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Αλαθνίλσζε 
 

 
 
Λεπθσζία, 26 Απγνύζηνπ 2016 

 

Όπσο αλαθνηλώζεθε ζηηο 30 Ινπλίνπ 2016, ε Τξάπεδα Κύπξνπ Δεκόζηα Εηαηξία Ληδ (ε 
«Τξάπεδα» ή, καδί κε ηηο ζπγαηξηθέο ηεο, ην «Σπγθξόηεκα»), επηδηώθεη ηελ εηζαγσγή ηεο 
ζηελ premium θαηεγνξία ηνπ Χξεκαηηζηεξίνπ Αμηώλ ηνπ Λνλδίλνπ (London Stock 
Exchange, «LSE»). Τν Σπγθξόηεκα ζθνπεύεη επίζεο λα δηαηεξήζεη ηε δηαπξαγκάηεπζε 
ησλ κεηνρώλ ηνπ ζην Χξεκαηηζηήξην Αμηώλ Κύπξνπ.  
 
Γηα ηελ επίηεπμε κηαο ηέηνηαο εηζαγσγήο θαη ελδερόκελεο ζπκπεξίιεςήο ηεο ζηνπο δείθηεο 
FTSE UK («δείθηεο FTSE»), ε Τξάπεδα εμεηάδεη ηελ ίδξπζε λέαο κεηξηθήο εηαηξείαο. 
Παξόιν πνπ κέρξη ζηηγκήο θακία απόθαζε δελ έρεη ιεθζεί, ζε ζπλέρεηα πξόζθαησλ 
δεκνζηεπκάησλ ζηνλ ηύπν, ε Τξάπεδα επηβεβαηώλεη όηη, κεηά από εμέηαζε  αξηζκνύ 
πηζαλώλ δηθαηνδνζηώλ εληόο ηεο επξσδώλεο, ζην παξόλ ζηάδην ε Δεκνθξαηία ηεο 
Ιξιαλδίαο θαίλεηαη λα είλαη ε πιένλ θαηάιιειε δηθαηνδνζία θαζώο πιεξνί ηα θξηηήξηα 
έληαμεο ζηνπο δείθηεο FTSE, ην λνκηθό ηεο ζύζηεκα είλαη βαζηζκέλν ζηηο αξρέο ηνπ 
θνηλνδηθαίνπ, παξόκνην κε απηό ηεο Κύπξνπ θαη είλαη θνηλώο απνδεθηή δηθαηνδνζία γηα 
εηαηξείεο πνπ επηζπκνύλ λα αηηεζνύλ εηζαγσγήο ζην LSE.   
     
Η εηαηξεία Bank of Cyprus Holdings PLC ζπζηάζεθε πξόζθαηα ζηε Δεκνθξαηία ηεο 
Ιξιαλδίαο γηα ην ζθνπό απηό. Σε πεξίπησζε πνπ ε δηαδηθαζία εηζαγσγήο ησλ κεηνρώλ ηεο 
Τξάπεδαο ζην LSE πξνρσξήζεη, ε έδξα ηεο Τξάπεδαο, ε δηεύζπλζε θαη νη ιεηηνπξγηθέο 
δξαζηεξηόηεηέο ηεο ζα παξακείλνπλ ζηελ Κύπξν. Η λέα κεηξηθή εηαηξεία ζα έρεη θαη ε 
Τξάπεδα ζα ζπλερίζεη λα έρεη ηε θνξνινγηθή ηεο έδξα ζηελ Κύπξν. Η Τξάπεδα ζα 
ζπλερίζεη λα επνπηεύεηαη από ηελ Επξσπατθή Κεληξηθή Τξάπεδα θαη ηελ Κεληξηθή 
Τξάπεδα ηεο Κύπξνπ. 
  
Η Τξάπεδα ζπλερίδεη λα παξαθνινπζεί ζηελά ηηο ζπλζήθεο ζηηο αγνξέο θαη λα 
δηαβνπιεύεηαη κε ηνπο κεηόρνπο ηεο θαη άιια ελδηαθεξόκελα κέξε γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ 
θαηάιιεισλ ελεξγεηώλ πξνο ην ζθνπό απηό. 
 
Σρεηηθέο αλαθνηλώζεηο ζα γίλνπλ ζε εύζεην ρξόλν. 
 
 

 

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. 


