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Dear Customer,                       

It is with great pleasure that we are sharing with you the recent developments of our Bank. The changes will have a positive 
impact on you, our customers, to whom we owe sincere appreciation and thanks for being loyal throughout the years, even 
at particularly challenging times, not only for the banking sector but for the Cypriot economy in general.

We have recently announced a €40million share capital increase. The new investors are led by Mr Maurice Sehnaoui, a Lebanese 
banker with international exposure. The Piraeus Bank Group remains as a shareholder with a 17.7% participation, while the new 
Board of Directors consists of prominent individuals with international experience and expertise in the sector. Chairman of 
the new Board of Directors is Dr Shadi Karam, a highly qualified individual, visionary professional, with a diverse international 
background and enriched experience in the Banking Sector. 
 
On Wednesday, 29th March, we will be announcing our new name and logo, earmarking the above change. 

In the meantime, we are open for business and are looking forward to o�ering you competitive products and services to 
address all your financial needs. 

Just contact us: Together, we can make things happen! 

Sincerely,

George Appios
Managing Director & CEO

Αγαπητέ Πελάτη,  

Με ιδιαίτερη χαρά µοιραζόµαστε µαζί σας τις πρόσφατες εξελίξεις της Τράπεζάς µας. Οι αλλαγές θα έχουν πολύ θετική 
επίδραση σε σας, τους πελάτες µας, στους οποίους θα θέλαµε να εκφράσουµε ένα µεγάλο ευχαριστώ και την ειλικρινή µας 
εκτίµηση για την συνεχή εµπιστοσύνη που επιδείξατε στην Τράπεζα, ακόµα και σε καιρούς µε ιδιαίτερες προκλήσεις για τον 
Τραπεζικό Τοµέα και την Κυπριακή Οικονοµία γενικότερα.

Ως γνωστό, έχουµε πρόσφατα ανακοινώσει την αύξηση του µετοχικού µας κεφαλαίου κατά €40εκατοµµύρια. Οι νέοι επενδυτές 
αντιπροσωπεύονται από τον κ. Maurice Sehnaoui, Λιβάνιο τραπεζίτη µε διεθνείς δραστηριότητες. Ο Όµιλος της Τράπεζας 
Πειραιώς παραµένει στο νέο µετοχικό σχήµα µε ποσοστό 17,7%, ενώ το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από διακεκριµένες 
προσωπικότητες µε διεθνείς εµπειρίες και τεχνογνωσία στον τοµέα. Πρόεδρος του ∆.Σ. έχει διορισθεί ο ∆ρ. Shadi Karam, 
προσοντούχο άτοµο, επαγγελµατίας, µε πολυσχιδείς εµπειρίες και εκτενείς γνώσεις στον τοµέα των τραπεζών διεθνώς. 
 
Την Τετάρτη, 29 Μαρτίου, θα ανακοινώσουµε το νέο µας όνοµα, σηµατοδοτώντας έτσι τις πιο πάνω αλλαγές.

Εν τω µεταξύ, παραµένουµε στην διάθεση σας µε ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε τραπεζική σας ανάγκη. 

Απλά καλέστε µας: µαζί µπορούµε να καταφέρουµε πολλά!

Με εκτίµηση,

Γιώργος  Άππιος
∆ιευθύνων Σύµβουλος & CEO 


