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Η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα («ΣΚΤ» ή «η Τράπεζα») με ικανοποίηση
επιβεβαιώνει ότι έλαβε σήμερα δύο (2) προτάσεις από ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με
τη διαδικασία Στρατηγικής Συναλλαγής σύμφωνα με τη σχετική Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Οι προτάσεις εξετάζονται πλέον από την ανώτατη
διοίκηση της Τράπεζας, η οποία συνεργάζεται στενά με τη Citigroup Global Markets
Limited («Citi») που λειτουργεί ως ο αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος
της ΣΚΤ. H Eπιτροπεία της Τράπεζας αναμένεται να συνεδριάσει στο πλαίσιο αυτής
της διαδικασίας ώστε να εξετάσει τις προτάσεις αυτές και σε κατάλληλο χρόνο θα
παράσχει επιπλέον πληροφορίες.

Η Citigroup Global Markets Limited, η οποία έχει άδεια λειτουργίας από την
Prudential Regulation Authority και εποπτεύεται από την Prudential Regulation
Authority και την Financial Conduct Authority, και ενεργεί ως
χρηματοοικονομικός σύμβουλος αποκλειστικά για τη Συνεργατική Κυπριακή
Τράπεζα σε σχέση με τη Διαδικασία, και δεν ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε
τρίτου, πλην της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, για την παροχή της
προστασίας που προσφέρεται στους πελάτες της για την παροχή συμβουλών
σε σχέση με τη Διαδικασία ή οποιοδήποτε άλλο θέμα αναφέρεται στην
παρούσα.
Ούτε αυτή η ειδοποίηση ούτε η κοινοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών σε
οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος αποτελεί, ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για
οποιαδήποτε προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για προσφορά εγγραφής ή
αγορά οποιoνδήποτε κινητών αξιών ή αγοράς οποιoνδήποτε τίτλων από
οποιοδήποτε πρόσωπο σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία ή υπό οποιεσδήποτε
συνθήκες όπου είναι παράνομο να γίνει μια τέτοια προσφορά ή προσέλκυση.
Η διανομή αυτής της ειδοποίησης σε ορισμένες δικαιοδοσίες μπορεί να
περιορίζεται από το νόμο και οι παραλήπτες πρέπει να τηρούν εαυτούς
ενήμερoυς και να τηρούν τυχόν ισχύουσες νομικές ή εποπτικές προϋποθέσεις
σχετικά με τη διανομή ή την κατοχή της παρούσας ειδοποίησης.
Ούτε η ΣΚΤ, ούτε η Citi, ούτε οι αντίστοιχοι διευθυντές, αξιωματούχοι,
εργαζόμενοι, συμβούλοι ή αντιπρόσωποι τους ή των συνεργατών τους
(“Συνδεδεμένα Μέρη”) αποδέχονται οποιαδήποτε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε
προσώπου σε σχέση με τη διανομή ή την κατοχή αυτής της πρόσκλησης σε
οποιαδήποτε δικαιοδοσία.
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