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Προθίλ Σσγκροηήμαηος  

Σν πγθξόηεκα Σξάπεδαο Κύπξνπ ηδξύζεθε ην 1899 θαη είλαη ν κεγαιύηεξνο ρξεκαηννηθνλνκηθόο νξγαληζκόο 
ζηελ Κύπξν. Σν πγθξόηεκα πξνζθέξεη έλα επξύ θάζκα ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πξνϊόληωλ θαη ππεξεζηώλ πνπ 
πεξηιακβάλεη ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο, ρξεκαηνδνηήζεηο, θάθηνξηγθ, ρξεκαηνεπελδπηηθέο ππεξεζίεο, δηαρείξηζε 
θεθαιαίωλ θαη αζθάιεηεο γεληθνύ θιάδνπ θαη δωήο. Σν πγθξόηεκα ιεηηνπξγεί κέζω 280 θαηαζηεκάηωλ, από ηα 
νπνία 144 ιεηηνπξγνύλ ζηε Ρωζία, 130 ζηελ Κύπξν, 1 ζηε Ρνπκαλία, 4 ζην Ηλωκέλν Βαζίιεην θαη 1 ζηα Channel 
Islands. Δπηπιένλ, ε Σξάπεδα ιεηηνπξγεί 5 θαηαζηήκαηα αληηπξνζωπείαο ζηε Ρωζία, ηελ Οπθξαλία, ηελ Κίλα θαη 
ηε Νόηηα Αθξηθή. Σν πγθξόηεκα εξγνδνηεί 6.747 άηνκα δηεζλώο. ηηο 30 Ινπλίνπ 2014, ην ύλνιν Πεξηνπζηαθώλ 
ηνηρείωλ ηνπ πγθξνηήκαηνο αλεξρόηαλ ζε €28,6 δηο θαη ηα Ίδηα Κεθάιαηα ηνπ ζε €2,8 δηο.  
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Η Τξάπεδα Κύπξνπ Γεκόζηα Δηαηξία Ληδ («ε Τξάπεδα», «ην Σπγθξόηεκα» ή «ε Δηαηξία») 
έρεη ζπλάςεη ζπκθσλία γηα ηελ πώιεζε δαλεηαθνύ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ Σπγθξνηήκαηνο ζην 
Ηλσκέλν Βαζίιεην, πνπ απνηειείηαη, σο επί ην πιείζηνλ, από δάλεηα εμαζθαιηζκέλα κε 
θαηνηθίεο θαη εκπνξηθά αθίλεηα (ην «Δανειακό Χαρτοφυλάκιο»),  ζηελ Mars Capital Finance 
Limited, πνπ εμεηδηθεύεηαη ζηελ παξνρή θαη δηαρείξηζε ζηεγαζηηθώλ δαλείσλ θαη ππόθεηηαη 
ζηελ επνπηεία ηνπ Financial Conduct Authority ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ, θαη ζηελ Camael 
Mortgages Limited,  (νη «Αγνξαζηέο») πνπ επηιέγεθαλ κέζσ δηαδηθαζίαο πξνζθνξώλ. Η 
νλνκαζηηθή αμία ηνπ Γαλεηαθνύ Χαξηνθπιαθίνπ θαηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηεο 
ζπλαιιαγήο αλεξρόηαλ ζηα £289 εθαη (€361 εθαη.1). 
 
Η πώιεζε θαη ε κεηαβίβαζε ηνπ Γαλεηαθνύ Χαξηνθπιαθίνπ αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί 
κέρξη ηελ 31ε Οθησβξίνπ 2014. 
 
Η ζπλαιιαγή απηή ζα εληζρύζεη ηελ ξεπζηόηεηα ηνπ Σπγθξνηήκαηνο θαη ζα έρεη κηθξή ζεηηθή 
επίδξαζε ζην Κεθάιαην Κνηλώλ Μεηνρώλ Καηεγνξίαο 12 ιόγσ ηεο κείσζεο ζηα ζηαζκηζκέλα 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 
 
Τν Γαλεηαθό Χαξηνθπιάθην δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ εμ’ νινθιήξνπ ζπγαηξηθή ηνπ 
Σπγθξνηήκαηνο, Bank of Cyprus UK Ltd, αιιά είλαη κέξνο ηνπ επξύηεξνπ δαλεηαθνύ 
ραξηνθπιαθίνπ πνπ απνθηήζεθε από ην Σπγθξόηεκα ζηα πιαίζηα ηεο απόθηεζεο κέξνπο 
ησλ εξγαζηώλ ηεο Cyprus Popular Bank Public Co Ltd ηνλ Μάξηην ηνπ 2013, ζηα πιαίζηα ησλ 
ζρεηηθώλ δηαηαγκάησλ πνπ εθδόζεθαλ από ηελ Κεληξηθή Τξάπεδα ηεο Κύπξνπ.  
 
Η πώιεζε ηνπ Γαλεηαθνύ Χαξηνθπιαθίνπ είλαη ζύκθσλε κε ην Σρέδην Αλαδηάξζξσζεο ηνπ 
Σπγθξνηήκαηνο θαη εκπίπηεη ζηελ ζηξαηεγηθή ηνπ Σπγθξνηήκαηνο γηα απνκόριεπζε κέζσ ηεο 
πώιεζεο κε θύξησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη επηθέληξσζήο ηνπ ζε θύξηεο αγνξέο θαη, 
παξάιιεια, ηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηόηεηαο  θαη θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηνπ.  
 
Η ελέξγεηα απηή ζπκπιεξώλεη ηελ ζπλερηδόκελε δηαδηθαζία απνκόριεπζεο από ην επξύηεξν  
δαλεηαθό ραξηνθπιάθην πνπ κεηαθέξζεθε ζην Σπγθξόηεκα κε ηελ εμαγνξά εξγαζηώλ ηεο 
Cyprus Popular Bank Public Co Ltd ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην. Σεκεηώλεηαη όηη επηπξόζζεηα 
£261 εθαη. (€325 εθαη) ζπλνιηθώλ δαλείσλ έρνπλ απνπιεξσζεί ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία 
από ηνλ Μάξηην ηνπ 2013 ή έρνπλ ηύρεη αλαρξεκαηνδόηεζεο από ηξίηα κέξε.  
 
Η HSBC Bank plc («HSBC») έρεη ελεξγήζεη σο ρξεκαηννηθνλνκηθόο ζύκβνπινο ηεο 
Τξάπεδαο γηα ηελ πώιεζε ηνπ πξναλαθεξζέληνο Γαλεηαθνύ Χαξηνθπιαθίνπ. 
 
Όπσο απαηηείηαη από ην Χξεκαηηζηήξην Αμηώλ Κύπξνπ θαη ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 
5.2.1.17(7) ηνπ Νόκνπ 326/2009 (όπσο ηξνπνπνηήζεθε), ε ζπλαιιαγή απηή 
πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ηηκέο αγνξάο (arm’s length) θαη δελ αθνξά ή επεξεάδεη ηα ζπκθέξνληα 
ηνπ Γξακκαηέα ηεο Τξάπεδαο ή νπνηνπδήπνηε «νξηδόκελνπ πξνζώπνπ» όπσο απηό νξίδεηαη 
ζην άξζξν 137(3) ηνπ Νόκνπ. 
 
 
Προειδοποίηζη/Σημειώζεις 
Η παξνύζα αλαθνίλωζε δελ ζα πξέπεη λα εθιακβάλεηαη ωο πξόζθιεζε ή παξόηξπλζε εθ κέξνπο ηνπ 
πγθξνηήκαηνο, ηεο HSBC ή ηωλ Αγνξαζηώλ ή νπνηνλδήπνηε  από ηνπο αμηωκαηνύρνπο, ππαιιήινπο ή 
ζπλεξγάηεο ηνπο γηα αγνξά, πώιεζε, αίηεζε γηα απόθηεζε ή γηα αλαδνρή νπνηνλδήπνηε αμηώλ ζε νπνηαδήπνηε 
δηθαηνδνζία. 
   
Η HSBC ελεξγεί ωο ρξεκαηννηθνλνκηθόο ζύκβνπινο ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη κόλν, γηα ηελ πώιεζε ηνπ Γαλεηαθνύ 
Χαξηνθπιαθίνπ  θαη δελ έρεη επζύλε έλαληη θαλελόο άιινπ εθηόο ηνπ πγθξνηήκαηνο, ζε όηη αθνξά ην Γαλεηαθό 
Χαξηνθπιάθην ή ζηελ παξνρή ηεο αληίζηνηρεο πξνζηαζίαο πνπ παξέρεηαη ζε πειάηεο ηεο HSBC, νύηε γηα ηελ 
παξνρή ζρεηηθήο ζπκβνπιήο νύηε θαη έρεη επζύλε γηα ην πεξηερόκελν απηήο ηεο αλαθνίλωζεο.  Η HSBC είλαη 
εγθεθξηκέλε ζην Ηλωκέλν Βαζίιεην από ην Prudential Regulation Authority θαη επνπηεύεηαη από ην Financial 
Conduct Authority θαη ην Prudential Regulation Authority. 
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 Βάζεη ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο πνπ ίζρπε ζηηο 30 Ινπλίνπ 2014 
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 Βάζεη ησλ ηειεπηαίσλ δεκνζηεπκέλσλ νηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ ηνπ Σπγθξνηήκαηνο 


