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ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

29 Μαρτίου 2018

Η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Λτδ. («ΣΚΤ» ή αλλιώς «Τράπεζα»)
επιβεβαιώνει ότι με την ολοκλήρωση της διαδικασίας σήμερα Πέμπτη, 29
Μαρτίου 2018, ώρα 12.00 μμ (ώρα Λονδίνου) η Citigroup Global Markets
Limited («Citi»), ενεργώντας ως ο αποκλειστικός χρηματοοικονομικός της
σύμβουλος, έχει λάβει σημαντικό αριθμό αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
σύμφωνα με την πρόσκληση της Τράπεζας για εκδήλωση ενδιαφέροντος
ημερομηνίας 19 Μαρτίου 2018.
Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν κατατεθεί τόσο από διεθνείς
οντότητες όσο και από οντότητες με έδρα την Κύπρο, οι οποίες εκπροσωπούν
στρατηγικούς και χρηματοοικονομικούς επενδυτές. Οι πιθανοί επενδυτές έχουν
εκφράσει ενδιαφέρον τόσο για μια επένδυση ελέγχου σε ολόκληρη την
τραπεζική οντότητα, όσο και για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων,
υποχρεώσεων και δικτύου της Τράπεζας, μέσω της ομαλούς μεταβίβασης των
περιουσιακών στοιχείων.
Μετά από λεπτομερή έλεγχο και λήψη των σχετικών εγγράφων, οι επιλεγόμενοι
δυνητικοί επενδυτές θα έχουν, πλέον, πρόσβαση σε περαιτέρω οικονομικά και
επιχειρησιακά δεδομένα σε σχέση με την Τράπεζα.
Ο Γενικός Διευθυντής της ΣΚΤ Nικόλας Χατζηγιάννης σχολίασε: «Έχουμε λάβει
σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον μέσα από ουσιώδη αριθμό αιτήσεων
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι γι’ αυτό.
Προχωρούμε τη διαδικασία σύμφωνα με τον σχεδιασμό μας».
Η Citigroup Global Markets Limited, έχει άδεια λειτουργίας από την Prudential
Regulation Authority και εποπτεύεται από την Prudential Regulation Authority
και την Financial Conduct Authority, και ενεργεί ως χρηματοοικονομικός
σύμβουλος αποκλειστικά για τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα σε σχέση με
τη διαδικασία, και δεν ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε τρίτου, πλην της
Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, για την παροχή της προστασίας που
προσφέρεται στους πελάτες της για την παροχή συμβουλών σε σχέση με τη
διαδικασία ή οποιοδήποτε άλλο θέμα αναφέρεται στην παρούσα.
Ούτε αυτή η ειδοποίηση, ούτε η κοινοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών σε
οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος αποτελεί, ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για
οποιαδήποτε προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για προσφορά εγγραφής ή
αγορά οποιωνδήποτε κινητών αξιών ή αγοράς οποιωνδήποτε τίτλων από
οποιοδήποτε πρόσωπο σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία ή υπό οποιεσδήποτε
συνθήκες όπου είναι παράνομο να γίνει μια τέτοια προσφορά ή προσέλκυση.
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Η διανομή αυτής της ειδοποίησης σε ορισμένες δικαιοδοσίες μπορεί να
περιορίζεται από το νόμο και οι παραλήπτες πρέπει να τηρούν εαυτούς
ενήμερoυς και να τηρούν τυχόν ισχύουσες νομικές ή εποπτικές προϋποθέσεις
σχετικά με τη διανομή ή την κατοχή της παρούσας ειδοποίησης.
Ούτε η ΣΚΤ, ούτε η Citi, ούτε οι αντίστοιχοι διευθυντές, αξιωματούχοι,
εργαζόμενοι, σύμβουλοι ή αντιπρόσωποι τους ή των συνεργατών τους
(«Συνδεδεμένα Μέρη») αποδέχονται οποιαδήποτε ευθύνη έναντι
οποιουδήποτε προσώπου σε σχέση με τη διανομή ή την κατοχή αυτής της
πρόσκλησης σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία.

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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