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ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

Αριθμός 4645 Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013 

Αριθμός 103 

Ο ΠΕΡΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 

Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 5(12)(α), 7(1) και 12 

Η Αρχή Εξυγίανσης ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάμει των άρθρων 
5(1), 5(7), 5(12)(α), 7(1) και 12 του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων 
Ιδρυμάτων Νόμου του 2013, μετά την από κοινού απόφαση με τον Υπουργό 
Οικονομικών για λήψη μέτρων εξυγίανσης δυνάμει του άρθρου 3 του Νόμου, έχοντας 
λάβει υπόψη τη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών για την εφαρμογή του 
συγκεκριμένου μέτρου εξυγίανσης, την έκθεση της αρμόδιας εποπτικής αρχής για την 
τρέχουσα οικονομική κατάσταση του πιστωτικού ιδρύματος που υπόκειται σε 
εξυγίανση και το σχέδιο εξυγίανσης που ετοιμάστηκε από την Αρχή Εξυγίανσης σε 
συνεργασία με την αρμόδια εποπτική αρχή και έχοντας διαπιστώσει ότι συντρέχουν 
όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου 6(1) του Νόμου και ότι συντρέχουν επιτακτικοί 
λόγοι δημοσίου συμφέροντος, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα με γνώμονα την 
καλύτερη επίτευξη των στόχων του άρθρου 3 του Νόμου και εφαρμοζόμενης, μεταξύ 
άλλων, της γενικής αρχής της παραγράφου (ζ) του άρθρου 3(2) του Νόμου: 

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως τα περί Διάσωσης με Ίδια Μέσα της 
Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ Διατάγματα του 2013 έως (Αρ. 3) του 
2013. 

2. (1) Στο παρόν Διάταγμα, εκτός αν προκύπτει διαφορετική ερμηνεία από το κείμενο-

«Δικαιώματα Μετόχων» σημαίνει σε σχέση με κάθε μετοχή, όλα τα δικαιώματα από 
τη μετοχή ή σε σχέση με αυτή· 

«Επενδυτικά Προϊόντα» σημαίνει τα χρηματοοικονομικά μέσα από τα οποία 
προκύπτουν υποχρεώσεις της Τράπεζας Κύπρου και διαλαμβάνονται στο Παράρτημα 
Ε· 

«Μετοχές Τάξης Α'» σημαίνει μια νέα τάξη μετοχών στο μετοχικό κεφάλαιο της 
Τράπεζας Κύπρου, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 6(1)(α) του 
παρόντος Διατάγματος ή και το Παράρτημα Α, με τα Δικαιώματα Μετόχων που 
περιγράφονται στο Μέρος 1 του Παραρτήματος Γ· 

Για σκοπούς του παρόντος Διατάγματος (278/2013) οι Μετοχές Τάξης Α' 
περιλαμβάνουν και τις Μετοχές Τάξης Α' που εκδόθηκαν με βάση την παράγραφο 2 
του περί της Έκδοσης Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου προς 
Αποζημίωση της Λαϊκής Τράπεζας Διατάγματος του 2013. 

«Μετοχές Τάξης Β'» σημαίνει μια νέα τάξη μετοχών στο μετοχικό κεφάλαιο της 
Τράπεζας Κύπρου, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 5(2)(β) του 
παρόντος Διατάγματος με τα Δικαιώματα Μετόχων που περιγράφονται στο Μέρος 2 

17(1) του 2013 

Συνοπτικός τίτλος. 
132 του 2013 
275 του 2013 

278 του 2013. 

Ερμηνεία 

2(1) του 275 του 
2013. 

Παράρτημα Ε 

Παράρτημα Γ 

2(2) του 278 του 
2013. 

279/2013 
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Παράρτημα Γ του Παραρτήματος Γ· 

Παράρτημα Γ 

«Μετοχές Τάξης Γ'» σημαίνει μια νέα τάξη μετοχών στο μετοχικό κεφάλαιο της 
Τράπεζας Κύπρου, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 5(2)(γ) του 
παρόντος Διατάγματος με τα Δικαιώματα Μετόχων που περιγράφονται στο Μέρος 3 
του Παραρτήματος Γ· 

«Μετοχές Τάξης Δ'» σημαίνει μια νέα τάξη μετοχών στο μετοχικό κεφάλαιο της 
Τράπεζας Κύπρου, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 5(2)(δ) του 
παρόντος Διατάγματος με τα Δικαιώματα Μετόχων που περιγράφονται στο Μέρος 4 

Παράρτημα Γ τ ο υ Παραρτήματος Γ 

«Νόμος» σημαίνει τον περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Και Αλλων Ιδρυμάτων Νόμο του 
2013· 

2( 1) του 275 του 
2013. 

Σκοπός. 

Μέτρα Εξυγίανσης. 
66(1) του 1997 
74(1) του 1999 
94(1) του 2000 

119(1) του 2003 
4(1) του 2004 

151(1) του 2004 
231(1) του 2004 
235(1) του 2004 

20(1) του 2005 
80(1) του 2008 

100(1) του 2009 
123(1) του 2009 
27(1) του 2011 

104(1) του 2011 
107(1) του 2012 
14(1) του 2013. 

Επίσημη Εφημερίδα 
των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων 
L125 της 5.5.2001, σ. 

15. 

«Συνήθεις Μετοχές» σημαίνει μετοχές που αντιπροσωπεύουν το μετοχικό κεφάλαιο 
της Τράπεζας Κύπρου αμέσως πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
Διατάγματος· και 

«Schuldschein Loan» σημαίνει χρηματοδότηση τακτής λήξης η οποία συμφωνήθηκε 
με διάρκεια τουλάχιστον πέντε (5) ετών μεταξύ Τράπεζας Κύπρου και πιστωτή της 
υπό τον τίτλο 'Schuldschein Loan' ή γλωσσική ή γραμματική παραλλαγή των λέξεων 
αυτών, διέπεται από γερμανικό δίκαιο και συνεπάγεται υποχρέωση μη μειωμένης 
εξασφάλισης της Τράπεζας Κύπρου προς αποπληρωμή· 

«Τράπεζα Κύπρου» σημαίνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ (Bank of 
Cyprus Public Company Limited). 

(2) Όροι που δεν ερμηνεύονται στο παρόν Διάταγμα έχουν την έννοια που τους 
αποδίδει ο Νόμος. 

3. Σκοπός του παρόντος Διατάγματος είναι η αποκατάσταση της κεφαλαιακής 

επάρκειας της Τράπεζας Κύπρου δια του μέτρου διάσωσης με ίδια μέσα σύμφωνα με 

τις πρόνοιες του Νόμου. 

4. Τα διαλαμβανόμενα στο παρόν Διάταγμα μέτρα νοούνται ως μέτρα τα οποία 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 33(1) των περί Τραπεζικών Εργασιών 
Νόμων του 1997 έως 2013 και του άρθρου 3 της Οδηγίας 2001/24/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Απριλίου 2001 για την 
εξυγίανση και την εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων. 

Μετατροπή χρεών 5. (1) Σε περίπτωση όπου κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Διατάγματος 
και έκδοση νέων υφίστανται δεδουλευμένοι τόκοι επί των τίτλων, χρεών και απαιτήσεων της 

μετοχών, υποπαραγράφου (2), δια του παρόντος Διατάγματος αυτοί οι δεδουλευμένοι τόκοι 
προστίθενται στο κεφάλαιο του αντίστοιχου τίτλου, χρέους ή απαίτησης. 
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(2) Δια του παρόντος Διατάγματος και τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου 
σύμφωνα με τις οποίες πρόσωπα που επηρεάζονται από την εφαρμογή του μέτρου 
εξυγίανσης του άρθρου 12 του Νόμου δεν θα βρεθούν σε χειρότερη θέση από αυτή 
στην οποία θα είχαν βρεθεί αν δεν είχαν ληφθεί μέτρα εξυγίανσης και η Τράπεζα 
Κύπρου ετίθετο σε εκκαθάριση: 

(α) Έπαψε να ισχύει με το 3(1) του 278/2013. 

(β) οι χρεωστικοί τίτλοι έκδοσης της Τράπεζας Κύπρου και τα δικαιώματα απόκτησης 
χρεωστικών τίτλων έκδοσης της Τράπεζας Κύπρου μετατρέπονται, τηρούμενης της 
παραγράφου 6(5) του παρόντος Διατάγματος, σε Μετοχές Τάξης Β' με τιμή 
μετατροπής ένα (1) ευρώ ονομαστικής αξίας Μετοχών Τάξης Β' για κάθε ένα (1) 
ευρώ του κεφαλαίου των χρεωστικών τίτλων που μετατρέπονται ή, για τέτοιους 
χρεωστικούς τίτλους σε ξένο νόμισμα, για κάθε ισόποσο του ενός (1) ευρώ 
υπολογιζόμενο με βάση την ισοτιμία που αναγράφεται στο δελτίο ισοτιμιών αναφοράς 
που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις 26 Μαρτίου 2013 (το κεφάλαιο 
τέτοιων χρεωστικών τίτλων που μετατρέπονται αποκαλείται εφεξής «Ποσό 
Συνεισφοράς Χρεωστικών Τίτλων»)· 

(γ) τα αξιόγραφα μετατρέψιμα σε μετοχές έκδοσης της Τράπεζας Κύπρου και τα 
δικαιώματα απόκτησης αξιόγραφων μετατρέψιμων σε μετοχές έκδοσης της Τράπεζας 
Κύπρου μετατρέπονται, τηρούμενης της παραγράφου 6(5) του παρόντος Διατάγματος, 
σε Μετοχές Τάξης Γ' με τιμή μετατροπής ένα (1) ευρώ ονομαστικής αξίας Μετοχών 
Τάξης Γ' για κάθε ένα (1) ευρώ του κεφαλαίου των αξιόγραφων που μετατρέπονται ή, 
για τέτοια αξιόγραφα σε ξένο νόμισμα, για κάθε ισόποσο του ενός (1) ευρώ 
υπολογιζόμενο με βάση την ισοτιμία που αναγράφεται στο δελτίο ισοτιμιών αναφοράς 
που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις 26 Μαρτίου 2013 (το κεφάλαιο 
τέτοιων αξιόγραφων που μετατρέπονται αποκαλείται εφεξής «Ποσό Συνεισφοράς 
Μετατρέψιμων Αξιόγραφων») · 

(δ) τα χρέη και απαιτήσεις μειωμένης εξασφάλισης της Τράπεζας Κύπρου 
μετατρέπονται, τηρούμενης της παραγράφου 6(5) του παρόντος Διατάγματος, σε 
Μετοχές Τάξης Δ' με τιμή μετατροπής ένα (1) ευρώ (ονομαστική αξία) για κάθε ένα 
(1) ευρώ του κεφαλαίου αυτών των χρεών και απαιτήσεων που μετατρέπονται ή, για 
τέτοια χρέη και απαιτήσεις σε ξένο νόμισμα, για κάθε ισόποσο του ενός (1) ευρώ 
υπολογιζόμενο με βάση την ισοτιμία που αναγράφεται στο δελτίο ισοτιμιών αναφοράς 
που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις 26 Μαρτίου 2013 (το κεφάλαιο 
τέτοιων χρεών και απαιτήσεων που μετατρέπονται αποκαλείται εφεξής «Ποσό 
Συνεισφοράς Λοιπού Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου»): 

Νοείται ότι χρέη και απαιτήσεις μειωμένης εξασφάλισης της Τράπεζας Κύπρου 
περιλαμβάνουν χρέη και απαιτήσεις μειωμένης εξασφάλισης μέχρι και 
δευτεροβάθμιου κεφαλαίου, περιλαμβανομένου του πρωτοβάθμιου κεφαλαίου· 

(ε) όλα τα δικαιώματα απόκτησης Συνήθων Μετοχών διατηρούνται σε ισχύ· και 

(στ) οι νέες μετοχές που εκδίδονται υπό την παρούσα παράγραφο 5 κατανέμονται σε 
πιστωτές σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο 5 και, τηρουμένων των αναλογιών, τις 
διατάξεις του Κανονισμού 10 των περί της Λειτουργίας Σχεδίου Προστασίας 
Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Αλλων Ιδρυμάτων Κανονισμών του 
2013. 

6. (1) Δια του παρόντος Διατάγματος, 

(i) σε περίπτωση όπου οι συνολικές καταθέσεις τις οποίες ένα πρόσωπο, το οποίο 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 8 των περί της Λειτουργίας Σχεδίου 
Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων 
Κανονισμών του 2013, κατέχει στην Τράπεζα Κύπρου περιλαμβανομένων 
δεδουλευμένων τόκων, ως καταγράφονται στα βιβλία της Τράπεζας Κύπρου στις 
22:00 στις 26 Μαρτίου 2013, υπερβαίνουν τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, το ποσό 



των πιο πάνω καταθέσεων πέραν των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, αφού όμως το 
ποσό αυτό μειωθεί κατά το συνολικό ποσό των δανειακών απαιτήσεων τις οποίες η 
Τράπεζα Κύπρου είχε κατά του εν λόγω προσώπου κατά τον πιο πάνω χρόνο, (εφεξής, 
σε σχέση με τέτοιους καταθέτες, «το υπερβάλλον ποσό»), και 

(ii) το ποσό των συνολικών καταθέσεων τις οποίες οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, το 
οποίο δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 8 των περί της Λειτουργίας 
Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων 
Κανονισμών του 2013, κατέχα στην Τράπεζα Κύπρου περιλαμβανομένων 
δεδουλευμένων τόκων, ως καταγράφονται στα βιβλία της Τράπεζας Κύπρου στις 
22;00 στις 26 Μαρτίου 2013, αφού όμως το ποσό αυτό μειωθεί κατά το συνολικό 
ποσό των δανειακών απαιτήσεων τις οποίες η Τράπεζα Κύπρου είχε κατά του εν λόγω 
προσώπου κατά τον πιο πάνω χρόνο, (εφεξής, σε σχέση με τέτοιους καταθέτες, "το 
υπερβάλλον ποσό"), 

υπόκεινται στα ακόλουθα: 

(α) 37,5% του υπερβάλλοντος ποσού μετατρέπεται, τηρούμενης της υποπαραγράφου 
(5), σε συνήθεις Μετοχές Τάξης Α' με τιμή μετατροπής ένα (1) ευρώ ονομαστικής 
αξίας Μετοχών Τάξης Α' για κάθε ένα (1) ευρώ του μετατρεπόμενου υπερβάλλοντος 
ποσού (εφεξής το ούτως μετατρεπόμενο μέρος του υπερβάλλοντος ποσού αποκαλείται 
«Ποσό Αρχικής Συνεισφοράς Καταθέσεων»), 

Παράρτημα Α (β) το υπόλοιπο 22,5% του υπερβάλλοντος ποσού μηδενίζεται και αντικαθίσταται από 
τίτλο διεπόμενο από τους όρους του Παραρτήματος Α, και 

Παράρτημα Β (γ) το εναπομένον 40% του υπερβάλλοντος ποσού μηδενίζεται και αντικαθίσταται 
προσωρινά από τίτλο διεπόμενο από τους όρους του Παραρτήματος Β, 

τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου σύμφωνα με τις οποίες πρόσωπα που 
επηρεάζονται από την εφαρμογή του μέτρου εξυγίανσης του άρθρου 12 του Νόμου 
δεν θα βρεθούν σε χειρότερη θέση από αυτή στην οποία θα είχαν βρεθεί αν δεν είχαν 
ληφθεί μέτρα εξυγίανσης και η Τράπεζα Κύπρου ετίθετο σε εκκαθάριση. 

(2) Για σκοπούς υπολογισμού και συλλογής του υπερβάλλοντος ποσού εφαρμόζονται 
οι ακόλουθες αρχές: 

(α) Για καταθέσεις στην Τράπεζα Κύπρου σε ξένο νόμισμα υπολογίζεται το ισόποσο 
σε ευρώ του ποσού των καταθέσεων με βάση την ισοτιμία που αναγράφεται στο 
δελτίο ισοτιμιών αναφοράς που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις 26 
Μαρτίου 2013· 

(β) για καταθέσεις πελατών στην Τράπεζα Κύπρου και καταθέσεις στην Τράπεζα 
Κύπρου στο όνομα, εμπιστευματοδόχου ή εντολοδόχου (trustee ή nominee) ενός ή 
διαφόρων άλλων προσώπων, το ποσό της κατάθεσης μηδενίζεται προσωρινά στο 
σύνολο του μέχρι ο κάτοχος της εκάστοτε κατάθεσης παράσχει στην Τράπεζα Κύπρου 
αποδεικτικά στοιχεία για τους τελικούς δικαιούχους της κατάθεσης προκειμένου τα 
επιμέρους ποσά να τύχουν χειρισμού υπό το παρόν Διάταγμα - αναδρομικά από την 
έναρξη ισχύος του Διατάγματος- ως ξεχωριστές καταθέσεις των τελικών δικαιούχων 
και 

(γ) τηρούμενης της υποπαραγράφου (1), σε περίπτωση όπου ένα πρόσωπο κατέχει 
περισσότερες από μια καταθέσεις στην Τράπεζα Κύπρου, το υπερβάλλον ποσό 
συλλέγεται πρώτα από την κατάθεση με τη μεγαλύτερη εναπομένουσα διάρκεια μέχρι 
τη λήξη της· αν ένα πρόσωπο κατέχει περισσότερες από μια καταθέσεις στην Τράπεζα 
Κύπρου με την ίδια διάρκεια μέχρι τη λήξη τους, το υπερβάλλον ποσό συλλέγεται 
πρώτα από την κατάθεση με το μεγαλύτερο ποσό. 

(3) Οι νέες μετοχές που εκδίδονται υπό την παρούσα παράγραφο 6 του παρόντος 
Διατάγματος κατανέμονται σε καταθέτες σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο 6 και, 
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Παράρτημα Δ 
3 του 275 του 2013. 

τηρουμένων των αναλογιών, τις διατάξεις του Κανονισμού 10 των περί της 
Λειτουργίας Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και 
Άλλων Ιδρυμάτων Κανονισμών του 2013. 

(4) Η παρούσα παράγραφος 6 δεν εφαρμόζεται σε σχέση με τις καταθέσεις στην 
Τράπεζα Κύπρου που αναφέρονται στο Παράρτημα Δ, νοουμένου ότι στις καταθέσεις 
στις οποίες αφορά το Παράρτημα Δ δεν περιλαμβάνονται οι λοιπές υποχρεώσεις της 
Τράπεζας Κύπρου έναντι προσώπων αναφερόμενων στο Παράρτημα Δ, ενδεικτικά οι 
υποχρεώσεις της Τράπεζας Κύπρου από Επενδυτικά Προϊόντα ή/και Schuldschein 
Loan. 

4 του 278 του 2013. 

4 του 275 του 2013. 
Μετατροπή 

Επενδυτικών 
Προϊόντων και 

Schuldschein Loan. 

Παράρτημα Δ 

Κ.Δ.Π. 530/2004 
Ε.Ε. Παρ. ΠΙ(Ι) 

Αρ. 3853 
30.4.2004, σ. 4984. 

Κ.Δ.Π. 235/2007 
Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 

Αρ. 4202 
8.6.2007, σ. 1499. 

(5) Αν κατά την ολική μετατροπή του τίτλου που διέπεται από τους όρους του 
Παραρτήματος Α, η Αρχή Εξυγίανσης κρίνει ότι το ύψος ενός ή περισσοτέρων εκ των 
Ποσού Αρχικής Συνεισφοράς Καταθέσεων, Ποσού Συμπληρωματικής Συνεισφοράς 
Καταθέσεων, Ποσού Συνεισφοράς Χρεωστικών Τίτλων, Ποσού Συνεισφοράς 
Μετατρέψιμων Αξιόγραφων και Ποσού Συνεισφοράς Λοιπού Δευτεροβάθμιου 
Κεφαλαίου υπερβαίνει ό,τι, απαιτείται για την αποκατάσταση της κεφαλαιακής 
επάρκειας της Τράπεζας Κύπρου, η Αρχή Εξυγίανσης προσδιορίζει το καθ' υπέρβαση 
ποσό το οποίο και τυγχάνει μεταχείρισης ωσάν να μην είχε επέλθει η δια του 
παρόντος Διατάγματος μετατροπή. 

6Α. (1) Δια του παρόντος Διατάγματος οι υποχρέωσης της Τράπεζας Κύπρου από 
Επενδυτικά Προϊόντα, οι οποίες δεν είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες στις 22:00 στις 26 
Μαρτίου 2013, μετατρέπονται σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 6(1), του 
υπερβάλλοντας ποσού προσδιοριζόμενου σε σχέση με τα πρόσωπα που κατέχουν 
Επενδυτικά Προϊόντα ως εξής: 

(i) Υπολογίζεται, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 6(4) και του 
Παραρτήματος Δ, το ποσό των συνολικών καταθέσεων τις οποίες το πρόσωπο κατέχει 
στην Τράπεζα Κύπρου περιλαμβανομένων δεδουλευμένων τόκων, ως καταγράφονται 
στα βιβλία της Τράπεζας Κύπρου στις 22:00 στις 26 Μαρτίου 2013, ή, εάν το 
πρόσωπο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 8 των περί της Λειτουργίας 
Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων 
Κανονισμών του 2013, το ποσό των πιο πάνω καταθέσεων πέραν των εκατό χιλιάδων 
(100.000) ευρώ, 

(Η) υπολογίζεται το ποσό των συνολικών υποχρεώσεων της Τράπεζας Κύπρου έναντι 
του προσώπου από Επενδυτικά Προϊόντα περιλαμβανομένων των τυχόν 
δεδουλευμένων τόκων, ως καταγράφονται στα βιβλία της Τράπεζας Κύπρου στις 
22:00 στις 26 Μαρτίου 2013, ή, εάν το πρόσωπο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 
Κανονισμού 7 των περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ταμείου Αποζημίωσης 
Επενδυτών Πελατών Τραπεζών Κανονισμών του 2004 και 2007, το ποσό των πιο 
πάνω υποχρεώσεων πέραν των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, 

(iii) υπολογίζεται το άθροισμα των υπό (ϊ)και (ϋ) αποτελεσμάτων, 

(iv) το υπό (iii) αποτέλεσμα μειώνεται κατά το συνολικό ποσό των δανειακών 

απαιτήσεων τις οποίες η Τράπεζα Κύπρου είχε κατά του εν λόγω προσώπου στις 

22:00 στις 26 Μαρτίου 2013. 

(2) Οι διατάξεις των υποπαραγράφων (2), (3) και (5) της παραγράφου 6 
εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, και για σκοπούς μετατροπής του 
υπερβάλλοντος ποσού που προσδιορίζεται σύμφωνα με την υποπαράγραφο (1) της 
παρούσας παραγράφου. 
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(3) Το συνολικό ποσό ανεξόφλητων υποχρεώσεων της Τράπεζας Κύπρου έναντι 
προσώπου, περιλαμβανομένων δεδουλευμένων τόκων, που προκύπτουν από 
Schuldschein Loan, ως οι υποχρεώσεις αυτές καταγράφονται στα βιβλία της Τράπεζας 
Κύπρου στις 22:00 στις 26 Μαρτίου 2013, αφού όμως το ποσό αυτό μειωθεί κατά το 
συνολικό ποσό των δανειακών απαιτήσεων τις οποίες η Τράπεζα Κύπρου είχε κατά 
του εν λόγω προσώπου κατά τον πιο πάνω χρόνο, (εφεξής, σε σχέση με το 
Schuldschein Loan, "το υπερβάλλον ποσό"), υπόκειται σε μετατροπή σύμφωνα με τις 
διατάξεις στα σημεία (α), (β) και (γ) της υποπαραγράφου (1) της παραγράφου 6. 

(4) Οι διατάξεις των υποπαραγράφων (2), (3) και (5) της παραγράφου 6 
εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, και για σκοπούς μετατροπής του 
υπερβάλλοντος ποσού που προσδιορίζεται σύμφωνα με την υποπαράγραφο (3) της 
παρούσας παραγράφου. 

(5) Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος οι οποίες, 
επιβάλλουν συνυπολογισμό δανειακών απαιτήσεων της Τράπεζας Κύπρου, ενδεικτικά 
των παραγράφων 6(1), 6Α(1) και 6Α(3) και του Παραρτήματος Δ, η Τράπεζα Κύπρου 
μεριμνά ώστε να μη συνυπολογιστούν οι δανειακές απαιτήσεις περισσότερες από μια 
φορές στο σύνολο του Διατάγματος. 

Αποτίμηση 

Ολοκλήρωση 
έκδοσης νέων 

μετοχών. 

Τροποποίηση του 
παρόντος 

Διατάγματος. 

Έναρξη ισχύος. 

7. Η Αρχή Εξυγίανσης κινεί άμεσα τη διαδικασία διορισμού ανεξάρτητου εκτιμητή 
κατά την έννοια του άρθρου 22 του Νόμου προς αποτίμηση όλων των, κατά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος Διατάγματος, περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας 
Κύπρου, τίτλων ιδιοκτησίας έκδοσης της Τράπεζας Κύπρου και δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων της Τράπεζας Κύπρου. Χωρίς επηρεασμό του άρθρου 23(3) του Νόμου, 
η αποτίμηση ολοκληρώνεται και έκθεση αποτίμησης συντάσσεται και παραδίδεται 
στην Αρχή Εξυγίανσης με όλη την πρόσφορη ταχύτητα. 

8. Η Τράπεζα Κύπρου μεριμνά για την πραγματοποίηση εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος των απαραίτητων ενεργειών τεχνικής ή άλλης φύσης προς κατανομή των 
νέων μετοχών και τίτλων που εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν Διάταγμα. 

9. Η Αρχή Εξυγίανσης δύναται, δια νέου Διατάγματος, να τροποποιεί τους όρους του 
παρόντος Διατάγματος. 

10. Το παρόν Διάταγμα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης του στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθεται σε εφαρμογή στις 06:00 π.μ. της 29ης 
Μαρτίου 2013. 

Παράρτημα Α 

Κεφάλαιο 

Τόκος 

Προτεραιότητα 

Αποπληρωμή 
κεφαλαίου 

Μετατροπή 

Για κάθε καταθέτη, ποσό ίσο με το 22,5% του υπερβάλλοντος ποσού 

Μηδενικός, εκτός ως προνοείται στην παράγραφο 2 του σημείου «Μετατροπή» πιο 
κάτω 

Υποδεέστερη όλων των λοιπών υποχρεώσεων της Τράπεζας Κύπρου οιασδήποτε 
φύσης εκτός των Μετοχών Β' Τάξης, των Μετοχών Γ' Τάξης, των Μετοχών Δ' Τάξης 
και των Συνήθων Μετοχών. 

Ουδεμία απαίτηση κατά της Τράπεζας Κύπρου για αποπληρωμή κεφαλαίου εκτός 
στην περίπτωση εκκαθάρισης της Τράπεζας Κύπρου όπου και το κεφάλαιο του τίτλου 
αποπληρώνεται με την πιο πάνω προτεραιότητα. 

Ο τίτλος υπόκειται σε μετατροπή, εν όλω ή εν μέρα, κατόπιν γραπτής ειδοποίησης για 
μετατροπή από την Αρχή Εξυγίανσης, οποτεδήποτε εντός περιόδου που λήγει 90 
ημέρες μετά την ολοκλήρωση και παράδοση της έκθεσης αποτίμησης που αναφέρεται 
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Μεταβίβαση 

Άλλες Δεσμεύσεις 
της Τράπεζας 
Κύπρου 

στην παράγραφο 7 του παρόντος Διατάγματος. Δια οιασδήποτε ειδοποίησης για τη 
μετατροπή δύναται να προβλέπεται η μετατροπή του τίτλου εν όλω ή εν μέρει: 

1. σε Μετοχές Τάξης Α' της Τράπεζας Κύπρου οι οποίες θα εκδοθούν και θα 
κατανεμηθούν με τιμή μετατροπής ένα (1) ευρώ ονομαστικής αξίας Μετοχών Τάξης 
Α' για κάθε ένα (1) ευρώ (ή, όπου εφαρμόζεται, το ισόποσο σε ξένο νόμισμα) του 
κεφαλαίου του τίτλου που μετατρέπεται (εφεξής το ούτως μετατρεπόμενο κεφάλαιο 
του τίτλου αποκαλείται «Ποσό Συμπληρωματικής Συνεισφοράς Καταθέσεων») και, σε 
όση έκταση δεν θα μετατραπεί σε Μετοχές Τάξης Α' (και εν πάση περιπτώσει αν δεν 
δοθεί ειδοποίηση για μετατροπή εντός της πιο πάνω περιόδου που λήγει 90 ημέρες 
μετά την ολοκλήρωση και παράδοση της έκθεσης αποτίμησης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 7 του παρόντος Διατάγματος), 

2. σε κατάθεση με τιμή μετατροπής ένα (1) ευρώ για κάθε ένα (1) ευρώ (ή, όπου 
εφαρμόζεται, το ισόποσο σε ξένο νόμισμα) του κεφαλαίου του τίτλου που 
μετατρέπεται, πλέον πρόσθετου ποσού ίσου προς το ποσό του τόκου, υπολογιζόμενου 
με επιτόκιο προσαυξημένο κατά 10 μονάδες βάσης, που θα είχε προκύψει επί της 
κατάθεσης αυτής αν δεν είχε εκδοθεί το παρόν Διάταγμα. 

Ο τίτλος και όσα δικαιώματα απορρέουν ή σχετίζονται με αυτόν δεν είναι 
μεταβιβάσιμα. 

Ουδεμία 

Παράρτημα Β 

Κεφάλαιο 

Τόκος 

Προτεραιότητα 

Αποπληρωμή 
κεφαλαίου και 
τόκου 

Μετατροπή 

Μεταβίβαση 

Άλλες Δεσμεύσεις 
της Τράπεζας 
Κύπρου 

Για κάθε καταθέτη, ποσό ίσο με το 40% του υπερβάλλοντος ποσού 

Με επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο που εφαρμόζεται κατά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος Διατάγματος επί της κατάθεσης ή των καταθέσεων από τις οποίες 
συλλέγεται το υπερβάλλον ποσό, προσαυξημένο κατά 10 μονάδες βάσης 

Υποδεέστερη όλων των λοιπών υποχρεώσεων της Τράπεζας Κύπρου οιασδήποτε 
φύσης εκτός των Μετοχών Β' Τάξης, των Μετοχών Γ' Τάξης, των Μετοχών Δ' Τάξης 
και των Συνήθων Μετοχών 

Ουδεμία απαίτηση κατά της Τράπεζας Κύπρου για αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκου 
εκτός στην περίπτωση εκκαθάρισης της Τράπεζας Κύπρου όπου και το κεφάλαιο και 
οι δεδουλευμένοι τόκοι του τίτλου αποπληρώνονται με την πιο πάνω προτεραιότητα 

0 τίτλος, περιλαμβανομένου του τόκου που υπολογίζεται σύμφωνα με το σημείο 
"Τόκος" πιο πάνω, υπόκειται σε μετατροπή σε κατάθεση, εν όλω ή εν μέρει, 
οποτεδήποτε κατόπιν γραπτής ειδοποίησης για μετατροπή από την Αρχή Εξυγίανσης 
με τιμή μετατροπής ένα (1) ευρώ για κάθε ένα (1) ευρώ (ή, όπου εφαρμόζεται, το 
ισόποσο σε ξένο νόμισμα) του κεφαλαίου και δεδουλευμένων τόκων του τίτλου που 
μετατρέπεται. 

Ο τίτλος και όσα δικαιώματα απορρέουν ή σχετίζονται με αυτόν δεν είναι 
μεταβιβάσιμα. 

Ουδεμία 

Παράρτημα Γ 

Για σκοπούς του παρόντος Παραρτήματος Γ «επιτόκιο αναφοράς» σημαίνει το 
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επιτόκιο EURIBOR-3 μηνών. 

Η άσκηση καθενός από τα δικαιώματα που περιγράφονται στο παρόν Παράρτημα 
υπόκειται στις εξουσίες της Αρχής Εξυγίανσης δυνάμει του Νόμου. 

Μέρος 1: Δικαιώματα από Μετοχές Τά£ης Α' 

Διανομή Μερισμάτων: οι κάτοχοι των Μετοχών Τάξης Α' λαμβάνουν όλα τα 
μερίσματα ή άλλες διανομές από την Τράπεζα Κύπρου, κατ' αποκλεισμό των κατόχων 
όλων των υπολοίπων τάξεων μετοχών στην Τράπεζα Κύπρου, μέχρι την ήμερα 
(εφεξής «ημέρα επαναμετατροπής των Μετοχών Τάξης Α'») κατά την οποία, για 
πρώτη φορά από την ημέρα έναρξης ισχύος του παρόντος Διατάγματος, τα συνολικά 
μερίσματα που θα έχουν καταβληθεί, σε συνδυασμό με τη συνολική αξία όποιων 
άλλων διανομών θα έχουν πραγματοποιηθεί, επί των Μετοχών Τάξης Α', θα ισούνται 
με τη συνολική ονομαστική αξία του Ποσού Αρχικής Συνεισφοράς Καταθέσεων και 
του Ποσού Συμπληρωματικής Συνεισφοράς Καταθέσεων πλέον ενός ποσού που θα 
αντιστοιχούσε σε τόκο οφειλόμενο ετησίως και ο οποίος θα υπολογιζόταν με το 
επιτόκιο αναφοράς πλέον 10%, επί της πιο πάνω ονομαστικής αξίας μειωμένης, για 
σκοπούς αυτού του υπολογισμού, κατά το ποσό όλων των προηγούμενων πληρωμών 
και διανομών. Από την ημέρα επαναμετατροπής των Μετοχών Τάξης Α' και μετά οι 
κάτοχοι των Μετοχών Τάξης Α' δεν θα λαμβάνουν οιοδήποτε μέρισμα ή άλλη 
διανομή. 

Δικαιώματα Ψήφου: Όλα τα δικαιώματα ψήφου και συναφή δικαιώματα που 
απορρέουν από τις μετοχές στην Τράπεζα Κύπρου ασκούνται από τους κατόχους των 
Μετοχών Τάξης Α' κατ' αποκλεισμό των κατόχων όλων των υπολοίπων τάξεων 
μετοχών στην Τράπεζα Κύπρου μέχρι την ημέρα επαναμετατροπής των Μετοχών 
Τάξης Α'. Από την ημέρα επαναμετατροπής των Μετοχών Τάξης Α' και μετά, οι 
κάτοχοι των Μετοχών Τάξης Α' παύουν να διαθέτουν δικαιώματα ψήφου και συναφή 
δικαιώματα. 

Λοιπά Δικαιώματα Μετόγων: Πριν από την ημέρα επαναμετατροπής των Μετοχών 
Τάξης Α', όλα τα Δικαιώματα Μετόχων σε σχέση με την Τράπεζα Κύπρου ασκούνται 
από τους κατόχους Μετοχών Τάξης Α' κατ' αποκλεισμό των κατόχων όλων των 
υπολοίπων τάξεων μετοχών στην Τράπεζα Κύπρου. Από την ημέρα επαναμετατροπής 
των Μετοχών Τάξης Α' και μετά οι Μετοχές Τάξης Α μετατρέπονται σε Συνήθεις 
Μετοχές με σχέση μια (1) προς μια (1). 

Μέρος 2: Δικαιώματα από μετοχές Τάξης Β' 

Ουδέν των Δικαιωμάτων Μετόχων που διαλαμβάνονται στο παρόν Μέρος 2 ασκείται 
προ της ημέρας επαναμετατροπής των Μετοχών Τάξης Α'. 

Διανομή Μερισμάτων: από την ημέρα επαναμετατροπής των Μετοχών Τάξης Α' οι 
κάτοχοι των Μετοχών Τάξης Β' λαμβάνουν όλα τα μερίσματα ή άλλες διανομές από 
την Τράπεζα Κύπρου, κατ' αποκλεισμό των κατόχων όλων των υπολοίπων τάξεων 
μετοχών στην Τράπεζα Κύπρου, μέχρι την ήμερα (εφεξής «ημέρα επαναμετατροπής 
των Μετοχών Τάξης Β'») κατά την οποία, για πρώτη φορά από την ημέρα έναρξης 
ισχύος του παρόντος Διατάγματος, τα συνολικά μερίσματα που θα έχουν καταβληθεί, 
σε συνδυασμό με τη συνολική αξία όποιων άλλων διανομών θα έχουν 
πραγματοποιηθεί, επί των Μετοχών Τάξης Β', θα ισούνται με τη συνολική 
ονομαστική αξία του Ποσού Συνεισφοράς Χρεωστικών Τίτλων πλέον ενός ποσού που 
θα αντιστοιχούσε σε τόκο οφειλόμενο ετησίως και ο οποίος θα υπολογιζόταν με το 
επιτόκιο αναφοράς πλέον 10%, επί της πιο πάνω ονομαστικής αξίας μειωμένης, για 
σκοπούς αυτού του υπολογισμού, κατά το ποσό όλων των προηγούμενων πληρωμών 
και διανομών. Από την ημέρα επαναμετατροπής των Μετοχών Τάξης Β' και μετά οι 
κάτοχοι των Μετοχών Τάξης Β' δεν θα λαμβάνουν οιοδήποτε μέρισμα ή άλλη 
διανομή. 

Δικαιώματα Ψήφου: Όλα τα δικαιώματα ψήφου και συναφή δικαιώματα που 



απορρέουν απο τις μετοχές στην Τράπεζα Κύπρου ασκούνται από τους κατόχους των 
Μετοχών Τάξης Β' κατ' αποκλεισμό των κατόχων όλων των υπολοίπων τάξεων 
μετοχών στην Τράπεζα Κύπρου μέχρι την ημέρα επαναμετατροπής των Μετοχών 
Τάξης Β'. Από την ημέρα επαναμετατροπής των Μετοχών Τάξης Β' και μετά, οι 
κάτοχοι των Μετοχών Τάξης Β' παύουν να διαθέτουν δικαιώματα ψήφου και συναφή 
δικαιώματα. 

Λοιπά Δικαιώματα Μετόχων: Πριν από την ημέρα επαναμετατροπής των Μετοχών 
Τάξης Β' όλα τα Δικαιώματα Μετόχων σε σχέση με την Τράπεζα Κύπρου ασκούνται 
από τους κατόχους Μετοχών Τάξης Β' κατ' αποκλεισμό των κατόχων όλων των 
υπολοίπων τάξεων μετοχών στην Τράπεζα Κύπρου. Από την ημέρα επαναμετατροπής 
των Μετοχών Τάξης Β' και μετά οι Μετοχές Τάξης Β μετατρέπονται σε Συνήθεις 
Μετοχές με σχέση μια (1) προς μια (1). 

Μέρος 3: Δικαιώματα από Μετοχές Τάξης Γ' 

Ουδέν των Δικαιωμάτων Μετόχων που διαλαμβάνονται στο παρόν Μέρος 3 ασκείται 
προ της ημέρας επαναμετατροπής των Μετοχών Τάξης Β'. 

Διανομή Μερισμάτων: από την ημέρα επαναμετατροπής των Μετοχών Τάξης Β' οι 
κάτοχοι των Μετοχών Τάξης Γ' λαμβάνουν όλα τα μερίσματα ή άλλες διανομές από 
την Τράπεζα Κύπρου, κατ' αποκλεισμό των κατόχων όλων των υπολοίπων τάξεων 
μετοχών στην Τράπεζα Κύπρου, μέχρι την ήμερα (εφεξής «ημέρα επαναμετατροπής 
των Μετοχών Τάξης Γ'») κατά την οποία, για πρώτη φορά από την ημέρα έναρξης 
ισχύος του παρόντος Διατάγματος, τα συνολικά μερίσματα που θα έχουν καταβληθεί, 
σε συνδυασμό με τη συνολική αξία όποιων άλλων διανομών θα έχουν 
πραγματοποιηθεί, επί των Μετοχών Τάξης Γ', θα ισούνται με τη συνολική 
ονομαστική αξία του Ποσού Συνεισφοράς Μετατρέψιμων Αξιόγραφων πλέον ενός 
ποσού που θα αντιστοιχούσε σε τόκο οφειλόμενο ετησίως και ο οποίος θα 
υπολογιζόταν με το επιτόκιο αναφοράς πλέον 10%, επί της πιο πάνω ονομαστικής 
αξίας μειωμένης για σκοπούς αυτού του υπολογισμού, κατά το ποσό όλων των 
προηγούμενων πληρωμών και διανομών. Από την ημέρα επαναμετατροπής των 
Μετοχών Τάξης Γ' και μετά οι κάτοχοι των Μετοχών Τάξης Γ' δεν θα λαμβάνουν 
οιοδήποτε μέρισμα ή άλλη διανομή. 

Δικαιώματα Ψήφου: Όλα τα δικαιώματα ψήφου και συναφή δικαιώματα που 
απορρέουν από τις μετοχές στην Τράπεζα Κύπρου ασκούνται από τους κατόχους των 
Μετοχών Τάξης Γ' κατ' αποκλεισμό των κατόχων όλων των υπολοίπων τάξεων 
μετοχών στην Τράπεζα Κύπρου μέχρι την ημέρα επαναμετατροπής των Μετοχών 
Τάξης Γ'. Από την ημέρα επαναμετατροπής των Μετοχών Τάξης Γ' και μετά, οι 
κάτοχοι των Μετοχών Τάξης Γ παύουν να διαθέτουν δικαιώματα ψήφου και συναφή 
δικαιώματα. 

Λοιπά Δικαιώματα Μετόχων: Πριν από την ημέρα επαναμετατροπής των Μετοχών 
Τάξης Γ', όλα τα Δικαιώματα Μετόχων σε σχέση με την Τράπεζα Κύπρου ασκούνται 
από τους κατόχους Μετοχών Τάξης Γ' κατ' αποκλεισμό των κατόχων όλων των 
υπολοίπων τάξεων μετοχών στην Τράπεζα Κύπρου. Από την ημέρα επαναμετατροπής 
των Μετοχών Τάξης Γ' και μετά οι Μετοχές Τάξης Γ μετατρέπονται σε Συνήθεις 
Μετοχές με σχέση μια (1) προς μια (1). 

Μέρος 4: Δικαιώματα από Μετοχές Τάξης Δ' 

Ουδέν των Δικαιωμάτων Μετόχων που διαλαμβάνονται στο παρόν Μέρος 4 ασκείται 
προ της ημέρας επαναμετατροπής των Μετοχών Τάξης Γ'. 

Διανομή Μερισμάτων: από την ημέρα επαναμετατροπής των Μετοχών Τάξης Γ' οι 
κάτοχοι των Μετοχών Τάξης Δ' λαμβάνουν όλα τα μερίσματα ή άλλες διανομές από 
την Τράπεζα Κύπρου, κατ' αποκλεισμό των κατόχων όλων των υπολοίπων τάξεων 
μετοχών στην Τράπεζα Κύπρου, μέχρι την ήμερα (εφεξής «ημέρα επαναμετατροπής 
των Μετοχών Τάξης Δ'») κατά την οποία, για πρώτη φορά από την ημέρα έναρξης 



ισχύος του παρόντος Διατάγματος, τα συνολικά μερίσματα που θα έχουν καταβληθεί, 
σε συνδυασμό με τη συνολική αξία όποιων άλλων διανομών θα έχουν 
πραγματοποιηθεί, επί των Μετοχών Τάξης Δ', θα ισούνται με τη συνολική 
ονομαστική αξία του Ποσού Συνεισφοράς Λοιπού Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου πλέον 
ενός ποσού που θα αντιστοιχούσε σε τόκο οφειλόμενο ετησίως και ο οποίος θα 
υπολογιζόταν με το επιτόκιο αναφοράς πλέον 10%, επί της πιο πάνω ονομαστικής 
αξίας μειωμένης, για σκοπούς αυτού του υπολογισμού, κατά το ποσό όλων των 
προηγούμενων πληρωμών και διανομών. Από την ημέρα επαναμετατροπής των 
Μετοχών Τάξης Δ' και μετά οι κάτοχοι των Μετοχών Τάξης Δ' δεν θα λαμβάνουν 
οιοδήποτε μέρισμα ή άλλη διανομή. 

Δικαιώματα Ψήφου: Όλα τα δικαιώματα ψήφου και συναφή δικαιώματα που 
απορρέουν από τις μετοχές στην Τράπεζα Κύπρου ασκούνται από τους κατόχους των 
Μετοχών Τάξης Δ' κατ' αποκλεισμό των κατόχων όλων των υπολοίπων τάξεων 
μετοχών στην Τράπεζα Κύπρου μέχρι την ημέρα επαναμετατροπής των Μετοχών 
Τάξης Δ'. Από την ημέρα επαναμετατροπής των Μετοχών Τάξης Δ' και μετά, οι 
κάτοχοι των Μετοχών Τάξης Δ' παύουν να διαθέτουν δικαιώματα ψήφου και συναφή 
δικαιώματα. 

Λοιπά Δικαιώματα Μετόχων: Πριν από την ημέρα επαναμετατροπής των Μετοχών 
Τάξης Δ', όλα τα Δικαιώματα Μετόχων σε σχέση με την Τράπεζα Κύπρου ασκούνται 
από τους κατόχους Μετοχών Τάξης Δ' κατ' αποκλεισμό των κατόχων όλων των 
υπολοίπων τάξεων μετοχών στην Τράπεζα Κύπρου. Από την ημέρα επαναμετατροπής 
των Μετοχών Τάξης Δ' και μετά οι Μετοχές Τάξης Δ' μετατρέπονται σε Συνήθεις 
Μετοχές με σχέση μια (1) προς μια (1). 

Μέρος 5: Δικαιώματα από Συνήθεις Μετοχές 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Διατάγματος και μέχρι την ημέρα 
επαναμετατροπής των Μετοχών Τάξης Δ', όλα τα δικαιώματα από τις Συνήθεις 
Μετοχές αναστέλλονται. Από την ημέρα επαναμετατροπής των Μετοχών Τάξης Δ' 
και μετά αίρεται η αναστολή όλων τα δικαιωμάτων από τις Συνήθεις Μετοχές και όλα 
τα Δικαιώματα Μετόχων σε σχέση με την Τράπεζα Κύπρου ασκούνται πλήρως όπως 
αμέσως πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος Διατάγματος. 

3 του 132 του 2013. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Καταθέσεις σε σχέση με τις οποίες δεν εφαρμόζονται οι πρόνοιας 
της παραγράφου 6 του παρόντος Διατάγματος 

Α. Κατηγορίες καταθέσεων ανά θεσμικό τομέα σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Οικονομικών Λογαριασμών (ΕΣΟΛ 95) 

1. Οι καταθέσεις πιστωτικών ιδρυμάτων (περιλαμβανομένων καταθέσεων ιδρυμάτων 
πληρωμών τα οποία έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Κεντρική Τράπεζα και 
προσφέρουν τις υπηρεσίες έκδοσης ή/και αποδοχής μέσων πληρωμών κατά την έννοια 
του σημείου 5 του Παραρτήματος των περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμων του 2009 
και 2010), 

2. Το ποσό των καταθέσεων Ασφαλιστικών Εταιρειών (περιλαμβανομένων 
καταθέσεων κοινοπραξιών ασφαλιστικών εταιραών και ασφαλιστικών επικουρικών 
ταμείων) το οποίο ισούται με το ποσό δανειακών απαιτήσεων που η Τράπεζα Κύπρου 
έχει έναντι του αντίστοιχου προσώπου και, επιπρόσθετα, ποσοστό 72,5% του 
υπόλοιπου ποσού των καταθέσεων αυτών, 

3. Οι Καταθέσεις Γενικής Κυβέρνησης, και 



4. Το ποσό των καταθέσεων Εγχώριων Επικουρικών Χρηματοοικονομικών 
Οργανισμών και Φορέων (S124) που δεν είναι εγγεγραμμένοι στον Έφορο Εταιρειών 
το οποίο ισούται με το ποσό δανειακών απαιτήσεων που η Τράπεζα Κύπρου έχει 
έναντι του αντίστοιχου προσώπου και, επιπρόσθετα, ποσοστό 72,5%) του υπόλοιπου 
ποσού των καταθέσεων αυτών 

Για την παρούσα κατηγορία Α4 ισχύουν τα ακόλουθα: 

Σε περίπτωση όπου το ποσό των καταθέσεων συγκεκριμένου προσώπου της 
κατηγορίας αυτής πέραν του ποσού το οποίο ισούται με το ποσό δανειακών 
απαιτήσεων που η Τράπεζα Κύπρου έχει έναντι του αντίστοιχου προσώπου -

(α) υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και το ποσοστό 72,5% αντιστοιχεί 
σε ποσό μικρότερο των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, το ποσό των καταθέσεων επί 
του οποίου δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 6 του παρόντος Διατάγματος ανέρχεται 
στο ποσό το οποίο ισούται με το ποσό δανειακών απαιτήσεων που η Τράπεζα Κύπρου 
έχει έναντι του αντίστοιχου προσώπου προσαυξημένο κατά εκατό χιλιάδες (100.000) 
ευρώ, 

(β) είναι μικρότερο ή ίσο με το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, το ποσό των 
καταθέσεων επί του οποίου δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 6 του παρόντος 
Διατάγματος ανέρχεται στο σύνολο των καταθέσεων του συγκεκριμένου προσώπου. 

Β. Οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από Συμφωνίες Επαναγοράς 
Χρηματοοικονομικών Μέσων (repo transactions). 

Γ. Το ποσό των καταθέσεων των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων που είναι εγκεκριμένα 
από το Υπουργείο Οικονομικών το οποίο ισούται με το ποσό δανειακών απαιτήσεων 
που η Τράπεζα Κύπρου έχει έναντι του αντίστοιχου προσώπου και, επιπρόσθετα, 
ποσοστό 72,5% του υπόλοιπου ποσού των καταθέσεων αυτών 

Για την παρούσα κατηγορία Γ ισχύουν τα ακόλουθα: 

Σε περίπτωση όπου το ποσό των καταθέσεων συγκεκριμένου προσώπου της 
κατηγορίας αυτής πέραν του ποσού το οποίο ισούται με το ποσό δανειακών 
απαιτήσεων που η Τράπεζα Κύπρου έχει έναντι του αντίστοιχου προσώπου -

(α) υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και το ποσοστό 72,5% αντιστοιχεί 
σε ποσό μικρότερο των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, το ποσό των καταθέσεων επί 
του οποίου δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 6 του παρόντος Διατάγματος ανέρχεται 
στο ποσό το οποίο ισούται με το ποσό δανειακών απαιτήσεων που η Τράπεζα Κύπρου 
έχει έναντι του αντίστοιχου προσώπου προσαυξημένο κατά εκατό χιλιάδες (100.000) 
ευρώ, 

(β) είναι μικρότερο ή ίσο με το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, το ποσό των 
καταθέσεων επί του οποίου δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 6 του παρόντος 
Διατάγματος ανέρχεται στο σύνολο των καταθέσεων του συγκεκριμένου προσώπου. 

Δ. Το ποσό των καταθέσεων των σχολείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που είναι 
εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού το οποίο ισούται με το ποσό 
δανειακών απαιτήσεων που η Τράπεζα Κύπρου έχει έναντι του αντίστοιχου προσώπου 
και, επιπρόσθετα, ποσοστό 72,5% του υπόλοιπου ποσού των καταθέσεων αυτών 

Για την παρούσα κατηγορία Δ ισχύουν τα ακόλουθα: 

Σε περίπτωση όπου το σύνολο των καταθέσεων συγκεκριμένου προσώπου της 
κατηγορίας αυτής πέραν του ποσού το οποίο ισούται με το ποσό των δανειακών 
απαιτήσεων που η Τράπεζα Κύπρου έχει έναντι του αντίστοιχου προσώπου -

(α) υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και το ποσοστό 72,5% αντιστοιχεί 



σε ποσό μικρότερο των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, το ποσό των καταθέσεων επί 
του οποίου δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 6 του παρόντος Διατάγματος ανέρχεται 
στο ποσό το οποίο ισούται με το ποσό δανειακών απαιτήσεων που η Τράπεζα Κύπρου 
έχει έναντι του αντίστοιχου προσώπου προσαυξημένο κατά εκατό χιλιάδες (100.000) 
ευρώ, 

(β) είναι μικρότερο ή ίσο με το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, το ποσό των 
καταθέσεων επί του οποίου δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 6 του παρόντος 
Διατάγματος ανέρχεται στο σύνολο των καταθέσεων του συγκεκριμένου προσώπου: 

Νοείται ότι οι καταθέσεις των δημόσιων σχολείων και των δημόσιων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων περιλαμβάνονται στην κατηγορία A3 «Καταθέσεις Γενικής Κυβέρνησης» 
πιο πάνω. 

5 του 275 του 2013. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

Επενδυτικά Προϊόντα στα οποία εφαρμόζονται οι πρόνοιες της 
παραγράφου 6Α(1) και (2) του παρόντος Διατάγματος 

1. Exantas USD: Δομημένο προϊόν μη εγγυημένου κεφαλαίου συνδεδεμένο με δείκτη 
σε Δολάρια ΗΠΑ 

2. Exantas EUR: Δομημένο προϊόν μη εγγυημένου κεφαλαίου συνδεδεμένο με δείκτη 
σε ευρώ 

3. SEK Auto-callable equity linked redemption note: Δομημένο προϊόν μη εγγυημένου 
κεφαλαίου συνδεδεμένο με μετοχές σε σουηδικές κορόνες 

4. Dual currency product: Δομημένο προϊόν μη εγγυημένου κεφαλαίου με όρο για υπό 
προϋποθέσεις μετατροπή σε άλλο νόμισμα. 

4 του 132 του 2013. 4. Για σκοπούς εφαρμογής των περί Διάσωσης με Ίδια Μέσα της Τράπεζας Κύπρου 
Μεταβατικές Δημόσιας Εταιρείας Λτδ Διαταγμάτων του 2013, ως καταθέσεις των προσώπων που 

διατάξεις, αναφέρονται στο Παράρτημα Δ των εν λόγω Διαταγμάτων νοείται το εκ των 
ακόλουθων σημείων (α) ή (β) με το μικρότερο συνολικό ποσό: 

(α) οι καταθέσεις ως καταγράφονται στα βιβλία της Τράπεζας Κύπρου στις 22:00 στις 
26 Μαρτίου 2013, 

(β) οι καταθέσεις ως καταγράφονται στα βιβλία της Τράπεζας Κύπρου στις 22:00 στις 
21 Απριλίου 2013: 

Νοείται ότι η παράγραφος 6 του παρόντος Διατάγματος δεν εφαρμόζεται σε σχέση με 
διαφορά μεταξύ των ποσών των σημείων (α) και (β). 

7 του 275 του 2013. 7. Το παρόν Διάταγμα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης του στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθεται σε εφαρμογή στις 06:00 π.μ. στις 30 Ιουλίου 
2013: 

Νοείται ότι τα περί Διάσωσης με Ίδια Μέσα της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας 
Λτδ Διατάγματα του 2013 έως (Αρ. 2) του 2013 δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις 
όπου και ενόσω βρίσκονται σε ισχύ απαγορευτικά ή άλλα διατάγματα, τα οποία έχουν 
εκδοθεί από αρμόδια δικαστήρια. 

Legal Portal - http //www leginet eu/ 



5 του 278 του 2013. 
Μείωση μετοχικού 

κεφαλαίου της 
Τράπεζας Κύπρου. 

5. (1) Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Κύπρου όπως έχει διαμορφωθεί δυνάμει των 
παραγράφων 5 και 6 του βασικού διατάγματος δια του παρόντος μειώνεται ως 
ακολούθως: 

(α) Με τη μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των Συνήθων Μετοχών από ένα (1) 
ευρώ έκαστη σε ένα (1) σεντ του ευρώ εκάστη· 

(β) με τη μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των Μετοχών Τάξης Β' από ένα (1) ευρώ 
έκαστη σε τρία (3) σεντ του ευρώ εκάστη· 

(γ) με τη μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των Μετοχών Τάξης Γ' από ένα (1) ευρώ 
έκαστη σε δύο (2) σεντ του ευρώ εκάστη· 

(δ) με τη μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των Μετοχών Τάξης Δ' από ένα (1) ευρώ 
έκαστη σε ένα (1) σεντ του ευρώ εκάστη· 

(2) Το συνολικό ποσό της μείωσης της ονομαστικής αξίας των εκδομένων πιο πάνω 
μετοχών θα χρησιμοποιηθεί για τη διαγραφή συσσωρευμένων μέχρι 29 Μαρτίου 2013 
ζημιών της Τράπεζας Κύπρου. 

ότου 278 του2013. 6. Με τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου σύμφωνα με τα 
Υποδιαίρεση οριζόμενα στην παράγραφο 5 του παρόντος Διατάγματος: 

ονομαστικής αξίας 
μετοχικού 

κεφαλαίου της 
Τράπεζας Κύπρου. 

(α) Κάθε μια (1) Μετοχή Τάξης Α' ονομαστικής αξίας (1) ευρώ έκαστη υποδιαιρείται 
σε εκατό (100) Μετοχές Τάξης Α' ονομαστικής αξίας ένα (1) σεντ του ευρώ εκάστη· 

(β) κάθε μια (1) Μετοχή Τάξης Β' ονομαστικής αξίας τρία (3) σεντ του ευρώ εκάστη 
υποδιαιρείται σε τρεις (3) Μετοχές Τάξης Β' ονομαστικής αξίας ένα (1) σεντ του ευρώ 
εκάστη· 

(γ) κάθε μια (1) Μετοχή Τάξης Γ' ονομαστικής αξίας δύο (2) σεντ του ευρώ έκαστη 
υποδιαιρείται σε (2) Μετοχές Τάξης Γ' ονομαστικής αξίας ένα (1) σεντ του ευρώ 
εκάστη. 

7. (1) Με την υποδιαίρεση των Μετοχών Τάξης Α' των Μετοχών Τάξης Β' και των 
Μετοχών Τάξης Γ' σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του παρόντος 
Διατάγματος: 

(α) Κάθε μία (1) Μετοχή Τάξης Α' ονομαστικής αξίας ένα (1) σεντ του ευρώ 
μετατρέπεται σε (1) μία συνήθη μετοχή ονομαστικής αξίας ένα (1) σεντ του ευρώ· 

(β) κάθε μία (1) Μετοχή Τάξης Β' ονομαστικής αξίας ένα (1) σεντ του ευρώ 
μετατρέπεται σε (1) μία συνήθη μετοχή ονομαστικής αξίας ένα (1) σεντ του ευρώ· 

(γ) κάθε μία (1) Μετοχή Τάξης Γ' ονομαστικής αξίας ένα (1) σεντ του ευρώ 
μετατρέπεται σε (1) μία συνήθη μετοχή ονομαστικής αξίας ένα (1) σεντ του ευρώ· 

(δ) κάθε μία (1) Μετοχή Τάξης Δ' ονομαστικής αξίας ένα (1) σεντ του ευρώ 
μετατρέπεται σε μία συνήθη μετοχή ονομαστικής αξίας ένα (1) σεντ του ευρώ. 

(2) Οι συνήθεις μετοχές που θα δημιουργηθούν ως αποτέλεσμα των ως άνω 
μετατροπών φέρουν τα ίδια δικαιώματα (rank pari passu) με τις Συνήθεις Μετοχές και 
θα αποτελούν μια και μοναδική τάξη μετοχών μαζί με τις Συνήθεις Μετοχές (στο εξής 
καλούμενες «Μετοχές»), 

8 του 278 του 2013. 8. Με τη μετατροπή των Μετοχών Τάξης Α', των Μετοχών Τάξης Β', Μετοχών Τάξης 
Ενοποίηση Γ' και Μετοχών Τάξης Δ' σε Μετοχές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 

ονομαστικής αξίας τ ο υ παρόντος Διατάγματος, κάθε 100 Μετοχές ονομαστικής αξίας ένα (1) σεντ του 

7 του 278 του 2013. 
Μετατροπή Τάξεων 

Μετοχών σε 
Μετοχές. 
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Μετοχών. 

9 του 278 του 2013. 
Αποθεματικό από 

έκδοση μετοχών 
υπέρ το άρτιο. 

ευρώ εκάστη που θα είναι εγγεγραμμένες υπό τον ίδιο μέτοχο θα ενοποιηθούν και/ή 
μετατραπούν σε μία (1) Μετοχή ονομαστικής αξίας ένα (1) ευρώ εκάστη. 
Οποιεσδήποτε Μετοχές ονομαστικής αξίας ένα (1) σεντ του ευρώ εκάστη δεν 
ενοποιηθούν και/ή μετατραπούν με βάση τις πρόνοιες της παρούσας παραγράφου (ήτοι 
αριθμός μετοχών μικρότερος του εκατόν (100) που δυνατό να υπολείπονται αναφορικά 
με κάθε μέτοχο) θα ακυρωθούν και το συνολικό ποσό της ονομαστικής αξίας των 
Μετοχών που θα ακυρωθούν σύμφωνα με τις πρόνοιες της παρούσας παραγράφου θα 
χρησιμοποιηθεί για τη διαγραφή συσσωρευμένων μέχρι 29 Μαρτίου 2013 ζημιών που 
έχουν πραγματοποιηθεί από την Τράπεζα Κύπρου. 

9. Το υπόλοιπο στο λογαριασμό αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 
μειώνεται σε μηδέν και το συνολικό ποσό της μείωσης που προκύπτει θα 
χρησιμοποιηθεί για τη διαγραφή συσσωρευμένων μέχρι 29 Μαρτίου 2013 ζημιών που 
έχουν πραγματοποιηθεί από την Τράπεζα Κύπρου. 

10 του 278 του 2013. 
Χειρισμός 

καταθέσεων πελατών 
και καταθέσεων στο 

όνομα 
εμπιστευματοδόχου ή 

εντολοδόχου. 

11 του 278 του 2013. 
Έναρξη ισχύος. 

10. Σε περίπτωση που κάτοχος κατάθεσης δεν παράσχει αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα 
με τις πρόνοιες της παραγράφου 6(2)(β) του βασικού διατάγματος, οι καταθέσεις 
πελατών και καταθέσεις στο όνομα εμπιστευματοδόχου ή εντολοδόχου (trustee ή 
nominee) τυγχάνουν χειρισμού ως μια κατάθεση στο όνομα του κατόχου των και όχι ως 
ξεχωριστές καταθέσεις τελικών δικαιούχων. 

11. Το παρόν Διάταγμα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης του στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθεται σε εφαρμογή στις 17:10 την 30η Ιουλίου 2013: 

Νοείται ότι οι μεταβολές στο μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με τις παραγράφους 5, 6, 7, 
8 και 9 του παρόντος Διατάγματος επέρχονται και ολοκληρώνονται κατά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος: 

Νοείται περαιτέρω ότι τα περί Διάσωσης με Ίδια Μέσα της Τράπεζας Κύπρου 
Δημόσιας Εταιρείας Λτδ Διατάγματα του 2013 έως (Αρ. 3) του 2013 δεν εφαρμόζονται 
στις περιπτώσεις όπου και ενόσω βρίσκονται σε ισχύ απαγορευτικά ή άλλα διατάγματα, 
τα οποία έχουν εκδοθεί από αρμόδια δικαστήρια. 

Πανικός Δημητριάδης 
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 

Ενεργώντας ως Αρχή Εξυγίανσης 
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Ε.Ε. Παρ. ΙΠ(Ι) 
Αρ. 4645,29.3.2013 

Κ.Δ.Π. 104/2013 

Αριθμός 104 

Ο ΠΕΡΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 

Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 5(12)(α), 7(1) και 9 

Η Αρχή Εξυγίανσης ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάμει των 
άρθρων 5(1) και (12)(α), 7(1) και 9 του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων 

17(1) του 2013. Ιδρυμάτων Νόμου του 2013, μετά την από κοινού απόφαση με τον Υπουργό 
Οικονομικών για λήψη μέτρων εξυγίανσης δυνάμει του άρθρου 3 του Νόμου, 
έχοντας λάβει υπόψη τη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών, την έκθεση της 
αρμόδιας εποπτικής αρχής για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση του ιδρύματος 
που υπόκειται σε εξυγίανση και το σχέδιο εξυγίανσης που ετοιμάστηκε από την 
Αρχή Εξυγίανσης και έχοντας διαπιστώσει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 
άρθρου 6(1) του Νόμου και ότι συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημοσίου 
συμφέροντος, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα με γνώμονα την καλύτερη επίτευξη 
των στόχων του άρθρου 3 του Νόμου. 

Συνοπτικός τίτλος. 1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως τα περί της Πώλησης Ορισμένων Εργασιών 
133 του 2013 χης Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Διατάγματα του 2013 έως(Αρ. 3)του2013. 
156 του 2013 

276 του 2013. 

Ερμηνεία. 2. (1) Στο παρόν Διάταγμα, εκτός αν προκύπτει διαφορετική ερμηνεία από το 
κείμενο-

«Αποκτών πρόσωπο» σημαίνει την «Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ.» με 
αριθμό εγγραφής HE 165· 

«Αρχή Εξυγίανσης» σημαίνει την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου· 

2( 1 )(β) του 156 του «Ημερομηνία Μεταβίβασης» σημαίνει: 
2013. 

(α) την 29η Μαρτίου 2013 και ώρα 6:10 π.μ. σε σχέση με τη μεταβίβαση 
περιουσιακών στοιχείων, τίτλων ιδιοκτησίας και δικαιωμάτων που μεταβιβάζονται 
σύμφωνα με Την παράγραφο 5(1) του παρόντος Διατάγματος, καθώς και σε σχέση 

, n w m „ _ με τη μεταβίβαση των υποχρεώσεων που μεταβιβάζονται σύμφωνα με την 
2(1)(ρ) του 276 του , c/~. , Α 

ν / ν κ / „„ . , παράγραφο 5(2) του παρόντος Διατάγματος, 

(β) τη 14η Μαΐου 2013 σε σχέση με τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων, 
τίτλων ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που μεταβιβάζονται σύμφωνα 
με την παράγραφο 5Α του παρόντος Διατάγματος και 

2(1)(γ) του 276 του (γ) την 30η Ιουλίου 2013 σε σχέση με τη μεταβίβαση των υποχρεώσεων που μεταβιβάζονται 
2 0 ' 3 · σύμφωνα με την παράγραφο 5Β του παρόντος Διατάγματος-

«Νόμος» σημαίνει τον περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου 
του 2013· 

«Λαϊκή Τράπεζα» σημαίνη την «Cyprus Popular Bank Public Co Ltd» με αριθμό 
εγγραφής CI. 

2(1)(α)του 156 του «Μεταβιβαζόμενα τη 14η Μαΐου 2013 Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Μέσα» 
2 0 1 3 . σημαίνει τα διαλαμβανόμενα στη Συμφωνία Μεταβίβασης Παράγωγων 

Χρηματοοικονομικών Μέσων παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα και όλα τα 
συναφή με αυτά δικαιώματα και υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων και όλων 
των συναφών εξασφαλίσεων οποιοσδήποτε μορφής ή και εγγυήσεων-
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2(1)(α)του 156 του «Μεταβιβαζόμενα τη 14η Μαΐου 2013 Περιουσιακά Στοιχεία και Υποχρεώσεις» 
2013. σημαίνει τα διαλαμβανόμενα στο Παράρτημα III περιουσιακά στοιχεία και 

Παράρτημα ΙΠ υποχρεώσεις της Λαϊκής Τράπεζας όπως ειδικότερα περιγράφονται στη Συμφωνία 
Μεταβίβασης Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων 

2(1)(α)του 276 του 
2013. 

Παράρτημα IV 

Κ.Δ.Π. 530/2004 
Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 

Αρ. 3853 
30.4.2004, σ. 4984. 

Κ.Δ.Π. 235/2007 
Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 

Αρ. 4202 
8.6.2007, σ. 1499. 

2(1 )(α) του 156 του 
2013. 

«Μεταβιβαζόμενες την 30η Ιουλίου 2013 Υποχρεώσεις» σημαίνει τις υποχρεώσεις της 
Λαϊκής Τράπεζας από τα χρηματοοικονομικά μέσα που περιγράφονται στο Παράρτημα IV 
έναντι οποιουδήποτε προσώπου το οποίο εμπίπτα στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 7 
των περί τηςΊδρυοης και Λατουργίας Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών Τραπεζών 
Κανονισμών του 2004 και 2007· 

2(1)(α)του 156 του 
2013. 

«Συμφωνία Μεταβίβασης Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων» σημαίνη 
τη συμφωνία μεταξύ της Λαϊκής Τράπεζας και του Αποκτώντος προσώπου που 
συνάφθηκε κατά ή περί τη 14η Μαΐου 2013 και με την οποία συνομολογείται η 
μεταβίβαση από τη Λαϊκή Τράπεζα στο Αποκτών πρόσωπο ορισμένων 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

«Συμφωνία Μεταβίβασης Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Μέσων» σημαίνει τη 
συμφωνία μεταξύ της Λαϊκής Τράπεζας και του Αποκτώντος προσώπου που 
συνάφθηκε κατά ή περί τη 14η Μαΐου 2013 και με την οποία συνομολογείται η 
μεταβίβαση από τη Λαϊκή Τράπεζα στο Αποκτών πρόσωπο ορισμένων παράγωγων 
χρηματοοικονομικών μέσων 

(2) Όροι που δεν ερμηνεύονται στο παρόν Διάταγμα έχουν την έννοια που τους 
αποδίδει ο Νόμος. 

Σκοπός. 3. Σκοπός του παρόντος Διατάγματος είναι η δυνάμει του άρθρου 9 του Νόμου 
απαίτηση πώλησης ορισμένων εργασιών της Λαϊκής Τράπεζας, σύμφωνα με τις 
πρόνοιες της παραγράφου 5 του παρόντος Διατάγματος, στο Αποκτών πρόσωπο. 

4. Τα διαλαμβανόμενα στο παρόν Διάταγμα μέτρα νοούνται ως μέτρα τα οποία 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 33(1) των περί Τραπεζικών Εργασιών 
Νόμων του 1997 έως 2013 και της Οδηγίας 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4η ς Απριλίου 2001 για την εξυγίανση και 
την εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων. 

Μέτρα Εξυγίανσης. 
66(1) του 1997 
74(1) του 1999 
94(1) του 2000 

119(1) του 2003 
4(1) του 2004 

151(1) του 2004 
231(1) του 2004 
235(1) του 2004 

20(1) του 2005 
80(1) του 2008 

100(1) του 2009 
123(1) του 2009 
27(1) του 2011 

104(1) του 2011 
107(1) του 2012 
14(1) του 2013 

ΕΕ L 125 της 
5.5.2001 σ. 15 

Αντικείμενο 5. (1) Η Λαϊκή Τράπεζα μεταβιβάζει στο Αποκτών πρόσωπο όλα τα περιουσιακά 
μεταβίβασης, στοιχεία, τίτλους ιδιοκτησίας και δικαιώματα εκτός από τα προβλεπόμενα στο 
Παράρτημα Ι Παράρτημα Ι, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Διατάγματος. 
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(2) Η Λαϊκή Τράπεζα μεταβιβάζει στο Αποκτών πρόσωπο μόνο τις ακόλουθες 
υποχρεώσεις υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Διατάγματος: 

3 του 276 του 2013. 

156(1) του 2012 
162(1) του 2012. 

Ε.Ε. 4637, 22.3.2013 

Παράρτημα II 

(α) τις υποχρεώσεις της Λαϊκής Τράπεζας σε σχέση με την παροχή στη Λαϊκή 
Τράπεζα έκτακτης ρευστότητας από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου μέσω του 
μηχανισμού παροχής έκτακτης ρευστότητας: 

Νοείται ότι στις εν λόγω υποχρεώσας περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις της Λαϊκής Τράπεζας 
ως εκδότριας ομολόγων για τα οποία έχουν παραχωρηθεί κυβερνητικές εγγυήσεις δυνάμει των 
περί της Παραχώρησης Κυβερνητικών Εγγυήσεων για τη Σύναψη Δανείων ή/και την Έκδοση 
Ομολόγων από Πιστωτικά Ιδρύματα Νόμων του 2012. 

(β) τις υποχρεώσεις της Λαϊκής Τράπεζας έναντι οποιουδήποτε προσώπου, το 
οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 8 των περί της Λειτουργίας 
Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων 
Ιδρυμάτων Κανονισμών 2013 (εξαιρουμένης οποιασδήποτε κατάθεσης σε 
υποκατάστημα της Λαϊκής Τράπεζας στο Ηνωμένο Βασίλειο) εκτός στο βαθμό που 
η εν λόγω υποχρέωση υπερβαίνει το ποσό των εκατόν χιλιάδων (100,000) ευρώ-
για καταθέσεις στο όνομα εμπιστευματοδόχου ή εντολοδόχου (trustee ή nominee) 
το πρόσωπο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της πιο πάνω αναφερόμενης 
παραγράφου 8, είναι το πρόσωπο για το οποίο κατέχονται οι εν λόγω καταθέσεις-

(γ) άλλες υποχρεώσεις της Λαϊκής Τράπεζας όπως περιγράφονται στο Παράρτημα 
II. 

3 του 156 του 2013. 

4 του 276 του 2013. 
Μεταβίβαση 

υποχρεώσεων. 

(3) Η μεταβίβαση δυνάμει του παρόντος Διατάγματος τηρουμένων των προνοιών 
των υποπαραγράφων (1) και (2), τίθεται σε ισχύ, παράγει έννομα αποτελέσματα 
και ισχύει έναντι τρίτων από την Ημερομηνία Μεταβίβασης. 

5Α. Χωρίς επηρεασμό και επιπροσθέτως της μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων 
και υποχρεώσεων όπως προνοείται στην παράγραφο 5 του παρόντος Διατάγματος, 
η Λαϊκή Τράπεζα κατά την έναρξη ισχύος του περί της Πώλησης Ορισμένων 
Εργασιών της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) 
Διατάγματος του 2013 μεταβιβάζει δια πωλήσεως στο Αποκτών πρόσωπο: 

(α) Τα Μεταβιβαζόμενα τη 14η Μαΐου 2013 Περιουσιακά Στοιχεία και 
Υποχρεώσας σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος 
Διατάγματος και σύμφωνα με τη Συμφωνία Μεταβίβασης Περιουσιακών Στοιχείων 
και Υποχρεώσεων και 

(β) τα Μεταβιβαζόμενα τη 14η Μαΐου 2013 Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Μέσα 
σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος Διατάγματος και σύμφωνα 
με τη Συμφωνία Μεταβίβασης Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Μέσων. 

5Β. Χωρίς επηρεασμό και επιπροσθέτως της μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων όπως προνοείται στις παραγράφους 5 και 5Α του παρόντος Διατάγματος, η 
Λαϊκή Τράπεζα κατά την έναρξη ισχύος του περί της Πώλησης Ορισμένων Εργασιών της 
Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Διατάγματος του 2013 
μεταβιβάζει διά πωλήσεως στο Αποκτών πρόσωπο τις Μεταβιβαζόμενες την 30η Ιουλίου 
2013 Υποχρεώσεις σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους του παρόντος Διατάγματος, 
περιλαμβανομένων τυχόν δεδουλευμένων τόκων, με ημερομηνία αξίας 26 Μαρτίου 2013 και 
ώρα 22:00, εκτός στο βαθμό που η εν λόγω υποχρέωση, ως καταγράφεται στα βιβλία της 
Λαϊκής Τράπεζας στις 22:00 στις 26 Μαρτίου 2013, υπέρβαινα το ποσό των είκοσι χιλιάδων 
(20.000) ευρώ: 

Νοείται on οι Μεταβιβαζόμενες την 30η Ιουλίου 2013 Υποχρεώσεις δεν περιλαμβάνουν 
υποχρεώσεις οι οποίες είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες στις 22:00 στις 26 Μαρτίου 2013: 

Νοείται περαιτέρω ότι ποσά σε σχέση με τις εν λόγω υποχρεώσεις που δεν μεταφέρονται από 
τη Λαϊκή Τράπεζα προς το Αποκτών πρόσωπο δυνάμει της παρούσας υποπαραγράφου, δεν 
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ενεργοποιούν τη διαδικασία καταβολής αποζημίωσης καλυπτόμενων πελατών δυνάμα των 
περί της Ίδρυσης και Λατουργίας Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών Τραπεζών 
Κανονισμών του 2004 και 2007. 

Αποζημίωση. 6. (1) Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων, 
τίτλων ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Λαϊκής Τράπεζας 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Νόμου, η Αρχή Εξυγίανσης θα 
προσδιορίσει εάν η τελική αξία των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων, 
τίτλων ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων υπερβαίνει την τελική αξία των μεταβιβαζόμενων 
υποχρεώσεων και το ποσό της διαφοράς. 

(2) Στην περίπτωση που η τελική αξία των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών 
στοιχείων, τίτλων ιδιοκτησίας και δικαιωμάτων υπερβαίνει της τελικής αξίας των 
μεταβιβαζόμενων υποχρεώσεων, η Αρχή Εξυγίανσης δύναται με νέο διάταγμα να 
απαιτήσει από το Αποκτών πρόσωπο να εκδώσει προς στη Λαϊκή Τράπεζα τέτοιο 
αριθμό μετοχών Τάξης Α, όπως αυτές ορίζονται στο περί Διάσωσης με Ίδια Μέσα 
της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ Διάταγμα του 2013, προς δίκαιη 
αποζημίωση της Λαϊκής Τράπεζας χωρίς δικαίωμα άλλης αποζημίωσης. 

Εγκυρότητα και ισχύς 7. (1) Από την Ημερομηνία Μεταβίβασης και εκτός όπου προνοείται διαφορετικά 
της μεταβίβασης. σ τ ο π αρόν Διάταγμα και στο Νόμο, η μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, τίτλων 

ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δυνάμει του παρόντος θεωρείται 
έγκυρη, παράγει τα δι' αυτής σκοπούμενα έννομα αποτελέσματα- και ισχύει έναντι 
τρίτων, ανεξαρτήτως: 

(α) των προνοιών οποιουδήποτε άλλου νόμου· 

(β) της συγκατάθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, των μετόχων ή των καθ' 
οιανδήποτε έννοια πιστωτών της Λαϊκής Τράπεζας ή του Αποκτώντος προσώπου, 
συμπεριλαμβανομένων των καταθετών 

(γ) της ύπαρξης οιουδήποτε περιορισμού που επιβάλλεται δυνάμει διατάξεων 
νόμου ή όρων σύμβασης ή άλλως πως, αναφορικά με τα μεταβιβαζόμενα 
περιουσιακά στοιχεία, περιλαμβανομένης της συμμόρφωσης με νομικές ή άλλες 
διαδικασίες ή διατυπώσεις, 

κατά την έννοια του άρθρου 9(3)(β) και 13(2) του Νόμου. 

(2) Χωρίς επηρεασμό της υποπαραγράφου (1), το Αποκτών πρόσωπο 
αντιμετωπίζεται ως να είναι το ίδιο πρόσωπο με τη Λαϊκή Τράπεζα σε σχέση με 
περιουσιακά στοιχεία, τίτλους, δικαιώματα και υποχρεώσεις που μεταβιβάζονται: 

5 του 276 του 2013. Νοείται ότι από την Ημερομηνία Μεταβίβασης κατά το σημείο (α) του σχετικού ορισμού, το 
Αποκτών πρόσωπο αντικαθιστά τη Ααϊκή Τράπεζα και αντιμετωπίζεται ως ο εκδότης των 
ομολόγων που αναφέρονται στην επιφύλαξη της παραγράφου 5(2Χα), αναφορικά με όλα τα 
δικαιώματα και υποχρεώσεις του εκδότη αυτών 

Νοείται περαιτέρω ότι τυχόν μεταβολές στα ποσά που μεταβιβάζονται δια της παραγράφου 
5Β του παρόντος Διατάγματος οι οποίες επήλθαν σύμφωνα με τους όρους των αντίστοιχων 
Μεταβιβαζόμενων την 30η Ιουλίου 2013 Υποχρεώσεων μετά τις 22:00 στις 26 Μαρτίου 
2013, λογίζονται ως εάν να επήλθαν στα βιβλία του Αποκτώντος προσώπου. 

Υποκατάσταση σε 8(1) Από την Ημερομηνία Μεταβίβασης το Αποκτών πρόσωπο υποκαθίσταται σε 
εταιρικά δικαιώματα και όλα τα δικαιώματα, οφέλη, προνόμια και υποχρεώσεις που συνεπάγεται η 

υποχρεώσεις, συμμετοχή της Λαϊκής Τράπεζας σε οιαδήποτε εταιρεία, η οποία αποτελεί μέρος 
των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με την παράγραφο 5(1). 

(2) Το Αποκτών πρόσωπο απολαμβάνει άμεσα τα δικαιώματα της υποπαραγράφου 
Κεφ. 113 (j) ανεξαρτήτως των διατάξεων των περί Εταιρειών Νόμων του 1985 έως 2013 ή 

9 του 1968 
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76 του 1977 
17 του 1979 

105 του 1985 
198 του 1986 

19 του 1990 
41(1) του 1994 
15(1) του 1995 
21(1) του 1997 
82(1) του 1999 

149(1) του 1999 
2(1) του 2000 

135(1) του 2000 
151(1) του 2000 
76(1) του 2001 
70(1) του 2003 

167(1) του 2003 
92(1) του 2004 
24(1) του 2005 

129(1) του 2005 
130(1) του 2005 
98(1) του 2006 

124(1) του 2006 
70(1) του 2007 
71(1) του 2007 

131(1) του 2007 
186(1) του 2007 
87(1) του 2008 
49(1) του 2009 
99(1) του 2009 
42(1) του 2010 
60(1) του 2010 
88(1) του 2010 
53(1) του 2010 

117(1) του 2011 
145(1) του 2011 
157(1) του 2011 
198(1) του 2011 
64(1) του 2012 
98(1) του 2012 
6(1) του 2013. 

και οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμού. 

Συμβάσεις εργασίας. 9.(1) Τηρουμένων των άρθρων 13 και 34 του Νόμου, συμβάσεις εργασίας 

υπαλλήλων της Λαϊκής Τράπεζας εξαιρουμένων των συμβάσεων εργασίας που 

έχουν συναφθεί σε σχέση με το υποκατάστημα της Λαϊκής Τράπεζας στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, μεταβιβάζονται την Ημερομηνία Μεταβίβασης στο Αποκτών πρόσωπο, 

τηρουμένων των προνοιών του εδαφίου (8) του άρθρου 5. 

(2) Η δια του παρόντος Διατάγματος απαίτηση πώλησης ορισμένων εργασιών της 
Λαϊκής Τράπεζας δεν υπόκειται σε διαπραγμάτευση με τους εκπροσώπους των 
εργαζομένων ή και τους ίδιους τους εργαζομένους. 

Περιουσιακά στοιχεία 
που διέπονται από 
αλλοδαπό δίκαιο. 

10. Το Αποκτών πρόσωπο και η Λαϊκή Τράπεζα έχουν υποχρέωση να προβούν σε 
κάθε αναγκαία ενέργεια για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των τίτλων 
ιδιοκτησίας, των περιουσιακών στοιχείων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων, τα οποία 
αποτελούν αντικείμενο του παρόντος Διατάγματος και τα οποία διέπονται από 
δίκαιο άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας: 

ότου 276 του 2013. Νοείται ότι δια του παρόντος Διατάγματος το Αποκτών πρόσωπο καθίσταται τουλάχιστον 
δικαιούχος του οφέλους (beneficial owner) των εν λόγω τίτλων ιδιοκτησίας, περιουσιακών 
στοιχείων, δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων και κατά συνέπεια τα εν λόγω στοιχεία εξαιρούνται 
της περιουσίας της Λαϊκής Τράπεζας και δεν επιτρέπεται να διατεθούν με οποιονδήποτε τρόπο 
προς ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών της και/ή οποιονδήποτε άλλων προσώπων: 

Νοείται περαιτέρω ότι συμμόρφωση με την υποχρέωση της παρούσας παραγράφου συνιστά 

met eu/ 



Ταμεία προστασίας 
καταθέσεων. 

Μεταβατικές διατάξεις. 

Αποτελέσματα 
μεταβίβασης. 

Συνέχεια συμβάσεων. 

Μη ενεργοποίηση 
συμβατικών ρητρών. 

43(1) του 2004 
100(1) του 2011. 

Παροχή πληροφοριών. 

Τροποποίηση του 
παρόντος 

Διατάγματος. 

Έναρξη ισχύος. 

και η μεταβίβαση δια πωλήσεως ή εισφοράς σε μετοχικό κεφάλαιο, κατά την επιλογή του 
Αποκτώντος Προσώπου, τέτοιου τίτλου ιδιοκτησίας περιουσιακού στοιχείου, δικαιώματος ή 
υποχρέωσης σε πρόσωπο ή πρόσωπα που θα υπόδειξα το Αποκτών πρόσωπο και η απόδοση 
των μετοχών που τυχόν να εκδοθούν από το πρόσωπο ή πρόσωπα αυτά ως αποτέλεσμα 
τέτοιας πώλησης ή εισφοράς στο Αποκτών πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται η παροχή από το 
Αποκτών πρόσωπο οποιουδήποτε πρόσθετου ανταλλάγματος σε σχέση με την απόκτηση των 
μετοχών αυτών. 

11. Οι καταθέσεις, οι οποίες δεν μεταφέρονται από τη Λαϊκή Τράπεζα προς το 
Αποκτών πρόσωπο δυνάμει του παρόντος Διατάγματος, δεν θεωρούνται ως μη 
διαθέσιμες καταθέσεις δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 12(1)(α) του περί 
Σύστασης και Λειτουργίας Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης 
Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμος του 2013 και δεν ενεργοποιούν τη 
διαδικασία αποζημίωσης καταθετών δυνάμει του εν λόγω Νόμου ή και των δυνάμει 
αυτού εκδοθέντων Κανονισμών. 

12. Οποιεσδήποτε υπηρεσίες παρέχονταν από τη Λαϊκή Τράπεζα αμέσως πριν από 
την Ημερομηνία Μεταβίβασης σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία, τίτλους 
ιδιοκτησίας, δικαιώματα και υποχρεώσεις, που δεν μεταβιβάζονται, θα παρέχονται 
από το Αποκτών πρόσωπο προς τη Λαϊκή Τράπεζα, υπό τους ίδιους όρους και με 
τα ίδια πρότυπα τα οποία ίσχυαν αμέσως πριν από την Ημερομηνία Μεταβίβασης 
για περίοδο, και με όρους που κοινοποιούνται από την Αρχή Εξυγίανσης στη 
Λαϊκή Τράπεζα και το Αποκτών πρόσωπο. 

13. Κατά την Ημερομηνία Μεταβίβασης-

(α) το Αποκτών πρόσωπο αναλαμβάνει όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις τα 
οποία είναι συναφή προς τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία ή τίτλους 
ιδιοκτησίας, δικαιώματα και υποχρεώσεις· 

(β) το Αποκτών πρόσωπο υποκαθιστά τη Λαϊκή Τράπεζα αναφορικά με 
οποιαδήποτε νομική ή άλλη διαδικασία, η οποία σχετίζεται με τίτλους περιουσιακά 
στοιχεία, δικαιώματα ή υποχρεώσεις που μεταβιβάζονται. 

14. (1) Από την Ημερομηνία Μεταβίβασης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο 
παρόν Διάταγμα ή στο Νόμο, συμφωνίες οι οποίες έχουν συναφθεί από ή σε σχέση 
με τη Λαϊκή Τράπεζα και οι οποίες αφορούν τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά 
στοιχεία, τίτλους ιδιοκτησίας, δικαιώματα και υποχρεώσεις λογίζονται ως αν να 
έχουν συναφθεί με ή σε σχέση με το Αποκτών πρόσωπο. 

15. Η υπαγωγή της Λαϊκής Τράπεζας στο μέτρο εξυγίανσης του άρθρου 9 του 
Νόμου όπως διαλαμβάνεται στο παρόν Διάταγμα, δεν ενεργοποιεί συμβατική 
ρήτρα που τυχόν ενεργοποιείται σε περίπτωση εκκαθάρισης ή αφερεγγυότητας ή 
επέλευσης άλλου γεγονότος που δύναται να χαρακτηρίζεται ως πιστωτικό γεγονός 
ή ισοδύναμο αφερεγγυότητας συμπεριλαμβανομένης ρήτρας συμψηφισμού, κατά 
τα οριζόμενα στο άρθρο 9 των περί Συμφωνιών Παροχής Χρηματοοικονομικής 
Εξασφάλισης Νόμου του 2004 και 2011. 

16. Για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Διατάγματος, το Αποκτών 
πρόσωπο και η Λαϊκή Τράπεζα συνεργάζονται για την ανταλλαγή πληροφοριών 
και την μεταξύ τους παροχή της απαραίτητης υποστήριξης. 

17. Η Αρχή Εξυγίανσης δύναται, δια νέου Διατάγματος, να τροποποιεί τους όρους 
του παρόντος Διατάγματος, καθώς και να διατάσσει την αναστροφή της 
μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων, τίτλων ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων, οι οποίοι έχουν μεταβιβασθεί δυνάμει του παρόντος Διατάγματος. 

18. Το παρόν Διάταγμα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης του στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθεται σε εφαρμογή από την Ημερομηνία 
Μεταβίβασης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Περιουσιακά στοιχεία, τίτλοι ιδιοκτησία και δικαιώματα που εξαιρούνται της 
μεταβίβασης δυνάμει της παραγράφου 5(1) 

1. Μετοχές σε θυγατρικές εταιρείες της Λαϊκής Τράπεζας που έχουν συσταθεί σε 
δικαιοδοσίες εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

2. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία του υποκαταστήματος της Λαϊκής Τράπεζας στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων της Λαϊκής Τράπεζας σε 
σχέση με δάνεια που έχουν συναφθεί από το εν λόγω υποκατάστημα ή σε σχέση με 
οποιαδήποτε δάνεια για τα οποία το εν λόγω υποκατάστημα ενεργεί ως πιστωτής. 

3. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Λαϊκής Τράπεζας που έχουν πωληθεί δυνάμει 
της Σύμβασης Αγοράς και Πώλησης ημερομηνίας 26 Μαρτίου 2013 μεταξύ της 
Λαϊκής Τράπεζας και της Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ και σύμφωνα με το περί 
Πώλησης Εργασιών των εν Ελλάδι Εργασιών της Cyprus Popular Bank Public Co 
Διάταγμα του 2013, Κ.Δ.Π. 97/2013 και όλα τα άλλα περιουσιακά στοιχεία που 
βρίσκονται στα λογιστικά βιβλία και λογισμικά συστήματα των υποκαταστημάτων 
της Λαϊκής Τράπεζας στην Ελληνική Δημοκρατία. 

4. Στην περίπτωση οποιουδήποτε προσώπου διατηρεί κατάθεση με την Λαϊκή 
Τράπεζα (εξαιρούμενης οποιασδήποτε κατάθεσης σε υποκατάστημα της Λαϊκής 
Τράπεζας στο Ηνωμένο Βασίλειο) έναντι του οποίου η Λαϊκή Τράπεζα έχει 
δανειακές απαιτήσεις, το ποσό των δανειακών αυτών απαιτήσεων που ισούται με 
το ποσό κατά το οποίο η κατάθεση με την Λαϊκή Τράπεζα στις 22:00 στις 26 
Μαρτίου 2013 υπερβαίνει το ποσό της κατάθεσης που μεταφέρεται δια του 
παρόντος Διατάγματος. 

5. Στην περίπτωση οποιουδήποτε προσώπου διατηρεί κατάθεση σε υποκατάστημα 
της Λαϊκής Τράπεζας στο Ηνωμένο Βασίλειο, έναντι του οποίου η Λαϊκή Τράπεζα 
έχει δανειακές απαιτήσεις, το ποσό της δανειακής απαίτησης αυτής, το οποίο είναι 
αναγκαίο έτσι ώστε να διασφαλίζεται η κατάλληλη προστασία συμφωνιών 
συμψηφισμού σε σχέση με το πρόσωπο αυτό, όπως προνοείται στο άρθρο 24(2) 
του Νόμου. 

6. Στην περίπτωση οποιουδήποτε προσώπου διατηρεί χρηματοοικονομικό μέσο που 
περιγράφεται στο Παράρτημα Γ/, έναντι του οποίου προσώπου η Λαϊκή Τράπεζα έχα 
δανειακές απαιτήσεις, το ποσό των δαναακών αυτών απαιτήσεων που ισούται με το ποσό 
κατά το οποίο η υποχρέωση της Λαϊκής Τράπεζας έναντι του προσώπου αυτού από 
χρηματοοικονομικό μέσο που περιγράφεται στο Παράρτημα IV, στις 22:00 στις 26 Μαρτίου 
2013, υπέρβαινα το ποσό αυτής της υποχρέωσης που μεταφέρεται δια του παρόντος 
Διατάγματος. 

3 του 133 του 2013. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 

Υποχρεώσεις που μεταβιβάζονται δυνάμει της παραγράφου 
5(2)(γ) του παρόντος Διατάγματος 

Α Κατηγορίες καταθέσεων ανά θεσμικό τομέα σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Οικονομικών Λογαριασμών (ΕΣΟΛ 95) 

1. Ποσοστό 100% επί των υποχρεώσεων προς πιστωτικά ιδρύματα και προς ιδρύματα 
πληρωμών τα οποία έχουν λάβα άδαα λειτουργίας από την Κεντρική Τράπεζα και 
προσφέρουν τις υπηρεσίες έκδοσης ή/και αποδοχής μέσων πληρωμών κατά την έννοια του 



σημείου 5 του Παραρτήματος των περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμων του 2009 και 2010. 

2. Ποσοστό 72,5% επί των υποχρεώσεων προς Ασφαλιστικές Εταιρείες (περιλαμβανομένων 
κοινοπραξιών ασφαλιστικών εταιρειών και ασφαλιστικών επικουρικών ταμείων). 

3. Ποσοστό 100% επί των υποχρεώσεων προς τη Γενική Κυβέρνηση. 

4. Ποσοστό 72,5% επί των υποχρεώσεων προς Εγχώριους Επικουρικούς 
Χρηματοακονομκούς Οργανισμούς και Φορείς (S124) που δεν είναι εγγεγραμμένα στον 
Έφορο Εταιρειών. 

Για την παρούσα κατηγορία Α. 4 ισχύουν τα ακόλουθα: 

Σε περίπτωση που το σύνολο των υποχρεώσεων της Λαϊκής Τράπεζας προς συγκεκριμένο 
πρόσωπο της κατηγορίας αυτής-

(α) υπέρβαινα το ποσό των εκατόν χιλιάδων (100.000) ευρώ και το ποσοστό 72,5% 
αντιστοιχεί σε ποσό μικρότερο των εκατόν χιλιάδων (100.000) ευρώ, μεταβιβάζονται 
υποχρεώσεις που ισούνται με εκατόν χιλιάδες (100.000) ευρώ, 

(β) είναι μικρότερο ή είναι ίσο με το ποσό των εκατόν χιλιάδων (100.000) ευρώ, μεταβιβάζεται 
το σύνολο των υποχρεώσεων, 

Β. Ποσοστό 100% επί των υποχρεώσεων που προκύπτουν από Συμφωνίες Επαναγοράς 
Χρηματοακονομκών Μέσων (repo transactions). 

Γ. Ποσοστό 72,5% επί των υποχρεώσεων προς φιλανθρωπικά ιδρύματα που είναι 
εγκεκριμένα από το Υπουργείο Οικονομικών. 

Για την παρούσα κατηγορία Γ. ισχύουν τα ακόλουθα: 

Σε περίπτωση που το σύνολο των υποχρεώσεων της Λαϊκής Τράπεζας προς συγκεκριμένο 
πρόσωπο της κατηγορίας αυτής-

(α) υπέρβαινα το ποσό των εκατόν χιλιάδων (100.000) ευρώ και το ποσοστό 72,5% 
αντιστοιχεί σε ποσό μικρότερο των εκατόν χιλιάδων (100.000) ευρώ, μεταβιβάζονται 
υποχρεώσεις που ισούνται με εκατόν χιλιάδες (100.000) ευρώ, 

(β) είναι μικρότερο ή είναι ίσο με το ποσό των εκατόν χιλιάδων (100.000) ευρώ, μεταβιβάζεται 

το σύνολο των υποχρεώσεων. 

Δ. Ποσοστό 72,5% επί των υποχρεώσεων προς σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα που είναι 

εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. 

Για την παρούσα κατηγορία Δ. ισχύουν τα ακόλουθα: 

Σε περίπτωση που το σύνολο των υποχρεώσεων της Λαϊκής Τράπεζας προς συγκεκριμένο 
πρόσωπο της κατηγορίας αυτής-

(α) υπέρβαινα το ποσό των εκατόν χιλιάδων (100.000) ευρώ και το ποσοστό 72,5% 

αντιστοιχεί σε ποσό μικρότερο των εκατόν χιλιάδων (100.000) ευρώ, μεταβιβάζονται 

υποχρεώσεις που ισούνται με εκατόν χιλιάδες (100.000) ευρώ, 

(β) είναι μικρότερο ή είναι ίσο με το ποσό των εκατόν χιλιάδων (100.000) ευρώ, μεταβιβάζεται 

το σύνολο των υποχρεώσεων: 

Νοείται ότι τα δημόσια σχολεία και δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα περιλαμβάνονται στην 
κατηγορία A3 «Γενική Κυβέρνηση» πιο πάνω. 



5 του 156 του 2013. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

Περιουσιακά Στοιχεία και Υποχρεώσεις που μεταβιβάζονται δυνάμει 
της παραγράφου 5Α (α) του παρόντος Διατάγματος 

Α. Περιουσιακά Στοιχεία: 

1. Μετοχές στη θυγατρική της Λαϊκής Τράπεζας Martin Capital Partners Ltd (UK). 

2. Οι διατραπεζικές καταθέσεις και η μισθωμένη και ιδιόκτητη γη και τα ακίνητα 
που ταξινομούνται ως πάγια περιουσιακά στοιχεία, τα οποία βρίσκονται στα 
λογιστικά βιβλία και λογισμικά συστήματα του υποκαταστήματος της Λαϊκής 
Τράπεζας στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

3. Τα μετρητά, οι επενδύσεις σε μετοχές και ομόλογα και λοιπές αξίες, τα πάγια 
περιουσιακά στοιχεία σε γη και ακίνητα και οι διατραπεζικές καταθέσεις, που 
βρίσκονται στα λογιστικά βιβλία και λογισμικά συστήματα των υποκαταστημάτων 
της Λαϊκής Τράπεζας στην Ελληνική Δημοκρατία, καθώς και όλες οι απαιτήσεις της 
Λαϊκής Τράπεζας ή των υποκαταστημάτων της στην Ελληνική Δημοκρατία έναντι 
τρίτων σε σχέση με τα περιουσιακά αυτά στοιχεία. 

4. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις της Λαϊκής Τράπεζας. 

Β. Εκτός Ισολογισμού Υποχρεώσεις: 

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις της Λαϊκής Τράπεζας, αναφορικά με ενέγγυες πιστώσεις 
και εγγυητικές επιστολές που έχουν εκδοθεί από καταστήματα της Λαϊκής Τράπεζας 
στην Κυπριακή Δημοκρατία. 

8 του 276 του 2013. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

Χρηματοοικονομικά μέσα 

1. Dual currency product: Δομημένο προϊόν μη εγγυημένου κεφαλαίου με όρο για υπό 
προϋποθέσεις μετατροπή σε άλλο νόμισμα κατ' επιλογή της Λαϊκής Τράπεζας. 

4. Για σκοπούς εφαρμογής των περί της Πώλησης Ορισμένων Εργασιών της Cyprus Popular 
Bank Public Co Ltd Διοπαγμάτων του 2013 ως υποχρεώσεις της Λαϊκής Τράπεζας που 
αναφέρονται στο Παράρτημα Π των εν λόγων Διαταγμάτων νοείται το εκ των ακόλουθων 
σημείων (α) ή (β) με το μικρότερο συνολικό ποσό: 

(α) α υποχρεώσεις ως καταγράφονται στα βιβλία της Λαϊκής Τράπεζας στις 22:00, στις 26 
Μαρτίου 2013, 

(β) οι υποχρεώσεις ως καταγράφονται στα βιβλία της Λαϊκής Τράπεζας στις 22:00, στις 21 
Απριλίου 2013· 

Νοείται ότι η διαφορά μεταξύ των ποσών των σημείων (α) και (β) μεταβιβάζεται στο 
Αποκτών πρόσωπο. 



ότου 156 του 2013. 
Αναστροφή 

μεταβίβασης 
περιουσιακών 

στοιχείων. 

6. Τα ακόλουθα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία έχουν μεταβιβασθεί στο Αποκτών 
πρόσωπο σύμφωνα με την παράγραφο 5(1) του βασικού διατάγματος, 
μεταβιβάζονται, την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Διατάγματος, από το 
Αποκτών πρόσωπο στη Λαϊκή Τράπεζα: είκοσι εκατομμύρια ευρώ από τις δανειακές 
απαιτήσεις από τη Marfin Bank Romania SA. 

7 του 156 του 2013. 7. Η Αρχή Εξυγίανσης δύναται δια νέου Διατάγματος να τροποποιεί τους όρους του 
Τροποποίηση του παρόντος Διατάγματος και να εκδίδει γενικές ή ειδικές οδηγίες για την πρακτική 

παρόντος Διατάγματος, εφαρμογή του παρόντος Διατάγματος, τις οποίες γνωστοποιεί με οποιοδήποτε τρόπο 
ήθελε ορίσει. 

8 του 156 του 2013. 
Έναρξη ισχύος. 

8. (1) Το παρόν Διάταγμα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης του στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

(2) Μεταβιβάσεις που προβλέπονται στο παρόν Διάταγμα τίθενται σε ισχύ, 
παράγουν έννομα αποτελέσματα και ισχύουν έναντι τρίτων από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος Διατάγματος. 

9 του 276 του 2013. 9. Η Αρχή Εξυγίανσης δύναται, δια νέου Διατάγματος να τροποποιεί τους όρους του 
Τροποποίηση του παρόντος Διατάγματος και να εκδίδει γενικές ή ειδικές οδηγίες για την πρακτική 

παρόντος εφαρμογή του παρόντος Διατάγματος τις οποίες γνωστοποιεί με οποιοδήποτε τρόπο 
ήθελε ορίσα. Διατάγματος. 

10 του 276 του 2013. 
Έναρξη ισχύος. 

10. (1) Το παρόν Διάταγμα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης του στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθεται σε εφαρμογή στις 06:10 π.μ. της 
30ης Ιουλίου 2013. 

(2) Μεταβιβάσεις που προβλέπονται στο παρόν Διάταγμα τίθενται σε ισχύ, 
παράγουν έννομα αποτελέσματα και ισχύουν έναντι τρίτων από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος: 

Νοείται ότι τα περί της Πώλησης Ορισμένων Εργασιών της Cyprus Popular Bank 
Public Co Ltd Διατάγματα του 2013 έως (Αρ. 3) του 2013 δεν εφαρμόζονται στις 
περιπτώσεις όπου και ενόσω βρίσκονται σε ισχύ απαγορευτικά ή άλλα διατάγματα, 
τα οποία έχουν εκδοθεί από αρμόδια δικαστήρια. 

Πανικός Δημητριάδης 
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 
Ενεργώντας ως Αρχή Εξυγίανσης 
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ 

ΜΕΡΟΣ Ι 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

Αριθμός 4702 Τρίτη, 30 Ιουλίου 2013 1763 

Αριθμός 277 

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 

Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 

ΕΠΕΙΔΗ στις 29 Μαρτίου 2013 επιβλήθηκε στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια 
Εταιρεία Λτδ., μέσω του περί Διάσωσης με Ίδια Μέσα της Τράπεζας Κύπρου 
Δημόσιας Εταιρείας Λτδ. Διάταγμα του 2013, το οποίο εκδόθηκε δυνάμει των 
περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμων του 2013, το μέτρο 
της εξυγίανσης διάσωσης με ίδια μέσα, 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ με το περί Διάσωσης με Ίδια Μέσα της Τράπεζας Κύπρου 
Δημόσιας Εταιρείας Λτδ. Διάταγμα του 2013 δημιουργήθηκαν τίτλοι που 
διέπονται από τους όρους των Παραρτημάτων Α και Β του εν λόγω Διατάγματος, 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ από την 30η Ιουλίου 2013, οι τίτλοι αυτοί θα μετατραπούν σε 
καταθέσεις ως αποτέλεσμα γραπτής ειδοποίησης για μετατροπή, της Αρχής 
Εξυγίανσης, κατά τα οριζόμενα στα Παραρτήματα Α και Β του περί Διάσωσης με 
Ίδια Μέσα της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ. Διατάγματος του 
2013, 

Επίσημη Εφημερίδα, 
Παράρτημα Τρίτο (Ι): 
29.3.2013,0.769, 
21.4.2013,0.925. 

17(1) του 2013, 
38(1) του 2013. 
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ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει κίνδυνος περιορισμένης ρευστότητας στην Τράπεζα 
Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ. σε περίπτωση εκροής καταθέσεων από τις νέες 
διαθέσιμες καταθέσεις της που πιθανόν να θέσουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα 
της και τη βιωσιμότητα άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων με αλυσιδωτές επιπτώσεις 
που μπορούν να οδηγήσουν στην αστάθεια του χρηματοοικονομικού 
συστήματος και να έχουν αποσταθεροποιητικές επιπτώσεις συνολικά για την 
οικονομία και την κοινωνία της χώρας, 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ υπό τις συνθήκες αυτές δημιουργείται κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
που δικαιολογεί, για λόγους δημόσιας τάξης και δημόσιας ασφάλειας και για 
διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας, την επιβολή περιοριστικών 
μέτρων στις καταθέσεις της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ., οι 
οποίες θα προκύψουν την 30η Ιουλίου 2013, στις 17:00, από τη μετατροπή των 
τίτλων που διέπονται από τους όρους των Παραρτημάτων Α και Β του πιο πάνω 
αναφερόμενου Διατάγματος, 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ αυτά τα περιοριστικά μέτρα δικαιολογείται να μην επιβάλλονται στις 
καταθέσεις που δεν υπόκειντο στο περί Διάσωσης με Ιδια Μέσα της Τράπεζας 
Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ. Διάταγμα του 2013, καθότι εκείνες οι 
καταθέσεις, ως ασφαλισμένες καταθέσεις κατά την ημερομηνία έκδοσης του εν 
λόγω Διατάγματος, υπόκεινται ήδη σε λιγότερους περιορισμούς και αντικειμενικά 
διαφοροποιούνται, 

Ο Υπουργός Οικονομικών, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από τα 
12(1) του 2013. άρθρα 4 και 5 του περί της Επιβολής Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε 

Περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης Νόμου του 2013, μετά από εισήγηση του 
Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας και με τη σύμφωνη γνώμη αυτού, εκδίδει το 
ακόλουθο Διάταγμα: 

Συνοπτικός τίτλος. 1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί της Επιβολής Προσωρινών 
Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας 
Εταιρείας Λτδ. Διάταγμα του 2013. 

Ερμηνεία. 2.-(1) Στο παρόν Διάταγμα, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική 
έννοια-

«επηρεαζόμενη κατάθεση» σημαίνει κατάθεση στην Τράπεζα Κύπρου η 
οποία θα προκύψει, την 30Π Ιουλίου 2013, στις 17:00, ως αποτέλεσμα 
γραπτής ειδοποίησης από την Αρχή Εξυγίανσης, ως αυτή ορίζεται στους περί 
Εξυγίανσης Πιστωτικών και Αλλων Ιδρυμάτων Νόμους του 2013, από την 
μετατροπή των τίτλων που διέπονται από τους όρους των Παραρτημάτων Α 
και Β του περί Διάσωσης με Ίδια Μέσα της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας 
Εταιρείας Λτδ, Διατάγματος του 2013, σε καταθέσεις-

«Νόμος» σημαίνει τον περί της Επιβολής Περιοριστικών Μέτρων στις 
Συναλλαγές σε Περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης Νόμο του 2013· 

«Τράπεζα Κύπρου» σημαίνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ. 

(2) Όροι που δεν ορίζονται ειδικά στο παρόν Διάταγμα, έχουν την έννοια που 
τους αποδίδεται στο Νόμο. 

Επιβολή περιοριστικών 3. Δυνάμει των άρθρων 4 και 5 του Νόμου, και μετά από εισήγηση του Διοικητή 
μέτρων- και με τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητή, επιβάλλονται τα ακόλουθα περιοριστικά 

μέτρα στις επηρεαζόμενες καταθέσεις: 

(α) 12% της συνολικής επηρεαζόμενης κατάθεσης του κάθε φυσικού ή 
νομικού προσώπου μεταφέρεται σε λογαριασμό όψεως/τρεχούμενο 
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εντός της Τράπεζας Κύπρου και υπόκειται στις διατάξεις οποιουδήποτε 
άλλου Διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει του Νόμου: 

Νοείται ότι για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας διάταξης, η 
Τράπεζα Κύπρου δύναται να ανοίξει νέο λογαριασμό 
όψεως/τρεχούμενο για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο δεν 
έχει ήδη υφιστάμενο λογαριασμό όψεως/τρεχούμενο εντός της 
Τράπεζας Κύπρου. 

(β) Το υπόλοιπο 88% της συνολικής επηρεαζόμενης κατάθεσης του κάθε 
φυσικού ή νομικού προσώπου μετατρέπεται σε τρεις ισόποσες νέες 
καταθέσεις προθεσμίας με χρονική διάρκεια 6, 9 και 12 μήνες 
αντίστοιχα, εντός της Τράπεζας Κύπρου. Οι όροι της κατάθεσης 
προθεσμίας είναι οι ακόλουθοι: 

(Ι) κατά την πρώτη ημερομηνία λήξης της κατάθεσης προθεσμίας, η 
Τράπεζα Κύπρου κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, 
λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση ρευστότητας της και μετά από 
διαβούλευση με το Υπουργείο Οικονομικών και την Κεντρική Τράπεζα 
της Κύπρου, δύναται να μεταφέρει μέρος ή το σύνολο του κεφαλαίου 
της εν λόγω κατάθεσης προθεσμίας, σε νέα κατάθεση προθεσμίας με 
χρονική διάρκεια ίση με την περίοδο προθεσμίας της αρχικής 
κατάθεσης· 

(II) η κατάθεση προθεσμίας φέρει επιτόκιο ίσο με το μέσο όρο του 
επιτοκίου, σταθμισμένο με βάση το ύψος της κάθε κατάθεσης 
προθεσμίας, που πληρώνεται από την Τράπεζα Κύπρου κατά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος Διατάγματος ή κατά τη ημέρα μεταφοράς 
σε νέα κατάθεση προθεσμίας δυνάμει της υπό-υποπαραγράφου (ί) επί 
άλλης κατάθεσης προθεσμίας της ίδιας χρονικής διάρκειας και 
προσαυξημένο κατά 10 μονάδες βάσης για κατάθεση προθεσμίας με 
χρονική διάρκεια 6 μηνών, 12,5 μονάδες βάσης για κατάθεση 
προθεσμίας με χρονική διάρκεια 9 μηνών και 15 μονάδες βάσης για 
κατάθεση προθεσμίας με χρονική διάρκεια 12 μηνών· 

(iii) οι δεδουλευμένοι τόκοι της κατάθεσης προθεσμίας πληρώνονται σε 
τριμηνιαία βάση σε λογαριασμό όψεως/τρεχούμενο στην Τράπεζα 
Κύπρου και υπόκεινται στις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Διατάγματος 
που εκδίδεται δυνάμει του Νόμου. 

(γ) Απαγορεύεται ο τερματισμός κατάθεσης προθεσμίας που δημιουργείται 
δυνάμει του παρόντος Διατάγματος, πριν την καθορισμένη ημερομηνία 
λήξης της, εκτός εάν το προϊόν χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή 
δανείου ή/και παρατραβήγματος ή/και πιστωτικής κάρτας εντός της 
Τράπεζας Κύπρου, νοουμένου ότι η σχετική πιστωτική διευκόλυνση 
παραχωρήθηκε πριν την έναρξη ισχύος του περί της Επιβολής 
Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση 
Έκτακτης Ανάγκης Πρώτου Διατάγματος, του 2013: 

Νοείται ότι το υπόλοιπο ποσό της κατάθεσης προθεσμίας παραμένει 
για την υπόλοιπη περίοδο προθεσμίας με τους ίδιους όρους: 

Νοείται περαιτέρω ότι στην περίπτωση αποπληρωμής 
παρατραβήγματος ή/και πιστωτικής κάρτας: 

(ί) το μέγιστο ποσό αποπληρωμής, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο 
από το τρέχον υπόλοιπο του παρατραβήγματος ή/και της 
πιστωτικής κάρτας, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
Διατάγματος, και 
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(ii) ο σχετικός τερματισμός κατάθεσης προθεσμίας επιτρέπεται να 
διενεργηθεί μόνο μία φορά μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
Διατάγματος: 

Νοείται έτι περαιτέρω ότι στην περίπτωση αποπληρωμής όλου ή 
μέρους παρατραβήγματος, καταργείται το όριο ή το μέρος του ορίου 
του παρατραβήγματος που αποπληρώνεται. 

(δ) Επιτρέπεται ο τερματισμός κατάθεσης προθεσμίας που δημιουργείται 
δυνάμει του παρόντος Διατάγματος πριν την καθορισμένη ημερομηνία 
λήξης της για τη δημιουργία μιας ή περισσοτέρων καταθέσεων 
προθεσμίας συνολικού ποσού ίσου με την αρχική κατάθεση 
προθεσμίας με χρονική διάρκεια ίση με την εναπομείνασα περίοδο 
προθεσμίας της τερματισθείσας κατάθεσης και με τους ίδιους όρους: 

Νοείται ότι επιτρέπεται η προσθήκη ή και διαγραφή δικαιούχων στη νέα 
κατάθεση προθεσμίας: 

Νοείται περαιτέρω ότι κατά τον τερματισμό κατάθεσης προθεσμίας οι 
δεδουλευμένοι τόκοι της τερματισθείσας κατάθεσης προθεσμίας 
πληρώνονται σε λογαριασμό όψεως/τρεχούμενο στην Τράπεζα 
Κύπρου και υπόκεινται στις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Διατάγματος 
που εκδίδεται δυνάμει του Νόμου: 

Έναρξη ισχύος του 4. Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ στις 16:55, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης 

ΔΚΠΟΛΓ^
 T 0 U OT^V Ε π ί σΠΜΠ Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

Χάρης Γεωργιάδης 
Υπουργός Οικονομικών 

30 Ιουλίου 2013 
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Αριθμός 279 
Ο ΠΕΡΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 

Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 5, 7(1) και 9 

17(1) του 2013 

38(1) του 2013. 

Κ Α Π . 104/2013, 
Ε.Ε.Παρ. ΙΙΙ(Ι),Αρ.4645, 

29.3.2013,0.781. 

Κ.Δ.Π. 133/2013, 
Ε.Ε.Παρ. ΙΙΚΙ), Αρ. 4661, 

21.4.2013,0.930. 

Κ.Δ.Π.156/2013, 
Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι),Αρ. 4670, 

14.52013,0.1091. 

Κ.Δ.Π. 276/2013 
Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ.4701, 

30.7.2013,0.1756 

Κ.Δ.Π. 103/2013 
Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 4645, 

29.3.2013, ο. 769. 

Κ.Δ.Π. 132/2013 
Ε.Ε.Παρ. ΗΙ(Ι), Αρ. 4661, 

21.4.2013.0.925. 

Κ.Δ.Π. 275/2013 
Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι),Αρ.4701, 

30.7.2013,0.1751 

ΕΠΕΙΔΗ η Αρχή Εξυγίανσης ασκώντας τις εξουσίες που της 

παρέχονται δυνάμει των άρθρων 5(1), (7) και (12)(α), 7(1) και 9 των 

περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Αλλων Ιδρυμάτων Νόμων του 2013, 

μετά την από κοινού απόφαση με τον Υπουργό Οικονομικών για λήψη 

μέτρων εξυγίανσης δυνάμει του άρθρου 3 του Νόμου, έχοντας λάβει 

υπόψη τη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών, την έκθεση της 

αρμόδιας εποπτικής αρχής για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση 

του ιδρύματος που υπόκειται σε εξυγίανση και το σχέδιο εξυγίανσης 

που ετοιμάστηκε από την Αρχή Εξυγίανσης και έχοντας διαπιστώσει 

ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 6(1) του Νόμου και ότι 

συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος, έχει εκδώσει το 

περί της Πώλησης Ορισμένων Εργασιών της Cyprus Popular Bank 

Public Co Ltd Διάταγμα του 2013, το περί της Πώλησης Ορισμένων 

Εργασιών της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (Τροποποιητικό) 

Διάταγμα του 2013, το περί της Πώλησης Ορισμένων Εργασιών της 

Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (Τροποποιητικό) (Αρ. 2) Διάταγμα 

του 2013 και το περί της Πώλησης Ορισμένων Εργασιών της Cyprus 

Popular Bank Public Co Ltd (Τροποποιητικό) (Αρ. 3) Διάταγμα του 

2013, με γνώμονα την καλύτερη επίτευξη των στόχων του άρθρου 3 

του Νόμου, 

ΕΠΕΙΔΗ σύμφωνα με το άρθρο 9(5) του Νόμου η Αρχή Εξυγίανσης 

καθορίζει το αντάλλαγμα της πώλησης λαμβάνοντας υπόψη τη 

διαδικασία αποτίμησης των μεταβιβαζόμενων τίτλων ιδιοκτησίας, 

περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Νόμου και 

ΕΠΕΙΔΗ σύμφωνα με την παράγραφο 6(2) του περί της Πώλησης 

Ορισμένων Εργασιών της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd 

Διατάγματος του 2013, η Αρχή Εξυγίανσης δύναται με νέο διάταγμα να 

απαιτήσει από την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ (εφεξής 

καλούμενη η «Τράπεζα Κύπρου») να εκδώσει προς τη Cyprus Popular 

Bank Public Co Ltd (εφεξής καλούμενη η «Λαϊκή Τράπεζα») τέτοιο 

αριθμό μετοχών Τάξης Α', όπως ορίζονται στο περί Διάσωσης με Ιδια 

Μέσα της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ Διάταγμα του 

2013, προς δίκαιη αποζημίωση της χωρίς δικαίωμα άλλης 

αποζημίωσης και 
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Συνοπτικός τίτλος. 

Ερμηνεία. 

Έκδοση Μετοχών στη 

Λαϊκή Τράπεζα. 

ΕΠΕΙΔΗ ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στην Αρχή Εξυγίανσης η 
έκθεση αποτίμησης όπως προβλέπεται από το Μέρος V των περί 
Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμων του 2013 και 
στην παράγραφο 6(1) του περί της Πώλησης Ορισμένων Εργασιών 
της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Διατάγματος του 2013 και 

ΕΠΕΙΔΗ η τελική αξία των μεταβιβαζόμενων προς την Τράπεζα 

Κύπρου περιουσιακών στοιχείων, τίτλων ιδιοκτησίας και δικαιωμάτων 

της Λαϊκής Τράπεζας υπερβαίνει της τελικής αξίας των 

μεταβιβαζόμενων στην Τράπεζα Κύπρου υποχρεώσεων της Λαϊκής 

Τράπεζας και 

ΕΠΕΙΔΗ η Αρχή Εξυγίανσης έχει λάβει υπόψη τη γνώμη του 
Υπουργού Οικονομικών 

Η Αρχή Εξυγίανσης ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται από 

τους περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Αλλων Ιδρυμάτων Νόμους του 

2013 εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα: 

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί της Έκδοσης 

Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου προς Αποζημίωση της 

Λαϊκής Τράπεζας Διάταγμα του 2013. 

2. Στο παρόν Διάταγμα ο όρος «Μετοχές Τάξης Α'» έχει την έννοια 

που του αποδίδεται από το περί Διάσωσης με Ίδια Μέσα της 

Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ Διάταγμα του 2013 όπως 

αυτό έχει τροποποιηθεί από το περί Διάσωσης με Ίδια Μέσα της 

Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ (Τροποποιητικό) Διάταγμα 

του 2013 και από το περί Διάσωσης με Ίδια Μέσα της Τράπεζας 

Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ (Τροποποιητικό) (Αρ. 2) Διάταγμα 

του 2013. 

3. Δια του παρόντος Διατάγματος η Τράπεζα Κύπρου εκδίδει και 

παραχωρεί στη Λαϊκή Τράπεζα τόσες Μετοχές Τάξης Α* ονομαστικής 

αξίας ένα (1) ευρώ έκαστη, έτσι ώστε η Λαϊκή Τράπεζα στις 17:15 την 

30η Ιουλίου 2013 να κατέχει 18,056371% του συνολικού μετοχικού 

κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου σύμφωνα με την παράγραφο 6(2) 

των περί της Πώλησης Ορισμένων Εργασιών της Cyprus Popular 

Bank Public Co Ltd Διαταγμάτων του 2013, προς δίκαιη αποζημίωση 

της Λαϊκής Τράπεζας χωρίς δικαίωμα άλλης αποζημίωσης. 
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Έναρξη ισχύος. 4. (1) Το παρόν Διάταγμα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης του 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθεται σε εφαρμογή 

στις 17:05 την 30η Ιουλίου 2013. 

Πανίκος Δημητριάδης 
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 

Ενεργώντας ως Αρχή Εξυγίανσης 
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