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Ανακοίνωση  
 
Περαιτέρω βήματα στην Διαδικασία Απομόχλευσης  
 
Λευκωσία, 29 Απριλίου 2014 
 
 
Αναφορικά με δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο για την πώληση δανειακού χαρτοφυλακίου 
εξασφαλισμένου με ακίνητα στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια 
Εταιρία Λτδ («το Συγκρότημα») ανακοινώνει ότι έχει διορίσει την HSBC Bank plc (“HSBC”) ως 
χρηματοοικονομικό σύμβουλο για την πώληση δανειακού χαρτοφυλακίου στο Ηνωμένο Βασίλειο που 
ανήκει στο Συγκρότημα και που αποτελείται ως επί το πλείστον από δάνεια εξασφαλισμένα με 
κατοικίες και εμπορικά ακίνητα  (το «Δανειακό Χαρτοφυλάκιο»).   
 
Το Δανειακό Χαρτοφυλάκιο δεν σχετίζεται με την εξ’ ολοκλήρου θυγατρική εταιρεία του 
Συγκροτήματος, Τράπεζα Κύπρου Ηνωμένου Βασιλείου Λτδ, αλλά είναι μέρος του ευρύτερου 
δανειακού χαρτοφυλακίου που αποκτήθηκε από το Συγκρότημα στα πλαίσια της απόκτησης μέρους 
των εργασιών της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd τον Μάρτιο του 2013, στα πλαίσια των σχετικών 
διαταγμάτων που εκδόθηκαν από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.  
 
Η ενέργεια αυτή είναι σύμφωνη με το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης του Συγκροτήματος και εμπίπτει στην 
στρατηγική του Συγκροτήματος για απομόχλευση μέσω της πώλησης μη βασικών δραστηριοτήτων και 
της επικέντρωσής του σε κύριες αγορές και, παράλληλα, την ενίσχυση της ρευστότητας και 
κεφαλαιακής επάρκειας του. Επιπλέον πληροφορίες θα ανακοινωθούν σε εύθετο χρόνο.  
 
Το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ διευκρινίζει ότι η HSBC ενεργεί ως 
χρηματοοικονομικός σύμβουλος του Συγκροτήματος και μόνο, για την πώληση του Δανειακού 
Χαρτοφυλακίου  και ότι η HSBC δεν έχει ευθύνη έναντι κανενός άλλου εκτός του Συγκροτήματος, σε 
ότι αφορά το Δανειακό Χαρτοφυλάκιο ή στην παροχή της αντίστοιχης προστασίας που παρέχεται σε 
πελάτες της HSBC, ούτε για την παροχή σχετικής συμβουλής ούτε και έχει ευθύνη για το περιεχόμενο 
αυτής της ανακοίνωσης.  Η HSBC είναι εγκεκριμένη στο Ηνωμένο Βασίλειο από το Prudential 
Regulation Authority και εποπτεύεται από το Financial Conduct Authority και το Prudential Regulation 
Authority. 
 
 
 
 
 
 
 
Προφίλ Συγκροτήματος  
Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός στην 
Κύπρο. Το Συγκρότημα 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 λειτουργεί μέσω 316 καταστημάτων, από τα οποία 180 λειτουργούν 
στη Ρωσία, 130 στην Κύπρο, 1 στη Ρουμανία, 4 στο Ηνωμένο Βασίλειο και 1 στα Channel Islands. Επιπλέον, η Τράπεζα 
λειτουργεί 6 καταστήματα αντιπροσωπείας στη Ρωσία, την Ουκρανία, την Κίνα και τη Νότια Αφρική. Το Συγκρότημα 
εργοδοτεί 7.248 άτομα διεθνώς. Στις 31 Δεκεμβρίου 2013, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων του Συγκροτήματος 
ανερχόταν σε €30,3 δις και τα Ίδια Κεφάλαια του σε €2,7 δις.  


