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Κατάσταση:

Όταν δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, πηγάζει
αυτόματα από το DTM. Παράκληση για βεβαίωση της
επικαιροποίησης του DMT πριν την υποβολή του Συνοπτικού
Εγγράφου για δημοσίευση στην ιστοσελίδα.

Ημερομηνία δημοσίευσης
Συνοπτικού Εγγράφου

Αυτό συμπληρώνεται από τον συντάκτη του Εγγράφου στις
Επικοινωνίες

Ημερομηνία επικαιροποίησης
Συνοπτικού Εγγράφου
Περιγραφή και στόχοι προγράμματος:

Ως μέρος της αύξησης Κεφαλαίου ύψους €1 δις από την
Τράπεζα Κύπρου, το μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα
στην χώρα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ETAA ενέκρινε
επένδυση σε νεοεκδιδόμενες μετοχές της Τράπεζας Κύπρου
έχοντας ως αποτέλεσμα το μερίδιο της ΕΤΑΑ στην Τράπεζα
Κύπρου να φτάσει το 5.021%.
Μέσω της πρώτης επένδυσης στην Κύπρο, η ΕΤΑΑ θα στηρίξει
την σταθεροποίηση των εργασιών της Τράπεζας και την
εφαρμογή του προγράμματος αναδιάρθρωσης που βρίσκεται σε
εξέλιξη.

Eπίπτωση της μετάβασης

Ως η μεγαλύτερη τράπεζα στην χώρα, η απόδοση της Τράπεζας
Κύπρου σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την οικονομική
δραστηριότητα στην χώρα. Η σταθεροποίηση και η επιτυχής
αναδιάρθρωση της τράπεζας είναι ζωτικής σημασίας για την
πλήρη ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας και τον υπόλοιπο
χρηματοπιστωτικό τομέα .
Ως ενεργός μέτοχος, η ΕΤΑΑ θα εργαστεί με στόχο την βελτίωση
της εταιρικής διακυβέρνησης. Αυτή η επιτυχημένη αύξηση
κεφαλαίου είναι ένα θετικό μήνυμα προς τις αγορές,
προσφέροντας στους επενδυτές πρόσθετη εμπιστοσύνη.

Ο πελάτης:

Ιδρύθηκε το 1899 με την ονομασία Ταμιευτήριο Λευκωσίας και
μετονομάστηκε το 1912, η Τράπεζα Κύπρου είναι ο μεγαλύτερος
όμιλος τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην
Κύπρο. Το Συγκρότημα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα
χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που
περιλαμβάνει τραπεζικές υπηρεσίες, χρηματοδοτήσεις,
φάκτοριγκ, χρηματοεπενδυτικές υπηρεσίες, διαχείριση
κεφαλαίων και ασφάλειες γενικού κλάδου και ζωής.

Χρηματοδότηση ΕΤΑΑ:

Επένδυση σε μετοχές, έχοντας ως αποτέλεσμα το ποσοστό της
ΕΤΑΑ να φτάσει το 5.021%.

Συνολικό κόστος προγράμματος:

EUR 107.5 εκατομμύρια
Η περιβαλλοντική και κοινωνική (Π & Κ) ικανότητα διαχείρισης
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Περιβαλλοντική και κοινωνική
κατηγοριοποίηση , επιπτώσεις και
μετριασμός

κινδύνου είναι περιορισμένη, αλλά η Τράπεζα Κύπρου έχει
αναθέσει εσωτερικές ευθύνες προς αυτό το σκοπό, έχει
επιβεβαίωσει την πλήρη δέσμευσή της για συμμόρφωση με τις
προϋποθέσεις της ΕΤΑΑ και την δημιουργία της εσωτερικής
ικανότητας για την εφαρμογή των απαραίτητων διαδικασιών και
πολιτικών σύμφωνα με το PR9. Οι πληροφορίες που παρέχονται
από την τράπεζα επιβεβαιώνουν επίσης τη συνολική
συμμόρφωση της με τις απαιτήσεις σχετικά με το PR2. Η
Τράπεζα Κύπρου θα πρέπει να συμμορφωθεί με την
Περιβαλλοντική και Κοινωνική Λίστα Αποκλεισμού της ΕΤΑΑ και
να εφαρμόσει τις Π & Κ Διαδικασίες της ΕΤΑΑ σχετικά με τα
Εταιρικά Δάνεια σε όλες τις μελλοντικές πράξεις δανεισμού τους
από τη στιγμή που η ΕΤΑΑ γίνεται μέτοχος. Η διαδικτυακή
κατάρτιση της ΕΤΑΑ σε θέματα διαχείρισης κινδύνων θα πρέπει
να προσφέρεται στο σχετικό προσωπικό της τράπεζας για την
περαιτέρω βελτίωση της εσωτερικής τους ικανότητας σε Π & Κ
ζητήματα. Η Τράπεζα Κύπρου θα πρέπει να υποβάλλει ετήσιες
εκθέσεις σχετικά με περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα και για
την υλοποίηση του PRS 2 και του 9.

Τεχνική συνεργασία:

Καμία.

Επικοινωνία:

Κωνσταντίνος Πιττάλης
Manager, Investor Relations
Διεύθυνση: 51 Στασίνου | 2002 Στρόβολος | Λευκωσία | Κύπρος
Ταχ. Διεύθυνση: P.O. Box 21472 | 1599 Λευκωσία | Κύπρος
Τηλ.: +357 22122466 | Φαξ: +357 22336258

Επιχειρηματικές ευκαιρίες:

Για επαγγελματικές ευκαιρίες ή δημόσιες συμβάσεις,
επικοινωνήστε με την εταιρεία-πελάτη.

Γενικές πληροφορίες:

Πληροφορίες προγράμματος ΕΤΑΑ που δεν σχετίζονται με
δημόσιες συμβάσεις:
Tηλ.: +44 20 7338 7168; Φαξ: +44 20 7338 7380
Ηλ. Διεύθυνση: projectenquiries@ebrd.com

Πολιτική Πληροφοριών

Η πολιτική αυτή καθορίζει το πώς η ΕΤΑΑ αποκαλύπτει
πληροφορίες και διαβουλεύεται με τα ενδιαφερόμενα μέρη του,
έτσι ώστε να προωθηθεί η καλύτερη γνώση και κατανόηση των
στρατηγικών , πολιτικών και δράσεων της.
Το σχετικό κείμενο μπορεί να βρεθεί στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm

Μηχανισμός Καταγγελιών
Προγράμματος

Η ΕΤΑΑ έχει δημιουργήσει το Μηχανισμό Καταγγελιών
Προγράμματος για να δώσει την ευκαιρία για μια ανεξάρτητη
επανεξέταση των καταγγελιών από ένα ή περισσότερα άτομα ή
οργανισμούς σχετικά με τα έργα που χρηματοδοτούνται από την
Τράπεζα , που φέρονται να έχουν προκαλέσει ή ενδέχεται να
προκαλέσουν ζημιά.
Οι Κανονισμοί που διέπουν τον Μηχανισμό μπορούν να
βρεθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf , και η
Ρωσική εκδοχή στο:
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussia
n.pdf
Κάθε καταγγελία σύμφωνα με τον Μηχανισμό πρέπει να
υποβληθεί το αργότερο 12 μήνες μετά την τελευταία κατανομή
των κεφαλαίων της ΕΤΑΑ . Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον
υπεύθυνο λειτουργό (στο pcm@ebrd.com) ή με το σχετικό
γραφείο της ΕΤΑΑ (Resident Office) για βοήθεια αν δεν είστε
βέβαιοι ως προς την προθεσμία εντός της οποίας η καταγγελία
πρέπει να κατατεθεί.
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