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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

5 Ιουλίου 2018 

 

Συνεχείς διεθνείς διακρίσεις για την Τράπεζα Κύπρου 

Βραβείο Best Subcustodian Bank στην Κύπρο για το 2018 για πέμπτη συνεχόμενη 

χρονιά. 

Η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει η Τράπεζα Κύπρου στον τομέα της 

θεματοφυλακής επιβεβαιώνεται ακόμα μια φορά. Για πέμπτη συνεχή χρονιά βραβεύεται από το 

εγνωσμένου κύρους διεθνές περιοδικό «Global Finance magazine» ως η Καλύτερη Τράπεζα 

Υποθεματοφυλακής (Best Subcustodian Bank) στην Κύπρο για το 2018.  

Η Καλύτερη Τράπεζα Υποθεματοφυλακής καθορίζεται μέσα από τη διαδικασία αξιολόγησης διαφόρων 

κριτηρίων σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρονται στον τομέα θεματοφυλακής. Στα κριτήρια 

περιλαμβάνονται, ανάμεσα σε άλλα,  η ποιότητα και αξιοπιστία των υπηρεσιών, η αποτελεσματική 

εκκαθάριση των συναλλαγών και οι σχέσεις με τους πελάτες. 

Το Τμήμα Θεματοφυλακής της Τράπεζας Κύπρου προσφέρει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών 

θεματοφυλακής για επενδύσεις σε όλες σχεδόν τις χρηματοοικονομικές αγορές παγκοσμίως, 

συμπεριλαμβανομένων των αγορών της Κύπρου και της Ελλάδας.  Επίσης, η Τράπεζα Κύπρου 

αναλαμβάνει καθήκοντα θεματοφύλακα σε ταμεία συλλογικών επενδύσεων όπως είναι οι Οργανισμοί 

Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και οι Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων 

(ΟΕΕ), σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, προσφέροντας υπηρεσίες θεματοφυλακής και επίβλεψης, με 

στόχο τη μεγιστοποίηση της προστασίας των επενδυτών και την ενίσχυση της αποτελεσματικής 

απόδοσης των κεφαλαίων.  

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν εκκαθάριση συναλλαγών, φύλαξη τίτλων, υπηρεσίες 

πληροφόρησης πελατών, παρακολούθηση και διεκπεραίωση εταιρικών πράξεων, εξουσιοδοτημένη 

εκπροσώπηση σε συνελεύσεις (proxy voting), είσπραξη τόκων και μερισμάτων, αποκοπή φορολογίας 

στην πηγή και ανάκτηση φορολογίας που παρακρατήθηκε.  

Οι υπηρεσίες θεματοφυλακής πλαισιώνουν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών που 

προσφέρονται από τη Διεύθυνση Wealth & Markets της Τράπεζας Κύπρου, που περιλαμβάνει επίσης 

υπηρεσίες Ιδιωτικής Τραπεζικής (Private Banking), Διαχείρισης Θεσμικών Κεφαλαίων και Διεθνών 

Αγορών (Institutional Wealth Management and Global Markets), Επενδυτικής Τραπεζικής (Investment 

Banking), Διαχείρισης Κεφαλαίων (Asset Management) και Διεθνών Χρηματιστηριακών Συναλλαγών 

(Global Brokerage).  
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Το περιοδικό Global Finance κυκλοφορεί από το 1987 και συγκεντρώνει πάνω από 50.000 αναγνώστες σε  163 χώρες. Στο 

αναγνωστικό του κοινό περιλαμβάνονται υψηλόβαθμα στελέχη εταιρειών, οικονομικοί αξιωματούχοι σε πολυεθνικές εταιρείες 

και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι οποίοι διαμορφώνουν την πολιτική για στρατηγικές αποφάσεις και επενδύσεις.  

Η ιστοσελίδα του - GFmag.com - προσφέρει αναλύσεις και άρθρα, κληρονομιά των 27 χρόνων εμπειρίας στις διεθνείς 

χρηματοπιστωτικές αγορές. Το Global Finance εδρεύει στη Νέα Υόρκη και διατηρεί  γραφεία διεθνώς. Το περιοδικό επιλέγει 

τακτικά τις πρώτες σε επιδόσεις τράπεζες και άλλους παροχείς χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Τα βραβεία έχουν καταστεί 

ένα αξιόπιστο πρότυπο αριστείας για την παγκόσμια χρηματοοικονομική κοινότητα. 

 

http://www.gfmag.com/

