USB BANK PLC και BLC BANK SAL-ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Με την ευκαιρία της νέας συνεργασίας μεταξύ της USB BANK PLC και της BLC BANK SAL,
ο κ. Maurice Sehnaoui, Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της BLC Bank SAL, και η USB
Bank PLC, διοργάνωσαν δεξίωση την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2011, στο ξενοδοχείο Hilton στη
Λευκωσία.

Στη δεξίωση απηύθυναν χαιρετισμό, εκ μέρους του Υπουργού Οικονομικών, ο Γενικός
Διευθυντής του Υπουργείου κ. Χρήστος Πατσαλίδης, ο Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της
BLC Bank SAL και από τις 21 Μαρτίου και Πρόεδρος της USB Bank PLC κ. Maurice
Sehnaoui, και ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της USB Bank PLC κ. Αντρέας
Θεοδωρίδης.

Σκοπός της δεξίωσης ήταν να σηματοδοτήσει την έναρξη της νέας εποχής που ξεκινά
για την USB BANK PLC με τη νέα δυναμική συνεργασία της με την BLC Bank SAL.
Η USB BANK PLC είναι ένας Οργανισμός με πλούσιο παρελθόν και φιλόδοξο μέλλον, με
μακρά ιστορία μέσα στο χρόνο, που απέδειξε την ικανότητά του να ελίσσεται στις προκλήσεις
και να τις κατακτά.
Στις 17 Φεβρουαρίου του 2011 και μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας της
δημόσιας πρότασης για την απόκτηση ποσοστού μέχρι και 100% του εκδομένου μετοχικού
κεφαλαίου, η BLC Bank SAL απέκτησε συνολική συμμετοχή της τάξεως του 93,85% στο
μετοχικό κεφάλαιο της USB BANK PLC.
Η BLC Bank s.a.l. ιδρύθηκε το Μάιο του 1950 στη Βηρυτό και είναι ένα από τα πρωτοπόρα
τραπεζικά ιδρύματα στο Λίβανο. Λειτουργεί σήμερα δίκτυο 35 καταστημάτων στο Λίβανο, με
θυγατρικές εταιρείες την BLC Finance που εξειδικεύεται στο financial and private banking και
τη BLC Services, που ειδικεύεται στα ασφαλιστικά προϊόντα. Τον Αύγουστο του 2007 έγινε
μέλος της Fransabank Group SAL, του τέταρτου μεγαλύτερου τραπεζικού ομίλου στο Λίβανο.
Τον Απρίλιο του 2008 ο κ. Maurice Sehnaoui διορίστηκε Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου και Γενικός Διευθυντής αφού πρώτα έγινε ένας από τους κύριους μετόχους.
Ακολουθώντας τη στρατηγική επέκτασής της, η Τράπεζα το Σεπτέμβριο του 2009 εξαγόρασε
το 100% των μετοχών της Lati Bank Lebanon. Από το 2007 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2010
ακολούθησε ισχυρή οικονομική ανάπτυξη της BLC Bank SAL.
Οι βασικές προτεραιότητες των νέων μετόχων είναι οι προτεραιότητες κάθε μέλους του
προσωπικού της USB BANK PLC:
¾ Αύξηση της κεφαλαιακής βάσης της Τράπεζας,
ενδυναμώνοντας το δείκτη
κεφαλαιακής επάρκειας και διατηρώντας ισχυρό το δείκτη ρευστότητας.
¾ Αύξηση της παραγωγικότητας και ανάπτυξη των εργασιών της για την εξυπηρέτηση
πελατών με τοπικές και διεθνείς δραστηριότητες.
¾ Καθορισμός σημαντικών στρατηγικών στόχων για τη μελλοντική ανάπτυξη και
κερδοφορία της Τράπεζας.
¾ Ως μέλος του ομίλου της BLC BANK, η Τράπεζα θα επωφεληθεί από την εμπειρία και
την τεχνογνωσία του και θα αναπτύξει τις διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές της με
πελάτες της BLC Bank.

Η νέα μετοχική δομή δίδει νέα δυναμική στην Τράπεζα.
Μια νέα δυναμική συνεργασία με γερές βάσεις, που ωθεί την USB BANK PLC προς τα
εμπρός για να σας εξυπηρετήσει καλύτερα.

