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Νέα Διεθνής Διάκριση για τη ΣΚΤ
Best Social Impact Bank 2017
Με το βραβείο της καλύτερης τράπεζας στην Κύπρο στον τομέα της κοινωνικής
προσφοράς «Best Social Impact Bank» τίμησε για δεύτερη συνεχή χρονιά τη
Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα το Capital Finance International (CFI.co).
Πρόκειται για μία τιμητική διάκριση άρρηκτα συνδεδεμένη με τον
ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της Τράπεζας και τη διαχρονική προσφορά της
προς την οικονομία, τον άνθρωπο και την κοινωνία.
Το Capital Finance International είναι ένα έγκριτο διεθνές οικονομικό και
επιχειρηματικό περιοδικό με έδρα το Λονδίνο. Παρέχει ειδήσεις αναλύσεις και
σχόλια από όλο τον κόσμο και αποτελεί ένα πολύτιμο μέσο ενημέρωσης και
εκπαίδευσης.
Τα βραβεία που προσφέρει το CFi.co στοχεύουν να αναγνωρίσουν και να
επιβραβεύσουν την αριστεία και να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για άλλους
οργανισμούς.
Η κριτική επιτροπή των βραβείων σημείωσε ότι η Συνεργατική Κυπριακή
Τράπεζα πρωτοστατεί στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας
υπογραμμίζοντας παράλληλα τη συνεχή αφοσίωση της για άριστη εταιρική
διακυβέρνηση και επιχειρηματική δραστηριότητα.
To βραβείο αποδεικνύει την αφοσίωση της Τράπεζας για προσφορά βέλτιστης
τραπεζικής πρακτικής μέσω διάφανων διαδικασιών καθώς και τη σημαντική
προσφορά της Τράπεζας προς την κοινωνία ευρύτερα.
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Η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα ιδρύθηκε το 1937 και παρέχει ευρύ φάσµα χρηµατοοικονοµικών και
ασφαλιστικών υπηρεσιών. Αποτελεί ένα μοναδικό συνδυασμό παράδοσης, ιστορίας, δυναμισμού και
καινοτομίας, καθώς προέρχεται από συγχωνεύσεις Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων, που διαδραμάτισαν
καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του Κυπριακού χρηματοπιστωτικού συστήματος και το καθένα συνέβαλε με τον
δικό του ξεχωριστό τρόπο στη διαμόρφωση του σημερινού δυναμικού οργανισμού. Η Συνεργατική Κυπριακή
Τράπεζα εποπτεύεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Η
Κυπριακή ∆ηµοκρατία κατέχει το 77,34% των µετοχών της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, το Ταµείο
Ανακεφαλαιοποίησης το 21,88% και η Συνεργατική Κεντρική Εταιρεία Συµµετοχών το 0,78%. ∆ιαθέτει το
µεγαλύτερο δίκτυο καταστηµάτων και ΑΤΜ στην Κύπρο και είναι η πρώτη τράπεζα σε καταθέσεις κατοίκων
εσωτερικού. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2017, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας βρισκόταν στο 15,23%, τα ίδια
κεφάλαια ανέρχονταν στα €1,2δις και το σύνολο ενεργητικού στα €13,5δις.
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