Ancoria Bank

H προσιτή εναλλακτική επιλογή
παροχής τραπεζικών υπηρεσιών
Επιδιώκει τη συνετή καθοδήγηση και συνεχή ενημέρωση των πελατών της, προσβλέποντας να συμβάλει
στην ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας

Μ

ια νέα τράπεζα έχει δημιουργηθεί
στην Κύπρο
και άρχισε
ήδη τη λειτουργία της με κύριο στόχο
την ανθρώπινη, αποτελεσματική και
εξειδικευμένη στήριξη των ιδιωτών
και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
του νησιού, καθώς και την ουσιαστική και παραγωγική συμβολή στην
ανάκαμψη και ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας.
Πρόκειται για την Ancoria Bank,
μια τράπεζα η οποία στήθηκε εξ
ολοκλήρου στην Κύπρο -όπου
είναι εγγεγραμμένη και αδειούχα
από τον Νοέμβριο του 2014- και
λειτουργεί υπό την εποπτεία της
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου,
με δύο καταστήματα, ένα στη Λευκωσία (λεωφόρο Δημοσθένη Σεβέρη 12) και ένα στη Λεμεσό (λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’
151 και γωνία Αγίας Φυλάξεως).
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Με έμφαση στην αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και
ενώνει το κοινό όραμα για ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας
των απεριόριστων δυνατοτήτων επικοινωνίας και ενημέρωσης
και ανάκαμψη του τραπεζικού τομέα όπως επίσης και η πετυχητων ιδιωτών και των επιχειρήσεων, η Ancoria Bank καταφέρνει
μένη πορεία της Ancoria Bank. Όπως χαρακτηριστικά τονίζει ο
Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Ancoria Bank,
να ελαχιστοποιεί το λειτουργικό κόστος της, εξασφακ. Γιάν
λίζοντας για τους πελάτες της λιγότερες και χαμηΓιάννης Λοΐζου: «Είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον
Ιδρύθηκε
τος
της Κύπρου. Αποδεικνύεται ότι με τη σωστή πολιλότερες επιβαρύνσεις και ανταγωνιστικό κόστος
στην Κύπρο το
τι
δανεισμού.
τική και τις διορθωτικές ενέργειες που έγιναν,
a
η επιστροφή της Κύπρου στις διεθνείς αγορές
Με αυτή τη φιλοσοφία λειτουργίας, η Ancoria
2014 και φιλοδοξεί να
Bank φιλοδοξεί να αναδειχθεί ως η προσιτή
έγινε κατορθωτή. Προσβλέπουμε σε συνέχιση
προσφέρει ανθρώπινη,
εναλλακτική επιλογή παροχής τραπεζικών
αυτής της πορείας και σε πιο θετικές αξιολοαποτελεσματική και
υπηρεσιών στην κυπριακή αγορά, προσφέρογήσεις από τους διεθνείς οίκους έτσι ώστε να
εξειδικευμένη στήριξη σε
ντας όλο το φάσμα τραπεζικών προϊόντων και
επανέλθει
πλήρως η εμπιστοσύνη στην κυπριιδιώτες και μικρομεσαίες
α οικονομία».
υπηρεσιών, με συνετή καθοδήγηση και συνεχήή
ακή
επιχειρήσεις
ενημέρωση των πελατών της.
Κύριοι μέτοχοι της Ancoria Bank -η οποία δεν
ποείνα θυγατρική εταιρεία άλλου οργανισμού- είναι
Το ανθρώπινο δυναμικό της Ancoria Bank αποείναι
S
τελείται τόσο από στελέχη με προϋπηρεσία στονν τραοι κ. Sievert
Larsson, Ancoria Insurance Public Ltd,
ά όσο και
Siever Larsson Scholarship Foundation και Trading
πεζικό τομέα και εμπειρία στην εγχώρια αγορά,
Τhe Sievert
από νέους πτυχιούχους που ξεκινούν την καριέρα τους σε ένα
Point Holdings Ltd με συνολικό ποσοστό γύρω στο 90%, ενώ το
σύγχρονο τραπεζικό οργανισμό, που μπορεί να τους προσφέυπόλοιπο 10% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου αντιπροσωρει προοπτικές ανέλιξης στη σταδιοδρομία τους. Όλους τους
πεύεται από φυσικά πρόσωπα, κυπριακής καταγωγής.

Επικοινωνία με την Ancoria Bank Ltd:
Τηλ. 8000 0050 / +357 22 849000 (από εξωτερικό)
info@ancoriabank.com
www.ancoriabank.com
Εγγεγραμμένο Γραφείο: Λεωφόρος Δημοσθένη Σεβέρη 12, 1ος όροφος, 1080 Λευκωσία,
Τ.Θ. 23418, 1683 Λευκωσία, Κύπρος | Αριθμός Εγγραφής: ΗΕ 324539

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

5

