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Δελτίο Τύπου 

Λευκωσία, 2 Φεβρουαρίου 2022 

 

EY Kύπρου: Project Helix 3 

Η EY Κύπρου επιθυμεί να συγχαρεί την Τράπεζα Κύπρου για την επιτυχή συμφωνία για 

πώληση του Helix 3, μιας ακόμη σημαντικής πώλησης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων 

δανείων στην κυπριακή αγορά. Η πώληση του χαρτοφυλακίου Helix 3 σηματοδοτεί ένα 

σημαντικό ορόσημο καθώς συμβάλλει περαιτέρω στην απομάκρυνση του κινδύνου για την 

Τράπεζα Κύπρου και τον τραπεζικό τομέα γενικότερα, βελτιώνοντας την ανθεκτικότητα του 

συστήματος και επιτρέποντας την ευρύτερη ομαλοποίηση και επιστροφή στην οικονομική 

ανάπτυξη. 

Το χαρτοφυλάκιο Helix 3 αποτελείται από δάνεια συμβατικής αξίας περίπου 1,0 δισ. ευρώ, 

κυρίως μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ). Η συναλλαγή αυτή μειώνει τον δείκτη ΜΕΧ 

της Τράπεζας Κύπρου σε μονοψήφιο αριθμό (σε pro-forma βάση με την επιφύλαξη 

ολοκλήρωσης), σηματοδοτώντας την αρχή μιας νέας εποχής για την Τράπεζα Κύπρου και τον 

τραπεζικό τομέα. 

Η EY Κύπρου ενήργησε ως ένας από τους βασικούς συμβούλους της Τράπεζας Κύπρου για το 

Helix 3 καθώς και για την προηγούμενη συναλλαγή, το Helix 2, ένα ακόμη χαρτοφυλάκιο ΜΕΧ 

συμβατικής αξίας 2,2 δισ. ευρώ.  

Η EY Κύπρου παρείχε μια σειρά από υπηρεσίες υποστήριξης συναλλαγών από την πλευρά του 

πωλητή, προσθέτοντας σημαντική αξία στην όλη διαδικασία και συμβάλλοντας αποτελεσματικά 

στην επιτυχή ολοκλήρωση και των δύο συναλλαγών. 

Οι χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες μας προσφέρθηκαν κατά την διάρκεια 

ολόκληρου του κύκλου των συναλλαγών, συμβάλλοντας συγκεκριμένα στην: 
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• Προετοιμασία των χαρτοφυλακίων προς πώληση, 

• Διευκόλυνση των φάσεων due diligence των επενδυτών, 

• Παρακολούθηση των κινήσεων των χαρτοφυλακίων κατά τη διάρκεια της κλειστής 

περιόδου, 

• Εκτέλεση διαδικασιών κλεισίματος. 

Ως EY Κύπρου, είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι που συμβουλέψαμε την Τράπεζα Κύπρου σε 

αυτές τις σημαντικές συναλλαγές. Για άλλη μια φορά, βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή 

σημαντικών επιτευγμάτων για την κυπριακή οικονομία και τον τραπεζικό τομέα μέσω των 

υπηρεσιών μας που προσθέτουν αξία, της τεχνογνωσίας και κατάρτισής μας. 

-τέλος- 
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Σχετικά με την ΕΥ 

ΕΥ | Ελεγκτικές | Φορολογικές | Στρατηγικές & Συναλλακτικές | Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 
 
Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, στρατηγικών & συναλλακτικών και 
συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλουν στην 
οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε ηγετικά 
στελέχη που συνεργάζονται για να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας προς όλους τους εταίρους μας. Mε τον τρόπο αυτό 
συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και 
για τις κοινωνίες μας.  
 
Το λογότυπο EY αφορά μία ή περισσότερες από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από τις 
οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited είναι μια βρετανική εταιρεία 
περιορισμένης ευθύνης, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που η εταιρεία 
συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα καθώς και την περιγραφή των δικαιωμάτων που έχουν τα άτομα 
βάσει της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων, είναι διαθέσιμα μέσω του ey.com/privacy. Για περισσότερες 
πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.ey.com.  
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