
 

 

  
 

Αλαθνίλσζε 
 

Δηνξηζκόο Νένπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνύινπ 
 
Λεπθσζία, 30 Απγνύζηνπ 2016 

 

Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Τξάπεδαο Κύπξνπ Δεκόζηα Εηαηξεία Ληδ, θαηά ηε ζπλεδξία 
ηνπ ζηηο 30 Απγνύζηνπ 2016, απνθάζηζε ηνλ δηνξηζκό ηεο θαο Lyn Grobler σο Με-
Εθηειεζηηθό κέινο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. Ο δηνξηζκόο ηειεί ππό ηελ έγθξηζε ηεο 
Επξσπατθήο Κεληξηθήο Τξάπεδαο. Η θα Grobler  ζα θαηέρεη ηε ζέζε ηεο Δηνηθεηηθνύ 
Σπκβνύινπ κέρξη ηελ επόκελε Εηήζηα Γεληθή Σπλέιεπζε ζηελ νπνία ζα είλαη ππνςήθηα γηα 
επαλεθινγή. 
 
Η θ. Grobler απνθνίηεζε ην 1985 από ην παλεπηζηήκην Cape Peninsula Technology 
University ηεο Ν. Αθξηθήο κε δίπισµα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηνλ ηνκέα ηεο 
Επεμεξγαζίαο Ηιεθηξνληθώλ Δεδνκέλσλ. 
 
Τν 2016 ε θα. Grobler δηνξίζηεθε σο Αλώηαηε Δηεπζύληξηα Πιεξνθνξηθήο ζηελ Hyperion 
Insurance Group θαη είλαη κέινο ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο ηνπ Hyperion Group. 
Πξνεγνπκέλσο, ε θα. Grobler εξγάζηεθε ζηελ BP γηα 16 έηε, θαηέρνληαο δηάθνξεο ζέζεηο 
ζηνλ ηνκέα ηεο Πιεξνθνξηθήο  θαη ζηνλ ηνκέα παγθόζκησλ εκπνξηθώλ ζπλαιιαγώλ, 
απνρσξώληαο σο Αληηπξόεδξνο θαη Αλώηαηε Δηεπζύληξηα Πιεξνθνξηθήο, Εηαηξηθώλ 
Λεηηνπξγηώλ, όπνπ εγήζεθε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνύ ηνπ νξγαληζκνύ θαη ηνπ ςεθηαθνύ 
ρώξνπ κέζα από ηελ εηζαγσγή αιιαγώλ ζε επίπεδν δηαδηθαζηώλ θαη ηερλνινγίαο. Πξηλ 
ηελ BP, ε θ. Grobler δηαρεηξίζηεθε δηεζλή έξγα ηερλνινγίαο κεγάιεο εκβέιεηαο θαη 
ζηξαηεγηθέο ζην Λνλδίλν θαζώο θαη ζηελ Ν. Αθξηθή. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

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 136 θαηαζηεκάηωλ, 
από ηα οποία 130 ιεηηοσργούλ ζηελ Κύπρο, 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 4.550 άηοκα δηεζλώς. ηης 31 Μαρηίοσ 2016, ηο ύλοιο 
Περηοσζηαθώλ ηοητείωλ ηοσ σγθροηήκαηος αλερτόηαλ ζε €22,7 δης θαη ηα Ίδηα Κεθάιαηα ηοσ ζε €3,1 δης. 


