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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

6 Ιουλίου 2017 

 

Άιιε κηα δηεζλής δηάθρηζε γηα ηελ Τράπεδα Κύπροσ 

Βραβεύεηαη γηα ηέηαρηε ζσλετή τροληά ως Best Subcustodian Bank ζηελ Κύπρο γηα ηο 

2017. 

 

Η Τξάπεδα Κύπξνπ πέηπρε άιιε κηα δηεζλή δηάθξηζε! Γηα ηέηαξηε ζπλερή ρξνληά βξαβεύεηαη 

από ην εγλσζκέλνπ θύξνπο δηεζλέο πεξηνδηθό ‘Global Finance magazine’ σο ε θαιύηεξε 

Τξάπεδα ππνζεκαηνθπιαθήο (Best Subcustodian Bank) ζηελ Κύπξν γηα ην 2017.  

Η δηάθξηζε απηή επηβεβαηώλεη ηελ πςειή πνηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ ζεκαηνθπιαθήο πνπ 

παξέρεη ζηνπο πειάηεο ηεο.  

Η θαιύηεξε ηξάπεδα ππνζεκαηνθπιαθήο θαζνξίδεηαη κέζα από ηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο 

δηαθόξσλ θξηηεξίσλ ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη ζηνλ ηνκέα ζεκαηνθπιαθήο. 

Σηα θξηηήξηα πεξηιακβάλνληαη, αλάκεζα ζε άιια,  ε πνηόηεηα θαη αμηνπηζηία ησλ ππεξεζηώλ, ε 

απνηειεζκαηηθή εθθαζάξηζε ησλ ζπλαιιαγώλ θαη νη ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο. 

Τν Τκήκα Θεκαηνθπιαθήο ηεο Τξάπεδαο Κύπξνπ πξνζθέξεη έλα πιήξεο θάζκα ππεξεζηώλ 

ζεκαηνθπιαθήο γηα επελδύζεηο ζε όιεο ζρεδόλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο παγθνζκίσο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αγνξώλ ηεο Κύπξνπ θαη ηεο Ειιάδαο.  Επίζεο, ε Τξάπεδα 

Κύπξνπ αλαιακβάλεη θαζήθνληα ζεκαηνθύιαθα ζε ηακεία ζπιινγηθώλ επελδύζεσλ όπσο είλαη 

νη Οξγαληζκνί Σπιινγηθώλ Επελδύζεσλ ζε Κηλεηέο Αμίεο (ΟΣΕΚΑ) θαη νη Οξγαληζκνί 

Ελαιιαθηηθώλ Επελδύζεσλ (ΟΕΕ), ζύκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία, πξνζθέξνληαο 

ππεξεζίεο ζεκαηνθπιαθήο θαη επίβιεςεο, κε ζηόρν ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

επελδπηώλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθήο απόδνζεο ησλ θεθαιαίσλ.  

Οη πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο πεξηιακβάλνπλ εθθαζάξηζε ζπλαιιαγώλ, θύιαμε ηίηισλ, 

ππεξεζίεο πιεξνθόξεζεο πειαηώλ, παξαθνινύζεζε θαη δηεθπεξαίσζε εηαηξηθώλ πξάμεσλ, 

εμνπζηνδνηεκέλε εθπξνζώπεζε ζε ζπλειεύζεηο (proxy voting), είζπξαμε ηόθσλ θαη 

κεξηζκάησλ, απνθνπή θνξνινγίαο ζηελ πεγή θαη αλάθηεζε θνξνινγίαο πνπ παξαθξαηήζεθε.  

Οη ππεξεζίεο ζεκαηνθπιαθήο πιαηζηώλνπλ έλα επξύ θάζκα πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ πνπ 

πξνζθέξνληαη από ηε Δηεύζπλζε Wealth & Markets ηεο Τξάπεδαο Κύπξνπ, πνπ πεξηιακβάλεη 

επίζεο ππεξεζίεο Ιδησηηθήο Τξαπεδηθήο (Private Banking), Δηαρείξηζεο Θεζκηθώλ Κεθαιαίσλ 

θαη Δηεζλώλ Αγνξώλ (Institutional Wealth Management and Global Markets), Επελδπηηθήο 
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Τξαπεδηθήο (Investment Banking), Δηαρείξηζεο Κεθαιαίσλ (Asset Management) θαη Δηεζλώλ 

Φξεκαηηζηεξηαθώλ Σπλαιιαγώλ (Global Brokerage).  

 

Τν πεξηνδηθό Global Finance θπθινθνξεί από ην 1987 θαη ζπγθεληξώλεη πάλσ από 50.000 αλαγλώζηεο ζε  163 ρώξεο. Σην 

αλαγλσζηηθό ηνπ θνηλό πεξηιακβάλνληαη πςειόβαζκα ζηειέρε εηαηξεηώλ, νηθνλνκηθνί αμησκαηνύρνη ζε πνιπεζληθέο εηαηξείεο 

θαη ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα, νη νπνίνη δηακνξθώλνπλ ηελ πνιηηηθή γηα ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο θαη επελδύζεηο.  

Η ηζηνζειίδα ηνπ - GFmag.com - πξνζθέξεη αλαιύζεηο θαη άξζξα, θιεξνλνκηά ησλ 27 ρξόλσλ εκπεηξίαο ζηηο δηεζλείο 

ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο. Τν Global Finance εδξεύεη ζηε Νέα Υόξθε θαη δηαηεξεί  γξαθεία δηεζλώο. Τν πεξηνδηθό επηιέγεη 

ηαθηηθά ηηο πξώηεο ζε επηδόζεηο ηξάπεδεο θαη άιινπο παξνρείο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππεξεζηώλ. Τα βξαβεία έρνπλ θαηαζηεί 

έλα αμηόπηζην πξόηππν αξηζηείαο γηα ηελ παγθόζκηα ρξεκαηννηθνλνκηθή θνηλόηεηα. 

 

http://www.gfmag.com/

