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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 ανακοίνωσης της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company
(«BOC Holdings» και, μαζί με τις θυγατρικές της, το «Συγκρότημα») με ημερομηνία 4
Ιουνίου 2019, η BOC Holdings ανακοινώνει την ολοκλήρωση της πώλησης ολόκληρου του
ποσοστού συμμετοχής της ύψους 49.9%, στη συγγενή εταιρία CNP Cyprus Insurance
Holdings Limited («CNP CIH»), το οποίο είχε αποκτηθεί ως μέρος της εξαγοράς
ορισμένων εργασιών της Λαϊκής Τράπεζας το 2013, στη CNP Assurances S.A. (τον
«Αγοραστή»), που κατέχει το υπόλοιπο 50.1%, αφού έλαβε την απαραίτητη έγκριση από
την αρμόδια εποπτική αρχή.
Η πώληση επιτρέπει στο Συγκρότημα να επικεντρωθεί στα κύρια περιουσιακά του στοιχεία
και εμπίπτει στη στρατηγική του για δημιουργία αξίας για τους μετόχους. Το Συγκρότημα
θα συνεχίσει να προσφέρει ασφαλιστικές υπηρεσίες μέσω των εξολοκλήρου θυγατρικών
ασφαλιστικών εταιριών του.
Το τίμημα πώλησης ύψους €97.5 εκατ. λήφθηκε κατά την ολοκλήρωση της πώλησης.
Η πώληση έχει θετική επίδραση ύψους περίπου 30 μ.β.1 στον δείκτη Κεφαλαίου Κοινών
Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) και στον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας του
Συγκροτήματος. Μετά τη συμφωνία πώλησης τον Ιούνιο 2019, η επένδυση στη CNP CIH
επαναμετρήθηκε στη συμφωνημένη τιμή, με αποτέλεσμα να προκύψει λογιστική ζημιά
ύψους περίπου €26 εκατ. που αναγνωρίστηκε στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού
αποτελεσμάτων κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους.
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 τα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019
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