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Tιμητική διάκριση από το Capital Finance International
Bράβευση της ΣΚΤ για τον κοινωνικό της ρόλο

Με το βραβείο της καλύτερης τράπεζας στην Κύπρο στον τομέα της
κοινωνικής προσφοράς «Best Social Impact Bank» τίμησε τη Συνεργατική
Κεντρική Τράπεζα το Capital Finance International (CFI.co).
Πρόκειται για μία τιμητική διάκριση άρρηκτα συνδεδεμένη με τον
ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του Συνεργατισμού και την διαχρονική
προσφορά του προς τον άνθρωπο, την κοινωνία και τον πολιτισμό.
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, με την ελπίδα να εμπνεύσουν και άλλους να
βελτιώσουν περαιτέρω τις επιδόσεις τους.
H κριτική επιτροπή αποτελείτο από ειδικούς στους κλάδους των επιχειρήσεων
και των οικονομικών, αναλυτές και δημοσιογράφους.
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Ο Γενικός Διευθυντής της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Νικόλας
Χατζηγιάννης ανέφερε ότι “ Αισθανόμαστε πολύ περήφανοι για αυτό το
βραβείο καθώς αναδεικνύει την κληρονομιά και τη φιλοσοφία μας που είναι
βασισμένες στην προσφορά προς τον άνθρωπο και προς την κοινωνία».

Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ιδρύθηκε το 1937 και παρέχει ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών και
ασφαλιστικών υπηρεσιών. Εποπτεύεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Κεντρική Τράπεζα
της Κύπρου. Η Κυπριακή Δημοκρατία κατέχει το 77,34% των μετοχών της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας,
το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης το 21,88% και η Συνεργατική Κεντρική Εταιρεία Συμμετοχών το 0,78%.
Συνεργάζεται με τα συνεργατικά κινήματα πολλών χωρών και εκπροσωπείται στους σημαντικότερους
διεθνείς συνεργατικούς θεσμούς. Διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων και ΑΤΜ στην Κύπρο και είναι
η πρώτη τράπεζα σε καταθέσεις κατοίκων εσωτερικού. Εργοδοτεί συνολικά 2.700 άτομα. Σύμφωνα με τα
τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (Σεπτέμβριος 2016), ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας βρίσκεται στο 16,50%, τα
ίδια κεφάλαια στο €1,33 δις και το σύνολο ενεργητικού στα €14,13 δις.
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