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Σύµφωνα µε το Άρθρο 22(1)(α)(i) του περί ∆ηµοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόµου του 2007,
“) ανακοινώνει ότι στις 22 ∆εκεµβρίου 2010 η Επιτροπή
η εταιρεία BLC Bank SAL (“
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενέκρινε τη δηµοσίευση των Εγγράφων ∆ηµόσιας Πρότασης, για την
απόκτηση:


(i)
(ii)













µέχρι 100% του µετοχικού κεφαλαίου της USB Bank Plc (“
τίτλοι της οποίας είναι εισηγµένοι στο ΧΑΚ, και
µέχρι 100% των Μετατρέψιµων Οµολόγων 2010/2020 (“
της USB Bank ονοµαστικής αξίας €1 έκαστο.
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Με βάση τα Έγγραφα ∆ηµόσιας Πρότασης, η προσφερόµενη αντιπαροχή για την απόκτηση
των µετοχών της USB είναι €0,80 ανά µετοχή και €1 για κάθε Μετατρέψιµο Οµόλογο
πληρωτέα σε µετρητά σε όλους τους µετόχους και κατόχους των Μετατρέψιµών Οµολογιών
που θα αποδεχτούν τη ∆ηµόσια Πρόταση.
Η Περίοδος Αποδοχής της ∆ηµόσιας Πρότασης για τους µετόχους της USB Bank αρχίζει στις
30 ∆εκεµβρίου 2010 και λήγει στις 17 Φεβρουαρίου 2011.
Η Περίοδος Αποδοχής της ∆ηµόσιας Πρότασης για τους κατόχους Μετατρέψιµων Οµολόγων
της USB Bank Plc αρχίζει στις 30 ∆εκεµβρίου 2010 και λήγει στις 22 Φεβρουαρίου 2011.
Το Έγγραφο της ∆ηµόσιας Πρότασης που αφορά τους µετόχους της USB Bank θα
ταχυδροµηθεί στους µετόχους της USB Bank που κατέχουν πέραν των 10.000 µετοχών της
USB Bank σύµφωνα µε σχετική εξαίρεση που έχει παραχωρηθεί από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Το Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης, καθώς και το Έντυπο
Ανάκλησης θα ταχυδροµηθούν σε όλους τους κατόχους µετοχών.
Το Έγγραφο της ∆ηµόσιας Πρότασης που αφορά τους κατόχους Μετατρέψιµων Οµολόγων
της USB Bank, το Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης, καθώς και το Έντυπο Ανάκλησης θα
ταχυδροµηθούν σε όλους τους κατόχους Μετατρέψιµων Οµολόγων.
Τα Έγγραφα ∆ηµόσιας Πρότασης, όπως εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Κύπρου, θα είναι διαθέσιµα χωρίς επιβάρυνση σε ηλεκτρονική µορφή από τις 30 ∆εκεµβρίου
2010:
-

στην ιστοσελίδα του Συµβούλου των ∆ηµόσιων Προτάσεων, Κυπριακός Οργανισµός
Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO) (www.cisco-online.com.cy)

-

στην ιστοσελίδα του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου (www.cse.com.cy)

23 ∆εκεµβρίου 2010

