
Ενδεικηικόρ καηάλογορ ζηοισείων πος ζηηήθηκαν από ηην επιηποπή καηά ηην 

εξέηαζη ηος θέμαηορ και δεν έσοςν αποζηαλεί ζε αςηή ή πος η επιηποπή θεωπεί 

όηι δεν αποζηάλθηκαν έγκαιπα ή αποζηάλθηκαν με ελλιπέρ πεπιεσόμενο 

1.  Από ηο Υποςπγείο Οικονομικών: 

 α. Πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Eurogroup από ηηο 16 κέρξη 25 Μαξηίνπ 

2013.   

 β. Αιιεινγξαθία κεηαμύ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ θαη ηνπ Eurogroup γηα 

ηελ πεξίνδν 1ε Ιαλνπαξίνπ 2012 κέρξη 15ε Μαξηίνπ 2013.   

  

2.  Από ηην ΚΤΚ: 

 α. Καηάινγνο κε ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ απνζύξζεηο πνζώλ από θαηαζέζεηο 

θπζηθώλ θαη λνκηθώλ πξνζώπσλ πνπ απέζπξαλ πνζά πέξαλ ησλ 

€100.000 δύν κήλεο πξηλ από ηελ έγθξηζε ηνπ €1,8 δηο κέρξη θαη 27 

Μαξηίνπ 2013. 

(εκείσζε:  1.  Με επηζηνιή ηνπ ηόηε Τπνδηνηθεηή ηεο ΚΣΚ, εκεξνκελίαο 5 

Απξηιίνπ 2013, θαηαηέζεθε ζηελ επηηξνπή θαηάινγνο κε 

ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ από ηελ “Cyprus 

Popular Bank Public Co. Ltd” θαη ηελ Σξάπεδα Κύπξνπ 

Γεκόζηα Δηαηξία Ληδ γηα ηελ πεξίνδν 1ε κέρξη 15 Μαξηίνπ 

2013.  Γηα ηελ ίδηα πεξίνδν θαηαηέζεθε επίζεο 

ειεθηξνληθόο θαηάινγνο ζπλαιιαγώλ.   

 

  2. Με επηζηνιή ηεο Γηνηθεηνύ ηεο ΚΣΚ, εκεξνκελίαο 25 
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Απξηιίνπ 2014, θαηαηέζεθαλ ζηελ επηηξνπή θαηάινγνη κε 

ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ από ηηο ίδηεο πην 

πάλσ ηξάπεδεο γηα ηηο πεξηόδνπο 16 κέρξη 27 Μαξηίνπ 

2013, 1ε κέρξη 30 Ινπλίνπ 2012 θαζώο επίζεο θαηάινγνο 

κε ηα πξόζσπα πνπ εμαηξέζεθαλ από ηελ απνκείσζε 

θαηαζέζεσλ πνπ έγηλε βάζεη ηεο απόθαζεο ηνπ Eurogroup 

ηεο 15εο Μαξηίνπ 2013.  Ωζηόζν επεηδή ε επηηξνπή θαηά 

ηελ πην πάλσ εκεξνκελία βξηζθόηαλ ζην ηειηθό ζηάδην 

εηνηκαζίαο ηεο έθζεζήο ηεο δελ θαηέζηε δπλαηό ηα πην 

πάλσ ζηνηρεία λα ηύρνπλ επεμεξγαζίαο. 

 β. Πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηεο ΚΣΚ από ην 2011 

κέρξη ην Μάξηην ηνπ 2013 ζε ζρέζε κε ηελ ελεκέξσζε πνπ ηύγραλαλ γηα 

ηελ θαηάζηαζε ηεο “Cyprus Popular Bank Public Co Ltd” θαη εηδηθόηεξα 

πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηεο ΚΣΚ γηα ηελ 

πεξίνδν δύν κήλεο πξηλ από ηελ έγθξηζε ηεο θξαηηθήο ζηήξημεο ηεο 

“Cyprus Popular Bank Public Co Ltd” κε €1,8 δηο κέρξη θαη ηελ 27ε Μαξηίνπ 

2013 θαζώο θαη νπνηαδήπνηε αιιεινγξαθία δηεμήρζε ζε ζρέζε κε ηελ ελ 

ιόγσ ζηήξημε ηεο ηξάπεδαο.    

 γ. Αιιεινγξαθία κεηαμύ ηεο ΚΣΚ θαη ηνπ Eurogroup γηα ηελ πεξίνδν 1ε 

Ιαλνπαξίνπ 2012 κέρξη 15ε Μαξηίνπ 2013.   

 δ. Πξαθηηθά νπνησλδήπνηε ζπζθέςεσλ, ελεκεξώζεσλ, ζπλεδξηάζεσλ 

δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαη αιιεινγξαθία ή νπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν 
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δηαζέηεη ε ΚΣΚ ζε ζρέζε κε ηελ απόθαζε ηεο ΜΡΒ λα κεηαηξαπεί ε ΜΔΒ 

από ζπγαηξηθή εηαηξεία ζε ππνθαηάζηεκα. 

 ε. Πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηεο ΚΣΚ ζε ζρέζε κε ηηο 

απνθάζεηο ησλ επνπηεπόκελσλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ ηδξπκάησλ γηα αγνξά 

νκνιόγσλ, απνθάζεηο γηα επέθηαζε ζηελ Διιάδα ή θαη ζε άιιεο ρώξεο θαη 

ηνλ ηδησηηθό δαλεηζκό πξνο ηελ ειιεληθή νηθνλνκία από ηα 

ππνθαηαζηήκαηα θππξηαθώλ ηξαπεδώλ ζηελ Διιάδα. 

  ζη. Δλεκέξσζε αλαθνξηθά κε ηνπο ιόγνπο πνπ νδήγεζαλ ζηελ επηινγή ησλ 

νίθσλ PIMCO θαη “Alvarez & Marsal” θαη ηελ αμηνιόγεζε πνπ έηπραλ άιινη 

νίθνη πνπ ελδηαθέξζεθαλ γηα ην ίδην έξγν θαη εηδηθόηεξα γηα ηνλ νίθν 

“Blackrock”. 

 δ. Αιιεινγξαθία πνπ δηεμήρζε κεηαμύ ηεο ΚΣΚ θαη ησλ νίθσλ PIMCO θαη 

“Alvarez & Marsal”. 

  

3.  Από ηη “Cyprus Popular Bank Public Co Ltd”: 

 α. Καηάινγν κε ηηο ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ από θπζηθά θαη 

λνκηθά πξόζσπα ζηα ππνθαηαζηήκαηα ησλ θππξηαθώλ ηξαπεδώλ ζηελ 

Διιάδα γηα ηελ πεξίνδν δύν κήλεο πξηλ από ηελ έγθξηζε ηνπ €1,8 δηο 

κέρξη θαη 27 Μαξηίνπ 2013. 

 β. Δθζέζεηο ησλ εζσηεξηθώλ ή θαη εμσηεξηθώλ ειεγθηηθώλ ζπκβνύισλ ηεο 

ηξάπεδαο γηα ηα έηε 2006-2013 θαη εηδηθά ζε ζρέζε κε ηνπο θηλδύλνπο πνπ 

ειιόρεπαλ γηα απηή . 
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 γ. Αιιεινγξαθία κεηαμύ ηεο ηξάπεδαο θαη ηδησηώλ επελδπηώλ θαηά ηελ 

πεξίνδν πξηλ από ηελ θξαηηθή ζηήξημε ηεο κε €1,8 δηο, ζε ζρέζε κε ηηο 

ελέξγεηεο ηεο ίδηαο ηεο ηξάπεδαο γηα πξνζέιθπζε ηέηνησλ επελδύζεσλ 

θαζώο επίζεο ην ελδηαθέξνλ πνπ επέδεημαλ επελδπηέο γηα ηελ ελίζρπζε 

ηνπ θεθαιαίνπ ηεο. 

 δ. Έθζεζε ηνπ νίθνπ PWC, ειεγθηώλ ηεο ηξάπεδαο ζε ζρέζε κε ην δαλεηαθό 

ραξηνθπιάθην ζηελ Διιάδα. 

  

4.  Από ηην Τπάπεζα Κύππος Δημόζια Εηαιπία Ληδ: 

 α. Πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηεο ηξάπεδαο 

αλαθνξηθά κε ηελ θαηάζηαζε απνζεκάησλ ξεπζηόηεηαο, ηηο απνθάζεηο γηα 

αγνξά νκνιόγσλ θαη ηηο απνθάζεηο γηα επέθηαζε ζηελ Διιάδα ή θαη ζε 

άιιεο ρώξεο. 

 β. Δθζέζεηο ησλ εζσηεξηθώλ ειεγθηώλ ηεο ηξάπεδαο γηα ηα έηε 2006 κέρξη 

2013. 

 γ. Καηάινγν δαλείσλ πνπ παξαρσξήζεθαλ από ηελ ηξάπεδα θαηά ηε ρξνληθή 

πεξίνδν 2006-2013, ύςνπο πέξαλ ησλ €100.000 θαη κε επηηόθην θάησ ησλ 

3%. 

 δ. Καηάινγν δαλείσλ ηεο “Cyprus Popular Bank Public Co Ltd”, ηα νπνία 

παξαρσξήζεθαλ κε επηηόθην ρακειόηεξν από ην κέζν όξν επηηνθίσλ θαη ηα 

νπνία κεηαθέξζεθαλ ζηελ Σξάπεδα Κύπξνπ Γεκόζηα Δηαηξία Ληδ, καδί κε 

ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνύλ ηπρόλ επηθαηξνπνίεζή ηνπο εηδηθά ζην ύςνο 
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ησλ επηηνθίσλ.  

 ε. Αλαιπηηθό θαηάινγν ησλ δαλείσλ, πνπ λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηνπο 

όξνπο, ηηο εμαζθαιίζεηο, ηα επηηόθηα θαη ην ρξνλνδηάγξακκα απνπιεξσκήο, 

είθνζη λνκηθώλ θαη θπζηθώλ πξνζώπσλ πνπ, ζύκθσλα κε ηα όζα δήισζε 

ν δηεπζύλσλ ζύκβνπινο ηεο ηξάπεδαο, αλέξρνληαη ζε €6,5 δηο. 

 ζη. Δζσηεξηθό ζεκείσκα πνπ δόζεθε ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηεο 

ηξάπεδαο, ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη επηρεηξήζεηο-επηρεηξεκαηίεο αλάπηπμεο 

γεο νη νπνίνη έρνπλ αληιήζεη εθαηνληάδεο εθαηνκκύξηα από ηελ ηξάπεδα. 

  

5.  Από ηην Ελληνική Τπάπεζα Δημόζια Εηαιπεία Ληδ:  

 Καηάινγνο δαλείσλ ύςνπο πέξαλ ηνπ πνζνύ ησλ €100.000 πνπ ρνξεγήζεθαλ 

από ηελ ηξάπεδα θαηά ηα έηε 2006 κέρξη 2013 κε επηηόθην ρακειόηεξν από ην 

κέζν όξν επηηνθίσλ ή κε κεησκέλεο ή θαη θαζόινπ εμαζθαιίζεηο θαζώο επίζεο 

θαηάινγν ησλ κε εμππεξεηνύκελσλ δαλείσλ.   

  

6.  Από ηα ζςνεπγαηικά πιζηωηικά ιδπύμαηα: 

 α. Καηάινγνο δαλείσλ πνπ παξαρσξήζεθαλ ζε επηρεηξεκαηίεο αλάπηπμεο 

γεο, αζιεηηθά ζσκαηεία, νξγαληζκνύο θαη πξόζσπα ησλ κέζσλ καδηθήο 

ελεκέξσζεο, πξνέδξνπο θαη κέιε επηηξνπεηώλ ησλ ζπλεξγαηηθώλ 

πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ, θαζώο επίζεο ζε ζπλδεδεκέλα κε ηνπο ηειεπηαίνπο 

πξόζσπα. 

 β. Δθζέζεηο ησλ εζσηεξηθώλ ειεγθηώλ γηα ηα έηε 2006 κέρξη 2013. 

 


