ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Eισαγωγή 45.384.453 Δικαιώματα Προτίμησης (Rights)
8.000.000 Ομόλογα, ονομαστικής αξίας €1 το καθένα

και

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ανακοινώνει ότι έχει αποδεχθεί
προς εισαγωγή, σύμφωνα με το Άρθρο 58 (1) του Νόμου του ΧΑΚ, 45.384.453
Δικαιώματα Προτίμησης (Rights) και 8.000.000 Ομόλογα, ονομαστικής αξίας €1 το
καθένα, της εταιρείας USB Bank Plc.
Η διαπραγμάτευση των πιο πάνω αξιών θα αρχίσει την Πέμπτη 15 Απριλίου 2010 και
το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου θα αναλάβει την τήρηση των πιο πάνω Μητρώων
στο Κεντρικό Αποθετήριο.
Ειδικότερα, σημειώνεται ότι η διαπραγμάτευση των Δικαιωμάτων Προτίμησης θα
αρχίσει στις 15 Απριλίου 2010 και θα διαρκέσει μέχρι τις 19 Μαΐου 2010. Η περίοδος
άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης είναι από 28 Μαΐου 2010 μέχρι 24 Ιουνίου
2010. Κάθε δύο (2) Δικαιώματα Προτίμησης που θα ασκούνται με συνολική τιμή
άσκησης €0,68 θα μετατρέπονται σε μία (1) πλήρως πληρωθείσα νέα μετοχή της
USB Bank Plc. Σημειώνεται ότι η διαπραγμάτευση των μετοχών που θα προκύψουν
από την εξάσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης θα αρχίσει στις 22 Ιουλίου 2010,
εφόσον το ΧΑΚ βεβαιωθεί ότι το σχετικό Μητρώο δικαιούχων που θα κατατεθεί σε
ηλεκτρονική μορφή πληροί όλες τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το ΧΑΚ
σύμφωνα με τον Κανονισμό 4 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
(καταχώρηση, διαπραγμάτευση και εκκαθάριση άυλων κινητών αξιών) Κανονισμών
του 2001.
Επίσης, όσον αφορά τα Ομόλογα, σημειώνεται ότι θα φέρουν σταθερό ετήσιο
επιτόκιο 7,50% επί της ονομαστικής αξίας για την περίοδο από την ημερομηνία
έκδοσης έως 31 Δεκεμβρίου 2014 και σταθερό ετήσιο επιτόκιο 9,00% επί της
ονομαστικής αξίας για την περίοδο μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2014 έως τη λήξη του
Ομολόγου (31 Δεκεμβρίου 2019). Η καταβολή του τόκου θα γίνεται σε εξαμηνιαία
βάση.
Ο αγγλικός και ελληνικός κωδικός διαπραγμάτευσης των Δικαιωμάτων Προτίμησης
είναι USBNR και ΤΡΑΔΠ, αντίστοιχα, το δε ISIN Code τους είναι CY0121230110.
Ο αγγλικός και ελληνικός κωδικός διαπραγμάτευσης των Ομολόγων είναι USBSB και
ΤΡΑΑΟ, αντίστοιχα, το δε ISIN Code τους είναι CY0141220117.
Λευκωσία, 8/4/2010.

