
Όνομα ΠΙ : Name of CI : Τράπεζα 

Κύπρου 

Δημόσια 
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Cyprus Public 
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Bank 

Cyprus Ltd

Κυπριακή 
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Cyprus Ltd

BLOM 

Bank SAL

EFG Bank 

(Luxembourg) 

S.A.

Επενδυτικές υπηρεσίες & δραστηριότητες: Investment services & activities:
Λήψη και διαβίβαση εντολών σχετικών με ένα ή 

περισσότερα χρηματοοικονομικά  μέσα.

Reception and transmission of orders in relation to 

one or more financial instruments.
√ √ √ √ √ √

Εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών. Execution of orders on behalf of clients. √ √ √ √ √ √ √
Διενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό. Dealing on own account. √ √ √ √ √ √ √ √
Διαχείριση χαρτοφυλακίου. Portfolio management. √
Παροχή επενδυτικών συμβουλών. Investment advice. √ √ √ √
Αναδοχή χρηματοοικονομικών μέσων ή/και διάθεση 

χρηματοοικονομικών μέσων με δέσμευση ανάληψης.

Underwriting of financial instruments and/or placing of 

financial instruments on a firm commitment basis.

Διάθεση χρηματοοικονομικών μέσων χωρίς δέσμευση 

ανάληψης.

Placing of financial instruments without a firm 

commitment basis.

Παρεπόμενες υπηρεσίες: Ancillary services:
Φύλαξη και διαχείριση χρηματοοικονομικών μέσων για 

λογαριασμό πελατών, περιλαμβανομένης της 

θεματοφυλακής και συναφών υπηρεσιών, όπως η 

διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων/εξασφαλίσεων.

Safekeeping and administration of financial 

instruments for the account of clients, including 

custodianship and related services such as 

cash/collateral management.

√ √ √ √ √ √ √ √ √

Παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς 

διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα 

χρηματοοικονομικά μέσα, όπου η τράπεζα εμπλέκεται 

στη συναλλαγή.

Granting credits or loans to an investor to allow him to 

carry out a transaction in one or more financial 

instruments, where the bank is involved in the 

transaction.

√ √

Παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη 

διάρθρωση του κεφαλαίου τους, την κλαδική 

στρατηγική και συναφή θέματα, καθώς και συμβουλών 

και υπηρεσιών σχετικά με συγχωνεύσεις και εξαγορές 

επιχειρήσεων. 

Advice to undertakings on capital structure, industrial 

strategy and related matters and advice and services 

relating to mergers and the purchase of undertakings.

Υπηρεσίες ξένου συναλλάγματος, εφόσον συνδέονται 

με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. 

Foreign exchange services where these are 

connected to the provision of investment services. 
√ √ √ √ √ √

Έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και 

χρηματοοικονομική ανάλυση ή άλλες μορφές γενικών 

συστάσεων που σχετίζονται με συναλλαγές σε 

χρηματοοικονομικά μέσα. 

Investment research and financial analysis or other 

forms of general recommendation relating to 

transactions in financial instruments.
√

Υπηρεσίες σχετιζόμενες με την αναδοχή. Services related to underwriting.

Επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες καθώς και 

παρεπόμενες υπηρεσίες σχετικά με τα υποκείμενα 

μέσα των παραγώγων που περιλαμβάνονται στις 

παραγράφους 5, 6, 7 και 10 του Μέρους ΙΙΙ του Πρώτου 

Παραρτήματος του Νόμου 87(Ι) του 2017 εφόσον 

σχετίζονται με την παροχή επενδυτικών ή 

παρεπόμενων υπηρεσιών.

Investment services and activities as well as ancillary 

services related to the underlying of the derivatives 

included in paragraphs 5, 6, 7 and 10 of Part III of the 

First Annex to Law 87(Ι) of 2017 where these are 

connected to the provision of investment or ancillary 

services.

√ √ √

Κατάλογος επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών που παρέχονται από κάθε πιστωτικό ίδρυμα
List of investment and ancillary services offered by each credit institution


