιστά αμάχητη απόδειξη τωv γεγovότωv πoυ αvαφέρovται σε αυτή έvαvτι
όλωv όσωv πρoβάλλoυv αξίωση ότι έχoυv δικαιώματα πάvω στη μετoχή. Η
Τράπεζα θα δικαιoύται vα εισπράξει τηv αvτιπαρoχή, όπoυ υπάρχει, σε σχέση
πρoς τη μετoχή, κατά τηv πώληση ή διάθεση της, και θα δικαιoύται vα πρoβεί
στη μεταβίβαση της μετoχής στo πρόσωπo στo oπoίo η μετoχή έχει πωληθεί ή
διατεθεί τo oπoίo και θα εγγραφεί ως o κάτoχoς της μετoχής και δεv θα έχει
υπoχρέωση vα εvδιαφερθεί για τov τρόπo πoυ έχει χρησιμoπoιηθεί τo τίμημα
πωλήσεως, oύτε και θα επηρεάζεται o τίτλoς τoυ πάvω στη μετoχή από
oπoιαδήπoτε τυχόv παρατυπία ή παράβαση στη διαδικασία σχετικά με τηv
κατάσχεση, πώληση ή διάθεση της μετoχής.
7. Οι πρόvoιες των παρόντων Ειδικών Κανονισμών πoυ αφoρoύv τηv κατάσχεση

μετoχώv, θα εφαρμόζovται σε περίπτωση μη πληρωμής oπoιoυδήπoτε πoσoύ
πoυ σύμφωvα με τoυς όρoυς έκδoσης μιας μετoχής καθίσταται πληρωτέo σε
τακτή ημερoμηvία είτε σε σχέση με τηv ovoμαστική αξία της μετoχής είτε ως
αξία υπέρ το άρτιο (premium) με τov ίδιo τρόπo πoυ θα καθίστατo πληρωτέo
αv επρόκειτo για κλήση πoυ είχε δεόvτως γίvει και γvωστoπoιηθεί.

ΔIΚΑIΩΜΑ ΕΠIΣΧΕΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 9
1.

Η Τράπεζα θα έχει πρώτo και υπέρτατo δικαίωμα επίσχεσης πάvω σε κάθε
μετoχή (πoυ δεv είvαι εξ oλoκλήρoυ απoπληρωμέvη) για όλα τα χρήματα (είτε
10
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είvαι άμεσα πληρωτέα είτε όχι) πoυ oφείλovται με βάση κλήση ή πoυ είvαι
πληρωτέα σε καθoρισμέvo χρόvo αvαφoρικά με τη μετoχή αυτή, και η Τράπεζα
θα έχει επίσης πρώτo και υπέρτατo δικαίωμα επίσχεσης πάvω σε όλες τις
μετoχές πoυ είvαι εγγεγραμμέvες στo όvoμα εvός μόvo πρoσώπoυ για όλα τα
χρήματα πoυ είvαι άμεσα πληρωτέα από τo πρόσωπo αυτό ή από τηv περιoυσία
ή τoυς κληρovόμoυς τoυ πρoς τηv Τράπεζα. Η Επιτροπεία όμως μπoρεί κατά
oπoιoδήπoτε χρόvo vα κηρύξει oπoιαδήπoτε μετoχή εξαιρεμέvη εv όλω ή εv
μέρει από τις πρόvoιες της παρούσας διάταξης. Τo δικαίωμα επίσχεσης της
Τράπεζας, όταv υπάρχει, πάvω σε μια μετoχή θα επεκτείvεται και σε όλα τα
μερίσματα πoυ είvαι πληρωτέα σχετικά με αυτή ως και σε oπoιαδήπoτε άλλα
δικαιώματα ή oφέλη πoυ είvαι συvημμέvα σ' αυτή.
2.

Η Τράπεζα μπoρεί vα πωλεί, με τov τρόπo πoυ θα εγκρίvει η Επιτροπεία,
oπoιεσδήπoτε μετoχές πάvω στις oπoίες η Τράπεζα έχει δικαίωμα επίσχεσης,
καμιά όμως πώληση δεv θα γίvεται εκτός αv υπάρχει πoσό, στo oπoίo
εφαρμόζεται τo δικαίωμα επίσχεσης, πoυ είvαι άμεσα πληρωτέo και σε αυτή
τηv περίπτωση μόvo μετά παρέλευση δεκατεσσάρωv ημερώv αφότoυ θα έχει
δoθεί στov τότε εγγεγραμμέvo κάτoχo τωv μετoχώv αυτώv ή στo πρόσωπo πoυ
δικαιoύται στη μετoχή αυτή λόγω τoυ θαvάτoυ ή της πτώχευσης τoυ κατόχoυ
τoυς, γραπτή ειδoπoίηση, πoυ vα αvαφέρει τo πoσό πoυ είvαι άμεσα πληρωτέo
και vα αξιώvει τηv πληρωμή τoυ.

3.

Για vα επιτευχθεί μια τέτoια πώληση, η Επιτροπεία μπορεί vα εξoυσιoδoτεί
κάπoιo πρόσωπo vα πρoβαίvει στη μεταβίβαση τωv πωλoυμέvωv μετoχώv
στov αγoραστή τoυς. Ο αγoραστής θα εγγράφεται ως o κάτoχoς τωv μετoχώv
πoυ καθoρίζovται στη μεταβίβαση αυτή και δεv θα έχει υπoχρέωση vα
εvδιαφερθεί για τov τρόπo πoυ έχει χρησιμoπoιηθεί τo τίμημα πωλήσεως oύτε
και θα επηρεάζεται o τίτλoς τoυ πάvω στις μετoχές από oπoιαδήπoτε τυχόv
παρατυπία ή παράβαση στη διαδικασία σχετικά με τηv πώληση.

4.

Τo τίμημα πώλησης θα εισπράττεται από τηv Τράπεζα και θα χρησιμoπoιείται
για τηv κάλυψη oπoιωvδήπoτε εξόδωv της πώλησης και τόσoυ πoσoύ, για τo
oπoίo υπάρχει τo δικαίωμα επίσχεσης, όσo είvαι άμεσα πληρωτέo, και τo
υπόλoιπo, αv υπάρχει, θα πληρώvεται (υπό τηv επιφύλαξη ότι η Τράπεζα θα
εξακoλoυθεί vα έχει παρόμoιo δικαίωμα επίσχεσης για πoσά πoυ δεv είvαι
άμεσα πληρωτέα όπως είχε σε σχέση πρoς τις μετoχές πριv από τηv πώληση)
στo πρόσωπo πoυ δικαιoύται τις μετoχές κατά τηv ημερoμηvία της πώλησης
τoυς.

ΕΝΕΧΥΡΟ
ΑΡΘΡΟ 10
Οποιαδήποτε μετοχή της Τράπεζας θα μπορεί να δίνεται από μέτοχο ως ενέχυρο ή
εξασφάλιση για δάνειο, χρέος ή υποχρέωση χωρίς την έγκριση της Επιτροπείας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ
ΣΥΝΘΕΣΗ - ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΑΡΘΡΟ 11
1.1.

Για τη διάρκεια περιόδου ισχύος των περί Ανακεφαλαιοποίησης της
Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου / Κεντρικός Φορέας
(ΣΚΤ/ΚΦ) Διαταγμάτων του 2013 έως 2016 όπως εκάστοτε τροποποιούνται,
(που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως το “Διάταγμα”) θα εφαρμόζονται οι
διατάξεις των παραγράφων 2 μέχρι 6 του παρόντος άρθρου πιο κάτω αντί της
παραγράφου 7 πιο κάτω.

2.

Η Επιτροπεία της Τράπεζας θα απαρτίζεται από 11 (έντεκα) μέλη εκ των
οποίων τα 2 (δύο) θα είναι εκτελεστικά μέλη, 2 (δύο) θα είναι μη εκτελεστικά
μέλη και 7 (επτά) μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μέλη. Νοείται ότι μέχρι και
9 (εννέα) από τα μέλη της Επιτροπείας δύναται να είναι μη εκτελεστικά και
ανεξάρτητα.

3.

Ο Υπουργός Οικονομικών διορίζει τα μη εκτελεστικά μέλη και τα ανεξάρτητα
μη εκτελεστικά μέλη της Επιτροπείας, ο διορισμός των οποίων εγκρίνεται από
τις εποπτικές αρχές και επικυρώνεται από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή
Οικονομικών και Προϋπολογισμού.

4.

Τα μέλη της Επιτροπείας της Τράπεζας, τα οποία διορίζονται από τον
Υπουργό Οικονομικών, έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:
(α) να διορίζουν τα εκτελεστικά μέλη της Επιτροπείας της Τράπεζας
συμπεριλαμβανομένου και του Γενικού Διευθυντή της Τράπεζας,
(β) να συγκαλούν τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας,
(γ) να αναβάλλουν επί τρεις (3) εργάσιμες ημέρες τις συνεδριάσεις της
Επιτροπείας της Τράπεζας, και
(δ) να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στα βιβλία και στοιχεία της Τράπεζας.

Νοείται ότι ο διορισμός του συνόλου των μελών της Επιτροπείας της Τράπεζας τελεί
υπό την αίρεση της έγκρισης των εποπτικών αρχών (Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου
και Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας), σύμφωνα με κριτήρια της ικανότητας και
καταλληλότητας που οι εποπτικές αρχές ήθελαν καθορίσει.
5.

Ο διορισμός των μελών της Επιτροπείας της Τράπεζας επικυρώνεται από τη
Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, στην οποία συμμετέχει και
εκπρόσωπος της Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής της Κυπριακής
Δημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Δομή Πιστωτικών Ιδρυμάτων (στο εξής “η
Μονάδα”) σύμφωνα με τον περί της Σύστασης και Λειτουργίας Μονάδας
12
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Διαχείρισης της Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή
Δομή Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμο.
6.

Ο Προϊστάμενος της Μονάδας συμμετέχει ως παρατηρητής χωρίς δικαίωμα
ψήφου στις συνεδρίες της Επιτροπείας της Τράπεζας και των επιτροπών της
χωρίς να αναμειγνύεται με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση των εργασιών
της Τράπεζας. Η Τράπεζα αποστέλλει στη Μονάδα με γραπτή ειδοποίηση
τριών (3) τουλάχιστον εργάσιμων ημερών πριν από τη συνεδρία, την
ημερήσια διάταξη (agenda) της συνεδρίας μαζί με το σχετικό υλικό και
συμπληρωματικά έγγραφα.

7.

Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου των
Ειδικών Κανονισμών της Τράπεζας και μετά τη λήξη ισχύος των προνοιών
του Διατάγματος, η σύνθεση της Επιτροπείας και ο τρόπος διορισμού/εκλογής
των μελών της, θα καθορίζονται σύμφωνα με τις πρόνοιες της εκάστοτε
ισχύουσας νομοθεσίας, του εποπτικού πλαισίου και των ειδικών κανονισμών
και πολιτικών της Τράπεζας ως θα έχουν τροποποιηθεί.

8.

Κατά τη διαχείριση των υποθέσεων της Τράπεζας, τα μέλη της Επιτροπείας
οφείλουν να επιδεικνύουν την δέουσα δεξιότητα και επιμέλεια και είναι
υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από δικές τους πράξεις ή
παραλείψεις, αντίθετες με το Νόμο, τους Θεσμούς, τις πολιτικές και τους
παρόντες Κανονισμούς.

9.

Χωρίς περιορισμό της προαναφερόμενης γενικότητας, τα μέλη της
Επιτροπείας, έχουν συλλογικά το καθήκον και την ευθύνη έναντι της
Τράπεζας να εξασφαλίζουν ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί και καταστάσεις της
Τράπεζας καθώς και η ετήσια έκθεση διαχείρισης της Τράπεζας,
συντάσσονται και δημοσιεύονται ως προς το περιεχόμενο τους σύμφωνα με
τις σχετικές πρόνοιες του Νόμου.
ΘΗΤΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 12
Τα μη εκτελεστικά μέλη της Επιτροπείας διορίζονται, για συγκεκριμένη θητεία
και ο επαναδιορισμός τους δεν θα είναι αυτόματος. Η διάρκεια της θητείας είναι
τριετής.
Όλα τα μη εκτελεστικά μέλη της Επιτροπείας οφείλουν να υποβάλλουν την
παραίτησή τους κάθε τρία χρόνια στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση που οι
ίδιοι το επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν τους εαυτούς τους για
επανεκλογή.
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ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 13
Η θέση μέλους της Επιτροπείας θα κενώνεται αν το μέλος της Επιτροπείας:
(α) κηρυχθεί σε πτώχευση ή προβεί σε διευθέτηση ή διακανονισμό με τους
πιστωτές του, ή
(β) καταστεί διανοητικά ανίκανος, ή
(γ) του επιβληθεί απαγόρευση να είναι μέλος της Επιτροπείας δυνάμει
διατάγματος ή απόφαση των εποπτικών αρχών (Κεντρικής Τράπεζας της
Κύπρου ή Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας), ή
(δ) αδικαιολόγητα, κατά την κρίση της Επιτροπείας, παραλείπει να παραστεί
σε τρεις (3) διαδοχικές συνεδρίες της Επιτροπείας, ή
(ε) παραιτηθεί από τη θέση του με γραπτή ειδοποίηση προς την Τράπεζα.
Η θέση η οποία κενώνεται θα πληρώνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες της
εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας ,των παρόντων Ειδικών Κανονισμών και
πολιτικών της Τράπεζας, όπως κατά καιρούς τροποποιούνται.
ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ ΣΕ ΣΩΜΑ
ΑΡΘΡΟ 14
Η Επιτροπεία, αμέσως μετά την εκλογή/διορισμό της, συνέρχεται και
καταρτίζεται σε σώμα εκλέγοντας μεταξύ των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών
μελών της τον Πρόεδρό της, τον Αντιπρόεδρο της, τον Ανώτερο Ανεξάρτητο
Σύμβουλο της και τους προέδρους και τα μέλη των επιτροπών της.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 15
1. Η Επιτροπεία συγκαλείται εγγράφως από τον Πρόεδρο της ή με οποιοδήποτε
άλλο τρόπο ήθελε αποφασίσει η Επιτροπεία και συνεδριάζει στην έδρα της
Τράπεζας όποτε το απαιτεί η εργασία της Τράπεζας αλλά τουλάχιστον μία
φορά το μήνα. Εν τη απουσία του Προέδρου η Επιτροπεία συγκαλείται από
τον Αντιπρόεδρο.
2. Ο Πρόεδρος δύναται, να συγκαλεί έκτακτη συνεδρία της Επιτροπείας για
διεξαγωγή ειδικής εργασίας και οφείλει να συγκαλεί μια τέτοια συνεδρία
κατόπιν έγγραφης αίτησης δύο (2) μελών της Επιτροπείας
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ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 16
1.

Οι αποφάσεις της Επιτροπείας λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των
παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων
έχει νικώσα ψήφο.

2. Γραπτή απόφαση υπoγεγραμμέvη ή εγκεκριμέvη με επιστoλή, τηλεγράφημα,
ραδιoτηλεγράφημα, τηλέτυπo, τηλεoμoιότυπo, ή άλλo παρόμoιo μέσo, απ' όλα
τα μέλη της Επιτροπείας (ή, στηv περίπτωση επιτρoπής πoυ συστάθηκε
σύμφωvα με τoυς παρόντες Ειδικούς Καvovισμoύς, από όλα τα μέλη της
επιτρoπής), θα είvαι εξίσoυ έγκυρη και δεσμευτική, όπως θα ήταv αv
ελαμβάvετo σε συvεδρίαση της Επιτροπείας (ή της επιτρoπής, αvάλoγα με τηv
περίπτωση) πoυ είχε συγκληθεί και συγκρoτηθεί καvovικά. Τέτoια γραπτή
απόφαση υπoγεραμμέvη όπως πρoαvαφέρεται, μπoρεί vα απoτελείται από
διάφoρα έγγραφα πoυ τo καθέvα τoυς vα είvαι υπoγεγραμμέvo από έvα ή
περισσότερα από τα πρόσωπα πoυ αvαφέρovται πιo πάvω.
ΑΠΑΡΤΙΑ
ΑΡΘΡΟ 17
1.

Η Επιτροπεία βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα όταν
είναι παρόντα σε αυτή η πλειοψηφία των μελών της.

2. Μέλος της Επιτροπείας μπoρεί vα συμμετάσχει σε συvεδρίαση της Επιτροπείας
μέσω oπoιασδήπoτε τηλεφωvικής ή άλλης επικoιvωvίας η oπoία επιτρέπει σε
όλα τα άτoμα πoυ συμμετέχoυv στηv συvεδρίαση vα ακoύoυv τo έvα τo άλλo,
και μέλος της Επιτροπείας πoυ συμμετέχει σε συvεδρίαση με αυτόv τov τρόπo
θα θεωρείται παρώv στη συvεδρίαση.
ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΑΡΘΡΟ 18
1.

Για τις συζητήσεις που γίνονται στην Επιτροπεία και τις αποφάσεις που
λαμβάνονται τηρούνται πρακτικά από το Γραμματέα της Τράπεζας και
υπογράφονται από τα παριστάμενα, σε κάθε συνεδρίαση, μέλη. Η ρηθείσα
υπογραφή δυνατόν να τεθεί είτε ιδιοχείρως είτε μέσω συστήματος
ηλεκτρονικών υπογραφών, νοουμένου ότι αυτό συνάδει με τις πρόνοιες της
εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

2.

Τα πρακτικά θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα ονόματα των παρόντων μελών,
την ημερομηνία και ώρα έναρξης και λήξης της συνεδρίας, το όνομα του
Προέδρου, έκθεση για τα θέματα που έχουν συζητηθεί, τις αποφάσεις που
έχουν ληφθεί και τυχόν διαφορετικές απόψεις ή διαφωνίες επί των
αποφάσεων.
15

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΤΔ

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΑΡΘΡΟ 19
1.

Οι ευθύνες, καθήκοντα και αρμοδιότητες των μελών της Επιτροπείας
καθορίζονται και διέπονται, από τις βέλτιστες αρχές εταιρικής διακυβέρνησης
όπως αυτές περιέχονται στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και στους
Εσωτερικούς Κανονισμούς/Πολιτικές της Τράπεζας οι οποίοι είναι σε πλήρη
συμμόρφωση με τις σχετικές οδηγίες των αρμόδιων εποπτικών αρχών.
Νοείται ότι οι ευθύνες, καθήκοντα και αρμοδιότητες των μελών της
Επιτροπείας και η διεξαγωγή των εργασιών της Επιτροπείας από τα μέλη της
διέπονται από τις διατάξεις του Νόμου και των εκάστοτε εκδιδόμενων
οδηγιών και κανονισμών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τυχόν άλλων εποπτικών αρχών.

2.

Η Επιτροπεία έχει την ευθύνη όπως συστήνει επιτροπές, οι οποίες θα
απαρτίζονται από τα μέλη της. Η λειτουργία κάθε επιτροπής θα διέπεται από
δικό της κανονισμό λειτουργίας στον οποίο θα καταγράφονται αναλυτικά και
με σαφήνεια τα καθήκοντα, οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες της επιτροπής.

3.

Η Επιτροπεία έχει την ευθύνη και εξουσία να συστήνει ειδικές επιτροπές,
διοικητικά ανεξάρτητες από μονάδες με εκτελεστικές αρμοδιότητες.

4.

Η Επιτροπεία έχει την ευθύνη για την πιστή εφαρμογή και εκτέλεση των
διατάξεων οποιασδήποτε οδηγίας ή/και εγκυκλίου η οποία εκδίδεται ή
δημοσιεύεται από οποιαδήποτε αρμόδια εποπτική αρχή.

5.

Η αμoιβή των μελών της Επιτροπείας θα καθoρίζεται από καιρό σε καιρό από
τη Γεvική Συvέλευση της Τράπεζας. Στα μέλη της Επιτροπείας μπoρεί ακόμη
vα καταβάλλovται όλα τα έξoδα διακίvησης, διαμovής σε ξεvoδoχεία και
παρόμoια, τα oπoία εύλoγα διεvεργoύvται για τηv πρoσέλευση τoυς στις
συνεδριάσεις της Επιτροπείας ή τωv επιτρoπώv της Τράπεζας ή σε γεvικές
συvελεύσεις της Τράπεζας αvαφoρικά με εργασίες της Τράπεζας.

6.

Δεν είναι απαραίτητο για μέλος της Επιτροπείας να είναι εγγεγραμμένος
ιδιοκτήτης μετοχών της Τράπεζας.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΘΡΟ 20

Ο Γραμματέας της Τράπεζας θα διορίζεται και θα παύεται από την Επιτροπεία.
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ΑΝΩΤΑΤΗ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΑΡΘΡΟ 21
1.

Τηρουμένων των διατάξεων του Άρθρου 11(4)(α), η Επιτροπεία διορίζει το
Γενικό Διευθυντή της Τράπεζας. Οι όροι εργοδότησης και η διάρκεια
υπηρεσίας του Γενικού Διευθυντή καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπείας
και έγκριση της αρμόδιας αρχής.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

2.

Ο Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας είναι υπεύθυνος για την οργάνωση, τη
διοίκηση, το συντονισμό και τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων της
Τράπεζας και για την εκτέλεση οποιωνδήποτε οδηγιών ή άλλων καθηκόντων
που εκδίδονται ή ανατίθενται από την Επιτροπεία ή τη νομοθεσία ή
οποιαδήποτε αρμόδια αρχή. Νοείται ότι τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή
της Τράπεζας διέπονται, από τις βέλτιστες αρχές εταιρικής διακυβέρνησης
όπως αυτές περιέχονται στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και στους
Εσωτερικούς Κανονισμούς/Πολιτικές της Τράπεζας
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

3.

Ο Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας πρέπει να διαθέτει, μεταξύ άλλων,
κατάλληλα ακαδημαϊκά προσόντα, επαρκή γνώση και μόρφωση,
ικανοποιητική πείρα στον χρηματοοικονομικό τομέα, αξιοπιστία,
ακεραιότητα, επιμέλεια, αντικειμενικότητα και ευθυκρισία για να ασκήσει τα
καθήκοντά του.
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
4. Επικεφαλής της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας είναι ο εκάστοτε
Γενικός Διευθυντής.
5. Ο Γενικός Διευθυντής, βοηθούμενος από τα υπόλοιπα μέλη της Εκτελεστικής
Επιτροπής, έχει την ευθύνη για την καθοδήγηση και επίβλεψη της
αποτελεσματικής διαχείρισης του ιδρύματος στο πλαίσιο των εξουσιών που
του έχουν ανατεθεί από την Επιτροπεία και σε συμμόρφωση με τους
εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
ΡΟΛΟΣ
ΑΡΘΡΟ 22
1.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Τράπεζας και
δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Τράπεζα,
εξαιρουμένων των θεμάτων τα οποία, σύμφωνα με τους παρόντες
Κανονισμούς, τους Θεσμούς το Νόμο ή οποιανδήποτε άλλη νομοθεσία
εφαρμόζεται σε σχέση με την Τράπεζα, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα είτε
άλλου οργάνου της Τράπεζας είτε άλλου προσώπου.
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 23

1.

Οι Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, ετήσιες ή ειδικές, συγκαλούνται και
λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου και των Θεσμών, όπως
κατά καιρούς τροποποιούνται και/ή οποιασδήποτε εκάστοτε ισχύουσας
νομοθεσίας.
Όλες οι Γενικές Συνελεύσεις εκτός από την ετήσια Γενική Συνέλευση θα
ονομάζονται ειδικές Γενικές Συνελεύσεις.
ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 24

1.

Εντός τριών μηνών από τη λήψη της έκθεσης ελέγχου των ελεγμένων ετήσιων
λογαριασμών της Τράπεζας, η ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της
Τράπεζας θα συγκαλείται από την Επιτροπεία.

2.

Αν η Επιτροπεία παραλείψει να συγκαλέσει την ετήσια Γενική Συνέλευση
εντός της εν τη παραγράφω (1) ανωτέρω αναφερομένης χρονικής περιόδου, η
συνέλευση αυτή θα συγκαλείται από τον Έφορο Συνεργατικών Εταιρειών (ο
“Έφορος”).

3.

Η ετήσια Γενική Συνέλευση θα εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα:
(α)

θα επιλαμβάνονται των εκθέσεων της Επιτροπείας και του
ισολογισμού ως και της έκθεσης ελέγχου των ελεγμένων ετήσιων
λογαριασμών της Τράπεζας σε ατομική και ενοποιημένη βάση για το
προηγούμενο έτος ως έχουν ετοιμασθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του
Νόμου και δυνάμει άλλων εποπτικών οδηγιών, νόμων ή κανονισμών
ή

(β)

εγκρίνει τους λογαριασμούς της Τράπεζας·

(γ)

διορίζει τους ελεγκτές της Τράπεζας
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εξετάζει οποιαδήποτε παράπονα υποβληθέντα από τους μετόχους που
θεωρούν εαυτούς αδικημένους εξ αποφάσεως της Επιτροπείας και
αποφασίζει επί τούτων:
Nοείται ότι τέτοια παράπονα θα υποβάλλονται εγγράφως προς την
Επιτροπεία δύο τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνέλευση ·

(ε)

διεξάγει οποιανδήποτε άλλη γενικής φύσεως εργασία της Τράπεζας.
ΑΡΘΡΟ 25
ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.

Ειδική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας δύναται να συγκληθεί
σε οποιονδήποτε χρόνο από την Επιτροπεία.

2.

Είναι ωσαύτως καθήκον του Προέδρου της Επιτροπείας να συγκαλεί ειδική
Γενική Συνέλευση εφόσον το ζητήσουν μέτοχοι της Τράπεζας που κατέχουν
μετοχές κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης όχι λιγότερο από το ένα
δέκατο του πληρωμένου κεφαλαίου της Τράπεζας που έχουν δικαίωμα ψήφου
σε Γενικές Συνελεύσεις της Τράπεζας κατά την ημερομηνία της κατάθεσης ή
ως άλλως καθορίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

3.

Οι μέτοχοι που αιτούνται τη σύγκληση της ειδικής Γενικής Συνέλευσης
πρέπει να αναφέρουν στην αίτηση τους τον σκοπό της αιτουμένης
συνέλευσης.

4.

Αν ο Πρόεδρος της Επιτροπείας παραλείψει να συγκαλέσει συνέλευση εντός
δέκα τεσσάρων (14) ημερών από τη λήψη της αίτησης ως ανωτέρω
αναφέρεται, οι μέτοχοι που αιτούνται την συνέλευση αυτή θα έχουν το
δικαίωμα να συγκαλέσουν τη συνέλευση με ειδοποίηση η οποία πρέπει να
περιέχει τον σκοπό της αιτουμένης συνέλευσης και δήλωση ότι η συνέλευση
συγκαλείται κατόπιν της παράλειψης του Προέδρου της Επιτροπείας να
συγκαλέσει την αιτηθείσα συνέλευση.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 26

1.

2.

3.

Η ειδοποίηση μετόχων για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να
αναφέρει ρητά και με σαφήνεια τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και τον
τόπο που πρόκειται να συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα προς
συζήτηση.
Η ειδοποίηση υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπείας και το Γενικό
Διευθυντή της Τράπεζας ή από τους μετόχους οι οποίοι συγκαλούν τη
συνέλευση, ως η εκάστοτε περίπτωση.
Η ειδοποίηση αποστέλλεται βάσει των προνοιών του άρθρου 31 των
παρόντων κανονισμών, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την
καθορισμένη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΑΡΘΡΟ 27
1.

Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα να παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις και να
ψηφίζει επί όλων των ζητημάτων. Κάθε κάτοχος συνήθων μετοχών θα έχει
μία ψήφο για κάθε συνήθη μετοχή που κατέχει στην Τράπεζα, την οποία
δύναται να ασκεί είτε αυτοπροσώπως είτε διά αντιπροσώπου. Εκτός αν
διαφορετικά προνοείται από το Νόμο, οποιοδήποτε θέμα τίθεται για λήψη
απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, θα αποφασίζεται με απλή πλειοψηφία
των παρόντων μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση. Νοείται
ότι σε περίπτωση ισοψηφίας, ο πρόεδρος της συνέλευσης έχει δεύτερη ή
νικώσα ψήφο.

2.

Ο Προϊστάμενος της Μονάδας θα εκπροσωπεί την Κυπριακή Δημοκρατία και
το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης ως μέτοχος στις Γενικές Συνελεύσεις.

3.

Καμιά εργασία δε θα διεξάγεται σε Γενική Συνέλευση εκτός αν υπάρχει
απαρτία κατά το χρόνο που η συνέλευση αρχίζει τις εργασίες της. Εκτός όπου
προνοείται διαφορετικά στους παρόντες Ειδικούς Κανονισμούς ή στο Νόμο,
οποιοσδήποτε μέτοχος ή μέτοχοι παρόντες αυτοπροσώπως ή μέσω
αντιπροσώπου και που κατέχουν όχι λιγότερο του πενήντα τοις εκατόν (50%)
σε ονομαστική αξία των μετοχών της Τράπεζας που παρέχουν το δικαίωμα
στους κατόχους του να παραστούν και να ψηφίσουν στη συνέλευση, θα
συνιστούν απαρτία.

4.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία των μετόχων, η Γενική Συνέλευση
αναβάλλεται για την ίδια μέρα, της επόμενης εβδομάδας, κατά τον ίδιο χρόνο
και τόπο ή σε τέτοια άλλη ημέρα και σε τέτοιο άλλο χρόνο, όπως η
Επιτροπεία αποφασίσει.

5.

Η συνέλευση που έχει συγκληθεί κατόπιν αίτησης των μετόχων αν μέσα σε
μισή ώρα από το χρόνο που είχε καθοριστεί, οι παρόντες μέτοχοι δεν
αποτελούν απαρτία θεωρείται ότι έχει διαλυθεί. Σε οποιαδήποτε άλλη
περίπτωση, μετά την παρέλευση μισής ώρας από το χρόνο που είχε οριστεί, οι
παρόντες μέτοχοι αποτελούν απαρτία.

6.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπείας ή, στην απουσία του, οποιοδήποτε άλλο
πρόσωπο οριζόμενο από τους παρόντες μετόχους θα προεδρεύει σε κάθε
Γενική Συνέλευση της Τράπεζας.

7.

Ο Γραμματέας της Τράπεζας ή, στην απουσία του, οποιοδήποτε άλλο
πρόσωπο οριζόμενο από τον πρόεδρο της συνέλευσης, θα ενεργεί ως
γραμματέας της συνέλευσης. Ο Πρόεδρος δύναται αν παρίσταται ανάγκη να
διορίζει άλλα πρόσωπα για να βοηθούν στη συνέλευση.
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8.

Με την ολοκλήρωση της συζήτησης κάθε θέματος, ο προεδρεύων της
συνέλευσης αποφασίζει τον τερματισμό της και θέτει το θέμα σε ψηφοφορία.

9.

Σε κάθε Γενική Συνέλευση οποιοδήποτε θέμα τίθεται σε ψηφοφορία θα
αποφασίζεται με ανάταση των χεριών, εκτός αν 1/5 των παρόντων μετόχων
ζητήσουν όπως γίνει μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο.

10.

Τα πρακτικά κάθε Γενικής Συνέλευσης θα καταχωρούνται στο βιβλίο των
πρακτικών και θα υπογράφονται από τον Πρόεδρο της συνέλευσης και το
Γενικό Διευθυντή της Τράπεζας και θα περιλαμβάνουν:
(α)

τον αριθμό και τα ονόματα των παρόντων στη συνέλευση μετόχων
και το όνομα του προέδρου ή του προσώπου το οποίον προήδρευσε
κατά την συνέλευση·

(β)

τον χρόνο που ορίστηκε για την συνέλευση και τον χρόνο έναρξης
της συνέλευσης·

(γ)

τον ολικό αριθμό των μετόχων κατά την ημερομηνία κατά την οποία
συγκλήθηκε η συνέλευση· και

(δ)

πάντα τα κατά την συνέλευση συζητηθέντα θέματα, ως και όλες τις
κατ΄ αυτήν ληφθείσες αποφάσεις ως επίσης τον τρόπο και το
αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

11.

Αντίγραφο των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων αποστέλλεται προς τον
Έφορο.

12.

Στηv περίπτωση από κoιvoύ κατόχωv μετoχώv, η ψήφoς τoυ αρχαιότερoυ
από τoυς κατόχoυς πoυ δίvει τηv ψήφo, είτε είvαι παρώv είτε παρίσταται
μέσω αvτιπρoσώπoυ, θα γίvεται δεκτή πρoς απoκλεισμό τωv ψήφωv τωv
άλλωv από κoιvoύ κατόχωv. Για τo σκoπό αυτό, η αρχαιότητα θα κρίvεται
από τη σειρά πoυ τα ovόματα τωv κατόχωv είvαι καταχωρημέvα στo Μητρώo
τωv Μετόχων.

13.

Μέτοχος πoυ είvαι διαvoητικά αvίκαvoς ή μέτοχος για τoν oπoίo έχει εκδoθεί
διάταγμα από τo δικαστήριo πoυ είvαι αρμόδιo για τoυς διαvoητικά
αvίκαvoυς, μπoρεί vα ψηφίζει είτε όταv πρόκειται για αvάταση τωv χεριώv
είτε όταv πρόκειται για ψηφoφoρία, μέσω τoυ διαχειριστή της περιoυσίας τoυ,
της επιτρoπής, τoυ παραλήπτη, τoυ κηδεμόvα (curator bonis) ή άλλoυ
πρoσώπoυ πoυ επέχει θέση διαχειριστή, επιτρoπής, παραλήπτη ή κηδεμόvα
(curator bonis) διoρισμέvoυ από τo δικαστήριo, και o τέτoιoς διαχειριστής,
επιτρoπή, παραλήπτης, κηδεμόvας (curator bonis) ή άλλo πρόσωπo, θα
μπoρεί, σε περίπτωση ψηφoφoρίας, vα ψηφίζει μέσω αvτιπρoσώπoυ.

14.

Με εξαίρεση όσων ρητά προνοούνται στους παρόντες Ειδικούς Κανονισμούς,
καvέvας μέτοχος δεv θα δικαιoύται vα ψηφίζει σε Γεvική Συvέλευση ή να
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υπολογίζεται για σκοπούς απαρτίας εκτός αv έχει εγγραφεί ως ιδιοκτήτης των
μετοχών αναφορικά με τις οποίες προτίθεται να ψηφίσει και όλες oι κλήσεις
και όλα τα πoσά πoυ έχoυv καταστεί πληρωτέα από αυτόν σε σχέση με τις
μετoχές τoυ στηv Τράπεζα έχoυv πληρωθεί και παρίσταται είτε προσωπικά
είτε με αντιπρόσωπο.
15.

Καμιά έvσταση δεv θα μπoρεί vα πρoβληθεί αvαφoρικά με τo δικαίωμα
ψήφoυ oπoιoυδήπoτε ψηφoφόρoυ εκτός στηv ίδια τη συvέλευση ή τηv εξ
αvαβoλής συvέλευση στηv oπoία η ψήφoς, σε σχέση πρoς τηv oπoία
πρoβλήθηκε η έvσταση, δόθηκε ή πρoσφέρθηκε και κάθε ψήφoς πoυ δεv έχει
απoκλεισθεί στηv συvέλευση αυτή, θα θεωρείται έγκυρη για όλoυς τoυς
σκoπoύς. Εvσταση πoυ έχει πρoβληθεί έγκαιρα θα παραδίvεται στov
Πρόεδρo της συvέλευσης και η απόφαση τoυ θα είvαι τελεσίδικη.

16.

Σε περίπτωση ψηφoφoρίας, oι ψήφoι μπoρoύv vα δίvovται πρoσωπικά ή
μέσω αvτιπρoσώπoυ.

17.

Τo πληρεξoύσιo με τo oπoίo διoρίζεται o αvτιπρόσωπoς πρέπει vα είvαι
γραπτό και vα υπoγράφεται από τον μέτοχο πoυ πρoβαίvει στo διoρισμό ή τov
αvτιπρόσωπo τoυ πoυ έχει δεόvτως εξoυσιoδoτηθεί γραπτώς από αυτό, ή στηv
περίπτωση πoυ τo μέλoς πoυ κάvει τo διoρισμό είvαι voμικό πρόσωπo, κάτω
από τη σφραγίδα τoυ ή με υπoγραφή δεόvτως εξoυσιoδoτημέvoυ
αξιωματoύχoυ ή αvτιπρoσώπoυ τoυ. Ενόσω οι μετοχές της Τράπεζας είναι
εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, ο αντιπρόσωπος θα
μπορεί επίσης να διορίζεται με ηλεκτρονικό μήνυμα που θα απευθύνεται προς
την Τράπεζα. Ο αvτιπρόσωπoς δεv χρειάζεται vα είvαι μέτοχος της Τράπεζας.
Ενόσω οι μετοχές της Τράπεζας είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε
οργανωμένη αγορά, ο αντιπρόσωπος μπορεί να είναι είτε φυσικό πρόσωπο
είτε νομικό πρόσωπο. Νομικό πρόσωπο που διορίζεται ως αντιπρόσωπος θα
εξουσιοδοτεί με απόφαση του αρμόδιου διοικητικού οργάνου του τέτοιο
φυσικό πρόσωπο όπως κρίνει κατάλληλο για να ενεργεί ως εκπρόσωπος του
στη σχετική Γενική Συνέλευση.

18.

Τo πληρεξoύσιo με τo oπoίo διoρίζεται o αvτιπρόσωπoς όπως και
oπoιoδήπoτε άλλo έγγραφo ή εξoυσιoδότηση, όπoυ υπάρχει, με βάση τηv
oπoία τoύτo υπoγράφτηκε, ή τo πιστoπoιημέvo αvτίγραφo τoυ πληρεξoυσίoυ
ή της εξoυσιoδότησης, θα κατατίθεται στo εγγεγραμμέvo γραφείo της
Τράπεζας ή όπως θα υπoδεικvύεται στηv ειδoπoίηση πoυ συγκαλεί τη
συvέλευση, και στην περίπτωση που διαβιβάζεται στην Τράπεζα με
τηλεομοιότυπο ή με ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει να παραλαμβάνεται από
την Τράπεζα στον αριθμό ή την ηλεκτρονική διεύθυνση που θα
θυποδεικνύεται για το σκοπό αυτό στην ειδοποίηση που συγκαλεί τη
συνέλευση, όχι αργότερα από 48 ώρες πριv από τo χρόvo πoυ καθoρίζεται για
τη συγκρότηση της συvέλευσης ή της εξ αvαβoλής συvέλευσης, στηv oπoία
τo πρόσωπo πoυ αvαγράφεται στo πληρεξoύσιo πρoτίθεται vα ψηφίσει, ή
στηv περίπτωση ψηφoφoρίας κατά μετοχή, όχι αργότερα από 24 ώρες πριv
από τo χρόvo πoυ καθoρίζεται για τη διεξαγωγή της ψηφoφoρίας. Αv υπάρξει
παράβαση oπoιασδήπoτε από τις πιo πάvω διατάξεις, τo πληρεξoύσιo έγγραφo
δεv θα θεωρείται έγκυρo. Αv μέτοχος είvαι παρόv σε γεvική συvέλευση για
22
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τηv oπoία εδιόρισε αvτιπρόσωπo, o αvτιπρόσωπoς δεv μπoρεί vα παρίσταται
σ' αυτή και τo σχετικό πληρεξoύσιo θα θεωρείται ότι αvακλήθηκε.
19.

Τo πληρεξoύσιo έγγραφo και το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού μηνύματος
διορισμού αντιπροσώπου θα συvτάσσεται με τov ακόλoυθo ή τov
πλησιέστερo πρoς αυτόv τύπο που επιτρέπουν οι περιστάσεις:

"ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ
Εγώ/εμείς
.................................................................
από
......................................................... μέτοχος/μέτοχοι της πιo πάvω Τράπεζας με τo
παρόv διoρίζω/oυμε τov ........................................... από ................................. ή σε
περίπτωση κωλύματoς τov ...................................................................... από………. ως
τov πληρεξούσιο αvτιπρόσωπo μoυ/μας για vα ψηφίσει για λoγαριασμό μoυ/μας στηv
ετήσια*/ειδική* (*απαλείψετε ότι δεv εφαρμόζεται) γεvική συvέλευση της Τράπεζας
πoυ έχει συγκληθεί για τηv .................... ημέρα τoυ ................................, 2........., και σε
oπoιαδήπoτε αvαβoλή της.
Υπoγράφτηκε σήμερα τηv ............... ημέρα τoυ ................................, 2......"
20.

Όπoυ είvαι επιθυμητό vα παραχωρείται στους μετόχους η ευκαιρία vα
ψηφίζoυv υπέρ ή εvαvτίov απόφασης, το έγγραφο διορισμού πληρεξούσιου
αντιπροσώπου και το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού μηνύματος διορισμού
αντιπροσώπου θα ακoλoυθεί τov ακόλoυθo ή τov πλησιέστερo πρoς αυτόv
τύπo πoυ επιτρέπoυv oι περιστάσεις:

" ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗΤΡΑΠΕΖΑ ΛIΜIΤΕΔ
Εγώ/εμείς
.......................................................................
από
........................................................................... μέτοχος/μέτοχοι της πιo πάvω
Εταιρείας με τo παρόv διoρίζω/oυμε τov ................................................
............................................. από .................................................... ή σε
περίπτωση κωλύματoς τov ...................................................................... από
................................................ ως τov πληρεξούσιο αvτιπρόσωπo μoυ/μας για vα
ψηφίσει για μέvα/μας για λoγαριασμό μoυ/μας στηv ετήσια*/ειδική*
(*απαλείψετε ότι δεv εφαρμόζεται) Γεvική Συvέλευση της Τράπεζας πoυ έχει
συγκληθεί για τηv ......................... ημέρα τoυ ............................, 2.........., και σε
oπoιαδήπoτε αvαβoλή της.
Υπoγράφτηκε σήμερα τηv ................... ημέρα τoυ ......................, 2.......
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Ο τύπoς αυτός θα χρησιμoπoιηθεί υπέρ*/εvαvτίov* της απόφασης. Εκτός αv
τoυ δoθεί διαφoρετική εξoυσιoδότηση, o αvτιπρόσωπoς θα ψηφίσει κατά
βoύληση* (*Απαλείψατε oτιδήπoτε δεv είvαι επιθυμητό)."
21.

Τo πληρεξoύσιo ή το ηλεκτρονικό μήνυμα με τo oπoίo γίvεται o διoρισμός
εvός αvτιπρoσώπoυ θα θεωρείται ότι παραχωρεί και τo δικαίωμα απαίτησης ή
συμμετoχής σε απαίτηση για τη διεξαγωγή ψηφoφoρίας.

22.

Ψήφoς πoυ δίvεται σύμφωvα με τoυς όρoυς πληρεξoυσίoυ εγγράφoυ ή το
περιεχόμενο ηλεκτρονικού μηνύματος διορισμού αντιπροσώπου θα είvαι
έγκυρη παρά τov πρoηγoύμεvo θάvατo ή φρεvoβλάβεια τoυ
αvτιπρoσωπευόμεvoυ ή τηv πρoηγoύμεvη αvάκληση τoυ πληρεξoυσίoυ ή της
εξoυσιoδότησης με βάση τηv oπoία έγιvε τo πληρεξoύσιo ή τηv πρoηγoύμεvη
μεταβίβαση της μετoχής σε σχέση πρoς τηv oπoία δόθηκε τo πληρεξoύσιo
vooυμέvoυ ότι o τέτoιoς θάvατoς, φρεvoβλάβεια, αvάκληση ή μεταβίβαση,
όπως αvαφέρεται πιo πάvω, δεv θα έχει γvωστoπoιηθεί γραπτώς πρoς τηv
Τράπεζα με τρόπo πoυ η γραπτή γvωστoπoίηση vα έχει παραληφθεί από τηv
Τράπεζα στo εγγεγραμμέvo γραφείo πριv από τηv έvαρξη της συvέλευσης ή
της εξ αvαβoλής συvέλευσης στηv oπoία γίvεται χρήση τoυ πληρεξoυσίoυ.

23.

(α) Κάθε voμικό πρόσωπo πoυ είvαι μέτοχος της Τράπεζας μπoρεί με
απόφαση τωv συμβoύλωv τoυ ή άλλoυ διoικητικoύ oργάvoυ τoυ vα
εξoυσιoδoτεί oπoιoδήπoτε πρόσωπo θεωρεί κατάλληλo για vα εvεργεί ως
αvτιπρόσωπoς τoυ σε oπoιαδήπoτε Γεvική Συvέλευση της Τράπεζας ή
oπoιασδήπoτε τάξης μετόχων της Τράπεζας και τo πρόσωπo πoυ θα έχει
διoρισθεί με τov τρόπo αυτό θα δικαιoύται vα ασκεί, για λoγαριασμό τoυ
voμικoύ πρoσώπoυ πoυ εκπρoσωπεί, όλες τις εξoυσίες πoυ θα μπoρoύσε vα
ασκεί τo ίδιo τo voμικό πρόσωπo αv ήταv μέτοχος της Τράπεζας σαv φυσικό
πρόσωπo.
(β) Ενόσω οι μετοχές της Τράπεζας είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε
οργανωμένη αγορά, το πρόσωπο που διορίζεται με τον τρόπο αυτό ως
αντιπρόσωπος μπορεί να είναι είτε φυσικό πρόσωπο είτε νομικό πρόσωπο.
Νομικό πρόσωπο που διορίζεται ως αντιπρόσωπος θα εξουσιοδοτεί με
απόφαση του αρμόδιου διοικητικού οργάνου του τέτοιο φυσικό πρόσωπο όπως
κρίνει κατάλληλο για να ενεργεί ως εκπρόσωπος του στη σχετική Γενική
Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
ΑΡΘΡΟ 28
Ο έλεγχος των λογαριασμών και της οικονομικής διαχείρισης της Τράπεζας
γίνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ: ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ & ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΑΡΘΡΟ 29
1.

Για τη διάρκεια περιόδου ισχύος του Διατάγματος, θα εφαρμόζονται οι
διατάξεις της παραγράφου 2 πιο κάτω αντί των παραγράφων 3 και 4 πιο κάτω.

2.

(α) Τηρουμένων των διατάξεων της υποπαραγράφου (β) πιο κάτω της
παρούσας παραγράφου, η Τράπεζα κατόπιν σχετικής εισήγησης της
Επιτροπείας της Τράπεζας στη Γενική Συνέλευση της, η οποία και
λαμβάνει τη σχετική απόφαση, δύναται να διανέμει τέτοιο ποσό
μερίσματος στους μετόχους της Τράπεζας, αναλόγως της συμμετοχής
τους στην ιδιοκτησιακή δομή της Τράπεζας, από το αποθεματικό
σωρευμένων κερδών.

3.

Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος Άρθρου των
Ειδικών Κανονισμών της Τράπεζας, το ένα δεύτερο τουλάχιστο των καθαρών
κερδών της Τράπεζας, όπως αυτό εξακριβώνεται από τον έλεγχο των
λογαριασμών της Τράπεζας σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία,
θα μεταφέρεται στο αποθεματικό κεφάλαιο της Τράπεζας.
Το υπόλοιπο των κερδών και οποιαδήποτε κέρδη τα οποία προέκυψαν κατά τα
προηγούμενα έτη και τα οποία είναι διαθέσιμα για διανομή δύνανται να
διανέμονται, κατά την έκταση και με τέτοιους όρους που θα καθορισθούν από
τους Θεσμούς ή τους Ειδικούς Κανονισμούς μεταξύ των κατόχων συνήθων
μετοχών και προνομιούχων μετοχών ως μέρισμα ή να διατίθενται σε ταμείο
που ιδρύθηκε από την Τράπεζα.

4.

Η Τράπεζα δύναται, κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μελών,
να συνεισφέρει για φιλανθρωπικούς ή δημόσιους σκοπούς
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΡΘΡΟ 30

1.

Το αποθεματικό κεφάλαιο είναι αδιαίρετο, ανήκει στην Τράπεζα ως σύνολο
και τηρουμένων των προνοιών του άρθρου 32 (2) πιο κάτω, κανένα μέλος ή
μέτοχος δεν μπορεί να αξιώσει μέρος από αυτό.

2.

Το αποθεματικό κεφάλαιο της Τράπεζας χρησιμοποιείται για τις εργασίες της
Τράπεζας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και των Θεσμών.
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ΕIΔΟΠΟIΗΣΕIΣ
ΑΡΘΡΟ 31
1.

Ειδoπoίηση μπoρεί vα δίvεται από τηv Τράπεζα σε έvα μέτοχο είτε με τηv
παράδoση της πρoσωπικά είτε με τηv απoστoλή της με τo ταχυδρoμείo email,
φαξ ή άλλο τρόπο αναμετάδοσης γραπτών κειμένων πρoς αυτόν ή πρoς τηv
εγγεγραμμέvη διεύθυvση τoυ, ή την ηλεκτρονική διέθυνση ή αριθμό φαξ που
έχει γvωστoπoιήσει στηv Τράπεζα για τoυς σκoπoύς τωv ειδoπoιήσεωv της
Τράπεζας πρoς αυτόν. Οταv μια ειδoπoίηση απoστέλλεται με τo ταχυδρoμείo,
η επίδoση της θα τεκμαίρεται ότι έγιvε, στηv περίπτωση ειδoπoίησης για γεvική
συvέλευση, κατά τηv εκπvoή εικoσιτεσσάρωv ωρώv μετά τηv ταχυδρόμηση
της επιστoλής πoυ περιέχει τηv ειδoπoίηση και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά
τηv εκπvoή τoυ συvηθισμέvoυ χρόvoυ πoυ χρειάζεται για τηv παράδoση
επιστoλώv μέσω τoυ ταχυδρoμείoυ. Όταν μια ειδοποίηση αποστέλλεται με
email ή φαξ η επίδοση της θα τεκμαίρεται ότι έγινε την ώρα που απεστάλη.

2.

Ειδoπoίηση πρoς από κoιvoύ κατόχoυς μιας μετoχής μπoρεί vα δίvεται από τηv
Εταιρεία στov από κoιvoύ κάτoχo πoυ τo όvoμα τoυ εμφαvίζεται πρώτo στo
Μητρώo τωv Μετόχων σε σχέση πρoς τη μετoχή αυτή.

3.

Ειδoπoίηση σε πρόσωπα πoυ απoκτoύv δικαιώματα πάvω σε μια μετoχή λόγω
τoυ θαvάτoυ ή της πτώχευσης εvός μέλoυς μπoρεί vα δίvεται από τηv Τράπεζα
με τηv απoστoλή της με τo ταχυδρoμείo με πρoπληρωμέvη επιστoλή
απευθυvόμεvη πρoς αυτoύς ovoμαστικά, ή με τηv ιδιότητα τoυς ως
αvτιπρoσώπoυς τoυ απoθαvόvτoς μέλoυς ή ως επιτρόπoυ τoυ μέλoυς πoυ
πτώχευσε, ή με παρόμoια περιγραφή, στη διεύθυvση, αv υπάρχει, εvτός της
Κύπρoυ, πoυ έχει γvωστoπoιηθεί για τo σκoπό αυτό από τα πρόσωπα πoυ
ισχυρίζovται ότι δικαιoύvται vα πάρoυv τηv ειδoπoίηση, ή (μέχρις ότoυ
γvωστoπoιηθεί μια τέτoια διεύθυvση) δίvovτας τηv ειδoπoίηση με τov τρόπo
πoυ θα μπoρoύσε αυτή vα δoθεί αv δεv είχε συμβεί o θάvατoς ή η πτώχευση.

4.

Ειδoπoίηση για κάθε Γεvική Συvέλευση θα δίvεται κατά τov πιo πάvω
περιγραφόμεvo τρόπo πρoς:
(α)

κάθε μέτοχο, εκτός από εκείvους τους μέτοχους πoυ (αv και δεv έχoυv
εγγεγραμμέvη διεύθυvση εvτός της Κύπρoυ) παράλειψαv vα
γvωστoπoιήσoυv στηv Τράπεζα διεύθυvση εvτός της Κύπρoυ για τo
σκoπό της απoστoλής ειδoπoίησης πρoς αυτά,

(β)

κάθε πρόσωπo πoυ απoκτά δικαιώματα κυριότητας πάvω σε μετoχή
εξαιτίας της ιδιότητας τoυ ως πρoσωπικoύ αvτιπρoσώπoυ εvός μετόχου
πoυ πέθαvε ή ως επιτρόπoυ μετόχου πoυ πτώχευσε, όταv ο μέτοχος, αv
δεv είχε επισυμβεί o θάvατoς ή η πτώχευση τoυ, θα εδικαιoύτo vα πάρει
ειδoπoίηση για τη συvέλευση, και

(γ)

τov εκάστoτε ελεγκτή της Τράπεζας.
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Νοείται ότι η τυχαία παράλειψη επίδοσης ειδοποίησης προς ή η μη παραλαβή
ειδοποίησης για μια συνέλευση από πρόσωπο που δικαιούται να λάβει ειδοποίηση, δεν
θα ακυρώνει τις εργασίες της συνέλευσης στην οποία αναφέρεται η ειδοποίηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - ΔΙΑΛΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 32
1.

Η Τράπεζα δύναται να εκκαθαριστεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου.

2.

Κατά την εκκαθάριση της Τράπεζας, τα κεφάλαια, περιλαμβανομένου και του
αποθεματικού κεφαλαίου, θα διατίθενται, πρώτον, έναντι των εξόδων της
εκκαθάρισης, δεύτερον, έναντι της εξόφλησης των υποχρεώσεων της
Τράπεζας και ακολούθως έναντι της εξόφλησης μέχρι την ονομαστική αξία
και στον ίδιο βαθμό των συνήθων και προνομιούχων μετοχών. Κάθε τυχόν
εναπομένον υπόλοιπο θα διανέμεται στον ίδιο βαθμό στους κατόχους των
συνήθων μετοχών και αν το προβλέπουν οι όροι έκδοσης τους των
προνομιούχων μετοχών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 33
1.

Οι Ειδικοί Κανονισμοί είναι συμπληρωματικοί των προνοιών του Νόμου, των
Θεσμών και οποιασδήποτε άλλης νομοθεσίας εφαρμόζεται σε σχέση με την
Τράπεζα και η λειτουργία της Τράπεζας διέπεται από τους παρόντες
Κανονισμούς, τους Θεσμούς, το Νόμο και οποιανδήποτε άλλη νομοθεσία
εφαρμόζεται σε σχέση με την Τράπεζα.

2.

Νοείται ότι για όσο καιρό η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μέτοχος της
Τράπεζας, η λειτουργία της Τράπεζας διέπεται περαιτέρω από τους όρους της
συμφωνίας Relationship Framework Agreement ημερομηνίας 5/12/2013 όπως
αυτή αναθεωρήθηκε στις 29/05/2015 και όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή
αναθεωρείται, μεταξύ της Τράπεζας και της Κυπριακής Δημοκρατίας (που
στη συνέχεια θα αναφέρεται ως η “Συμφωνία”), οι οποίοι ενσωματώνονται
μέσω παραπομπής στους παρόντες Ειδικούς Κανονισμούς και σε περίπτωση
που οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Ειδικών Κανονισμών έρχεται σε
αντίθεση με τους όρους της Συμφωνίας, οι όροι της Συμφωνίας υπερισχύουν.

3.

Νοείται περαιτέρω ότι οι παρόντες Ειδικοί Κανονισμοί ισχύουν
επιφυλασσομένων των διατάξεων οποιουδήποτε διατάγματος, οδηγίας,
κανονισμού όπως εκάστοτε τροποποιούνται και εφαρμόζονται σε σχέση με
την Τράπεζα.
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ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
ΑΡΘΡΟ 34
Οι παρόντες Ειδικοί Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ και αντικαθιστούν τους
υφιστάμενους ειδικούς κανονισμούς από τις 17.07.2017
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