Ανακοίνωση
Η Κυπριακή Δημοκρατία αποπληρώνει €340 εκατ. ομολόγου που κατέχει η Τράπεζα
Κύπρου
Μείωση της χρηματοδότησης από τον Μηχανισμό Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας
(ΕLΑ) σε €3,8 δις
Λευκωσία, 14 Δεκεμβρίου 2015

Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ (η «Τράπεζα» ή το «Συγκρότημα») ανακοινώνει ότι έχει
ενημερωθεί από το Υπουργείο Οικονομικών ότι στις 16 Δεκεμβρίου 2015 η Κυβέρνηση θα
αποπληρώσει ομόλογο που κατέχει η Τράπεζα ύψους €340 εκατ.
Το ομόλογο το οποίο θα αποπληρωθεί εκδόθηκε την 1 Ιουλίου 2015 ως αντικατάσταση του
υπόλοιπου μέρους του ομολόγου που είχε εκδοθεί για την ανακεφαλαιοποίηση της Λαϊκής Τράπεζας
και το οποίο είχε μεταφερθεί στην Τράπεζα τον Μάρτιο του 2013, μετά την απόκτηση ορισμένων
στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Λαϊκής Τράπεζας.
Το ομόλογο αποτελεί εξασφάλιση για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).
Τα έσοδα από την αποπληρωμή του ομολόγου θα χρησιμοποιηθούν από την Τράπεζα για τη μείωση
της χρηματοδότησης από την ΕΚΤ κατά €140 εκατ. και από τον ΕLΑ κατά €200 εκατ. Καθώς το
ομόλογο για την ανακεφαλαιοποίηση της Λαϊκής Τράπεζας είχε μεταφερθεί στην Τράπεζα σε εύλογη
αξία κατά την ημερομηνία απόκτησης, η συναλλαγή αυτή θα αποφέρει λογιστικό κέρδος ύψους
περίπου €13 εκατ.
H πιο πάνω αποπληρωμή του ομολόγου από την Κυπριακή Δημοκρατία, σε συνδυασμό με τις
πελατειακές εισροές που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου 2015, καθώς και την
άντληση ρευστότητας από την ΕΚΤ μετά την αποδοχή των καλυμμένων ομολόγων ως περιουσιακά
στοιχεία για πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος, θα έχει ως αποτέλεσμα η συνολική
αποπληρωμή της χρηματοδότησης από τον ΕLΑ μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2015 να ανέλθει σε
€1,1 δις, μειώνοντας την σε €3,8 δις.

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 λειτουργεί γραφεία αντιπροσωπείας στη Ρωσία, την Ουκρανία και την Κίνα. Το Συγκρότημα εργοδοτεί 4.610 άτομα
διεθνώς. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2015, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων του Συγκροτήματος ανερχόταν σε €24,2 δις και τα Ίδια Κεφάλαια του
σε €3,5 δις.
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