ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΝ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ
(κε βάζε ηνλ Θαλνληζκό 809/2004 ηεο Δπηηξνπήο ηεο Δπξσπαηθήο Έλσζεο,
ηνλ πεξί Γεκόζηαο Ξξνζθνξάο θαη Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ Λόκν ηνπ 2005 θαη
ηνλ Ξεξί Δηαηξεηώλ Λόκν Θεθ. 113)

ΔΗΜΟΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΙΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΗ ΣΟ
ΧΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕΧΡΙ €150.000.000 ΜΗ
ΩΡΕΤΣΙΚΩΝ ΜΕΣΑΣΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ
ΑΟΡΙΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΚΗ ΑΞΙΑ €1,00 ΣΟ ΚΑΘΕΝΑ

ΑΛΑΓΝΣΝΠ ΞΔΘΛΝΠ ΠΛΡΑΜΖΠ
ΘΑΗ ΓΗΔΘΛΡΖΠ ΔΘΓΝΠΖΠ

8 Γεκεμβρίοσ 2010

1

ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΝ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ
(κε βάζε ηνλ Θαλνληζκό 809/2004 ηεο Δπηηξνπήο ηεο Δπξσπαηθήο Έλσζεο, ηνλ πεξί
Γεκόζηαο Ξξνζθνξάο θαη Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ Λόκν ηνπ 2005 θαη
ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξεξί Δηαηξεηώλ Λόκνπ Θεθ. 113)

Ρο έγγραθο ασηό είναι ζημανηικό και απαιηεί ηην άμεζη προζοτή ζας. Δάλ
ρξεηάδεζηε νπνηεζδήπνηε επεμεγήζεηο ή/θαη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ην πεξηερόκελν
ηνπ παξόληνο Ππκπιεξσκαηηθνύ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ, κπνξείηε λα ζπκβνπιεπηείηε
ην Γηεπζπληή Έθδνζεο θαη Αλάδνρν πεύζπλν Πύληαμεο, Διιεληθή Ρξάπεδα
(Δπελδύζεηο) Ιηδ, άιινπο επαγγεικαηίεο ρξεκαηηζηέο, ηξαπεδίηεο, ινγηζηέο,
δηθεγόξνπο ή ζύκβνπινπο επελδύζεσλ.

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΓΖΚΝΠΗΑ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΙΡΓ
(Δηαηξεία πνπ ζπζηάζεθε κε βάζε ηνλ πεξί Δηαηξεηώλ Λόκν, Θεθ.113)

ΔΗΜΟΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΙΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΗ ΣΟ
ΧΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕΧΡΙ €150.000.000 ΜΗ
ΩΡΕΤΣΙΚΩΝ ΜΕΣΑΣΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ
ΑΟΡΙΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΚΗ ΑΞΙΑ €1,00 ΣΟ ΚΑΘΕΝΑ

ΔΓΘΔΘΟΗΚΔΛΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ
€258.000.000 δηαηξεκέλν ζε 600.000.000 ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,43
ζελη ε θάζε κηα
ΔΘΓΝΚΔΛΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ
€132.437.341 δηαηξεκέλν ζε 307.993.817 ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,43
ζελη ε θάζε κηα

Ζκεξνκελία Ππκπιεξσκαηηθνύ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ: 8 Γεθεκβξίνπ 2010
2

Ζ Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο Θύπξνπ ελέθξηλε ην πεξηερόκελν ηνπ παξόληνο
Ππκπιεξσκαηηθνύ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ κόλν όζνλ αθνξά ηελ θάιπςε ησλ
αλαγθώλ πιεξνθόξεζεο ηνπ επελδπηηθνύ θνηλνύ όπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζηνλ πεξί
Γεκόζηαο Ξξνζθνξάο θαη Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ Λόκν ηνπ 2005 ηεο Θππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο πνπ ελζσκαηώλεη ζηελ εζληθή λνκνζεζία ηελ Νδεγία 2003/71/ΔΘ θαη
ζηνλ Θαλνληζκό 809/2004 ηεο Δπηηξνπήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Ρν παξόλ Ππκπιεξσκαηηθό Δλεκεξσηηθό Γειηίν αθνξά ην Δλεκεξσηηθό Γειηίν ηεο
Διιεληθήο Ρξάπεδαο Γεκόζηαο Δηαηξείαο Ιηδ εκεξνκελίαο 17 Πεπηεκβξίνπ 2010. Ζ
έγθξηζε ηνπ παξόληνο Ππκπιεξσκαηηθνύ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ δελ ζπλεπάγεηαη
παξόηξπλζε πξνο ην επελδπηηθό θνηλό γηα επέλδπζε ζηνλ εθδόηε. Ξξηλ ηε ιήςε ηεο
επελδπηηθήο ηνπ απόθαζεο ην επελδπηηθό θνηλό πξνηξέπεηαη λα ζπκβνπιεύεηαη ηνλ
ζύκβνπιν επελδύζεσλ ηνπ.
Ζ Διιεληθή Ρξάπεδα Γεκόζηα Δηαηξεία Ιηδ αλαιακβάλεη ηελ πιήξε επζύλε γηα ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην παξόλ Ππκπιεξσκαηηθό Δλεκεξσηηθό Γειηίν θαη
βεβαηώλεη όηη νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηό είλαη ζύκθσλεο κε ηελ
πξαγκαηηθόηεηα θαη δελ ππάξρνπλ παξαιείςεηο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα αιινηώζνπλ ην
πεξηερόκελν ηνπ.
Νη Γηνηθεηηθνί Πύκβνπινη ηεο Διιεληθήο Ρξάπεδαο Γεκόζηαο Δηαηξείαο Ιηδ
αλαιακβάλνπλ ζπιινγηθά θαη αηνκηθά θάζε επζύλε όζνλ αθνξά ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
πεξηέρνληαη ζην παξόλ Ππκπιεξσκαηηθό Δλεκεξσηηθό Γειηίν θαη βεβαηώλνπλ όηη,
αθνύ έιαβαλ θάζε εύινγν κέηξν γηα ηε ζύληαμε ηνπ, νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη
ζε απηό είλαη, εμ’ όζσλ γλσξίδνπλ, ζύκθσλεο κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα θαη δελ
ππάξρνπλ παξαιείςεηο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα αιινηώζνπλ ην πεξηερόκελν ηνπ.
Ζ παξνύζα δεκόζηα πξνζθνξά δηελεξγείηαη απνθιεηζηηθά ζηελ Θύπξν θαη Διιάδα θαη
απεπζύλεηαη κόλν πξνο πξόζσπα ηα νπνία κπνξνύλ λα ηελ απνδερζνύλ λόκηκα.
Ππγθεθξηκέλα, θαη πξνο ζπκκόξθσζε κε ηε ζρεηηθή ρξεκαηηζηεξηαθή λνκνζεζία ησλ
παξαθάησ θξαηώλ, ε παξνύζα δεκόζηα πξνζθνξά δελ απεπζύλεηαη κε θαλέλα ηξόπν
ή ηύπν (έγγξαθν ή άιιν), άκεζα ή έκκεζα, εληόο ή πξνο ηηο Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο, ηνλ
Θαλαδά, ηελ Απζηξαιία, ηε Λόηην Αθξηθή ή ηελ Ηαπσλία ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε ρώξα
(“νη Δμαηξνύκελεο Σώξεο”), ζηελ νπνία ζύκθσλα κε ηνπο λόκνπο ηεο, ε δηελέξγεηα
ηεο παξνύζαο δεκόζηαο πξνζθνξάο ή ε ηαρπδξόκεζε / δηαλνκή ηνπ παξόληνο
Ππκπιεξσκαηηθνύ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ είλαη παξάλνκε ή απνηειεί παξαβίαζε
νπνηαζδήπνηε εθαξκνζηέαο λνκνζεζίαο, θαλόλα ή θαλνληζκνύ. Γηα ην ιόγν απηό,
απαγνξεύεηαη αθελόο ε απνζηνιή, δηαλνκή, ηαρπδξόκεζε ή κε νπνηνδήπνηε άιιν
ηξόπν πξνώζεζε αληηγξάθσλ ηνπ παξόληνο Ππκπιεξσκαηηθνύ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ
θαη θάζε πξνσζεηηθνύ θαη ζρεηηθνύ κε ηελ παξνύζα δεκόζηα πξνζθνξά εγγξάθνπ ή
άιινπ πιηθνύ από νπνηνδήπνηε πξόζσπν πξνο ή από ηηο Δμαηξνύκελεο Σώξεο.
Ζ απόθαζε γηα πηζαλή επέλδπζε ζηα Κε Πσξεπηηθά Κεηαηξέςηκα Αμηόγξαθα
Θεθαιαίνπ πνπ εθδίδνληαη κε ην παξόλ Ππκπιεξσκαηηθό Δλεκεξσηηθό Γειηίν νθείιεη
λα βαζίδεηαη ζην ζύλνιν ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ πεξηέρνληαη ζην παξόλ
Ππκπιεξσκαηηθό Δλεκεξσηηθό Γειηίν θαη ζην Δλεκεξσηηθό Γειηίν ηεο Ρξάπεδαο,
εκεξνκελίαο 17 Πεπηεκβξίνπ 2010.
Δηδηθόηεξα, γηα κεξηθνύο ζεκαληηθνύο
παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε ζε ζρέζε κε ηα Κε Πσξεπηηθά
Κεηαηξέςηκα Αμηόγξαθα Θεθαιαίνπ θαη ηηο κεηνρέο ηεο Ρξάπεδαο βιέπε Δλεκεξσηηθό
Γειηίν εκεξνκελίαο 17 Πεπηεκβξίνπ 2010, Κέξνο Η, «Ξαξάγνληεο Θηλδύλνπ».
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1.

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ
ΓΗΑ
ΡΖ
ΠΛΡΑΜΖ
ΡΝ
ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΝ
ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ – ΞΔΘΛΑ ΞΟΝΠΥΞΑ

Ρν παξόλ Ππκπιεξσκαηηθό Δλεκεξσηηθό Γειηίν αθνξά ην Δλεκεξσηηθό Γειηίν ηεο
Διιεληθήο Ρξάπεδαο Γεκόζηαο Δηαηξείαο Ιηδ εκεξνκελίαο 17 Πεπηεκβξίνπ 2010. Ζ
έγθξηζε ηνπ παξόληνο Ππκπιεξσκαηηθνύ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ δελ ζπλεπάγεηαη
παξόηξπλζε πξνο ην επελδπηηθό θνηλό γηα επέλδπζε ζηνλ εθδόηε. Ξξηλ ηε ιήςε ηεο
επελδπηηθήο ηνπ απόθαζεο ην επελδπηηθό θνηλό πξνηξέπεηαη λα ζπκβνπιεύεηαη ηνλ
ζύκβνπιν επελδύζεσλ ηνπ.
Ζ Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο Θύπξνπ ελέθξηλε ην πεξηερόκελν ηνπ παξόληνο
Ππκπιεξσκαηηθνύ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ κόλν όζνλ αθνξά ηελ θάιπςε ησλ
αλαγθώλ πιεξνθόξεζεο ηνπ επελδπηηθνύ θνηλνύ όπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζηνλ πεξί
Γεκόζηαο Ξξνζθνξάο θαη Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ Λόκν ηνπ 2005 ηεο Θππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο πνπ ελζσκαηώλεη ζηελ εζληθή λνκνζεζία ηελ Νδεγία 2003/71/ΔΘ θαη
ζηνλ Θαλνληζκό 809/2004 ηεο Δπηηξνπήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Ζ Διιεληθή Ρξάπεδα Γεκόζηα Δηαηξεία Ιηδ αλαιακβάλεη ηελ πιήξε επζύλε γηα ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην παξόλ Ππκπιεξσκαηηθό Δλεκεξσηηθό Γειηίν θαη
βεβαηώλεη όηη νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηό είλαη ζύκθσλεο κε ηελ
πξαγκαηηθόηεηα θαη δελ ππάξρνπλ παξαιείςεηο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα αιινηώζνπλ ην
πεξηερόκελν ηνπ.
Νη Γηνηθεηηθνί Πύκβνπινη ηεο Διιεληθήο Ρξάπεδαο Γεκόζηαο Δηαηξείαο Ιηδ
αλαιακβάλνπλ ζπιινγηθά θαη αηνκηθά θάζε επζύλε όζνλ αθνξά ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
πεξηέρνληαη ζην παξόλ Ππκπιεξσκαηηθό Δλεκεξσηηθό Γειηίν θαη βεβαηώλνπλ όηη,
αθνύ έιαβαλ θάζε εύινγν κέηξν γηα ηε ζύληαμε ηνπ, νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη
ζε απηό είλαη, εμ’ όζσλ γλσξίδνπλ, ζύκθσλεο κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα θαη δελ
ππάξρνπλ παξαιείςεηο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα αιινηώζνπλ ην πεξηερόκελν ηνπ.
Πύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Γεκόζηαο Ξξνζθνξάο θαη Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ
Λόκνπ ηνπ 2005, ην Ππκπιεξσκαηηθό Δλεκεξσηηθό Γειηίν ππνγξάθεηαη από ηνπο
αθόινπζνπο:
Αλδξέαο Ξ. Ξαλαγηώηνπ
Αλδξέαο Κ. Κνπζηνύηηαο
Κάθεο Θεξαπλόο
Ηάθσβνο Γ. Ηαθώβνπ
Αληώλεο Η. Ξηεξίδεο
Πσηήξεο Ε. Θαιιήο
Σαξάιακπνο Ξ. Ξαλαγηώηνπ
Ησάλλεο Σ. Σαξηιάνπ
Γεώξγηνο Θ. Ξαύινπ
Θπξηάθνο Δ. Γεσξγίνπ
Θπξηάθνο Η. Γξνπζηώηεο
Γιαύθνο Γ. Καύξνο
Πηαύξνο Θξεκκόο

-

Κε Δθηειεζηηθόο Κε Αλεμάξηεηνο Ξξόεδξνο
Κε Δθηειεζηηθόο Αλεμάξηεηνο Αληηπξόεδξνο
Δθηειεζηηθό Κε Αλεμάξηεην Κέινο
Κε Δθηειεζηηθό Κε Αλεμάξηεην Κέινο
Κε Δθηειεζηηθό Αλεμάξηεην Κέινο
Κε Δθηειεζηηθό Αλεμάξηεην Κέινο
Κε Δθηειεζηηθό Αλεμάξηεην Κέινο
Κε Δθηειεζηηθό Αλεμάξηεην Κέινο
Κε Δθηειεζηηθό Αλεμάξηεην Κέινο
Κε Δθηειεζηηθό Αλεμάξηεην Κέινο
Κε Δθηειεζηηθό Αλεμάξηεην Κέινο
Δθηειεζηηθό Κε Αλεμάξηεην Κέινο
Κε Δθηειεζηηθό Κε Αλεμάξηεην Κέινο

Αλάδνρνο πεύζπλνο Πύληαμεο ηνπ Ππκπιεξσκαηηθνύ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ είλαη ε
Διιεληθή Ρξάπεδα (Δπελδύζεηο) Ιηδ, ε νπνία ππνγξάθεη ην Δλεκεξσηηθό Γειηίν. Ζ
Διιεληθή Ρξάπεδα (Δπελδύζεηο) Ιηδ δειώλεη όηη, αθνύ έιαβε θάζε εύινγν κέηξν γηα
ην ζθνπό απηό, νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην Ππκπιεξσκαηηθό Δλεκεξσηηθό
Γειηίν είλαη, εμόζσλ γλσξίδεη, ζύκθσλα κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα θαη δελ ππάξρνπλ
παξαιείςεηο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα αιινηώζνπλ ην πεξηερόκελν ηνπ.
Νη επελδπηέο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζα κπνξνύλ λα
απεπζύλνληαη ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο ζηα γξαθεία:
5

Ρνπ Αλάδνρνπ πεύζπλνπ Πύληαμεο θαη Γηεπζπληή Έθδνζεο, Διιεληθή
Ρξάπεδα (Δπελδύζεηο) Ιηδ, Θπξηάθνπ Κάηζε 31, 2νο όξνθνο, 1082 Ιεπθσζία,
ηει. 22500100.
Ρεο Διιεληθήο Ρξάπεδαο Γεκόζηαο Δηαηξείαο Ιηδ, Γσλία Ιεσθ. Ιεκεζνύ &
Ιεσθ. Αζαιάζζαο 200, 2025 Πηξόβνινο, Ιεπθσζία, ηει. 22500000.
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2.

ΓΔΓΝΛΝΡΑ ΚΔΡΑΓΔΛΔΠΡΔΟΑ
ΠΔΞΡΔΚΒΟΗΝ 2010

2.1

ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ
ΑΜΗΝΓΟΑΦΥΛ ΘΔΦΑΙΑΗΝ

ΡΝ

ΚΖ

ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ

ΠΥΟΔΡΗΘΥΛ

ΓΔΙΡΗΝ

17

ΚΔΡΑΡΟΔΤΗΚΥΛ

Ζ πεξίνδνο εγγξαθήο ζηελ έθδνζε ησλ λέσλ Κε Πσξεπηηθώλ Κεηαηξέςηκσλ
Αμηνγξάθσλ ηεο Διιεληθήο Ρξάπεδαο Γεκόζηαο Δηαηξείαο Ιηδ έρεη ιήμεη ζηηο 22
Νθησβξίνπ 2010. Ζ Ρξάπεδα έρεη ζπγθεληξώζεη εγγξαθέο από αηηεηέο ζπλνιηθνύ
πνζνύ €141.383.013. Νη αηηήζεηο ιήθζεθαλ ηόζν από κεηόρνπο ηεο Ρξάπεδαο, όζνλ
θαη από Θαηόρνπο Σξενγξάθσλ 2016 θαη Αμηνγξάθσλ Θεθαιαίνπ 2003 θαη ην επξύ
θνηλό. Ρα Κε Πσξεπηηθά Κεηαηξέςηκα Αμηόγξαθα Θεθαιαίνπ έρνπλ εθδνζεί ζηηο 5
Λνεκβξίνπ 2010 θαη ζρεηηθέο επηζηνιέο παξαρώξεζεο έρνπλ απνζηαιεί ζηνπο
επελδπηέο ζηηο 8 Λνεκβξίνπ 2010.
2.2.

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑΡΑ

Γεγονός

Σρονοδιάγραμμα

Έθδνζε Κε Πσξεπηηθώλ Κεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ
Θεθαιαίνπ

5 Λνεκβξίνπ 2010

Απνζηνιή Δπηζηνιώλ Ξαξαρώξεζεο

8 Λνεκβξίνπ 2010

Ζ Ρξάπεδα έρεη ήδε ππνβάιεη αίηεζε γηα εηζαγσγή ησλ Κε Πσξεπηηθώλ Κεηαηξέςηκσλ
Αμηνγξάθσλ Θεθαιαίνπ ζην ΣΑΘ.
Ζ εκεξνκελία έλαξμεο δηαπξαγκάηεπζεο ζα
αλαθνηλσζεί ζην ΣΑΘ θαη ζα δεκνζηεπζεί ζηνλ θππξηαθό ηύπν.
Πεκεηώλεηαη όηη ην ρξνλνδηάγξακκα εμαξηάηαη από αζηάζκεηνπο παξάγνληεο θαη
ελδέρεηαη λα κεηαβιεζεί. Πε θάζε πεξίπησζε ζα ππάξρεη ελεκέξσζε ηνπ επελδπηηθνύ
θνηλνύ κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζην ΣΑΘ ή κε έθδνζε Ππκπιεξσκαηηθνύ Δλεκεξσηηθνύ
Γειηίνπ, εάλ εθαξκόδεηαη.
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2.3.

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΡΝ ΝΚΗΙΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΛΛΗΑΚΖΛΗΑ
ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΠΡΗΠ 30 ΠΔΞΡΔΚΒΟΗΝ 2010

Πηηο 29 Λνεκβξίνπ 2010, ην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην ηεο Διιεληθήο Ρξάπεδαο Γεκόζηαο
Δηαηξείαο Ιηδ ελέγθξηλε ηηο κε ειεγκέλεο Ππλνπηηθέο Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο
Θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ γηα ηελ ελληακελία πνπ έιεμε ζηηο 30 Πεπηεκβξίνπ 2010. Νη
ελ ιόγσ κε ειεγκέλεο Ππλνπηηθέο Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ
γηα ηελ ελληακελία πνπ έιεμε ζηηο 30 Πεπηεκβξίνπ 2010 ελζσκαηόλνληαη ζηνλ παξόλ
Ππκπιεξσκαηηθό Δλεκεξσηηθό Γειηίν κέζσ παξαπνκπήο.
Θαηά ην ελληάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Πεπηεκβξίνπ 2010 ν Όκηινο ηεο Διιεληθήο
Ρξάπεδαο παξνπζίαζε θέξδε πξηλ ηε θνξνινγία €16,1 εθαη. Ξαξά ηηο ζπλερηδόκελεο
αξλεηηθέο εμειίμεηο θαη ηηο επηπηώζεηο ζηελ θππξηαθή νηθνλνκία, ν Όκηινο δηαηήξεζε
ηελ νηθνλνκηθή ηνπ επξσζηία, ηελ πνιύ ηθαλνπνηεηηθή ξεπζηόηεηα θαη ηελ ηζρπξή
θεθαιαηαθή επάξθεηά ηνπ.
Ν Όκηινο δηαηεξεί άλεηε ξεπζηόηεηα, επσθεινύκελνο ηεο πςειήο ζηαζεξήο
θαηαζεηηθήο ηνπ βάζεο. Ππγθεθξηκέλα, ηνλ Πεπηέκβξην 2010 ν δείθηεο κεηθηώλ
ρνξεγήζεσλ έλαληη ησλ θαηαζέζεσλ παξακέλεη ζην πνιύ ηθαλνπνηεηηθό επίπεδν ηνπ
83,0% (Γεθέκβξηνο 2009: 76,5%, Πεπηέκβξηνο 2009: 75,1%) ελώ ν δείθηεο θαζαξώλ
ρνξεγήζεσλ πξνο θαηαζέζεηο αλέξρεηαη ζην 75,1% (Γεθέκβξηνο 2009: 69,4%,
Πεπηέκβξηνο 2009: 68,2%).
Πηηο 30 Πεπηεκβξίνπ 2010, ν Γείθηεο Θεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο ηνπ Νκίινπ αλήιζε ζην
14% (Γεθέκβξηνο 2009: 14%, Πεπηέκβξηνο 2009: 13%) ελώ ν Γείθηεο Βαζηθώλ
Θεθαιαίσλ αλήιζε ζε 10% (Γεθέκβξηνο 2009: 10%).
H επηηπρεκέλε έθδνζε ησλ Κε Πσξεπηηθώλ Κεηαηξέςηκσλ Αμηόγξαθσλ Θεθαιαίνπ
αόξηζηεο δηάξθεηαο ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο θεθαιαηνπρηθήο βάζεο
ηεο Ρξάπεδαο θαη γηα ηελ ελίζρπζε ησλ Ξξσηνβάζκησλ Θεθαιαίσλ ηεο. Ιακβάλνληαο
ππόςε ηελ αύμεζε απηή, ν ελδεηθηηθόο Γείθηεο Θεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο ηνπ Νκίινπ
θαη ν Γείθηεο Βαζηθώλ Θεθαιαίσλ αλέξρεηαη ζε 15% θαη 12% αληίζηνηρα.
Αληηθαηνπηξίδνληαο έλα από ηνπο βαζηθόηεξνπο ζηξαηεγηθνύο ζηόρνπο ηνπ, ηε
δηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ρνξεγήζεσλ, νη
πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε ηεο αμίαο ησλ ρνξεγήζεσλ ζηελ Θαηάζηαζε Ινγαξηαζκνύ
Απνηειεζκάησλ γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ζηηο 30 Πεπηεκβξίνπ 2010 κεηώζεθαλ θαηά
11% ζε ζρέζε κε ηελ πεξζηλή αληίζηνηρε πεξίνδν.
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Σορηγήζεις/καηαθέζεις
Νη ζπλνιηθέο κεηθηέο ρνξεγήζεηο ζε πειάηεο παξνπζίαζαλ αύμεζε 6% θαη έρνπλ
αλέιζεη ζε €5,3 δηζ. ζε ζύγθξηζε κε €5,1 δηζ. ην Πεπηέκβξην 2009, ελώ νη θαηαζέζεηο
πειαηώλ παξνπζίαζαλ κείσζε 4%, θζάλνληαο ηα €6,4 δηζ. ζε ζύγθξηζε κε €6,7 δηζ.
ην Πεπηέκβξην 2009.
Δλλάδα
Πηελ Διιάδα, παξά ηε ζπλερηδόκελε νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηηο αξλεηηθέο επηπηώζεηο
ζηα απνηειέζκαηα, ε δεκία πξηλ ηε θνξνινγία κεηώζεθε ζηα €26,1 εθαη. ζε ζύγθξηζε
κε δεκία €52,5 εθαη. γηα ηελ πξώηε ελληακελία ηνπ 2009. Ζ βειηίσζε ησλ
απνηειεζκάησλ νθείιεηαη ζηελ αύμεζε ηνπ επηηνθηαθνύ πεξηζσξίνπ θαη ζηε κείσζε
ηεο ρξέσζεο γηα πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε ηεο αμίαο ησλ ρνξεγήζεσλ. Ν Όκηινο
ζπλερίδεη ηελ αλαδηάξζξσζε θαη εμπγίαλζε ηνπ Γηθηύνπ Θαηαζηεκάησλ Διιάδαο
εθαξκόδνληαο ην ιεηηνπξγηθό κνληέιν ηεο Θύπξνπ θαη εζηηάδνληαο ηελ πξνζνρή ηνπ
απνθιεηζηηθά ζηηο παξαδνζηαθέο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο.
Οωζία
Ζ Ρξάπεδα αλαθνίλσζε ηελ απόθαζή ηεο γηα έλαξμε πιήξσλ ηξαπεδηθώλ εξγαζηώλ
ζηε Οσζία ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2011 κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο ηεο εηαηξείαο Limited
Liability Company Commercial Bank “Hellenic Bank”.
Πηραηηγικοί ζηότοι
Νη ζηξαηεγηθνί ζηόρνη ηνπ Νκίινπ, ζύκθσλα κε ηα δεδνκέλα πνπ δηακνξθώλνληαη ζην
ρξεκαηννηθνλνκηθό πεξηβάιινλ, ζπλερίδνπλ λα επηθεληξώλνληαη ζηε δηαηήξεζε θαη
βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ρνξεγήζεσλ, ζηε δηαζθάιηζε πγηνύο
ξεπζηόηεηαο, ζηε δηαθύιαμε ησλ δεηθηώλ θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη ηε κόληκε
θεξδνθνξία. Βαζηθόο ζηόρνο ηνπ Νκίινπ παξακέλεη θαη ε ζπλερήο αλάπηπμε ηόζν ζηε
Θύπξν θαη ζηελ Διιάδα όζν θαη ζηε ζεκαληηθή λέα αλαδπόκελε αγνξά ηεο Οσζίαο κε
ηελ ιεηηνπξγία ηεο ηξάπεδαο ζηε Οσζία.
Ππλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία γηα ηελ ελληακελία πνπ έιεμε ζηηο 30 Πεπηεκβξίνπ 2010
παξνπζηάδνληαη ζηνπο πην θάησ πίλαθεο.
Δλληακελία πνπ έιεμε ζηηο 30
Πεπηεκβξίνπ
2010
2009
€’000
€’000
Θαζαξά έζνδα από ηόθνπο

145.688

141.310

Πύλνιν θαζαξώλ εζόδσλ

195.196

202.987

Θέξδνο από ζπλήζεηο εξγαζίεο πξηλ ηηο πξνβιέςεηο

62.266

73.545

Θέξδνο γηα ηελ πεξίνδν

12.059

15.050

30 Πεπηεκβξίνπ 31 Γεθεκβξίνπ
2010
2009
€’000
€’000
Πύλνιν δαλείσλ

4.834.271

4.561.473

Πύλνιν θαηαζέζεσλ θαη άιισλ ινγαξηαζκώλ πειαηώλ 6.438.687

6.573.981

Ίδηα θεθάιαηα

522.564

525.516
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Ανάλσζη αποηελεζμάηων
Ν Όκηινο παξνπζηάδεη θέξδε πξηλ ηε θνξνινγία γηα ην ελληάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30
Πεπηεκβξίνπ 2010 πνπ αλέξρνληαη ζε €16,1 εθαη. ζε ζύγθξηζε κε θέξδε €22,0 εθαη.
γηα ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2009.
Κε βάζε ηα δεδνκέλα όπσο δηακνξθώλνληαη ζην ρξεκαηννηθνλνκηθό πεξηβάιινλ, νη
ζηξαηεγηθνί ζηόρνη ηνπ Νκίινπ θαηά ην ππόινηπν ηνπ 2010 ζπλερίδνπλ λα
επηθεληξώλνληαη ζηε δηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ
ρνξεγήζεσλ, ζηε δηαζθάιηζε πγηνύο ξεπζηόηεηαο, ζηε δηαθύιαμε ησλ δεηθηώλ
θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη ζηελ πξνζεθηηθή θαη νξζνινγηθή αλάπηπμε, κε κόληκν
ζηόρν ηελ θεξδνθνξία.
Ρν ζύλνιν ησλ θαζαξώλ εζόδσλ παξνπζίαζε κείσζε 4%, θζάλνληαο ηα €195,2 εθαη.
ζε ζύγθξηζε κε €203,0 εθαη. γηα ην πξώην ελληάκελν ηνπ 2009, ελώ παξάιιεια ην
ζύλνιν ησλ εμόδσλ παξνπζίαζε αύμεζε 3% θζάλνληαο ηα €132,9 εθαη. ζε ζύγθξηζε
κε €129,4 εθαη. γηα ην πξώην ελληάκελν ηνπ 2009. Υο απνηέιεζκα, ν δείθηεο εμόδσλ
πξνο έζνδα δηακνξθώζεθε ζην 68,1% θαη είλαη απμεκέλνο από ηα επίπεδα ηνπ 63,8%
ηεο αληίζηνηρεο πεξζηλήο πεξηόδνπ.
Νη θαζαξέο δεκίεο από δηάζεζε θαη επαλεθηίκεζε ζπλαιιάγκαηνο θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζύλνιν θαζαξώλ εζόδσλ
κεηώζεθαλ από θέξδε €7,3 εθαη. γηα ην πξώην ελληάκελν ηνπ 2009 ζε δεκίεο €7,2
εθαη. γηα ην 2010, θπξίσο ιόγσ ηεο πηώζεο ζηηο ηηκέο ησλ κεηνρώλ θαη ησλ δηεζλώλ
νκνιόγσλ.
Ζ ρξέσζε γηα πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε ηεο αμίαο ησλ ρνξεγήζεσλ ζηελ Θαηάζηαζε
Ινγαξηαζκνύ Απνηειεζκάησλ γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ζηηο 30 Πεπηεκβξίνπ 2010,
αλήιζε ζε €46,1 εθαη. θαη κεηώζεθε θαηά €5,5 εθαη. από ην αληίζηνηρν πνζό ηνπ
2009. Νη ζπζζσξεπκέλεο πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε ζηελ αμία ησλ ρνξεγήζεσλ ζηηο
30 Πεπηεκβξίνπ 2010 αλήιζαλ ζε €511,4 εθαη. (Πεπηέκβξηνο 2009: €463,5 εθαη.) θαη
απνηεινύλ ην 9,6% (Πεπηέκβξηνο 2009: 9,2%) ησλ ζπλνιηθώλ ρνξεγήζεσλ.
Νη ζπλνιηθέο κεηθηέο ρνξεγήζεηο ζε πειάηεο παξνπζίαζαλ αύμεζε 6% θαη έρνπλ
αλέιζεη ζε €5,3 δηζ. ζε ζύγθξηζε κε €5,1 δηζ. ηνλ Πεπηέκβξην 2009, ελώ νη
θαηαζέζεηο πειαηώλ παξνπζίαζαλ κείσζε 4%, θζάλνληαο ηα €6,4 δηζ. ζε ζύγθξηζε
κε €6,7 δηζ. ηνλ Πεπηέκβξην 2009.
Πηελ Διιάδα, παξά ηε ζπλερηδόκελε νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηηο αξλεηηθέο επηπηώζεηο
ζηα απνηειέζκαηα, ε δεκία πξηλ ηε θνξνινγία κεηώζεθε ζηα €26,1 εθαη. ζε ζύγθξηζε
κε δεκία €52,5 εθαη. γηα ηελ πξώηε ελληακελία ηνπ 2009. Ζ βειηίσζε ησλ
απνηειεζκάησλ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αύμεζε ηνπ επηηνθηαθνύ πεξηζσξίνπ θαη ζηε
κείσζε ηεο ρξέσζεο γηα πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε ηεο αμίαο ησλ ρνξεγήζεσλ. Ν
Όκηινο ζπλερίδεη ηελ αλαδηάξζξσζε θαη εμπγίαλζε ηνπ Γηθηύνπ Θαηαζηεκάησλ
εθαξκόδνληαο ην ιεηηνπξγηθό κνληέιν ηεο Θύπξνπ θαη εζηηάδνληαο ηελ πξνζνρή ηνπ
απνθιεηζηηθά ζηηο παξαδνζηαθέο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο.
Ν Όκηινο δηαηεξεί άλεηε ξεπζηόηεηα, επσθεινύκελνο ηεο πςειήο ζηαζεξήο
θαηαζεηηθήο ηνπ βάζεο. Ππγθεθξηκέλα, ηνλ Πεπηέκβξην 2010 ν δείθηεο κεηθηώλ
ρνξεγήζεσλ έλαληη ησλ θαηαζέζεσλ παξακέλεη ζην πνιύ ηθαλνπνηεηηθό επίπεδν ηνπ
83,0% (Γεθέκβξηνο 2009: 76,5%, Πεπηέκβξηνο 2009: 75,1%) ελώ ν δείθηεο θαζαξώλ
ρνξεγήζεσλ πξνο θαηαζέζεηο αλέξρεηαη ζην 75,1% (Γεθέκβξηνο 2009: 69,4%,
Πεπηέκβξηνο 2009: 68,2%).
Ρα θεθάιαηα πνπ αλαινγνύλ ζηνπο θαηόρνπο κεηνρώλ ηεο Ρξάπεδαο ζηηο 30
Πεπηεκβξίνπ 2010 αλήιζαλ ζε €522,8 εθαη. ζε ζύγθξηζε κε €519,9 εθαη. ην
Γεθέκβξην 2009. Ν δείθηεο απόδνζεο ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπ Νκίινπ κε βάζε ηα
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απνηειέζκαηα ηεο πξώηεο ελληακελίαο 2010 ζε εηεζηνπνηεκέλε βάζε δηακνξθώλεηαη
ζην 3,1% (Γεθέκβξηνο 2009: 5,7%, Πεπηέκβξηνο 2009:4,0%).
Πηηο 30 Πεπηεκβξίνπ 2010, ν Γείθηεο Θεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο ηνπ Νκίινπ, κε βάζε ηε
ζρεηηθή Νδεγία ηεο Θεληξηθήο Ρξάπεδαο ηεο Θύπξνπ γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ
θεθαιαηαθώλ απαηηήζεσλ θαη ησλ κεγάισλ ρξεκαηνδνηηθώλ αλνηγκάησλ (Βαζηιεία
ΗΗ), αλήιζε ζε 14% (Γεθέκβξηνο 2009: 14%, Πεπηέκβξηνο 2009:13%) ελώ ν Γείθηεο
Βαζηθώλ Θεθαιαίσλ αλήιζε ζε 10% (Γεθέκβξηνο 2009: 10%).
Πηηο 22 Νθησβξίνπ 2010 έιεμε κε επηηπρία ε πεξίνδνο εγγξαθήο ζηελ έθδνζε Κε
Πσξεπηηθώλ Κεηαηξέςηκσλ Αμηόγξαθσλ Θεθαιαίνπ αόξηζηεο δηάξθεηαο, θαη ε Ρξάπεδα
ζπγθέληξσζε εγγξαθέο από αηηεηέο ζπλνιηθνύ πνζνύ €141 εθαη. Ρα Αμηόγξαθα απηά
εθδόζεθαλ ζηηο 5 Λνεκβξίνπ 2010, θαη ε εκεξνκελία εηζαγσγήο ηνπο ζην
Σξεκαηηζηήξην Αμηώλ Θύπξνπ ζα αλαθνηλσζεί ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην. Ρν πξντόλ
ηεο έθδνζεο απηήο ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο θεθαιαηνπρηθήο βάζεο
ηεο Ρξάπεδαο θαη ηελ ελίζρπζε ησλ Ξξσηνβάζκησλ Θεθαιαίσλ ηεο. Ιακβάλνληαο
ππόςε ηελ αύμεζε απηή, ν ελδεηθηηθόο Γείθηεο Θεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο ηνπ Νκίινπ
θαη ν Γείθηεο Βαζηθώλ Θεθαιαίσλ αλέξρεηαη ζε 15% θαη 12% αληίζηνηρα.
Πηηο 23 Ηνπλίνπ 2010 ε Ρξάπεδα αλαθνίλσζε ηελ απόθαζε ηεο γηα έλαξμε πιήξσλ
ηξαπεδηθώλ εξγαζηώλ ζηε Οσζία ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2011 κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο ηεο
εηαηξείαο Limited Liability Company Commercial Bank “Hellenic Bank”.
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Ιογαριαζμός αποηελεζμάηων

Καθαπά έζοδα από ηόκοςρ
Σεπ-10
€'000

Σεπ-09
€'000

Μεταβολή

Έζνδα από ηόθνπο

254.832

287.242

(11%)

Έμνδα από ηόθνπο

(109.144)

(145.932)

(25%)

145.688

141.310

%

3%

Ζ αύμεζε ησλ θαζαξώλ εζόδσλ από ηόθνπο θαηά 3% νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αύμεζε
ηνπ επηηνθηαθνύ πεξηζσξίνπ. Ρν επηηνθηαθό πεξηζώξην ηνπ Νκίινπ γηα ηνλ Πεπηέκβξην
2010 αλήιζε ζε 2,45% (Γεθέκβξηνο 2009: 2,39%, Πεπηέκβξηνο 2009: 2,37%). Πηελ
Θύπξν ην επηηνθηαθό πεξηζώξην γηα ηνλ Πεπηέκβξην 2010 αλήιζε ζε 2,58% θαη ζηελ
Διιάδα ζε 1,61% .

Μη επιηοκιακά έζοδα
Σεπ-10
€'000

Σεπ-09
€'000

Μεταβολή

Καζαξά έζνδα δηθαησκάησλ θαη πξνκεζεηώλ

45.086

41.363

9%

Καζαξέο (δεκίεο )/ θέξδε από δηάζεζε θαη
επαλεθηίκεζε ζπλαιιάγκαηνο θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ

(7.193)

7.252

Άιια έζνδα

11.615

13.062

(11%)

49.508

61.677

(20%)

%

(199%)

Ρν ζύλνιν ησλ κε επηηνθηαθώλ εζόδσλ παξνπζίαζε κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 20%,
θζάλνληαο ηα €49,5 εθαη. ζε ζύγθξηζε κε €61,7 εθαη. θαηά ην πξώην ελληάκελν ηνπ
2009.
Νη θαζαξέο δεκίεο από δηάζεζε θαη επαλεθηίκεζε ζπλαιιάγκαηνο θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζύλνιν θαζαξώλ εζόδσλ
κεηώζεθαλ, από θέξδε €7,3 εθαη. γηα ην πξώην ελληάκελν ηνπ 2009 ζε δεκίεο €7,2
εθαη. γηα ην 2010, θπξίσο ιόγσ ηεο πηώζεο ζηηο ηηκέο ησλ κεηνρώλ θαη ησλ δηεζλώλ
νκνιόγσλ.
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Έξοδα

Έμνδα πξνζσπηθνύ
Απνζβέζεηο
Δηνηθεηηθά θαη άιια έμνδα
Σύλνιν εμόδσλ

Σεπ-10
€'000

Σεπ-09
€'000

95.934

91.704

5%

4.048

4.014

1%

32.948

33.724

132.930

129.442

Μεταβολή
%

(2%)
3%

Ρν ζύλνιν εμόδσλ ηνπ Νκίινπ απμήζεθε θαηά 3% ζπγθξηλόκελν κε ηελ αληίζηνηρε
ελληακελία ηνπ 2009.
Ρα έμνδα πξνζσπηθνύ, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ην θόζηνο σθειεκάησλ
αθππεξέηεζεο πξνζσπηθνύ, απνηεινύλ ην 72% ηνπ ζπλόινπ ησλ εμόδσλ ηνπ Νκίινπ
(Πεπηέκβξηνο 2009: 71%). Ρν κεγαιύηεξν κέξνο, €81,0 εθαη., (Πεπηέκβξηνο 2009:
€77,9 εθαη.) αθνξά ην πξνζσπηθό ηνπ Νκίινπ ζηελ Θύπξν, ην νπνίν αξηζκνύζε 1.573
άηνκα ηνλ Πεπηέκβξην 2010 ζε ζύγθξηζε κε 1.588 άηνκα ην Πεπηέκβξην 2009. Πηελ
Θύπξν, ηα έμνδα πξνζσπηθνύ απμήζεθαλ θαηά 4% ελώ ζηελ Διιάδα ε παξαρώξεζε
θηλήηξσλ πξνο εζεινύζηα απνρώξεζε πξνζσπηθνύ νδήγεζε ζηελ αύμεζε ησλ εμόδσλ
πξνζσπηθνύ επίζεο θαηά 4%. Ν ζπλνιηθόο αξηζκόο πξνζσπηθνύ πνπ εξγνδνηνύζε ν
Όκηινο ζηελ Διιάδα ηνλ Πεπηέκβξην 2010 ήηαλ 403 άηνκα ζε ζύγθξηζε κε 445 άηνκα
ην Πεπηέκβξην 2009.
Ν δείθηεο εμόδσλ πξνο έζνδα δηακνξθώζεθε ζην 68,1% θαη είλαη απμεκέλνο από ηα
επίπεδα ηνπ 63,8% γηα ην πξώην ελληάκελν ηνπ 2009. Απηό νθείιεηαη ζηελ αύμεζε
ηνπ ζπλόινπ ησλ εμόδσλ θαηά 3%, ζε ζρέζε κε 4% κείσζε ηνπ ζπλόινπ ησλ
θαζαξώλ εζόδσλ, όπσο επεμεγείηαη πην πάλσ.

Πποβλέτειρ για απομείυζη ηηρ αξίαρ ηυν σοπηγήζευν ζε πελάηερ

Πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε ηεο αμίαο ησλ ρνξεγήζεσλ ζηελ
Καηάζηαζε Λνγαξηαζκνύ Απνηειεζκάησλ

Σεπ-10
€'000

Σεπ-09 Μεταβολή
€'000
%

46.120

51.591

Ν Όκηινο επηθεληξώλεηαη ζηε δηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηεο
ραξηνθπιαθίνπ ρνξεγήζεσλ ιακβάλνληαο όια ηα απαξαίηεηα κέηξα.

(11%)

πνηόηεηαο

ηνπ

Ζ ρξέσζε γηα πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε ηεο αμίαο ησλ ρνξεγήζεσλ ζηελ Θαηάζηαζε
Ινγαξηαζκνύ Απνηειεζκάησλ γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ζηηο 30 Πεπηεκβξίνπ 2010,
αλήιζε ζε €46,1 εθαη. θαη κεηώζεθε θαηά €5,5 εθαη. από ην αληίζηνηρν πνζό ηνπ
2009. Ν δείθηεο εηήζηνπ θόζηνπο ησλ πξνβιέςεσλ έλαληη ησλ ρνξεγήζεσλ, κε βάζε
ηα απνηειέζκαηα ηεο ελληακελίαο ζε εηεζηνπνηεκέλε βάζε, δηακνξθώλεηαη ζε 1,2%
(Πεπηέκβξηνο 2009: 1,4%).
Πύκθσλα κε ηελ Νδεγία ηεο Θεληξηθήο Ρξάπεδαο ηεο Θύπξνπ ,νη ρνξεγήζεηο πειαηώλ
νη νπνίεο δελ είλαη πιήξσο θαιπκκέλεο κε εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο θαη
παξνπζηάδνπλ θαζπζηεξήζεηο πέξαλ ησλ ηξηώλ κελώλ ηαμηλνκνύληαη σο κε
εμππεξεηνύκελεο.
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Μη εξςπηπεηούμενερ σοπηγήζειρ και ζςζζυπεςμένερ πποβλέτειρ για απομείυζη

Σεπ-10
€'000

Μεταβολή
Σεπτ-10 Σεπ-09 Σεπτ-09

Μεταβολή
Σεπτ-10 Δεθ-09 Δεκ-09

€'000

%

€'000

%

Καζαξέο κε εμππεξεηνύκελεο
ρνξεγήζεηο

492,8

432,8

14%

416,3

18%

Σπζζσξεπκέλεο θεθαιαηνπρηθέο
πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε ζηελ
αμία ησλ ρνξεγήζεσλ

358,8

322,3

11%

326,7

10%

Νη θαζαξέο κε εμππεξεηνύκελεο ρνξεγήζεηο απμήζεθαλ ζε €492,8 εθαη. ζε ζύγθξηζε
κε €432,8 εθαη. ηνλ Πεπηέκβξην 2009, ελώ ν δείθηεο κε εμππεξεηνύκελσλ
ρνξεγήζεσλ ζην ζύλνιν ησλ ρνξεγήζεσλ έρεη αλέιζεη ζην 9,49% ζε ζύγθξηζε κε
8,81% ηνλ Πεπηέκβξην 2009.
Πηηο 30 Πεπηεκβξίνπ 2010 ην 72,8% ησλ θαζαξώλ κε εμππεξεηνύκελσλ ρνξεγήζεσλ
θαιύπηεηαη από πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε ηεο αμίαο ησλ ρνξεγήζεσλ (Πεπηέκβξηνο
2009: 74,5%), ελώ ην ππόινηπν πνζό θαιύπηεηαη από εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο.
Νη ζπζζσξεπκέλεο πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε ζηελ αμία ησλ ρνξεγήζεσλ, νη νπνίεο
πεξηιακβάλνπλ ηόθνπο πνπ αλαζηάιεθαλ θαη δελ αλαγλσξίζηεθαλ ζηελ θαηάζηαζε
ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ, ζηηο 30 Πεπηεκβξίνπ 2010 αλήιζαλ ζε €511,4 εθαη.
(Πεπηέκβξηνο 2009: €463,5 εθαη.) θαη απνηεινύλ ην 9,6% (Πεπηέκβξηνο 2009: 9,2%)
ησλ ζπλνιηθώλ ρνξεγήζεσλ.

14

Θαηάζηαζη Νικονομικής Θέζης
Βαζικά ζηοισεία Καηάζηαζηρ Οικονομικήρ Θέζηρ

Σύλνιν Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο

Μεηθηέο ρνξεγήζεηο

Μεταβολή
Σεπτ-10 Σεπτ-09

Δεθ-09

Μεταβολή
Σεπτ-10 Δεκ-09

Σεπ-10

Σεπ-09

€'εκαη.

€'εθαη.

%

€'εθαη.

%

7.990

8.423

(5%)

8.295

(4%)

5.346

5.051

6%

5.030

6%

Κύπρος

4.354

4.047

8%

4.089

6%

Ελλάδα

992

1.004

(1%)

941

5%

Καηαζέζεηο

6.439

6.723

(4%)

6.574

(2%)

Κύπρος

5.644

5.648

(0%)

5.508

2%

Ελλάδα

795

1.075

(26%)

1.066

(25%)

Ρν ζύλνιν ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο ηνπ Νκίινπ αλήιζε ζε €8,0 δηζ. ζε
ζύγθξηζε κε €8,4 δηζ. ηνλ Πεπηέκβξην 2009, ζεκεηώλνληαο κείσζε 5%.
Νη ζπλνιηθέο κεηθηέο ρνξεγήζεηο ζε πειάηεο παξνπζίαζαλ αύμεζε 6% θαη αλήιζαλ ζε
€5,3 δηζ. ζε ζύγθξηζε κε €5,1 δηζ. ηνλ Πεπηέκβξην 2009. Νη ρνξεγήζεηο πειαηώλ
ζηελ Θύπξν παξνπζίαζαλ αύμεζε 8% θαη αλήιζαλ ζε €4,4 δηζ. ζε ζύγθξηζε κε €4,0
δηζ. ηνλ Πεπηέκβξην 2009. Νη ρνξεγήζεηο πειαηώλ ζηελ Διιάδα παξνπζίαζαλ κείσζε
1% θαη αλήιζαλ ζε €992 εθαη. ζε ζύγθξηζε κε €1.004 εθαη. ηνλ Πεπηέκβξην 2009.
Πηηο 30 Πεπηεκβξίνπ 2010 θαη 30 Πεπηεκβξίνπ 2009, ε ζύλζεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ
ρνξεγήζεσλ ηνπ Νκίινπ αλά θαηεγνξία ρνξεγήζεσλ ήηαλ ε αθόινπζε:

Νη θαηαζέζεηο πειαηώλ παξνπζίαζαλ κείσζε 4%, θζάλνληαο ηα €6,4 δηζ. ζε ζύγθξηζε
κε €6,7 δηζ. ηνλ Πεπηέκβξην 2009.
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Πηηο 30 Πεπηεκβξίνπ 2010 θαη 30 Πεπηεκβξίνπ 2009, ε ζύλζεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ
θαηαζέζεσλ ηνπ Νκίινπ αλά θαηεγνξία θαηαζέζεσλ ήηαλ ε αθόινπζε:

Ρν ζύλνιν ησλ θαηαζέζεσλ ζηελ Θύπξν ύςνπο €5,6 δηζ. ρσξίδεηαη ζε €3,6 δηζ.
(Πεπηέκβξηνο 2009: €3,6 δηζ.) θαηαζέζεηο ζε Δπξώ θαη €2,0 δηζ. (Πεπηέκβξηνο 2009:
€2,0 δηζ.) θαηαζέζεηο ζε μέλα λνκίζκαηα θαη παξακέλνπλ ζηα ίδηα επίπεδα κε ηελ
αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2009.
Νη θαηαζέζεηο πειαηώλ ζηελ Διιάδα αλήιζαλ ζε €795 εθαη. ζε ζύγθξηζε κε €1.075
εθαη. ηνλ Πεπηέκβξην 2009, παξνπζηάδνληαο κείσζε 26%. Νη θαηαζέζεηο ζηελ Διιάδα
απνηεινύληαη θπξίσο από θαηαζέζεηο ζε Δπξώ.
Πην Ξαξάξηεκα 1 παξνπζηάδεηαη αλάιπζε ησλ θαηαζέζεσλ ζηελ Θύπξν αλά ρώξα
πξνέιεπζεο θαηαζεηώλ θαη αλά λόκηζκα.
Ν Όκηινο δηαηεξεί άλεηε ξεπζηόηεηα, επσθεινύκελνο ηεο πςειήο ζηαζεξήο
θαηαζεηηθήο ηνπ βάζεο. Ππγθεθξηκέλα, ηνλ Πεπηέκβξην 2010 ν δείθηεο κεηθηώλ
ρνξεγήζεσλ έλαληη ησλ θαηαζέζεσλ παξακέλεη ζην πνιύ ηθαλνπνηεηηθό επίπεδν ηνπ
83,0% (Γεθέκβξηνο 2009: 76,5%, Πεπηέκβξηνο 2009: 75,1%) ελώ ν δείθηεο θαζαξώλ
ρνξεγήζεσλ πξνο θαηαζέζεηο αλέξρεηαη ζην 75,1% (Γεθέκβξηνο 2009: 69,4%,
Πεπηέκβξηνο 2009: 68,2%).
Ρν ζύλνιν ησλ επελδύζεσλ ηνπ Νκίινπ απνηειείηαη θπξίσο από θπβεξλεηηθά θαη
ηξαπεδηθά ρξεόγξαθα πςειήο πηζηνιεπηηθήο δηαβάζκηζεο εηζεγκέλα ζε δηεζλή
ρξεκαηηζηήξηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ρξενγξάθσλ ηεο Θππξηαθήο Γεκνθξαηίαο.

16

Πηηο 30 Πεπηεκβξίνπ 2010, νη επελδύζεηο ζε ρξεόγξαθα αλαιύνληαη σο αθνινύζσο κε
βάζε ην δείθηε εμσηεξηθήο πηζηνιεπηηθήο δηαβάζκηζεο:

Ρα θεθάιαηα πνπ αλαινγνύλ ζηνπο θαηόρνπο κεηνρώλ ηεο Ρξάπεδαο ζηηο 30
Πεπηεκβξίνπ 2010 αλήιζαλ ζε €522,8 εθαη. ζε ζύγθξηζε κε €519,9 εθαη. ην
Γεθέκβξην 2009. Ν δείθηεο απόδνζεο ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπ Νκίινπ κε βάζε ηα
απνηειέζκαηα ηεο πξώηεο ελληακελίαο 2010 ζε εηεζηνπνηεκέλε βάζε δηακνξθώλεηαη
ζην 3,1% (Γεθέκβξηνο 2009: 5,7%, Πεπηέκβξηνο 2009:4,0%).
Πηηο 30 Πεπηεκβξίνπ 2010, ν Γείθηεο Θεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο ηνπ Νκίινπ, κε βάζε ηε
ζρεηηθή Νδεγία ηεο Θεληξηθήο Ρξάπεδαο ηεο Θύπξνπ γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ
θεθαιαηαθώλ απαηηήζεσλ θαη ησλ κεγάισλ ρξεκαηνδνηηθώλ αλνηγκάησλ (Βαζηιεία
ΗΗ), αλήιζε ζε 14% (Γεθέκβξηνο 2009: 14%, Πεπηέκβξηνο 2009:13%) ελώ ν Γείθηεο
Βαζηθώλ Θεθαιαίσλ αλήιζε ζε 10% (Γεθέκβξηνο 2009: 10%).
Πηηο 22 Νθησβξίνπ 2010 έιεμε κε επηηπρία ε πεξίνδνο εγγξαθήο ζηελ έθδνζε Κε
Πσξεπηηθώλ Κεηαηξέςηκσλ Αμηόγξαθσλ Θεθαιαίνπ αόξηζηεο δηάξθεηαο, θαη ε Ρξάπεδα
ζπγθέληξσζε εγγξαθέο από αηηεηέο ζπλνιηθνύ πνζνύ €141 εθαη. Ρα Αμηόγξαθα απηά
εθδόζεθαλ ζηηο 5 Λνεκβξίνπ 2010,θαη ε εκεξνκελία εηζαγσγήο ηνπο ζην
Σξεκαηηζηήξην Αμηώλ Θύπξνπ ζα αλαθνηλσζεί ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην. Ρν πξντόλ
ηεο έθδνζεο απηήο ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο θεθαιαηνπρηθήο βάζεο
ηεο Ρξάπεδαο θαη ηελ ελίζρπζε ησλ Ξξσηνβάζκησλ Θεθαιαίσλ ηεο. Ιακβάλνληαο
ππόςε ηελ αύμεζε απηή, ν ελδεηθηηθόο Γείθηεο Θεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο ηνπ Νκίινπ
θαη ν Γείθηεο Βαζηθώλ Θεθαιαίσλ αλέξρεηαη ζε 15% θαη 12% αληίζηνηρα.
Ρα Κε Πσξεπηηθά Κεηαηξέςηκα Αμηόγξαθα Θεθαιαίνπ εθδόζεθαλ ζην άξηην ζε αμίεο
ηνπ €1 θαη πνιιαπιάζηα απηνύ θαη θέξνπλ ζηαζεξό εηήζην επηηόθην 6,25% γηα όιε ηε
δηάξθεηα ηεο έθδνζεο. Ν ηόθνο ζα είλαη πιεξσηένο ζε ηξηκεληαία βάζε ζην ηέινο θάζε
πεξηόδνπ πιεξσκήο ηόθνπ.
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3.

ΞΑΟΑΞΝΚΞΔΠ

Νη κε ειεγκέλεο ζπλπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ γηα ηελ
ελληακελία πνπ έιεμε ζηηο 30 Πεπηεκβξίνπ 2010 ελζσκαηώλνληαη ζην παξόλ
Ππκπιήξσκαηηθό Δλεκεξσηηθό Γειηίν κέζσ παξαπνκπήο (incorporated by reference)
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Θαλνληζκνύ 809/2004 ηεο Δπηηξνπήο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Νη επελδπηέο δύλαηαη λα πξνκεζεπηνύλ δσξεάλ αληίγξαθν ησλ κε ειεγκέλσλ ζπλνπηηθώλ
ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ γηα ηελ ελληακελία πνπ έιεμε ζηηο 30
Πεπηεκβξίνπ 2010 θαηά ηηο ζπλήζεηο εξγάζηκεο εκέξεο κεηαμύ ησλ σξώλ 9.00 π.κ. 12.00 ην κεζεκέξη από ην εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο Ρξάπεδαο, ζηε Γσλία Ιεσθ. Ιεκεζνύ
& Αζαιάζζαο, Ρ.Θ. 24747, 1394 Ιεπθσζία θαζώο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Νκίινπ
www.hellenicbank.com.

ΒΔΒΑΗΥΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ
Ρν παξόλ Ππκπιεξσκαηηθό Δλεκεξσηηθό Γειηίν ηεο Διιεληθήο Ρξάπεδαο Γεκόζηαο
Δηαηξείαο Ιηδ ππνγξάθηεθε από ηνπο αθόινπζνπο Γηνηθεηηθνύο Πύκβνπινπο ηεο Ρξάπεδαο,
νη νπνίνη δειώλνπλ όηη αθνύ έιαβαλ θάζε εύινγν κέηξν γηα ην ζθνπό απηό, νη
πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην Ππκπιεξσκαηηθό Δλεκεξσηηθό Γειηίν είλαη, εμ’ όζσλ
γλσξίδνπλ, ζύκθσλεο κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα θαη δελ ππάξρνπλ παξαιείςεηο πνπ ζα
κπνξνύζαλ λα αιινηώζνπλ ην πεξηερόκελν ηνπ:
Αλδξέαο Ξ. Ξαλαγηώηνπ, Ξξόεδξνο

…………………………………

Αλδξέαο Κ. Κνπζηνύηηαο, Αληηπξόεδξνο

…………………………………

Ηάθσβνο Γ. Ηαθώβνπ, Κέινο

…………………………………

Αληώλεο Η. Ξηεξίδε, Κέινο

…………………………………

Πσηήξεο Ε. Θαιιήο, Κέινο

…………………………………

Σαξάιακπνο Ξ. Ξαλαγηώηνπ, Κέινο

…………………………………

Ησάλλεο Σ. Σαξηιάνπ, Κέινο

…………………………………

Γεώξγηνο Θ. Ξαύινπ, Κέινο

…………………………………

Θπξηάθνο Δ. Γεσξγίνπ, Κέινο

…………………………………

Κάθεο Θεξαπλόο, Κέινο

…………………………………

Θπξηάθνο Η. Γξνπζηώηεο, Κέινο

…………………………………

Γιαύθνο Καύξνο, Κέινο

…………………………………

Πηαύξνο Θξεκκόο, Κέινο

…………………………………
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ΒΔΒΑΗΥΠΖ ΑΛΑΓΝΣΝ ΞΔΘΛΝ ΠΛΡΑΜΖΠ
Ρν παξόλ Ππκπιεξσκαηηθό Δλεκεξσηηθό Γειηίν ηεο Διιεληθήο Ρξάπεδαο Γεκόζηαο
Δηαηξείαο Ιηδ εκεξνκελίαο 8 Γεθεκβξίνπ 2010 ππνγξάθηεθε από ηνλ Αλάδνρν πεύζπλν
Πύληαμεο ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ, Διιεληθή Ρξάπεδα (Δπελδύζεηο) Ιηδ, ν νπνίνο
δειώλεη όηη αθνύ έιαβε θάζε εύινγν κέηξν γηα ην ζθνπό απηό, νη πιεξνθνξίεο πνπ
πεξηέρνληαη ζην Ππκπιεξσκαηηθό Δλεκεξσηηθό Γειηίν είλαη, εμ’ όζσλ γλσξίδεη, ζύκθσλεο
κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα θαη δελ ππάξρνπλ παξαιείςεηο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα αιινηώζνπλ
ην πεξηερόκελν ηνπ.

Διιεληθή Ρξάπεδα (Δπελδύζεηο) Ιηδ
Αλάδνρνο πεύζπλνο Πύληαμεο
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