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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 122 καταστημάτων, από τα οποία 121 λειτουργούν στην Κύπρο και 1 στη Ρουμανία.
Επιπλέον, λειτουργεί γραφεία αντιπροσωπείας στη Ρωσία, την Ουκρανία και την Κίνα. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου
εργοδοτεί 4,163 άτομα διεθνώς. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2018, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων του Συγκροτήματος
ανερχόταν σε €22.1 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.

Η Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (μαζί με την Τράπεζα Κύπρου
Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ, η «Τράπεζα», και τις θυγατρικές της, το «Συγκρότημα»),
σημειώνει τις ανακοινώσεις στις οποίες προέβη σήμερα η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών
(«ΕΑΤ») και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») σχετικά με τις πληροφορίες της
Πανευρωπαϊκής Άσκησης Διαφάνειας (EU-Wide Transparency Exercise) 2018 και την
εκπλήρωση της απόφασης του Συμβουλίου Εποπτών ΕΑΤ.
Τα αποτελέσματα της άσκησης που σχετίζονται με το Συγκρότημα βρίσκονται στα
παραρτήματα στην ιστοσελίδα της ΕΑΤ.
Γενικές πληροφορίες για την Πανευρωπαϊκή Άσκηση Διαφάνειας 2018
Το Συμβούλιο Εποπτών της ΕΑΤ, κατά τις συνεδριάσεις τους τον Φεβρουάριο και τον
Απρίλιο 2018, ενέκρινε το πακέτο για την Πανευρωπαϊκή Άσκηση Διαφάνειας 2018, η
οποία από το 2016 διεξάγεται σε ετήσια βάση και θα δημοσιεύεται μαζί με την Έκθεση
Αξιολόγησης Κινδύνων («ΕΑΚ») (Risk Assessment Report). Η ετήσια άσκηση διαφάνειας
θα βασίζεται μόνο στην πληροφόρηση υπό τη μορφή και το πεδίο εφαρμογής του
εποπτικού πλαισίου αναφοράς FINREP/COREP για να εξασφαλίσει ένα επαρκές και
κατάλληλο επίπεδο πληροφόρησης στο επενδυτικό κοινό.
Οι πίνακες συμπληρώθηκαν κεντρικά από την ΕΑΤ και στάληκαν μετέπειτα για
επιβεβαίωση από τις τράπεζες και τους επόπτες. Οι τράπεζες είχαν τη δυνατότητα να
προβούν σε διορθώσεις και να επανα-υποβάλουν τη διορθωμένη πληροφόρηση μέσω των
συνήθων εποπτικών καναλιών αναφοράς.

