ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
«Ανοίγει ο δρόµος για σταθεροποίηση του χρηµατοπιστωτικού τοµέα»
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ανακοινώνουν ότι η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας Κύπρου έχει
ολοκληρωθεί. Η σηµερινή εξέλιξη θέτει τέρµα σε µια παρατεταµένη περίοδο
αβεβαιότητας. Το τελικό ποσοστό µετατροπής των ανασφάλιστων καταθέσεων σε
µετοχικό κεφάλαιο είναι 47.5% και τα ίδια βασικά κεφάλαια της Τράπεζας Κύπρου
υπολογίζεται ότι θα κυµανθούν σε ποσοστό 12% περίπου.
Η ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Κύπρου, διασφαλίζει υψηλή κεφαλαιουχική
βάση που ξεπερνά το ελάχιστο απαιτούµενο ποσοστό. Στη βάση των τελευταίων
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υπολογίζεται ότι θα κυµανθούν σε ποσοστό 12% περίπου (Common Equity Tier
1).
Η ΚΤΚ, υπό την ιδιότητά της ως Αρχή Εξυγίανσης, θα ενηµερώσει την Τράπεζα
Κύπρου ότι από σήµερα εξέρχεται από το καθεστώς εξυγίανσης και ότι όλα τα
καθήκοντα των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα ασκούνται από το
µεταβατικό ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας Κύπρου µέχρις ότου συγκληθεί
Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Ποσοστό 12% των καταθέσεων τα οποία ήταν προηγουµένως δεσµευµένα (5%
του συνόλου) θα αποδεσµευτούν.
Το υπόλοιπο ποσό των καταθέσεων θα µοιραστεί ισόποσα σε τρεις ξεχωριστές
καταθέσεις προθεσµίας των έξι, εννέα και δώδεκα µηνών αντιστοίχως µε δικαίωµα
ανανέωσης τους από την Τράπεζα Κύπρου για µια επιπρόσθετη περίοδο ίδιας
χρονικής διάρκειας. Για τις καταθέσεις αυτές θα καταβάλλεται επιτόκιο ψηλότερο
από αυτό που θα ισχύει για αντίστοιχες καταθέσεις στην Τράπεζα Κύπρου.
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Η µετοχική σύνθεση της Τράπεζας Κύπρου θα τροποποιηθεί έτσι ώστε όλοι οι
µέτοχοι να κατέχουν κοινές µετοχές. Η νέα δοµή θα πρέπει να είναι συµβατή µε
τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις.
Οι ανασφάλιστοι καταθέτες της τέως Λαϊκής Τράπεζας θα αποζηµιωθούν µέσω της
διαδικασίας εκκαθάρισης µε µετοχές που αντιπροσωπεύουν το 18% περίπου του
µετοχικού κεφαλαίου της νέας Τράπεζας Κύπρου.
Η ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Κύπρου και η έξοδος της από το καθεστώς
εξυγίανσης αποτελούν σηµαντικά ορόσηµα για την ενίσχυση της οικονοµικής
κατάστασης
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χρηµατοπιστωτικού τοµέα.
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