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Προφίλ Σσγκροτήματος
Σο σγθρόηεκα Σράπεδας Κύπροσ ηδρύζεθε ηο 1899 θαη είλαη ο κεγαιύηερος τρεκαηοοηθολοκηθός οργαληζκός ζηελ Κύπρο. Σο
σγθρόηεκα προζθέρεη έλα εσρύ θάζκα τρεκαηοοηθολοκηθώλ προϊόληωλ θαη σπερεζηώλ ποσ περηιακβάλεη ηραπεδηθές σπερεζίες,
τρεκαηοδοηήζεης, θάθηορηγθ, τρεκαηοεπελδσηηθές σπερεζίες, δηατείρηζε θεθαιαίωλ θαη αζθάιεηες γεληθού θιάδοσ θαη δωής. Σο
σγθρόηεκα ιεηηοσργεί κέζω 129 θαηαζηεκάηωλ, από ηα οποία 123 ιεηηοσργούλ ζηελ Κύπρο, 1 ζηε Ροσκαλία, 4 ζηο Ηλωκέλο
Βαζίιεηο θαη 1 ζηα Channel Islands. Επηπιέολ, ε Σράπεδα ιεηηοσργεί γραθεία αληηπροζωπείας ζηε Ρωζία, ηελ Οσθραλία θαη ηελ
Κίλα. Σο σγθρόηεκα εργοδοηεί 4.229 άηοκα δηεζλώς. ηης 30 επηεκβρίοσ 2016, ηο ύλοιο Περηοσζηαθώλ ηοητείωλ ηοσ
σγθροηήκαηος αλερτόηαλ ζε €22,4 δης θαη ηα Ίδηα Κεθάιαηα ηοσ ζε €3,1 δης.

Η Τξάπεδα Κύπξνπ Δεκόζηα Εηαηξία Ληδ (ε «Τράπεδα» ή ην «Σσγθρότεκα»), αλαθνηλώλεη όηη
ζήκεξα έρεη πξνβεί ζηελ πιήξε απνπιεξωκή ηεο ρξεκαηνδόηεζεο από ηνλ ELA πνπ ιάκβαλε
από ηελ Κεληξηθή Τξάπεδα ηεο Κύπξνπ.
Από ηα γεγνλόηα Μαξηίνπ 2013, ε Τξάπεδα έρεη απνπιεξώζεη ζπλνιηθά €11,4 δηο
ρξεκαηνδόηεζεο από ηνλ ELA, ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο νπνίαο είρε κεηαθεξζεί ζηελ Τξάπεδα
ζύκθωλα κε ‘Τν πεξί ηεο Πώιεζεο Οξηζκέλωλ Εξγαζηώλ ηεο Cyprus Popular Bank Public Co
Ltd Δηάηαγκα ηνπ 2013’. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2016 θαη ηηο αξρέο ηνπ 2017 ε Τξάπεδα
απνπιήξωζε €3,8 δηο ELA.
Απηό απνηειεί αθόκε έλα ζεκαληηθό νξόζεκν ζηελ πνξεία ηεο Τξάπεδαο γηα αλάθηεζε ηεο
ηζρπξήο ηεο ζέζεο από ην 2013, θαη έρεη επηηερζεί κέζα από κηα ζεηξά ελεξγεηώλ, πνπ
πεξηιακβάλνπλ ηελ εθηεηακέλε απνκόριεπζε κε θύξηωλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ θαη
δξαζηεξηνηήηωλ, ηελ αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ην 2014, ηε ζεκαληηθή αύμεζε ηωλ
θαηαζέζεωλ θαηά ηα ηειεπηαία δύν ρξόληα, ηελ απνπιεξωκή θαη ιήμε θξαηηθώλ νκνιόγωλ ηεο
Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο θαη ηε κεηαηξνπή πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ ζε πεξνπζηαθά ζηνηρεία
απνδεθηά ωο εμαζθάιηζε γηα πηζηνδνηηθέο πξάμεηο ηνπ Επξωζπζηήκαηνο.
Ο Δηεσζύλωλ Σύκβούιος τοσ Σσγθροτήκατος τες Τράπεδας Κύπροσ, ζρνιίαζε: "Η πιήξεο
απνπιεξωκή ηεο ρξεκαηνδόηεζεο από ηνλ ELA απνηεινύζε ζηξαηεγηθό ζηόρν ηεο Τξάπεδαο
θαηά ηα ηειεπηαία ηξηα ρξόληα θαη ζεκαηνδνηεί ηελ νκαινπνίεζε ηεο ρξεκαηνδόηηθήο ηεο δνκήο.
Η ελέξγεηα απηή ζα πξέπεη λα εληζρύζεη πεξαηηέξω ηελ εκπηζηνζύλε ηωλ ελδηαθεξόκελωλ
κεξώλ όηη ε Τξάπεδα γίλεηαη έλαο ηζρπξόηεξνο, αζθαιέζηεξνο θαη πην επηθεληξωκέλνο
νξγαληζκόο ηθαλόο λα επηηύρεη δηαηεξήζηκεο απνδόζεηο γηα ηνπο κεηόρνπο κεζνπξόζεζκα. "

