ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Νέα δηεζλήο δηάθξηζε γηα ηελ Τξάπεδα Κύπξνπ
Τν βξαβείν ηεο θαιύηεξεο Τξάπεδαο ππνζεκαηνθπιαθήο
(Best Sub-Custodian Bank) ζηελ Κύπξν γηα ην 2016
απνλεκήζεθε γηα αθόκα κηα ζπλερόκελε ρξνληά ζηελ
Τξάπεδα Κύπξνπ από ην δηεζλνύο θύξνπο πεξηνδηθό
Global Finance Magazine. Η ίδηα ηηκεηηθή δηάθξηζε είρε
απνλεκεζεί ζηελ Τξάπεδα επίζεο ην 2012, 2014 θαη 2015
θαη επηβεβαηώλεη ηελ πςειή πνηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ ζεκαηνθπιαθήο πνπ παξέρνληαη ζηνπο
πειάηεο ηεο Tξάπεδαο Κύπξνπ.
Η κνλάδα ζεκαηνθπιαθήο ηεο Τξάπεδαο Κύπξνπ
πξνζθέξεη έλα πιήξεο θάζκα ππεξεζηώλ ζεκαηνθπιαθήο γηα επελδύζεηο ζε όιεο ζρεδόλ ηηο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο παγθνζκίσο. Η Τξάπεδα αλαιακβάλεη επίζεο θαζήθνληα
ζεκαηνθύιαθα (Depositary) γηα ζρέδηα ζπιινγηθώλ επελδύζεσλ όπσο νη Οξγαληζκνί
Ελαιιαθηηθώλ Επελδύζεσλ (ΟΕΕ) θαη νη Οξγαληζκνί Σπιινγηθώλ Επελδύζεσλ ζε Κηλεηέο
Αμίεο (ΟΣΕΚΑ), κε ζηόρν ηελ πνηνηηθή πξνζθνξά ππεξεζηώλ γηα ηε κέγηζηε πξνζηαζία ησλ
επελδπηώλ θαη ηελ απνδνηηθόηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ηακείνπ.
Η επηινγή ηεο θαιύηεξεο ηξάπεδαο ππνζεκαηνθπιαθήο θαζνξίδεηαη κεηά από αμηνιόγεζε
δηαθόξσλ θξηηεξίσλ ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη ζηνλ ηνκέα ζεκαηνθπιαθήο,
θαη ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ κεηαμύ άιισλ ηελ πνηόηεηα θαη αμηνπηζηία ησλ ππεξεζηώλ, ηελ
απνηειεζκαηηθή εθθαζάξηζε ησλ ζπλαιιαγώλ θαη ηηο ζρέζεηο πειαηώλ.
Οη πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο ζεκαηνθπιαθήο 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 απνηεινύλ έλα ζεκαληηθό θνκκάηη ελόο επξύηεξνπ θάζκαηνο
πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ πνπ πξνζθέξνληαη από ηε Δηεύζπλζε Δηαρείξηζεο Κεθαιαίσλ &
Χξεκαηννηθνλνκηθώλ Σπλαιιαγώλ ηεο Τξάπεδαο Κύπξνπ, πνπ ζπκπεξηιακβάλεη επίζεο
ππεξεζίεο Ιδησηηθήο Τξαπεδηθήο (Private Banking), Δηαρείξηζεο Θεζκηθώλ Κεθαιαίσλ θαη
Δηεζλώλ Αγνξώλ (Institutional Wealth Management and Global Markets), Επελδπηηθήο
Τξαπεδηθήο (Investment Banking), Δηαρείξηζεο Κεθαιαίσλ (Asset Management), Δηεζλώλ
Χξεκαηηζηεξηαθώλ Σπλαιιαγώλ (Global Brokerage), Επελδπηηθήο θαη Ελεξγεηαθήο
Σηξαηεγηθήο (Investment and Energy Strategy).

______________________________________________________________
Τν πεξηνδηθό Global Finance, πξσηνεθδόζεθε ην 1987 θαη ζήκεξα θηάλεη ζε 50.050 αλαγλώζηεο ζε 180
ρώξεο. Σην αλαγλσζηηθό ηνπ θνηλό πεξηιακβάλνληαη πςειόβαζκα ζηειέρε εηαηξηώλ θαζώο θαη νηθνλνκηθνί
αμησκαηνύρνη ζε πνιπεζληθέο εηαηξείεο θαη ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα νη νπνίνη δηακνξθώλνπλ ηελ
πνιηηηθή γηα ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο θαη επελδύζεηο. Τν Global Finance επίζεο απεπζύλεηαη ζηνπο 8,000
δηεζλείο δηαρεηξηζηέο θεθαιαίσλ πνπ θαιύπηνπλ πέξαλ ηνπ 80% ησλ παγθόζκησλ θεθαιαίσλ πνπ ηεινύλ
δηαρείξηζε.Η ηζηνζειίδα ηεο -GFmag.com- πξνζθέξεη αλαιύζεηο θαη άξζξα, θιεξνλνκηά ησλ 29 ρξόλσλ
εκπεηξίαο ζηηο δηεζλείο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο. Τν Global Finance έρεη ηελ έδξα ηνπ ζηε Νέα Υόξθε θαη
δηαηεξεί γξαθεία αλά ην παγθόζκην. Τν πεξηνδηθό, επηιέγεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ηηο πξώηεο ζε
επηδόζεηο Τξάπεδεο θαη άιινπο παξνρείο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππεξεζηώλ. Τα βξαβεία απηά έρνπλ θαηαζηεί
έλα αμηόπηζην πξόηππν αξηζηείαο γηα ηελ παγθόζκηα ρξεκαηννηθνλνκηθή θνηλόηεηα.
http://www.gfmag.com/media/press-releases/global-finance-names-worlds-best-securities-services-providers-2016

