
 

 

 
Ανακοίνωση 
 
Απάντηση στην ανακοίνωση LSF XI Investments LLC  
 
Λευκωσία, 27 Σεπτεμβρίου 2022 

 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ (ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ) ΕΞ’ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ, 
ΕΝΤΟΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΘΑ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕ ΤΙΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Προφίλ Συγκροτήματος  

Tο Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου είναι ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο και προσφέρει ένα ευρύ 
φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνει τραπεζικές υπηρεσίες, χρηματοδοτήσεις, φάκτοριγκ, 
χρηματοεπενδυτικές υπηρεσίες, διαχείριση κεφαλαίων και ασφάλειες γενικού κλάδου και ζωής. Στις 30 Ιουνίου 2022, το 
Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου λειτουργούσε μέσω 86 καταστημάτων στην Κύπρο, εκ των οποίων τα 11 λειτουργούσαν ως 
θυρίδες*. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου εργοδοτούσε 3,422 άτομα διεθνώς**. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 
αποτελείται από την Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company, τη θυγατρική της Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία 
Λίμιτεδ και τις θυγατρικές αυτής.  

* Ο αριθμός των καταστημάτων και θυρίδων μειώθηκε κατά 15 και 7 αντίστοιχα την 1 Ιουλίου 2022. 

** Ο αριθμός του προσωπικού έχει μειωθεί κατά περίπου 550 άτομα μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου εθελούσιας 
αποχώρησης προσωπικού τον Ιούλιο 2022. 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της Bank of Cyprus Holdings PLC (η «Τράπεζα Κύπρου» ή η 
«Εταιρία» και το «Διοικητικό Συμβούλιο») σημειώνει την ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε από 
LSF XI Investments LLC (‘Lone Star’)  στις 27 Σεπτεμβρίου 2022 όπου επιβεβαιώνει ότι δεν 
προτίθεται να υποβάλει προσφορά προς την Τράπεζα Κύπρου σύμφωνα με τον Κανονισμό 
2.7 των Κανονισμών Εξαγοράς της Ιρλανδίας και ως εκ τούτου υπόκειται στους 
περιορισμούς του Κανονισμού 2.8 των Κανονισμών Εξαγοράς της Ιρλανδίας.  
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εταιρίας στις 19 Αυγούστου 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο 
είχε λάβει και ομόφωνα απορρίψει τρεις εθελοντικές, υπό όρους, μη δεσμευτικές προσφορές 
από την Lone Star λόγω του ότι οι προτάσεις αποτιμούσαν ουσιαστικά πιο χαμηλά την αξία 
και τις προοπτικές της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαιώνει ότι δεν έχει λάβει 
οποιαδήποτε περαιτέρω προσέγγιση από την Lone Star, σε συνέχεια της απόρριψης της 
τρίτης πρότασης της Lone Star  στις 22 Ιουλίου 2022. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο επιδεικνύει μεγάλη εμπιστοσύνη στις μελλοντικές προοπτικές της 
Εταιρίας και παραμένει δεσμευμένο στην επίτευξη της στρατηγικής του ως ένα πιστωτικό 
ίδρυμα με ανθεκτική κερδοφορία, ικανό να στηρίξει περαιτέρω την Κυπριακή οικονομία. Η 
Τράπεζα Κύπρου αναθεώρησε τους μεσοπρόθεσμους στρατηγικούς της στόχους τον 
Φεβρουάριο 2022 και αναβάθμισε τις προσδοκίες της τον Μάϊο 2022 και ξανά τον Αύγουστο 
2022. To Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί τους αναθεωρημένους στόχους που δόθηκαν τον 
Αύγουστο 2022, που περιλαμβάνουν επίτευξη απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 
(ROTE) πάνω από 10% το 2023 και επιστροφή στην ουσιαστική διανομή μερισμάτων από 
το 2023 και μετέπειτα, αναλόγως των συνθηκών της αγοράς και υπό τη λήψη εποπτικών 
εγκρίσεων. Tο Διοικητικό Συμβούλιο παραμένει πεπεισμένο για την ικανότητά του 
Συγκροτήματος να υλοποιήσει τους στρατηγικούς του στόχους, παρέχοντας ισχυρές 
αποδόσεις για τους μετόχους μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. 

Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε: 
 
Bank of Cyprus Holdings PLC Aurrera Communications 

Αννίτα Παύλου Karen Le Cannu 
Διευθύντρια Σχέσεις Επενδυτών & ΠΚΔ   Διευθύνων Σύμβουλος 
investors@bankofcyprus.com karen.lecannu@aurreracomms.com   
Τηλ: +357 2212 2239 Τηλ: +33 (0) 6 98 23 86 13 

 
 
Goldman Sachs International (Από κοινού Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι της 
Τράπεζας Κύπρου) +44 (0) 20 7774 1000 

Harry Eliades 

Francesco Paolicelli 

Owain Evans 

Dimitris Kofitsas 

Cara Pazdon 

Jorge Torrecilla 

 

HSBC (Από κοινού Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι και Corporate Brokers της 
Τράπεζας Κύπρου) +44 (0) 20 7991 8888  

Anthony Parsons 

Simon Alexander            

mailto:investors@bankofcyprus.com
mailto:karen.lecannu@aurreracomms.com
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Alexander Paul 

Sam McLennan 

Richard Carr 

Alex Thomas 

 

Η Goldman Sachs International (‘Goldman Sachs’) είναι εξουσιοδοτημένη από τη 

Μακροληπτική Αρχή Ελέγχου Τραπεζών (‘Prudential Regulation Authority’, ‘PRA’) και 

εποπτεύεται από την εποπτική αρχή κεφαλαιαγοράς του Ηνωμένου Βασιλείου (‘Financial 

Conduct Authority’, ‘FCA’) και τη Μακροληπτική Αρχή Ελέγχου Τραπεζών του Ηνωμένου 

Βασιλείου (‘Prudential Regulation Authority’, ‘PRA’) και ενεργεί αποκλειστικά για την 

Τράπεζα Κύπρου και για κανένα άλλο αναφορικά με ζητήματα που αναφέρονται σε αυτή την 

ανακοίνωση και δεν θα έχει ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο εκτός από την Τράπεζα Κύπρου, 

για την παροχή της προστασίας που παρέχεται στους πελάτες της Goldman Sachs ή για 

την παροχή συμβουλών αναφορικά με ζητήματα που αναφέρονται σε αυτή την ανακοίνωση. 

Η Goldman Sachs δεν παρέχει καμία βεβαίωση ή εγγύηση, ρητή ή υπονοούμενη αναφορικά 

με το περιεχόμενο αυτής της ανακοίνωσης.      

Η HSBC Bank plc είναι εξουσιοδοτημένη από την PRA και εποπτεύεται από την FCA και 

τον PRA στο Ηνωμένο Βασίλειο και ενεργεί αποκλειστικά για την Τράπεζα Κύπρου και για 

κανένα άλλο αναφορικά με την πιθανή προσφορά και άλλα ζητήματα που αναφέρονται σε 

αυτή την ανακοίνωση και δεν θα θεωρήσει οποιοδήποτε άλλο άτομο (είτε λάβει, είτε όχι αυτή 

την ανακοίνωση) ως πελάτη σε σχέση με πιθανή προσφορά ή οποιοδήποτε άλλο θέμα που 

αναφέρεται σε αυτή την ανακοίνωση και δεν είναι, και δεν θα είναι, υπεύθυνη για 

οποιοδήποτε άλλο εκτός από την Τράπεζα Κύπρου, για την παροχή της προστασίας που 

παρέχεται στους πελάτες της ή για την παροχή συμβουλών σε σχέση με την πιθανή 

προσφορά, το περιεχόμενο αυτής της ανακοίνωσης ή οποιαδήποτε συναλλαγή ή ρύθμιση 

που αναφέρεται στην παρούσα ανακοίνωση.    

 


