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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 108 καταστημάτων στην Κύπρο. Επιπλέον, λειτουργεί γραφεία αντιπροσωπείας στη
Ρωσία, την Ουκρανία και την Κίνα. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου εργοδοτεί 4,155 άτομα διεθνώς. Στις 30 Ιουνίου 2019,
το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων ανερχόταν σε €21.9 δις και τα Ίδια Κεφάλαια του σε €2.5 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 σημερινής ανακοίνωσης της Bank of Cyprus Holdings Public Limited
Company (η «Τράπεζα») αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος
Τράπεζας Κύπρου για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019 (η «Ανακοίνωση
Αποτελεσμάτων»), η Τράπεζα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι έχει αναρτήσει σχετική
παρουσίαση (η «Παρουσίαση Επενδυτών») στην ιστοσελίδα της www.bankofcyprus.com
(Σχέσεις Επενδυτών) (Αγγλικό αρχείο).
Σημαντική Ειδοποίηση αναφορικά με τις Πρόσθετες Πληροφορίες που περιέχονται
στην Παρουσίαση Επενδυτών
Η Παρουσίαση Επενδυτών περιλαμβάνει πρόσθετες οικονομικές πληροφορίες που δεν
παρουσιάζονται στην Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων, και αφορούν κυρίως την (i) Ανάλυση
ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) (μετακινήσεις ανά γεωγραφικό τομέα και ανά τύπο πελάτη), (ii) ανάλυση
δανείων που έχουν τύχει αναδιάρθρωσης, (iii) λεπτομέρειες ιστορικών δεδομένων για τις
αναδιαρθρώσεις περιλαμβανομένης και της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ακινήτων, (iv)
ανάλυση του νέου δανεισμού, (v) κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων ανά πελατειακό
τομέα υφιστάμενης διαχείρισης του πελάτη, (vi) πληροφορίες για το καθαρό επιτοκιακό
περιθώριο και ανάλυση για έσοδα από τόκους και (vii) ανάλυση δανειακού χαρτοφυλακίου
σύμφωνα με το μοντέλο για απομείωση του ΔΠΧΑ 9 και την κατηγοριοποίηση του
χαρτοφυλακίου στα τρία στάδια όπως ορίζονται στο ΔΠΧΑ 9. Eκτός από τυχόν
πληροφορίες που δεν εντάσσονται στα μέτρα των ΔΠΧΑ, oι οικονομικές πληροφορίες που
περιέχονται στην Παρουσίαση Επενδυτών έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τις σημαντικές
λογιστικές πολιτικές του Συγκροτήματος όπως περιγράφονται στην Ετήσια Οικονομική
Έκθεση 2018 και όπως έχουν επικαιροποιηθεί στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση του
Συγκροτήματος 2019. Η Παρουσίαση Επενδυτών πρέπει να διαβάζεται σε συνάρτηση με
τις πληροφορίες που περιέχονται στην Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και ούτε οι
οικονομικές πληροφορίες στην Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων, ούτε στην Παρουσίαση
Επενδυτών συνιστούν τις απαιτούμενες από τη νομοθεσία οικονομικές καταστάσεις που
καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία Σχέσεις
Επενδυτών στην ηλεκτρονική διεύθυνση investors@bankofcyprus.com.
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