Ανακοίνωση
Ολοκλήρωση πώλησης της Bank of Cyprus UK Limited
Λευκωσία, 23 Νοεμβρίου 2018

Η παρούσα ανακοίνωση περιέχει εμπιστευτικές πληροφορίες για τους σκοπούς του άρθρου 7 του Κανονισμού για
την κατάχρηση της αγοράς (ΕΕ) 596/2014.

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 122 καταστημάτων, από τα οποία 120 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 4,402 άτομα διεθνώς. Στις 30 Ιουνίου 2018, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων
ανερχόταν σε €23.7 δις και τα Ίδια Κεφάλαια του σε €2.2 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.

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company
(«BOC Holdings» και, μαζί με τις θυγατρικές της, το «Συγκρότημα») με ημερομηνία
10 Ιουλίου 2018, το Συγκρότημα ανακοινώνει την ολοκλήρωση της πώλησης της
θυγατρικής της τράπεζας στο Ηνωμένο Βασίλειο (Η.Β.) (στην οποία κατέχει το 100% του
μετοχικού κεφαλαίου) Bank of Cyprus UK Limited («BOC UK») και της θυγατρικής της
Bank of Cyprus Financial Services Limited («BOC FS», και μαζί το «Συγκρότημα Η.Β.»)
στη Cynergy Capital Limited («Cynergy»), μετά τη λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων από
την εποπτική αρχή της BOC UK στο Ηνωμένο Βασίλειο (Prudential Regulation Authority)
και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Η πώληση του Συγκροτήματος Η.Β. εμπίπτει στη στρατηγική του Συγκροτήματος για
δημιουργία αξίας για τους μετόχους και επικέντρωση κυρίως στη στήριξη της ανάκαμψης
της Κυπριακής οικονομίας.
Το τίμημα πώλησης ύψους £107 εκατ. (περίπου €120 εκατ.1) αποτελείται από βασικό
τίμημα πώλησης ύψους £103 εκατ. και αναπροσαρμογές ύψους £4 εκατ. Το μισό βασικό
τίμημα πώλησης, μαζί με τις αναπροσαρμογές, εισπράχθηκε κατά την ολοκλήρωση της
συναλλαγής και το υπόλοιπο μισό είναι αναβαλλόμενο για περίοδο 24 μηνών, χωρίς
οποιουσδήποτε όρους που να αφορούν την επίδοση της BOC UK.
Η πώληση έχει θετική επίδραση ύψους περίπου 70 μ.β. στους κεφαλαιακούς δείκτες του
Συγκροτήματος, χωρίς ουσιαστική επίδραση στην κατάσταση λογαριασμού
αποτελεσμάτων2.
Επιπλέον, στα πλαίσια αυτής της συναλλαγής, το Συγκρότημα και η BOC UK έχουν
υπογράψει συμφωνία συνεργασίας, μέσω της οποίας οι δυο οργανισμοί θα συνεργάζονται
σε διάφορους σημαντικούς τομείς στο μέλλον, περιλαμβανομένου και της συνέχισης της
εξυπηρέτησης των υφιστάμενων πελατών.
Η HSBC έχει ενεργήσει ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και το δικηγορικό γραφείο
Norton Rose Fulbright ως νομικός σύμβουλος του Συγκροτήματος, σε σχέση με τη
συναλλαγή. Η PwC έχει ενεργήσει ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και το δικηγορικό
γραφείο Eversheds Sutherland ως νομικός σύμβουλος της Cynergy.
Όπως απαιτείται από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και σύμφωνα με την παράγραφο
5.2.1.17(7) των Κανονιστικών Αποφάσεων του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών
Κύπρου Αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου ΚΔΠ 379/2014 (ως έχει
τροποποιηθεί), η συναλλαγή αυτή πραγματοποιήθηκε σε τιμές αγοράς (arm’s length) και
δεν αφορά ή επηρεάζει τα συμφέροντα του Γραμματέα της Τράπεζας ή οποιουδήποτε
«καθορισμένου προσώπου» όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 137(3) του περί Αξιών και
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου 14(Ι)/1993 (ως έχει τροποποιηθεί).
Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία Σχέσεις
Επενδυτών στην ηλεκτρονική διεύθυνση investors@bankofcyprus.com.
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Με βάση τιμή συναλλάγματος EURGBP 0.888 στις 30 Σεπτεμβρίου 2018.
Περιλαμβάνει τη μεταφορά συναλλαγματικού κέρδους ύψους €18 εκατ. στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων από το αποθεματικό
συναλλαγματικών διαφορών.
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