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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 91 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 3,557 άτομα
διεθνώς. Στις 31 Μαρτίου 2021, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων ανερχόταν σε €23.0 δις και τα Ίδια Κεφάλαια του σε €2.1
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.

Η Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (η «BOC Holdings» και, μαζί με τη
θυγατρική της, Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα»), και μαζί με τις
θυγατρικές της Τράπεζας, το «Συγκρότημα») ανακοινώνει σήμερα ότι η Τράπεζα έχει
καταλήξει σε συμφωνία με την Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου (ΕΤΥΚ) για την
ανανέωση της συλλογικής σύμβασης για το 2021 και 2022.
Το Συγκρότημα συνεχίζει να σημειώνει πρόοδο στην υλοποίηση αριθμού πρωτοβουλιών για
τη βελτίωση της αποδοτικότητας του λειτουργικού μοντέλου, με τη βοήθεια της ψηφιακής
μεταμόρφωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουν συμφωνηθεί ορισμένες αλλαγές στη συλλογική
σύμβαση, που περιλαμβάνουν αναθεωρημένο σύστημα βαθμίδων και αμοιβών το οποίο
συνδέεται με την αξία της θέσης εργασίας, καθώς και την εισαγωγή αμοιβής στη βάση της
απόδοσης του κάθε μέλους του προσωπικού, που θα αποτελεί μέρος της ετήσιας αύξησης
μισθού του προσωπικού. Οι δύο αυτές αλλαγές αποτελούν μακροχρόνιους στόχους της
Τράπεζας και συνάδουν με τη βέλτιστη πρακτική.
Η ανανέωση της συλλογική σύμβασης αναμένεται να αυξήσει το κόστος προσωπικού για τα
έτη 2021 και 2022 κατά 3-4% ετησίως, και συνάδει με την επίδραση αντίστοιχων
ανανεώσεων για προηγούμενα έτη. Λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση των διαφόρων
πρωτοβουλιών για βελτίωση της αποδοτικότητας του λειτουργικού μοντέλου, η
μεσοπρόθεσμη καθοδήγηση του Συγκροτήματος, η οποία περιλαμβάνει περιορισμό των
ετήσιων συνολικών λειτουργικών εξόδων1 κάτω από €350 εκατ., δεν επηρεάζεται.
Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Σχέσεις
Επενδυτών στην ηλεκτρονική διεύθυνση investors@bankofcyprus.com.

Το ‘Σύνολο λειτουργικών εξόδων’ αποτελείται από το κόστος προσωπικού και άλλα λειτουργικά έξοδα. Στο ‘Σύνολο
λειτουργικών εξόδων’ δεν περιλαμβάνεται ο ‘ειδικός φόρος και οι συνεισφορές στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (ΕΤΕ) και στο
Ταμείο Εγγυημένων Καταθέσεων (ΤΕΚ)’, ούτε και οποιαδήποτε έξοδα συμβούλων ή άλλα έξοδα αναδιάρθρωσης.
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