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Έκδοση καλυμμένων ομολόγων μέσω της Barclays Capital
Στόχος η εισδοχή στο χρηματιστήριο του Δουβλίνου
Mείωση των επιτοκίων στο 0% για τους θεσμικούς επενδυτές

Η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα ανακοινώνει την έκδοση καλυμμένων
ομολόγων μέσω της Barclays Capital, με στόχο τη διεύρυνση των πηγών
χρηματοδότησης της Τράπεζας και την είσοδό της στο χρηματιστήριο του
Δουβλίνου, ακολουθώντας την κατηγοριοποίηση του προγράμματος σε
επενδυτική βαθμίδα (investment grade) λόγω της υψηλής ποιότητας του
ενεργητικού της.
Η συνεργασία με την Barclays Capital κατέληξε το τέλος του 2017, παράλληλα
με τη συνεχιζόμενη συνεργασία της ΣΚΤ με τον Global Coordinator της στο
πλαίσιο της εξέτασης πιθανής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, εντός του
2018.
Η Τράπεζα ανακοινώνει επίσης τη μείωση των επιτοκίων στο 0% για
βραχυπρόθεσμες καταθέσεις θεσμικών επενδυτών.
Ο Νικόλας Χατζηγιάννης, Γενικός Διευθυντής της Συνεργατικής Κυπριακής
Τράπεζας, ανέφερε ότι «ο Συνεργατισμός συνεχίζει εντατικά τον
προγραμματισμό του επιτυγχάνοντας θετικά ορόσημα.
Η συνεργασία με την Barclays Capital για τη δημιουργία διεθνούς
προγράμματος καλυμμένων ομολόγων στις διεθνείς αγορές, καθώς και η
εισδοχή στο Χρηματιστήριο του Δουβλίνου, αποτυπώνει το επίπεδο των
φιλοδοξιών αλλά και των ικανοτήτων αυτού του οργανισμού, ακολουθώντας μια
πορεία ανάλογη του μεγέθους του και εφαρμόζοντας πρακτικές ανάλογες των
μεγάλων ευρωπαϊκών τραπεζικών οργανισμών. Η αυτοπεποίθηση πηγάζει
επιπρόσθετα από την ανοδική πορεία της Κυπριακής οικονομίας και των
Κυπριακών ομολόγων.
Η σκληρή, μεθοδική και αθόρυβη δουλειά των τελευταίων μηνών προετοίμασε
την Τράπεζα για την τοποθέτηση της στην ευρωπαϊκή επενδυτική κοινότητα»
υπογράμμισε ο Γενικός Διευθυντής της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας.
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
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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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