Ως µέλος ενός µεγαλύτερου Τραπεζικού Οργανισµού, της BLC BankFRANSABANK Group, η USB Bank συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία.

H USB Bank ως µέλος της BLC Bank-Fransabank Group από το Φεβρουάριο του 2011,
ανταποκρίνεται µε νέα δυναµική στο νέο Παγκόσµιο και Ευρωπαϊκό οικονοµικό
περιβάλλον που δηµιουργείται.
Η ΒLC Bank, δραστηριοποιείται στο Λίβανο από το 1950 και είναι µέλος του 4ου σε
µέγεθος χρηµατοοικονοµικού Οµίλου FRANSABANK του Λιβάνου, µε παρουσία σε οκτώ
χώρες.

Τα τελευταία χρόνια έχει επιδείξει µια πορεία συνεχούς και σηµαντικής

ανάπτυξης, µε καθαρό όραµα και στρατηγικό προσανατολισµό. Κύριος στρατηγικός της
στόχος είναι η γεωγραφική διασπορά και η ενίσχυση της θέσης της στην Ανατολική
Μεσόγειο.
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αποτελέσµατα που ξεπερνούν τον µέσο όρο των δεικτών ανάπτυξης του πιο µεγάλου
Λιβανέζικου Τραπεζικού Οµίλου. Στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 το σύνολο ενεργητικού στον
ενοποιηµένο ισολογισµό της BLC Bank ανήλθε σε US$3,8 δις, το σύνολο των
καταθέσεων σε US$3,2 δις, το σύνολο των χορηγήσεων ανήλθε σε US$1,1 δις ενώ το
ενοποιηµένο καθαρό εισόδηµα ανήλθε σε US$45,3 εκατ.

Η συνεργασία, που εντάσσεται στην βάση και τους στρατηγικούς σχεδιασµούς για
περαιτέρω επέκταση της Τράπεζας, προσδοκεί να δηµιουργήσει αλυσιδωτές θετικές
επιδράσεις στην οικονοµία της Κύπρου, µέσω δηµιουργίας θέσεων εργασίας και
προστιθέµενης αξίας σε διάφορους τοµείς. Στόχος της Τράπεζας είναι να υποστηρίξει
έµπρακτα τους πελάτες της µε ακεραιότητα και επαγγελµατισµό, προσφέροντας τους
ευέλικτες λύσεις, προσαρµοσµένες στις ανάγκες τους.
Αξιοποιώντας τα νέα δεδοµένα της συνεργασίας και ιδιαίτερα την ψηλού επιπέδου
τεχνογνωσία, το διεθνές δίκτυο πελατών και την υποστήριξη της BLC BANK και
FRANSABANK, η USB Bank προσβλέπει σε µία νέα, ανοδική πορεία, διευρύνοντας τις
υπηρεσίες της προς τους πελάτες της και αυξάνοντας τον κύκλο εργασιών της.
Επενδύοντας στην τεχνογνωσία και στο ανθρώπινο δυναµικό της, στοχεύει στην αύξηση
της αποτελεσµατικότητας και παραγωγικότητας προς όφελος του πελάτη.

Χωρίς παρουσία σε χώρες υψηλού κινδύνου, µε ελάχιστη έκθεση στο ελληνικό χρέος,
µε διατήρηση της ρευστότητας της σε υψηλά επίπεδα και τη συνεχή υποστήριξη της
µητρικής εταιρείας, η USB Bank επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των εργασιών της και
στην ενίσχυση της παρουσίας της τόσο στη Κυπριακή αγορά, όσο και διεθνώς,
αναπτύσσοντας προϊόντα και υπηρεσίες µε στόχο τη προσφορά λύσεων στις νέες
ανάγκες της αγοράς.

