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 Η ζπλαιιαγή απνηειεί αθόκε έλα νξόζεκν ζηε ζηξαηεγηθή ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα 
απνκόριεπζε θαη κείσζε ησλ θηλδύλσλ ζηνλ ηζνινγηζκό 

 

 Η ζπλαιιαγή επεξεάδεη ζεηηθά ηνλ Γείθηε Κεθαιαίσλ Κνηλώλ Μεηνρώλ Καηεγνξίαο 1 
ηνπ πγθξνηήκαηνο θαηά πεξίπνπ 30 κνλάδεο βάζεο ιόγσ ηεο κείσζεο ησλ 
ζηαζκηζκέλσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαηά πεξίπνπ €700 εθαη.  

 

 Η πώιεζε κεηώλεη ηε ζπλνιηθή θαζαξή έθζεζε ηνπ πγθξνηήκαηνο ζηε Ρσζία ζε 
€114 εθαη., ε νπνία αλακέλεηαη λα κεησζεί ζηαδηαθά  

 

 Η ζπλαιιαγή αθνινπζεί αληίζηνηρε πώιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ Οπθξαλία θαη 
νινθιεξώλεη ηε δηάζεζε ησλ ζπγαηξηθώλ εμσηεξηθνύ πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί γηα 
πώιεζε  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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Η Σξάπεδα Κύπξνπ Γεκόζηα Δηαηξία Ληδ («ε Σξάπεδα» ή «ην πγθξόηεκα») έρεη θαηαιήμεη ζε ζπκθσλία γηα 
ηελ πώιεζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πγθξνηήκαηνο ζηε Ρσζία, πνπ απνηειείηαη από      
(α) ην πνζνζηό ζπκκεηνρήο ηνπ

1
 ζηε ζπγαηξηθή ηξάπεδα ζηε Ρσζία, CB Uniastrum Bank LLC, ύςνπο 80%, 

θαη ην πνζνζηό ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε ζπγαηξηθή εηαηξεία ρξεκαηνδνηηθώλ κηζζώζεσλ ζηε Ρσζία, Leasing 
Company Uniastrum Leasing LLC, ύςνπο 80%, θαη (β) νξηζκέλα δαλεηαθά αλνίγκαηα ζηε Ρσζία, ζηνλ θ. 
Artem Avetisyan, θύξην κέηνρν ηεο Bank Regional Credit, θαη ζε εηαηξείεο πνπ ειέγρνληαη από ηνλ θ. Artem 
Avetisyan. Η πώιεζε ππόθεηηαη ζε έγθξηζε από ηηο αξκόδηεο επνπηηθέο αξρέο θαη αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί 
εληόο ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2015. 
 
Η απόθαζε γηα ηελ πώιεζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζηε Ρσζία εκπίπηεη ζηε ζηξαηεγηθή 
ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα επηθέληξσζή ηνπ ζε θύξηεο αγνξέο θαη ηελ πώιεζε κε θύξησλ δξαζηεξηνηήησλ. Η 
πώιεζε απηήο ηεο ζεκαληηθήο ζπγαηξηθήο ηξάπεδαο ζην εμσηεξηθό απνηειεί έλα αθόκε νξόζεκν ζηε 
ζηξαηεγηθή ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα απνκόριεπζε θαη κείσζε ησλ θηλδύλσλ ζηνλ ηζνινγηζκό, θαη εμαιείθεη 
πηζαλνύο κειινληηθνύο θηλδύλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ ζηε Ρσζία, πεξηιακβαλνκέλνπ 
θαη ηνπ θηλδύλνπ ξεπζηόηεηαο. 
 
Καηά ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2014, νη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ πγθξνηήκαηνο ζηε Ρσζία αλαγλσξίζηεθαλ σο 
νκάδα εθπνίεζεο πνπ θαηέρεηαη πξνο πώιεζε. Δλόςεη ηεο ζπλερηδόκελεο νηθνλνκηθήο ύθεζεο ζηε Ρσζία 
από ηα κέζα Γεθεκβξίνπ ηνπ 2014, ε Σξάπεδα πξνρώξεζε ζε επηζθόπεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαη 
αύμεζε ην επίπεδν ησλ πξνβιέςεσλ γηα ην δαλεηαθό ραξηνθπιάθην θαη ινηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηε ρώξα, 
αληηθαηνπηξίδνληαο κηα ζπλεηδεηά πην ζπληεξεηηθή πνιηηηθή έλαληη ηεο ξσζηθήο νηθνλνκηθήο πξννπηηθήο θαη 
κεηώλνληαο ζεκαληηθά ηελ έθζεζε ηνπ πγθξνηήκαηνο ζηε ρώξα απηή. πγθεθξηκέλα, ε Σξάπεδα αλαγλώξηζε 
πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε δαλείσλ ύςνπο €289 εθαη. γηα ην ηέηαξην ηξίκελνπ ηνπ 2014 θαη ην πξώην ηξίκελν 
ηνπ 2015 γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο ζηε Ρσζία. Δπηπιένλ, θαηά ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2014, ε Σξάπεδα 
αλαγλώξηζε απνκείσζε ύςνπο €84 εθαη. έλαληη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ κε θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ 
ζηνηρείσλ ηεο νκάδαο πνπ εκπίπηεη ζηηο απαηηήζεηο επηκέηξεζεο ηνπ ΓΠΧΑ 5. 
 
Με ηελ πώιεζε ην πγθξόηεκα κεηώλεη ηνπο θηλδύλνπο ζηνλ ηζνινγηζκό θαηά πεξίπνπ €700 εθαη. θαη ηα 
ζηαζκηζκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηά πεξίπνπ €700 εθαη. Η πώιεζε βειηηώλεη ηελ επνπηηθή θεθαιαηαθή 
ζέζε ηνπ πγθξνηήκαηνο, κε ζεηηθή επίδξαζε πεξίπνπ 30 κνλάδσλ βάζεο ζηνλ Γείθηε Κεθαιαίσλ Κνηλώλ 
Μεηνρώλ Καηεγνξίαο 1 ηνπ πγθξνηήκαηνο

2
. Σν ηίκεκα ηεο πώιεζεο αλέξρεηαη ζε €7 εθαη. θαη ε ινγηζηηθή 

δεκηά από ηελ πώιεζε αλέξρεηαη ζε €29 εθαη.
3
, εθ ηεο νπνίαο €24 εθαη. πξνθύπηνπλ από ηε κεηαθνξά ησλ 

ζρεηηθώλ απνζεκαηηθώλ ζπλαιιαγκαηηθώλ δηαθνξώλ ζηνλ ινγαξηαζκό απνηειεζκάησλ. Η ππόινηπε 
ινγηζηηθή δεκηά ύςνπο €5 εθαη. αληηπξνζσπεύεη ηε δηαθνξά ηνπ ηηκήκαηνο πώιεζεο θαη ηεο θαζαξήο 
ινγηζηηθήο αμίαο ησλ εξγαζηώλ πξνο πώιεζε θαη επηθπξώλεη ηελ νξζόηεηα ησλ απνκεηώζεσλ πνπ 
αλαγλσξίζηεθαλ πξνεγνπκέλσο. 
 
Η ζπλνιηθή θαζαξή έθζεζε ηνπ πγθξνηήκαηνο ζηε Ρσζία, κεηά ηελ πώιεζε, ζα πεξηνξηζηεί ζε €114 εθαη. Η 
έθζεζε απηή ζρεηίδεηαη κε δάλεηα θαη αθίλεηα θαη αλακέλεηαη λα κεησζεί ζηαδηαθά. εκεηώλεηαη όηη ε 
ζπλαιιαγή απηή δελ επεξεάδεη ηελ παξνπζία ηεο Σξάπεδαο ζηε Ρσζία κέζσ ησλ δύν γξαθείσλ 
αληηπξνζσπείαο ζηε Μόζρα θαη ηελ Αγία Πεηξνύπνιε.  
 
Η CB Uniastrum Bank LLC ιεηηνπξγεί κέζσ πεξίπνπ 120 θαηαζηεκάησλ, εμππεξεηώληαο ηδηώηεο θαη 
επηρεηξήζεηο ζηε Ρσζία, θαη εξγνδνηεί πεξίπνπ 2000 ππαιιήινπο.  
 
Η Deutsche Bank AG, London Branch, έρεη ελεξγήζεη σο ρξεκαηννηθνλνκηθόο ζύκβνπινο ηεο Σξάπεδαο θαη  
ην δηθεγνξηθό γξαθείν Linklaters έρεη ελεξγήζεη σο λνκηθόο ηεο ζύκβνπινο, ζε ζρέζε κε ηελ πώιεζε.  
 
Όπσο απαηηείηαη από ην Χξεκαηηζηήξην Αμηώλ Κύπξνπ θαη ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5.2.1.17(7) ησλ 
Καλνληζηηθώλ Απνθάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Χξεκαηηζηεξίνπ Αμηώλ Κύπξνπ Αλαθνξηθά κε ηηο Αγνξέο ηνπ 
Χξεκαηηζηεξίνπ ΚΓΠ 379/2014  (σο έρεη ηξνπνπνηεζεί), ε ζπλαιιαγή απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ηηκέο 
αγνξάο (arm’s length) θαη δελ αθνξά ή επεξεάδεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γξακκαηέα ηεο Σξάπεδαο ή 
νπνηνπδήπνηε «θαζνξηζκέλνπ πξνζώπνπ» όπσο απηό νξίδεηαη ζην άξζξν 137(3) ηνπ πεξί Αμηώλ θαη 
Χξεκαηηζηεξίνπ Αμηώλ Κύπξνπ Νόκνπ 14(Ι)/1993 (σο έρεη ηξνπνπνηεζεί). 

                                                 
1
 Μέζσ ηεο ελδηάκεζεο ζπγαηξηθήο BOC Russia (Holdings) Limited, ε νπνία θαηέρεη εμ νινθιήξνπ ην θεθάιαην ηεο CB Uniastrum Bank 

LLC θαη ηεο Leasing Company Uniastrum Leasing LLC.   
2
 Βάζεη ησλ ηειεπηαίσλ δεκνζηεπκέλσλ νηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα ην ηξίκελν πνπ έιεμε ζηηο 31 Μαξηίνπ 2015. 

3
 Βάζεη ησλ ηειεπηαίσλ δεκνζηεπκέλσλ νηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα ην ηξίκελν πνπ έιεμε ζηηο 31 Μαξηίνπ 2015. 

 


