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Αλαθνίλσζε 
 
 

Η Κππξηαθή Δεκνθξαηία απνπιεξώλεη €750 εθαη. νκνιόγνπ πνπ θαηέρεη ε 
Σξάπεδα Κύπξνπ  
 
Λεπθσζία, 5 Ινπλίνπ 2015 

 
 

Η Σξάπεδα Κύπξνπ Δεκόζηα Εηαηξία Ληδ (ε «Σξάπεδα» ή ην «πγθξόηεκα») αλαθνηλώλεη όηη έρεη 
ελεκεξσζεί από ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ όηη ζηηο 9 Ινπλίνπ 2015 ε Κπβέξλεζε ζα απνπιεξώζεη 
πνζό ύςνπο €750 εθαη., κέξνο νκνιόγνπ πνπ θαηέρεη ε Σξάπεδα.  
 
Σν νκόινγν ην νπνίν ζα απνπιεξσζεί κεξηθώο αθνξά ην νκόινγν πνπ εθδόζεθε γηα ηελ 
αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο Λατθήο Σξάπεδαο θαη ην νπνίν κεηαθέξζεθε ζηελ Σξάπεδα ηνλ Μάξηην ηνπ 
2013, κεηά ηελ απόθηεζε νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ θαη παζεηηθνύ ηεο Λατθήο Σξάπεδαο.  
 
Σν νκόινγν απνηειεί εμαζθάιηζε γηα ρξεκαηνδόηεζε από ηελ Επξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (ΕΚΣ). 
Μέξνο ηνπ πνζνύ απνπιεξσκήο ζα ρξεζηκνπνηεζεί από ηελ Σξάπεδα γηα λα κεηώζεη ηε 
ρξεκαηνδόηεζή ηεο από ηελ ΕΚΣ θαη ηνλ Μεραληζκό Παξνρήο Έθηαθηεο Ρεπζηόηεηαο (ΕLΑ). Σν 
νκόινγν είρε κεηαθεξζεί ζηελ Σξάπεδα ζε εύινγε αμία θαηά ηελ εκεξνκελία απόθηεζήο ηνπ, θαη σο 
εθ ηνύηνπ, ε ζπλαιιαγή απηή ζα απνθέξεη ινγηζηηθό θέξδνο ύςνπο πεξίπνπ €33 εθαη. Σα θαζαξά 
έζνδα ηεο Σξάπεδαο από ηόθνπο, από ηελ απνπιεξσκή θαη εμήο, ζα επεξεαζηνύλ αξλεηηθά από ηελ 
πξόσξε απνπιεξσκή ηνπ νκνιόγνπ, θπξίσο ιόγσ ηεο αξρηθήο αλαγλώξηζεο ηνπ ινγηζηηθνύ 
θέξδνπο.    
 
Σν ππόινηπν κέξνο ηνπ νκνιόγνπ ύςνπο €340 εθαη. ζα αληηθαηαζηαζεί ζηε ιήμε ηνπ ηελ 1 Ινπιίνπ 
2015 κε λέν νκόινγν ίδηαο νλνκαζηηθήο αμίαο, κε ηελ απόδνζε ηνπ λένπ νκνιόγνπ λα βαζίδεηαη ζηελ 
απόδνζε ησλ νκόινγσλ ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία.       
 
Η απνπιεξσκή απνηειεί ζπλέρεηα ηεο πξόζθαηεο έθδνζεο νκνιόγνπ ηεο Κπβέξλεζεο ύςνπο €1 δηο 
κε ηνθνκεξίδην 3,875%, απόδνζε 4% θαη ιήμε ην 2022. 
 
εκεηώλεηαη όηη ηελ 1 Ινπιίνπ 2014, ε Κπβέξλεζε απνπιήξσζε €950 εθαη. από ην ίδην νκόινγν.  
 

 

 

 

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 
259 θαηαζηεκάηωλ, από ηα οποία 130 ιεηηοσργούλ ζηελ Κύπρο, 123 ζηε Ρωζία, 1 ζηε Ροσκαλία, 4 ζηο Ηλωκέλο Βαζίιεηο θαη 1 ζηα Channel 
Islands. Επηπιέολ, ε Σράπεδα ιεηηοσργεί γραθεία αληηπροζωπείας ζηε Ρωζία, ηελ Οσθραλία θαη ηελ Κίλα. Σο σγθρόηεκα εργοδοηεί 6.715 
άηοκα δηεζλώς. ηης 31 Μαρηίοσ 2015, ηο ύλοιο Περηοσζηαθώλ ηοητείωλ ηοσ σγθροηήκαηος αλερτόηαλ ζε €26,7 δης θαη ηα Ίδηα Κεθάιαηα 
ηοσ ζε €3,5 δης. 


