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Αλαθνίλσζε 
 
 
Η Κππξηαθή Δεκνθξαηία απνπιεξώλεη θξαηηθό νκόινγν ζηελ Τξάπεδα Κύπξνπ  
 
Λεπθσζία, 26 Ινπλίνπ 2014 
 

 

Η Τξάπεδα Κύπξνπ Δεκόζηα Εηαηξία Ληδ («Τξάπεδα» ή «Σπγθξόηεκα»), αλαθνηλώλεη όηη έρεη ελεκεξσζεί από 
ην Γξαθείν Δηαρείξηζεο Δεκνζίνπ Χξένπο ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο όηη ε Κπβέξλεζε ζα απνπιεξώζεη πνζό 
€950 εθαη. κέξνο θξαηηθνύ νκνιόγνπ ύςνπο €1.987 εθαη. ηελ 1

ε
 Ινπιίνπ 2014. Η απνπιεξσκή ζα έρεη ζεηηθή 

επίδξαζε ζηε ξεπζηόηεηα, ηελ θεξδνθνξία θαη ηα θεθάιαηα ηεο Τξάπεδαο.    
 
Τν θππξηαθό θξαηηθό νκόινγν ην νπνίν ζα απνπιεξσζεί αθνξά ην νκόινγν πνπ εθδόζεθε γηα ηελ 
αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο πξώελ Λατθήο θαη ην νπνίν κεηαθέξζεθε ζηελ Τξάπεδα Κύπξνπ ηνλ Μάξηην ηνπ 2013, 
κεηά ηελ απόθηεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ θαη παζεηηθνύ ηεο πξώελ Λατθήο βάζεη ησλ ζρεηηθώλ 
δηαηαγκάησλ πνπ εθδόζεθαλ από ηελ Κεληξηθή Τξάπεδα ηεο Κύπξνπ, ππό ηελ ηδηόηεηα ηεο σο Αξρήο 
Εμπγίαλζεο. 
 
Τν νκόινγν απνηεινύζε εμαζθάιηζε γηα ρξεκαηνδόηεζε από ηελ Επξσπατθή Κεληξηθή Τξάπεδα (ΕΚΤ). Η 
απνπιεξσκή ηνπ ζα επηηξέςεη ζηελ Τξάπεδα λα κεηώζεη ηε ρξεκαηνδόηεζή ηεο από ηελ ΕΚΤ πεξίπνπ θαηά 
€550 εθαη. θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ππόινηπν πνζό γηα κείσζε ηνπ δαλεηζκνύ από ηνλ ELA πεξίπνπ θαηά 
€400 εθαη. Τν νκόινγν είρε κεηαθεξζεί ζηελ Τξάπεδα Κύπξνπ ζε εύινγε αμία θαηά ηελ εκεξνκελία απόθηεζεο 
ηνπ θαη ζα εμαξγπξσζεί ζηελ νλνκαζηηθή ηνπ αμία. Ωο εθ ηνύηνπ ζα απνθέξεη ινγηζηηθό θέξδνο ύςνπο €95 εθαη. 
γηα ην δεύηεξν ηξίκελν ηνπ 2014 θαη ζα έρεη ζεηηθή επίδξαζε ηεο ηάμεο ησλ €95 εθαη. ή 0,4 πνζνζηηαίσλ 
κνλάδσλ ζηα θεθάιαηα θνηλώλ κεηνρώλ θαηεγνξίαο 1 ηνπ Σπγθξνηήκαηνο (CET1).     
 
Η απνπιεξσκή απνηειεί ζπλέρεηα ηεο πξόζθαηεο έθδνζεο νκνιόγνπ ηεο Κπβέξλεζεο ύςνπο €750 εθαη. κε 
επηηόθην 4,75% θαη ιήμε ην 2019, ε νπνία επηηξέπεη ζηελ Κπβέξλεζε λα αληηθαηαζηήζεη πθηζηάκελν ρξένο κε 
ρξένο ρακειόηεξνπ θόζηνπο. 
 
Η πην πάλσ εμέιημε απνηειεί ζεηηθή ζπκβνιή ζηελ πξόνδν πνπ έρεη ζεκεηώζεη από ηελ Τξάπεδα γηα ελίζρπζε 
ηεο επξσζηίαο ηεο. Η Τξάπεδα ζπλερίδεη λα πινπνηεί ηε ζηξαηεγηθή ηεο γηα απνκόριεπζε θαη επηθέληξσζε ζηηο 
θύξηεο δξαζηεξηόηεηεο ζηελ Κύπξν. Μέζσ ηεο επηθέληξσζήο ζηελ πνηόηεηα ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, ηε ξεπζηόηεηα, 
ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα θαη ηελ απνδνηηθόηεηα, ε Τξάπεδα Κύπξνπ ζηνρεύεη ζηελ αλάθηεζε ηεο επξσζηίαο 
ηεο γηα λα θαηαζηεί ηθαλή λα ππνζηεξίμεη ηελ αλάθακςε ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο. 
 

 

 

 

Προφίλ Σσγκροτήματος  

Σο σγθρόηεκα Σράπεδας Κύπροσ ηδρύζεθε ηο 1899 θαη είλαη ο κεγαιύηερος τρεκαηοοηθολοκηθός οργαληζκός ζηελ Κύπρο. 
Σο σγθρόηεκα προζθέρεη έλα εσρύ θάζκα τρεκαηοοηθολοκηθώλ προϊόληωλ θαη σπερεζηώλ ποσ περηιακβάλεη ηραπεδηθές 
σπερεζίες, τρεκαηοδοηήζεης, θάθηορηγθ, τρεκαηοεπελδσηηθές σπερεζίες, δηατείρηζε θεθαιαίωλ θαη αζθάιεηες γεληθού 
θιάδοσ θαη δωής. Σο σγθρόηεκα ιεηηοσργεί κέζω 300 θαηαζηεκάηωλ, από ηα οποία 164 ιεηηοσργούλ ζηε Ρωζία, 130 ζηελ 
Κύπρο, 1 ζηε Ροσκαλία, 4 ζηο Ηλωκέλο Βαζίιεηο θαη 1 ζηα Channel Islands. Επηπιέολ, ε Σράπεδα ιεηηοσργεί 5 θαηαζηήκαηα 
αληηπροζωπείας ζηε Ρωζία, ηελ Οσθραλία, ηελ Κίλα θαη ηε Νόηηα Αθρηθή. Σο σγθρόηεκα εργοδοηεί 6.898 άηοκα δηεζλώς. 
ηης 31 Μαρηίοσ 2014, ηο ύλοιο Περηοσζηαθώλ ηοητείωλ ηοσ σγθροηήκαηος αλερτόηαλ ζε €29,4 δης θαη ηα Ίδηα Κεθάιαηα 
ηοσ ζε €2,7 δης.  


