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Παρόν ο Συνεργατισμός στο 1ο Invest in Cyprus Forum στη Νέα Υόρκη


Ο Γενικός Διευθυντής Νικόλας Χατζηγιάννης θα αναλύσει τις
επιχειρηματικές ευκαιρίες για επενδύσεις στον τομέα των
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

Τις προοπτικές επενδύσεων στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα θα
αναλύσει ο Γενικός Διευθυντής της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας (ΣΚΤ)
Νικόλας Χατζηγιάννης στη Νέα Υόρκη.
H ΣΚΤ συμμετέχει στο διεθνές συνέδριο για την Κύπρο «Invest in Cyprus
Forum» που πραγματοποιείται την Τετάρτη 22 Μαρτίου στο Metropolitan Club
της Νέας Υόρκης.
Ο Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας θα προβεί σε μια εκτενή παρουσίαση της
ιστορίας του Συνεργατισμού στην Κύπρο και θα αναλύσει τις προοπτικές που
υπάρχουν σήμερα για τον τομέα.
Ταυτόχρονα, στην παρέμβαση του ο κ. Χατζηγιάννης θα αναφερθεί στην
εφαρμογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης που εφαρμόζει ο Συνεργατισμός και
την συγχώνευση των καταστημάτων του.
Θα κάνει επίσης αναφορά στην εισαγωγή των τίτλων της ΣΚΤ στο ΧΑΚ το
2017.
Το συνέδριο «Invest in Cyprus Forum» πραγματοποιείται με σκοπό την
προβολή και ανάδειξη της σημασίας της Κύπρου ως επιχειρηματικού και
επενδυτικού προορισμού. Διοργανώνεται σε συνεργασία και με την
υποστήριξη της Κυπριακής Ένωσης Εφοπλιστών, του Κυπριακού
Οργανισμού Προσέλκυσης Επενδύσεων και του Εμπορικού Επιμελητηρίου
Κύπρου – ΗΠΑ.
Στο συνέδριο θα παραστούν και θα μιλήσουν ο Πρόεδρος της Κυπριακής
Δημοκρατίας
Νίκος Αναστασιάδης, ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης
Γεωργιάδης, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Γιώργος Λακκοτρύπης και ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων Μάριος
Δημητριάδης.
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Το «Invest in Cyprus Forum» είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς αποσκοπεί στη
σωστή ενημέρωση μεγάλων αμερικανικών εταιριών και ενδιαφερόμενων
επενδυτών για τις ευκαιρίες που προσφέρει σήμερα η Κύπρος, όχι μόνο για
επενδύσεις, άλλα και για την ανάπτυξη επιχειρηματικών εμπορικών
συνεργασιών. Θα παρουσιαστούν θέματα που προβάλλουν το ρόλο της
Κύπρου ως λειτουργικού ναυτιλιακού κόμβου, logistics, και ενέργειας και θα
τονιστούν οι επιχειρηματικές ευκαιρίες για επενδύσεις σε αυτούς τους τομείς,
καθώς και στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της
πληροφορικής, ναυτιλίας και μεταφορών και του τουρισμού.

Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ιδρύθηκε το 1937 και παρέχει ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών και
ασφαλιστικών υπηρεσιών. Εποπτεύεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Κεντρική Τράπεζα
της Κύπρου. Η Κυπριακή Δημοκρατία κατέχει το 77,34% των μετοχών της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας,
το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης το 21,88% και η Συνεργατική Κεντρική Εταιρεία Συμμετοχών το 0,78%.
Συνεργάζεται με τα συνεργατικά κινήματα πολλών χωρών και εκπροσωπείται στους σημαντικότερους
διεθνείς συνεργατικούς θεσμούς. Διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων και ΑΤΜ στην Κύπρο και είναι
η πρώτη τράπεζα σε καταθέσεις κατοίκων εσωτερικού. Εργοδοτεί συνολικά 2.700 άτομα. Σύμφωνα με τα
τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (Σεπτέμβριος 2016), ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας βρίσκεται στο 16,50%, τα
ίδια κεφάλαια στο €1,33 δις και το σύνολο ενεργητικού στα €14,13 δις.
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