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Καλυμμένα ομόλογα γίνονται αποδεκτά ως εξασφάλιση για πιστοδοτικές πράξεις του
Ευρωσυστήματος, μετά την αναβάθμιση της πιστοληπτικής τους αξιολόγησης σε Baa3 από
B1 από Moody’s Investors Service
Ως αποτέλεσμα, τα καλυμμένα ομόλογα χρησιμοποιούνται ως εξασφάλιση για δανεισμό από
την ΕΚΤ για αποπληρωμή χρηματοδότησης από τον Μηχανισμό Παροχής Έκτακτης
Ρευστότητας (ELA)
Αποπληρωμή ύψους €1,4 δις χρηματοδότησης από τον ELA από τις 30 Ιουνίου 2015,
μειώνοντας τη χρηματοδότηση από τον ELA στο σημερινό επίπεδο των €4,5 δις
Συνολικά, η χρηματοδότηση από τον ELA έχει μειωθεί κατά €6,9 δις από το υψηλό των
€11,4 δις τον Απρίλιο 2013

Προφίλ Συγκροτήματος
Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο. Το
Συγκρότημα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνει τραπεζικές υπηρεσίες,
χρηματοδοτήσεις, φάκτοριγκ, χρηματοεπενδυτικές υπηρεσίες, διαχείριση κεφαλαίων και ασφάλειες γενικού κλάδου και ζωής. Το
Συγκρότημα λειτουργεί μέσω 135 καταστημάτων, από τα οποία 129 λειτουργούν στην Κύπρο, 1 στη Ρουμανία, 4 στο Ηνωμένο Βασίλειο
και 1 στα Channel Islands. Επιπλέον, η Τράπεζα διατηρεί γραφεία αντιπροσωπείας στη Ρωσία, την Ουκρανία και την Κίνα. Το Συγκρότημα
εργοδοτεί 4.600 άτομα διεθνώς. Στις 30 Ιουνίου 2015, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων του Συγκροτήματος ανερχόταν σε €25,4 δις και
τα Ίδια Κεφάλαια του σε €3,5 δις.

Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ (η «Τράπεζα» ή το «Συγκρότημα») ανακοινώνει ότι διακρατούμενα
καλυμμένα ομόλογα, εξασφαλισμένα με ενυπόθηκα οικιστικά δάνεια, έχουν γίνει αποδεκτά περιουσιακά
στοιχεία για πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος, μετά την αναβάθμιση της πιστοληπτικής τους
αξιολόγησης σε Baa3 από B1 από τον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s Investors Service. Η
αξιολόγηση των καλυμμένων ομολόγων είναι στο ίδιο επίπεδο με το ανώτατο όριο πιστοληπτικής αξιολόγησης
σε τοπικό νόμισμα (local currency country risk ceiling) για την Κύπρο.
Ο οίκος Moody’s αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση των καλυμμένων ομολόγων, μετά την
τροποποίηση των όρων του Προγράμματος Καλυμμένων Ομολόγων για μετατροπή των καλυμμένων
1
ομολόγων σε conditional-pass-through καλυμμένα ομόλογα και για αύξηση της υπερκάλυψης .
Μετά την αναβάθμιση της πιστοληπτικής τους αξιολόγησης στην επενδυτική κατηγορία (investment grade), τα
καλυμμένα ομόλογα έχουν γίνει αποδεκτά περιουσιακά στοιχεία για τις πιστοδοτικές πράξεις του
Ευρωσυστήματος και, ως εκ τούτου, έχουν χρησιμοποιηθεί ως εξασφάλιση για δανεισμό από την Ευρωπαική
Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Μέσω αυτής της συναλλαγής, το Συγκρότημα άντλησε €550 εκατ. από την ΕΚΤ για
αποπληρωμή χρηματοδότησης από τον Μηχανισμό Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας (ELA). Πριν από την
αναβάθμιση τους, τα καλυμμένα ομόλογα χρησιμοποιούνταν ως εξασφάλιση για χρηματοδότηση από τον
ELA.
Λαμβάνοντας υπόψη την πιο πάνω αποπληρωμή, σε συνδυασμό με την εισροή καταθέσεων κατά τη διάρκεια
του τρίτου τριμήνου του 2015, η Τράπεζα αποπλήρωσε συνολικά €1,4 δις χρηματοδότησης από τον ELA από
τις 30 Ιουνίου 2015, μειώνοντας την στο σημερινό επίπεδο των €4,5 δις.
Η συναλλαγή αυτή αποτελεί ακόμα ένα ορόσημο στην προσπάθεια του Συγκροτήματος για αποκατάσταση της
οικονομικής του ευρωστίας και είναι μέρος της στρατηγικής του για ομαλοποίηση της χρηματοδοτικής του
δομής και μείωση της εξάρτησής του σε χρηματοδότηση από τον ELA. Συνολικά, η χρηματοδότηση από τον
ELA έχει μειωθεί κατά €6,9 δις από το υψηλό των €11,4 δις τον Απρίλιο 2013.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναδιάρθρωση του Προγράμματος Καλυμμένων Ομολόγων, βλέπε την ιστοσελίδα του
Συγκροτήματος, http://www.bankofcyprus.com/el-GR/--/Investors-Relations-gr/-2/----/
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