Δεν ξεμπλέκει
εύκολα το νήμα
για την FBME
Πώς τοποθετείται η ΚτΚ
Δύσκολα αναμένεται να ξετυλιχθεί
το κουβάρι σχετικά με την FBME,
ενώ διατυπώνονται ερωτήματα για
tous χειρισμούε xns Κεντρικήε. Η
ίδια η Κεντρική τονίζει ότι σεβόμενη
την ισότητα μεταξύ των διαδίκων
στη δικαστική αυτή διαδικασία, δεν
επιθυμεί να τοποθετηθεί επί του θέ
ματοε επί του παρόντοε. Σελ. 3

Ι

Το ολο θέμα ξεκινάει
από τα Χριστούγεννα
του 2015 «όταν η ΚτΚ ζή
τησε από κυπριακό δι
καστήριο την άδεια ου
σιαστικά να κλείσει την
FBME. Την οποία ποτέ

δεν πήρε. Είναι σε εκ
κρεμότητα μέχρι σήμε
ρα, ενω πίστευαν πως

σε μια εβδομάδα θα την
έπαιρναν».
«Η κτκ σεβόμενη την ισότητα μεταξύ των διαδίκων στη δικαστική αυτή διαδικασία, δεν επιθυμεί να τοποθετηθεί επι
του θέματος επί του παρόντος», απάντησε η Αρχή Εξυγίανσης στα ερωτήματα που έθεσε η «Κ».

Συνεχίζεται το μπέρδεμα με την FBME
Ερωιήματα νια τους χειρισμούς της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, τι απαντά η Αρχή Εξυγίανσης στην «Κ»
Του ΜΙΧΑΛΗ ΤΣΙΚΑΛΑ

Στην επιφάνεια επανέρχεται ο χει
ρισμόε του θέματοε ms FBME από
την Κεντρική Τράπεζα τηβ Κύπρου.
Ενώ αναμένεται το επόμενο διάστη
μα η απόφαση από το Διαιτητικό
Δικαστήριο του Διεθνού3 Εμπορικού
Επιμελητηρίου στο Παρίσι στην
οποία θα γίνει αναφορά και παρα
κάτω, από δημοσιεύματα στην Αμε
ρική προκύπτει nos το κουβάρι δεν
αναμένεται να ξετυλιχτεί εύκολα.
Πιο συγκεκριμένα, μετά την ενδιά
μεση απόφαση του διοικητικού δι
καστηρίου στην Κύπρο, ημερομηνία^
29 Νοεμβρίου 2016 με την όποια το
δικαστήριο διέτασσε την Κεντρική
Τράπεζα να παρουσιάσει και να πα
ραδώσει έγγραφα που αφορούσαν
στην αλληλογραφία μεταξύ τηε ΚτΚ
και του Fincen στουε δικηγόρουε
τηε FBME, διαφάνηκε ότι η ΚτΚ
ήταν σε επικοινωνία με το Fincen
νωρίτερα από ό,τι είχε γίνα γνωστό.
Λόγω ms συγκεκριμένηε δικαστικήε
απόφασηε έγινε γνωστό ότι τον Φε
βρουάριο του 2015 η ΚτΚ απέστειλε
στο Fincen την έκθεση έλεγχου που
διεξήγαγε στην FBME μαζί με τον
οίκο PricewaterhouseCoopers. Πε
ραιτέρω, σύμφωνα με πληροφορίεε
που έφτασαν στην εφημερίδα, από
την αλληλογραφία που προσκόμισε
η ΚτΚ διαπιστώνεται ότι λειτουργόε
στο Fincen ζητούσε από την ΚτΚ
αν μπορεί να παρουσιάσει την εν

λόγω έκθεση στην υπόθεση που διε
ξαγόταν στην Αμερική, όταν την
ίδια στιγμή αποτελούσε θέση του
Fincen ενώπιον αμερικανικού δικα
στηρίου ότι δεν είχαν την εν λόγω
έκθεση. Η εικόνα συμπληρώνεται
και από us πληροφορίεε που θέλουν
τον Οίκο PricewaterhouseCoopers
να μην έχει λάβει μέροε στη συγ
γραφή τηε εν λόγω έκθεσηβ αλλά
μόνο στον έλεγχο που προηγήθηκε.
Το όλο θέμα ξεκινάει από τα Χρι
στούγεννα του 2015 «όταν η ΚτΚ
ζήτησε από κυπριακό δικαστήριο
την άδεια ουσιαστικά να κλείσει

την FBME. Την οποία ποτέ δεν πήρε.
Είναι σε εκκρεμότητα μέχρι σήμερα,
ενώ πίστευαν nos σε μια εβδομάδα
θα την έπαιρναν και αυτή τη στιγμή
είναι δύσκολη η θέση tous», τόνισε
στην «Κ» αρμόδια πηγή. Προστίθεται
δε nos μετά την ενδιάμεση απόφαση
του διοικητικού δικαστηρίου στην

Κύπρο (ημερομηνίαε 29 Νοεμβρίου
2016) η ΚτΚ θα έπρεπε να δώσει
πρόσβαση στουε δικηγόρουε τηε
FBME στην αλληλογραφία που είχε
με το Fincen. «Για να καταφανεί ότι
υπήρχαν λόγοι για να είναι υπό κα
τηγορία η FBME, λόγοι που αποτε
λούσαν και την κατηγορία από το
Fincea Ουσιαστικά η ΚτΚ επέτρεψε
και δεν επέτρεψε. Όταν tous ζήτη
σαν την αλληλογραφία η απάντηση
ήταν είτε nos δεν υπάρχει ή αυτή
που tous έδωσαν ήταν ελλιπήε. Και

όταν βρέθηκε σε δύσκολη ο νομικόε

στην Αμερική, έγινε γνωστό πωε επαρκή δικαιολογητικά για να υπάρ
είχε προηγηθεί ο εν λόγω έλεγχοε ξει απόφαση» τονίζεται σχετικά.
και πωε δεν κατέδειξε κάτι. «Όταν
ζητήθηκε η έκθεση η απάντηση

ήταν ncos ο έλεγχοε δεν τελείωσε
και ότι συνεχίζεται. Παγοποίησαν
στην πορεία και 300 λογαριασμού8,
tous onoious μετά από αρκετούε
μήνεε αποπαγοποίησαν xoopis να
κλείσουν ούτε έναν. Ή xoopis να κα
τηγορήσουν κανέναν από tous ιδιο
κτήτεε των λογαριασμών αυτών»,
τονίζεται από αρμόδιεε πηγέε. Και
ακολούθωε, onos προστίθεται, αφού
οι συγκεκριμένοι λογαριασμοί δεν
έκλεισαν, σε κάποιουε επέστρεψαν
και χρήματα, όταν τα τελευταία δυό
μισι χρόνια η FBME τελεί υπό κα
τηγορία για διακίνηση μαύρου χρή
ματο3.

Τα τρία μέτωπα

Αυτό που αναμένεται για να προ
σύμβουλοβ nis ΚτΚ, ενώπιον του
χώρησα η υπόθεση είναι η σε εξέλιξη
κυπριακού δικαστηρίου, έκανε ανα
διαιτητική διαδικασία στο Παρίσι
φορά ότι λόγοι δημόσιου συμφέ όπου εκεί οι ιδιοκτήτεβ τηε FBME
povros δεν επιτρέπουν στην ΚτΚ
ζητούν πάνω από 1 δισ. ευρώ απο
να δώσει περισσότερη δημοσιοποί ζημιώσειε. Εάν η FBME αποδείξει
ηση», τονίζεται σχετικά. Αξίζει να nos την έκλεισαν παράνομα σύμ
σημειωθεί nos την ίδια επιχειρη φωνα με τραπεζικέε πη\έε, τότε έχα
ματολογία πρόταξε και το Fincen δικαίωμα στην υποβολή απαιτήσεων.
ενώπιον του Ομοσπονδιακού Δικα Διαφορετικά αν η ΚτΚ αποδείξει ότι
στηρίου στην Ουάσιγκτον, όταν προχώρησε με επαρκή δικαιολογη
κάτι παρόμοιο έγινε και εκεί.
τικά, τότε δεν θα τεθεί θέμα απο
ζημιώσεων, κάτι που αναμένεται να
Ο έλεγχος και η έκθεση
Βασική ρητορική τηε FBME είναι κριθεί στο Παρίσι tous επόμενουε
ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη κα μήνεε. Παράλληλα υπάρχουν εκ
τηγορία εναντίον τηε. Συμφωνάμε κρεμείε δικαστικέε διαδικασίεε και
πηγέε που έχουν γνώση τηε έκθεσηε στην Κύπρο και στην Αμερική. Υπάρ
υποστηρίζεται nos δεν προέκυψε χει από συγκεκριμένουε kukAous η
κάτι για την FBME και ότι ο έλεγχοε άποψη ότι το κυπριακό δικαστήριο
αυτόε έγινε λίγεε εβδομάδεε προτού περιμένει να βγει απόφαση στην
κατηγορηθεί πρώτη φορά η τράπεζα Αμερική για να τη χρησιμοποιήσει
από το Fincen για διακίνηση μαύρου (us δικαιολογητικό. «Διαφορετικά
χρήματοε. Το ερώτημα που ανάκυ τα πράγματα για tous Kunpious δι
πτα από πηγέ3 είναι αν εφόσον πριν καστέε θα είναι πιο δύσκολα εφόσον
από τη δημοσιοποίηση των αποτε θα έχουν να αποφανθούν απευθείαε
λεσμάτων του ελέγχου ανακοινώ δίχωε αναφορά σε ειλημμένεε δι
θηκε η κατηγορία από την Fincen καστικέε αποφάσειε. Και εδώ λει
τουργεί και το ότι δεν υπάρχει βοή
θεια από την ΚτΚ δίνοντάε tous

Η απάντηση της Κεντρικής
Η «Κ» απευθύνθηκε στην Κεντρι
κή Τράπεζα ms Κύπρου, cos την αρχή
εξυγίανσηε, θέτονταε ερωτήματα cos
npos τα προαναφερθέντα. Πρώτον,
αν ευσταθούν τα όσα αναφέρονται
και δεύτερον πότε απέστειλε στο
Fincen η ΚτΚ την έκθεση για την
FBME, αν αυτή είναι υπογεγραμμένη
από τον Οίκο PricewaterhouseCoo

pers και ποιοι λόγοι δημοσίου συμ
φέροντοε δεν επιτρέπουν τη δημο
σιοποίηση iiis. Αυτούσια η απάντηση

τηε Apxns Εξυγίανσηε έχει cos εξήε:
«Το δημοσίευμα στην Αμερικάνικη
ιστοσελίδα για νομικά νέα παράθετα
ισχυρισμούε που υποβλήθηκαν από
την FBME Bank Ltd στο Δικαστήριο
this Κολούμπια των ΗΠΑ, στα πλαίσια
εξέτασηε τηε αίτησηε που έχει υπο
βάλει για ακύρωση τηε τελικήε από
φασηε τηε Αμερικάνικηε Υπηρεσίαε
του Υπουργείου Οικονομικών για
την καταπολέμηση του ξεπλύματοε
παράνομου χρήματοε και χρηματο

δότησηε τηε τρομοκρατίαε (FINCEN)
ναχαρακτηρίσα την FBME cos ίδρυμα
πρώτιστηε ανησυχίαε για ξέπλυμα
παράνομου χρήμαπ» και να απαγο
ρεύσει cms Αμερικάνικεε τράπεζεε
και χρηματοοικονομικά ιδρύματα να
συναλλάσσονται μαζί ms. Εξ όσων
γνωρίζουμε το Αμερικάνικο Υπουρ
γείο Οικονομικών έχει προθεσμία
στα πλαίσια τηε δικαστικήε αυτήε
διαδικασίαε να απαντήσει στουβ

ισχυρισμούε τηε FBME με κατάθεση
σχετικού δικογράφου στο Δικαστήριο
τηε Κολούμπια περί τα μέσα Φε
βρουαρίου 2017 και cos εκ τούτου
δεν έχει προβεί σε δημόσιεε δηλώσεκ
επί του θέματοε. Η ΚΤΚ σεβόμενη
την ισότητα μεταξύ των διαδίκων
στη δικαστική αυτή διαδικασία, δεν
επιθυμεί να τοποθετηθεί επί του θέ
ματο5 επί του napovros».

