ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ
(Με βάση τον περί ∆ημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 και
με βάση τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

Το παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο αφορά το Ενημερωτικό Δελτίο της
Libra Holidays Group Plc, ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2008

LIBRA HOLIDAYS GROUP PLC
■

Έκδοση 84.022.408 Δικαιωμάτων Προτίμησης (ΔΠ), που θα προσφερθούν δωρεάν στους
Μετόχους που κατέχουν μετοχές της Εταιρείας κατά την ημερομηνία προσδιορισμού
Δικαιούχων στις 29 Δεκεμβρίου 2008 σε αναλογία ένα (1) Δικαίωμα Προτίμησης για κάθε μία
(1) Μετοχή που κατέχουν.
Κάθε ένα (1) Δικαίωμα Προτίμησης που θα ασκείται με συνολική τιμή άσκησης €0,51 θα
μετατρέπεται σε τρεις (3) πλήρως πληρωθείσες νέες μετοχές ονομαστικής αξίας €0,17.

■

Έκδοση μέχρι 67.217.926 Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (ΔΑΜ) τα οποία θα
παραχωρηθούν δωρεάν, σε αναλογία ένα (1) ΔΑΜ για κάθε πέντε (5) Μετοχές προς τους
μετόχους οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μετόχων μετά την εκπνοή της
περιόδου άσκησης των ΔΠ. Τιμή Άσκησης των ΔΑΜ είναι €0,25 για κάθε ΔΑΜ κατά την
περίοδο άσκησης των ΔΑΜ η οποία θα είναι κατά τις τελευταίες πέντε εργάσιμες μέρες του
Οκτωβρίου του 2010.
Κάθε ένα (1) ΔΑΜ με την άσκηση του θα αποδίδει στο δικαιούχο μία (1) συνήθη πλήρως
πληρωθείσα μετοχή της Εταιρείας ονομαστικής αξίας €0,17. Οι νέες μετοχές που θα
προκύψουν από την άσκηση των ΔΑΜ θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
(ΧΑΚ), βάσει άδειας η οποία έχει ληφθεί από το ΧΑΚ στις 29 Δεκεμβρίου 2008.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008
ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Κυπριακός Οργανισμός Επενδύσεων και Αξιών Λτδ
Η ημερομηνία του παρόντος Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 27 Μαΐου 2009

ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
(Με βάση τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του
2005 και με βάση τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης)

Το παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο αφορά το Ενημερωτικό Δελτίο της
Libra Holidays Group Plc, ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2008.
Το έγγραφο αυτό είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν χρειάζεστε
οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή / και επεξηγήσεις επί του Συμπληρωματικού Ενημερωτικού
Δελτίου μπορείτε να συμβουλευτείτε τον Ανάδοχο Υπεύθυνο Σύνταξης του Ενημερωτικού
Δελτίου Κυπριακό Οργανισμό Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO), άλλες ΕΠΕΥ, τραπεζίτες,
λογιστές, δικηγόρους ή σύμβουλους επενδύσεων.
Η Libra Holidays Group Plc αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τις πληροφορίες που
περιέχονται στο παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο και βεβαιώνει ότι οι
πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν
υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του. Οι
υπογράφοντες το Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο Διοικητικοί Σύμβουλοι της Libra
Holidays Group Plc είναι επίσης συλλογικά και ατομικά υπεύθυνοι για τις πληροφορίες που
περιέχονται στο παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο και βεβαιώνουν ότι, αφού
έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για τη σύνταξή του, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι,
εξ’ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που
θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του.

LIBRA HOLIDAYS GROUP PLC
(Εταιρεία που συστάθηκε με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113)

Έκδοση μέχρι 84.022.408 Δικαιωμάτων Προτίμησης (ΔΠ), που θα προσφερθούν δωρεάν
στους Μετόχους που κατέχουν μετοχές της Εταιρείας κατά την ημερομηνία προσδιορισμού
Δικαιούχων στις 29 Δεκεμβρίου 2008 σε αναλογία ένα (1) Δικαίωμα Προτίμησης για κάθε μία (1)
Μετοχή που κατέχουν. Ως εκ τούτου η ημερομηνία αποκοπής του Δικαιώματος Προτίμησης (exrights date) είναι η 30 Δεκεμβρίου 2008. Κάθε ένα (1) Δικαίωμα Προτίμησης που θα ασκείται με
συνολική τιμή άσκησης €0,51 θα μετατρέπεται σε τρεις (3) πλήρως πληρωθείσες νέες μετοχές
ονομαστικής αξίας €0,17.
■

■
Έκδοση μέχρι 67.217.926 Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (ΔΑΜ) τα οποία θα παραχωρηθούν
δωρεάν, σε αναλογία ένα (1) ΔΑΜ για κάθε πέντε (5) Μετοχές προς τους μετόχους οι οποίοι θα
είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μετόχων μετά την εκπνοή της περιόδου άσκησης των ΔΠ. Τιμή
Άσκησης των ΔΑΜ είναι €0,25 για κάθε ΔΑΜ κατά την περίοδο άσκησης των ΔΑΜ η οποία θα είναι
κατά τις τελευταίες πέντε εργάσιμες μέρες του Οκτωβρίου του 2010.
Κάθε ένα (1) ΔΑΜ με την άσκηση του θα αποδίδει στο δικαιούχο μία (1) συνήθη πλήρως
πληρωθείσα μετοχή της Εταιρείας ονομαστικής αξίας €0,17. Οι νέες μετοχές που θα προκύψουν
από την άσκηση των ΔΑΜ θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου νοουμένου ότι ληφθεί η
τελική έγκριση από το ΧΑΚ, βάσει άδειας η οποία έχει ληφθεί από το ΧΑΚ στις 29 Δεκεμβρίου
2008.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ
ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ
ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ
ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ
ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΙ ΣΤΗΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2003/71/ΕΚ ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ
809/2004 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΕΝ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΜΕ ΠΑΡΟΤΡΥΝΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ.
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Η έγκριση του παρόντος Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου δεν συνεπάγεται την
οποιαδήποτε παρότρυνση προς το επενδυτικό κοινό για επένδυση στους προσφερόμενους
τίτλους. Πριν από τη λήψη της επενδυτικής απόφασης, το επενδυτικό κοινό προτρέπεται να
συμβουλεύεται το σύμβουλο επενδύσεών του.
Η Libra Holidays Group Plc αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τις πληροφορίες που
περιέχονται στο παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο και βεβαιώνει ότι οι
πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν
υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του. Οι
υπογράφοντες το Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο Διοικητικοί Σύμβουλοι της Libra
Holidays Group Plc είναι επίσης συλλογικά και ατομικά υπεύθυνοι για τις πληροφορίες που
περιέχονται στο παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο και βεβαιώνουν ότι, αφού
έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για τη σύνταξή του, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι,
εξ’ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που
θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του.
Ο Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου
2008, Κυπριακός Οργανισμός Επενδύσεων και Αξιών (CISCO) Λίμιτεδ, δεν έχει διεξάγει
οποιονδήποτε ανεξάρτητο έλεγχο (νοµικό ή οικονοµικό) αναφορικά µε τις ελεγμένες
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31
Οκτωβρίου 2008 και για τις συνοπτικές μη ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
του Συγκροτήματος για την περίοδο τριών μηνών που έληξε στις 31 Ιανουαρίου 2009 και ως
εκ τούτου δεν υπογράφει το παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό Δελτίο.
Η παρούσα δημόσια προσφορά διενεργείται αποκλειστικά στην Κύπρο και απευθύνεται μόνο
προς πρόσωπα τα οποία μπορούν να την αποδεχθούν νόμιμα. Συγκεκριμένα, και προς
συμμόρφωση με τη σχετική χρηματιστηριακή νομοθεσία των κρατών που αναφέρονται στη
συνέχεια, η παρούσα δημόσια προσφορά δεν απευθύνεται με κανένα τρόπο ή τύπο (έγγραφο
ή άλλο), άμεσα ή έμμεσα, εντός ή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Αυστραλία, ή
τη Νότιο Αφρική ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα (“οι Εξαιρούμενες Χώρες”), στην οποία
σύμφωνα με τους νόμους της, η διενέργεια της παρούσας δημόσιας προσφοράς ή η
ταχυδρόμηση / διανομή του παρόντος Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου είναι
παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή
κανονισμού. Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται αφενός η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή
με οποιοδήποτε άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων του παρόντος Συμπληρωματικού
Ενημερωτικού Δελτίου και κάθε προωθητικού και σχετικού με την παρούσα δημόσια
προσφορά εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από τις
Εξαιρούμενες Χώρες και αφ’ ετέρου η άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης από πρόσωπα
των Εξαιρούμενων Χωρών.
Το παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο περιέχει ορισμένες προβλέψεις για το
μέλλον. Οι προβλέψεις αυτές προσδιορίζονται γενικά με τη χρήση όρων όπως «πιστεύει»,
«αναμένει», «ενδέχεται», «θα», «θα πρέπει», «μπορεί», «θα μπορούσε», «σχεδιάζει» και
άλλους συγκρίσιμους όρους και το αρνητικό των όρων αυτών. Εκ φύσεως οι προβλέψεις
αυτές εμπεριέχουν κίνδυνο και αβεβαιότητα και οι παράγοντες που περιγράφονται στο
πλαίσιο των προβλέψεων του παρόντος Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου θα
μπορούσαν να επιφέρουν τελικά αποτελέσματα και εξελίξεις που θα διαφέρουν σημαντικά
από αυτές που εκφράζονται ρητά ή σιωπηρά από τις εν λόγω προβλέψεις. Οι προβλέψεις
αυτές υπόκεινται σε κινδύνους, αβεβαιότητες και υποθέσεις. Ενόψει των κινδύνων αυτών,
αβεβαιοτήτων και θεωριών, οι προβλέψεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Συμπληρωματικό
Ενημερωτικό Δελτίο μπορεί να μην πραγματοποιηθούν. Οποιεσδήποτε αναφορές σε τάσεις ή
δραστηριότητες του παρελθόντος δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως εγγύηση ότι οι τάσεις ή
δραστηριότητες αυτές θα συνεχισθούν και στο μέλλον. Οι αναγνώστες προειδοποιούνται να
μην βασισθούν πέραν του δέοντος σε αυτές τις προβλέψεις οι οποίες αφορούν μόνο όσα
προβλέπονται σήμερα.
Η απόφαση για πιθανή επένδυση στους τίτλους που διατίθενται μέσω της παρούσας
Έκδοσης και ως εκ τούτου και σε μετοχές της Εταιρείας με την άσκηση των Δικαιωμάτων
Προτίμησης και Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών, οφείλει να βασίζεται στο σύνολο των
πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο και στο
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Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2008. Ειδικότερα, για μερικούς
σημαντικούς παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε σχέση με τους προσφερόμενους
τίτλους, βλέπετε το Μέρος 2, Παράγοντες Κινδύνου του Ενημερωτικού Δελτίου της Εταιρείας
ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2008.
Οι επενδυτές που χρειάζονται οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή / και επεξηγήσεις επί του
Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες
μέρες και ώρες:
■

Στα γραφεία της Εταιρείας:
Αντώνη Λουκαίδη & Γλάδστονος Όασης Σέντερ, Μπλοκ Ε, 4ος Όροφος
3031 Λεμεσός

■

Στον Ανάδοχο Υπεύθυνο Σύνταξης Ενημερωτικού Δελτίου ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου
2008 και Υπεύθυνο Είσπραξης:
Κυπριακός Οργανισμός Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO)
Eurolife House, Έβρου 4, Τ.Θ. 20597, 1660, Λευκωσία
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1.0

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ
ΔΕΛΤΙΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
27
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009
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1.1

Ολοκλήρωση διαδικασίας άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης της Εταιρείας
και διαδικασία διάθεσης των μετοχών που αντιστοιχούν σε ανεξάσκητα
Δικαιώματα Προτίμησης
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1.2

Εισαγωγή νέων μετοχών στο ΧΑΚ
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1.3

Παράταση Παραχώρησης των μη ασκηθέντων ΔΠ της Εταιρείας
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1.4

Ελεγμένα Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα της Libra Holidays Group
Plc για το έτος που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2008
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1.5

Μη Ελεγμένες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Libra Holidays
Group Plc για την περίοδο τριών μηνών που έληξε στις 31 Ιανουαρίου 2009
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1.6

Παραπομπές
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2.0

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
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1.0

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ
ΔΕΛΤΙΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
9
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

1.1

Ολοκλήρωση διαδικασίας άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης της Εταιρείας και
διαδικασία διάθεσης των μετοχών που αντιστοιχούν σε ανεξάσκητα
Δικαιώματα Προτίμησης
Στις 27 Φεβρουαρίου 2009 ολοκληρώθηκε η διαδικασία άσκησης των Δικαιωμάτων
Προτίμησης (ΔΠ) της Εταιρείας, με αποτέλεσμα να έχουν ασκηθεί 18.868.384 ΔΠ τα
οποία ασκήθηκαν από τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο και εκ των κύριων μετόχων του
Συγκροτήματος Libra Holidays Group Plc, κ. Ανδρέα Δράκου και συνδεδεμένα του
πρόσωπα, με τιμή άσκησης €0,51 ανά ΔΠ. Τα ΔΠ τα οποία ασκήθηκαν
μετατράπηκαν σε 56.605.152 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,17 (κάθε ένα (1)
Δικαίωμα Προτίμησης που ασκείτο μετατρέπονταν σε τρεις (3) νέες πλήρως
πληρωθείσες μετοχές της Εταιρείας ονομαστικής αξίας €0,17).
Από τα μη ασκηθέντα ΔΠ τα οποία είχαν προκύψει, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την
απόλυτη του κρίση και βάση των όρων έκδοσης του Ενημερωτικού Δελτίου
ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2008 παραχώρησε, με τους ίδιους όρους, 15.438.582
ΔΠ, εκ των οποίων 9.562.989 παραχωρήθηκαν στον κ. Ανδρέα Δράκο και τα
υπόλοιπα σε άλλα νομικά και φυσικά πρόσωπα, και τα οποία μετατράπηκαν σε
46.315.746 μετοχές.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας άσκησης των ΔΠ και έκδοσης των νέων
μετοχών οι μέτοχοι που κατέχουν πέραν του 5% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου
είναι:

Μέτοχος
1

Ανδρέας Δράκου

2

Ρόης Ησαίας

Σύνολο

Άμεση
Συμμετοχή
80.686.839

%
43,16

Έμμεση
Συμμετοχή
24.238.192

35.941

0,02

80.722.780

43,18

%
12,97

Συνολική
Συμμετοχή
104.925.031

%
56,13

14.927.803

7,98

14.963.744

8,00

39.165.995

20,95

129.888.775

64,13
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Στο σύνολο των μετοχών που κατέχει συνυπολογίζεται η έμμεση συμμετοχή που προκύπτει μέσω των μετοχών που
κατέχουν οι εταιρείες CADS Properties Ltd (57.163 μετοχές), Lousta Co. Ltd (16.348.632 μετοχές), Drake Investment
Ltd (246.524 μετοχές), Libra Investment Ltd (357.182 μετοχές, Cinolinks Ltd (39.527 μετοχές) καθώς επίσης η
σύζυγος του Δράκου Δώρα (5.273.636 μετοχές), τα παιδιά του Χριστιάνα, Σταύρος και Αχιλλέας Δράκου από 623.440
μετοχές και από τη μητέρα του Σταύρου Ευδοκία 45.208 μετοχές.
2

Στο σύνολο των μετοχών που κατέχει συνυπολογίζεται η έμμεση συμμετοχή που προκύπτει μέσω των μετοχών που
κατέχει η σύζυγος του Μαρίνα Ησαία (1.344)και η εταιρεία Candox Ltd (14.926.459 μετοχές).

1.2

Εισαγωγή νέων μετοχών στο ΧΑΚ
Στις 26 Μαρτίου 2009, 102.920.898 νέες μετοχές της Εταιρείας ονομαστικής αξίας
€0,17, οι οποίες προέκυψαν από την άσκηση των ΔΠ, εισήχθησαν στο ΧΑΚ.

1.3

Παράταση Παραχώρησης των μη ασκηθέντων ΔΠ της Εταιρείας
Μετά από αίτημα της Εταιρείας προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΧΑΚ για
εξασφάλιση άδειας για διαφοροποίηση των όρων έκδοσης των ΔΠ και έγκριση
παράτασης για διάθεση των υπόλοιπων 49.715.442 ανεξάσκητων ΔΠ, το Διοικητικό
Συμβούλιο του ΧΑΚ στις 31 Μαρτίου 2009, λαμβάνοντας υπόψη (α) την παρούσα
κατάσταση της Εταιρείας, (β) το γεγονός ότι η Εταιρεία ευελπιστεί με την
ολοκλήρωση της έκδοσης των ΔΠ, η οποία εμπίπτει στην όλη αναδιάρθρωση του
Ομίλου Libra, θα βελτιωθούν σημαντικά οι λογαριασμοί της και θα δώσουν ώθηση
στην τιμή της μετοχής καθώς επίσης και (γ) τη διαβεβαίωση της Εταιρείας ότι η
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διαφοροποίηση του όρου αυτού, από τους όρους έκδοσης του Ενημερωτικού Δελτίου
και συγκεκριμένα από τον όρο διάθεσης των μετοχών που θα μείνουν αδιάθετες μετά
τη λήξη των ΔΠ σε διάστημα 14 εργάσιμων ημερών, δεν επηρεάζει τις υποχρεώσεις
της Εταιρείας προς οποιονδήποτε επενδυτή που συμφώνησε να αποκτήσει ή ήδη
κατέχει αξίες που επηρεάζονται, αποφάσισε την έγκριση παράτασης 4 μηνών για
διάθεση των 49.715.442 ΔΠ της Εταιρείας.
Ως εκ τούτου, και με βάση τα πιο πάνω, δόθηκε παράταση στην Εταιρεία για τη
διάθεση των ανεξάσκητων ΔΠ η οποία λήγει στις 31 Ιουλίου 2009. Η άδεια και η
ημερομηνία εισαγωγής τυχόν νέων μετοχών που θα προκύψουν από τη διάθεση
αυτών των ανεξάσκητων ΔΠ θα δοθεί από το ΧΑΚ σε μεταγενέστερη ημερομηνία,
αφού ολοκληρωθεί η διάθεσή τους.
1.4

Ελεγμένα Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα της Libra Holidays Group
Plc για το έτος που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2008
Στις 16 Απριλίου 2009, το Διοικητικό Συμβούλιο της Libra Holidays Group Plc
ενέκρινε τα ελεγμένα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας για την
περίοδο που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2008.
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2008 έχουν ετοιμαστεί με βάση
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) όπως έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για το έτος
που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2008 ενσωματώνονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο
μέσω παραπομπής (incorporated by reference) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
28 του Κανονισμού 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα είχαν ως ακολούθως:
(α)

Ο κύκλος εργασιών σημείωσε σημαντική αύξηση σε σχέση με το
προηγούμενο έτος λόγω του γεγονότος ότι πωλήσεις ύψους €7,0 εκ. προς
συγγενικά μέρη για το έτος που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2007 που ήταν
μέρος του Συγκροτήματος κατά την υπό αναφορά περίοδο έχουν απαλειφθεί
για σκοπούς ενοποίησης, ενώ για το έτος που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2008
αυτές οι εταιρείες δεν ήταν μέρος του Συγκροτήματος.

(β)

Τα έξοδα πωλήσεων, προώθησης και διοικητικής λειτουργίας παρουσιάζουν
σημαντική μείωση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και αυτό οφείλεται
κυρίως στην περισυλλογή εξόδων.

(γ)

Τα άλλα κέρδη αυξήθηκαν σημαντικά κυρίως λόγω του κέρδους που
προέκυψε από την πώληση εξαρτημένων εταιρειών ύψους €1,2 εκ.

(δ)

Υπάρχει αύξηση στα χρηματοδοτικά έξοδα ύψους €1,4 εκ. η οποία οφείλεται
κυρίως στην αύξηση των επιτοκίων.

(ε)

Η καθαρή ζημιά για το έτος 2008 μειώθηκε σε €12,9 εκ. σε σύγκριση με €14,9
εκ. το 2007. Η μείωση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι κατά το έτος 2008 το
Συγκρότημα μείωσε το ποσοστό συμμετοχής του στο ζημιογόνο κλάδο
διοργάνωσης πακέτων εκδρομών και λιανικών διακοπών από 45% στο 20%.

Άλλα σημαντικά γεγονότα για το Συγκρότημα κατά τη διάρκεια του έτους:
(α)

Μείωση στο ποσοστό κατοχής στη Libra Holidays Limited
Στις 3 Απριλίου 2008 το Συγκρότημα μείωσε το ποσοστό συμμετοχής του στη
συνδεδεμένη εταιρεία Libra Holidays Limited από 45% σε 20%. Η μείωση
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προέκυψε από την εξάσκηση του δικαιώματος των νέων επενδυτών για
αγορά επιπρόσθετου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τη συμφωνία που
υπογράφηκε κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2007.
(β)

Πώληση ξενοδοχειακών μονάδων
Το Συγκρότημα κατά το έτος 2007 βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις και
προχώρησε τον Ιανουάριο του 2008 σε συμφωνία πώλησης του ιδιόκτητου
ξενοδοχείου Droushia Heights, στη Δρούσια, στην Πάφο, προς €2,75 εκ.
καθαρά. Η ζημιά ανήλθε στις €1.6 εκ. Η ζημιά αυτή έχει αντιλογιστεί έναντι
του ήδη αναγνωρισμένου αποθεματικού επανεκτίμησης κατά το 2007,
αποτιμώντας έτσι το ακίνητο στις 31 Οκτωβρίου 2007 στην πραγματική του
αξία. Ο Σύμβουλος της εξαρτημένης εταιρείας D.H. Cyprotels Plc κ. Αντώνης
Πισσαρίδης συμμετέχει στην εταιρεία που αγόρασε το ξενοδοχείο.
Το Συγκρότημα πραγματοποίησε επίσης την πώληση του ιδιόκτητου
ξενοδοχείου Aquamarina, στη Λεμεσό, προς €5 εκ. καθαρά. Το κέρδος από
την πώληση ήταν €1,5 εκ.

(γ)

Πώληση εξαρτημένων
Το Συγκρότημα προχώρησε στις 24 Δεκεμβρίου 2007 στην πώληση του
100% του μετοχικού κεφαλαίου που κατείχε στην εξαρτημένη Piccadilly
Tourism and Trading SA., ιδιοκτήτριας εταιρείας του ξενοδοχείου Piccadilly
στην Αίγινα, στην Ελλάδα. H τιμή πώλησης ήταν €1εκ. και η ζημιά από την
πώληση ήταν €107.174 για την οποία είχε γίνει πρόβλεψη το προηγούμενο
έτος.
Το Συγκρότημα προχώρησε επίσης τον Αύγουστο του 2008 στην πώληση
του 100% του μετοχικού κεφαλαίου που κατείχε στην εξαρτημένη Freetown
Hotels Limited, η οποία ήταν η ιθύνουσα εταιρεία της Chrysland Cove Hotels
Limited, ιδιοκτήτριας εταιρείας του ξενοδοχείου Chrysland Cove στον
Πρωταρά. Η τιμή πώλησης ήταν €5,87 εκ. καθαρά και το κέρδος από την
πώληση ήταν ύψους €1,23 εκ.

(δ)

Ανακαίνιση ξενοδοχείων
Κατά το τρέχον έτος το Συγκρότημα προχώρησε στη μερική ανακαίνιση του
εκμισθωμένου ξενοδοχείου Poseidonia Beach Hotel στη Λεμεσό, και των
ιδιόκτητων ξενοδοχείων Laoura και Cypria Maris.

1.5

Μη Ελεγμένες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Libra Holidays
Group Plc για την περίοδο τριών μηνών που έληξε στις 31 Ιανουαρίου 2009
Στις 21 Απριλίου 2009, το Διοικητικό Συμβούλιο της Libra Holidays Group Plc
ενέκρινε τα μη ελεγμένα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας για την
περίοδο των τριών μηνών που έληξε στις 31 Ιανουαρίου 2009.
Τα μη ελεγμένα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος για την
περίοδο τριών μηνών που έληξε στις 31 Ιανουαρίου 2009 ενσωματώνονται στο
παρόν Ενημερωτικό Δελτίο μέσω παραπομπής (incorporated by reference) σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Κανονισμού 809/2004 της Επιτροπής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα είχαν ως ακολούθως:
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου αφορά τα έσοδα από τον ξενοδοχειακό τομέα και
συγκεκριμένα από το ξενοδοχείο Riu Cypria Bay το οποίο ήταν το μοναδικό
ξενοδοχείο του Ομίλου που λειτουργούσε κατά την υπό ανασκόπηση περίοδο αφού
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τα άλλα ξενοδοχεία ήταν κλειστά. Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε στις €868 χιλ. έναντι
€940 χιλ. κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Η ζημιά από εργασίες αυξήθηκε στις €2,1εκ. από €2,0 εκ. και αυτό οφείλεται κυρίως
στη μείωση των διάφορων άλλων εσόδων.
Η ζημιά του τριμήνου μειώθηκε στα €3,6 εκ. έναντι €3,7 εκ. και αυτό οφείλεται στη
μείωση των χρηματοδοτικών εξόδων λόγω της αποπληρωμής και κατ΄ επέκτασης
μείωσης των δανείων καθώς επίσης και μείωσης των επιτοκίων λόγω μετατροπής
των τρεχούμενων λογαριασμών σε μακροχρόνια δάνεια.
Τομέας Ξενοδοχείων
Οι τρεις πρώτοι μήνες του οικονομικού έτους ήταν ικανοποιητικοί λαμβάνοντας
υπόψη την παγκόσμια οικονομική κρίση καθώς επίσης και τη μείωση των αφίξεων
στην Κύπρο κατά την υπό ανασκόπηση περίοδο. Κατά την περίοδο αυτή
λειτουργούσε μόνο ένα ξενοδοχείο, το Riu Cypria Bay, ενώ τα άλλα ξενοδοχεία, Luca
Faliraki, Cypria Maris, Florida και Laura παρέμειναν κλειστά. Το ξενοδοχείο
Poseidonia, το οποίο ενοικιάζει η D.H. Cyprotels Plc, ήταν κλειστό για ανακαίνιση και
επαναλειτούργησε στις 15 Απριλίου 2009. Οι αποδόσεις του ξενοδοχείου Cypria Bay
ήταν πολύ καλύτερες σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Ο τομέας των ξενοδοχείων συνεχίζει τη στρατηγική του για πώληση των μικρών και
μη αποδοτικών μονάδων και γι’ αυτό το λόγο γίνονται προσπάθειες για διάθεση του
ξενοδοχείου Florida στην Αγία Νάπα, ενώ επιπρόσθετα η διευθυντική ομάδα είναι σε
αναζήτηση για την εξασφάλιση συμβολαίων διαχείρισης ξενοδοχείων.
1.6

Παραπομπές
Οι ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για το έτος
2008 και οι μη ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος
για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Ιανουαρίου 2009, ενσωματώνονται στο παρόν
Ενημερωτικό Δελτίο μέσω παραπομπής (incorporated by reference) σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 28 του Κανονισμού 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Οι επενδυτές δύνανται να προμηθευτούν δωρεάν αντίγραφο των:
(i)
(ii)

ελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2008 και
μη ελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την περίοδο των
τριών μηνών που έληξε στις 31 Ιανουαρίου 2009

κατά τις συνήθεις εργάσιμες ημέρες μεταξύ των ωρών 9:30 π.μ. – 12:30 το μεσημέρι
στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας για όλη την περίοδο ισχύος του
Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου καθώς και στην ιστοσελίδα του
Συγκροτήματος www.libraholidaysgroup.com.
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2.0

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
Με βάση τα προβλεπόμενα του άρθρου 14(1)(6) και 14(1)(7) του περί Δημόσιας
Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου του 2005, επενδυτές οι οποίοι έχουν
συμφωνήσει ή δεσμευθεί με οποιονδήποτε τρόπο πριν τη δημοσίευση του
Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου να αποκτήσουν δι’ εγγραφής κινητές αξίες,
στις οποίες αναφέρεται το Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2008,
βασισθέντες στα στοιχεία αυτού, δικαιούνται να υπαναχωρήσουν και να
αποδεσμευθούν αζημίως γι’ αυτούς από την υποχρέωση και δέσμευση που έχουν
αναλάβει. Το δικαίωμα υπαναχώρησης και δήλωσης της αποδέσμευσης ασκείται
εντός προθεσμίας τριών εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος
Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου.
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Το παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο της Libra Holidays Group Plc ημερομηνίας 27
Μαΐου 2009 υπογράφηκε από τους ακόλουθους ∆ιοικητικούς Συμβούλους της Εταιρείας, οι
οποίοι δηλώνουν ότι αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που
περιέχονται στο Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο είναι, εξ’ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με
την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το
περιεχόμενό του:

Χρίστος Μαυρέλλης

- Πρόεδρος (Μη Εκτελεστικός)

Ανδρέας Δράκου

- Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος (Εκτελεστικός)

Γιάννος Πανταζής

- Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικός)

Λάμπρος Γεωργίου

- Οικονομικός Σύμβουλος (Εκτελεστικός)

Ο Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου
2008, Κυπριακός Οργανισμός Επενδύσεων και Αξιών (CISCO) Λίμιτεδ, δεν έχει διεξάγει
οποιονδήποτε ανεξάρτητο έλεγχο (νοµικό ή οικονοµικό) αναφορικά µε τις ελεγμένες
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31
Οκτωβρίου 2008 και για τις συνοπτικές μη ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
του Συγκροτήματος για την περίοδο τριών μηνών που έληξε στις 31 Ιανουαρίου 2009 και ως
εκ τούτου δεν υπογράφει το παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο.
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