A L K I S H . H A D J I K Y R I A C O S (F R O U F R O U
BISCUITS) PUBLIC LIMITED
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
(PROSPECTUS)
Το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο καταρτίστηκε µε βάση τον Κανονισµό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, τον περί ∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµο του 2005 και τις διατάξεις του περί
Εταιρειών Νόµου Κεφ. 113.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (POWER
WARRANTS) ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ LOYALTY
SHAREHOLDERS SCHEME ΣΕ ΕΠΕΝ∆ΥΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Εισαγωγή 4.612.469 ∆ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών
που προέκυψαν από το σχέδιο Loyalty Shareholders Scheme.

Μετά την εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης του Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου
Αξιών Κύπρου, όλοι οι τίτλοι της Εταιρείας θα εισαχθούν και θα διαπραγµατεύονται
στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
Το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο καταρτίστηκε µε βάση τις διατάξεις του περί ∆ηµόσιας Προσφοράς
και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµου του 2005, τις διατάξεις του Κανονισµού 809/2004 της
Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόµου Κεφ. 113.
Η Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Limited αναλαµβάνει την πλήρη ευθύνη για
τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο και βεβαιώνει ότι οι πληροφορίες
που περιέχονται σε αυτό είναι σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις
που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενό του. Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι της Alkis H.
Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Limited είναι επίσης συλλογικά και ατοµικά υπεύθυνοι
για τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο και βεβαιώνουν ότι, αφού
έλαβαν κάθε εύλογο µέτρο για τη σύνταξή του, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι, εξ’
όσων γνωρίζουν, σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα
µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενό του.
ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LIMITED
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4.612.469 ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (POWER WARRANTS)
ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ LOYALTY SHAREHOLDERS SCHEME ΣΕ
ΕΠΕΝ∆ΥΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενέκρινε το περιεχόµενο του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου
µόνο όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού όπως αυτές
καθορίζονται στον περί ∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµο του 2005 της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, και στον Κανονισµό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η έγκριση του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου δεν συνεπάγεται µε παρότρυνση προς το
επενδυτικό κοινό για επένδυση στον εκδότη.
Το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο περιέχει ορισµένες προβλέψεις για το µέλλον. Οι προβλέψεις αυτές
προσδιορίζονται γενικά µε τη χρήση όρων όπως «πιστεύει», «αναµένει», «ενδέχεται», «θα», «θα
πρέπει», «µπορεί», «θα µπορούσε», «σχεδιάζει» και άλλους συγκρίσιµους όρους και το αρνητικό
των όρων αυτών. Εκ φύσεως οι προβλέψεις αυτές εµπεριέχουν κίνδυνο και αβεβαιότητα και οι
παράγοντες που περιγράφονται στο πλαίσιο των προβλέψεων του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου
θα µπορούσαν να επιφέρουν τελικά αποτελέσµατα και εξελίξεις που θα διαφέρουν σηµαντικά από
αυτές που εκφράζονται ρητά ή σιωπηρά από τις εν λόγω προβλέψεις. Οι προβλέψεις αυτές
υπόκεινται σε κινδύνους, αβεβαιότητες και υποθέσεις περιλαµβανοµένων µεταξύ άλλων, των
µεταβαλλόµενων συνθηκών στις επιχειρήσεις ή στην αγορά. Ενόψει των κινδύνων αυτών,
αβεβαιοτήτων και θεωριών, οι προβλέψεις που περιλαµβάνονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο
µπορεί να µην πραγµατοποιηθούν. Οποιεσδήποτε αναφορές σε τάσεις ή δραστηριότητες του
παρελθόντος δεν πρέπει να εκλαµβάνονται ως εγγύηση ότι οι τάσεις ή δραστηριότητες αυτές θα
συνεχισθούν και στο µέλλον. Οι αναγνώστες προειδοποιούνται να µην βασισθούν πέραν του
δέοντος σε αυτές τις προβλέψεις οι οποίες αφορούν µόνο όσα προβλέπονται σήµερα.
Η απόφαση για πιθανή επένδυση σε µετοχές που προσφέρονται µε το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο
οφείλει να βασίζεται στο σύνολο των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό
∆ελτίο. Ειδικότερα για ορισµένους σηµαντικούς παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη βλέπε
Τµήµα Ι,, Κεφ. 2. «Παράγοντες κινδύνου».

Η ηµεροµηνία του Ενηµερωτικού ∆ελτίου είναι η 20/08/2009
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ΤΜΗΜΑ ΙΙ
ΜΕΡΟΣ Α’
ΤΜΗΜΑ Ι – ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
1 . Περιληπτικό Σηµείωµα
Το παρόν Περιληπτικό Σηµείωµα περιλαµβάνει µια συνοπτική περιγραφή των δραστηριοτήτων και
της επιχειρηµατικής στρατηγικής της Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Limited (η
«Εταιρεία», η «Frou Frou») καθώς και τα συνοπτικά στοιχεία της παρούσας εισαγωγής
∆ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών 2001/2015 (τα «∆ΑΜ») της Εταιρείας στο Χρηµατιστήριο Αξιών
Κύπρου («ΧΑΚ»).
Το παρόν Περιληπτικό Σηµείωµα αποτελεί σύνοψη του βασικού µέρους του Ενηµερωτικού ∆ελτίου
και πρέπει να διαβάζεται ως εισαγωγή του Ενηµερωτικού ∆ελτίου. Ο επενδυτής θα πρέπει να
βασίσει οποιαδήποτε επενδυτική του απόφαση σε κινητές αξίες της Εταιρείας, στην εξέταση του
Ενηµερωτικού ∆ελτίου ως συνόλου. Σε περίπτωση που εγερθεί ενώπιον ∆ικαστηρίου αξίωση
επενδυτή που συνδέεται µε τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο, τα τυχόν
έξοδα µετάφρασης του Ενηµερωτικού ∆ελτίου, σε σχέση µε την όλη νοµική διαδικασία, φέρει ο
ενάγων επενδυτής. Τα πρόσωπα που υπέβαλαν το Περιληπτικό Σηµείωµα 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
∆ελτίου.
1.1 Γενικές πληροφορίες και δραστηριότητες
Η εταιρεία Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Limited συστάθηκε στην Κύπρο στις
28 Σεπτεµβρίου 1966 σαν ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης. Στις 24 Φεβρουαρίου
2000, η Εταιρεία µετατράπηκε σε δηµόσια εταιρεία σύµφωνα µε τον περί Εταιρειών Νόµο, Κεφ.
113.
H Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd αποτελεί την ιθύνουσα εταιρεία του
Συγκροτήµατος (το «Συγκρότηµα») το οποίο κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού
∆ελτίου, περιλαµβάνει τις ακόλουθες πέντε θυγατρικές εταιρείες.
Ποσοστό
κατοχής

Χώρα
εγγραφής

Spinneys Cyprus Limited

100%

Κύπρος

Εισαγωγή και διανοµή τροφίµων και άλλων
οικιακών προϊόντων.

Frou Frou Investments Ltd (πρώην
Athalassa Farm Limited)

100%

Κύπρος

Επενδύσεις στο Χρηµατιστήριο και ενοικίαση
αποθηκευτικών χώρων.

Haris M. Hadjikyriacos
(Holdings & Management)
Limited

100%

Κύπρος

Συµβουλευτικές και (Holdings &
Management)
διοικητικές υπηρεσίες προς τις εταιρείες του
Συγκροτήµατος και διαχείριση / ενοικίαση
ακινήτων.

Frou Frou Cereals Ltd

100%

Κύπρος

Αδρανής.

Athalassa Farm Ltd

100%

Κύπρος

Αδρανής.

Όνοµα εταιρείας

∆ραστηριότητα
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ΜΕΡΟΣ Α’

Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήµατος είναι:
α) η παραγωγή και διανοµή µπισκότων
β) η εισαγωγή και διανοµή τροφίµων και άλλων οικιακών προϊόντων
γ) η παραγωγή και διανοµή δηµητριακών
δ) οι επενδύσεις στο χρηµατιστήριο και αγοραπωλησίες µετοχών
ε)

οι επενδύσεις ανάπτυξης και διάθεσης/πώλησης/ενοικίασης γης και ακινήτων.

1.2 ∆ιοικητικό Συµβούλιο και Ανώτερα ∆ιοικητικά Στελέχη

1.2.1 ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από 6 µέλη:
Ονοµατεπώνυµο

Θέση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Χάρης Μ. Χατζηκυριάκος

Επίτιµος Πρόεδρος

Μη – ανεξάρτητος

Μη – εκτελεστικός

Άλκης Χ. Χατζηκυριάκος

Πρόεδρος

Μη – ανεξάρτητος

Εκτελεστικός

Κώστας Γ. Ηλιάδης

Μέλος

Μη – ανεξάρτητος

Εκτελεστικός

Χρύσης Χ. Χριστόπουλος

Μέλος

Μη – ανεξάρτητος

Εκτελεστικός

Κυριάκος Κ. Χατζησάββας

Μέλος

Μη – ανεξάρτητος

Εκτελεστικός

Σοφία Μιλτιάδους

Μέλος

Μη – ανεξάρτητος

Εκτελεστικός

Χριστόδουλος Χριστοδούλου

Μέλος

Μη – ανεξάρτητος

Μη – εκτελεστικός

1.2.2 Ανώτερα ∆ιευθυντικά Στελέχη
Η εκτελεστική διεύθυνση του Συγκροτήµατος αποτελείται από τα εξής 5 µέλη:
Ονοµατεπώνυµο

Θέση

Άλκης Χ. Χατζηκυριάκος

∆ιευθύνων Σύµβουλος

Κώστας Γ. Ηλιάδης

Σύµβουλος Εργασιών (Operations Director)

Χρύσης Χ. Χριστόπουλος

Τεχνικός Σύµβουλος (Technical Director)

Κυριάκος Κ. Χατζησάββας

Σύµβουλος Αγορών (Purchasing Director)

Σοφία Μιλτιάδους

Οικονοµικός Σύµβουλος (Finance Director)

1.3 Προσωπικό
Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου η Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou
Biscuits) Public Limited και οι θυγατρικές της εργοδοτούν 185 άτοµα.
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1.4 Επιλεγµένες ιστορικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες

1.4.1 Ιστορικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για την εξαµηνία 30/06/09
Οι ακόλουθες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες προέρχονται άµεσα από τις δηµοσιευµένες µη
ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2009.
Μη Ελεγµένα
30/06/2009

Μη ελεγµένα
30/06/2008

a

a

Κύκλος εργασιών

14.775.891

14.058.385

Κόστος πωλήσεων

(8.202.670)

(8.093.249)

6.573.221

5.965.136

338.164

386.287

6.911.385

6.351.423

Λειτουργικά έξοδα

(1.406.382)

(1.348.395)

Έξοδα πωλήσεων και
διανοµής

(3.599.663)

(3.259.777)

Κέρδος από εργασίες

1.905.340

1.743.251

Έξοδα
χρηµατοδότησης

(163.147)

(255.449)

Έσοδα
χρηµατοδότησης

139.640

102.927

Καθαρά έσοδα/(έξοδα)
χρηµατοδότησης

(23.507)

(152.522)

1.881.833

1.590.729

(194.409)

(165.307)

1.687.424

1.425.422

Κέρδος ανά µετοχή
(σεντ)

1,71

1,44

Πλήρως κατανεµηµένο
κέρδος ανά µετοχή
(σεντ)

1,71

1,44

Στις

Μεικτό κέρδος
Άλλα έσοδα

Κέρδος πριν τη
φορολογία
Φορολογία
Κέρδος περίοδου
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Στις

Μη ελεγµένα 30/06/2009

Ελεγµένα 31/12/2008

a

a

Μη κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία

50.207.807

50.236.589

Κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία

10.027.354

14.176.482

Σύνολο περιουσιακών
στοιχείων

60.235.161

64.413.071

Μετοχικό κεφάλαιο

25.703.782

25.703.782

Αποθεµατικά

20.787.743

23.043.975

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

46.491.525

48.747.757

Σύνολο υποχρεώσεων

13.743.636

15.665.314

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
και υποχρεώσεων

60.235.161

64.413.071

Περιουσιακά
στοιχεία

Ίδια κεφάλαια και
υποχρεώσεις

1.4.2 Ιστορικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για την τριετία 2006 – 2008
Τα πιο κάτω συνοπτικά στοιχεία για τα έτη 2006, 2007 και 2008 βασίζονται στις ετήσιες
ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου για τα υπό αναφορά έτη, οι οποίες
έχουν συνταχθεί µε βάση τα ∆ΠΧΠ και έχουν δηµοσιευθεί όπως προβλέπεται από την κυπριακή
νοµοθεσία.
Σηµειώνεται ότι οι ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις για τα έτη 2006 και 2007 ετοιµάστηκαν και
δηµοσιεύτηκαν σε κυπριακές λίρες. Τα ποσά σε ευρώ για τα έτη 2006 και 2007 έχουν προκύψει
από µετατροπή των ποσών σε κυπριακές λίρες µε την ισοτιµία y1 = £0,585274.

Για το έτος

Ελεγµένα 2008

a

Ελεγµένα 2007

a

Ελεγµένα
2007

Ελεγµένα
2006

Ελεγµένα
2006

£

a

£

Κύκλος
εργασιών

29.239.299

25.388.297

14.859.110

23.040.555

13.485.038

Κόστος
πωλήσεων

(16.440.957)

(14.489.055)

(8.480.067)

(12.643.640)

(7.399.994)

12.798.342

10.899.242

6.379.043

10.396.915

6.085.044

Μεικτό κέρδος
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Άλλα έσοδα

1.445.970

4.195.691

2.455.629

884.196

14.244.312

15.094.933

8.834.672

11.281.111

6.602.541

Λειτουργικά
έξοδα

(3.118.187)

(3.160.667)

(1.849.856)

(2.824.691)

(1.653.218)

Έξοδα
πωλήσεων και
διανοµής

(6.996.362)

(5.955.057)

(3.485.341)

(5.615.312)

(3.286.496)

4.129.763

5.979.209

3.499.475

2.841.108

1.662.827

Έξοδα
χρηµατοδότησης

(493.621)

(279.027)

(163.307)

(150.952)

(88.348)

Έσοδα
χρηµατοδότησης

261.878

127.742

74.764

244.217

142.934

Καθαρά
έσοδα/(έξοδα)
χρηµατοδότησης

(231.743)

(151.285)

(88.543)

93.265

54.586

3.898.020

5.827.924

3.410.932

2.934.373

1.717.413

(428.784)

(332.547)

3.469.236

5.495.377

3.216.301

2.566.029

1.501.831

Κέρδος ανά
µετοχή (σεντ)

3,51

5,55

3,24

2,60

1,52

Πλήρως
κατανεµηµένο
κέρδος ανά
µετοχή (σεντ)

3,51

5,55

3,24

2,60

1,52

Κέρδος από
εργασίες

Κέρδος πριν τη
φορολογία
Φορολογία
Κέρδος έτους

(194.631)

(368.344)

517.497

(215.582)

Ελεγµένα
31/12/2008

Ελεγµένα
31/12/2007

Ελεγµένα
31/12/2007

Ελεγµένα
31/12/2006

Ελεγµένα
31/12/2006

a

a

£

a

£

Μη
κυκλοφορούντα
περιουσιακά
στοιχεία

50.236.589

49.374.088

28.897.370

43.502.571

25.460.924

Κυκλοφορούντα
περιουσιακά
στοιχεία

14.176.482

13.135.813

7.688.050

12.261.954

7.176.603

Στις

Περιουσιακά
στοιχεία

Σύνολο

36.585.420

32.637.527
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περιουσιακών
στοιχείων

64.413.071

62.509.901

55.764.525

Μετοχικό
κεφάλαιο

25.703.782

25.337.030

14.829.105

22.972.985

13.445.491

Αποθεµατικά

23.043.975

22.366.162

13.090.333

19.751.891

11.560.268

Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων

48.747.757

47.703.192

27.919.438

42.724.876

25.005.759

Σύνολο
υποχρεώσεων

15.665.314

14.806.709

8.665.982

13.039.649

7.631.768

Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων και
υποχρεώσεων

64.413.071

62.509.901

36.585.420

55.764.525

32.637.527

Ίδια
κεφάλαια
και
υποχρεώσεις

1.5 Απολογισµός δραστηριοτήτων

1.5.1 Απολογισµός δραστηριοτήτων της εξαµηνίας που έληξε στις 30 Ιουνίου
2009
Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήµατος παρουσίασε αύξηση της τάξης του 5,1% σε σχέση µε το
αντίστοιχο εξάµηνο του 2008. Η αύξηση ανέρχεται σε y717.506 και οφείλεται κυρίως σε
αύξηση των πωλήσεων των ειδών εισαγωγής τροφίµων και άλλων οικιακών προϊόντων όσο και σε
αυξήσεις τιµών που έγιναν κατά το πρώτο εξάµηνο του 2009.
Το µεικτό κέρδος του Συγκροτήµατος κατά το πρώτο εξάµηνο αυξήθηκε κατά y608.085
φθάνοντας τις y6.573.221 που αντιστοιχεί σε µια αύξηση της τάξης του 10,19% κυρίως λόγω
της επιτυχηµένης εισαγωγής νέων κερδοφόρων προϊόντων, της στενότερης παρακολούθησης της
κερδοφορίας στα υφιστάµενα προϊόντα, της συγκράτηση των εξόδων παραγωγής και της
αναθεώρησης τιµών πώλησης ορισµένων προϊόντων. Το περιθώριο µεικτού κέρδους αυξήθηκε
από 42,43% κατά το πρώτο εξάµηνο του 2008 σε 44,49%, δηλαδή είναι λίγο ψηλότερο από το
περιθώριο κέρδους για το σύνολο του έτους 2008 (43,77%).
Τα άλλα έσοδα µειώθηκαν κατά y48.123 από y386.287 σε y338.164, σε ποσοστό 12,46%,
κυρίως λόγω µειωµένων εισοδήµατων από µερίσµατα.
Η αύξηση στα έξοδα διοίκησης ύψους y57.987 από y1.348.395 σε y1.406.382, σε ποσοστό
4,3%, οφείλεται κυρίως σε αυξήσεις µισθών. Επίσης τα έξοδα πωλήσεων και διανοµής
αυξήθηκαν κυρίως λόγω αύξησης του κύκλου εργασιών.
Το κέρδος από εργασίες αυξήθηκε κατά y162.089 από y1.743.251 σε y1.905.340 κυρίως
λόγω της αύξησης του µεικτού κέρδους που επεξηγήθηκε πιο πάνω.
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Τα καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης µειώθηκαν κατά y129.015 κυρίως λόγω της µείωσης των
τραπεζικών υποχρεώσεων και των υπολοίπων των λογαριασµών συµβούλων όπως και των
χαµηλότερων κεφαλαιουχικών δαπανών συγκριτικά µε το πρώτο εξάµηνο του 2008.
Το δεύτερο τρίµηνο του εξαµήνου παρουσίαζει βελτιωµένη εικόνα σε σχέση µε το πρώτο τρίµηνο
κυρίως λόγω ετεροχρονισµένων πωλήσεων σε πελάτες στις τουριστικές περιοχές (καθυστερηµένη
έναρξη εργασιών στα τουριστικά λόγω µείωση του τουριστικού ρεύµατος) και της επιτυχηµένης
εισαγωγής της νέας σειράς παγωτών Cadbury κατά το δεύτερο τρίµηνο του έτους.
Κατά το πρώτο εξάµηνο του 2009 υπήρξε µια σηµαντική ανάκαµψη στο Γενικό ∆είκτη του
Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου (της τάξης του 25%) µε αποτέλεσµα την αύξηση της αξίας του
χαρτοφυλακίου του Συγκροτήµατος από y6.250.145 σε y6.658.351. ∆εν υπήρξαν προσθήκες
στο χαρτοφυλάκιο κατά το πρώτο εξάµηνο του 2009. Από τις 30/06/2009 µέχρι την
ηµεροµηνία του παρόντος ενηµερωτικού δελτίου δεν υπαρχει οποιαδήποτε σηµαντική αλλαγή στις
δραστηριότητες της Εταιρείας ή του Συγκροτήµατος.

1.5.2 Απολογισµός δραστηριοτήτων του έτους που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου
2008
Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήµατος για το έτος αυξήθηκε κατά y3.851.002 φθάνοντας τα
y29.239.299 που αντιστοιχεί µε αύξηση 15,17% σε σύγκριση µε το έτος 2007. Η αύξηση
υπήρξε αποτέλεσµα κυρίως της αύξησης πωλήσεων των ήδη επιτυχηµένων εισαγόµενων προϊόντων
µας, της εισαγωγής νέων προϊόντων, και της αύξησης στις πωλήσεις των µπισκότων και
δηµητριακών µετά την λειτουργία του νέου εργοστασίου στην Κοκκινοτριµιθιά. Στην αύξηση αυτή
συνέτεινε η συνέχιση της ορθολογικής διαχείρισης του πελατολογίου µας, η αύξηση της
παραγωγικής µας δυναµικότητας και η αναβάθµιση αρκετών προϊόντων µας.
Το µεικτό κέρδος του Συγκροτήµατος για το έτος αυξήθηκε κατά y1.899.100 φθάνοντας τα
y12.798.342 που αντιστοιχεί µε αύξηση 17,40% σε σύγκριση µε το 2007. Το περιθώριο
µεικτού κέρδους αυξήθηκε από 42,93% σε 43,77%. Πρέπει να σηµειωθεί ότι το 2008 ήταν η
πρώτη χρονιά κατά την οποία οι αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού ήταν
αυξηµένες για ολόκληρο το έτος λόγω του νέου εργοστασίου και µηχανηµάτων. Για να
διαφυλαχθεί το Συγκρότηµα από πιθανή διάβρωση των περιθωρίων της κερδοφορίας λόγω των
αυξήσεων στις τιµές εισαγόµενων προϊόντων και πρώτων υλών παραγωγής, σε αρκετές περιπτώσεις
υπήρξε αύξηση στις τιµές προϊόντων.
Τα άλλα έσοδα από εργασίες µειώθηκαν κατά y2.749.721 φθάνοντας τα y1.445.970. Η
µείωση αυτή οφείλεται σε µη επαναλαµβανόµενο πραγµατοποιηθέν κέρδος που είχε το
Συγκρότηµα κατά το 2007 από πωλήσεις επενδύσεων ύψους y3.335.267 (2008: y30.240). Η
µείωση αυτή περιορίστηκε µερικώς από το πλεόνασµα από επανεκτίµηση των ακινήτων για
επένδυση ύψους y677.167 (2007: y85.340) που ήταν αποτέλεσµα της επανεκτίµησης που έγινε
κατά τη διάρκεια τους έτους για όλα τα ακίνητα από ανεξάρτητους επαγγελµατίες εκτιµητές.
Το κέρδος από εργασίες µειώθηκε κατά y1.849.446 φθάνοντας τα y4.129.763, λόγω του
προαναφερόµενου κέρδους ύψους y3,3εκ. από πώληση επενδύσεων που πραγµατοποιήθηκε κατά
το 2007. Τα λειτουργικά έξοδα, παρά τις αυξήσεις στις αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και
εξοπλισµού, µειώθηκαν οριακά κατά y42.480 φθάνοντας τα y3.118.187. Τέλος, τα έξοδα
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πωλήσεων και διανοµής αυξήθηκαν κατά 17,49% κυρίως λόγω της αύξησης του κύκλου
εργασιών που απορρόφησε αυξηµένα προωθητικά κονδύλια.

1.5.3 Απολογισµός δραστηριοτήτων της διετίας 2006 – 2007
Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήµατος για το έτος 2007 αυξήθηκε κατά £1.374.072/
y2.347.741 φθάνοντας τις £14.859.110/ y25.388.297 που αντιστοιχεί µε αύξηση 10,18%
σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η αύξηση ήταν αποτέλεσµα κυρίως της εισαγωγής
νέων επιτυχηµένων προϊόντων, της εντατικοποίησης των προσπαθειών αύξησης πωλήσεων των ήδη
επιτυχηµένων προϊόντων µας, της ορθολογιστικής διαχείρισης του πελατολογίου µας και των
ευνοϊκότερων γενικά συνθηκών στο εµπόριο και την οικονοµία.
Το κέρδος πριν τη φορολογία αυξήθηκε το 2007 κατά £1.693.519/ y2.893.549 φθάνοντας
τις £3.410.932/ y5.827.923, αύξηση της τάξης του 98,6%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως,
στα κέρδη από τις επενδυτικές δραστηριότητες του Συγκροτήµατος καθώς επίσης και στην αύξηση
του κύκλου εργασιών και στη συγκράτηση των λειτουργικών εξόδων και εξόδων πωλήσεων και
διανοµής.
Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήµατος για το έτος 2006 αυξήθηκε κατά £1.256.911
φθάνοντας τις £13.485.038 που αντιστοιχεί µε αύξηση 10,28% σε σύγκριση µε την αντίστοιχη
περσινή περίοδο. Η αύξηση ήταν αποτέλεσµα κυρίως της παραγωγής και εισαγωγής νέων
επιτυχηµένων προϊόντων, της πιο ορθολογιστικής διαχείρισης του πελατολογίου και των
προϊόντων (rationalization) και των ευνοϊκότερων γενικά συνθηκών στο εµπόριο και την
οικονοµία.
Το κέρδος πριν τη φορολογία το 2006 αυξήθηκε κατά £225.301 φθάνοντας τις £1.717.413
παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 15,1%. Η αύξηση αυτή οφείλεται, όπως επεξηγείται και
πιο πάνω, στην αύξηση του κύκλου εργασιών και του µεικτού κέρδους όπως επίσης και στη
συγκράτηση των λειτουργικών εξόδων και τη µείωση των εξόδων χρηµατοδότησης.
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1.6 Κεφαλαιοποίηση και Βαθµός Χρέωσης Εκδότη
Αριθµός εκδοµένων µετοχών

98.860.700

Τιµή ανά µετοχή στις 30 Ιουνίου 2009

y0,19

Κεφαλαιοποίηση µε βάση τιµή εισαγωγής

Στις

-

Εξασφαλισµένα (συµπεριλαµβάνει το
τρεχούµενο µέρος του µακροπρόθεσµου
δανεισµού)

- Μη Εξασφαλισµένα
Βραχυπρόθεσµος δανεισµός
- Εξασφαλισµένα
- Μη Εξασφαλισµένα
Μη βραχυπρόθεσµος δανεισµός
Σύνολο δανεισµού
Ίδια κεφάλαια
Βαθµός δανεισµού προς Ίδια κεφάλαια
Κάλυψη τόκων (interest cover) – φορές

y18.783.533

Μη ελεγµένα
30/06/2009

Ελεγµένα
31/12/2008

Ελεγµένα
31/12/2007

Ελεγµένα
31/12/2006





a

a

726.839

726. 839

726. 839

726. 839

-

-

-

-

726.839

726.839

726.839

726.839

634.764

958.211

1.578.556

2.158.206

87.003

3.107.618

2.928.560

2.477.532

721.767

4.065.829

4.507.116

4.635.738

1.448.606

4.792.668

5.233.955

5.362.577

46.491.525

48.747.757

47.703.192

42.724.876

3,11%

9,83%

10,97%

12,55%

12x

8x

21x

19x

Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά µε τις εξασφαλίσεις και τον καθαρό συνολικό δανεισµό του
Συγκροτήµατος παρουσιάζονται στο Τµήµα ΙΙ, Μέρος Γ’, Κεφ. 13.3 – «Ίδια κεφάλαια και
δανειακά κεφάλαια».
1.7 Προοπτικές
Με την κατάρτιση ολοένα και υψηλότερων στόχων σε όλους τους τοµείς, και την εστίαση σε
δραστηριότητες µε ίδιο ή παρεµφερές αντικείµενο, διασφαλίζεται η αέναη προσπάθεια βελτίωσης
στην απόδοση και η διατήρηση της άριστης ποιότητας των προϊόντων που προµηθεύει η Εταιρεία
την αγορά.
Οι οικονοµικοί στόχοι και προοπτικές του Συγκροτήµατος, είναι η συνέχιση της ανοδικής πορείας
της κερδοφορίας και η δηµιουργία ενός εύρωστου οικονοµικά Συγκροτήµατος που να µπορεί να
ανταποκριθεί στο ρόλο του και στις αγορές τις οποίες δραστηριοποιείται µε επιτυχία.
Με την ολοκλήρωση και επιτυχή λειτουργία του νέου εργοστασίου του Συγκροτήµατος στην
Κοκκινοτριµιθιά, οι γραµµές παραγωγής παρέχουν τώρα την ευχέρεια για αύξηση της
παραγωγικής δυναµικότητας. Κατά το 2008 το Συγκρότηµα επανήλθε µε ανανεωµένες
προωθητικές ενέργειες, ανάπτυξη νέων προϊόντων βιοµηχανίας και παρουσίαση νέων προϊόντων.
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Κατά το 2009 παρά την γενικότερη οικονοµική κρίση, το Συγκρότηµα κατάφερε µέσα από
προσεκτική παρακολούθηση των προϊόντων και του πελατολογίου του να βελτιώσει την
κερδοφορία του. Αναµένεται ότι όλο το έτος 2009 θα είναι δύσκολο µε ιδιαίτερη πίεση στις
πωλήσεις. Παρόλα αυτά η αύξηση της κερδοφορίας για το α’ εξάµηνο του 2009 κρίνεται
ικανοποιητική και αναµένεται, εκτός απροόπτου, να συνεχιστεί κατά το β’ εξάµηνο του 2009.
Στόχος είναι να βελτιωθεί ο ρυθµός ανάπτυξης στις πωλήσεις όλων των προϊόντων, να
διατηρηθούν τα ποσοστά κερδοφορίας σε ικανοποιητικά επίπεδα και να παραµείνουν υγιείς οι
βασικοί οικονοµικοί δείκτες του Συγκροτήµατος. Τα αποτελέσµατα για ολόκληρο το έτος 2009
αναµένονται, εκτός απρόοπτου, να είναι εξίσου ικανοποιητικά µε την παρουσιαζόµενη βελτίωση
της πρώτης εξαµηνίας.
1.8 Μετοχικό κεφάλαιο
Εγκεκριµένο
y104.000.000 διαιρεµένο σε 400.000.000 κοινές µετοχές ονοµαστικής αξίας y0,26 η κάθε
µια.
Εκδοµένο και πλήρως πληρωµένο
y25.703.782 διαιρεµένο σε 98.860.700 κοινές µετοχές ονοµαστικής αξίας y0,26 η κάθε µια.
1.9 Κύριοι µέτοχοι
Η ιθύνουσα εταιρεία του Συγκροτήµατος είναι δηµόσια εταιρεία η οποία ελέγχεται από τον
κ. Άλκη Χ. Χατζηκυριάκο µε ποσοστό 74,52%.
Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, οι κύριοι µέτοχοι της Alkis H.
Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Limited επί συνόλου 98.860.700 µετοχών, είναι οι
ακόλουθοι:
Αριθµός Μετοχών
Ποσοστό
(%)

Ονοµατεπώνυµο

Άµεση
συµµετοχή

Έµµεση
συµµετοχή

Σύνολο

Άλκης Χ. Χατζηκυριάκος

73.108.221

559.286

73.667.507

74,52

5.398.522

426.677

5.825.199

5,89

79.492.706

80,41

Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ
Σύνολο

78.506.743

985.963
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1.10 Γενικά στοιχεία της Εισαγωγής ∆ΑΜ
Εκδότης

Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public
Limited

Ηµεροµηνία Ενηµερωτικού ∆ελτίου

20/08/2009

Εγκεκριµένο µετοχικό κεφαλαίο

y104.000.000 διαιρεµένο σε 400.000.000 κοινές
µετοχές ονοµαστικής αξίας y0,26 η κάθε µια.

Συνολικό εκδοµένο µετοχικό κεφαλαίο εισηγµένο στο
ΧΑΚ

y25.703.782 διαιρεµένο σε 98.860.700
µετοχές ονοµαστικής αξίας y0,26 η κάθε µια.

Ονοµαστική αξία µετοχής

y0,26

Λογιστική αξία µετοχής 30 Ιουνίου 2009

y0,47

Αριθµός εκδοµένων ∆ΑΜ 2001/2015 εισηγµένα στο
ΧΑΚ

20.218.117

Αριθµών νέων ∆ΑΜ προς εισαγωγή στο ΧΑΚ

4.612.469

Κωδικός ∆ΑΜ στο ΧΑΚ

FBIW

Μονάδα διαπραγµάτευσης στο ΧΑΚ

Τίτλος 1 ∆ΑΜ.

Αναλογία έκδοσης ∆ΑΜ

Εκδόθηκαν 4.612.469 ∆ΑΜ µε αναλογία ένα (1)
∆ΑΜ 2001/2015 (loyalty Power Warrants) της
Εταιρείας για κάθε δύο (2) µετοχές (loyalty shares) που
είχαν προκύψει από το πρωτοποριακό σχέδιο (Loyalty
Shareholders Scheme) το οποίο προσφέρθηκε στους
µετόχους της Εταιρείας που κράτησαν όλες τις µετοχές
πρώτης έκδοσης µέχρι τις 30 Ιουνίου 2007. Οι όροι
έκδοσης των νέων ∆ΑΜ (Loyalty Power Warrants) ήταν
οι ίδιοι µε τα υφιστάµενα ∆ΑΜ (Loyalty Power
Warrants) που είχαν εκδοθεί σύµφωνα µε το
Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Εταιρείας ηµεροµηνίας 28
Φεβρουαρίου 2001.

Χρηµατιστηριακή πολιτική

Μετά την εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης του
Συµβουλίου του ΧΑΚ, τα νέα ∆ΑΜ της Εταιρείας θα
εισαχθούν και θα διαπραγµατεύονται στο ΧΑΚ.

Καθεστώς µεταβίβασης / διαπραγµάτευσης ∆ΑΜ

Τα ∆ΑΜ είναι ελεύθερα µεταβιβάσιµα και θα
διαπραγµατεύονται στο ΧΑΚ σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία του ΧΑΚ. Σηµειώνεται ότι δύο (2) εργάσιµες
µέρες πριν από την πρώτη ηµεροµηνία της περιόδου
άσκησης των ∆ΑΜ δεν θα γίνονται οποιεσδήποτε
µεταβιβάσεις των ∆ΑΜ.

Περίοδος εξάσκησης

Οποιαδήποτε εργάσιµη µέρα κατά την περίοδο 20 – 30
Ιουνίου κάθε χρόνου από το 2009 µέχρι το 2015
περιλαµβανοµένων.

Τιµή Εξάσκησης

y1,7086

κοινές
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Αναλογία Μετατροπής

Ο εγγεγραµµένος κάτοχος ενός Ειδικού ∆ικαιώµατος
Αγοράς Μετοχών θα έχει το δικαίωµα να αγοράσει από
µια µέχρι δύο µετοχές ανάλογα µε την τρέχουσα τιµή
των µετόχων της Εταιρείας κατά την περίοδο 20 – 30
Ιουνίου των ετών 2009 – 2015 (περίοδος άσκησης
δικαιώµατος) στην τιµή των y1,7086 ανά µετοχή (τιµή
άσκησης δικαιώµατος) πληρωτέα εξ’ ολοκλήρου κατά
την Ηµεροµηνία Άσκησης. Περισσότερες λεπτοµέρειες
σχετικά µε την αναλογία µετατροπής, παρατίθενται στο
Τµήµα ΙΙ, Μέρος Β, Κεφ. 2.3 – «Άσκηση ∆ΑΜ», του
παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.

Φορολογικό καθεστώς για τον επενδυτή

Η επένδυση σε µετοχές της Εταιρείας θα απολαµβάνει
τα φορολογικά κίνητρα τα οποία προνοούνται από τη
Φορολογική Νοµοθεσία της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.
Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στο Τµήµα ΙΙ,
Μέρος Β, Κεφ. 3.1.2 – «Φορολογικό Καθεστώς για τον
επενδυτή», του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.

Φορολογικό καθεστώς για την Εταιρεία

Λεπτοµέρειες για το φορολογικό καθεστώς της
Εταιρείας παρατίθενται στο Τµήµα ΙΙ, Μέρος Β, Κεφ.
3.1.1 – «Φορολογικό Καθεστώς για την Εταιρεία», του
παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
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1.11 Αναµενόµενο χρονοδιάγραµµα
Ο πίνακας παραθέτει το αναµενόµενο χρονοδιάγραµµα της Εισαγωγής των τίτλων της Εταιρείας
στο ΧΑΚ. Σηµειώνεται ότι το χρονοδιάγραµµα είναι ενδεικτικό ώστε το επενδυτικό κοινό να έχει µια
αρχική χρονική εκτίµηση των απαραίτητων διαδικασιών µέχρι την εισαγωγή των τίτλων στο ΧΑΚ:
Ηµεροµηνία

Γεγονός

20/08/2009

Ηµεροµηνία έγκρισης παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.

26/01/2009

Ηµεροµηνία προέγκρισης εισαγωγής των ∆ΑΜ από το
Συµβούλιο του Χ.Α.Κ.

Οι σχετικές ηµεροµηνίες θα καθοριστούν µε βάση
τα σχετικά χρονοδιαγράµµατα του Χ.Α.Κ.

Ηµεροµηνία έγκρισης εισαγωγής των ∆ΑΜ από το
Συµβούλιο του Χ.Α.Κ.
και Ηµεροµηνία έναρξης
διαπραγµάτευσης

Οποιαδήποτε εργάσιµη µέρα κατά την περίοδο 20 –
30 Ιουνίου κάθε χρόνου από το 2009 µέχρι το
2015 .

Περίοδος εξάσκησης των ∆ΑΜ 2009/2011 για αγορά
µετοχών της Εταιρείας.

5 εργάσιµες ηµέρες µετά τις 30 Ιουνίου κάθε
χρόνου από το 2009 µέχρι το 2015.

Ηµεροµηνία έκδοσης και αποστολή των επιστολών
παραχώρησης για τις µετοχές που προκύπτουν από την
εξάσκηση των ∆ΑΜ.

∆έκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία
αποστολής των επιστολών παραχώρησης των νέων
µετοχών (εφόσον το Χ.Α.Κ. βεβαιωθεί ότι το µητρώο
των κατόχων των ∆ΑΜ της Εταιρείας έχει κατατεθεί
σε ηλεκτρονική µορφή και πληρεί όλες τις
προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το Χ.Α.Κ.)

Ηµεροµηνία έναρξης διαπραγµάτευσης και µεταβίβασης
των µετοχών της Εταιρείας που θα προκύψουν από την
εξάσκηση των ∆ΑΜ.

Τα ∆ΑΜ θα εισαχθούν και θα είναι ελεύθερα προς διαπραγµάτευση στο ΧΑΚ εφόσον αυτό
εγκρίνει την εισαγωγή τους.
Η ηµεροµηνία έναρξης διαπραγµάτευσης των τίτλων θα ανακοινωθεί στο ΧΑΚ και θα δηµοσιευθεί
στον κυπριακό τύπο εντός πέντε εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία έγκρισης της εισαγωγής
των τίτλων από το ΧΑΚ.
Σηµειώνεται ότι το χρονοδιάγραµµα εξαρτάται από αρκετούς αστάθµητους παράγοντες και
ενδέχεται να µεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού µε
σχετική ανακοίνωση στο ΧΑΚ και στον τύπο ή µε έκδοση Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου
(εάν εφαρµόζεται).
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1.12 Συναλλαγές και συµβάσεις µε συνδεδεµένα µέρη

1.12.1 Συναλλαγές και συµβάσεις µε συνδεδεµένα µέρη για την διετία 2006 –
2007
Οι συναλλαγές µε συγγενικά µέρη κατά τα έτη 2006 και 2007 σύµφωνα µε τις ελεγµένες
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος έγιναν σε καθαρά εµπορική βάση και
παρουσιάζονται στο Τµήµα ΙΙ, Μέρος Γ’. Κεφ.9.1 – «Συναλλαγές και συµβάσεις µε συνδεδεµένα
µέρη για την διετία 2006-2007» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.

1.12.2 Συναλλαγές και συµβάσεις µε συνδεδεµένα µέρη για την περίοδο από 1
Ιανουαρίου 2008 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2008
Οι συναλλαγές µε συγγενικά µέρη κατά το έτος 2008 σύµφωνα µε τους ελεγµένους λογαριασµούς
διοίκησης του Συγκροτήµατος έγιναν σε καθαρά εµπορική βάση και παρουσιάζονται στο Τµήµα ΙΙ,
Μέρος Γ’. Κεφ.9.2 – «Συναλλαγές και συµβάσεις µε συνδεδεµένα µέρη για την περίοδο 1
Ιανουαρίου 2008 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου -2008» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.

1.12.3 Συναλλαγές και συµβάσεις µε συνδεδεµένα µέρη για την περίοδο από 1
Ιανουαρίου 2009 µέχρι 30 Ιουνίου 2009
Οι συναλλαγές µε συγγενικά µέρη κατά την περίοδο 01/01/09 – 31/06/09 σύµφωνα µε τους
µη ελεγµένους λογαριασµούς διοίκησης του Συγκροτήµατος έγιναν σε καθαρά εµπορική βάση και
παρουσιάζονται στο Τµήµα ΙΙ, Μέρος Γ’. Κεφ.9.3 – «Συναλλαγές και συµβάσεις µε συνδεδεµένα
µέρη για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2009 µέχρι 30 Ιουνίου -2009» του παρόντος Ενηµερωτικού
∆ελτίου.Από τις 30/06/2009 µέχρι σήµερα δεν έχουν γίνει οποεισδήποτε άλλες ουσιαστικές
συναλλαγές ή συµβάσεις µε συνδεδεµένα µέρη εκτος των πλαισίων των δραστηριοτήτων του
Συγκροτήµατος ή σε µη εµπορική βάση.
1.13 Ελεγκτές
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Limited
ελέγχονται από εξωτερικούς ελεγκτές. Τον έλεγχο των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων του
Συγκροτήµατος και των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας και όλων των εξαρτηµένων
εταιρειών του Συγκροτήµατος για τα έτη που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2006, 2007και 2008,
διενήργησε ο ελεγκτικός οίκος KPMG, µε αριθµό µητρώου ΣΕΛΚ Σ069 και διεύθυνση Εσπερίδων
14, 1087 Λευκωσία, Τ.Θ. 21121, 1502 Λευκωσία, Κύπρος.
1.14 Προϊόν της Εισαγωγής
Από την τοποθέτηση των ∆ΑΜ στο ΧΑΚ, δεν αναµένονται να αντληθούν οποιαδήποτε κεφάλαια.
Σε περίπτωση εξάσκησης των ∆ΑΜ, τα πιθανά κεφάλαια που µπορεί να αντληθούν θα
χρησιµοποιηθούν για σκοπούς ενίσχυσης του κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας ή για επενδυτικούς
σκοπούς.
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1.15 Έξοδα της Εισαγωγής
Τα συνολικά έξοδα της Εισαγωγής, συµπεριλαµβανοµένων των επαγγελµατικών αµοιβών
που θα καταβληθούν στους ελεγκτές, τα δικαιώµατα του ΧΑΚ και του Εφόρου Εταιρειών καθώς
και εκτυπωτικά και διαφηµιστικά έξοδα της Εισαγωγής κ.λπ., υπολογίζονται σε y8.000 περίπου.
1.16 Παράγοντες Κινδύνου
Η επένδυση σε τίτλους της Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Limited υπόκειται σε
µία σειρά κινδύνων. Μαζί µε τις λοιπές πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό
∆ελτίο, οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τους κινδύνους που
περιγράφονται στο Τµήµα Ι, Κεφ. 2 – «Παράγοντες κινδύνου» του παρόντος Ενηµερωτικού
∆ελτίου. Εάν πραγµατοποιηθεί οποιοδήποτε από τα γεγονότα που περιγράφονται στο Τµήµα Ι,
Κεφ. 2 – «Παράγοντες κινδύνου», το Συγκρότηµα, η χρηµατοοικονοµική θέση του ή τα
αποτελέσµατα της λειτουργίας του 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. Επιπρόσθετα,
οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που περιγράφονται στο Τµήµα Ι, Κεφ. 2 – «Παράγοντες κινδύνου»
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.
1.17 Ιδρυτικό Έγγραφο
Οι σκοποί της Εταιρείας περιγράφονται στο άρθρο 3 του Ιδρυτικού Εγγράφου στο
κωδικοποιηµένο Καταστατικό της. Οι κύριοι σκοποί της Εταιρείας παρουσιάζονται στο Τµήµα ΙΙ,
Μέρος Γ’, Κεφ. 1.2 – «Σκοποί της Εταιρείας» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
1.18 Έγγραφα ∆ιαθέσιµα για Επιθεώρηση
Αντίγραφα των ακόλουθων εγγράφων θα είναι διαθέσιµα για επιθεώρηση κατά τις συνήθεις
εργάσιµες ηµέρες µεταξύ των ωρών 9.00 π.µ. – 12.00 µ.µ. στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας
στην οδό Γρηγόρη Αυξεντίου 115, Βιοµηχανική Περιοχή Κοκκινοτριµιθιάς, Κοκκινοτριµιθιά
2660, Λευκωσία, Κύπρος κατά την περίοδο ισχύος του Ενηµερωτικού ∆ελτίου:
(i)

του Ιδρυτικού Εγγράφου και Καταστατικού της Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits)
Public Limited,

(ii)

των ελεγµένων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων του Συγκροτήµατος για τα
οικονοµικά έτη που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2006, 2007 και 2008,

(iii)

των µη ελεγµένων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων του Συγκροτήµατος για την
εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 ,

(iv)

των συγκαταθέσεων που αναφέρονται στο Τµήµα ΙΙ, Μέρος ∆’, Παρ. 8 του Ενηµερωτικού
∆ελτίου.
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1.19 Παραποµπές
Οι ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τα έτη που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου
2006, 2007 και 2008, και των µη ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων που έληξαν στις
30/06/09 ενσωµατώνονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο µέσω παραποµπής (incorporated by
reference) σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του Κανονισµού 809/2004 της Επιτροπής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι επενδυτές µπορούν να προµηθευτούν δωρεάν αντίγραφο των ελεγµένων ενοποιηµένων
οικονοµικών καταστάσεων της Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Limited για τα
οικονοµικά έτη που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2006, 2007, 2008 καθώς και των µη ελεγµένων
οικονοµικών καταστάσεων για την περίοδο που λήγει 30 Ιουνίου 2009 από την ιστοσελίδα της
Εταιρείας www.froufrou.com.cy, µέχρι την ηµεροµηνία ισχύος του παρόντος Ενηµερωτικού
∆ελτίου.
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

1.

2. Παράγοντες κινδύνου
Η επένδυση στους τίτλους της Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Limited υπόκειται
σε µία σειρά κινδύνων. Μαζί µε τις λοιπές πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό
∆ελτίο, οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τους κινδύνους που
περιγράφονται παρακάτω, πριν επενδύσουν σε αυτούς τους τίτλους. Εάν πραγµατοποιηθεί
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 τίτλων
της, οδηγώντας σε απώλεια του συνόλου ή µέρους οποιασδήποτε επένδυσης σε αυτούς.
Επιπρόσθετα, οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που περιγράφονται παρακάτω µπορεί να µην είναι
οι µόνοι που ενδεχοµένως να αντιµετωπίσει η Εταιρεία. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που
επί του παρόντος δεν είναι γνωστοί ή που θεωρούνται επουσιώδεις, µπορεί να επιδράσουν
δυσµενώς στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες της Εταιρείας.

2.1 Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες
του Συγκροτήµατος
2.1.1
Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναµία των συµβαλλοµένων µερών να εξοφλήσουν τις
υποχρεώσεις τους θα µπορούσε να µειώσει το ποσό των µελλοντικών ταµειακών εισροών από
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Το Συγκρότηµα
και η Εταιρεία δεν έχουν σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Το Συγκρότηµα και η
Εταιρεία εφαρµόζουν διαδικασίες που να βεβαιώνουν ότι οι πωλήσεις προϊόντων και παροχή
υπηρεσιών γίνονται σε πελάτες µε κατάλληλη ιστορία αξιοπιστίας και παρακολουθεί σε συνεχή
βάση τη χρονολογική κατάσταση των εισπρακτέων. Τα τραπεζικά υπόλοιπα κρατούνται σε
χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς µε υψηλή πιστωτική αξιοπιστία και το Συγκρότηµα και η
Εταιρεία εφαρµόζουν διαδικασίες που περιορίζουν την έκθεση της σε πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση
µε κάθε χρηµατοοικονοµικό οργανισµό.
2.1.2
Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των περιουσιακών στοιχείων
και υποχρεώσεων δεν συµπίπτουν. Όταν οι λήξεις δε συµπίπτουν, η αποδοτικότητα µπορεί να
αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα µπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος ζηµιών. Το Συγκρότηµα εφαρµόζει
διαδικασίες µε σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων ζηµιών όπως η διατήρηση ικανοποιητικών
ποσών µετρητών και άλλων περιουσιακών στοιχείων µε υψηλή ρευστότητα.
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2.1.3
Κίνδυνος επιτοκίου
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων διακυµαίνεται
εξαιτίας αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Οι εταιρείες του Συγκροτήµατος χρηµατοδοτούν τις
επενδύσεις τους καθώς και τις ανάγκες τους σε κεφάλαια κίνησης και µέσω τραπεζικού δανεισµού,
µε συνέπεια να επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα τους µε χρεωστικούς τόκους. Η διεύθυνση του
Συγκροτήµατος παρακολουθεί τις διακυµάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.
2.1.4
Κίνδυνος µεταβολής τιµών
Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία υπόκειται σε κίνδυνο από µεταβολές στις τρέχουσες τιµές των
επενδύσεων. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο περιορίζει τον κίνδυνο µε τη δηµιουργία χαρτοφυλακίου
µεγάλης διασποράς σε κατηγορίες τίτλων (µε επενδύσεις σε διαφόρους κλάδους) και µε την
παρακολούθηση του χαρτοφυλακίου σε τακτά χρονικά διαστήµατα.
2.1.5
Λειτουργικός κίνδυνος
Ο λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που απορρέει από αδυναµία των συστηµάτων τεχνολογίας
και ελέγχων 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.
2.1.6
Νοµικός Κίνδυνος
Ο νοµικός κίνδυνος πηγάζει από δικαστικές διεκδικήσεις που ενδέχεται να εγερθούν εναντίον της
Εταιρείας και των θυγατρικών της και πιθανόν να συνεπάγονται δαπάνες ή επιπλοκές στην εύρυθµη
λειτουργία της. Επίσης, υπάρχει η πιθανότητα επιβολής σε εταιρείες του Συγκροτήµατος προστίµων ή
άλλων διοικητικών κυρώσεων από διοικητικές αρχές για τυχούσες παραβάσεις. Η Εταιρεία και οι
θυγατρικές της έχουν κάποιες εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις για τις οποίες η ∆ιοίκηση της Εταιρείας
εκτιµά ότι η τυχούσα αρνητική έκβασή τους δεν θα έχει σηµαντική αρνητική επίπτωση στην
οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας (βλέπε Τµήµα ΙΙ, Μέρος Γ’, Κεφ. 13.4 – «Έµµεσες και
ενδεχόµενες υποχρεώσεις»).
2.1.7
Συναλλαγµατικός Κίνδυνος
Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων να κυµαίνεται
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 δεν
εκτίθεται σε ουσιαστικό συναλλαγµατικό κίνδυνο πλέον διότι οι περισσότερες συναλλαγές του είναι
σε Ευρώ. Η ∆ιεύθυνση παρακολουθεί τις διακυµάνσεις στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες σε συνεχή
βάση και ενεργεί ανάλογα.
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2.1.8
Περιπτώσεις ανωτέρας βίας
Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας (force majeure risk), όπως σεισµός, τροµοκρατία, πληµµύρες κλπ.,
η Εταιρεία ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά, όπως θα επηρεαστεί και οποιαδήποτε άλλη
επιχειρηµατική δραστηριότητα.
2.1.9
Εξάρτηση σε βασικά στελέχη
Η επιτυχηµένη πορεία των εργασιών του Συγκροτήµατος εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την
τεχνογνωσία, πολύχρονη πείρα και δηµιουργία σηµαντικών διασυνδέσεων µε άτοµα τα οποία
επηρεάζουν την ανάπτυξη του Συγκροτήµατος. Η απώλεια ενός ή περισσοτέρων τέτοιων στελεχών
µπορεί να έχει δυσµενή επίδραση στις δραστηριότητες του Συγκροτήµατος. Το Συγκρότηµα
εκπαιδεύει συνεχώς τα νέα στελέχη του και έχει αναπληρωτές και τα πλείστα βασικά στελέχη ώστε
µια τέτοια απώλεια να έχει την ελάχιστη επίδραση στα αποτελέσµατα του.
2.1.10 Κίνδυνοι που προέρχονται από οικονοµική ύφεση
Η κάµψη της οικονοµικής δραστηριότητας και ο περιορισµός ανάπτυξης του εθνικού προϊόντος
επιφέρει αρνητικά αποτελέσµατα και επιδρά µειωτικά στη µεγέθυνση των εργασιών των εταιρειών
του Συγκροτήµατος καθώς περιορίζεται η καταναλωτική δαπάνη.
2.2 Κίνδυνοι που
Συγκροτήµατος

σχετίζονται

µε

τον

κλάδο

δραστηριοποίησης

του

2.2.1
∆ιατροφικές συνήθειες των καταναλωτών
H Εταιρεία είναι η µια από τις µεγαλύτερες κυπριακές εταιρείες παραγωγής, εισαγωγής και
διανοµής προϊόντων (παραγωγή και διανοµή µπισκότων & δηµητριακών, εισαγωγή και διανοµή
τροφίµων και άλλων οικιακών προϊόντων) και προσφέρει στον καταναλωτή µια ευρεία γκάµα
προϊόντων, υψηλής ποιότητας, και απολαυστικής γεύσης µε αγνά και φυσικά υλικά για
ισορροπηµένη διατροφή σε καθηµερινή βάση. Σε περίπτωση δραστικής µεταβολής των
διατροφικών συνηθειών των καταναλωτών, το Συγκρότηµα ενδέχεται να αντιµετωπίσει µειωµένα
µερίδια αγοράς ή µειωµένα οικονοµικά αποτελέσµατα.
2.2.2
∆ιατροφικές κρίσεις στον ευρύτερο χώρο των τροφίµων
Σε περίπτωση διατροφικής κρίσης στο κλάδο των τροφίµων στον οποίο δραστηριοποιείται κατά
κύριο λόγο το Συγκρότηµα (παραγωγή και διανοµή µπισκότων & δηµητριακών, εισαγωγή και
διανοµή τροφίµων και άλλων οικιακών προϊόντων), ενδέχεται να αντιµετωπίσει µειωµένη
κερδοφορία από πτώση στις πωλήσεις λόγω µείωσης της αγοράς, καθώς η κατανάλωση
επηρεάζεται από τυχόν διατροφική κρίση.
2.2.3
Ενδεχόµενος κίνδυνος από τη διακύµανση της τιµής των πρώτων υλών
Η κερδοφορία του Συγκροτήµατος µπορεί να επηρεαστεί (είτε θετικά, είτε αρνητικά) από τη
διακύµανση των τιµών των πρώτων υλών οι οποίες συµµετέχουν στο σύνολο του κόστους και των
δαπανών σε µεγάλο βαθµό. Η πρώτη ύλη, δηλαδή το σιτάρι, αποτελεί το βασικό παράγοντα
κόστους παραγωγής για τις εταιρείες του κλάδου. Το σιτάρι διαπραγµατεύεται χρηµατιστηριακά
στο εξωτερικό και η διαµόρφωση της τιµής του είναι αποτέλεσµα της διεθνούς προσφοράς και
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ζήτησης. Οι καιρικές συνθήκες επιδρούν άµεσα στην ποσότητα των παραγόµενων σιτηρών και
συνεχώς καθορίζουν την προσφορά. Σε αντίθεση, η ζήτηση κινείται σε σταθερά επίπεδα. Κατά
συνέπεια σε περιόδους καλής παραγωγής, οι τιµές των σιτηρών διαµορφώνονται σε χαµηλά
επίπεδα, ενώ σε περιόδους µε κακές καιρικές συνθήκες (π.χ. βροχή κατά τη συγκοµιδή ή ξηρασία
στους µήνες ωρίµανσης των δηµητριακών), λόγω µειωµένης παραγωγής, διαµορφώνονται σε
υψηλότερα επίπεδα. Λόγω του αυξηµένου ανταγωνισµού του κλάδου, τυχόν αυξήσεις των διεθνών
και εγχωρίων τιµών της πρώτης ύλης δεν µεταφέρονται εύκολα στην τελική τιµή των προϊόντων,
γεγονός που ενέχει τον κίνδυνο αρνητικής επίδρασης στα αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος.
2.2.4
Εξάρτηση από πελάτες
Το Συγκρότηµα δεν διέπεται από αυστηρή εξάρτηση από την πελατειακή της διάρθρωση καθώς
κανένας από τους πελάτες της δεν έχει τέτοια ποσοστά αγορών από το Συγκρότηµα που να
δικαιολογεί τέτοιο συµπέρασµα. Παρόλα αυτά, ο δυναµικός χαρακτήρας των παραγόντων
δηµιουργεί ένα ιδιαίτερο είδος στις σχέσεις της βιοµηχανίας τροφίµων µε τον τοµέα του λιανικού
εµπορίου διαµορφώνει ένα ιδιαίτερο είδος αλληλεπίδρασης µεταξύ του Συγκροτήµατος και των
πελατών της. Οι µεγάλες αλυσίδες των υπεραγορών φαίνεται να διαθέτουν σηµαντική
διαπραγµατευτική δύναµη και να µπορούν δυνητικά να ασκήσουν πιέσεις σε επίπεδα τιµών στους
βιοµηχανικούς προµηθευτές τους όπως είναι το Συγκρότηµα. Πάντως, οι σχέσεις που
δηµιουργούνται µεταξύ βιοµηχανίας και λιανικού εµπορίου δεν µπορούν να γενικευτούν και
τουλάχιστον στις περιπτώσεις των µεγάλων αλυσίδων υπεραγορών προσδιορίζονται από διµερείς
συµφωνίες προσαρµοσµένες κάθε φορά στις εξελίξεις στο εσωτερικό των δύο κλάδων, αλλά και
στη γενικότερη οικονοµική συγκυρία.
2.3 Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τις µετοχές της Εταιρείας
2.3.1
Κατηγορία διαπραγµάτευσης µετοχής
Το ΧΑΚ παρουσιάζει χαµηλότερη ρευστότητα και είναι περισσότερο ασταθές από άλλα µεγάλα
χρηµατιστήρια και ειδικότερα η Εναλλακτική Αγορά του ΧΑΚ, στην οποία διαπραγµατεύονται οι
τίτλοι της Εταιρείας.
Η µοναδική αγορά διαπραγµάτευσης των τίτλων της Εταιρείας είναι και θα είναι µετά την
εισαγωγή των ∆ΑΜ, το ΧΑΚ. Το ΧΑΚ παρουσιάζει χαµηλότερη ρευστότητα από άλλες µεγάλες
αγορές της ∆υτικής Ευρώπης και των Ηνωµένων Πολιτειών. Ως εκ τούτου, οι υποψήφιοι επενδυτές
ίσως δυσκολευτούν να αγοράσουν ή να πωλήσουν τίτλους της Εταιρείας. Επίσης το γεγονός ότι οι
τίτλοι της Εταιρείας διαπραγµατεύονται στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑΚ επηρεάζει σηµαντικά τη
ρευστότητα της µετοχής της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν µπορεί να εγγυηθεί για τη µελλοντική
ρευστότητα των τίτλων της στην αγορά.
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2.3.2
Η τιµή της µετοχής ενδέχεται να παρουσιάσει διακυµάνσεις
Η τιµή διαπραγµάτευσης των µετοχών της Εταιρείας µπορεί να υπόκειται σε διακυµάνσεις ως
αποτέλεσµα πλήθους παραγόντων, πολλοί από τους οποίους είναι εκτός του ελέγχου της. Μεταξύ
των παραγόντων αυτών περιλαµβάνονται – ενδεικτικά και όχι περιοριστικά – οι ακόλουθοι:
•

∆ιακυµάνσεις στα λειτουργικά αποτελέσµατα της Εταιρείας

•

Η επιτυχής υλοποίηση της στρατηγικής της Εταιρείας

•

Η κατάσταση της κυπριακής οικονοµίας

•

Πιθανή ή πραγµατοποιηθείσα πώληση µεγάλων πακέτων κοινών µετοχών της Εταιρείας
στην αγορά

•

Αλλαγές εκτιµήσεων χρηµατοοικονοµικών µεγεθών από χρηµατοοικονοµικούς αναλυτές, ή
αδυναµία εκπλήρωσης των προσδοκιών των αναλυτών

•

Πολιτική αστάθεια ή ενδεχόµενη πολεµική σύρραξη στην Κύπρο ή στο εξωτερικό

•

Η γενικότερη κατάσταση των κεφαλαιαγορών

2.3.3
Επιρροή των βασικών µετόχων
Η πλειοψηφία του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατέχεται από µικρό αριθµό µετόχων, οι
οποίοι, µέσω της άσκησης των δικαιωµάτων ψήφου στις Γενικές συνελεύσεις αυτής, δύναται να
επηρεάσουν σηµαντικά τις δραστηριότητες και την πορεία των εργασιών της Εταιρείας.
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1. Πληροφορίες για τη σύνταξη του Ενηµερωτικού ∆ελτίου
Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της
ισχύουσας νοµοθεσίας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενέκρινε
το περιεχόµενο του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου µόνον όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών
πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του περί
∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµου του 2005 της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας
και του Κανονισµού 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το Ενηµερωτικό ∆ελτίο περιέχει κάθε πληροφορία της οποίας η δηµοσιοποίηση προβλέπεται από
τον περί ∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµο του 2005 της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας και του Κανονισµού 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η
οποία αφορά την Εταιρεία στην παρούσα εισαγωγή των εκδοµένων ∆ΑΜ της.
Συνεπώς, στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο περιέχονται πληροφορίες που είναι απαραίτητες
προκειµένου να παρέχεται η δυνατότητα στους επενδυτές να εκτιµούν ενήµεροι τα περιουσιακά
στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση, τα αποτελέσµατα και τις προοπτικές
του Συγκροτήµατος καθώς και τα δικαιώµατα που ενσωµατώνονται στους τίτλους της Εταιρείας.
Η Εταιρεία αναλαµβάνει την πλήρη ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν
Ενηµερωτικό ∆ελτίο και βεβαιώνει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι σύµφωνες µε
την πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το
περιεχόµενό του. Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι της Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public
Limited είναι επίσης συλλογικά και ατοµικά υπεύθυνοι για τις πληροφορίες που περιέχονται στο
παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο και βεβαιώνουν ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο µέτρο για τη σύνταξή
του, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι, εξ’ όσων γνωρίζουν, σύµφωνες µε την
πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενό
του.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί ∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµου του
2005, το Ενηµερωτικό ∆ελτίο υπογράφηκε από τους ακόλουθους:
(ι)

Άλκη Χ. Χατζηκυριάκο – Εκτελεστικό Πρόεδρο

(ιι)

Κώστα Γ. Ηλιάδη – Εκτελεστικό Σύµβουλο

(ιιι)

Χρύση Χριστόπουλο – Εκτελεστικό Σύµβουλο

(iv)

Κυριάκο Χατζησάββα – Εκτελεστικό Σύµβουλο

(v)

Σοφία Λ. Μιλτιάδου – Εκτελεστικό Σύµβουλο

(vi)

Χριστόδουλο Χριστοδούλου – Μη Εκτελεστικό Σύµβουλο
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Η Εταιρεία δηλώνει ότι αφού έλαβε κάθε εύλογο µέτρο για τη σύνταξη του Ενηµερωτικού ∆ελτίου,
οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι, εξ’ όσων γνωρίζει, σύµφωνες µε την
πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενό
του.
Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα µπορούν να απευθύνονται τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία:
•

του εκδότη, Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Limited
Γρηγόρη Αυξεντίου 115
Βιοµηχανική Περιοχή Κοκκινοτριµιθιάς
Κοκκινοτριµιθιά 2660
Λευκωσία, Κύπρος (τηλέφωνο: +357 2283 5090)

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του
περιεχοµένου του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου και βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι:
Αφού έλαβαν κάθε εύλογο µέτρο, όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στο
Ενηµερωτικό ∆ελτίο είναι, εξ όσων γνωρίζουν, πλήρη και αληθή. ∆εν υπάρχουν άλλα στοιχεία
και δεν έχουν λάβει χώρα άλλα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να
καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται
στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο.
∆εν εκκρεµούν οποιεσδήποτε σηµαντικές δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες σε βάρος της Alkis H.
Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Limited και των θυγατρικών της εταιρειών οι οποίες θα
µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση, εκτός αυτών που
αναφέρονται στο Τµήµα ΙΙ, Μέρος Γ’, Κεφ. 13.4 – «Έµµεσες και ενδεχόµενες υποχρεώσεις» του
παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.

Ελεγκτές
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Limited
ελέγχονται από εξωτερικούς ελεγκτές. Τον έλεγχο των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων του
Συγκροτήµατος και των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας και όλων των εξαρτηµένων
εταιρειών του Συγκροτήµατος για τα έτη που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2006, 2007και 2008,
διενήργησε ο ελεγκτικός οίκος KPMG, µε αριθµό µητρώου ΣΕΛΚ Σ069 και διεύθυνση Εσπερίδων
14, 1087 Λευκωσία, Τ.Θ. 21121, 1502 Λευκωσία, Κύπρος.
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2. Επιλεγµένες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες
2.1 Ιστορικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για τα έτη που έληξαν
στις 31 ∆εκεµβρίου 2006, 2007 και 2008
Οι ακόλουθες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες προέρχονται άµεσα από τις δηµοσιευµένες
ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις των ετών που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2006,
2007 και 2008 αντίστοιχα, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από τους κατά νόµο ελεγκτές του
Συγκροτήµατος, κ.κ KPMG. Οι ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις δίνουν αληθινή
και δίκαιη εικόνα της οικονοµικής κατάστασης του Συγκροτήµατος για τα έτη που έληξαν στις 31
∆εκεµβρίου 2006, 2007 και 2008, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ε.Ε. και τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών
Λογιστικών Προτύπων και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, της Κύπρου.
Οι ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τα έτη που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου
2006, 2007 και 2008, ενσωµατώνονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο µέσω παραποµπής
(incorporated by reference) σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του Κανονισµού
809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ελεγµένα
31/12/2007

Ελεγµένα
31/12/2006

£

£

Κύκλος εργασιών

14.859.110

13.485.038

Κόστος πωλήσεων

(8.480.067)

(7.399.994)

6.379.043

6.085.044

2.455.629

517.497

8.834.672

6.602.541

Λειτουργικά έξοδα

(1.849.856)

(1.653.218)

Έξοδα πωλήσεων και διανοµής

(3.485.341)

(3.286.496)

3.499.475

1.662.827

Έξοδα χρηµατοδότησης

(163.307)

(88.348)

Έσοδα χρηµατοδότησης

74.764

142.934

(88.543)

54.586

3.410.932

1.717.413

(194.631)

(215.582)

3.216.301

1.501.831

Για το έτος που έληξε στις

Άλλα έσοδα

Κέρδος από εργασίες

Καθαρά έσοδα/(έξοδα) χρηµατοδότησης
Κέρδος πριν τη φορολογία
Φορολογία
Καθαρό κέρδος για το έτος
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Για το έτος που έληξε στις

Ελεγµένα 31/12/2007

Ελεγµένα 31/12/2006

£

£

18.991.848

16.709.206

Άυλα στοιχεία ενεργητικού

1.245.581

1.277.779

Επενδύσεις σε ακίνητα

1.573.704

1.581.000

-

-

7.086.237

5.892.939

28.897.370

25.460.924

Αποθέµατα

1.769.718

1.549.414

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις

2.663.414

3.464.122

-

9.400

182.895

148.867

3.072.023

2.004.800

7.688.050

7.176.603

36.585.420

32.637.527

Μετοχικό κεφάλαιο

14.829.105

13.445.491

Συσσωρευµένα κέρδη

13.090.333

11.560.268

27.919.438

25.005.759

425.400

425.400

4.686.249

3.646.006

20.103

30.555

5.131.752

4.101.961

Μακροπρόθεσµα δάνεια

923.888

1.263.142

Λογαριασµοί συµβούλων

1.714.010

1.450.035

896.332

816.630

3.534.230

3.529.807

8.665.982

7.631.768

36.585.420

32.637.527

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός

Αναβαλλόµενη φορολογία
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση

Κυκλοφορούντα

Λογαριασµοί συµβούλων
Φορολογία επιστρεπτέα
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Κεφάλαιο και αποθεµατικά

Τρέχουσες υποχρεώσεις
Τρέχουσες δόσεις µακροπρόθεσµων δανείων
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Φορολογία πληρωτέα

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Αναβαλλόµενη φορολογία

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων
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Οι χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες που παρουσιάζονται σε Ευρώ προέρχονται άµεσα από τις
συµπληρωµατικές πληροφορίες των ελεγµένων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων των ετών
που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 και 2007 και έγιναν για σκοπούς µετατροπής σε ευρώ.
Σηµειώνεται ότι οι ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις για τα έτη 2006 και 2007 ετοιµάστηκαν και
δηµοσιεύτηκαν σε κυπριακές λίρες. Τα ποσά σε ευρώ για τα έτη 2006 και 2007 έχουν προκύψει
από µετατροπή των ποσών σε κυπριακές λίρες µε την ισοτιµία y1 = £0,585274.

Για το έτος που έληξε στις

31/12/2008

31/12/2007

31/12/2006







Κύκλος εργασιών

29.239.299

25.388.297

23.040.555

Κόστος πωλήσεων

(16.440.957)

(14.489.055)

(12.643.640)

12.798.342

10.899.242

10.396.915

1.445.970

4.195.691

884.196

14.244.312

15.094.933

11.281.111

Λειτουργικά έξοδα

(3.118.187)

(3.160.667)

(2.824.691)

Έξοδα πωλήσεων και διανοµής

(6.996.362)

(5.955.057)

(5.615.312)

4.129.763

5.979.209

2.841.108

Έξοδα χρηµατοδότησης

(493.621)

(279.027)

(150.952)

Έσοδα χρηµατοδότησης

261.878

127.742

244.217

(231.743)

(151.285)

93.265

3.898.020

5.827.924

2.934.373

(428.784)

(332.547)

(368.344)

3.469.236

5.495.377

2.566.029

31/12/2008

31/12/2007

Άλλα έσοδα

Κέρδος από εργασίες

Καθαρά έσοδα/(έξοδα) χρηµατοδότησης
Κέρδος πριν τη φορολογία
Φορολογία
Καθαρό κέρδος για το έτος

Για το έτος που έληξε στις
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ





31/12/2006


Μη κυκλοφορούντα
34.582.371

32.449.499

28.549.373

Άυλα στοιχεία ενεργητικού

2.060.993

2.128.201

2.183.215

Επενδύσεις σε ακίνητα

7.343.080

2.688.833

2.701.299

-

-

-

6.250.145

12.107.555

10.068.684

50.236.589

49.374.088

43.502.571

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός

Αναβαλλόµενη φορολογία
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση
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Κυκλοφορούντα
Αποθέµατα

2.680.208

3.023.743

2.647.331

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις

5.782.804

4.550.713

5.918.804

-

-

16.061

383.885

312.494

254.354

5.329.585

5.248.863

3.425.404

14.176.482

13.135.813

12.261.954

64.413.071

62.509.901

55.764.525

Μετοχικό κεφάλαιο

25.703.782

25.337.030

22.972.985

Συσσωρευµένα κέρδη

23.043.975

22.366.162

19.751.891

48.747.757

47.703.192

42.724.876

726.839

726.839

726.839

8.437.485

8.006.932

6.229.571

21.836

34.348

52.206

9.186.160

8.768.119

7.008.616

Μακροπρόθεσµα δάνεια

958.211

1.578.556

2.158.206

Λογαριασµοί συµβούλων

3.107.618

2.928.560

2.477.532

Αναβαλλόµενη φορολογία

2.413.325

1.531.474

1.395.295

6.479.154

6.038.590

6.031.033

Σύνολο υποχρεώσεων

15.665.314

14.806.709

13.039.649

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

64.413.071

62.509.901

55.764.525

Λογαριασµοί συµβούλων
Φορολογία επιστρεπτέα
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Κεφάλαιο και αποθεµατικά

Τρέχουσες υποχρεώσεις
Τρέχουσες δόσεις µακροπρόθεσµων δανείων
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Φορολογία πληρωτέα

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

2.2 Ιστορικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για την εξαµηνία που έληξε στις
30 Ιουνίου 2009
Οι ακόλουθες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες προέρχονται άµεσα από τις δηµοσιευµένες µη
ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εξαµηνίας που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009.
Οι µη ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έγιναν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ε.Ε. και τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών
Λογιστικών Προτύπων και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, της Κύπρου.
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Οι µη ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Iουνίου
2009, ενσωµατώνονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο µέσω παραποµπής (incorporated by
reference) σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του Κανονισµού 809/2004 της Επιτροπής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μη Ελεγµένα
30/06/2009

30/06/2008





Κύκλος εργασιών

14.775.891

14.058.385

Κόστος πωλήσεων

(8.202.670)

(8.093.249)

6.573.221

5.965.136

338.164

386.287

6.911.385

6.351.423

Λειτουργικά έξοδα

(1.406.382)

(1.348.395)

Έξοδα πωλήσεων και διανοµής

(3.599.663)

(3.259.777)

1.905.340

1.743.251

Έξοδα χρηµατοδότησης

(163.147)

(255.449)

Έσοδα χρηµατοδότησης

139.640

102.927

Καθαρά έσοδα/(έξοδα) χρηµατοδότησης

(23.507)

(152.522)

1.881.833

1.590.729

(194.409)

(165.307)

1.687.424

1.425.422

Μη Ελεγµένα
30/06/2009

Ελεγµένα
31/12/2008

Στις

Άλλα έσοδα

Κέρδος από εργασίες

Κέρδος πριν τη φορολογία
Φορολογία
Καθαρό κέρδος για το έτος / περίοδο

Στις
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ





Μη κυκλοφορούντα
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός

34.163.411

34.582.371

Άυλα στοιχεία ενεργητικού

2.042.964

2.060.993

Επενδύσεις σε ακίνητα

7.343.080

7.343.080

-

-

6.658.352

6.250.145

50.207.807

50.236.589

2.821.283

2.680.208

Αναβαλλόµενη φορολογία
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση

Κυκλοφορούντα
Αποθέµατα
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Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις

4.670.405

5.431.267

Αλλοι χρεώστες και προπρληρωµές

721.515

351.537

Φορολογία επιστρεπτέα

384.180

383.885

1.429.971

5.329.585

10.027.354

14.176.482

60.235.161

64.413.071

Μετοχικό κεφάλαιο

25.703.782

25.703.782

Συσσωρευµένα κέρδη

20.787.743

23.043.975

46.491.525

48.747.757

726.839

726.839

9.694.171

8.437.485

187.534

21.836

10.608.544

9.186.160

Μακροπρόθεσµα δάνεια

634.764

958.211

Λογαριασµοί συµβούλων

87.003

3.107.618

2.413.325

2.413.325

3.135.092

6.479.154

Σύνολο υποχρεώσεων

13.743.636

15.665.314

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

60.235.161

64.413.071

Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Κεφάλαιο και αποθεµατικά

Τρέχουσες υποχρεώσεις
Τρέχουσες δόσεις µακροπρόθεσµων δανείων
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Φορολογία πληρωτέα

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Αναβαλλόµενη φορολογία
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙΤΛΩΝ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΕΛΙ∆Α
1.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙΤΛΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
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2.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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3.

ΆΛΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

48
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ΜΕΡΟΣ Β’: ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙΤΛΩΝ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.

1. Γενικά
εισαγωγής

στοιχεία

των

προς

εισαγωγή

τίτλων

και

χρονοδιάγραµµα

Αναλογία προσφοράς
∆ΑΜ

1 ∆ΑΜ 2001/2015 (loyalty Power Warrants) της Εταιρείας για κάθε 2
µετοχές (loyalty shares) που προέκυψαν από το σχέδιο Loyalty Shareholders
Scheme το οποίο προσφέρθηκε στους µετόχους της Εταιρείας που κράτησαν
όλες τις µετοχές πρώτης έκδοσης µέχρι τις 30 Ιουνίου 2007. Οι όροι έκδοσης
των νέων ∆ΑΜ είναι οι ίδιοι µε τα υφιστάµενα ∆ΑΜ που εκδόθηκαν σύµφωνα
µε το Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Εταιρείας ηµεροµηνίας 28 Φεβρουαρίου 2001.

Αριθµός ∆ΑΜ που θα
εισαχθούν

4.612.469

Αναλογία άσκησης ∆ΑΜ

Κάθε ∆ΑΜ που εξασκείται µετατρέπεται σε από µια µέχρι δύο µετοχές της
Εταιρείας, αναλόγως της µέσης χρηµατιστηριακής τιµής κλεισίµατος (closing
mid market price) κατά τις 5 εργάσιµες µέρες που προηγούνται της περιόδου
άσκησης.

Τιµή άσκησης ∆ΑΜ

y1,7086 για αγορά µίας µετοχής της Εταιρείας ονοµαστικής αξίας y0,26

Περίοδος άσκησης ∆ΑΜ

20 – 30 Ιουνίου των ετών 2009 – 2015

Τελευταία ηµεροµηνία
άσκησης ∆ΑΜ

30 Ιουνίου 2015

Τρόπος Πληρωµής

Η πληρωµή της Τιµής Άσκησης του δικαιώµατος γίνεται µε την καταβολή των
y1,7086 ανά ∆ΑΜ µαζί µε την κατάθεση της επιστολής παραχώρησης των
∆ΑΜ, κατά τις πιο πάνω ηµεροµηνίες µόνο, στο Εγγεγραµµένο Γραφείο της
Εταιρείας ή και σε όποιο λογαριασµό τράπεζας θα ανακοινωθεί στο µέλλον.

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθεται το χρονοδιάγραµµα της εισαγωγής των τίτλων της Εταιρείας.
Σηµειώνεται ότι το χρονοδιάγραµµα υπόκειται στην έγκριση του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου
και είναι ενδεικτικό έτσι ώστε το επενδυτικό κοινό να έχει µια αρχική χρονική εκτίµηση των
απαραίτητων διαδικασιών µέχρι την έναρξη διαπραγµάτευσης των µετοχών στο ΧΑΚ:
Ηµεροµηνία

Γεγονός

20/08/2009

Ηµεροµηνία έγκρισης παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.

26/01/2009

Ηµεροµηνία προέγκρισης εισαγωγής των ∆ΑΜ από το Συµβούλιο του
Χ.Α.Κ.

Οι
σχετικές
ηµεροµηνίες
θα
καθοριστούν µε βάση τα σχετικά
χρονοδιαγράµµατα του Χ.Α.Κ.

Ηµεροµηνία έγκρισης εισαγωγής των ∆ΑΜ από το Συµβούλιο του
Χ.Α.Κ. και Ηµεροµηνία έναρξης διαπραγµάτευσης

Οποιαδήποτε εργάσιµη µέρα κατά την
περίοδο 20 – 30 Ιουνίου κάθε χρόνου
από το 2009 µέχρι το 2015 .

Περίοδος εξάσκησης των ∆ΑΜ 2009/2011 για αγορά µετοχών της
Εταιρείας.

5 εργάσιµες ηµέρες µετά τις 30 Ιουνίου

Ηµεροµηνία έκδοσης και αποστολή των επιστολών παραχώρησης για
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κάθε χρόνου από το 2009 µέχρι το
2015.

τις µετοχές που προκύπτουν από την εξάσκηση των ∆ΑΜ.

∆έκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την
ηµεροµηνία αποστολής των επιστολών
παραχώρησης των νέων µετοχών.
(εφόσον το Χ.Α.Κ. βεβαιωθεί ότι το
µητρώο των κατόχων των ∆ΑΜ της
Εταιρείας έχει κατατεθεί σε ηλεκτρονική
µορφή
και
πληροί
όλες
τις
προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το
Χ.Α.Κ.)

Ηµεροµηνία έναρξης διαπραγµάτευσης και µεταβίβασης των µετοχών
της Εταιρείας που θα προκύψουν από την εξάσκηση των ∆ΑΜ.

Η ηµεροµηνία έναρξης διαπραγµάτευσης των τίτλων θα ανακοινωθεί στο ΧΑΚ και θα δηµοσιευθεί
στον κυπριακό τύπο εντός πέντε εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία έγκρισης της εισαγωγής
των τίτλων από το ΧΑΚ.
Σηµειώνεται ότι το χρονοδιάγραµµα εξαρτάται από αρκετούς αστάθµητους παράγοντες και
ενδέχεται να µεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού µε
σχετική ανακοίνωση στο ΧΑΚ και στον τύπο ή µε έκδοση Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου
(εάν εφαρµοστεί).
Απαγορεύεται αφενός η αποστολή, διανοµή, ταχυδρόµηση ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο
προώθηση αντιγράφων του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου και κάθε προωθητικού και σχετικού
µε την παρούσα δηµόσια προσφορά εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο προς
ή από τις Εξαιρούµενες Χώρες.

2.

Πληροφορίες σχετικά µε τις κινητές αξίες προς εισαγωγή
2.1

Έκδοση ∆ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών (∆ΑΜ) 2001/2015

Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας στις 20 Οκτωβρίου 2000, η Εταιρεία
στις 30.06.07 προχώρησε στην έκδοση 4.612.469 ∆ΑΜ 2001/2015 τα οποία προσφέρθηκαν
δωρεάν στους µετόχους της, µε αναλογία 1 ∆ΑΜ 2001/2015 (loyalty Power Warrants) της
Εταιρείας για κάθε 2 µετοχές (loyalty shares) που προέκυψαν από το σχέδιο Loyalty Shareholders
Scheme, το οποίο προσφέρθηκε στους µετόχους της Εταιρείας που κράτησαν όλες τις µετοχές
πρώτης έκδοσης µέχρι τις 30 Ιουνίου 2007. Οι όροι έκδοσης των νέων ∆ΑΜ είναι οι ίδιοι µε τα
υφιστάµενα ∆ΑΜ που εκδόθηκαν σύµφωνα µε το Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Εταιρείας ηµεροµηνίας
28 Φεβρουαρίου 2001.
Κύριο χαρακτηριστικό των ∆ΑΜ είναι ότι ο αριθµός των µετοχών που θα µπορεί να αποκτήσει ο
κάτοχος τους, δεν είναι σταθερός αλλά θα εξαρτάται από τη διαφορά µεταξύ της τιµής της
µετοχής στην αγορά και της τιµής άσκησης (κατά την ηµεροµηνία άσκησης). Εποµένως αύξηση
στην τιµή της µετοχής της Εταιρείας συνεπάγεται αυτόµατα αύξηση του αριθµού νέων µετοχών που
θα µπορεί να αποκτήσει ο κάτοχος των ∆ικαιωµάτων αν επιλέξει να τα ασκήσει.
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Κλασµατικά ∆ικαιώµατα δεν εκδόθηκαν. Όπου είχαν προκύψει κλασµατικά ∆ικαιώµατα κάτω από
το ½ του ενός ∆ικαιώµατος αυτά αγνοήθηκαν. Όπου αυτά αποτελούσαν το ½ ή περισσότερο του
∆ικαιώµατος, παραχωρήθηκε στον κάτοχο τους ένα επιπλέον ∆ΑΜ.
Ο µέγιστος αριθµός των µετοχών που µπορεί να δηµιουργηθεί από την πλήρη εξάσκηση των ∆ΑΜ
που εκδόθηκαν, δεν θα υπερβαίνει το 20% του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
2.2

∆ιαδικασία εισαγωγής και διαπραγµάτευση των ∆ΑΜ

Τα ∆ΑΜ που θα εισαχθούν είναι ονοµαστικά και θα διαπραγµατεύονται σε άϋλη µορφή εφόσον
εγκριθεί η αίτηση της Εταιρείας για εισαγωγή των ∆ΑΜ στο ΧΑΚ από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
του ΧΑΚ.
Μετά την έγκριση εισαγωγής από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου, τα
∆ΑΜ της Εταιρείας θα εισαχθούν στο ΧΑΚ. Μονάδα διαπραγµάτευσης είναι ο τίτλος ενός (1)
∆ΑΜ. Τα ∆ΑΜ της Εταιρείας που θα εισαχθούν στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου θα
διαπραγµατεύονται σε y (Ευρώ).
Λοιπές τυχόν λεπτοµέρειες της διαδικασίας εγγραφής θα περιληφθούν στην ανακοίνωση µέσω του
Τύπου και/ ή στα έντυπα των αιτήσεων για εγγραφή.
2.3

Άσκηση ∆ΑΜ

Τιµή Άσκησης ∆ΑΜ:

y1,7086 για αγορά µίας µετοχής της Εταιρείας
ονοµαστικής αξίας y0,26

Περίοδος Άσκησης ∆ΑΜ:

20 – 30 Ιουνίου των ετών 2009 – 2015

Τελευταία Ηµεροµηνία Άσκησης ∆ΑΜ:

30 Ιουνίου 2015

Αριθµός µετοχών ανά ένα ειδικό δικαίωµα
αγοράς µετοχών (Power Warrants):

AM = 1 + (TMO-TA) X (ΠΠ)
1<ή = ΑΜ < ή = 2

Όπου TMO = ο µέσος όρος (average) της µέσης τιµής κλεισίµατος (closing mid market price)
κατά τις 5 εργάσιµες µέρες που προηγούνται της περιόδου άσκησης σε σεντ.
TA = η τιµή άσκησης των y1,7086
ΠΠ = Παράγοντας παραχώρησης = 1/17,086
i.

Ο εγγεγραµµένος κάτοχος ενός ∆ΑΜ θα έχει το δικαίωµα να αγοράσει µία µετοχή της
Εταιρείας κατά την περίοδο 20 – 30 Ιουνίου 2009 – 2015 (Περίοδος Άσκησης ∆ΑΜ),
στην τιµή των y1,7086 (Τιµή Άσκησης ∆ΑΜ), πληρωτέα εξ ολοκλήρου κατά την
Ηµεροµηνία Άσκησης µε βάση την εξίσωση που φαίνεται πιο πάνω.
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Για παράδειγµα αν η µέση τιµή της µετοχής της Εταιρείας για τις πέντε µέρες που
προηγούνται της ηµεροµηνίας άσκησης για το έτος 2010 είναι y1,79 τότε το δικαίωµα ενός
κατόχου 100 ∆ΑΜ θα καθοριστεί ως ακολούθως:
100 ∆ΑΜ x {1 + [(179,00 σεντ – 170,86 σεντ) x 1/17,08]} =
100 ∆ΑΜ x {1 + 8,14 x (1/17,08) =
100 ∆ΑΜ x (1 + 0,48) =
100 ∆ΑΜ x 1,48  148 µετοχές
Η Τιµή Άσκησης ∆ΑΜ ή/ και ο αριθµός των Μετοχών στις οποίες θα δικαιούται ο κάτοχος
του ∆ΑΜ να το µετατρέψει, θα υπόκειται σε αναπροσαρµογή σύµφωνα µε τις πρόνοιες της
παραγράφου 2.6.
ii. Με την άσκηση των ∆ΑΜ και την πληρωµή της Τιµής Άσκησης ∆ΑΜ, δηλαδή µε την
καταβολή των y1,7086 ανά ∆ΑΜ, τα ∆ΑΜ θα παύσουν να ισχύουν και θα µετατραπούν
σε µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.
iii. Αν ο κάτοχος των ∆ΑΜ επιλέξει να µην ασκήσει όλα ή µέρος των ∆ΑΜ του όπως
αναγράφονται στη σχετική επιστολή παραχώρησης µέχρι την Τελευταία Ηµεροµηνία
Άσκησης των ∆ΑΜ, δηλαδή την 30η Ιουνίου 2015 µε την πληρωµή των y1,7086 ανά
∆ΑΜ, τότε η προσφορά αυτή θα θεωρείται ότι δεν έχει γίνει αποδεκτή και ο κάτοχος θα
χάνει το δικαίωµα άσκησης και τα ∆ΑΜ αυτά δε θα ισχύουν αλλά θα καθίστανται άκυρα.
2.4

Μεταβίβαση και διαβίβαση

(i)

Κάθε ∆ικαίωµα Αγοράς Μετοχών θα είναι εγγεγραµµένο στο «Μητρώο ∆ικαιωµάτων
Αγοράς Μετοχών» και θα είναι ελεύθερα µεταβιβάσιµο, εξ’ ολοκλήρου ή µερικώς, υπό τον
όρο της παραγράφου (ii) πιο κάτω, µε το άνοιγµα λογαριασµού διαπραγµάτευσης µε
συγκεκριµένο Μέλος του ΧΑΚ και δίνοντας πρόσβαση των ∆ΑΜ στο Μέλος αυτό. Εάν ο
µέτοχος έχει ήδη λογαριασµό διαπραγµάτευσης µε συγκεκριµένο Μέλος, δεν είναι
απαραίτητο το άνοιγµα νέου λογαριασµού, εφόσον δοθεί πρόσβαση στο Μέλος αυτό για
µεταβίβαση µέρους ή του συνόλου των ∆ΑΜ. Οι µεταβιβάσεις των ∆ΑΜ θα γίνονται στα
πλαίσια της νοµοθεσίας του ΧΑΚ.

(ii)

Κάθε µεταβίβαση καταχωρείται στο Κεντρικό Μητρώο και οι αξίες εγγράφονται στο όνοµα
του δικαιούχου την τρίτη εργάσιµη ηµέρα από την κατάρτιση της συναλλαγής.

(iii)

Καµιά µεταβίβαση
πραγµατοποιείται.

(iv)

Υπό τους όρους (i), (ii) και (iii) πιο πάνω, οι πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας,
αναφορικά µε τη µεταβίβαση και διαβίβαση µετοχών και την έκδοση επιστολών
παραχώρησης θα ισχύουν και αναφορικά µε τα ∆ΑΜ. Η διαπραγµάτευση και η µεταβίβαση
των µετοχών που θα προκύπτουν από την άσκηση των ∆ΑΜ θα γίνονται σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία του ΧΑΚ.

∆ΑΜ

για

εγγραφή

σε

κλασµατική

µετοχή

δεν

µπορεί
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2.5

∆ιαδικασία Άσκησης ∆ικαιώµατος Αγοράς Μετοχών

2.5.1
Επιστολές παραχώρησης – Τρόπος πληρωµής
Στους εγγεγραµµένους κατόχους των ∆ΑΜ θα αποστέλλεται επιστολή παραχώρησης για ∆ΑΜ
στην οποία θα αναγράφεται ο αριθµός των µετοχών που θα δικαιούνται να αγοράσουν. Όπως
προαναφέρθηκε, ο αριθµός των µετοχών που θα µπορεί να αποκτήσει ο κάτοχος των ∆ΑΜ δεν
είναι σταθερός, αλλά θα εξαρτάται από τη διαφορά µεταξύ της τιµής της µετοχής στην αγορά και
της τιµής άσκησης (κατά την ηµεροµηνία άσκησης).
Για να ασκήσει το ∆ΑΜ, ο κάτοχός του θα πρέπει να συµπληρώσει και να υπογράψει τη σχετική
ειδοποίηση που υπάρχει στην επιστολή, δηλώνοντας τον αριθµό των µετοχών για τις οποίες
ασκείται το ∆ΑΜ και να το καταθέσει µαζί µε το απαιτούµενο ποσό (αριθµός µετοχών για τις
οποίες ασκεί το ∆ικαίωµά του x Ισχύουσα Τιµή Άσκησης του ∆ΑΜ) µε επιταγή σε διαταγή «Alkis
H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Limited – Warrants 2001/2015»
-

στο εγκεκριµένο γραφείο της Εταιρείας στην οδό Γρηγόρη Αυξεντίου 115, Βιοµηχανική
Περιοχή Κοκκινοτριµιθιάς, Κοκκινοτριµιθιά 2660, Λευκωσία, Κύπρος, ή

-

στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασµό: Ελληνική Τράπεζα, αρ. λογαριασµού 121-01032234-01

Εφόσον κατατεθεί η επιστολή παραχώρησης, η ειδοποίηση καθίσταται αµετάκλητη. Οι επιταγές
µπορεί να παρουσιαστούν για εξαργύρωση από την Εταιρεία µόλις ληφθούν. Η συµπλήρωση και
παράδοση της επιστολής παραχώρησης και της συνοδευτικής επιταγής θα θεωρείται ως εγγύηση
ότι η επιταγή θα πληρωθεί όταν αυτή παρουσιαστεί. Σε περίπτωση που η επιταγή επιστραφεί
απλήρωτη τότε θα θεωρηθεί ότι ο κάτοχος δεν έχει ασκήσει τα ∆ΑΜ του.
Σε περίπτωση που ο κάτοχος των ∆ΑΜ δεν έχει στην κατοχή του επιστολή παραχώρησης, για να
ασκήσει τα ∆ΑΜ ο κάτοχος θα πρέπει να δηλώσει τον αριθµό των µετοχών για τις οποίες ασκείται
το ∆ΑΜ και να καταθέσει το απαιτούµενο ποσό (αριθµός µετοχών για τις οποίες ασκεί το ∆ΑΜ
πολλαπλασιασµένο µε την τιµή άσκησης των ∆ΑΜ, δηλαδή y1,7086 ανά ∆ΑΜ) όπως
αναφέρεται πιο πάνω.
Με την άσκηση των ∆ΑΜ, αυτά θα παύσουν να ισχύουν ως ∆ΑΜ και θα µετατραπούν σε
εκδοµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σε αναλογία ένα ∆ΑΜ για κάθε µία µετοχή.
Η τιµή άσκησης των ∆ΑΜ ή/ και ο αριθµός των µετοχών που θα δικαιούται ο κάτοχος των ∆ΑΜ
να αγοράσει θα υπόκειται σε αναπροσαρµογή σύµφωνα µε τις πρόνοιες της παραγράφου 2.6.
2.5.2
Περίοδος και τιµή εξάσκησης
Τα ∆ΑΜ της Εταιρείας µπορούν να εξασκηθούν οποιαδήποτε εργάσιµη µέρα κατά την περίοδο
20 – 30 Ιουνίου κάθε χρόνου από το 2009 µέχρι το 2015 περιλαµβανοµένων, προς y1,7086
ανά ∆ΑΜ.
2.5.3

Υπενθύµιση Τελευταίας Ηµεροµηνίας, Τιµής Άσκησης ∆ικαιώµατος και
Τρόπου Πληρωµής
Η Εταιρεία θα υπενθυµίσει τους κατόχους των ∆ΑΜ σε χρονικό διάστηµα που δεν είναι µικρότερο
των 20 ηµερών και µεγαλύτερο των 45 ηµερών από την ηµεροµηνία εξάσκησης ή την πρώτη
ηµέρα της περιόδου εξάσκησης µε σχετική ανακοίνωση του προς το ΧΑΚ, την οποία θα
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δηµοσιεύσει επίσης σε δύο εφηµερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας, για την ισχύουσα Τιµή Άσκησης
των ∆ΑΜ και τον Τρόπο Πληρωµής τους.
2.5.4
Παραχώρηση µετοχών
Οι νέες µετοχές που θα προκύψουν από την άσκηση των ∆ΑΜ θα εγγραφούν στο όνοµα του
δικαιούχου, την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ηµεροµηνία άσκησης των ∆ΑΜ.
2.5.5
∆ιάθεση ανεξάσκητων ∆ΑΜ
Σε περίπτωση που θα προκύψει αδιάθετο υπόλοιπο (ανεξάσκητα ∆ικαιώµατα Αγοράς Μετοχών)
που θα υπολογιστεί αµέσως µετά την εκπνοή της τελευταίας ηµεροµηνίας καταβολής της τιµής
άσκησης, δηλ. της 30ης Ιουνίου 2015, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας έχει το δικαίωµα να
διαθέσει οποιαδήποτε ∆ΑΜ που δεν ασκηθούν από τους δικαιούχους κατά την απόλυτη κρίση του
προς όφελος της Εταιρείας.
2.5.6
Μερική Άσκηση των ∆ΑΜ
Οι κάτοχοι των ∆ΑΜ µπορούν, εάν το επιθυµούν, να ασκήσουν µέρος των ∆ΑΜ που τους
αναλογούν, και το υπόλοιπο µέρος θα παραµείνει ανεξάσκητο. Σε τέτοια περίπτωση, ο κάτοχος
των ∆ΑΜ, χάνει την ευκαιρία άσκησης των δικαιωµάτων που δεν άσκησε, και η Εταιρεία έχει την
ευχέρεια να τα διαθέσει σύµφωνα µε την παράγραφο 2.5.5.
2.5.7
Ταξινόµηση
Οι νέες µετοχές που θα προκύψουν από την άσκηση των ∆ΑΜ θα τίθενται αµέσως στην ίδια
µοίρα µε τις υφιστάµενες µετοχές (rank pari passu) ονοµαστικής αξίας y0,26 η κάθε µια, για
όλους τους σκοπούς.
2.6

Αναπροσαρµογή της τιµής άσκησης και του αριθµού των ∆ΑΜ

2.6.1
Υποδιαίρεση, ενοποίηση
Σε περίπτωση υποδιαίρεσης ή ενοποίησης των µετοχών της Εταιρείας κατά ή πριν την Τελευταία
Ηµεροµηνία Άσκησης του ∆ικαιώµατος, ο αριθµός και η ονοµαστική αξία των µετοχών που θα
δικαιούται ο κάτοχος κατά την άσκηση του ∆ικαιώµατος, θα αυξάνεται ή θα µειώνεται, ανάλογα
µε την περίπτωση, κατ’ αναλογία, και η Τιµή Άσκησης του ∆ικαιώµατος, ο παράγοντας
παραχώρησης και ο ελάχιστος ή µέγιστος αριθµός που θα δικαιούνται οι κάτοχοι των
∆ικαιωµάτων θα προσαρµόζονται ανάλογα από την ηµεροµηνία που ισχύει η υποδιαίρεση,
ενοποίηση.
Οι ελεγκτές της Εταιρείας θα επιβεβαιώνουν γραπτώς τις αναπροσαρµογές για το νέο αριθµό
συνήθων µετοχών που δικαιούται ο κάτοχος να εγγραφεί ως συνέπεια της αναπροσαρµογής, µέσω
ειδοποίησης που θα αποστέλλεται σε κάθε κάτοχο των ∆ΑΜ µαζί µε καινούριο πιστοποιητικό
Warrants µέσα στην προκαθορισµένη από τους Κανονισµούς του ΧΑΚ περίοδο, που κατά την
ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου είναι 5 εργάσιµες µέρες. Κλασµατικά υπόλοιπα
θα αγνοούνται.
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2.6.2

Εκδόσεις δωρεάν µετοχών και δικαιωµάτων προτίµησης (rights)

Σε περιπτώσεις:
(i)

έκδοσης δωρεάν µετοχών στους µετόχους της Εταιρείας που θα προκύψουν από την
κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών, και

(ii)

προσφοράς δικαιωµάτων προτίµησης (rights issue) στους µετόχους της,

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα επεκτείνει ταυτόχρονα την προσφορά στους µετόχους ∆ικαιωµάτων
Αγοράς Μετοχών όπως θα έπραττε αν το Ειδικό ∆ικαίωµα Αγοράς είχε ασκηθεί την ηµέρα που
αµέσως προηγείται της ηµεροµηνίας κατά την οποία ισχύει η έκδοση (i) και (ii) πιο πάνω µε βάση
τους όρους που ισχύουν κατά την Ηµεροµηνία Άσκησης του ∆ικαιώµατος.
Εφόσον στις περιπτώσεις των γεγονότων (i) και (ii) η Εταιρεία επεκτείνει την προσφορά στους
κατόχους ∆ικαιώµατος Αγοράς Μετοχών, δεν θα αναπροσαρµόζεται η Τιµή Άσκησης
∆ικαιώµατος, ο παράγοντας παραχώρησης ούτε ο αριθµός των ∆ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών.
Αν όµως οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι αποφασίσουν, σε περίπτωση τέτοιας έκδοσης δικαιωµάτων
προτίµησης rights ή δωρεάν µετοχών στην οποία θα προβεί η Εταιρεία, ότι δε θα επεκτείνουν την
έκδοση στους κατόχους των Power Warrants όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, τότε η Τιµή Άσκησης
ή/και ο αριθµός και ο παράγοντας παραχώρησης θα αναπροσαρµόζονται και οι ελεγκτές θα
επιβεβαιώνουν γραπτώς τις αναπροσαρµογές µέσω της ειδοποίησης που θα αποστέλλεται σε κάθε
κάτοχο των Power Warrants, η Τιµή Άσκησης και ο παράγοντας παραχώρησης ή/και ο µέγιστος
αριθµός των µετοχών ανά ∆ικαίωµα θα αναπροσαρµόζονται όπως φαίνεται πιο κάτω,
α)

Έκδοση δωρεάν µετοχών
Α

β)

/(Α+Β) x Ε = Τ

Έκδοση δικαιωµάτων προτίµησης rights
Στην περίπτωση έκδοσης δικαιωµάτων προτίµησης στους µετόχους (rights) σε τιµή
χαµηλότερη της τρέχουσας αγοραίας τιµής των µετοχών η Τιµή Άσκησης ∆ικαιώµατος,
ο παράγοντας παραχώρησης ή/και ο µέγιστος αριθµός µετοχών ανά ∆ΑΜ θα
αναπροσαρµόζονται την αµέσως προηγούµενη ηµεροµηνία συναλλαγών από την
ηµεροµηνία που η µετοχή θα αρχίσει να διαπραγµατεύεται αφαιρεµένου του
δικαιώµατος προτίµησης right (ηµεροµηνία «ex-rights») σύµφωνα µε την πιο κάτω
εξίσωση:
A

[(

/(Α+Β) x Γ) + (Β/(Α+Β) x ∆)] x Ε/Γ = Τ

όπου:
T=

Αναπροσαρµοσµένη Τιµή Άσκησης ∆ΑΜ

Α = αριθµός εκδοµένων συνήθων µετοχών της Εταιρείας κατά την ηµεροµηνία
ισχύος της νέας έκδοσης
Β=

αριθµός συνήθων µετοχών που θα εκδοθούν λόγω της νέας έκδοσης
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Γ=

µέσος όρος της µέσης τιµής της µετοχής όπως δηµοσιεύεται από το ΧΑΚ κατά
τις τελευταίες 5 εργάσιµες µέρες που η µετοχή διαπραγµατευόταν στην αγορά
cum rights.

∆ = η τιµή αγοράς µιας συνήθους µετοχής σύµφωνα µε τους όρους της νέας
έκδοσης (rights)
E=

γ)

η Τιµή Άσκησης ∆ΑΜ που ίσχυε την αµέσως προηγούµενη ηµεροµηνία
συναλλαγών από την ηµεροµηνία που η µετοχή θα αρχίσει να
διαπραγµατεύεται ex-rights ή ex-bonus.

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, θα αναπροσαρµόζεται µε τον τρόπο που
θα επιβεβαιώσουν οι ελεγκτές της Εταιρείας ως τον καταλληλότερο.

H Εταιρεία θα ενηµερώνει για οποιεσδήποτε αναπροσαρµογές µε ανακοίνωση στον τύπο
(για σκοπούς της παρούσας, ανακοίνωση στον τύπο θεωρείται η δηµοσίευση σε έντυπα
παγκύπριας κυκλοφορίας εκ των οποίων το ένα τουλάχιστον να είναι ηµερήσια
εφηµερίδα και το άλλο εφηµερίδα ή περιοδικό οικονοµικού περιεχοµένου) και θα
κοινοποιεί τις αλλαγές αυτές στους κατόχους των ∆ΑΜ. Η εταιρεία θα φροντίζει όπως
τα γεγονότα που επηρεάζουν τους όρους άσκησης των ∆ΑΜ λαµβάνουν χώρα σε
τέτοιο χρόνο ώστε να µην προκαλούνται οποιαδήποτε προβλήµατα στην
αναπροσαρµογή των όρων άσκησης των ∆ΑΜ, και θα αποστέλλει αν χρειάζεται, νέες
επιστολές παραχώρησης για ∆ΑΜ. Κλασµατικά υπόλοιπα θα αγνοούνται.
Νοείται ότι δε θα γίνει καµία αναπροσαρµογή στην Τιµή Άσκησης, στον παράγοντα
παραχώρησης ή/και µέγιστο αριθµό ανά ∆ΑΜ για την έκδοση των νέων δωρεάν
µετοχών (loyalty bonus shares) και των Loyalty Power Warrants που παραχωρήθηκαν
βάσει του σχεδίου που απευθύνεται στους µετόχους της πρώτης έκδοσης που θα
κρατήσουν επ’ ονόµατι τους τις µετοχές µέχρι τις 30 Ιουνίου 2007 αλλά ούτε και για το
σχέδιο παροχής δικαιωµάτων επιλογής (employee share option scheme) που θα
παραχωρηθεί στο προσωπικό της Εταιρείας, αλλά ούτε και για οποιεσδήποτε µετοχές
που τυχόν εκδοθούν σε µεταγενέστερο χρόνο ως αντιπαροχή για εξαγορές άλλων
επιχειρήσεων ή και περιουσιακών στοιχείων καθώς και για µετοχές που θα εκδοθούν ως
αποτέλεσµα της επανεπένδυσης µερισµάτων.
2.7

∆ικαιώµατα ενσωµατωµένα στις κινητές αξίες/ µερίσµατα

Όλες οι µετοχές της Εταιρείας για τις οποίες τα ∆ΑΜ παρέχουν δικαίωµα αγοράς τους, είναι της
ίδια κατηγορίας και έχουν τα ίδια δικαιώµατα (rank pari passu):
(i)

Σε περίπτωση πληρωµής µερίσµατος, όλες οι µετοχές θα δικαιούνται ίσο ποσοστό στο
πληρωτέο µέρισµα.

(ii)

Ο κάτοχος κάθε µετοχής ονοµαστικής αξίας y0,26, έχει δικαίωµα ενός ψήφου στις
Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις καθώς επίσης και σε Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της
Εταιρείας.
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(iii)

Τα κέρδη µετά τη φορολογία του Συγκροτήµατος και µετά την αφαίρεση συµφερόντων
µειοψηφίας, διαιρούνται δια το συνολικό αριθµό εκδοµένων µετοχών για τον υπολογισµό
του κέρδους ανά µετοχή που αντιστοιχεί σε κάθε µια µετοχή.

(iv)

Σε περίπτωση εκκαθάρισης, δικαίωµα έχουν πρώτα οι εξασφαλισµένοι και ανεξασφάλιστοι
πιστωτές της Εταιρείας καθώς επίσης και όλες οι οφειλές προς όλες τις αρχές.
Οποιονδήποτε πλεόνασµα θα κατανεµηθεί ισόποσα σε όλους τους κατόχους µετοχών.

(v)

Σε περίπτωση εξαγοράς, όλες οι µετοχές τυγχάνουν ίσης µεταχείρισης. Το νοµικό πλαίσιο
εξαγοράς διέπεται από τους νόµους και κανονισµούς του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου.

2.8

Συµµετοχή σε άλλες εκδόσεις

Αν σε οποιαδήποτε ηµεροµηνία κατά ή πριν την Τελευταία Ηµεροµηνία Άσκησης των ∆ΑΜ η
Εταιρεία προβεί σε οποιαδήποτε παραχώρηση ή προσφορά για αγορά ή πρόσκληση για εγγραφή
σχετικά µε οποιαδήποτε νέα ∆ΑΜ ή άλλες αξίες οι οποίες παρέχουν δικαίωµα αγοράς νέων
µετοχών της Εταιρείας ή µετατρέπονται σε µετοχές της Εταιρείας, η Εταιρεία θα επεκτείνει
ταυτόχρονα παρόµοια παραχώρηση ή προσφορά για αγορά ή πρόσκληση για εγγραφή στους
κατόχους των ∆ΑΜ όπως θα έπραττε αν τα ∆ΑΜ είχαν ασκηθεί την ηµέρα που αµέσως προηγείται
της ηµεροµηνίας κατά την οποία ισχύει η παραχώρηση ή η προσφορά, ή η πρόσκληση για
εγγραφή µε βάση τους ισχύοντες όρους.
Η Τιµή Άσκησης ∆ΑΜ και ο αριθµός των ∆ΑΜ δε θα αναπροσαρµόζονται στις περιπτώσεις που
προνοεί η παράγραφος αυτή.
H Εταιρεία θα κοινοποιεί στους κατόχους των ∆ΑΜ οποιεσδήποτε από τις πιο πάνω
παραχωρήσεις.

2.9

Άλλες πρόνοιες

Ενόσω τα ∆ΑΜ παραµένουν µη ασκηθέντα:
i.

Η Εταιρεία δε θα δικαιούται παρά µόνο κατόπιν απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Εταιρείας και επικύρωσής της από έκτακτη συνέλευση των κατόχων ∆ΑΜ να:
(α) κεφαλαιοποιεί και διανέµει τα κεφαλαιουχικά αποθεµατικά εκτός υπό µορφή δωρεάν
µετοχών ή/ και µερίσµατος στους µετόχους της Εταιρείας.
(β) διαφοροποιήσει τα δικαιώµατα προσαρτηµένα στις τάξεις των υφιστάµενων µετοχών
(αλλά καµιά απαγόρευση δεν επιβάλλεται στην Εταιρεία να αυξήσει, ενοποιήσει ή
υποδιαιρέσει το κεφάλαιό της) ή δηµιουργήσει ή εκδώσει νέα τάξη µετοχικού
κεφαλαίου µε δικαιώµατα ως προς το µέρισµα, ψήφο και άλλα, που να είναι πιο
ευνοϊκά από αυτά των µετοχών.
(γ) µειώσει το κεφάλαιό της ή οποιαδήποτε υποχρέωση αναφορικά µε το κεφάλαιό της
που δεν κλήθηκε ή δεν πληρώθηκε πλήρως, ή οποιοδήποτε αποθεµατικό από έκδοση
κεφαλαίου υπέρ το άρτιο, ή αποθεµατικό αποπληρωµής υποχρεώσεων (capital
redemption reserve).

ii. Η Εταιρεία θα διατηρεί ανέκδοτο εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο ώστε να ικανοποιούνται
πλήρως όλα τα ∆ΑΜ κατά την άσκησή τους.
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iii. Σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας, κάθε κάτοχος ∆ΑΜ (αν, στην περίπτωση διάλυσης
και πάνω στη βάση ότι όλα τα µη ασκηθέντα ∆ΑΜ ασκήθηκαν και το προϊόν της άσκησης
εισπράχθηκε από την Εταιρεία, θα προέκυπτε πλεόνασµα που θα ήταν διαθέσιµο για
διανοµή στους µετόχους, το οποίο υπό την υπόθεση αυτή, θα ήταν για κάθε µετοχή ποσό
µεγαλύτερο από την Τιµή 'Ασκησης ∆ΑΜ) θα πρέπει να τύχει της µεταχείρισης όπως αν
αµέσως πριν την ισχύουσα ηµεροµηνία διατάγµατος διάλυσης της Εταιρείας, το ∆ΑΜ
ασκήθηκε µε βάση τους όρους που θα ήταν ασκητέο. Συνεπώς θα δικαιούται να
συµµετάσχει στο προϊόν των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας που θα προκύψουν από
τη διάλυση, ακριβώς στον ίδιο βαθµό (pari passu) µε τους κατόχους των µετοχών, για
εκείνο το ποσό που θα του αναλογούσε αν ασκούσε όλα τα ∆ΑΜ και γινόταν κάτοχος
εκείνων των µετοχών που προέκυπταν από την άσκηση του ∆ικαιώµατός του, µετά την
αφαίρεση ποσού για κάθε µετοχή ίσo µε την Τιµή 'Ασκησης του ∆ικαιώµατος. Υπό τις
προϋποθέσεις αυτές όλα τα ∆ΑΜ θα ακυρώνονται κατά τη διάλυση της Εταιρείας.
2.10

Γενικά

Οι κάτοχοι ∆ΑΜ (ταυτόχρονα µε τους κατόχους µετοχών) δικαιούνται να παίρνουν αντίγραφο της
έκθεσης των ελεγκτών και των λογαριασµών της Εταιρείας µαζί µε οποιαδήποτε άλλα έγγραφα
εκδίδει η Εταιρεία στους κατόχους µετοχών.
Για τους σκοπούς των όρων και των κανονισµών αυτών «έκτακτο ψήφισµα ∆ικαιωµάτων Αγοράς
Μετοχών» σηµαίνει το ψήφισµα που προτείνεται σε ξεχωριστή συνέλευση των κατόχων
∆ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών που καλείται και το οποίο ψηφίζεται, είτε µε µυστική ψηφοφορία
είτε µε ανάταση των χεριών, από πλειοψηφία που αποτελείται από όχι λιγότερες των 3/4 των
ψήφων.
H Εταιρεία θα φροντίζει όπως τα γεγονότα που επηρεάζουν τους όρους άσκησης των ∆ΑΜ
λαµβάνουν χώρα σε τέτοιο χρόνο ώστε να µην προκαλούνται οποιαδήποτε προβλήµατα στη
διαφοροποίηση των όρων άσκησης.
Εκτός των προνοιών της παραγράφου 2.6 οι όροι των ∆ΑΜ δε θα διαφοροποιούνται.

3.

Άλλες σηµαντικές πληροφορίες
3.1

Φορολογικό καθεστώς και Φορολογία Μερισµάτων

Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου ισχύουν οι πιο κάτω διατάξεις
σύµφωνα µε τους περί φορολογίας νόµους. Νοείται ότι σε περίπτωση διαφοροποίησης της
νοµοθεσίας θα ισχύουν οι εκάστοτε νέες διατάξεις.
3.1.1

Φορολογικό Καθεστώς της Εταιρείας

Σύµφωνα µε τον περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµο N118(I)/2002 (όπως τροποποιήθηκε)
που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2003, το φορολογικό κέρδος της Εταιρείας υπόκειται σε
εταιρικό φόρο µε συντελεστή 10%.
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Εάν το εισόδηµα της Εταιρείας από τόκους δεν προκύπτει από τη συνήθη διεξαγωγή της
επιχείρησής της ή δε συνδέεται στενά µε τη συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησής της, υπόκειται σε
έκτακτη αµυντική εισφορά µε συντελεστή 10%. Σε αυτή την περίπτωση το εισόδηµα της Εταιρείας
από τόκους απαλλάσσεται κατά 50% από τον εταιρικό φόρο εισοδήµατος και εποµένως θα έχει
πραγµατικό φορολογικό συντελεστή περίπου 15%.
Σε ορισµένες περιπτώσεις µερίσµατα από εξωτερικό µπορεί να υπόκεινται σε αµυντική εισφορά µε
ποσοστό 15%.
Μερίσµατα που πληρώνει η ιθύνουσα εταιρεία σε µη νοµικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί
κάτοικοι Κύπρου υπόκεινται σε άµυνα 15%. Μερίσµατα που πληρώνει η ιθύνουσα εταιρεία σε
φυσικά πρόσωπα που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου και σε οποιαδήποτε νοµικά
πρόσωπα, δεν υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά για την άµυνα.
Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άµυνα Νόµου Ν117(Ι)/2002
(όπως τροποποιήθηκε) που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2003, εταιρεία η οποία είναι κάτοικος
στην Κύπρο, λογίζεται ότι διανέµει 70% των λογιστικών κερδών της µετά τη φορολογία (όπως
προσαρµόζονται µε βάση τη νοµοθεσία), υπό µορφή µερισµάτων, κατά το τέλος της περιόδου των
δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα 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. Αυτή η
έκτακτη αµυντική εισφορά είναι πληρωτέα για λογαριασµό των µετόχων.
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.
3.1.2

Φορολογικό Καθεστώς για τον Επενδυτή

Σηµειώνεται ότι η φορολογική αντιµετώπιση των εισοδηµάτων του κάθε επενδυτή συναρτάται από
πλήθος στοιχείων και παραµέτρων, και εναπόκειται στους επενδυτές να ζητήσουν εξειδικευµένη
φορολογική συµβουλή.
Με βάση τον περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, όλα τα
φορολογικά κίνητρα που παρέχονταν για απόκτηση µετοχών σε εταιρείες που εισάγονταν στο ΧΑΚ
έχουν καταργηθεί.
Σε αντικατάσταση έχουν προσφερθεί γενικής εφαρµογής φορολογικά κίνητρα ως ακολούθως:
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3.1.2.1 Φορολογία Μερισµάτων
Φορολογικοί Κάτοικοι Κύπρου
Μερίσµατα που προέρχονται από εταιρεία που είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου, εξαιρούνται
από τη φορολογία αν καταβάλλονται σε άλλη Κυπριακή εταιρεία ενώ υπόκεινται σε παρακράτηση
έκτακτης αµυντικής εισφοράς προς 15% αν καταβάλλονται σε φυσικό πρόσωπο φορολογικό
κάτοικο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Η εταιρεία που πληρώνει µέρισµα οφείλει να παρακρατήσει
την έκτακτη αµυντική εισφορά κατά την πληρωµή του µερίσµατος και να την καταβάλει στις
φορολογικές αρχές. Η αποκοπή αυτή αποτελεί τελικό φόρο.
Κάτοικοι Κύπρου θεωρούνται:
(ι)

άτοµα που παραµένουν στην Κύπρο για µια ή περισσότερες περιόδους που υπερβαίνουν
συνολικά τις 183 ηµέρες σε ένα φορολογικό έτος, και

(ιι)

εταιρείες των οποίων ο έλεγχος και η διεύθυνση ασκούνται στην Κύπρο.

Μη Φορολογικοί Κάτοικοι Κύπρου
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, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή όχι σύµβασης για αποφυγή διπλής
φορολογίας.
Σε περίπτωση µη φορολογικών κατοίκων Κύπρου, το µέρισµα καταβάλλεται χωρίς την
παρακράτηση έκτακτης εισφοράς για την άµυνα 15%, εφόσον αυτοί έχουν προσκοµίσει στην
εταιρεία σχετικό ερωτηµατολόγιο για εξακρίβωση του όρου «Μη Κάτοικοι Κύπρου» για
συγκεκριµένο έτος. Το ερωτηµατολόγιο αυτό πρέπει να προσκοµίζεται στην εταιρεία κάθε χρόνο.
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, ύστερα από αίτηση του µετόχου.

3.1.2.2 Φορολογία Κερδών από Πώληση Μετοχών που είναι Εισηγµένες στο
ΧΑΚ
Με βάση τον περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµο N118(I)/2002 (όπως τροποποιήθηκε), τα
κέρδη από την πώληση τίτλων (περιλαµβανοµένων οποιωνδήποτε µετοχών) εξαιρούνται της
φορολογίας εισοδήµατος. Με βάση τον περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόµο
Ν52/80, όπως τροποποιήθηκε, το κέρδος από πώληση µετοχών εταιρειών που κατέχουν ακίνητη
ιδιοκτησία στην Κύπρο, υπόκειται σε φορολογία.
Όµως το κέρδος από την πώληση µετοχών και άλλων τίτλων εισηγµένων σε οποιοδήποτε
αναγνωρισµένο χρηµατιστήριο εξαιρείται από την Κυπριακή φορολογία.
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3.1.2.3 Ειδικό Τέλος επί Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών στο ΧΑΚ
Τηρουµένων των διατάξεων του περί Επιβολής Ειδικού Τέλους επί των Χρηµατιστηριακών
Συναλλαγών Νόµου του 1999, επί όλων των συναλλαγών που καθορίζονται στον πίνακα και
καταρτίζονται βάσει των Κανόνων ∆ιαπραγµάτευσης Αξιών (Ηλεκτρονικού Συστήµατος) του 1999
και του τροποποιητικού Νόµου Ιουνίου 2005 ή άλλως πως στο Χρηµατιστήριο, ή ανακοινώνονται
προς το Χρηµατιστήριο, επιβάλλεται ειδικό τέλος συναλλαγής µε βάση τους 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.
3.2

Νοµοθεσία

Η χρηµατιστηριακή αγορά στην Κύπρο λειτουργεί κάτω από τους περί Αξιών και περί
Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµους και Κανονισµούς. Η λειτουργία της Εταιρείας διέπεται
από τον περί Εταιρειών Νόµο, Κεφ. 113. Η κοινοποίηση πληροφοριών και στοιχείων θεωρείται
αρκετά ικανοποιητική.
Τα λογιστικά πρότυπα που χρησιµοποιούνται είναι τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ), σύµφωνα µε τις οδηγίες του Συνδέσµου Εγκεκριµένων Λογιστών Κύπρου
και τις απαιτήσεις των Κανονισµών του ΧΑΚ.
Τα δικαστήρια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας έχουν τη µοναδική εξουσιοδότηση να δικάσουν
οποιεσδήποτε διαφορές που µπορεί να προέλθουν ή έχουν σχέση µε το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο
και τους τίτλους της Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Limited.

3.3

∆ιακίνηση κεφαλαίων και συµµετοχή ξένων επενδυτών

Σύµφωνα µε τον περί ∆ιακίνησης Κεφαλαίων Νόµο (115(Ι)/2003) της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας ο
οποίος τέθηκε σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία προσχώρησης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση
την 1η Μαου 2004 δεν υπάρχουν περιορισµοί στην κίνηση κεφαλαίων και τις πληρωµές από και
προς την Κύπρο, µε ορισµένες µόνο εξαιρέσεις οι οποίες προβλέπονται στη Συνθήκη για την
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βάσει του περί ∆ιακίνησης Κεφαλαίων Νόµου, η διενέργεια
άµεσων επενδύσεων στην Κύπρο σε εταιρείες εισηγµένες στο ΧΑΚ από κατοίκους κρατών µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών είναι ελεύθερη.
3.4

Προσφορές εξαγοράς

Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε προσφορές
για εξαγορά ή κανόνες υποχρεωτικής εκχώρησης και υποχρεωτικής εξαγοράς των µετοχών ή των
∆ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών της Εταιρείας.
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3.5

∆ηµόσιες προτάσεις

Τόσο κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου όσο και κατά τις υπό επισκόπηση
χρήσεις δεν υπήρξαν οποιεσδήποτε ∆ηµόσιες Προτάσεις για τις µετοχές ή τα ∆ικαιώµατα Αγοράς
Μετοχών της Εταιρείας.
3.6
∆απάνες της εισαγωγής και καθαρά έσοδα
Τα συνολικά έξοδα της εισαγωγής των ∆ΑΜ, συµπεριλαµβανοµένων των επαγγελµατικών αµοιβών
που θα καταβληθούν στους ελεγκτές, τα δικαιώµατα του ΧΑΚ και του Εφόρου Εταιρειών καθώς
και εκτυπωτικά και διαφηµιστικά έξοδα της Έκδοσης κ.λ.π., υπολογίζονται σε y8.000 περίπου.
∆εν αναµένεται να αντληθούν οποιαδήποτε κεφάλαια από την εισαγωγή των ∆ΑΜ στο ΧΑΚ. Σε
περίπτωση όµως που εξασκηθούν, τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιµοποιηθούν για
ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης ή θα χρησιµοποιηθούν µε σκοπό την ενδυνάµωση των
επενδύσεων της Εταιρείας.
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1.

ΓΙΑ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS)

Γενικές πληροφορίες
1.1

Σύντοµο ιστορικό και δραστηριότητες

Η εταιρεία Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Limited συστάθηκε στην Κύπρο µε
αρχικό όνοµα Γεω. Μ. Χατζηκυριάκος Λίµιτεδ, στις 28 Σεπτεµβρίου 1966 σαν ιδιωτική εταιρεία
περιορισµένης ευθύνης σύµφωνα µε τον περί Εταιρειών Νόµο Κεφ. 113 (Αρ. Εγγραφής
ΗΕ1628). Στις 17 Ιουλίου 1984, η Εταιρεία µετονοµάστηκε σε Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou
Biscuits) Limited και στις 24 Φεβρουαρίου 2000 η Εταιρεία µετατράπηκε σε δηµόσια εταιρεία
σύµφωνα µε τον περί Εταιρειών Νόµο, Κεφ. 113. Στις 20 Μαου 2005, µετά από ειδικό
ψήφισµα, η Εταιρεία µετονοµάσθηκε από Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Limited σε
Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Limited.
Τα Κεντρικά Γραφεία της Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Limited καθώς και η
Κεντρική ∆ιοίκηση του Συγκροτήµατος στεγάζονται στην οδό Γρηγόρη Αυξεντίου 115,
Βιοµηχανική Περιοχή Κοκκινοτριµιθιάς, Κοκκινοτριµιθιά 2660, Λευκωσία, Κύπρος (τηλέφωνο:
+357 2283 5090).
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1964
•

Ίδρυση συνεταιρισµού µε την ονοµασία “Βιοµηχανία Μπισκότων Χατζηκυριάκου” από
τους αδελφούς Χάρη Μ.Χατζηκυριάκο και Γιώργο Μ.Χατζηκυριάκο.

1965
•
•

Έναρξη εργασιών / παραγωγής του πρώτου εργοστασίου µπισκότων στην Κύπρο, υπό την
εµπορική επωνυµία ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ.
Πρώτη παραγωγή µπισκότων σε περιστρεφόµενο κυκλοθερµικό φούρνο αρτοποιίας µε
λαµαρίνες και συσκευασίες σε σακούλια και τενεκέδες.

1966
•
•

Εγγραφή του συνεταιρισµού ως εταιρεία περιορισµένης ευθύνης δια µετοχών, µε
κατανοµή των µετοχών 50 – 50 µεταξύ των δύο οικογενειών Χατζηκυριάκου.
Παραγωγή των πρώτων µπισκότων τύπου Morning Coffee σε παραλλαγή υπό µορφή
µαλακού µπισκότου (rotary moulded biscuits).

1967
•

Αγορά από την εταιρεία Thermoil (Ισραήλ) νέου φούρνου “Thermotron tunnel oven” για
γραµµική παραγωγή µπισκότων µε χειρονακτική συσκευασία πακέτων.

1969
•

•
•

Επέκταση του εργοστασιακού συγκροτήµατος για την εγκατάσταση της πρώτης µεγάλης
συνεχούς γραµµής µπισκότων “Hecrona” (Γερµανίας) και αυτοµατοποίηση της
συσκευασίας µε νέες µηχανές συσκευασίας Rose Forgrove.
Αναβάθµιση των µπισκότων Morning Coffee σε πραγµατικού τύπου σκληρού µπισκότου
(rotary cut biscuits).
Έναρξη παραγωγής µπισκότων από την νέα βιοµηχανία Ghalanos Biscuit Industries Ltd
στην Αµµόχωστο, υπό τις εµπορικές επωνυµίες Weston’s (under license) και Marvel.
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1974
• Τουρκική εισβολή. Ο πόλεµος επηρεάζει τις εργασίες της Εταιρείας στην κατεχόµενη
Αµµόχωστο, και την Tουρκοκυπριακή κοινότητα.
• ∆ιακοπή των εργασιών της βιοµηχανίας µπισκότων Γαλανού λόγω κατεχοµένων.

1975
•
•

Ίδρυση της θυγατρικής εταιρείας “Αθαλάσσα Φαρµ Λτδ” για κτηνοτροφικές εργασίες
(κοτόπουλα).
Έναρξη εισαγωγής εµπορίας και διανοµής των Ελληνικών φρυγανιών “Elite”.

1979
•
•

Τερµατισµός κτηνοτροφικών εργασιών της “Αθαλάσσα Φαρµ Λτδ” – ενοικίαση φάρµας
στον Ανδρέα Οικονοµίδη.
Έναρξη παραγωγής swiss rolls και µαλακών cookies από την βιοµηχανία Sweetex Cakes
Ltd.

1980
• Αγορά δεύτερης µεγάλης συνεχούς γραµµής µπισκότων “Werner & Pfleiderer”
(Γερµανίας) για αύξηση παραγωγής, σε µαλακού τύπου µπισκότα (rotary moulded
biscuits).

1981
•

Ανέγερση ακινήτου στην οδό Ανεξαρτησίας – Λεµεσό “Nora Court”.

1982
•

Εναρξη παραγωγής µαλακών (moulded) και σκληρών (hard-cut) µπισκότων από την
βιοµηχανία Sweetex Cakes Ltd, υπό την επωνυµία “Sweetex”.

1983
•

Απόφαση για διαχωρισµό του συνεταιρισµού των δύο οικογενειών Χατζηκυριάκου.

1984
•
•
•
•

Εξαγορά µετοχών οικογένειας Γιώργου Μ..Χατζηκυριάκου από οικογένεια Χάρη
Μ.Χατζηκυριάκου.
Ίδρυση µητρικής εταιρείας Haris M.Hadjikyriacos (Holdings & Management) Ltd.
Αλλαγή ονόµατος εταιρείας σε Alkis H.Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Ltd.
Έναρξη της εξειδικευµένης διανοµής επισιτιστικών προµηθειών Catering.

1985
•
•
•
•
•

Έναρξη ανάπτυξης εργασιών τµήµατος εισαγοµένων “Imports Division”
Έναρξη εντατικής αυτοµατοποίησης παραγωγής εν όψη της ένταξης στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Έναρξη παραγωγής και εµπορίας µπισκότων από το Λαϊκό Καφεκοπτείο Λτδ υπό την
εµπορική επωνυµία Bye Bye.
Έναρξη παραγωγής και εµπορίας παξιµαδιών, φρυγανιών και µαλακών cookies από την
βιοµηχανία Thamira Food Manufacturers Ltd.
Έναρξη έντονης διαφηµιστικής εκστρατείας από την Φρου Φρου για αντιµετώπιση των
νέων ανταγωνιστών.
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•

Πλήρης αυτονοµία στην διανοµή µπισκότων στην αγορά µε επέκταση του δικτύου
διανοµής και κατάργηση των µεταπωλητών.

1986
•

Εντατικοποίηση των εξαγωγικών προσπαθειών στα µπισκότα µε αντίστοιχη ανάπτυξη των
εξαγωγών της Εταιρείας.

1987
•

Έναρξη συγκροτηµένης προσπάθειας για την ποιοτική αναβάθµιση όλων των
παραγοµένων προϊόντων της Εταιρείας.

1988
•

∆ιακοπή εργασιών βιοµηχανίας µπισκότων της εταιρείας Sweetex Cakes Ltd.

1990
•

Σηµαντική επέκταση για παραγωγή σκληρών µπισκότων (Rotary Cut Biscuits) στην γραµµή
“Werner & Pfleiderer”.

1993
•
•

Έναρξη αποκλειστικής αντιπροσώπευσης για εισαγωγή, εµπορία και διανοµή των
προϊόντων της εταιρείας Cadbury International, Αγγλίας.
Εφαρµογή νέου αναβαθµισµένου αξιοκρατικού συστήµατος αξιολόγησης όλων των
εργοδοτουµένων της Εταιρείας.

1994
•
•

Μηχανογράφηση εργασιών της Εταιρείας. Αγορά πλήρους συστήµατος ηλεκτρονικών
υπολογιστών και λογισµικών προγραµµάτων.
Εξαγορά µετοχών Μαρίας Πετρίδου από Αλκη Χ.Χατζηκυριάκο και Νόρα ∆ικαίου.

1995
•

Έναρξη ανάπτυξης επενδύσεων χαρτοφυλακίου µετοχών σε Κυπριακές ∆ηµόσιες
Εταιρείες.

1996
•
•
•
•
•

Ανέγερση πρώτης φάσης εργοστασίου στην βιοµηχανική περιοχή Πάφου.
Επαναδραστηριοποίηση θυγατρικής εταιρείας “Αθαλάσσα Φαρµ Λτδ” ως επενδυτική
εταιρεία.
Αγορά µεγάλου βιοµηχανικού τεµαχίου γης στη Κοκκινοτριµιθιά για µελλοντική
µεταστέγαση των εργασιών της Εταιρείας.
Έναρξη συνεργασίας για εµπορία και διανοµή των παγωτών ΕΒΓΑ.
Έναρξη παραγωγής µαλακών (moulded) και σκληρών (hard-cut) µπισκότων από
βιοµηχανία Thamira Food manufacturers υπό την επωνυµία Bakandy’s.

1997
•
•

Πλήρης µηχανογράφηση τµήµατος πωλήσεων της Εταιρείας, µε φορητούς υπολογιστές
(Hand Held Terminals).
Υπογραφή συµφωνίας για την εξαγορά της εταιρείας “Spinneys Cyprus Ltd”.

1998
•
•

Ολοκλήρωση εξαγοράς της εταιρείας “Spinneys Cyprus Ltd”.
Ριζική αναδιοργάνωση του τµήµατος πωλήσεων και διανοµής επί της βάσεως της
παραγγελιολειψίας (preselling / order / delivery).
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•

Απόκτηση του ISO 9001 για την παραγωγή και συσκευασία µπισκότων.

1999
•
•
•

Λανσάρισµα του νέου προϊόντος Choco Morning Coffee.
Απόφαση για δηµοσιοποίηση της Εταιρείας.
Σηµαντικά κέρδη από πώληση επενδύσεων σε µετοχές.

2000
•
•
•
•

Τερµατισµός της εµπορίας και διανοµής παγωτών ΕΒΓΑ.
Υποβολή αίτησης για ένταξη της Εταιρείας στο Χ.Α.Κ.
Έναρξη ανέγερσης του νέου Κέντρου ∆ιανοµής στην Κοκκινοτριµιθιά.
Εφαρµογή νέου αναβαθµισµένου αξιοκρατικού συστήµατος αξιολόγησης
εργοδοτουµένων της θυγατρικής εταιρείας Spinneys Cyprus Ltd.

των

2001
•
•
•
•
•

∆ηµοσιοποίηση Εταιρείας κατόπιν έγκρισης του Ενηµερωτικού ∆ελτίου από αρχές Χ.Α.Κ.
Έναρξη εργασιών του νέου κέντρου διανοµής στην Κοκκινοτριµιθιά.
Αγορά νέων µηχανηµάτων Ladco και Sollich για παραγωγή πραγµατικής σοκολάτας και
επικάλυψη των µπισκότων.
Εξαγορά 33% του µετοχικού κεφαλαίου της βιοµηχανίας ξηρών καρπών “Πρόντο“, και
ανάληψη της διανοµής των προϊόντων της στην αγορά.
Λανσάρισµα νέας σειράς γεµιστών µπισκότων “Creamers” και σοκολατένιων “Joker”.

2002
•
•
•
•

Εναρξη εργασιών / παραγωγής του πρώτου εργοστασίου δηµητριακών προγεύµατος στην
Κύπρο υπό την εµπορική επωνυµία “Golden Choice”.
∆ιακοπή συνεργασίας µε εταιρεία καθαριστικών S.C.Johnson Hellas.
Εξαγορά αντιπροσωπείας τυριών “Uniekaas” από εταιρεία Μιχ.Πογιατζή.
Έναρξη συνεργασίας µε Όµιλο Εταιρειών Bolton, Ιταλίας.

2003
•
•
•
•

1η φάση επέκτασης του νέου κέντρου διανοµής στην Κοκκινοτριµιθιά.
Λήξη συνεργασίας για διανοµή ξηρών καρπών “Πρόντο”.
Μέγας χορηγός της Κυπριακής Ολυµπιακής Επιτροπής µε τα δηµητριακά “Golden
Choice”.
Πρώτες εξαγωγές των ∆ηµητριακών Προγεύµατος “Golden Choice”.

2004
•
•
•
•
•

Πώληση µεριδίου µετοχών στην “Πρόντο” στον Λάζαρο Αντωνιάδη.
Αναστολή των εξαγωγικών µας δραστηριοτήτων λόγω έλλειψης παραγωγικής
δυνατότητας.
∆ιακοπή εργασιών βιοµηχανίας µπισκότων Λαϊκού Καφεκοπτείου.
Νέες αντιπροσωπίες Φ/δι Cadbury “Stimorol” / “V6” / “Hollywood” / “Halls”
Ένταξη Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση – µηδενισµός εισαγωγικών δασµών.

2005
•
•
•
•

Έναρξη ανέγερσης νέου εργοστασίου στην Κοκκινοτριµιθιά.
∆ιακοπή συνεργασίας µε Ελληνική Εταιρεία Μπισκότων (“Elite” / “Allatini”).
Εξασφάλιση πιστοποίησης µε HACCP (όλες οι δραστηριότητες).
Λανσάρισµα νέας σειράς γκοφρετών “Enjoy”.
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•

Επανασχεδιασµός και αναδόµηση όλων των τµηµάτων για δραστική µείωση προσωπικού.

2006
•
•
•
•
•
•

Αποπεράτωση οικοδοµής νέου εργοστασίου στην Κοκκινοτριµιθιά.
Έναρξη εγκατάστασης τριών νέων γραµµών µπισκότων HAAS / HECRONA στο νέο
εργοστάσιο.
Αναδιάρθρωση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του Οµίλου.
Λανσάρισµα νέων φρυγανιών Σίτου / Σικάλεως “ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ“.
Λανσάρισµα νέων πρωτοποριακών δηµητριακών GOLDEN CHOICE SPECIAL ZERO%.
Αποχώρηση Νόρας ∆ικαίου από την Εταιρεία.

2007
•
•
•
•

Μετακόµιση εργοστασίου µπισκότων και δηµητριακών προγεύµατος από βιοµηχανική
περιοχή Εγκωµης στην βιοµηχανική περιοχή Κοκκινοτριµιθιάς.
Εναρξη εργασιών του νέου εργοστασίου στην Κοκκινοτριµιθιά.
Σηµαντικά κέρδη από την ρευστοποίηση επενδύσεων από το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας.
Αίτηση για διάλυση της Εταιρείας από την Νόρα ∆ικαίου

2008
•
•
•

Ενταξη Κύπρου στην ΟΝΕ: Υιοθέτηση του Ευρώ.
Στρατηγική επένδυση 3% στην εταιρεία Cosmos Trading Ltd
Πιστοποίηση δραστηριοτήτων Εταιρείας µε ISO 22000:2005

∆ραστηριότητες
Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήµατος είναι:
α) Η παραγωγή και διανοµή µπισκότων
Η κυριότερη από τις δραστηριότητες της Εταιρείας επικεντρώνεται στον τοµέα των τροφίµων και
αφορά την παραγωγή και διανοµή µπισκότων. Ο τοµέας αυτός επιδέχεται τις µικρότερες
επιδράσεις από εξωγενείς παράγοντες σε σχέση µε άλλους τοµείς καταναλωτικών προϊόντων τα
οποία δεν εντάσσονται στις κατηγορίες προϊόντων που ικανοποιούν τις βασικές και πρωταρχικές
καταναλωτικές ανάγκες. Το γεγονός αυτό µειώνει τον επιχειρηµατικό κίνδυνο στον οποίο η
Εταιρεία εκτίθεται.
Παράγονται 7 κατηγορίες προϊόντων:
- µπισκότα σκέτα – Morning Coffee, Digestive, Caramello, κτλ.
- µπισκότα κρέµας – Marie Fourre, Custard Creams, Bourbon Creams, κτλ.
- µπισκότα αλµυρά και κράκερ – Cream & Diet Crackers, Tru, Tric Coctail, κτλ.
- γκοφρέτες – Enjoy
- µπισκότα σοκολάτας –Joker, Fine Fare, Pelican, Chikita, κτλ.
- catering
β) Η εισαγωγή και διανοµή τροφίµων και άλλων οικιακών προϊόντων
Η Εταιρεία έχει αναπτύξει στενή συνεργασία µε επώνυµους προµηθευτές του εξωτερικού και έχει ως
αποτέλεσµα εξασφαλίσει γνωστές διεθνείς αντιπροσωπείες προϊόντων κυρίως του τοµέα τροφίµων.
Η αποδεδειγµένη ικανότητα της ∆ιεύθυνσης στην προώθηση και προβολή των προϊόντων µαζί µε
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το εκτενές δίκτυο διανοµής προσδίδει το απαραίτητο κύρος και αξιοπιστία στο Συγκρότηµα Frou
Frou έτσι ώστε να ενισχύεται η προοπτική για µελλοντική ανάληψη νέων αντιπροσωπειών.
Οι κυριότερες αντιπροσωπείες του τµήµατος εισαγωγών της Frou Frou:
Αντιπροσωπεία

Χώρα Προέλευσης

Κατηγορία προϊόντων

Cadbury International

Αγγλία

Σοκολάτες, Καραµέλες Halls

Dandy

∆ανία

Τσίχλες, Stimorol, V6

Trident

Αγγλία

Τσίχλες

Lindt

Ελβετία

Σοκολάτες

Hero

Ελβετία

Μαρµελάδες

Pez

Αυστρία

Καραµέλες

Kelsen

∆ανία

∆ανέζικα µπισκότα βουτύρου

Meiji

Σιγκαπούρη

Μπισκότα

Haitoglou Bros

Ελλάδα

Μακεδονικός Χαλβάς

Hirsch

Γερµανία

Γλειφιτζούρια

Fleer

Γερµανία

Τσίχλες

Freddi

Ιταλία

Κέικ, Swiss Rolls

Sweet Italy

Ιταλία

Σαβουαγιάρ µπισκότα

Marshmallows International

Ισπανία

Marshmallows

Jacobsens Bakery Ltd

∆ανία

Μπισκότα βουτύρου

Less of Scotland

Αγγλία

Marshmallows

Huober Brezel

Γερµανία

Αλµυρά σνακ

Cadbury Ice Cream

Αγγλία

Παγωτό

Οι κυριότερες αντιπροσωπείες της θυγατρικής εταιρείας Spinneys Cyprus Ltd είναι:
Αντιπροσωπεία

Χώρα Προέλευσης

Κατηγορία προϊόντων

Bolton Tai

Ιταλία

Rio Mare εγκυτιωµένο ψάρι

Bolton Manitoba

Ιταλία

Προϊόντα οικιακού καθαρισµού WC Net,
Smac, Overlay
Απορρυπαντικά: Omino Bianco

Bolton Neutro Roberts

Ιταλία

Προϊόντα Προσωπικής περιποίησης

Premier Brands

Αγγλία

Μπισκότα

Tulip International

∆ανία

Dak εγκυτιωµένο κρέας

Uniekaas Int.

Ολλανδία

Τυριά

Rupp (Alma)

Αυστρία

Τυριά

Rodopi (TYRAS)

Ελλάδα

Τυριά, Φέτα

Bisto

Αγγλία

Σάλτσες Bisto, Αλάτι Saxa, αλεσµένη καπήρα σε
διάφορες γεύσεις Paxo

Rudolf Wild

Γερµανία

Φρουτοποτά Capri Sonne

Sharwoods

Αγγλία

Εθνικά τρόφιµα και σάλτσες
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Fruton

Κύπρος

Γεµίσεις γλυκών

Tate & Lyle

Αγγλία

Ζάχαρη και σιρόπια

Rowse Honey

Αγγλία

Μέλι

Indo European Foods

Αγγλία

Ρύζι Kohinoor

The Athens Papermill

Ελλάδα

Softex, Προϊόντα προσωπικής περιποίησης

γ) Η παραγωγή και διανοµή δηµητριακών προγεύµατος Golden Choice
Παράγονται 4 κατηγορίες προϊόντων:
- Σειρά δηµητριακών για παιδιά (Choco Loops, Coco Crispers, Frosted Flakes, Mallow
Cups, κλπ)
- Σειρά δηµητριακών για ενήλικες (Special Share Zero, Bran Flakes, Whole Bran, κλπ)
- Σειρά δηµητριακών για όλη την οικογένεια (Corn Flakes, Honey Flakes, κλπ)
- Σειρά δηµητριακών catering
δ) Οι επενδύσεις στο χρηµατιστήριο και αγοραπωλησίες µετοχών
Στόχος του Συγκροτήµατος είναι η δηµιουργία και διατήρηση ενός χαρτοφυλακίου
αποτελούµενου από επιλεγµένες µετοχές (blue chips) µε χαµηλό επενδυτικό κίνδυνο και η
µεγιστοποίηση της απόδοσης των επενδύσεων αυτών.
Οι επενδύσεις γίνονται κατά κύριο λόγο από τη θυγατρική εταιρεία Frou Frou Investments Ltd.

ε) Οι επενδύσεις ανάπτυξης και διάθεσης/πώλησης/ενοικίασης γης και ακινήτων.
Η διαχείριση ακίνητης περιουσίας που περιλαµβάνει τις επενδύσεις, την ανάπτυξη, διάθεση/
πώληση και ενοικίαση γης και ιδιόκτητων ακινήτων γίνεται µέσω της ιθύνουσας και µέσω των
θυγατρικών Frou Frou Investments Ltd & Haris M.Hadjikyriacos (Holdings & Management) Ltd.

Ανάλυση κατά γεωγραφικό τοµέα

Τόσο κατά το 2007 όσο και κατά το 2008 όλος ο κύκλος εργασιών του
Συγκροτήµατος και το µεικτό κέρδος προήλθαν από εγχώριες εργασίες. ∆εν υπήρξαν
εξαγωγές. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν προβλέπει οποιεσδήποτε σηµαντικές αλλαγές
στις δραστηριότητες του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας στο προβλεπόµενο µέλλον
από την λήξη της περιόδου 30/06/2009. Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά µε τις
δραστηριότητες του Συγκροτήµατος παρουσιάζονται στο Τµήµα Ι, Κεφ. 1,5,1,– «Απολογισµός
δραστηριοτήτων για την περίοδο 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2009».
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Ανάλυση κατά τοµέα εργασίας
Επενδύσεις ανάπτυξης

Κύκλος εργασιών

Εισαγωγή και διανοµή

και διάθεσης/πώλησης/

Παραγωγή και διανοµή

τροφίµων και άλλων

ενοικίασης γης και ακινήτων

βιοµηχανικών προϊόντων

οικιακών προϊόντων

Ολικό

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

19.067.637

17.019.243

-

29.239.299

25.388.297

-

2.798.342

10.899.242

-

493.621

279.027

-

261.878

27.742

1.42.339

1.007.372

10.171.662

.369.054

-

Μεικτό κέρδος

Επενδύσεις στο χρηµατιστήριο

4.712.628

3.923.400

8.085.714

6.975.842

-

Έξοδα
χρηµατοδότησης

220.360

Έσοδα
χρηµατοδότησης

24.517

98.298

273.261

180.729

-

60.883

137.361

66.859

-

-

-

Αποσβέσεις ακινήτων,
εγκαταστάσεων και
εξοπλισµού

853.210

632.651

389.129

374.721

-

-
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Αποσβέσεις στοιχείων
άυλου ενεργητικού

80.510

75.990

9.673

6.382

-

Ζηµίες αποµείωσης

-

-

.527.146

-

1.268.557

957.055

90.183

207.041
-

Κέρδος πριν τη
φορολογία

950.708

Κέρδος έτους

795.769

611.389

1.365.344

1.087.057

845.012

246.350

463.111

30.274.541

31.356.455

20.545.305

16.357.058

7.343.080

2.688.833

6.250.145

947.660

4.839.819

38.625

102.130

Ενεργητικό

47.529

-

-

82.372

-

261.257

207.041
-

3.550.581
463.111

3.898.020

5.827.924

3.550.581

3.469.236

5.495.377

12.107.555

64.413.071

62.509.901

-

986.285

4.941.949

-

2.975

27.358

15.665.314

14.806.709

Προσθήκες ακινήτων,
εγκαταστάσεων και
εξοπλισµού

-

-

Προσθήκες στοιχείων
άυλου ενεργητικού

22.975

27.358

-

Παθητικό

6.474.549

6.050.182

7.509.706

-

6.370.585

1.032.050

197.159

649.009

2.188.783
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Παραγωγή και διανοµή
βιοµηχανικών προϊόντων

Επενδύσεις ανάπτυξης και
διάθεσης / πώλησης
ενοικίασης γης και
ακινήτων

Εισαγωγή και διανοµή
τροφίµων και άλλων
οικιακών προϊόντων

30/06/2009
y

30/06/2008
y

30/06/2009
y

30/06/2008
y

Κύκλος εργασιών

4.487.680

4.583.525

10.288.211

9.474.860

-

-

-

Μεικτό κέρδος

2.155.423

2.052.019

4.417.798

3.913.117

-

-

49.550
69.820

83.285
51.464

113.597
69.820

172.164
51.463

-

429.395

392.125

217.135

235.275

-

41.364
556.032
498.125

42.006
481.285
407.825

5.946
1.139.929
1.021.214

2.960
796.865
714.808

87.868
70.081

94.205
84.415

98.004
98.004

27.740.237

29.330.100

18.493.492

16.999.881

7.343.081

2.688.833

6.658.351

207.104

612.275

20.466

32.225

29.281
5.020.167

10.242
5.201.325

7.364.764

5.591.355

Έξοδα χρηµατοδότησης
Έσοδα χρηµατοδότησης
Αποσβέσεις ακινήτων,
εγκαταστάσεων και
εξοπλισµού
Αποσβέσεις στοιχείων
άυλου ενεργητικού
Κέρδος πριν την φορολογία
Κέρδος περιόδου
Ενεργητικό
Προσθήκες ακινήτων,
εγκαταστάσεων και
εξοπλισµού
Προσθήκες στοιχείων
άυλου ενεργητικού
Παθητικό

30/06/2009
y

Επενδύσεις στο
Χρηµατιστήριο και
αγοραπωλησίες µετοχών

642.950

30/06/2008
y

30/06/2009
y

30/06/2008
y

-

14.775.891

14.058.385

-

-

6.573.221

5.965.136

-

-

-

163.147
139.640

255.449
102.927

-

-

-

646.530

627.400

218.374
218.374

47.310
1.881.833
1.687.424

44.966
1.590.729
1.425.422

9.452.814

60.235.161

58.471.628

227.570

644.500

29.281
13.743.636

10.242
13.000.816

175.511

30/06/2009
y

Ολικό

715.755

30/06/2008
y

2.032.625
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1.2

Σκοποί της Εταιρείας

Οι σκοποί της Εταιρείας εκτίθενται µε λεπτοµέρεια στο Ιδρυτικό Έγγραφο της Εταιρείας το οποίο
αποτελεί δηµόσιο έγγραφο, κατατεθειµένο στο Γραφείο του Εφόρου Εταιρειών στην Κύπρο.
Στόχος της Εταιρείας είναι η υλοποίηση της εταιρικής στρατηγικής της Εταιρείας όπως
παρουσιάστηκε και στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο της 28ης Φεβρουαρίου 2001 και συγκεκριµένα για:

2.

•

Συνεχή αναβάθµιση συστηµάτων πληροφορικής και αυτοµατοποίηση της όλης διαδικασίας
παραγωγής, αναπλήρωση των αποθεµάτων κτλ.

•

Υιοθέτηση εντατικού προγράµµατος προώθησης και προβολής των προϊόντων της.

•

Ενίσχυση του διευθυντικού προσωπικού µε την πρόσληψη νέου έµπειρου ανθρώπινου
δυναµικού.

•

Εστίαση σε δραστηριότητες µε ίδιο ή παρεµφερές αντικείµενο, ούτως ώστε να διατηρηθεί η
άριστη ποιότητα των προϊόντων.

•

Συνεχή παρακολούθηση απόδοσης προϊόντων και αναστολή της παραγωγής προϊόντων που
είναι λιγότερο κερδοφόρα για την Εταιρεία.

•

Κατάρτιση ολοένα και υψηλότερων στόχων σε όλους τους τοµείς, έτσι ώστε να
διασφαλίζεται η αέναη προσπάθεια βελτίωσης στην απόδοση.

∆οµή Συγκροτήµατος
Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου η δοµή του Συγκροτήµατος έχει ως
ακολούθως:
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100%

100%

100%

100%

100%

Ποσοστό
κατοχής

Χώρα
εγγραφής

Spinneys Cyprus Limited

100%

Κύπρος

Εισαγωγή και διανοµή τροφίµων και άλλων
οικιακών προϊόντων

Frou Frou Investments Ltd
(πρώην Athalassa Farm
Limited)

100%

Κύπρος

Επενδύσεις στο Χρηµατιστήριο
αποθηκευτικών χώρων

Haris M. Hadjikyriacos
(Holdings & Management)
Limited

100%

Κύπρος

Συµβουλευτικές και (Holdings & Management)
διοικητικές υπηρεσίες προς τις εταιρείες του
Συγκροτήµατος και διαχείριση/ ενοικίαση ακινήτων

Frou Frou Cereals Ltd

100%

Κύπρος

Αδρανής

Athalassa Farm Ltd

100%

Κύπρος

Αδρανής

Όνοµα εταιρείας

∆ραστηριότητα

και

ενοικίαση
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3.

Επισκόπηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας Συγκροτήµατος

∆ίκτυο ∆ιανοµής και Πωλήσεων
Η Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd διαθέτει ένα άψογο δίκτυο πωλήσεων το
οποίο συντονίζεται από τα κεντρικά γραφεία στη Λευκωσία. Οι αυστηρά επιλεγµένοι και
εκπαιδευµένοι πωλητές της Εταιρείας, σε συνδυασµό µε το ενδελεχώς, µελετηµένο πλάνο διανοµής
που εκτελείται, εξασφαλίζει στην Εταιρεία ευρεία κάλυψη σε όλες τις πόλεις της ελεύθερης
Κύπρου. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα από τα βασικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα που η Εταιρεία
διαθέτει έναντι του ανταγωνισµού.
Η Εταιρεία διαθέτει στόλο από περίπου 100 ιδιόκτητα αυτοκίνητα και γύρω στα 100 άτοµα τµήµα
πωλήσεων. Οι πωλητές της Εταιρείας εκπαιδεύονται πάνω σε συχνή βάση σε σχέση µε τις τεχνικές
πωλήσεων, παρακολουθώντας ειδικά σεµινάρια. Ως αποτέλεσµα η Εταιρεία έχει καταρτίσει µια
«επίλεκτη οµάδα» από επαγγελµατίες πωλητές, οι οποίοι εργάζονται µε βάση γραπτό κώδικα
εργασίας.
Η ∆ιεύθυνση θέτει υψηλούς στόχους για τους πωλητές και συνεχώς προσφέρει νέα κίνητρα για
βελτίωση της απόδοσης τους εξασφαλίζοντας έτσι µεγαλύτερο µερίδιο της αγοράς.

Κυριότεροι Προµηθευτές
Η Εταιρεία προµηθεύεται τις κύριες πρώτες ύλες της από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριµένα
από Αγγλία, Γερµανία, Γαλλία και Ολλανδία. Έχει άριστες σχέσεις µε όλους τους προµηθευτές
της διατηρώντας την ευκαιρία της καλύτερης επιλογής προµηθευτή σε κάθε χρονική στιγµή.

Προσωπικό
Προσδίδοντας τεράστια σηµασία στην επαγγελµατική διεύθυνση και λειτουργία, η Εταιρεία
επενδύει σηµαντικά ποσά στην εκπαίδευση του προσωπικού της. Οι υπεύθυνοι των διαφόρων
τµηµάτων παραγωγής παρακολουθούν εξειδικευµένα σεµινάρια σε θέµατα µπισκοτοποιίας και
επισκέπτονται συχνά εκθέσεις στο εξωτερικό για να είναι ενήµεροι µε τις τελευταίες εξελίξεις στο
τοµέα αυτό. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται επίσης στην ασφάλεια και σε θέµατα υγιεινής του
προσωπικού, στις κοινωνικές εκδηλώσεις και στον εκσυγχρονισµό του χώρου εργασίας.

Πελατολόγιο της Εταιρείας
Η Εταιρεία επιδιώκει συνεχή διεύρυνση της πελατειακής της βάσης, καλύπτοντας έτσι όλες τις
κατηγορίες σηµείων λιανικής πώλησης. Η Εταιρεία υιοθετεί πολιτική κάλυψης µεγάλου φάσµατος
πελατών σε αντίθεση µε την πολιτική εστίασης σε µικρότερο αριθµό πελατών οι οποίοι πληρούν
κάποια αυστηρότερα κριτήρια. Στόχος της πολιτικής αυτής είναι η ελαχιστοποίηση τυχόν
δυσµενών επιπτώσεων σε περίπτωση απώλειας, κάποιου µεγάλου πελάτη που να κατέχει σηµαντικό
µερίδιο στις πωλήσεις της Εταιρείας.

Συστήµατα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Από το 1994 η Εταιρεία διαθέτει το απαραίτητο λογισµικό για την πλήρη µηχανογράφηση των
εργασιών της και την ενοποίηση όλων των Εταιρειών του Συγκροτήµατος, Από τις αρχές του 1995
η Εταιρεία πρωτοστάτησε στην εισαγωγή φορητών υπολογιστών για τους πωλητές της (hand-held
terminals) προχωρώντας έτσι στην πλήρη µηχανογράφηση και του τµήµατος πωλήσεων. Λόγω του
ότι το πλήρες φάσµα εργασιών της Εταιρείας εξαρτάται πλέον πλήρως από τα συστήµατα
ηλεκτρονικών υπολογιστών, η ∆ιεύθυνση προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στον τοµέα
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εκσυγχρονισµού όλων των συστηµάτων και την έγκαιρη τροποποίηση τους έτσι ώστε να είναι
πλήρως συµβατά µε την τρέχουσα τεχνολογία.

Στρατηγική επενδύσεων χαρτοφυλακίου και επενδυτική πολιτική
Η επενδυτική στρατηγική της Εταιρείας είναι η επίτευξη µακροπρόθεσµα µέσης ετήσιας απόδοσης
του χαρτοφυλακίου κινητών αξιών που να υπερβαίνει τη µέση ετήσια απόδοση της
χρηµατιστηριακής αγοράς για την ανάλογη περίοδο. ∆ιατηρείται ένα καλά ισοζυγισµένο
χαρτοφυλάκιο αποτελούµενο από µετοχές και χρεόγραφα λαµβανοµένων υπόψη των συνθηκών
που επικρατούν στη χρηµατιστηριακή αγορά.

4.

Ασφαλιστικές διευθετήσεις

α/
α

Αριθµός
Συµβολαίου

Αντικείµενο
Ασφαλιστικής
Κάλυψης

Είδος
Ασφαλιστικής
Κάλυψης

Ασφαλιστική
εταιρεία

Ασφαλισµένος

Ποσό
κάλυψης

Ηµ/νία λήξης
συµβολαίου

’000
1.

410070

Φορτηγά

Ασφάλεια
αυτοκινήτου

Γενικές
Ασφάλειες
Κύπρου

Εταιρεία

746

31/12/2009

2.

310252

Επιβατηγά

Ασφάλεια
αυτοκινήτου

Γενικές
Ασφάλειες
Κύπρου

Εταιρεία

300

31/12/2009

3.

530023194
530023192

Κτίρια

Πυρός

Παγκυπριακή
Ασφαλιστική

Εταιρεία

14.285

31/12/2009

Εξοπλισµός

Πυρός

Παγκυπριακή
Ασφαλιστική

Εταιρεία

331

31/12/2009

Απώλεια ενοικίου

Πυρός

Παγκυπριακή
Ασφαλιστική

Εταιρεία

173

31/12/2009

4.

530023196
530023192

Εµπορεύµατα

Πυρός

Παγκυπριακή
Ασφαλιστική

Εταιρεία

3.300

31/12/2009

5.

530023197

Μηχανήµατα

Πυρός

Παγκυπριακή
Ασφαλιστική

Εταιρεία

12.448

31/12/2009

6.

530023195
530023193

Απώλεια κέρδους

Πυρός

Παγκυπριακή
Ασφαλιστική

Εταιρεία

17.655

31/12/2009

7.

570002028

∆ηµόσια ευθύνη

∆ηµόσια ευθύνη

Παγκυπριακή
Ασφαλιστική

Εταιρεία

8,6

31/12/2009

8.

580004145
580004151

Ευθύνη εργοδότη

Ευθύνη εργοδότη

Παγκυπριακή
Ασφαλιστική

Εταιρεία

4.830

31/12/2009

9.

520064823

Εµπορεύµατα σε
µεταφορά

Πυρός

Παγκυπριακή
Ασφαλιστική

Εταιρεία

6,8

31/12/2009

67

ΤΜΗΜΑ ΙΙ
ΜΕΡΟΣ Γ’

5.

∆ιοικητικό συµβούλιο, διεύθυνση εργασιών και επαγγελµατικοί σύµβουλοι
5.1

∆ιοικητικό Συµβούλιο

Άλκης Χ. Χατζηκυριάκος

Εκτελεστικός Πρόεδρος &
∆ιευθύνων Σύµβουλος
Επιχειρηµατίας
Φλωρίνης 4, Εγκωµη,
2402 Λευκωσία Στρόβολος
2024

Κώστας Γ. Ηλιάδης

Εκτελεστικό µέλος
Σύµβουλος Εργασιών
Νίκαιας 40,
Λακατάµια,
2325 Λευκωσία

Ο κ.Αλκης Χ.Χατζηκυριάκος έχει σπουδάσει στην Αγγλία
Οικονοµικά στο London School of Economics and Political
Science του University of London (B.Sc. Econ, - 1981) και
ακολούθως παρακολούθησε µεταπτυχιακά στο City University
Business School όπου αποφοίτησε το 1982 (M.B.A.
Marketing). Είναι διπλωµατούχος του Market Research
Society Αγγλίας και µέλος του Chartered Institute of
Marketing Αγγλίας του British Institute of Management και
Fellow Institute of Sales and Marketing Management
Αγγλίας. Έχει παρακολουθήσει εξειδικευµένα σεµινάρια σε
θέµατα µπισκοτοποιίας στο Cambridge Αγγλίας και πολλά
άλλα στην Κύπρο και στο εξωτερικό σχετικά µε θέµατα Γενικής
∆ιεύθυνσης και Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου. ∆ιετέλεσε µέλος
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Αθηνάς Επενδυτικής κατά το
1996-1997
και
είναι
πρόεδρος
του
Συνδέσµου
Μπισκοτοποιίας, Σοκαλατοποιίας, Σνάκς και Ζαχαρόπηκτων.
Από το 1983 είναι ∆ιευθύνων Σύµβουλος των εταιρειών του
Συγκροτήµατος Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits)
Public Ltd.
Σπούδασε Χηµική Μηχανική στο Robinson College, University
of Cambridge στη Μεγάλη Βρετανία και κατέχει διπλώµατα:
(B.A (Hons), M.A. (Hons), M.Eng. (Hons), C.A.S.
Chem.Eng.(Hons), επίσης είναι Fellow of the Cambridge
Commonwealth Society, Cantab. Εργάστηκε στη Μεγάλη
Βρετανία και Νότιο Αφρκή και από το 1988 εργοδοτείται
στην Εταιρεία Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits)
Public Ltd.
Κατέχει τη θέση του Operations Director και ασχολείται µε τη
διεύθυνση των τµηµάτων διαχείρισης, αποθηκών και
διανοµής (logistics), αγορών και µηχανογράφησης και είναι
υπεύθυνος για την επίβλεψη των νέων έργων της Εταιρείας
(project management) και της οµάδας έρευνας και ανάπτυξης
(R & D των µπισκότων και ∆ηµητριακών). Έγινε µέλος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου το 2000 και είναι επίσης µέλος
∆ιοικητικός Σύµβουλος σε όλα τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των
εταιρειών του Συγκροτήµατος Alkis H. Hadjikyriacos (Frou
Frou Biscuits) Public Ltd.
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Χρύσης Χ. Χριστόπουλος

Εκτελεστικό µέλος
Τεχνικός Σύµβουλος
Μιλήτου 1,
Στρόβολος,
2028 Λευκωσία

Κυριάκος Κ. Χατζησάββας

Εκτελεστικό µέλος
Σύµβουλος Αγορών
Κώστα Λοίζου 7,
Αγλαντζιά,
2108 Λευκωσία

Σοφία Λ. Μιλτιάδου
Οικονοµικός Σύµβουλος
Λουκή Ακρίτα 9,
Αρχάγγελος,
Λευκωσία

Χριστόδουλος Φ.
Χριστοδούλου

Μη-εκτελεστικό µέλος

∆ιπλωµατούχος Χηµικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. M.B.A.
Είναι απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στη
Χηµική Μηχανική (1981) και του Πανεπιστηµίου της
Οκλαχόµα (M.Sc.) στις ΗΠΑ (1983). Σπούδασε ∆ιοίκηση
Επιχειρήσεων και απέκτησε το δίπλωµα MBA από το
Πανεπιστήµιο Sheffield (1992) στη Μεγάλη Βρετανία.
Εργάστηκε στην Τσιµεντοποιία Βασιλικού ως χηµικός
µηχανικός παραγωγής κατά την περίοδο 1985 – 1992. Από
το 1992 εργοδοτείται από την Εταιρεία Alkis H.
Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd, και κατέχει την
θέση του Τεχνικού Συµβούλου από το 2000. Εχει υπό την
αρµοδιότητα του το τµήµα παραγωγής και είναι εκπρόσωπος
διασφάλισης ποιότητας. Έχει συντελέσει στην εξασφάλιση του
∆ιεθνούς Πιστοποιητικού ISO 9001. Παρακολούθησε πολλά
σεµινάρια στην Κύπρο και στο εξωτερικό επί διαφόρων
θεµάτων.
Είναι απόφοιτος της ∆ηµόσιας Εµπορικής Επαγγελµατικής
Σχολής Λευκωσίας και κάτοχος διπλώµατος Λογιστικής του
London Chamber of Commerce. Εργάζεται µε την εταιρεία
Spinneys Cyprus Ltd από το 1970 ως Αρχιλογιστής για την
περίοδο 1980 – 1995, ∆ιευθυντής Αγορών από το 1996,
και ∆ιαχείρισης από το 1999. Είναι βασικό στέλεχος της
∆ιοίκησης της Εταιρείας και µέλος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της από το 2000 στη θέση του Συµβούλου
Αγορών.
Οικονοµολόγος (BSc Hons), απόφοιτος του πανεπιστηµίου
Bristol της Μεγάλης Βρετανίας και εγκεκριµένος λογιστής
(ACA) από το 1994. Μέλος του Συνδέσµου Εγκεκριµένων
Λογιστών του Ηνωµένου Βασιλείου (ICAEW) και µέλος του
Συνδέσµου Εγκεκριµένων Λογιστών Κύπρου. Εργάστηκε στον
ελεγκτικό οίκο KPMG, Λονδίνου από το 1991 µέχρι το 1995
στη θέση Βοηθού ∆ιευθυντή και από το 1995 ανέλαβε
καθήκοντα Βοηθού Οικονοµικού ∆ιευθυντή της Cyprus
Trading Corporation Ltd. Το 1997 εργάστηκε στο τµήµα
Treasury της Ελληνικής Τράπεζας και από το 2000 ήταν
Πρώτος
Οικονοµικός
∆ιευθυντής
της
τράπεζας
Euroinvestment & Finance Ltd (Τράπεζα Πειραιώς). Το 2006
ανέλαβε τα καθήκοντα του Οικονοµικού ∆ιευθυντή του
Συγκροτήµατος Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits)
Public Ltd και από το 2008 τα καθήκοντα του Οικονοµικού
Συµβούλου. Το 2009 εξασφάλισε το MBA του CIIM µε
ειδίκευση στο Marketing.
Είναι απόφοιτος της Αγγλικής Σχολής, κάτοχος πτυχίου BSc
(Hons) Computer Science & Accounting από το πανεπιστήµιο
του Manchester και είναι εγκεκριµένος λογιστής (ACA). Είναι
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Οδυσσέα Ελύτη 134,
Ηλιούπολη,
∆άλι,
2546 Λευκωσία

µέλος του Συνδέσµου Εγκεκριµένων Λογιστών του Ηνωµένου
Βασιλείου (ICAEW) από το 1994 και µέλος του Συνδέσµου
Εγκεκριµένων Λογιστών Κύπρου. Εργάστηκε στον ελεγκτικό
οίκο Charles Frieze & Co. στο Ηνωµένο Βασίλειο από το
1991 – 1994 και στον ελεγκτικό οίκο Deloitte & Touche
στην Αθήνα από το 1984 µέχρι το 1996. Από τον Ιούλιο του
1996 ανέλαβε τα κάθήκοντα του Οικονοµικού ∆ιευθυντή
του Συγκροτήµατος Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou
Biscuits) Public Ltd και από το 2000 – 2006 του
Οικονοµικού Συµβούλου.
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5.2

∆ιεύθυνση εργασιών

∆ιευθυντές
Πωλήσεων

∆ιευθυντής
Εξαγωγών

∆ιευθυντής
Εµπορίας

∆ιευθυντής
Αγορών

∆ιευθυντής
Αποθήκης

Οικονοµικός
∆ιευθυντής

∆ιευθυντής
Παραγωγής

Επιθεωρητές
Πωλήσεων

Γραµµατείς

∆ιαχειριστής
Εµπορίας

Λειτουργός
Αγορών

Υπεύθυνος
Αποθήκης

Υπεύθυνος
Λογιστηρίου

∆ιευθυντής
∆ιασφάλισης
Ποιότητας &
Τεχνικός
∆ιευθυντής

Λειτουργός
Εµπορίας

Γραµµατέας

Συλλέκτες

Παραγγελιολήπτες

Ελεγκτής
Αποθεµάτων

∆ιανοµείς
Στοιβαδόροι

∆ειγµατίστριες

Λειτουργός
Πληροφορικής

Εκτελεστικός
Γραµµατέας &
Λειτουργός
Προσωπικού

Ελεγκτής
Πιστωτών
Επόπτης Τεχνικού
Τµήµατος

Πωλητές/
∆ιανοµείς

∆ιευθυντής
Εργασιών

Επόπτης Τµήµατος
Παραγωγής

Γραµµατείς

Προσωπικό
Λογιστηρίου

Ηλεκτρολόγος
Αποθηκάριος
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5.2.1

Ανώτερα ∆ιευθυντικά στελέχη

Άλκης Χ.
Χατζηκυριάκος

Βλέπε Κεφ. 5.1 ∆ιοικητικό Συµβούλιο

∆ιευθύνων Σύµβουλος
Κώστας Γ. Ηλιάδης

Βλέπε Κεφ. 5.1 ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Σύµβουλος Εργασιών
Χρύσης Χ. Χριστόπουλος

Βλέπε Κεφ. 5.1 ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Τεχνικός Σύµβουλος
Κυριάκος Κ.
Χατζησάββας

Βλέπε Κεφ. 5.1 ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Σύµβουλος Αγορών
Σοφία Λ. Μιλτιάδου

Βλέπε Κεφ. 5.1 ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Οικονοµικός Σύµβουλος

5.3

Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης

Σύµφωνα µε τους κανονισµούς του ΧΑΚ, η Εταιρεία, οι τίτλοι της οποίας διαπραγµατεύονται στην
Εναλλακτική Αγορά, δεν είναι υποχρεωµένη να εφαρµόσει τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης
που εξέδωσε το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου το Σεπτέµβριο 2002 και τροποποιήθηκε το
Νοέµβριο 2003. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία αποφάσισε να µην υιοθετήσει τις πρόνοιες του Κώδικα
Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, για τους ακόλουθους λόγους:
•

Το υψηλό κόστος εφαρµογής του κώδικα

•

Για αποφυγή γραφειοκρατίας, πολυπλοκότητας και τελετουργικών καταστάσεων

•

Για να διατηρήσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την ευελιξία του

•

Για να µην αυξηθεί υπέρµετρα ο αριθµός των Συµβούλων

•

Για περισσότερη αµεσότητα στην λήψη αποφάσεων

•

Για την εστίαση της προσοχής του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε θέµατα πολιτικής και
στρατηγικής αντί σε ζητήµατα διαδικασιών

•

Για τη διατήρηση της αυτονοµίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

•

Για τη διατήρηση του σχετικώς νεαρού της ηλικίας των Συµβούλων

•

Για την αποφυγή των πιθανών κλιµακωτών κόστων εφαρµογής του κώδικα

•

Για τη διαφύλαξη της εξειδίκευσης των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
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5.4
∆ηλώσεις Μελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Ανώτερων ∆ιευθυντικών
Στελεχών
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα Ανώτερα ∆ιευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας δήλωσαν
τα εξής:
-

∆εν διατηρούν οικογενειακούς δεσµούς µέχρι 2ου βαθµού εξ’ αγχιστείας µε µέλη των
διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων της Εταιρείας ή διευθυντικά στελέχη της
Εταιρείας.

-

∆εν υφίστανται καταδικαστικές αποφάσεις ποινικού δικαστηρίου εναντίον τους για τέλεση
δόλιας πράξης κατά τα πέντε τελευταία έτη.

-

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

-

∆εν έχουν γίνει αποδέκτες οποιασδήποτε δηµόσιας επίσηµης κριτικής ή/και κύρωσης εκ
µέρους των καταστατικών ή ρυθµιστικών αρχών (συµπεριλαµβανοµένων τυχόν
επαγγελµατικών οργανώσεων στις οποίες µετέχουν), και δεν έχουν παρεµποδιστεί από
δικαστήριο να ενεργούν µε την ιδιότητα του µέλους της διοίκησης της Εταιρείας ή να
παρεµβαίνουν στη διαχείριση ή στο χειρισµό των υποθέσεων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια
των πέντε τελευταίων ετών.

-

Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το αξίωµά τους δεν δηµιουργούν στο πρόσωπό τους
οποιαδήποτε σύγκρουση µε ιδιωτικά τους συµφέροντα ή άλλες υποχρεώσεις τους εκτός των
συµβάσεων µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που παρουσιάζονται στο Τµήµα ΙΙ, Μέρος
Γ’, Κεφ. 5.5 – «Αµοιβές ∆ιοικητικών Συµβούλων, Ανώτερων ∆ιοικητικών Στελεχών και
Οργάνων Εποπτείας».

-

Η τοποθέτηση στο αξίωµά τους δεν είναι αποτέλεσµα οποιασδήποτε ρύθµισης ή συµφωνίας
µετόχων της Εταιρείας ή συµφωνίας µεταξύ της Εταιρείας και πελατών της, προµηθευτών της
ή άλλων προσώπων.

-

Πλην των περιορισµών που προκύπτουν από την κείµενη νοµοθεσία, δεν υφίσταται στο
πρόσωπό τους οποιοσδήποτε συµβατικός περιορισµός ο οποίος αφορά τη διάθεση, εντός
ορισµένης χρονικής περιόδου, των κινητών αξιών της Εταιρείας που κατέχουν.
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5.5
Αµοιβές ∆ιοικητικών Συµβούλων, Ανώτερων ∆ιοικητικών Στελεχών και
Οργάνων Εποπτείας
Οι αµοιβές και ωφελήµατα που παρασχέθηκαν στους ∆ιοικητικούς Συµβούλους, Ανώτερα
∆ιοικητικά Στελέχη και Όργανα Εποπτείας της Εταιρείας για τα έτη 2006, 2007, 2008 και
εξαµηνία 30/06/2009 παρουσιάζονται στους ακόλουθους πίνακες.
Μη Ελεγµένα
30/06/2009

Για το έτος

Μη Ελεγµένα
30/06/2008

a
Αµοιβή Συµβούλων υπό εκτελεστική ιδιότητα
Ταµείο Προνοίας
∆ικαιώµατα Συµβούλων
Σύνολο

Ελεγµένα
31/12/2008

a

a

298.590

299.240

565.403

9.544

8.807

17.337

-

-

12.302

308.134

308.047

595.042

Ελεγµένα
2007

Ελεγµένα
2007

Ελεγµένα
2006

Ελεγµένα
2006

a

£

a

£

473.350

277.040

612.069

358.228

Ταµείο Προνοίας

22.453

13.141

25.289

14.801

∆ικαιώµατα Συµβούλων

12.821

6.580

11.242

6.580

508.625

296.761

648.600

379.609

Για το έτος

Αµοιβή Συµβούλων υπό εκτελεστική ιδιότητα

Σύνολο

Για το έτος

∆ικαιώµατα Ελεγκτών

2008

2007

2007

2006

2006

a

a

£

a

£

20.076

19.307

11.300

18.795

11.000

Η Εταιρεία δεν έχει υπογράψει συµφωνίες εργοδότησης µε οποιοδήποτε άτοµο.

5.6
Συµµετοχές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Ανώτερων ∆ιευθυντικών
Στελεχών στη ∆ιοίκηση άλλων εταιρειών
Παρατίθενται παρακάτω οι συµµετοχές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στα διοικητικά
συµβούλια άλλων εταιρειών κατά τα τελευταία πέντε χρόνια (µη περιλαµβανοµένων θυγατρικών
εταιρειών του Συγκροτήµατος).
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Άλκης Χ. Χατζηκυριάκος:
Όνοµα εταιρείας

Θέση

∆ραστηριότητες εταιρείας

Εταιρείες στις οποίες είναι ∆ιοικητικός Σύµβουλος κατά την ηµεροµηνία του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου

Cosmos Trading Ltd

∆ιευθύνων Σύµβουλος Εκτελεστικός

Εισαγωγείς & ∆ιανοµείς

Εταιρείες στις οποίες υπήρξε ∆ιοικητικός Σύµβουλος κατά τα τελευταία πέντε χρόνια

∆εν υπήρξε ∆ιοικητικός Σύµβουλος σε καµιά άλλη εταιρεία τα τελευταία πέντε χρόνια

Κώστας Γ. Ηλιάδης:
Όνοµα εταιρείας

Θέση

∆ραστηριότητες εταιρείας

Εταιρείες στις οποίες είναι ∆ιοικητικός Σύµβουλος κατά την ηµεροµηνία του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου

∆εν είναι ∆ιοικητικός Σύµβουλος σε καµιά άλλη εταιρεία

Εταιρείες στις οποίες υπήρξε ∆ιοικητικός Σύµβουλος κατά τα τελευταία πέντε χρόνια

∆εν υπήρξε ∆ιοικητικός Σύµβουλος σε καµιά άλλη εταιρεία τα τελευταία πέντε χρόνια

Χρύσης Χ. Χριστόπουλος:
Όνοµα εταιρείας

Θέση

∆ραστηριότητες εταιρείας

Εταιρείες στις οποίες είναι ∆ιοικητικός Σύµβουλος κατά την ηµεροµηνία του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου

∆εν είναι ∆ιοικητικός Σύµβουλος σε καµιά άλλη εταιρεία

Εταιρείες στις οποίες υπήρξε ∆ιοικητικός Σύµβουλος κατά τα τελευταία πέντε χρόνια

∆εν υπήρξε ∆ιοικητικός Σύµβουλος σε καµιά άλλη εταιρεία τα τελευταία πέντε χρόνια

Κυριάκος Κ. Χατζησάββας:
Όνοµα εταιρείας

Θέση

∆ραστηριότητες εταιρείας

Εταιρείες στις οποίες είναι ∆ιοικητικός Σύµβουλος κατά την ηµεροµηνία του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου

∆εν είναι ∆ιοικητικός Σύµβουλος σε καµιά άλλη εταιρεία
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Εταιρείες στις οποίες υπήρξε ∆ιοικητικός Σύµβουλος κατά τα τελευταία πέντε χρόνια

∆εν υπήρξε ∆ιοικητικός Σύµβουλος σε καµιά άλλη εταιρεία τα τελευταία πέντε χρόνια

Σοφία Λ. Μιλτιάδου:
Όνοµα εταιρείας

Θέση

∆ραστηριότητες εταιρείας

Εταιρείες στις οποίες είναι ∆ιοικητικός Σύµβουλος κατά την ηµεροµηνία του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου

∆εν είναι ∆ιοικητικός Σύµβουλος σε καµιά άλλη εταιρεία

Εταιρείες στις οποίες υπήρξε ∆ιοικητικός Σύµβουλος κατά τα τελευταία πέντε χρόνια

∆εν υπήρξε ∆ιοικητικός Σύµβουλος σε καµιά άλλη εταιρεία τα τελευταία πέντε χρόνια

Χριστόδουλος Φ. Χριστοδούλου:
Όνοµα εταιρείας

Θέση

∆ραστηριότητες εταιρείας

Εταιρείες στις οποίες είναι ∆ιοικητικός Σύµβουλος κατά την ηµεροµηνία του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου

Imaris Investment Advisors Ltd

Εκτελεστικός σύµβουλος

Επενδυτική

Sinara Montenegro (Real Estate)

Εκτελεστικός σύµβουλος

Επενδυτική

Εταιρείες στις οποίες υπήρξε ∆ιοικητικός Σύµβουλος κατά τα τελευταία πέντε χρόνια

∆εν υπήρξε ∆ιοικητικός Σύµβουλος σε καµιά άλλη εταιρεία τα τελευταία πέντε χρόνια

6.

Προσωπικό
Ο πίνακας παρουσιάζει τον αριθµό του µόνιµου και προσωρινού προσωπικού της Alkis H.
Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Limited και των θυγατρικών της κατά την ηµεροµηνία
του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου και στις 31 ∆εκεµβρίου 2006, 2007 και 2008, αντίστοιχα:
Ηµεροµηνία
παρόντος
Ε.∆.

2008

2007

2006

7

7

7

6

∆ιευθυντικό

10

10

10

10

Πωλήσεων

98

98

98

98

Υπόλοιπο προσωπικό

86

86

60

78

185

185

175

192

∆ιοικητικό

Σύνολο
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7.

Μετοχικό κεφαλαίο
7.1

Εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο

Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου το εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο της
Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Limited ανέρχεται σε y104.000.000
διαιρεµένο σε 400.000.000 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας y0,26 η κάθε µια.
Η διαµόρφωση του εγκεκριµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από την ίδρυσή της µέχρι την
ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου συνοψίζεται ως ακολούθως:
•

Το εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη σύστασή της στις 28 Σεπτεµβρίου
1966 ανερχόταν σε £40.000 και ήταν διαιρεµένο σε 40.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας
£1 η κάθε µια.

•

Στις 10 Απριλίου 1971 το εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά £150.000,
ανήλθε δηλαδή στις £190.000 διαιρεµένο σε 190.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας £1 η
κάθε µια.

•

Στις 17 Απριλίου 1996 το εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε από £190.000,
διαιρεµένο σε 190.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας £1 σε £2.500.000 διαιρεµένο σε
2.500.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας £1 η κάθε µια.

•

Στις 14 Μαρτίου 2000 κατόπιν απόφασης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το εγκεκριµένο
µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε σε £60.000.000. Η αύξηση έγινε µέσα στα
πλαίσια της απόφασης της Εταιρείας να εισαχθεί στο ΧΑΚ µε έκδοση νέων τίτλων στο ευρύ
κοινό.

•

Στις 20 Οκτωβρίου 2000 µε απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης η ονοµαστική αξία της
κάθε µετοχής της £1 υποδιαιρέθηκε σε ονοµαστική αξία £0,15 η κάθε µια, µε τη συνένωση
τριών µετοχών ονοµαστικής αξίας £1 σε µια µετοχή ονοµαστικής αξίας £3 και τη µετέπειτα
υποδιαίρεση της κάθε µετοχής ονοµαστικής αξίας £3 που προήλθε από τη συνένωση, σε
20 µετοχές ονοµαστικής αξίας £0,15.

•

Στις 4 Σεπτεµβρίου 2008 εγκρίθηκε το σύνηθες ψήφισµα όπως σε συµµόρφωση µε τον περί
Υιοθέτησης του Ευρώ Νόµο του 2007 (Ν.33(Ι)/2007):
α) Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µετατραπεί από λίρες Κύπρου σε ευρώ.
β) Το εγκεκριµένο κεφάλαιο της Εταιρείας µετατραπεί από £60.000.000 διαιρεµένο σε
400.000.000 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας £0,15 η κάθε µια σε
y104.000.000. διαιρεµένο σε 400.000.000 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας
y0,26 η κάθε µια.
γ) Το εκδοµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µετατραπεί από £14.829.105
διαιρεµένο σε 98.860.700 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας £0,15 η κάθε µια
σε y25.703.782. διαιρεµένο σε 98.860.700 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας
y0,26 η κάθε µια.
δ) Η αύξηση του εκδοµένου κεφαλαίου λόγω της µετατροπής θα πραγµατοποιηθεί µε
κεφαλαιοποίηση από το αποθεµατικό υπέρ το άρτιο.
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ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ηµεροµηνία

Ονοµαστική
Αξία

Συσσωρεµένο
Μετοχικό κεφάλαιο

Αύξηση κεφαλαίου
Αρ. µετοχών

Ποσό

£

Αρ. µετοχών

Ποσό

£

£

28/09/1966

1,00

40.000

40.000

40.000

40.000

10/04/1971

1,00

150.000

150.000

190.000

190.000

17/04/1996

1,00

2.310.000

2.310.000

2.500.000

2.500.000

14/03/2000

1,00

57.500.000

57.500.000

60.000.000

60.000.000

20/10/2000

3,00

Συνένωση 1:3

20.000.000

60.000.000

20/10/2000

0,15

Υποδιαίρεση 20:1

400.000.000

60.000.000

30/06/2009

y0,26

Μετατροπή ονοµαστικής αξίας

400.000.000

y104.000.000

7.2

Εκδοµένο µετοχικό κεφάλαιο

Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου το εκδοµένο µετοχικό κεφάλαιο της
Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Limited ανέρχεται σε y25.703.782 διαιρεµένο
σε 98.860.700 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας y0,26 η κάθε µια.
Η διαµόρφωση του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από την ίδρυσή της µέχρι την
ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου συνοψίζεται ως ακολούθως:
(i)

Κατά τη σύσταση της Εταιρείας στις 28 Σεπτεµβρίου 1966 το εκδοµένο κεφάλαιο ήταν
£20.000 διαιρεµένο σε 20.000 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας £1 η κάθε µια, οι
οποίες κατείχοντο από τον κ. Χάρη Μ. Χατζηκυριάκο (10.000 µετοχές) και από τον κ. Γ.
Μ. Χατζηκυριάκο (10.000 µετοχές).

(ii)

Στις 10 Απριλίου 1968 το εκδοµένο µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε από £20.000 σε
£30.000 διαιρεµένο σε 30.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας £1 η κάθε µια µε την έκδοση
10.000 νέων µετοχών στην ονοµαστική τους αξία της £1 η κάθε µια. Οι νέες µετοχές
παραχωρήθηκαν στους κ.κ. Χάρη Μ. Χατζηκυριάκο (5.000 µετοχές) και
Γ.Μ.
Χατζηκυριάκο (5.000 µετοχές).

(iii)

Στις 2 Μαϊου 1972 το εκδοµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά
£30.000 µε την έκδοση 30.000 νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας £1 η κάθε µια.

(iv)

Στις 30 Οκτωβρίου 1976 η Εταιρεία προέβη σε κεφαλαιοποίηση του αποθεµατικού
προσόδου µε δωρεάν έκδοση 30.000 νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας £1 η κάθε µια.
Οι 30.000 µετοχές που εκδόθηκαν δωρεάν παραχωρήθηκαν κατ’ αναλογία (pro-rata),
στους µετόχους.

(v)

Στις 31 Ιανουαρίου 1980 η Εταιρεία προέβη σε νέα κεφαλαιοποίηση του αποθεµατικού
προσόδου µε δωρεάν έκδοση 60.000 νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας £1 η κάθε µια.
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(vi)

Στις 19 Απριλίου 1996 το εκδοµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε σε
£2.500.000 µε τη δωρεάν έκδοση 2.350.000 νέων συνήθων µετοχών ονοµαστικής
αξίας £1 η κάθε µια στην Haris M. Hadjikyriacos (Holdings & Management) Limited.
Οι υπόλοιποι µέτοχοι αποποιήθηκαν τα δικαιώµατά τους για την έκδοση των δωρεάν
αυτών µετοχών προς την Haris M. Hadjikyriacos (Holdings & Management) Limited. Η
έκδοση 1.866.181 µετοχών ονοµαστικής αξίας £1 η κάθε µια έγινε από το αποθεµατικό
επανεκτίµησης. Η δωρεάν έκδοση 483.819 µετοχών ονοµαστικής αξίας £1 η κάθε µια
έγινε από το αποθεµατικό προσόδου.

(vii) Στις 30 Σεπτεµβρίου 1996, µε ειδική απόφαση που επικυρώθηκε µε διάταγµα
δικαστηρίου το εκδοµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µειώθηκε κατά £2.000.000 µε
την ακύρωση 2.000.000 συνήθων µετοχών ονοµαστικής αξίας £1 η κάθε µια. H µείωση
του κεφαλαίου έγινε για να απαλειφθεί το υπόλοιπο του λογαριασµού µεταξύ των δύο
εταιρειών και των µετόχων.
(viii) Στις 20 Ιανουαρίου 1999 η Εταιρεία προχώρησε στην έκδοση 100 ιδρυτικών µετοχών
στην ονοµαστική αξία £1 η κάθε µια µε το τίµηµα της £1. Οι ιδρυτικές µετοχές αντίθετα
µε τις συνήθεις µετοχές είχαν δικαίωµα ψήφου.
(ix)

Στις 3 Ιανουαρίου 2000 οι 100 ιδρυτικές µετοχές µετατράπηκαν σε 100 συνήθεις
µετοχές ονοµαστικής αξίας £1 µε δικαίωµα ψήφου και όλες οι συνήθεις µετοχές
απέκτησαν δικαίωµα ψήφου.

(x)

Στις 14 Μαρτίου 2000 η Εταιρεία προέβη στην έκδοση 6.842.757 δωρεάν νέων
µετοχών ονοµαστικής αξίας £1 η κάθε µια, οι οποίες παραχωρήθηκαν κατά αναλογία
(pro-rata) στους υφιστάµενους µετόχους από κεφαλαιοποίηση του αποθεµατικού
προσόδου.

(xi)

Στις 20 Οκτωβρίου 2000 κατόπιν απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των
µετόχων της Εταιρείας είχαν αποφασιστεί τα ακόλουθα:
•

την έκδοση συνολικά 16.600.000 νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας £0,15 σεντ η
κάθε µια στην τιµή έκδοσης των £0,50 από τις οποίες (i) 5.000.000 εκδόθηκαν
και παραχωρήθηκαν στο ευρύ κοινό στην τιµή των £0,50 ανά µετοχή και (ii)
11.600.000 εκδόθηκαν και παραχωρήθηκαν σε στρατηγικούς και θεσµικούς
επενδυτές. Με ειδικό ψήφισµα οι υφιστάµενοι µέτοχοι είχαν παραιτηθεί
οποιωνδήποτε δικαιωµάτων προτίµησης αναφορικά µε τις 16.600.000 νέες µετοχές
που η Εταιρεία έκδωσε.

•

την έκδοση 16.447.620 µετοχών ονοµαστικής αξίας £0,15 η κάθε µια οι οποίες
εκδόθηκαν και παραχωρήθηκαν δωρεάν στους εγγεγραµµένους µετόχους στο
Μητρώο της Εταιρείας κατά την 30η Ιουνίου 2000. Για τη δωρεάν έκδοση
κεφαλαιοποιήθηκε το ποσό των £2.467.143 που αποτελούσε µέρος του συνολικού
του υπέρ το άρτιο ποσού, των £5,81 εκ., που προέκυψε από την πώληση στο κοινό
των νέων µετοχών.

(xii) Στις 30 Ιουνίου 2003 η Εταιρεία προέβη στην έκδοση και δωρεάν παραχώρηση 15
µετοχών ονοµαστικής αξίας £0,15 η κάθε µία σε 5 επενδυτές της Εταιρείας, οι οποίοι
επέλεξαν την επανεπένδυση του µερίσµατος τους που πληρώθηκε σε όλους τους επενδυτές
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κατόπιν της απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας της 18/03/03 και
έγκρισης από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των µετόχων της 07/05/03.
(xiii) Στις 30 Ιουνίου 2003 εκδόθηκαν και παραχωρήθηκαν δωρεάν 7.636.219 µετοχές
ονοµαστικής αξίας £0,15 η κάθε µία και 3.818.117 ∆ικαιώµατα Αγοράς Μετοχών µε
τιµή άσκησης y1,7086, σε όλους τους επενδυτές της Εταιρείας που κράτησαν όλες
ανεξαιρέτως τις µετοχές της πρώτης έκδοσης µέχρι και τις 30 Ιουνίου 2003, βάσει του
σχεδίου Loyalty Shareholders Scheme όπως αναφέρεται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο της
Εταιρείας της 28 Φεβρουαρίου 2001.
(xiv) Στις 30 Ιουνίου 2004 η Εταιρεία προέβη στην έκδοση και δωρεάν παραχώρηση 117
µετοχών ονοµαστικής αξίας £0,15 η κάθε µία σε 5 επενδυτές της Εταιρείας, οι οποίοι
επέλεξαν την επανεπένδυση του µερίσµατος τους που πληρώθηκε σε όλους τους επενδυτές
κατόπιν της απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας της 26/02/04 και
έγκρισης από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των µετόχων της 12/05/04.
(xv)

Στις 30 Ιουνίου 2005 η Εταιρεία προέβη στην έκδοση και δωρεάν παραχώρηση 94
µετοχών ονοµαστικής αξίας £0,15 η κάθε µία σε 6 επενδυτές της Εταιρείας, οι οποίοι
επέλεξαν την επανεπένδυση του µερίσµατος τους που πληρώθηκε σε όλους τους επενδυτές
κατόπιν της απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας της 25/02/05 και
έγκρισης από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των µετόχων της 20/05/05.

(xvi) Στις 30 Ιουνίου 2006 η Εταιρεία προέβη στην έκδοση και δωρεάν παραχώρηση 162
µετοχών ονοµαστικής αξίας £0,15 η κάθε µία σε 6 επενδυτές της Εταιρείας, οι οποίοι
επέλεξαν την επανεπένδυση του µερίσµατος τους που πληρώθηκε σε όλους τους επενδυτές
κατόπιν της απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας της 23/01/06 και
έγκρισης από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των µετόχων της 10/05/06.
(xvii) Στις 30 Ιουνίου 2007 εκδόθηκαν και παραχωρήθηκαν δωρεάν 9.224.093 µετοχές
ονοµαστικής αξίας £0,15 η κάθε µία, σε όλους τους επενδυτές της Εταιρείας, που
κράτησαν όλες ανεξαιρέτως τις µετοχές της πρώτης έκδοσης µέχρι και τις 30 Ιουνίου
2007 βάσει του σχεδίου Loyalty Shareholders Scheme όπως αναφέρεται στο
Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Εταιρείας της 28 Φεβρουαρίου 2001.Βάσει του σχεδίου Loyalty
Shareholders Scheme έχουν εκδοθεί επίσης 4.612.469 ∆ικαιώµατα Αγοράς Μετοχών µε
τιµή άσκησης y1,7086, για τα οποία έχει ετοιµαστεί το παρόν ενηµερωτικό δελτίο, και
αναµένεται να παραχωρηθούν δωρεάν σε όλους τους επενδυτές της Εταιρείας, που
κράτησαν όλες ανεξαιρέτως τις µετοχές της πρώτης έκδοσης µέχρι και τις 30 Ιουνίου
2007 µετά την έγκριση του παρόντος ενηµερωτικού δελτίου από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς.
ΕΚ∆ΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ηµεροµηνία

Ονοµαστική Αξία

Συσσωρεµένο
Μετοχικό κεφάλαιο

Αύξηση κεφαλαίου
Αρ. µετοχών

£

Ποσό

Αρ. µετοχών

£

Ποσό

£

28/09/1966

1,00

20.000

20.000

20.000

20.000

10/04/1968

1,00

10.000

10.000

30.000

30.000
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8.

02/05/1972

1,00

30.000

30.000

60.000

60.000

30/10/1976

1,00

30.000

30.000

90.000

90.000

31/01/1980

1,00

60.000

60.000

150.000

150.000

19/04/1996

1,00

2.350.000

2.350.000

2.500.000

2.500.000

30/09/1996

1,00

(2.000.000)

(2.000.000)

500.000

500.000

03/01/2000

1,00

100

100

500.100

500.100

14/03/2000

1,00

6.842.757

7.342.857

7.342.857

20/10/2000

3,00

Συνένωση 1:3

2.447.619

7.342.857

20/10/2000

0,15

Υποδιαίρεση 20:1

48.952.380

7.342.857

20/10/2000

0,15

16.447.620

2.467.143

65.400.000

9.810.000

20/10/2000

0,15

16.600.000

2.490.000

82.000.000

12.300.000

17/04/2001

0,15

82.000.000

12.300.000

82.000.000

12.300.000

30/06/2002

0,15

82.000.000

12.300.000

82.000.000

12.300.000

30/06/2003

0,15

15

2,25

82.000.015

12.300.002,25

30/06/2003

0,15

7.636.219

1.145.432,85

89.636.234

13.445.435,10

30/06/2004

0,15

117

17,55

89.636.351

13.445.452,65

30/06/2005

0,15

94

14,10

89.636.445

13.445.466,75

30/06/2006

0,15

162

24,30

89.636.607

13.445.491,05

30/06/2007

0,15

9.224.093

1.383.613,95

98.860.700

14.829.105

30/06/2009

y0,26

98.860.700

y25.703.782

98.860.700

y25.703.782

6.842.757

Κύριοι µέτοχοι
8.1

Υφιστάµενη µετοχική δοµή

Η ιθύνουσα εταιρεία του Συγκροτήµατος, η Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public
Limited, είναι δηµόσια εταιρεία. Ο µεγαλύτερος µέτοχος της Εταιρείας είναι ο ∆ιευθύνων
Εκτελεστικός Σύµβουλος κ. Άλκης Χ. Χατζηκυριάκος, ο οποίος ελέγχει την Εταιρεία κατέχοντας
άµεσα ή έµµεσα 74,52% του µετοχικού της κεφαλαίου.
Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τους κύριους µέτοχους της Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou
Biscuits) Public Limited επί συνόλου 98.860.700 µετοχών κατά την ηµεροµηνία του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
Αριθµός Μετοχών
Ποσοστό
(%)

Ονοµατεπώνυµο

Άµεση
συµµετοχή

Έµµεση
συµµετοχή

Σύνολο

Άλκης Χ. Χατζηκυριάκος

73.108.221

559.286

73.667.507

74,52

5.398.522

426.677

5.825.199

5,89

79.492.706

80,41

Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ
Σύνολο

78.506.743

985.963
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Όπως αναφέρεται στο Τµήµα ΙΙ, Μέρος Β’, Κεφ. 2.7 – «∆ικαιώµατα ενσωµατωµένα στις κινητές
αξίες/ µερίσµατα», όλες οι µετοχές της Εταιρείας είναι της ίδια κατηγορίας και έχουν τα ίδια
δικαιώµατα (rank pari passu) και ο κάτοχος κάθε µετοχής ονοµαστικής αξίας y0,26 έχει
δικαίωµα ενός ψήφου στις Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις καθώς επίσης και σε Έκτακτες Γενικές
Συνελεύσεις της Εταιρείας.
8.2

Συµφέρον ∆ιοικητικών Συµβούλων

Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου επί συνόλου 98.860.700 µετοχών, το
ποσοστό που κατέχουν οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι και αξιωµατούχοι της Alkis H. Hadjikyriacos
(Frou Frou Biscuits) Public Limited στο εκδοµένο µετοχικό της κεφάλαιο, έχει ως ακολούθως:
Αριθµός Μετοχών
Άµεση
συµµετοχή

Έµµεση
συµµετοχή

Σύνολο

Άλκης Χ. Χατζηκυριάκος

73.108.221

559.286

73.667.507

74,52

248.571

10.943

259.514

0,2625

49.714

4.971

54.685

0,0553

2.486

-

2.486

0,00251

-

23.594

23.594

0.024

49.714

4.971

54.685

0,0553

73.458.706

603.765

74.062.471

74.9196

Κώστας Γ. Ηλιάδης
Χρύσης Χ. Χριστόπουλος
Κυριάκος Κ. Χατζησάββας
Σοφία Λ. Μιλτιάδου
Χριστόδουλος Φ. Χριστοδούλου
Σύνολο

9.

Ποσοστό
(%)

Ονοµατεπώνυµο

Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
9.1
Συναλλαγές και συµβάσεις µε συνδεδεµένα µέρη για την διετία 2006 –
2007
Οι συναλλαγές µε συγγενικά µέρη κατά τα έτη 2006 και 2007 σύµφωνα µε τις ελεγµένες
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος έγιναν σε καθαρά εµπορική βάση και
έχουν ως ακολούθως:

Αµοιβή Συµβούλων

Για το έτος

Αµοιβή Συµβούλων υπό εκτελεστική ιδιότητα
∆ικαιώµατα Συµβούλων
Ταµείο Προνοίας
Σύνολο

Ελεγµένα
2007

Ελεγµένα
2006

£

£

277.040

358.228

6.580

6.580

13.141

14.801

296.761

379.609
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Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
Φύση
συναλλαγής

Στις

Ελεγµένα
2007

Ελεγµένα
2006

£

£

Χρεώσεις ΑΠΟ συνδεδεµένα µέρη
Spinney’s Cyprus Limited

Μέρισµα

311.747

187.048

Frou – Frou Investments Limited

Μέρισµα

54.999

-

Haris H. Hadjikyriacos (Holdings &
Management) Limited

∆ιοικητικές
υπηρεσίες

11.400

11.400

Μέρισµα

10.507

10.000

388.653

208.448

Σύνολο
Χρεώσεις ΣΕ συνδεδεµένα µέρη
Spinney’s Cyprus Limited

∆ιοικητικές
υπηρεσίες

225.556

186.000

Frou – Frou Investments Limited

∆ιοικητικές
υπηρεσίες

-

40.000

225.556

226.000

Σύνολο

Στις

Φύση
υπολοίπου

Ελεγµένα
31/12/2007

Ελεγµένα
31/12/2006

£

£

1.122.566

389.588

1.122.566

389.588

1.789.915

1.282.851

192.488

192.488

44.023

43.500

9.998

9.998

2.036.424

1.528.837

Εισπρακτέα ΑΠΟ συνδεδεµένα µέρη
Frou – Frou Investments Limited
Σύνολο

Πληρωτέα ΣΕ συνδεδεµένα µέρη
Spinney’s Cyprus Limited
Frou – Frou Cereals Limited
Haris H. Hadjikyriacos (Holdings &
Management) Limited
Athalassa Farm Limited
Σύνολο

9.2
Συναλλαγές και συµβάσεις µε συνδεδεµένα µέρη για την περίοδο από 1
Ιανουαρίου 2008 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2008
Οι συναλλαγές µε συγγενικά µέρη για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2008 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου
2008 σύµφωνα µε τις ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος έγιναν
σε καθαρά εµπορική βάση και έχουν ως ακολούθως:
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Αµοιβή Συµβούλων
Ελεγµένα
31/12/2008

Για το έτος

a
Αµοιβή Συµβούλων υπό εκτελεστική ιδιότητα

565.403

Ταµείο Προνοίας

17.337

∆ικαιώµατα Συµβούλων

12.302

Σύνολο

595.042

Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη

Στις

Ελεγµένα
31/12/2008

Φύση συναλλαγής

a
Χρεώσεις ΑΠΟ συνδεδεµένα µέρη
Haris H. Hadjikyriacos (Holdings & Management) Limited

∆ιοικητικές υπηρεσίες

19.550

Spinney’s Cyprus Limited

Μέρισµα

734.692

Frou – Frou Investments Limited

Μέρισµα

26.000

Haris H. Hadjikyriacos (Holdings & Management) Limited

Μέρισµα

21.014
801.256

Σύνολο

Χρεώσεις ΣΕ συνδεδεµένα µέρη
Spinney’s Cyprus Limited
Σύνολο

Στις

∆ιοικητικές υπηρεσίες

521.476
521.476

Ελεγµένα
31/12/2008

a
Εισπρακτέα ΑΠΟ συνδεδεµένα µέρη
Frou – Frou Investments Limited

206.423

Σύνολο

206.423

Πληρωτέα ΣΕ συνδεδεµένα µέρη
Spinney’s Cyprus Limited
Haris H. Hadjikyriacos (Holdings & Management) Limited
Frou – Frou Cereals Limited
Athalassa Farm Limited
Σύνολο

4.305.357
40.943
328.885
17.083
4.692.268
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9.3
Συναλλαγές και συµβάσεις µε συνδεδεµένα µέρη για την περίοδο από 1
Ιανουαρίου 2009 µέχρι 30 Ιουνίου 2009
Οι συναλλαγές µε συγγενικά µέρη για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2009 µέχρι 30 Ιουνίου
2009 σύµφωνα µε τις µη ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος
έγιναν σε καθαρά εµπορική βάση και έχουν ως ακολούθως:

Αµοιβή Συµβούλων
Μη Ελεγµένα
30/06/2009

Για το έτος

Μη Ελεγµένα
30/06/2008

a
Αµοιβή Συµβούλων υπό εκτελεστική ιδιότητα
Ταµείο Προνοίας
Σύνολο

a

298.590

299.240

9.544

8.807

308.134

308.047

Mη Ελεγµένα
30/06/2009

Μη Ελεγµένα
30/06/2008

a

a

9.780

9.780

Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη

Στις

Φύση
συναλλαγής

Χρεώσεις ΑΠΟ συνδεδεµένα µέρη
Haris H. Hadjikyriacos (Holdings & Management) Limited

∆ιοικητικές
υπηρεσίες

Spinney’s Cyprus Limited

Μέρισµα

2.047.481

734.692

Frou – Frou Investments Limited

Μέρισµα

995.983

-

Haris H. Hadjikyriacos (Holdings & Management) Limited

Μέρισµα

26.268

-

3.079.512

744.472

270.328

247.368

270.328

247.368

Σύνολο

Χρεώσεις ΣΕ συνδεδεµένα µέρη
Spinney’s Cyprus Limited
Σύνολο

Στις

∆ιοικητικές
υπηρεσίες

Mη Ελεγµένα
30/06/2009

Ελεγµένα
31/12/2008

a

a

Frou – Frou Investments Limited

1.205.216

206.426

Σύνολο

1.205.216

206.426

Εισπρακτέα ΑΠΟ συνδεδεµένα µέρη
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Πληρωτέα ΣΕ συνδεδεµένα µέρη
Spinney’s Cyprus Limited
Haris H. Hadjikyriacos (Holdings & Management) Limited
Frou – Frou Cereals Limited
Athalassa Farm Limited
Σύνολο

3.246.866

4.305.357

30.387

40.943

328.885

328.885

17.083

17.083

3.623.221

4.692.268

Από τις 30/06/2009 µέχρι σήµερα δεν έχουν γίνει οποεισδήποτε άλλες ουσιαστικές συναλλαγές
εκτος των πλαισίων των δραστηριοτήτων του Συγκροτήµατος.

10.

Μερισµατική πολιτική
Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στις 12 Ιουνίου 2009, εγκρίθηκε η εισήγηση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου για καταβολή τακτικού µερίσµατος για το έτος 2008 ύψους y662.367
(2007:y642.595), που αναλογεί σε y0,0067 ανά µετοχή (2007: y0,0065) ή 2,58% (2007:
2,53%) επί της ονοµαστικής αξίας του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Επιπρόσθετα εγκρίθηκε η εισήγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για καταβολή στους µετόχους
έκτακτου, µη επαναλαµβανόµενου µερίσµατος ύψους y3.727.048 που αναλογεί σε y0,0377
ανά µετοχή ή 14,5% επί της ονοµαστικής αξίας του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Συνεπώς
το συνολικό τελικό µέρισµα που καταβλήθηκε ανέρχεται σε y4.389.415, που αναλογεί σε
y0,0444 ανά µετοχή. Το µέρισµα για το 2008 πληρώθηκε στις 26 Ιουνίου 2009.
Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στις 4 Σεπτεµβρίου 2008, αποφασίστηκε όπως
καταβληθεί τελικό µέρισµα για το έτος 2007 ύψους y0,0065 για κάθε µετοχή (2,53% επί της
ονοµαστικής αξίας της κάθε µετοχής). Το µέρισµα για το 2007 πληρώθηκε τον Οκτώβρη του
2008. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προτίθεται να ακολουθήσει πολιτική παροχής µερίσµατος στους
µετόχους, λαµβάνοντας πάντοτε υπόψη τα αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος και των αναγκών του
σε κεφάλαιο για επέκταση των δραστηριοτήτων του.
Πρόθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public
Limited είναι η καθιέρωση µιας σταθερής µερισµατικής πολιτικής, εκτός σε τέτοιες περιπτώσεις
όπου τα αποτελέσµατα της Εταιρείας ή οι συνθήκες της αγοράς δικαιολογούν τη διαφοροποίηση
της πολιτικής καταβολής µερίσµατος.
Από το 2003 και µετέπειτα, εισόδηµα από µερίσµατα απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήµατος
εξολοκλήρου. Στην περίπτωση που ο επενδυτής είναι φυσικό πρόσωπο που είναι φορολογικός
κάτοικος Κύπρου, τα µερίσµατα υπόκεινται σε παρακράτηση εισφοράς για την άµυνα προς 15%.
Στην περίπτωση που ο επενδυτής είναι νοµικό πρόσωπο που είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου
δεν επιβάλλεται εισφορά για την άµυνα. Αν παρακρατηθεί εισφορά για την άµυνα, σε τέτοιες
περιπτώσεις το νοµικό πρόσωπο έχει το δικαίωµα να διεκδικήσει επιστροφή από το Γραφείο
Φόρου Εισοδήµατος.
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11.

Ακίνητα, εγκαταστάσεις, εξοπλισµός
Όλα τα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός του Συγκροτήµατος χρησιµοποιούνται πλήρως
από το Συγκρότηµα για τη διεξαγωγή των επιχειρήσεών του. Η ακίνητη περιουσία βρίσκεται στη
περιοχή της Κοκκινοτριµιθιάς όπου είναι το εργοστάσιο της Εταιρείας και το κέντρο διανοµής του
Συγκροτήµατος.
Το κόστος, η συνολική λογιστική απόσβεση και η καθαρή λογιστική αξία των ακινήτων,
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού του Συγκροτήµατος παρουσιάζονται ανά κατηγορία περιουσιακού
στοιχείου στον ακόλουθο πίνακα.

Οχήµατα

Έπιπλα,
σκεύη
και
εξοπλισµός

Ηλεκτρ/κοί
υπολογιστές

Σύνολο

£

£

£

£

£

12.258.519

6.167.628

1.498.953

327.061

290.683

20.557.964

7.865

547.030

1.831.522

985.963

247.284

229.094

3.848.758

7.255

11.711.489

4.336.106

512.990

79.777

61.589

16.709.206

Περιουσία
υπό
εκµίσθωση

Ιδιόκτητα
γήπεδα και
κτίρια

Μηχανήµατα
Και
Εγκα/σεις

£

£

15.120

Συσσωρεµένες
αποσβέσεις
Καθαρή
λογιστική αξία

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2006
Κόστος

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007
Κόστος

-

12.501.764

8.718.609

1.432.221

354.083

323.960

23.330.637

Συσσωρεµένες
αποσβέσεις

-

682.157

2.084.861

1.042.518

267.128

262.125

4.338.789

Καθαρή
λογιστική αξία

-

11.819.607

6.633.748

389.703

86.955

61.835

18.991.848

y

y

y

y

y

y

23.961.357

15.337.309

2.439.001

643.290

440.357

42.821.314

1.184.631

4.188.945

1.988.111

491.134

386.122

8.238.943

22.776.726

11.148.364

450.890

152.156

54.235

34.582.371

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
Κόστος

-

Συσσωρεµένες
αποσβέσεις

-

Καθαρή
λογιστική αξία

-

Στις 30 Ιουνίου 2009

Καθαρή λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου
Προσθήκες
Εκποιήσεις
Αποσβέσεις
Επανεκτίµηση
Μεταφορά στις επενδύσεις σε ακίνητα
Καθαρή λογιστική αξία 30 Ιουνίου/31 ∆εκεµβρίου

30/06/2009
a
34.582.371
227.570
(646.530)
34.163.411

31/12/2008
a
32.449.499
986.502
(22.657)
(1.242.339)
6.388.446
(3.977.080)
34.582.371
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11.1

Ιδιόκτητα ακίνητα

Εκτός από τα ακίνητα που χρησιµοποιεί το Συγκρότηµα για τις εργασίες του, κατά την ηµεροµηνία
του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, το Συγκρότηµα έχει επενδύσει σε ακίνητη περιουσία
συνολικής αξίας y7.343.080. Η τελευταία επανεκτίµηση όλων των ακινήτων του Συγκροτήµατος
έγινε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 µε βάση την αγοραία αξία τους, από ανεξάρτητους επαγγελµατίες
εκτιµητές.
Οι επενδύσεις σε ακίνητα αποτελούνται από γη και κτίρια στην Εγκωµη (παλιό εργοστάσιο) και
καταστήµατα / πολυκατοικίες, τα οποία ενοικιάζονται στις επαρχίες Λευκωσίας και Λεµεσού.
Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την ακίνητη περιουσία της Εταιρείας σύµφωνα µε τις πιο
πάνω εκτιµήσεις των ανεξάρτητων επαγγελµατιών εκτιµητών.

Περιγραφή ακίνητης περιουσίας

Καθαρή
λογιστική
αξία στις
31/12/2007

Καθαρή
λογιστική
αξία στις
31/12/2008*

Γη, εργοστάσιο και κτίρια στην Έγκωµη

2.048.021

2.800.000

743.242

870.000

1.868.704

2.316.000

17.887.217

23.408.806

259.760

545.000

76.887

180.000

22.883.831

30.119.806

a
Καταστήµατα στη Στασικράτους στη Λευκωσία
Καταστήµατα και γραφεία στο Νόρα Κώρτ Λεµεσού
Γη, εργοστάσιο, κτίρια – Κοκκινοτριµιθιά
Κτιριακές εγκαταστάσεις – Πάφος
Καταστήµατα Πιερής Κώρτ – Λεµεσός
Σύνολο

a

* Η εκτίµηση της αγοραίας αξίας στις 31/12/2008 συµφωνεί µε την λογιστική αξία στα βιβλία
της Εταιρείας.
11.2

Μισθωµένα ακίνητα

Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, το Συγκρότηµα δεν ενοικιάζει
οποιονδήποτε ακίνητο.
11.3

∆εσµεύσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων

Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, ο δανεισµός και οι διευκολύνσεις του
Συγκροτήµατος εξασφαλίζεται από:
•

Κυµαινόµενες επιβαρύνσεις πάνω στα περιουσιακά στοιχεία του Συγκροτήµατος ύψους
y3.075.481.

•

Σταθερές επιβαρύνσεις πάνω στα περιουσιακά στοιχεία του Συγκροτήµατος ύψους
y854.301.

•

Υποθήκες σε γη και κτίρια του Συγκροτήµατος ύψους y1.708.601.
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12.

Επενδύσεις
12.1

Επενδύσεις σε ακίνητα

Το Συγκρότηµα διαθέτει επενδύσεις σε καταστήµατα εµπορικών οδών της Λευκωσίας και Λεµεσού
τα οποία εκµισθώνει µε συµβόλαια µεγάλης διάρκειας. Η καθαρή λογιστική αξία των επενδύσεων
του Συγκροτήµατος σε ακίνητα στις 31 ∆εκεµβρίου 2008, ανέρχεται σε y7.343.080. Οι
επενδύσεις σε ακίνητα δεν έχουν σηµαντική διαφοροποίηση από τα µη ελεγµένα οικονοµικά
αποτέλεσµα του Συγκροτήµατος στις 30/06/2009 µέχρι σήµερα.
12.2 Επενδύσεις σε κινητές αξίες
Οι επενδύσεις δεν έχουν σηµαντική διαφοροποίηση από τα µη ελεγµένα οικονοµικά αποτέλεσµα
του Συγκροτήµατος στις 30/06/2009 µέχρι σήµερα.
Σύνθεση επενδυτικού χαρτοφυλακίου – 31/12/2008
Αριθµός
κινητών
αξιών

Εταιρεία

Κόστος

a
Κινητές
µετοχικές
οργανισµούς

αξίες

σε

Αγοραία
Αξία

a

Τραπεζικούς

Bank of Cyprus

350.000

2.297.768

941.500

Marfin Popular
Bank

340.000

875.930

656.200

12.489

53.777

12.989

Hellenic Bank

Κινητές µετοχικές αξίες σε µη Τραπεζικούς
Οργανισµούς
Vassilico Cement

530.000

1.424.276

805.600

Muskita

300.000

335.622

243.000

Petrolina

267.000

179.063

130.830

1.000.000

1.308.614

1.260.000

350.000

71.009

24.500

249.417

32.130

741.720

693.720

Atlantic Insurance
Rolandos
Enterprises
Αλλες µετοχές

Χρεόγραφα εισηγµένα στο ΧΑΚ
Χρεόγραφα

Οµολογίες Αποταµιέυσεως
Οµολογίες

Κινητές
αξίες
Χρηµατιστήρια
Cadbury
Schweppes
Elbisco Holding

-

εισηγµένες

-

σε

Ευρωπαϊκά

3.376

16.940

21.996

1.200

2.334

972
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S.A.
9.529

7.467

∆ιάφορες

1.306.442

1.419.241

Σύνολο
χαρτοφυλακίου

8.872.441

6.250.145

Dr Pepper
Snapple

633

Μη εισηγµένες κινητές αξίες

Σύνθεση επενδυτικού χαρτοφυλακίου – 30/06/2009
30/06/2009
a
∆ιαθέσιµες προς πώληση
Εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου
Μετοχές σε Κυπριακές δηµόσιες εταιρείες
Χρεόγραφα σε Κυπριακές δηµόσιες εταιρείες
Εισηγµένες σε Ευρωπαϊκά Χρηµατιστήρια
Μη εισηγµένες

31/12/2008
a

4.439.817
733.721
31.541
1.453.273

4.106.749
693.720
30.435
1.419.241

6.658.352

6.250.145

Στρατηγική επενδύσεων χαρτοφυλακίου και επενδυτική πολιτική
Η επενδυτική στρατηγική του Συγκροτήµατος είναι η επίτευξη µακροπρόθεσµα µιας µέσης ετήσιας
απόδοσης του χαρτοφυλακίου κινητών αξιών που να υπερβαίνει τη µέση ετήσια απόδοση της
χρηµατιστηριακής αγοράς για την ανάλογη περίοδο.
Οι επενδύσεις επικεντρώνονται σε επιλεγµένες µετοχές εταιρειών τόσο στην Κύπρο όσο και στο
εξωτερικό, που παρουσιάζουν καλή διαχρονικά κερδοφορία και ευνοϊκές µελλοντικές προοπτικές.
Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ψηλή απόδοση χωρίς να αναλαµβάνεται ψηλός βαθµός
επενδυτικού κινδύνου.
∆ιατηρείται ένα καλά ισοζυγισµένο χαρτοφυλάκιο αποτελούµενο από µετοχές και χρεόγραφα
λαµβανοµένων υπόψη των συνθηκών που επικρατούν στη χρηµατιστηριακή αγορά.

13.

Ανάλυση χρηµατοοικονοµικής κατάστασης και αποτελεσµάτων
Οι ακόλουθες συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες προέρχονται άµεσα από τις ελεγµένες
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος για τα έτη που έληξαν στις 31
∆εκεµβρίου 2006, 2007 και 2008.
Οι ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τα έτη που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου
2006, 2007 και 2008, έχουν ελεγχθεί από τους κατά νόµο ελεγκτές της Εταιρείας κ.κ. KPMG και
ενσωµατώνονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο µέσω παραποµπής (incorporated by reference)
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του Κανονισµού 809/2004 της Επιτροπής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Η γνώµη των ελεγκτών ήταν χωρίς επιφύλαξη και στις τρεις χρήσεις. Οι οικονοµικές καταστάσεις
ετοιµάστηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης και τις
απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113 της Κύπρου.
Οι επενδυτές µπορούν να προµηθευτούν δωρεάν αντίγραφο των Ελεγµένων ενοποιηµένων
οικονοµικών καταστάσεων για το έτη που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2006, 2007, 2008 και
των µη ελεγµένων εξαµηνιαίων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για την εξαµηνία που
έληξε στις 30/06/2009 από την ιστοσελίδα του Συγκροτήµατος www.froufrou.com.cy.
13.1

Ανάλυση των οικονοµικών αποτελεσµάτων του Συγκροτήµατος

13.1.1 ∆ιετίας 2006 – 2007

Για το έτος που έληξε στις

Ελεγµένα
31/12/2007
£

Ελεγµένα
31/12/2006
£

Κύκλος εργασιών

14.859.110

13.485.038

Κόστος πωλήσεων

(8.480.067)

(7.399.994)

6.379.043

6.085.044

2.455.629

517.497

8.834.672

6.602.541

Λειτουργικά έξοδα

(1.849.856)

(1.653.218)

Έξοδα πωλήσεων και διανοµής

(3.485.341)

(3.286.496)

3.499.475

1.662.827

Έξοδα χρηµατοδότησης

(163.307)

(88.348)

Έσοδα χρηµατοδότησης

74.764

142.934

(88.543)

54.586

3.410.932

1.717.413

(194.631)

(215.582)

3.216.301

1.501.831

Άλλα έσοδα

Κέρδος από εργασίες

Καθαρά έσοδα/(έξοδα) χρηµατοδότησης
Κέρδος πριν τη φορολογία
Φορολογία
Καθαρό κέρδος για το έτος

Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήµατος για το έτος 2007 αυξήθηκε κατά £1.374.072/
y2.347.741 φθάνοντας τις £14.859.110/ y25.388.297 που αντιστοιχεί µε αύξηση 10,18%
σε σύγκριση µε το 2008. Η αύξηση ήταν αποτέλεσµα κυρίως της εισαγωγής νέων επιτυχηµένων
προϊόντων, της εντατικοποίησης των προσπαθειών αύξησης πωλήσεων των ήδη επιτυχηµένων
προϊόντων µας, της ορθολογιστικής διαχείρισης του πελατολογίου µας και των ευνοϊκότερων
γενικά συνθηκών στο εµπόριο και την οικονοµία.
Το µεικτό κέρδος του Συγκροτήµατος για το έτος 2007 αυξήθηκε κατά £293.999/ y502.327
φθάνοντας τις £6.379.043/ y10.899.242 που αντιστοιχεί µε αύξηση 4,83% σε σύγκριση µε το
2006. Το περιθώριο µεικτού κέρδους µειώθηκε από 45,12% σε 42,93%. Η µείωση αυτή
οφείλεται κατά κύριο λόγο στις σηµαντικές αυξήσεις στο κόστος των βασικών πρώτων υλών για
πολλά προϊόντα παραγωγής, αλλά και εισαγωγής, στο γεγονός ότι το 2007 ήταν η πρώτη χρονιά
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παραγωγής στο νέο εργοστάσιο στην Κοκκινοτριµιθιά και γενικά στις αυξηµένες αποσβέσεις
ακίνητων εγκαταστάσεων και εξοπλισµού λόγω του νέου εργοστασίου.
Τα άλλα έσοδα από εργασίες αυξήθηκαν κατά £1.938.132/ y3.311.495 φθάνοντας τις
£2.455.629/ y4.195.691. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως σε πραγµατοποιηµένο κέρδος που
είχε το Συγκρότηµα από πωλήσεις επενδύσεων ύψους £1.952.045/ y3.335.267 (2006:
£34.359/ y58.706) και την αύξηση του εισοδήµατος από µερίσµατα εισπρακτέα σε £247.194/
y422.356 (2006: £89.784/ y153.405).
Το κέρδος από εργασίες αυξήθηκε κατά £1.836.648/ y3.138.099 φθάνοντας τις
£3.499.475/ y5.979.212, κυρίως λόγω της αύξησης των άλλων εισοδηµάτων που επεξηγείται
πιο πάνω. Τα έξοδα διοίκησης συµπεριλαµβάνουν ποσό για την αποµείωση στην αξία επενδύσεων
ύψους £121.176/ y207.041 (2006:£30.579/ y52.247). Οι αποσβέσεις ακινήτων,
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού έχουν αυξηθεί λόγω των σηµαντικών προσθηκών για την ανέγερση
του νέου εργοστασίου το οποίο άρχισε να λειτουργεί κανονικά περί το τέλος Αυγούστου 2007.
Τέλος, τα έξοδα πωλήσεων και διανοµής έχουν αυξηθεί κατά 6% λόγω της αύξησης του κύκλου
εργασιών.
Το κέρδος πριν τη φορολογία αυξήθηκε κατά £1.693.519/ y2.893.549 φθάνοντας τις
£3.410.932/ y5.827.923, αύξηση της τάξης του 98,6%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως,
όπως επεξηγείται και πιο πάνω, στα κέρδη από τις επενδυτικές δραστηριότητες του Συγκροτήµατος
καθώς επίσης και στην αύξηση του κύκλου εργασιών και στη συγκράτηση των λειτουργικών
εξόδων και εξόδων πωλήσεων και διανοµής.
Βασικοί Οικονοµικοί ∆είκτες
2007

2006

Περιθώριο µεικτού κέρδους

42,93%

45,12%

Περιθώριο λειτουργικού κέρδους (προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων
και επανεκτίµησης)

27,51%

16,82%

28,24

25,29

Ηµέρες χρεωστών

64

80

Ηµέρες πιστωτών

127

112

76

76

1.722.735

316.258

2,86

2,27

Καθαρή λογιστική αξία µετοχής (σεντ)

Ηµέρες αποθεµάτων
Καθαρά διαθέσιµα (ρευστά) κεφάλαια (£)
∆είκτης τρέχουσας ρευστότητας
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13.1.2 Τελικά οικονοµικά αποτελέσµατα έτους που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου
2008
Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήµατος για το έτος 2008 αυξήθηκε κατά y3.851.002
φθάνοντας τα y29.239.299 που αντιστοιχεί µε αύξηση 15,17% σε σύγκριση µε το έτος 2007.
Η αύξηση υπήρξε αποτέλεσµα κυρίως της αύξησης πωλήσεων των ήδη επιτυχηµένων εισαγόµενων
προϊόντων µας, της εισαγωγής νέων προϊόντων, και της αύξησης στις πωλήσεις των µπισκότων και
δηµητριακών µετά την λειτουργία του νέου εργοστασίου στην Κοκκινοτριµιθιά. Στην αύξηση αυτή
συνέτεινε η συνέχιση της ορθολογικής διαχείρισης του πελατολογίου µας, η αύξηση της
παραγωγικής µας δυναµικότητας και η αναβάθµιση αρκετών προϊόντων µας.
Το µεικτό κέρδος του Συγκροτήµατος για το έτος 2008 αυξήθηκε κατά y1.899.100 φθάνοντας
τα y12.798.342 που αντιστοιχεί µε αύξηση 17,40% σε σύγκριση µε το 2007. Το περιθώριο
µεικτού κέρδους αυξήθηκε από 42,93% σε 43,77%. Πρέπει να σηµειωθεί ότι το 2008 ήταν η
πρώτη χρονιά κατά την οποία οι αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού ήταν
αυξηµένες για ολόκληρο το έτος λόγω του νέου εργοστασίου και µηχανηµάτων. Για να
διαφυλαχθεί το Συγκρότηµα από πιθανή διάβρωση των περιθωρίων της κερδοφορίας λόγω των
αυξήσεων στις τιµές εισαγόµενων προϊόντων και πρώτων υλών παραγωγής, σε αρκετές περιπτώσεις
υπήρξε αύξηση στις τιµές προϊόντων.
Τα άλλα έσοδα από εργασίες µειώθηκαν κατά y2.749.721 φθάνοντας τα y1.445.970. Η
µείωση αυτή οφείλεται σε µη επαναλαµβανόµενο πραγµατοποιηθέν κέρδος που είχε το
Συγκρότηµα κατά το 2007 από πωλήσεις επενδύσεων ύψους y3.335.267 (2008: y30.240). Η
µείωση αυτή περιορίστηκε µερικώς από το πλεόνασµα από επανεκτίµηση των ακινήτων για
επένδυση ύψους y677.167 (2007: y85.340) που ήταν αποτέλεσµα της επανεκτίµησης που έγινε
κατά τη διάρκεια τους έτους για όλα τα ακίνητα από ανεξάρτητους επαγγελµατίες εκτιµητές.
Το κέρδος από εργασίες µειώθηκε κατά y1.849.446 φθάνοντας τα y4.129.763, λόγω του
προαναφερόµενου κέρδους ύψους y3,3εκ. από πώληση επενδύσεων που πραγµατοποιήθηκε κατά
το 2007. Τα λειτουργικά έξοδα, παρά τις αυξήσεις στις αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και
εξοπλισµού, µειώθηκαν οριακά κατά y42.480 φθάνοντας τα y3.118.187. Τέλος, τα έξοδα
πωλήσεων και διανοµής αυξήθηκαν κατά 17,49% κυρίως λόγω της αύξησης του κύκλου
εργασιών που απορρόφησε αυξηµένα προωθητικά κονδύλια.
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2008

2007

a

a

29.239.299

25.388.297

(16.440.957)

(14.489.055)

12.798.342

10.899.242

1.445.970

4.195.691

14.244.312

15.094.933

(3.118.187)

(3.160.667)

(6.996.362)

(5.955.057)

4.129.763

5.979.209

(493.621)

(279.027)

261.878

127.742

(231.743)

(151.285)

3.898.020

5.827.924

(428.784)

(332.547)

3.469.236

5.495.377

Κέρδος ανά µετοχή (σεντ)

3,51

5,55

Πλήρως κατανεµηµένο κέρδος ανά µετοχή (σεντ)

3,51

5,55

98.860.700

98.860.700

Κύκλος εργασιών
Κόστος πωλήσεων
Μεικτό κέρδος
Άλλα έσοδα

Έξοδα διοίκησης
Έξοδα πωλήσεων και διανοµής
Κέρδος από εργασίες
Έξοδα χρηµατοδότησης
Έσοδα χρηµατοδότησης
Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης

Κέρδος πριν τη φορολογία

Φορολογία
Κέρδος έτους µετά τη φορολογία

Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχών που ήταν εκδοµένες κατά
τη διάρκεια του έτους

Βασικοί Οικονοµικοί ∆είκτες
2008

2007

Περιθώριο µεικτού κέρδους

43,77%

42,93%

Περιθώριο λειτουργικού κέρδους (προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων
και επανεκτίµησης)

16,37%

27,51%

49,31

48,25

Ηµέρες χρεωστών

68

64

Ηµέρες πιστωτών

111

127

61

76

3.644.535

2.943.468

2,22

2,86

Καθαρή λογιστική αξία µετοχής (σεντ)

Ηµέρες αποθεµάτων
Καθαρά διαθέσιµα (ρευστά) κεφάλαια (£)
∆είκτης τρέχουσας ρευστότητας
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13.1.3 Μη ελεγµένα οικονοµικά αποτελέσµατα της εξαµηνίας που έληξε στις 30
Ιουνίου 2009
Μη ελεγµένα
30/06/2009

Μη ελεγµένα
30/06/2008

a

a

Κύκλος εργασιών

14.775.891

14.058.385

Κόστος πωλήσεων

(8.202.670)

(8.093.249)

Μεικτό κέρδος

6.573.221

5.965.136

338.164

386.287

6.911.385

6.351.423

Έξοδα διοίκησης

(1.406.382)

(1.348.395)

Έξοδα πωλήσεων και διανοµής

(3.599.663)

(3.259.777)

1.905.340

1.743.251

Έξοδα χρηµατοδότησης

(163.147)

(255.449)

Έσοδα χρηµατοδότησης

139.640

102.927

Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης

(23.507)

(152.522)

Κέρδος πριν τη φορολογία

1.881.833

1.590.729

(194.409)

(165.307)

1.687.424

1.425.422

Κέρδος ανά µετοχή (σεντ)

1,71

1,44

Πλήρως κατανεµηµένο κέρδος ανά µετοχή (σεντ)

1,71

1,44

98.860.700

98.860.700

Άλλα έσοδα

Κέρδος από εργασίες

Φορολογία
Κέρδος έτους µετά τη φορολογία

Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχών που ήταν εκδοµένες κατά
τη διάρκεια του έτους

Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήµατος παρουσίασε αύξηση της τάξης του 5,1% σε σχέση µε το
αντίστοιχο εξάµηνο του 2008. Η αύξηση ανέρχεται σε y717.506 και οφείλεται κυρίως σε
αύξηση των πωλήσεων των ειδών εισαγωγής τροφίµων και άλλων οικιακών προϊόντων όσο και σε
αυξήσεις τιµών που έγιναν κατά το πρώτο εξάµηνο του 2009.
Το µεικτό κέρδος του Συγκροτήµατος κατά το πρώτο εξάµηνο αυξήθηκε κατά y608.085
φθάνοντας τις y6.573.221 που αντιστοιχεί σε µια αύξηση της τάξης του 10,19% κυρίως λόγω
της επιτυχηµένης εισαγωγής νέων κερδοφόρων προϊόντων, της στενότερης παρακολούθησης της
κερδοφορίας στα υφιστάµενα προϊόντα, της συγκράτηση των εξόδων παραγωγής και της
αναθεώρησης τιµών πώλησης ορισµένων προϊόντων. Το περιθώριο µεικτού κέρδους αυξήθηκε
από 42,43% κατά το πρώτο εξάµηνο του 2008 σε 44,49%, δηλαδή είναι λίγο ψηλότερο από το
περιθώριο κέρδους για το σύνολο του έτους 2008 (43,77%).
Τα άλλα έσοδα µειώθηκαν κατά y48.123 από y386.287 σε y338.164, σε ποσοστό 12,46%,
κυρίως λόγω µειωµένων εισοδήµατων από µερίσµατα.
Η αύξηση στα έξοδα διοίκησης ύψους y57.987 από y1.348.395 σε y1.406.382, σε ποσοστό
4,3%, οφείλεται κυρίως σε αυξήσεις µισθών. Επίσης τα έξοδα πωλήσεων και διανοµής
αυξήθηκαν κυρίως λόγω αύξησης του κύκλου εργασιών.
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Το κέρδος από εργασίες αυξήθηκε κατά y162.089 από y1.743.251 σε y1.905.340 κυρίως
λόγω της αύξησης του µεικτού κέρδους που επεξηγήθηκε πιο πάνω.
Τα καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης µειώθηκαν κατά y129.015 κυρίως λόγω της µείωσης των
τραπεζικών υποχρεώσεων και των υπολοίπων των λογαριασµών συµβούλων όπως και των
χαµηλότερων κεφαλαιουχικών δαπανών συγκριτικά µε το πρώτο εξάµηνο του 2008.
Το δεύτερο τρίµηνο του εξαµήνου παρουσίαζει βελτιωµένη εικόνα σε σχέση µε το πρώτο τρίµηνο
κυρίως λόγω ετεροχρονισµένων πωλήσεων σε πελάτες στις τουριστικές περιοχές (καθυστερηµένη
έναρξη εργασιών στα τουριστικά λόγω µείωση του τουριστικού ρεύµατος) και της επιτυχηµένης
εισαγωγής της νέας σειράς παγωτών Cadbury κατά το δεύτερο τρίµηνο του έτους.
Κατά το πρώτο εξάµηνο του 2009 υπήρξε µια σηµαντική ανάκαµψη στο Γενικό ∆είκτη του
Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου (της τάξης του 25%) µε αποτέλεσµα την αύξηση της αξίας του
χαρτοφυλακίου του Συγκροτήµατος από y6.250.145 σε y6.658.351. ∆εν υπήρξαν προσθήκες
στο χαρτοφυλάκιο κατά το πρώτο εξάµηνο του 2009.
Βασικοί Οικονοµικοί ∆είκτες
30/06/2009

30/06/2008

31/12/2008

44,5%

42,4%

43,8%

21,28%

17,2%

16,4%

47,03

45,99

49,31

Ηµέρες χρεωστών

57

62

68

Ηµέρες πιστωτών

106

85

111

62

61

61

68.368

1.239.285

3.644.535

1,6

2,9

2,2

Περιθώριο µεικτού κέρδους
Περιθώριο λειτουργικού κέρδους (προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων
και επανεκτίµησης)
Καθαρή λογιστική αξία µετοχής (σεντ)

Ηµέρες αποθεµάτων
Καθαρά διαθέσιµα (ρευστά) κεφάλαια (£)
∆είκτης τρέχουσας ρευστότητας
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13.2

Ανάλυση χρηµατοοικονοµικής θέσης/ισολογισµού του Συγκροτήµατος
Μη ελεγµένα
30/06/2009

Ελεγµένα
31/12/2008





34.163.411

34.582.371

32.449.499

28.549.349

Άυλα στοιχεία ενεργητικού

2.042.964

2.060.993

2.128.201

2.183.213

Επενδύσεις σε ακίνητα

7.343.080

7.343.080

2.688.833

2.701.297

Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση

6.658.352

6.250.145

12.107.555

10.068.676

50.207.807

50.236.589

49.374.088

43.502.535

Αποθέµατα

2.821.283

2.680.208

3.023.743

2.647.331

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις

5.391.920

5.782.804

4.550.713

5.918.804

-

-

-

16.061

384.180

383.885

312.494

254.354

1.429.971

5.329.585

5.248.863

3.425.404

10.027.354

14.176.482

13.135.813

12.261.954

60.235.161

64.413.071

62.509.901

55.764.525

Μετοχικό κεφάλαιο

25.703.782

25.703.782

25.337.030

22.972.985

Συσσωρευµένα κέρδη

20.787.743

23.043.975

22.366.162

19.751.891

46.491.525

48.747.757

47.703.192

42.724.876

726.839

726.839

726.839

726.838

9.694.171

8.437.485

8.006.932

6.229.571

187.534

21.836

34.348

52.206

10.608.544

9.186.160

8.768.119

7.008.616

Μακροπρόθεσµα δάνεια

634.764

958.211

1.578.556

2.158.206

Λογαριασµοί συµβούλων

87.003

3.107.618

2.928.560

2.477.532

2.413.325

2.413.325

1.531.474

1.395.295

3.135.092

6.479.154

6.038.590

6.031.033

Σύνολο υποχρεώσεων

13.743.636

15.665.314

14.806.709

13.039.649

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και
υποχρεώσεων

60.235.161

64.413.071

62.509.901

55.764.525

Για το έτος που έληξε στις
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ελεγµένα
31/12/2007

31/12/2006





Μη κυκλοφορούντα
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός

Κυκλοφορούντα

Λογαριασµοί συµβούλων
Φορολογία επιστρεπτέα
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Κεφάλαιο και αποθεµατικά

Τρέχουσες υποχρεώσεις
Τρέχουσες δόσεις µακροπρόθεσµων
δανείων
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Φορολογία πληρωτέα

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Αναβαλλόµενη φορολογία
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Απο το 2006 µέχρι το 2008 το Συγκρότηµα επένδυσε σηµαντικά ποσά στο κτίσιµο του νέου
εργοστασίου στην Κοκκινοτριµιθιά για τον πλήρη εξοπλισµό σε µηχανήµατα και άλλες
εγκαταστάσεις και εξοπλισµό. Στο τέλος του 2008 το εργοστάσιο και η γη στην Εγκωµη και ένα
µέρος της γης στην Κοκκινοτριµιθιά µεταφέρθηκαν από την κατηγορία των ακινήτων,
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού στην κατηγορία των επενδύσεων σε ακίνητα διότι δεν
χρησιµοποιούνται πλέον για σκοπούς εργασιών του Συγκροτήµατος και είναι ελεύθερα για
πώληση / αξιοποίηση ως επενδύσεις.
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 έγινε επανεκτίµηση των κατηγοριών στοιχείων ενεργητικού «Γη και
κτίρια» και «Επενδύσεις σε ακίνητα» από ανεξάρτητους επαγγελµατίες εκτιµητές. Το αποτέλεσµα
της επανεκτίµησης ήταν η αύξηση στην αξία της κατηγορίας γης και κτιρίων (πλεόνασµα) κατά
y6.388.446, το οποίο µεταφέρθηκε στο αποθεµατικό επανεκτίµησης, και η αύξηση στην αξία των
επενδύσεων σε ακίνητα κατά το ποσό των y677.167 που παρουσιάζεται στην Ενοποιηµένη
Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων στα Άλλα Έσοδα.

Κατά το 2007 το Συγκρότηµα πώλησε ένα σηµαντικό µέρος των επενδύσεων του σε µετοχές
(εισπράξεις y4,5 εκ.) και επανεπένδυσε µέρος των εισπράξεων σε νέες επενδύσεις (y3,4 εκ.). Κατά
το 2008 επενδύθηκαν επιπρόσθετα y1,4 εκ. σε µετοχές απο το οποίο y872.318
χρησιµοποιήθηκε για αγορά του 3% του συνολικού κεφαλαίου της εταιρείας Cosmos Trading Ltd.

Τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών µειώθηκαν διότι έγινε κατά το 2009 αποπληρωµή υπολοίπου
που όφειλε η Εταιρεία προς τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και κυρίως µέτοχο κ.Μιχάλη (Αλκη)
Χ.Χατζηκυριάκο και χρησιµοποιήθηκαν έναντι του κόστους εξαγοράς όλων των µετοχών και
∆ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών της Εταιρείας που κατείχε η κ.Νόρα ∆ικαίου και τα µέλη της
οικογένειας της (διευθέτηση βάσει δικαστικής απόφασης υπόθεσης υπ.αριθµό 552/2007).

Απο το 2006 το Συγκρότηµα δεν έχει συνάψει µακροπρόθεσµα τραπεζικά δάνεια. Η πρόβλεψη
για αναβαλλόµενη φορολογία αυξήθηκε κατά το 2008 λόγω της επανεκτίµησης γης και κτιρίων
που έγινε κατά το τέλος του έτους.
13.3

Ίδια κεφάλαια και δανειακά κεφάλαια στις 31 ∆εκεµβρίου 2008

∆άνεια
Σύµφωνα µε τις ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος, τα δάνεια
και διευκολύνσεις του Συγκροτήµατος στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 ανήλθαν σε y1.685.050 τα
οποία είναι πληρωτέα εντός 12 µηνών ή / και 2 – 5 ετών. Τα δάνεια του Συγκροτήµατος είναι
εξασφαλισµένα µε (α) κυµαινόµενες επιβαρύνσεις πάνω στα περιουσιακά στοιχεία του
Συγκροτήµατος και της Εταιρείας (β) σταθερές επιβαρύνσεις πάνω στα περιουσιακά στοιχεία του
Συγκροτήµατος και της Εταιρείας και (γ) υποθήκες σε γη και κτίρια του Συγκροτήµατος και της
Εταιρείας .

Μετοχικό Κεφάλαιο
Σύµφωνα µε τις ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος, το µετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 ανήλθε σε y25.703.782 και τα αποθεµατικά
σε y23.043.975.
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- Μη Εξασφαλισµένα
- Εξασφαλισµένα
(συµπεριλαµβάνει
µακροπρόθεσµου δανεισµού)

το

τρεχούµενο

µέρος

30/06/2009

31/12/2008





-

-

726.839

726.839

726.839

726.839

87.003

3.107.618

634.764

958.211

721.767

4.065.829

1.448.606

4.792.668

του

Βραχυπρόθεσµος ∆ανεισµός
- Μη Εξασφαλισµένα
- Εξασφαλισµένα
Μακροπρόθεσµος ∆ανεισµός
Συνολικός ∆ανεισµός

Α. Μετρητά στην Τράπεζα
Β. Αντίστοιχα µετρητών (συγκεκριµένα)
Γ. Εµπορεύσιµες αξίες
∆. Ρευστότητα (Α) + (Β) + (Γ)
Ε. Τρέχουσες οικονοµικές απαιτήσεις
ΣΤ. Βραχυπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός
Ζ. Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπρόθεσµου δανεισµού

30/06/2009

31/12/2008





1.429.971

5.329.585

-

-

6.658.352

6.250.145

8.088.323

11.579.730

10.027.354

14.176.482

-

-

726.839

726.839

Η. Άλλα βραχυπρόθεσµα δάνεια
Ι. Συνολικός Βραχυπρόθεσµος ∆ανεισµός (ΣΤ) + (Ζ) + (Η)
Καθαρές βραχυπρόθεσµες οικονοµικές απαιτήσεις/(υποχρεώσεις) (Ι) Κ. (Ε) - (∆)
Λ. Μακροπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός
Μ. Άλλα µακροπρόθεσµα δάνεια
Ν. Καθαρές µακροπρόθεσµες οικονοµικές υποχρεώσεις (Λ) + (Μ)
Ξ. Καθαρές οικονοµικές απαιτήσεις/(υποχρεώσεις) (Κ) + (Ν)

13.4

726.839

726.839

9.300.515

13.449.643

634.764

958.211

-

-

634.764

958.211

8.665.751

12.491.432

Έµµεσες και ενδεχόµενες υποχρεώσεις

∆εν υπάρχουν σοβαρές εκκρεµείς αγωγές εναντίον εταιρειών του Συγκροτήµατος κατά τους
τελευταίους 12 µήνες από την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου. Με βάση νοµική
συµβουλή το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πιστεύει ότι υπάρχει επαρκής υπεράσπιση έναντι
οποιασδήποτε επιδιωκόµενης απαίτησης και δεν αναµένεται ότι το Συγκρότηµα θα υποστεί
οποιαδήποτε ζηµιά.
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13.5

Πηγές προέλευσης κεφαλαίων και ταµειακών ροών
30/06/2009

30/06/2008

31/12/2008

a

a

a

3.856.032

(353.871)

2.826.956

(22.169)

(1.281.609)

(1.662.352)

Καθαρά µετρητά για χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

(7.733.477)

(376.193)

(1.083.882)

Καθαρή µείωση στα µετρητά και τραπεζικά παρατραβήγµατα

(3.899.614)

(2.011.673)

80.722

Μετρητά και τραπεζικά παρατραβήγµατα στο τέλος του έτους

1.429.971

3.237.190

5.329.585

Καθαρά µετρητά για εργασίες
Καθαρά µετρητά για επενδυτικές δραστηριότητες

2007

2006

a
Καθαρά µετρητά από εργασίες
Καθαρά µετρητά για επενδυτικές δραστηριότητες
Καθαρά µετρητά για χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση/(µείωση)
παρατραβήγµατα

στα

µετρητά

και

a

5.656.469

4.168.991

(3.138.467)

(7.699.069)

(694.543)

(1.395.001)

1.823.459

(4.925.080)

5.248.863

3.425.404

τραπεζικά

Μετρητά και τραπεζικά παρατραβήγµατα στο τέλος του έτους

Η κεφαλαιουχική δοµή του Συγκροτήµατος αποτελείται από ίδια κεφάλαια και δανειακά κεφάλαια
όπως αυτά παρουσιάζονται στην παράγραφο 13.3.
Με βάση τις ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για το έτος που έληξε 31
∆εκεµβρίου 2008, κύρια πηγή προέλευσης κεφαλαίων και ταµειακών ροών του Συγκροτήµατος
ήταν η ροή µετρητών από εργασίες ύψους y2.826.956. Ποσό ύψους y1,7 εκατ.
χρησιµοποιήθηκε για τις επενδυτικές δραστηριότητες για τη χρηµατοδότηση αγοράς ακινήτων,
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού και για την αγορά επενδύσεων σε κινητές αξίες. Η ροή µετρητών
για χρηµατοδοτικές δραστηριότητες αποτελεί πληρωµές για µερίσµατα και αποπληρωµή
τραπεζικών και άλλων δανείων.
Με βάση τις ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για το έτος που έληξε 31
∆εκεµβρίου 2007, κύρια πηγή προέλευσης κεφαλαίων και ταµειακών ροών του Συγκροτήµατος
ήταν η ροή µετρητών από εργασίες ύψους y5.656.469. Ποσό ύψους y3,1 εκατ.
χρησιµοποιήθηκε για τις επενδυτικές δραστηριότητες για τη χρηµατοδότηση αγοράς ακινήτων,
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού και για την αγορά επενδύσεων σε κινητές αξίες. Η ροή µετρητών
για χρηµατοδοτικές δραστηριότητες αποτελεί πληρωµές για µερίσµατα και αποπληρωµή
τραπεζικών και άλλων δανείων.

14.

Προοπτικές – µακροχρόνιοι στόχοι
Οι µεσοπρόθεσµοι και µακροπρόθεσµοι στόχοι της Εταιρείας περιλαµβάνουν:
•

Τη µεγιστοποίηση της αξίας της Εταιρείας µε απώτερο σκοπό την υψηλή απόδοση προς
όφελος των µετόχων.

•

Τη διατήρηση ή/και βελτίωση του υψηλού βαθµού ανάπτυξης εισοδηµάτων και κερδών.
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•

Την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων κυρίως επενδύσεων σε ακίνητα και κινητές αξίες µε
σκοπό τη διεύρυνση της διασποράς του επιχειρηµατικού κινδύνου.

•

Τον εντοπισµό και αξιολόγηση ευκαιριών για πιθανές εξαγορές άλλων εταιρειών χωρίς η
Εταιρεία στο παρόν στάδιο να έχει καταλήξει σε οποιαδήποτε συµφωνία για εξαγορά.

Με την ολοκλήρωση και επιτυχή λειτουργία του νέου εργοστασίου του Συγκροτήµατος στην
Κοκκινοτριµιθιά, οι γραµµές παραγωγής παρέχουν τώρα την ευχέρεια για αύξηση της
παραγωγικής δυναµικότητας. Κατά το 2008 το Συγκρότηµα επανήλθε µε ανανεωµένες
προωθητικές ενέργειες, ανάπτυξη νέων προϊόντων βιοµηχανίας και παρουσίαση νέων προϊόντων.
Η αύξηση τόσο του κύκλου εργασιών όσο και της κερδοφορίας για το 2008 κρίνεται
ικανοποιητική.
Οι µεγάλες και συνεχιζόµενες αυξήσεις στις τιµές των βασικών πρώτων υλών και του κόστους
ενέργειας καθώς και οι αυξηµένες αποσβέσεις συνεχίζουν να περιορίζουν την αύξηση της
κερδοφορίας σε σχέση µε την αύξηση του κύκλου εργασιών. Στόχος είναι να διατηρηθεί ο καλός
ρυθµός ανάπτυξης στις πωλήσεις όλων των προϊόντων και να διατηρηθούν ψηλά τα ποσοστά
κερδοφορίας και υγιείς οι βασικοί οικονοµικοί δείκτες του Συγκροτήµατος. Τα αποτελέσµατα για
ολόκληρο το έτος 2009 (εκτός απρόοπτου) αναµένονται να είναι εξίσου ικανοποιητικά.
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ΜΕΡΟΣ ∆ ’:

ΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΕΛΙ∆Α

1

ΣΧΕΤΙΚΑ ΆΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
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ΜΕΡΟΣ ∆ ’: ΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.

Σχετικά άρθρα καταστατικού
1.1

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

4.

Μετοχές που κατά τον εν λόγω χρόνο δεν εκδόθηκαν και δεν παραχωρήθηκαν, καθώς και
οι δηµιουργηµένες από καιρού σε καιρό νέες µετοχές (created), και όλα τα δικαιώµατα
απόκτησης µετοχών (warrants) θα βρίσκονται στη διάθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το
οποίο θα έχει το δικαίωµα παραχώρησης π γενικά διάθεσης τους σε οποιαδήποτε πρόσωπα
σε οποιοδήποτε χρόνο και µε τέτοιους όρους, προϋποθέσεις και περιορισµούς που κατά την
απόλυτη κρίση του θα θεωρεί επωφελέστερο για την Εταιρεία.

5.

Χωρίς επηρεασµό οποιωνδήποτε ειδικών δικαιωµάτων που έχουν παραχωρηθεί
προγενέστερα προς τους κατόχους υφισταµένων µετοχών ή τάξης µετοχών, οποιαδήποτε
µετοχή ή δικαίωµα απόκτησης µετοχών της Εταιρείας µπορεί να εκδοθεί µε τέτοια
δικαιώµατα προτίµησης – (preferred), αναβολής (deferred) ή άλλα ειδικά δικαιώµατα π µε
τέτοιους περιορισµούς όσον αφορά στο µέρισµα, στο δικαίωµα ψήφου, στην επιστροφή
κεφαλαίου (return of capital) είτε άλλως πως, ή όσον αφορά τα δικαιώµατα απόκτησης
µετοχών της Εταιρείας, µε τέτοιους όρους ή περιορισµούς αναφορικά µε το χρόνο, τιµή και
τρόπο άσκησης των δικαιωµάτων απόκτησης µετοχών, όπως το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα
µπορεί κάθε φορά να καθορίσει.

6.

Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 57 του Νόµου, µε την λήψη συνήθους απόφασης,
οποιεσδήποτε προνοµιούχες µετοχές µπορούν να εκδοθούν µε τον όρο ότι αυτές θα
εξαγοραστούν ή ότι η Εταιρεία µπορεί να επιλέξει την εξαγορά τους, κάτω από τέτοιους
όρους και µε τέτοιο τρόπο όπως η Εταιρεία µπορεί πριν από την έκδοση των µετοχών µε
ειδική απόφαση να καθορίσει.

7.

Εάν σε οποιονδήποτε χρόνο το µετοχικό κεφάλαιο είναι κατανεµηµένο σε µετοχές διαφόρων
τάξεων, τα δικαιώµατα που προσιδιάζουν σε οποιαδήποτε τάξη (εκτός αν προνοείται
διαφορετικά από τους όρους έκδοσης των µετοχών της τάξης αυτής) µπορούν, ανεξάρτητα
αν η Εταιρεία βρίσκεται σε διάλυση ή όχι, να τροποποιηθούν µε την γραπτή συναίνεση των
κατόχων τριών τετάρτων των µετοχών της τάξης αυτής που έχουν ήδη εκδοθεί ή µε έκτακτη
απόφαση που θα ληφθεί σε χωριστή γενική συνέλευση των κατόχων των µετοχών της τάξης
αυτής. Σε κάθε τέτοια χωριστή γενική συνέλευση θα τυγχάνουν εφαρµογής οι αναφερόµενες
στις γενικές συνελεύσεις πρόνοιες των Κανονισµών αυτών, εννοείται όµως ότι την
απαιτούµενη απαρτία συνιστούν δύο τουλάχιστον πρόσωπα, που κατέχουν ή
αντιπροσωπεύουν µε πληρεξούσιο (proxy) το ένα τρίτο των µετοχών της τάξης αυτής που
έχουν ήδη εκδοθεί και ότι οποιοσδήποτε κάτοχος µετοχών της τάξης αυτής, που παρίσταται
αυτοπροσώπως ή µε πληρεξούσιο, µπορεί να απαιτήσει την διεξαγωγή κατά µετοχή
ψηφοφορίας. Οι διατάξεις των Κανονισµών 72 και 56 αναφορικά µε την διεξαγωγή
συνελεύσεων τηλεφωνικά ή την έγκριση γραπτών αποφάσεων από τα Μέλη εφαρµόζονται
και στις διαδικασίες που διαλαµβάνει ο Κανονισµός αυτός.

8.

Τα δικαιώµατα που παραχωρούνται στους κατόχους µετοχών οποιασδήποτε τάξης που
εκδόθηκαν µε δικαίωµα προτίµησης ή άλλο παρόµοιο δικαίωµα ή στους κατόχους
δικαιωµάτων απόκτησης µετοχών, δεν θα θεωρούνται, εκτός αν διαφορετικά προνοείται
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ρητά από τους όρους έκδοσης των µετοχών της εν λόγω τάξης ή των δικαιωµάτων
απόκτησης µετοχών, ότι έχουν τροποποιηθεί λόγω της δηµιουργίας (creation) ή έκδοσης
περαιτέρω µετοχών ή δικαιωµάτων απόκτησης µετοχών που κατατάσσονται pari passu προς
αυτές ή αυτά.
10.

Εκτός από τις περιπτώσεις, για τις οποίες προβλέπει σχετικά ο Νόµος, κανένα πρόσωπο δεν
µπορεί να αναγνωρισθεί από την Εταιρεία ότι κατέχει οποιεσδήποτε µετοχές µε βάση
οποιοδήποτε τραστ (trust), η δε Εταιρεία δεν δεσµεύεται καθόλου ούτε µε κανένα τρόπο
υποχρεώνεται να αναγνωρίσει (και αν ακόµα ειδοποιηθεί γι’ αυτό) οποιοδήποτε συµφέρον
που απορρέει από το φυσικό δίκαιο (equitable), υπό αίρεση, µελλοντικό ή µερικό τέτοιο
συµφέρον, πάνω σ' οποιαδήποτε µετοχή ή οποιοδήποτε συµφέρον σε κλασµατικό µέρος
µετοχής ή (εκτός όσες φορές προνοείται διαφορετικά στους Κανονισµούς αυτούς ή σε
κάποιο νόµο) οποιαδήποτε άλλα δικαιώµατα αναφορικά µε οποιαδήποτε µετοχή, εκτός από
το απόλυτο δικαίωµα του, εγγεγραµµένου της κατόχου στο ακέραιο της.

14.

Η Εταιρεία θα έχει πρώτο και υπέρτατο δικαίωµα επίσχεσης πάνω σε κάθε µετοχή για κάθε
ποσό χρηµάτων (πληρωτέο πάραυτα ή όχι) για το οποίο έγινε κλήση ή το οποίο είναι
πληρωτέο σε καθορισµένο χρόνο, σε σχέση µε την µετοχή αυτή, και η Εταιρεία θα έχει
επίσης πρώτο και υπέρτατο δικαίωµα επίσχεσης, πάνω σε όλες τις µετοχές οι οποίες είναι
εγγεγραµµένες στο όνοµα ενός µόνο προσώπου για κάθε ποσό χρηµάτων πληρωτέο αµέσως
στην Εταιρεία από αυτό ή την περιουσία του. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, όµως, µπορεί να σε
οποιοδήποτε χρόνο να εξαιρέσει εν όλο ή εν µέρει οποιαδήποτε µετοχή από τις διατάξεις
αυτού του Κανονισµού. Το δικαίωµα επίσχεσης, το οποίον τυχόν έχει η Εταιρεία πάνω σε
κάποια µετοχή, επεκτείνεται σε όλα τα µερίσµατα που είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή.

24.

Το έγγραφο της µεταβίβασης οποιασδήποτε µετοχής ή δικαιωµάτων απόκτησης µετοχών θα
υπογράφεται από ή εκ µέρους του εκχωρητή και του εκδοχέα, ο δε εκχωρητής θα θεωρείται
ότι παραµένει κάτοχος της µετοχής ή των ∆ικαιωµάτων απόκτησης µετοχών µέχρις ότου το
όνοµα του εκδοχέα καταχωρηθεί στο Μητρώο των Μελών ή στο Μητρώο ∆ικαιωµάτων
Απόκτησης Μετοχών ανάλογα µε την περίπτωση.

31.

Στην περίπτωση που Μέλος της Εταιρείας παραλείψει να καταβάλει το ποσό το οποίο
κλήθηκε να καταβάλει πάνω στην αξία των µετοχών που κατέχονται από αυτό και που δεν
έχουν ακόµη αποπληρωθεί ή οποιαδήποτε δόση του ποσού αυτού κατά την καθορισµένη
ηµέρα, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί, σε οποιονδήποτε µετέπειτα χρόνο κατά τον οποίο
το Μέλος τελεί σε υπερηµερία σε σχέση µε την εν λόγω πληρωµή, να επιδώσει σε αυτό
ειδοποίηση που να απαιτεί την εξόφληση του ποσού της κλήσης που δεν έχει ακόµη
πληρωθεί ή οποιασδήποτε δόσης του µαζί µε τον τυχόν δεδουλευµένο τόκο.

1.2

Μεταβολές κεφαλαίου

42.

Η Εταιρεία µπορεί από καιρό σε καιρό, µε συνήθη απόφαση, να αυξήσει το µετοχικό της
κεφάλαιο, το ποσό δε κατά το οποίο µπορεί να αυξηθεί το µετοχικό κεφάλαιο, καθώς και η
αξία των µετοχών στις οποίες υποδιαιρείται το πιο πάνω ποσό, καθορίζονται στην απόφαση
αυτή.

43.

Η Εταιρεία µπορεί µε συνήθη απόφαση:
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(α) Να ενοποιεί το µετοχικό της κεφάλαιο και να υποδιαιρεί το σύνολο του ή µέρος του
σε µετοχές αξίας µεγαλύτερης από αυτή των ήδη υφισταµένων µετοχών,
(β) να υποδιαιρεί τις υφιστάµενες µετοχές ή οποιεσδήποτε από αυτές, σε µετοχές αξίας
µικρότερης από αυτή που ορίζεται στο Ιδρυτικό Έγγραφο, σύµφωνα όµως µε τις
διατάξεις του άρθρου 60(1)(δ) του Νόµου,
(γ) να ακυρώνει οποιεσδήποτε µετοχές, οι οποίες κατά την ηµεροµηνία 'που εγκρίθηκε η
σχετική απόφαση, δεν έχουν ληφθεί από κανένα ούτε έγινε συµφωνία για τον σκοπό
αυτό.
44.

1.3
45.

Η Εταιρεία µπορεί, µε ειδική απόφαση, να ελαττώσει το µετοχικό της κεφάλαιο, οποιοδήποτε
αποθεµατικό κεφάλαιο αποπληρωµής (capital redemption reserve fund) ή οποιοδήποτε
αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο (share premium account) σύµφωνα µε τον
τρόπο που προβλέπεται από τις διατάξεις του Νόµου και υπό τους όρους και προϋποθέσεις
που διαλαµβάνονται σ' αυτόν.

Γενικές συνελεύσεις
Η Εταιρεία θα συγκαλεί κάθε χρόνο, επιπρόσθετα προς οποιαδήποτε άλλη συνέλευση,
γενική συνέλευση σαν την ετήσια γενική της συνέλευση, και θα καθορίζει ειδικά την
συνέλευση αυτή σαν την ετήσια γενική συνέλευση στις ειδοποιήσεις µε τις οποίες αυτή
συγκαλείται. Το χρονικό διάστηµα το οποίο µπορεί να περάσει ανάµεσα στην ηµεροµηνία
σύγκλησης µιας ετήσιας γενικής συνέλευσης της Εταιρείας και την ηµεροµηνία της επόµενης
τέτοιας συνέλευσης δεν µπορεί να ξεπερνά τους δεκαπέντε µήνες.
Εννοείται ότι σε περίπτωση που η Εταιρεία συγκαλέσει την πρώτη γενική της συνέλευση µέσα
σε δεκαοκτώ µήνες από την σύσταση της, δεν επιβάλλεται σύγκληση ετήσιας γενικής
συνέλευσης µέσα στον χρόνο της σύστασης της ή στον επόµενο χρόνο. Η ετήσια γενική
συνέλευση θα συγκαλείται σε τόπο και χρόνο που καθορίζονται από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο.
Όλες οι γενικές συνελεύσεις, εκτός από τις ετήσιες, ονοµάζονται έκτακτες γενικές
συνελεύσεις.

46.

Γενικές συνελεύσεις, ετήσιες και έκτακτες, µπορούν να πραγµατοποιηθούν µε τηλεφωνική
συνδιάλεξη ή µε οποιοδήποτε άλλο µέσο επικοινωνίας το οποίο επιτρέπει σε όλα τα άτοµα
που συµµετέχουν στην γενική συνέλευση να ακούν και να ακούγονται.

47.

Το ∆ιοικητικά Συµβούλιο µπορεί, στις περιπτώσεις εκείνες που κρίνει σωστό, να συγκαλεί
έκτακτη γενική συνέλευση. Έκτακτες γενικές συνελεύσεις συγκαλούνται επίσης από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο µε την υποβολή αίτησης ή σε περίπτωση που το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο παραλείψει να το πράξει, από τους ίδιους τους αιτητές (requisitionists) σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 126 του Νόµου. Αν σε οποιονδήποτε χρόνο δεν βρίσκεται
στην Κύπρο ο απαιτούµενος για τον σχηµατισµό απαρτίας αριθµός Μελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, οποιαδήποτε από τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή δύο οποιαδήποτε
Μέλη της Εταιρείας µπορούν να συγκαλέσουν έκτακτη γενική συνέλευση µε τον τρόπο που
το κάνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή µε τον πλησιέστερο δυνατό τρόπο.
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1.4

Ψήφοι µελών

60.

Με την επιφύλαξη των δικαιωµάτων και περιορισµών που συνοδεύουν κάθε φορά
οποιαδήποτε τάξη ή τάξεις µετοχών, κάθε Μέλος που παρίσταται προσωπικά ή µέσω
τηλεφωνικής ή άλλης τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης κατά τις ψηφοφορίες που διενεργούνται
µε ανάταση των χεριών, έχει µία ψήφο, κατά δε τις κατά µετοχή ψηφοφορίες, µια. ψήφο για
κάθε µετοχή που κατέχει.

61.

Στις περιπτώσεις που η µετοχή κατέχεται από κοινού από περισσότερα από ένα πρόσωπα,
γίνεται αποδεκτή η ψήφος του αρχαιότερου, είτε αυτός ψηφίζει αυτοπροσώπως είτε µέσω
τηλεφωνικής ή άλλης τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης είτε µε πληρεξούσιο αντιπρόσωπο και
αποκλείονται οι ψήφοι των υπολοίπων. Για τον σκοπό αυτό, η αρχαιότητα καθορίζεται θα
µε βάση τη σειρά µε την οποία τα ονόµατα φαίνονται στο Μητρώο των Μελών.

62.

Μέλος το οποίο είναι διανοητικά ανίκανο ή για το οποίο έχει εκδοθεί διάταγµα
∆ικαστηρίου
που έχει δικαιοδοσία για τα πνευµατικά άρρωστα πρόσωπα, µπορεί να
ψηφάει είτε κατά την ψηφοφορία που διενεργείται µε ανάταση των χεριών είτε µε προφορική
δήλωση µέσω τηλεφώνου ή άλλης τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης είτε κατά την ψηφοφορία
κατά µετοχή µέσω του διαχειριστή της περιουσίας του, των επιτρόπων του (his committee),
του συνδίκου (receiver), του κηδεµόνα (curator bonis) ή άλλου ανάλογης ιδιότητας
προσώπου, που διορίζονται από το ∆ικαστήριο αυτό, και τα πρόσωπα αυτά µπορούν να
ψηφίζουν εφόσον πρόκειται για µυστική ψηφοφορία και µε πληρεξούσιο αντιπρόσωπο.

63.

Κανένα Μέλος δεν δικαιούται να ψηφίζει σε οποιανδήποτε γενική συνέλευση, εκτός εάν
κατέβαλε κάθε ποσό το οποίο, κλήθηκε να καταβάλει αναφορικά µε τις µετοχές της
Εταιρείας που κατέχονται από αυτό ή κάθε άλλο ποσό, πληρωτέο αµέσως από αυτό σχετικά
µε τις µετοχές αυτές.

64.

Καµιά ένσταση, όσον αφορά στο δικαίωµα ψήφου οποιουδήποτε προσώπου, δεν µπορεί να
εγερθεί, παρά µόνο κατά την συνέλευση, ή συνέλευση από αναβολή, κατά την οποία δίδεται
ή προσφέρεται η ψήφος στην οποία αφορά η ένσταση που έχει εγερθεί. Η ψήφος δε η
οποία δεν έχει απαγορευθεί κατά την συνέλευση αυτή, θα θεωρείται για όλους τους
σκοπούς έγκυρη. Κάθε τέτοια ένσταση, που έχει εγερθεί ,έγκαιρα, παραπέµπεται στον
Πρόεδρο της συνέλευσης του οποίου η απόφαση είναι τελεσίδικη.

65.

Σε περίπτωση ψηφοφορίας κατά µετοχή, τα Μέλη µπορούν να ψηφίζουν είτε αυτοπροσώπως
είτε µέσω τηλεφωνικής ή άλλης τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης µε τον πληρεξούσιο τους
αντιπρόσωπο.

66.

Το έγγραφο διορισµού πληρεξουσίου αντιπροσώπου θα φέρει την υπογραφή του Μέλους
που τον διορίζει, ή του εγγράφως δεόντως εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του, ή στην
περίπτωση που αυτός που διορίζει αντιπρόσωπο είναι νοµικό πρόσωπο, είτε την σφραγίδα
του νοµικού αυτού προσώπου είτε την υπογραφή αξιωµατούχου του ή του αντιπροσώπου
του που έχει δεόντως εξουσιοδοτηθεί. Ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δεν είναι απαραίτητο
να είναι Μέλος της Εταιρείας.

67.

Το έγγραφο του διορισµού πληρεξουσίου αντιπροσώπου και το πληρεξούσιο ή άλλο τυχόν
έγγραφο εξουσιοδότησης, µε βάση το οποίο υπογράφηκε το έγγραφο του διορισµού ή
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δεόντως επικυρωµένο αντίγραφο του πληρεξουσίου αυτού, ή του εγγράφου
εξουσιοδότησης, πρέπει να κατατίθενται στο εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας ή σε
οποιοδήποτε άλλο µέρος στην Κύπρο, που καθορίζεται για τον σκοπό αυτό στην
ειδοποίηση µε την οποία συγκαλείται η συνέλευση τουλάχιστο 48 ώρες πριν από τον
καθορισµένο για την αρχική ή την από αναβολή συνέλευση, κατά την οποία το πρόσωπο
που αναφέρεται στο έγγραφο προτίθεται να ψηφίσει ή, στην περίπτωση ψηφοφορίας κατά
µετοχή, σε οποιοδήποτε χρόνο πριν από τον καθορισµένο για την διεξαγωγή της µυστικής
ψηφοφορίας. Στην περίπτωση παράβασης οποιασδήποτε από τις παραπάνω διατάξεις, το
έγγραφο διορισµού του πληρεξουσίου αντιπροσώπου δεν θα θεωρείται έγκυρο.
70.

Το έγγραφο διορισµού πληρεξουσίου αντιπροσώπου θα θεωρείται ότι παρέχει σ' αυτόν
εξουσία να ζητήσει τη διενέργεια ψηφοφορίας κατά µετοχή, ή να συµµετάσχει στην αίτηση
που υποβάλλεται για τον σκοπό αυτό ή να συγκατατεθεί στη σύγκληση συνέλευσης µε πιο
σύντοµη ειδοποίηση όπως προνοείται στον Κανονισµό 48 πιο πάνω.

71.

Ψήφος που δόθηκε σύµφωνα µε τους όρους πληρεξουσίου εγγράφου θα θεωρείται έγκυρη
και αν ακόµη είχε επέλθει προηγουµένως ο θάνατος π η πνευµατική ανικανότητα του
Μέλους που είχε δώσει την εξουσιοδότηση ή η ανάκληση του πληρεξουσίου εγγράφου π
τη,ς εξουσιοδότησης µε βάση την οποία εκδόθηκε το πληρεξούσιο έγγραφο ή η µεταβίβαση
της µετοχής, στην οποία αφορούσε το πληρεξούσιο έγγραφο, εφόσον δεν παραλήφθηκε
από την Εταιρεία στο γραφείο της έγγραφη γνωστοποίηση των πιο πάνω γεγονότων, πριν
από την έναρξη της συνέλευσης ή της από αναβολή συνέλευσης, κατά την οποία έγινε η
χρήση του πληρεξουσίου εγγράφου.

72.

Με τήρηση των διατάξεων του Νόµου, έγγραφη απόφαση που φέρει την υπογραφή όλων
των Μελών τα οποία κατά τον εν λόγω χρόνο έχουν δικαίωµα να τους αποστέλλεται
ειδοποίηση αναφορικό µε την σύγκληση γενικών συνελεύσεων για να παρευρίσκονται και να
ψηφίζουν σ' αυτές (ή στην περίπτωση νοµικών προσώπων, την υπογραφή των δεόντως
εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων τους] είναι έγκυρη και συνεπάγεται τις ίδιες έννοµες
συνέπειες, όπως αν είχε ψηφισθεί σε συνέλευση της Εταιρείας που είχε δεόντως συγκληθεί
και συνέλθει. Η απόφαση αυτή µπορεί να αποτελείται από περισσότερα έγγραφα του ιδίου
τύπου, που κάθε ένα από αυτά φέρει την υπογραφή ενός ή περισσοτέρων Μελών ή των
αντιπροσώπων τους, στην περίπτωση δε νοµικών προσώπων Μελών της Εταιρείας, την
υπογραφή Μέλους του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου ή άλλου εξουσιοδοτηµένου
αξιωµατούχου. ή δεόντως διορισµένου πληρεξουσίου αντιπροσώπου του.

1.5

Σύµβουλοι

74.

Εκτός και µέχρις ότου η Εταιρεία αποφασίσει διαφορετικά σε Γενική Συνέλευση, ο αριθµός
των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν πρέπει να είναι µικρότερος από δύο και ούτε
πρέπει να υπάρχει ανώτατο όριο αριθµού Μελών. Τα πρώτα Μέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Εταιρείας θα πρέπει να διορίζονται γραπτώς από αυτούς που υπογράφουν
το Ιδρυτικό Έγγραφο ή από την πλειονότητα τους, δεν είναι δε αναγκαία η σύγκληση
οποιασδήποτε συνέλευσης για τον σκοπό αυτό.

75.

Η αντιµισθία των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθορίζεται από καιρό σε καιρό από
την Εταιρεία σε γενική συνέλευση. Η αντιµισθία αυτή υπολογίζεται πάνω σε ετήσια βάση.
Στα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν επίσης να καταβάλλονται όλα τα έξοδα
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διακίνησης, ξενοδοχειακά και άλλα έξοδα τα οποία είναι αναγκαίο να γίνουν για την
προσέλευση τους στις συνελεύσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή των επιτροπών του ή σε
γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας ή αναφορικά µε εργασίες της Εταιρείας.
76.

Η προϋπόθεση κατοχής µετοχών από τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να
καθορισθεί από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση, µέχρις ότου όµως τούτο καθορισθεί δεν
θα απαιτείται τέτοια κατοχή και οι σύµβουλοι που δεν κατέχουν µετοχές θα δικαιούνται να
λαµβάνουν ειδοποίηση και να παρίστανται σε όλες τις γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας.

77.

Τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας µπορεί να είναι ή να γίνουν Μέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου ή άλλοι αξιωµατούχοι ή να έχουν άλλο συµφέρον σε οποιαδήποτε
άλλη εταιρεία, της οποίας η ίδρυση προωθήθηκε από την Εταιρεία ή στην οποία η Εταιρεία
έχει συµφέρον σαν µέτοχος ή άλλως πως, και εκτός αν η Εταιρεία ορίσει διαφορετικά, δεν
έχουν καµιά υποχρέωση για λογοδοσία απέναντι στην Εταιρεία για την αντιµισθία ή άλλα
οφέλη τα οποία απολαµβάνουν λόγω της ιδιότητας αυτής ή του συµφέροντος τους στην
άλλη εταιρεία.

1.6

∆ιευθύνων Σύµβουλος

101. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να διορίζει από καιρό σε καιρό ένα ή περισσότερα από
τα Μέλη του σαν ∆ιευθύνοντες Συµβούλους, για περίοδο και µε όρους που καθορίζονται
κάθε φορά από αυτό σύµφωνα µε την κρίση του, µε την τήρηση δε των όρων
οποιασδήποτε συµφωνίας που έχει συναφθεί σε κάθε µια ειδική περίπτωση, µπορεί να
ανακαλεί τον διορισµό που έγινε µε αυτό τον τρόπο. Ο διορισµός όµως αυτός θα
τερµατίζεται αυτοδίκαια σε κάθε περίπτωση, κατά την οποία, για οποιονδήποτε λόγο,
χάσει την ιδιότητα του Μέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
102. Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος θα δικαιούται τέτοιας αντιµισθίας (είτε µε τη µορφή µισθού,
προµήθειας ή συµµετοχής, στα κέρδη, είτε εν µέρει µε τη µια µορφή και εν µέρει µε την
άλλη) όπως το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί κάθε φορά να αποφασίσει.
103. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αναθέτει και να δίδει στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο
οποιεσδήποτε από τις εξουσίες που ασκούνται από αυτό, επισυνάπτοντας στις εξουσίες
αυτές τους όρους και περιορισµούς που καθορίζονται κάθε φορά ανάλογα µε την κρίση
του. Οι εξουσίες που εκχωρούνται µε αυτό τον τρόπο µπορούν να ενασκούνται είτε
παράλληλα µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είτε αποκλειστικά και µόνο από τον ∆ιευθύνοντα
Σύµβουλο και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί κάθε φορά να ανακαλεί αναστέλλει π
τροποποιεί όλες π µερικές από τις εξουσίες που δίδονται µε αυτό τον τρόπο.

1.7

Μερίσµατα και αποθεµατικό

108. Η Εταιρεία µπορεί να ορίζει µερίσµατα σε γενική συνέλευση, κανένα όµως µέρισµα δεν
µπορεί να υπερβεί εκείνο που προτείνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
109.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί από καιρό σε καιρό να καταβάλλει στα Μέλη ενδιάµεσα
µερίσµατα, αν αυτά του φανούν δικαιολογηµένα από τα κέρδη της Εταιρείας.
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110.

Κανένα µέρισµα δεν µπορεί να καταβληθεί εκτός από κέρδη.

111.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί, προτού προτείνει οποιοδήποτε µέρισµα, να κρατήσει
κατά την κρίση του από τα κέρδη της Εταιρείας κάποια ποσά σαν αποθεµατικό ή
αποθεµατικά τα οποία το ∆ιοικητικά Συµβούλιο έχει διακριτική εξουσία να χρησιµοποιεί
για οποιοδήποτε σκοπό, για τον οποίο τα κέρδη της Εταιρείας µπορούν µε τον κατάλληλο
τρόπο να χρησιµοποιηθούν, µέχρις ότου δε χρησιµοποιηθούν µε τον τρόπο αυτό, το
∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει διακριτική εξουσία να τα διαθέτει για τις επιχειρήσεις της
Εταιρείας ή να τα τοποθετεί (µε εξαίρεση τις µετοχές της Εταιρείας) στις επενδύσεις που
επιλέγονται κάθε φορά από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σύµφωνα µε την κρίση του. Το
∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί επιπρόσθετα να µεταφέρει σε άλλη χρήση και να µην
περιλάβει στο αποθεµατικό της Εταιρείας, τα κέρδη εκείνα που δεν θεωρεί φρόνιµο να
διανείµει.

112.

Με την διαφύλαξη των δικαιωµάτων των προσώπων εκείνων που τυχόν δικαιούνται
µετοχών που συνεπάγονται ειδικά δικαιώµατα όσον αφορά στο µέρισµα, τα µερίσµατα θα
ορίζονται και θα καταβάλλονται ανάλογα µε τα ποσά τα οποία πληρώθηκαν ή
πιστώθηκαν σαν πληρωµένα για τις µετοχές, αναφορικά προς τις οποίες καταβάλλεται το
µέρισµα. Σε περίπτωση όµως που οποιοδήποτε ποσό πληρωθεί ή πιστωθεί σαν πληρωµένο
για κάποια µετοχή πριν γίνει η κλήση που αφορά στο ποσά αυτό, αυτό δεν θα θεωρείται
για τους σκοπούς του Κανονισµού αυτού σαν ποσό που πληρώθηκε για την µετοχή. Όλα
τα µερίσµατα θα κατανέµονται και θα καταβάλλονται σε αναλογία προς τα ποσά, τα
οποία πληρώθηκαν ή πιστώθηκαν σαν πληρωµένα για τις µετοχές κατά τη διάρκεια
οποιουδήποτε τµήµατος ή τµηµάτων της περιόδου, για την οποία καταβάλλεται το
µέρισµα. Σε περίπτωση όµως που οποιαδήποτε µετοχή εκδοθεί µε όρους που
διαλαµβάνουν ότι το µέρισµα σ' αυτήν είναι πληρωτέο από κάποια ειδικά καθοριζοµένη
ηµεροµηνία, η µετοχή αυτή αρχίζει να αποφέρει µέρισµα σύµφωνα µε τους όρους αυτούς.

113.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αφαιρεί από κάθε µέρισµα, που είναι πληρωτέο σε
οποιοδήποτε Μέλος, κάθε ποσό (αν υπάρχει) άµεσα πληρωτέο από αυτό προς την
Εταιρεία σαν αποτέλεσµα κλήσεων ή άλλως πως, σε σχέση µε τις µετοχές της Εταιρείας
που κατέχονται από αυτό.

114.

Γενική Συνέλευση που ορίζει το µέρισµα ή επιµέρισµα (bonus) µπορεί να αποφασίζει όπως
αυτό καταβληθεί, ολικά ή µερικά, µε τη διανοµή ειδικών στοιχείων ενεργητικού, ιδίως δε
µε αποπληρωµένες (paid up) µετοχές, οµόλογα ή χρεωστικά οµόλογα (debentures or
debenture stock) οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ή µε κάποιο ή περισσότερους από αυτούς
τους τρόπους. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα εκτελεί την απόφαση αυτή και στις
περιπτώσεις που αναφύεται οποιαδήποτε δυσχέρεια για τη διανοµή αυτή, το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο θα τη διευθετεί κατά την κρίση του, ειδικότερα δε µπορεί να εκδώσει
κλασµατικά πιστοποιητικά και να καθορίζει την προς διανοµή αξία των ειδικών αυτών
στοιχείων ενεργητικού ή οποιουδήποτε µέρους τους, µπορεί δε να αποφασίζει ότι οι
πληρωµές σε µετρητά σε οποιαδήποτε Μέλη θα γίνονται µε βάση την αξία που έχει
καθορισθεί µε αυτόν τον τρόπο, µε τελικό σκοπό τον διακανονισµό των δικαιωµάτων
όλων των µερών. Επιπρόσθετα δε µπορεί να εκχωρεί οποιαδήποτε τέτοια ειδικά στοιχεία
του ενεργητικού σε επιτρόπους (trustees), όπως το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί κάθε
φορά να κρίνει σκόπιµο.
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115.

H πληρωµή των µερισµάτων, τόκων και άλλων χρηµατικών ποσών, που είναι πληρωτέα σε
µετρητά σε σχέση µε µετοχές, µπορεί να γίνει µε επιταγή ή ένταλµα πληρωµής (warrant),
που αποστέλλεται ταχυδροµικά στην εγγεγραµµένη διεύθυνση του κατόχου ή σε περίπτωση
περισσοτέρων από ένα κατόχων της ιδίας µετοχής, στην εγγεγραµµένη διεύθυνση εκείνου
από τους κατόχους, του οποίου το όνοµα είναι εγγεγραµµένο πρώτο στο Μητρώο των
Μελών ή στο πρόσωπο εκείνο και στη διεύθυνση εκείνη, που ο κάτοχος ή οι κάτοχοι
ορίζουν γραπτά. Οι επιταγές αυτές ή τα εντάλµατα πληρωµής, εκδίδονται σε διαταγή του
προσώπου προς το οποίο αποστέλλονται. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερα πρόσωπα
κατέχουν από κοινού µετοχές οποιοσδήποτε από τους κατόχους µπορεί να εκδίδει έγκυρες
αποδείξεις για οποιαδήποτε µερίσµατα, επιµερίσµατα (bonus), ή άλλα χρηµατικά ποσά
πληρωτέα σε σχέση µε τις µετοχές που κατέχονται από αυτούς από κοινού.

116.

Κανένα µέρισµα δεν αποφέρει τόκο σε βάρος της Εταιρείας.

1.8

Κεφαλαιοποίηση κερδών

122.

Η Εταιρεία σε γενική συνέλευση µπορεί µε σύσταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου να
αποφασίσει ότι είναι ευκταία η κεφαλαιοποίηση οποιουδήποτε µέρους του ποσού, το
οποίο βρίσκεται κατά τον εν λόγω χρόνο σε πίστη οποιωνδήποτε από τους λογαριασµούς
αποθεµατικού της Εταιρείας ή σε πίστη του λογαριασµού, κερδοζηµιών ή το οποίο είναι
µε άλλα τρόπο διαθέσιµο για διανοµή και, ανάλογα, να αποδεσµεύει το ποσό αυτό για
διανοµή µεταξύ των Μελών, τα οποία θα είχαν δικαίωµα σε αυτό, αν διανέµετο υπό
µορφή µερίσµατος και µε τις ίδιες αναλογίες, υπό τον όρο ότι αυτό δεν θα καταβληθεί σε
µετρητά, αλλά θα διατεθεί είτε για την αποπληρωµή είτε έναντι αποπληρωµής των ποσών
που κατά τον εν λόγω χρόνο δεν έχουν πληρωθεί ακόµη για µετοχές που κατέχονται από
αυτά τα-Μέλη αντίστοιχα, ή για την πλήρη εξόφληση µετοχών που δεν έχουν εκδοθεί ή
οµολόγων της Εταιρείας που θα παραχωρηθούν και θα διανεµηθούν πιστωµένες σαν
πλήρως αποπληρωµένες, στα Μέλη αυτά και µεταξύ αυτών, κατά τις εν λόγω αναλογίες ή
εν µέρει µε τον ένα και εν µέρει µε τον άλλο τρόπο, το δε ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα
εκτελέσει την απόφαση αυτή.
Εννοείται ότι το αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο και το αποθεµατικό
αποπληρωµής κεφαλαίου µπορούν, για τους σκοπούς του Κανονισµού αυτού, να
διατίθενται µόνο για την αποπληρωµή µετοχών που δεν έχουν εκδοθεί, και οι οποίες θα
εκδίδονται σε Μέλη της Εταιρείας σαν πλήρως αποπληρωµένες δωρεάν µετοχές (bonus
shares).

123.

Εφόσον ληφθεί απόφαση σύµφωνα µε τα ανωτέρω, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα
προβαίνει στη διάθεση και χρήση των αδιανέµητων κερδών, των οποίων αποφασίσθηκε η
κεφαλαιοποίηση µε αυτό τον τρόπο, καθώς και στην τυχόν παραχώρηση και έκδοση
πλήρως αποπληρωµένων µετοχών ή οµολόγων, γενικά δε πράττει κάθε τι που απαιτείται
για την εφαρµογή της απόφασης αυτής, και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει κάθε εξουσία
να λαµβάνει τις κατά την κρίση του αναγκαίες πρόνοιες, µε την έκδοση πιστοποιητικών
που παρέχουν δικαίωµα σε κλάσµα µετοχών ή µε την πληρωµή σε µετρητά ή µε άλλο
τρόπο, για την περίπτωση µετοχών ή οµολόγων που πρέπει να διανεµηθούν σε κλάσµατα
επιπρόσθετα δε να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε πρόσωπο για να συνάπτει συµφωνία µε την
Εταιρεία εκ µέρους όλων των Μελών που έχουν τέτοιο δικαίωµα, που να αφορά στην
προς αυτά παραχώρηση, αντίστοιχα οποιωνδήποτε περαιτέρω µετοχών ή οµολόγων,
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πιστωµένων σαν πλήρως αποπληρωµένων, στις οποίες τυχόν δικαιούνται µε την
κεφαλαιοποίηση αυτή ή, ανάλογα µε την περίπτωση, στην από την Εταιρεία για
λογαριασµό τους, αποπληρωµή των ποσών ή οποιουδήποτε µέρους των ποσών, τα οποία
παραµένουν απλήρωτα πάνω στις υφιστάµενες µετοχές τους µε τη διάθεση των
αντίστοιχων αναλογιών τους στα κέρδη των οποίων αποφασίσθηκε η κεφαλαιοποίηση.
Συµφωνία η οποία συνάπτεται µε βάση την εξουσιοδότηση αυτά είναι έγκυρη και
δεσµευτική για όλα τα Μέλη αυτά.

2.

1.9

∆ιάλυση

129.

Σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας, ο εκκαθαριστής µε την έγκριση έκτακτης
απόφασης της Εταιρείας και µε την εξασφάλιση οποιασδήποτε επικύρωσης που απαιτείται
από τον Νόµο, µπορεί να διανέµει µεταξύ των Μελών, σε χρήµα ή σε είδος, το σύνολο ή
µέρος των στοιχείων ενεργητικού της Εταιρείας (είτε αυτά αποτελούνται από οµοειδή
περιουσιακά στοιχεία είτε όχι) και για τον σκοπό αυτά, να καθορίζει την κατά τη γνώµη
του δίκαιη αξία των περιουσιακών στοιχείων που πρόκειται να κατανεµηθούν, σύµφωνα µε
τα ανωτέρω, καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο αυτά θα διανεµηθούν µεταξύ των Μελών
ή διαφόρων τάξεων Μελών. Εφόσον εκπληρώνονται όλες οι προϋποθέσεις που
αναφέρονται πιο πάνω, ο εκκαθαριστής µπορεί να εκχωρήσει το σύνολο ή µέρος των
στοιχείων αυτών ενεργητικού σε επιτρόπους (trustees) µε βάση τέτοια τραστ (trusts), τα
οποία θα µπορούσαν να συσταθούν προς όφελος των συνεισφορέων (contributories)
όπως ο εκκαθαριστής κάτω από τις ίδιες προϋποθέσεις θα καθορίσει όπως νοµίζει
καλύτερα, νοουµένου όµως ότι κανένα Μέλος δεν θα εξαναγκασθεί να αποδεχθεί µετοχές
ή άλλα χρεόγραφα βεβαρηµένα µε οποιαδήποτε υποχρέωση.

Μετοχικό κεφαλαίο
(α)

Κατά τα τρία χρόνια που προηγούνται του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου δεν έγινε
οποιαδήποτε άλλη έκδοση τίτλων από τη Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public
Limited, εκτός όπως περιγράφεται στο Τµήµα ΙΙ, Μέρος Γ’, Κεφ. 7 – «Μετοχικό Κεφάλαιο».

(β)

Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου δεν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη
συµφωνία µε βάση την οποία µέρος του κεφαλαίου της Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou
Biscuits) Public Limited θα διατεθεί µε βάση δικαίωµα επιλογής (share option), ούτε και
υπάρχει οποιαδήποτε συµφωνία για παροχή µετοχών ή χρεογράφων µε όρους ή µε βάση
δικαίωµα επιλογής.

(γ)

Καµιά προµήθεια, έκπτωση, µεσιτεία ή άλλοι ειδικοί όροι δεν έχουν παραχωρηθεί κατά τα
δύο τελευταία χρόνια σε σχέση µε την έκδοση ή την πώληση µετοχικού κεφαλαίου της Alkis
H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Limited ή οποιασδήποτε εξαρτηµένης της.
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3.

Προϊόν Ασκησης ∆ΑΜ
Σε περίπτωση που εξασκηθούν οποιαδήποτε ∆ΑΜ το προϊόν απο την είσπραξη της άσκησης των
∆ΑΜ θα χρησιµοποιηθεί για σκοπούς ενίσχυσης του κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας ή για
επενδυτικούς σκοπούς.

4.

Έξοδα της Εισαγωγής
Τα συνολικά έξοδα της Έκδοσης, συµπεριλαµβάνουν τις επαγγελµατικές αµοιβές που θα
καταβληθούν στους ελεγκτές, τα δικαιώµατα του ΧΑΚ και του Εφόρου Εταιρειών καθώς και
εκτυπωτικά και διαφηµιστικά έξοδα της Εισαγωγής κλπ., υπολογίζονται σε y8.000 περίπου.

5.

Κεφαλαίο κίνησης
Ο Εκδότης δηλώνει ότι κατά την άποψη του, το κεφάλαιο κίνησης του επαρκεί για τις τρέχουσες
δραστηριότητες του για τους επόµενους 12 µήνες από την ηµεροµηνία του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου.

6.

Συµβάσεις και αµοιβές διοικητικών συµβουλών διεύθυνσης και εποπτείας
(α)

∆εν έχουν παρασχεθεί οποιαδήποτε δάνεια ή εγγυήσεις από την Alkis H. Hadjikyriacos
(Frou Frou Biscuits) Public Limited στα µέλη των οργάνων διοίκησης, διεύθυνσης και
εποπτείας της κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.

(β)

Εκτός ως αναφέρεται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο (βλέπε Τµήµα ΙΙ, Μέρος Γ’ Κεφ. 9 –
«Συναλλαγές και συµβάσεις µε συνδεδεµένα µέρη») κανένας από τους ∆ιοικητικούς
Συµβούλους, διευθυντής ή όργανο εποπτείας δεν έχει ή είχε κατά το τελευταία δύο χρόνια
και το τρέχον οικονοµικό έτος οποιοδήποτε συµφέρον σε µη συνήθεις συναλλαγές µε την
Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Limited.

(γ)

Εκτός ως αναφέρεται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο (βλέπε Τµήµα ΙΙ, Μέρος Γ’ Κεφ. 9 –
«Συναλλαγές και συµβάσεις µε συνδεδεµένα µέρη»), δεν υπάρχουν σηµαντικές συµβάσεις
που υφίστανται ή υφίσταντο κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, στις
οποίες µέλη των οργάνων διοίκησης, διεύθυνσης και εποπτείας της Alkis H. Hadjikyriacos
(Frou Frou Biscuits) Public Limited και των εξαρτηµένων της είχαν άµεσα ή έµµεσα, ουσιώδες
συµφέρον.

(δ)

Εκτός ως αναφέρεται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο (βλέπε Τµήµα ΙΙ, Μέρος Γ’ Κεφ. 5.5 –
«Αµοιβές ∆ιοικητικών Συµβούλων, Ανώτερων ∆ιοικητικών Στελεχών και Οργάνων
Εποπτείας») δεν υπάρχει οποιαδήποτε πρόταση ή συµφωνία που να συνεπάγεται την
πληρωµή ή την παροχή ωφελήµατος κατά τη λήξη της από τη Alkis H. Hadjikyriacos (Frou
Frou Biscuits) Public Limited η οποιαδήποτε θυγατρική της προς οποιοδήποτε ∆ιοικητικό
Σύµβουλο του Συγκροτήµατος Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Limited ή
συµφωνία για την καταβολή αποζηµιώσεων σε περίπτωση παράνοµου τερµατισµού της.
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7.

Άλλες θέσµιες πληροφορίες
(α)

Εκτός ως αναφέρεται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο, από τις 30 Ιουνίου 2009 µέχρι την
ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου δεν υπήρξε οποιαδήποτε ουσιαστική
αλλαγή στην οικονοµική κατάσταση της Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public
Limited ή και εξαρτηµένη της.

(β)

Εξ όσων οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι της Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public
Limited γνωρίζουν, καµιά δικαστική αγωγή ή απαίτηση µε ουσιώδη σηµασία δεν εκκρεµεί ή
απειλεί να προσβάλει την Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Limited ή/και
το Συγκρότηµα Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Limited κατά την
ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται
στο Τµήµα ΙΙ, Μέρος Γ’, Παράγραφος 13.4 – «Έµµεσες και ενδεχόµενες υποχρεώσεις».

(γ)

Καµιά δικαστική διαφορά ή διαιτησία δεν υπάρχει ή υπήρξε που δύναται να έχει ή είχε στο
πρόσφατο παρελθόν σηµαντικές συνέπειες ή επιπτώσεις στην οικονοµική κατάσταση της
Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Limited ή/και του Συγκροτήµατος Alkis
H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Limited,εκτός των περιπτώσεων που
αναφέρονται στο Τµήµα ΙΙ, Μέρος Γ’, Παράγραφος 13.4 – «Έµµεσες και ενδεχόµενες
υποχρεώσεις».

(δ)

Εκτός ως αναφέρεται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο (βλέπε Τµήµα ΙΙ, Μέρος Γ’ Κεφ 9 –
«Συµφωνίες και Συµβάσεις») κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου και
κατά τα έτη 2006, 2007, 2008 και 30/06/2009 δεν υπάρχουν ή υπήρχαν οποιεσδήποτε
συµβάσεις που να έχουν θεµελιώδη σηµασία για τις δραστηριότητες της Εταιρείας ή
οποιασδήποτε θυγατρικής της.

(ε)

Η Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Limited δεν είχε συνάψει µετά την 30
Ιουνίου 2009 και µέχρι την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, οποιοδήποτε
άλλο βραχυπρόθεσµο ή µακροπρόθεσµο δάνειο, οµόλογο, χρεόγραφο, υποθηκεύσει ή
επιβαρύνει την περιουσία της Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Limited.

(στ)

∆εν υπάρχει οποιαδήποτε ειδική συµφωνία που να συνεπάγεται την πληρωµή προς
οποιοδήποτε υπάλληλο της Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Limited
αποζηµιώσεων σε περίπτωση παράνοµου τερµατισµού του.

(η)

Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, δεν υπάρχει ή υπήρξε στο
πρόσφατο παρελθόν καµιά διακοπή των δραστηριοτήτων της Alkis H. Hadjikyriacos (Frou
Frou Biscuits) Public Limited ή των θυγατρικών της εταιρειών που να έχει ή να είχε
σηµαντικές συνέπειες στην οικονοµική της κατάσταση.

(θ)

Εκτός από τα στοιχεία που αναφέρονται στο Τµήµα ΙΙ, Μέρος Γ’ Κεφ. 1 και 3, οι
δραστηριότητες της Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Limited και του
Συγκροτήµατος δεν εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από άλλα δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας,
άδειες εκµετάλλευσης, βιοµηχανικές, εµπορικές, ή οικονοµικές συµβάσεις.

(ι)

Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι δεν
έχουν αναλάβει καµία οριστική υποχρέωση σχετικά µε σηµαντικές µελλοντικές επενδύσεις
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της Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Limited ή των θυγατρικών της
εταιρειών.

8.

Συγκαταθέσεις
(i)

Οι ελεγκτές κ.κ KPMG έχουν παράσχει και δεν έχουν αποσύρει τη πιο κάτω γραπτή
συγκατάθεσή τους για τις αναφορές στο όνοµά τους µε τον τρόπο και υπό την έννοια που
παρουσιάζονται.
20 Αυγούστου 2009
∆ιοικητικό Συµβούλιο
Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Limited
Λευκωσία
Αξιότιµοι Κύριοι,
Ενηµερωτικό ∆ελτίο ηµεροµηνίας 20 Αυγούστου 2009.
Είµαστε οι ελεγκτές της Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Limited για τα έτη
2006, 2007 και 2008.
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήµατος στις 31 ∆εκεµβρίου
2006, 2007 και 2008 έχουν ελεγχθεί από εµάς σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου.
Στις εκθέσεις µας εκφράσαµε γνώµη χωρίς επιφύλαξη για αυτές τις οικονοµικές
καταστάσεις.
Με την παρούσα επιστολή δίνουµε και δεν αποσύρουµε τη συγκατάθεσή µας για τις
αναφορές στο όνοµά µας µε τον τρόπο και υπό την έννοια που παρουσιάζονται στο
Ενηµερωτικό ∆ελτίο ηµεροµηνίας 20 Αυγούστου 2009 για το περιεχόµενο του οποίου ως
∆ιοικητικοί Σύµβουλοι είστε υπεύθυνοι.
KPMG
Chartered Accountants

(ii)

Το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο έχει τεθεί ενώπιον του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Alkis H.
Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Limited και έχει εγκριθεί. Οι ∆ιοικητικοί
Σύµβουλοι της Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Limited έχουν επιδείξει την
προσήκουσα επιµέλεια για τη συγκέντρωση και καταγραφή όλων των απαιτούµενων κατά το
Νόµο στοιχείων και αναλαµβάνουν ευθύνη όσον αφορά την ακρίβεια, ορθότητα και
πληρότητα των πληροφοριών και στοιχείων που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο
και διαβεβαιώνουν ότι εξ’ όσων γνωρίζουν δεν υπάρχουν άλλα ουσιαστικά γεγονότα που η
παράλειψή τους θα καθιστούσε οποιαδήποτε δήλωση που περιέχεται σ’ αυτό
παραπλανητική. Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι της Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits)
Public Limited αποδέχονται συλλογικά και ατοµικά κάθε ευθύνη όσον αφορά την ορθότητα
και πληρότητα των στοιχείων και γεγονότων που περιλαµβάνονται στο παρόν Ενηµερωτικό
∆ελτίο.
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9.

Έγγραφα διαθέσιµα για επιθεώρηση
(α)

Τα έγγραφα τα οποία επισυνάφθηκαν στο αντίτυπο του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου το
οποίο παραδόθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ήταν οι συγκαταθέσεις και βεβαιώσεις
που αναφέρονται στο Τµήµα ΙΙ, Μέρος ∆’, Κεφ. 8 – «Συγκαταθέσεις».

(β)

Αντίγραφα των ακολούθων εγγράφων θα είναι διαθέσιµα για επιθεώρηση κατά τις
συνήθεις εργάσιµες ηµέρες µεταξύ των ωρών 9.00 π.µ. - 12.00 µ.µ. στα Κεντρικά Γραφεία
της Εταιρείας στην οδό Γρηγόρη Αυξεντίου 115, Βιοµηχανική Περιοχή Κοκκινοτριµιθιάς,
Κοκκινοτριµιθιά 2660, Λευκωσία, Κύπρος, κατά την περίοδο ισχύος του Ενηµερωτικού
∆ελτίου.
(i)

του Ιδρυτικού Εγγράφου και Καταστατικού της Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou
Biscuits) Public Limited,

(ii)

των ελεγµένων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της Alkis H. Hadjikyriacos (Frou
Frou Biscuits) Public Limited για τα οικονοµικά έτη που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου
2006, 2007, και 2008,

(iii)

των µη ελεγµένων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της Alkis H. Hadjikyriacos
(Frou Frou Biscuits) Public Limited για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009

(iv) των

συγκαταθέσεων που αναφέρονται στο Τµήµα ΙΙ, Μέρος ∆’, Κεφ. 8 –
«Συγκαταθέσεις» του Ενηµερωτικού ∆ελτίου.

10.

Παραποµπές
Οι ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τα έτη που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου
2006, 2007 και 2008 και οι µη ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις που έληξαν στις 30 Ιουνίου
2009 ενσωµατώνονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο µέσω παραποµπής (incorporated by
reference) σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του Κανονισµού 809/2004 της Επιτροπής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι επενδυτές δύνανται να προµηθευτούν δωρεάν αντίγραφο των
ελεγµένων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για τα οικονοµικά έτη που έληξαν στις 31
∆εκεµβρίου, 2006, 2007 και 2008 και των εξαµηνιαίων αποτελεσµάτων 30/06/2009 µέχρι την
ηµεροµηνία ισχύος του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου από την ιστοσελίδα του Συγκροτήµατος
www.froufrou.com.cy.
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Ερµηνεία Όρων
Οι ακόλουθοι όροι που αναφέρονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο έχουν την πιο κάτω
ερµηνεία:
Alkis H. Hadjikyriacos (Frou
Frou Biscuits) Public Limited, η
Frou Frou, η Εταιρεία

Η δηµόσια εταιρεία Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits)
Public Limited.

∆ιοικητικό Συµβούλιο,
Συµβούλιο

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας Alkis H. Hadjikyriacos
(Frou Frou Biscuits) Public Limited.

∆ιοικητικοί Σύµβουλοι,
Σύµβουλοι

Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι της εταιρείας Alkis H. Hadjikyriacos
(Frou Frou Biscuits) Public Limited.

Ενηµερωτικό ∆ελτίο

Το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο που ετοιµάστηκε µε βάση τον περί
Εταιρειών Νόµο Κεφ. 113 και µε βάση τις διατάξεις του περί
∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµου του
2005 και του Συµβουλίου και τις διατάξεις του Κανονισµού
809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εξαιρούµενες Χώρες

Η οποιαδήποτε άλλη χώρα εκτός των Μελών Κρατών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία σύµφωνα µε τους νόµους
αυτής, η διενέργεια της παρούσας εισαγωγής ή η ταχυδρόµηση/
διανοµή του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου είναι παράνοµη ή
αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρµοστέας νοµοθεσίας,
κανόνα ή κανονισµού.

Ηµεροµηνία Αρχείου

Η ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου

Κεντρικό Μητρώο/ Αποθετήριο

Το Κεντρικό Μητρώο εισηγµένων αξιών στο ΧΑΚ.

Μέλος του Χρηµατιστηρίου,
Μέλος

Χρηµατιστής, χρηµατιστηριακή εταιρεία, Κυπριακή Εταιρεία
Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕ.ΠΕ.Υ), ή οµόρρυθµη
εταιρεία χρηµατιστών που είναι εγγεγραµµένος/η στο Μητρώο
Μελών του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου.

Μετοχές

Οι πλήρως πληρωµένες συνήθεις µετοχές της εταιρείας Alkis H.
Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Limited ονοµαστικής
αξίας y0,17 η κάθε µια.

Μέτοχοι

Οι κάτοχοι µετοχών της εταιρείας Alkis H. Hadjikyriacos (Frou
Frou Biscuits) Public Limited.

Μητρώο Μετόχων

Το µητρώο κατόχων µετοχών της εταιρείας Alkis H. Hadjikyriacos
(Frou Frou Biscuits) Public Limited.

Συγκρότηµα Alkis H.
Hadjikyriacos (Frou Frou
Biscuits) Public Limited,
Συγκρότηµα Frou Frou, το
Συγκρότηµα

Η εταιρεία Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public
Limited και οι θυγατρικές της εταιρείες.

116

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΧΑΚ

Το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου.

y

Ευρώ.

£

Κυπριακή Λίρα.

Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι
Ελεγκτές

KPMG
Εσπερίδων 14
1087 Λευκωσία
ΤΘ 21121
1502 Λευκωσία
Κύπρος

117

Το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Limited
ηµεροµηνίας 20/08/09, υπογράφηκε από τους ακόλουθους ∆ιοικητικούς Σύµβουλους της Alkis
H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Limited οι οποίοι δηλώνουν ότι αφού έλαβαν κάθε
εύλογο µέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο είναι,
εξ όσων γνωρίζουν, σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα
µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενο του.

Αλκης Χ.Χατζηκυριάκος
∆ιευθύνων Σύµβουλος και Εκτελεστικός Πρόεδρος, Εκτελεστικός

Κώστας Γ.Ηλιάδης
Σύµβουλος Εργασιών, Εκτελεστικό µέλος

Χρύαης Χριατόπουλος
Τεχνικός Σύµβουλος,, Εκτελεστικός µέλος

Κυριάκος Χατζησάββας
Σύµβουλος Αγορών, Εκτελεστικός µέλος

Σοφία Μιλτιάδου
Οικονοµική ∆ιευθύντρια, Εκτελεστικό Μέλος

Χριστόδουλος Χριστοδούλου
Μη Εκτελεστικό Μέλος
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