
 

 

 

 
 

Αλαθνίλσζε  
 

Οινθιήξσζε πώιεζεο ηεο Uniastrum Bank θαη άιισλ πεξηνπζηαθώλ 
ζηνηρείσλ ζηε Ρσζία 
 
Λεπθσζία, 28 επηεκβξίνπ 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 135 θαηαζηεκάηωλ, από ηα οποία 129 ιεηηοσργούλ ζηελ Κύπρο, 1 ζηε Ροσκαλία, 4 ζηο Ηλωκέλο Βαζίιεηο 
θαη 1 ζηα Channel Islands. Επηπιέολ, ε Σράπεδα δηαηερεί γραθεία αληηπροζωπείας ζηε Ρωζία, ηελ Οσθραλία θαη ηελ Κίλα. Σο σγθρόηεκα 
εργοδοηεί 4.600 άηοκα δηεζλώς. ηης 30 Ιοσλίοσ 2015, ηο ύλοιο Περηοσζηαθώλ ηοητείωλ ηοσ σγθροηήκαηος αλερτόηαλ ζε €25,4 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») νινθιήξσζε ηελ πώιεζε ηεο 
πιεηνςεθίαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζηε Ρσζία, πνπ απνηειείηαη από (α) ην πνζνζηό ζπκκεηνρήο ηεο

1
 ζηε 

ζπγαηξηθή ηξάπεδα ζηε Ρσζία, CB Uniastrum Bank LLC, ύςνπο 80%, θαη ην πνζνζηό ζπκκεηνρήο ηεο 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 (ν «Αγνξαζηήο»), 
θύξην κέηνρν ηεο Bank Regional Credit, θαη ζε εηαηξείεο πνπ ειέγρνληαη από ηνλ Αγνξαζηή.  
 
Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζηελ αλαθνίλσζε ηνπ πγθξνηήκαηνο εκεξνκελίαο 17 Ινπιίνπ 2015

2
, ε απόθαζε 

γηα ηελ πώιεζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πγθξνηήκαηνο ζηε Ρσζία εκπίπηεη ζηε 
ζηξαηεγηθή ηνπ γηα επηθέληξσζε 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 ηξαπεδηθέο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ ζηε Ρσζία, πεξηιακβαλνκέλνπ 
θαη ηνπ θηλδύλνπ ξεπζηόηεηαο.   
 
Με ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο κε ηνλ Αγνξαζηή έρνπλ πξνθύςεη νξηζκέλεο 
δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ηε ζπκθσλία πνπ επηηεύρζεθε ζηηο 17 Ινπιίνπ 2015. Με ηελ πώιεζε απηή ην 
πγθξόηεκα κεηώλεη ηνπο θηλδύλνπο ζηνλ ηζνινγηζκό θαηά πεξίπνπ €600 εθαη. θαη ηα ζηαζκηζκέλα 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηά πεξίπνπ €550 εθαη.

3
 Η πώιεζε βειηηώλεη ηελ επνπηηθή θεθαιαηαθή ζέζε ηνπ 

πγθξνηήκαηνο, κε ζεηηθή επίδξαζε πεξίπνπ 30 κνλάδσλ βάζεο ζηνλ Γείθηε Κεθαιαίσλ Κνηλώλ Μεηνρώλ 
Καηεγνξίαο 1

4
. ύκθσλα κε ηελ πξνεγνύκελε αλαθνίλσζε, ε ινγηζηηθή δεκηά από ηελ πώιεζε αλέξρεηαη ζε 

€23 εθαη.
5
, ε νπνία απνηειείηαη από δεκηά ύςνπο €28 εθαη. από ηε κεηαθνξά ησλ ζρεηηθώλ απνζεκαηηθώλ 

ζπλαιιαγκαηηθώλ δηαθνξώλ ζηνλ ινγαξηαζκό απνηειεζκάησλ θαη θέξδε ύςνπο €5 εθαη. πνπ 
αληηπξνζσπεύνπλ ηε δηαθνξά ηνπ ηηκήκαηνο πώιεζεο θαη ηεο θαζαξήο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθώλ 
ζηνηρείσλ.  
 
Η ελαπνκείλνπζα θαζαξή έθζεζε (ζηνηρεία πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό θαη ζηνηρεία εθηόο 
ηζνινγηζκνύ) ηνπ πγθξνηήκαηνο ζηε Ρσζία κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πώιεζεο αλέξρεηαη ζε €155 εθαη.

6
 (ζε 

ζύγθξηζε κε €148 εθαη.
7
 όπσο αλαθνηλώζεθε ζηηο 17 Ινπιίνπ 2015), θαη ε έθζεζε απηή αλακέλεηαη λα κεησζεί 

ζηαδηαθά. Ωο απνηέιεζκα ηεο αλαζεσξεκέλεο ζπκθσλίαο, ε ελαπνκείλνπζα έθζεζε πεξηιακβάλεη έθζεζε 
ύςνπο €42 εθαη. πνπ πξνέξρεηαη από αλαβαιιόκελν κέξνο ζπκθσλίαο αληαιιαγήο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, 
αιιά επσθειείηαη από ηε κείσζε ηεο έθζεζεο εθηόο ηζνινγηζκνύ θαηά €34 εθαη. 
 
Η πώιεζε απηή εγθξίζεθε από όιεο ηηο αξκόδηεο επνπηηθέο αξρέο. Η ζπλαιιαγή απηή δελ επεξεάδεη ηελ 
παξνπζία ηεο Σξάπεδαο ζηε Ρσζία κέζσ ησλ δύν γξαθείσλ αληηπξνζσπείαο ζηε Μόζρα θαη ηελ Αγία 
Πεηξνύπνιε. 
 
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). 
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 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
 Βιέπε ζρεηηθή αλαθνίλσζε εκεξνκελίαο 17 Ινπιίνπ 2015, 

http://www.bankofcyprus.com/Documents/Investor%20Relations/Press%20Releases/GR/20150717AgreementSaleofBOCRGR_Final.pdf   
3 Βάζεη ησλ ηειεπηαίσλ δεκνζηεπκέλσλ νηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ινπλίνπ 2015. 
4
 Βάζεη ησλ ηειεπηαίσλ δεκνζηεπκέλσλ νηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ινπλίνπ 2015. 

5
 Βάζεη ησλ ηειεπηαίσλ δεκνζηεπκέλσλ νηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ινπλίνπ 2015. 

6 
Απνηειείηαη από ζηνηρεία πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό ύςνπο €135 εθαη. θαη από ζηνηρεία εθηόο ηζνινγηζκνύ ύςνπο €20 εθαη. 

βάζεη ησλ ηειεπηαίσλ δεκνζηεπκέλσλ νηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ινπλίνπ 2015. 
7
 Απνηειείηαη από ζηνηρεία πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό ύςνπο €114 εθαη. θαη από ζηνηρεία εθηόο ηζνινγηζκνύ ύςνπο €34 εθαη. 

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

http://www.bankofcyprus.com/Documents/Investor%20Relations/Press%20Releases/GR/20150717AgreementSaleofBOCRGR_Final.pdf

