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ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  

BOCH 28/08/2018 

Ομιλία Dr Josef Ackermann 

Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Αγαπητοί Μέτοχοι, 

Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι, 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, σας καλωσορίζω με μεγάλη μου χαρά στη δεύτερη 

Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company 

(BOC Holdings). Η παρουσίασή μου θα είναι στα αγγλικά, με ταυτόχρονη μετάφραση στα 

ελληνικά. Και τα δύο κείμενα της ομιλίας, τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά, θα αναρτηθούν 

στην ιστοσελίδα της Τράπεζας μέσα σε λίγα λεπτά. 

Τα προτεινόμενα ψηφίσματα που βρίσκονται ενώπιον σας σήμερα, και τα οποία θα σχολιάσω 

αργότερα στην ομιλία μου, επισήμως αφορούν τη BOC Holdings ως μία νομική οντότητα 

εγγεγραμμένη στην Ιρλανδία, με τις μετοχές της να διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του 

Λονδίνου και στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, και η οποία υπόκειται στις σχετικές νομοθεσίες 

και κώδικες διακυβέρνησης της Ιρλανδίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Κύπρου. Όπως 

γνωρίζετε, η BOC Holdings είναι ουσιαστικά ο μοναδικός μέτοχος του Συγκροτήματος της 

Τράπεζας Κύπρου που συμπεριλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου και τις θυγατρικές της στην 

Κύπρο και το εξωτερικό. Όπως και πέρσι, όλα τα ουσιώδη θέματα που σχετίζονται με το 

Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου θα συζητηθούν στη σημερινή Ετήσια Γενική Συνέλευση. 

Ως συνήθως, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της BOC Holdings, τα οποία είναι τα ίδια 

με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου, μαζί με τα 

Διευθυντικά στελέχη και τη Νομική Σύμβουλο και Γραμματέα της Τράπεζας Κύπρου, και τους 

εξωτερικούς νομικούς συμβούλους από την Κύπρο και την Ιρλανδία, κάθονται εδώ στην εξέδρα ή 

στην πρώτη σειρά. Η μόνη εξαίρεση είναι το μέλος του διοικητικού συμβουλίου Anat Bar-Gera, η 
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οποία εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι δε μπόρεσε να είναι μαζί μας σήμερα, λόγω μιας 

μικρής ιατρικής θεραπείας περίθαλψης. 

Όπως και σε προηγούμενες περιπτώσεις, η Ετήσια Γενική Συνέλευση προσφέρει σε όλους εμάς 

την ευκαιρία να σας ενημερώσουμε για την εν εξελίξει στρατηγική της Τράπεζας, τα 

σημαντικότερα επιτεύγματα που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής στα πλαίσια εφαρμογής αυτής 

της στρατηγικής, και τις προκλήσεις για την περίοδο που ακολουθεί. Ως συνήθως, στο τέλος της 

ομιλίας μου και της ομιλίας του Διευθύνοντος Συμβούλου, θα ακολουθήσει περίοδος ερωτήσεων-

απαντήσεων όπου θα μπορείτε να θέσετε ερωτήσεις για βασικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η 

Τράπεζα. 

 

Εσωτερικό και Εξωτερικό Οικονομικό Περιβάλλον 

Αγαπητοί μέτοχοι, 

Προτού αναφερθώ στα επιτεύγματα της Τράπεζας κατά τη διάρκεια του 2017 και του πρώτου 

εξαμήνου του 2018, παρακαλώ επιτρέψτε μου να σχολιάσω εν συντομία το εσωτερικό και το 

παγκόσμιο οικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούν και από 

το οποίο εξαρτώνται, τόσο η τράπεζα όσο και η κυπριακή οικονομία. 

Γενικά, χαίρομαι που διαπιστώνω ότι τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, οι εξελίξεις 

σχετικά με την παραγωγική δραστηριότητα ήταν ιδιαίτερα θετικές κατά τη διάρκεια αυτής της 

περιόδου, παρόλο που οι εμπορικές εντάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο κλιμακώθηκαν, αυξάνοντας 

τους κινδύνους. Όπως γνωρίζετε, το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Κύπρου γνώρισε μια 

μεγάλη δοκιμασία κατά τη διάρκεια των πρώτων επτά μηνών του 2018, που απείλησε όχι μόνο 

όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στη δεύτερη μεγαλύτερη εμπορική τράπεζα της χώρας, αλλά 

επίσης, τολμώ να πω, και τη σταθερότητα του κυπριακού τραπεζικού συστήματος ως συνόλου. 

Χαίρομαι για το γεγονός ότι οι αρχές και το Κοινοβούλιο έλαβαν τις απαραίτητες εκείνες πολιτικές 

αποφάσεις για την αποκατάσταση της ηρεμίας και της σταθερότητας, ενισχύοντας ταυτόχρονα και 

το νομικό πλαίσιο εκποιήσεων και αφερεγγυότητας καθώς και της τιτλοποίησης δανείων. 

Πιο συγκεκριμένα, το εξωτερικό περιβάλλον ήταν αρκετά θετικό κατά τη διάρκεια των τελευταίων 

δεκαοκτώ μηνών. Το 2017 παρατηρήθηκε μια παγκόσμια κυκλική ανάκαμψη στην οικονομική 

δραστηριότητα, σε όλες τις μεγάλες ομάδες χωρών. Η ανάπτυξη στην ευρωζώνη επιταχύνθηκε 

έντονα το 2017, αλλά αναμένεται να σημειώσει κάποια επιβράδυνση το 2018 και το 2019, 

παραμένοντας όμως ακόμη πάνω από τους δυνητικούς ρυθμούς. 

Το ισοζύγιο κινδύνων ως προς την ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς επίσης και στην 

Ευρωζώνη, τείνει να είναι αρνητικό το 2018 ως συνεπεία της επιδείνωσης των εμπορικών 

διενέξεων. Επιπλέον, στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και την Ευρωζώνη, εξακολουθούν να 
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υπάρχουν αβεβαιότητες ιδίως όσον αφορά στο τελικό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων για 

την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, την κατάληξη των συζητήσεων για το πλαίσιο 

δημοσιονομικής πολιτικής της ΕΕ και τις διευθετήσεις για την αντιμετώπιση του ζητήματος της 

μετανάστευσης. 

Ο βασικός πληθωρισμός στην Ευρωζώνη παρέμεινε υποτονικός και αναμένεται να χρειασθούν 

ακόμα λίγα χρόνια προτού επιτευχθεί ο στόχος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για ρυθμό 

πληθωρισμού κοντά αλλά κάτω από το 2%. Η συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ ενισχύθηκε 

σημαντικά κατά τη διάρκεια του 2017 και κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018, αλλά από τότε 

υποχώρησε, αντανακλώντας κυρίως τις μεταβαλλόμενες τάσεις του αμερικάνικου δολαρίου. Μέσα 

σ’ αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) διατήρησε τη χαλαρή στάση της 

νομισματικής της πολιτικής και το αντίστοιχο πολύ χαμηλό επίπεδο των επεμβατικών της 

επιτοκίων. Το αρνητικό επίπεδο του επιτοκίου καταθέσεων της ΕΚΤ εξακολουθεί να επηρεάζει 

δυσμενώς τα έσοδα τόκων των τραπεζών όπως η Τράπεζα Κύπρου, με πλεονασματική 

ρευστότητα. 

Σε ότι αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο, ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (ΕΕΜ) της Ευρωζώνης, ο 

οποίος βρίσκεται κάτω από την ΕΚΤ, συνέχισε την πολύ αυστηρή συνολική εποπτεία των 110 

μεγάλων συστημικών τραπεζών υπό την δικαιοδοσία του, συμπεριλαμβανομένης και της 

Τράπεζας Κύπρου. Ο ΕΕΜ προωθεί ευρείας μορφής εναρμονισμένες προσεγγίσεις και 

ειδικότερα, για τις τράπεζες στις λίγες εκείνες χώρες που παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα Μη-

Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ), εντατικούς επί-τόπου ελέγχους και αναβαθμισμένα μέτρα για 

την επίτευξη στοχοθετημένων μειώσεων αυτών των ανοιγμάτων. 

Όσον αφορά στο εσωτερικό μέτωπο, όλοι είμαστε ικανοποιημένοι από τη συνεχιζόμενη 

ανάκαμψη και επιτάχυνση της παραγωγικής δραστηριότητας στην κυπριακή οικονομία. Ο ρυθμός 

μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ αυξήθηκε σταθερά από τις αρχές του 2015 και έφτασε 

περίπου το 4% κατά μέσο όρο κατά το 2017 και κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018. Ο ρυθμός 

αύξησης του ΑΕΠ σύμφωνα με το ΔΝΤ προβλέπεται στο 4% συνολικά για το 2018 και στο 4,2% 

το 2019. Η εν λόγω κυκλική ανάκαμψη έχει ξεπεράσει κατά πολύ προηγούμενες προβλέψεις των 

αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας και των διεθνών οργανισμών, και παρέμεινε σημαντικά πάνω 

από τις εκτιμήσεις του δυνητικού ρυθμού μεγέθυνσης του ΑΕΠ. Συνέπεσε επίσης με την αύξηση 

της απασχόλησης, τη μείωση των ποσοστών ανεργίας από τα ιστορικά υψηλά επίπεδα, και την 

ανάκαμψη του πληθωρισμού από τα αρνητικά επίπεδα των προηγούμενων χρόνων σε οριακά 

θετικά επίπεδα το 2018. Το ονομαστικό ΑΕΠ το 2017 ανήλθε σε επίπεδα πολύ κοντά στα 

επίπεδα που βρισκόταν πριν από την κρίση. Ωστόσο, η αύξηση πρόσφατα, των γεωπολιτικών 

εντάσεων και κινδύνων δημιουργούν κάποια σύννεφα αβεβαιότητας, που δυνητικά μπορούν να 

προκαλέσουν αρνητικές πιέσεις στην κυπριακή οικονομία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα. 
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Τα δημόσια οικονομικά συνέχισαν να βελτιώνονται με σταθερά υψηλά και αυξανόμενα 

πρωτογενή πλεονάσματα. Το δημόσιο χρέος, αν και εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλό, 

αναμένεται να επανέλθει σε πτωτική πορεία σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, μετά από αύξηση του το 

2018 συνεπεία των κυβερνητικών ενεργειών αναφορικά με την Κυπριακή Συνεργατική Τράπεζα 

(ΚΣΤ). Οι οργανισμοί πιστοληπτικής αξιολόγησης αναβάθμισαν τις αξιολογήσεις τους για την 

Κύπρο κατά τους τελευταίους 12 μήνες. Επιπρόσθετα τα περιθώρια επιτοκίων των κρατικών 

ομολόγων άρχισαν να μειώνονται και πάλι μετά την προσωρινή άνοδό τους κατά το πρώτο 

εξάμηνο του 2018.  

Οι ψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης ήταν ασφαλώς πολύ ευπρόσδεκτοι τόσο από την κοινωνία στο 

σύνολό της, καθώς συντείνουν στην επούλωση των βαθιών πληγών από την οικονομική κρίση, 

όσο και από το τραπεζικό σύστημα. Η ανάκαμψη συνέτεινε στη βελτίωση το διαθέσιμου 

εισοδήματος, ιδιαίτερα του εταιρικού τομέα, και στην ικανότητα εξυπηρέτησης του χρέους όλων 

των δανειοληπτών. Η υγιής και αξιόχρεη ζήτηση για τραπεζικές διευκολύνσεις συνέχισε να 

αυξάνεται, αλλά, πρέπει να σημειωθεί, εξακολουθεί να περιορίζεται από τα υφιστάμενα υψηλά 

ακόμη επίπεδα χρέους των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, και τα σχετικά υψηλά επίπεδα μη 

εξυπηρετούμενων δανείων. Καθώς αυτή η διαδικασία απομόχλευσης συνεχίζεται, τα επίπεδα των 

καθαρών τραπεζικών πιστώσεων προς τον ιδιωτικό τομέα και τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία 

των τραπεζών θα παραμένουν υπό πίεση. 

Αγαπητοί Μέτοχοι, 

Η μείωση των ΜΕΔ και η διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση της σταθερότητας του 

χρηματοπιστωτικού τομέα αποτελούν κοινό στόχο, όχι μόνο της Τράπεζας Κύπρου, αλλά και του 

τραπεζικού τομέα στο σύνολό του, των αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και των 

ρυθμιστικών αρχών. 

Όπως ανέφερα και προηγουμένως, η επίλυση της κρίσης στην ΚΣΤ συνοδεύτηκε με σημαντική 

ενίσχυση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου εκποιήσεων και αφερεγγυότητας καθώς και 

πωλήσεων δανείων, και με την εισαγωγή νέας νομοθεσίας για τιτλοποίηση δανείων. Αυτές οι 

αλλαγές έτυχαν της υποστήριξης, όχι μόνο από τη κυβέρνηση και τη κοινοβουλευτική 

πλειοψηφία, αλλά και από την ΕΚΤ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΔΝΤ και όλες τις τράπεζες στην 

Κύπρο. Οι αλλαγές αυτές είναι ευπρόσδεκτες καθώς φέρνουν το κυπριακό νομικό πλαίσιο πιο 

κοντά στις βέλτιστες πρακτικές στην Ευρώπη, ενισχύοντας με ισορροπημένο τρόπο τα κίνητρα, 

τόσο για τους δανειολήπτες όσο και για τους δανειστές, να επιτύχουν αμοιβαία επωφελείς 

ρυθμίσεις αναδιάρθρωσης, επιτρέποντας παράλληλα την αύξηση της αποτελεσματικότητας και 

την ταχύτερη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων μέσω της πώλησης δανείων.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτές οι νομικές μεταρρυθμίσεις δεν θα θέσουν σε κίνδυνο τα 

δικαιώματα των δανειοληπτών. Επιπρόσθετα, συνοδεύονται από νέες πρωτοβουλίες της 

κυβέρνησης στο πλαίσιο του Σχεδίου ΕΣΤΙΑ για την στήριξη ευάλωτων δανειοληπτών χαμηλού 
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εισοδήματος με ισχύ από τον Ιανουάριο 2019. Το Σχέδιο ΕΣΤΙΑ θα είναι ανοικτό προς όλες τις 

τράπεζες να συμμετάσχουν. Επιπλέον, με χαρά διαπιστώνω ότι οι αρχές προτίθενται να 

εισαγάγουν τις από καιρό αναμενόμενες μεταρρυθμίσεις στο δικαστικό σύστημα με στόχο την 

επιτάχυνση των διαδικασιών εκδίκασης νομικών διαφορών μέσω περισσότερων πόρων και με 

αλλαγές στις απαιτούμενες διαδικασίες. Προσβλέπουμε στη πιο γρήγορη επίλυση όλων των 

νομικών διαφορών σχετικών με τραπεζικά δάνεια, προς αμοιβαίο όφελος όλων των 

εμπλεκομένων μερών και της οικονομίας στο σύνολό της. Πρόκειται για μια από πολλού 

αναμενόμενη ρύθμιση, η οποία είναι κρίσιμης σημασίας τόσο για την αποτελεσματική εφαρμογή 

των οικονομικών συμβάσεων και την προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, όσο και για την 

προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων. 

Και πάλι, ο κοινός στόχος πάνω απ’ όλα είναι να βοηθήσουμε συμβάλλοντας στην επιτάχυνση 

της μείωσης των ΜΕΔ με ένα ισορροπημένο και κοινωνικά αποδεκτό τρόπο, μειώνοντας 

ταυτόχρονα τα κίνητρα και την κοινωνικοπολιτική αποδοχή της καταστροφικής συμπεριφοράς 

των στρατηγικών κακοπληρωτών. 

 

Ανασκόπηση των προσφάτων οικονομικών επιδόσεων της Τράπεζας Κύπρου και 

της μελλοντικής πορείας 

Αγαπητοί Μέτοχοι, 

Έχουν περάσει σχεδόν τέσσερα χρόνια από τότε που αρκετοί από τους συναδέλφους μου και 

εγώ αναλάβαμε τις σημερινές μας θέσεις ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας 

Κύπρου τον Νοέμβριο του 2014. Έκτοτε, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου άλλαξε, 

περιλαμβανομένου και του προηγούμενου μήνα, με την προσθήκη δυο νέων μελών από την 

Κύπρο - Πόλα Χατζησωτηρίου και Μαρία Φιλίππου - αφού προηγήθηκε η έγκριση των 

υποψηφιοτήτων τους από την ΕΚΤ. 

Αλλά και η Τράπεζα επίσης έχει αλλάξει πολύ τη διάρκεια αυτής της περιόδου και με τρόπους 

που είναι πολύ ευπρόσδεκτοι. Θέλω όμως να υπογραμμίσω ευθέως, ότι παρόλη τη σημαντική 

πρόοδο που έχει σημειωθεί σε πολλά μέτωπα, οι εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και της 

Εκτελεστικής Διεύθυνσης δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη, καθώς εξακολουθούν να υφίστανται 

πολλαπλές προκλήσεις. 

Όπως γνωρίζετε, ο βασικός στόχος της σημερινής ΕΓΣ είναι να εξετάσει τις οικονομικές 

καταστάσεις της BOC Holdings κατά το 2017. Δε θα υπεισέλθω σε λεπτομέρειες καθώς ο 

Διευθύνων Σύμβουλος John Hourican, θα παρουσιάσει σε λίγα λεπτά μια επισκόπηση των 

οικονομικών αποτελεσμάτων τόσο κατά το 2017 όσο και μερικώς κατά το 2018 μέχρι σήμερα. Θα 

ήθελα όμως να επισημάνω ορισμένα ευρεία θέματα. 
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Το 2017 ήταν έτος σημαντικών επιτευγμάτων καθώς και έτος σημαντικών αποφάσεων και 

στρατηγικού σχεδιασμού. Όπως καλά γνωρίζετε, χάρη στις εντατικές προετοιμασίες των 

προηγούμενων χρόνων, μπορέσαμε να ξεκινήσουμε τον Ιανουάριο του 2017 την εισαγωγή της 

BOC Holdings στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και να αποπληρώσουμε τα εναπομείναντα ποσά 

της Έκτακτης Παροχής Ρευστότητας (ELA), μέρος της οποίας δόθηκε στην Τράπεζα Κύπρου και 

που κυρίως κληρονομήθηκε από τη Λαϊκή Τράπεζα το 2013. Η ρευστότητα του Συγκροτήματος 

της Τράπεζας Κύπρου βελτιώθηκε περαιτέρω από τότε, επιτρέποντας στην Τράπεζα να 

ικανοποιήσει πλήρως τις κανονιστικές απαιτήσεις σε σχέση με τη ρευστότητα της, και από τις 

αρχές του 2018, τις πρόσθετες απαιτήσεις προληπτικής ρευστότητας που επιβάλλει η Κεντρική 

Τράπεζα της Κύπρου. Η βελτίωση της ρευστότητας παρέσχε επίσης τη δυνατότητα στην 

Τράπεζα να καλύψει όλη την αξιόχρεα ζήτηση για νέα δάνεια. 

Επιπρόσθετα, το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου ξεκίνησε το 2017 την εφαρμογή μιας 

εντατικοποιημένης στρατηγικής για την περαιτέρω επιτάχυνση της μείωσης του κινδύνου του 

ισολογισμού μέσω σημαντικής μείωσης των ΜΕΔ πέρα από τα σημαντικά επίπεδα που 

επιτρέπουν οι οργανικές διεργασίες εντός της Τράπεζας. Για το σκοπό αυτό, το Διοικητικό 

Συμβούλιο ενέκρινε στα μέσα του 2017 μια μεγάλη ad-hoc αύξηση των προβλέψεων ώστε να 

δοθεί στην Τράπεζα επαρκής ευελιξία για την εξέταση πιθανών συναλλαγών για πώληση ΜΕΔ με 

ενδιαφερόμενους επενδυτές. Κατά συνέπεια, το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου κατέγραψε 

ζημιές μετά φόρων για ολόκληρο το έτος, αλλά και ένα σημαντικό λειτουργικό κέρδος. 

Οι προσπάθειες για την συνομολόγηση μιας μεγάλης συμφωνίας πώλησης ΜΕΔ, υποστηρίχτηκε 

τόσο από εσάς, τους μετόχους μας, όσο και από τις ρυθμιστικές αρχές. Οι προετοιμασίες και οι 

πραγματικές διαπραγματεύσεις με τους ενδιαφερόμενους επενδυτές συνεχίστηκαν κατά τη 

διάρκεια του 2018 και ολοκληρώθηκαν επιτυχώς, όπως ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί.  

Όπως θα αναμένατε, το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο υπηρετεί τόσο την BOC Holdings όσο και 

το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, διαδραμάτισε ένα 

κρίσιμο ηγετικό ρόλο, με διαβουλεύσεις, συζητήσεις και εγκρίσεις καθώς και την παρακολούθηση 

της εφαρμογής της κατάλληλης αναδιαρθρωτικής και μεταρρυθμιστικής στρατηγικής. Αυτό 

επιτεύχθηκε μέσω λεπτομερών συζητήσεων για τα θέματα αυτά στην ετήσια offsite συνεδρίαση 

στρατηγικής και με την παρακολούθηση και επικαιροποίηση των συζητήσεων κατά τη διάρκεια 

των τακτικών συνεδριάσεων του Συμβουλίου και συχνότερες τηλεδιασκέψεις αναλόγως των 

αναγκών. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέμεινε επίσης επικεντρωμένο στην περαιτέρω ενίσχυση της 

εταιρικής μας διακυβέρνησης και στην παροχή ταχείας, αποτελεσματικής και ορθολογικής 

καθοδήγησης προς την διευθυντική ομάδα για αντιμετώπιση των επιχειρησιακών και 

στρατηγικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Τράπεζα. Το έργο του Συμβουλίου 

συμπληρώνεται και διευκολύνεται από τη σκληρή δουλειά που διεξάγεται από τις τέσσερις 
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θεσμοθετημένες Επιτροπές και την Επιτροπή Τεχνολογίας τις οποίες το Συμβούλιο 

εξουσιοδότησε για το χειρισμό εξειδικευμένων θεμάτων. 

Το Συμβούλιο παραμένει δεσμευμένο για διασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης με τις 

αυστηρότατες απαιτήσεις διακυβέρνησης των τριών χωρών δικαιοδοσίας της BOC Holdings. Υπό 

την καθοδήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου 

παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και εργάζεται για τη διασφάλιση αυστηρής συμμόρφωσης με 

όλες τις προληπτικές, κεφαλαιακές και λοιπές ρυθμιστικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένης, 

ιδίως, της αυστηρότερης εφαρμογής όλων των απαιτήσεων για τον κανόνα 'γνώριζε τον πελάτη 

σου', της καταπολέμησης ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, της εμπιστευτικότητας δεδομένων, και 

άλλων θεμάτων συμμόρφωσης. Η Τράπεζα Κύπρου είναι πολύ περήφανη για τις επιδόσεις της 

σε αυτούς τους τομείς, όπως εξάλλου αποδεικνύεται από τη βούλησή της, αν χρειαστεί, να κλείσει 

υφιστάμενους λογαριασμούς πελατών και να αρνηθεί το άνοιγμα νέων τραπεζικών λογαριασμών 

από ιδιώτες και νομικά πρόσωπα που ενέχουν αυξημένους κινδύνους. 

Το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου συμμορφώνεται επίσης πλήρως με όλες τις κυρώσεις των 

ΗΠΑ και με άλλες διεθνείς κυρώσεις. Στο πλαίσιο αυτό, όπως ίσως ήδη γνωρίζετε, παραιτήθηκα 

από τη θέση μου ως ανεξάρτητου μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Renova, μιας εταιρείας 

που τελεί υπό τις κυρώσεις των ΗΠΑ, λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση των σχετικών κυρώσεων. 

Επιπλέον, ο συνάδελφός μου στο Συμβούλιο του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου, Maksim 

Goldman, διέκοψε τη σχέση εργασίας του με την ίδια εταιρεία εντός των επιτρεπόμενων 

μεταβατικών προθεσμιών. Όπως γνωρίζετε, η Lamesa, η οποία ανήκει στον Viktor Vekselberg, 

που περιλαμβάνετε στις αμερικανικές κυρώσεις, είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της BOC Holdings 

με μερίδιο 9,3%, το οποίο ωστόσο είναι πολύ χαμηλότερο από το όριο του 50% που καθορίστηκε 

από τους κανονισμούς εφαρμογής των αμερικανικών κυρώσεων. Η Τράπεζα ζήτησε επίσης τη 

γνώμη νομικών εμπειρογνωμόνων των ΗΠΑ και έλαβε επιβεβαίωση της συμμόρφωσης της με τις 

διατάξεις των αμερικανικών κυρώσεων. 

Το Συμβούλιο και η Διευθυντική Ομάδα, προωθούν και καθιερώνουν μέσα στο Συγκρότημα της 

Τράπεζας Κύπρου και το προσωπικό του ένα σύνολο αξιών και υψηλών αρχών. Αυτές οι αξίες 

και αρχές τονίζουν την ηθική συμπεριφορά, την μη ανοχή σε κάθε μορφή χρηματοοικονομικού 

εγκλήματος, την αυστηρή τήρηση των απαιτήσεων συμμόρφωσης, τον σεβασμό και την 

προώθηση των συμφερόντων των πελατών και την αναγνώριση και εκτίμηση της πολύτιμης 

συμβολής στο έργο του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου από το κάθε ένα μέλος του 

προσωπικού. Το μήνυμα και ο τόνος από το Συμβούλιο και την ανώτατη διοίκηση ήταν πολύ 

σαφείς: καμία ανοχή για την οποιαδήποτε παραβίαση των απαιτήσεων συμμόρφωσης. 

Ως αποτέλεσμα των εκτεταμένων μεταρρυθμίσεων που επιδιώκουν το Διοικητικό Συμβούλιο και η 

Διευθυντική Ομάδα, και στο πλαίσιο του θετικού οικονομικού περιβάλλοντος στο εσωτερικό και το 

εξωτερικό, το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου, παρά τη μείωση του ισολογισμού παραμένει με 
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διαφορά, το μεγαλύτερο, το πιο αξιόπιστο και πιο κερδοφόρο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στην 

Κύπρο. Παρά την εν εξελίξει συγχώνευση της δεύτερης και τρίτης μεγαλύτερης εμπορικής 

τράπεζας στο νησί, το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου διατηρεί το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς 

στις συνολικές καταθέσεις και δάνεια και ακόμα τη μερίδα του λέοντος στη χορήγηση νέων 

πιστώσεων. Το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου εξυπηρετεί επίσης τις ασφαλιστικές ανάγκες 

των πελατών του και της κυπριακής κοινωνίας γενικότερα, μέσω δύο πολύ αποτελεσματικών και 

δυναμικών ασφαλιστικών εταιρειών, οι οποίες έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στον κλάδο 

ζωής και το δεύτερο μεγαλύτερο μερίδιο στον κλάδο γενικών ασφαλειών.   

Αγαπητοί Μέτοχοι,  

Βλέποντας μπροστά, το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου έχει επανεστιάσει τις δραστηριότητες 

του για την εξυπηρέτηση των αναγκών της κυπριακής οικονομίας και της κοινωνίας μέσω ενός 

ευρέους φάσματος ανταγωνιστικών χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών προϊόντων. 

Παραμένουμε δεσμευμένοι στην εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών μας, προσθέτοντας 

μεσοπρόθεσμα αξία στους μετόχους μας και σε άλλους σημαντικούς εμπλεκόμενους.  

Όπως ανέφερα και προηγουμένως, παραμένουμε έντονα συνειδητοποιημένοι, ότι η δουλειά μας 

δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Ο Όμιλος BOC αντιμετωπίζει ακόμη σημαντικές προκλήσεις, τις 

οποίες είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε αποφασιστικά. Αυτές οι 

προκλήσεις περιλαμβάνουν την ανάγκη να μειώσουμε ακόμα περισσότερο τα ΜΕΔ μέσω 

οργανικής αναδιάρθρωσης και άλλων μέσων, να βελτιώσουμε περαιτέρω το επιχειρησιακό μας 

μοντέλο, να συγκρατήσουμε τη δομή του κόστους, να βελτιστοποιήσουμε τη δομή 

χρηματοδότησής μας και να εκσυγχρονίσουμε περαιτέρω τις δραστηριότητές μας. 

Όπως γνωρίζετε, ο τραπεζικός τομέας στην Ευρώπη και αλλού αλλάζει ταχύτατα. Αυτό οφείλεται, 

μεταξύ άλλων, στους δομικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζει, όπως η ανάγκη για περαιτέρω 

ενοποίηση, αλλά επίσης και στη συνεχιζόμενη διαδικασία ψηφιοποίησης και τεχνολογικής 

επανάστασης. Το κυπριακό τραπεζικό σύστημα δεν μπορεί και δεν θα προστατευθεί ούτε θα 

απομονωθεί από τις εξελίξεις αυτές στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ούτε άλλωστε 

μπορεί να αγνοήσει τις ανταγωνιστικές προκλήσεις που αυτή η διασύνδεση δημιουργεί. Είναι 

έναντι αυτού του φάσματος εξελίξεων και διεργασιών που το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου 

εργάζεται τα τελευταία δύο χρόνια πάνω σε ένα πολύ φιλόδοξο και εκτεταμένο πρόγραμμα 

ψηφιακών μετασχηματισμών που θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο δραστηριοποιούμαστε και 

αλληλεπιδρούμε με τους πελάτες μας. Ορισμένες από αυτές τις αλλαγές είναι ήδη εμφανείς. 

Περισσότερες θα έρθουν τα επόμενα χρόνια, οι οποίες θα βελτιώσουν την ποιότητα και την 

αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε στους πελάτες μας. 
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Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 

Ερχόμενος τώρα στην ημερήσια διάταξη της φετινής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, θα έχετε 

σημειώσει ότι απαιτείται η επίσημη έγκριση σας για 4 συνήθη και 10 ειδικά ψηφίσματα. 

Τα Συνήθη Ψηφίσματα αφορούν τα ακόλουθα: 

 Τις Οικονομικές Καταστάσεις της BOC Holdings για το έτος που έληξε το 2017 μαζί με τις 

σχετικές εκθέσεις των Συμβούλων και των Ελεγκτών,  

 Την Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των αμοιβών των 

Ελεγκτών,  

 Τον καθορισμό των Αμοιβών των Διοικητικών Συμβούλων, και,  

 Την επανεκλογή όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με χωριστά ψηφίσματα.  

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι σημερινοί ελεγκτές μας, Ernst & Young (EY), επαναδιορίστηκαν 

αυτομάτως ως ελεγκτές των BOC Holdings και του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου ενόψει 

του γεγονότος ότι δεν έχει ληφθεί απόφαση για το διορισμό άλλου ελεγκτή ή για την 

απομάκρυνσή τους, και το γεγονός ότι παραμένουν επαρκείς και αποδέχονται το διορισμό τους. 

Όπως ήδη ανακοινώθηκε, η PwC θα αντικαταστήσει την EY στη θέση των ελεγκτών μας με ισχύ 

από το 2019. 

Όσον αφορά την αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι η 

πρόταση μας είναι να παραμείνει στα ίδια επίπεδα που είχαν εγκριθεί κατά την περσινή Ετήσια 

Γενική Συνέλευση. 

Παρακαλώ σημειώστε ότι για το Ψήφισμα 4 (το οποίο αποτελείται από 12 ξεχωριστά ψηφίσματα, 

ένα για κάθε Σύμβουλο), ο Κώδικας Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, με τον οποίο η 

BOC Holdings συμμορφώνεται οικειοθελώς, απαιτεί την επανεκλογή ετησίως όλων των μελών 

του Διοικητικού Συμβουλίου. Και οι 12 υφιστάμενοι Σύμβουλοι συμφώνησαν να υποβάλουν τα 

ονόματά τους για επανεκλογή. Τα βιογραφικά σημειώματα όλων των Συμβούλων είναι διαθέσιμα 

στην ιστοσελίδα της Τράπεζας. Ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της BOC Holdings θα 

ήθελα να επιβεβαιώσω ότι, μετά την ετήσια επίσημη αξιολόγηση των επιδόσεων του Διοικητικού 

Συμβουλίου, όλοι οι Διοικητικοί Σύμβουλοι εξακολουθούν να είναι αποτελεσματικοί και να 

επιδεικνύουν τη δέσμευσή τους για το ρόλο που επιτελούν. 

Θα ήθελα να επαναλάβω ότι είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα να συνεχίσω να συνεργάζομαι 

με τέτοια ταλαντούχα και αφοσιωμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με εντυπωσιακές και 

διαφορετικές εμπειρίες, και με εξαίρετες επιδόσεις ως Σύμβουλοι της Τράπεζας Κύπρου και της 

BOC Holdings. 
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Τα ψηφίσματα 5-12 είναι ταυτόσημα με εκείνα που υιοθετήθηκαν κατά την τελευταία Ετήσια 

Γενική Συνέλευση.  

Τα ψηφίσματα 13 και 14 προτείνουν μια μικρή τροποποίηση του καταστατικού της BOC Holdings 

και τη μετατροπή του υφιστάμενου υπέρ το άρτιο κεφαλαίου, σε διανεμητέα αποθεματικά. Αυτή η 

μετατροπή θα εξασφάλιση ότι η Τράπεζα δεν θα έχει περιορισμούς στην καταβολή μερισμάτων, 

την εξαργύρωση και επαναγορά κοινών μετοχών, και την πληρωμή τόκων πάνω σε υφιστάμενα 

ΑΤ1 χρηματοδοτικά εργαλεία. Η αλλαγή αυτή αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση ευελιξίας χωρίς να 

διακυβεύονται τα συμφέροντα των μετόχων. 

Εάν εγκριθούν, οι αντίστοιχες εξουσιοδοτήσεις στα πλαίσια των Ψηφισμάτων 5-12 θα λήγουν την 

ημέρα διεξαγωγής της επόμενης ΕΓΣ της Εταιρείας το 2019, ή μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου 2019, 

όποια από τα δύο συμβεί νωρίτερα. Το πλήρες κείμενο όλων των Ψηφισμάτων και των σχετικών 

επεξηγηματικών σημειώσεων περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση των Μετόχων που σας 

αποστάληκε. Επιπλέον, η Νομικός Σύμβουλος της BOC Κα Κάτια Σάντη, καθώς και οι εξωτερικοί 

νομικοί σύμβουλοι για Ιρλανδία και Κύπρο, είναι έτοιμοι να παράσχουν ορισμένες πρόσθετες 

διευκρινίσεις σχετικά με την ανάγκη, το πεδίο και τη σημασία κάθε ψηφίσματος. 

Ωστόσο, ως γενική δήλωση, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι τα Ψηφίσματα 5-12 είναι συνήθη 

ψηφίσματα για εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και αποσκοπούν 

στο να παράσχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο το συνηθισμένο και γενικώς αποδεκτό φάσμα 

επιλογών, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά και έγκαιρα σε περιστάσεις που 

ενδέχεται να προκύψουν. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποστηρίζει πλήρως κάθε ένα από τα 

ψηφίσματα και παροτρύνει τον καθένα από εσάς να υποστηρίξει όλα τα προτεινόμενα ψηφίσματα 

έτσι ώστε να επιτρέψει στο Διοικητικό Συμβούλιο της BOC Holdings να εξυπηρετήσει τα καλώς 

νοούμενα συμφέροντα όλων των υφιστάμενων μετόχων. 

 

Συμπεράσματα 

Αγαπητοί Μέτοχοι, 

Εν κατακλείδι, επιτρέψτε μου να επαναλάβω, ότι πολλά έχουν επιτευχθεί στο Συγκρότημα της 

Τράπεζας Κύπρου από την τελευταία ΕΓΣ. Η πρόοδος αυτή είναι καλός οιωνός ως προς τις 

δυνατότητες του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου να εξυπηρετεί καλύτερα τους πελάτες του 

και για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις εναπομείνασες προκλήσεις και άλλα ανοικτά ακόμα 

ζητήματα. Εκτιμούμε πολύ την υπομονή και την στήριξή σας. Οι συνάδελφοί μου στο Συμβούλιο 

και εγώ παραμένουμε προσηλωμένοι στην εξυπηρέτηση των αναγκών της κυπριακής οικονομίας 

και στην ενίσχυση της αξίας της BOC Holdings μεσοπρόθεσμα για τους μετόχους της και των 

άλλων εμπλεκομένων. 
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Αγαπητοί Μέτοχοι, 

Τελειώνοντας, παρακαλώ όπως μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε ένα σημαντικό θέμα που αφορά 

την ηγεσία της Τράπεζας και που σίγουρα, θα σας ενδιέφερε πολύ, και συγκεκριμένα το 

σχεδιασμό της διαδοχής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντα 

Συμβούλου. 

θα ήθελα να ανακοινώσω την πρόθεσή μου - σε περίπτωση επανεκλογής μου στη σημερινή ΕΓΣ 

– να αποχωρήσω από τη θέση μου στα Διοικητικά Συμβούλια της  BOC Holdings και του 

Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου κατά την επόμενη ΕΓΣ του 2019. 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 κατάλληλη στιγμή να σας δώσω μία ένδειξη της πρόθεσής μου, μέσα στα 

πλαίσια των συνετών πρακτικών διακυβέρνησης της Τράπεζας. Παρόλο που δεν επιθυμώ να 

προβώ σε αποχαιρετιστήρια ομιλία σήμερα, θα ήθελε να σημειώσω ότι αισθάνομαι ιδιαίτερα 

προνομιούχος που είχα την πολύ ευχάριστη ευκαιρία να υπηρετήσω στο Διοικητικό Συμβούλιο 

της Τράπεζας Κύπρου σε μια κρίσιμη χρονική περίοδο γεμάτη προκλήσεις. Στο επόμενο 

διάστημα, θα παραμείνω πλήρως αφοσιωμένος για να προσφέρω τις υπηρεσίες μου. Είμαι 

επίσης ευγνώμον για την υποστήριξη και την ενθάρρυνση που όλοι σας μου προσφέρατε.  

Η διαδικασία αναζήτησης ενός κατάλληλου ατόμου για τη διαδοχή μου, θα τροχοδρομηθεί από 

την Επιτροπή Διορισμών και Εταιρικής Διακυβέρνησης σε εύθετο χρόνο. 

Σε σχέση με τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω 

ότι ο John Hourican συμφώνησε να συνεχίσει να υπηρετεί για δύο επιπρόσθετα χρόνια. 

Χαιρόμαστε φυσικά ιδιαίτερα με την απόφαση αυτή του John και της οικογένειας του, αφού όλοι 

μας στην Τράπεζα Κύπρου θα ωφεληθούμε από τη συνεχή εξαιρετική απόδοση του John που 

μαζί με τη δυνατή μας Εκτελεστική Διευθυντική ομάδα θα συνεχίσουν να χειρίζονται τις δύσκολες 

προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου. 

 

Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 

  


