Δεκέμβριος 2016

Χριστουγεννιάτικες Ευχές!
Μικρός μαθαίνεις ότι ο Άη Βασίλης έρχεται από την καμινάδα.
Μεγαλώνοντας, ξέρεις ότι ο Άη Βασίλης έρχεται από μέσα σου!
Τις θερμότερες μας ευχές για Καλά Χριστούγεννα
και Ευτυχισμένο Νέο Έτος!

Η Τράπεζα Κύπρου στο Χρηματιστήριο Αξιών Λονδίνου!
Η Τράπεζα προχωρεί με υποβολή αίτησης για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο
Αξιών του Λονδίνου, μέσω νέας μητρικής εταιρείας που έχει συσταθεί στην
Ιρλανδία για το σκοπό αυτό. Το γεγονός αυτό αποτελεί ορόσημο στην πορεία
της Τράπεζας για ανάκτηση της ισχυρής της θέσης. Τα πλεονεκτήματα της
εισαγωγής των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου είναι πολλά
και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση του προφίλ, της ρευστότητας
διαπραγμάτευσης και της μεγαλύτερης πρόσβασης στις διεθνείς αγορές.
Η εισαγωγή των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου θα ενισχύσει
τη δυνατότητα του Συγκροτήματος, ως το μεγαλύτερο τραπεζικό και
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στην Κύπρο, να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην
ανάκαμψη της οικονομίας.
Δημοσίευση εγκυκλίου μετοχών

Αίτηση για το Χρηματιστήριο Αξιών Λονδίνου

Έγκριση ενημερωτικού Δελτίου

Αποφάσεις έκτακτης γενικής συνέλευσης

Προνόμια Premier Club – Τρεχούμενος χωρίς έξοδα
Ειδικά για σας τους Premier πελάτες μας, προσφέρουμε τρεχούμενους
λογαριασμούς χωρίς έξοδα διαχείρισης και χωρίς έξοδα εκτύπωσης και
αποστολής κατάστασης λογαριασμού. Αν είστε Premier πελάτης μας και
δεν έχετε ακόμη τρεχούμενο λογαριασμό μαζί μας, ελάτε να μιλήσουμε!
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Οικονομικό Δελτίο από τον Γιάννη Τιρκίδη, Ανώτερο
Οικονομολόγο της Τράπεζας Κύπρου
Το Κυπριακό τραπεζικό σύστημα έχει υποστεί σημαντική μεταμόρφωση από
την έναρξη της κρίσης. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο πρόγραμμα οικονομικής
αναπροσαρμογής και εν μέρει στην αναδιάρθρωση και τη στρατηγική
επανατοποθέτηση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Οι τράπεζες σήμερα
εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις κυρίως όσον αφορά
τα ψηλά επίπεδα των μη-εξυπηρετούμενων δανείων. Ωστόσο, μετά από μια
μακρά και εντατική διαδικασία αναδιάρθρωσης και εξορθολογισμού, οι κόποι
έχουν αρχίσει να αποφέρουν καρπούς και η εμπιστοσύνη επιστρέφει.
Διαβάστε περισσότερα

Κάντε μας καλύτερους για εσάς!
Καλωσορίζουμε τις εισηγήσεις, τα σχόλια και τα αιτήματά σας. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας
στο premier@bankofcyprus.com, πείτε μας τι μπορούμε να βελτίωσουμε, τι σας αρέσει και τι θα θέλατε
να προσθέσουμε στο Premier πακέτο.

Το υλικό αυτό παρέχεται εξ ολοκλήρου για ενημερωτικούς σκοπούς. Απευθύνεται στο ευρύ κοινό και όχι σε συγκεκριμένο πρόσωπο. Δεν
προορίζεται και δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως πρόταση για τη διενέργεια συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα, ούτε ως σύσταση ή
επενδυτική συμβουλή για την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσία ή επένδυσης σε χρηματοοικονομικά μέσα. Ο θεσμός Premier Club εφαρμόζεται
μόνο σε φυσικά πρόσωπα. Κανένα μέρος αυτού του υλικού δεν μπορεί να i) αντιγραφεί, φωτοτυπηθεί, διανεμηθεί, αποσταλεί, αναμεταδοθεί
ή αναπαραχθεί σε οποιαδήποτε μορφή, με ηλεκτρονικό ή οποιοδήποτε άλλο μέσο, ή ii) αναδιανεμηθεί χωρίς την προηγούμενη γραπτή
συγκατάθεση της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ (‘η Τράπεζα’) καθώς αυτό αποτελεί και παραμένει πνευματική ιδιοκτησία της Τράπεζας.
Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει και/ή να ανακαλέσει τα σχετικά προνόμια και/ή τα κριτήρια χορήγησης τους οποιασδήποτε
στιγμή καθώς επίσης και να καταργήσει μερικώς ή εξ ολοκλήρου το Premier Club. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο ενημερωτικό φυλλάδιο
θεωρούνται αξιόπιστες κατά την ώρα καταχώρησης τους. Εντούτοις, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι πληροφορίες θα είναι εξακριβωμένες
και πλήρεις ανά πάσα στιγμή. Το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου δεν θα είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που υφίσταται
οποιοσδήποτε αναγνώστης ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε ενέργειας του/της βασισμένη στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν
ενημερωτικό φυλλάδιο. Ο χρήστης αναλαμβάνει οποιοδήποτε κίνδυνο πιθανό να προκύψει από τη χρήση του ενημερωτικού φυλλαδίου.
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