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Προφίλ Συγκροτήματος
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 123
καταστημάτων, από τα οποία 121 λειτουργούν στην Κύπρο, 1 στη Ρουμανία και 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επιπλέον, λειτουργεί γραφεία
αντιπροσωπείας στη Ρωσία, την Ουκρανία και την Κίνα. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου εργοδοτεί 4,396 άτομα διεθνώς. Στις 31 Μαρτίου
2018, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων ανερχόταν σε €23.4 δις και τα Ίδια Κεφάλαια του σε €2.3 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.

Τα Διοικητικά Συμβούλια της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (η
«BOC Holdings» και, μαζί με τις θυγατρικές της, το «Συγκρότημα») και της
Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») στις αντίστοιχες
συνεδρίες που έγιναν στις 27 Αυγούστου 2018, ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο,
Δρ Josef Ackermann, για την πρόθεσή του να αποχωρήσει από τη θέση του στα
δύο Διοικητικά Συμβούλια κατά την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση του 2019.
Όπως ανέφερε ο Δρ Josef Ackermann «Όταν μου ζητήθηκε αρχικά να αναλάβω τη
θέση μου στην Τράπεζα Κύπρου, είχα δεσμευτεί να παραμείνω για τρία χρόνια.
Μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια και μαζί με ένα δυνατό Διοικητικό Συμβούλιο και
μία δυνατή εκτελεστική διευθυντική ομάδα, έχουν γίνει σημαντικά βήματα για την
αναδιάρθρωση της Τράπεζας και τη διατύπωση της κατάλληλης στρατηγικής
αναμόρφωσή της. Για το λόγο αυτό ίσως τώρα να είναι η πιο κατάλληλη στιγμή να
σας δώσω μία ένδειξη της πρόθεσής μου, μέσα στα πλαίσια των συνετών
πρακτικών διακυβέρνησης της Τράπεζας.»
Η διαδικασία αναζήτησης ενός κατάλληλου ατόμου για τη διαδοχή μου, θα
τροχιοδρομηθεί από την Επιτροπή Διορισμών και Εταιρικής Διακυβέρνησης σε
εύθετο χρόνο.
Μέσα στα πλαίσια των πιο πάνω συναντήσεων, τα Διοικητικά Συμβούλια και των
δύο εταιρειών αποφάσισαν την επέκταση του διορισμού του κου John Patrick
Hourican στη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου Συγκροτήματος μέχρι τις 31
Δεκεμβρίου 2020.
Ως εκ τούτου, ο κ. Hourican έχει συμφωνήσει να υπογράψει τροποποιητική
συμφωνία στο υφιστάμενο συμβόλαιο εργοδότησής του, η οποία επεκτείνει την
περίοδο εργοδότησής του μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020.
Τα Διοικητικά Συμβούλια θα ήθελαν να ευχαριστήσουν τον κ. Hourican για την
πολύτιμη προσφορά του στο Συγκρότημα τα τελευταία τέσσερα χρόνια και να του
ευχηθούν κάθε επιτυχία στη νέα του θητεία με το Συγκρότημα.
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