ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ

Αγαπητοί Μέτοχοι,

Το έτος 2011 ήταν αναµφίβολα µια δύσκολη χρονιά για την κυπριακή οικονοµία λόγω της
συνεχιζόµενης οικονοµικής αναταραχής στην ευρωζώνη και την έκθεση των κυπριακών
τραπεζών στην ελληνική κρίση χρέους. Αυτή η έκθεση επηρέασε το κυπριακό τραπεζικό
σύστηµα µετά και την οριστικοποίηση των όρων του εθελοντικού σχεδίου συµµετοχής
ιδιωτικού τοµέα (“Σχεδίου”) στις 21 Φεβρουαρίου 2012 και την αποµείωση των οµολόγων
ελληνικού δηµοσίου.
Η USB Bank µε βάση τους όρους του σχεδίου προχώρησε σε αποµείωση της τάξεως των
€9,5 εκατ. που αντιπροσωπεύει το 71.5% της ονοµαστικής τους αξίας. Το κέρδος πριν την
αποµείωση των οµολόγων ελληνικού δηµοσίου ανήλθε σε €1,4 εκατ. για το έτος 2011 σε
σχέση µε ζηµιές της τάξεως των €6,5 εκατ. για το έτος 2010 ενώ µετά την πιο πάνω
αποµείωση η ζηµιά για το έτος 2011 ανήλθε σε €9 εκατ.
Έχοντας πρωταρχικό στόχο τη διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης και υγιούς
ρευστότητας για να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη, ο βασικός µέτοχος, BLC Bank SAL,
αποφάσισε να καλύψει τις ζηµιές του 2011 λόγω της αποµείωσης των ελληνικών οµολόγων
και να αυξήσει το µετοχικό κεφάλαιο κατά €17 εκατ. µέσω της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
που πραγµατοποιήθηκε στις 25 Μαΐου 2012.
Παρά τις προκλήσεις που υπήρξαν, το έτος 2011 ήταν σηµείο καµπής για τις δραστηριότητες
και την ιστορία της USB Bank. Μετά την επιτυχή εξαγορά από τη BLC Bank-Fransabank
Group τον Φεβρουάριο του 2011 και τη συνεχή υποστήριξη της, η USB Bank κατάφερε να
διευρύνει σηµαντικά το κύκλο εργασιών της κατά 17% σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος
και να αυξήσει κατά 10 φορές τα λειτουργικά κέρδη πριν τις προβλέψεις που ανήλθαν σε €4,3
εκατ. σε σχέση µε λειτουργικά κέρδη της τάξεως των €392 χιλ. για το έτος 2010. Επίσης, οι
καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά 11% φθάνοντας τα €522 εκατ. το 2011 και το δανειακό
χαρτοφυλάκιο αυξήθηκε κατά 17% φθάνοντας τα €449 εκατ. το τέλος του 2011.
Τα υψηλά επίπεδα ρευστότητας, η χαµηλή και ελεγχόµενη έκθεση σε ελληνικό χρέος και η µη
παρουσία σε χώρες υψηλού οικονοµικού κινδύνου αποτέλεσαν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα
για τη USB Bank δίδοντας της την δυνατότητα να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη των εργασιών
της και την ενίσχυση της παρουσίας της στην εγχώρια και διεθνή αγορά, αξιοποιώντας όλες
τις ευκαιρίες που προκύπτουν από το ευρύ δίκτυο του Οµίλου ενώ παράλληλα αναπτύσσει
την τεχνογνωσία και εµπειρογνωµοσύνη.
Μέσα σε αυτή την οικονοµική αναταραχή η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών µας
γίνεται όλο και πιο προκλητική. Στη USB Bank προσαρµοζόµαστε στις νέες καταστάσεις
εστιάζοντας στην τεχνολογία, την καινοτοµία και στο ανθρώπινο δυναµικό για την κάλυψη των
αναγκών των πελατών µας. Προσηλωµένοι στις αρχές µας, µε απόλυτη διαφάνεια,
αξιοπιστία, ακεραιότητα και επαγγελµατισµό έχουµε ως στόχο να παρέχουµε ποιοτικές
υπηρεσίες στους µετόχους και πελάτες µας.

Maurice Sehnaoui
Πρόεδρος

