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Η παρούσα ανακοίνωση περιέχει εμπιστευτικές πληροφορίες για τους σκοπούς του άρθρου 7 του Κανονισμού 
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Προφίλ Συγκροτήματος  
 
Tο Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου είναι ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο και προσφέρει ένα ευρύ 
φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνει τραπεζικές υπηρεσίες, χρηματοδοτήσεις, 
φάκτοριγκ, χρηματοεπενδυτικές υπηρεσίες, διαχείριση κεφαλαίων και ασφάλειες γενικού κλάδου και ζωής. Το Συγκρότημα 
Τράπεζας Κύπρου λειτουργεί μέσω 108 καταστημάτων στην Κύπρο, εκ των οποίων τα 11 λειτουργούν ως θυρίδες. Επιπλέον, 
λειτουργεί γραφεία αντιπροσωπείας στη Ρωσία, την Ουκρανία και την Κίνα. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου εργοδοτεί 
4,134* άτομα διεθνώς. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων ανερχόταν σε €21.1 δις και τα Ίδια 
Κεφάλαια του σε €2.5 δις. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου αποτελείται από την Bank of Cyprus Holdings Public Limited 
Company, τη θυγατρική της Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ και τις θυγατρικές αυτής.  
 
*Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου εργοδοτεί 4,134 άτομα διεθνώς στις 30 Σεπτεμβρίου 2019. Ο αριθμός του προσωπικού 
έχει μειωθεί κατά περίπου 470 άτομα, μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού τον 
Οκτώβριο 2019.    
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Ενημέρωση αναφορικά με τον Κορωνοϊό (COVID-19) 
 
Μετά από απαίτηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για ενημέρωση του 
επενδυτικού κοινού αναφορικά με τις ενδεχόμενες οικονομικές επιπτώσεις στην 
επιχειρηματική δραστηριότητα της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company 
(«BOC Holdings» και, μαζί με τις θυγατρικές της, το «Συγκρότημα») από την πιθανή 
εξάπλωση του COVID-19 στην Κύπρο, το Συγκρότημα σημειώνει τα ακόλουθα.  
 
Σε συνέχεια της πρόσφατης εμφάνισης του COVID-19 στην Κύπρο και των σχετικών 
μέτρων που ανακοίνωσε η Κυπριακή Κυβέρνηση στις 15 Μαρτίου 2020, το Συγκρότημα 
επιβεβαιώνει ότι παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές 
και συστάσεις που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Υγείας, για να διασφαλίσει τη συνέχιση 
παροχής υπηρεσιών στους πελάτες του, με προτεραιότητα την προστασία της υγείας των 
πελατών, καθώς και του προσωπικού.  
 
Όλα τα καταστήματα της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») 
παραμένουν ανοικτά. Εάν κριθεί αναγκαίο να κλείσουν οποιαδήποτε καταστήματα, ως 
αποτέλεσμα της εξάπλωσης του ιού, η Τράπεζα θα ενημερώσει το κοινό μέσω 
ανακοίνωσης στον Τύπο. Πληροφορίες αναφορικά με τη λειτουργία των καταστημάτων της 
Τράπεζας είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: www.bankofcyprus.com.cy. Οι πελάτες της 
Τράπεζας προτρέπονται να διεκπεραιώνουν τις καθημερινές τους τραπεζικές συναλλαγές 
διαδικτυακά, μέσω των ψηφιακών καναλιών της Τράπεζας, περιλαμβανομένων της 
διαδικτυακής πλατφόρμας της Τράπεζας («1Bank»), της τραπεζικής εφαρμογής για κινητά, 
το τηλεφωνικό κέντρο και τις αυτόματες ταμειακές μηχανές (ΑΤΜ).  
 
Το Συγκρότημα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και τις επιπτώσεις στην παγκόσμια 
οικονομία από την επίδραση του COVID-19. Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, το 
Συγκρότημα δεν είναι σε θέση να αξιολογήσει την πιθανότητα ή/και το μέγεθος 
οποιασδήποτε μελλοντικής επίδρασης του COVID-19 στην επιχειρηματική δραστηριότητα 
του Συγκροτήματος, καθώς αυτή θα εξαρτηθεί κυρίως από τον ρυθμό και την έκταση της 
εξάπλωσης του ιού, τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στους πελάτες και τα μέτρα για 
στήριξη της οικονομίας. Οποιαδήποτε παρατεταμένη εξάπλωση του COVID-19, με 
αποτέλεσμα την περαιτέρω αποδυνάμωση της παγκόσμιας αγοράς ομολόγων, την 
περαιτέρω επιδείνωση του επιτοκιακού περιβάλλοντος, ή την οποιανδήποτε αρνητική 
επίπτωση στην ευρύτερη Κυπριακή οικονομία, αναμένεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο στα 
οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το τρέχον έτος.  
 
Το Συγκρότημα σημειώνει τα θετικά μέτρα που ανακοινώθηκαν από την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Κυπριακή Δημοκρατία, τα οποία 
αναμένεται να στηρίξουν την Ευρωπαϊκή και Κυπριακή οικονομία, καθώς η επίδραση του 
ιού γίνεται πιο εμφανής, προσφέροντας ευελιξία στα επίπεδα κεφαλαίου του 
Συγκροτήματος.  
 
Ενημέρωση αναφορικά με την πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) 
 
Παρά τη μεταβλητότητα στις αγορές ως αποτέλεσμα της πανδημίας του COVID-19, το 
Συγκρότημα συνεχίζει να εργάζεται με τους συμβούλους του για την πώληση 
χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ). Λόγω των συνθηκών αγοράς και 
λειτουργίας που επικρατούν, η διαδικασία δύναται να διαρκέσει περισσότερο από ότι 
αρχικά αναμενόταν. Στο πλαίσιο των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών σύμφωνα με το 
ΔΠΧΑ 9, η Τράπεζα αναμένεται να αναγνωρίσει επιπρόσθετες προβλέψεις ύψους περίπου 
€75 εκατ. στα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το δ΄ τρίμηνο 2019, με 
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αρνητική επίδραση στα κεφάλαια ύψους περίπου 45 μ.β.1 Με την ολοκλήρωση πώλησης 
ΜΕΔ, οι κεφαλαιακοί δείκτες του Συγκροτήματος αναμένεται να επηρεαστούν θετικά από 
τη μείωση των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων, κατόπιν λήψης εποπτικών 
εγκρίσεων. 
 
Το Συγκρότημα συνεχίζει να λειτουργεί με σημαντικό πλεόνασμα ρευστότητας ύψους €3.0 
δις στις 30 Σεπτεμβρίου 2019. Ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 
(CET1) και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 
ανήλθαν σε 14.9% και 17.9% αντίστοιχα, αναπροσαρμοσμένα για την πώληση της 
επένδυσης στη CNP και το Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού, σημαντικά πιο 
πάνω από τις εποπτικές απαιτήσεις.  
 
Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία Σχέσεις 
Επενδυτών στην ηλεκτρονική διεύθυνση investors@bankofcyprus.com. 

 

 
1 Με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 
Σεπτεμβρίου 2019. 
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