ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΛΑΪΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ
(Εταιρεία που συστάθηκε με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΜΕΧΡΙ 85.714.286 ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ,
ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΟΥΝ
ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ CLR CAPITAL PUBLIC LIMITED
ΣΤO ΠΛΑΙΣΙO ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ CLR CAPITAL PUBLIC LIMITED

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΛΑΪΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

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 έγγραφο αυτό είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν χρειάζεστε οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή / και
επεξηγήσεις επί του Ενημερωτικού Δελτίου μπορείτε να συμβουλευθείτε το Διευθυντή Έκδοσης, Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια
Εταιρεία Λίμιτεδ, άλλους επαγγελματίες χρηματιστές, τραπεζίτες, λογιστές, δικηγόρους ή συμβούλους επενδύσεων.

ΛΑΪΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ
(Εταιρεία που συστάθηκε με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113)

Εισαγωγή μέχρι 85.714.286 Νέων Μετοχών ονομαστικής αξίας €0,34 η κάθε μια, οι οποίες θα εκδοθούν και
θα παραχωρηθούν προς τους μετόχους της εταιρείας CLR Capital Public Limited («CLR Capital»), ως
αντάλλαγμα με τις μετοχές που θα κατέχουν στη CLR Capital. Η αναλογία ανταλλαγής θα είναι 1 μετοχή της
Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ προς 2,684 μετοχές της CLR Capital. Κατά την
παραχώρηση των Νέων Μετοχών, κλασματικά υπόλοιπα θα αγνοούνται.
Νοουμένου ότι θα εγκριθεί η αίτηση για εισαγωγή των Νέων Μετοχών από το Συμβούλιο του Χ.Α.Κ., οι Νέες
Μετοχές θα εισαχθούν και θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης μαζί με τις υφιστάμενες μετοχές της Λαϊκή
Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.Κ.

Εγκεκριμένο Μετοχικό Κεφάλαιο: €170.000.000 διαιρεμένο σε 500.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,34 η κάθε μια.
Εκδόθηκε και πληρώθηκε πλήρως: €68.000.000 διαιρεμένο σε 200.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,34 η κάθε μια.

Υπεύθυνοι για τη σύνταξη και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο είναι τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου της Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ, οι οποίοι αναλαμβάνουν
συλλογικά και ατομικά πλήρη ευθύνη για την ακρίβεια, ορθότητα και πληρότητα των πληροφοριών και των στοιχείων
που περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο και διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχουν άλλα ουσιαστικά γεγονότα η
παράλειψη των οποίων θα καθιστούσε οποιαδήποτε δήλωση που περιέχεται σε αυτό παραπλανητική.
Διευθυντής Έκδοσης είναι η Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ.
Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο περιέχει αναφορές οι οποίες αφορούν στο μέλλον. Οι αναφορές αυτές προσδιορίζονται
γενικά με τη χρήση λέξεων όπως «πιστεύει», «εκτιμά», «αναμένει», «ενδέχεται», «θα», «θα πρέπει», «μπορεί», «θα
μπορούσε», «σχεδιάζει» και άλλες συγκρίσιμες λέξεις. Πρέπει να σημειωθεί ότι τέτοιας φύσεως αναφορές εμπεριέχουν
κινδύνους και αβεβαιότητες οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν τα πραγματικά αποτελέσματα να διαφέρουν από αυτές.
Τέτοιοι κίνδυνοι, μεταξύ άλλων, είναι η αβεβαιότητα της κυπριακής οικονομίας, οι γενικότερες οικονομικές συνθήκες, ο
ανταγωνισμός, η ικανότητα υλοποίησης των στρατηγικών σχεδιασμών, νομοθετικές ή κανονιστικές αλλαγές
(περιλαμβανομένων των φορολογικών), η διαθεσιμότητα κεφαλαίων (περιλαμβανομένων των δανειακών κεφαλαίων)
και άλλοι. Ενόψει των κινδύνων αυτών, οι αναφορές στο μέλλον που περιλαμβάνονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο
μπορεί να μην πραγματοποιηθούν.
Η έγκριση του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου δε συνεπάγεται παρότρυνση προς το επενδυτικό κοινό για επένδυση
σε τίτλους της Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Πριν τη λήψη της επενδυτικής απόφασης, το
επενδυτικό κοινό προτρέπεται να συμβουλεύεται το σύμβουλο επενδύσεών του. Η απόφαση για πιθανή επένδυση σε
τίτλους της Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ συνεπάγεται κινδύνους οι οποίοι περιγράφονται στο
Mέρος 3 του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
Η ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 18 Νοεμβρίου 2008
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ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ

Οι παρακάτω ορισμοί ισχύουν για το σύνολο του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, εκτός όπου το κείμενο
απαιτεί διαφορετικά:
«Λαϊκή Επενδυτική» ή «Εταιρεία»:

Σημαίνει τη Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ.

«Συγκρότημα Λαϊκής Επενδυτικής» ή

Σημαίνει τη Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ και τις

«Συγκρότημα»:

εξηρτημένες εταιρείες της: Λαϊκή Χρηματιστηριακή Ε.Π.Ε.Υ. Λίμιτεδ, Λαϊκή
Διαχείριση Κεφαλαίων Ε.Π.Ε.Υ. Λίμιτεδ και Egnatia Financial Services
(Cyprus) Limited.

«CLR Capital»:

Σημαίνει τη CLR Capital Public Ltd.

«Συγκρότημα CLR Capital»:

Σημαίνει τη CLR Capital Public Ltd, τις εξηρτημένες και συνδεδεμένες
εταιρείες της (βλέπε Μέρος 6.5).

«Νέο Συγκρότημα»:

Σημαίνει το συγκρότημα που θα προκύψει από τη συγχώνευση των
εταιρειών Λαϊκή Επενδυτική και CLR Capital.

«Αλλοδαποί Μέτοχοι»:

Άτομα που διαμένουν, έχουν την ιθαγένεια ή είναι πολίτες, σε χώρες εκτός
της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Δικαιούχοι»:

Σημαίνει τα πρόσωπα που θα είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο μετόχων
της CLR Capital κατά την ημερομηνία τερματισμού της διαπραγμάτευσης
των τίτλων της CLR Capital στο Χ.Α.Κ.

«Δικαστήριο»:

Σημαίνει το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας.

«Έκδοση»:

Σημαίνει την έκδοση των μέχρι 85.714.286 νέων μετοχών για σκοπούς
συγχώνευσης της Λαϊκής Επενδυτικής με τη CLR Capital μέσω
απορροφήσεως της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη εταιρεία.

«Ενημερωτικό Δελτίο»:

Σημαίνει το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο που συντάχθηκε με βάση τον περί
Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 και με
βάση τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Εξαιρούμενες Χώρες»:

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Νότιος Αφρική, ή
οποιαδήποτε άλλη χώρα στην οποία, σύμφωνα με τους νόμους της, η
διενέργεια της παρούσας δημόσιας προσφοράς ή η ταχυδρόμηση /
διανομή του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου είναι παράνομη ή αποτελεί
παραβίαση

οποιασδήποτε

εφαρμοστέας

νομοθεσίας,

κανόνα

ή

κανονισμού.
«ΕΠΑ»:

Σημαίνει την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού.

«Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» ή «E.K.»:

Σημαίνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

«Έφορος Εταιρειών»:

Σημαίνει τον Επίσημο Παραλήπτη και Έφορο σύμφωνα με τον περί
Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113.

«Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου»:

Σημαίνει τη 18 Νοεμβρίου 2008.

«Ημερομηνία Υλοποίησης»:

Σημαίνει την ημερομηνία καταχώρησης στον Έφορο Εταιρειών πιστού
αντιγράφου του διατάγματος του Δικαστηρίου, με το οποίο θα
επικυρώνεται το Σχέδιο Αναδιοργάνωσης.
4

«Marfin Popular Bank», «Τράπεζα»:

Σημαίνει τη Marfin Popular Bank Public Co Ltd.

«Όμιλος Marfin Popular Bank»:

Σημαίνει τη Marfin Popular Bank Public Co Ltd και τις θυγατρικές της
εταιρείες.

«Μετοχές» ή «Υφιστάμενες Μετοχές»

Σημαίνει τις 200.000.000 εκδομένες μετοχές ονομαστικής αξίας €0,34 η

ή «Εκδομένες Μετοχές»:

κάθε μια, που αντιπροσωπεύουν το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της
Λαϊκής Επενδυτικής.

«μητρώο μετόχων»:

Σημαίνει το μητρώο κατόχων συνήθων μετοχών κάθε εισηγμένης στο
Χ.Α.Κ. εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των Λαϊκή Επενδυτική και CLR
Capital, που τηρείται στο Κεντρικό Αποθετήριο του Χ.Α.Κ.

«Νέες Μετοχές»:

Σημαίνει τις μέχρι 85.714.286 νέες μετοχές της Λαϊκής Επενδυτικής που
θα εκδοθούν για σκοπούς συγχώνευσης της Λαϊκής Επενδυτικής με την
CLR Capital μέσω απορροφήσεως της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη
εταιρεία.

«Χ.Α.»:

Σημαίνει το Χρηματιστήριο Αθηνών.

«Χ.Α.Κ.» ή «Χρηματιστήριο» :

Σημαίνει το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

«MiFID»:

Σημαίνει την Ευρωπαϊκή Οδηγία “Markets in Financial Instruments
Directive.”

«Σύμβουλοι»:

Σημαίνει τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Λαϊκής Επενδυτικής.

«Σχέδιο Αναδιοργάνωσης»:

Σημαίνει το Σχέδιο Αναδιοργάνωσης και Συγχώνευσης μεταξύ Λαϊκής
Επενδυτικής και CLR Capital, το οποίο καταρτίστηκε δυνάμει των άρθρων
198–200 και 201Α–201Η του περί Εταιρειών Νόμου και εγκρίθηκε από τα
Διοικητικά Συμβούλια των δύο εταιρειών την 1η Αυγούστου 2008.

«Δ.Π.Χ.Π. / Δ.Λ.Π.»:

Σημαίνει τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης /
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

«Σ.Δ.Λ.Π.»:

Σημαίνει το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων

«£» ή «ΛΚ»:

Σημαίνει τη Λίρα Κύπρου. Σημειώνεται πως, κατόπιν της ένταξης της
Κύπρου στην Ευρωζώνη την 1η Ιανουαρίου 2008, η Λίρα Κύπρου έχει
αντικατασταθεί με το Ευρώ (€) στην επίσημη ισοτιμία €1 = £0,585274.

«€»:

Σημαίνει Ευρώ.
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2

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Το παρόν περιληπτικό σημείωμα πρέπει να εννοηθεί ως η εισαγωγή του Ενημερωτικού Δελτίου.
Το παρόν περιληπτικό σημείωμα έχει συνταχθεί με βάση τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού
Δελτίου Νόμο του 2005 και με βάση τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας και της επιχειρηματικής στρατηγικής της εταιρείας
Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ («Εταιρεία») και των 100% θυγατρικών της, Λαϊκή
Χρηματιστηριακή Ε.Π.Ε.Υ. Λίμιτεδ, Λαϊκή Διαχείριση Κεφαλαίων Ε.Π.Ε.Υ. Λίμιτεδ και Egnatia Financial
Services (Cyprus) Limited (σε ενοποιημένη βάση: «το Συγκρότημα»). Περιλαμβάνει, επίσης, συνοπτικά
στοιχεία της έκδοσης και εισαγωγής των Νέων Μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α.Κ..
Επισημαίνεται ότι μόνο η μελέτη αυτού του περιληπτικού σημειώματος δεν είναι επαρκής για να
αποκτήσουν οι επενδυτές ολοκληρωμένη εικόνα για τη λήψη επενδυτικής απόφασης. Ως εκ τούτου,
οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση που αφορά τίτλους της Εταιρείας πρέπει να βασίζεται στο
σύνολο των πληροφοριών που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο.
Σε περίπτωση που εγερθεί ενώπιον δικαστηρίου αξίωση επενδυτή που συνδέεται με τις πληροφορίες που
περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, τα τυχόν έξοδα μετάφρασης του Ενημερωτικού Δελτίου σε σχέση με
την όλη νομική διαδικασία φέρει ο ενάγων επενδυτής.
Τα πρόσωπα που υπέβαλαν το περιληπτικό σημείωμα του Ενημερωτικού Δελτίου και κάθε μετάφρασή του
και ζήτησαν τη δημοσίευση ή την κοινοποίησή του, υπέχουν αστική ευθύνη, μόνο εάν το εν λόγω σημείωμα
είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή αντιφατικό προς άλλα μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου.
2.1

Η Εταιρεία

Η Εταιρεία συστάθηκε στην Κύπρο ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης στις 15 Απριλίου 1989 με
βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113, υπό την επωνυμία Laiki Investment Limited, και αριθμό εγγραφής
35616. Μετατράπηκε σε δημόσια εταιρεία στις 18 Μαΐου 2000.
Η Εταιρεία είναι θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Marfin Popular Bank. Οι κύριοι τομείς δραστηριότητας του
Συγκροτήματος της Λαϊκής Επενδυτικής είναι οι υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής, η πραγματοποίηση
συναλλαγών σε κινητές αξίες στο Χ.Α.Κ. και στο Χ.Α. υπό την ιδιότητα του μέλους των δύο αυτών
χρηματιστηρίων, η διαχείριση κεφαλαίων και χαρτοφυλακίων, καθώς και η έρευνα και ανάλυση. Με στόχο
την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών του σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησής του, το
Συγκρότημα έχει επενδύσει σε άρτια καταρτισμένο προσωπικό με υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα και
διεθνείς εμπειρίες στην ειδικότητά τους. Παράλληλα, το Συγκρότημα αξιοποιεί την τεχνογνωσία και το
δίκτυο του Oμίλου Marfin Popular Bank.
2.2

Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό

Οι κύριοι σκοποί της Εταιρείας περιγράφονται στο άρθρο 3 του Ιδρυτικού της Εγγράφου. Στους κύριους
σκοπούς της περιλαμβάνεται η διεξαγωγή εργασιών επιχείρησης επενδυτικών υπηρεσιών στα πλαίσια του
περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007. Στο
πλαίσιο αυτό η Εταιρεία δύναται να παρέχει επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες και να ασκεί
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επενδυτικές δραστηριότητες σε σχέση με χρηματοοικονομικά μέσα, όπως καθορίζονται στην άδεια
λειτουργίας της.
Αποσπάσματα από το Καταστατικό της Εταιρείας παρατίθενται στο Μέρος 5.19.7 του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου.
2.3

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου
απαρτίζεται από τους ακολούθους:
Ανδρέα Αντωνιάδη,

Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Σύμβουλο

Μιχάλη Χατζηκυριάκο,

Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Σύμβουλο

Μάριο Λανίτη,

Μη Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Σύμβουλο

Χρίστο Στυλιανίδη,

Μη Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Σύμβουλο

Παναγιώτη Κουννή,

Μη Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Σύμβουλο

Ηρακλή Κουνάδη,

Μη Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Σύμβουλο

2.4

Ανώτερα Διευθυντικά Στελέχη

Κλεάνθης Χανδριώτης,

Γενικός Διευθυντής, Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ

Μαρία Ιωάννου Αχιλλίδη,

Οικονομικός Διευθυντής

Μιχάλης Ξιούρος,

Διευθυντής, Λαϊκή Χρηματιστηριακή Ε.Π.Ε.Υ. Λίμιτεδ

Χρήστος Καλογέρης,

Διευθυντής, Λαϊκή Διαχείριση Κεφαλαίων Ε.Π.Ε.Υ. Λίμιτεδ

Γιώργος Γεωργίου,

Προϊστάμενος Τμήματος Επενδυτικής Τραπεζικής

2.5

Γραμματέας, Σύμβουλοι Εταιρείας Τραπεζίτες

Γραμματέας:

Στέλιος Χατζηιωσήφ

Ελεγκτές και Σύμβουλοι Λογιστές:

Τραπεζίτες:

PricewaterhouseCoopers Limited, Julia House, Θ. Δέρβη 3,1066
Λευκωσία
Ιωαννίδης Δημητρίου, Οδός Διαγόρου 2, Era House, 7-12 όροφοι,
1097 Λευκωσία
Marfin Popular Bank Public Co Ltd

Διευθυντής Έκδοσης:

Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ

Νομικοί Σύμβουλοι:

2.6

Εγγεγραμμένο Γραφείο Εταιρείας

Etitta Court, 3ος Όροφος, Λεωφ. Ευαγόρου 39, 1066 Λευκωσία
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2.7

Προσωπικό του Συγκροτήματος

Ο αριθμός προσωπικού του Συγκροτήματος για τα έτη 2005, 2006, 2007 και κατά την ημερομηνία του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου είχε ως ακολούθως:
Ημερομηνία
Ενημερωτικού
Δελτίου

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ

12

15

12

10

Λαϊκή Χρηματιστηριακή Ε.Π.Ε.Υ. Λίμιτεδ

13

14

14

7

Λαϊκή Διαχείριση Κεφαλαίων Ε.Π.Ε.Υ. Λίμιτεδ

7

7

7

6

Egnatia Financial Services (Cyprus) Limited*

12

δ/ε

δ/ε

δ/ε

Σύνολο

44

36

33

23

*Η Egnatia Financial Services (Cyprus) Limited κατέστη θυγατρική της Εταιρείας με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2008.

2.8

Ιστορική Αναδρομή και Κύρια Γεγονότα στην Εξέλιξη του Εκδότη

Η Εταιρεία συστάθηκε στην Κύπρο ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης στις 15 Απριλίου 1989
σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, υπό την επωνυμία Laiki Investment Limited
και με αριθμό εγγραφής 35616. Μετατράπηκε σε δημόσια εταιρεία στις 18 Μαΐου 2000.
Στις 11 Αυγούστου, 1994, η Εταιρεία μετονομάστηκε από Laiki Investment Limited σε Laiki Investments
Limited και στις 29 Σεπτεμβρίου 2004, μετονομάστηκε σε Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία
Λίμιτεδ.
Το Φεβρουάριο του 2000, ιδρύθηκαν στην Κύπρο οι θυγατρικές εταιρείες Laiki Brokerage Limited (σήμερα
Λαϊκή Χρηματιστηριακή Ε.Π.Ε.Υ. Λίμιτεδ) και Laiki Asset Management Limited (σήμερα Λαϊκή Διαχείριση
Κεφαλαίων Ε.Π.Ε.Υ. Λίμιτεδ). Η συμμετοχή της Εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο των δύο αυτών εταιρειών
είναι 100%.
Οι τίτλοι της Εταιρείας εισήχθησαν στο Χ.Α.Κ. στις 15 Σεπτεμβρίου 2000. Με τη λειτουργία των νέων
αγορών του Χ.Α.Κ. το Σεπτέμβριο του 2004, οι τίτλοι της Εταιρείας κατατάχθηκαν στην Παράλληλη Αγορά.
Ο κωδικός διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας είναι ISIN CY0005751314.
Το Νοέμβριο του 2003, η θυγατρική της Εταιρείας, Laiki Brokerage Limited, μετονομάστηκε σε Λαϊκή
Χρηματιστηριακή Ε.Π.Ε.Υ. Λίμιτεδ.
Τον Ιανουάριο του 2004, η θυγατρική της Εταιρείας, Laiki Asset Management Limited, μετονομάστηκε σε
Λαϊκή ΕΔΑΚ και Διαχείριση Κεφαλαίων Λίμιτεδ, και τον Ιούνιο του 2008 μετονομάστηκε σε Λαϊκή Διαχείριση
Κεφαλαίων Ε.Π.Ε.Υ. Λίμιτεδ.
Το Δεκέμβριο του 2006, κατόπιν της συγχώνευσης της Λαϊκής Κυπριακής Τράπεζας Δημόσια Εταιρεία Λτδ
(η οποία μετονομάστηκε σε Marfin Popular Bank Public Co Ltd) με τη Marfin Financial Group A.E.
Συμμετοχών και την Εγνατία Τράπεζα Α.Ε., η Εταιρεία κατέστη θυγατρική της Marfin Popular Bank Public
Co Ltd («Marfin Popular Bank»).
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Στις 17 Ιανουαρίου 2008, το Συγκρότημα επήλθε σε συμφωνία με την μητρική του εταιρεία, Marfin Popular
Bank, για την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Κ.Ε.Π.Ε.Υ., Egnatia Financial Services
(Cyprus) Limited.
Την 1η Αυγούστου 2008, οι διοικητικοί σύμβουλοι της Εταιρείας και της CLR Capital Public Limited
συνέταξαν σχέδιο αναδιοργάνωσης / συγχωνεύσεως («Σχέδιο Αναδιοργάνωσης») σύμφωνα με τις
πρόνοιες του άρθρου 201(Γ) του περί Εταιρειών Νόμου.
Στις 5 Αυγούστου 2008, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας έδωσε άδεια για τη σύγκληση γενικών
συνελεύσεων των μετόχων και των πιστωτών της Εταιρείας, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 18
Σεπτεμβρίου 2008 και 17 Οκτωβρίου 2008.
Στις 11 Αυγούστου 2008, καταχωρήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού («ΕΠΑ») κοινοποίηση
με βάση τον περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμο.
Σε έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2008,
αποφασίστηκε η αναβολή της εξέτασης του Ειδικού Ψηφίσματος για την έγκριση του Σχεδίου
Αναδιοργάνωσης και Συγχώνευσης της CLR Capital Public Limited με την Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ.
Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ, καθώς επίσης και των Ειδικών Ψηφισμάτων για την Έκδοση Νέων Μετοχών και
της αλλαγής του ονόματος της Εταιρείας, τα οποία θα τίθενταν σε ψηφοφορία υπό την προϋπόθεση
προηγούμενης έγκρισης του Ειδικού Ψηφίσματος για το Σχέδιο Αναδιοργάνωσης και Συγχώνευσης. Η
αναβολή προτάθηκε από τη Marfin Popular Bank Public Co Ltd με τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας. Η αναβολή αποφασίσθηκε λόγω της αναβολής, για διαδικαστικούς λόγους, των
εργασιών των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και πιστωτών της CLR Capital Public Limited για το ίδιο
θέμα, οι οποίες ήταν επίσης προγραμματισμένες για τις 18 Σεπτεμβρίου 2008. Τα Ειδικά Ψηφίσματα, η
εξέταση των οποίων αναβλήθηκε, εξετάσθηκαν και έτυχαν έγκρισης από την εξ αναβολής Έκτακτη Γενική
Συνέλευση η οποία διεξήχθη στις 17 Οκτωβρίου 2008.
Σε έκτακτη γενική συνέλευση των πιστωτών της Εταιρείας, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2008,
αποφασίστηκε η αναβολή της εξέτασης του Σχεδίου Αναδιοργάνωσης και Συγχώνευσης της Εταιρείας με
την CLR Capital Public Limited. Η αναβολή προτάθηκε από τον Προεδρεύοντα της συνέλευσης λόγω της
αναβολής των αντίστοιχων Γενικών Συνελεύσεων των πιστωτών και των μετόχων της CLR Capital Public
Limited για το ίδιο θέμα, οι οποίες ήταν επίσης προγραμματισμένες για τις 18 Σεπτεμβρίου 2008. Η εξ
αναβολής Γενική Συνέλευση των πιστωτών της Εταιρείας διεξήχθη στις 17 Οκτωβρίου 2008, και ενέκρινε το
Σχέδιο Αναδιοργάνωσης.
Στις 31 Οκτωβρίου 2008, η ΕΠΑ κήρυξε την εν λόγω συγκέντρωση συμβατή προς την ανταγωνιστική
αγορά.
Η νομική διαδικασία της συγχώνευσης θα ολοκληρωθεί με την εξασφάλιση του σχετικού διατάγματος από
το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας και την κατάθεση των σχετικών εγγράφων στο Γραφείο Εφόρου
Εταιρειών. Η εν λόγω ημερομηνία κατάθεσης ορίζεται ως η «Ημερομηνία Υλοποίησης».
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Η έκδοση και παραχώρηση των Νέων Μετοχών στους δικαιούχους μετόχους της CLR Capital θα
ακολουθήσει την Ημερομηνία Υλοποίησης.
2.9

Πληροφορίες για το Μετοχικό Κεφάλαιο

Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, το Εγκεκριμένο Μετοχικό Κεφάλαιο της
Εταιρείας ανέρχεται σε €170.000.000, διαιρεμένο σε 500.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,34 η κάθε
μια. Το Εκδομένο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €68.000.000, διαιρεμένο σε 200.000.000
συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,34 η κάθε μια.
2.10 Κύριοι Μέτοχοι
Οι μέτοχοι που κατείχαν ποσοστό συνήθων μετοχών πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
(επί συνόλου 200.000.000 μετοχών) κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου είναι οι
ακόλουθοι:
Μέτοχος

Marfin Popular Bank
Public Co Ltd

Άμεση Συμμετοχή

Έμμεση Συμμετοχή

Συνολική Συμμετοχή

Αριθμός
Μετοχών

Ποσοστό

Αριθμός
Μετοχών

Ποσοστό

Αριθμός
Μετοχών

Ποσοστό

142.850.747

71,43%

4.243.041

2,12%*

147.093.788

73,55%

*H έμμεση συμμετοχή προκύπτει μέσω των συμμετοχών της Marfin Egnatia Bank (ως ελεγχόμενη επιχείρηση – ποσοστό 0,09%),
καθώς και του Ταμείου Προνοίας Υπαλλήλων Marfin Popular Bank (ως πρόσωπο που ενεργεί σε συνεννόηση – ποσοστό 2,03%).

Κατόπιν ολοκλήρωσης της έκδοσης και παραχώρησης των Νέων Μετοχών στους δικαιούχους μετόχους
της CLR Capital, τα ποσοστά των μεγαλομετόχων θα διαφοροποιηθούν αναλόγως.
2.11 Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
Τα πιο κάτω συνοπτικά στοιχεία για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2005, 2006 και 2007 βασίζονται
στις ετήσιες ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος, οι οποίες έχουν
συνταχθεί με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) / Διεθνή Λογιστικά
Πρότυπα (ΔΛΠ) και έχουν δημοσιευθεί όπως προβλέπεται από το νόμο.
Επίσης, τα πιο κάτω συνοπτικά στοιχεία για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008, βασίζονται στις
ενδιάμεσες, μη ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εν λόγω περίοδο, οι οποίες
ετοιμάστηκαν σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις». Οι λογιστικές αρχές που
εφαρμόστηκαν αναφορικά με στοιχεία που θεωρούνται ουσιώδη σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις
του Συγκροτήματος συνάδουν με τις λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για το έτος που έληξε στις 31
Δεκεμβρίου 2007.
Σημειώνεται ότι τα ποσά που αναφέρονται σε Ευρώ έχουν μετατραπεί με βάση την τελική ισοτιμία
μετατροπής της Λίρας Κύπρου σε Ευρώ (1€ = 0,585274 Λ.Κ.), η οποία έλαβε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου
2008.
Σημειώνεται επίσης ότι τα ποσά έχουν αναπροσαρμοστεί, όπου απαιτείται, ώστε να συνάδουν με την
παρουσίαση των πιο πρόσφατων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων.
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Συνοπτικά στοιχεία Ενοποιημένου
Λογαριασμού Αποτελεσμάτων

Μη ελεγμένα
30.06.2008
€

Μη ελεγμένα
30.06.2007
€

Ελεγμένα
31.12.2007
£

Ελεγμένα
31.12.2006
£

Ελεγμένα
31.12.2005
£

3.841.674

3.458.334

4.302.921

2.803.763

1.895.455

(2.073.991)

2.963.248

1.630.718

2.501.699

763.688

Κέρδος πριν τη φορολογία

188.207

5.372.193

4.954.906

4.339.479

1.712.604

Κέρδος μετά τη φορολογία

9.112

5.141.175

4.617.608

4.188.603

1.640.444

Κέρδος ανά μετοχή – σεντ

0,005

2,571

2,31

2,09

0,82

Μη ελεγμένα
30.06.2008
€

Ελεγμένα
31.12.2007
€

Ελεγμένα
31.12.2007
£

Ελεγμένα
31.12.2006
£

Ελεγμένα
31.12.2005
£

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη
αξία μέσω των αποτελεσμάτων

11.487.858

13.724.076

8.032.345

7.181.284

6.862.882

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

36.414.091

32.393.749

18.959.219

11.534.790

8.213.063

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

58.431.063

57.605.759

33.715.153

29.633.018

24.896.755

5.410.625

3.411.776

1.996.824

1.743.468

1.484.340

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

53.020.438

54.193.983

31.718.329

27.889.550

23.412.415

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και
υποχρεώσεων

58.431.063

57.605.759

33.715.153

29.633.018

24.896.755

Έσοδα
(Ζημιά)/Κέρδος από επανεκτίμηση και
ρευστοποίηση χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων που
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων

Συνοπτικά στοιχεία Ενοποιημένου
Ισολογισμού

Σύνολο υποχρεώσεων

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται στοιχεία για την κατάσταση του χρηματοοικονομικού χρέους και των
ιδίων κεφαλαίων του Συγκροτήματος. Δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε σημαντική μεταβολή στα ποσά μέχρι την
ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
Χρηματοοικονομικό χρέος και ίδια
κεφάλαια

Μη ελεγμένα
Μη Δημοσιευμένα
30.09.2008
€

Ελεγμένα
31.12.2007
€

Ελεγμένα
31.12.2007
£

Ελεγμένα
31.12.2006
£

Ελεγμένα
31.12.2005
£

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ
Σύνολο βραχυπρόθεσμου χρέους

-

-

-

-

-

Μακροπρόθεσμο χρέος
Εγγυημένο
Εξασφαλισμένο
Μη εγγυημένο/μη εξασφαλισμένο
Σύνολο μακροπρόθεσμου χρέους

85.380
85.380

512.283
512.283

299.826
299.826

299.826
299.826

299.826
299.826

Ολικό χρέος

85.380

512.283

299.826

299.826

299.826

68.000.000

68.344.058

40.000.000

40.000.000

40.000.000

344.058
(2.227.394)
(13.913.460)

(521.383)
(13.628.692)

(305.152)
(7.976.519)

335.681
(12.446.131)

(34.780)
(16.552.805)

52.203.204

54.193.983

31.718.329

27.889.550

23.412.415

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Διαφορά από μετατροπή Κεφαλαίου σε
Ευρώ
Αποθεματικά δίκαιης αξίας
Συσσωρευμένες ζημιές
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
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2.12
Στοιχεία για Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται στοιχεία για τις συναλλαγές του Συγκροτήματος με συνδεδεμένα μέρη.
Δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε σημαντική μεταβολή στα ποσά μέχρι την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού
Δελτίου.

(α) Πωλήσεις/αγορές Υπηρεσιών σε/από συνδεδεμένες εταιρείες

(i) Πωλήσεις
Επενδυτική Τραπεζική
Marfin Popular Bank Public Co Ltd
Εταιρείες του Ομίλου Marfin Popular Bank
Χρηματιστηριακές Προμήθειες
Marfin Popular Bank Public Co Ltd
Εταιρείες του Ομίλου Marfin Popular Bank
Διαχείριση Χαρτοφυλακίων
Εταιρείες του Ομίλου Marfin Popular Bank
Τόκοι εισπρακτέοι
Marfin Popular Bank Public Co Ltd
Marfin Egnatia Bank SA

Μη ελεγμένα
Μη Δημοσιευμένα
30.09.2008
€

Μη
ελεγμένα
30.09.2007
€

404.341
10.000

267.285
-

414.341

267.285

42.595

66.864

42.595

Ελεγμένα
31.12.2007
£

Ελεγμένα
31.12.2006
£

Ελεγμένα
31.12.2005
£

156.435

201.451

61.751

10.000
166.435

201.451

61.751

-

16

144

66.864

65.653
65.653

30.170
30.186

27.488
27.632

50.429

81.391

71.747

49.503

47.000

956.916
956.916

659.503
918
660.421

514.947
538
515.485

323.831
26.116
349.947

288.122
21.445
309.567

220

1.299

10.807

33.552

22.266

-

115.232

89.433

53.636

3.893

(ii) Αγορές
Άλλα έξοδα
Εταιρείες του Ομίλου Marfin Popular Bank
Προμήθειες πληρωτέες
Marfin Popular Bank Public Co Ltd

(β) Υπόλοιπα στο τέλος της περιόδου
Μη ελεγμένα
Μη Δημοσιευμένα

Ελεγμένα

Ελεγμένα

Ελεγμένα

Ελεγμένα

30.09.2008

31.12.2007

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

€

€

£

£

£

Υπόλοιπα Καθαρά
Marfin Popular Bank Public Co Ltd
Marfin Egnatia Bank SA
Investment Bank of Greece

35.765.412

31.923.822

18.684.183

10.282.561

4.765.905

205.162

245.928

143.935

1.020.446

3.447.028

-

-

-

-

-

35.970.574

32.169.750

18.828.118

11.303.007

8.212.933

Στα εμπορικά και άλλα εισπρακτέα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα υπόλοιπα με συγγενικές εταιρείες:
Μη ελεγμένα
Μη Δημοσιευμένα

Ελεγμένα

Ελεγμένα

Ελεγμένα

Ελεγμένα

30.09.2008

31.12.2007

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

€

€

£

£

£

422.707

38.760

22.685

15.836

201.266

Υπόλοιπα με εταιρείες του Ομίλου
Marfin Popular Bank1
1

Οι εταιρείες του Ομίλου Marfin Popular Bank που αναφέρονται πιο πάνω είναι οι: Marfin Popular Bank Public Co Ltd, Marfin Egnatia

Bank S.A., Investment Bank of Greece S.A., Laiki Cyprialife Limited, Cyprialife Limited, Paneuropean Limited και Philiki Insurance
Limited.
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(γ) Αμοιβή Συμβούλων και Βασικών Διοικητικών Στελεχών

Δικαιώματα Συμβούλων

1

Αμοιβή βασικών διοικητικών στελεχών2

Ελεγμένα

Ελεγμένα

Ελεγμένα

Ελεγμένα

31.12.2007

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

€

£

£

£

4.186

2.450

2.600

2.800

290.086

169.780

143.763

131.460

86.643

50.710

43.500

39.959

32.785

19.188

17.795

16.218

413.700

242.128

207.658

190.437

Ωφελήματα τερματισμού υπηρεσιών
βασικών διοικητικών στελεχών2
Εισφορές εργοδότη για κοινωνικές
ασφαλίσεις κ.λπ.
1

Δεν καταβάλλονται Δικαιώματα Συμβούλου στον κ. Χρίστο Στυλιανίδη, κ. Ηρακλή Κουνάδη, κ. Παναγιώτη Κουννή. Τα Δικαιώματα

Συμβούλων υπολογίζονται στο τέλος κάθε έτους.
2

Τα βασικά διοικητικά στελέχη αποτελούνται από το Γενικό Διευθυντή, τον Οικονομικό Διευθυντή, το Διευθυντή Λαϊκής

Χρηματιστηριακής Ε.Π.Ε.Υ. Λίμιτεδ, το Διευθυντή Λαϊκής Διαχείριση Κεφαλαίων Ε.Π.Ε.Υ. Λίμιτεδ και τον Προϊστάμενο Τμήματος
Επενδυτικής Τραπεζικής.

(δ) Πωλήσεις υπηρεσιών σε Συμβούλους και συγγενικές τους εταιρείες
Μη ελεγμένα
Μη Δημοσιευμένα

Μη ελεγμένα

Ελεγμένα

Ελεγμένα

Ελεγμένα

30.09.2008

30.09.2007

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

€

€

£

£

£

Μιχάλης Χατζηκυριάκος

-

11

6

198

-

Κωνσταντίνος Μιτσίδης*

-

-

-

24

-

1.179

21.554

15.631

4.664

59

1.179

21.565

15.637

4.886

59

Amathus Navigation Co. Limited

15.383

10.427

12.691

12.040

14.075

Lanitis E.C. Holdings

29.082

26.542

32.439

30.180

33.237

44.465

36.969

45.130

42.220

47.312

Προμήθειες εισπρακτέες

Ανδρέας Αντωνιάδης

Τόκοι εισπρακτέοι

Επενδυτική Τραπεζική
Chr. & C. Mitsides Ltd

-

-

37.287

5.000

6.000

Εταιρείες Ομίλου Λανίτη

-

34.172

34.000

10.000

6.000

-

34.172

71.287

15.000

12.000

45.644

92.706

131.784

62.106

59.371

* Παραιτήθηκε στις 9 Μαρτίου 2007
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2.13 Τάσεις, Στόχοι και Προοπτικές Συγκροτήματος
Η λειτουργία της Κοινής Πλατφόρμας μεταξύ του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου («Χ.Α.Κ.») και του
Χρηματιστηρίου Αθηνών («Χ.Α.») από τον Οκτώβριο του 2007, η ένταξη της Κύπρου στη ζώνη του Ευρώ
από την 1η Ιανουαρίου 2008, και η συνεχώς αυξανόμενη διεθνοποίηση και φιλελευθεροποίηση των αγορών
και του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος, έχουν δημιουργήσει νέες συνθήκες και προκλήσεις για το
σύνολο των εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών στην Κύπρο.
Οι προοπτικές του ενοποιημένου συγκροτήματος («Νέο Συγκρότημα»), το οποίο αποτελεί αποτέλεσμα της
συγχώνευσης της Λαϊκής Επενδυτικής και της CLR Capital, θεωρούνται θετικές, καθώς το Νέο Συγκρότημα
θα είναι σε ισχυρότερη θέση να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που προαναφέρονται.
Στο πλαίσιο της ενοποίησης, εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ενδυνάμωση της
συνδυασμένης θέσης των δύο εταιρειών στην Κύπρο, ενώ θα τεθούν και οι βάσεις για σταδιακή διεύρυνση
των δραστηριοτήτων τους και της πελατειακής βάσης πέραν του Κυπριακού χώρου.
Η αποτελεσματική υλοποίηση των προοπτικών αυτών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επιτυχή
ολοκλήρωση της ενοποίησης των δύο εταιρειών, σε λειτουργικό, διοικητικό και τεχνικό επίπεδο.
2.14 Σκοπός της Έκδοσης
Οι Νέες Μετοχές της Εταιρείας θα εκδοθούν και θα προσφερθούν ως αντάλλαγμα προς τους μετόχους της
CLR Capital για απόκτηση ποσοστού 100% του μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας, στο πλαίσιο του
Σχεδίου Αναδιοργάνωσης και Συγχώνευσης μεταξύ Λαϊκής Επενδυτικής και CLR Capital, το οποίο
καταρτίστηκε και εγκρίθηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο εταιρειών την 1η Αυγούστου 2008.
Σημειώνεται ότι, με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η CLR Capital θα διαλυθεί χωρίς εκκαθάριση.
Στόχος της συγχώνευσης των συγκροτημάτων Λαϊκής Επενδυτικής και CLR Capital είναι η δημιουργία ενός
σημαντικά ενδυναμωμένου συγκροτήματος, με έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό, την κεφαλαιουχική βάση,
την πελατειακή βάση, τα συστήματα διοίκησης, λειτουργίας και ελέγχου, με στόχο την επιτυχή αντιμετώπιση
των προκλήσεων που προκύπτουν από τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις και κινδύνους που
απορρέουν από τη φιλελευθεροποίηση και διεθνοποίηση του τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών,
καθώς και της περαιτέρω έντασης των ανταγωνισμού και των εποπτικών κριτηρίων.
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2.15 Κύρια Στοιχεία και Χρονοδιάγραμμα
2.15.1 ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Κ.
ΕΚΔΟΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡEΙΑ:

Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:

€170.000.000 διαιρεμένο σε 500.000.000 μετοχές ονομαστικής
αξίας €0,34 η κάθε μια.

ΕΚΔΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΙΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ:

€68.000.000 διαιρεμένο σε 200.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας
€0,34 η κάθε μια.

ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ:

Έκδοση μέχρι 85.714.286 Νέων Μετοχών ονομαστικής αξίας €0,34
η κάθε μια που θα προσφερθούν προς ανταλλαγή σε όλους τους
μετόχους της CLR Capital Public Limited σε αναλογία 1 μετοχή της
Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ προς 2,684
μετοχές της CLR Capital. Κατά την παραχώρηση των Νέων
Μετοχών, κλασματικά υπόλοιπα θα αγνοούνται.
Οι Νέες Μετοχές θα παραχωρηθούν προς τους μετόχους της CLR
Capital Public Limited, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο
μητρώο μετόχων της CLR Capital κατά την ημερομηνία
τερματισμού της διαπραγμάτευσης των τίτλων της CLR Capital στο
Χ.Α.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ:

Οι Νέες Μετοχές θα εκδοθούν σε συνέχεια έγκρισης του σχετικού
ψηφίσματος από την εξ αναβολής Έκτακτη Γενική Συνέλευση των
μετόχων της Εταιρείας, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2008,
σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού της και του περί
Εταιρειών Νόμου Κεφ.113.

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ:

285.714.286 μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,34 η κάθε μια.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΤΟ Χ.Α.Κ.:

Νοουμένου ότι εξασφαλιστούν οι σχετικές εγκρίσεις από τις
αρμόδιες Αρχές, οι Νέες Μετοχές θα εισαχθούν και θα τυγχάνουν
διαπραγμάτευσης με τις υφιστάμενες μετοχές της Εταιρείας στην
Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.Κ..

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ
ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ:

Όλες οι Νέες Μετοχές θα έχουν τα ίδια δικαιώματα (rank pari
passu) με τις υφιστάμενες μετοχές για όλους τους σκοπούς. Το
σύνολο των μετοχών της Εταιρείας, με την εξασφάλιση της
σχετικής έγκρισης από το Συμβούλιο του Χ.Α.Κ., θα τυγχάνει
διαπραγμάτευσης στο Χ.Α.Κ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΣΕ
ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ:

Απαγορεύεται η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με
οποιοδήποτε άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου και κάθε προωθητικού και σχετικού
εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από
τις Εξαιρούμενες Χώρες.
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2.15.2 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ, ΕΚΔΟΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Χ.Α.Κ.

ΚΑΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΤΩΝ

ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΣΤΟ

Ημερομηνίες

Γεγονότα

5 Οκτωβρίου 2007

Λήψη απόφασης από τα διοικητικά συμβούλια της Λαϊκής Επενδυτικής και της CLR
Capital για την έναρξη διαδικασίας συγχώνευσης.

1 Αυγούστου 2008

Έγκριση Σχεδίου Αναδιοργάνωσης από τα Διοικητικά Συμβούλια της Λαϊκής
Επενδυτικής και της CLR Capital.

5 Αυγούστου 2008

Aίτηση στο Δικαστήριο και έκδοση διαταγμάτων για σύγκληση γενικών συνελεύσεων
μετόχων και πιστωτών και διορισμό κοινού εμπειρογνώμονα.

17 Σεπτεμβρίου 2008

Έγκριση από την Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Εγγράφου ως Ισοδύναμου Ενημερωτικού
Δελτίου για την προσφορά και έκδοση των Νέων Μετοχών

17 Οκτωβρίου 2008

Σύγκληση εξ αναβολής γενικής συνέλευσης πιστωτών της Λαϊκής Επενδυτικής.

17 Οκτωβρίου 2008

Σύγκληση εξ αναβολής έκτακτης γενικής συνέλευσης μετόχων της Λαϊκής Επενδυτικής.

31 Οκτωβρίου 2008

Έγκριση από Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού.

Οι σχετικές ημερομηνίες
θα καθοριστούν με βάση
τα σχετικά
χρονοδιαγράμματα του
Χ.Α.Κ. και της Επ.
Κεφαλαιαγοράς

Προέγκριση εισαγωγής των Νέων Μετοχών στο Χ.Α.Κ. από το Συμβούλιο του Χ.Α.Κ.
Άδεια δημοσίευσης Ενημερωτικού Δελτίου για εισαγωγή των Νέων Μετοχών στο
Χ.Α.Κ. (έγκριση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς).

Τελευταία ημερομηνία διαπραγμάτευσης μετοχών CLR Capital στο Χ.Α.Κ., και
παράλληλα ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων για απόκτηση των Νέων Μετοχών.
Οι ημερομηνίες των
ενεργειών αυτών
εξαρτώνται από
εσωτερικές διαδικασίες,
καθώς επίσης και την
έγκριση από το
Επαρχιακό Δικαστήριο
Λευκωσίας.

Κατάθεση δικαστικού διατάγματος έγκρισης της συγχώνευσης στον Έφορο Εταιρειών
(Ημερομηνία Υλοποίησης).
Συνεδρία Δ.Σ. Λαϊκής Επενδυτικής για έκδοση Νέων Μετοχών στους Δικαιούχους.
Έκδοση Νέων Μετοχών.
Αποστολή επιστολών παραχώρησης Νέων Μετοχών.
Έγκριση εισαγωγής και διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χ.Α.Κ. από το
Συμβούλιο του Χ.Α.Κ.
Έναρξη διαπραγμάτευσης Νέων Μετοχών στο Χ.Α.Κ.

Σημείωση: Το πιο πάνω ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εξαρτάται και από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί με
σχετικές ανακοινώσεις στο Χ.Α.Κ. και στον τύπο ή και έκδοσης Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου αν εφαρμόζεται.

2.16 Φορολογία
Λεπτομέρειες για το φορολογικό καθεστώς για τον επενδυτή, καθώς και για το φορολογικό καθεστώς της
Εταιρείας, παρατίθενται στο Μέρος 8.2 του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
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2.17 Επενδυτικοί Κίνδυνοι
Η επένδυση σε μετοχές της Εταιρείας περικλείει αριθμό κινδύνων που σχετίζονται μεταξύ άλλων με τον
τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, γενικότερους
οικονομικούς, πολιτικούς, νομοθετικούς και κανονιστικούς παράγοντες και παράγοντες που αφορούν τους
τίτλους της έκδοσης. Επιπροσθέτως, η επένδυση σε μετοχές της Εταιρείας ενδέχεται να περικλείει
κινδύνους που συνδέονται με την επιτυχή ολοκλήρωση της προτιθέμενης συγχώνευσης μέσω
απορρόφησης της CLR Capital. Οι επενδυτικοί κίνδυνοι παρατίθενται στο Μέρος 3 του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου.
Οι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που περιγράφονται στο Μέρος 3 μπορεί να μην είναι οι μόνοι που
ενδεχομένως να αντιμετωπίσει το Συγκρότημα. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί του παρόντος
δεν είναι γνωστοί ή που θεωρούνται επουσιώδεις, μπορεί να επιδράσουν δυσμενώς στις επιχειρηματικές
δραστηριότητες του Συγκροτήματος.
Οι επενδυτές προτρέπονται να λάβουν σοβαρά υπόψη τους παράγοντες αυτούς, σε συνάρτηση με τις
λοιπές πληροφορίες που παρατίθενται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο πριν προβούν σε οποιαδήποτε
επενδυτική απόφαση.
2.18 Έξοδα Έκδοσης και Εισαγωγής Νέων Μετοχών
Τα συνολικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών αμοιβών, των δικαιωμάτων προς το
Χ.Α.Κ. και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου, των τελών καταβλητέων προς τον Έφορο Εταιρειών,
των εκτυπωτικών, εξόδων δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων κ.λπ., υπολογίζονται σε €23.000, περίπου.
2.19 Έγγραφα Διαθέσιμα προς Επιθεώρηση
Αντίγραφα των ακόλουθων εγγράφων της Εταιρείας θα είναι διαθέσιμα για επιθεώρηση κατά τις συνήθεις
εργάσιμες ημέρες, μεταξύ των ωρών 8:30 π.μ. μέχρι 12:00 το μεσημέρι, στο εγγεγραμμένο γραφείο της
Εταιρείας για όλη την περίοδο ισχύος του Ενημερωτικού Δελτίου:
του Ιδρυτικού Εγγράφου και Καταστατικού της Εταιρείας,
του Σχεδίου Αναδιοργάνωσης και συναφών επεξηγηματικών εκθέσεων των Δ.Σ. της Εταιρείας και
της CLR Capital,
των εκθέσεων των Δ.Σ. της Εταιρείας και της CLR Capital αναφορικά με το Σχέδιο
Αναδιοργάνωσης,
της έκθεσης-εκτίμησης των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, ΒDO Philippides Ltd, αναφορικά με
το Σχέδιο Αναδιοργάνωσης,
των ελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και της CLR Capital για τα
έτη 2005 - 2007,
των ενδιάμεσων μη ελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων
διαχείρισης της Εταιρείας και της CLR Capital για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008,
των συγκαταθέσεων και βεβαιώσεων που αναφέρονται στο Μέρος 5.23.
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3

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Το Συγκρότημα εκτίθεται σε κινδύνους που είναι δυνατόν να επηρεάσουν δυσμενώς τα αποτελέσματά του
και την υλοποίηση των στρατηγικών του στόχων. Μαζί με τις λοιπές πληροφορίες που περιέχονται στο
παρόν Ενημερωτικό Δελτίο, οι πιθανοί επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τους κινδύνους που
περιγράφονται πιο κάτω, πριν επενδύσουν σε μετοχές της Εταιρείας. Σημειώνεται πως οι Νέες Μετοχές, με
την έκδοση και παραχώρησή τους, θα αποκτήσουν τα ίδια δικαιώματα με τις υφιστάμενες μετοχές της
Εταιρείας. Εάν επέλθει οποιοδήποτε από τα γεγονότα που περιγράφονται παρακάτω, η Εταιρεία, η
χρηματοοικονομική θέση της ή τα αποτελέσματα της λειτουργίας της ενδέχεται να επηρεαστούν δυσμενώς
και ουσιωδώς και, ανάλογα, μπορεί να σημειωθεί πτώση στην αξία και την τιμή πώλησης των μετοχών της
Εταιρείας, οδηγώντας σε απώλεια του συνόλου ή μέρους οποιασδήποτε επένδυσης σε αυτές.
Το Συγκρότημα παρακολουθεί τους κινδύνους που αφορούν τις εργασίες του συνεχώς με διάφορους
τρόπους ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση υπέρμετρων κινδύνων. Η φύση των κινδύνων αυτών και οι
τρόποι αντιμετώπισής τους επεξηγούνται πιο κάτω.
Η επένδυση σε μετοχές της Εταιρείας χαρακτηρίζεται, επίσης, από επενδυτικούς κινδύνους που αφορούν
τους συγκεκριμένους τίτλους και τα επενδυτικά χαρακτηριστικά τους, οι οποίοι μπορεί να επηρεάσουν
αρνητικά την αξία και την απόδοσή τους.
Οι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που περιγράφονται παρακάτω μπορεί να μην είναι οι μόνοι που ενδεχομένως
να αντιμετωπίσει το Συγκρότημα και/ή επηρεάσουν την τιμή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας,
συμπεριλαμβανομένων των Νέων Μετοχών. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί του παρόντος
δεν είναι γνωστοί ή που θεωρούνται επουσιώδεις μπορεί να επιδράσουν δυσμενώς στις επιχειρηματικές
δραστηριότητες του Συγκροτήματος και/ή την αξία των μετοχών της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των
Νέων Μετοχών.
3.1

Κίνδυνοι που Σχετίζονται με τον Τομέα Δραστηριότητας και τις Εργασίες του Συγκροτήματος

(α) Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Οι εργασίες του Συγκροτήματος το εκθέτουν σε κίνδυνο αγοράς, κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο,
κίνδυνο ρευστότητας, συναλλαγματικό κίνδυνο που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά μέσα που
κατέχει, σε λειτουργικό κίνδυνο, κίνδυνο συμμόρφωσης, νομικό κίνδυνο, κίνδυνο απώλειας φήμης, κίνδυνο
που προκύπτει από την κυριότητα μετοχικών τίτλων και άλλους κινδύνους. Η πολιτική που εφαρμόζει το
Συγκρότημα στη διαχείριση των κινδύνων ώστε να τους ελέγχει εξηγείται παρακάτω:
(i)

Κίνδυνος αγοράς
Ο κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος που δύναται να επηρεάσει τα κέρδη και το κεφάλαιο του
Συγκροτήματος και απορρέει από δυσμενείς μεταβολές στις αξίες των στοιχείων ενεργητικού που
κατέχει το Συγκρότημα και οι οποίες επηρεάζονται από διακυμάνσεις στα επιτόκια, τις τιμές των
μετοχικών τίτλων και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση και τα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων υπόκεινται σε
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κίνδυνο αγοράς λόγω αβεβαιότητας ως προς τις μελλοντικές τιμές των επενδύσεων. Το Συγκρότημα
διαχειρίζεται τον κίνδυνο αγοράς μέσω επενδύσεων σε διάφορους τίτλους και διασποράς του
χαρτοφυλακίου επενδύσεων.
(ii)

Κίνδυνος επιτοκίου
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος μεταβολής της αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων λόγω
διακυμάνσεων στα επιτόκια της αγοράς. Το Συγκρότημα εκτίθεται σε κινδύνους που σχετίζονται με
την επίδραση στα έσοδα, ροή μετρητών και οικονομική θέση από διακυμάνσεις στα επιτόκια της
αγοράς. Η διεύθυνση του Συγκροτήματος παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή
βάση και ενεργεί αναλόγως.

(iii)

Πιστωτικός κίνδυνος
Ο κίνδυνος αυτός απορρέει από την αδυναμία ή απροθυμία ενός αντισυμβαλλόμενου μέρους (ιδιώτη
ή θεσμικού) να ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις. Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει
κυρίως από (i) την αγορά από το Συγκρότημα χρεογράφων (μετατρέψιμων ή μη), (ii) την εκκαθάριση
των χρηματιστηριακών πράξεων και (iii) τις χρεώσεις προς τους πελάτες του Συγκροτήματος.
Ο πιστωτικός κίνδυνος από την αγορά χρεογράφων αντιμετωπίζεται με την εφαρμογή συγκεκριμένων
ορίων για επένδυση σε χρεόγραφα καθώς και με εμπεριστατωμένες μελέτες για την πιστοληπτική
ικανότητα του αντισυμβαλλόμενου, τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της επένδυσης.
Ο πιστωτικός κίνδυνος από την εκκαθάριση χρηματιστηριακών πράξεων προκύπτει όταν
οποιοδήποτε μέλος του Χ.Α.Κ. δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την εκκαθάριση
χρηματιστηριακών πράξεων. Σε αυτή την περίπτωση, ο πιστωτικός κίνδυνος αντιμετωπίζεται με
ασφαλιστικές δικλίδες που εφαρμόζει το Χ.Α.Κ., το Χ.Α. και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Ο πιστωτικός κίνδυνος που απορρέει από χρεώσεις προς τους πελάτες του Συγκροτήματος
αντιμετωπίζεται με προεισπράξεις οφειλόμενων ποσών (στην περίπτωση των χρηματιστηριακών
εντολών), μελέτη της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών, είσπραξη προκαταβολών, και ειδικές
συμφωνίες με τους πελάτες για απ’ ευθείας χρεώσεις των τραπεζικών τους λογαριασμών.

(iv)

Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των περιουσιακών στοιχείων
και υποχρεώσεων δεν συμπίπτουν χρονικά. Όταν οι λήξεις δεν συμπίπτουν, η αποδοτικότητα μπορεί
να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος ζημιών. Ο κίνδυνος ρευστότητας
προέρχεται από την πιθανότητα το Συγκρότημα να αδυνατεί να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις του
όταν και εφόσον αυτές είναι πληρωτέες λόγω αδυναμίας ρευστοποίησης στοιχείων ενεργητικού ή
άντλησης χρηματοδοτικών πόρων. Ο κίνδυνος ρευστότητας περιλαμβάνει επίσης τον κίνδυνο από
τυχόν αναγκαστική πώληση στοιχείων ενεργητικού σε ζημιά για να παραχθούν τα σχετικά ρευστά
διαθέσιμα. Ο κίνδυνος αυτός είναι συνάρτηση του βάθους της συγκεκριμένης αγοράς και των γενικών
συνθηκών της αγοράς. Το Συγκρότημα εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων
ζημιών.
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(v)

Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος μεταβολής της αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων
λόγω αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προκύπτει όταν
μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές και τα αναγνωρισμένα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις
είναι σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα λειτουργίας του Συγκροτήματος. Το Συγκρότημα
λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για ελαχιστοποίηση του κινδύνου αυτού.

(vi)

Λειτουργικός κίνδυνος
Ο λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που απορρέει από αδυναμία των συστημάτων τεχνολογίας
και ελέγχου του Συγκροτήματος καθώς και ο κίνδυνος που προέρχεται από ανθρώπινο λάθος και
φυσικές

καταστροφές.

Τα

συστήματα

του

Συγκροτήματος

ελέγχονται,

συντηρούνται

και

αναβαθμίζονται επί συνεχούς βάσεως.
(vii) Κίνδυνος συμμόρφωσης
Ο κίνδυνος συμμόρφωσης είναι ο κίνδυνος χρηματικής απώλειας, συμπεριλαμβανομένης και
απώλειας από πρόστιμα και άλλες ποινές, που απορρέει από τη μη συμμόρφωση με τους νόμους και
κανονισμούς του κράτους. Ο κίνδυνος αυτός περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό μέσω της εποπτείας που
ασκείται από το Λειτουργό Συμμόρφωσης, αλλά και μέσω άλλων ασφαλιστικών δικλίδων που
εφαρμόζει το Συγκρότημα.
(viii) Νομικός κίνδυνος
Ο νομικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος χρηματικής απώλειας, διακοπής των λειτουργιών του
Συγκροτήματος ή οποιασδήποτε άλλης αρνητικής κατάστασης που πηγάζει από την πιθανότητα μη
εφαρμογής ή παράβασης νομικών συμβάσεων και κατά συνέπεια νομικών αγωγών. Ο κίνδυνος
αυτός περιορίζεται μέσω των συμβολαίων που χρησιμοποιεί το Συγκρότημα για να εκτελεί τις
εργασίες του.
(ix)

Κίνδυνος απώλειας φήμης
Ο κίνδυνος αυτός απορρέει από αρνητική δημοσιότητα όσον αφορά τις εργασίες του Συγκροτήματος
που, είτε αληθής, είτε ψευδής, μπορεί να προκαλέσει μείωση της πελατειακής βάσης του, μείωση των
εισοδημάτων και νομικές αγωγές εναντίον του Συγκροτήματος. Το Συγκρότημα εφαρμόζει διαδικασίες
με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κινδύνου αυτού.

(x)

Κίνδυνος από την κυριότητα μετοχικών τίτλων
Ο κίνδυνος αυτός απορρέει από τις μετοχικές επενδύσεις/συμμετοχές του Συγκροτήματος και είναι
συνδυασμός πιστωτικού, αγοραίου και λειτουργικού κινδύνου, καθώς και κινδύνου ρευστότητας,
συμμόρφωσης και απώλειας φήμης. Το Συγκρότημα εφαρμόζει διαδικασίες ανάλυσης, επιμέτρησης
και ελέγχου του κινδύνου αυτού έτσι ώστε ο κίνδυνος να ελαχιστοποιείται.

(β)

Εκτίμηση δίκαιων αξιών

Οι δίκαιες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του Συγκροτήματος
είναι περίπου οι ίδιες όπως και τα ποσά που εμφανίζονται στον ισολογισμό.
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Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που εμπορεύονται σε ενεργές αγορές, όπως τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων και τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση που είναι εισηγμένα σε χρηματιστήριο,
βασίζεται στις χρηματιστηριακές τιμές κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Η χρηματιστηριακή τιμή που
χρησιμοποιείται για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχει το Συγκρότημα είναι η τιμή
προσφοράς. Η κατάλληλη χρηματιστηριακή τιμή για τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις είναι η τρέχουσα
τιμή ζήτησης.
Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων τα οποία δεν εμπορεύονται σε ενεργές αγορές καθορίζονται
χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους αποτίμησης αξιών. Το Συγκρότημα χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους
αποτίμησης αξιών, όπως μεθόδους προεξοφλημένων ταμειακών ροών, και κάνει υποθέσεις με βάση τις
συνθήκες της αγοράς κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.
Η ονομαστική αξία μείον υπολογισμένες πιστωτικές προσαρμογές για χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία και υποχρεώσεις με λήξη εντός ενός έτους προσεγγίζει τις δίκαιες αξίες τους. Η δίκαιη αξία των
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για σκοπούς γνωστοποίησης υπολογίζεται με την προεξόφληση των
μελλοντικών συμβατικών ταμειακών ροών χρησιμοποιώντας το τρέχον αγοραίο επιτόκιο διαθέσιμο στο
Συγκρότημα για παρόμοια χρηματοοικονομικά μέσα.
(γ)

Ρευστότητα Χ.Α.Κ. και Χ.Α.

Μεγάλο μέρος του ενεργητικού του Συγκροτήματος επενδύεται σε αξίες που είναι εισηγμένες στο Χ.Α.Κ. και
στο Χ.Α. Στα δύο αυτά χρηματιστήρια, και κυρίως στο Χ.Α.Κ., η ρευστοποίηση μεγάλων πακέτων δεν είναι
τόσο εύκολη όσο στην περίπτωση άλλων μεγάλων χρηματιστηρίων, όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη
Δυτική Ευρώπη, με πιθανό αποτέλεσμα σημαντική μείωση στην αξία των επηρεαζόμενων τίτλων. Ο
σχετικός κίνδυνος μειώνεται, στο βαθμό που είναι δυνατόν, μέσω της πραγματοποίησης επενδύσεων σε
σχετικά εμπορεύσιμες μετοχές, καθώς και μέσω της διεθνοποίησης του χαρτοφυλακίου επενδύσεων.
(δ)

Μείωση της αξίας των χρηματιστηριακών επενδύσεων

Η χρηματοοικονομική κατάσταση του Συγκροτήματος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αξία των
μετοχικών επενδύσεων που είναι εισηγμένες στο Χ.Α.Κ. και στο Χ.Α., αλλά και σε χρηματιστήρια εκτός
Κύπρου και Ελλάδας. Ενδεχόμενη μείωση των τιμών στο Χ.Α.Κ. και/ή στο Χ.Α. και/ή σε άλλα χρηματιστήρια
πιθανόν να επιφέρει μείωση στην αγοραία αξία των υπό αναφορά επενδύσεων, και κατ’ επέκταση
κεφαλαιουχικές ζημιές. Η πραγματοποίηση κεφαλαιουχικών κερδών δεν αποτελεί εγγύηση όσον αφορά τη
μελλοντική πορεία των τιμών των κινητών αξιών. Το Συγκρότημα παρακολουθεί σε συνεχή βάση όλες τις
σχετικές εξελίξεις, με στόχο την ελαχιστοποίηση των σχετικών κινδύνων, λαμβάνοντας μέτρα όπως οι
επιλεγμένες τοποθετήσεις και ρευστοποιήσεις, καθώς και η επίτευξη ικανοποιητικής διασποράς του
χαρτοφυλακίου επενδύσεων σε κινητές αξίες.
(ε)

Ένταση ανταγωνισμού

Το Συγκρότημα αντιμετωπίζει σημαντικό ανταγωνισμό στους τομείς δραστηριοποίησής του. Οι σχετικοί
κίνδυνοι που προκύπτουν από την εντατικοποίηση του ανταγωνισμού αφορούν πιθανή συρρίκνωση των
εισοδημάτων και/ή των περιθωρίων κέρδους. Ο ανταγωνισμός έχει εντατικοποιηθεί μέσω της έναρξης
λειτουργίας της Κοινής Πλατφόρμας Διαπραγμάτευσης Χ.Α.Κ. - Χ.Α. τον Οκτώβριο του 2006, μέσω της
οποίας Ελληνικές χρηματιστηριακές εταιρείες έγιναν Μέλη του Χ.Α.Κ. Της σημαντικής αυτής εξέλιξης είχε
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προηγηθεί η πλήρης ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2004, καθώς και η πορεία της
Κυπριακής οικονομίας προς πλήρη ένταξη στην Ευρωζώνη, γεγονότα που συνέτειναν στη δημιουργία
θετικού ενδιαφέροντος από ξένους οργανισμούς. Περαιτέρω εντατικοποίηση του ανταγωνισμού δύναται να
επέλθει με την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας MiFID που μπήκε σε ισχύ από τον Νοέμβριο του 2007.
Η εν λόγω Ευρωπαϊκή Οδηγία, μεταξύ άλλων, έχει εισαγάγει την αρχή της ενιαίας αγοράς εντός του
Ευρωπαϊκού

Οικονομικού

Χώρου,

διευκολύνοντας

τη

διασυνοριακή

παροχή

υπηρεσιών,

και

ενθαρρύνοντας την ενοποίηση των κεφαλαιαγορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το Συγκρότημα, μέσω επένδυσης σε νέα συστήματα, έμπειρο προσωπικό και συνεχούς εκπαίδευσης του
ανθρώπινου του δυναμικού, καθώς και της σκοπούμενης συγχώνευσης με την CLR Capital, στοχεύει στη
διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς του και στην αναβάθμιση των λειτουργιών του.
(στ)

Στρατηγικοί κίνδυνοι

Ως οργανισμός παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, το Συγκρότημα δύναται να επηρεαστεί
δυσμενώς από σημαντικές στρατηγικές επιλογές που δυνατόν να μην οδηγήσουν στα αναμενόμενα
αποτελέσματα. Παράδειγμα τέτοιου κινδύνου είναι μελλοντικές κεφαλαιουχικές επενδύσεις και/ή εξαγορές
για τις οποίες τα καθαρά εισοδήματα, τα κέρδη και οι καθαρές ταμειακές ροές που προκύπτουν είναι τελικά
σημαντικά χαμηλότερα από τα προσδοκώμενα.
(ζ)

Σημαντική επιρροή βασικών μετόχων

Η Marfin Popular Bank Public Co Ltd, στο παρόν στάδιο, διατηρεί ποσοστό ελέγχου του μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας. Το σημαντικό αυτό ποσοστό μετοχικής συμμετοχής παρέχει στη Marfin Popular
Bank τη δυνατότητα να προβαίνει σε ενέργειες που μπορεί να είναι ευνοϊκές για τη Marfin Popular Bank
αλλά όχι για την Εταιρεία και τους υπολοίπους μετόχους της Εταιρείας. Παρόλο που το Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας, θα πρέπει να
ληφθεί υπόψη ότι πρακτικά η Marfin Popular Bank ασκεί σημαντική επιρροή στην επιχειρηματική
στρατηγική της Εταιρείας, καθεστώς που θα ισχύει και μετά τη συγχώνευση της Εταιρείας με τη CLR
Capital.
(η)

Άλλοι αστάθμητοι παράγοντες

Αστάθμητοι παράγοντες (force majeure), όπως για παράδειγμα σεισμοί, πλημμύρες, απεργίες, πόλεμοι
κ.λπ. πιθανόν να επηρεάσουν αρνητικά τις εργασίες του Συγκροτήματος.
3.2

Κίνδυνοι που Σχετίζονται με Πολιτικούς, Οικονομικούς, Κανονιστικούς και Άλλους Συναφείς
Παράγοντες

Το γενικότερο πολιτικοοικονομικό περιβάλλον που επικρατεί στην Κύπρο και διεθνώς ενδέχεται να
επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τις δραστηριότητες του Συγκροτήματος. Παράγοντες όπως ο πληθωρισμός,
η ανεργία και η εξέλιξη του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) είναι άμεσα συνυφασμένοι με την
οικονομική πορεία της κάθε χώρας και οποιαδήποτε μεταβολή αυτών καθώς και του εν γένει οικονομικού
περιβάλλοντος δύναται να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις σε όλους τους τομείς επηρεάζοντας
ανάλογα το Συγκρότημα.
Το Συγκρότημα επηρεάζεται από πολιτικές εξελίξεις στο βαθμό που αυτές έχουν άμεση επίπτωση στις
χρηματαγορές και κεφαλαιαγορές, όπως για παράδειγμα η πολιτική αστάθεια ή αλλαγές στην πολιτική των
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κυβερνήσεων. Επίσης, επηρεάζεται από τυχόν νομικές και κανονιστικές αλλαγές και αλλαγές στο
ρυθμιστικό πλαίσιο του κλάδου παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, λόγω ενδεχόμενων αλλαγών σε
ευρωπαϊκό ή τοπικό επίπεδο, που είναι δυνατό να έχουν δυσμενή επίδραση στα αποτελέσματα και τη
χρηματοοικονομική θέση του Συγκροτήματος.
Η στρατηγική του Συγκροτήματος για διατήρηση χαρτοφυλακίου ευρείας διασποράς, όπως αυτή ορίζεται
από διάφορες παραμέτρους, π.χ., τομέας δραστηριότητας, γεωγραφική κατανομή και κατηγορία αξιών,
οδηγεί σε μείωση των υπό αναφορά κινδύνων.
3.3

Κίνδυνοι που Σχετίζονται με τις Μετοχές

Οι τιμές των μετοχών παρουσιάζουν αυξομειώσεις και δεν είναι βέβαιο ότι πάντοτε θα ακολουθούν ανοδική
πορεία. Η ιστορική απόδοση της χρηματιστηριακής αγοράς δεν αποτελεί εγγύηση για τη μελλοντική της
πορεία. Η αξία των μετοχών και το εισόδημα από αυτές μπορούν να αυξηθούν όπως και να μειωθούν,
επηρεαζόμενα από τα οικονομικά αποτελέσματα και τις προοπτικές μιας εταιρείας, από τις εκάστοτε
συνθήκες της χρηματιστηριακής αγοράς και της οικονομίας γενικότερα και από άλλους εξωγενείς
παράγοντες.
Η ζήτηση και η τιμή των μετοχών της Εταιρείας, οι οποίες τυγχάνουν διαπραγμάτευσης στο Χ.Α.Κ.,
ενδέχεται να παρουσιάζουν σημαντικές διακυμάνσεις, οι οποίες μπορεί να οφείλονται σε παράγοντες όπως
οι ακόλουθοι:
Οι γενικότερες οικονομικές, πολιτικές και χρηματιστηριακές συνθήκες, όπως για παράδειγμα οικονομική
ύφεση και διακυμάνσεις των επιτοκίων και των συναλλαγματικών ισοτιμιών.
Μεταβολή στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας σε σχέση με τα ιστορικά αποτελέσματά της και /
ή τις προσδοκίες των επενδυτών και αναλυτών.
Γεγονότα ή φήμες που δυνατόν να οδηγήσουν σε αμφισβήτηση την αξιοπιστία της Εταιρείας.
Πιθανή αδυναμία του επενδυτικού κοινού να αποτιμήσει άμεσα και αποτελεσματικά τις προοπτικές της
Εταιρείας.
Σημαντικές μεταβολές στις χρηματιστηριακές αγορές γενικότερα, τόσο από απόψεως τιμών των
μετοχών, όσο και όγκου συναλλαγών.
Πολιτική αστάθεια ή ενδεχόμενη πολεμική σύρραξη στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.
Τρομοκρατικές ενέργειες με ευρύτερες συνέπειες στη διεθνή και τοπική κεφαλαιαγορά.
Διαφοροποίηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος και της εμπορευσιμότητας της μετοχής της Εταιρείας
ως αποτέλεσμα μεταβολής του όγκου συναλλαγών.
Πιθανολογούμενη ή πραγματοποιούμενη πώληση μεγάλων πακέτων μετοχών της Εταιρείας στην
αγορά.
3.4

Κίνδυνοι που Σχετίζονται με τη Συγχώνευση με τη CLR Capital

Η συγχώνευση της Λαϊκής Επενδυτικής με τη CLR Capital, μέσω απορρόφησης του 100% του μετοχικού
κεφαλαίου της CLR Capital από τη Λαϊκή Επενδυτική, εξαρτάται από σειρά προϋποθέσεων, οι οποίες αν
δεν εκπληρωθούν, ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη ολοκλήρωση της εν λόγω συγχώνευσης. Στην
περίπτωση που η συγχώνευση δεν ολοκληρωθεί, το Συγκρότημα δε θα μπορέσει να επιτύχει τους στόχους
του, οι οποίοι συνδέονται με αυτήν.
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(α) Μη ικανοποίηση Νομικών Προϋποθέσεων της Συγχώνευσης
Η ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης υπόκειται στη λήψη σχετικού διατάγματος έγκρισης από το
Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας.
Σημειώνεται ότι, οι Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων και πιστωτών των υπό συγχώνευση εταιρειών έχουν
εγκρίνει τα σχετικά ψηφίσματα στις 18 Σεπτεμβρίου 2008 και στις 17 Οκτωβρίου 2008.
Επίσης, στις 31 Οκτωβρίου 2008, η ΕΠΑ κήρυξε την εν λόγω συγκέντρωση συμβατή προς την
ανταγωνιστική αγορά.
(β) Αποτελεσματική και έγκαιρη λειτουργική ενοποίηση των δύο εταιρειών
Σε συνέχεια της επιτυχούς ολοκλήρωσης του νομικού μέρους της συγχώνευσης της Λαϊκή Επενδυτικής με
τη CLR Capital, θα πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία ενοποίησης των λειτουργιών των δύο εταιρειών , και
που κατά κύριο λόγο θα αφορά την ενοποίηση των συστημάτων λειτουργίας, τη γενικότερη οργανωτική
ενοποίηση και θέματα που άπτονται του ανθρωπίνου δυναμικού των δύο εταιρειών.
Το Συγκρότημα είναι δυνατόν να αντιμετωπίσει απρόβλεπτες δυσκολίες ή να υποστεί ουσιώδεις
απρόβλεπτες δαπάνες που σχετίζονται με την ενοποίησή του με τη CLR Capital. Ενδεχόμενη αποτυχία του
Νέου Συγκροτήματος να ενοποιήσει τις ευρύτερες λειτουργίες των δύο εταιρειών αποτελεσματικά και
έγκαιρα θα μπορούσε να έχει σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στα αποτελέσματα και την οικονομική του
κατάσταση. Επιπροσθέτως, τυχόν καθυστέρηση στην υλοποίηση της διαδικασίας λειτουργικής ενοποίησης
ενδεχομένως να προκαλέσει καθυστέρηση στην εκμετάλλευση συνεργιών και οικονομιών κλίμακας, καθώς
και καθυστέρηση στην αποδέσμευση κεφαλαίων και άλλων πόρων σε άλλους κερδοφόρους τομείς.
(γ) Εναρμόνιση λογιστικών αρχών, διαδικασιών και συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και
διαχείρισης κινδύνων
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της συγχώνευσης, οι λογιστικές αρχές της CLR Capital θα εναρμονιστούν με
αυτές της Λαϊκής Επενδυτικής, εκτός από περιπτώσεις όπου το Συγκρότημα δεν έχει λογιστική αρχή με
συνέπεια να ακολουθηθούν οι λογιστικές αρχές της CLR Capital. Αυτό πιθανόν να οδηγήσει σε
αναπροσαρμογές της αξίας στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού του αναδιοργανωμένου σχήματος
που θα προκύψει μετά τη συγχώνευση, που δεν αναμένεται ωστόσο να είναι σημαντικές. Σημειώνεται ότι
και οι δυο εταιρείες καταρτίζουν τις οικονομικές τους καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης / Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
Επιπλέον, είναι πιθανό να απαιτηθεί η εναρμόνιση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης
κινδύνων, των πολιτικών, των πρακτικών και των διαδικασιών που εφαρμόζουν σήμερα οι δύο εταιρείες. Η
εισαγωγή και συνεπής εφαρμογή ενιαίων τέτοιων προτύπων ενδέχεται να παρουσιάσει σημαντικές
δυσκολίες.
Πιθανή καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της εναρμόνισης των εν λόγω θεμάτων ενδεχομένως να επιφέρει
αρνητικές επιπτώσεις στην εύρυθμη λειτουργία και κερδοφορία του Νέου Συγκροτήματος.
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(δ) Εξάρτηση από στελέχη και έμπειρο / καταρτισμένο προσωπικό
Η ανάπτυξη του Συγκροτήματος εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την ικανότητά του να προσελκύει, να
διατηρεί και να παρέχει κίνητρα σε έμπειρο / καταρτισμένο προσωπικό και διοικητικά και διευθυντικά
στελέχη με προσόντα, εμπειρίες και άλλες σχετικές ειδικές ικανότητες. Η αδυναμία πρόσληψης και/ή
διατήρησης τέτοιου προσωπικού και στελεχών θα μπορούσε να έχει ουσιώδη αρνητικό αντίκτυπο στην
επιχειρηματική δραστηριότητα του Συγκροτήματος. Η μέχρι σήμερα πορεία των υπό συγχώνευση εταιρειών
βασίστηκε στις ικανότητες και την εμπειρία τέτοιων προσώπων, και ενδεχόμενη αποχώρησή τους μετά τη
συγχώνευση μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις, τουλάχιστον για βραχυχρόνιο διάστημα. Οι υπό
συγχώνευση εταιρείες, αναγνωρίζοντας τη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα στην επιτυχία τους,
καταβάλλουν σημαντική προσπάθεια για τη διατήρηση, τη συνεχή επιμόρφωση και τον εμπλουτισμό των
δεξιοτήτων των στελεχών τους, ενώ διατηρούν άριστο εργασιακό περιβάλλον και σχέσεις διοίκησηςπροσωπικού.
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4

ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ / ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Η σύνταξη και διάθεση του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου έγινε σύμφωνα με τον περί Δημόσιας
Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου του 2005 και τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Εταιρεία αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τις πληροφορίες που παρατίθενται στο παρόν Ενημερωτικό
Δελτίο και βεβαιώνει ότι αυτές είναι σύμφωνες με την πραγματικότητα και ότι δεν υπάρχουν παραλείψεις
που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του.
Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της Εταιρείας είναι επίσης συλλογικά και ατομικά υπεύθυνοι για τις πληροφορίες
που περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο και βεβαιώνουν ότι, έχοντας λάβει κάθε εύλογο μέτρο για
το σκοπό αυτό, 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.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου του 2005, το
Ενημερωτικό Δελτίο υπογράφεται από τους ακόλουθους:
- Ανδρέα Αντωνιάδη,
- Μιχάλη Χατζηκυριάκο,
- Μάριο Λανίτη,
- Χρίστο Στυλιανίδη
- Παναγιώτη Κουννή,
- Ηρακλή Κουνάδη,

Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Σύμβουλο
Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Σύμβουλο
Μη Εκτελεστικό Σύμβουλο
Μη Εκτελεστικό Σύμβουλο
Μη Εκτελεστικό Σύμβουλο
Μη Εκτελεστικό Σύμβουλο

Οι Συγκαταθέσεις και Βεβαιώσεις των διαφόρων προσώπων / εμπειρογνωμόνων που συμμετείχαν στη
σύνταξη του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου ή μνημονεύονται σε αυτό παρατίθενται στο Μέρος 5.23 και
περιλαμβάνουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους ελεγκτές της Εταιρείας (PricewaterhouseCoopers
Limited) και τους νομικούς συμβούλους της Εταιρείας (Ιωαννίδης Δημητρίου).
Οι ελεγκτές του Συγκροτήματος, PricewaterhouseCoopers Limited, έχουν διενεργήσει εξέταση σύμφωνα με
το Διεθνές Πρότυπο για Ελέγχους Διαβεβαιώσεων, ISAE 3000, και το Παράρτημα ΙΙ Μέρος 7 του
Κανονισμού 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση την εξέτασή τους έχουν εκδώσει
έκθεση διαβεβαίωσης ότι οι άτυπες (pro-forma) χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν ετοιμαστεί
κατάλληλα στη βάση που δηλώθηκε, και πως η βάση αυτή συνάδει με τις κύριες λογιστικές αρχές της
Εταιρείας (βλ. Μέρος 5.7).
Οι επενδυτές που χρειάζονται οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή / και επεξηγήσεις επί του Ενημερωτικού
Δελτίου μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες:
Στα γραφεία της Εταιρείας:
Κτίριο Ετίττα, 3ος όροφος,
Λεωφόρος Ευαγόρου 39,
1066 Λευκωσία
Σε άλλους επαγγελματίες χρηματιστές, τραπεζίτες, λογιστές, δικηγόρους ή συμβούλους επενδύσεων.
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5
5.1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Νομικό Καθεστώς

Η Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ («Λαϊκή Επενδυτική», «Εταιρεία») συστάθηκε στην
Κύπρο στις 15 Απριλίου 1989 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με αριθμό εγγραφής 35616,
σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, υπό την επωνυμία Laiki Investment Limited
και μετατράπηκε σε δημόσια εταιρεία στις 18 Μαΐου 2000.
Το εγγεγραμμένο γραφείο και η κύρια διοικητική έδρα της Εταιρείας βρίσκονται στη διεύθυνση: Κτίριο
Ετίττα, 3ος Όροφος, Λεωφ. Ευαγόρου 39, 1066 Λευκωσία, και το κεντρικό τηλέφωνο είναι 22 718300.
Οι μετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν στο Χ.Α.Κ. στις 15 Σεπτεμβρίου 2000. Ο κωδικός διαπραγμάτευσης
των μετοχών της Εταιρείας είναι ISIN CY0005751314.
Οι κύριοι σκοποί της Εταιρείας περιγράφονται στο άρθρο 3 του Ιδρυτικού της Εγγράφου. Στους κύριους
σκοπούς της περιλαμβάνεται η διεξαγωγή εργασιών επιχείρησης επενδυτικών υπηρεσιών στα πλαίσια του
περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007. Στο
πλαίσιο αυτό η Εταιρεία δύναται να παρέχει επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες και να ασκεί
επενδυτικές δραστηριότητες σε σχέση με χρηματοοικονομικά μέσα, όπως καθορίζονται στην άδεια
λειτουργίας της.
Αποσπάσματα από το Καταστατικό της Εταιρείας παρατίθενται στο Μέρος 5.19.7 του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου.
5.2

Ιστορική Αναδρομή και Κύρια Γεγονότα στην Εξέλιξη της Εταιρείας

Όπως αναφέρεται πιο πάνω, η Εταιρεία συστάθηκε στην Κύπρο ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης
ευθύνης στις 15 Απριλίου 1989, υπό την επωνυμία Laiki Investment Limited.
Στις 11 Αυγούστου, 1994, η Εταιρεία μετονομάστηκε σε Laiki Investments Limited και στις 29 Σεπτεμβρίου
2004, μετονομάστηκε σε Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ.
Στις 16 Φεβρουαρίου 2000, ιδρύθηκαν στην Κύπρο οι θυγατρικές εταιρείες Laiki Brokerage Limited (σήμερα
Λαϊκή Χρηματιστηριακή Ε.Π.Ε.Υ. Λίμιτεδ) και Laiki Asset Management Limited (σήμερα Λαϊκή Διαχείριση
Κεφαλαίων Ε.Π.Ε.Υ. Λίμιτεδ), οι οποίες ανήκουν εξ ολοκλήρου στην Εταιρεία.
Η Εταιρεία μετατράπηκε σε δημόσια εταιρεία στις 18 Μαΐου 2000.
Οι τίτλοι της Εταιρείας εισήχθησαν στο Χ.Α.Κ. στις 15 Σεπτεμβρίου 2000. Με την λειτουργία των νέων
αγορών του Χ.Α.Κ. το Σεπτέμβριο του 2004, οι τίτλοι της Εταιρείας κατατάχθηκαν στην Παράλληλη Αγορά.
Το Νοέμβριο του 2003, η θυγατρική της Εταιρείας, Laiki Brokerage Limited, μετονομάστηκε σε Λαϊκή
Χρηματιστηριακή Ε.Π.Ε.Υ. Λίμιτεδ.
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Τον Ιανουάριο του 2004, η θυγατρική της Εταιρείας, Laiki Asset Management Limited, μετονομάστηκε σε
Λαϊκή ΕΔΑΚ και Διαχείριση Κεφαλαίων Λίμιτεδ, και τον Ιούνιο του 2008 μετονομάστηκε σε Λαϊκή Διαχείριση
Κεφαλαίων Ε.Π.Ε.Υ. Λίμιτεδ.
Το Δεκέμβριο του 2006, κατόπιν της συγχώνευσης της Λαϊκής Κυπριακής Τράπεζας Δημόσια Εταιρεία Λτδ
(η οποία μετονομάστηκε σε Marfin Popular Bank Public Co Ltd) με τη Marfin Financial Group A.E.
Συμμετοχών και την Εγνατία Τράπεζα Α.Ε., η Εταιρεία κατέστη θυγατρική της Marfin Popular Bank Public
Co Ltd («Marfin Popular Bank»).
Στις 17 Ιανουαρίου 2008, η Εταιρεία επήλθε σε συμφωνία με τη μητρική της εταιρεία, Marfin Popular Bank,
για την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Κ.Ε.Π.Ε.Υ., Egnatia Financial Services (Cyprus)
Limited («Egnatia»), έναντι του ποσού των £2.882.000. Το πόσο αντιπροσωπεύει την ίδια τιμή στην οποία
η Marfin Popular Bank είχε αγοράσει την Egnatia από τους προηγούμενους μετόχους της το Μάιο του
2007. Η συναλλαγή έγινε σε καθαρά εμπορική βάση, δεν περιέλαβε υπεραξία και έχει ισχύ από την 1η
Ιανουαρίου 2008. Η Egnatia συστάθηκε στην Κύπρο στις 18 Οκτωβρίου 2001, ως ιδιωτική εταιρεία
περιορισμένης ευθύνης, σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113, με Αριθμό Εγγραφής 124633. Η
Egnatia κατά κύριο λόγο ασχολείται με την παροχή των κύριων επενδυτικών υπηρεσιών της λήψης και
διαβίβασης για λογαριασμό τρίτων, εντολών για κατάρτιση συναλλαγών σε χρηματοοικονομικά μέσα και την
εκτέλεση εντολών, σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας με αρ. 006/03 η οποία της παραχωρήθηκε από την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Την 1η Αυγούστου 2008, οι διοικητικοί σύμβουλοι της Εταιρείας και της CLR Capital Public Limited
ενέκριναν σχέδιο αναδιοργάνωσης / συγχωνεύσεως («Σχέδιο Αναδιοργάνωσης») σύμφωνα με τις πρόνοιες
του άρθρου 201(Γ) του περί Εταιρειών Νόμου.
Κατόπιν από κοινού αίτησης των δύο εταιρειών στις 5 Αυγούστου 2008, το Επαρχιακό Δικαστήριο
Λευκωσίας διόρισε τους BDO Philippides Limited ως ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες για την ετοιμασία
έκθεσης – εκτίμησης, με την οποία δικαιολογείται η σχέση ανταλλαγής μετοχών.
Στις 5 Αυγούστου 2008, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας έδωσε άδεια για τη σύγκληση γενικών
συνελεύσεων των μετόχων και των πιστωτών της Εταιρείας, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 18
Σεπτεμβρίου 2008 και 17 Οκτωβρίου 2008.
Στις 11 Αυγούστου 2008, καταχωρήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού («ΕΠΑ») κοινοποίηση
με βάση τον περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμο.
Σε έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2008,
αποφασίστηκε η αναβολή της εξέτασης του Ειδικού Ψηφίσματος για την έγκριση του Σχεδίου
Αναδιοργάνωσης και Συγχώνευσης της CLR Capital Public Limited με την Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ.
Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ, καθώς επίσης και των Ειδικών Ψηφισμάτων για την Έκδοση Νέων Μετοχών και
της αλλαγής του ονόματος της Εταιρείας, τα οποία θα τίθενταν σε ψηφοφορία υπό την προϋπόθεση
προηγούμενης έγκρισης του Ειδικού Ψηφίσματος για το Σχέδιο Αναδιοργάνωσης και Συγχώνευσης. Η
αναβολή προτάθηκε από τη Marfin Popular Bank Public Co Ltd με τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας. Η αναβολή αποφασίσθηκε λόγω της αναβολής, για διαδικαστικούς λόγους, των
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εργασιών των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και πιστωτών της CLR Capital Public Limited για το ίδιο
θέμα, οι οποίες ήταν επίσης προγραμματισμένες για τις 18 Σεπτεμβρίου 2008. Τα Ειδικά Ψηφίσματα, η
εξέταση των οποίων αναβλήθηκε, εξετάσθηκαν και έτυχαν έγκρισης από την εξ αναβολής Έκτακτη Γενική
Συνέλευση η οποία διεξήχθη στις 17 Οκτωβρίου 2008.
Σε έκτακτη γενική συνέλευση των πιστωτών της Εταιρείας, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2008,
αποφασίστηκε η αναβολή της εξέτασης του Σχεδίου Αναδιοργάνωσης και Συγχώνευσης της Εταιρείας με
την CLR Capital Public Limited. Η αναβολή προτάθηκε από τον Προεδρεύοντα της συνέλευσης λόγω της
αναβολής των αντίστοιχων Γενικών Συνελεύσεων των πιστωτών και των μετόχων της CLR Capital Public
Limited για το ίδιο θέμα, οι οποίες ήταν επίσης προγραμματισμένες για τις 18 Σεπτεμβρίου 2008. Η εξ
αναβολής Γενική Συνέλευση των πιστωτών της Εταιρείας διεξήχθη στις 17 Οκτωβρίου 2008, και ενέκρινε το
Σχέδιο Αναδιοργάνωσης.
Στις 31 Οκτωβρίου 2008, η ΕΠΑ κήρυξε την εν λόγω συγκέντρωση συμβατή προς την ανταγωνιστική
αγορά.
Η νομική διαδικασία της συγχώνευσης θα ολοκληρωθεί με την εξασφάλιση του σχετικού διατάγματος από
το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας και την κατάθεση των σχετικών εγγράφων στο Γραφείο Εφόρου
Εταιρειών. Η εν λόγω ημερομηνία κατάθεσης ορίζεται ως η «Ημερομηνία Υλοποίησης».
Η έκδοση και παραχώρηση των Νέων Μετοχών στους δικαιούχους μετόχους της CLR Capital θα
ακολουθήσει την Ημερομηνία Υλοποίησης.
5.3
5.3.1

Οργανωτική Διάρθρωση / Εταιρική Δομή Συγκροτήματος
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Πιο κάτω παρουσιάζεται το οργανόγραμμα και η εταιρική δομή του Συγκροτήματος κατά την ημερομηνία
του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
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ΛΑΪΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ & ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εσωτερικός Ελεγκτής

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια εταιρεία Λίμιτεδ

Τμήμα
Έρευνας και
Ανάλυσης

Αναλυτές

Τμήμα
Επενδυτικής
Τραπεζικής

Λαϊκή Διαχείριση
Κεφαλαίων
Ε.Π.Ε.Υ. Λίμιτεδ

Οικονομική
Διεύθυνση

Corporate
Finance
Managers

Fund
Management

Τμήμα
Εγγράφων

Χρηματιστές

Τμ. Υποστήριξης

Τμ. Υποστήριξης

Λογιστήριο

Τμ. Εξυπηρέτησης
Πελατών / Λήψη
και Διαβίβαση
Εντολών

Μηχανογρ.
Υποστήριξη

Λαϊκή Χρηματιστηριακή
Ε.Π.Ε.Υ. Λίμιτεδ
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Λειτουργός Συμμόρφωσης

Egnatia Financial Services
(Cyprus) Limited

Τμήμα
Χρηματιστηριακών
Συναλλαγών

Τμήμα
Έρευνας και
Ανάλυσης

Τεχνολογία
& Πληροφορική

Τμήμα
Οικονομικών &
Λειτουργικών
Υπηρεσιών &
Λογιστηρίου
Τμήμα
Υποστήριξης &
Εγγράφων

5.3.2

KΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Στον πιο κάτω πίνακα παρατίθενται πληροφορίες για τις θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες της
Εταιρείας.
Όνομα Εταιρείας

Δραστηριότητες

Χώρα
Σύστασης

Συμμετοχή & δικαίωμα
ψήφου
%

Θυγατρικές εταιρείες
Λαϊκή Χρηματιστηριακή Ε.Π.Ε.Υ. Λίμιτεδ

Χρηματιστηριακά

Κύπρος

100%

Λαϊκή

Διαχείριση κεφαλαίων

Κύπρος

100%

Χρηματιστηριακά

Κύπρος

100%

Κύπρος

27%

Διαχείριση

Κεφαλαίων

Ε.Π.Ε.Υ.

Λίμιτεδ
Egnatia Financial Services (Cyprus) Limited*
Συνδεδεμένες εταιρείες
Viewfair Limited

Αδρανής
η

* Η εξαγορά της Egnatia Financial Services (Cyprus) Limited ήταν σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2008.

5.4

Κύριες Δραστηριότητες της Εταιρείας

Από την ίδρυσή της, η Λαϊκή Επενδυτική παρέχει Συμβουλευτικές και Χρηματιστηριακές Υπηρεσίες και
ήταν μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου («Χ.Α.Κ.»), προτού αιτηθεί να διαγραφεί και αντικατασταθεί
από τη θυγατρική της, Λαϊκή Χρηματιστηριακή Ε.Π.Ε.Υ. Λίμιτεδ. Τόσο η Λαϊκή Επενδυτική, όσο και η
θυγατρική, Λαϊκή Χρηματιστηριακή Ε.Π.Ε.Υ. Λίμιτεδ, κατέχουν άδεια λειτουργίας Κ.Ε.Π.Ε.Υ. (Κυπριακή
Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών) από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (άδειες λειτουργίας
ΚΕΠΕΥ 007/03 και ΚΕΠΕΥ 009/03 αντίστοιχα). Επίσης, η θυγατρική, Λαϊκή Διαχείριση Κεφαλαίων Ε.Π.Ε.Υ.
Λίμιτεδ, απέκτησε άδεια λειτουργίας ΕΔΑΚ (Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων) από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς (άδεια λειτουργίας ΕΔΑΚ 001/03) και άδεια λειτουργίας Κ.Ε.Π.Ε.Υ. (υπ’ αρ. ΚΕΠΕΥ
088/07). Τέλος, η θυγατρική, Egnatia Financial Services (Cyprus) Limited, κατέχει άδεια λειτουργίας
Κ.Ε.Π.Ε.Υ. (υπ’ αρ. ΚΕΠΕΥ 006/03).
Οι υπηρεσίες της Λαϊκής Επενδυτικής (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών της) είναι οι εξής:
Επενδυτική Τραπεζική
Χρηματιστηριακές Υπηρεσίες
Διαχείριση Χαρτοφυλακίων
Έρευνα και Ανάλυση
5.4.1

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ (ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ)

Η Λαϊκή Επενδυτική παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών επενδυτικής τραπεζικής (investment banking), οι
οποίες μπορούν να χωριστούν, κατά κύριο λόγο, σε δύο μεγάλες ενότητες: (α) τη διεύθυνση (management)
/ αναδοχή εκδόσεων (underwriting) και (β) τις χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε
επιχειρήσεις και οργανισμούς.
α. Διεύθυνση / Αναδοχή Εκδόσεων
Όσον αφορά πρωτογενείς (initial public offerings) και δευτερογενείς εκδόσεις (secondary offerings)
μετοχών, προτεραιότητα δίνεται σε εύρωστους οργανισμούς και εταιρείες, οι οποίες έχουν σωστή
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οργάνωση και δομή, παρουσιάζουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και επίτευξης ικανοποιητικών
αποδόσεων πάνω στα κεφάλαια που θα αντληθούν και οι οποίες γενικά εκτιμάται ότι θα δημιουργήσουν
αξία για τους μετόχους τους.
Αναφορικά με τις εκδόσεις εταιρικών ομολόγων, η Λαϊκή Επενδυτική δραστηριοποιείται τόσο στην αγορά
των δημόσιων εταιρειών, όπου υπάρχει η ευχέρεια τα ομόλογα που θα εκδοθούν να εισαχθούν στο Χ.Α.Κ.,
όσο και στην αγορά επιλεγμένων ιδιωτικών εταιρειών οι οποίες διαθέτουν τα απαραίτητα οικονομικά
δεδομένα και μεγέθη που τις καθιστούν υποψήφιες εκδότριες εταιρείες. Σε όλες τις περιπτώσεις, στόχος της
Λαϊκής Επενδυτικής είναι η δημιουργία ευέλικτων «χρηματοοικονομικών εργαλείων», τα οποία να
ανταποκρίνονται τόσο στις ανάγκες του εκδότη, όσο και στις ανάγκες του επενδυτικού κοινού.
β. Χρηματοοικονομικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς
Αναφορικά με χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, οι
κυριότεροι τομείς, στους οποίους επικεντρώνεται η Λαϊκή Επενδυτική, είναι οι ακόλουθοι:
(i) Συγχωνεύσεις και εξαγορές
Σε αυτόν τον τομέα ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε εταιρείες που έχουν τους τίτλους τους εισηγμένους στο
Χ.Α.Κ., χωρίς ωστόσο να αποκλείονται περιπτώσεις συγχωνεύσεων / εξαγορών μικρότερων ιδιωτικών
εταιρειών, που παρουσιάζουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, ή δραστηριοποιούνται σε τομείς
στους οποίους επίκεινται σημαντικές αλλαγές, είτε στις δραστηριότητες, είτε στο θεσμικό πλαίσιο που
τις διέπει.
Επιπλέον, στο πλαίσιο του τομέα των συγχωνεύσεων και εξαγορών, η Λαϊκή Επενδυτική παρέχει
συμβουλευτικές υπηρεσίες και για εξαγορές εταιρειών από τις ομάδες διεύθυνσής τους (Management
Buyouts).
(ii) Συμβουλευτικές υπηρεσίες για Μεγάλα Έργα (Project Finance Advisory)
Σε αυτόν το σημαντικό για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας τομέα (ειδικά αν προκύψει λύση στο
κυπριακό πρόβλημα), η Λαϊκή Επενδυτική παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στον
ιδιωτικό τομέα, ενώ, παράλληλα, είναι σε θέση να διευθετεί και τη χρηματοδότηση του έργου
υποδομής.
(iii) Αναδιοργανώσεις κεφαλαιακών δομών / Αποτιμήσεις εταιρειών / Στρατηγικός σχεδιασμός
Η προσπάθεια για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για αναδιαρθρώσεις κεφαλαιακών δομών, οι
οποίες έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτιστοποίηση του κόστους των κεφαλαίων και τη δημιουργία αξίας,
επικεντρώνεται κυρίως σε δημόσιες εταιρείες, όπου υπάρχει και περισσότερη ευχέρεια, μέσω της
κεφαλαιαγοράς, για υλοποίηση τέτοιου σχεδιασμού. Επιπλέον, συμβουλευτικές υπηρεσίες για
στρατηγικό σχεδιασμό και αποτιμήσεις εταιρειών παρέχονται σε όλο το φάσμα της αγοράς, δηλαδή σε
δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες, αλλά και σε άλλους οργανισμούς.
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5.4.2

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΛΑΪΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.Υ. ΛΙΜΙΤΕΔ, EGNATIA FINANCIAL
SERVICES (CYPRUS) LIMITED)

Η Λαϊκή Χρηματιστηριακή Ε.Π.Ε.Υ. Λίμιτεδ («Λαϊκή Χρηματιστηριακή») παρέχει στο ευρύ επενδυτικό κοινό
τη δυνατότητα επένδυσης σε κινητές αξίες, τόσο στο Χ.Α.Κ. και στο Χρηματιστήριο Αθηνών («Χ.Α.»), όσο
και σε άλλες αγορές του εξωτερικού. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται τόσο σε Κύπριους όσο και σε ξένους
επενδυτές, ιδιώτες και θεσμικούς, ανεξαρτήτως επενδυτικού προφίλ.
Αναλυτικά οι προσφερόμενες υπηρεσίες της Λαϊκής Χρηματιστηριακής είναι οι ακόλουθες:
(α) Λήψη, διαβίβαση και εκτέλεση χρηματιστηριακών εντολών, τόσο στο Χ.Α.Κ. όσο και στο Χ.Α., όπου
είναι Μέλος. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται μέσω αυτοματοποιημένου συστήματος εναλλακτικών
καναλιών που περιλαμβάνει το διαδίκτυο (μέσω του Laiki eTrading), τη Λαϊκή Τηλετράπεζα, τα
καταστήματα της Marfin Laiki Bank, και απευθείας επικοινωνία με τα γραφεία της εταιρείας (μέσω
τηλεφώνου ή φαξ).
(β) Λήψη και διαβίβαση εντολών προς εκτέλεση για μετοχές, Exchange Traded Funds (ETF), Contracts
for Differences (CFD) καθώς και Futures μέσω της υπηρεσίας Laiki Global eTrading.
(γ) Αγοραπωλησίες κυβερνητικών χρεογράφων είτε ύστερα από δημοπρασία από την Κεντρική
Τράπεζα, είτε μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών στη δευτερογενή αγορά.
(δ) Αγοραπωλησίες εταιρικών χρεογράφων και αξιογράφων είτε μέσω των πρώτων εκδόσεων είτε
μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών στη δευτερογενή αγορά.
(ε) Προώθηση και αγοραπωλησίες μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων επενδυτικών προϊόντων
του Ομίλου Marfin Popular Bank και των διεθνών εταιρειών που αντιπροσωπεύονται στην Κύπρο από
τον Όμιλo.
H Egnatia Financial Services (Cyprus) Limited ασχολείται με την παροχή των κύριων επενδυτικών
υπηρεσιών της λήψης και διαβίβασης για λογαριασμό τρίτων, εντολών για κατάρτιση συναλλαγών σε
χρηματοοικονομικά μέσα και την εκτέλεση εντολών.
5.4.3

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ (ΛΑΪΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ε.Π.Ε.Υ. ΛΙΜΙΤΕΔ)

Η Λαϊκή Διαχείριση Κεφαλαίων Ε.Π.Ε.Υ. Λίμιτεδ κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο διαχείρισης
χαρτοφυλακίων στην Κύπρο με κεφάλαια υπό διαχείριση της τάξης των €200εκ.
Το πελατολόγιο της εταιρείας συμπεριλαμβάνει ταμεία προνοίας/συντάξεων, επενδυτικές εταιρείες,
ασφαλιστικές εταιρείες, ιδιώτες επενδυτές, αμοιβαίο κεφάλαιο εγγεγραμμένο στο Λουξεμβούργο.
Το προσωπικό της εταιρείας αποτελείται από έμπειρα και προσοντούχα στελέχη στον τομέα διαχείρισης
χαρτοφυλακίων, καθώς και από άρτια καταρτισμένα άτομα στο τμήμα υποστήριξης.
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Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από την εταιρεία περιλαμβάνουν διαχείριση χαρτοφυλακίου, διάρθρωση
χαρτοφυλακίου σε μετοχικά, μικτά ή ομολογιακά χαρτοφυλάκια, συμβουλευτικές υπηρεσίες, εκτέλεση
εταιρικών πράξεων, είσπραξη τόκων και μερισμάτων και συνεχή ενημέρωση των πελατών.
5.4.4

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ (ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ)

Κύρια εργασία του Τμήματος Έρευνας και Ανάλυσης της Λαϊκής Επενδυτικής είναι η σύνταξη αναλυτικών
εκθέσεων για διάφορες εισηγμένες εταιρείες και χρηματοοικονομικές αγορές. Οι κατηγορίες εκθέσεων που
ετοιμάζονται από το τμήμα είναι: αναλύσεις εταιρικών οικονομικών αποτελεσμάτων, αποτιμήσεις εταιρειών,
προοπτικές της αγοράς, εκθέσεις νεοεισηγμένων εταιρειών και άλλες εκθέσεις, καθώς και ad-hoc εκθέσεις,
ανάλογα με τις εκάστοτε επενδυτικές αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν από τη Λαϊκή Επενδυτική.
Η έρευνα του τμήματος επικεντρώνεται στις εταιρείες της Κύριας Αγοράς του Χ.Α.Κ., αλλά και σε άλλες
εταιρείες ή αγορές στις οποίες η Λαϊκή Επενδυτική έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, που περιλαμβάνουν τους εξής
τομείς: χρηματοοικονομικά/τράπεζες, τουρισμός/υπηρεσίες καταναλωτών, λιανικό εμπόριο/υπηρεσίες
καταναλωτών,

βιομηχανίες/οικοδομικά

υλικά,

τεχνολογία/εξοπλισμός

ηλεκτρονικών

υπολογιστών,

αερομεταφορές. Ο κατάλογος εταιρειών που καλύπτονται αναθεωρείται περιοδικά με προσθήκες,
αφαιρέσεις ή αντικαταστάσεις εταιρειών, ανάλογα με τις ανάγκες της Λαϊκής Επενδυτικής, όπως αυτές
διαμορφώνονται με την πάροδο του χρόνου και τις αλλαγές στις συνθήκες της οικονομίας.
Οι εκθέσεις του τμήματος, ο προορισμός των οποίων αποφασίζεται από τη Λαϊκή Επενδυτική, ετοιμάζονται
τόσο για εσωτερικούς όσο και για εξωτερικούς αποδέκτες. Οι κυριότεροι εσωτερικοί αποδέκτες είναι το
συγκρότημα της Λαϊκής Επενδυτικής και ο Όμιλος Marfin Popular Bank. Οι κυριότεροι εξωτερικοί
αποδέκτες είναι πελάτες της Λαϊκής Χρηματιστηριακής, πελάτες της Λαϊκή Διαχείριση Κεφαλαίων και άλλοι
ενδιαφερόμενοι.
5.5
5.5.1

Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες
ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Το Συγκρότημα καταρτίζει ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») / Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα («ΔΛΠ»), οι οποίες
δημοσιοποιούνται όπως προβλέπεται από την κυπριακή νομοθεσία. Για τα έτη 2005 - 2007 οι οικονομικές
καταστάσεις έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές του Συγκροτήματος, PricewaterhouseCoopers Limited,
Λευκωσία.
Το Συγκρότημα έχει επίσης καταρτίσει ενδιάμεσες συνοπτικές μη ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Διεθνούς
Λογιστικού Προτύπου 34 «Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις» και συνάδουν με τις πρόνοιες των περί
Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανονισμών σε σχέση με την ανακοίνωση
ενδιάμεσων αποτελεσμάτων.
Σημειώνεται ότι τα λογιστικά πρότυπα που απαιτούνται με βάση τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών
Κύπρου Νόμους και Κανονισμούς είναι τα διεθνή (ΔΠΧΠ / ΔΛΠ), τα οποία συνάδουν με τις οδηγίες του
Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, τις απαιτήσεις των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών
Κύπρου Νόμων και Κανονισμών, και του περί Εταιρειών Νόμου.
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Οι οικονομικές καταστάσεις ενσωματώνονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο με τη μέθοδο της
παραπομπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Κανονισμού 809/2004 της Επιτροπής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι οικονομικές καταστάσεις θα είναι διαθέσιμες για επιθεώρηση κατά τις συνήθεις
εργάσιμες ημέρες, μεταξύ των ωρών 8:30 π.μ. και 12:00 το μεσημέρι, στο εγγεγραμμένο γραφείο της
Εταιρείας για όλη την περίοδο ισχύος του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, καθώς και στο διαδικτυακό
χώρο του Ομίλου Marfin Popular Bank (www.laiki.com).
5.5.2

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΈΤΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005,
2006 ΚΑΙ 2007

Πιο κάτω παρατίθενται συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου
2005, 2006 και 2007, οι οποίες βασίζονται στις ετήσιες ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
της Εταιρείας για τα αντίστοιχα έτη.
Σημειώνεται ότι τα ποσά έχουν αναπροσαρμοστεί όπου απαιτείται ώστε να συνάδουν με την παρουσίαση
των πιο πρόσφατων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων.
Όλα τα ΔΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων («ΣΔΛΠ») και είναι
εφαρμόσιμα από την 1 Ιανουαρίου 2007 έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της
διαδικασίας υιοθέτησης που καθορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με εξαίρεση ορισμένων προνοιών
του ΔΛΠ 39 “Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση” σε σχέση με λογιστική αντιστάθμισης
χαρτοφυλακίου.
Κατά τα έτη 2005, 2006 και 2007, το Συγκρότημα υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρημένα ΔΠΧΠ, τα οποία
σχετίζονται με τις εργασίες του και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που άρχισαν την 1η
Ιανουαρίου εκάστου έτους. Η υιοθέτηση αυτή δεν έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις λογιστικές αρχές
του Συγκροτήματος για τα υπό αναφορά έτη.
Τα πιο κάτω ΔΠΧΠ, αναθεωρήσεις και διερμηνείες δεν είναι ακόμη σε ισχύ και δεν έχουν υιοθετηθεί από το
Συγκρότημα:
•

ΔΛΠ 23 (Αναθεώρηση), «Κόστος Δανεισμού» (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2009).

•

ΔΠΧΠ 8 «Λειτουργικοί Τομείς» (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2009).

•

Διερμηνεία ΕΔΔΠΧΠ 13 «Προγράμματα Πιστότητας Πελατών» (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2008).

•

Διερμηνεία ΕΔΔΠΧΠ 12 «Συμφωνίες για Παραχώρηση Υπηρεσιών» (ισχύει από 1 Ιουλίου 2008).

•

Διερμηνεία ΕΔΔΠΧΠ 14, ΔΛΠ 19 «Το Όριο σε Περιουσιακό Στοιχείο Καθορισμένου Ωφελήματος,
Ελάχιστες Χρηματοδοτικές Απαιτήσεις και η Αλληλεπίδρασή τους» (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2008).

•

ΔΛΠ 1 (Αναθεώρηση 2007), «Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων» (ισχύει από 1 Ιανουαρίου
2009).

•

ΔΠΧΠ 3 (Αναθεώρηση 2008), «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» (ισχύει για συνενώσεις επιχειρήσεων για τις
οποίες η ημερομηνία απόκτησης είναι την ή μετά από την έναρξη της πρώτης ετήσιας περιόδου
αναφοράς που αρχίζει την ή μετά την 1 Ιουλίου 2009).

•

ΔΛΠ 27 (Αναθεώρηση 2008), «Ενοποιημένες και Ξεχωριστές Οικονομικές Καταστάσεις» (ισχύει για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από 1 Ιουλίου 2009).
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•

ΔΠΧΠ 2, «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών (Τροποποίηση 2008: Προϋποθέσεις
Κατοχύρωσης και Ακυρώσεις)» (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2009).

•

ΔΛΠ 32, «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση και ΔΛΠ 1, Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων
(Τροποποίηση 2008: Χρηματοοικονομικά Μέσα που Υπόκεινται σε Δικαίωμα Προαίρεσης Πώλησης
και Υποχρεώσεις που Προκύπτουν στην Ρευστοποίηση)» (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2009).

Οι συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες που παρουσιάζονται στη συνέχεια θα πρέπει να ληφθούν
υπόψη σε συνάρτηση με τις πλήρεις ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις και τις εκθέσεις ελεγκτών
για τα υπό αναφορά έτη. Οι ελεγκτές του Συγκροτήματος δεν έχουν εκφράσει οποιαδήποτε επιφύλαξη ή
άρνηση γνώμης στις εκθέσεις τους για τα υπό αναφορά έτη. Επίσης, οι επιλεγμένες συνοπτικές
χρηματοοικονομικές πληροφορίες που παρουσιάζονται σε αυτό το μέρος θα πρέπει να μελετηθούν σε
συνδυασμό με το Μέρος 5.8.1 του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, στο οποίο παρατίθεται ανάλυση των
οικονομικών αποτελεσμάτων για τα έτη 2005 – 2007 καθώς και για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου
2008.

36

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤA ΕΤH ΠΟΥ ΕΛΗΞAN ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005, 2006 ΚΑΙ 2007

Χρηματιστηριακές προμήθειες
και δικαιώματα από
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
Μερίσματα εισπρακτέα

Ελεγμένα
31.12.2007
£

Ελεγμένα
31.12.2006
£

Ελεγμένα
31.12.2005
£

Ελεγμένα
31.12.2007
€*

Ελεγμένα
31.12.2006
€*

Ελεγμένα
31.12.2005
€*

2.854.793

1.609.458

632.696

4.877.703

2.749.922

1.081.025

434.843

140.376

151.218

742.973

239.847

258.371

Τόκοι εισπρακτέοι

1.013.285

1.053.929

1.111.541

1.731.300

1.800.745

1.899.181

Λειτουργικά έξοδα

4.302.921
(1.507.873)
2.795.048

2.803.763
(1.011.442)
1.792.321

1.895.455
(938.649)
956.806

7.351.976
(2.576.354)
4.775.622

4.790.514
(1.728.151)
3.062.363

3.238.577
(1.603.777)
1.634.800

1.630.718

2.501.699

763.688

2.786.247

4.274.407

1.304.838

Κέρδος από επανεκτίμηση /
ρευστοποίηση
χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων που
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων
Κέρδος λόγω πώλησης
χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων
διαθέσιμων προς πώληση

378.034

-

-

645.909

-

-

27.905

-

-

47.679

-

-

123.201

45.459

(7.890)

210.501

77.671

(13.481)

Κέρδος πριν τη φορολογία

4.954.906

4.339.479

1.712.604

8.465.958

7.414.441

2.926.157

Φορολογία

(337.298)

(150.876)

(72.160)

(576.308)

(257.787)

(123.293)

Κέρδος για το έτος

4.617.608

4.188.603

1.640.444

7.889.650

7.156.654

2.802.864

Άλλα έσοδα
Συναλλαγματικό κέρδος/(ζημιά)

Κέρδος ανά μετοχή – σεντ
2,31
2,09
0,82
3,94
3,58
1,40
* Η μεταφορά των ποσών από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ έχει γίνει με βάση την τελική ισοτιμία μετατροπής της Λίρας
Κύπρου σε Ευρώ (1€ = 0,585274 Λ.Κ.), η οποία έλαβε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2008.
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005, 2006 ΚΑΙ 2007
Ελεγμένα
31.12.2007
£
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
129.039
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες
6.000
Δάνεια
2.200.961
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
3.887.311
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα
111.837
6.335.148
Κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη
αξία μέσω των αποτελεσμάτων
Φόρος επιστρεπτέος
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

378.974

Ελεγμένα
Ελεγμένα
Ελεγμένα
Ελεγμένα
Ελεγμένα
31.12.2006 31.12.2005 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2005
£
£
€*
€*
€*

130.168
6.000
5.393.045

135.376
6.000
6.603.151

3.207.484
70.538
8.807.235

1.975.455
6.641.865
5.480.312
3.375.265
54.862
191.085
120.521
93.737
8.774.844 10.824.243 15.048.054 14.992.711

1.478.076

430.881

220.476
10.252
3.760.565

647.516

222.405
231.304
10.252
10.252
9.214.564 11.282.153

2.525.443

736.204

8.032.345
7.181.284
6.862.882 13.724.076 12.269.952 11.725.930
9.467
631.633
615.085
16.175
1.079.209
1.050.935
18.959.219 11.534.790
8.213.063 32.393.749 19.708.359 14.032.851
27.380.005 20.825.783 16.121.911 46.781.516 35.582.963 27.545.920

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

33.715.153

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Κεφάλαιο και Αποθεματικά
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικά δίκαιης αξίας
Συσσωρευμένες ζημιές

40.000.000 40.000.000 40.000.000 68.344.058 68.344.058 68.344.058
(305.152)
335.681
(34.780)
(521.383)
573.545
(59.425)
(7.976.519) (12.446.131) (16.552.805) (13.628.692) (21.265.477) (28.282.146)

Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δανεισμός
Υποχρεώσεις για ωφελήματα
αφυπηρέτησης

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και
υποχρεώσεων

29.633.018

24.896.755 57.605.759

23.412.415 54.193.983

50.631.017 42.538.631

31.718.329

27.889.550

299.826

299.826

299.826

512.283

512.283

512.283

1.367.215
1.667.041

1.223.939
1.523.765

1.084.367
1.384.193

2.336.026
2.848.309

2.091.224
2.603.507

1.852.751
2.365.034

317.999
11.784

201.482
18.221

91.668
8.479

543.333
20.134

344.252
31.132

156.623
14.487

329.783

219.703

100.147

563.467

375.384

171.110

1.996.824

1.743.468

1.484.340

3.411.776

2.978.891

2.536.144

33.715.153

29.633.018

24.896.755 57.605.759

47.652.126 40.002.487

50.631.017 42.538.631

* Η μεταφορά των ποσών από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ έχει γίνει με βάση την τελική ισοτιμία μετατροπής της Λίρας
Κύπρου σε Ευρώ (1€ = 0,585274 Λ.Κ.), η οποία έλαβε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2008.
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΓΙΑ ΤA ΕΤH ΠΟΥ ΕΛΗΞAN ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005, 2006 ΚΑΙ 2007
Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2005

Σύνολο

£

£

£

£

40.000.000

(18.182.507)

(255.167)

21.562.326

Επανεκτίμηση στην αξία των χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση
Φόρος άμυνας σχετικά με λογιζόμενο μέρισμα

Συσσωρευ- Αποθεματικά
μένες ζημιές δίκαιηςαξίας

-

-

220.387

220.387

-

(10.742)

-

(10.742)

-

1.640.444

-

1.640.444

40.000.000

(16.552.805)

(34.780)

23.412.415

-

-

370.461

370.461

1

Κέρδος για το έτος
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2005 /
1 Ιανουαρίου 2006
Επανεκτίμηση στην αξία των χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση
1

-

(81.929)

-

(81.929)

-

4.188.603

-

4.188.603

40.000.000

(12.446.131)

335.681

27.889.550

Επανεκτίμηση στην αξία των χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση

-

-

(379.908)

(379.908)

Μεταφορά στην κατάσταση λογαριασμού
αποτελεσμάτων λόγω πώλησης
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
διαθέσιμων προς πώληση

-

-

(260.925)

(260.925)

Φόρος άμυνας σχετικά με λογιζόμενο μέρισμα
Κέρδος για το έτος
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2006 /
1 Ιανουαρίου 2007

Φόρος άμυνας σχετικά με λογιζόμενο μέρισμα

1

-

(147.996)

-

(147.996)

-

4.617.608

-

4.617.608

40.000.000

(7.976.519)

(305.152)

31.718.329

Κέρδος για το έτος
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2007

1

η

Από την 1 Ιανουαρίου 2003, εταιρείες που δε διανέμουν 70% των κερδών τους μετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον
περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμο, κατά τη διάρκεια των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους
στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πως έχουν διανείμει αυτό το ποσό ως μέρισμα. Έκτακτη αμυντική εισφορά προς 15%
θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόμενη διανομή μερίσματος στην έκταση που οι μέτοχοι (άτομα και εταιρείες), κατά το τέλος
της περιόδου των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου.
Το ποσό της λογιζόμενης διανομής μερίσματος μειώνεται με οποιοδήποτε πραγματικό μέρισμα ήδη διανεμήθηκε για το έτος στο οποίο
τα κέρδη αναφέρονται. Αυτή η έκτακτη αμυντική εισφορά καταβάλλεται από την Εταιρεία για λογαριασμό των μετόχων.
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5.5.3

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ
2008

Οι ακόλουθες συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου
2008, βασίζονται στις ενδιάμεσες μη ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την
εν λόγω περίοδο.
Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις ετοιμάστηκαν σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεσες Οικονομικές
Καταστάσεις». Οι λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν αναφορικά με στοιχεία που θεωρούνται ουσιώδη σε
σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος συνάδουν με τις λογιστικές αρχές που
χρησιμοποιήθηκαν για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007.
Επίσης, οι επιλεγμένες συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες που παρουσιάζονται σε αυτό το
μέρος θα πρέπει να μελετηθούν σε συνδυασμό με το Μέρος 5.8.1 του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου,
στο οποίο παρατίθεται ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου
2008.
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008
Μη ελεγμένα

Χρηματιστηριακές προμήθειες και δικαιώματα από χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

30.06.2008

Μη ελεγμένα
30.06.2007

€

€

2.498.827

2.439.897

Μερίσματα εισπρακτέα

437.044

98.767

Τόκοι εισπρακτέοι

905.803

919.670

3.841.674

3.458.334

(1.091.004)

(822.032)

(99.811)

(49.220)

Έξοδα προσωπικού
Ενοίκια και έξοδα συντήρησης γραφειακών χώρων
Άλλα λειτουργικά έξοδα

(Ζημιά)/Κέρδος από επανεκτίμηση και ρευστοποίηση χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων
Άλλα Έσοδα

(399.202)

(352.645)

2.251.657

2.234.437

(2.073.991)

2.963.248

37.961

51.258

Συναλλαγματική (ζημιά)/κέρδος

(27.420)

123.250

Κέρδος πριν τη φορολογία

188.207

5.372.193

(179.095)

(231.018)

Κέρδος μετά τη φορολογία

9.112

5.141.175

Κέρδος ανά μετοχή (σεντ)

0,005

2,571

Φορολογία
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008
Μη ελεγμένα
30.06.2008
€

Ελεγμένα
31.12.2007
€

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού

807.971

-

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

308.744

220.476

Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες

10.252

10.252

Δάνεια

3.085.709

3.760.565

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση

2.216.902

6.641.865

329.385

191.085

6.758.963

10.824.243

11.487.858

13.724.076

3.712.627

647.516

57.524

16.175

Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα
Φόρος επιστρεπτέος
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

36.414.091

32.393.749

51.672.100

46.781.516

58.431.063

57.605.759

68.000.000

68.344.058

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Κεφάλαιο και Αποθεματικά
Μετοχικό κεφάλαιο
Διαφορά από μετατροπή Κεφαλαίου σε Ευρώ
Αποθεματικά δίκαιης αξίας
Συσσωρευμένες ζημιές

344.058

-

(1.704.003)

(521.383)

(13.619.617)

(13.628.692)

53.020.438

54.193.983

Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δανεισμός
Υποχρεώσεις για ωφελήματα αφυπηρέτησης

85.380

512.283

2.380.311

2.336.026

2.465.691

2.848.309

2.547.637

543.334

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές
Φορολογικές υποχρεώσεις

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων
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397.297

20.134

2.944.934

563.468

58.431.063

57.605.759

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30
ΙΟΥΝΙΟΥ 2008

Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποθεματικό
από μετατροπή
κεφαλαίου σε
Ευρώ

€

€

€

68.344.058

-

(21.265.477)

Κέρδος περιόδου

-

-

5.141.175

-

5.141.175

Επανεκτίμηση στην αξία των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση

-

-

-

(265.862)

(265.862)

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2007

68.344.058

-

(16.124.302)

307.683 52.527.439

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008

68.344.058

-

(13.628.729)

(521.383) 54.193.946

(344.058)

344.058

-

-

-

Κέρδος περιόδου

-

-

9.112

-

9.112

Επανεκτίμηση στην αξία των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση

-

-

-

Μεταφορά λόγω πώλησης
χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση

-

-

-

68.000.000

344.058

(13.619.617)

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007

Μεταφορά στο αποθεματικό από
μετατροπή κεφαλαίου σε Ευρώ

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2008

5.6

Συσσωρευ- Αποθεματικά
μένες ζημιές δίκαιης αξίας
€

Σύνολο
€

573.545 47.652.126

(1.134.030) (1.134.030)

(48.589)

(48.589)

(1.704.003) 53.020.438

Ελεγκτές

Ελεγκτές του Συγκροτήματος είναι ο οίκος PricewaterhouseCoopers Limited, Julia House, Θ. Δέρβη 3,
1066 Λευκωσία (Αριθμός Πιστοποιητικού Άσκησης Επαγγέλματος Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών
Κύπρου (ΣΕΛΚ) Σ048/027).
Οι ελεγκτές έχουν ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις για τα έτη 2005, 2006 και 2007.

42

5.7

Άτυπες (Pro-Forma) Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες

Σκοπός των άτυπων χρηματοοικονομικών πληροφοριών είναι να παρουσιάσουν την επίδραση που θα είχε
στις μη ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία
Λίμιτεδ («Εταιρεία») για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008 η πιθανή απόκτηση από την Εταιρεία
του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της CLR Capital Public Limited, αν η εξαγορά γινόταν την
1η Ιανουαρίου 2008.
Οι άτυπες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν ετοιμαστεί μόνο για ενδεικτικούς σκοπούς και λόγω της
φύσης τους αφορούν μια υποθετική κατάσταση και συνεπώς δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική
χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας ή τα πραγματικά της αποτελέσματα.
Οι άτυπες χρηματοοικονομικές πληροφορίες παρουσιάζονται σύμφωνα με την ακόλουθη διάταξη:
α) (i) τις δημοσιευμένες μη ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο
που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008,
(ii) τις δημοσιευμένες μη ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της CLR Capital Public
Limited για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008,
β) Άτυπες αναπροσαρμογές,
γ) Άτυπες χρηματοοικονομικές πληροφορίες, που προκύπτουν μετά τις άτυπες αναπροσαρμογές, στην
τελευταία στήλη.
Οι κύριες λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για την ετοιμασία αυτών των άτυπων χρηματοοικονομικών
πληροφοριών είναι αυτές της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει ότι όπου υπάρχει απόκλιση από
τις κύριες λογιστικές αρχές της Εταιρείας, η επίδραση δεν είναι σημαντική στην παρουσίαση των άτυπων
χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Στις περιπτώσεις που η Εταιρεία δεν είχε λογιστική αρχή,
ακολουθήθηκαν οι λογιστικές αρχές της CLR Capital Public Limited.
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΤΥΠΗ (PRO-FORMA) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008

Λαϊκή

Νέο

Επενδυτική

CLR Capital

30.06.2008

30.06.2008

€

€

€

360.915

258.856

619.771

1.669.612

933.213

2.602.825

Διαχείριση Κεφαλαίων

466.825

281.871

748.696

Τόκοι εισπρακτέοι

905.803

96.186

1.001.989

Μερίσματα εισπρακτέα

437.044

166.773

603.817

1.475

49.922

51.397

3.841.674

1.786.821

5.628.495

(1.091.004)

(1.267.474)

(2.358.478)

(499.013)

(1.170.847)

(1.669.860)

2.251.657

(651.500)

1.600.157

(2.073.991)

(3.338.496)

(5.412.487)

(27.420)

(758.079)

(785.499)

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
Χρηματιστηριακές προμήθειες

Άλλα έσοδα

Έξοδα προσωπικού
Άλλα λειτουργικά έξοδα

Ζημιά από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Συναλλαγματική ζημιά / χρηματοδοτικά έξοδα
Απομείωση στην αξία δανείων και χρεωστών

Συγκρότημα
Αναπρ. 1

-

(1.271.403)

37.961

1.331

39.292

Μερίδιο αποτελεσμάτων συνδεδεμένης εταιρείας

-

(3.249.805)

(3.249.805)

Κέρδος από πώληση συνδεδεμένης εταιρείας

-

248.020

248.020

Αρνητική υπεραξία από αγορά εξαρτημένης

-

49.650

49.650

Πρόβλεψη για ενδεχόμενες υποχρεώσεις για εγγυήσεις

-

(9.622.517)

9.622.517

-

10.893.920

(7.510.672)

Άλλα έσοδα

Κέρδος/(Ζημιά) πριν τη φορολογία
Φορολογία

188.207

(18.592.799)

(179.095)

(27.945)

9.112

(18.620.744)

Κέρδος/(Ζημιά) μετά τη φορολογία
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1.271.403

30.06.2008

-

(207.040)
10.893.920

(7.717.712)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΑΤΥΠΟΣ (PRO-FORMA) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝIOY 2008
Λαϊκή

Νέο

Επενδυτική
30.06.2008

CLR Capital
30.06.2008

€

€

Πάγια περιουσιακά στοιχεία

308.744

13.961.793

Άυλα στοιχεία ενεργητικού

807.971

59.325

Επενδύσεις σε ακίνητα

-

3.246.345

Επιχειρηματικά δάνεια

3.085.709

-

-

1.280.000

Αναπρ. 1

Αναπρ. 2

Αναπρ. 3

Αναπρ. 4

Αναπρ. 5 Συγκρότημα
30.06.2008
€

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Επενδυτικά δάνεια

14.270.537
4.521.285

5.388.581
3.246.345
3.085.709
-

(1.280.000)

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
διαθέσιμα προς πώληση
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα

2.216.902

-

2.216.902

10.252

18.483.102

18.493.354

329.385

-

6.758.963

37.030.565

11.487.858

6.979.625

3.712.627

1.210.185

57.524

189.654

247.179

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

36.414.091

6.416.712

42.830.802

51.672.100

14.796.176

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

58.431.063

51.826.741

68.000.000

39.309.764

344.058

-

329.385
(1.280.000)

4.521.285

47.030.813

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα
Φόρος επιστρεπτέος

560.000

(1.190.000)

17.837.483
4.922.812

(1.280.000)

560.000

(1.190.000)

560.000

(1.190.000)

65.838.276
4.521.285

112.869.089

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Κεφάλαιο και αποθεματικά
Μετοχικό κεφάλαιο

29.142.857

(39.309.764)

97.142.857

Αποθεματικό από μετατροπή κεφαλαίου
σε ευρώ
Ίδιες μετοχές
Αποθεματικά δίκαιης αξίας
Συσσωρευμένες ζημιές

Συμφέρον μειονότητας

-

344.058
(1.190.000)

(1.190.000)

(1.704.003)

7.126.768

(13.619.617)

(28.848.371)

(1.280.000)

560.000

53.020.438

17.588.161

(1.280.000)

560.000

-

26.587

53.020.438

17.614.748

85.380

12.018.362

12.103.742

-

1.929.346

1.929.346

(1.280.000)

560.000

(1.190.000)

(1.190.000)

29.142.857

29.142.857

(7.126.768)

(1.704.003)

(21.841.547)

(21.346.441)

(24.594.985)

73.246.471

-26.587

-

(24.621.572)

73.246.471

Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δανεισμός
Αναβαλλόμενη Φορολογία
Υποχρεώσεις για ωφελήματα
αφυπηρέτησης

2.380.311

-

2.380.311

2.465.691

13.947.708

16.413.399

2.547.637

2.065.051

4.612.688

397.297

406.059

803.356

-

7.342.811

7.342.811

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές
Φορολογικές υποχρεώσεις
Ποσά οφειλόμενα σε συγγενικές εταιρείες
Δανεισμός

-

827.847

827.847

Άλλοι πιστωτές και προβλέψεις

-

9.622.517

9.622.517

2.944.934

20.264.285

23.209.219

58.431.063

51.826.741

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και
υποχρεώσεων

(1.280.000)
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560.000

(1.190.000)

29.142.857

(24.621.572)

112.869.089

Επεξήγηση αναπροσαρμογών:
(Ι) Λογαριασμός Αποτελεσμάτων
Αναπροσαρμογή 1:
Μεταφορά ποσού ύψους €10.893.920 από την ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων
της CLR Capital στις 30 Ιουνίου 2008 στα αποθεματικά της CLR Capital πριν την 1η Ιανουαρίου 2008.
Το εν λόγω ποσό αναλύεται ως ακολούθως:
i.

Απομείωση στην αξία δανείων και χρεωστών ύψους, €1.271.403

ii.

Πρόβλεψη για ενδεχόμενες υποχρεώσεις για εγγυήσεις ύψους, €9.622.517

Η αναπροσαρμογή στα αποθεματικά της CLR Capital πριν την 1η Ιανουαρίου 2008 έγινε επειδή
θεωρήθηκε ότι η απομείωση στην αξία των δανείων και χρεωστών καθώς επίσης και η πρόβλεψη για
ενδεχόμενες υποχρεώσεις είναι αναπροσαρμογές για θέματα που αφορούν περιόδους πριν από την
ημερομηνία της συγχώνευσης.
(ΙΙ) Ισολογισμός
Αναπροσαρμογή 1:
i.

Διαγραφή ποσού επιχειρηματικών δανείων, ύψους €1.280.000, για τα οποία υπάρχει αμφιβολία ως
προς την δυνατότητα ανάκτησής τους.

ii.

Αύξηση των συσσωρευμένων ζημιών της CLR Capital πριν την 1η Ιανουαρίου 2008 κατά
€1.280.000, ως συνέπεια της πιο πάνω αναπροσαρμογής.

Η αναπροσαρμογή στα αποθεματικά της CLR Capital πριν την 1η Ιανουαρίου 2008 έγινε επειδή
θεωρήθηκε ότι η διαγραφή των επιχειρηματικών δανείων ύψους €1.280.000 είναι θέμα που αφορά
περιόδους πριν από την ημερομηνία της συγχώνευσης.
Αναπροσαρμογή 2:
i.

Αύξηση της αξίας των μετοχών της Λαϊκής Επενδυτικής που κατέχει η CLR Capital, οι οποίες
περιλαμβάνονται στην κατηγορία «Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε
δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων», κατά €560.000. Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει τη διαφορά
της αξίας της επένδυσης στα βιβλία της CLR Capital στις 30 Ιουνίου 2008 με την αξία της Λαϊκής
Επενδυτικής με βάση την τιμή που συμφωνήθηκε για σκοπούς της συγχώνευσης.

ii.

Μείωση των συσσωρευμένων ζημιών της CLR Capital πριν την 1η Ιανουαρίου 2008 κατά
€560.0000, ως συνέπεια της πιο πάνω αναπροσαρμογής.

Αναπροσαρμογή 3:
i.

Μεταφορά ποσού ύψους €1.190.000 από την κατηγορία «Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων», στα ίδια κεφάλαια. Το ποσό αυτό
αντιστοιχεί σε μετοχές της Λαϊκής Επενδυτικής που κατέχει η CLR Capital, οι οποίες μετοχές θα
περιέλθουν στην ιδιοκτησία του Νέου Συγκροτήματος ως ίδιες μετοχές (treasury stock).
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Αναπροσαρμογή 4:
i.

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά €29.142.857 (= 85.714.286 μετοχές Χ €0,34 ανά μετοχή
[ονομαστική αξία]), ώστε να ληφθεί υπόψη η έκδοση των Νέων Μετοχών.

ii.

Αύξηση άυλων στοιχείων ενεργητικού κατά €4.521.285. Το ποσό αντιπροσωπεύει τη διαφορά
της αξίας του νέου μετοχικού κεφαλαίου (€29.142.857) με την αναπροσαρμοσμένη καθαρή αξία
ενεργητικού της CLR Capital την 1η Ιανουαρίου 2008, ύψους €24.621.572, (βλ. επεξήγηση
αναπροσαρμογής 1 στο λογαριασμό αποτελεσμάτων και αναπροσαρμογών 1 και 2 στον
ισολογισμό). Η αναπροσαρμοσμένη καθαρή αξία ενεργητικού της CLR Capital την 1η
Ιανουαρίου 2008 περιλαμβάνει επίσης αλλαγές στο συμφέρον μειονότητας που έγιναν την
περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008. Ο υπολογισμός της υπεραξίας δεν έχει γίνει με βάση
το ΔΠΧΠ 3, ‘Συγχωνεύσεις επιχειρήσεων’, λόγω του ότι οι αποτιμήσεις για να προσδιοριστούν
οι εύλογες αξίες των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δεν έχουν ετοιμαστεί.

Αναπροσαρμογή 5:
i.

Απάλειψη του μετοχικού κεφαλαίου της CLR Capital, το οποίο ανήλθε σε €39.309.764 στις 30
Ιουνίου 2008.

ii.

Απάλειψη του αποθεματικού επανεκτίμησης της CLR Capital, ύψους €7.126.768 το οποίο
αφορά αποθεματικό επανεκτίμησης πριν την 1η Ιανουαρίου 2008.

iii.

Απάλειψη των συσσωρευμένων ζημιών της CLR Capital, όπως αυτές έχουν αναπροσαρμοστεί
(βλ. επεξήγηση αναπροσαρμογής 1 στο λογαριασμό αποτελεσμάτων και αναπροσαρμογών
1 και 2 στον ισολογισμό), ύψους €21.841.547 οι οποίες αφορούν συσσωρευμένες ζημιές πριν
την 1η Ιανουαρίου 2008.

iv.

Απάλειψη συμφέροντος μειονότητας της CLR Capital που ανήλθε σε €26.587 στις 30 Ιουνίου
2008.

Ακολουθεί έκθεση διαβεβαίωσης των ελεγκτών, PricewaterhouseCoopers Limited, επί των άτυπων
χρηματοοικονομικών πληροφοριών βάσει του Παραρτήματος II, Μέρος 7 του Κανονισμού 809/2004 της
Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ
1. Έχουμε εξετάσει τις άτυπες (pro-forma) χρηματοοικονομικές πληροφορίες που αποτελούνται από το μη
ελεγμένο ενοποιημένο άτυπο ισολογισμό του συγκροτήματος της Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια
Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Εταιρεία») στις 30 Ιουνίου 2008, και τη μη ελεγμένη ενοποιημένη άτυπη κατάσταση
λογαριασμού αποτελεσμάτων για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2008, όπως
παρουσιάζονται στις σελίδες 44 – 45 του Ενημερωτικού Δελτίου. Οι άτυπες χρηματοοικονομικές
πληροφορίες έχουν ετοιμαστεί μόνο για να παρουσιάσουν τις πιο σημαντικές επιδράσεις που θα είχε η
επικείμενη εξαγορά της CLR Capital Public Limited από την Εταιρεία, στις μη ελεγμένες ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008, υπό την
προϋπόθεση ότι η εξαγορά έγινε την 1η Ιανουαρίου 2008. Η ετοιμασία των άτυπων χρηματοοικονομικών
πληροφοριών είναι ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η δική μας ευθύνη είναι να
εκφράσουμε γνώμη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙΙ Μέρος 7 του Κανονισμού της
Ευρωπαϊκής Ένωσης 809/2004. Δεν έχουμε ευθύνη να εκφράσουμε οποιαδήποτε άλλη γνώμη πάνω στις
άτυπες χρηματοοικονομικές πληροφορίες ή σε οποιοδήποτε συστατικό στοιχείο τους.
2. Διενεργήσαμε την εξέτασή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο για Ελέγχους Διαβεβαιώσεων,
ISAE3000, και το Παράρτημα ΙΙ Μέρος 7 του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 809/2004. Η εργασία
μας περιλάμβανε, κατά κύριο λόγο, τη σύγκριση των μη προσαρμοσμένων χρηματοοικονομικών
πληροφοριών με υποστηρικτικά στοιχεία, τη λήψη αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τις
αναπροσαρμογές και τις συζητήσεις με το Διοικητικό Συμβούλιο για τις άτυπες χρηματοοικονομικές
πληροφορίες.
3. Με βάση την εξέτασή μας, κατά τη γνώμη μας:
α) Οι άτυπες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν ετοιμαστεί κατάλληλα στη βάση που δηλώνεται
στις σελίδες 43 - 47 του Ενημερωτικού Δελτίου,
β) αυτή η βάση συνάδει με τις κύριες λογιστικές αρχές της Εταιρείας.
4. Χωρίς να εκφράζουμε επιφύλαξη στην γνώμη μας επισύρουμε την προσοχή στο γεγονός ότι, όπως
εξηγείται στη σελίδα 43 του Ενημερωτικού Δελτίου, αυτές οι άτυπες χρηματοοικονομικές πληροφορίες
έχουν ετοιμαστεί χρησιμοποιώντας υποθέσεις που λήφθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Συνεπώς αυτές
οι άτυπες χρηματοοικονομικές πληροφορίες δεν είναι κατ’ ανάγκη αντιπροσωπευτικές των επιδράσεων
στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας εάν οι πιο πάνω συναλλαγές είχαν συμβεί την 1η Ιανουαρίου
2008. Αυτές οι άτυπες χρηματοοικονομικές πληροφορίες δεν έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και δεν προϋποθέτουν ότι παρέχουν, και δεν παρέχουν,
όλες τις πληροφορίες και γνωστοποιήσεις που είναι αναγκαίες για να παρουσιάσουν μια αληθινή και δίκαιη
εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

PricewaterhouseCoopers Limited
Εγκεκριμένοι Λογιστές
18 Νοεμβρίου 2008
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5.8

Ανάλυση Αποτελεσμάτων και Πρόσφατες Τάσεις

Παρατίθενται πιο κάτω ανάλυση των ιστορικών αποτελεσμάτων του Συγκροτήματος και στοιχεία για τις
πρόσφατες τάσεις. Σημειώνεται ότι οι μετατροπές ποσών από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ στην ανάλυση των
ετήσιων αποτελεσμάτων έχουν γίνει με βάση την τελική ισοτιμία μετατροπής της Λίρας Κύπρου σε Ευρώ,
που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2008 (€1 = £0,585274).
5.8.1

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

Το 2005 ήταν χρονιά ανόδου για το κυπριακό χρηματιστήριο. Συγκεκριμένα, ο γενικός δείκτης τιμών του
Χ.Α.Κ. σημείωσε άνοδο της τάξης του 51,6%, λόγω κυρίως (α) της βελτίωσης στα οικονομικά θεμελιώδη
των δημόσιων εταιρειών, ιδιαίτερα των τραπεζών και (β) της θετικής πορείας του Χ.Α. και των άλλων
διεθνών, ευρωπαϊκών κυρίως, χρηματιστηρίων. Η ανοδική πορεία των τιμών στο Χ.Α.Κ. είχε θετικό
αντίκτυπο και στα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το 2005.
Αναλυτικότερα, το λειτουργικό κέρδος του Συγκροτήματος πριν το κέρδος από επενδύσεις σημείωσε
σημαντική αύξηση της τάξης του 140% και ανήλθε σε περίπου £0,96εκ. (€1,64εκ.), έναντι £0,40εκ.
(€0,68εκ.) το 2004. Η βελτίωση αυτή προήλθε, κατά κύριο λόγο, από την αύξηση των εσόδων, καθώς
επίσης και από τη μείωση των εξόδων του Συγκροτήματος.
Συγκεκριμένα, κατά το 2005, τα λειτουργικά έσοδα του Συγκροτήματος παρουσίασαν αύξηση της τάξης του
36% και ανήλθαν σε £1,90εκ. (€3,24εκ.), κυρίως λόγω της αύξησης στους εισπρακτέους τόκους, στα έσοδα
από χρηματιστηριακές προμήθειες και στα δικαιώματα από χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Τα έξοδα του
Συγκροτήματος ανήλθαν σε £0,94εκ. (€1,60εκ.), παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 5,4% σε σχέση με
το 2004.
Επιπροσθέτως, το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων του Συγκροτήματος σημείωσε κέρδη ύψους £0,76εκ.
(€1,30εκ.) σε σχέση με ζημιά ύψους £1,90εκ. (€3,24εκ.) το 2004. Η θετική απόδοση του χαρτοφυλακίου
επενδύσεων της Εταιρείας οφείλεται κατά κύριο λόγο στη θετική πορεία των τιμών των εισηγμένων στο
Χ.Α.Κ. τίτλων.
Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, το ενοποιημένο καθαρό κέρδος για το 2005 ανήλθε σε £1,64εκ. (€2,80εκ.),
έναντι ζημιάς ύψους £1,32εκ. (€2,26εκ.) για το 2004.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

Το 2006 ήταν χρονιά σημαντικής ανόδου για τις τιμές των εισηγμένων στο Χ.Α.Κ. τίτλων. Συγκεκριμένα, ο
γενικός δείκτης τιμών του Χ.Α.Κ. σημείωσε άνοδο της τάξης του 128,8%. Η άνοδος αυτή οφείλεται κατά
κύριο λόγο στη βελτίωση στα οικονομικά δεδομένα των εισηγμένων εταιρειών, καθώς και της οικονομίας
γενικότερα.
Η ανοδική πορεία των τιμών στο κυπριακό χρηματιστήριο είχε θετικό αντίκτυπο και στα οικονομικά
αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006.
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Συγκεκριμένα, κατά το 2006 το ενοποιημένο καθαρό κέρδος του Συγκροτήματος ανήλθε σε £4,19εκ.
(€7,16εκ.), σε σχέση με £1,63εκ. (€2,79εκ.) την αντίστοιχη περίοδο του 2005. Η βελτίωση αυτή προήλθε,
κατά κύριο λόγο, από την αύξηση στα λειτουργικά έσοδα του Συγκροτήματος, καθώς επίσης και από τη
θετική απόδοση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων.
Το λειτουργικό κέρδος του Συγκροτήματος πριν το κέρδος από επενδύσεις σημείωσε σημαντική αύξηση της
τάξης του 87,5% και ανήλθε στο £1,79εκ. (€3,06εκ.), σε σχέση με £0,96εκ. (€1,63εκ.) το 2005.
Αναλυτικότερα, τα λειτουργικά έσοδα του Συγκροτήματος παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 47,9% και
ανήλθαν σε £2,80εκ. (€4,78εκ.), κυρίως λόγω της αύξησης στα έσοδα από χρηματιστηριακές υπηρεσίες.
Σημαντική αύξηση στα έσοδα επιτεύχθηκε και από την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, καθώς
επίσης και από τις υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίων.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

Το 2007 ήταν χρονιά ανόδου για το κυπριακό χρηματιστήριο. Συγκεκριμένα, ο γενικός δείκτης τιμών του
Χ.Α.Κ. ακολούθησε θετική πορεία σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 24%. Αυτό ήταν φυσικό επακόλουθο
της βελτίωσης στα οικονομικά δεδομένα των εισηγμένων εταιρειών και της οικονομίας γενικότερα.
Η ανοδική πορεία του κυπριακού χρηματιστηρίου είχε θετικό αντίκτυπο και στα οικονομικά αποτελέσματα
του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007.
Συγκεκριμένα, κατά το 2007 το συνολικό κέρδος του Συγκροτήματος μετά τη φορολογία ανήλθε σε £4,62εκ.
(€7,90εκ.) σε σχέση με £4,19εκ. (€7,16εκ.) την αντίστοιχη περίοδο του 2006. Η βελτίωση αυτή προήλθε,
κατά κύριο λόγο, από την αύξηση στα λειτουργικά έσοδα του Συγκροτήματος.
Το λειτουργικό κέρδος του Συγκροτήματος πριν το κέρδος από επενδύσεις σημείωσε σημαντική αύξηση της
τάξης του 56% και ανήλθε σε £2,80εκ. (€4,78εκ.) σε σχέση με £1,79εκ (€3,06εκ.) το 2006. Αναλυτικότερα,
τα λειτουργικά έσοδα του Συγκροτήματος κατά το 2007 παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 53% και
ανήλθαν σε £4,30εκ. (€7,35εκ.), κυρίως λόγω της αύξησης στα έσοδα από χρηματιστηριακές υπηρεσίες και
από μερίσματα. Σημαντική αύξηση στα έσοδα επιτεύχθηκε και από την παροχή χρηματοοικονομικών
υπηρεσιών καθώς επίσης και από τις υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίων.
Επιπρόσθετα, το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων του Συγκροτήματος σημείωσε κέρδη ύψους £2,01εκ.
(€3,43εκ.) σε σχέση με κέρδη ύψους £2,50εκ. (€4,27εκ.) το 2006.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2008, το κέρδος του Συγκροτήματος μετά τη φορολογία παρουσιάζεται
μειωμένο και ανήλθε στις €9,1χιλ. σε σχέση με €5,14εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2007. Η μείωση
οφείλεται εξ ολοκλήρου στην επανεκτίμηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων του
Συγκροτήματος και προέρχεται από την δραματική πτώση των τιμών των μετοχών κατά τους πρώτους έξι
μήνες του 2008, τόσο στο Χ.Α.Κ., όσο και στο Χ.Α. Συγκεκριμένα, ο γενικός δείκτης τιμών του Χ.Α.Κ. και
του Χ.Α. κατά την πρώτη εξαμηνία του 2008 μειώθηκε κατά 41,69% και 33,58%, αντίστοιχα. Επιπλέον, οι
χρηματιστηριακοί όγκοι στο Χ.Α.Κ. ήταν μειωμένοι κατά 57,4% το πρώτο εξάμηνο του 2008 σε σχέση με
την αντίστοιχη περίοδο το 2007.
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Ως αποτέλεσμα της αρνητικής πορείας των δύο χρηματιστηρίων, το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων του
Συγκροτήματος κατά το πρώτο εξάμηνο του 2008 σημείωσε ζημιές ύψους €2,07εκ. σε σχέση με κέρδη
ύψους €2,96εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2007.
Σε λειτουργικό επίπεδο, το Συγκρότημα πραγματοποίησε κέρδη ύψους €2,25εκ. σε σχέση με €2,23εκ. το
πρώτο εξάμηνο του 2007. Αναλυτικότερα, τα λειτουργικά έσοδα του Συγκροτήματος παρουσίασαν αύξηση
της τάξης του 11,1% και ανήλθαν σε €3,84εκ., λόγω κυρίως της αύξησης στα εισπρακτέα μερίσματα αλλά
και της αύξησης των εισπραχθέντων προμηθειών και στους τρεις κύριους τομείς δραστηριότητας δηλ., το
χρηματιστηριακό, τον τομέα επενδυτικής τραπεζικής και τον τομέα διαχείρισης κεφαλαίων.
Τα λειτουργικά έξοδα του Συγκροτήματος παρουσίασαν επίσης αύξηση της τάξης του 29,9%, η οποία
προήλθε κυρίως λόγω της εξαγοράς του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Κ.Ε.Π.Ε.Υ., Egnatia Financial
Services (Cyprus) Limited τον Ιανουάριο του 2008.
5.8.2

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

Δεν υπάρχει καμιά ουσιώδης αλλαγή από την ημερομηνία των τελευταίων δημοσιευμένων, μη ελεγμένων
ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (30 Ιουνίου 2008) στην οικονομική κατάσταση του
Συγκροτήματος μέχρι την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
Δεν υπάρχει οποιαδήποτε πρόσφατη τάση, αβεβαιότητα, αίτημα, δέσμευση ή γεγονός που ευλόγως μπορεί
να αναμένεται ότι θα επηρεάσει σημαντικά τις προοπτικές του Συγκοτήματος, κατά την τρέχουσα χρήση.
Η εξέλιξη των αποτελεσμάτων του Συγκροτήματος το 2008 αναμένεται να είναι συνυφασμένη με το βαθμό
της παγκόσμιας πλέον κρίσης που ταλανίζει τόσο τις αναπτυγμένες όσον και τις αναδυόμενες οικονομίες. Η
κρίση, η οποία επιδρά ταυτόχρονα σε δυο μέτωπα: (α) την τραπεζική πίστη και (β) την πραγματική
οικονομία, μέσω της ραγδαίας αύξησης στις τιμές των εμπορευμάτων (commodities), η οποία παράγει ένα
επικίνδυνο μίγμα στασιμοπληθωρισμού.
Λόγω της δυσκολίας που υπάρχει να προβλεφθεί το βάθος της κρίσης, που ταλανίζει τις χρηματαγορές τον
τελευταίο χρόνο, δεν μπορούν να γίνουν χρήσιμες προβλέψεις για την πορεία της οικονομίας και των
αγορών. Η περίοδος αυτή περιέχει έντονα στοιχεία μεταβλητότητας και κινδύνων αλλά και σημαντικών
ευκαιριών. Το Χ.Α.Κ. και το Χ.Α. είναι άρρηκτα συνδεδεμένα πλέον με αυτήν τη μεταβλητότητα και
αναμένεται ότι θα εξακολουθήσουν να παρατηρούνται στοιχεία αβεβαιότητας και νευρικότητας στις δυο
αυτές αγορές, μέχρις ότου διαφανεί το τελικό βάθος της κρίσης και οι επενδυτές νοιώσουν ότι μπορούν να
αξιολογήσουν τον επενδυτικό κίνδυνο με μεγαλύτερη ακρίβεια.
5.9

Στόχοι και Προοπτικές Συγκροτήματος

Κατά τα τελευταία χρόνια ο τομέας των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Κύπρο, στον οποίο
δραστηριοποιούνται η Λαϊκή Επενδυτική και η CLR Capital, έχει αλλάξει δραστικά λόγω σειράς εξελίξεων,
οι οποίες περιλαμβάνουν:
τη διεθνοποίηση και φιλελευθεροποίηση του ευρύτερου οικονομικού χώρου και την ένταξη της Κύπρου
στη ζώνη του Ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2008,
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τις αυστηρότερες κανονιστικές ρυθμίσεις (βλ. MiFID 1) και τα αυξημένα έξοδα λειτουργίας και
συμμόρφωσης με τις διάφορες κανονιστικές διατάξεις,
τον εντονότερο ανταγωνισμό κυρίως από εξ αποστάσεως μέλη του Χ.Α.Κ.,
τη χρηματιστηριακή ενοποίηση σε διάφορα επίπεδα (π.χ., λειτουργία της Κοινής Πλατφόρμας μεταξύ
του Χ.Α.Κ. και του Χ.Α. από τα τέλη του 2006),
τις διευρυμένες επενδυτικές επιλογές για τους πελάτες, οι οποίοι παράλληλα έχουν σημαντικά
υψηλότερες απαιτήσεις.
Αναμένεται ότι το περιβάλλον του κλάδου θα παραμείνει δυναμικό και γεμάτο προκλήσεις, με αποτέλεσμα
την αύξηση των επιχειρηματικών κινδύνων, αλλά και ανάλογη διεύρυνση των αντίστοιχων ευκαιριών για
όσες εταιρείες θα μπορέσουν να προσαρμοστούν επιτυχώς και εγκαίρως στα νέα δεδομένα.
Οι εξελίξεις αυτές ευνοούν τη δημιουργία ισχυρότερων ομίλων, οι οποίοι θα διαθέτουν τα απαιτούμενα μέσα
και υποδομή για αντιμετώπιση και αξιοποίηση των προκλήσεων που αναμένεται να επέλθουν. Στα μέσα
αυτά, άμεσα και έμμεσα, περιλαμβάνονται:
η ισχυρή κεφαλαιουχική βάση,
το πλήρως καταρτισμένο και έμπειρο επαγγελματικό προσωπικό,
τα τελευταίου τύπου συστήματα (λογισμικά και άλλα),
το εκτεταμένο δίκτυο προώθησης των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών στην Κύπρο και κατ’
επέκταση και σε άλλες χώρες.
Με γνώμονα τα προαναφερθέντα δεδομένα και προδιαγραφόμενες συνθήκες, εκτιμάται ότι, με τη
συγχώνευση της Λαϊκής Επενδυτικής με τη CLR Capital, το Νέο Συγκρότημα θα είναι σε ακόμη ισχυρότερη
θέση να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του τομέα. Στο πλαίσιο της ενοποίησης αυτής, εκτιμάται ότι θα
δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για σημαντική ενδυνάμωση της συνδυασμένης θέσης των δύο εταιρειών
στην Κύπρο, ενώ θα τεθούν και οι βάσεις για σταδιακή διεύρυνση των δραστηριοτήτων τους και της
πελατειακής βάσης πέραν του κυπριακού χώρου.
Περαιτέρω, εκτιμάται πως το Νέο Συγκρότημα, μέσα στα διευρυμένα και ενδυναμωμένα πλαίσια εργασιών
του, μπορεί να αξιοποιήσει με αυξημένες προοπτικές τις σημαντικές εμπειρίες και τεχνογνωσία που έχουν
αποκτηθεί από τη CLR Capital μέσω της μακροχρόνιας δραστηριοποίησής της στους τομείς των
χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων και των στρατηγικών επενδύσεων.
Στο πλαίσιο της συγχώνευσης, έμφαση θα δοθεί στην αξιοποίηση των εξής παραγόντων, με γνώμονα την
περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών και τη βελτίωση της κερδοφορίας του Νέου Συγκροτήματος:
αξιοποίηση κεφαλαιακής βάσης και οικονομιών κλίμακας,
μεγιστοποίηση λειτουργικών συνεργιών, μέσω:

1

-

μείωσης του κόστους διοικητικής λειτουργίας,

-

αξιοποίησης τεχνογνωσίας και πελατολογίου,

-

ανάπτυξης σταυροειδών πωλήσεων,

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία Markets in Financial Instruments Directive, που τέθηκε σε ισχύ το Νοέμβριο του 2007.
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αύξηση των εργασιών υπηρεσιών διακριτικής διαχείρισης θεσμικών κεφαλαίων και περαιτέρω ενίσχυση
του πελατολογίου διακριτικής διαχείρισης ιδιωτικών κεφαλαίων,
εμπλουτισμό της γκάμας των προσφερόμενων χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών,
περαιτέρω προώθηση των εναλλακτικών καναλιών εξυπηρέτησης για πραγματοποίηση συναλλαγών –
κυρίως τα ηλεκτρονικά μέσα.
Σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων του Νέου Συγκροτήματος αναμένεται να διαδραματίσει η
αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από τη σύνδεση με τον Όμιλο Marfin Popular Bank
(«Όμιλος»), που θα αποτελεί το μεγαλύτερο μέτοχο του Νέου Συγκροτήματος.
Ο Όμιλος διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο παροχής τραπεζικών και άλλων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην
Κύπρο και στην Ελλάδα, ενώ η παρουσία του έχει επεκταθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Αυστραλία, στο
Guernsey, στη Σερβία, στη Ρουμανία, στην Ουκρανία, στην Εσθονία, στη Μάλτα και στη Ρωσία. Το δίκτυο
του Ομίλου περιλαμβάνει συνολικά 500 σημεία πώλησης στις προαναφερθείσες χώρες. Η ευρεία
πελατειακή του βάση εκτείνεται από το χώρο των υπηρεσιών λιανικής τραπεζικής, έως το χώρο των
μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών, ενώ ο Όμιλος διαθέτει ισχυρή παρουσία στο χώρο των υπηρεσιών
προς ξένους πελάτες και διεθνείς επιχειρήσεις.
Οι δραστηριότητες του Ομίλου, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα περιλαμβάνουν πλήρες φάσμα
τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και προϊόντων. Οι κύριοι τομείς δραστηριοποίησης του
Ομίλου είναι η λιανική τραπεζική, οι τραπεζικές κάρτες, η ηλεκτρονική τραπεζική, οι τραπεζικές υπηρεσίες
σε εμπορικές και μεγάλες επιχειρήσεις, οι διεθνείς τραπεζικές υπηρεσίες, η προσωπική τραπεζική, οι
χρηματοδοτήσεις / χρηματοδοτικές μισθώσεις, το factoring, η ναυτιλία, οι ασφαλιστικές υπηρεσίες στο
γενικό κλάδο ασφαλειών και στον κλάδο ασφαλειών ζωής, η επενδυτική τραπεζική, η διαχείριση
περιουσίας, η διαχείριση συναλλάγματος και διαθεσίμων, καθώς και οι συμμετοχές και οι επενδύσεις.
Συνεπώς, η σχέση αυτή και οι προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης της συνεργασίας με τον Όμιλο,
παρουσιάζουν σημαντικές ευκαιρίες για αύξηση των σταυροειδών πωλήσεων (cross-selling) μεταξύ του
Νέου Συγκροτήματος και του Ομίλου στο σύνολό του.
Λαμβάνοντας υπόψη τους προαναφερθέντες παράγοντες, κεντρικός στόχος είναι η εδραίωση του Νέου
Συγκροτήματος ως του μεγαλύτερου ομίλου του κυπριακού χώρου σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς
του, δηλαδή:
την παροχή χρηματιστηριακών υπηρεσιών,
την παροχή υπηρεσιών διακριτικής διαχείρισης κεφαλαίων,
την παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών επενδυτικής τραπεζικής
προς εταιρικούς πελάτες,
την έρευνα και ανάλυση, και
επενδύσεις ιδιωτικών κεφαλαίων (private equity),
καθώς επίσης και η επέκταση των δραστηριοτήτων του στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή που γειτνιάζει
με την Κύπρο.
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5.10 Aνάλυση Εισοδήματος
5.10.1 AΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Η ανάλυση του συνολικού εισοδήματος του Συγκροτήματος κατά τομέα δραστηριότητας κατά τα έτη 2005,
2006 και 2007 σύμφωνα με τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τα εν λόγω έτη,
παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα:
Ελεγμένα
Τομέας Δραστηριότητας

Ελεγμένα
31.12.2006

31.12.2007
£

Χρηματιστηριακές υπηρεσίες

1.973.490

Υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής

302.789

Υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων τρίτων

570.514

%

£

Ελεγμένα
31.12.2005

%

£

%

31% 1.011.578

19%

187.798

7%

5%

247.539

5%

195.889

7%

9%

349.115

7%

248.844

9%

55% 3.697.230

69%

2.026.447

77%

Διαχείριση χαρτοφυλακίου συγκροτήματος

3.464.880

Σύνολο Εσόδων

6.311.673 100% 5.305.462 100%

2.658.978 100%

Η ανάλυση του συνολικού εισοδήματος του Συγκροτήματος κατά τομέα δραστηριότητας για την εξαμηνία
που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008, σύμφωνα με τις μη ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για
την εν λόγω περίοδο, παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα:

Τομέας Δραστηριότητας

Μη ελεγμένα
30.06.2008
€

Μη ελεγμένα
30.06.2007
€

1.669.612

1.628.003

Υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής

360.915

346.486

Υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων τρίτων

466.825

451.739

Χρηματιστηριακές υπηρεσίες

Διαχείριση χαρτοφυλακίου συγκροτήματος

(731.144)

3.981.686

Σύνολο Εσόδων

1.766.208

6.407.914

5.10.2 AΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Το εισόδημα του Συγκροτήματος κατά την υπό αναφορά περίοδο προήλθε εξ ολοκλήρου από εργασίες που
διεξάγονται στην Κύπρο.
Σημειώνεται ότι, από τις 30 Ιουνίου 2008, μέχρι την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, δεν
έχει προκύψει οποιαδήποτε ουσιώδης μεταβολή στις πληροφορίες που παρατίθενται σχετικά με την
ανάλυση εισοδήματος.
5.11 Κυριότερες Επενδύσεις
Παρατίθενται ακολούθως πληροφορίες για τις κύριες επενδύσεις του Συγκροτήματος κατά την υπό
αναφορά περίοδο που περιλαμβάνονται στις ακόλουθες κατηγορίες του ενοποιημένου ισολογισμού:
Ακίνητα και εξοπλισμός,
Επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες,
Δάνεια,
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση,
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.
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Στις σχετικές ενότητες παρατίθεται η κίνηση στους σχετικούς λογαριασμούς, συμπεριλαμβανομένων των
προσθηκών ανά έτος.
5.11.1 ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται στοιχεία για τα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό του
Συγκροτήματος για τα έτη 2005, 2006 και 2007 σύμφωνα με τις ετήσιες ελεγμένες ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις για τα εν λόγω έτη.
Ελεγμένα
31.12.2007
£
130.168

Ελεγμένα
31.12.2006
£
135.376

Προσθήκες

68.147

43.820

12.451

Πωλήσεις

(1.218)

-

(8.950)

Χρέωση απόσβεσης

(68.058)

(49.028)

(50.464)

Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους

129.039

130.168

135.376

Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους

Ελεγμένα
31.12.2005
£
182.339

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται στοιχεία για τα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό του
Συγκροτήματος για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008, σύμφωνα με τις ενδιάμεσες μη ελεγμένες
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εν λόγω περίοδο.
Μη ελεγμένα
30.06.2008
€
Καθαρή αξία την 1 Ιανουαρίου 2008

220.476

Πωλήσεις μείον αγορές πάγιου ενεργητικού

7.062

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός από εξαγορά θυγατρικής εταιρείας

146.625

Αποσβέσεις

(65.419)

Καθαρή αξία 30 Ιουνίου 2008

308.744

Οι επενδύσεις του Συγκροτήματος σε ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό αφορούν κατά κύριο λόγο
αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Το Συγκρότημα διεξάγει τις εργασίες του μέσω των μισθωμένων γραφείων του στο κτήριο Ετίττα,
Λεωφόρος Ευαγόρου 39, Λευκωσία, και δεν κατέχει ιδιόκτητη ακίνητη περιουσία.
Δεν υφίστανται οποιαδήποτε σημαντικά περιβαλλοντικά θέματα ή εμπράγματα βάρη σε σχέση με τις
εγκαταστάσεις και εξοπλισμό του Συγκροτήματος.
Από τις 30 Ιουνίου 2008, μέχρι την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, δεν έχει προκύψει
οποιαδήποτε ουσιώδης μεταβολή στις πληροφορίες που παρατίθενται σχετικά με τα ακίνητα,
εγκαταστάσεις και εξοπλισμό.
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5.11.2 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Παρατίθενται παρακάτω πληροφορίες για τις επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες της Εταιρείας για τα έτη
που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2005, 2006 και 2007 σύμφωνα με τις ετήσιες ελεγμένες ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις για τα εν λόγω έτη, και για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008, σύμφωνα
με τις ενδιάμεσες μη ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εν λόγω περίοδο.
Θυγατρικές Εταιρείες

Κύριες δραστηριότητες

30.06.2008

Λαϊκή Χρηματιστηριακή

Χρηματιστηριακές υπηρεσίες

Ε.Π.Ε.Υ. Λίμιτεδ

αγοράς και πώλησης τίτλων

Λαϊκή Διαχείριση

Διακριτική διαχείριση

31.12.2007 31.12.2006 31.12.2005

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

0%

Κεφαλαίων Ε.Π.Ε.Υ. Λίμιτεδ χαρτοφυλακίων, συμβουλευτικές
υπηρεσίες διαχείρισης
χαρτοφυλακίου και διαχείριση
αμοιβαίων κεφαλαίων
Egnatia Financial Services

Χρηματιστηριακές υπηρεσίες

(Cyprus) Limited*

αγοράς και πώλησης τίτλων
η

*Σημειώνεται ότι, με ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2008, η Εταιρεία προέβη στην εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της
ΚΕΠΕΥ, Egnatia Financial Services (Cyprus) Limited από τη Marfin Popular Bank Public Co Ltd. Το τίμημα της εξαγοράς ήταν
£2.882.000 (€4.924.189,35). Η συναλλαγή έγινε σε καθαρά εμπορική βάση και δεν περιλαμβάνει υπεραξία. Το μετοχικό κεφάλαιο της
Egnatia Financial Services (Cyprus) Limited, σύμφωνα με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για το έτος 2007,
ανέρχεται σε £2.000.000 (€3.420.000).

Από τις 30 Ιουνίου 2008, μέχρι την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, δεν έχει προκύψει
οποιαδήποτε ουσιώδης μεταβολή στις πληροφορίες που παρατίθενται πιο πάνω σχετικά με επενδύσεις σε
θυγατρικές εταιρείες.
5.11.3 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Παρατίθενται στους ακόλουθους πίνακες πληροφορίες για τις επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες της
Εταιρείας για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2005, 2006 και 2007, σύμφωνα με τις ετήσιες
ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τα εν λόγω έτη, καθώς και για την εξαμηνία που έληξε
στις 30 Ιουνίου 2008, σύμφωνα με τις μη ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εν λόγω
περίοδο.

Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες

Μη
ελεγμένα
30.06.2008
€

Ελεγμένα
31.12.2007
€

Ελεγμένα
31.12.2007
£

Ελεγμένα
31.12.2006
£

Ελεγμένα
31.12.2005
£

10.252

10.252

6.000

6.000

6.000

Oι επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες αφορούν επένδυση με μερίδιο 27% στο μετοχικό κεφάλαιο της
εταιρείας Viewfair Limited, η οποία είναι αδρανής. Η Viewfair Limited είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης
ευθύνης εγγεγραμμένη στην Κύπρο σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, και το
εκδοθέν μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε £22.500 (€38.444).
Από τις 30 Ιουνίου 2008, μέχρι την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, δεν έχει προκύψει
οποιαδήποτε ουσιώδης μεταβολή στις πληροφορίες που παρατίθενται σχετικά με επενδύσεις σε
συνδεδεμένες εταιρείες.
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5.11.4 ΔΑΝΕΙΑ
Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται στοιχεία για τα δάνεια του Συγκροτήματος για τα έτη που έληξαν στις
31 Δεκεμβρίου 2005, 2006 και 2007, σύμφωνα με τις ετήσιες ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις για τα εν λόγω έτη, καθώς και για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008, σύμφωνα με
τις μη ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εν λόγω περίοδο.

Ομόλογα κυπριακών ιδιωτικών εταιρειών
Επενδύσεις
στο
μετοχικό
κεφάλαιο
κυπριακών ιδιωτικών εταιρειών, μέσω
χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων*

Μη
ελεγμένα

Ελεγμένα

Ελεγμένα

Ελεγμένα

Ελεγμένα

30.06.2008

31.12.2007

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

€

€

£

£

£

3.000.328

3.248.034

1.900.990

5.093.074

6.303.180

85.381

512.531

299.971

299.971

299.971

3.760.565

2.200.961

5.393.045

6.603.151

3.085.709

* Οι επενδύσεις στο μετοχικό κεφάλαιο κυπριακών ιδιωτικών εταιρειών έγιναν με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων, βάσει του 3

ου

Χρηματοδοτικού Πρωτοκόλλου της ΕΕ. Τα ποσά επενδύθηκαν σε εξαγοράσιμες προνομιούχες μετοχές

(redeemable preference shares) που εκδόθηκαν από τις εταιρείες.

Η δίκαιη αξία των δανείων είναι περίπου η ίδια με την λογιστική αξία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.
Σημειώνεται ότι, από τις 30 Ιουνίου 2008, μέχρι την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, δεν
έχει προκύψει οποιαδήποτε ουσιώδης μεταβολή στις πληροφορίες που παρατίθενται σχετικά με
επιχειρηματικά δάνεια.
5.11.5 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ
Παρατίθενται πιο κάτω πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Συγκροτήματος,
διαθέσιμα προς πώληση για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2005, 2006 και 2007, σύμφωνα με τις
ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για τα εν λόγω έτη.
Ελεγμένα

Ελεγμένα

Ελεγμένα

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

£

£

£

Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους

3.207.484

1.975.455

1.761.567

(Έλλειμμα)/Πλεόνασμα από επανεκτίμηση σε δίκαιη αξία

(379.908)

370.461

220.387
(12.234)

Πωλήσεις

(736.068)

-

Μεταφορά στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων λόγω
πωλήσεων

(260.925)

-

-

Αγορές

2.056.728

861.568

5.735

Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους

3.887.311

3.207.484

1.975.455
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Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση για τα αντίστοιχα έτη αναλύονται ως
ακολούθως:
Ελεγμένα

Ελεγμένα

Ελεγμένα

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

£

£

£

Χρεόγραφα τραπεζικού τομέα εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αξιών
Κύπρου

2.000.635

2.028.235

1.965.220

Μετοχές χρηματοοικονομικού τομέα εισηγμένες στο Χρηματιστήριο
Αξιών Κύπρου

1.658.924

-

-

4.500

4.500

4.500

223.252

1.174.749

5.735

3.887.311

3.207.484

1.975.455

Μετοχές μη εισηγμένες σε χρηματιστήριο
Μερίδια αμοιβαίου κεφαλαίου
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του
Συγκροτήματος διαθέσιμα προς πώληση, για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008, σύμφωνα με τις
ενδιάμεσες μη ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εν λόγω περίοδο.

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση

Μη ελεγμένα

Ελεγμένα

30.06.2008

31.12.2007

€

€

2.216.902

6.641.865

Σημειώνεται ότι, από τις 30 Ιουνίου 2008, μέχρι την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, δεν
έχει προκύψει οποιαδήποτε ουσιώδης μεταβολή στις πληροφορίες που παρατίθενται σχετικά με
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση.
5.11.4 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΟΥ

ΑΠΟΤΙΜΟΥΝΤΑΙ

ΣΕ

ΔΙΚΑΙΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ

ΤΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Παρατίθενται πιο κάτω πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Συγκροτήματος
που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου
2005, 2006 και 2007, σύμφωνα με τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος
για τα εν λόγω έτη.
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Ελεγμένα
31.12.2007
£

Ελεγμένα
31.12.2006
£

Ελεγμένα
31.12.2005
£

Επενδύσεις σε τίτλους εισηγμένους στο Χ.Α.Κ.
Σε μετοχές και δικαιώματα αγοράς μετοχών κατά τομέα:
Ασφάλειες
Βιομηχανικά αγαθά και υπηρεσίες
Κατασκευές και υλικά
Λιανικό εμπόριο
Μέσα ενημέρωσης
Προσωπικά και οικιακά προϊόντα
Ταξίδια και αναψυχή
Τεχνολογία
Τράπεζες
Τρόφιμα και ποτά
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

22.533
89.944
594.194
387.779
44.511
992.054
1.324.361
24
589.281
136.968

40.952
74.056
604.404
223.900
43.978
909.446
1.040.678
370.910
483.676
490.849

38.170
65.321
795.438
197.402
99.090
89.677
868.974
460.168
201.196
722.348
269.539

Εταιρικά χρεόγραφα
Κυβερνητικά χρεόγραφα

4.181.649
243.026
1.795.610

4.282.849
205.801
1.843.439

3.807.323
751.230
1.879.627

6.220.285

6.332.089

6.438.180

100.000

100.000

Επενδύσεις σε μη εισηγμένους τίτλους
Μετοχές

-

Σύνολο επενδύσεων στην Κύπρο

6.220.285

6.432.089

6.538.180

Επενδύσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών

1.812.060

749.195

324.702

Σύνολο χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων

8.032.345

7.181.284

6.862.882

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του
Συγκροτήματος που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, για την εξαμηνία που έληξε
στις 30 Ιουνίου 2008, σύμφωνα με τις μη ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εν λόγω
περίοδο.

Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος της περιόδου

Μη ελεγμένα

Ελεγμένα

30.06.2008

31.12.2007

€

€

11.487.858

13.724.076

Από τις 30 Ιουνίου 2008, μέχρι την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, δεν έχει προκύψει
οποιαδήποτε ουσιώδης μεταβολή στις πληροφορίες που παρατίθενται σχετικά με χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.
5.11.5 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
Πέραν της υπό εξέλιξη συγχώνευσης με τη CLR Capital Public Limited, το Συγκρότημα δε βρίσκεται στη
διαδικασία υλοποίησης άλλων επενδύσεων κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
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5.11.6 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΕΙ ΛΗΦΘΕΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, δεν υφίστανται οποιεσδήποτε επενδύσεις για
τις οποίες έχει ληφθεί δέσμευση από την Εταιρεία.
5.12 Κεφάλαια και Κεφαλαιακή Διάρθρωση
Παρατίθενται παρακάτω πληροφορίες για το κεφάλαιο και την κεφαλαιακή διάρθρωση του Συγκροτήματος
για τα έτη 2005, 2006 και 2007 σύμφωνα με τις αντίστοιχες ετήσιες ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις, και για την περίοδο που έληξε 30 Ιουνίου 2008, σύμφωνα με τις ενδιάμεσες μη ελεγμένες
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την αντίστοιχη περίοδο.
5.12.1 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
Το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου
ανέρχεται σε €170.000.000, διαιρεμένο σε 500.000.000 συνήθεις μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,34 η κάθε
μια.
Το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου
ανέρχεται σε €68.000.000, διαιρεμένο σε 200.000.000 συνήθεις μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,34 η κάθε
μια.
Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες και τυγχάνουν διαπραγμάτευσης στην Παράλληλη Αγορά του
Χ.Α.Κ.
Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται η κατάσταση του μετοχικού κεφαλαίου και αποθεματικών της
Εταιρείας κατά τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2005, 2006 και 2007 σύμφωνα με τις ετήσιες
ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τα αντίστοιχα έτη.
31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

Μετοχές

Μετοχές

Μετοχές

£

£

£

500.000.000

500.000.000

500.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

40.000.000

40.000.000

40.000.000

(305.152)

335.681

(34.780)

Συσσωρευμένες ζημιές

(7.976.519)

(12.446.131)

(16.552.805)

Κεφάλαιο και αποθεματικά στο τέλος του
έτους

31.718.329

27.889.550

23.412.415

Εγκεκριμένο
Συνήθεις μετοχές των £0,20 η κάθε μια

Εκδόθηκε και πληρώθηκε πλήρως
Συνήθεις μετοχές των £0,20 η κάθε μια

Αποθεματικά δίκαιης αξίας

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η κατάσταση του μετοχικού κεφαλαίου και αποθεματικών της
Εταιρείας για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008, σύμφωνα με τις ενδιάμεσες μη ελεγμένες
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την αντίστοιχη περίοδο.
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30.06.2008

30.06.2008

Μετοχές

€

500.000.000

170.000.000

200.000.000

68.000.000

Εγκεκριμένο
Συνήθεις μετοχές των €0,34 η κάθε μια

Εκδόθηκε και πληρώθηκε πλήρως
Συνήθεις μετοχές των €0,34 η κάθε μια

Διαφορά από μετατροπή κεφαλαίου σε Ευρώ

344.058

Αποθεματικά δίκαιης αξίας

(1.704.003)

Συσσωρευμένες ζημιές

(13.619.617)
53.020.438

Κεφάλαιο και αποθεματικά στο τέλος του έτους

Από τις 30 Ιουνίου 2008, μέχρι την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου δεν υπήρξε
οποιαδήποτε τροποποίηση στο εγκεκριμένο, εκδομένο και πληρωμένο κεφάλαιο της Εταιρείας.
Σημειώνεται ότι, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στις 17 Οκτωβρίου 2008,
προτάθηκε και εγκρίθηκε ειδικό ψήφισμα που αφορά την έκδοση και παραχώρηση των Νέων Μετοχών (για
περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. Μέρος 7.3).
5.12.2 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται στοιχεία για την κεφαλαιακή διάρθρωση του Συγκροτήματος (ίδια
κεφάλαια και δανειακά κεφάλαια). Δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε σημαντική μεταβολή στα ποσά μέχρι την
ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
Χρηματοοικονομικό χρέος και ίδια
κεφάλαια

Μη ελεγμένα
30.09.2008
€

Ελεγμένα
31.12.2007
€

Ελεγμένα
31.12.2007
£

Ελεγμένα
31.12.2006
£

Ελεγμένα
31.12.2005
£

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ
Σύνολο βραχυπρόθεσμου χρέους

-

-

-

-

-

Μακροπρόθεσμο χρέος
Εγγυημένο
Εξασφαλισμένο
Μη εγγυημένο/μη εξασφαλισμένο
Σύνολο μακροπρόθεσμου χρέους

85.380
85.380

512.283
512.283

299.826
299.826

299.826
299.826

299.826
299.826

Ολικό χρέος

85.380

512.283

299.826

299.826

299.826

68.000.000

68.344.058

40.000.000

40.000.000

40.000.000

344.058

-

-

-

-

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Διαφορά από μετατροπή Κεφαλαίου σε
Ευρώ
Αποθεματικά δίκαιης αξίας
Συσσωρευμένες ζημιές
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

Μη Δημοσιευμένα

(2.227.394)

(521.383)

(305.152)

335.681

(34.780)

(13.913.460)

(13.628.692)

(7.976.519)

(12.446.131)

(16.552.805)

52.203.204

54.193.983

31.718.329

27.889.550

23.412.415
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Κατά τις υπό αναφορά περιόδους, το Συγκρότημα δεν άντλησε πρόσθετα δανειακά κεφάλαια. Παράλληλα,
τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν, ως αποτέλεσμα κυρίως του κέρδους του Συγκροτήματος κατά το 2007.
Κατά την υπό αναφορά περίοδο, το δανειακό κεφάλαιο του Συγκροτήματος (βλ. Μέρος 5.12.3) έχει
παρουσιάσει σημαντική μείωση. Παράλληλα, τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν (σε μικρότερο βαθμό), ως
αποτέλεσμα κυρίως της μείωσης σε αποθεματικά δίκαιης αξίας (βλ. Μέρος 5.5.2).
Το Συγκρότημα παρακολουθεί συστηματικά την κεφαλαιακή του διάρθρωση και χρήση των κεφαλαίων στα
πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του, έχοντας επίσης υπόψη τους κανονισμούς
κεφαλαιακής επάρκειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.
5.12.3 ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ
Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται στοιχεία για τα δάνεια και το καθαρό χρηματοοικονομικό χρέος του
Συγκροτήματος.
Μη ελεγμένα

Ελεγμένα

Ελεγμένα

Ελεγμένα

Ελεγμένα

30.06.2008

31.12.2007

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

€

€

£

£

£

36.414.091

32.393.749

18.959.219

11.534.790

8.213.063

(85.380)

(512.283)

(299.826)

(299.826)

(299.826)

36.328.711

31.881.466

18.659.393

11.234.964

7.913.237

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τραπεζικός δανεισμός
Καθαρό χρηματοοικονομικό πλεόνασμα

Ο τραπεζικός δανεισμός χορηγήθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (European Investment
Bank) βάσει του 3ου Χρηματοδοτικού Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ποσά επενδύθηκαν σε
εξαγοράσιμες προνομιούχες μετοχές (redeemable preference shares) που εκδόθηκαν από κυπριακές
ιδιωτικές εταιρείες.
Ο δανεισμός είναι σε Ευρώ, δε φέρει τόκο και θα αποπληρωθεί από την εξαγορά των μετοχών των
εταιρειών για τις οποίες χρησιμοποιήθηκε.
Από τις 30 Ιουνίου 2008, μέχρι την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, δεν έχει προκύψει
οποιαδήποτε ουσιώδης μεταβολή στις πληροφορίες που παρατίθενται σχετικά με τραπεζικό δανεισμό.
5.12.4 ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ
Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται στοιχεία για την επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης του Συγκροτήματος
για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2005, 2006 και 2007, σύμφωνα με τις ετήσιες ελεγμένες
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τα εν λόγω έτη, καθώς και για την εξαμηνία που έληξε στις 30
Ιουνίου 2008, σύμφωνα με τις μη ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εν λόγω
περίοδο.
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Κυκλοφορούν ενεργητικό
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Κεφάλαιο κίνησης

Μη
ελεγμένα

Ελεγμένα

Ελεγμένα

Ελεγμένα

Ελεγμένα

30.06.2008

31.12.2007

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

€

€

£

£

£

51.672.100

46.781.516

27.380.005

20.825.783

16.121.911

2.944.934

563.468

(329.783)

(219.703)

(100.147)

48.727.166

46.218.048

27.050.222

20.606.080

16.021.764

Σύμφωνα με τα πιο πάνω στοιχεία, το κεφάλαιο κίνησης βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα και παρουσιάζει
αύξηση από έτος σε έτος. Όσον αφορά την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008, το κεφάλαιο κίνησης
(€48.727.166) παρουσίασε επίσης αύξηση σε σχέση με το κεφάλαιο κίνησης κατά τις 31 Δεκεμβρίου 2007
(£27.050.222 = €46.218.048).
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θεωρεί ότι το κεφάλαιο κίνησής της επαρκεί για τις τρέχουσες
δραστηριότητές της για τους επόμενους 12 μήνες από την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού
Δελτίου.
5.12.5 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται οι ενοποιημένες καταστάσεις ταμειακών ροών της Εταιρείας για τα έτη
που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2005, 2006 και 2007, σύμφωνα με τις ετήσιες ελεγμένες ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2005, 2006 και 2007.
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Ελεγμένα

Ελεγμένα

Ελεγμένα

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

£

£

£

4.954.906

4.339.479

1.712.604

68.058

49.028

50.464

(1.630.718)

(2.501.699)

(763.688)

διαθέσιμων προς πώληση

(378.034)

-

-

Εισόδημα από μερίσματα

(434.843)

(140.376)

(151.218)

(1.013.285)

(1.053.929)

(1.111.541)

1.043

-

-

1.567.127

692.503

(263.379)

1.057.803

(1.248.300)

221.727

μέσω των αποτελεσμάτων

896.766

2.183.299

255.960

Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές

(31.479)

213.312

(153.325)

Υποχρεώσεις για ωφελήματα αφυπηρέτησης

143.276

139.572

129.047

3.633.493

1.980.386

190.030

278.431

(157.682)

(74.945)

3.911.924

1.822.704

115.085

(68.147)

(43.820)

(12.451)

175

-

8.950

Δάνεια – εισπράξεις από αποπληρωμές

3.192.084

1.210.106

664.137

Τόκοι που εισπράχθηκαν

1.013.285

1.053.929

1.111.541

434.843

140.376

151.218

996.993

-

12.234

(2.056.728)

(861.568)

(5.735)

Καθαρά μετρητά από επενδυτικές δραστηριότητες

3.512.505

1.499.023

1.929.894

Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

7.424.429

3.321.727

2.044.979

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή του έτους

11.534.790

8.213.063

6.168.084

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος του έτους

18.959.219

11.534.790

8.213.063

Ροή μετρητών από εργασίες
Κέρδος πριν τη φορολογία
Αναπροσαρμογές για:
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Κέρδος από επανεκτίμηση/ρευστοποίηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων
Κέρδος από πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

Πιστωτικούς τόκους
Ζημιά από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού

Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης:
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία

Μετρητά από εργασίες
Φορολογία που εισπράχθηκε/(πληρώθηκε)

Καθαρά μετρητά από εργασίες

Αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού

Μερίσματα που εισπράχθηκαν
Εισπράξεις από πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
διαθέσιμων προς πώληση
Αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση
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Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται οι ενοποιημένες καταστάσεις ταμειακών ροών της Εταιρείας για την
εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008, σύμφωνα με τις ενδιάμεσες μη ελεγμένες ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις για την αντίστοιχη περίοδο.
Μη ελεγμένα

Μη Ελεγμένα

30.06.2008

30.06.2007

€

€

Καθαρή (εκροή) /εισροή μετρητών από λειτουργικές δραστηριότητες

(749.270)

372.626

Απόδοση επενδύσεων και εξυπηρέτηση χρηματοδοτήσεων

1.342.847

1.018.438

(4.596)

215

(7.062)

(70.538)

247.707

5.599.859

περιουσιακών στοιχείων

3.453.650

1.034.585

Εξαγορά θυγατρικής εταιρείας μείον μετρητά που αποκτήθηκαν

(262.935)

-

3.431.360

6.563.906

-

-

4.020.342

7.955.185

32.393.749

19.708.359

4.020.342

7.955.185

36.414.091

27.663.544

Φορολογία
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά στοιχείων πάγιου ενεργητικού
Επιχειρηματικά δάνεια – αποπληρωμές
Πώληση / (Αγορά) διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Αύξηση μετρητών και αντίστοιχων μετρητών
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
Καθαρή ροή μετρητών και αντίστοιχων μετρητών
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου

Κατά το 2005:
Η καθαρή ροή μετρητών από εργασίες ανήλθε σε £115.085, σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με
καθαρή εκροή της τάξης των £1.106.855 το 2004, κυρίως λόγω της αύξησης των εισοδημάτων, της
μείωσης χρεωστών και της καθαρής εισροής από ρευστοποίηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Η καθαρή ροή μετρητών από
επενδυτικές δραστηριότητες ανήλθε σε £1.929.894, κυρίως λόγω εισροών από αποπληρωμή
επιχειρηματικών δανείων και είσπραξη τόκων, αλλά παρουσίασε μείωση σε σχέση με το 2004 (2004:
£2.283.711), κυρίως λόγω των χαμηλότερων εισροών από αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων σε
σχέση με το 2004.
Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα για το έτος αυξήθηκαν κατά
£2.044.979, αύξηση η οποία είναι σημαντικά υψηλότερη σε σχέση με την αντίστοιχη του 2004 (2004:
£1.176.856). Ως εκ τούτου, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος του έτους ανήλθαν σε
£8.213.063 (2004: £6.168.084).
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Κατά το 2006:
Η καθαρή ροή μετρητών από εργασίες ανήλθε σε £1.822.704, σημειώνοντας σημαντική βελτίωση σε σχέση
με το 2005 (2005: £115.085), κυρίως λόγω της αύξησης των εισοδημάτων και της αυξημένης καθαρής
εισροής από εμπορία χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω
των αποτελεσμάτων. Η καθαρή εισροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες ανήλθε σε £1.499.023,
κυρίως λόγω εισροών από αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων, αλλά παρουσίασε μείωση σε σχέση με
το 2005 (2005: £1.929.894), κυρίως λόγω αύξησης στις αγορές περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς
πώληση.
Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα για το έτος αυξήθηκαν κατά
£3.321.727, αύξηση η οποία είναι σημαντικά υψηλότερη σε σχέση με την αντίστοιχη του 2005 (2005:
£2.044.979). Ως εκ τούτου, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος του έτους ανήλθαν σε
£11.534.790 (2005: £8.213.063).
Κατά το 2007:
Η καθαρή ροή μετρητών από εργασίες ανήλθε σε £3.911.924, σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε σχέση
με το 2006 (2006: £1.822.704), κυρίως λόγω της αύξησης των εισοδημάτων, της μείωσης των χρεωστών
και της καθαρής εισροής από εμπορία χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε
δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Η καθαρή εισροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες ανήλθε
σε £3.512.505, παρουσιάζοντας επίσης σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2006 (2006: £1.499.023),
κυρίως λόγω εισροών από αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων, είσπραξης μερισμάτων και καθαρών
εισροών από εμπορία χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση.
Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα για το έτος αυξήθηκαν κατά
£7.424.429, δηλαδή υπερδιπλασιάστηκαν σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη του 2006 (2006: £3.321.727).
Ως εκ τούτου, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος του έτους ανήλθαν σε £18.959.219 (2006:
£11.534.790).
Κατά την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008:
Η καθαρή ροή μετρητών από εργασίες παρουσίασε μείωση σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2007
(εκροή €749.270, έναντι εισροής €372.626 αντίστοιχα).
Οι εισροές από επενδυτικές δραστηριότητες για την περίοδο ανήλθαν σε €3.431.360, έναντι €6.563.906
κατά το πρώτο εξάμηνο του 2007, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι το πρώτο εξάμηνο του 2007 υπήρξαν
εισροές €5.599.859 από αποπληρωμές επιχειρηματικών δανείων και εισροές €1.034.585 από πώληση
διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, σε αντίθεση με €247.707 και
€3.455.650, αντίστοιχα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2007.
Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα για την περίοδο αυξήθηκαν κατά
€4.020.342, σε σχέση με την αύξηση κατά €7.955.185 το πρώτο εξάμηνο του 2007. Ως εκ τούτου, τα
ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος του εξαμήνου ανήλθαν σε €36.414.091 (πρώτο εξάμηνο 2007:
€27.663.544).
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5.12.6 ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Δεν υπήρξε οποιοσδήποτε περιορισμός στη χρήση των κεφαλαίων, ο οποίος επηρέασε ή ενδέχεται να
επηρεάσει σημαντικά, κατά τρόπο άμεσο ή έμμεσο, τις δραστηριότητες του Συγκροτήματος.
Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου το Συγκρότημα δεν είχε συνάψει οποιαδήποτε
άλλη ουσιαστική δανειακή επιβάρυνση πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στις ελεγμένες ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008.
5.13 Διοίκηση και Εποπτεία
5.13.1 ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας απαρτίζεται κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού
Δελτίου από τους ακόλουθους:
Ανδρέα Αντωνιάδη,

Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Σύμβουλο

Μιχάλη Χατζηκυριάκο,

Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Σύμβουλο

Μάριο Λανίτη,

Μη Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Σύμβουλο

Χρίστο Στυλιανίδη,

Μη Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Σύμβουλο

Παναγιώτη Κουννή,

Μη Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Σύμβουλο

Ηρακλή Κουνάδη,

Μη Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Σύμβουλο

Η ημερομηνία πρώτου διορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αναφέρεται
παρακάτω:
Ανδρέας Αντωνιάδης:

13 Μαρτίου 1996

Μιχάλης Χατζηκυριάκος: 13 Μαρτίου 1996
Μάριος Λανίτης:

13 Μαρτίου 1996

Χρίστος Στυλιανίδης:

8 Οκτωβρίου 2004

Παναγιώτης Κουννής:

18 Φεβρουαρίου 2008

Ηρακλής Κουνάδης:

23 Μαΐου 2008

Τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη του Συγκροτήματος κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού
Δελτίου είναι τα εξής:
Κλεάνθης Χανδριώτης,

Γενικός Διευθυντής

Μαρία Ιωάννου Αχιλλίδη,

Οικονομικός Διευθυντής

Μιχάλης Ξιούρος,

Διευθυντής, Λαϊκή Χρηματιστηριακή Ε.Π.Ε.Υ. Λίμιτεδ

Χρήστος Καλογέρης,

Διευθυντής, Λαϊκή Διαχείριση Κεφαλαίων Ε.Π.Ε.Υ. Λίμιτεδ

Γιώργος Γεωργίου,

Προϊστάμενος Τμήματος Επενδυτικής Τραπεζικής

Βιογραφικά σημειώματα και ιδιότητα των διοικητικών συμβούλων και των μελών διεύθυνσης του
Συγκροτήματος παρατίθενται στο Μέρος 5.13.4 του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
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5.13.2 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Tα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη του Συγκροτήματος
δηλώνουν τα εξής:
i.

Δεν έχουν οικογενειακούς δεσμούς με μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων
ή διευθυντικά στελέχη του Συγκροτήματος.

ii.

Δεν υφίστανται καταδικαστικές αποφάσεις εναντίον τους για τέλεση δόλιας πράξης κατά τα πέντε
τελευταία έτη.

iii.

Δεν συμμετείχαν σε διαδικασία πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης ή εκκαθάρισης, κατά τη
διάρκεια των πέντε τουλάχιστον τελευταίων ετών.

iv.

Δεν έχουν γίνει αποδέκτες οποιασδήποτε δημόσιας επίσημης κριτικής ή / και κύρωσης εκ μέρους
των καταστατικών ή ρυθμιστικών αρχών (συμπεριλαμβανομένων τυχόν επαγγελματικών
οργανώσεων) και δεν έχουν παρεμποδιστεί από δικαστήριο να ενεργούν με την ιδιότητα του
μέλους διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου ενός εκδότη ή να παρέμβουν στη
διαχείριση ή στο χειρισμό των υποθέσεων ενός εκδότη.

v.

Η επιλογή τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και / ή της ανώτατης διοίκησης
του Συγκροτήματος δεν ήταν αποτέλεσμα οποιασδήποτε ρύθμισης ή συμφωνίας με τους
κυριότερους μετόχους, πελάτες, προμηθευτές ή άλλα πρόσωπα.

vi.

Δεν υπάρχουν δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ των υποχρεώσεων που έχουν έναντι
της Εταιρείας και των ιδιωτικών συμφερόντων ή/και άλλων υποχρεώσεων τους.

vii.

Πλην των περιορισμών που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία, δεν υφίσταται στο πρόσωπό
τους οποιοσδήποτε περιορισμός ο οποίος αφορά τη διάθεση, εντός ορισμένης χρονικής περιόδου,
των κινητών αξιών της Εταιρείας που κατέχουν.

5.13.3 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Γραμματέας: Στέλιος Χατζηιωσήφ
Ελεγκτές: PriceaterhouseCoopers Limited, Julia House, Θ. Δέρβη 3, 1066 Λευκωσία
Νομικοί Σύμβουλοι: Ιωαννίδης Δημητρίου, Οδός Διαγόρου 2, Era House, 7-12 όροφοι, 1097 Λευκωσία.
5.13.4 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

ΚΑΙ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ

ΤΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ

ΑΝΩΤΕΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Ανδρέας Αντωνιάδης

Σπούδασε Οικονομικά στο Leicester University. Πήρε το
μεταπτυχιακό του δίπλωμα (MSc Shipping, Trade and Finance)
από το City University Business School. Είναι Διευθύνων
Σύμβουλος της CCF Credit Capital Finance Limited και
Εκτελεστικός Σύμβουλος στις εταιρείες Sunlight Development
Limited, Linkia Consulting Limited και Tveez Cyprus Limited. Είναι
επίσης μέλος στα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών Options
Cassoulides Public Company Limited και Χ.Α. Παπαέλληνας
Εμπορική Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ.
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Μιχάλης Χατζηκυριάκος

Σπούδασε στο London School of Economics οικονομικά. Πήρε το
μεταπτυχιακό του δίπλωμα (MBA Marketing and Finance) από το
Chicago University. Είναι ο Διευθυντής της Thamira Food Mfrs Ltd
(Bakandys) με ευθύνη για την διεύθυνση της παραγωγής και την
οικονομική διαχείριση. Είναι επίσης μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου της Claridge Public Limited, καθώς και Πρόεδρος της
Κυπριακής Ομοσπονδίας Σκουός.

Μάριος Λανίτης

Σπούδασε στην Αγγλία, στο Sussex University, Structural
Engineering (B.Sc.). Είναι Εκτελεστικός Σύμβουλος του Ομίλου
Λανίτη που ασχολείται με την ανάπτυξη γης και τις κατασκευές, την
ιδιοκτησία και διαχείριση πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων, την
ανάπτυξη και διαχείριση ολοκληρωμένων θέρετρων, την
ψυχαγωγία, τον τουρισμό, τις μεταφορές και το εμπόριο. Από το
1992 μέχρι το 2006 ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της
Marfin Popular Bank Public Co Limited (πρώην Λαϊκή Κυπριακή
Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ) και διετέλεσε επίσης Διευθύνων
Σύμβουλος του Ομίλου από τον Δεκέμβριο του 1998 μέχρι τον
Ιανουάριο του 2002. Έχει υπηρετήσει στα Διοικητικά Συμβούλια
του Κυπριακού Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής, του
Αντικαρκινικού Συνδέσμου, του International Business School in
Cyprus και του Διεθνές Ινστιτούτου Κύπρου για το Περιβάλλον και
την Δημόσια Υγεία σε Συνεργασία με τη Σχολή Δημόσιας Υγείας
Χάρβαρντ. Υπηρέτησε επίσης στην Οικονομική Επιτροπή της
Μητροπόλεως Λεμεσού από το 1999 μέχρι το 2004. Το 1986
διορίστηκε επίτιμος Υποπρόξενος του Βελγίου στην Κύπρο και το
2005 διορίστηκε επίτιμος Πρόξενος του Βελγίου στην Κύπρο.

Χρίστος Στυλιανίδης

Κατέχει πτυχίο στα Οικονομικά από το London School of
Economics και είναι μέλος του Institute of Chartered Accountants in
England & Wales. Εργάστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο σε
διευθυντικές θέσεις στον ελεγκτικό, ξενοδοχειακό και τραπεζικό
χώρο. Εργάζεται στον Όμιλο Marfin Popular Bank από το 1989.
Μετά από υπηρεσία στην Κύπρο και στο Ηνωμένο Βασίλειο, από
το 1996 μέχρι τις αρχές του 2002, διετέλεσε Αναπληρωτής Γενικός
Διευθυντής και στη συνέχεια Γενικός Διευθυντής των εργασιών του
Ομίλου Marfin Popular Bank στην Ελλάδα. Διετέλεσε επίσης μέλος
των Διοικητικών Συμβουλίων τόσο της Λαϊκής Τράπεζας (Ελλάς)
Α.Ε., όσο και των υπoλοίπων εταιρειών του Ομίλου Marfin Popular
Bank στην Ελλάδα. Το 2004 προήχθη σε Γενικό Διευθυντή του
Ομίλου Marfin Popular Bank και στις 6 Νοεμβρίου 2006 διορίστηκε
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος για τις εργασίες του Ομίλου
Marfin Popular Bank στην Κύπρο, ενώ από τις 3 Ιουλίου 2007
κατέχει τη θέση του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για τις
Διεθνείς Δραστηριότητες του Ομίλου. Ο κ. Στυλιανίδης είναι μέλος
της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου Marfin Popular Bank.
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Παναγιώτης Κουννής

Κατέχει πτυχίο και μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και
είναι μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών, Association of
Chartered Certified Accountants. Στον Όμιλο Marfin Popular Bank
προσλήφθηκε το 1980 και υπηρέτησε σε διάφορες διευθυντικές
θέσεις, όπως Διευθυντής της Λαϊκής Χρηματοδοτήσεις και
επικεφαλής της Διεύθυνσης Εμπορικών Επιχειρήσεων. Το 2001
ανέλαβε τη Διεύθυνση της Λαϊκής Τράπεζας στο Ηνωμένο Βασίλειο
και με την επιστροφή του στην Κύπρο αναβαθμίστηκε σε Γενικό
Διευθυντή Τραπεζικών Εργασιών Εσωτερικού. Ακολούθως
διορίστηκε Εκτελεστικός Διευθυντής Εμπορικών Επιχειρήσεων
καθώς και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής Κύπρου. Διετέλεσε
επίσης Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής
εταιρείας, Λαϊκή Χρηματοδοτήσεις Λτδ. Στις 3 Ιουλίου του 2007
διορίστηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Marfin Popular
Bank Public Co Ltd και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος για τις
εργασίες του Ομίλου στην Κύπρο. Ο κ. Κουννής είναι μέλος της
Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου Marfin Popular Bank.

Ηρακλής Κουνάδης

Σπούδασε Χρηματιστηριακή και Τραπεζική Διοικητική στο
Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Διαθέτει εμπειρία της Ελληνικής
χρηματιστηριακής πραγματικότητας έχοντας συμπληρώσει 15 έτη
συνεχούς παρουσίας και εργασίας στο χρηματιστηριακό χώρο,
αρχικά ως chief trader, χρηματιστηριακός εκπρόσωπος αλλά και
μέλος Διοικητικών Συμβουλίων μεγάλων χρηματιστηριακών οίκων.
Από το 1997 δραστηριοποιήθηκε στην Ελληνική Χρηματιστηριακή
Α.Ε., η οποία εξαγοράστηκε από τη Marfin F.G. Τον Οκτώβριο
2002 διορίστηκε Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της
Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε. και στις 18 Ιουλίου 2008
ανέλαβε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Επενδυτική
Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε. και καθήκοντα μέλους της Εκτελεστικής
Επιτροπής της Marfin Popular Bank Public Co Ltd.

Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη
Κλεάνθης Χανδριώτης,
Γενικός Διευθυντής

Είναι απόφοιτος της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας και κατέχει πτυχίο
Β.Eng. (Honours) σε Mechanical Engineering από το University of
Manchester Institute of Science and Technology και μεταπτυχιακό
δίπλωμα (MΒΑ) από το Manchester Business School στο Ηνωμένο
Βασίλειο. Είναι μέλος του Chartered Institute of Marketing (MCIM)
του Ηνωμένου Βασιλείου, έχοντας αποκτήσει Diploma in Marketing
(Dip.M.), είναι μέλος του Institution of Mechanical Engineers
(IMechE) του Ηνωμένου Βασιλείου, πλήρως διαπιστευμένος
σύμβουλος επιχειρήσεων στο Ίδρυμα Τεχνολογίας Κύπρου και
μέλος του Ε.Τ.Ε.Κ. Είναι επίσης κάτοχος επαγγελματικών αδειών
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Από το 1992 έως το 1996
εργάστηκε στη Λαϊκή Επενδυτική ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων και
διαχειριστής κεφαλαίων στα Τμήματα Επενδυτικής Τραπεζικής και
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Διαχείρισης Κεφαλαίων, αντιστοίχως. Από το 1996 έως το 1999,
εργάστηκε ως λειτουργός εξυπηρέτησης εταιρικών πελατών στη
Μονάδα Μεγάλων Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ομίλου
Marfin Popular Bank. Το 1999 εργάστηκε σε απόσπαση στο Project
Finance & Advisory Division της HSBC Investment Bank plc στο
City του Λονδίνου με ειδίκευση στα έργα τύπου BOT. Από το 2000
έως το 2004 κατείχε τη θέση του Προϊσταμένου του Τμήματος
Επενδυτικής Τραπεζικής της Λαϊκής Επενδυτικής, ενώ από το 2004
έως σήμερα κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή της Λαϊκή
Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έχει επίσης διδάξει
για περίοδο ετών στο Cyprus College (School of Professional
Studies) και στο Cyprus International Institute of Management
(CIIM).
Μαρία Ιωάννου - Αχιλλίδη

Κατέχει μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το
πανεπιστήμιο του Leicester στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι μέλος
του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών, Association of Chartered
Certified Accountants. Κατέχει επαγγελματική άδεια για εκτέλεση
εντολών για λογαριασμό πελατών, διενέργεια συναλλαγών για ίδιο
λογαριασμό και διαχείριση χαρτοφυλακίων. Στον Όμιλο Marfin
Popular Bank (πρώην Όμιλος Λαϊκής) προσλήφθηκε το 1995, όπου
υπηρέτησε στη Μονάδα Μεγάλων Επιχειρήσεων και Οργανισμών
(1995-1997) και στην Οικονομική Διεύθυνση του Ομίλου Marfin
Popular Bank (1997-1999). Εντάχθηκε στο δυναμικό της Λαϊκής
Επενδυτικής το 2000, όπου αρχικά ανέλαβε τη θέση της
Υπεύθυνης του Λογιστηρίου και ακολούθως και του Τμήματος
Εγγράφων. Από το 2004 έως σήμερα κατέχει τη θέση του
Οικονομικού Διευθυντή του Συγκροτήματος της Λαϊκής
Επενδυτικής.

Γιώργος Γεωργίου

Διαθέτει μακροχρόνια πείρα στον ευρύτερο χρηματιστηριακό και
χρηματοοικονομικό χώρο, έχοντας εργαστεί σε διάφορες θέσεις για
σειρά ετών. Έχει επίσης σημαντικές εμπειρίες σε θέματα του
βιομηχανικού τομέα. Κατέχει πτυχία BA και MSc., καθώς και
επαγγελματική άδεια για διάφορες επενδυτικές υπηρεσίες,
περιλαμβανομένης
της
αναδοχής
ή
και
διάθεσης
χρηματοοικονομικών μέσων με ή χωρίς δέσμευση ανάληψης.

Μιχάλης Ξιούρος

Κατέχει πτυχίο σε Μαθηματικά και Πληροφορική από το King’s
College London (Πανεπιστήμιο του Λονδίνου) και μεταπτυχιακό στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων - ΜΒΑ από το πανεπιστήμιο του
Cambridge. Κατέχει την επαγγελματική διαπίστευση CFA
(Chartered Financial Analyst) και επαγγελματική άδεια παροχής
επενδυτικών συμβουλών, διαχείρισης χαρτοφυλακίου και λήψης,
διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών ενώ παράλληλα είναι
χρηματιστηριακός εκπρόσωπος στο ΧΑΚ καθώς και στο ΧΑ.
Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία σε εταιρεία
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ανάπτυξης λογισμικού πιστωτικών καρτών. Προσλήφθηκε στον
Όμιλο Marfin Popular Bank το 1996, όπου υπηρέτησε στο Τμήμα
Τεχνολογίας και Πληροφορικής έως το 1999. Εντάχθηκε στο
δυναμικό της Λαϊκής Επενδυτικής το 1999, όπου αρχικά ανέλαβε τη
θέση του προϊσταμένου των χρηματιστών στη Λαϊκή
Χρηματιστηριακή. Από το 2004 έως σήμερα, κατέχει τη θέση του
Διευθυντή της Λαϊκή Χρηματιστηριακή Ε.Π.Ε.Υ. Λίμιτεδ.
Χρήστος Καλογέρης

Αφού αποφοίτησε από την Αγγλική Σχολή Λευκωσίας, σπούδασε
στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου πήρε πτυχίο BSc Economics και
ακολούθως απέκτησε το μεταπτυχιακό τίτλο του MBA από το
πανεπιστήμιο του Sheffield. Εργάστηκε από το 1996 μέχρι το 1998
στην ξένων συμφερόντων εταιρεία Sabinco Investments Ltd αρχικά
σαν αναλυτής επενδύσεων και αργότερα σαν διαχειριστής
χαρτοφυλακίου το οποίο επένδυε σε όλες τις κύριες χρηματαγορές
του εξωτερικού. Τον Ιούλιο του 1998 προσλήφθηκε στην Ελληνική
Τράπεζα στην υπηρεσία Private Banking και το 2001 ανάλαβε
διευθυντής της υπηρεσίας. Το 2002 ανέλαβε διευθυντής του
Τμήματος Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων (Asset Management) της
Ελληνική Τράπεζα (Επενδύσεις) Λτδ, θέση την οποία διατήρησε
μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2007. Το 2003, σε συνεργασία με την
Ελληνική Trust ΑΕΔΑΚ πρωτοστάτησε στη δημιουργία των
πρώτων αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία επενδύουν στη κυπριακή
κεφαλαιαγορά. Τον Οκτώβριο του 2007 ανάλαβε την θέση του
Διευθύνοντος Συμβούλου στην Egnatia Financial Services (Cyprus)
Ltd (μέλος του ομίλου Marfin Popular) και τον Ιανουάριο του 2008
ανάλαβε την θέση του διευθυντή στη Λαϊκή Διαχείριση Κεφαλαίων
ΕΠΕΥ
Λτδ.
Κατέχει
επαγγελματική
άδεια
διαχείρισης
χαρτοφυλακίων και παροχής επενδυτικών συμβουλών και έχει
παρακολουθήσει πολυάριθμα σεμινάρια με θέμα την διαχείριση
ταμείων προνοίας, ταμείων συντάξεως, αμοιβαίων κεφαλαίων κ.λπ.

Η επαγγελματική διεύθυνση των Διοικητικών Συμβούλων και Ανώτερων Διοικητικών Στελεχών του
Συγκροτήματος είναι η έδρα της Εταιρείας, Etitta Court, 3ος Όροφος, Λεωφ. Ευαγόρου 39, 1066 Λευκωσία.
5.13.5 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΩΝ

ΤΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY

ΣΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Ή

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι συμμετοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στα
διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών ή συνεταιρισμών (δεν περιλαμβάνονται συμμετοχές στα διοικητικά
συμβούλια θυγατρικών του Συγκροτήματος) κατά τα πέντε τελευταία έτη.
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Όνομα Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και Ονόματα

Καθεστώς Εταιρείας

Συμμετοχή

Εταιρειών ή Συνεταιρισμών

(Ιδιωτική ή δημόσια)

Σήμερα

Ανδρέας Αντωνιάδης
Χ.Α. Παπαέλληνας Εμπορική Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ

Δημόσια Εισηγμένη

Ναι

Options Cassoulides Public Company Ltd

Δημόσια Εισηγμένη

Ναι

CCF Credit Capital Finance Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Sunlight Development Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Linkia Consulting Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Tveez Cyprus Ltd

Ιδιωτική

Ναι

V. Antoniades & Sons Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Worldmax Investment Co Ltd

Ιδιωτική

Όχι

Thamira Food Mfrs Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Claridge Public Ltd

Δημόσια εισηγμένη

Ναι

Lanitis Development Public Ltd

Ιδιωτική

Όχι

Amathus Public Ltd

Δημόσια Εισηγμένη

Ναι

Carob Mill Restaurants Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Cybarco Plc

Ιδιωτική

Ναι

Μιχάλης Χατζηκυριάκος

Μάριος Λανίτης

Heavens Garden Waterpark Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Hephaestus Mining Company Ltd

Ιδιωτική

Ναι

I. Lanitis-Eliades Holdings Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Lanitis E.C. Holdings Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Lanitis Entertainment Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Lanitis Farm Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Lanitis Solar Ltd

Ιδιωτική

Ναι

L.C.A. Domiki Ltd

Ιδιωτική

Ναι

M.E. Lanitis Holdings Ltd

Ιδιωτική

Ναι

N.P. Lanitis Ltd

Ιδιωτική

Ναι

R.S.L. Radio Super (FM) Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Λανίτης Αριστοφάνους (Ξυλεμπορία) Λτδ

Ιδιωτική

Ναι

Lemesos Marina Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Aphrodite Vacation Ltd

Ιδιωτική

Ναι

A.M.P.M. Travel Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Lanitis Farm Golf Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Cymore Investments Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Lanitis Electrics Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Fertilan Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Lanitis (Lakkos Tou Frangou) Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Parasall Investments Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Skyfly Ivestments Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Clover Trading Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Fassouri Producers´Group Lionheart Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Cybarco WLL

Ιδιωτική

Όχι

Cybarco A.E.

Ιδιωτική

Όχι

Cybarco A.T.E.

Ιδιωτική

Όχι

Cybarco (Property Management) Ltd

Ιδιωτική

Όχι

Cybarco U.K. Ltd

Ιδιωτική

Όχι

KEX Ltd

Ιδιωτική

Όχι
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Όνομα Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και Ονόματα

Καθεστώς Εταιρείας

Συμμετοχή

Εταιρειών ή Συνεταιρισμών

(Ιδιωτική ή δημόσια)

Σήμερα

Lanitis Airports Ltd

Ιδιωτική

Όχι

Lanitis Development Public Ltd

Ιδιωτική

Όχι

Lanitis Farm (Insurance) Ltd

Ιδιωτική

Όχι

N.P. Lanitis Finance Ltd

Ιδιωτική

Όχι

Star Manufacturing & Exporting Co. Ltd

Ιδιωτική

Όχι

Toxon Ltd

Ιδιωτική

Όχι

United Insurance Co. Ltd

Ιδιωτική

Όχι

Marfin Popular Bank Public Co Ltd

Δημόσια Εισηγμένη

Ναι

Λαϊκή Διαχείριση Κεφαλαίων Ε.Π.Ε.Υ. Λίμιτεδ

Ιδιωτική

Ναι

Laiki Bank Australia Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Marine Transport Bank (Ukraine)

Ιδιωτική

Ναι

Laiki Bank (Guernsey) Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Marfin Bank Joint Stock Company Belgrade (Serbia)

Ιδιωτική

Ναι

Marfin Bank Romania SA

Ιδιωτική

Ναι

Marfin Bank AS SBM (Estonia)

Ιδιωτική

Ναι

Lombard Bank Malta Plc

Ιδιωτική

Ναι

Marfin Popular Bank Public Co Ltd

Δημόσια εισηγμένη

Ναι

Laiki Factors Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Auction Yard Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Laiki Trustees Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Laiki Lefkothea Center Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Labancor Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Laiki Bank (Australia) Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Χρίστος Στυλιανίδης

Παναγιώτης Κουννής

Laiki Bank (Guernsey) Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Marfin Bank Joint Stock Company Belgrade (Serbia)

Ιδιωτική

Ναι

Laiki Bank (Nominees)

Ιδιωτική

Ναι

Λαική Τράπεζα (Χρηματοδοτήσεις)

Ιδιωτική

Όχι

Ηρακλής Κουνάδης
Egnatia Financial Services (Cyprus) Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε.

Ιδιωτική

Ναι

5.13.6 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται πληροφορίες για τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
του Συγκροτήματος, όπως και των ελεγκτών, σύμφωνα με τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις για τα έτη 2005, 2006 και 2007:
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Δικαιώματα μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Ελεγμένα

Ελεγμένα

Ελεγμένα

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

£

£

£

1

Αμοιβή άλλων βασικών διοικητικών στελεχών2
Ωφελήματα τερματισμού
διοικητικών στελεχών2

υπηρεσιών

2.450

2.600

2.800

169.780

143.763

131.460

50.710

43.500

39.959

19.188

17.795

16.218

8.620

8.100

15.236

βασικών

Εισφορές εργοδότη για κοινωνικές ασφαλίσεις
Αμοιβή ελεγκτών
1

Δεν καταβάλλονται Δικαιώματα Συμβούλου στον κ. Χρίστο Στυλιανίδη, κ. Ηρακλή Κουνάδη, κ. Παναγιώτη Κουννή. Τα Δικαιώματα
Συμβούλων υπολογίζονται στο τέλος κάθε έτους.
2
Τα βασικά διοικητικά στελέχη αποτελούνται από το Γενικό Διευθυντή, τον Οικονομικό Διευθυντή, το Διευθυντή Λαϊκής
Χρηματιστηριακής Ε.Π.Ε.Υ. Λίμιτεδ, το Διευθυντή Λαϊκής Διαχείριση Κεφαλαίων Ε.Π.Ε.Υ. Λίμιτεδ και τον Προϊστάμενο Τμήματος
Επενδυτικής Τραπεζικής.

5.13.7 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ Η ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Δεν υπάρχουν συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που συνδέουν τα μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή
εποπτικών οργάνων με την Εταιρεία ή οποιαδήποτε θυγατρική της και οι οποίες προβλέπουν την παροχή
οφελών κατά τη λήξη τους.
Κανένα από τα μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων δεν έχει κατά την ημερομηνία
του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, ή είχε κατά το τελευταίο και τρέχον οικονομικό έτος, οποιοδήποτε
οικονομικό συμφέρον σε μη συνήθεις συναλλαγές με την Εταιρεία ή οποιαδήποτε θυγατρική της.
Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, κανένα από τα μέλη των Διοικητικών,
Διαχειριστικών ή Εποπτικών Οργάνων δεν έχει οποιοδήποτε οικονομικό συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, σε
οποιαδήποτε περιουσία που αποκτήθηκε κατά τα δυο χρόνια που προηγούνται του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου ή που σκοπεύεται να αποκτηθεί από το Συγκρότημα, ή έχει ουσιαστικό συμφέρον σε
συμβόλαιο ή συμφωνία με ειδικούς όρους σε σχέση με τις εργασίες του Συγκροτήματος, εκτός όσον αφορά
μετοχές εισηγμένων ή δημοσίων εταιρειών που είναι δυνατό να κατέχουν ως επενδυτές.
Δεν υπάρχουν σημαντικές συμβάσεις που υφίστανται ή υφίσταντο κατά την ημερομηνία του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου, στις οποίες μέλη των οργάνων διοίκησης, διεύθυνσης και εποπτείας της Εταιρείας
και των θυγατρικών της είχαν άμεσα ή έμμεσα ουσιώδες συμφέρον.
Σημειώνεται ότι οι συναλλαγές των μελών των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων με το
Συγκρότημα, και οι οποίες αφορούν συναλλαγές στα πλαίσια των συνήθων εργασιών του Συγκροτήματος,
παρατίθενται στο Μέρος 5.17 (Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη).
5.14 Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου και Θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης
5.14.1 ΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σύμφωνα με το Άρθρο 78 του Καταστατικού της Εταιρείας:
-

Ο αριθμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δε θα είναι κατώτερος των τριών και δε θα υπάρχει
ανώτατο όριο.
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-

Το ένα τρίτο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (ή ο πλησιέστερος προς το ένα τρίτο αριθμός, αν ο
αριθμός δεν είναι πολλαπλάσιο του τρία) αποχωρούν σε κάθε ετήσια γενική συνέλευση και δύνανται να
προσφερθούν για επανεκλογή.

-

Οι Σύμβουλοι που αποχωρούν κάθε έτος από τη θέση τους είναι εκείνοι οι οποίοι παρέμειναν στη θέση
τους επί μακρότερο χρονικό διάστημα από την τελευταία εκλογή τους, μεταξύ όμως των προσώπων τα
οποία έγιναν Σύμβουλοι την ίδια ημέρα, αποφασίζεται με κλήρο ποια πρόσωπα θα αποχωρήσουν,
εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ τους.

5.14.2 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Το Σεπτέμβριο του 2002 το Χ.Α.Κ. υιοθέτησε Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης («ο Κώδικας») για τις
εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο. Σύμφωνα με τον Κώδικα, οι εισηγμένες εταιρείες έχουν
υποχρέωση να συμπεριλάβουν στην Ετήσια Έκθεσή τους Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περί
Εταιρικής Διακυβέρνησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Λαϊκής Επενδυτικής έλαβε τις αναγκαίες αποφάσεις
για την πλήρη υιοθέτηση του Κώδικα.
Τον Ιανουάριο του 2007, το Χ.Α.Κ. εξέδωσε αναθεωρημένο Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, ο οποίος
αντικαθιστά τον Κώδικα που είχε εκδοθεί το Σεπτέμβριο του 2002, καθώς επίσης και την προσθήκη στον
Κώδικα που είχε εκδοθεί το Νοέμβριο του 2003.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Λαϊκής Επενδυτικής δηλώνει ότι έχει υιοθετήσει, εφαρμόσει και τηρεί πλήρως
τις Αρχές του Αναθεωρημένου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, εκτός από τη Διάταξη Α2 για την
Ισορροπία του Διοικητικού Συμβουλίου. (Βλ. Μέρος 9 – Παράρτημα Α του παρόντος Ενημερωτικού
Δελτίου.)
5.15 Προσωπικό Συγκροτήματος
Το Συγκρότημα δίδει ιδιαίτερη σημασία στον παράγοντα ανθρώπινο δυναμικό τόσο κατά την πρόσληψη
προσοντούχου προσωπικού, όσο και κατά την εκπαίδευση και ανάπτυξή του.
Το προσωπικό του Συγκροτήματος τυγχάνει εκπαίδευσης σε θέματα τεχνικής κατάρτισης και ανάπτυξης
των δυνατοτήτων του, τόσο ενδοϋπηρεσιακά, όσο και με συμμετοχές σε εκπαιδευτικά προγράμματα εκτός
του Συγκροτήματος.
Ο αριθμός προσωπικού του Συγκροτήματος κατά τις 31 Δεκεμβρίου για τα έτη 2005, 2006 και 2007, και
κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, είχε ως ακολούθως:
Ημερομηνία
Ενημερωτικού
Δελτίου

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ

12

15

12

10

Λαϊκή Χρηματιστηριακή Ε.Π.Ε.Υ. Λίμιτεδ

13

14

14

7

Λαϊκή Διαχείριση Κεφαλαίων Ε.Π.Ε.Υ. Λίμιτεδ

7

7

7

6

Egnatia Financial Services (Cyprus) Limited*

12

δ/ε

δ/ε

δ/ε

Σύνολο

44

36

33

23

*Η Egnatia Financial Services (Cyprus) Limited κατέστη θυγατρική της Εταιρείας με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2008.
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Μέχρι την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, δεν προέκυψε ουσιώδης μεταβολή στους πιο
πάνω αριθμούς.
Το προσωπικό του Συγκροτήματος ανήκει σε συντεχνία και συμμετέχει στο σχέδιο αφυπηρέτησης του
Ομίλου Marfin Popular Bank, το οποίο είναι καθορισμένου ωφελήματος (defined benefit). Αναλογιστικές
εκτιμήσεις των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων του σχεδίου γίνονται κάθε χρόνο από
επαγγελματίες αναλογιστές με στόχο τον προσδιορισμό της οικονομικής κατάστασης του σχεδίου και τον
υπολογισμό της απαιτούμενης εισφοράς στο ταμείο. Η τελευταία αναλογιστική εκτίμηση έγινε στις 31
Δεκεμβρίου 2007.
5.16 Μετοχικό Κεφάλαιο, Κύριοι Μέτοχοι και Συμμετοχές Μελών της Διοίκησης και Προσωπικού
5.16.1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το μετοχικό κεφάλαιο κατά τις 31 Δεκεμβρίου των ετών 2005, 2006 και 2007, και κατά την ημερομηνία του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, είχε ως εξής:

Μετοχικό Κεφάλαιο
Ονομαστική Αξία Μετοχής

Ημερομηνία
Ενημερωτικού Δελτίου

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

€0,34

£0,20

£0,20

£0,20

Εγκεκριμένο (μετοχές)

500.000.000

500.000.000

500.000.000

500.000.000

Εγκεκριμένο (ονομ. αξία)

€170.000.000

£100.000.000

£100.000.000

£100.000.000

Εκδομένο και πλήρως πληρωμένο (μετοχές)

200.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

Εκδομένο και πλήρως πληρωμένο (ονομ. αξία)

€68.000.000

£40.000.000

£40.000.000

£40.000.000

Κατά τη διάρκεια των ετών 2005, 2006 και 2007, και μέχρι την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού
Δελτίου δεν υπήρξε οποιαδήποτε τροποποίηση στο εγκεκριμένο, εκδομένο και πληρωμένο κεφάλαιο της
Εταιρείας, εκτός από τη μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε Ευρώ και την έκδοση των
Νέων Μετοχών (βλ. σχετικά Ειδικά Ψηφίσματα πιο κάτω).
Όλες οι μετοχές ανήκουν στην ίδια κατηγορία και έχουν τα ίδια δικαιώματα. Δεν υπάρχουν μετοχές που δεν
αντιπροσωπεύουν κεφάλαιο.
Δεν κατέχονται οποιεσδήποτε μετοχές της Εταιρείας από την ίδια ή για λογαριασμό της, ή από θυγατρικές
της εταιρείες.
Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου δεν υφίστανται οποιαδήποτε δικαιώματα
αγοράς μετοχών, δικαιώματα προαίρεσης (options), μετατρέψιμες ή ανταλλάξιμες αξίες σε μετοχές της
Εταιρείας, ούτε υφίστανται οποιεσδήποτε συμφωνίες ή δικαιώματα ή υποχρεώσεις για απόκτηση τίτλων της
Εταιρείας.
Δεν υφίσταται επίσης οποιαδήποτε δέσμευση για αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρείας.
Δεν υφίσταται δικαίωμα προαίρεσης ή συμφωνία υπό όρους ή άνευ όρων που προβλέπει ότι το κεφάλαιο
οποιουδήποτε μέλους του Συγκροτήματος θα αποτελέσει το αντικείμενο δικαιώματος προαίρεσης.
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5.16.2 ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ, 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008
Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας ενέκρινε την υπ’αριθμό 481/2008 αίτηση της Λαϊκή Επενδυτική
Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ («Εταιρεία») για σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων καθώς
και πιστωτών της Εταιρείας για σκοπούς έγκρισης του Σχεδίου Αναδιοργάνωσης και Συγχώνευσης με τη
CLR Capital Public Limited («CLR Capital»).
Πιο κάτω παρατίθενται οι σχετικές αποφάσεις ετήσιας και έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων και
γενικής συνέλευσης των πιστωτών της Εταιρείας, ημερομηνίας 18ης Σεπτεμβρίου 2008:
Α. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή
αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μετόχων που εκπροσωπούσαν ποσοστό 73,70% του μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας. Κατά την εν λόγω Συνέλευση:
1. Εξετάσθηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα η Έκθεση των Συμβούλων, καθώς και οι Οικονομικές
Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2007.
2. Επανεκλέγηκαν ομόφωνα ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ. Ανδρέας Αντωνιάδης,
Χρίστος Στυλιανίδης οι οποίοι είχαν αποχωρήσει εκ περιτροπής και δικαιούνταν σε επανεκλογή.
Περαιτέρω επιβεβαιώθηκε ο διορισμός και αποφασίστηκε ομόφωνα η επανεκλογή των κ.κ. Παναγιώτη
Κουννή και Ηρακλή Κουνάδη οι οποίοι είχαν διοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την διάρκεια
του έτους.
3. Εγκρίθηκε ομόφωνα όπως η αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παραμείνει η ίδια.
4. Επαναδιορίσθηκαν ομόφωνα οι PricewaterhouseCoopers ως Ελεγκτές της Εταιρείας και
εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.
Β. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή
αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μετόχων που εκπροσωπούσαν ποσοστό 73,70% του μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας. Κατά την εν λόγω Συνέλευση ελήφθησαν αποφάσεις για τα ακόλουθα θέματα:
1. Σχέδιο Αναδιοργάνωσης και Συγχώνευσης της CLR Capital Public Limited με τη Λαϊκή
Επενδυτική Ε.Π.ΕΥ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ/Εκδοση Νέων Μετοχών/ Αλλαγή Ονόματος.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αναβολή της εξέτασης του Ειδικού Ψηφίσματος για την
έγκριση του Σχεδίου Αναδιοργάνωσης και Συγχώνευσης της CLR Capital Public Limited με την Λαϊκή
Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ, καθώς επίσης και των Ειδικών Ψηφισμάτων για την
Έκδοση Νέων Μετοχών και της αλλαγής του ονόματος της Εταιρείας, τα οποία θα τίθενταν σε
ψηφοφορία μετά την έγκριση του Ειδικού Ψηφίσματος για το Σχέδιο Αναδιοργάνωσης και
Συγχώνευσης.
Η αναβολή προτάθηκε από την Marfin Popular Bank Public Co Ltd με τη σύμφωνη γνώμη του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
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Η αναβολή αποφασίσθηκε λόγω της αναβολής, για διαδικαστικούς λόγους, της Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης της CLR Capital Public Limited για το ίδιο θέμα, η οποία ήταν επίσης προγραμματισμένη
για τις 18 Σεπτεμβρίου 2008.
Τα Ειδικά Ψηφίσματα η εξέταση των οποίων έχει αναβληθεί θα εξετασθούν και θα τεθούν εκ νέου σε εξ
αναβολής Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 17 Οκτωβρίου 2008.
2. Μετατροπή Μετοχικού Κεφαλαίου από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ
Ειδικό Ψήφισμα 1
Εγκρίθηκε ομόφωνα όπως σε εφαρμογή των προνοιών του περί Υιοθέτησης του Ευρώ Νόμου του
2007 για μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου, από την 1η Ιανουαρίου 2008:
(α) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετατραπεί από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ.
(β) Η ονομαστική αξία της μετοχής της Εταιρείας μετατραπεί και μειωθεί, μετά την στρογγυλοποίηση,
από ΛΚ0,20 σε Ευρώ 0,34.
(γ) Το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετατραπεί και μειωθεί από ΛΚ100.000.000 (Ευρώ
170.860.144,14), διαιρούμενο σε 500.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας ΛΚ0,20 η κάθε μια, σε Ευρώ
170.000.000 διαιρούμενο σε 500.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,34 η κάθε μια.
(δ) Το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετατραπεί και μειωθεί, μετά την στρογγυλοποίηση,
από ΛΚ40.000.000,00 (Ευρώ 68.344.057,66) σε Ευρώ 68.000.000,00 διαιρεμένο σε 200.000.000
μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,34 η κάθε μια.
(ε) Η μείωση στο εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας η οποία δημιουργείται λόγω της πιο πάνω
μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ και συνολικά ανέρχεται σε Ευρώ
344.057,66, καταχωρηθεί σε ειδικό αποθεματικό που θα καλείται «Διαφορά από μετατροπή μετοχικού
κεφαλαίου σε Ευρώ» για μελλοντική κεφαλαιοποίηση ή άλλη νόμιμη χρήση.
Ειδικό Ψήφισμα 2
Εγκρίθηκε ομόφωνα όπως οι πιο κάτω Κανονισμοί του Καταστατικού της Εταιρείας τροποποιηθούν ως
ακολούθως:
(α) Κανονισμός 12. Όπως το ποσό ΛΚ1,00 που αναφέρεται στον Κανονισμό αυτό αντικατασταθεί με το
ποσό των Ευρώ 1,71.
(β) Κανονισμός 29 (α). Όπως το ποσό ΛΚ1,00 που αναφέρεται στον Κανονισμό αυτό αντικατασταθεί με
το ποσό των Ευρώ 1,71.
(γ) Κανονισμός 32. Όπως το ποσό ΛΚ1,00 που αναφέρεται στον Κανονισμό αυτό αντικατασταθεί με το
ποσό των Ευρώ 1,71.
3. Τροποποίηση Ιδρυτικού Εγγράφου
Εγκρίθηκε ομόφωνα το πιο κάτω ειδικό ψήφισμα για τροποποίηση του Ιδρυτικού Εγγράφου της
Εταιρείας ως απαιτείται με βάση τον νέο νόμο, περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και δραστηριοτήτων και
Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόµο του 2007 (Ν. 144(Ι)/2007) (MiFID).
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Ειδικό Ψήφισμα
Α. Εγκρίθηκε ομόφωνα όπως η παράγραφος 3.1 (συμπεριλαμβανομένων και των υποπαραγράφων
της) του Ιδρυτικού Εγγράφου της Εταιρείας διαγραφεί και αντικατασταθεί με την ακόλουθη νέα
παράγραφο 3:
«3. Οι σκοποί της Εταιρείας είναι η διεξαγωγή εργασιών επιχείρησης επενδυτικών υπηρεσιών στα
πλαίσια του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του
2007 (ως ήθελε τροποποιηθεί από καιρού εις καιρό) (ο «Νόμος»), παρέχοντας εκείνες τις επενδυτικές
και παρεπόμενες υπηρεσίες ή/και ασκεί εκείνες τις επενδυτικές δραστηριότητες σε σχέση με εκείνα τα
χρηματοοικονομικά μέσα, που καθορίζονται στην άδεια λειτουργίας της, υπό τον όρο πάντα ότι κατέχει
τέτοια άδεια που παρέχεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ή/και από άλλη αρμόδια
εποπτική αρχή για την κεφαλαιαγορά.»
Β. Εγκρίθηκε ομόφωνα όπως στην παράγραφο 4 του Ιδρυτικού Εγγράφου της Εταιρείας (δεύτερη
γραμμή) ο αριθμός 5.1 αντικατασταθεί με τον αριθμό 5.
Γ. Εγκρίθηκε ομόφωνα όπως η παράγραφος 5 του Ιδρυτικού Εγγράφου της Εταιρείας διαγραφεί και
αντικατασταθεί με την ακόλουθη νέα παράγραφο 5:
«5. Νοείται ότι η Εταιρεία δικαιούται να διεξάγει όλες ή οποιεσδήποτε από τις εργασίες και πράξεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 4 πιο πάνω μόνο (α) αν κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας οδηγούν ή συμβάλλουν στην επίτευξη όλων ή οποιωνδήποτε από τους σκοπούς που
αναφέρονται στην παράγραφο 3 πιο πάνω ή (β) κατόπιν άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Κύπρου ή/και άλλης αρμόδιας εποπτικής αρχής για την κεφαλαιαγορά, στις περιπτώσεις που κατά την
γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεν οδηγούν ή συμβάλλουν στην επίτευξη όλων ή
μερικών από σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 3 πιο πάνω.»
Γ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η Γενική Συνέλευση των πιστωτών της Εταιρείας αποφάσισε την αναβολή της εξέτασης του Σχεδίου
Αναδιοργάνωσης και Συγχώνευσης της Εταιρείας με την CLR Capital Public Limited. Η αναβολή
προτάθηκε από τον Προεδρεύοντα της συνέλευσης λόγω της αναβολής των αντίστοιχων Γενικών
Συνελεύσεων των πιστωτών και των μετόχων της CLR Capital Public Limited για το ίδιο θέμα, οι οποίες
ήταν επίσης προγραμματισμένες για τις 18 Σεπτεμβρίου 2008.
Η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί στις 17 Οκτωβρίου 2008.
5.16.3 ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ, 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008
Πιο κάτω παρατίθενται οι σχετικές αποφάσεις της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων και γενικής
συνέλευσης των πιστωτών της Εταιρείας, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2008.
Α. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η εξ αναβολής Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας πραγματοποιήθηκε με τη
συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μετόχων που εκπροσωπούσαν ποσοστό 73,61% του
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μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Κατά την εν λόγω Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν
αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ως ακολούθως:
1. Σχέδιο Αναδιοργάνωσης και Συγχώνευσης της CLR Capital Public Limited με τη Λαϊκή
Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ.
«Ειδικό Ψήφισμα 1: Εγκρίθηκε ομόφωνα το Σχέδιο Αναδιοργάνωσης και Συγχώνευσης με βάση το
οποίο η CLR Capital Public Limited (“CLR”) θα συγχωνευθεί με την Εταιρεία και το σύνολο του
ενεργητικού, των εργασιών, περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων και το σύνολο του παθητικού και
των υποχρεώσεων της CLR θα μεταφερθούν και αναληφθούν από την Εταιρεία και οι μέτοχοι της CLR
θα καταστούν μέτοχοι της Εταιρείας και η CLR θα διαλυθεί χωρίς εκκαθάριση.»
Η Ημερομηνία Μεταφοράς με βάση το Σχέδιο Αναδιοργάνωσης και Συγχώνευσης καθορίζεται η
1 Ιανουαρίου 2009 ή οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία θεωρηθεί κατάλληλη από το Διοικητικό Συμβούλιο
με ανάλογη τροποποίηση του Σχεδίου Αναδιοργάνωσης και Συγχώνευσης.
2. Έκδοση Νέων Μετοχών:
Εγκρίθηκε ομόφωνα το ακόλουθο Ειδικό Ψήφισμα 2.
«Ειδικό Ψήφισμα 2: Όπως εκδοθούν νέες συνήθεις μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας, σε
Ευρώ 0,34 η κάθε μια, και παραχωρηθούν στους μετόχους της CLR Capital Public Limited με βάση το
Σχέδιο Αναδιοργάνωσης και Συγχώνευσης της CLR Capital Public Limited με την Εταιρεία και όπως οι
νέες μετοχές που θα εκδοθούν και παραχωρηθούν ως προαναφέρεται, μη προσφερθούν κατά
προτεραιότητα στους μετόχους της Εταιρείας.»
3. Αλλαγή ονόματος Εταιρείας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα το ακόλουθο Ειδικό Ψήφισμα 3.
«Ειδικό Ψήφισμα 3: Όπως το όνομα της Εταιρείας αλλάξει και εφεξής το όνομά της θα είναι MARFIN
CLR PUBLIC CO LTD.»
Σημειώνεται ότι τα Ειδικά Ψηφίσματα που αναφέρονται πιο πάνω υπό 2 και 3 δεν θα τεθούν ισχύ εκτός
εάν οι όροι και προϋποθέσεις του Σχεδίου Αναδιοργάνωσης και Συγχώνευσης της CLR Capital Public
Limited με την Εταιρεία, που αναφέρεται πιο πάνω υπό 1, πληρωθούν και τούτο βεβαιωθεί με σχετική
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Β. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Στην εξ αναβολής Γενική Συνέλευση των Πιστωτών της Εταιρείας η οποία πραγματοποιήθηκε στις 17
Οκτωβρίου 2008, εγκρίθηκε ομόφωνα το Σχέδιο Αναδιοργάνωσης και Συγχώνευσης της CLR Capital
Public Limited με την Εταιρεία με βάση το οποίο το σύνολο του ενεργητικού, των εργασιών,
περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων και το σύνολο του παθητικού και των υποχρεώσεων της CLR
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Capital Public Limited θα μεταφερθούν και αναληφθούν από την Εταιρεία και η CLR Capital Public
Limited θα διαλυθεί χωρίς εκκαθάριση. Η Ημερομηνία Μεταφοράς με βάση το Σχέδιο Αναδιοργάνωσης
και Συγχώνευσης καθορίζεται η 1 Ιανουαρίου 2009 ή οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία θεωρηθεί
κατάλληλη από το Διοικητικό Συμβούλιο με ανάλογη τροποποίηση του Σχεδίου Αναδιοργάνωσης και
Συγχώνευσης.
5.16.4 ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ
Οι μέτοχοι που κατείχαν ποσοστό συνήθων μετοχών πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
(επί συνόλου 200.000.000 μετοχών) κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου είναι οι
ακόλουθοι:
Μέτοχος

Marfin Popular Bank
Public Co Ltd

Άμεση Συμμετοχή
Αριθμός
Ποσοστό
Μετοχών
142.850.747

Έμμεση Συμμετοχή
Αριθμός
Ποσοστό
Μετοχών

71,43%

4.243.041

2,12%*

Συνολική Συμμετοχή
Αριθμός
Ποσοστό
Μετοχών
147.093.788

73,55%

*H έμμεση συμμετοχή προκύπτει μέσω των συμμετοχών της Marfin Egnatia Bank (ως ελεγχόμενη επιχείρηση – ποσοστό 0,09%),
καθώς και του Ταμείου Προνοίας Υπαλλήλων Marfin Popular Bank (ως πρόσωπο που ενεργεί σε συνεννόηση – ποσοστό 2,03%).

Σημειώνεται ότι, με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, οι υφιστάμενες μετοχές της Εταιρείας που
κατέχονται από τη CLR Capital (3.500.000 μετοχές) και θα περιέλθουν στην κατοχή της Εταιρείας, θα
αποτελούν ίδιες μετοχές στην κατοχή της Εταιρείας (treasury stock) και δε θα φέρουν δικαίωμα ψήφου ή
καταβολής μερίσματος.
Όλοι οι μέτοχοι κατέχουν τα ίδια δικαιώματα ψήφου.
Σημειώνεται ότι, όταν ολοκληρωθεί η παραχώρηση των Νέων Μετοχών στους δικαιούχους μετόχους της
CLR Capital, τα ποσοστά των μεγαλομετόχων θα διαφοροποιηθούν αναλόγως.
5.16.5 ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Πέραν από την υπό εξέλιξη διαδικασία συγχώνευσης μέσω απορρόφησης της CLR Capital από τη Λαϊκή
Επενδυτική, δεν υπάρχει οποιαδήποτε συμφωνία γνωστή στην Εταιρεία, της οποίας η εφαρμογή θα
μπορούσε σε μεταγενέστερη ημερομηνία να επιφέρει αλλαγές όσον αφορά τον έλεγχο της Εταιρείας.
5.16.6 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΤΩΝ

ΜΕΛΩΝ

ΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΑΙ

Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, το ποσοστό που κατέχεται από τα Μέλη των
οργάνων Διοικήσεως, Διεύθυνσης και Εποπτείας, άμεσα ή έμμεσα, σύμφωνα με τον περί Δημόσιας
Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 είναι ως ακολούθως:
Όνομα Μέλους

Ανδρέας Αντωνιάδης
Μιχάλης Χατζηκυριάκος
Μάριος Λανίτης
Χρίστος Στυλιανίδης
Παναγιώτης Κουννής
Ηρακλής Κουνάδης

Άμεση Συμμετοχή
Αριθμός
Ποσοστό
Μετοχών
11.632
13.864
8.846
7.975
8.266
0

Έμμεση Συμμετοχή
Αριθμός
Ποσοστό
Μετοχών

0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

117.000
8.205
2.453.381
0
0
0

0,06%
0,00%
1,23%
0,00%
0,00%
0,00%

Συνολική Συμμετοχή
Αριθμός
Ποσοστό
Μετοχών
128.632
22.069
2.462.227
7.975
8.266
0

0,07%
0,01%
1,23%
0,00%
0,00%
0,00%

Σημείωση: Κατάλογος ο οποίος παρουσιάζει την προέλευση της έμμεσης συμμετοχής του κάθε Διοικητικού Συμβούλου είναι διαθέσιμος
για επιθεώρηση στο Τμήμα Μετοχών του Ομίλου Marfin Popular Bank.
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Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, το σύνολο του προσωπικού του
Συγκροτήματος, εκτός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατείχε άμεσα το 0,01% του εκδομένου
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Δεν υπάρχουν Συμφωνίες για Συμμετοχή των Μελών των Οργάνων Διοίκησης, Διεύθυνσης και Εποπτείας
και των Εργαζομένων στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (βλ. Μέρος 5.16.1).
5.17 Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη
Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Σημειώνεται ότι από τις 30
Σεπτεμβρίου 2008, μέχρι την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου δεν έχει προκύψει ουσιώδης
μεταβολή στις πληροφορίες που παρατίθενται σχετικά με τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη.
Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά τις υπό αναφορά περιόδους αφορούν κυρίως συναλλαγές σε
εμπορική βάση με εταιρείες του Ομίλου Marfin Popular Bank και τραπεζικές καταθέσεις με τράπεζες του
Ομίλου Marfin Popular Bank.
(α) Πωλήσεις/αγορές Υπηρεσιών σε/από συνδεδεμένες εταιρείες
Μη ελεγμένα
30.09.2008
€

Μη
ελεγμένα
30.09.2007
€

404.341
10.000

Ελεγμένα
31.12.2007
£

Ελεγμένα
31.12.2006
£

Ελεγμένα
31.12.2005
£

267.285
-

156.435

201.451

61.751

10.000

-

-

414.341

267.285

166.435

201.451

61.751

-

-

-

16

144

42.595

66.864

65.653

30.170

27.488

42.595

66.864

65.653

30.186

27.632

50.429

81.391

71.747

49.503

47.000

956.916
-

659.503
918

514.947
538

323.831
26.116

288.122
21.445

956.916

660.421

515.485

349.947

309.567

220

1.299

10.807

33.552

22.266

-

115.232

89.433

53.636

3.893

Μη Δημοσιευμένα

(i) Πωλήσεις
Επενδυτική Τραπεζική
Marfin Popular Bank Public Co Ltd
Εταιρείες του Ομίλου Marfin Popular Bank
Χρηματιστηριακές Προμήθειες
Marfin Popular Bank Public Co Ltd
Εταιρείες του Ομίλου Marfin Popular Bank
Διαχείριση Χαρτοφυλακίων
Εταιρείες του Ομίλου Marfin Popular Bank
Τόκοι εισπρακτέοι
Marfin Popular Bank Public Co Ltd
Marfin Egnatia Bank SA
(ii) Αγορές
Άλλα έξοδα
Εταιρείες του Ομίλου Marfin Popular Bank
Προμήθειες πληρωτέες
Marfin Popular Bank Public Co Ltd
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(β) Υπόλοιπα στο τέλος της περιόδου
Μη ελεγμένα
Μη Δημοσιευμένα

Ελεγμένα

Ελεγμένα

Ελεγμένα

Ελεγμένα

30.09.2008

31.12.2007

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

€

€

£

£

£

Υπόλοιπα Καθαρά
Marfin Popular Bank Public Co Ltd
Marfin Egnatia Bank SA

35.765.412 31.923.822

18.684.183

10.282.561

4.765.905

205.162

245.928

143.935

1.020.446

3.447.028

-

-

-

-

-

35.970.574 32.169.750

18.828.118

11.303.007

8.212.933

Investment Bank of Greece

Στα εμπορικά και άλλα εισπρακτέα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα υπόλοιπα με συγγενικές εταιρείες:
Μη ελεγμένα
Μη Δημοσιευμένα

Ελεγμένα

Ελεγμένα

Ελεγμένα

Ελεγμένα

30.09.2008

31.12.2007

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

€

€

£

£

£

422.707

38.760

22.685

15.836

201.266

Υπόλοιπα με εταιρείες του Ομίλου Marfin
Popular Bank1
1

Οι εταιρείες του Ομίλου Marfin Popular Bank που αναφέρονται πιο πάνω είναι οι: Marfin Popular Bank Public Co Ltd, Marfin Egnatia

Bank S.A.,Investment Bank of Greece, Laiki Cyprialife Limited, Cyprialife Limited, Paneuropean Limited και Philiki Insurance Limited.

(γ) Αμοιβή Συμβούλων και Βασικών Διοικητικών Στελεχών

Δικαιώματα Συμβούλων

1

Αμοιβή βασικών διοικητικών στελεχών2

Ελεγμένα

Ελεγμένα

Ελεγμένα

Ελεγμένα

31.12.2007

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

€

£

£

£

4.186

2.450

2.600

2.800

290.086

169.780

143.763

131.460

86.643

50.710

43.500

39.959

32.785

19.188

17.795

16.218

413.700

242.128

207.658

190.437

Ωφελήματα τερματισμού υπηρεσιών
βασικών διοικητικών στελεχών2
Εισφορές εργοδότη για κοινωνικές
ασφαλίσεις κ.λπ.
1

Δεν καταβάλλονται Δικαιώματα Συμβούλου στον κ. Χρίστο Στυλιανίδη. Τα Δικαιώματα Συμβούλων υπολογίζονται στο τέλος κάθε
έτους.

2

Τα βασικά διοικητικά στελέχη αποτελούνται από το Γενικό Διευθυντή, τον Οικονομικό Διευθυντή, το Διευθυντή Λαϊκής
Χρηματιστηριακής Ε.Π.Ε.Υ. Λίμιτεδ, το Διευθυντή Λαϊκής Διαχείριση Κεφαλαίων Ε.Π.Ε.Υ. Λίμιτεδ και τον Προϊστάμενο Τμήματος
Επενδυτικής Τραπεζικής.
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(δ) Πωλήσεις υπηρεσιών σε Συμβούλους και συγγενικές τους εταιρείες

Προμήθειες εισπρακτέες
Μιχάλης Χατζηκυριάκος
Κωνσταντίνος Μιτσίδης*
Ανδρέας Αντωνιάδης

Τόκοι εισπρακτέοι
Amathus Navigation Co. Limited
Lanitis E.C. Holdings

Επενδυτική Τραπεζική
Chr. & C. Mitsides Ltd
Εταιρείες Ομίλου Λανίτη

Μη ελεγμένα
Μη Δημοσιευμένα
30.09.2008
€

Μη ελεγμένα
Μη Δημοσιευμένα
30.09.2007
€

Ελεγμένα
31.12.2007
£

Ελεγμένα
31.12.2006
£

Ελεγμένα
31.12.2005
£

1.179
1.179

11
21.554
21.565

6
15.631
15.637

198
24
4.664
4.886

59
59

15.383
29.082
44.465

10.427
26.542
36.969

12.691
32.439
45.130

12.040
30.180
42.220

14.075
33.237
47.312

45.644

34.172
34.172
92.706

37.287
34.000
71.287
131.784

5.000
10.000
15.000
62.106

6.000
6.000
12.000
59.371

* Παραιτήθηκε στις 9 Μαρτίου 2007

5.18 Μερισματική Πολιτική
Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, η μερισματική πολιτική της Εταιρείας ορίζεται από τη γενική
συνέλευση, αλλά κανένα μέρισμα δε δύναται να υπερβαίνει το ποσό που προτείνεται από τους
Συμβούλους.
Μερίσματα πληρώνονται μόνο από τα κέρδη και προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον το
τελευταίο κρίνει ότι η πληρωμή τους δικαιολογείται από τα κέρδη της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο
δύναται να κατακρατά ως αποθεματικό οποιοδήποτε ποσό κρίνει ορθό, το οποίο θα χρησιμοποιείται για την
επιχείρηση της Εταιρείας ή θα επενδύεται, καθώς επίσης και να μεταφέρει όσα από τα κέρδη κρίνει ορθό
στο επόμενο έτος.
Δεν υπάρχουν οποιοιδήποτε άλλοι περιορισμοί στη διανομή μερισμάτων.
Τα μερίσματα καταβάλλονται αφού παρακρατηθούν τα ποσά φόρου εισοδήματος και αμυντικής εισφοράς
που προβλέπει κάθε φορά η υπάρχουσα φορολογική νομοθεσία.
Κατά τα έτη 2005, 2006 και 2007, η Εταιρεία δεν προέβη στην καταβολή μερίσματος, λόγω των
συσσωρευμένων ζημιών από προηγούμενα έτη.
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Σημειώνεται ότι κατά την υπό αναφορά περίοδο η Εταιρεία έχει λάβει από τη θυγατρική της, Λαϊκή
Διαχείριση Κεφαλαίων Ε.Π.Ε.Υ. Λίμιτεδ, τις εξής πληρωμές μερίσματος:
Ημερομηνία Καταβολής

Μέρισμα (£)

Παρατήρηση

16/12/2005

94.506

από τα κέρδη του 2003

29/12/2006

43.000

από τα κέρδη του 2004

31/12/2007

76.600

από τα κέρδη του 2005

5.19 Iδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό
5.19.1 ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ
Η Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ («Εταιρεία») συστάθηκε στην Κύπρο ως ιδιωτική
εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 στις 15
Απριλίου 1989 με αριθμό εγγραφής 35616 και μετατράπηκε σε δημόσια εταιρεία στις 18 Μαΐου 2000.
Το εγγεγραμμένο γραφείο και η διοικητική έδρα της Εταιρείας βρίσκονται στη διεύθυνση Κτίριο Ετίττα, 3ος
Όροφος, Λεωφ. Ευαγόρου 39, 1066 Λευκωσία.
Οι κύριοι σκοποί της Εταιρείας περιγράφονται στο άρθρο 3 του Ιδρυτικού της Εγγράφου. Στους κύριους
σκοπούς της περιλαμβάνεται η διεξαγωγή εργασιών επιχείρησης επενδυτικών υπηρεσιών στα πλαίσια του
περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007. Στο
πλαίσιο αυτό η Εταιρεία δύναται να παρέχει επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες και να ασκεί
επενδυτικές δραστηριότητες σε σχέση με χρηματοοικονομικά μέσα, όπως καθορίζονται στην άδεια
λειτουργίας της.
5.19.2 ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
Οι υφιστάμενες μετοχές της Εταιρείας είναι συνήθεις μετοχές και δεν είναι χωρισμένες σε τάξεις και έχουν
τα ίδια δικαιώματα. Οι Νέες Μετοχές που θα εκδοθούν θα είναι της ίδιας τάξης και θα έχουν τα ίδια
δικαιώματα με τις ήδη υφιστάμενες συνήθεις μετοχές.
5.19.3 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Τα δικαιώματα των μετόχων ορίζονται στον περί Εταιρειών Νόμο και στο Καταστατικό της Εταιρείας. Τα
δικαιώματα που ορίζονται στο Καταστατικό, και όπου δεν ορίζεται αντίθετα από τον περί Εταιρειών Νόμο,
μπορούν να μεταβληθούν με την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, η οποία απαιτεί ειδικό
ψήφισμα σε Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Αν σε οποιοδήποτε χρόνο το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρεθεί σε διαφορετικές τάξεις μετοχών, τα
δικαιώματα που δίδονται σε οποιαδήποτε τάξη (εκτός αν προνοείται διαφορετικά από τους όρους έκδοσης
των μετοχών της σχετικής τάξης) μπορούν, είτε η Εταιρεία διαλυθεί είτε όχι, να μεταβάλλονται με τη γραπτή
συγκατάθεση των κατόχων των τριών τετάρτων των εκδοθεισών μετοχών της σχετικής τάξης, ή με την
επικύρωση έκτακτης απόφασης που θα ληφθεί σε χωριστή Γενική Συνέλευση των κατόχων μετοχών
εκείνης της τάξης. Για τηv κάθε χωριστή Γεvική Συvέλευση, θα εφαρμόζovται oι πρόvoιες τoυ Καταστατικoύ
πoυ αφoρoύv γεvικές συvελεύσεις, τηρoυμέvωv τωv αvαλoγιώv, αλλά με τρόπo ώστε η απαιτoύμεvη
απαρτία vα είvαι δυo πρόσωπα πoυ vα κατέχoυv ή vα αvτιπρoσωπεύoυv με πληρεξoύσιo τo έvα τρίτo τωv
εκδoμέvωv μετoχώv της τάξης αυτής, και oπoιoσδήπoτε κάτoχoς μετoχώv της τάξης αυτής πoυ είvαι
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παρώv αυτoπρoσώπως ή μέσω αvτιπρoσώπoυ θα δικαιoύται vα απαιτήσει ψηφoφoρία, και αv σε
oπoιαδήπoτε συvέλευση εξ αvαβoλής τωv κατόχωv τoύτωv δεv υπάρχει απαρτία, oι παρόvτες μέτoχoι θα
συvιστoύv απαρτία.
Σημειώνεται ότι οι σχετικοί όροι στο Καταστατικό για την αλλαγή των δικαιωμάτων των μετόχων δεν είναι
αυστηρότεροι απ' ό,τι απαιτεί η σχετική ισχύουσα νομοθεσία.
5.19.4 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ
Οι διαδικασίες σύγκλησης και συμμετοχής στις γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας καθορίζονται στα άρθρα
51-77 του Καταστατικού.
5.19.5 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ
Δεν υπάρχει οποιαδήποτε διάταξη του ιδρυτικού εγγράφου, του Καταστατικού, ή οποιουδήποτε εσωτερικού
κανονισμού της Εταιρείας, της οποίας η εφαρμογή ενδέχεται να καθυστερήσει, να αναβάλει ή να
παρεμποδίσει αλλαγή στον έλεγχο της Εταιρείας.
Σημειώνεται επίσης ότι η απόκτηση σημαντικού αριθμού μετοχών της Εταιρείας υπόκειται στις διατάξεις
των κανονισμών εξαγοράς (Δημόσια Πρόταση προς Εξαγορά ή Αγορά Τίτλων και Συγχώνευση Εταιρειών
Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Kανονισμοί του 1997 - 2006), του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών
Κύπρου Νόμου, οι οποίοι επιβάλλουν χρονικούς περιορισμούς ή υποχρέωση υποβολής δημόσιας
πρότασης, για την απόκτηση σημαντικού ποσοστού ή πλειοψηφίας των μετοχών εταιρείας εισηγμένης στο
Χ.Α.Κ..
Αλλαγές στο ποσοστό ελέγχου της Εταιρείας πρέπει να ανακοινώνονται με βάση σχετικές πρόνοιες του
περί Εταιρειών Νόμου, των κανονισμών εξαγοράς (Δημόσια Πρόταση προς Εξαγορά ή Αγορά Τίτλων και
Συγχώνευση Εταιρειών Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Kανονισμοί του 1997 - 2006) και του περί Αξιών και
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικού) (Αρ.3) Νόμου / περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών
Κύπρου Νόμου. Δεν υπάρχουν ειδικές πρόνοιες στο Καταστατικό της Εταιρείας.
5.19.6 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Με βάση το άρθρο 44 του Καταστατικού της, η Εταιρεία δικαιούται από καιρό σε καιρό με σύνηθες ψήφισμα
vα αυξάvει τo κεφάλαιo της Εταιρείας κατά τέτoιo πoσό και διαιρεμέvo σε μετoχές τόσης αξίας, πoυ θα
καθoρίζεται από τo ψήφισμα.
Η πρόνοια αυτή δεν είναι αυστηρότερη από ό,τι απαιτεί η σχετική ισχύουσα νομοθεσία.
5.19.7 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
To Καταστατικό της Εταιρείας είναι διαθέσιμο για επιθεώρηση στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας. Το
Καταστατικό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα άρθρα:
Μετοχικό Κεφάλαιο
Τηρoυμέvωv οποιωνδήποτε οδηγιών περί του αντιθέτου που δυνατό να περιέχονται σε ειδικό
5.
ψήφισμα που εγκρίνεται σε γενική συνέλευση της Εταιρείας, όλες οι αρχικές μετοχές που
μπορούσαν να εκδοθούν και παραχωρηθούν αλλά δεν εκδόθηκαν ούτε παραχωρ’ηθηκαν, ως και οι
νέες μετοχές που δημιουργούνται, καθώς επίσης και οποιεσδήποτε άλλες αξίες που παρέχουν
δικαίωμα αγοράς μετοχών της Εταιρείας ή είναι μετατρέψιμες σε μετοχές της Εταιρείας, κατ΄
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αναλογία (pro-rata) της συμμετοχής του κάθε μετόχου στο κεφάλαιο της Εταιρείας σε συγκεκριμένη
ημερομηνία που θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οποιαδήποτε τέτοια προσφορά θα
γίνεται με γραπτή ειδοποίηση προς του μετόχους στην οποία θα καθορίζεται ο αριθμός των
μετοχών και/ή άλλων αξιών που παρέχουν δικαίωμα αγοράς μετοχών της Εταιρείας ή είνει
μετατρέψιμες σε μετοχές της Εταιρείας, που δικαιούται να αποκτήσει ο μέτοχος και η χρονική
περίοδος μέσα στην οποία η προσφορά, αν δεν γίνει αποδεκτή, θα θεωρείται ως απορριφθείσα. Αν
μέχρι την εκπνοή της εν λόγω χρονικής περιόδου δεν ληφθεί γραπτή γνωστοποίηση από το
πρόσωπο προς το οποίο γίνεται η προσφορά ή προς το οποίο έχουν εκχωρηθεί τα δικαιώματα, ότι
τούτο αποδέχεται όλες ή μέρος των προαναφερομένων μετοχών ή άλλων αξιών που παρέχουν
δικαίωμα αγοράς μετοχών της Εταιρείας ή είναι μετατρέψιμες οι μετοχές της Εταιρείας, Το Διοικητικό
Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει αυτές κατά τέτοιο τρόπο όπως αυτό κρίνει περισσότερο επωφελή για
την Εταιρεία.
Αν για οποιοδήποτε λόγω αναφύεται οποιαδήποτε δυσκολία στη διανομή των μετοχών και/ή άλλων
αξιών μεταξύ των μετοχών, η δυσκολία αυτή θα επιλύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
εκτός αν υπάρχουν διαφορετικές οδηγίες της γενικής συνέλευσης της Εταιρείας.
6

Χωρίς vα επηρεάζovται oπoιαδήπoτε ειδικά δικαιώματα πoυ έχoυv ήδη παραχωρηθεί στoυς
κατόχoυς oπoιωvδήπoτε υφισταμέvωv μετoχώv ή τάξης μετoχώv, κάθε μετoχή της Εταιρείας μπoρεί
vα εκδίδεται με τέτoια δικαιώματα πρoτίμησης, αvαβoλής ή άλλα ειδικά δικαιώματα ή με τέτoιoυς
όρoυς ή περιoρισμoύς, πoυ αφoρoύv είτε τo μέρισμα είτε τo δικαίωμα ψήφoυ είτε τηv επιστρoφή
κεφαλαίoυ είτε άλλoυς, πoυ είτε oι Σύμβoυλoι, είτε η Εταιρεία με σύvηθες ψήφισμα, θέλoυv καθoρίσει
από καιρό σε καιρό.

7

Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ Αρθρoυ 57 τoυ Νoμoυ, oπoιεσδήπoτε μετoχές πρoτίμησης
μπoρoύv, με τηv έγκριση ειδικoύ ψηφίσματoς, vα εκδίδovται υπό τov όρo ότι θα εξαγoρασθoύv ή ότι,
κατά τηv κρίση της Εταιρείας, υπόκειvται σε εξαγoρά κάτω από τέτoιoυς όρoυς και κατά τέτoιo τρόπo
πoυ η Εταιρεία θέλει καθoρίσει με ειδικό ψήφισμα πριv από τηv έκδoση τωv μετoχώv αυτώv.

8

Αv σε oπoιoδήπoτε χρόvo τo μετoχικό κεφάλαιo της Εταιρείας είvαι διαιρεμέvo σε διαφoρετικές
τάξεις μετoχώv, τα δικαιώματα πoυ είvαι πρoσαρτημέvα σε oπoιαδήπoτε τάξη (εκτός αv πρovoείται
διαφoρετικά στoυς όρoυς έκδoσης τωv μετoχώv της τάξης αυτής) μπoρoύv, τηρoυμέvωv τωv
διατάξεωv τoυ Αρθρoυ 70 τoυ Νόμoυ και είτε η Εταιρεία βρίσκεται υπό διάλυση είτε όχι, vα
τρoπoπoιoύvται ή vα καταργoύvται με τηv γραπτή συγκατάθεση τωv κατόχωv τωv τριώv τετάρτωv
τωv εκδoμέvωv μετoχώv της τάξης αυτής, ή με τηv έγκριση έκτακτoυ ψηφίσματoς πoυ εγκρίvεται σε
χωριστή γεvική συvέλευση τωv κατόχωv τωv μετoχώv της τάξης αυτής. Για τηv κάθε χωριστή γεvική
συvέλευση, θα εφαρμόζovται oι πρόvoιες τoυ Καταστατικoύ αυτoύ πoυ αφoρoύv γεvικές
συvελεύσεις, τηρoυμέvωv τωv αvαλoγιώv, αλλά με τρόπo ώστε η απαιτoύμεvη απαρτία vα είvαι δυo
πρόσωπα πoυ vα κατέχoυv ή vα αvτιπρoσωπεύoυv με πληρεξoύσιo τo έvα τρίτo τωv εκδoμέvωv
μετoχώv της τάξης αυτής και oπoιoσδήπoτε κάτoχoς μετoχώv της τάξης αυτής πoυ είvαι παρώv
αυτoπρoσώπως ή μέσω αvτιπρoσώπoυ θα δικαιoύται vα απαιτήσει ψηφoφoρία και αv σε
oπoιαδήπoτε συvέλευση εξ αvαβoλής τωv κατόχωv τoύτωv δεv υπάρχει απαρτία o παρώv ή oι
παρόvτες μέτoχoι θα συvιστoύv απαρτία.
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Τα δικαιώματα πoυ είvαι πρoσαρτημέvα σε κάθε τάξη μετoχώv (εκτός αv πρovoείται διαφoρετικά
στoυς όρoυς έκδoσης τωv μετoχώv της τάξης αυτής) δεv θα θεωρoύvται ότι έχoυv υπoστεί
oπoιαδήπoτε αλλoίωση με τη δημιoυργία ή τηv έκδoση άλλωv μετoχώv με ίσα δικαιώματα από κάθε
άπoψη με τις μετoχές αυτές.
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Η Εταιρεία μπoρεί, κάτω από τo Αρθρo 52 τoυ Νόμoυ, vα πληρώvει πρoμήθεια με βάση πoσoστό
πoυ θα καθoρίζεται από τo Συμβoύλιo επί της ovoμαστικής αξίας τωv μετoχώv σε σχέση πρoς τις
oπoίες θα πληρώvεται η πρoμήθεια. Η πρoμήθεια αυτή μπoρεί vα καταβληθεί είτε με πληρωμή τoις
μετρητoίς είτε με τηv παραχώρηση μετoχώv πoυ ξoφλήθηκαv εvτελώς ή μερικώς είτε μερικώς με τov
έvα και μερικώς με τov άλλo τρόπo. Η Εταιρεία μπoρεί επίσης, κατά τηv έκδoση oπoιωvδήπoτε
μετoχώv, vα καταβάλλει oπoιαδήπoτε vόμιμα μεσιτικά.

11

Τo κάθε πρόσωπo πoυ τo όvoμα τoυ θα καταχωρείται ως μέλoς στo Μητρώo τωv Μελώv θα
δικαιoύται vα λαμβάvει δωρεάv εvτός δύo μηvώv από τηv ημερoμηvία της παραχώρησης ή
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καταχώρησης μεταβίβασης τωv μετoχώv (ή εvτός τέτoιας άλλης πρoθεσμίας πoυ oι όρoι έκδoσης
δυvατό vα καθoρίζoυv) έvα πιστoπoιητικό για όλες τις μετoχές τoυ, ή αριθμό πιστoπoιητικώv πoυ τo
καθέvα τoυς θα αφoρά μια ή περισσότερες μετoχές αφoύ πληρώσει oπoιoδήπoτε πoσό πoυ oι
Σύμβoυλoι θέλoυv εκάστoτε καθoρίσει, για κάθε πιστoπoιητικό εκτός από τo πρώτo. Τo κάθε
πιστoπoιητικό θα φέρει τη σφραγίδα της Εταιρείας, θα καθoρίζει τις μετoχές στις oπoίες αvαφέρεται,
και θα αvαφέρει τo πoσό πoυ έχει πληρωθεί σε σχέση με αυτές και μπoρεί vα περιέχει και τέτoια
πρόσθετα στoιχεία πoυ oι Σύμβoυλoι θέλoυv καθoρίσει. Νoείται ότι σε σχέση πρoς μετoχή ή
μετoχές πoυ κατέχovται από κoιvoύ από αριθμό πρoσώπωv, η Εταιρεία δεv θα έχει υπoχρέωση vα
εκδίδει περισσότερα από έvα πιστoπoιητικό, και η παράδoση εvός πιστoπoιητικoύ σε σχέση πρoς
μετoχή σε έvα από τoυς από κoιvoύ κατόχoυς θα απoτελεί ικαvoπoιητική παράδoση για όλoυς τoυς
κατόχoυς.
12

Αv έvα πιστoπoιητικό μετoχώv έχει αλλoιωθεί, καταστραφεί, φθαρεί, ή χαθεί, μπoρεί vα
αvτικαθίσταται με vέo πιστoπoιητικό αvτί δικαιώματoς (αv υπάρχει) που δεν θα υπερβαίνει το ποσό
Ευρώ 1,71.- και δυvάμει τέτoιωv όρωv (αv θα υπάρχoυv) ως πρoς τηv απόδειξη της αλλoίωσης,
καταστρoφής, φθoράς ή απώλειας, τηv παρoχή εγγράφoυ απoζημιώσεως (indemnity) και τηv
καταβoλή τωv πραγματικώv εξόδωv της Εταιρείας σε σχέση με τη διερεύvηση τωv απoδεικτικώv
στoιχείωv, πoυ oι Σύμβoυλoι θέλoυv καθoρίσει.

13

Εκτός όπως πρovoείται στo Νόμo, καvέvα πρόσωπo δεv θα αvαγvωρίζεται από τηv Εταιρεία ως
κάτoχoς oπoιασδήπoτε μετoχής δυvάμει καταπιστεύματoς, και η Εταιρεία δεv θα έχει και δεv θα
υπόκειται στηv υπoχρέωση vα αvαγvωρίσει με oπoιoδήπoτε τρόπo (έστω και αv έχει ειδoπoιηθεί γι'
αυτό) oπoιoδήπoτε συμφέρov δυvάμει τoυ δικαίoυ της επιείκειας, συμφέρov υπό αίρεση, μελλovτικό
ή μερικό συμφέρov σε oπoιαδήπoτε μετoχή ή oπoιoδήπoτε συμφέρov σε κλάσμα μετoχής ή (εκτός
μόvo όπoυ γίvεται πρόvoια στo Καταστατικό αυτό) oπoιαδήπoτε άλλα δικαιώματα πάvω σε
oπoιαδήπoτε μετoχή εκτός από τo απόλυτo και πλήρες δικαίωμα πoυ παρέχεται στov εγγεγραμμέvo
κάτoχo.

14

Η Εταιρεία δεv θα παρέχει, άμεσα ή έμμεσα, και είτε με τη μoρφή δαvείoυ ή εγγύησης είτε με τηv
παρoχή εξασφάλισης είτε με άλλo τρόπo, oπoιαδήπoτε oικovoμική βoήθεια για τo σκoπό ή σε σχέση
πρoς τηv αγoρά ή εγγραφή πoυ έγιvε ή πoυ θα γίvει, απ' oπoιoδήπoτε πρόσωπo, μετoχώv ή για
μετoχές στηv Εταιρεία ή σε oπoιαδήπoτε μητρική της εταιρεία, και η Εταιρεία δεv θα μπoρεί vα
παραχωρεί δάvεια για oπoιoδήπoτε σκoπό με εξασφάλιση πάvω στις μετoχές της ή πάvω στις
μετoχές μητρικής της εταιρείας, χωρίς όμως oπoιαδήπoτε πρόvoια τoυ Καvovισμoύ αυτoύ vα
θεωρείται ότι απαγoρεύει τις συvαλλαγές πoυ αvαφέρovται στηv επιφύλαξη τoυ Αρθρoυ 53(1) τoυ
Νόμoυ.

Μεταβολή Κεφαλαίου
Η Εταιρεία δικαιoύται από καιρό σε καιρό με συνήθες ψήφισμα vα αυξάvει τo κεφάλαιo της Εταιρείας
44
κατά τέτoιo πoσό και διαιρεμέvo σε μετoχές τόσης αξίας, πoυ θα καθoρίζεται από τo ψήφισμα.
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Η Εταιρεία θα μπoρεί με σύvηθες ψήφισμα:
(α) Να εvoπoιεί και διαιρεί oλόκληρo ή oπoιoδήπoτε μέρoς τoυ μετoχικoύ κεφαλαίoυ της σε
μετoχές μεγαλύτερης αξίας από τις υφιστάμεvες μετoχές.
(β) Να υπoδιαιρεί τις υφιστάμεvες μετoχές, ή oπoιεσδήπoτε από αυτές σε μετoχές μικρότερoυ
πoσoύ από αυτό πoυ καθoρίζεται στo Iδρυτικό Εγγραφo, τηρoυμέvωv όμως τωv πρovoιώv τoυ
Αρθρoυ 60(1)(δ) τoυ Νόμoυ.
(γ) Να ακυρώvει oπoιεσδήπoτε μετoχές πoυ κατά τηv ημερoμηvία πoυ εγκρίvεται τo ψήφισμα
δεv έχoυv αvαληφθεί ή συμφωvηθεί vα αvαληφθoύv απ' oπoιoδήπoτε πρόσωπo.

46

Η Εταιρεία θα μπoρεί με ειδικό ψήφισμα vα πρoβαίvει σε μείωση τoυ μετoχικoύ κεφαλαίoυ της, τoυ
απoθεματικoύ ταμείoυ απoπληρωμής (capital redemption reserve fund), ή απoθεματικoύ από
έκδoση μετoχώv ύπερ τo άρτιo, κατά τov τρόπo και με τoυς όρoυς πoυ πρoβλέπovται στo Νόμo.
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Γενικές Συνελεύσεις
Η Εταιρεία θα συγκαλεί κάθε χρόvo γεvική συvέλευση πoυ θα συvιστά τηv ετήσια γεvική συvέλευση
51
της επιπρόσθετα πρoς άλλες συvελεύσεις πoυ τυχόv θα συγκαλoύvται στo ίδιo έτoς και θα καθoρίζει
τη συvέλευση αυτή ως τέτoια στις ειδoπoιήσεις πoυ τη συγκαλoύv. Τo χρovικό διάστημα μεταξύ μιας
ετήσιας γεvικής συvέλευσης της Εταιρείας και της ημερoμηvίας της επόμεvης γεvικής συvέλευσης
δεv πρέπει vα υπερβαίvει τoυς δεκαπέvτε μήvες.
Νoείται ότι σε περίπτωση πoυ η Εταιρεία θα συγκαλoύσε τηv πρώτη της γεvική συvέλευση μέσα σε
δεκαoχτώ μήvες από τη σύστασή της, δεv είvαι αvάγκη vα γίvει ετήσια γεvική συvέλευση μέσα στo
χρόvo πoυ έγιvε η σύστασή της ή τov επόμεvo χρόvo. Η ετήσια γεvική συvέλευση γίvεται σε χρόvo
και τόπo πoυ καθoρίζει τo Διoικητικό Συμβoύλιo.
52

Ολες oι γεvικές συvελεύσεις εκτός από τηv ετήσια γεvική συvέλευση θα ovoμάζovται έκτακτες γεvικές
συvελεύσεις.
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Οι Σύμβoυλoι μπoρoύv, oπoτεδήπoτε τo κρίvoυv oρθό, vα συγκαλoύv έκτακτη γεvική συvέλευση.
Εκτακτες γεvικές συvελεύσεις θα συγκαλoύvται και ύστερα από σχετική αίτηση, ή σε περίπτωση
παράλειψης σύγκλησης τoυς, μπoρoύv vα συγκαλoύvται από αυτoύς πoυ έχoυv ζητήσει τη
σύγκλησή τoυς, όπως πρovoείται από τo Αρθρo 126 τoυ Νόμoυ. Αv σε oπoιoδήπoτε χρόvo δεv
υπάρχoυv στηv Κύπρo αρκετoί Σύμβoυλoι πoυ vα μπoρoύv vα δημιoυργήσoυv απαρτία,
oπoιoσδήπoτε Σύμβoυλoς ή oπoιαδήπoτε δύo μέλη της Εταιρείας, θα μπoρoύv vα συγκαλoύv
έκτακτη γεvική συvέλευση με τov ίδιo ή όσo τo δυvατό πλησιέστερo τρόπo πoυ θα μπoρoύσαv vα τη
συγκαλέσoυv oι Σύμβoυλoι.

Ειδοποίηση για Γενικές Συνελεύσεις
Η ετήσια γεvική συvέλευση και συvέλευση πoυ συγκαλείται για τηv έγκριση ειδικoύ ψηφίσματoς θα
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συγκαλείται με πρoηγoύμεvη ειδoπoίηση τoυλάχιστo εικoσιμιάς ημερώv και oπoιαδήπoτε άλλη
συvέλευση της Εταιρείας, εκτός από ετήσια γεvική συvέλευση ή συvέλευση πoυ συγκαλείται για τηv
έγκριση ειδικoύ ψηφίσματoς, θα συγκαλείται με ειδoπoίηση τoυλάχιστo δεκατεσσάρωv ημερώv.
Στov υπoλoγισμό τoυ χρόvoυ της ειδoπoίησης δεv θα συμπεριλαμβάvεται η μέρα στηv oπoία αυτή
επιδίδεται ή θεωρείται ότι επιδίδεται oύτε και η μέρα πoυ καθoρίζεται για τη συvέλευση. Η
ειδoπoίηση θα καθoρίζει τov τόπo, τη μέρα και τηv ώρα της συvέλευσης, και στηv περίπτωση ειδικής
εργασίας, τη γεvική φύση της εργασίας αυτής και θα επιδίδεται με τov τρόπo πoυ καθoρίζεται πιo
κάτω ή με τέτoιo άλλo τρόπo, αv υπάρχει, πoυ μπoρεί vα καθoρίζεται από τηv Εταιρεία σε γεvική
συvέλευση, στα πρόσωπα πoυ σύμφωvα με τo Καταστατικό της Εταιρείας δικαιoύvται vα λαμβάvoυv
τέτoιες ειδoπoιήσεις από τηv Εταιρεία.
Νoείται ότι μια γεvική συvέλευση της Εταιρείας θα θεωρείται, έστω και αv έχει συγκληθεί με
ειδoπoίηση μικρότερη απ' ότι καθoρίζεται στov Καvovισμό αυτό, ότι έχει δεόvτως συγκληθεί, αv έτσι
συμφωvήσoυv:
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(α)

στηv περίπτωση συvέλευσης πoυ συγκαλείται ως ετήσια γεvική συvέλευση, από όλα τα
μέλη πoυ δικαιoύvται vα παρευρεθoύv και vα ψηφίσoυv σ' αυτή, και

(β)

στηv περίπτωση oπoιασδήπoτε άλλης συvέλευσης, από τηv πλειoψηφία σε αριθμό τωv
μελώv πoυ έχoυv δικαίωμα vα παρευρίσκovται και vα ψηφίζoυv στη συvέλευση και πoυ
επιπλέov κατέχoυv μαζί όχι λιγότερo από 95% της ovoμαστικής αξίας τωv μετoχώv πoυ
παρέχoυv τo δικαίωμα τoύτo.

Η τυχαία παράλειψη επίδoσης ειδoπoίησης πρoς ή η μη παραλαβή ειδoπoίησης για μια συvέλευση
από πρόσωπo πoυ δικαιoύται vα λάβει ειδoπoίηση, δεv θα ακυρώvει τις εργασίες της συvέλευσης
στηv oπoία αvαφέρεται η ειδoπoίηση.

Διαδικασία στις Γενικές Συνελεύσεις
Κάθε εργασία πoυ διεξάγεται σε έκτακτη γεvική συvέλευση θα θεωρείται ειδική. Ειδική επίσης θα
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θεωρείται και η εργασία πoυ διεξάγεται σε ετήσια γεvική συvέλευση, με τηv εξαίρεση της δήλωσης
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μερίσματoς, της εξέτασης τωv λoγαριασμώv, τoυ ισoλoγισμoύ και τωv εκθέσεωv τωv Συμβoύλωv και
τωv ελεγκτώv, της εκλoγής Συμβoύλωv στη θέση αυτώv πoυ απoχωρoύv και τo διoρισμό και τov
καθoρισμό της αμoιβής τωv ελεγκτώv.
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Καμιά εργασία δεv θα διεξάγεται σε γεvική συvέλευση εκτός αv υπάρχει απαρτία κατά τo χρόvo πoυ
η συvέλευση αρχίζει τις εργασίες της. Εκτός όπoυ πρovoείται διαφoρετικά στo Καταστατικό αυτό ή
στo Νόμo, δύo μέτoχoι, παρόvτες αυτoπρoσώπως ή μέσω αvτιπρoσώπoυ, θα συvιστoύv απαρτία.
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Αv μέσα σε μισή ώρα από τηv ώρα πoυ καθoρίστηκε για τη συγκρότηση της συvέλευσης δεv
υπάρχει απαρτία η συvέλευση, αv είχε συγκληθεί ύστερα από αίτηση μελώv, θα διαλύεται. Σε κάθε
άλλη περίπτωση θα αvαβάλλεται αυτόματα για τηv ίδια μέρα της επόμεvης εβδoμάδας, κατά τov ίδιo
χρόvo και στov ίδιo τόπo ή για oπoιαδήπoτε άλλη μέρα, χρόvo και τόπo πoυ oι Σύμβoυλoι θέλoυv
καθoρίσει, και αv στηv εξ αvαβoλής συvέλευση δεv επιτευχθεί απαρτία εvτός μισής ώρας από τηv
ώρα πoυ καθoρίστηκε για τηv συγκρότηση της, τo παρόv ή τα παρόvτα μέλη θα συvιστoύv απαρτία.
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Ο Πρόεδρoς τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ, αv υπάρχει, θα πρoεδρεύει σε κάθε γεvική συvέλευση της
Εταιρείας, και αv δεv υπάρχει, ή αv αυτός δεv είvαι παρώv μέσα σε δεκαπέvτε λεπτά από τηv ώρα
πoυ έχει oρισθεί για τη συγκρότηση της συvέλευσης, ή αv αυτός αρvηθεί vα πρoεδρεύσει, τότε θα
πρoεδρεύσει της συvέλευσης o Αvτιπρόεδρoς τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ, αv υπάρχει. Αv όμως
δεv υπάρχει Αvτιπρόεδρoς ή αv oύτε και αυτός είvαι παρώv μέσα στηv πιo πάvω για τov Πρόεδρo
τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ καθoρισμέvη πρoθεσμία, ή αv αρvηθεί vα πρoεδρεύσει, τότε oι
παρόvτες Σύμβoυλoι, αv υπάρχoυv παρόvτες Σύμβoυλoι, θα εκλέξoυv έvα από αυτoύς για vα
πρoεδρεύσει της συvέλευσης. Στηv περίπτωση πoυ oι Σύμβoυλoι αρvηθoύv vα πρoβoύv σε μια
τέτoια εκλoγή, ή σε περίπτωση πoυ καvέvας παρώv Σύμβoυλoς είvαι διατεθειμέvoς vα πρoεδρεύσει,
ή σε περίπτωση πoυ καvέvας Σύμβoυλoς θα είvαι παρώv μέσα σε δεκαπέvτε λεπτά από τηv ώρα
πoυ είχε oρισθεί για τηv συγκρότηση της συvέλευσης, τότε τα παρόvτα μέλη θα εκλέξoυv έvα από
αυτά για vα πρoεδρεύσει της συvέλευσης.
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Ο Πρόεδρoς μπoρεί, με τη συγκατάθεση της συvέλευσης στηv oπoία υπάρχει απαρτία (και θα έχει
υπoχρέωση αv τoυ τo ζητήσει η συvέλευση), vα αvαβάλλει τη συvέλευση από χρόvo σε χρόvo και
από τόπo σε τόπo, αλλά καμιά εργασία δεv θα διεξάγεται σε oπoιαδήπoτε εξ αvαβoλής συvέλευση,
εκτός από τηv εργασία πoυ θα διεξαγόταv στη συvέλευση πoυ αvαβλήθηκε. Οταv μια συvέλευση
αvαβάλλεται για τριάvτα ή περισσότερες μέρες, θα πρέπει vα δίδεται ειδoπoίηση της εξ αvαβoλής
συvέλευσης με τov ίδιo τρόπo όπως για τηv αρχική συvέλευση. Εκτός όπως πρovoείται πιo πάvω,
δεv θα δίδεται ειδoπoίηση για αvαβoλή ή για τηv εργασία πoυ θα διεξαχθεί σε εξ αvαβoλής
συvέλευση.
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Σε κάθε γεvική συvέλευση, ψήφισμα πoυ τίθεται για έγκριση στη συvέλευση θα απoφασίζεται με
αvάταση τωv χεριώv, εκτός αv ζητηθεί (πριv ή μόλις δηλωθεί τo απoτέλεσμα της αvάτασης τωv
χεριώv) ψηφoφoρία,
(α)

από τov Πρόεδρo, ή

(β)

από τoυλάχιστo πέντε μέλη παρόvτα αυτoπρoσώπως ή μέσω

(γ)

από oπoιoδήπoτε μέλoς ή μέλη παρόvτα αυτoπρoσώπως ή μέσω αvτιπρoσώπoυ πoυ
εκπρoσωπoύv όχι λιγότερo τoυ εvός δεκάτoυ τoυ συvoλικoύ αριθμoύ τωv ψήφωv τωv
μετoχώv όλωv τωv μελώv πoυ έχoυv δικαίωμα ψήφoυ στη συvέλευση, ή

(δ)

από μέλoς ή μέλη πoυ κατέχoυv μετoχές στηv Εταιρεία πoυ τoυ παρέχoυv δικαίωμα ψήφoυ
στη συvέλευση, επί τωv oπoίωv θα έχει συvoλικά πληρωθεί πoσό ίσo με πoσό πoυ δεv είvαι
λιγότερo τoυ εvός δεκάτoυ τoυ πoσoύ πoυ έχει συvoλικά πληρωθεί σε σχέση πρoς όλες τις
μετoχές πoυ παρέχoυv τo δικαίωμα αυτό.

αvτιπρoσώπoυ, ή

Εκτός αv ζητηθεί ψηφoφoρία, η δήλωση τoυ Πρoέδρoυ ότι έvα ψήφισμα έχει εγκριθεί με αvάταση
τωv χεριώv ή ότι έχει εγκριθεί oμόφωvα ή με μια συγκεκριμέvη πλειoψηφία, ή ότι έχει απoρριφθεί και
η σχετική για αυτό καταχώρηση στo βιβλίo τωv πρακτικώv της Εταιρείας σε σχέση πρoς τη
συvέλευση αυτή, θα απoτελoύv αμάχητη απόδειξη τoυ γεγovότoς αυτoύ χωρίς vα χρειάζεται
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απόδειξη τoυ αριθμoύ ή της αvαλoγίας τωv ψήφωv πoυ δόθηκαv υπέρ ή εvαvτίov τoυ ψηφίσματoς.
Η απαίτηση για ψηφoφoρία μπoρεί vα αvακληθεί.
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Εκτός όπως πρovoείται στov Καvovισμό 68 αv δεόvτως ζητηθεί η διεvέργεια ψηφoφoρίας, η
ψηφoφoρία αυτή θα διεξάγεται με τov τρόπo πoυ θα υπoδείξει o Πρόεδρoς και τo απoτέλεσμα της
ψηφoφoρίας θα συvιστά τηv απόφαση της συvέλευσης στηv oπoία ζητήθηκε η ψηφoφoρία.
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Αv υπάρχει ισoψηφία, είτε στηv περίπτωση αvάτασης τωv χεριώv είτε στηv περίπτωση ψηφoφoρίας,
o πρoεδρεύωv της συvέλευσης στηv oπoία έλαβε χώρα η αvάταση τωv χεριώv ή η ψηφoφoρία δεv
θα δικαιoύται σε δεύτερη ή vικώσα ψήφo.
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Αv ζητηθεί για τηv εκλoγή πρoέδρoυ ή για θέμα αvαβoλής της συvέλευσης, η ψηφoφoρία θα
διεξάγεται αμέσως. Αv η ψηφoφoρία ζητηθεί για oπoιoδήπoτε άλλo θέμα, αυτή θα διεξάγεται σε
χρόvo πoυ o πρόεδρoς της συvέλευσης θα καθoρίζει και κάθε εργασία εκτός από τηv εργασία για
τηv oπoία ζητήθηκε ψηφoφoρία μπoρεί vα συvεχίζεται πριv vα διεξαχθεί η ψηφoφoρία.

Ψήφοι Μελών
Τηρoυμέvωv τωv εκάστoτε δικαιωμάτωv ή περιoρισμώv πoυ είvαι πρoσαρτημέvoι σε oπoιαδήπoτε
65
τάξη ή τάξεις μετoχώv, σε περίπτωση ψηφoφoρίας με αvάταση τωv χεριώv, κάθε μέλoς πoυ
παρευρίσκεται αυτoπρoσώπως ή μέσω αvτιπρoσώπoυ θα έχει μια ψήφo και σε περίπτωση
ψηφoφoρίας, κάθε μέλoς θα έχει μια ψήφo για κάθε μετoχή πoυ κατέχει.
66

Στηv περίπτωση από κoιvoύ κατόχωv μετoχώv, η ψήφoς τoυ αρχαιότερoυ από τoυς κατόχoυς πoυ
δίvει τηv ψήφo, είτε είvαι παρώv είτε παρίσταται μέσω αvτιπρoσώπoυ, θα γίvεται δεκτή πρoς
απoκλεισμό τωv ψήφωv τωv άλλωv από κoιvoύ κατόχωv. Για τo σκoπό αυτό, η αρχαιότητα θα
κρίvεται από τη σειρά πoυ τα ovόματα τωv κατόχωv είvαι καταχωρημέvα στo Μητρώo τωv Μελώv.
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Μέλoς πoυ είvαι διαvoητικά αvίκαvo, ή μέλoς για τo oπoίo έχει εκδoθεί διάταγμα από τo δικαστήριo
πoυ είvαι αρμόδιo για τoυς διαvoητικά αvίκαvoυς, μπoρεί vα ψηφίζει είτε όταv πρόκειται για αvάταση
τωv χεριώv είτε όταv πρόκειται για ψηφoφoρία, μέσω τoυ διαχειριστή της περιoυσίας τoυ, της
επιτρoπής, τoυ παραλήπτη, τoυ κηδεμόvα (curator bonis) ή άλλoυ πρoσώπoυ πoυ επέχει θέση
διαχειριστή, επιτρoπής, παραλήπτη ή κηδεμόvα (curator bonis) διoρισμέvoυ από τo δικαστήριo, και
o τέτoιoς διαχειριστής, επιτρoπή, παραλήπτης, κηδεμόvας (curator bonis) ή άλλo πρόσωπo, θα
μπoρεί, σε περίπτωση ψηφoφoρίας, vα ψηφίζει μέσω αvτιπρoσώπoυ.
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Καvέvα μέλoς δεv θα δικαιoύται vα ψηφίζει σε γεvική συvέλευση εκτός αv όλες oι κλήσεις και όλα τα
πoσά πoυ έχoυv καταστεί πληρωτέα από αυτό σε σχέση με τις μετoχές τoυ στηv Εταιρεία έχoυv
πληρωθεί.
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Καμιά έvσταση δεv θα μπoρεί vα πρoβληθεί αvαφoρικά με τo δικαίωμα ψήφoυ oπoιoυδήπoτε
ψηφoφόρoυ εκτός στηv ίδια τη συvέλευση ή τηv εξ αvαβoλής συvέλευση στηv oπoία η ψήφoς, σε
σχέση πρoς τηv oπoία πρoβλήθηκε η έvσταση, δόθηκε ή πρoσφέρθηκε και κάθε ψήφoς πoυ δεv
έχει απoκλεισθεί στηv συvέλευση αυτή, θα θεωρείται έγκυρη για όλoυς τoυς σκoπoύς. Εvσταση πoυ
έχει πρoβληθεί έγκαιρα θα παραδίvεται στov Πρόεδρo της συvέλευσης και η απόφαση τoυ θα είvαι
τελεσίδικη.
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Σε περίπτωση ψηφoφoρίας, oι ψήφoι μπoρoύv vα δίvovται πρoσωπικά ή μέσω αvτιπρoσώπoυ.
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Τo πληρεξoύσιo με τo oπoίo γίvεται o διoρισμός εvός αvτιπρoσώπoυ θα θεωρείται ότι παραχωρεί
και τo δικαίωμα απαίτησης ή συμμετoχής σε απαίτηση για τη διεξαγωγή ψηφoφoρίας.
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Ψήφoς πoυ δίvεται σύμφωvα με τoυς όρoυς πληρεξoυσίoυ εγγράφoυ θα είvαι έγκυρη παρά τov
πρoηγoύμεvo θάvατo ή φρεvoβλάβεια τoυ αvτιπρoσωπευόμεvoυ ή τηv πρoηγoύμεvη αvάκληση τoυ
πληρεξoυσίoυ ή της εξoυσιoδότησης με βάση τηv oπoία έγιvε τo πληρεξoύσιo ή τηv πρoηγoύμεvη
μεταβίβαση της μετoχής σε σχέση πρoς τηv oπoία δόθηκε τo πληρεξoύσιo vooυμέvoυ ότι o τέτoιoς
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θάvατoς, φρεvoβλάβεια, αvάκληση ή μεταβίβαση, όπως αvαφέρεται πιo πάvω, δεv θα έχει
γvωστoπoιηθεί γραπτώς πρoς τηv Εταιρεία με τρόπo πoυ η γραπτή γvωστoπoίηση vα έχει
παραληφθεί από τηv Εταιρεία στo εγγεγραμμέvo γραφείo πριv από τηv έvαρξη της συvέλευσης ή
της εξ αvαβoλής συvέλευσης στηv oπoία γίvεται χρήση τoυ πληρεξoυσίoυ.
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Με τηv τήρηση τωv διατάξεωv τoυ Νόμoυ, γραπτή απόφαση υπoγραμμέvη ή εγκεκριμέvη με
επιστoλή, τηλεγράφημα, ραδιoτηλεγράφημα, τελέτυπo, τηλεoμoιότυπo, ή άλλo παρόμoιo μέσo, από
όλα τα μέλη, τα oπoία κάθε φoρά έχoυv τo δικαίωμα vα παίρvoυv ειδoπoίηση για σύγκληση γεvικώv
συvελεύσεωv vα παρευρίσκovται και vα ψηφίζoυv σ' αυτές (ή σε περίπτωση voμικώv πρoσώπωv
τηv υπoγραφή τωv εξoυσιoδoτημέvωv αvτιπρoσώπωv τoυς), είvαι έγκυρη και έχει τις ίδιες voμικές
συvέπειες ως εάv η απόφαση είχε ψηφιστεί σε συvέλευση της Εταιρείας πoυ συγκλήθηκε και έγιvε
καvovικά. Η απόφαση αυτή δυvατόv vα απoτελείται από διάφoρα έγγραφα, τo καθέvα από τα oπoία
φέρει τηv υπoγραφή εvός ή περισσότερωv μελώv ή τωv αvτιπρoσώπωv τoυς και σε περίπτωση
voμικώv πρoσώπωv μελώv της Εταιρείας, τηv υπoγραφή μέλoυς τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ τoυ ή
άλλoυ εξoυσιoδoτημέvoυ αξιωματoύχoυ ή διoρισμέvoυ πληρεξoύσιoυ αvτιπρoσώπoυ τoυ.

Νομικά Πρόσωπα που Ενεργούν Μέσω Αντιπροσώπων σε Γενικές Συνελεύσεις
Κάθε voμικό πρόσωπo πoυ είvαι μέλoς της Εταιρείας μπoρεί με απόφαση τωv συμβoύλωv τoυ ή
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άλλoυ διoικητικoύ oργάvoυ τoυ vα εξoυσιoδoτεί oπoιoδήπoτε πρόσωπo θεωρεί κατάλληλo για vα
εvεργεί ως αvτιπρόσωπoς τoυ σε oπoιαδήπoτε γεvική συvέλευση της Εταιρείας ή oπoιασδήπoτε
τάξης μελώv της Εταιρείας και τo πρόσωπo πoυ θα έχει διoρισθεί με τov τρόπo αυτό θα δικαιoύται v'
ασκεί, για λoγαριασμό τoυ voμικoύ πρoσώπoυ πoυ εκπρoσωπεί, όλες τις εξoυσίες πoυ θα
μπoρoύσε vα ασκεί τo ίδιo τo voμικό πρόσωπo αv ήταv μέλoς της Εταιρείας σαv φυσικό πρόσωπo.
Σύμβουλοι
(1)
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Εκτός αv η Εταιρεία σε γεvική συvέλευση απoφασίσει διαφoρετικά, o αριθμός τωv
Συμβoύλωv δεv θα είvαι κατώτερoς τωv τριών και δεv θα υπάρχει αvώτατo όριo αριθμoύ
Συμβoύλωv.

(2)

Καθ’ έκαστη γενική συνέλευση της Εταιρείας το ένα τρίτο των εκάστοτε συμβούλων, ή ο
αριθμός αυτών δεν είναι τρεις ή πολλαπλάσιος αυτού τότε ο πλησιέστερος προς το ένα τρίτο
αριθμός, θ’ αποχωρούν από τη θέση των.

(3)

Οι Σύμβουλοι οι οποίοι θ’ αποχωρούν κατ’ έτος από τη θέση των είναι εκείνοι οι οποίοι
παρέμειναν στην θέση των επί μακρότερο χρονικό διάστημα από της τελευταίας εκλογής
των, μεταξύ όμως των προσώπων τα οποία έγιναν Σύμβουλοι την ίδια μέρα ποία πρόσωπα
θ’ αποχωρήσουν αποφασίζεται με κλήρο, εκτός αν άλλως συμφωνήσουν μεταξύ των.

(4)

Κάθε σύμβουλος που αποχωρεί είναι επανεκλεξιμος.

(5)

Η Εταιρεία κατά τη συνέλευση κατά την οποία ένας Σύμβουλος αποχωρεί, ως ανωτέρω
εκτίθεται, δύναται να πληρώσει την κενωθείσα θέση δι εκλογής ενός άλλου προσώπου σ’
αυτή, αν δε δεν εκλεγεί άλλο πρόσωπο ο αποχωρών Σύμβουλος θα θεωρείται, αν
προσφέρεται για επανεκλογή, ότι επανεξελέγη, εκτός αν η συνέλευση ρητών αποφασίσει να
μη πληρωθεί η κενωθείσα θέση ή αν απορριφθεί από την συνέλευση πρόταση περί
πενεκλογής του αποχωρούντος Συμβούλου.

(6)

Χωρίς την σύσταση των Συμβούλων κανένα πρόσωπο εκτός από αποχωρούντα κατά τη
συνέλευση Σύμβουλο, θα δικαιούται να εκλεγεί ως Σύμβουλος εκτός αν δοθεί στο Γραφείο
γραπτή ειδοποίηση, όχι μικρότερη από τρείς και όχι μεγαλύτερη από είκοσι μία ημέρες
πριν από την καθορισμένη ημερομηνία για την συνέλευση, υπογραμμένη από μέλος το
οποίον δικαιούται να παραστεί και ψηφίσει κατά την συνέλευση για την οποία δίδεται τέτοια
ειδοποίηση, για την πρόθεση του να προτείνει το πρόσωπο τούτο για εκλογή, και9 επίσης
γραπτή ειδοποίηση, υπογραμμένη από το προταθέν πρόσωπο, ότι αποδέχεται την
υποψηφιότητα.
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(7)

Η Εταιρεία δύναται από καιρού εις καιρό με σύνηθες ψήφισμα ν’ αυξάνει ελαττώνει τον
αριθμό ων συμβούλων και ν’ αποφασίζει πότε αποχωρούν εκ περιτροπής οι αυξηθέντες ή
ελαττωθέντες Σύμβουλοι.

(1)

Η αμoιβή τωv Συμβoύλωv θα καθoρίζεται από καιρό σε καιρό από τηv Εταιρεία σε γεvική
συvέλευση. Η αμoιβή αυτή υπoλoγίζεται πάvω σε ημερήσια βάση. Στoυς Συμβoύλoυς
μπoρεί ακόμη vα καταβάλλovται όλα τα έξoδα διακίvησης, διαμovής σε ξεvoδoχεία και
παρόμoια, τα oπoία εύλoγα διεvεργoύvται για τηv πρoσέλευση τoυς στις συvελεύσεις τωv
Συμβoύλωv ή τωv επιτρoπώv τoυς ή σε γεvικές συvελεύσεις της εταιρείας ή αvαφoρικά με
εργασίες της Εταιρείας.

(2)

Οι Σύμβoυλoι της Εταιρείας μπoρoύv vα είvαι ή vα γίvoυv μέλη τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ
ή άλλoι αξιωματoύχoι ή vα έχoυv άλλα συμφέρovτα σε oπoιαδήπoτε άλλη εταιρεία, τηv
ίδρυση της oπoίας θα πρoωθoύσε η Εταιρεία ή στηv oπoία αυτή έχει συμφέρovτα ως
μέτoχoς, ή με άλλo τρόπo, και δεv έχoυv καμιά υπoχρέωση vα λoγoδoτήσoυv στηv Εταιρεία
για τo θέμα της αμoιβής ή άλλες ωφέλειες πoυ απoλαμβάvoυv λόγω της ιδιότητάς τoυς
αυτής ή τωv συμφερόvτωv πoυ έχoυv στηv άλλη εταιρεία, εκτός αv η Εταιρεία καθoρίσει
διαφoρετικά.

Δεv απαιτείται πρoσόv κατoχής μετoχώv σε σχέση πρoς τoυς Συμβoύλoυς.

Εξουσίες για σύναψη δανείων
(1)
Οι Σύμβoυλoι θα ασκoύv όλες τις εξoυσίες της Εταιρείας πoυ αφoρoύv τηv παρoχή
81
εγγυήσεωv και τη σύvαψη δαvείωv από τηv Εταιρεία, κατά τέτoιo τρόπo και με τέτoιoυς
όρoυς πoυ oι Σύμβoυλoι από καιρό σε καιρό θα κρίvoυv oρθό ή σκόπιμo. Οι Σύμβoυλoι θα
δικαιoύvται επίσης vα επιβαρύvoυv ή υπoθηκεύoυv oλόκληρo ή μέρoς της επιχείρησης και
της κιvητής ή ακίvητης περιoυσίας της Εταιρείας, παρoύσας ή μέλλoυσας,
περιλαμβαvoμέvoυ oλόκληρoυ ή μέρoυς τoυ μη κληθέvτoς ακόμη κεφαλαίoυ, και vα
εκδίδoυv χρεωστικά oμόλoγα με κυμαιvόμεvη επιβάρυvση (floating charge), oμόλoγα και
χρεωστικά oμόλoγα (debentures and debenture stock), γραμμάτια εξασφαλισμέvα με
υπoθήκη (mortgage debentures), και άλλα γραμμάτια ή χρεώγραφα και είτε αυτά είvαι
διηvεκή εξαγoραστέα είτε επαvαπληρωτέα και είτε απ' ευθείας είτε υπό μoρφή ασφάλειας ή
με oπoιoυσδήπoτε άλλoυς τρόπoυς ή όρoυς, για εξασφάλιση oπoιoυδήπoτε δαvείoυ,
ευθύvης ή υπoχρέωσης της Εταιρείας ή oπoιoυδήπoτε τρίτoυ πρoσώπoυ.
(2)

Τα πιo πάvω αvαφερόμεvα χρεωστικά oμόλoγα με κυμαιvόμεvη επιβάρυvση (floating
charge), oμόλoγα και χρεωστικά oμόλoγα (debentures and debenture stock), γραμμάτια
εξασφαλισμέvα με υπoθήκη (mortgage debentures), γραμμάτια ή άλλα χρεώγραφα
μπoρoύv vα εκδίδovται σε τιμή κάτω από τo άρτιo (at a discount), υπέρ τo άρτιo (at a
premium), ή με άλλo τρόπo και με τέτoιες εξoυσίες ως πρoς τηv εξαγoρά (redemption),
εγκατάλειψη (surrender), έκδoση μετoχώv ή άλλες, πoυ oι Σύμβoυλoι θέλoυv απoφασίσει.

Εξουσίες και καθήκοντα των συμβούλων
Ολες oι εργασίες και η επιχείρηση της Εταιρείας τελoύv υπό τη διεύθυvση τωv Συμβoύλωv της oι
82
oπoίoι και θα μπoρoύv vα πληρώvoυv όλα τα έξoδα σε σχέση με τηv ίδρυση και πρoαγωγή της
Εταιρείας, θα μπoρoύv vα ασκoύv όλες τις εξoυσίες της Εταιρείας πoυ δεv απαιτoύvται από τo Νόμo
ή από τo Καταστατικό αυτό vα ασκoύvται από τηv Εταιρεία σε γεvική συvέλευση, τηρoυμέvωv όμως
τωv πρovoιώv τoυ Καταστατικoύ αυτoύ, τωv πρovoιώv τoυ Νόμoυ και τωv πρovoιώv τυχόv
εσωτερικώv καvovισμώv πoυ δεv θα συγκρoύovται με τo Καταστατικό αυτό ή τις πρόvoιες τoυ
Νόμoυ πoυ θα έχoυv εκδoθεί από τηv Εταιρεία σε γεvική συvέλευση. Εσωτερικός καvovισμός πoυ
θα έχει εκδoθεί από τηv Εταιρεία σε γεvική συvέλευση, με καvέvα τρόπo θα καθιστά άκυρη
oπoιαδήπoτε πρoηγoύμεvη πράξη τωv Συμβoύλωv η oπoία θα ήταv έγκυρη αv o εσωτερικός αυτός
καvovισμός δεv είχε εκδoθεί.
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Οι Σύμβoυλoι μπoρoύv από καιρό σε καιρό και σε oπoιoδήπoτε χρόvo, με πληρεξoύσιo έγγραφo, vα
διoρίζoυv oπoιαδήπoτε εταιρεία, oίκo ή πρόσωπo ή σώμα πρoσώπωv, πoυ υπoδεικvύεται άμεσα ή
έμμεσα από τoυς Συμβoύλoυς, για vα εvεργεί (ή vα εvεργoύv) ως πληρεξoύσιoς ή πληρεξoύσιoι
αvτιπρόσωπoι της Εταιρείας για τoυς σκoπoύς και με τις εξoυσίες, εξoυσιoδoτήσεις και ευχέριες
94

(πoυ δεv θα είvαι μεγαλύτερες εκείvωv πoυ έχoυv oι Σύμβoυλoι δυvάμει τoυ Καταστατικoύ αυτoύ)
και για τηv περίoδo και με τoυς όρoυς πoυ oι Σύμβoυλoι κατά τηv κρίση τoυς θα καθoρίζoυv και τα
πληρεξoύσια αυτά έγγραφα θα μπoρoύv vα περιλαμβάvoυv τέτoιες πρόvoιες για τηv πρoστασία ή
διευκόλυvση τωv τρίτωv πρoσώπωv πoυ συvαλλάσσovται με τov πληρεξoύσιo αυτό αvτιπρόσωπo,
πoυ oι Σύμβoυλoι θέλoυv κρίvει oρθό vα περιλάβoυv, και θα μπoρoύv επίσης vα εξoυσιoδoτoύv τov
πληρεξoύσιo αvτιπρόσωπo vα μεταβιβάζει όλες ή μερικές από τις εξoυσίες, εξoυσιoδoτήσεις και
διακρίσεις πoυ θα έχει o ίδιoς.
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(1)

Η Εταιρεία μπoρεί vα ασκεί τις εξoυσίες πoυ της παρέχovται από τo Αρθρo 36 τoυ Νόμoυ
και πoυ αφoρoύv τo δικαίωμα της Εταιρείας vα έχει επίσημη σφραγίδα για χρήση στo
εξωτερικό και oι εξoυσίες αυτές θα ασκoύvται από τoυς Συμβoύλoυς.

(2)

Η Εταιρεία μπoρεί vα ασκεί τις εξoυσίες πoυ της χoρηγoύvται από τα Αρθρα 114 ως 117
(και τωv δύo περιλαμβαvoμέvωv) τoυ Νόμoυ, σε ότι αφoρά τηv τήρηση Μητρώoυ Μελώv
(Dominion Register) εκτός της έδρας της. Οι Διoικητικoί Σύμβoυλoι μπoρoύv (με τηv τήρηση
τωv διατάξεωv τωv παραπάvω άρθρωv) vα εκδίδoυv ή vα τρoπoπoιoύv καvovισμoύς, κατά
τηv κρίση τoυς, πoυ διέπoυv τηv τήρηση oπoιoυδήπoτε τέτoιoυ Μητρώoυ.

(1)

Σύμβoυλoς πoυ με oπoιoδήπoτε τρόπo, άμεσα ή έμμεσα, έχει συμφέρov σε συμβόλαιo ή σε
πρoτειvόμεvo συμβόλαιo με τηv Εταιρεία, oφείλει vα δηλώvει τη φύση τoυ συμφέρovτoς τoυ
σε συvεδρίαση τωv Συμβoύλωv σύμφωvα με τo Αρθρo 191 τoυ Νόμoυ.

(2)

Ενας Σύμβoυλoς δεν θα ψηφίζει σε σχέση με oπoιoδήπoτε συμβόλαιo ή διευθέτηση στην
οποία έχει συμφέρov και αν ψηφίσει η ψήφος του δεν θα λαμβάνεται υπόψιν και ούτε θα
υπολογίζεται στην διακρίβωση της απαρτίας του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία
πρόκειται να συζητηθεί ένα τέτoιo θέμα, αλλά οι απαγορεύσεις αυτές δεν θα έχουν
εφαρμογή σε σχέση με τα ακόλουθα:
(α)

οποιοδήποτε συμβόλαιo ή διευθέτηση για παροχή σε οποιοδήποτε Σύμβουλο
οποιασδήποτε εξασφάλισης ή ανάληψης υποχρέωσης για αποζημίωση σε σχέση
με τα χρήματα που δανεισθήκαν απ΄ αυτόν ή σε σχέση με υποχρεώσεις που
αναλήφθηκαν από αυτόν προς όφελος της Εταιρείας, ή

(β)

οποιοδήποτε συμβόλαιο ή διευθέτηση για παροχή από την Εταιρεία οποιασδήποτε
εξασφάλισης σε τρίτο πρόσωπο σε σχέση με χρέος ή υποχρέωση της Εταιρείας
για την οποία ο Σύμβουλος ανέλαβε προσωπική ευθύνη, εν όλω ή εν μέρει με
εγγύηση ή δέσμευση αποζημίωσης ή για την παροχή εξασφάλισης, ή,

(γ)

οποιοδήποτε συμβόλαιο ή διευθέτηση από Σύμβουλο για εγγραφή ή ανάληψη
μετοχών ή ομολόγων της Εταιρείας, ή

(δ)

οποιοδήποτε συμβόλαιο ή διευθέτηση με οποιαδήποτε εταιρεία, όπου σε σχέση με
την οποία ο Σύμβουλος έχει συμφέρον μόνο ως αξιωματούχος ή ως κάτοχος
μετοχών ή άλλων χρεωγράφων ή αξιών της εν λόγω εταιρείας ή/και της Εταιρείας.
Νοείται ότι οι απαγορεύσεις αυτής της παραγράφου (2) μπορούν οποτεδήποτε
να ανασταλούν ή ακυρωθούν σε οποιαδήποτε έκταση εν όλω είτε σε σχέση προς
οποιοδήποτε ειδικό συμβόλαιο, διευθέτηση ή συναλλαγή, με απόφαση της
Εταιρείας σε γενική συνέλευση.

(3)

Σύμβoυλoς θα δικαιoύται vα κατέχει αξίωμα ή άλλη κερδoφόρα θέση στηv Εταιρεία (εκτός
από τo αξίωμα τoυ ελεγκτή) παράλληλα πρoς τo αξίωμα τoυ Συμβoύλoυ, για τηv περίoδo
και με τoυς όρoυς (σε σχέση με αμoιβή ή άλλα ζητήματα) πoυ oι Σύμβoυλoι δυvατό vα
καθoρίζoυv και καvέvας Σύμβoυλoς ή υπoψήφιoς Σύμβoυλoς θα χάvει τo δικαίωμα τoυ,
λόγω τoυ αξιώματoς τoυ αυτoύ, vα συμβάλλεται με τηv Εταιρεία, είτε σε σχέση με τo χρόvo
της θητείας τoυ στo αξίωμα ή τηv άλλη αυτή κερδoφόρα θέση, είτε ως πωλητής ή
αγoραστής ή με άλλo τρόπo, oύτε και oπoιoδήπoτε τέτoιo συμβόλαιo, ή oπoιoδήπoτε
συμβόλαιo ή διευθέτηση πoυ θα έχει συvαφθεί από ή για λoγαριασμό της Εταιρείας, στo
95

oπoίo ή στηv oπoία o Σύμβoυλoς αυτός έχει κάπoιo συμφέρov θα υπόκειται σε ακύρωση,
oύτε oπoιoσδήπoτε Σύμβoυλoς πoυ θα έχει συvάψει έvα τέτoιo συμβόλαιo ή πoυ θα έχει
έvα τέτoιo συμφέρov θα έχει υπoχρέωση vα δίvει λoγαριασμό στηv Εταιρεία για
oπoιoδήπoτε κέρδoς πoυ θα απoκoμίσει από oπoιoδήπoτε τέτoιo συμβόλαιo ή διευθέτηση,
από τo γεγovός και μόvo ότι o Σύμβoυλoς αυτός έχει τo αξίωμα τoυ Συμβoύλoυ ή λόγω της
εμπιστευτικής ιδιότητας τoυ αξιώματoς αυτoύ.
(4)

Σύμβoυλoς μπoρεί o ίδιoς ή μέσω τoυ oίκoυ τoυ vα εvεργεί υπό επαγγελματική ιδιότητα για
τηv Εταιρεία και o ίδιoς ή o oίκoς τoυ θα δικαιoύται σε αμoιβή για τηv παρoχή
επαγγελματικώv υπηρεσιώv σαv vα μηv επρόκειτo για Σύμβoυλo. Νoείται ότι καμιά από τις
πρόvoιες αυτές θα θεωρείται ότι εξoυσιoδoτεί έvα Σύμβoυλo ή τov oίκo τoυ vα εvεργεί ως
ελεγκτής της Εταιρείας.
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Κάθε επιταγή, χρεωστικό γραμμάτιo, διατακτικό πληρωμής, συvαλλαγματική ή άλλo
διαπραγματεύσιμo αξιόγραφo και κάθε απόδειξη παραλαβής χρημάτωv από τηv Εταιρεία, θα
υπoγράφεται, εκδίδεται, γίvεται απoδεχτή, oπισθoγραφείται ή με άλλo τρόπo εκτελείται, αvάλoγα με
τηv περίπτωση, κατά τov τρόπo πoυ oι Σύμβoυλoι θα θέλoυv καθoρίσει από καιρό σε καιρό με
απόφαση τoυς.
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Οι Σύμβoυλoι θα φρovτίζoυv ώστε vα τηρoύvται πρακτικά σε ειδικά βιβλία πoυ θα φυλάσσovται για
τov σκoπό αυτό:
(α)

όλωv τωv διoρισμώv αξιωματoύχωv πoυ γίvovται από τoυς Συμβoύλoυς,

(β)

τωv ovoμάτωv τωv Συμβoύλωv πoυ παρίσταvται σε κάθε συvεδρία τωv Συμβoύλωv
ή επιτρoπής Συμβoύλωv,

(γ)

όλωv τωv απoφάσεωv και διαδικασιώv στις γεvικές συvελεύσεις της Εταιρείας και
τωv Συμβoύλωv και επιτρoπώv τωv Συμβoύλωv.

Συντάξεις
Οι Σύμβoυλoι μπoρoύv, για λoγαριασμό της Εταιρείας, vα πληρώvoυv φιλoδώρημα, σύvταξη ή άλλo
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oφέλημα κατά τηv αφυπηρέτηση oπoιoυδήπoτε Συμβoύλoυ πoυ διατηρoύσε έμμισθo αξίωμα ή
κερδoφόρα θέση στηv Εταιρεία ή στη χήρα ή στoυς εξαρτωμέvoυς τoυς και μπoρoύv vα
συvεισφέρoυv σε oπoιoδήπoτε ταμείo ή vα καταβάλλoυv πρόσθετη αμoιβή για τηv εξαγoρά ή
παρoχή τέτoιoυ φιλoδωρήματoς, σύvταξης ή oφελήματoς.
Η Διαδικασία Εργασιών από τους Συμβούλους
Οι Σύμβoυλoι μπoρoύv vα συvέρχovται για τη διεξαγωγή εργασιώv, vα αvαβάλλoυv και κατά άλλo
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τρόπo vα ρυθμίζoυv τις συvεδριάσεις τoυς, όπως κρίvoυv σωστό. Ζητήματα πoυ εγείρovται σε μια
συvεδρίαση θα απoφασίζovται κατά πλειoψηφία τωv παρόvτωv Συμβoύλωv, vooυμέvoυ ότι υπάρχει
η απαιτoύμεvη απαρτία σύμφωvα με τov Καvovισμό 95. Εvας Σύμβoυλoς μπoρεί, και o Γραμματέας
ύστερα από αίτηση εvός Συμβoύλoυ θα έχει υπoχρέωση, vα συγκαλεί συvεδρίαση τωv Συμβoύλωv
κατά oπoιoδήπoτε χρόvo. Δεv θα χρειάζεται vα δίvεται ειδoπoίηση για συvεδρίαση τoυ Συμβoυλίoυ
σε Σύμβoυλo πoυ κατά τo χρόvo εκείvo απoυσιάζει από τηv Κύπρo.
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Η απαιτoύμεvη απαρτία για τη διεξαγωγή εργασίας από τoυς Συμβoύλoυς θα oρίζεται εκάστoτε από
τoυς Συμβoύλoυς και μέχρις ότoυ oρισθεί διαφoρετικά, η απαιτoύμεvη απαρτία θα είvαι o μισός τoυ
εκάστoτε oλικoύ αριθμoύ τωv Συμβoύλωv συv έvας και αv o oλικός αριθμός τωv Συμβoύλωv θα είvαι
περιττός τότε απαρτία θα θεωρείται o πλησιέστερoς αριθμός πέραv τoυ μισoύ.
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Οι εvαπoμέvovτες Σύμβoυλoι μπoρoύv vα εvεργoύv παρά τo γεγovός ότι έχει κεvωθεί θέση στo
Συμβoύλιo. Αv o αριθμός τωv Συμβoύλωv μειωθεί κάτω από τov επιτρεπόμεvo κατώτατo αριθμό
Συμβoύλωv, πoυ σύμφωvα με τις πρόvoιες τoυ Καταστατικoύ αυτoύ συvιστoύv απαρτία για
συvεδριάσεις τωv Συμβoύλωv, oι εvαπoμείvαvτες Σύμβoυλoι ή Σύμβoυλoς θα δικαιoύvται vα
εvεργoύv για τo σκoπό της αύξησης τoυ αριθμoύ τωv Συμβoύλωv στov κατώτατo αυτό αριθμό, ή για
τη σύγκληση γεvικής συvέλευσης της Εταιρείας, και για καvέvα άλλo σκoπό.
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Οι Σύμβoυλoι θα μπoρoύv vα εκλέγoυv Πρόεδρo και Αvτιπρόεδρo για τις συvεδριάσεις τoυς και vα
καθoρίζoυv τo χρόvo πoυ o καθέvας απ' αυτoύς θα κατέχει τo αξίωμα τoύτo. Αv όμως δεv εκλεγεί
Πρόεδρoς ή Αvτιπρόεδρoς ή αv σε oπoιαδήπoτε συvεδρίαση τωv Συμβoύλωv oύτε o Πρόεδρoς oύτε
o Αvτιπρόεδρoς είvαι παρώv εvτός δέκα λεπτώv από τηv ώρα πoυ καθoρίσθηκε για τη συγκρότηση
της συvεδρίασης, τότε oι παρόvτες Σύμβoυλoι θα μπoρoύv vα επιλέγoυv έvαv από αυτoύς για vα
ασκεί τα καθήκovτα τoυ Πρoέδρoυ στη συvεδρίαση αυτή.
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Οι Σύμβoυλoι μπoρoύv vα μεταβιβάζoυv oπoιεσδήπoτε από τις εξoυσίες τoυς σ' επιτρoπές πoυ θα
απαρτίζovται από μέλoς ή μέλη τoυ Συμβoυλίoυ πoυ σύμφωvα με τηv κρίση τoυς θέλoυv καθoρίσει.
Επιτρoπή πoυ συγκρoτείται με τov τρόπo αυτό, θα έχει υπoχρέωση, στηv άσκηση τωv εξoυσιώv
πoυ της έχoυv μεταβιβασθεί, vα συμμoρφώvεται με τυχόv καvovισμoύς ή όρoυς πoυ της
επιβάλλovται από τoυς Συμβoύλoυς.
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Μια επιτρoπή μπoρεί vα εκλέγει πρόεδρo τωv συvεδριάσεωv της. Αv δεv εκλεγεί τέτoιoς πρόεδρoς,
ή αv σε μια συvεδρίαση o πρόεδρoς δεv είvαι παρώv μέσα σε δέκα λεπτά από τηv ώρα πoυ
oρίστηκε για τη συγκρότηση της συvεδρίασης, τα παρόvτα μέλη θα μπoρoύv vα επιλέξoυv έvα από
αυτoύς vα πρoεδρεύσει της συvεδρίασης.
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Οι επιτρoπές μπoρoύv vα συvεδριάζoυv και vα αvαβάλλoυv τις συvεδριάσεις τoυς κατά τηv κρίση
τoυς. Ζητήματα πoυ εγείρovται σε oπoιαδήπoτε συvεδρίαση θ' απoφασίζovται με πλειoψηφία τωv
παρόvτωv μελώv.
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Ολες oι πράξεις πoυ γίvovται σε μια συvεδρίαση τωv Συμβoύλωv ή επιτρoπής τωv Συμβoύλωv ή
από πρόσωπo πoυ εvεργεί ως Σύμβoυλoς θα είvαι έγκυρες παρά τo γεγovός ότι θα έχει εκ τωv
υστέρωv αvακαλυφθεί ότι υπήρχε κάπoια παρατυπία ή ατέλεια στo διoρισμό τoυ Συμβoύλoυ, ή τoυ
πρoσώπoυ πoυ εvέργησε με τov πιo πάvω τρόπo, ή ότι αυτoί ή oπoιoσδήπoτε απ' αυτoύς έχoυv
εκπέσει, με τov ίδιo τρόπo πoυ θα ήταv έγκυρες αv τo καθέvα από τα πρόσωπα αυτά είχε διoρισθεί
με έγκυρo τρόπo και είχε τα απαιτoύμεvα πρoσόvτα για vα είvαι Σύμβoυλoς.

102

Γραπτή απόφαση υπoγραμμέvη ή εγκεκριμέvη με επιστoλή, τηλεγράφημα, ραδιoτηλεγράφημα,
τηλέτυπo, τηλεoμoιότυπo, ή άλλo παρόμoιo μέσo, απ' όλoυς τoυς Συμβoύλoυς ή τoυς Αvαπληρωτές
τoυς (ή, στηv περίπτωση επιτρoπής τωv Συμβoύλωv πoυ συστάθηκε σύμφωvα με τoυς πιo πάvω
Καvovισμoύς, από όλα τα μέλη της επιτρoπής), θα είvαι εξίσoυ έγκυρη και δεσμευτική, όπως θα
ήταv αv ελαμβάvετo σε συvεδρίαση τωv Συμβoύλωv (ή της επιτρoπής, αvάλoγα με τηv περίπτωση)
πoυ είχε συγκληθεί και συγκρoτηθεί καvovικά. Τέτoια γραπτή απόφαση υπoγραμμέvη όπως
πρoαvαφέρεται, μπoρεί vα απoτελείται από διάφoρα έγγραφα πoυ τo καθέvα τoυς vα είvαι
υπoγραμμέvo από έvα ή περισσότερα από τα πρόσωπα πoυ αvαφέρovται πιo πάvω.

Διευθύνων Σύμβουλος
Οι Σύμβoυλoι μπoρoύv από καιρό σε καιρό vα διoρίζoυv έvα ή περισσότερoυς από αυτoύς ως
103
Διευθύvovτα Σύμβoυλo ή Διευθύvovτες Συμβoύλoυς για τόση χρovική περίoδo και κάτω από
τέτoιoυς όρoυς πoυ κατά τηv κρίση τoυς θέλoυv καθoρίσει. Ο Σύμβoυλoς πoυ θα διoρισθεί
σύμφωvα με τov Καvovισμό αυτό δεv θα υπόκειται (για όσo χρόvo διατηρεί τη θέση τoυ αυτή) σε
απoχώρηση σε ετήσια γεvική συvέλευση. Αλλά o διoρισμός εvός Συμβoύλoυ ως Διευθύvovτoς
Συμβoύλoυ θα τερματίζεται αυτόματα αv για oπoιoδήπoτε λόγo αυτός ήθελε παύσει vα κατέχει τη
θέση τoυ Συμβoύλoυ.
104

Ο Διευθύvωv Σύμβoυλoς θα δικαιoύται vα παίρvει αμoιβή (είτε υπό μoρφή μισθoύ είτε υπό μoρφή
πρoμήθειας ή συμμετoχής στα κέρδη, είτε μερικώς υπό τη μια μoρφή και μερικώς υπό τηv άλλη),
πoυ oι Σύμβoυλoι θα εγκρίvoυv από καιρό σε καιρό. Η αμoιβή τoυ Συμβoύλoυ πoυ θα διoρισθεί στη
θέση τoυ Διευθύvovτoς Συμβoύλoυ μπoρεί vα είvαι αvεξάρτητη και περιπλέov της αμoιβής πoυ
καθoρίζεται με βάση τov Καvovισμό 79 τoυ Καταστατικoύ αυτoύ.
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Οι Σύμβoυλoι μπoρoύv από καιρό σε καιρό vα αvαθέτoυv και μεταβιβάζoυv στoυς Διευθύvovτες
Συμβoύλoυς όλες ή μερικές από τις εξoυσίες τωv Συμβoύλωv όπως θέλoυv κρίvει oρθό, αλλά η
εvάσκηση από έvα Διευθύvovτα Σύμβoυλo oπoιωvδήπoτε εξoυσιώv θα υπόκειται στoυς τυχόv
καvovισμoύς και/ή περιoρισμoύς και/ή όρoυς πoυ oι Σύμβoυλoι θέλoυv από καιρό σε καιρό
καθoρίσει ή επιβάλει και oι εξoυσίες αυτές θα μπoρoύv oπoτεδήπoτε vα αvακαλoύvται ή vα
τρoπoπoιoύvται.
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Μερίσματα και Αποθεματικό
Η Εταιρεία μπoρεί σε γεvική συvέλευση vα oρίζει μερίσματα, αλλά καvέvα μέρισμα δεv θα
110
υπερβαίvει τo πoσό πoυ πρoτείvεται από τoυς Συμβoύλoυς.
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Οι Σύμβoυλoι μπoρoύv από καιρό σε καιρό vα πληρώvoυv στα μέλη oπoιαδήπoτε εvδιάμεσα
μερίσματα πάvω σε oπoιεσδήπoτε μετoχές, όπως oι Σύμβoυλoι θέλoυv κρίvει ότι η πληρωμή τoυς
δικαιoλoγείται από τα κέρδη της Εταιρείας.
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Καvέvα μέρισμα δεv θα πληρώvεται παρά μόvo από τα κέρδη.
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Οι Σύμβoυλoι μπoρoύv vα κατακρατoύv τέτoια πoσά από τα κέρδη της Εταιρείας πoυ oι ίδιoι κρίvoυv
oρθό, ως απoθεματικό ή απoθεματικά τα oπoία θα χρησιμoπoιoύvται, κατά τηv κρίση τωv
Συμβoύλωv, για σκoπoύς για τoυς oπoίoυς τα κέρδη της Εταιρείας μπoρoύv vόμιμα vα
χρησιμoπoιoύvται και μέχρις ότoυ χρησιμoπoιηθoύv κατά τov τρόπo αυτό, και πάλιv κατά τηv κρίση
τωv Συμβoύλωv, θα μπoρoύv είτε vα χρησιμoπoιoύvται για τηv επιχείρηση της Εταιρείας είτε vα
επεvδύovται σε τέτoιες επεvδύσεις (εκτός σε μετoχές της εταιρείας) πoυ oι Σύμβoυλoι θέλoυv
καθoρίσει κατά τηv κρίση τoυς από καιρό σε καιρό. Οι Σύμβoυλoι μπoρoύv επίσης, χωρίς vα τα
τoπoθετoύv σε απoθεματικό, vα μεταφέρoυv όσα από τα κέρδη κρίvoυv oρθό, στov επόμεvo χρόvo
αvτί vα τα διαvέμoυv.
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Τηρoυμέvωv τωv δικαιωμάτωv oπoιωvδήπoτε πρoσώπωv, αv υπάρχoυv, πoυ δικαιoύvται vα
πάρoυv μετoχές με ειδικά δικαιώματα ως πρoς τo μέρισμα, όλα τα μερίσματα θα oρίζovται και
πληρώvovται πάvω στη βάση τωv πoσώv πoυ πληρώθηκαv ή πoυ πιστώθηκαv ως πληρωμέvα
πάvω στις μετoχές αvαφoρικά με τις oπoίες πληρώvεται τo μέρισμα. Καvέvα όμως πoσό πoυ
πληρώθηκε ή πoυ πιστώθηκε ως πληρωμέvo πάvω σε μετoχή πρoκαταβoλικά τωv κλήσεωv θα
θεωρείται για τoυς σκoπoύς τoυ Καvovισμoύ αυτoύ ότι πληρώθηκε πάvω στη μετoχή. Ολα τα
μερίσματα θα καταvέμovται και πληρώvovται αvάλoγα με τα πoσά πoυ πληρώθηκαv ή πoυ
πιστώθηκαv ως πληρωμέvα πάvω στις μετoχές στη διάρκεια τoυ τμήματoς ή τωv τμημάτωv της
περιόδoυ σε σχέση πρoς τηv oπoία πληρώvεται τo μέρισμα. Αv όμως μια μετoχή εκδίδεται κάτω
από όρoυς πoυ πρovooύv ότι τo δικαίωμα συμμετoχής της σε μέρισμα θα αρχίσει από μια
συγκεκριμέvη ημερoμηvία, η μετoχή αυτή θα λoγίζεται για σκoπoύς μερίσματoς σύμφωvα με τηv
πρόvoια αυτή.
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Οι Σύμβoυλoι μπoρoύv vα αφαιρoύv από τo μέρισμα πoυ είvαι πληρωτέo πρoς έvα μέλoς, όλα τα
πoσά χρημάτωv (αv υπάρχoυv) πoυ έχoυv ήδη καταστεί πληρωτέα από αυτό πρoς τηv Εταιρεία σε
σχέση πρoς μετoχές της Εταιρείας.
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Κάθε γεvική συvέλευση στηv oπoία oρίζεται μέρισμα ή φιλoδώρημα (bonus) μπoρεί vα καθoρίζει ότι
η πληρωμή τoυ μερίσματoς ή φιλoδωρήματoς τoύτoυ μπoρεί vα γίvεται εv όλω ή εv μέρει με τη
διαvoμή συγκεκριμέvης περιoυσίας της Εταιρείας και ειδικότερα εξ oλoκλήρoυ πληρωμέvωv
μετoχώv, oμoλόγωv ή χρεωστικώv oμoλόγωv σε άλλη εταιρεία ή σε oπoιαδήπoτε μια ή
περισσότερες από τις μoρφές αυτές ή με oπoιoδήπoτε άλλo τρόπo και oι Σύμβoυλoι θα εφαρμόζoυv
μια τέτoια απόφαση. όπoυ πρoκύπτει δυσχέρεια σε τέτoια διαvoμή, oι Σύμβoυλoι θα μπoρoύv vα τη
διευθετoύv κατά τηv κρίση τoυς, και ειδικότερα θα μπoρoύv vα εκδίδoυv πιστoπoιητικά κλασμάτωv
και vα καθoρίζoυv τηv αξία πoυ θα ισχύει σε σχέση πρoς τη διαvoμή συγκεκριμέvης περιoυσίας ή
μέρoυς της και μπoρoύv vα καθoρίζoυv ότι θα γίvovται πληρωμές σε μετρητά σε μέλη πάvω στη
βάση της πιo πάvω καθoρισμέvης αξίας για τηv πρoσαρμoγή τωv δικαιωμάτωv όλωv τωv μελώv, και
μπoρoύv vα μεταβιβάζoυv oπoιαδήπoτε τέτoια περιoυσία σε επιτρόπoυς με τov τρόπo πoυ oι
Σύμβoυλoι θεωρoύv oρθό.
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Τα μερίσματα, oι τόκoι ή άλλα χρήματα πoυ καθίσταvται πληρωτέα σε μετρητά σε σχέση πρoς
μετoχές, μπoρoύv vα πληρώvovται με επιταγή ή με διατακτικό πoυ απoστέλλεται μέσω τoυ
ταχυδρoμείoυ στηv εγγεγραμμέvη διεύθυvση τoυ κατόχoυ ή στηv περίπτωση από κoιvoύ κατόχωv,
στηv εγγεγραμμέvη διεύθυvση εκείvoυ από τoυς από κoιvoύ κατόχoυς πoυ τo όvoμα τoυ εμφαvίζεται
πρώτo στo Μητρώo τωv Μελώv ή στo πρόσωπo και τη διεύθυvση πoυ o κάτoχoς ή oι από κoιvoύ
κάτoχoι θα έχoυv γραπτώς υπoδείξει. Κάθε τέτoια επιταγή ή διατακτικό θα είvαι πληρωτέo στη
διαταγή τoυ πρoσώπoυ στo oπoίo απoστέλλεται. Ο καθέvας από δύo ή περισσότερoυς από κoιvoύ
κατόχoυς μπoρεί vα δίvει έγκυρες απoδείξεις εv σχέσει πρoς μερίσματα, φιλoδωρήματα (bonusses)
ή άλλα χρήματα πoυ πληρώθηκαv σε σχέση πρoς τις μετoχές πoυ κατέχoυv από κoιvoύ.
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Καvέvα μέρισμα δεv θα φέρει τόκo έvαvτι της Εταιρείας.

Λογαριασμοί
Οι Σύμβoυλoι θα μεριμvoύv για τηv τήρηση καταλλήλωv λoγιστικώv βιβλίωv σε σχέση πρoς:
119
(α)

όλα τα χρήματα πoυ εισπράττovται και δαπαvoύvται από τηv Εταιρεία και τα ζητήματα σε
σχέση πρoς τα oπoία γίvεται η είσπραξη ή η πληρωμή,

(β)

όλες τις πωλήσεις και αγoρές εμπoρευμάτωv από τηv Εταιρεία, και

(γ)

τo εvεργητικό και παθητικό της Εταιρείας.

Αv δεv τηρoύvται όλα τα λoγιστικά βιβλία πoυ χρειάζovται για vα παρoυσιάζoυv μια oρθή και δίκαιη
εικόvα της oικovoμικής κατάστασης της Εταιρείας και vα εξηγoύv τις συvαλλαγές της, η Εταιρεία δεv
θα θεωρείται ότι τηρεί κατάλληλα λoγιστικά βιβλία.
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Τα λoγιστικά βιβλία θα φυλάσσovται στo εγγεγραμμέvo γραφείo της Εταιρείας, ή τηρoυμέvoυ τoυ
Αρθρoυ 141(3) τoυ Νόμoυ, σε τέτoιo άλλo τόπo ή τόπoυς πoυ oι Σύμβoυλoι θέλoυv κρίvει oρθό και
θα είvαι πάvτoτε στη διάθεση τωv Συμβoύλωv για επιθεώρηση.
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Οι Σύμβoυλoι μπoρoύv από καιρό σε καιρό vα καθoρίζoυv κατά πόσo και σε πoιό βαθμό και σε πoιό
χρόvo ή τόπo και κάτω από πoιoύς όρoυς ή καvovισμoύς oι λoγαριασμoί και τα βιβλία της Εταιρείας,
ή μερικά απ' αυτά, θα βρίσκovται στη διάθεση τωv μελώv πoυ δεv είvαι Σύμβoυλoι για επιθεώρηση,
και καvέvα μέλoς (πoυ δεv είvαι Σύμβoυλoς) θα έχει δικαίωμα επιθεώρησης oπoιoυδήπoτε
λoγαριασμoύ ή βιβλίoυ ή εγγράφoυ της Εταιρείας εκτός όπως πρovoείται από τo Νόμo ή όπως
ήθελε επιτραπεί από τoυς Συμβoύλoυς ή από τηv Εταιρεία σε γεvική συvέλευση.
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Οι Σύμβoυλoι θα φρovτίζoυv από καιρό σε καιρό, σύμφωvα με τα Αρθρα 142, 144 και 151 τoυ
Νόμoυ, vα ετoιμάζovται και vα τίθεvται εvώπιov της Εταιρείας σε γεvική συvέλευση, oι λoγαριασμoί
κερδoζημιώv, ισoλoγισμoί, εvoπoιημέvoι λoγαριασμoί (όπoυ υπάρχoυv) και oι εκθέσεις πoυ
αvαφέρovται στα άρθρα αυτά.

123

Αvτίγραφo τoυ κάθε ισoλoγισμoύ (περιλαμβαvoμέvoυ και κάθε εγγράφoυ πoυ χρειάζεται από τo
Νόμo vα επισυvάπτεται σ' αυτόv) πoυ πρέπει vα τίθεται εvώπιov της Εταιρείας σε γεvική συvέλευση,
μαζί με τo αvτίγραφo της έκθεσης τωv ελεγκτώv, θα πρέπει σε χρόvo πoυ δεv θα είvαι μικρότερoς
από εικoσιμιά μέρες πριv από τηv ημερoμηvία πoυ oρίστηκε για τη συγκρότηση της συvέλευσης, vα
απoστέλλεται στo κάθε μέλoς, και στov κάθε κάτoχo oμoλόγωv της Εταιρείας και σε κάθε πρόσωπo
πoυ είvαι εγγεγραμμέvo δυvάμει τoυ Καvovισμoύ 38. Νoείται ότι o Καvovισμός αυτός δεv θα
εκλαμβάvεται ότι επιβάλλει τηv απoστoλή αvτιγράφoυ τωv εγγράφωv τoύτωv σε oπoιoδήπoτε
πρόσωπo πoυ η διεύθυvση τoυ είvαι άγvωστη στηv Εταιρεία ή σε περισσότερoυς από έvα από
κoιvoύ κατόχoυς μετoχώv ή oμoλόγωv της Εταιρείας.

Κεφαλαιοποίηση Κερδών
Η Εταιρεία σε γεvική συvέλευση μπoρεί, ύστερα από σύσταση τωv Συμβoύλωv, vα απoφασίζει ότι
124
είvαι επιθυμητό όπως κεφαλαιoπoιηθεί μέρoς τoυ πoσoύ πoυ εκάστoτε βρίσκεται πιστωμέvo σε
oπoιoδήπoτε από τoυς λoγαριασμoύς απoθεματικoύ της Εταιρείας, ή αvτιπρoσωπεύει τo υπέρ τo
άρτιov πoσό (premium) πoυ εισπράχθηκε σε σχέση με τηv έκδoση oπoιωvδήπoτε μετoχώv, ή πoυ
είvαι πιστωμέvo στo λoγαριασμό κερδoζημιώv ή πoυ είvαι κατ' άλλo τρόπo διαθέσιμo για διαvoμή,
και ότι τo πoσό αυτό θα πρέπει vα απoδεσμευθεί για διαvoμή αvάμεσα στα μέλη πoυ δικαιoύvταv vα
τo πάρoυv αv επρόκειτo για διαvoμή μερίσματoς και στις ίδιες αvαλoγίες, υπό τov όρo ότι τo πoσό
αυτό δεv θα πληρωθεί σε μετρητά αλλά θα χρησιμoπoιηθεί πρoς ή έvαvτι της απoπληρωμής
oπoιωvδήπoτε πoσώv πoυ εκάστoτε παραμέvoυv απλήρωτα σε σχέση πρoς μετoχές πoυ
κατέχovται από τα μέλη αυτά αvτίστoιχα, ή για τηv εξ oλoκλήρoυ απoπληρωμή μετoχώv πoυ δεv
έχoυv ακόμη εκδoθεί ή oμoλόγωv της Εταιρείας πoυ πρόκειται vα εκδoθoύv και διαvεμηθoύv
πιστωμέvα ως εξ oλoκλήρoυ απoπληρωμέvα πρoς και αvάμεσα στα μέλη στηv πιo πάvω αvαλoγία,
ή εv μέρει με τov έvα τρόπo και εv μέρει με τov άλλo, και oι Σύμβoυλoι θα έχoυv υπoχρέωση vα
εφαρμόζoυv μια τέτoια απόφαση. Εvvoείται ότι τo απoθεματικό από τηv έκδoση μετoχώv υπέρ τo
άρτιo και τo απoθεματικό για τηv εξόφληση κεφαλαίoυ μπoρεί για τoυς σκoπoύς τoυ Καvovισμoύ
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αυτoύ vα δίvεται μόvo για τηv εξόφληση μετoχώv πoυ δεv εκδόθηκαv και oι oπoίες θα εκδoθoύv σε
μέλη της Εταιρείας ως πλήρως εξoφλημέvες δωρεάv μετoχές (bonus shares).
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Οπoτεδήπoτε λαμβάvεται απόφαση όπως αvαφέρεται πιo πάvω, oι Σύμβoυλoι θα πρoβαίvoυv σε
όλoυς τoυς καταλoγισμoύς και τoπoθετήσεις τωv αδιαvεμήτωv κερδώv πoυ απoφασίστηκε vα
κεφαλαιoπoιηθoύv με βάση τηv απόφαση αυτή, και σε όλες τις παραχωρήσεις και εκδόσεις εξ
oλoκλήρoυ απoπληρωμέvωv μετoχώv ή oμoλόγωv, αv υπάρχoυv, και γεvικά θα φρovτίζoυv ώστε vα
διεvεργoύvται όλες oι πράξεις και όλα τα πράγματα πoυ χρειάζovται για vα δίvεται εφαρμoγή στηv
απόφαση αυτή και oι Σύμβoυλoι θα έχoυv πλήρη εξoυσία vα κάvoυv τέτoια πρόβλεψη με τηv έκδoση
κλασματικώv πιστoπoιητικώv ή με τηv πληρωμή σε μετρητά ή με άλλo τρόπo όπως κρίvoυv oρθό σε
σχέση πρoς τις μετoχές ή τα oμόλoγα πoυ καθίσταvται διαvεμητέα σε κλάσματα, ως επίσης και vα
εξoυσιoδoτoύv oπoιoδήπoτε πρόσωπo vα συvάπτει συμφωvία με τηv Εταιρεία για λoγαριασμό όλωv
τωv μελώv πoυ δικαιoύvται vα συvάψoυv μια τέτoια συμφωvία, πoυ vα πρovoεί για τηv
παραχώρηση σε αυτά αvτίστoιχα, πιστωμέvωv ως εξ oλoκλήρoυ απoπληρωμέvωv oπoιωvδήπoτε
πρoσθέτωv μετoχώv ή oμoλόγωv στα oπoία τυχόv θα δικαιoύvται πάvω σε τέτoια κεφαλαιoπoίηση,
ή (αvάλoγα με τo τι επιβάλλει η περίπτωση) για τηv απoπληρωμή από τηv Εταιρεία για λoγαριασμό
τoυς, χρησιμoπoιώvτας για τo σκoπό αυτό τις αvτίστoιχες αvαλoγίες τoυς πάvω στα κέρδη πoυ
απoφασίστηκε vα κεφαλαιoπoιηθoύv, τωv πoσώv ή μέρoυς τωv πoσώv πoυ παραμέvoυv απλήρωτα
πάvω στις υπάρχoυσες μετoχές τoυς, και κάθε τέτoια συμφωvία πoυ θα συvάπτεται με τέτoια
εξoυσιoδότηση θα είvαι έγκυρη και δεσμευτική για όλα τα μέλη.

Έλεγχος
Θα διoρίζovται ελεγκτές και τα καθήκovτα τoυς θα ρυθμίζovται σύμφωvα με τα Αρθρα 153 μέχρι 156
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(και τωv δύo συμπεριλαμβαvoμέvωv) τoυ Νόμoυ.
5.20 Άλλες Θέσμιες Πληροφορίες
5.20.1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Στις 17 Ιανουαρίου 2008, το Συγκρότημα επήλθε σε συμφωνία με την μητρική του εταιρεία, Marfin Popular
Bank, για την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Κ.Ε.Π.Ε.Υ., Egnatia Financial Services
(Cyprus) Limited (βλέπε Μέρος 5.2)
Σημειώνεται ότι η Εταιρεία, ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Συγκροτήματος, δεν έχει συνάψει οποιεσδήποτε
σημαντικές συμβάσεις, εκτός εκείνων που εντάσσονται στο σύνηθες πλαίσιο των δραστηριοτήτων της.
Για τα δύο αμέσως προηγούμενα έτη από τη δημοσίευση του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου:
Δεν υφίσταται οποιαδήποτε άλλη σημαντική σύμβαση (εκτός από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο
σύνηθες πλαίσιο των δραστηριοτήτων της) στις οποίες η Εταιρεία ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του
Συγκροτήματος αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος.
Δεν υφίσταται, επίσης, οποιαδήποτε άλλη σύμβαση (εκτός από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο
σύνηθες πλαίσιο των δραστηριοτήτων) που έχει συναφθεί από οποιοδήποτε μέλος του Συγκροτήματος
και περιέχει διατάξεις δυνάμει των οποίων ένα οποιοδήποτε μέλος του Συγκροτήματος έχει αναλάβει
υποχρέωση ή δέσμευση που είναι σημαντική για το Συγκρότημα κατά την ημερομηνία του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου.
5.20.2 ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Κατά τους τελευταίους τουλάχιστον δώδεκα μήνες και κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού
Δελτίου υπάρχουν εκκρεμείς αγωγές εναντίον του Συγκροτήματος σε σχέση με τις δραστηριότητές του. Με
βάση νομική συμβουλή, το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει ότι υπάρχει επαρκής υπεράσπιση έναντι
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οποιασδήποτε επιδιωκόμενης απαίτησης και δεν είναι πιθανόν το Συγκρότημα να υποστεί οποιαδήποτε
σημαντική ζημιά. Ως εκ τούτου, δεν έγινε ουδεμία σχετική πρόβλεψη στις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007.
Με βάση τα πιο πάνω και τις πρόνοιες της παραγράφου 20.8 του Παραρτήματος Ι, του Κανονισμού
809/2004, προσαρτάται στο παρόν Ενημερωτικού Δελτίου σχετική αρνητική δήλωση (βλ. Μέρος 5.23.2).
5.20.3 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
Το Συγκρότημα δεν έχει επηρεαστεί από οποιουσδήποτε έκτακτους παράγοντες στα πλαίσια της
ανάπτυξης των εργασιών του, στις δραστηριότητες και γεωγραφικούς τομείς που καλύπτει.
Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου δεν υπάρχει ή υπήρξε στο πρόσφατο παρελθόν
καμία διακοπή των δραστηριοτήτων της Εταιρείας ή οποιασδήποτε θυγατρικής της που να έχει ή να είχε
σημαντικές συνέπειες στην οικονομική τους κατάσταση.
Δεν υπάρχει οποιαδήποτε εξάρτηση του Συγκροτήματος από άδειες εκμετάλλευσης, από βιομηχανικές,
εμπορικές ή χρηματοοικονομικές συμβάσεις.
5.20.4 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ή ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εκτιμά ότι δεν έχει επέλθει οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στη
χρηματοοικονομική ή εμπορική θέση της Εταιρείας από την ημερομηνία των τελευταίων δημοσιευμένων μη
ελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (30 Ιουνίου 2008).
5.21 Έγγραφα Διαθέσιμα προς Επιθεώρηση
α. Τα έγγραφα τα οποία επισυνάφθηκαν στο αντίτυπο του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου το οποίο
παραδόθηκε και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για καταχώρηση ήταν η συγκατάθεση των ελεγκτών
(PricewaterhouseCoopers Limited) η βεβαίωση των νομικών συμβούλων (Ιωαννίδης Δημητρίου) και οι
σχετικές δηλώσεις των Διοικητικών Συμβούλων, όπως απαιτούν οι σχετικοί κανονισμοί.
β. Αντίγραφα των ακόλουθων εγγράφων θα είναι διαθέσιμα για επιθεώρηση κατά τις συνήθεις εργάσιμες
ημέρες μεταξύ των ωρών 8:30 π.μ. μέχρι 12:00 το μεσημέρι στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας,
για όλη την περίοδο ισχύος του Ενημερωτικού Δελτίου:
του Ιδρυτικού Εγγράφου και Καταστατικού της Εταιρείας,
του Σχεδίου Αναδιοργάνωσης και συναφών επεξηγηματικών εκθέσεων των Δ.Σ. της Εταιρείας και
της CLR Capital,
των εκθέσεων των Δ.Σ. της Εταιρείας και της CLR Capital αναφορικά με το Σχέδιο
Αναδιοργάνωσης,
της έκθεσης-εκτίμησης των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, ΒDO Philippides Ltd, αναφορικά με
το Σχέδιο Αναδιοργάνωσης,
των ενοποιημένων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και της CLR Capital για τα
έτη 2005 - 2007,
των ενδιάμεσων μη ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων διαχείρισης της Εταιρείας
και της CLR Capital για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008,
των συγκαταθέσεων και βεβαιώσεων που αναφέρονται στο Μέρος 5.23.
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5.22 Παραπομπές
Oι ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τα έτη 2005, 2006 και 2007, οι μη
ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου
2008, καθώς και οι αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις για τη CLR Capital, ενσωματώνονται στο παρόν
Ενημερωτικό Δελτίο με τη μέθοδο της 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. ελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και της CLR Capital για το έτος
2005,
ii. ελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και της CLR Capital για το έτος
2006,
iii. ελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και της CLR Capital για το έτος
2007,
iv. ενδιάμεσων μη ελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και της CLR Capital
για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008,
κατά τις συνήθεις εργάσιμες ημέρες, μεταξύ των ωρών 8:30 π.μ. μέχρι 12:00 το μεσημέρι, στο
εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, για όλη την περίοδο ισχύος του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
Επίσης, οι προαναφερθείσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας θα είναι διαθέσιμες και στο διαδικτυακό
χώρο του Ομίλου Marfin Popular Bank www.laiki.com (επιλέξτε Σχέσεις με Επενδυτές).
5.23 Συγκαταθέσεις, Βεβαιώσεις και Δηλώσεις
5.23.1 ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Υφίστανται οι ακόλουθες συγκαταθέσεις και βεβαιώσεις:
α. Οι Ελεγκτές της Εταιρείας, PricewatehouseCoopers Limited, οι οποίοι έχουν ελέγξει τις οικονομικές
καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος στις 31 Δεκεμβρίου 2005, 2006, 2007, και έχουν
εξετάσει τις άτυπες (pro forma) ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, έχουν παράσχει και δεν έχουν
αποσύρει τη γραπτή συγκατάθεσή τους για την έκδοση του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου,
ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 2008 της Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ, με τις
αναφορές στο όνομά τους με τον τρόπο και υπό την έννοια που παρουσιάζονται στο έγγραφο αυτό.
β. Οι Νομικοί Σύμβουλοι της Εταιρείας κ.κ. Ιωαννίδης Δημητρίου, έχουν παράσχει τη νομική βεβαίωση
ενώ έχουν παράσχει και δεν έχουν αποσύρει τη γραπτή συγκατάθεσή τους για την έκδοση του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 2008 της Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ.
Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ, με τις αναφορές στο όνομά τους με τον τρόπο και υπό την έννοια που
παρουσιάζονται στο έγγραφο αυτό.
γ.

Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο έχει τεθεί ενώπιον των Διοικητικών Συμβούλων της Εταιρείας και έχει
εγκριθεί. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της Εταιρείας έχουν λάβει κάθε εύλογο μέτρο για τη συγκέντρωση και
καταγραφή όλων των απαιτούμενων κατά το Νόμο στοιχείων και αναλαμβάνουν ευθύνη για την
ακρίβεια, ορθότητα και πληρότητα των πληροφοριών και στοιχείων που περιλαμβάνονται στο παρόν
Ενημερωτικό Δελτίο. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι δηλώνουν, έχοντας λάβει κάθε εύλογο μέτρο για το
σκοπό αυτό, ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο είναι, εξ όσων γνωρίζουν,
σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν
το περιεχόμενό του.
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Eπιστολές Συγκαταθέσεων και Βεβαιώσεις
α.

Από PricewaterhouseCoopers Limited

18 Νοεμβρίου 2008
Διοικητικό Συμβούλιο
Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ
Λευκωσία

Αξιότιμοι Κύριοι,
Είμαστε οι ελεγκτές της Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ («Εταιρεία») για τα έτη 2005 –
2007.
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος στις 31 Δεκεμβρίου 2005, 2006, 2007
είχαν ελεγχθεί από εμάς σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου στις 30 Μαρτίου 2006, 3 Απριλίου 2007
και 30 Απριλίου 2008, αντίστοιχα. Στις εκθέσεις μας κατά τις ημερομηνίες που αναφέρονται πιο πάνω
εκφράσαμε γνώμη χωρίς επιφύλαξη γι΄ αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.
Αναφέρουμε επίσης ότι έχουμε καταρτίσει έκθεση, η οποία παρουσιάζεται στη σελίδα 48 του Ενημερωτικού
Δελτίου, ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 2008, στην οποία αναφέρουμε ότι, κατά τη γνώμη μας, οι άτυπες (pro
forma) χρηματοοικονομικές πληροφορίες της Εταιρείας για την περίοδο που έληξε 30 Ιουνίου 2008, έχουν
ετοιμαστεί κατάλληλα σε βάση που συνάδει με τις κύριες λογιστικές αρχές της Εταιρείας. Η ανάγνωση
ολοκλήρου του κειμένου της έκθεσης μας είναι αναγκαία για την πλήρη κατανόηση της γνώμης μας.
Με την παρούσα επιστολή δίνουμε τη συγκατάθεσή μας για την αναφορά στο όνομά μας ή/και στην έκθεση
μας με τη μορφή και στο πλαίσιο στο οποίο περιλαμβάνεται στο Ενημερωτικό Δελτίο, ημερομηνίας
18 Νοεμβρίου 2008, της Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ.
Με εκτίμηση

PricewaterhouseCoopers Limited
Ελεγκτές
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β.

Από Νομικούς Συμβούλους

18 Νοεμβρίου 2008
Διοικητικό Συμβούλιο
Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ
Λευκωσία

Αξιότιμοι Κύριοι,
Οι υπογράφοντες, Ιωαννίδης Δημητρίου, Δικηγόροι εκ Λευκωσίας με την παρούσα βεβαιούμε τα ακόλουθα
αναφορικά με το Ενημερωτικό Δελτίο της Λαϊκής Επενδυτικής Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η
«Εταιρεία») ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 2008:
1. Η Εταιρεία έχει κατά Νόμο συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113 και
έχει εξουσία να εκδίδει τίτλους προς το κοινό.
2. Εκτός από τα αναφερόμενα στο Μέρος 2 και Μέρος 7 του Ενημερωτικού Δελτίου, οι προτεινόμενοι για
εισαγωγή τίτλοι δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε περιορισμό αναφορικά με το δικαίωμα μεταβίβασής
τους.
Εξουσιοδοτούμε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου να δημοσιοποιήσει κατά την απόλυτη κρίση της,
εάν κρίνει σκόπιμο, οποιεσδήποτε από τις πληροφορίες οι οποίες αναφέρονται στη βεβαίωση αυτή προς το
κοινό ή προς οποιονδήποτε, κρίνει σκόπιμο.
Με εκτίμηση

Ιωαννίδης Δημητρίου, Δικηγόροι
Λευκωσία
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5.23.2 ΔΗΛΩΣΕΙΣ
Υφίσταται η ακόλουθη δήλωση, συμφώνως των προνοιών της παραγράφου 20.8 του Παραρτήματος Ι, του
Κανονισμού 809/2004:
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Λαϊκής Επενδυτικής Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ («η Εταιρεία») δηλώνει
ότι κατά την περίοδο των τελευταίων τουλάχιστον δώδεκα μηνών δεν υπήρξε ή υπάρχει οποιαδήποτε
διοικητική, δικαστική ή διαιτητική διαδικασία η οποία μπορεί να είχε προσφάτως ή να έχει σημαντικές
επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική κατάσταση ή στην κερδοφορία της Εταιρείας ή / και του
Συγκροτήματος.
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6

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ CLR CAPITAL PUBLIC LIMITED

Στο παρόν μέρος παρουσιάζονται επιλεγμένες πληροφορίες για τη CLR Capital Public Limited («CLR
Capital»), σύμφωνα με τις ετήσιες ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τα έτη
που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2005, 2006 και 2007, τις ενδιάμεσες μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις
για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008, καθώς και πληροφορίες που έχουν δοθεί από τη CLR
Capital.
Oι προαναφερόμενες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της CLR Capital ενσωματώνονται στο παρόν
Ενημερωτικό Δελτίο με τη μέθοδο της παραπομπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του
Κανονισμού 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6.1

Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία

Διοικητικό Συμβούλιο:

Κώστας Τουμπουρής, Εκτελεστικός Σύμβουλος
Νεοκλής Νικολάου, Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος
Άδωνης Παπαδόπουλος, Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος
Καλλιόπη Τουμπουρή, Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος

Γραμματέας:

Λύσανδρος Λυσανδρίδης

Εγγεγραμμένο γραφείο:

CLR House, Λεωφόρος Βύρωνος 26, 1096 Λευκωσία, Κύπρος

Ελεγκτές:

PricewaterhouseCoopers Limited, Chartered Accountants

6.2

Νομικό Καθεστώς, Ιστορικό και Δραστηριότητες

Η CLR Capital συστάθηκε στην Κύπρο ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τις
πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 και μετατράπηκε σε δημόσια εταιρεία στις 5 Ιουνίου 2000.
Στις 20 Απριλίου 2001, οι τίτλοι της CLR Capital εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.
Το αντικείμενο δραστηριοτήτων της CLR Capital αντιπροσωπεύει ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών και
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, που καλύπτουν όλους τους τομείς της κεφαλαιαγοράς και των
χρηματιστηριακών επενδύσεων. Οι δραστηριότητες του Συγκροτήματος CLR Capital περιλαμβάνουν τις
ακόλουθες υπηρεσίες:
Εκτέλεση χρηματιστηριακών συναλλαγών κινητών αξιών εισηγμένων στο Χ.Α.Κ. και στο Χ.Α., ως
μέλος των δύο χρηματιστηρίων.
Διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων και περιουσιακών στοιχείων.
Ανάλυση επενδύσεων (investment research) μέσω πλήρως στελεχωμένου τμήματος αναλύσεων
εξοπλισμένο με την απαραίτητη τεχνολογία.
Οικονομική αξιολόγηση και προετοιμασία για αρχική εισαγωγή τίτλων στο Χ.Α.Κ (Initial Public
Offering) ως επίσης και υπηρεσίες αναδοχής (underwriting).
Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε πράξεις συγχωνεύσεων και εξαγορών (mergers and acquisitions)
ιδιωτικών και δημόσιων εταιρειών.
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Υπηρεσίες επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital), μέσω κεφαλαίων που διαχειρίζονται για
λογαριασμό τρίτων.
Επενδύσεις εξωτερικού.
Υπηρεσίες θεματοφύλακα (custodian services).
Αμοιβαία Κεφάλαια (Mutual Funds), όταν και εφόσον εγκριθεί η σχετική νομοθεσία.
6.3

Αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2008

Προτού διεξαχθεί η ειδική εργασία για την οποία συγκλήθηκαν οι έκτακτες γενικές συνελεύσεις, για την
έγκριση του σχεδίου αναδιοργάνωσης και συγχώνευσης, ο Προεδρεύων των συνελεύσεων για λόγους
διαδικαστικούς που αφορούν πιστωτές της Εταιρείας, έθεσε ενώπιον των παρευρισκομένων μετόχων
καθώς και των εξασφαλισμένων και μη εξασφαλισμένων πιστωτών, αντίστοιχα ψηφίσματα για αναβολή των
εργασιών των συνελεύσεων για την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2008, τα δε ψηφίσματα εγκρίθηκαν και
υιοθετήθηκαν ομόφωνα από τα μέλη και τους πιστωτές που παρευρέθηκαν και είχαν το δικαίωμα ψήφου
στις αντίστοιχες γενικές συνελεύσεις.
Παρατίθενται πιο κάτω πληροφορίες για την διεξαγωγή των εξ αναβολής συνελεύσεων.
Α. Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, 17 Οκτωβρίου 2008
Η εξ αναβολής έκτακτη γενική συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για εξέταση και έγκριση των
σχετικών ψηφισμάτων για το Σχέδιο Αναδιοργάνωση και Συγχώνευσης της Εταιρείας με την Λαϊκή
Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λιμιτεδ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου
2008.
Β. Γενικές Συνελεύσεις Εξασφαλισμένων και Μη Εξασφαλισμέων Πιστωτών, 17 Οκτωβρίου 2008
Οι εξ αναβολής συνελεύσεις των εξασφαλισμένων και μη εξασφαλισμένων πιστωτών της Εταιρείας θα
πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2008.
6.4

Αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2008

Στις 17 Οκτωβρίου 2008, διεξήχθησαν οι έκτακτες γενικές συνελεύσεις των μετόχων καθώς και των
εξασφαλισμένων και μη εξασφαλισμένων πιστωτών της CLR Capital αναφορικά με την προτεινόμενη
συγχώνευση με την Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λτδ.
Εγκρίθηκε ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα και στις τρεις συνελεύσεις:
«Ειδικό Ψήφισμα:
Όπως εγκριθεί και με το παρόν ειδικό ψήφισμα εγκρίνεται το Σχέδιο Αναδιοργάνωσης και Συγχώνευσης με
βάση το οποίο η εταιρεία θα συγχωνευθεί με την Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ
(«Λαϊκή Επενδυτική») και το σύνολο του ενεργητικού, των εργασιών, περιουσιακών στοιχείων και
δικαιωμάτων και το σύνολο του παθητικού και των υποχρεώσεων της Εταιρείας θα μεταφερθούν και
αναληφθούν από την Λαϊκή Επενδυτική και οι μέτοχοι της Εταιρείας θα καταστούν μέτοχοι της Λαϊκής
Επενδυτικής και η Εταιρεία θα διαλυθεί χωρίς εκκαθάριση. Η ημερομηνία μεταφοράς με βάση το Σχέδιο
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Αναδιοργάνωσης και Συγχώνευσης καθορίζεται η 01.01.2009 ή οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία θεωρηθεί
κατάλληλη από το Διοικητικό Συμβούλιο, με ανάλογη τροποποίηση του Σχεδίου Αναδιοργάνωσης και
Συγχώνευσης.»
Οι αποφάσεις των τριών γενικών συνελεύσεων καθώς και το Σχέδιο Αναδιοργάνωσης και Συγχώνευσης θα
κατατεθούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για έγκριση.
6.5

Εταιρική Δομή

Στις ακόλουθες παραγράφους παρουσιάζονται πληροφορίες για την εταιρική δομή του συγκροτήματος CLR
Capital και συμμετοχές σε εξηρτημένες και συνδεδεμένες εταιρείες, κατά την ημερομηνία του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου.
6.5.1

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
CLR CAPITAL PUBLIC LIMITED

26,17%
28,86%
Empire Capital Investments Public Limited

CLR Investment Fund Public Limited
18,93%

Finikas Ammochostou Plc

CLR Overseas Limited

50%

100%

CLR Securities and Financial
Services Limited

ETO-Easy Trade Limited
(αδρανής)

100%

35%

Sky Cash Back Consulting
Limited

Rubypoint Capital Managers
Limited (αδρανής)

100%

100%

CLR Asset Management Limited
(αδρανής)

CLR Stockbrokers Limited
(αδρανής)

100%

79,64%

Philagoras Holdings Limited
(αδρανής)

Perseas Investments Limited
(αδρανής)

100%

100%

SKR Partners Limited (αδρανής)

Communicationsun Limited
(αδρανής)

100%
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6.5.2

ΕΞΗΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Οι εξηρτημένες εταιρείες του Συγκροτήματος CLR Capital, όλες ιδιωτικές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης,
εγγεγραμμένες στην Κυπριακή Δημοκρατία, είναι οι εξής:
Εταιρεία

Μετοχική

Κύριες Δραστηριότητες

συμμετοχή
CLR Securities and Financial Services

100,00%

Limited

Κυπριακή Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
(Κ.Ε.Π.Ε.Υ.): Xρηματιστές, σύμβουλοι επενδύσεων και
διαχειριστές κεφαλαίων

Οι εξηρτημένες εταιρείες CLR Stockbrokers Limited (συμμετοχή 100%), CLR Asset Management Limited
(συμμετοχή 100%), SKR Partners Limited (συμμετοχή 100%), Communicationsun Limited (συμμετοχή
100%), Perseas Investments Limited (συμμετοχή 100%), Rubypoint Capital Managers Limited (συμμετοχή
100%) και ETO Easy Trade Limited (συμμετοχή 100%), Philagoras Holdings Limited (συμμετοχή 79,64%)
είναι αδρανείς.
6.5.3

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Οι συνδεδεμένες εταιρείες του Συγκροτήματος CLR Capital, όλες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης
εγγεγραμμένες στην Κυπριακή Δημοκρατία, είναι οι εξής:
Εταιρεία

Μετοχική

Καθεστώς

Κύριες

συμμετοχή

Δραστηριότητες

CLR Investment Fund Public Limited

26,17%

Δημόσια, εισηγμένη στο Χ.Α.Κ.

Επενδυτική εταιρεία

Finikas Ammochostou Plc

18,93%

Δημόσια, εισηγμένη στο Χ.Α.Κ.

Επενδυτική εταιρεία

Empire Capital Investοrs Public Limited

28,86%

Δημόσια, εισηγμένη στο Χ.Α.Κ.

Επενδυτική εταιρεία

Sky Cash Back Consulting Ltd

35,00%

Ιδιωτική

Διεκδίκηση ΦΠΑ

Η συνδεδεμένη εταιρεία CLR Overseas Limited (συμμετοχή 50%) είναι αδρανής.
6.6

Μετοχικό Κεφάλαιο

Με έγκριση Ειδικού Ψηφίσματος από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της CLR Capital,
ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2008, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετατράπηκε ως εξής:
Η ονομαστική αξία της μετοχής μετατράπηκε από £0,10 σε €0,17.
Το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετατράπηκε από £350.000.000 διαιρεμένο σε
3.500.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας £0,10 η κάθε μια, σε €595.000.000 διαιρεμένο σε
3.500.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,17 η κάθε μια.
Το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετατράπηκε από £23.006.983 διαιρεμένο σε
230.069.830 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας £0,10 η κάθε μια, σε €39.111.871 διαιρεμένο σε
230.069.830 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,17 η κάθε μια, μετά την στρογγυλοποίηση, με την
ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €197.893. Η μείωση του εκδομένου κεφαλαίου λόγω
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της μετατροπής, θα καταχωρηθεί σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό που θα ονομάζεται «Διαφορά από
μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ».
Οι μετοχές της CLR Capital τυγχάνουν διαπραγμάτευσης στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α.Κ..
6.7 Κύριοι Μέτοχοι και Συμμετοχές Διοικητικών Συμβούλων
6.7.1 ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ
Οι κύριοι μέτοχοι της CLR Capital κατά την ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου ήταν οι ακόλουθοι:
Ημερομηνία
Ενημερωτικού Δελτίου

Όνομα
Λάμπρος Παναγιωτίδης

26,82%

Κώστας Τουμπουρής

15,95%

Καλλιόπη Τουμπουρή

10,51%
1

CLR Investment Fund Public Limited

11,70%

Marfin Popular Bank Public Limited

9,92%

1

Στο ποσοστό που κατέχει η CLR Investment Fund Public Ltd συμπεριλαμβάνεται η έμμεση συμμετοχή που κατέχει στην CLR Capital

Public Ltd η Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λτδ.

H συμμετοχή των Διοικητικών Συμβούλων της CLR Capital στο εκδομένο μετοχικό κεφάλαιό της κατά την
ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είχε ως ακολούθως:
Όνομα

Ποσοστό Σημείωση

Κώστας Τουμπουρής

15,95%

Το ποσοστό συμμετοχής του Κώστα Τουμπουρή ανέρχεται σε 26,46% αν
υπολογιστεί και η συμμετοχή της συζύγου του, Καλλιόπης Τουμπουρή.

Καλλιόπη Τουμπουρή

10,51%

Το ποσοστό συμμετοχής της Καλλιόπης Τουμπουρή ανέρχεται σε 26,46% αν
υπολογιστεί και η συμμετοχή του συζύγου της, Κώστα Τουμπουρή.

Νεοκλής Νικολάου

0,02%

-

Άδωνης Παπαδόπουλος

2,76%

Το ποσοστό που κατέχει ο Άδωνης Παπαδόπουλος προκύπτει από το
ποσοστό που κατέχει στο μετοχικό κεφάλαιο του εκδότη η ελεγχόμενη από
αυτόν εταιρεία Path Property Limited το οποίο ανέρχεται στο 2,76%.

6.8 Προσωπικό
Το προσωπικό του Συγκροτήματος CLR Capital κατά τα έτη 2005, 2006 και 2007, καθώς και κατά την
ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, είχε ως ακολούθως:
Ημερομηνία
Ενημερωτικού
Δελτίου

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

Κύπρος

60

59

46

40

Ευρώπη

-

-

1

-

Σύνολο

60

59

47

40

6.9 Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης
Το Διοικητικό Συμβούλιο της CLR Capital δε θεωρεί αναγκαία την εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής
Διακυβέρνησης, λόγω του ότι οι ουσιαστικές δραστηριότητες του συγκροτήματος CLR Capital είναι
συγκεντρωμένες στη θυγατρική εταιρεία, CLR Securities & Financial Services Limited, η οποία λειτουργεί
ως Κυπριακή Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών υπηρεσιών (Κ.Ε.Π.Ε.Υ.) και εποπτεύεται από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς.
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7
7.1

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Κ.
Κύρια Στοιχεία Έκδοσης Νέων Μετοχών και Εισαγωγής των Νέων Μετοχών στο Χ.Α.Κ.

ΕΚΔΟΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡEΙΑ:

Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:

€170.000.000 διαιρεμένο σε 500.000.000 μετοχές ονομαστικής
αξίας €0,34 η κάθε μια.

ΕΚΔΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΙΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ:

€68.000.000 διαιρεμένο σε 200.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας
€0,34 η κάθε μια.

ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ:

Έκδοση μέχρι 85.714.286 Νέων Μετοχών ονομαστικής αξίας €0,34
η κάθε μια που θα προσφερθούν προς ανταλλαγή σε όλους τους
μετόχους της CLR Capital Public Limited σε αναλογία 1 μετοχή της
Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ προς 2,684
μετοχές της CLR Capital. Κατά την παραχώρηση των Νέων
Μετοχών, κλασματικά υπόλοιπα θα αγνοούνται.
Οι Νέες Μετοχές θα παραχωρηθούν προς τους μετόχους της CLR
Capital Public Limited, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο
μητρώο μετόχων της CLR Capital κατά την ημερομηνία
τερματισμού της διαπραγμάτευσης των τίτλων της CLR Capital στο
Χ.Α.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ:

Οι Νέες Μετοχές θα εκδοθούν σε συνέχεια έγκρισης του σχετικού
ψηφίσματος από την εξ αναβολής Έκτακτη Γενική Συνέλευση των
μετόχων της Εταιρείας, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2008,
σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού της και του περί
Εταιρειών Νόμου Κεφ.113.

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ:

285.714.286 μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,34 η κάθε μια.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΤΟ Χ.Α.Κ.:

Νοουμένου ότι εξασφαλιστούν οι σχετικές εγκρίσεις από τις
αρμόδιες Αρχές, οι Νέες Μετοχές θα εισαχθούν και θα τυγχάνουν
διαπραγμάτευσης με τις υφιστάμενες μετοχές της Εταιρείας στην
Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.Κ..

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ
ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ:

Όλες οι Νέες Μετοχές θα έχουν τα ίδια δικαιώματα (rank pari
passu) με τις υφιστάμενες μετοχές για όλους τους σκοπούς. Το
σύνολο των μετοχών της Εταιρείας, με την εξασφάλιση της
σχετικής έγκρισης από το Συμβούλιο του Χ.Α.Κ., θα τυγχάνει
διαπραγμάτευσης στο Χ.Α.Κ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΣΕ
ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ:

Απαγορεύεται αφενός η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με
οποιοδήποτε άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου και κάθε προωθητικού και σχετικού
εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από
τις Εξαιρούμενες Χώρες.
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7.2

Χρονοδιάγραμμα Συγχώνευσης, Έκδοσης Νέων Μετοχών και Εισαγωγής των Νέων Μετοχών
στο Χ.Α.Κ.

Ημερομηνίες

Γεγονότα

5 Οκτωβρίου 2007

Λήψη απόφασης από τα διοικητικά συμβούλια της Λαϊκής Επενδυτικής και της CLR
Capital για την έναρξη διαδικασίας συγχώνευσης.

1 Αυγούστου 2008

Έγκριση Σχεδίου Αναδιοργάνωσης από τα Διοικητικά Συμβούλια της Λαϊκής
Επενδυτικής και της CLR Capital.

5 Αυγούστου 2008

Aίτηση στο Δικαστήριο και έκδοση διαταγμάτων για σύγκληση γενικών συνελεύσεων
μετόχων και πιστωτών και διορισμό κοινού εμπειρογνώμονα.

17 Σεπτεμβρίου 2008

Έγκριση από την Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Εγγράφου ως Ισοδύναμου Ενημερωτικού
Δελτίου για την προσφορά και έκδοση των Νέων Μετοχών

17 Οκτωβρίου 2008

Σύγκληση εξ αναβολής γενικής συνέλευσης πιστωτών της Λαϊκής Επενδυτικής.

17 Οκτωβρίου 2008

Σύγκληση εξ αναβολής έκτακτης γενικής συνέλευσης μετόχων της Λαϊκής Επενδυτικής.

31 Οκτωβρίου 2008

Έγκριση από Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού.

Οι σχετικές ημερομηνίες
θα καθοριστούν με βάση
τα σχετικά
χρονοδιαγράμματα του
Χ.Α.Κ. και της Επ.
Κεφαλαιαγοράς

Προέγκριση εισαγωγής των Νέων Μετοχών στο Χ.Α.Κ. από το Συμβούλιο του Χ.Α.Κ.
Άδεια δημοσίευσης Ενημερωτικού Δελτίου για εισαγωγή των Νέων Μετοχών στο
Χ.Α.Κ. (έγκριση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς).

Τελευταία ημερομηνία διαπραγμάτευσης μετοχών CLR Capital στο Χ.Α.Κ., και
παράλληλα ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων για απόκτηση των Νέων Μετοχών.
Οι ημερομηνίες των
ενεργειών αυτών
εξαρτώνται από
εσωτερικές διαδικασίες,
καθώς επίσης και την
έγκριση από το
Επαρχιακό Δικαστήριο
Λευκωσίας.

Κατάθεση δικαστικού διατάγματος έγκρισης της συγχώνευσης στον Έφορο Εταιρειών
(Ημερομηνία Υλοποίησης).
Συνεδρία Δ.Σ. Λαϊκής Επενδυτικής για έκδοση Νέων Μετοχών στους Δικαιούχους.
Έκδοση Νέων Μετοχών.
Αποστολή επιστολών παραχώρησης Νέων Μετοχών.
Έγκριση εισαγωγής και διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χ.Α.Κ. από το
Συμβούλιο του Χ.Α.Κ.
Έναρξη διαπραγμάτευσης Νέων Μετοχών στο Χ.Α.Κ.

Σημείωση: Το πιο πάνω ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εξαρτάται και από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί με
σχετικές ανακοινώσεις στο Χ.Α.Κ. και στον τύπο ή και έκδοσης Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου αν εφαρμόζεται.

7.3

Αποφάσεις και Ψηφίσματα Έκδοσης Νέων Μετοχών

Κατά την εξ αναβολής Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2008, προτάθηκε και
εγκρίθηκε από τους μετόχους της Εταιρείας το ακόλουθο ειδικό ψήφισμα αναφορικά με τη συγχώνευση με
τη CLR Capital:
«Ειδικό Ψήφισμα 2
Όπως εκδοθούν νέες συνήθεις μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,34 η κάθε μια, και
παραχωρηθούν στους μετόχους της CLR Capital Public Limited με βάση το Σχέδιο
Αναδιοργάνωσης και Συγχώνευσης της CLR Capital Public Limited με την Εταιρεία και όπως οι
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νέες μετοχές που θα εκδοθούν και παραχωρηθούν ως προαναφέρεται µη προσφερθούν κατά
προτεραιότητα στους μετόχους της Εταιρείας.»
Σημείωση: Το Ειδικό Ψήφισμα που αναφέρεται πιο πάνω δε θα τεθεί σε ισχύ εκτός εάν οι όροι και
προϋποθέσεις του Σχεδίου Αναδιοργάνωσης και Συγχώνευσης της CLR Capital Public Limited με την
Εταιρεία πληρωθούν και τούτο βεβαιωθεί με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

7.4

Περιγραφή διαδικασίας συγχώνευσης

7.4.1

ΟΙ ΥΠΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Οι υπό συγχώνευση εταιρείες, Λαϊκή Επενδυτική και CLR Capital, είναι δημόσιες εταιρείες και γι’ αυτό
τυγχάνουν εφαρμογής τα άρθρα 201(Α) έως 201(Β) παράλληλα με τα άρθρα 198 μέχρι 201 του περί
Εταιρειών Νόμου.
Με βάση το σχέδιο αναδιοργάνωσης / συγχώνευσης που έχει συνταχθεί και εγκριθεί από τα Διοικητικά
Συμβούλια των δύο εταιρειών («Σχέδιο Αναδιοργάνωσης»), θα γίνει απορρόφηση της CLR από τη Λαϊκή
Επενδυτική με διάλυση χωρίς εκκαθάριση της πρώτης.
Για τη συγχώνευση θα εκδοθούν νέες μετοχές της Λαϊκής Επενδυτικής, οι οποίες θα παραχωρηθούν προς
τους δικαιούχους μετόχους της CLR Capital.
7.4.2

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Στο πλαίσιο της διαδικασίας για εξασφάλιση έγκρισης της συγχώνευσης, έχουν ληφθεί οι εξής ενέργειες:
Τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο εταιρειών έχουν συντάξει και εγκρίνει σχέδιο αναδιοργάνωσης /
συγχωνεύσεως («Σχέδιο Αναδιοργάνωσης»), το οποίο περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο
άρθρο 201(Γ) του περί Εταιρειών Νόμου. Το Σχέδιο Αναδιοργάνωσης, που εγκρίθηκε από τα δύο
Διοικητικά Συμβούλια την 1η Αυγούστου 2008, συνοδεύεται από έκθεση των Διοικητικών Συμβούλων
κάθε μιας εταιρείας, στην οποία επεξηγείται και δικαιολογείται το σχέδιο και η σχέση ανταλλαγής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της κάθε εταιρείας έχει ετοιμάσει επεξηγηματική έκθεση, στην οποία γίνεται
επεξήγηση και δικαιολόγηση της προτεινόμενης συγχώνευσης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της κάθε εταιρείας έχει ετοιμάσει επεξηγηματική έκθεση, η οποία διευκρινίζει
τις συνέπειες της αναδιοργάνωσης και εκθέτει τα συμφέροντα των Συμβούλων και το αποτέλεσμα της
αναδιοργάνωσης στα συμφέροντα αυτά.
Έχει ετοιμαστεί έκθεση-εκτίμηση επί του Σχεδίου Αναδιοργάνωσης, στην οποία εξετάστηκε η σχέση
ανταλλαγής, από τους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, BDO Philippides Limited, διορισμένους από
κοινού και για τις δύο εταιρείες με σχετικό διάταγμα Δικαστηρίου.
Έχει υποβληθεί κοινοποίηση της συγχώνευσης προς την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, η
οποία στις 31 Οκτωβρίου 2008 έχει κηρύξει την εν λόγω συγκέντρωση συμβατή προς την
ανταγωνιστική αγορά.
Έχουν συγκληθεί οι εξ αναβολής γενικές συνελεύσεις των πιστωτών της κάθε εταιρείας στις 17
Οκτωβρίου 2008, και έχουν εγκρίνει το Σχέδιο Αναδιοργάνωσης.
Έχουν συγκληθεί οι εξ αναβολής έκτακτες γενικές συνελεύσεις των μετόχων της κάθε εταιρείας στις 17
Οκτωβρίου 2008, και έχουν εγκρίνει τα σχετικά ειδικά ψηφίσματα.
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Σε συνέχεια των πιο πάνω και με την ολοκλήρωση των σχετικών εσωτερικών διαδικασιών, θα υποβληθεί
αίτηση στο Δικαστήριο για έγκριση της αναδιοργάνωσης που εγκρίθηκε από τις γενικές συνελεύσεις
μετόχων και πιστωτών της Λαϊκής Επενδυτικής και της CLR Capital, και στη συνέχεια κατάθεση του
δικαστικού διατάγματος έγκρισης της συγχώνευσης στον Έφορο Εταιρειών.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΧΑΚ

7.4.3

Η έκδοση των Νέων Μετοχών θα ακολουθήσει την ημερομηνία κατάθεσης στον Έφορο Εταιρειών του
σχετικού διατάγματος του Δικαστηρίου, με το οποίο θα εγκρίνεται το Σχέδιο Αναδιοργάνωσης. Ταυτόχρονα,
θα αποσταλούν οι επιστολές παραχώρησης των Νέων Μετοχών προς τους δικαιούχους μετόχους της CLR
Capital.
7.4.4

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Το εταιρικό σχήμα του Νέου Συγκροτήματος θα αποτελείται από μία εισηγμένη εταιρεία συμμετοχών, η
οποία θα μετονομαστεί από Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ σε Marfin CLR Public Co
Ltd («Marfin CLR»).
Θυγατρικές της Marfin CLR θα είναι όλες οι νυν θυγατρικές των συγχωνευόμενων εταιρειών. Σημειώνεται
ότι οι θυγατρικές εταιρείες, CLR Securities and Financial Services Limited («CLR Securities»), Λαϊκή
Διαχείριση Κεφαλαίων Ε.Π.Ε.Υ. Λίμιτεδ, Λαϊκή Χρηματιστηριακή Ε.Π.Ε.Υ. Λίμιτεδ και Egnatia Financial
Services (Cyprus) Limited, θα συγχωνευθούν σε μια εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, η οποία θα
μετονομαστεί σε Marfin CLR (Financial Services) Limited.
7.5

Αναλογία ανταλλαγής μετοχών CLR Capital με μετοχές Εταιρείας

Η συμφωνηθείσα αναλογία συμμετοχής των μετόχων της κάθε εταιρείας στο νέο μετοχικό σχήμα,
αντιστοιχεί σε συμμετοχή 70% για τους μετόχους της Λαϊκής Επενδυτικής και 30% για τους μετόχους της
CLR Capital. Η ανταλλαγή θα γίνει στη βάση αναλογίας μίας μετοχής της Λαϊκής Επενδυτικής προς 2,684
μετοχές της CLR Capital (ή, αντιστρόφως, θα εκδοθούν 0,3726 Νέες Μετοχές της Λαϊκής Επενδυτικής για
κάθε μία μετοχή της CLR Capital).
Σύμφωνα με τις Εκθέσεις των Διοικητικών Συμβουλίων της Λαϊκής Επενδυτικής και της CLR Capital, ο
υπολογισμός της ως άνω συμφωνηθείσας αναλογίας ανταλλαγής έχει βασιστεί κυρίως στα εξής στοιχεία:
Στην αναλογία της καθαρής αξίας ενεργητικού («Κ.Α.Ε.») της κάθε εταιρείας σύμφωνα με τις ετήσιες
ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των δύο εταιρειών για το έτος που έληξε στις 31
Δεκεμβρίου 2007, η οποία ανέρχεται σε Λ.Ε. 69% - CLR 31%,
Στη μέση αναλογία της χρηματιστηριακής αξίας των δύο εταιρειών κατά την περίοδο 5 Οκτωβρίου 2007
– 30 Ιουνίου 2008, η οποία ανέρχεται σε Λ.Ε. 65% - CLR 35%, και
Στην προσδοκία πρόσθετης αξίας μέσω συνεργιών που αναμένεται να προσδώσει στο Νέο
Συγκρότημα ο Όμιλος Marfin Popular Bank.
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Σημειώνεται ότι, για σκοπούς υπολογισμού της αναλογίας ανταλλαγής από τα Διοικητικά Συμβούλια των
δύο εταιρειών, η Κ.Α.Ε. της CLR Capital στις 31 Δεκεμβρίου 2007, αναπροσαρμόστηκε ώστε να λάβει
υπόψη:
1. Ποσό ύψους £1.500.000 (€2.562.903) σε σχέση με επενδυτικά δάνεια για τα οποία υπάρχει αμφιβολία
ως προς την δυνατότητα ανάκτησής τους
2. Ποσό ύψους £5,4εκ. (€9,2εκ.) που αφορά ενδεχόμενες υποχρεώσεις ύψους £5,4εκ. (€9,2εκ.) σε σχέση
με εγγυήσεις της CLR Capital προς τρίτους, οι οποίες κλήθηκαν προς πληρωμή τον Απρίλιο του 2008.
Σημειώνεται επίσης, πως οι προαναφερθείσες αναπροσαρμογές ελήφθησαν υπόψη εν μέρει στα ενδιάμεσα
εξαμηνιαία αποτελέσματα της CLR Capital στις 30 Ιουνίου 2008.
Για σκοπούς επιβεβαίωσης της αναλογίας 70:30, και χρήσης των πλέον επικαιροποιημένων οικονομικών
δεδομένων, έχουν επίσης ληφθεί υπόψη:
H K.A.E. της κάθε εταιρείας σύμφωνα με τις ενδιάμεσες μη ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις των δύο εταιρειών για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008, η οποία ανέρχεται σε
Λ.Ε. 75% - CLR 25%, και
Η μέση αναλογία της χρηματιστηριακής αξίας των δύο εταιρειών κατά τον Ιούλιο 2008, η οποία ανήλθε
σε Λ.Ε. 63% - CLR 37%
Σημειώνεται ότι, κατόπιν εξέτασης των ενδιάμεσων μη ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων των δύο
εταιρειών, δεν κρίθηκε αναγκαία η διαφοροποίηση της προαναφερθείσας αναλογίας ανταλλαγής μετοχών.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω δεδομένα, όπως έχει προαναφερθεί, τα Διοικητικά Συμβούλια της
Λαϊκής Επενδυτικής και της CLR Capital έχουν καταλήξει στην προαναφερθείσα ανταλλαγή. Η σχετική
έκθεση-εκτίμηση των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, BDO Philippides Limited, ημερομηνίας 8 Αυγούστου
2008, επιβεβαιώνει ότι η αναλογία Λ.Ε. 70% - CLR 30% θεωρείται δίκαιη και λογική.
7.6

Παραχώρηση Νέων Μετοχών

Οι Νέες Μετοχές θα παραχωρηθούν προς τους μετόχους της εταιρείας CLR Capital οι οποίοι θα είναι
εγγεγραμμένοι στο μητρώο μετόχων της CLR Capital κατά την ημερομηνία τερματισμού της
διαπραγμάτευσης των τίτλων της CLR Capital στο Χ.Α.Κ..
Διευκρινίζεται πως, λόγω της διαδικασίας συγχώνευσης, οι μετοχές της CLR Capital θα διαγραφούν από το
Χ.Α.Κ.
7.7

Διαδικασία έκδοσης Νέων Μετοχών

Η Εταιρεία θα προβεί σε όλες τις ενέργειες που προνοούνται για την παραχώρηση των Νέων Μετοχών
προς τους Δικαιούχους, και για την πίστωση των Νέων Μετοχών στον Λογαριασμό / Μερίδα του κάθε
Δικαιούχου στο Κεντρικό Μητρώο / Αποθετήριο του Χ.Α.Κ.
Τα πρόσωπα που θα κατέχουν μετοχές της CLR Capital (α) δε θα χρειαστεί να προβούν σε οποιαδήποτε
ενέργεια για ανταλλαγή των μετοχών που θα κατέχουν με τις Νέες Μετοχές της Εταιρείας, και (β) δε θα
επιβαρυνθούν με οποιαδήποτε έξοδα.
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Παράδειγμα
Πρόσωπο που κατά την ημερομηνία τερματισμού διαπραγμάτευσης των μετοχών της CLR Capital θα
κατέχει 1.000 μετοχές της CLR Capital, θα δικαιούται 372 Νέες Μετοχές της Εταιρείας, αριθμό που
υπολογίζεται με τον πολλαπλασιασμό της συμμετοχής των 1.000 μετοχών της CLR Capital με την
αναλογία ανταλλαγής (0,3726 μετοχές της Εταιρείας για κάθε μετοχή της CLR Capital). Ο ακριβής
αριθμός είναι 372,60 Νέες Μετοχές και στρογγυλοποιείται σε 372 Νέες Μετοχές, καθ’ ότι κλασματικά
υπόλοιπα θα αγνοούνται.
7.8

Ανακοίνωση Έκδοσης και Παραχώρησης Νέων Μετοχών

Η Εταιρεία θα δημοσιεύσει την έκδοση και παραχώρηση των Νέων Μετοχών με γραπτή ανακοίνωση στο
Χ.Α.Κ. και με δημοσίευση της ανακοίνωσης σε δύο καθημερινές εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας.
7.9

Επιστολές Παραχώρησης Νέων Μετοχών

Οι επιστολές παραχώρησης των Νέων Μετοχών, μαζί με επεξηγηματικό σημείωμα, θα ταχυδρομηθούν
στους Δικαιούχους.
Επιστολές παραχώρησης Νέων Μετοχών θα σταλούν στην Κύπρο και στις λοιπές χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Δεν θα ταχυδρομηθούν Επιστολές Παραχώρησης Νέων Μετοχών σε Εξαιρούμενες Χώρες.
7.10 Διαπραγμάτευση Νέων Μετοχών στο Χ.Α.Κ.
Οι Νέες Μετοχές, κατόπιν εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές, θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης και θα
μεταβιβάζονται μέσω του Χ.Α.Κ. (Παράλληλη Αγορά) και εφόσον βεβαιωθεί το Χ.Α.Κ. ότι το Μητρώο
Μετόχων, μετά την έκδοση των Νέων Μετοχών, έχει κατατεθεί σε ηλεκτρονική μορφή και πληροί όλες τις
προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το Χ.Α.Κ. σύμφωνα με τον Κανονισμό 4 των Περί Αξιών και
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (καταχώρηση, διαπραγμάτευση και εκκαθάριση άυλων κινητών αξιών)
Κανονισμών του 2001 για την εισαγωγή των Νέων Μετοχών της Εταιρείας στο Κεντρικό Μητρώο.
Δε θα διενεργηθούν πράξεις σταθεροποίησης σε σχέση με τις Νέες Μετοχές, ενώ δε θα υπάρχει ειδικός
διαπραγματευτής για σκοπούς ρευστότητας.
7.11 Δικαιώματα / Μερίσματα
Οι συνήθεις πλήρως εξοφλημένες μετοχές που θα προκύψουν από την ανταλλαγή μετοχών της CLR
Capital με Νέες Μετοχές της Εταιρείας θα κατατάσσονται στην ίδια κατηγορία με τις υφιστάμενες συνήθεις
μετοχές (rank pari passu) ονομαστικής αξίας €0,34 η κάθε μία, και θα δικαιούνται να συμμετάσχουν σε
οποιαδήποτε καταβολή μερίσματος. Οι Νέες Μετοχές δε θα δικαιούνται να συμμετάσχουν σε μερίσματα
που πληρώθηκαν πριν από την εν λόγω ημερομηνία αρχείου.
Επίσης, οι Νέες Μετοχές θα τυγχάνουν του ίδιου χειρισμού αναφορικά με θέματα συμμετοχής στα κέρδη
της Εταιρείας και σε τυχόν πλεόνασμα από εκκαθάριση αυτής ως οι υφιστάμενες συνήθεις μετοχές της
Εταιρείας.
Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε ρήτρες εξαγοράς ή ρήτρες μετατροπής για τις μετοχές αυτές.
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7.12 Πληροφορίες Σχετικά με τις Νέες Μετοχές
Στον πίνακα που ακολουθεί, παρατίθενται βασικές πληροφορίες σχετικά με τις Νέες Μετοχές.
Νέες Μετοχές
Κατηγορία Αξιών

Συνήθεις μετοχές με τα ίδια δικαιώματα με όλες τις υφιστάμενες μετοχές της
Εταιρείας.

Νομοθεσία με βάση την οποία
εκδόθηκαν / θα εκδοθούν

Σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, τον περί Δημόσιας Προσφοράς και
Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 και τον Κανονισμό 809/2004 της
Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είδος κινητών αξιών

Ονομαστικές και άυλες

Τήρηση μητρώου

Κεντρικό Μητρώο Χ.Α.Κ.

Νόμισμα Έκδοσης

Ευρώ (€)

Νόμισμα Διαπραγμάτευσης

Ευρώ (€)

ISIN Code

CY0005751314

Διαπραγμάτευση

Χ.Α.Κ. (Παράλληλη Αγορά)

Δικαίωμα Μερίσματος*

Το ύψος και ημερομηνία καταβολής του μερίσματος προτείνεται από το
Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από γενική συνέλευση των μετόχων. Δεν
υπάρχει περιορισμός στο χρόνο ή συχνότητα καταβολής μερίσματος. Δεν
υπάρχει ελάχιστο μέρισμα. Η καταβολή μερίσματος υπόκειται στην ύπαρξη
επαρκών αποθεματικών, διαθέσιμων για διανομή.
Το μέρισμα δεν παραγράφεται και δεν υπάρχουν περιορισμοί στην κατανομή
μερίσματος σε σχέση με την προέλευση των επενδυτών.

Δικαίωμα ψήφου*

Ναι (μία ψήφος ανά μετοχή)

Δικαίωμα προτίμησης
εγγραφή αξίων της
κατηγορίας

στην
ίδιας

Δικαίωμα συμμετοχής
κέρδη του εκδότη

στα

Ναι

Βλέπε δικαίωμα μερίσματος

Δικαίωμα σε τυχόν πλεόνασμα
σε περίπτωση εκκαθάρισης

Ναι

Αποφάσεις με βάση τις οποίες
θα εκδοθούν

Ειδικό ψήφισμα Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μετόχων, ημερομηνίας 17
Οκτωβρίου 2008.

Περιορισμοί
Μεταβίβαση

Όχι

στην

Ελεύθερη

*Σημειώνεται ότι, με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, οι υφιστάμενες μετοχές της Εταιρείας που κατέχονται από τη CLR Capital και
θα περιέλθουν στην κατοχή της Εταιρείας θα αποτελούν ίδιες μετοχές στην κατοχή της Εταιρείας (treasury stock) και δε θα φέρουν
δικαίωμα ψήφου ή είσπραξης μερίσματος.
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Δεν υπάρχουν δεσμευτικές προσφορές εξαγοράς για το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Κατά την
τελευταία και την τρέχουσα χρήση δεν υπήρξαν δημόσιες προτάσεις για την εξαγορά του μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας.
Σημειώνεται ότι σε περιπτώσεις υποβολής δημόσιας πρότασης εξαγοράς ή συγχώνευσης ισχύουν οι
διατάξεις του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007, με βάση τον οποίο η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς είναι αρμόδια για την εποπτεία δημόσιας πρότασης, σε περίπτωση που η υπό εξαγορά
εταιρεία έχει το εγγεγραμμένο γραφείο της και οι τίτλοι της είναι εισηγμένοι προς διαπραγμάτευση σε
οργανωμένη αγορά στη Δημοκρατία.
7.13 Ποσό Έκδοσης
Με βάση την αναλογία ανταλλαγής των 0,3726 Νέων Μετοχών της Λαϊκής Επενδυτικής ονομαστικής αξίας
€0,34 η κάθε μία για κάθε μία μετοχή ονομαστικής αξίας €0,17 της CLR Capital, θα εκδοθούν μέχρι
85.714.286 Νέες Μετοχές της Εταιρείας. Ο ακριβής αριθμός Νέων Μετοχών θα καθοριστεί από τις
στρογγυλοποιήσεις των κλασματικών υπολοίπων που θα προκύψουν (κλασματικά υπόλοιπα θα
αγνοούνται).
7.14 Ενημερωτικό Δελτίο
Το Ενημερωτικό Δελτίο έχει ετοιμαστεί με βάση τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου
Νόμου του 2005 και τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αντίγραφα του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου θα είναι διαθέσιμα στα γραφεία της Εταιρείας, καθώς και
σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χ.Α.Κ., και στην ιστοσελίδα
του Ομίλου Marfin Popular Bank, www.laiki.com.
7.15 Εξαιρούμενες Χώρες
Το Ενημερωτικό Δελτίο 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 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 Ενημερωτικού Δελτίου και κάθε προωθητικού και σχετικού με την παρούσα
έκδοση ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο.
Διευκρινίζεται πως οι Νέες Μετοχές θα παραχωρηθούν προς όλους τους κατόχους μετοχών της CLR
Capital, συμπεριλαμβανομένων των κατοίκων Εξαιρουμένων Χωρών.
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8

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ

8.1

Συμμετοχή στο Μη Μονίμων Κατοίκων Κύπρου στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας

Σύμφωνα με τον περί της Διακίνησης Κεφαλαίων Νόμο (115(Ι)/2003) της Κυπριακής Δημοκρατίας ο οποίος
τέθηκε σε ισχύ κατά την ημερομηνία προσχώρησης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου
2004, δεν υπάρχουν περιορισμοί στη διακίνηση κεφαλαίων και τις πληρωμές από και προς την Κύπρο, με
ορισμένες μόνο εξαιρέσεις οι οποίες προβλέπονται στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με βάση τον περί της Διακίνησης Κεφαλαίων Νόμο και σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, η
διενέργεια άμεσων επενδύσεων στην Κύπρο σε εταιρείες εισηγμένες στο Χ.Α.Κ. από κατοίκους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών είναι ελεύθερη.
8.2

Φορολογικό Καθεστώς και Φορολογία Μερισμάτων

Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου ισχύουν οι πιο κάτω διατάξεις σύμφωνα με τους
περί φορολογίας και εκτάκτου εισφοράς για την άμυνα νόμους. Νοείται ότι σε περίπτωση διαφοροποίησης
της νομοθεσίας αυτής θα ισχύουν οι εκάστοτε νέες διατάξεις.
8.2.1

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σύμφωνα με τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο N118(I)/2002 (όπως τροποποιήθηκε) που ισχύει
από 01/01/2003, τα φορολογικά κέρδη της Εταιρείας υπόκεινται σε εταιρικό φόρο με συντελεστή 10%. Σε
περίπτωση που τα κέρδη της Εταιρείας προέρχονται από οποιαδήποτε μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό,
αυτά απαλλάσσονται της φορολογίας νοουμένου ότι τα κέρδη αυτά πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις
που καθορίζει ο νόμος.
Εάν το εισόδημα εταιρείας από τόκους δεν προκύπτει από τη συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησής της ή δε
συνδέεται στενά με τη συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησής της, τότε υπόκειται σε έκτακτη αμυντική εισφορά
με συντελεστή 10%. Σε αυτή την περίπτωση τέτοιο εισόδημα εταιρείας από τόκους απαλλάσσεται κατά
50% από τον εταιρικό φόρο εισοδήματος.
Το κέρδος σε άλλες χώρες όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία υπόκειται σε φορολογία με συντελεστές που
ισχύουν στις χώρες αυτές ή/και σύμφωνα με Συμφωνίες για Αποφυγή Διπλής Φορολογίας που η Κύπρος
έχει συνάψει με κάποιες από αυτές τις χώρες.
Επίσης, εκεί όπου η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω θυγατρικών/συνδεδεμένων εταιρειών σε άλλες
χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ισχύουν επίσης οι σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες.
8.2.2

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΗ

Σημειώνεται ότι η φορολογική αντιμετώπιση των εισοδημάτων του κάθε επενδυτή συναρτάται από πλήθος
παραμέτρων και στοιχείων, και εναπόκειται στους επενδυτές να ζητήσουν εξειδικευμένη φορολογική
συμβουλή.
Λογιζόμενη Διανομή
Σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα Νόμου Ν117(Ι)/2002 (όπως
τροποποιήθηκε) που ισχύει από 01/01/2003, εταιρεία η οποία είναι φορολογικός κάτοικος στην Κύπρο,
λογίζεται ότι διανέμει 70% των λογιστικών κερδών της (όπως αναπροσαρμόζονται με βάση τη σχετική
νομοθεσία) μετά τον εταιρικό φόρο, υπό μορφή μερισμάτων, κατά το τέλος της περιόδου των δύο ετών από
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το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα λογιστικά κέρδη αναφέρονται και αποδίδει έκτακτη εισφορά
για την άμυνα σε συντελεστή 15% επί του λογιζόμενου μερίσματος που αναλογεί σε μετόχους (φυσικά
πρόσωπα ή εταιρείες), που είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου.
Το ποσό των λογιζόμενων μερισμάτων μειώνεται με οποιοδήποτε πραγματικό μέρισμα διανέμεται στη
διάρκεια του έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται (προμέρισμα) και των δύο ετών από το τέλος του
φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται.
Σε περίπτωση που πληρώνεται πραγματικό μέρισμα μετά την παρέλευση των δύο ετών, οποιοδήποτε
ποσό λογιζόμενης διανομής μερίσματος μειώνει το πραγματικό μέρισμα επί του οποίου παρακρατείται
έκτακτη εισφορά.
Φορολογία Μερισμάτων - Κύπριοι επενδυτές
Μερίσματα που προέρχονται από εταιρεία που είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου εξαιρούνται από τη
φορολογία αν καταβάλλονται σε άλλη εταιρεία, ενώ υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά για την άμυνα με
συντελεστή 15% αν καταβάλλονται σε φυσικό πρόσωπο φορολογικό κάτοικο της Κύπρου. Η εταιρεία που
πληρώνει μέρισμα οφείλει να παρακρατήσει την έκτακτη αμυντική εισφορά κατά την πληρωμή του
μερίσματος σε μέτοχο φυσικό πρόσωπο, φορολογικό κάτοικο Κύπρου, και να την καταβάλει στις
φορολογικές αρχές μέχρι το τέλος του μήνα κατά τον οποίο έγινε η παρακράτηση.
Φορολογία μερισμάτων - Ξένοι επενδυτές
Μερίσματα που προέρχονται από εταιρεία που είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου και καταβάλλονται σε
μη φορολογικό κάτοικο Κύπρου (εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο) απαλλάσσονται της φορολογίας στην
Κύπρο. Εάν τα κέρδη από τα οποία λαμβάνεται το μέρισμα έχουν σε οποιοδήποτε στάδιο υποστεί
λογιζόμενη διανομή, η έκτακτη εισφορά που καταβλήθηκε λόγω της λογιζόμενης διανομής που αναλογεί
στο μέρισμα που λαμβάνεται από το μη φορολογικό κάτοικο Κύπρου (εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο),
επιστρέφεται, μετά από σχετικήαίτηση του μετόχου στις Κυπριακές φορολογικές αρχές.
Κέρδη από πώληση μετοχών εταιρειών
Με βάση τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο N118(I)/2002 (όπως τροποποιήθηκε), τα κέρδη από
την πώληση τίτλων (περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε μετοχών που κατοχυρώνουν δικαίωμα στο
μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας) εξαιρούνται της φορολογίας εισοδήματος. Περαιτέρω, με βάση τον περί
Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμο Ν52/80, όπως τροποποιήθηκε, υπόκειται σε φορολογία μόνο
το κέρδος από πώληση μετοχών εταιρειών που κατέχουν ακίνητη ιδιοκτησία που βρίσκεται στην Κύπρο.
Όμως το κέρδος από την πώληση μετοχών εισηγμένων σε οποιοδήποτε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο
εξαιρείται τέτοιας φορολογίας ακόμη και στην περίπτωση όπου η εταιρεία της οποίας πωλούνται οι μετοχές
κατέχει τέτοια ακίνητη ιδιοκτησία.
8.2.3

ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οι Κυπριακές Εταιρείες Διεθνών Επιχειρήσεων φορολογούνται όπως όλες οι άλλες κυπριακές εταιρείες.
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8.2.4

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Τηρουμένων των διατάξεων του περί Επιβολής Ειδικού Τέλους επί των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών
Νόμου του 1999 (η ισχύς της νομοθεσίας είναι από την 01/01/2000 μέχρι την 31/12/2009), επί των
συναλλαγών που καθορίζονται στον Πίνακα και καταρτίζονται με βάση τους Κανόνες Διαπραγμάτευσης
Αξιών (Ηλεκτρονικού Συστήματος) του 1999 ή άλλως πως στο Χρηματιστήριο, ή ανακοινώνονται προς το
Χρηματιστήριο, επιβάλλεται ειδικό τέλος συναλλαγής με βάση τους σχετικούς φορολογικούς συντελεστές.
Το ποσό που αντιστοιχεί στο ειδικό τέλος συναλλαγής βαρύνει τον πωλητή ή το πρόσωπο που ανακοινώνει
τη συναλλαγή, αναλόγως της περίπτωσης.
Ο φορολογικός συντελεστής του ειδικού τέλους συναλλαγής καθορίζεται σε 0,15% στην περίπτωση που ο
πωλητής του τίτλου ή το πρόσωπο που ανακοινώνει τη συναλλαγή είναι είτε νομικό είτε φυσικό πρόσωπο.
Το τέλος υπολογίζεται ως ακολούθως:
1) Στην περίπτωση συναλλαγής που καταρτίζεται στο Χρηματιστήριο, πάνω στο ποσό της αξίας της
χρηματιστηριακής συναλλαγής,
2) Στην περίπτωση οποιασδήποτε άλλης συναλλαγής που καθορίζεται στον Πίνακα και ανακοινώνεται στο
Χρηματιστήριο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 23 των Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών
Κύπρου Νόμων 1993 μέχρι 1999, πάνω στη συνολική αξία των τίτλων κατά την ημέρα ανακοίνωσης
της συναλλαγής στο Χρηματιστήριο με βάση την τιμή κλεισίματος των τίτλων την ημέρα της
ανακοίνωσης, ή αν δεν υπάρχει τέτοια τιμή με βάση την τελευταία υπάρχουσα τιμή ή με βάση τη
δηλωθείσα τιμή, οποιαδήποτε από τις πιο πάνω τιμές είναι η υψηλότερη.
8.3

Υφιστάμενοι Μέτοχοι

Η έκδοση και παραχώρηση αφορά νέους τίτλους και δεν αφορά οποιαδήποτε διάθεση υφιστάμενων τίτλων.
Κατ’ επέκταση δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε συμφωνίες σε σχέση με διακράτηση μετοχών από
υφιστάμενους μετόχους.
Επίσης, δεν υπάρχουν δεσμεύσεις υφιστάμενων μετόχων σε σχέση με την έκδοση των Νέων Μετοχών.
8.4

Συμφέροντα Προσώπων που Συμμετέχουν στην Έκδοση

Οι μέχρι 85.714.286 Νέες Μετοχές δε θα προσφερθούν στους υφιστάμενους μετόχους της Λαϊκής
Επενδυτικής κατ’ αναλογία των μετοχών που κατέχουν, αφού θα εκδοθούν προς τους στους μετόχους της
εταιρείας CLR Capital μέσα στα πλαίσια συγχώνευσης των δύο εταιρειών μέσω απορροφήσεως της CLR
Capital από τη Λαϊκή Επενδυτική.
8.5

Επίπτωση σε Θέματα Διασποράς (Dilution)

Δεδομένου ότι θα εκδοθούν προς τους μετόχους της CLR Capital μέχρι 85.714.286 Νέες Μετοχές της
Εταιρείας χωρίς να προσφερθούν στους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας κατ’ αναλογία (pro rata) των
μετοχών που κατέχουν, και πως το ήδη εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από
200.000.000

μετοχές, η συμμετοχή του κάθε μετόχου της Εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο του Νέου

Συγκροτήματος θα μειωθεί κατά ποσοστό 30%. Διευκρινίζεται πως στο ήδη εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο
της Εταιρείας των 200.000.000 μετοχών συμπεριλαμβάνονται 3.500.000 μετοχές της Εταιρείας που σήμερα
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κατέχονται από τη CLR Capital, οι οποίες, μετά την συγχώνευση, θα κρατούνται από την Εταιρεία ως ίδιες
μετοχές (treasury stock) στο πλαίσιο που επιτρέπει ο περί Εταιρειών Νόμος.
8.6

Έξοδα Έκδοσης και Εισαγωγής Νέων Μετοχών

Τα συνολικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών αμοιβών, των δικαιωμάτων προς το
Χ.Α.Κ. και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου, των τελών καταβλητέων προς τον Έφορο Εταιρειών,
των εκτυπωτικών, εξόδων δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων κ.λπ., υπολογίζονται σε €23.000, περίπου.
8.7

Συμπληρωματικές Πληροφορίες

Η Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ ενεργεί ως Διευθυντής Έκδοσης των Νέων
Μετοχών.
Στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο δεν παρέχονται δηλώσεις άλλων εμπειρογνωμόνων ή τρίτων μερών και δεν
υπάρχουν άλλα στοιχεία που έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές του Συγκροτήματος, εκτός όπως
αναφέρεται στο Μέρος 5.21 του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
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Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο της Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ,
ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 2008, υπογράφεται από τους ακόλουθους Διοικητικούς Συμβούλους
της Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ, οι οποίοι δηλώνουν ότι αφού έλαβαν κάθε
εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο είναι,
εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα
μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του:

Ανδρέας Αντωνιάδης, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Μιχάλης Χατζηκυριάκος, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Μάριος Λανίτης, Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Χρίστος Στυλιανίδης, Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Παναγιώτης Κουννής, Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Ηρακλής Κουνάδης, Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης
Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (Χ.Α.Κ.) υιοθέτησε το Σεπτέμβριο του 2002 Κώδικα Εταιρικής
Διακυβέρνησης («ο Κώδικας») για τις εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο. Σύμφωνα με τον
Κώδικα, οι εισηγμένες εταιρείες έχουν υποχρέωση να συμπεριλάβουν στην Ετήσια Έκθεση τους Έκθεση
του Διοικητικού περί Εταιρικής Διακυβέρνησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Λαϊκής Επενδυτικής Ε.Π.Ε.Υ.
Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ έλαβε τις αναγκαίες αποφάσεις για την πλήρη υιοθέτηση του.
Τον Ιανουάριο του 2007, το ΧΑΚ εξέδωσε αναθεωρημένο Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, ο οποίος
αντικαθιστά τον Κώδικα που είχε εκδοθεί το Σεπτέμβριο του 2002, καθώς επίσης και την προσθήκη στον
Κώδικα που είχε εκδοθεί το Νοέμβριο του 2003.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Λαϊκής Επενδυτικής Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ δηλώνει ότι έχει
υιοθετήσει, εφαρμόσει και τηρεί πλήρως τις Αρχές του Αναθεωρημένου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης,
εκτός από τη Διάταξη Α2 για την Ισορροπία του Διοικητικού Συμβουλίου.
Διοικητικό Συμβούλιο
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον έξι φορές το χρόνο.
Κατά το 2007, το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε επτά φορές.
Το Συμβούλιο έχει επίσημη Ημερήσια Διάταξη με θέματα, πάνω στα οποία μόνο αυτό παίρνει αποφάσεις.
Η Ημερήσια Διάταξη περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:
(α)

τους στόχους και τη στρατηγική του Συγκροτήματος

(β)

τον προϋπολογισμό του Συγκροτήματος

(γ)

σημαντικές κεφαλαιακές δαπάνες

(δ)

ασυνήθεις συναλλαγές

(ε)

συγχωνεύσεις/εξαγορές και διαθέσεις σημαντικού μέρους του ενεργητικού του Συγκροτήματος

(στ)

την υιοθέτηση και τυχόν αλλαγές στην εφαρμογή λογιστικών προτύπων

(ζ)

ουσιαστικές συναλλαγές της Εταιρείας ή/και των θυγατρικών της Εταιρειών

(η)

τα αποτελέσματα της ιθύνουσας Εταιρείας και των θυγατρικών της Εταιρειών

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από έξι μη εκτελεστικούς συμβούλους, από τους οποίους δύο είναι
ανεξάρτητοι. Συνολικά, το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τα ακόλουθα άτομα:
Ανδρέας Αντωνιάδης

-

Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος

Ηρακλής Κουνάδης

-

Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος

Μάριος Λανίτης

-

Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος

Μιχάλης Χατζηκυριάκος

-

Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος

Παναγιώτης Κουννής

-

Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος

Χρίστος Στυλιανίδης

-

Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος
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Δύο Μη Εκτελεστικοί Σύμβουλοι, οι κ. Ανδρέας Αντωνιάδης και κ. Μιχάλης Χατζηκυριάκος, τηρούν τα
κριτήρια ανεξαρτησίας που έχουν καθοριστεί στον Κώδικα του ΧΑΚ.
Από τους υπόλοιπους τέσσερις Μη Εκτελεστικούς Συμβούλους, ο κ. Χρίστος Στυλιανίδης και ο κ.
Παναγιώτης Κουννής είναι Εκτελεστικοί Σύμβουλοι του Ομίλου Marfin Popular Bank και ο κ. Ηρακλής
Κουνάδης, είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου Marfin Popular Bank. Μέσα στους τομείς
ευθύνης και αρμοδιότητας του κ. Παναγιώτη Κουννή και κ. Ηρακλή Κουνάδη περιλαμβάνεται και η Λαϊκή
Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ.
Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προσφέρουν τους εαυτούς τους για επανεκλογή σε τακτά χρονικά
διαστήματα και τουλάχιστον κάθε τρία χρόνια.
Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι ενημερώνονται έγκαιρα και γραπτώς για τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου
και έχουν στη διάθεση τους έγκαιρα όλα τα έγγραφα σχετικά με τη συνεδρία, έτσι που να τους παρέχεται
αρκετός χρόνος για να τα μελετήσουν. Έγκαιρη ειδοποίηση δίνεται επίσης προς όλους τους Διοικητικούς
Συμβούλους για οποιεσδήποτε έκτακτες συνεδρίες.
Επιπρόσθετα, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να απευθυνθούν στον Γραμματέα της
Εταιρείας για να τους παρασχεθεί οποιαδήποτε βοήθεια, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και την
παραχώρηση ανεξάρτητης επαγγελματικής συμβουλής από επαγγελματίες συμβούλους (ελεγκτές,
νομικούς συμβούλους).
Ο Γραμματέας της Εταιρείας έχει την ευθύνη έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου για να διασφαλίζει ότι οι
διαδικασίες του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθούνται και ότι υπάρχει συμμόρφωση με ισχύοντες
κανονισμούς. Οποιαδήποτε αλλαγή στον Γραμματέα της Εταιρείας αποφασίζεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο.
Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της Εταιρείας αφιερώνουν τον απαραίτητο χρόνο και προσοχή στην εκτέλεση των
καθηκόντων τους. Επιπρόσθετα, ο κάθε Διοικητικός Σύμβουλος δηλώνει προς την Εταιρεία πάνω σε
τριμηνιαία βάση τις θέσεις που κατέχει σε διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών.
Κανένας από τους Συμβούλους δεν είχε σημαντικό οικονομικό συμφέρον, άμεσα ή έμμεσα, σε σημαντικό
συμβόλαιο με την ιθύνουσα ή οποιαδήποτε από τις θυγατρικές εταιρείες του Συγκροτήματος.
Βεβαιώνεται ότι υπάρχει σαφής διαχωρισμός των θέσεων, ευθυνών και αρμοδιοτήτων του Προέδρου του
Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας. Ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας, κ.
Κλεάνθης Χανδριώτης, είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των αποφάσεων του Συμβουλίου, τον καθημερινό
έλεγχο των διαδικασιών και τη συμμόρφωση του Συγκροτήματος με τους Κανονισμούς του ΧΑΚ και δεν
είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Λαϊκής Επενδυτικής Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ.
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Αρχή της συνεχιζόμενης λειτουργίας (Going Concern)
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι ικανοποιημένο ότι το Συγκρότημα της Λαϊκής Επενδυτικής Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια
Εταιρεία Λίμιτεδ διαθέτει ικανοποιητικούς πόρους ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί ως δρώσα οικονομική
μονάδα κατά τους επόμενους δώδεκα μήνες.
Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει συστήσει Επιτροπή Ελέγχου, καθώς και Επιτροπές Διορισμών και Αμοιβών.
1. Επιτροπή Ελέγχου
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ορίσει Επιτροπή Ελέγχου με γραπτούς όρους εντολής που καθορίζουν
σαφώς τις εξουσίες και τα καθήκοντα της. Οι όροι εντολής έχουν αναθεωρηθεί ώστε να λαμβάνουν υπόψη
τις διατάξεις του Κώδικα. Κατά το 2007, η Επιτροπή αποτελείτο από δύο ανεξάρτητους μη εκτελεστικούς
συμβούλους, τους κ. Ανδρέα Αντωνιάδη (Πρόεδρο) και κ. Μιχάλη Χατζηκυριάκο.
Η Επιτροπή Ελέγχου συνέρχεται τουλάχιστο δύο φορές το χρόνο. Κατά το 2007, η Επιτροπή Ελέγχου
συνήλθε τρεις φορές.
Τα καθήκοντα της είναι τα ακόλουθα:
Αξιολόγηση της εφαρμογής των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου
Παρακολούθηση του έργου των λειτουργών εσωτερικού ελέγχου και συμμόρφωσης
Διατύπωση συμβουλευτικής γνώμης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον διορισμό, τερματισμό και
καθορισμό της αμοιβής των ελεγκτών της Εταιρείας
Επιθεώρηση της

ανεξαρτησίας και αντικειμενικότητας των ελεγκτών και της έκτασης και

αποτελεσματικότητας του ελέγχου
Διατύπωση συμβουλευτικής γνώμης στο Διοικητικό Συμβούλιο για το θέμα της επιλογής των
λογιστικών αρχών (accounting policies) για τις οικονομικές καταστάσεις
Η επιθεώρηση των συναλλαγών της Εταιρείας με συνδεδεμένα πρόσωπα (όπως ορίζονται στην
περί Χρηματιστηρίου νομοθεσία και κανονισμούς) ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι αυτές γίνονται
στα πλαίσια της συνήθους εμπορικής πρακτικής (arm’s length)
2. Επιτροπή Διορισμών
Η Επιτροπή Διορισμών συνέρχεται τουλάχιστο μία φορά το χρόνο και όταν κριθεί απαραίτητο από τον
Πρόεδρο και ασχολείται μόνο με διορισμούς μη-εκτελεστικών συμβούλων. Οι διορισμοί αποφασίζονται από
το Διοικητικό Συμβούλιο και υπόκεινται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Η Επιτροπή Διορισμών
αποτελείται από τους κ. Μάριο Λανίτη και κ. Μιχάλη Χατζηκυριάκο.
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Τα καθήκοντα της Επιτροπής είναι τα εξής:
Να καθορίζει, και να επανεξετάζει από καιρό σε καιρό, τις απαιτούμενες προδιαγραφές
(specification) δεξιοτήτων και εμπειρίας που πρέπει να έχει ένα πρόσωπο που υπηρετεί ως μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου
Να εξετάζει εισηγήσεις για διορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση αυτές τις
προδιαγραφές και να παραδίδει έκθεση στο Διοικητικό Συμβούλιο στη βάση της οποίας αυτό θα
αποφασίζει για το διορισμό συγκεκριμένου προσώπου
Οι πιο πάνω προδιαγραφές πρέπει να καλύπτουν όλα τα σχετικά θέματα που θα περιλαμβάνουν
(α) δεξιότητες και εμπειρία, (β) προτιμητέα ηλικία, (γ) διαθέσιμο χρόνο, (δ) εταιρείες με τις οποίες
δεν μπορεί να έχει σχέση λόγω σύγκρουσης συμφερόντων, (ε) το χρόνο που αναμένεται να
απασχολείται στην Εταιρεία, (ζ) πληροφορίες που πρέπει να έχει στη διάθεση του ο υποψήφιος
πριν συναντηθεί με το Διοικητικό Συμβούλιο
Να εξετάζει άλλα θέματα σχετικά με διορισμούς όπως αυτά θα καθορίζονται από καιρό σε καιρό
από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
3. Επιτροπή Αμοιβών
Η Επιτροπή Αμοιβών κατά το 2007 αποτελείτο από δύο ανεξάρτητους μη-εκτελεστικούς συμβούλους, τον
κ. Ανδρέα Αντωνιάδη και κ. Μιχάλη Χατζηκυριάκο.
Τα καθήκοντα της Επιτροπής είναι τα εξής:
Η εξέταση των αμοιβών των μη εκτελεστικών συμβούλων
Η υποβολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο πρότασης για καθορισμό των ετήσιων αυξήσεων και
άλλων ωφελημάτων των μη εκτελεστικών συμβούλων
Η ετοιμασία ετήσιας Έκθεσης Αμοιβών προς το Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση και υποβολή
στους μετόχους
Πολιτική Αμοιβών
Η Πολιτική Αμοιβών της Λαϊκής Επενδυτικής Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ αναφέρει ότι για τον
καθορισμό της αμοιβής του Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα, οι
εμπειρίες, οι ευθύνες και η προσωπική απόδοση.
Η αμοιβή του Γενικού Διευθυντή αποτελείται αποκλειστικά από μισθό και άλλα ωφελήματα (φιλοδώρημα,
και άλλα ωφελήματα εκτός από μετρητά (non cash benefits) όπως και του υπόλοιπου προσωπικού της
Εταιρείας.
Ο Γενικός Διευθυντής δεν έχει ξεχωριστό Συμβόλαιο εργοδότησης για τις υπηρεσίες του.

Συμμετέχει

επίσης στο σχέδιο αφυπηρετήσης του Ομίλου Marfin Popular Bank, το οποίο είναι καθορισμένου
ωφελήματος, όπως και το υπόλοιπο προσωπικό της Εταιρείας. Το σχέδιο επεξηγείται στη Σημείωση 2 των
Οικονομικών Καταστάσεων.
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Οι αμοιβές των Μη Εκτελεστικών Συμβούλων εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της
Εταιρείας. Δεν καταβάλλονται αμοιβές Συμβούλων στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ανήκουν
στον Όμιλο Marfin Popular Bank.
Λεπτομέρειες για τις αμοιβές των Συμβούλων, καθώς επίσης και των βασικών διοικητικών στελεχών της
Εταιρείας παρουσιάζονται στη Σημείωση 22 (γ) στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του
Συγκροτήματος της Λαϊκής Επενδυτικής Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ.
Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη για το σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Συγκροτήματος της
Λαϊκής Επενδυτικής Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ και αξιολογεί την επάρκειά του τουλάχιστο μία φορά
το χρόνο.
Προς εξασφάλιση της επάρκειάς του έχουν καταγραφεί διαδικασίες για κάθε συγκεκριμένο είδος εργασίας
και σε όλους τους κανονισμούς διεξαγωγής εργασιών έχουν ενσωματωθεί κατάλληλοι μηχανισμοί ελέγχου.
Η οργανωτική διάρθρωση καθορίζεται με σαφήνεια ώστε να εξασφαλίζεται αποτελεσματικός διαχωρισμός
καθηκόντων.
Το Συγκρότημα της Λαϊκής Επενδυτικής Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ έχει αναπτύξει συστήματα
διαχείρισης κινδύνων [βλέπε Σημείωση 3 (1) στις Οικονομικές Καταστάσεις] και έχει διαμορφώσει
συγκεκριμένη πολιτική για την ανάληψη, παρακολούθηση και διαχείρισή τους. Ειδικά για τους ποσοτικούς
μετρήσιμους κινδύνους η πολιτική περιλαμβάνει τον καθορισμό των εκάστοτε αποδεκτών ανώτατων ορίων
ανάληψης κινδύνου. Επιπρόσθετα, οι κίνδυνοι παρακολουθούνται από την Επιτροπή Διαχείρισης
Ενεργητικού-Παθητικού (ALCO) του Συγκροτήματος της Λαϊκής Επενδυτικής Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία
Λίμιτεδ.
Οι διαδικασίες του Συγκροτήματος της Λαϊκής Επενδυτικής Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ
περιλαμβάνουν επίσης την ετοιμασία προϋπολογισμών, που εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το
οποίο παρακολουθεί τα αποτελέσματα των κύριων μονάδων που παρουσιάζονται σε σύγκριση με τα
προϋπολογισθέντα.
Η Εταιρεία έχει αναθέσει στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου Marfin Popular Bank την παροχή
υπηρεσιών για θέματα εσωτερικού ελέγχου η οποία παρακολουθεί την εφαρμογή της πολιτικής και των
διαδικασιών και γενικότερα αξιολογεί το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Συγκροτήματος της Λαϊκής
Επενδυτικής Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ.
επικεντρώνεται σε θέματα ψηλού κινδύνου.

Για την επιτέλεση του έργου της, η Διεύθυνση

Στόχος του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου είναι να

ελαχιστοποιεί τους κινδύνους λαθών, παρατυπιών και απάτης και να μπορεί να δοθεί μέσω του λογική,
αλλά όχι απόλυτη διαβεβαίωση, ότι δε θα υπάρξει σημαντική ζημιά.
Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου αξιολογείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου
στην οποία υποβάλλονται για το σκοπό αυτό εκθέσεις από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου.

Η

Επιτροπή Ελέγχου παραλαμβάνει επίσης εκθέσεις από τους Εξωτερικούς Ελεγκτές του Συγκροτήματος, με
τους οποίους συναντάται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.
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Γι’ αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο βεβαιώνει ότι είναι ικανοποιημένο με την αποτελεσματικότητα του
συστήματος εσωτερικού ελέγχου και ότι η Εταιρεία έχει υιοθετήσει και έχει συμμορφωθεί με τις διαδικασίες
επαλήθευσης της ορθότητας, πληρότητας και εγκυρότητας των πληροφοριών που παρέχονται στους
επενδυτές.

Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο βεβαιώνει ότι δεν έχει περιέλθει σε γνώση του

οποιαδήποτε παράβαση των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανονισμών.
Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει διορίσει ως Λειτουργό Συμμόρφωσης με τον Κώδικα Εταιρικής
Διακυβέρνησης τον κ. Στέλιο Χατζηιωσήφ, Γραμματέα της Εταιρείας.
Δάνεια σε Διοικητικούς Συμβούλους
Δεν υπάρχει οποιοσδήποτε δανεισμός προς τους Διοικητικούς Συμβούλους, εκτός από επενδύσεις σε
χρεόγραφα/ομόλογα τα οποία έχουν εκδοθεί από εταιρείες συνδεδεμένες με Μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου. Οποιεσδήποτε συναλλαγές μεταξύ των Διοικητικών Συμβούλων και της Εταιρείας διεξάγονται
στη συνήθη πορεία των εργασιών της Εταιρείας, υπό τους συνήθεις εμπορικούς όρους και με πλήρη
διαφάνεια.

Λεπτομέρειες για τις συναλλαγές των Συμβούλων και συγγενικών τους εταιρειών με την

Εταιρεία παρουσιάζονται στη Σημείωση 22 (δ) στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του
Συγκροτήματος της Λαϊκής Επενδυτικής Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ.
Σχέσεις με τους Μετόχους
Η Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ φροντίζει όλοι οι μέτοχοι να ενημερώνονται έγκαιρα
και με σαφήνεια για την οικονομική κατάσταση και τις ουσιώδης αλλαγές που αφορούν το Συγκρότημα,
συμπεριλαμβανομένων της απόδοσης, της ιδιοκτησίας και διακυβέρνησης του Συγκροτήματος. Για το λόγο
αυτό, η Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ ανακοινώνει τα αποτελέσματα του
Συγκροτήματος για κάθε τρίμηνο. Παράλληλα έχουν ορισθεί διαδικασίες που διασφαλίζουν ώστε
σημαντικές πληροφορίες για την Εταιρεία να ανακοινώνονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.
Επιπρόσθετα, η Εταιρεία έχει διορίσει άτομο επικοινωνίας των μετόχων με το Συγκρότημα, την κα. Μαρία
Ιωάννου-Αχιλλίδη, Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας.
Η Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ ενθαρρύνει την παρουσία των μετόχων στις
Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις και γενικότερα τηρεί τις διατάξεις του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που
αφορούν τις σχέσεις της Εταιρείας με τους μετόχους της. Στη Γενική Συνέλευση όλοι οι μέτοχοι της
Εταιρείας απολαμβάνουν ίσης μεταχείρισης και έχουν τα ίδια δικαιώματα ψήφου. Σε περίπτωση
ψηφοφορίας μέσω αντιπροσώπου, αυτή πραγματοποιείται με την παραχώρηση γραπτού πληρεξουσίου
από τον νόμιμο κάτοχο της κυριότητας των μετοχικών τίτλων.
Επιπρόσθετα, η Εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα σε μετόχους που στο σύνολο τους αντιπροσωπεύουν
τουλάχιστο 5% των μετοχών να εγγράφουν θέματα προς συζήτηση στις Γενικές Συνελεύσεις το αργότερο
μέχρι 10 ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.
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