USB BANK PLC
Μη Ελεγμένη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης για την περίοδο
1 Ιουλίου 2010 μέχρι 21 Οκτωβρίου 2010
Η Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης της USB Bank Plc (η “Τράπεζα”) για την περίοδο από 1
Ιουλίου 2010 μέχρι 21 Οκτωβρίου 2010, έχει ετοιμαστεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 11
του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη
Αγορά) Νόμο του 2007 (Ν.190(Ι)/2007).
1. Περιγραφή ουσιωδών γεγονότων και συναλλαγών
Κατά την περίοδο αυτή δεν υπήρξαν οποιεσδήποτε ουσιώδης συναλλαγές πέραν των συνήθων
εργασιών της Τράπεζας και οι οποίες να επηρέασαν σημαντικά τις οικονομικές καταστάσεις της
Τράπεζας ούτε και προέκυψαν άλλα κέρδη ή ζημιές από μη επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες ή
δραστηριότητες εκτός των συνήθων δραστηριοτήτων της.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2009 η οποία εγκρίθηκε
από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση ημερομηνίας 7 Δεκεμβρίου 2009, η Τράπεζα προέβηκε σε
έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης (ΔΠ) ύψους 45.384.453 τα οποία προσφέρθηκαν στους
δικαιούχους μετόχους σε αναλογία ένα ΔΠ για κάθε μία μετοχή που κατείχαν στις 18 Μαρτίου
2010. Στις 8 Ιουλίου 2010, η Τράπεζα εξέδωσε 121.175 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας €0,57 ανά
μετοχή προς €0,68 η κάθε μία πληρωτέες σε μία δόση από την άσκηση 242.347 ΔΠ. Ως
αποτέλεσμα στις 30 Σεπτεμβρίου 2010 το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε
€25.938.208 διαιρούμενο σε 45.505.628 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,57 η κάθε μία.
Στις 7 Σεπτεμβρίου 2010 η BLC BANK SAL προέβη σε αγορά του 9.90% του μετοχικού κεφαλαίου
της Τράπεζας και έχει υπογράψει Συμφωνία με υφιστάμενους μετόχους της Τράπεζας η οποία
προνοεί για αγορά επιπρόσθετου ποσοστού 62.94% και όχι λιγότερο του 43.16% του μετοχικού
κεφαλαίου της USB BANK PLC στη τιμή των €0,80 ανά μετοχή. Η Συμφωνία αυτή υπόκειται στην
έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και άλλων Αρμόδιων Αρχών, καθώς και στην
υποβολή Δημόσιας Πρότασης εκ μέρους της BLC BANK SAL.
2. Οικονομική Κατάσταση για το τρίμηνο από 1 Ιουλίου 2010 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2010
Η Τράπεζα δίδει έμφαση στη διατήρηση ικανοποιητικής ρευστότητας με τον δείκτη μεικτών
χορηγήσεων έναντι καταθέσεων να ανέρχεται στο 78% έναντι 71% την περσινή περίοδο.
Ο κύκλος εργασιών για τη τριμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2010 παρουσιάζεται αυξημένος
κατά 6% σε σχέση με την αντίστοιχη τριμηνία του 2009 λόγω της αύξησης στα έσοδα από τόκους.
Συγκεκριμένα τα έσοδα από τόκους για την υπό ανασκόπηση τριμηνία ανήλθαν σε €7,6 εκατ. σε
σχέση με €7,1 εκατ. το τρίμηνο του 2009.
Η Τράπεζα σε μια προσπάθεια αύξησης του καθαρού περιθωρίου επιτοκίου κατάφερε να μειώσει
τα έξοδα από τόκους σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο με αποτέλεσμα να ανέλθουν σε
€4,5 εκατ. για τη τριμηνία του 2010 σε σχέση με €4,7 εκατ. τη τριμηνία του 2009.

Τα άλλα έσοδα παρουσιάζουν μικρή μείωση της τάξεως του 4% σε σχέση με την περσινή περίοδο
ενώ το σύνολο των λειτουργικών εξόδων παρουσιάζεται αυξημένο κατά 7% κυρίως λόγω του
κόστους προσωπικού που αποτελεί το 65% του συνόλου και είναι αυξημένο κατά 5%.
Οι καθαρές προβλέψεις για απομείωση δανείων και χορηγήσεων ανήλθαν σε €406 χιλ. σε σχέση
με €654 χιλ. τη περσινή περίοδο παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική επιβράδυνση.
Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω η Τράπεζα για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2010
πραγματοποίησε ζημιές της τάξεως των €129 χιλ. σε σχέση με ζημιές €819 χιλ. την αντίστοιχη
περσινή περίοδο.
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