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NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA OR JAPAN.
AYTH H ANAKOIΝΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΗΣ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΤΟΝ
ΚΑΝΑΔΑ Η ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ.

Η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα σήμερα ανακοινώνει ότι έχει επιλέξει την Citigroup να ενεργήσει
ως Global Coordinator στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, εντός του 2018, στη
βάση του Στρατηγικού Πλάνου Ατζέντα2022.
Η Citigroup είναι ηγετικός τραπεζικός όμιλος παγκόσμιας εμβέλειας με σημαντική και διαχρονική
παρουσία στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για να γίνει
ο Συνεργατισμός μια σύγχρονη ευρωπαϊκή Τράπεζα, η οποία θα προωθεί τα συμφέροντα των
πελατών, του τόπου και των μετόχων της.

This announcement is not for publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States of America (including its
territories and possessions, any state of the United States and the District of Columbia). This announcement is not an offer of securities
for sale into the United States. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of
1933, as amended, and may not be offered or sold in the United States, except pursuant to an applicable exemption from registration. No
public offering of securities is being made in the United States.
Η παρούσα ανακοίνωση δεν προορίζεται για δημοσίευση ή διανομή, άμεσα ή έμμεσα, εντός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής
(συμπεριλαμβανομένων των εδαφών και των περιουσιακών της στοιχείων, σε οποιαδήποτε πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών και της
περιφέρειας της Κολούμπια). Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά κινητών αξιών προς πώληση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι
τίτλοι που αναφέρονται στο παρόν δεν έχουν εγγραφεί και δεν θα εγγραφούν σύμφωνα με τον αμερικανικό νόμο περί κινητών αξιών του
1933, όπως τροποποιήθηκε, και δεν επιτρέπεται να προσφέρονται ή να πωλούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες, με εξαίρεση την ισχύουσα
εξαίρεση από την εγγραφή. Δεν γίνεται δημόσια προσφορά κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.
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 31 Μαρτίου 2017, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας βρισκόταν στο 15,51%, τα
ίδια κεφάλαια ανερχόταν στα €1,2δις και το σύνολο ενεργητικού στα €13,9δις.
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