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Προφίλ Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου
Tο Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου είναι ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο και 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
Τράπεζας Κύπρου λειτουργεί μέσω 126 καταστημάτων, από τα οποία 121 λειτουργούν στην Κύπρο, 1 στη Ρουμανία και 4
στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επιπλέον, λειτουργεί γραφεία αντιπροσωπείας στη Ρωσία, την Ουκρανία και την Κίνα. Το
Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου εργοδοτεί 4,302 άτομα διεθνώς. Στις 31 Μαρτίου 2017, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων
ανερχόταν σε €22.5 δις και τα Ίδια Κεφάλαια του σε €3.1 δις. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου αποτελείται από την Bank of
Cyprus Holdings Public Limited Company, τη θυγατρική της Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ και τις θυγατρικές
αυτής.

Η Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company («BOC Holdings», και μαζί με τις
θυγατρικές της, το «Συγκρότημα»), είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι έχει
προχωρήσει στον διορισμό του κ. Μάριου Καλοχωρίτη ως Ανώτερου Σύμβουλου του
Διευθύνοντος Συμβούλου του Συγκροτήματος. Στον ρόλο του ως Ανώτερος Σύμβουλος, ο
κ. Καλοχωρίτης θα επιβλέπει και θα βοηθά στη διαχείριση ορισμένων περιουσιακών
στοιχείων και εκθέσεων που αποκτήθηκαν από την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία
Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») κατά την πρόσφατη οικονομική αναταραχή. Υπό την ιδιότητα αυτή,
θα συμμετέχει στα διοικητικά συμβούλια αριθμού εταιριών στις οποίες η Τράπεζα έχει
σημαντικά οικονομικά συμφέροντα. Θα εκπροσωπεί και θα συμβουλεύει την Τράπεζα στη
διαχείριση της αξίας των επενδύσεων αυτών.
Ο κ. Καλοχωρίτης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της BOC Holdings από το τέλος
του 2016 και της Τράπεζας από το 2013 (τα «Διοικητικά Συμβούλια»). Κατά τη διάρκεια
αυτής της περιόδου, έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο να κατευθύνει την Τράπεζα
στην ανάκτηση της ισχυρής της θέσης κατά τη διάρκεια αυτής της πολύ ταραχώδους
περιόδου. Στον νέο του ρόλο, ο κ. Καλοχωρίτης θα αξιοποιήσει τη δική του εμπειρία ως
επιτυχημένου τραπεζίτη, διευθυντή και επιχειρηματία, καθώς και την πολύτιμη
διορατικότητά του για το Συγκρότημα που έχει αποκτήσει από την θέση του Διοικητικού
Σύμβουλου. Ο κ. Καλοχωρίτης εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την ανάληψη του νέου
αυτού ρόλου και για την ευκαιρία να καταστεί ενεργός εταίρος της Τράπεζας στη διαχείριση
των εκθέσεών της για την προστασία και τη δημιουργία αξίας.
Με αυτή την αλλαγή του ρόλου του, και σύμφωνα με τη χρηστή διακυβέρνηση, ο κ.
Καλοχωρίτης υποβάλλει την παραίτησή του με άμεση ισχύ από τα Διοικητικά Συμβούλια,
όπως και από τις σχετικές Επιτροπές Διαχείρισης Κινδύνου και Ανθρώπινου Δυναμικού
και Αμοιβών, για να επικεντρωθεί στα νέα του καθήκοντα. Τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου της BOC Holdings αναγνωρίζουν την τεράστια δέσμευση που επέδειξε ο κ.
Καλοχωρίτης στο Συγκρότημα ως Σύμβουλος. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της
BOC Holdings τον ευχαριστούν για την ανεκτίμητη συμβολή του στην μέχρι τώρα
ανάκαμψη της Τράπεζας και προσβλέπουν στη συνεισφορά του από το νέο του ρόλο.
Επίσης έχει αποφασισθεί ο διορισμός της κας. Anat Bar-Gera στην Επιτροπή Ανθρώπινου
Δυναμικού και Αμοιβών ως αντικατάσταση του κ. Καλοχωρίτη. Ο διορισμός της κας. BarGera θα τεθεί σε ισχύ με την έγκριση του διορισμού της στο Διοικητικό Συμβούλιο της
Τράπεζας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο
πάνω, η σύσταση της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνου και της Επιτροπής Ανθρώπινου
Δυναμικού και Αμοιβών αναπροσαρμόζεται ως ακολούθως:
Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου
Arne Berggren (Πρόεδρος)
Maksim Goldman
Γιάννης Ζωγραφάκης
James Lockhart (τελεί υπό την έγκριση της ΕΚΤ)
Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών
Μιχάλης Σπανός (Πρόεδρος)
Michael Heger
Anat Bar-Gera (τελεί υπό την έγκριση της ΕΚΤ)
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Σχέσεις
Επενδυτών στο investors@bankofcyprus.com.
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Προβλέψεις και Αναφορές για το Μέλλον
Το παρόν έγγραφο περιέχει ορισμένες αναφορές για το μέλλον, οι οποίες συνήθως προσδιορίζονται με τη χρήση όρων
όπως «προσδοκά», «θα πρέπει να είναι», «θα είναι» και παρόμοιες εκφράσεις ή παραλλαγές τους. Οι εν λόγω αναφορές για
το μέλλον, περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται μόνο σε αυτά, δηλώσεις σχετικά με τις προθέσεις του Συγκροτήματος,
πεποιθήσεις ή τρέχουσες εκτιμήσεις και προβλέψεις αναφορικά με τα μελλοντικά λειτουργικά αποτελέσματα, της
χρηματοοικονομικής κατάστασης, της ρευστότητας, της επίδοσης, των προοπτικών, της αναμενόμενης ανάπτυξης, τις
προβλέψεις, τις απομειώσεις, τις στρατηγικές και τις ευκαιρίες του Συγκροτήματος. Από τη φύση τους, οι προβλέψεις και
αναφορές για το μέλλον εμπεριέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες επειδή σχετίζονται με γεγονότα και εξαρτώνται από
περιστάσεις που θα συμβούν ή πιθανόν να συμβούν στο μέλλον. Παράγοντες οι οποίοι θα μπορούσαν να προκαλέσουν
ουσιαστική διαφορά μεταξύ των πραγματικών εργασιών, της στρατηγικής και/ή των αποτελεσμάτων του Συγκροτήματος και
των σχεδίων, των στόχων, των προσδοκιών, των εκτιμήσεων και των προθέσεων του Συγκροτήματος, οι οποίες
εκφράστηκαν σε παρόμοιες δηλώσεις προβλέψεων και αναφορών για το μέλλον από το Συγκρότημα, περιλαμβάνουν, αλλά
δεν περιορίζονται σε: γενικές οικονομικές και πολιτικές συνθήκες στην Κύπρο και σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, διακυμάνσεις
των επιτοκίων και των συναλλαγματικών ισοτιμιών, νομοθετικές, δημοσιονομικές και κανονιστικές εξελίξεις και κινδύνους
σχετικά με την τεχνολογία και πληροφορική, επιδικίες και άλλους λειτουργικούς κινδύνους. Σε περίπτωση που συμβεί
κάποιος ή περισσότεροι από αυτούς ή άλλοι παράγοντες, ή εάν οι υποκείμενες υποθέσεις αποδειχθούν λανθασμένες, τα
πραγματικά αποτελέσματα ή τα γεγονότα ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από εκείνα που αναμένονται αυτήν την περίοδο
όπως αντικατοπτρίζονται σε τέτοιες δηλώσεις προβλέψεων και αναφορών για το μέλλον. Οι δηλώσεις που αναφέρονται στο
παρόν έγγραφο ισχύουν μόνο από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος εγγράφου. Εκτός εάν απαιτείται από
οποιονδήποτε εφαρμοστέο νόμο ή κανονισμό, το Συγκρότημα αποποιείται ρητά οποιαδήποτε υποχρέωση ή δέσμευση να
δημοσιοποιήσει τυχόν επικαιροποιήσεις ή αναθεωρήσεις αναφορικά με οποιεσδήποτε προβλέψεις που συμπεριλαμβάνονται
στο παρόν έγγραφο, ώστε να αντικατοπτρίζει οποιαδήποτε αλλαγή στις προσδοκίες του Συγκροτήματος ή οποιαδήποτε
αλλαγή γεγονότων ή περιστάσεων στις οποίες βασίζεται οποιαδήποτε δήλωση.
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