

project summary document

Project name
Hellenic Bank – Equity Investment
Χώρα
Κύπρος

Project ID
47449
Επιχειρηματικός Τομέας
Ιδιωτικός Τομέας
Ημερομηνία Εξέτασης από Διοικητικό Συμβούλιο
2 Σεπτεμβρίου 2015
Στάδιο Έργου
Υπογεργαμμένο
Περιγραφή Έργου
H EBRD απέκτησε μετοχικό κεφάλαιο στην Ελληνική Τράπεζα («ΕΤ» ή η «Εταιρία»)
τη δεύτερη μεγαλύτερη εμπορική τράπεζα στην Κύπρο, επενδύοντας €20
εκατομμύρια στην νέα έκδοση μετοχικού κεφαλαίου με αποτέλεσμα να κατέχει
μερίδιο 5,4%.
Η επένδυση θα προσφέρει στην Ελληνική Τράπεζα επιπλέον κεφάλαιο ενώσω
επικεντρώνεται στην ανάπτυξη, την μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων
(NPLs) καθώς και την δυνατότητα να επιδιώξει βιώσιμες ευκαιρίες περαιτέρω
ανάπτυξης σε συνάρτηση με την ανάκαμψη της οικονομίας.
Μεταβατικό Αντίκτυπο
Η επάνοδος της ΕλληνικήςΤράπεζας μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης των
NPLs και εφαρμογής του αναπτυξιακού της προγράμματος θα συμβάλει στην
οικονομική ανάκαμψη της Κύπρου. Η συνεχιζόμενη εμπλοκή της EBRD στον
Κυπριακό τραπεζικό τομέα αναμένετε να έχει σημαντικό αντίκτυπο διαμέσου της
προώθησης της αναδιάρθρωσης και της βελτίωσης της εταιρικής διακυβέρνησης

στην Ελληνική Τράπεζα, και κυριότερα μέσο του θετικού μηνύματος προς τους
διεθνείς επενδυτές.
Ο Πελάτης
Η Ελληνική Τράπεζα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εμπορική τράπεζα στην Κύπρο με
μερίδιο καταθέσεων 13,6% και δανείων στο 6,9% με βάση τα αποτελέσματα Ιουνίου
2015. Η τράπεζα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα τραπεζικών υπηρεσιών σε ιδιώτες,
μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Η Ελληνική Τράπεζα κατέχει δεσπόζουσα
θέση στην Κυπριακή τραπεζική αγορά, και έχοντας μια στέρεη πλατφόρμα
τραπεζικής πίστης μπορεί να κεφαλαιοποιήσει τις ευκαιρίες ανάπτυξης.
Χρηματοδότηση της EBRD
Μετοχικό κεφάλαιο στην Ελληνική Τράπεζα, με αποτέλεσμα η EBRD να κατέχει
μερίδιο 5,4%.
Κόστος Έργου
ΕΥΡΩ 20 εκατομμύρια

Περιβαλλοντική και κοινωνική κατηγοριοποίηση, αντίκτυπο, και απάληψη
Environmental and social categorisation, impact, and mitigation
Κατηγοριοποιημένη ως Πιστώτικό Ίδρυμα, η Ελληνική Τράπεζα οφείλει να
ευθυγραμμιστεί με τα πλαίσια PRs 2, 4 και 9 της EBRD, καθώς και να εφαρμόσει τις
διαδικασίες Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής ευθύνης της EBRD σε σχέση με τα
δάνεια σε μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, και να καταθέτει μια ετήσια
περιβαλλοντική έκθεση στην Τράπεζα.
Τεχνική Υποστήριξη
Καμία
Στοιχεία Επικοινωνίας Εταιρίας
Αντώνης Ρούβας
Οικονομικός Διευθυντής
Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρία ΛΤΔ
Τ.Κ. 24747, 1394 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο Γραφείου: +357 22 500 760
Ηλ. Ταχυδρομείο: a.rouvas@hellenicbank.com

