AD SHOPPING GALLERIES PLC
[Δηαηξεία πνπ ζπζηάζεθε κε βάζε ηνλ πεξί Δηαηξεηώλ Λόκν, Θεθ. 113]
[Αξ. Δγγξαθήο Δηαηξείαο: HE 42010]

ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ
ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑΠ 15 ΑΞΟΗΙΗΝ 2011
ΚΔ ΒΑΠΖ ΡΗΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ ΡΝ ΞΔΟΗ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΘΑΗ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ
ΓΔΙΡΗΝ ΛΝΚΝ ΡΝ 2005

ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΓΗΑ ΓΗΑΞΟΑΓΚΔΡΔΠΖ ΠΡΝ ΣΟΖΚΑΡΗΠΡΖΟΗΝ ΑΜΗΥΛ ΘΞΟΝ
102.611.700 ΠΛΖΘΔΗΠ ΚΔΡΝΣΔΠ ΝΛΝΚΑΠΡΗΘΖΠ ΑΜΗΑΠ €0,17 ΔΘΑΠΡΖ

Δγθεθξηκέλν Κεηνρηθό Θεθάιαην:
€23.800.000 δηαηξεκέλν ζε 140.000.000 ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,17 έθαζηε
Δθδνκέλν Κεηνρηθό Θεθάιαην:
€21.919.163,18 δηαηξεκέλν ζε 128.936.254 ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,17 έθαζηε
Ρν έγγξαθν απηό είλαη ζεκαληηθό θαη απαηηεί ηελ άκεζε
πξνζνρή ζαο. Νη επελδπηέο πνπ ρξεηάδνληαη νπνηεζδήπνηε
δηεπθξηλίζεηο ή/θαη επεμεγήζεηο επί ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ
Γειηίνπ
κπνξνχλ
λα
ζπκβνπιεπηνχλ
επαγγεικαηίεο
ρξεκαηηζηέο, ηξαπεδίηεο, ινγηζηέο, δηθεγφξνπο ή ζπκβνχινπο
επελδχζεσλ.
Ζ Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο ελέθξηλε ην πεξηερφκελν ηνπ
παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ κφλν φζν αθνξά ηελ θάιπςε
ησλ αλαγθψλ πιεξνθφξεζεο ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ φπσο
απηέο θαζνξίδνληαη ζηνλ πεξί Γεκφζηαο Ξξνζθνξάο θαη
Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ Λφκν ηνπ 2005.

Ζ Δηαηξεία θαη νη Γηνηθεηηθνί Πχκβνπινη αλαιακβάλνπλ ζπιινγηθά
θαη αηνκηθά πιήξε επζχλε φζνλ αθνξά ηελ αθξίβεηα θαη
νξζφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη
ζην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν θαη δηαβεβαηψλνπλ φηη δελ
ππάξρνπλ άιια νπζηαζηηθά γεγνλφηα πνπ ε παξάιεηςή ηνπο ζα
θαζηζηνχζε νπνηαδήπνηε δήισζε πνπ πεξηέρεηαη ζ’ απηφ
παξαπιαλεηηθή.
Ζ έγθξηζε ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ δελ ζπλεπάγεηαη
κε παξφηξπλζε πξνο ην επελδπηηθφ θνηλφ γηα επέλδπζε ζηελ AD
Shopping Galleries Plc («o Δθδφηεο»).
Ξξηλ ηε ιήςε ηεο
επελδπηηθήο ηνπ απφθαζεο ην επελδπηηθφ θνηλφ πξνηξέπεηαη λα
ζπκβνπιεχεηαη ηνλ ζχκβνπιν επελδχζεψλ ηνπ. Ζ επέλδπζε
ζηνπο ηίηινπο ηνπ Δθδφηε ζπλεπάγεη θηλδχλνπο νη νπνίνη
πεξηγξάθνληαη ζην κέξνο κε ηίηιν «ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ ΘΗΛΓΛΝ»
ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ.
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ΞΔΟΗΙΖΞΡΗΘΝ ΠΖΚΔΗΥΚΑ
To πεξηιεπηηθφ ζεκείσκα πξέπεη λα ελλνεζεί σο ε εηζαγσγή ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ. Ν επελδπηήο πξέπεη λα
βαζίζεη νπνηαδήπνηε επελδπηηθή απφθαζε ηνπ γηα θηλεηέο αμίεο ζηελ εμέηαζε ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ σο
ζπλφινπ.
Πε πεξίπησζε πνπ εγεξζεί ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ αμίσζε επελδπηή πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
πεξηέρνληαη ζην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν, ηα ηπρφλ έμνδα κεηάθξαζεο ηνπ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ, ζε ζρέζε κε ηελ
φιε λνκηθή δηαδηθαζία, θέξεη ν ελάγσλ επελδπηήο.
Ρα πξφζσπα πνπ ππέβαιαλ ην πεξηιεπηηθφ ζεκείσκα θαη θάζε κεηάθξαζή ηνπ θαη δήηεζαλ ηε δεκνζίεπζε ή ηελ
θνηλνπνίεζή ηνπ, ππέρνπλ αζηηθή επζχλε, κφλνλ εάλ ην ελ ιφγσ ζεκείσκα είλαη παξαπιαλεηηθφ, αλαθξηβέο ή
αληηθαηηθφ πξνο ηα άιια κέξε ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ.
Ραπηόηεηα κειώλ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ, ησλ αλώηεξσλ δηνηθεηηθώλ ζηειερώλ, ησλ ζπκβνύισλ
θαη ησλ ειεγθηώλ
ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ

:

Ηάθσβνο Θσλζηαληηλίδεο (Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο/ Δθηειεζηηθφο/ Κε
Αλεμάξηεηνο)
Κηράιεο Αλησληάδεο (Γηεπζπληήο Δξγαζηψλ / Δθηειεζηηθφο/ Κε Αλεμάξηεηνο)
Μελνθψλ Αλαζηαζηάδεο (Κέινο/ Δθηειεζηηθφο/ Κε Αλεμάξηεηνο)
Γηάλλνο Αλαζηαζηάδεο (Κέινο/ Κε Δθηειεζηηθφο / Κε Αλεμάξηεηνο)
Θψζηαο Γελεζιήο (Κέινο/ Κε Δθηειεζηηθφο/ Κε Αλεμάξηεηνο)
Λίθνο Γηαζεζφπνπινο (Κέινο / Κε Δθηειεζηηθφο/ Κε Αλεμάξηεηνο)

ΠΚΒΝΙΝΗ ΣΟΖΚΑΡΗΠΡΔΠ

:

Sharelink Securities and Financial Services Limited
Θενηφθε 6, Ρ.Θ. 22379
1521 Ιεπθσζία

ΛOΚΗΘΝΗ ΠΚΒΝΙΝΗ

:

Θ. Θαιιήο θαη Γ. Θαιιήο
Αλδξέα Αβξαακίδε 9,
Ξνιπθαηνηθία Ξειεθάλνο 32
2024 Πηξφβνινο

ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ

Αξγπξνχ & Γεκνζζέλνπο
Ξηλδάξνπ 12 & Αιθαίνπ Γσλία
Ξνιπθαηνηθία Άκαξαι 21, 3νο φξνθνο
1060 Ιεπθσζία
ΔΙΔΓΘΡΔΠ

:

KPMG
Πσηήξαο 3
ΡΘ 33200
5311 Ξαξαιίκλη

3

Ξξνβιεπόκελν ρξνλνδηάγξακκα εηζαγσγήο ηίηισλ
Κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ:
Νη 100.000.000 ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,17 έθαζηε πνπ έρνπλ εθδνζεί ζηελ ηηκή ησλ €0,17
αλά κεηνρή πξνο ηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο Simien Enterprises Limited γηα ηελ εμαγνξά φινπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο A.D. Madison Ltd
θαη νη 2.611.700 ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,17 έθαζηε πνπ έρνπλ εθδνζεί ζηελ ηηκή ησλ €0,22
αλά κεηνρή πξνο ηελ εηαηξεία Laser Investment Group Plc γηα ηελ εμαγνξά φινπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο
εηαηξείαο Flamini Trading Ltd
κε βάζε ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Λφκν Θεθ.113 ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν εηζαγσγήο πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζην
ΣΑΘ.
Ζ Δηαηξεία έρεη ήδε πάξεη πξνέγθξηζε απφ ην ΣΑΘ θαηφπηλ αίηεζεο πνπ είρε ππνβάιεη γηα εηζαγσγή ησλ
πξναλαθεξζέλησλ κεηνρψλ θαη νη κεηνρέο αλακέλεηαη λα εηζαρζνχλ ζην ΣΑΘ ζηηο 28 Απξηιίνπ 2011, εθφζνλ ην
ΣΑΘ βεβαησζεί φηη ην Κεηξψν Κεηνρψλ έρεη θαηαηεζεί ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη πιεξνί φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο
πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ην ΣΑΘ ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ 4 ησλ πεξί Αμηψλ θαη Σξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Θχπξνπ
(θαηαρψξεζε, δηαπξαγκάηεπζε θαη εθθαζάξηζε άπισλ θηλεηψλ αμηψλ) Θαλνληζκψλ ηνπ 2001.
Βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα επηιεγκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά δεδνκέλα, θεθαιαηνπνίεζε θαη βαζκόο
ρξέσζεο, ιόγνη πξαγκαηνπνίεζεο ηεο πξνζθνξάο θαη ρξεζηκνπνίεζε πόξσλ, παξάγνληεο θηλδύλνπ
Δπηιεγκέλα Σξεκαηννηθνλνκηθά Γεδνκέλα
Δλνπνηεκέλνη Ινγαξηαζκνί Απνηειεζκάησλ - Διεγκέλα
2007

2007

2008

2009

Θ£

€

€

€

Ξσιήζεηο

0

0

0

526.423

Κεηθηό θέξδνο

0

0

0

230.583

Θέξδνο απφ εξγαζίεο

0

0

2.911.955

4.417.798

Θέξδνο πξηλ ηηο επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο

0

0

1.742.723

2.231.322

Θέξδνο πξηλ ηε θνξνινγία

0

0

1.690.511

1.911.207

Θέξδνο έηνπο από ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο

0

0

1.350.345

1.425.122

(82.883 )

(141.614 )

0

0

(82.883 )

(141.614 )

1.350.345

1.425.122

(0,31 )

(0,54 )

1,65

1,12

Εεκηά έηνπο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο
Θέξδνο/(δεκηά) έηνπο
Βαζηθφ θαη πιήξσο θαηαλεκεκέλν θέξδνο/(δεκηά) αλά κεηνρή (ζελη)

Πηηο 7 Γεθεκβξίνπ 2007, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο απνθάζηζε ηελ πψιεζε ηεο επηρείξεζεο (πνπ
αθνξνχζε ηελ πψιεζε θνζκεκάησλ, ξνινγηψλ θαη άιισλ ζπλαθψλ εηδψλ) ζηνλ Ξξφεδξν θαη Γηεπζχλσλ
Πχκβνπιν ηεο Δηαηξείαο, θ. Άζσ Ησαλλίδε. Υο εθ ηνχηνπ, ε Δηαηξεία απνθάζηζε λα ηαμηλνκήζεη ην ελεξγεηηθφ
θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο, ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ έηνπο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2007, σο
θαηερφκελα γηα πψιεζε θαη ηηο εξγαζίεο ηεο σο δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο. Έθηνηε, ε θχξηα δξαζηεξηφηεηα
ηεο Δηαηξείαο είλαη ε αγνξά θαη εθκίζζσζε αθηλήησλ κέζσ ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο εηαηξεηψλ κε ζθνπφ ηεο
αλάπηπμε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ αθηλήησλ απηψλ ζην εγγχο κέιινλ ελψ ζηα κέζα Γεθεκβξίνπ ηνπ 2009, είρε
επίζεο δξαζηεξηνπνηεζεί θαη ζηνλ ηνκέα ιηαληθνχ εκπνξίνπ θαη ςπραγσγίαο κέζσ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ κέρξη
ηελ εθπνίεζή ηνπο ζηηο 10 Γεθεκβξίνπ 2010.
Ρα απνηειέζκαηα ηνπ 2009 θαζψο επίζεο θαη ηνπ 2008 αληαλαθινχλ θπξίσο ηηο αλαπηπμηαθέο δξαζηεξηφηεηεο
ηεο Δηαηξείαο ζηελ δηακφξθσζε ηνπ αθηλήηνπ ζε Δκπνξηθφ Θέληξν θαη θαηά ειάρηζην πνζνζηφ ηηο ιεηηνπξγηθέο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Ππγθξνηήκαηνο θαζφηη ην Δκπνξηθφ Θέληξν άξρηζε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζηα κέζα
Γεθεκβξίνπ 2009. Γηα ην έηνο 2009, ην θέξδνο απφ εξγαζίεο πεξηιακβάλεη δηθαηψκαηα άδεηαο ρξήζεο θαη
δηαρείξηζεο χςνπο €446 ρηιηάδσλ θαη €400 ρηιηάδσλ αληίζηνηρα. Γηα ην έηνο 2009 πξνέθπςε πιεφλαζκα απφ
επαλεθηίκεζε αθηλήησλ χςνπο €4,9 εθαη. (2008: €3,3 εθαη.) ε νπνία βαζίζηεθε ζε εθηίκεζε απφ επαγγεικαηία
εγθεθξηκέλν εθηηκεηή.
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Δλνπνηεκέλνη Δμακεληαίνη Ινγαξηαζκνί Απνηειεζκάησλ - Κε Διεγκέλα
01.01.2009 κε
30.06.2009

[Πε €]

01.01.2010 κε
30.06.2010

Ξσιήζεηο

0

1.454.614

Κεηθηό θέξδνο

0

800.084

(973.309)

1.104.737

(1.997.721)

(32.961)

(1,58)

(0,03)

Θέξδνο/(Εεκηά) από εξγαζίεο
Εεκηά πεξηόδνπ
Βαζηθφ θαη πιήξσο θαηαλεκεκέλν δεκηά αλά κεηνρή (ζελη)

Γηα ηελ εμακελία πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2010 νη πσιήζεηο αλήιζαλ ζηα €1,5 εθαη. ην νπνίν πξνέξρεηαη
θπξίσο απφ έζνδα ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ (νη νπνίεο εθπνηήζεθαλ ζηηο 10 Γεθεκβξίνπ 2010) πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ θαη ηεο ςπραγσγίαο θαη ην κεηθηφ θέξδνο αλήιζε ζηηο
€800 ρηιηάδεο. Ρα άιια εηζνδήκαηα γηα ηελ πξψηε εμακελία ηνπ 2010 αλήιζαλ ζηα €2,3 εθαη. ηα νπνία
πξνέθπςαλ απφ ελνίθηα εηζπξαθηέα ζε ζρέζε κε ηνπο ρψξνπο πνπ ππνκηζζψλεη ε Δηαηξεία ζην Δκπνξηθφ Θέληξν
θαη απφ έζνδα δηαρείξηζεο ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ απφ €69 ρηιηάδεο ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2009.
Δλνπνηεκέλνη Ηζνινγηζκνί
31.12.2007

31.12.2007

31.12.2008

31.12.2009

30.06.2010

Διεγκέλα

Διεγκέλα

Διεγκέλα

Διεγκέλα

Κε-Διεγκέλα

Θ£

€

€

€

€

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ
Πχλνιν κε θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθνχ

0

0

44.129.779

59.380.798

60.092.312

Πχλνιν θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθνχ
Ξεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη πξνο
πψιεζε

0

0
2.664.268

2.936.329

4.389.141

8.433.273

0

0

0

Πύλνιν ελεξγεηηθό

1.559.327
1.559.327

2.664.268

47.066.108

63.769.939

68.525.586

ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ
Πχλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ

1.383.110

2.363.183

20.713.528

22.713.224

22.680.262

Πχλνιν κε ηξέρνπζσλ ππνρξεψζεσλ

0

0

24.490.877

32.844.233

33.818.945

Πχλνιν ηξέρνπζσλ ππνρξεψζεσλ

0

0

1.861.703

8.212.482

12.026.379

Πχλνιν ππνρξεψζεσλ

0

0

26.352.580

41.056.715

45.845.324

176.217

301.085

1.559.327

2.664.268

47.066.108

63.769.939

68.525.586

πνρξεψζεηο θαηερφκελεο γηα πψιεζε
Πύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη
ππνρξεώζεσλ

Ρν κε θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ αλήιζε ζηα €44,1 εθαη. ην 2008, €59,4 εθαη. ην 2009 θαη €60,1 εθαη. ζηηο 30
Ηνπλίνπ 2010. Ζ ζεκαληηθή αχμεζε χςνπο 35% ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 πξνέθπςε θπξίσο ιφγσ ηεο αχμεζεο
ζηα αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο απφ €9,2 ρηιηάδεο ην 2008 ζε €9,0 εθαη. ην 2009 ην νπνίν
ζπκπεξηιακβάλεη ηα αθίλεηα επί κίζζσζε πνπ αθνξνχλ ην κέξνο ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη
απφ ην ίδην ην Ππγθξφηεκα AD χςνπο €8,0 εθαη. Ρα αθίλεηα γηα επέλδπζε αθνξνχλ ην Δκπνξηθφ Θέληξν ην
νπνίν κηζζψλεη ε εμαξηεκέλε εηαηξεία AD Madison ην νπνίν αλήιζε ζηα €49,8 εθαη. ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2010.
Ρν θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ απμήζεθε θαηά 49% ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 θαη θαηά 92% ζηηο 31 Ηνπλίνπ 2010.
Ζ αχμεζε γηα ην έηνο 2009 παξνπζηάζηεθε θπξίσο ιφγσ ηεο ζπκπεξίιεςεο απνζεκάησλ χςνπο €1,1 εθαη. θαη
ηελ αχμεζε ζηα κεηξεηά ζηελ ηξάπεδα θαη ζην ηακείν απφ €16 ρηιηάδεο ην 2008 ζε €248 ρηιηάδεο ην 2009.
Ξαξαηεξήζεθε ζεκαληηθή αχμεζε ζηηο εκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο ηνπ Ππγθξνηήκαηνο AD απφ €2,7 ην
2008 ζε €2,9 εθαη. ην 2009 θαη €5,9 εθαη. ην πξψην εμάκελν ηνπ 2010. Δπίζεο, νη επελδχζεηο ηεο Δηαηξείαο
αλήιζαλ ζηα €1,2 εθαη. ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2010 απφ €244 ρηιηάδεο θαη €208 ρηιηάδεο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 θαη
2009 αληίζηνηρα.
Νη κε ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ Ππγθξνηήκαηνο AD αλήιζαλ ζηα €24,5 εθαη. ην 2008, €32,8 εθαη. ην 2009
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θαη €33,8 εθαη. ην πξψην εμάκελν ηνπ 2010. Ζ ζεκαληηθή αχμεζε πνπ παξνπζηάζηεθε θαηά ην έηνο 2009 χςνπο
34% νθείιεηε ζην λέν καθξνπξφζεζκν δάλεην ηεο Δηαηξείαο θαη ηελ έθδνζε νκνιφγσλ θαζψο θαη ζηε
ζπκπεξίιεςε εκπνξηθψλ θαη ινηπψλ ππνρξεψζεσλ πνπ επαθνινχζεζε ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Δκπνξηθνχ
Θέληξνπ.
Νη ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ Ππγθξνηήκαηνο AD αλήιζαλ ζηα €1,9 εθαη. ην 2008, €8,2 εθαη. ην 2009 θαη
€12,0 εθαη. ην πξψην εμάκελν ηνπ 2010. Ζ αχμεζε χςνπο 341% γηα ην έηνο 2009 πξνθχπηεη θπξίσο απφ ηελ
αχμεζε ζηα ηξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα απφ €5 ρηιηάδεο ην 2008 ζε €1,5 εθαη. ην 2009 θαη απφ ηελ ζεκαληηθή
αχμεζε ζηηο εκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο απφ €1,4 εθαη. ην 2008 ζε €6,1 εθαη. ην 2009. Ζ αχμεζε χςνπο
12% γηα ηελ πξψηε εμακελία ηνπ 2010 παξαηεξήζεθε θπξίσο απφ ηελ αχμεζε χςνπο 69% ζηηο εκπνξηθέο θαη
ινηπέο ππνρξεψζεηο νη νπνίεο αλήιζαλ ζηα €10,3 εθαη.
Ίδηα Θεθάιαηα θαη Σξένο
Ν επφκελνο πίλαθαο παξνπζηάδεη ηα κεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ, ρξένο θαη ίδηα θεθάιαηα ζηηο 31
Ηαλνπαξίνπ 2011:
[Πε €]
Ρξέρνλ Σξένο
Δγγπεκέλν

1.302.773

Δμαζθαιηζκέλν
Κε εγγπεκέλν/ κε εμαζθαιηζκέλν
Νιηθό ηξέρνλ ρξένο

1.302.773

Καθξνπξόζεζκν ρξένο
Δγγπεκέλν

1.554.763

Δμαζθαιηζκέλν
Κε εγγπεκέλν/ κε εμαζθαιηζκέλν

900.000

Νιηθό καθξνπξόζεζκν ρξένο (εμαηξνπκέλνπ ηνπ ηξέρνληνο κέξνπο καθξνπξόζεζκσλ δαλείσλ)

2.454.763

Νιηθό ρξένο

3.757.536

Ίδηα θεθάιαηα
Κεηνρηθφ θεθάιαην
Απνζεκαηηθφ ππέξ ην άξηην
Δηδηθφ απνζεκαηηθφ
Νιηθό Ίδηα Θεθάιαηα

21.919.163
130.585
22.642
22.072.390

Ν επφκελνο πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ θαηάζηαζε θαζαξνχ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ρξένπο ηεο Δηαηξείαο ζηηο 31
Ηαλνπαξίνπ 2011:
[Πε €]
Κεηξεηά

52.622

Αληίζηνηρα κεηξεηψλ
Δπελδχζεηο γηα εκπνξία
Οεπζηόηεηα

1.153.602
1.206.224

Ρξέρνλ ινγαξηαζκφο εηζπξαθηένο
Ρξέρνλ ηξαπεδηθφ δάλεην

759.776

Ρξέρνλ κέξνο καθξνπξφζεζκνπ δαλείνπ

542.997

Άιιν ηξέρνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ δάλεην
Ρξέρνλ ρξεκαηννηθνλνκηθό δάλεην
Θαζαξό ηξέρνλ ρξεκαηννηθνλνκηθό ρξένο /(ξεπζηόηεηα)
Καθξνπξφζεζκα δάλεηα

1.302.773
96.549
1.554.763
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Σξεφγξαθα εθδνκέλα

900.000

Άιια καθξνπξφζεζκα δάλεηα
Mαθξνπξόζεζκν ρξεκαηννηθνλνκηθό ρξένο

2.454.763

Θαζαξό ρξεκαηννηθνλνκηθό ρξένο/(ξεπζηόηεηα)

2.551.312

Ξαξάγνληεο Θηλδχλνπ
Ζ επέλδπζε ζηηο κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο κπνξεί λα εκπεξηέρεη ζεκαληηθφ βαζκφ θηλδχλνπ. Νη επηρεηξήζεηο, ηνκείο
δξαζηεξηνπνίεζεο, νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο κπνξνχλ λα επεξεαζηνχλ αξλεηηθά
απφ νπνηνπζδήπνηε απφ ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο πνπ ζπλνςίδνληαη πην θάησ:
I.

Θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο:
Νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ πεξηβάιινλ
Αληαγσληζκφο
Αζθαιηζηηθή θάιπςε
Ξηζησηηθφο θίλδπλνο
Ξαξάγνληεο Σξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ
(i) Ππλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο
(ii) Θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο
(iii) Θίλδπλνο επηηνθίνπ
Λνκνζεζία
Λνκηθφο θίλδπλνο
Γηαθχκαλζε ζηηο ηηκέο γεο θαη αθηλήησλ
Θίλδπλνο ηερλνινγίαο
Θίλδπλνη αγνξάο
(i) Αζπλήζεηο αληαγσληζηηθέο ζπλζήθεο
(ii) Ξηζαλή νηθνλνκηθή χθεζε
Ιεηηνπξγηθά Κέηξα
Θίλδπλνο Ππκκφξθσζεο
Θηλδπλνο Απψιεηαο Φήκεο

II.

Θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο κεηνρέο
Οεπζηφηεηα ηίηισλ ζην ΣΑΘ
Δκπνξεπζηκφηεηα
Δπελδπηηθφο θίλδπλνο
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Ξιεξνθνξίεο γηα ηνλ Δθδόηε
Ηζηνξηθφ
Ζ Δηαηξεία ζπζηάζεθε ζηηο 19 Λνεκβξίνπ 1990 σο ηδησηηθή εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο κε αξηζκφ εγγξαθήο
ΖΔ 42010 ζηελ Θχπξν ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Λφκν θεθαιαίν 113 κε ηελ επσλπκία Άζσο Ησαλλίδεο
Ιίκηηεδ, απφ ηνπο θ.θ. Άζσ Ησαλλίδε θαη Αγακέκλσλ Ησαλλίδε.
Κε απφθαζε ΔθΓΠ ηεο Δηαηξείαο εκεξνκελίαο 13 Απξηιίνπ 2000, ε Δηαηξεία κεηαλνκάζηεθε ζε Athos Diamond
Center Limited θαη ζε απφθαζε ΔθΓΠ ηεο Δηαηξείαο εκεξνκελίαο 19 Ηνπιίνπ 2000 κεηαηξάπεθε ζε δεκφζηα. Πηηο
18 Ηνπλίνπ 2004, κεηνλνκάζηεθε ζε Athos Diamond Center Public Limited. Κεηέπεηηα, ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2008, ε
Δηαηξεία κεηνλνκάζηεθε ζε ADHP Holdings Public Company Limited θαη απφ ηηο 8 Ηνπιίνπ 2009 θέξεη ηελ
παξνχζα επσλπκία ηεο, AD Shopping Galleries Plc.
Ρν εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο Δηαηξείαο βξίζθεηαη ζηελ δηεχζπλζε Αλδξέα Σάιηνπ 1, Έγθσκε, Ιεπθσζία 2408
κε ηειέθσλν επηθνηλσλίαο (+357) 22 453388 θαη ηειενκνηφηππν (+357) 22 453282.
Πηηο 18 Ηνπλίνπ 2002, ην ΣΑΘ, κεηά απφ αίηεζε ηεο Δηαηξείαο, απνδέρηεθε ηελ εηζαγσγή ησλ ηίηισλ ηεο
Δηαηξείαο γηα δηαπξαγκάηεπζε ζην ΣΑΘ. Ρν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Γεκφζηαο Ξξνζθνξάο ηεο Δηαηξείαο αθνξνχζε
12.067.210 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,17 (Ι.Θ. 0,10 ζελη) έθαζηε νη νπνίεο ήηαλε ήδε εθδνκέλεο, 1.256.741
κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,17 (Ι.Θ. 0,10 ζελη) έθαζηε πνπ ζα εθδίδνληαλ θαη ζα πξνζθέξνληαλ γηα δεκφζηα
πξνζθνξά πξνο ην θνηλφ, 2.187.500 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,17 (Ι.Θ. 0,10 ζελη) έθαζηε πνπ ζα
εθδίδνληαλ θαη ζα παξαρσξνχληαλ κε ηε κέζνδν ηδησηηθήο ηνπνζέηεζεο γηα εμαγνξά επηρεηξήζεσλ θαη
10.813.103 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,17 (Ι.Θ. 0,10 ζελη) έθαζηε πνπ ζα εθδίδνληαλ θαη ζα παξαρσξνχληαλ
δσξεάλ πξνο ηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο πνπ ήηαλ εγθεγξακκέλνη ζην κεηξψν κεηφρσλ θαηά ηηο 21 Απξηιίνπ
2000. Ρα 3.760.651 Γηθαηψκαηα Αγνξάο Κεηνρψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ δελ εμαζθήζεθαλ.
Θαηά ηα έηε 1990 κε 2008, θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο ήηαλ ε εκπνξία αληηθεηκέλσλ απφ ρξπζφ, αζήκη,
πνιχηηκνπο ιίζνπο θαζψο θαη faux bijoux θάησ απφ ηδηφθηεηα θνζκεκαηνπσιεία ηεο Δηαηξείαο. Ππγθεθξηκέλα,
απφ ην 1991 κέρξη ην 1992, ε Δηαηξεία εμεηδηθεχζεθε πιήξσο ζε δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ιηαληθνχ εκπνξίνπ
εηδψλ ρξπζνρνΐαο, αξγπξνρνΐαο θαη θνζκεκάησλ θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ κεηαηξνπή ηεο απνθιεηζηηθά ζε
θνζκεκαηνπσιείν θαη απφ ην 1998, νη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο έρνπλ πξνζαλαηνιηζηεί ζηνλ ηνκέα
ηνπ εκπνξίνπ δηακαληηψλ θαη άιισλ πνιχηηκψλ ιίζσλ. Θαηά ην έηνο 2001, ε Δηαηξεία πξνέβε ζηελ εμαγνξά ηεο
εηαηξείαο Christian Xenon Jewellery Ltd ε νπνία είρε θνζκεκαηνπσιεία ζηελ Ιεκεζφ θαη Ιεπθσζία, απφθηεζε ηα
απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα ππνδηαλνκήο θαη δηάζεζεο ζηελ πφιε ηεο Ιεπθσζίαο ησλ πξντφλησλ Omega, La Montre
Hermes S.A. θαη Blancpain απφ ηελ εηαηξεία Checklist Trading Ltd, απέθηεζε ηελ εκπνξηθή εχλνηα δχν θαηαζηεκάησλ
ζηελ Ιεσθφξν Ξνζεηδψλνο ζηελ Ξάθν θαη ηέινο απέθηεζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο Stachri Tourist Services
Ltd νη νπνίεο αθνξνχζαλ ηελ εκπνξία επψλπκσλ ξνινγηψλ. Θαηά ην έηνο 2002, ε Δηαηξεία εμαγφξαζε ηελ εηαηξεία
Mike and Theano Art Shop Ltd κε δξαζηεξηνπνίεζε ηελ ιηαληθή πψιεζε ξνινγηψλ, γλσζηψλ νίθσλ φπσο Reymond
Weil, Omega, Tissot, Jaguar θ.ά. Θαηά ην 2003, ε Δηαηξεία είρε ηέζζεξα ππνθαηαζηήκαηα ζε νιφθιεξε ηελ
Θχπξν, έλα ζηελ Ιεπθσζία, έλα ζηελ Ιεκεζφ θαη δχν ζηελ Ξάθν ηα νπνία κεηψζεθαλ ζε έλα κφλν
θνζκεκαηνπσιείν ζηελ επαξρία Ξάθνπ κέρξη ην έηνο 2006.
Πηηο 23 Λνεκβξίνπ 2007, ε εηαηξεία ACH πξνέβε ζε πξφζεζε δηελέξγεηαο Γεκφζηαο Ξξφηαζεο γηα ηελ απφθηεζε
ηνπ θαη’ ειάρηζην 50% πιένλ κίαο κεηνρήο κέρξη θαη ηνπ 100% ηνπ ζπλνιηθνχ εθδνκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
ηεο Δηαηξείαο. Ζ πξφζεζε δηελέξγεηαο Γεκφζηαο Ξξφηαζεο ηεινχζε ππφ ηελ αίξεζε έγθξηζεο εηδηθνχ ςεθίζκαηνο
ηεο ίδηαο ηεο Δηαηξείαο αλαθνξηθά κε ηελ πψιεζε φινπ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ηεο Δηαηξείαο ζηνλ θχξην
κέηνρν θ. Άζσ Ησαλλίδε ην νπνίν εγθξίζεθε απφ ηελ ΔθΓΠ ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ζηηο 2 Ηαλνπαξίνπ 2010
εμαηξνπκέλσλ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θ. Άζνπ Ησαλλίδε θαη νπνηνλδήπνηε άιισλ Γηνηθεηηθψλ Ππκβνχισλ
ζρεηηδνκέλσλ κε απηφλ.
Πηηο 3 Ηαλνπαξίνπ 2008, ε εηαηξεία ACH πξνέβε ζε νξηζηηθή δηαηχπσζε Γεκφζηαο Ξξφηαζεο γηα ηελ απφθηεζε
ηνπ θαη’ ειάρηζην 50% πιένλ κίαο κεηνρήο κέρξη θαη ηνπ 100% ηνπ ζπλνιηθνχ εθδνκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
ηεο Δηαηξείαο κε πξνηεηλφκελε αληηπαξνρή χςνπο €0,11 αλά κεηνρή ηεο Δηαηξείαο.
Πηηο 16 Ηαλνπαξίνπ 2008, ε Δηαηξεία πξνρψξεζε ζηε ζχλαςε ζπκθσλίαο κε ηε Saitcher Holdings Ltd
ζπκθεξφλησλ ηνπ θ. Άζνπ Ησαλλίδε γηα ηελ πψιεζε φισλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ην
πνζφ ησλ €2.460.386,10 κε ηζρχ απφ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2008 ε νπνία ηεινχζε ππφ ηελ αίξεζε ηεο πψιεζεο απφ
ηνλ θ. Άζσ Ησαλλίδε φισλ ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο πνπ θαηέρεη, ζηελ ACH. Ζ ελ ιφγσ ζπκθσλία
νινθιεξψζεθε ζηηο 6 Καξηίνπ 2008.
Πηηο 29 Φεβξνπαξίνπ 2008, ε εηαηξεία ACH πξνέβε ζε αγνξά 17.971.380 κεηνρψλ ηεο AD (αλαινγνχζε κε
68,27% ηνπ εθδνκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ ηφηε πεξίνδν) κέζσ πξνζπκθσλεκέλεο
ζπλαιιαγήο κε ηνλ θ. Άζσ Ησαλλίδε ζηελ ηηκή ησλ €0,11 αλά κεηνρή. Αθνινχζσο, ε εηαηξεία ACH πξνέβε ζε
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ππνρξεσηηθή αλαθνίλσζε Γεκφζηαο Ξξφηαζεο γηα ηελ απφθηεζε κέρξη θαη ηνπ 100% ηνπ ζπλνιηθνχ εθδνκέλνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο κε πξνηεηλφκελε αληηπαξνρή χςνπο €0,11 αλά κεηνρή ηεο Δηαηξείαο
νλνκαζηηθήο αμίαο Θ£0,10 έθαζηε. Ζ Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο Θχπξνπ ελέθξηλε ην πεξηερφκελν ηνπ εγγξάθνπ
ηεο Γεκφζηαο Ξξφηαζεο θαη παξαρψξεζε άδεηα δεκνζίεπζήο ηνπ ζηηο 24 Καξηίνπ 2008.
Ζ Γεκφζηα Ξξφηαζε απφ ηελ εηαηξεία ACH έιεμε επηηπρψο ζηηο 2 Καΐνπ 2008 κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο χςνπο
68,27% ζην εθδνκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο. Ρελ ίδηα κέξα έγηλε αιιαγή ζηελ δηεχζπλζε ηνπ
εγγεγξακκέλνπ γξαθείνπ ηεο Δηαηξείαο θαη νη θ.θ. Άζσο Ησαλλίδεο, Αγακέκλνλαο Ησαλλίδεο, Γηψξγνο Ιαδάξνπ,
Ιεσλίδαο Θαληή θαη Σξηζηφδνπινο Ρζέιεπνο παξαηηήζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο. Πηελ
ζέζε ηνπο δηνξίζηεθαλ νη θ.θ. Ιάκπξνο Σξηζηνθή, Γηψξγνο Θσλζηαληίλνπ, Αληψλεο Αλησλίνπ, Θίθεο Σαλλίδεο
θαη Κάξηνο Γηαζνπκή σο λέα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Δπίζεο παξαηηήζεθε ν θ. Πηάζεο
Σαηδεθιενβνχινπ απφ ηελ ζέζε ηνπ γξακκαηέα ηεο Δηαηξείαο θαη δηνξίζηεθε ζηελ ζέζε ηνπ ε Aspis Secretarial
Limited.
Πηηο 7 Καΐνπ 2008, νη θ.θ. Ιάκπξνο Σξηζηνθή θαη Κάξηνο Γηαζνπκή παξαηηήζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην
ηεο Δηαηξείαο θαη ζηελ ζέζε ηνπο δηνξίζηεθαλ νη θ.θ. Ηάθσβνο Θσλζηαληηλίδεο θαη Γηάλλνο Ξαληαδήο ν νπνίνο
εμειέγρηεθε θαη Ξξφεδξνο ηεο Δηαηξείαο.
Πε ΔθΓΠ ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο εκεξνκελίαο 3 Ηνπλίνπ 2008, εγθξίζεθε εηδηθφ ςήθηζκα πνπ αθνξνχζε ηελ
έθδνζε θαη παξαρψξεζε 100.000.000 λέσλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία χςνπο €0,17
έθαζηε σο αληάιιαγκα γηα ηελ εμαγνξά ηεο εηαηξείαο Simien. Θαηά ηελ ίδηα ΔθΓΠ, εγθξίζεθε ην ςήθηζκα πνπ
αθνξνχζε ηελ κεηαηξνπή ηνπ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο απφ Θππξηαθέο Ιίξεο ζε Δπξψ θαη ςήθηζκα πνπ
αθνξνχζε ηελ έθδνζε θαη παξαρψξεζε λέσλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο ππφ ηε κνξθή Γηθαησκάησλ Ξξνηίκεζεο ην
νπνίν έιεμε ρσξίο ηζρχ.
Ζ εηαηξεία Simien, κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο ηεο AD Madison, έρεη ζπκθσλία καθξνρξφληαο κίζζσζεο κε πξναίξεζε
αγνξάο ηνπ αθηλήηνπ γλσζηνχ ζαλ IMC (ην νπνίν ζηέγαδε κέρξη ην 2008 ην ΣΑΘ). Ζ εηαηξεία Simien θαη ε AD
Madison δελ είραλ θαη δελ έρνπλ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. Κε ηελ εμαγνξά απηή, ε Δηαηξεία εθκεηαιιεχηεθε έλα
απφ ην πην κεγάια θαη πην γλσζηά θηίξηα ζηελ Θχπξν, ζε κηα εμαηξεηηθή, εκπνξηθή πεξηνρή φπνπ έρνπλ αλεγεξζεί
θαη άιια εκπνξηθά θέληξα. Ρν ηίκεκα πνπ πιεξψζεθε γηα ηελ αγνξά ηεο εηαηξείαο Simien βαζίζηεθε ζε δπν
εθηηκήζεηο ηνπ αθηλήηνπ απφ γλσζηνχο εθηηκεηέο, ελψ επηπξφζζεηα ε Δηαηξεία είρε ζηελ θαηνρή ηεο κειέηε
βησζηκφηεηαο ηνπ πξνηεηλνκέλνπ έξγνπ πνπ εηνηκάζηεθε εζσηεξηθά ε νπνία δείρλεη φηη ην έξγν ζα είλαη πνιχ
κεγαιχηεξεο αμίαο γηα ηελ Δηαηξεία φηαλ νινθιεξσζεί.
Ν πξψηνο εθηηκεηήο ρξεζηκνπνίεζε δπν κεζφδνπο αγνξαίαο αμίαο (27ΚΚ) θαη replacement value (50ΚΚ). Νη
ππνζέζεηο θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο ήηαλ νη αθφινπζεο: α) Θελή δηαθαηνρή ηνπ έξγνπ, β) Πσζηή δηαρείξηζε θαη
ζρεδηαζκφο έξγνπ, γ) Θφζηνο επέλδπζεο (κεηαηξνπήο) 4ΚΚ επξψ. Ν δεχηεξνο εθηηκεηήο ρξεζηκνπνίεζε θαη
απηφο δχν κεζφδνπο αγνξαίαο αμίαο (53ΚΚ) θαη αγνξαία αμία κε ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ (80ΚΚ). Νη
ππνζέζεηο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο είλαη: α) Ρν θηίξην δελ έρεη νπνηνδήπνηε θαηαζθεπαζηηθφ / πεξηβαιινληηθφ
πξφβιεκα, β) Ρν θηίξην έρεη άδεηα νηθνδνκήο, γ) Πηελ δεχηεξε πεξίπησζε (80ΚΚ) επηπξφζζεηεο ππνζέζεηο είλαη
φηη ην θηίξην έρεη εμαζθαιίζεη ηελ ηειηθή έγθξηζε, έρεη αλαθαηληζζεί θαη είλαη ελνηθηαζκέλν γηα εχινγν ρξνληθφ
δηάζηεκα.
Ρν αληάιιαγκα πνπ έρεη πιεξσζεί απφ ηελ Δηαηξεία πξνο ηνπο κεηφρνπο ηεο Simien είλαη χςνπο €17 εθαη. θαη
έρεη θαηαβιεζεί κε ηελ έθδνζε θαη παξαρψξεζε κεηνρψλ ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία χςνπο €0,17 αλά κεηνρή.
Απφ ηελ εμαγνξά ηεο Simien έρεη δεκηνπξγεζεί ινγηζηηθή ππεξαμία (goodwill) χςνπο €15.472.843 αιιά ην
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην πηζηεχεη φηη ε ππεξαμία απηή είλαη δηθαηνινγεκέλε θαη δελ ρξήδεη ρξενιπηηθήο απφζβεζεο,
αθνχ εθαξκφδνληαο ηηο πξφλνηεο ηνπ Γηεζλνχο Ξξνηχπνπ Σξεκαηννηθνλνκηθήο Ξιεξνθφξεζεο Αξ. 3
«Ππλδπαζκνί Δπηρεηξήζεσλ» δελ πξνθχπηεη νπνηαδήπνηε κείσζε ζηελ αμία ηεο εκπνξηθήο εχλνηαο. Ζ ζπλαιιαγή
έγηλε ζηηο 12 Ηνπλίνπ 2008 ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ κεηφρσλ ηεο Simien (Kaleta
Services Ltd, Ησάλλα Σξηζηνθή, Πηήβελ Σαηδεκάξθνπ). Ζ εμαγνξά ηεο Simien θαη ε κεηαηξνπή ηνπ αθηλήηνπ ζε
Δκπνξηθφ Θέληξν αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο ζηα επφκελα ρξφληα αθνχ
ζα δεκηνπξγεζνχλ ζηαζεξά καθξνρξφληα εηζνδήκαηα απφ ελνίθηα εηζπξαθηέα.
Ζ ζπκθσλία πξνλνεί δηάξθεηα κίζζσζεο 16 εηψλ κε δηθαίσκα αλαλέσζεο γηα άιιεο δχν πεξηφδνπο ησλ
δεθαπέληε θαη κία πεξίνδν ησλ δεθαηεζζάξσλ εηψλ. Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ησλ ηεζζάξσλ πεξηφδσλ είλαη 60
ρξφληα (2008-2068). Ζ Δηαηξεία δηαηεξεί ην δηθαίσκα εμαγνξάο ηνπ θηηξίνπ κέρξη ηηο 2 Καΐνπ 2013 κε ηίκεκα
αγνξάο €32,8 εθαη., γηα ην πξψην έηνο απμαλφκελν θαηά 5% εηεζίσο (Βιέπε Κέξνο “Πεκαληηθέο Ππκβάζεηο”, “1.
Δλνηθηαζηήξην Έγγξαθν κεηαμχ ηεο εηαηξείαο A.D. Madison Ltd θαη ηνπ θ. Αλδξέα Θατζή θαη ηεο εηαηξείαο IMC
International Merchandising Center Ltd”). Πηηο 30 Απξηιίνπ 2009, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο επηπηψζεηο ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο χθεζεο ε νπνία επεξεάδεη θαη ηελ Θχπξν,
απεθάζηζε λα κελ εμαζθήζεη άκεζα ην δηθαίσκα αγνξάο ηνπ αθηλήηνπ ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ θαη λα
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επαλεμεηάζεη ην ζέκα κέζα ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ζα ηζρχεη ην δηθαίσκα απηφ.
Θαηά ηηο 20 Ηνπλίνπ 2008, δηνξίζηεθαλ εψο κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο νη θ.θ. Γηάλλνο
Θαζνπιίδεο θαη Σαξάιακπνο Σξηζηνδνχινπ ελψ ν θ. Ηάθσβνο Θσλζηαληηλίδεο δηνξίζηεθε Γηεπζχλνληαο
Πχκβνπινο ηεο Δηαηξείαο θαη δηνξίζηεθαλ ζαλ λφκηκνη ειεγθηέο ε εηαηξεία KPMG ζε ζπλέρεηα ηεο παξαίηεζεο
εηαηξείαο PriceWaterHouseCoopers Ltd ζηηο 18 Ηνπλίνπ 2008.
Πηηο 12 Πεπηεκβξίνπ 2008, ε Δηαηξεία έρεη είδε δψζεη νδεγίεο ζηνπο αξρηηέθηνλεο θαη κειεηεηέο ηεο (εληφο θαη
εθηφο Θχπξνπ) γηα νινθιήξσζε ησλ ζρεδίσλ φζν αθνξά ην Δκπνξηθφ Θέληξν. Κε ηελ νινθιήξσζε ησλ
ζρεδίσλ θαη κειεηψλ ζα ππνινγηζζεί θαη ην ηειηθφ θφζηνο κεηαηξνπήο.
Πηηο 18 Ηνπιίνπ 2008, ε Δηαηξεία δηφξηζε ηε δηεζλή εηαηξεία «JHP Design Consultants» γηα ηελ δηακφξθσζε ηνπ
θηηξίνπ ΗMC, ζε Δκπνξηθφ Θέληξν. Ν ελ ιφγσ δηεζλήο νίθνο έρεη ζρεδηάζεη πνιιά πεηπρεκέλα εκπνξηθά θέληξα
αλά ην παγθφζκην φπσο ην Selfridges ζην Ινλδίλν.
Πηηο 29 Γεθεκβξίνπ 2008, ν θ. Θπξηάθνο Θπξηάθνπ δηνξίζηεθε εψο λέν κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο
Δηαηξείαο.
Πηηο 31 Καΐνπ 2009, ε Δηαηξεία θαη ε εηαηξεία Laser ππέγξαςαλ ζπκθσλία πψιεζεο ηεο ζπγαηξηθήο ηεο
εηαηξείαο Flamini, ε νπνία δηαρεηξίδεηαη θαηάζηεκα πψιεζεο πξντφλησλ έλδπζεο κε ηελ επσλπκία Jo’s. Ζ
ζπκθσλία επξφθεηην αξρηθά λα νινθιεξσζεί κέρξη ηηο 31 Κατνπ 2009 θαη νιφθιεξν ην ηίκεκα πψιεζεο χςνπο
€574.574 λα θαηαβιεζεί πξνο ηελ εηαηξεία Laser κε ηελ έθδνζε θαη παξαρψξεζε 2.611.700 λέσλ κεηνρψλ ηεο
Δηαηξείαο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,17 έθαζηε πξνο €0,22 αλά κεηνρή. Ρν ηίκεκα πψιεζεο έρεη θαζνξηζηεί βάζεη
ηνπ πνζνχ ην νπνίν επελδχζεθε ζηελ εηαηξεία Flamini απφ ηελ Laser («Cost of Investment») θαζψο θαη ζε
εζσηεξηθή κειέηε θαη εθηίκεζε ησλ πξννπηηθψλ ηεο εηαηξείαο Flamini απφ ηελ Δηαηξεία. Κε ηξνπνηεηηθφ
έγγξαθν πνπ ππέγξαςαλ ηα εκπιεθφκελα κέξε ζπκθσλήζεθε φπσο δνζεί παξάηαζε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο
ζπκθσλίαο κέρξη θαη ηελ 30 Ηνπλίνπ 2009 θαη ην πξναλαθεξζέλ αληάιιαγκα ζα θαηαβιεζεί είηε ππφ κνξθή
κεηξεηψλ είηε ζε κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο. Ζ ζπκθσλία ηεινχζε ππφ ηελ αίξεζε έγθξηζεο ζρεηηθνχ ςεθίζκαηνο
απφ ηελ ΔθΓΠ ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο. Πηηο 22 Ηνπλίνπ 2009, εγθξίζεθε ην εηδηθφ ςήθηζκα πνπ αθνξνχζε
ηελ εμαγνξά ηεο εηαηξείαο Flamini. Ζ ζπλαιιαγή έγηλε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2009 ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε.
Πηηο 2 Ηνπιίνπ 2009 θαη ζηηο 10 Ηνπιίνπ 2009, νη θ.θ. Σαξάιακπνο Σαξαιάκπνπο θαη Γηάλλνο Θαζνπιίδεο
παξαηηήζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο αληίζηνηρα.
Πηηο 6 Νθησβξίνπ 2009, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο απνθάζηζε ηελ έθδνζε Νκνιφγνπ κέρξη ηνπ
πνζνχ ησλ €3 εθαη. ην νπνίν ζα απεπζχλεηαη πξνο επαγγεικαηίεο επελδπηέο θαη πξφζσπα ηα νπνία ζα
επελδχζνπλ ηνπιάρηζηνλ €150 ρηιηάδεο έθαζην. Ρν Νκφινγν ζα είλαη ηξηεηνχο δηάξθεηαο θαη ζα θέξεη ζηαζεξφ
επηηφθην 10% εηεζίσο. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην δηφξηζε ηελ εηαηξεία DDC Consulting Limited σο επίηξνπν ησλ
ππφ έθδνζε νκνιφγσλ.
Πηηο 29 Νθησβξίνπ 2009, ε Δηαηξεία πξνρψξεζε ζηελ έθδνζε ηεζζάξσλ νκνιφγσλ (€150.000 ην θάζε νκφινγν)
γηα πνζφ χςνπο €600.000 ζηηο εηαηξείεο Γσδψλε Δπελδχζεηο Σαξηνθπιαθίνπ Γεκφζηα Δηαηξεία Ιηδ, Jupiter
Portfolio Investments Public Co. Ltd, Ρ.Ξ. Ξξνζσπηθνχ Elma Properties & Investment Ltd θαη Lemeco
Investments Ltd. Ρα πην πάλσ νκφινγα είλαη δηαξθείαο 3 εηψλ θαη θέξνπλ ηφθν πξνο 10% εηεζίσο ν νπνίνο είλαη
πιεξσηένο θάζε 6 κήλεο, ηελ 31ελ Καξηίνπ θαη 30ε Πεπηεκβξίνπ εθάζηνπ έηνπο. Θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ
2010, ε θ. Ησάλλα Σξηζηνθή έρεη αγνξάζεη ηα ελ ιφγσ νκφινγα.
Πηηο 4 Ηαλνπαξίνπ 2010, ε Δηαηξεία πξνρψξεζε ζηελ έθδνζε 5 νκνιφγσλ πξνο ηελ Liberty Life Insurance Public
Company Ltd (€150.000 ην θάζε νκφινγν) γηα πνζφ χςνπο €750.000. Ρα ελ ιφγσ νκφινγα θέξνπλ ηφθν πξνο
10% εηεζίσο. Πηηο 15 Απξηιίνπ 2010 ε Δηαηξεία πιήξσζε ζηελ Liberty Life Insurance Public Company Ltd πνζφ
χςνπο €450.000 γηα εμφθιεζε 3 εθ ησλ 5 νκνιφγσλ. Δπίζεο, θαηά ηελ ίδηα εκεξνκελία ε Δηαηξεία θαηέβαιε
πξνο ηελ Liberty Life Insurance Public Company Ltd πνζφ χςνπο €21.042 ην νπνίν αθνξά ηφθνπο γηα ηα 5
νκφινγα γηα ηελ πεξίνδν απφ 4 Ηαλνπαξίνπ 2010 κέρξη 15 Απξηιίνπ 2010. Ρέινο, ε Δηαηξεία θαηά ηηο 15 Απξηιίνπ
2010 πξνπιήξσζε πνζφ χςνπο €14.250 ην νπνίν αθνξά ηφθνπο γηα ηα 2 ελαπνκείλαληα νκφινγα γηα ηελ
πεξίνδν απφ 16 Απξηιίνπ 2010 κέρξη 30 Πεπηεκβξίνπ 2010.
Πηηο 26 Φεβξνπαξίνπ 2010, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο απνδέρηεθε ηελ θεθαιαηνπνίεζε ησλ
εηζπξαθηέσλ απφ ηηο ζπγαηξηθέο κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ απφ ηηο ζπγαηξηθέο πνπ ζα παξαρσξεζνχλ πξνο
ηελ Δηαηξεία ίζε κε ην νθεηιφκελν πνζφ.
Πηηο 26 Καξηίνπ 2010, ε 100% ζπγαηξηθή εηαηξεία G.Λ. Gallery Famagusta Ltd έρεη ζπλάςεη ζπκθσλία κε ηελ
δεκφζηα εηαηξεία Woolworth (Cyprus) Properties PLC γηα ηελ αγνξά θηήκαηνο θαζαξνχ εκβαδνχ 4.000 η.κ. πνπ
απνηειεί κέξνο ηνπ ρσξαθηνχ κε αξηζκφ εγγξαθήο 10/144 ζηελ ηνπνζεζία Θνθθηλνθαχθαια ζην Γήκν
Πηξνβφινπ. Ρν θαζαξφ εκβαδφλ πξνθχπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε απφ ην αθάζαξην εκβαδφλ ησλ 4.819η.κ., 17%
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γηα ρψξνπο πξαζίλνπ θαη θνηλνηηθνχ εμνπιηζκνχ. Ρν ηίκεκα αγνξάο ηνπ θηήκαηνο αλέξρεηαη ζηα €6 εθαη. θαη
έρεη ήδε θαηαβιεζεί πξνθαηαβνιή €1,5 εθαη. απφ ηελ Δηαηξεία. Ζ αγνξά ηνπ ελ ιφγσ θηήκαηνο είλαη
ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ιφγσ ηνπ φηη απηφ εθάπηεηαη ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ θαη κεγηζηνπνηεί ηηο δπλαηφηεηεο
αλάπηπμήο ηνπ. Ζ ζπλαιιαγή έγηλε ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε θαη ην ηίκεκα αγνξάο ήηαλ απνηέιεζκα
δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαμχ ησλ δχν εηαηξεηψλ θαη ηεο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ηνπ γηα ηελ παξεηαίξσ αλάπηπμε
ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ (Βιέπε Κέξνο “Πεκαληηθέο Ππκβάζεηο”, “4. Ππκθσλία κεηαμχ ηεο εηαηξείαο G.N. Gallery
Famagusta Ltd θαη ηεο εηαηξείαο Woolworth (Cyprus) Properties Plc εκεξνκελίαο 26 Καξηίνπ 2010”).
Πηηο 31 Καξηίνπ 2010, ε Δηαηξεία έρεη πξνβεί ζηελ πψιεζε ηεο αδξαλνχο εηαηξείαο AD Gourmet Ltd (εηαηξεία
πεξηνξηζκέλεο επζχλεο κε αξηζκφ εγγξαθήο ΖΔ 254927) ζηελ νλνκαζηηθή ηεο αμία ε νπνία αλέξρεηαη ζηα
€1.000 ζηελ θ. Ησάλλα Σξηζηνθή ε νπνία θαηέρεη 29,24% ηνπ εθδνκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο.
Πηηο 16 Ηνπλίνπ 2010, ην Ππκβνχιην ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο Θχπξνπ απνθάζηζε ηελ επηβνιή δηνηθεηηθνχ
πξνζηίκνπ χςνπο €3.500 ζηελ εηαηξεία AD γηα παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 13(3) ηνπ Λ.190(Η)/2007 ην νπνίν
πξνβιέπεη φηη ε Έλδεημε Απνηειέζκαηνο γηα ην πιήξεο νηθνλνκηθφ έηνο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ Έθζεζε, ε
νπνία λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο παξαγξάθνπο (α), (β), (γ) θαη
(ζη), ηνπ άξζξνπ 10(6) ηνπ Λφκνπ.
Πηηο 12 Ηνπιίνπ 2010, νη θ.θ. Γηάλλνο Ξαληαδήο, Αληψλεο Αλησλίνπ, Γηψξγνο Θσλζηαληίλνπ θαη Θίθεο Σαλλίδεο
παξαηηήζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο θαη ζηε ζέζε ηνπο δηνξίζηεθαλ νη θ.θ. Γηάλλνο
Σξηζηνθή, Μελνθψλ Αλαζηαζηάδεο θαη Λίθνο Γηαζεζφπνπινο.
Ρν Ππκβνχιην ηνπ ΣΑΘ απνθάζηζε ηε κεηάηαμε ησλ ηίηισλ ηεο Δηαηξείαο απφ ηελ Δλαιιαθηηθή Αγνξά ζηελ
Αγνξά Δηδηθψλ Σαξαθηεξηζηηθψλ γηα πεξίνδν ηξηψλ κελψλ, κε βάζε ηελ Ξξφλνηα 2.2.3 ησλ ΘΓΞ 326/2009 φπσο
έρεη ηξνπνπνηεζεί, ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ ζπλερψλ ππνρξεψζεσλ ζηελ Αγνξά πνπ είλαη εηζεγκέλε θαη εηδηθφηεξα
ηεο κε έγθαηξεο εηζαγσγήο εθδνκέλνπ κε εηζεγκέλνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ, θαηά παξάβαζε ηνπ Άξζξνπ
129 ηνπ Λφκνπ ηνπ ΣΑΘ κε ηζρχ 6 Απγνχζηνπ 2010.
Πηηο 14 Πεπηεκβξίνπ 2010, ην Ππκβνχιην ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο Θχπξνπ απνθάζηζε ηελ επηβνιή
δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ χςνπο €6.000 ζηελ εηαηξεία AD γηα παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 9(1) ηνπ Λ.190(Η)/2007, σο
εμεηδηθεχεηαη ζην άξζξν 37, εδάθηα (1) θαη (2), ηνπ ίδηνπ Λφκνπ, θαζφηη δελ ππέβαιαλ ζηελ Δπηηξνπή
Θεθαιαηαγνξάο ηελ Δηήζηα Νηθνλνκηθή ηνπο Έθζεζε γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 εληφο ηεο
θαζνξηζκέλεο απφ ην Λφκν πξνζεζκίαο, δειαδή κέρξη ηηο 30 Απξηιίνπ 2009.
Πηηο 30 Πεπηεκβξίνπ 2010, ν θ. Θπξηάθνο Θπξηάθνπ παξαηηήζεθε απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο.
Πηηο 5 Νθησβξίνπ 2010, νη θ.θ. Γηάλλνο Αλαζηαζηάδεο θαη Κηράιεο Αλησληάδεο δηνξίζηεθαλ εψο κέιε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο.
Πηηο 5 Λνεκβξίνπ 2010, ε Δηαηξεία έρεη πξνβεί ζηελ πψιεζε ηεο αδξαλνχο εηαηξείαο G.N. Galleries Larnaca Ltd
(εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο κε αξηζκφ εγγξαθήο ΖΔ 254073) ζηελ νλνκαζηηθή ηεο αμία ε νπνία αλέξρεηαη
ζηα €1.000 ζηελ θ. Ησάλλα Σξηζηνθή ε νπνία θαηέρεη 29,24% ηνπ εθδνκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο
Δηαηξείαο.
Πηηο 10 Γεθεκβξίνπ 2010, ε Δηαηξεία κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα επηθέληξσζε ηεο
Δηαηξείαο ζηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ Madisons ππφ κνξθή Αδεηψλ Σξήζεο (Licence Fees) θαη
Γηθαησκάησλ Δθκεηάιιεπζεο (Management Fees) πξνρψξεζε ζηελ εθπνίεζε ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ νη
νπνίεο αζρνινχληαη κε ηνπο ηνκείο ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ θαη ςπραγσγίαο AD Cosmetics Ltd, AD Children Wear
Ltd, AD Toys Ltd, AD Apparel & Footwear Ltd, Flamini Trading Ltd θαη AD Entertainment Ltd ζηελ εηαηξεία
Deltavot Consulting Ltd ζπκθεξφλησλ ηεο θ. Ησάλλαο Σξηζηνθή. Ρν αληάιιαγκα ζα θαζνξηζηεί κε βάζε ηελ
θαζαξή ζέζε ησλ εηαηξεηψλ αθαηξνπκέλσλ ησλ νθεηιφκελσλ Γηθαησκάησλ Σξήζεο θαη Γηθαησκάησλ Γηαρείξηζεο
κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ ειεγκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ην έηνο 2010 θαη δελ ζα είλαη
κηθξφηεξν ηνπ πνζνχ ησλ €370.000 ην νπνίν είλαη πςειφηεξν απφ ηελ θαζαξή ζέζε ησλ εηαηξεηψλ
αθαηξνπκέλσλ ησλ νθεηιφκελσλ Γηθαησκάησλ Σξήζεο θαη Γηθαησκάησλ Γηαρείξηζεο κε βάζε ηνπο δηνηθεηηθνχο
ινγαξηαζκνχο Πεπηεκβξίνπ 2010. Ζ ζπγθεθξηκέλε απφθαζε βαζίζηεθε ζηηο δεκηέο πνπ παξνπζηάδνπλ νη ελ ιφγσ
εηαηξείεο, ηεο ρακειήο ζπλνιηθήο θαζαξήο ηνπο ζέζεο θαη ηεο ζπλερηδφκελεο θξίζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ.
Υο απνηέιεζκα ηηο εθπνίεζεο ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ, ν θ. Γηάλλνο Αλαζηαζηάδεο ν νπνίνο είλαη ν Γηεπζπληήο
Τπραγσγίαο ηεο εηαηξείαο AD Entertainment Ltd, απφ εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο
Δηαηξείαο έρεη κεηαηξαπεί ζε κε εθηειεζηηθφ κέινο, κε αλεμάξηεην κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
Κέζα ζην έηνο 2010 θαη θαηά ηελ παξνχζα εκεξνκελία ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο
αλαβάζκηζεο ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ ζε επελδχζεηο ζε ζπζηήκαηα, δηαθνζκήζεσλ, επίπισζεο, εθπαίδεπζεο
πξνζσπηθνχ πξνβνιήο θαη άιισλ, ε Δηαηξεία έρεη ηχρεη επηπξφζζεηεο άηνθεο ρξεκαηνδφηεζεο χςνπο
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€2.660.899 απφ ηελ θ. Ησάλλα Σξηζηνθή ε νπνία θαηέρεη 29,24% ηνπ εθδνκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο
Δηαηξείαο. Ρν ελ ιφγσ δάλεην ζα αξρίζεη λα θέξεη ηφθν 4% εηεζίσο θαη ζα είλαη πιεξσηέν ζε 24 κήλεο κε
αλαλέσζε αθφκε 24 κήλεο αξρίδνληαο απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011.
Πε ΔθΓΠ ηεο Δηαηξείαο, εκεξνκελίαο 11 Καξηίνπ 2011, εγθξίζεθε ην αθφινπζν εηδηθφ ςήθηζκα:

«Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο εμνπζηνδνηείηαη φπσο ζε ρξφλν πνπ ην ίδην ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην
απνθαζίζεη αιιά πνπ δελ ζα μεπεξλά ηνπο έμη κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεσο ηνπ παξφληνο ςεθίζκαηνο
πξνρσξήζεη ζηελ έθδνζε θαη παξαρψξεζε κέρξη θαη 11.000.000 κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο €0,17 έθαζηε ζηελ
νλνκαζηηθή ηνπο αμία ζε κεηξεηά, ζε ζηξαηεγηθφ θαη/ή ζηξαηεγηθνχο επελδπηέο νη νπνίνη ζα επηδείμνπλ
ελδηαθέξνλ γηα απφθηεζε κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο. Ν ειάρηζηνο αξηζκφο κεηνρψλ πνπ κε ην παξψλ ςήθηζκα ην
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην εμνπζηνδνηείηαη λα εθδψζεη θαη παξαρσξήζεη αλά επελδπηή είλαη 1.000.000 κεηνρέο έλαληη
ηνπ ζπλνιηθνχ αληαιιάγκαηνο ησλ €170.000».
Νη πθηζηάκελνη κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο δηα ηνπ παξφληνο απνπνηνχληαη ηα πξνηηκεζηαθά ηνπο δηθαηψκαηα γηα ηελ
πην πάλσ έθδνζε θαη παξαρψξεζε κεηνρψλ ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Άξζξνπ 60Β(5) ηνπ πεξί εηαηξεηψλ
Λφκνπ Θεθ.113 θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο.
Κε ηελ πξνηεηλφκελε έθδνζε ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ζηνρεχεη ζηελ άληιεζε θεθαιαίσλ γηα
δηεχξπλζε ηεο θεθαιαηνπρηθήο βάζεο ηεο Δηαηξείαο, ζηελ κείσζε ηνπ δαλεηζκνχ ηεο θαη ζηελ ρξεκαηνδφηεζε
αλαγθαίσλ αλαθαηλίζεσλ ζην Δκπνξηθφ Θέληξν Madisons γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ λέσλ ελνηθηαζηψλ.
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζα πξνβεί ζε πεξίπησζε έγθξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Τεθίζκαηνο απφ ηελ ΔθΓΠ ζε φιεο ηηο
ελδεδεηγκέλεο ελέξγεηεο γηα ηελ πιήξε θάιπςε ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.
Αθνχ νινθιεξσζεί ε παξαρψξεζε θαη έθδνζε ησλ 11.000.000 λέσλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο νλνκαζηηθήο αμίαο
€0,17, ήηνη €1.870.000 ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζα πξνρσξήζεη ζε ζπλεξγαζία κε ζπκβνχινπο ηεο Δηαηξείαο
ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα εηζαγσγή ησλ ελ ιφγσ κεηνρψλ ζην Xξεκαηηζηήξην Αμηψλ Θχπξνπ.
Πηηο 23 Καξηίνπ 2011, ν θ. Γηάλλνο Σξηζηνθή παξαηηήζεθε απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο. Πηηο 8
Απξηιίνπ 2011, ν θ. Θψζηαο Γελεζιήο δηνξίζηεθε σο κε εθηειεζηηθφ, κε αλεμάξηεην κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο.
Αλαζθφπεζε Δπηρεηξεκαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο
Ρνλ Ηνχλην ηνπ 2008 ε Δηαηξεία απέθηεζε εμνινθιήξνπ ηελ Simien ε νπνία θαηέρεη ην 100% ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ ηεο AD Madison. Ζ AD Madison εθκηζζψλεη αθίλεηα ζην Δκπνξηθφ Θέληξν ζηελ Ιεπθσζία ηα νπνία
απνηεινχλ εληαίν ρψξν αλάπηπμεο γλσζηά κε ηελ νλνκαζία Madisons (πξψελ “IMC”).
Θαηφπηλ δηνξηζκνχ ηεο δηεζλνχο εηαηξείαο JHP Design Consultants πνπ δηαζέηεη εκπεηξία ζην ζρεδηαζκφ θαη
δηακφξθσζε επηηπρεκέλσλ εκπνξηθψλ θέληξσλ φπσο ην Selfridges ηνπ Ινλδίλνπ, ε Δηαηξεία πξνρψξεζε κε
γνξγνχο ξπζκνχο ζηελ δηακφξθσζε ηνπ θηηξίνπ ζε Δκπνξηθφ Θέληξν πνπ εθηφο απφ ρψξνπο ιηαληθνχ εκπνξίνπ
επηπξφζζεηα δηακνξθψζεθαλ θαη ρψξνη αλαςπρήο, εζηίαζεο θαη ςπραγσγίαο.
Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ κε ηελ επσλπκία MADISONS άξρηζε ζηα κέζα Γεθεκβξίνπ 2009.
Δθδειψζεθε ηεξάζηην ελδηαθέξνλ απφ ηξίηνπο, γηα εμαζθάιηζε ρψξσλ εληφο ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ. Θαηφπηλ
δηαβνπιεχζεσλ ε Δηαηξεία ζπκβιήζεθε γηα φινπο αλεμαηξέησο ηνπο ρψξνπο εληφο ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ, κε
γξαπηέο ζπκθσλίεο ρξήζεο θαη δηαρείξηζεο.
Ρν Δκπνξηθφ Θέληξν βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή Πηξνβφινπ δίπια απφ ην Mall of Cyprus, ην IKEA θαη ην Super
Home Centre. Ρν Δκπνξηθφ Θέληξν έρεη εκβαδφλ 17.521 η.κ., εθ ησλ νπνίσλ 12.924 η.κ. είλαη ελνηθηάζηκα,
θαηαλεκεκέλα ζε 4 νξφθνπο θαη δηαζέηεη άλεηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο.
Ρν Δκπνξηθφ Θέληξν έρεη ηνπο αθφινπζνπο ελνηθηαδφκελνπο ρψξνπο:

Όξνθνο
πφγεην
Ηζφγεην
1νο φξνθνο
2νο φξνθνο
Πύλνιν

Ππλνιηθό
εκβαδόλ
4.331
4.538
4.408
4.244
17.521

Θαζαξόο ελνηθηάζηκνο
ρώξνο [ζε η.κ.]
3.059
3.443
2.971
3.499
12.972

Δλνηθηαδόκελνο
ρώξνο [ζε η.κ.]
3.059
2.391
2.078
3.193
10.721

Γηαζέζηκνο
ρώξνο
[ζε η.κ.]
0
1.052
893
306
2.251

%
Δλνηθηαδόκελσλ
ρώξσλ αλά
όξνθν
100,00%
69,45%
69,94%
91,25%
82,65%
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Ππγθεθξηκέλα, ε εηαηξεία AD Madison ε νπνία εθκεηαιιεχεηαη ην Δκπνξηθφ Θέληξν δηαηεξεί 24 ζπκθσλίεο άδεηαο
θαηνρήο ρξήζεο (License Agreements) νη νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνπλ σο Ξαξάξηεκα 5 θαη ζπκθσλίεο άδεηεο
δηαρείξηζεο (Management Agreements) (γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βιέπε Κέξνο “ΠΖΚΑΛΡΗΘΔΠ
ΠΚΒΑΠΔΗΠ”, “5. Ππκθσλίεο Άδεηαο Θαηνρήο Σξήζεο – Πεκαληηθφηεξνη Όξνη”).
Ξιεξνθνξίεο γηα ηηο Ράζεηο
Ρν Eκπνξηθφ Kέληξν Madisons μεθίλεζε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζηα κέζα Γεθεκβξίνπ ηνπ 2009, κεηά απφ πιήξε
αλαθαίληζε φισλ ησλ ρψξσλ ηνπ θηηξίνπ κε ηηο πςειφηεξεο πξνδηαγξαθέο εκπνξηθνχ θέληξνπ. Ρνλ ζρεδηαζκφ
ηεο αλαθαίληζεο αλέιαβε ην δηεζλνχο θήκεο γξαθείν JHP Design Consultants ηνπ Ινλδίλνπ ην νπνίν εμεηδηθεχεηαη
ζην ζρεδηαζκφ εκπνξηθψλ ρψξσλ, αλάκεζα ηνπο θαη ην γλσζηφ πνιπθαηάζηεκα Selfridges ηνπ Ινλδίλνπ.
Ρν Madisons δηαθνξνπνηείηαη απφ ηα παξαδνζηαθά malls ιφγσ ηεο έκθαζεο πνπ δίλεη ζηνπο ηνκείο ηεο εζηίαζεο
θαη ηεο ςπραγσγίαο πνπ απνηεινχλ πεξίπνπ ην κηζφ ηνπ ελνηθηαδφκελνπ ρψξνπ ηνπ θηηξίνπ. Δίλαη επίζεο
ζρεδηαζκέλν κε κνξθή “department store” νχησο ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε δηαθίλεζε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ
θαηαζηεκάησλ.
Όηαλ μεθίλεζε ε ιεηηνπξγία ηνπ Madisons κέξνο ησλ ρψξσλ ήηαλ ελνηθηαζκέλα ζε γλσζηέο εηαηξίεο πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ αιιά θαη ηεο εζηίαζεο θαη ςπραγσγίαο ελψ νη ππφινηπνη
ρψξνη ελνηθηάζζεθαλ απφ αξηζκφ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ηεο Δηαηξείαο νη νπνίεο εθπνηήζεθαλ ζηηο 10 Γεθεκβξίνπ
2010 αιιά ζπλέρηζαλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζην Δκπνξηθφ Θέληξν.
Ξαξφιν πνπ ε ιεηηνπξγία ηνπ Madisons ζπλέπεζε κε ηελ θνξχθσζε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο ε νπνία
δελ άθεζε αλεπεξέαζηε θαη ηελ Θχπξν, ηα απνηειέζκαηα απφ ηνπο πξψηνπο κήλεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
Δκπνξηθνχ Θέληξνπ θξίλνληαη ππφ ηηο πεξηζηάζεηο ηθαλνπνηεηηθά. Πηελ πεξίνδν ηνπ πξψηνπ έηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ
Madisons, ε Δηαηξεία είρε ηελ επθαηξία λα επαλαμηνινγήζεη ην κείγκα ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ
πξνζθέξνληαη θαη λα ηξνρνδξνκήζεη ηέηνηεο ελέξγεηεο πνπ λα θαζηζηνχλ ην Madisons αθφκα πην ειθπζηηθφ
πξννξηζκφ γηα ηνλ Θχπξην θαηαλαισηηθή.
Κέζα ζηα πιαίζηα απηήο ηεο επαλαμηνιφγεζεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο έρνπλ ηεξκαηηζηεί νη δξαζηεξηφηεηεο
θάπνησλ ελνηθηαζηψλ, θπξίσο κέζα ζην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2010. Ραπηφρξνλα ε Δηαηξεία απνθάζηζε λα
παξαρσξήζεη πξνζσξηλέο δηεπθνιχλζεηο ζε ελνηθηαζηέο ηνπο νπνίνπο νη δξαζηεξηφηεηεο επεξεάζηεθαλ αξλεηηθά
απφ ηελ νηθνλνκηθή χθεζε. Νη δχν απηέο εμειίμεηο επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο γηα ην
δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2010. Ραπηφρξνλα, ε Δηαηξεία έρεη αληηθαηαζηίζεη ηνπο ελνηθηαζηέο ελ ιφγσ κε λένπο
ελνηθηαζηέο πνπ εκπινχηηζαλ θαη ζα εκπινπηίζνπλ πεξεηαίξσ ην πξνζθεξφκελν πξντφλ ζην Madisons ηνπ νπνίνπ
ε αλαδηνξγάλσζε αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί κέρξη ηα ηέιε ηνπ 2011.
Κέζα ζηα πιαίζηα αλαδηνξγάλσζεο, ην Δκπνξηθφ Θέληξν θαηά ην έηνο 2010, ππνδέρηεθε ηε γλσζηνχ θήκεο
Ηηαιηθή αιπζίδα θαηαζηεκάησλ Coin αθνχ ηνλ Κάην ηνπ 2010 ιεηηνχξγεζε ην πξψην θαηάζηεκα Coin Casa κε
είδε γηα ην ζπίηη θαη ηνλ Λνέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο ην πξψην θαηάζηεκα Coin Gallery ζηελ Θχπξν ην νπνίν
αλακέλεηαη λα απμήζεη ηελ επηζθεςηκφηεηα ζην Δκπνξηθφ Θέληξν. Ρνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010 ιεηηνχξγεζαλ λέα
θαηαζηήκαηα θαη εζηηαηφξηα, θαη επεθηάζεθε ζεκαληηθά ν ρψξνο ηνπ παηρληδφηνπνπ ζην ππφγεην ηνπ Δκπνξηθνχ
Θέληξνπ θαη ηνπ Arcade ζην δεχηεξν φξνθν ηνπ θηηξίνπ. Ππγθεθξηκέλα, ζην δεχηεξν φξνθν ιεηηνχξγεζαλ δχν
λέα εζηηαηφξηα ην “Narghile” πνπ πξνζθέξεη Ιηβαλέδηθε Θνπδίλα θαη ην “L’alimento Restorante/Bar” πνπ πξνζθέξεη
Ηηαιηθή Θνπδίλα. Πην ηζφγεην ιεηηνχξγεζαλ ηα θαηαζηήκαηα “I-Gift” θαη “I love candy”.
Ζ πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηνπ κείγκαηνο ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζα είλαη ζπλερήο απφ
πιεπξάο ηεο Δηαηξείαο. Γίλνληαη πξνζπάζεηεο γηα ηελ πξνζέιθπζε γλσζηψλ επψλπκσλ δηεζλψλ αιπζίδσλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηεο κφδαο νη νπνίεο πξνβιέπεηαη λα πινπνηεζνχλ κέζα ζην 2011.
Ραπηφρξνλα, ε Δηαηξεία έρεη απνθαζίζεη λα επηθεληξσζεί ζηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο πνπ είλαη ε εθκεηάιιεπζε
εκπνξηθψλ ρψξσλ θαη θαηά ηα ηέιε ηνπ έηνπο 2010 έρεη εθπνίεζεη ηηο ζπγαηξηθέο ηεο εηαηξείεο πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ θαη ηεο ςπραγσγίαο.
Ζ Δηαηξεία ζπλερίδεη ηηο πξνζπάζεηέο ηεο γηα αιιαγή ρξήζεο ηνπ αθηλήηνπ απφ θέληξν Σνλδξηθνχ Δκπνξίνπ ζε
ζχλζεηνπ ηχπνπ εκπνξηθή αλάπηπμε θαη αλάπηπμε αλαςπρήο θαη ςπραγσγίαο. Ζ αίηεζε ηεο Δηαηξείαο βξίζθεηαη
ελψπηνλ ηνπ Ππκβνπιίνπ Κειέηεο Ξαξεθθιίζεσλ ην νπνίν ειπίδεηαη πσο ζα ηελ εμεηάζεη ζχληνκα.
Ξηζηεχεηαη πσο νη αιιαγέο πνπ έρνπλ ήδε πινπνηεζεί θαζψο θαη απηέο πνπ πξνγξακκαηίδνληαη ζα βνεζήζνπλ
ζεκαληηθά ζηελ βειηίσζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο ηνπ Madisons θαη ζηα απνηειέζκαηα ηφζνλ ηεο ίδηαο ηεο Δηαηξείαο
αιιά θαη ησλ ελνηθηαζηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην Δκπνξηθφ Θέληξν.
Ρν Eκπνξηθφ Kέληξν Madisons ζα ιάβεη ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή κεηά ηηο πξνζζήθεο θαη βειηηψζεηο πνπ ζα
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νινθιεξσζνχλ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2011.
Πηνηρεία ζρεηηθά κε ηε δηεύζπλζε θαη ην πξνζσπηθό ηνπ Ππγθξνηήκαηνο
Γηεπζπληηθή Νκάδα
Ζ θαζεκεξηλή δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο είλαη επζχλε ησλ εθηειεζηηθψλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνχισλ
αιιά θαη ησλ εθηειεζηηθψλ αμησκαηνχρσλ ηεο Δηαηξείαο. Ζ δηεπζπληηθή νκάδα απνηειείηαη απφ ηνπο θ.θ. Ηάθσβν
Θσλζηαληηλίδε θαη Κηράιε Αλησληάδε, νη νπνίνη αλήθνπλ θαη ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο (νη
πιεξνθνξίεο ηνπο παξνπζηάδνληαη αλσηέξσ) θαζψο επίζεο θαη ηεο θ. Γφκλαο Αλησληάδνπ, Αξρηινγηζηήο ε νπνία
αλήθεη ζηα δηεπζπληηθά ζηέιερε ηεο Δηαηξείαο.
Ξξνζσπηθφ
Ν πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ην πξνζσπηθφ ηνπ Ππγθξνηήκαηνο AD γηα ηα έηε 2007, 2008 θαη 2009 θαη θαηά
ηελ εκεξνκελία ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ:

2007

2008

Ζκεξνκελία
Δλεκεξσηηθνύ
Γειηίνπ

2009

AD Shopping Galleries Plc

0

2

107

5

Flamini Trading Ltd

0

0

3

0

AD Management Services Ltd

0

0

0

24

Πύλνιν πξνζσπηθνύ Ππγθξνηήκαηνο

0

2

110

29

Πηνηρεία ζρεηηθά κε θύξηνπο κεηόρνπο
Ζ ζπκκεηνρή ησλ Γηνηθεηηθψλ Ππκβνχισλ, αμησκαηνχρσλ θαη κεηφρσλ κε πέξαλ ηνπ 5% ζην κεηνρηθφ θεθάιαην
ηεο Δηαηξείαο πεξηγξάθεηαη πην θάησ.
Νη θχξηνη κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο δελ θαηέρνπλ δηαθνξεηηθά δηθαηψκαηα ςήθνπ.
Ρν εθδνκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ αλέξρεηαη ζηηο
€21.919.163,18 δηαηξεκέλν ζε 128.936.254 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,17 ε θαζεκηά εθ ησλ νπνίσλ νη
102.611.00 κεηνρέο ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζην ΣΑΘ κε ην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν
θαη είλαη πιήξσο θαηαβεβιεκέλεο.
Νη κέηνρνη νη νπνίνη άκεζα ή έκκεζα θαηέρνπλ πνζνζηφ πέξαλ ηνπ 5% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο
βάζεη ηνπ ζπλφινπ ησλ εθδνκέλσλ κεηνρψλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ είλαη νη
αθφινπζνη:
Αξηζκόο Κεηνρώλ
Κεηνρηθή Γνκή

Άκεζα

Πύλνιν
αξηζκνύ
κεηνρώλ

Έκκεζα

Ξνζνζηό

Ησάλλα Σξηζηνθή

37.700.000

0

37.700.000

29,24%

Kaleta Ltd

18.777.027

0

18.777.027

14,56%

Laser Investments Group Plc

12.180.987

0

12.180.987

9,45%

Aspis Liv Forsakrings AB

10.000.000

0

10.000.000

7,76%

3.423.965

5.800.000

9.223.965

7,15%

3.904.000

3.985.000

7.889.000

6,12%

85.985.979

9.785.000

95.770.979

74,28%

Commercial Value AAE
Γεληθή Έλσζε ΑΔΔΓΑ
Πύλνιν
1

3

2

1

Ζ έκκεζε ζπκκεηνρή ηεο Commercial Value AAE είλαη κέζσ ησλ εηαηξεηψλ Commercial Value Investment Bond κε 1.334.856 κεηνρέο,
Commercial Value Αλαπηπμηαθφ κε 2.232.572 κεηνρέο θαη Commercial Value Νκνινγηαθφ κε 2.232.572 κεηνρέο.
2
Ζ έκκεζε ζπκκεηνρή ηεο Γεληθή Έλσζε ΑΔΔΓΑ απνηειείηαη απφ 3.985.000 κεηνρέο πνπ θαηέρεη ε Γεληθή Ξίζηε ΑΔΔΓΑ.
3

Απφ ην ζχλνιν ησλ 95.770.979 εθδνκέλσλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο, νη 16.357.572 κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο θαη νη 79.413.407 κεηνρέο είλαη
κε εηζεγκέλεο.

Νη Γηνηθεηηθνί Πχκβνπινη θαη αμησκαηνχρνη ηεο Δηαηξείαο δελ θαηέρνπλ θαλέλα αξηζκφ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο
κέζσ δηθαηψκαηνο ςήθνπ, άκεζα ή έκκεζα, βάζεη ηνπ ζπλφινπ εθδνκέλσλ κεηνρψλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ
Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ.
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Πηνηρεία ζρεηηθά κε ζπλδεδεκέλα πξόζσπα
Νη ζπλαιιαγέο κε ζπλδεφκελα κέξε αθνξνχλ θπξίσο εηαηξείεο θαη θπζηθά πξφζσπα πνπ είλαη ζπγγεληθά ιφγσ
θνηλψλ κεηφρσλ θαη Ππκβνχισλ.
Ππλαιιαγέο θαηά ηα έηε 2007, 2008 θαη 2009
Ππλαιιαγέο κε φξγαλα δηνίθεζεο
Ζ ακνηβή ησλ Ππκβνχισλ θαη άιισλ ζεκαληηθψλ κειψλ ηεο δηεχζπλζεο γηα ηα έηε 31 Γεθεκβξίνπ 2008 θαη
2009 αλήιζε ζηα €18.876 θαη €70.000 αληίζηνηρα ην νπνίν αθνξά ηελ ακνηβή ηνπ θ. Ηάθσβνπ Θσλζηαληηλίδε.
Γελ ππήξραλ νπνηεζδήπνηε άιιεο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ έηνπο 2007, 2008 θαη 2009.
Ππλαιιαγέο κε ζπγγεληθά κέξε
Πηηο 3 Ηνπλίνπ 2008 ε Δηαηξεία απέθηεζε ην 100% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Simien Enterprises Ltd κε ηελ
έθδνζε θαη παξαρψξεζε 100.000.000 κεηνρψλ πξνο ηνπο κεηφρνπο ηεο Simien Enterprises Ltd. 37.000.000
κεηνρέο έρνπλ παξαρσξεζεί πξνο ηελ θ. Ησάλλα Σξηζηνθή, κέηνρν ηεο Simien Enterprises Ltd, ζηελ ηηκή ησλ
€0,17.
Πηηο 27 Νθησβξίνπ 2008, ε Δηαηξεία ππέγξαςε εηθνζαεηέο ζπκβφιαην ελνηθίαζεο γξαθεηαθψλ ρψξσλ κε ηζρχ απφ
ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009, κε ηελ Liberty Life Insurance Public Company Ltd (θαηά ην έηνο 2008, ε εηαηξεία
Liberty Life Insurance Public Company Ltd ζεσξείην ζπγγεληθή εηαηξεία κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο πνπ είρε ε
εηαηξεία Advantage Capital Holdings Plc). Ρν ελ ιφγσ ζπκβφιαην δελ πθίζηαηαη θαηά ηελ παξνχζα εκεξνκελία
ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ θαζψο ηα θεληξηθά γξαθεία ηεο Δηαηξείαο έρνπλ κεηαθεξζεί.
Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2009 ε Δηαηξεία έρεη ρξεσζεί ελνίθην χςνπο €60.000 γηα ηα θεληξηθά ηεο γξαθεία
απφ ηελ εηαηξεία Whichsecret Ltd ζπκθεξφλησλ ηεο θα. Ησάλλαο Σξηζηνθή ε νπνία θαηέρεη 29,24% ηνπ
εθδνκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο.
Ν αθφινπζνο πίλαθαο παξνπζηάδεη ην πνζά εηζπξαθηέα απφ ζπγγεληθά κέξε ηνπ Ππγθξνηήκαηνο AD:
[Πε €]

Φύζε ζπλαιιαγώλ

2008

Ησάλλα Σξηζηνθή

Σξεκαηνδνηηθέο

1.141.418

Leda Investments Public Company Ltd

Σξεκαηνδνηηθέο

2.972

2.972

Advantage Capital Holdings Plc

Σξεκαηνδνηηθέο

934.393

62.765

Laser Investment Group Plc

Σξεκαηνδνηηθέο

8.150

Stario Portfolio Investment Public Company Ltd

Σξεκαηνδνηηθέο

28.017

Πύλνιν

2.078.783

2009
65.000

166.904

Ρα πην πάλσ πνζά είλαη εηζπξαθηέα εληφο ελφο έηνπο θαη δε θέξνπλ ηφθν.
Γελ ππήξραλ νπνηαδήπνηε άιια πνζά εηζπξαθηέα κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη ηα ζπγγεληθά κέξε θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ έηνπο 2007, 2008 θαη 2009.
Ν αθφινπζνο πίλαθαο παξνπζηάδεη ην πνζά πιεξσηέα απφ ζπγγεληθά κέξε ηνπ Ππγθξνηήκαηνο AD:
[Πε €]

Φύζε ζπλαιιαγώλ

2009

1

Σξεκαηνδνηηθέο

2.089.940

King Franchises Ltd

Σξεκαηνδνηηθέο

2.656

Coffee Beanery Europe Ltd

Σξεκαηνδνηηθέο

4.343

Laser Investment group Plc

Σξεκαηνδνηηθέο

8.724

Empire Capital Investments Public Ltd2

Σξεκαηνδνηηθέο

916.591

Commercial Value AAE

Σξεκαηνδνηηθέο

15.731

Ιάκπξνο Σξηζηνθή

Πύλνιν

3.037.985

1

Ν θ. Ιάκπξνο Σξηζηνθή είλαη ζπγγεληθφ κέξνο επεηδή ε ζχδπγνο ηνπ θα. Ησάλλα Σξηζηνθή θαηέρεη θαηά ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ην 29,24%
ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο. Ρν ππφινηπν ηνπ θ. Ιάκπξνπ Σξηζηνθή είλαη πιεξσηέν πέξαλ ηνπ ελφο έηνπο θαη δελ θέξεη ηφθν.
2

Ρν πιεξσηέν πνζφ πξνο ηελ εηαηξεία Empire Capital Investments Public Ltd απνηειεί πξντφλ ζπκθσληψλ δαλείνπ κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη
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ηεο Empire Capital Investments Public Ltd εκεξνκελίαο 4 Νθησβξίνπ 2009 θαη 29 Νθησβξίνπ 2009 χςνπο €600.000 θαη €300.000 αληίζηνηρα
κε εηήζην ηφθν 9%.

Όια ηα άιια πνζά είλαη πιεξσηέα (εθηφο απφ ην πνζφ πιεξσηέν πξνο ηνλ θ. Ιάκπξν Σξηζηνθή θαη ηελ εηαηξεία
Empire Capital Investments Public Ltd) εληφο ελφο έηνπο θαη δε θέξνπλ ηφθν.
Γελ ππήξραλ νπνηαδήπνηε άιια πνζά πιεξσηέα κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη ηα ζπγγεληθά κέξε θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ έηνπο 2007, 2008 θαη 2009.
Ππλαιιαγέο κε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο
Ν αθφινπζνο πίλαθαο παξνπζηάδεη ην πνζά εηζπξαθηέα απφ ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ Ππγθξνηήκαηνο AD:
[Πε €]

Φύζε ζπλαιιαγώλ

2008

2009

A.D. Madison Ltd

Σξεκαηνδνηηθέο

1.125.842

7.822.945

AD Entertainment Ltd

Σξεκαηνδνηηθέο

169.571

AD Apparel & Footwear Ltd

Σξεκαηνδνηηθέο

610.375

AD Toys Ltd

Σξεκαηνδνηηθέο

48.091

AD Management Services Ltd

Σξεκαηνδνηηθέο

95.438

Flamini Trading Ltd

Σξεκαηνδνηηθέο

68.047

Πύλνιν

1.125.842

8.814.467

Πηηο 26 Φεβξνπαξίνπ 2010 ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο απνδέρηεθε ηελ θεθαιαηνπνίεζε ησλ πην
πάλσ ππνινίπσλ ηα νπνία νθείινληαη απφ ηηο ζπγαηξηθέο κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ απφ ηηο ζπγαηξηθέο πνπ
ζα παξαρσξεζνχλ πξνο ηελ Δηαηξεία ίζε κε ην νθεηιφκελν πνζφ.
Γελ ππήξραλ νπνηαδήπνηε άιια πνζά εηζπξαθηέα κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2007, 2008 θαη 2009.
Ν αθφινπζνο πίλαθαο παξνπζηάδεη ην πνζά πιεξσηέα απφ ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ Ππγθξνηήκαηνο AD:
[Πε €]

Φύζε ζπλαιιαγώλ

AD Cosmetics

Σξεκαηνδνηηθέο

2009
80.874

Ρν πην πάλσ πνζφ είλαη πιεξσηέν εληφο ελφο έηνπο θαη δε θέξεη ηφθν.
Γελ ππήξραλ νπνηαδήπνηε άιια πνζά πιεξσηέα κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2007, 2008 θαη 2009.
Ππλαιιαγέο κε ζπλδεόκελα κέξε θαηά ηηο 30 Ηνπλίνπ 2010
Ζ Δηαηξεία έρεη πξνβεί ζε πψιεζε ηεο αδξαλνχο εηαηξείαο AD Gourmet Ltd ζηελ νλνκαζηηθή ηεο αμία ε νπνία
αλέξρεηαη ζε €1.000 ζηε κεγαινκέηνρν θ. Ησάλλα Σξηζηνθή ε νπνία θαηέρεη 29,24% ηνπ εθδνκέλνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο.
Ζ θ. Ησάλλα Σξηζηνθή, κέζσ ηεο εηαηξείαο Optagious Ltd, έρεη πξνβεί ζε αγνξά ηεζζάξσλ (4) νκνιφγσλ ηεο
Δηαηξείαο νλνκαζηηθήο αμίαο €150.000 έθαζηε, απφ ηηο εηαηξείεο Γσδψλε Δπελδχζεηο Σαξηνθπιαθίνπ Γεκφζηα
Δηαηξεία Ιηδ, Jupiter Portfolio Investments Public Company Ltd, Ρ.Ξ. Ξξνζσπηθνχ Elma Properties & Investment
Ltd θαη Lemeco Investments Ltd. Ρα νκφινγα είλαη δηαξθείαο ηξηψλ (3) εηψλ θαη θέξνπλ ηφθν 10% εηεζίσο ν
νπνίνο είλαη πιεξσηένο θάζε έμη (6) κήλεο, ηελ 31ελ Καξηίνπ θαη 30ε Πεπηεκβξίνπ θάζε έηνπο.
Ππλαιιαγέο κε ζπλδεόκελα κέξε θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ
Ρελ 1ε Πεπηεκβξίνπ 2010, ε εηαηξεία Empire Capital Investments Public Ltd αλαλέσζε ην δάλεην κε ηελ Δηαηξεία
γηα αθφκα δχν ρξφληα κε εηήζην ηφθν 9%.
Πηηο 5 Λνεκβξίνπ 2010, ε Δηαηξεία έρεη πξνβεί ζηελ πψιεζε ηεο αδξαλνχο εηαηξείαο G.N. Galleries Larnaca Ltd
(εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο κε αξηζκφ εγγξαθήο ΖΔ 254073) ζηελ νλνκαζηηθή ηεο αμία ε νπνία αλέξρεηαη
ζηα €1.000 ζηελ θ. Ησάλλα Σξηζηνθή ε νπνία θαηέρεη 29,24% ηνπ εθδνκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο
Δηαηξείαο.
Πηηο 10 Γεθεκβξίνπ 2010, ε Δηαηξεία έρεη πξνρσξήζεη ζηελ εθπνίεζε ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ νη νπνίεο
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αζρνινχληαη κε ηνπο ηνκείο ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ θαη ςπραγσγίαο AD Cosmetics Ltd, AD Children Wear Ltd, AD
Toys Ltd, AD Apparel & Footwear Ltd, Flamini Trading Ltd θαη AD Entertainment Ltd ζηελ εηαηξεία Deltavot
Consulting Ltd ζπκθεξφλησλ ηεο θ. Ησάλλαο Σξηζηνθή. Ρν αληάιιαγκα ζα θαζνξηζηεί κε βάζε ηελ θαζαξή ζέζε
ησλ εηαηξεηψλ αθαηξνπκέλσλ ησλ νθεηιφκελσλ Γηθαησκάησλ Σξήζεο θαη Γηθαησκάησλ Γηαρείξηζεο κε βάζε ηα
απνηειέζκαηα ησλ ειεγκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ην έηνο 2010 θαη δελ ζα είλαη κηθξφηεξν ηνπ πνζνχ
ησλ €370.000 ην νπνίν είλαη πςειφηεξν απφ ηελ θαζαξή ζέζε ησλ εηαηξεηψλ αθαηξνπκέλσλ ησλ νθεηιφκελσλ
Γηθαησκάησλ Σξήζεο θαη Γηθαησκάησλ Γηαρείξηζεο κε βάζε ηνπο δηνηθεηηθνχο ινγαξηαζκνχο Πεπηεκβξίνπ 2010.
Κέζα ζην έηνο 2010 θαη θαηά ηελ παξνχζα εκεξνκελία ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο
αλαβάζκηζεο ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ ζε επελδχζεηο ζε ζπζηήκαηα, δηαθνζκήζεσλ, επίπισζεο, εθπαίδεπζεο
πξνζσπηθνχ πξνβνιήο θαη άιισλ, ε Δηαηξεία έρεη ηχρεη επηπξφζζεηεο άηνθεο ρξεκαηνδφηεζεο χςνπο
€2.660.899 απφ ηελ θ. Ησάλλα Σξηζηνθή ε νπνία θαηέρεη 29,24% ηνπ εθδνκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο
Δηαηξείαο. Ρν ελ ιφγσ δάλεην ζα αξρίζεη λα θέξεη ηφθν 4% εηεζίσο θαη ζα είλαη πιεξσηέν ζε 24 κήλεο κε
αλαλέσζε αθφκε 24 κήλεο αξρίδνληαο απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011.
Κέζα ζην έηνο 2010 θαη θαηά ηελ παξνχζα εκεξνκελία ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, έγηλαλ νη πην θάησ
εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο:

[Πε €]

Φύζε ζπλαιιαγώλ

Stario Portofolio Investment Public Company Ltd

Δκπνξηθέο

598.391

COFFEE BEANERY EUROPE LTD

Δκπνξηθέο

391.507

KING FRANCHISES LTD

Δκπνξηθέο

Πύλνιν

2010

01.01.2011
κέρξη ηελ
παξνύζα
εκεξνκελία
ηνπ ΔΓ
32.084

145.919

11.557

1.135.817

43.641

Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο κεηνρηθνύο ηίηινπο
Κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ,


Νη 100.000.000 ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,17 έθαζηε πνπ έρνπλ εθδνζεί ζηελ ηηκή ησλ €0,17
αλά κεηνρή πξνο ηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο Simien γηα ηελ εμαγνξά φινπ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο
εηαηξείαο AD Madison



θαη νη 2.611.700 ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,17 έθαζηε πνπ έρνπλ εθδνζεί ζηελ ηηκή ησλ €0,22
αλά κεηνρή πξνο ηελ εηαηξεία Laser γηα ηελ εμαγνξά φινπ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο Flamini

κε βάζε ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Λφκν Θεθ.113 ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν εηζαγσγήο πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζην
ΣΑΘ.
Ζ Δηαηξεία έρεη ήδε πάξεη πξνέγθξηζε απφ ην ΣΑΘ θαηφπηλ αίηεζεο πνπ είρε ππνβάιεη γηα εηζαγσγή ησλ
πξναλαθεξζέλησλ κεηνρψλ θαη νη κεηνρέο αλακέλεηαη λα εηζαρζνχλ ζην ΣΑΘ ζηηο 28 Απξηιίνπ 2011, εθφζνλ ην
ΣΑΘ βεβαησζεί φηη ην Κεηξψν Κεηνρψλ έρεη θαηαηεζεί ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη πιεξνί φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο
πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ην ΣΑΘ ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ 4 ησλ πεξί Αμηψλ θαη Σξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Θχπξνπ
(θαηαρψξεζε, δηαπξαγκάηεπζε θαη εθθαζάξηζε άπισλ θηλεηψλ αμηψλ) Θαλνληζκψλ ηνπ 2001.
Νη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο θαη έρνπλ φιεο ηα ίδηα δηθαηψκαηα κε ISIN code
CY00009600715.
Ξεξηγξαθή ησλ δηθαησκάησλ πνπ είλαη ελζσκαησκέλα ζηηο θηλεηέο αμίεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ελδερφκελσλ
πεξηνξηζκψλ ηνπο, θαη δηαδηθαζία γηα ηελ άζθεζε απηψλ ησλ δηθαησκάησλ παξνπζηάδνληαη ζην Κέξνο
«ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΓΗΑ ΡΝΠ ΚΔΡΝΣΗΘΝΠ ΡΗΡΙΝΠ».
Λνκνζεηηθφ πιαίζην
Ζ Δηαηξεία δηέπεηαη απφ ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Λφκν Θεθ. 113. Ζ ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά ζηελ Θχπξν ιεηηνπξγεί
θάησ απφ ηνπο πεξί Αμηψλ θαη Σξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Θχπξνπ Λφκνπο θαη Θαλνληζκνχο. Ρα ινγηζηηθά πξφηππα
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ηα δηεζλή πξφηππα ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ
Ππλδέζκνπ Δγθεθξηκέλσλ Ινγηζηψλ Θχπξνπ, ηηο απαηηήζεηο ησλ Θαλνληζκψλ ηνπ ΣΑΘ θαη βάζεη ηνπ πεξί
Δηαηξεηψλ Λφκνπ Θεθ. 113.
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Γηαπξαγκάηεπζε κεηνρψλ
Κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ νη ηίηινη ηεο Δηαηξείαο πνπ έρνπλ ήδε εθδνζεί ζα
απνηειέζνπλ αληηθείκελν αίηεζεο εηζαγσγήο πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζην ΣΑΘ. Ζ δηαπξαγκάηεπζε ησλ κεηνρψλ
ζα αξρίζεη εθφζνλ ε αίηεζε γηα εηζαγσγή εγθξηζεί θαη ην ΣΑΘ βεβαησζεί φηη ην Κεηξψν Κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο
έρεη θαηαηεζεί ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη πιεξνί φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ην ΣΑΘ ζχκθσλα
κε ηνλ Θαλνληζκφ 4 ησλ πεξί Αμηψλ θαη Σξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Θχπξνπ (θαηαρψξεζε, δηαπξαγκάηεπζε θαη
εθθαζάξηζε άπισλ θηλεηψλ αμηψλ) Θαλνληζκψλ ηνπ 2001, γηα ηελ εηζαγσγή ηεο Δηαηξείαο ζην Θεληξηθφ Κεηξψν.
Κεηαβίβαζε κεηνρψλ
Όπσο πξνλνείηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο ε κεηαβίβαζε ησλ ηίηισλ ηεο είλαη ειεχζεξε. Θάζε κεηνρή
ζα είλαη εγγεγξακκέλε ζην Κεηξψν Κεηφρσλ θαη ζα είλαη κεηαβηβάζηκε κε ην άλνηγκα ινγαξηαζκνχ
δηαπξαγκάηεπζεο ζην Θεληξηθφ Κεηξψν θαη δίδνληαο πξφζβαζε ζηνπο ηίηινπο απηνχο ζε ζπγθεθξηκέλν Κέινο
ηνπ ΣΑΘ. Δάλ ν κέηνρνο έρεη ήδε ινγαξηαζκφ δηαπξαγκάηεπζεο κε ζπγθεθξηκέλν Κέινο ηφηε δελ είλαη
απαξαίηεην ην άλνηγκα λένπ ινγαξηαζκνχ εθφζνλ δνζεί πξφζβαζε ζην ζπγθεθξηκέλν Κέινο γηα κεηαβίβαζε
κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ησλ αμηψλ ηνπ.
Νη κεηαβηβάζεηο ησλ κεηνρψλ ζα γίλνληαη ζηα πιαίζηα ηεο λνκνζεζίαο ηνπ ΣΑΘ.
Θάζε κεηαβίβαζε θαηαρσξείηαη ζην Θεληξηθφ Κεηξψν θαη νη ηίηινη εγγξάθνληαη ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ ηελ
ηξίηε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ θαηάξηηζε ηεο ζπλαιιαγήο.
Γαπάλεο εηζαγσγήο/Σξήζε Θεθαιαίσλ
Ρα ζπλνιηθά έμνδα ηεο εηζαγσγήο ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο αλακέλεηαη λα αλέιζνπλ κέρξη θαη €50 ρηιηάδεο θαη
πεξηιακβάλνπλ επαγγεικαηηθέο ακνηβέο πνπ ζα θαηαβιεζνχλ ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θαη λνκηθνχο
ζπκβνχινπο, ινγηζηέο θαζψο επίζεο θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ ΣΑΘ θαη ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο.
Νη 100.000.000 ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,17 έθαζηε πνπ έρνπλ εθδνζεί ζηελ ηηκή ησλ €0,17 αλά
κεηνρή πξνο ηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο Simien γηα ηελ εμαγνξά φινπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο AD
Madison θαη νη 2.611.700 ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,17 έθαζηε πνπ έρνπλ εθδνζεί ζηελ ηηκή ησλ
€0,22 αλά κεηνρή πξνο ηελ εηαηξεία Laser γηα ηελ εμαγνξά φινπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο Flamini,
εθδφζεθαλ σο αθνινχζσο:

Όλνκα

Αξηζκόο λέσλ
κεηνρώλ πνπ
εθδόζεθαλ

Αληιεζέληα
θεθάιαηα

Ρηκή έθδνζεο

Ησάλλα Σξηζηνθή

37.000.000

€

0,17

€

6.290.000

Πηήβελ Σαηδεκάξθνπ

37.000.000

€

0,17

€

6.290.000

Kaleta Ltd

26.000.000

€

0,17

€

4.420.000

2.611.700

€

0,22

€

574.574

Laser Investment Group Plc
Πύλνιν

102.611.700

€ 17.574.574

Νη θάηνρνη ησλ 102.611.700 κε εηζεγκέλσλ κεηνρψλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ
έρνπλ σο εμήο:

Όλνκα

Αξηζκόο κε εηζεγκέλσλ κεηνρώλ

Ησάλλα Σξηζηνθή

37.700.000

Kaleta Ltd

18.777.027

Laser Investments Group Plc

11.465.015

Aspis Liv Forsakrings AB

10.000.000

Marketrends Custodian Services Ltd

5.153.950

Traxiniai Limited

4.216.451

Jupiwind Ltd

3.265.000

Liberty Life Insurance Public Ltd

2.755.000

Σαξηιάνπ Σαξίιανο

2.678.158
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Goumouti Ltd

2.024.343

Commercial Value AAE

1.471.365

Σαξηιάνπ Ιάκπξνο

689.568

Σαζάπε Ληθφιανο

545.450

Charilou Bros Ltd

450.000

Ξαπαθσλζηαληίλνπ Κηράιεο

384.717

Panternal Investments Ltd

146.301

Nocioni Holdings Ltd

120.000

Γξεγνξίνπ Ξαξαζθεπάο

100.400

Σαξηιάνπ Φσηεηλή

81.254

Αλησλίνπ Ιάκπξνο

77.428

Ξηεξέηεο Ξαχινο

62.648

Ινθαηδή Γεψξγηνο

57.300

Θαπθαιηά Διεπζέξηνο

54.611

Acappela Music Store Ltd

37.443

Σξηζηνθφξνπ Σαξάιακπνο

30.325

Γαηηάλνπ Πηαπξνχια

30.000

Ξηεξέηεο Πσηήξηνο

27.233

Φπιαθηνχ Γεψξγηνο

24.932

Γξεγνξίνπ Άληξε

24.846

Γεκνζζέλνπο Θιεάλζεο

24.127

Γεκνζζέλνπο Κάξηνο

20.000

Θαιιήο Πηπιηαλφο

20.000

Σαηδεκαηζαίνπ Ξαλίθνο

17.300

Σαξηιάνπ Θεκηζηνθιήο

16.137

Εαραξηάδνπ Γαιάηεηα

11.580

Ξαλαγηψηνπ Γεκήηξεο

11.001

Γεσξγίνπ Αληψληνο

10.000

Ρηνθήο Αληξέαο

8.910

Θαπθαιηά Καξία

6.000

Αξέζηε Αξέζηεο

5.980

Θ. Stylianou (Galaxy) Ltd

4.500

Πηαπξή Θαλάζεο

4.400

Πηπιηαλνχ Σξηζηάθεο

1.000

Πύλνιν

102.611.700

Ξξόζζεηεο πιεξνθνξίεο
Κεηνρηθφ θεθάιαην
Ρν εγθεθξηκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ αλέξρεηαη ζε
€23.800.000 δηαηξεκέλν ζε 140.000.000 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,17 ε θαζεκηά.
Ρν εθδνκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ αλέξρεηαη ζε
€21.919.163,18 δηαηξεκέλν ζε 128.936.254 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,17 ε θαζεκηά εθ ησλ νπνίσλ νη
102.611.00 κεηνρέο ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζην ΣΑΘ θαη είλαη πιήξσο θαηαβεβιεκέλεο.
Έγγξαθα ζηε Γηάζεζε ηνπ Θνηλνχ
Ρα αθφινπζα έγγξαθα ή αληίγξαθά ηνπο ζα είλαη δηαζέζηκα γηα φιε ηελ πεξίνδν ηζρχνο ηνπ Δλεκεξσηηθνχ
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Γειηίνπ ζην εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο Δηαηξείαο ζηε δηεχζπλζε Αλδξέα Σάιηνπ 1, Whitemoon Centre, 1νο
φξνθνο, Έγθσκε, 2408 Ιεπθσζία:
1. Ρν Ηδξπηηθφ Έγγξαθν θαη Θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο.
2. Νη ειεγκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Ππγθξνηήκαηνο γηα ηα έηε 2007, 2008 θαη 2009.
3. Νη κε ειεγκέλεο ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ζηηο
30 Ηνπλίνπ 2010.
4. Νη γξαπηέο ζπγθαηαζέζεηο ησλ ειεγθηψλ ηεο Δηαηξείαο.
Ρν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν ζα είλαη δηαζέζηκν:
1. Πε ειεθηξνληθή κνξθή σο εμήο:


ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΣΑΘ, www.cse.com.cy



ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο, www.cysec.gov.cy

2. Πε έληππε κνξθή ζηα Θεληξηθά Γξαθεία ηεο Δηαηξείαο (Αλδξέα Σάιηνπ 1, , Έγθσκε 2408, Ιεπθσζία).
Ξαξαπνκπέο
Νη ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ηα έηε 2007, 2008 θαη 2009, θαζψο θαη νη εθζέζεηο
ειεγθηψλ γηα ηα ελ ιφγσ έηε θαη νη κε ειεγκέλεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ εμακελία πνπ
έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2010 ηεο Δηαηξείαο ελζσκαηψλνληαη ζην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν κέζσ παξαπνκπήο
(incorporated by reference) ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Θαλνληζκνχ 809/2004 ηεο Δπηηξνπήο
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ πεξί Γεκφζηαο Ξξνζθνξάο θαη Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ Λφκνπ σο
αθνινχζσο:
Ξιεξνθνξίεο κέζσ Ξαξαπνκπήο

Έγγξαθν

Πειίδεο

Έθζεζε Διεγθηψλ γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31
Γεθεκβξίνπ 2007

Έθζεζε θαη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 2007

11 κε 13

Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ην έηνο
πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2007

Έθζεζε θαη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 2007

14 κε 44

Έθζεζε Διεγθηψλ γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31
Γεθεκβξίνπ 2008

Έθζεζε θαη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 2008

8 κε 9

Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ην έηνο
πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2008

Έθζεζε θαη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 2008

10 κε 63

Έθζεζε Διεγθηψλ γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31
Γεθεκβξίνπ 2009

Έθζεζε θαη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 2009

10 κε 11

Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ην έηνο
πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2009

Έθζεζε θαη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 2009

12 κε 59

Δλδηάκεζεο Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνληθέο Θαηαζηάζεηο
γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2010

Δμακεληαία Νηθνλνκηθή Έθζεζε γηα ην εμάκελν
πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2010

4 κε 23

Νη επελδπηέο δχλαηαη λα πξνκεζεπηνχλ δσξεάλ αληίγξαθν ησλ εγγξάθσλ απηψλ θαηά ηηο ζπλήζεηο εξγάζηκεο
εκέξεο κεηαμχ ησλ σξψλ 9:00 π.κ. – 12:00 ην κεζεκέξη ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο Δηαηξείαο, Αλδξέα Σάιηνπ 1,
Έγθσκε 2408, Ιεπθσζία, θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΣΑΘ, www.cse.com.cy.
Ηδξπηηθφ θαη Θαηαζηαηηθφ
Ρν Ηδξπηηθφ Έγγξαθν θαη Θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο είλαη αλάκεζα ζηα έγγξαθα πνπ ζα είλαη δηαζέζηκα γηα
επηζεψξεζε (βιέπε Κέξνο «ΔΓΓΟΑΦΑ ΠΡΖ ΓΗΑΘΔΠΖ ΡΝ ΘΝΗΛΝ»).
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βιέπε Κέξνο “ΞΟΝΠΘΔΡΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ, ΗΓΟΡΗΘΝ ΘΑΗ ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ” ζην
Δλεκεξσηηθφ Γειηίν.
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ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ ΘΗΛΓΛO
Ζ επέλδπζε ζε κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο ππφθεηηαη ζε ζεηξά θηλδχλσλ. Καδί µε ηηο ππφινηπεο πιεξνθνξίεο πνπ
πεξηέρνληαη ζην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν, νη επελδπηέο ζα πξέπεη λα εμεηάζνπλ πξνζεθηηθά ηνπο θηλδχλνπο
πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ.
Δάλ επέιζεη νπνηνδήπνηε απφ ηα γεγνλφηα πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ, ε Δηαηξεία, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε
ηεο ή ηα απνηειέζκαηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ελδέρεηαη λα επεξεαζηνχλ δπζκελψο θαη νπζησδψο θαη, αλάινγα,
κπνξεί λα ζεκεησζεί πηψζε ζηελ αμία θαη ηελ ηηκή πψιεζεο ησλ κεηνρψλ ηεο, νδεγψληαο ζε απψιεηα ηνπ
ζπλφινπ ή κέξνπο νπνηαζδήπνηε επέλδπζεο ζε απηέο. Δπηπξφζζεηα, νη θίλδπλνη θαη νη αβεβαηφηεηεο πνπ
πεξηγξάθνληαη παξαθάησ κπνξεί λα µελ είλαη νη µφλνη πνπ ελδερνκέλσο λα αληηκεησπίζεη ε Δηαηξεία. Ξξφζζεηνη
θίλδπλνη θαη αβεβαηφηεηεο πνπ επί ηνπ παξφληνο δελ είλαη δεδνκέλνη ή πνπ ζεσξνχληαη επνπζηψδεηο, κπνξεί λα
επηδξάζνπλ δπζκελψο ζηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο.
Θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηεο Δηαηξείαο
Νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ πεξηβάιινλ
Ζ Δηαηξεία ιεηηνπξγεί θαη επεξεάδεηαη απφ ηελ πνξεία ηφζν ηεο ρξεκαηαγνξάο θαη θεθαιαηαγνξάο φζν θαη ησλ
δηεζλψλ ρξεκαηαγνξψλ θαη θεθαιαηαγνξψλ. Θαη’ επέθηαζε νη απνδφζεηο θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο εμαξηψληαη
ζε κεγάιν βαζκφ απφ καθξννηθνλνκηθνχο παξάγνληεο φπσο νη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ, νη νηθνλνκηθέο
εμειίμεηο, νη ζεζκηθέο αιιαγέο θαζψο θαη νη πνιηηηθέο εμειίμεηο ζην βαζκφ πνπ εθείλεο έρνπλ άκεζε επίπησζε ζηηο
ρξεκαηαγνξέο θαη θεθαιαηαγνξέο. Ζ πηζαλή πνιηηηθή αζηάζεηα ηφζν ζηελ Θχπξν φζν θαη ζηε γχξσ πεξηνρή
κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο εξγαζίεο ηεο Δηαηξείαο άκεζα, αλ νη δξαζηεξηφηεηέο ηεο δηαθνπνχλ ιφγσ έληνλεο
πνιηηηθήο θξίζεο, ή έκκεζα αλ επεξεάζνπλ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ελ ιφγσ πεξηνρήο.
Ξέξαλ ηνχησλ, ε απφθιηζε ησλ επίζεκσλ πξνβιέςεσλ γηα ηελ πνξεία ησλ ξπζκψλ αλάπηπμεο βαζηθψλ κεγεζψλ
θαζψο θαη βαζηθψλ καθξννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ ηεο Θππξηαθήο Νηθνλνκίαο, φπσο ν πιεζσξηζκφο θαη ε αλεξγία,
δχλαληαη λα δεκηνπξγήζνπλ αξλεηηθφ θιίκα.
Ρέινο, πηζαλέο ζεκαληηθέο αξλεηηθέο πνιηηηθέο εμειίμεηο (ζε δηεζλέο ή εζληθφ επίπεδν) είλαη δπλαηφλ λα
επεξεάζνπλ ηελ νηθνλνκία θαη ηελ θεθαιαηαγνξά θαη θαη’ επέθηαζε ηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο θαη ηηο ηξάπεδεο.
Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο ραξάζζεη θαη πξνζαξκφδεη ηε
ζηξαηεγηθή ηεο, κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθή θαη ζχγρξνλε δηαρείξηζε ησλ πάζεο θχζεσο θηλδχλσλ.
Αληαγσληζκφο
Πε πεξίπησζε πνπ κειινληηθά αλαπηπρζνχλ θαη ιεηηνπξγήζνπλ αλάινγα εκπνξηθά θέληξα θαη σο εθ ηνχηνπ
κεγαιψζεη ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ηνπο, ε επηθεξδφηεηα ηνπ θιάδνπ ζην ζχλνιφ ηνπ ζα επεξεαζηεί αξλεηηθά.
Αζθαιηζηηθή θάιπςε
Ρν Δκπνξηθφ Θέληξν κπνξεί λα ππνζηεί πιηθνηερληθέο δεκηέο ιφγσ ππξθαγηάο ή άιισλ αηηηψλ, πνπ ελδερσκέλνο
νδεγήζνπλ ζε δεκηέο νη νπνίεο κπνξεί λα κελ απνδεκηψλνληαη, είηε πιήξσο είηε κεξηθψο απφ ηελ αζθάιηζε. Δάλ
ε Δηαηξεία ππνζηεί θάπνηα αλαζθάιηζηε δεκηά ή απψιεηα πέξαλ ηνπ νξίνπ αζθάιηζεο, ζα κπνξνχζε λα ράζεη ην
θεθάιαην πνπ επέλδπζε ζην εκπνξηθφ θέληξν θαζψο θαη ηνλ αλακελφκελν θχθιν εξγαζηψλ πνπ ζα πξνέθππηε.
Ξηζησηηθφο θίλδπλνο
Ζ Δηαηξεία ππφθεηηαη ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ησλ δηθαηνχρσλ ρξήζεο ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ θαζψο θαη ηελ
ηθαλφηεηά ηνπο λα θαηαβάινπλ ην δηθαίσκα ρξήζεο, ην νπνίν εμαξηάηαη απφ ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηά ηνπο
θαζψο θαη ηελ απφδνζή ηνπο.
Ζ απψιεηα εζφδσλ απφ ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο θαη ε αδπλακία αληηθαηάζηαζεο ησλ δηθαηνχρσλ ελδερσκέλνο λα
επεξεάζεη δπζκελψο ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα θαιχπηεη ηηο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο ππνρξεψζεηο.
Ξαξάγνληεο Σξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ
Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηδξάζεσλ απφ αιιαγέο
ζηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο, ζηηο ηηκέο μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο, ζηα επηηφθηα θαη ζηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. Νη
θχξηνη θίλδπλνη αλαιπηηθφηεξα έρνπλ σο εμήο:
(i) Ππλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο
Ζ Δηαηξεία ππφθεηηαη ζε θίλδπλν μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο απφ ηηο κεηαβνιέο ζηηο ηζνηηκίεο μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο
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εθηφο ηεο Δπξσπατθήο δψλεο θαζψο ε Θχπξνο έρεη εληαρζεί ζηελ ΝΛΔ ηελ 1ελ Ηαλνπαξίνπ 2008.
(ii) Θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο
Ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο είλαη ν θίλδπλνο πνπ πξνθχπηεη φηαλ ε ιήμε ησλ ζηνηρείσλ ηξέρνληνο ελεξγεηηθνχ θαη
ηξέρνπζσλ ππνρξεψζεσλ δελ ζπκπίπηνπλ ή φηαλ νη ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο είλαη ζεκαληηθά απμεκέλεο ζε
ζρέζε κε ην ηξέρνλ ελεξγεηηθφ. Όηαλ νη ιήμεηο δελ ζπκπίπηνπλ, ε απνδνηηθφηεηα κπνξεί λα απμεζεί αιιά
ηαπηφρξνλα κπνξεί λα απμεζεί ν θίλδπλνο δεκηψλ.
Κηα ζπλεηή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο πξνυπνζέηεη ηε δηαηήξεζε επαξθψλ κεηξεηψλ θαη ηελ χπαξμε
ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ ηθαλνπνηεηηθψλ νξίσλ πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ.
Κε βάζε ηηο ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 θαη
ηηο κε ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ εμακελία πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2010 παξαηεξείηε φηη νη
ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ Ππγθξνηήκαηνο ππεξέβαηλαλ ηα θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηά €3,8
εθαη. θαη €3,6 εθαη. αληίζηνηρα. Ρν γεγνλφο απηφ ππνδειψλεη ηελ χπαξμε αβεβαηφηεηαο πνπ ελδέρεηαη λα
θαλεξψζεη ακθηβνιία σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα ηνπ Ππγθξνηήκαηνο λα ζπλερίζεη σο δξψζα νηθνλνκηθή κνλάδα.
Ρν Ππγθξφηεκα AD είρε εμαζθαιίζεη δηαβεβαηψζεηο θαη δεζκεχζεηο απφ θχξην κέηνρν θαη ζπλδεδεκέλα κ’ απηφ
κέξε γηα νηθνλνκηθή ελίζρπζε κε πξφζζεηε άηνθε ρξεκαηνδφηεζε χςνπο €2,0 εθαη. κέρξη ηελ πιήξε ιεηηνπξγία
θαη απφδνζε ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ. Κε βάζε ηελ πην πάλσ δέζκεπζε, ε Δηαηξεία έρεη ηχρεη επηπξφζζεηεο
άηνθεο ρξεκαηνδφηεζεο χςνπο €2.660.899 απφ ηελ θ. Ησάλλα Σξηζηνθή ε νπνία θαηέρεη 29,24% ηνπ
εθδνκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο κέζα ζην έηνο 2010 κέζα ζηα πιαίζηα ηεο πιήξεο ιεηηνπξγίαο θαη
απφδνζεο ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ. Ρν ελ ιφγσ δάλεην ζα αξρίζεη λα θέξεη ηφθν 4% εηεζίσο θαη ζα είλαη
πιεξσηέν ζε 24 κήλεο κε αλαλέσζε αθφκε 24 κήλεο αξρίδνληαο απφ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2011. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο βιέπε Κέξνο “Θεθάιαην Θίλεζεο” ζην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν.
(iii) Θίλδπλνο επηηνθίνπ
Ρα έζνδα θαη ε ξνή κεηξεηψλ απφ εξγαζίεο ηεο Δηαηξείαο είλαη ζπλδεδεκέλα κε αιιαγέο ζηα επηηφθηα ηεο
αγνξάο. Ν θίλδπλνο επηηνθίσλ πεγάδεη απφ δηαθπκάλζεηο ζηα επηηφθηα φισλ ησλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ θαη
παξαηξαβεγκάησλ. Ππγθεθξηκέλα, ν θίλδπλνο πξνθχπηεη φηαλ ηα επηηφθηα θηλνχληαη ελάληηα ησλ
πξνθαζνξηζκέλσλ ηνπνζεηήζεσλ ηεο Δηαηξείαο φζνλ αθνξά ηε ρξνληθή δηάξζξσζε ησλ επηηνθίσλ.
Λνκνζεζία
Νπζηαζηηθή αιιαγή ζε νπνηαδήπνηε λνκνζεζία ζηηο ππεξεζίεο ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη ε Δηαηξεία, είηε
απηή αθνξά ηηο εξγαζίεο ηεο Δηαηξείαο είηε ηα θνξνινγηθά ηεο σθειήκαηα, είηε ζηνλ ηνκέα γεο θαη αθηλήησλ,
είηε ζηνλ αληαγσληζκφ κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο.
Λνκηθφο θίλδπλνο
Ν λνκηθφο θίλδπλνο πεγάδεη απφ ηελ ακθηζβήηεζε, κέζσ λνκηθψλ ή δηθαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ησλ ππνρξεψζεσλ
ησλ πειαηψλ θαη ησλ αληηζπκβαιιφκελσλ κεξψλ ηεο Δηαηξείαο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνβιέςεσλ
ζπκβνιαίσλ νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηε κείσζε ηεο έθζεζεο ζε πηζησηηθφ θίλδπλν κε δηαγξαθή ή ζπκςεθηζκφ
ησλ ππνρξεψζεσλ. Ζ Δηαηξεία επηδηψθεη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηέηνηνπ είδνπο αζάθεηεο κέζσ ζπλερνχο παξνρήο
ζπκβνπιψλ απφ εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο λνκηθνχο ζπκβνχινπο, νχησο ψζηε λα θαηαλνήζεη ηε θχζε
ηέηνησλ θηλδχλσλ θαη λα βειηηψζεη ηα έγγξαθα θαη ηε δνκή ησλ πξάμεσλ.
Γηαθχκαλζε ζηηο ηηκέο γεο θαη αθηλήησλ
Γηαθχκαλζε ζηηο ηηκέο γεο θαη αθηλήησλ ελδερνκέλσο λα επεξεάζεη κειινληηθά ηα εηζνδήκαηα απφ δηθαηψκαηα
ρξήζεο ηεο Δηαηξείαο.
Θίλδπλνο ηερλνινγίαο
Ζ ηερλνινγία απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηελ ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο γηα απνηειεζκαηηθή αληαπφθξηζε
ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο. Ζ απψιεηα ρξήζεο ηερλνινγηθψλ πξντφλησλ θαη ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ δπλαηφ λα
πεξηνξίζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο.
Ρα ζπζηήκαηα ππνινγηζηψλ είλαη επηξξεπή ζε δεκηέο ή δηαθνπέο πξνεξρφκελεο απφ ππξθαγηέο, πιεκκχξεο,
απψιεηα ειεθηξηζκνχ, απψιεηα ηειεπηθνηλσληψλ θ.α. Δπίζεο, ηα ζπζηήκαηα ππνινγηζηψλ κπνξεί λα ππνζηνχλ
δνιηνθζνξέο, βαλδαιηζκφ θαη άιια θαθνπξγήκαηα.
Θίλδπλνη αγνξάο
(i) Αζπλήζεηο αληαγσληζηηθέο ζπλζήθεο
Αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ πθηζηάκελσλ θαη λέσλ εκπνξηθψλ θέληξσλ κε παξφκνηα πξντφληα πνπ
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δπλαηφ λα πεξηνξίζεη ηα πεξηζψξηα θέξδνπο ηεο Δηαηξείαο.
(ii) Ξηζαλή νηθνλνκηθή χθεζε
Ξηζαλή κείσζε ζην ξπζκφ αλάπηπμεο ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Ξξντφληνο, πηζαλφλ λα επεξεάζεη αξλεηηθά
ηελ αγνξαζηηθή δχλακε ηνπ Θχπξηνπ πνιίηε θαζψο επίζεο θαη ηνπο πξνυπνινγηζκνχο, ηφζν ησλ εηαηξεηψλ φζν
θαη ηνπ δεκνζίνπ κε αλάινγε επίδξαζε ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ θαη ζηελ επηθεξδφηεηα ηεο Δηαηξείαο.
Ιεηηνπξγηθά Κέηξα
Ζ Δηαηξεία ιεηηνπξγεί ζε κηα αγνξά φπνπ ε αθεξαηφηεηα, ην ήζνο θαη ε εκπηζηνζχλε ηνπ θνηλνχ έρνπλ
πξσηαξρηθφ ξφιν. Αθφκα θαη αλ ε Δηαηξεία δηαηεξεί επαξθή εζσηεξηθά ιεηηνπξγηθά κέηξα, νπνηαδήπνηε
θαθνδηαρείξηζε, απάηε ή παξάιεςε πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη αξλεηηθή δεκνζηφηεηα ή λα κελ ηθαλνπνηήζεη
θάπνηεο επζχλεο ηεο Δηαηξείαο, κπνξεί λα έρεη ζαλ απνηέιεζκα αξλεηηθή νπζηψδε επίδξαζε ζηηο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ή ζηηο ιεηηνπξγηθέο εξγαζίεο ηεο Δηαηξείαο.
Δίλαη νπζηαζηηθφ γηα ηελ Δηαηξεία λα ηεξνχληαη φινη νη θαλφλεο πγηεηλήο φζνλ αθνξά φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ
Δκπνξηθνχ Θέληξνπ αθνχ ην εκπνξηθφ θέληξν πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ θαη θαθεηέξηεο θαζψο θαη εζηηαηφξηα.
Νπνηνδήπνηε γεγνλφο ζπζρεηηδφκελν κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο ζηηο θαθεηέξηεο θαη ηα εζηηαηφξηα κπνξεί λα
πιήμεη γεληθφηεξα ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο αλεπαλφξζσηα.
Θίλδπλνο Ππκκφξθσζεο
Ν θίλδπλνο ζπκκφξθσζεο είλαη ν θίλδπλνο ρξεκαηηθήο απψιεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη απψιεηαο απφ
πξφζηηκα θαη άιιεο πνηλέο, πνπ απνξξέεη απφ ηε κε ζπκκφξθσζε κε ηνπο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο ηεο
Ξνιηηείαο. Ν θίλδπλνο απηφο πεξηνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κέζσ ηεο επνπηείαο πνπ αζθείηαη απφ ην Ιεηηνπξγφ
Ππκκφξθσζεο, αιιά θαη κέζσ άιισλ αζθαιηζηηθψλ δηθιείδσλ πνπ εθαξκφδεη ην Ππγθξφηεκα AD.
Θηλδπλνο Απψιεηαο Φήκεο
Ν θίλδπλνο απηφο απνξξέεη απφ αξλεηηθή δεκνζηφηεηα φζνλ αθνξά ηηο εξγαζίεο ηνπ Ππγθξνηήκαηνο AD, πνπ
είηε αιεζηλή είηε ςεπδήο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κείσζε ηεο πειαηεηαθήο βάζεο ηνπ, κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ
θαη λνκηθέο αγσγέο ελαληίνλ ηνπ Ππγθξνηήκαηνο AD. Ρν Ππγθξφηεκα AD εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο κε ζθνπφ ηελ
ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ απηνχ.
Θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο κεηνρέο
Οεπζηφηεηα ηίηισλ ζην ΣΑΘ
Ζ πηζαλή απνπζία ξεπζηφηεηαο αγνξάο ή πψιεζεο ζηνπο ηίηινπο ηεο Δηαηξείαο, θίλδπλνο ν νπνίνο ηζρχεη γηα
ηνπο πεξηζζφηεξνπο εηζεγκέλνπο ηίηινπο εηαηξεηψλ ζην ΣΑΘ, ζα πεξηνξίζεη ηε δπλαηφηεηα ησλ επελδπηψλ γηα
πψιεζε ή αγνξά ησλ ηίηισλ ηεο Δηαηξείαο είηε ζε επηζπκεηέο ηηκέο είηε νινθιεξσηηθά.
Δκπνξεπζηκφηεηα
Ν φγθνο ζπλαιιαγψλ θαη ε εκπνξεπζηκφηεηα ησλ κεηνρψλ ζην ΣΑΘ θπκαίλνληαη ζε ζρεηηθά ρακειφηεξα επίπεδα
απφ άιιεο αλαπηπγκέλεο θεθαιαηαγνξέο. Έηζη ε δπλαηφηεηα δηάζεζεο κεγάισλ παθέησλ ή ζεκαληηθψλ κεξηδίσλ
αλά πάζα ζηηγκή πηζαλψο λα είλαη πεξηνξηζκέλε.
Δπελδπηηθφο θίλδπλνο
Νη ηηκέο ησλ θηλεηψλ αμηψλ παξνπζηάδνπλ απμνκεηψζεηο θαη δελ είλαη βέβαην φηη πάληνηε ζα αθνινπζνχλ αλνδηθή
πνξεία. Ζ ηζηνξηθή απφδνζε κηαο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο δελ απνηειεί απαξαηηήησο εγγχεζε γηα ηελ
απφδνζε ηεο ζην κέιινλ. Ζ αμία ησλ θηλεηψλ αμηψλ θαη ην εηζφδεκα απφ απηέο κπνξνχλ λα απμεζνχλ φπσο θαη
λα κεησζνχλ, επεξεαδφκελεο απφ ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο κηαο εηαηξείαο θαη απφ ηηο
εθάζηνηε ζπλζήθεο ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο θαη ηεο νηθνλνκίαο γεληθφηεξα.
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ΔΡΑΗΟΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ
ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ

:

Ηάθσβνο Θσλζηαληηλίδεο (Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο/ Δθηειεζηηθφο/ Κε
Αλεμάξηεηνο)
Κηράιεο Αλησληάδεο (Γηεπζπληήο Δξγαζηψλ / Δθηειεζηηθφο/ Κε Αλεμάξηεηνο)
Μελνθψλ Αλαζηαζηάδεο (Κέινο/ Δθηειεζηηθφο/ Κε Αλεμάξηεηνο)
Γηάλλνο Αλαζηαζηάδεο (Κέινο/ Κε Δθηειεζηηθφο / Κε Αλεμάξηεηνο)
Θψζηαο Γελεζιήο (Κέινο/ Κε Δθηειεζηηθφο/ Κε Αλεμάξηεηνο)
Λίθνο Γηαζεζφπνπινο (Κέινο / Κε Δθηειεζηηθφο/ Κε Αλεμάξηεηνο)

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ

:

A.S.P. Secretarial Limited
Αλδξέα Σάιηνπ 1, Έγθσκε,
2408 Ιεπθσζία

ΔΓΓΔΓΟΑΚΚΔΛΝ ΓΟΑΦΔΗΝ

:

Αλδξέα Σάιηνπ 1
Whitemoon Center, 1νο φξνθνο
Έγθσκε,
2408 Ιεπθσζία

ΠΚΒΝΙΝΗ ΣΟΖΚΑΡΗΠΡΔΠ

:

Sharelink Securities and Financial Services Limited
Θενηφθε 6, Ρ.Θ. 22379
1521 Ιεπθσζία

ΛOΚΗΘΝΗ ΠΚΒΝΙΝΗ

:

Θ. Θαιιήο θαη Γ. Θαιιήο
Αλδξέα Αβξαακίδε 9,
Ξνιπθαηνηθία Ξειεθάλνο 32
2024 Πηξφβνινο

ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ

Αξγπξνχ & Γεκνζζέλνπο
Ξηλδάξνπ 12 & Αιθαίνπ Γσλία
Ξνιπθαηνηθία Άκαξαι 21, 3νο φξνθνο
1060 Ιεπθσζία
ΔΙΔΓΘΡΔΠ

:

KPMG
Πσηήξαο 3
ΡΘ 33200
5311 Ξαξαιίκλη

ΡΟΑΞΔΕΗΡΔΠ

:

USB Bank Plc
Marfin Popular Bank Ltd PLC
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ΞΔΘΛΑ ΞΟΝΠΥΞΑ
Ξξόζσπα

ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ
Ηάθσβνο Θσλζηαληηλίδεο (Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο/ Δθηειεζηηθφο/ Κε
Αλεμάξηεηνο)
Κηράιεο Αλησληάδεο (Γηεπζπληήο Δξγαζηψλ / Δθηειεζηηθφο/ Κε Αλεμάξηεηνο)
Μελνθψλ Αλαζηαζηάδεο (Κέινο/ Δθηειεζηηθφο/ Κε Αλεμάξηεηνο)
Γηάλλνο Αλαζηαζηάδεο (Κέινο/ Κε Δθηειεζηηθφο / Κε Αλεμάξηεηνο)
Θψζηαο Γελεζιήο (Κέινο/ Κε Δθηειεζηηθφο/ Κε Αλεμάξηεηνο)
Λίθνο Γηαζεζφπνπινο (Κέινο / Κε Δθηειεζηηθφο/ Κε Αλεμάξηεηνο)

:

Ρκήκαηα ηνπ
Δλεκεξσηηθνύ
Γειηίνπ γηα ηα νπνία
είλαη ππεύζπλα
Νιφθιεξν ην
Δλεκεξσηηθφ Γειηίν

Ρα πην πάλσ ππεχζπλα πξφζσπα δειψλνπλ πσο αθνχ έιαβαλ θάζε εχινγν κέηξν γηα ην ζθνπφ απηφ, νη
πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν, ή ζηα ηκήκαηα ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ γηα ηα νπνία
είλαη ππεχζπλνη, είλαη, εμ’ φζσλ γλσξίδνπλ, ζχκθσλεο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη δελ ππάξρνπλ παξαιείςεηο
πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αιινηψζνπλ ην πεξηερφκελν ηνπ.
ΛΝΚΗΚΝΗ ΔΙΔΓΘΡΔΠ
KPMG
Πσηήξαο 3
5311 Ξαξαιίκλη
Αξ. Δγγξαθήο: 132822, Κέινο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Ππλδέζκνπ Ινγηζηψλ Θχπξνπ
Πηηο 18 Ηνπλίνπ 2008, νη εγθεθξηκέλνη ειεγθηέο ηεο Δηαηξείαο, PriceWaterHouseCoopers Ltd ππέβαιαλ ηελ
παξαίηεζή ηνπο θαη ζηε ζέζε ηνπο δηνξίζηεθαλ ζαλ λφκηκνη ειεγθηέο ε εηαηξεία KPMG.
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ΔΞΗΙΔΓΚΔΛΔΠ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ
To Κέξνο απηφ πξέπεη λα κειεηεζεί ζε ζπλδπαζκφ κε ην Κέξνο κε ηίηιν «ΔΜΔΡΑΠΖ ΡΖΠ
ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΘΑΗ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ». Νη αθφινπζεο ζπλνπηηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο
πιεξνθνξίεο πξνέξρνληαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ρξήζεσλ 2007 νη νπνίεο έρνπλ ειεγρζεί απφ
ηνπο θαηά λφκν ηέσο ειεγθηέο ηεο Δηαηξείαο, PriceWaterHouseCoopers Ltd (νη νπνίνη έρνπλ παξαηηεζεί ζηηο 18
Ηνπλίνπ 2008 θαη ζηε ζέζε ηνπο δηνξίζηεθαλ ζαλ λφκηκνη ειεγθηέο ε εηαηξεία KPMG) θαη ησλ ρξήζεσλ 2008 θαη
2009, νη νπνίεο έρνπλ ειεγρζεί απφ ηνπο θαηά λφκν ειεγθηέο ηεο Δηαηξείαο, KPMG θαη απφ ηηο ελδηάκεζεο (κε
ειεγκέλεο) νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2010. Νη ελ ιφγσ νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ζπλάδνπλ κε ηηο πξφλνηεο ησλ Γηεζλψλ Ξξνηχπσλ Σξεκαηννηθνλνκηθήο Ξιεξνθφξεζεο (ΓΞΣΞ),
ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Λφκνπ, Θεθ. 113 κε ηηο πξφλνηεο ηνπ πεξί Αμηψλ θαη Σξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Θχπξνπ Λφκνπ.
Γελ εθθξάδεηαη νπνηαδήπνηε επηθχιαμε ή δήισζε αδπλακίαο έθθξαζεο γλψκεο ή νπζηαζηηθή αβεβαηφηεηα ή
επηζχξεηαη ε πξνζνρή ησλ επελδπηψλ ζηελ έθζεζε ησλ ειεγθηψλ PriceWaterHouseCoopers Ltd γηα ην έηνο
2007 θαη ησλ ειεγθηψλ KPMG γηα ηα έηε 2008 θαη 2009.
Πηηο 7 Γεθεκβξίνπ 2007, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο απνθάζηζε ηελ πψιεζε ηεο επηρείξεζεο (πνπ
αθνξνχζε ηελ πψιεζε θνζκεκάησλ, ξνινγηψλ θαη άιισλ ζπλαθψλ εηδψλ) ζηνλ Ξξφεδξν θαη Γηεπζχλσλ
Πχκβνπιν ηεο Δηαηξείαο, θ. Άζσ Ησαλλίδε. Υο εθ ηνχηνπ, ε Δηαηξεία απνθάζηζε λα ηαμηλνκήζεη ην ελεξγεηηθφ
θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο, ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ έηνπο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2007, σο
θαηερφκελα γηα πψιεζε θαη ηηο εξγαζίεο ηεο σο δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο.
Έθηνηε, ε θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο είλαη ε αγνξά θαη εθκίζζσζε αθηλήησλ κέζσ ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο
εηαηξεηψλ κε ζθνπφ ηεο αλάπηπμε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ αθηλήησλ απηψλ ζην εγγχο κέιινλ ελψ ζηα κέζα
Γεθεκβξίνπ ηνπ 2009, είρε επίζεο δξαζηεξηνπνηεζεί θαη ζηνλ ηνκέα ιηαληθνχ εκπνξίνπ θαη ςπραγσγίαο κέζσ
ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ κέρξη ηελ εθπνίεζή ηνπο ζηηο 10 Γεθεκβξίνπ 2010.
Δλνπνηεκέλνη Ινγαξηαζκνί Απνηειεζκάησλ - Διεγκέλα
2007

2007

2008

2009

Θ£

€

€

€

Ξσιήζεηο

0

0

0

526.423

Θφζηνο πσιήζεσλ

0

0

0

(295.840 )

Κεηθηό θέξδνο

0

0

0

230.583

Ξιεφλαζκα απφ επαλεθηίκεζε επελδχζεσλ ζε αθίλεηα

0

0

3.275.000

4.860.849

Άιια εηζνδήκαηα

0

0

97.204

951.671

Έμνδα δηνίθεζεο

0

0

(457.673 )

(1.147.282 )

Έμνδα πσιήζεσλ θαη δηαλνκήο

0

0

(2.576 )

(478.023 )

Θέξδνο από εξγαζίεο

0

0

2.911.955

4.417.798

Έζνδα ρξεκαηνδφηεζεο

0

0

27.576

0

Έμνδα ρξεκαηνδφηεζεο

0

0

(1.196.808 )

(2.186.476 )

Θέξδνο πξηλ ηηο επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

0

0

1.742.723

2.231.322

Θαζαξή δεκηά απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο

0

0

(52.212 )

(26.749 )

Απνκείσζε ηεο ππεξαμίαο εμαγνξάο

0

0

0

(293.366 )

Θέξδνο πξηλ ηε θνξνινγία

0

0

1.690.511

1.911.207

Φνξνινγία

0

0

(340.166 )

(486.085 )

Θέξδνο έηνπο από ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο

0

0

1.350.345

1.425.122

(82.883 )

(141.614 )

0

0

(82.883 )

(141.614 )

1.350.345

1.425.122

(0,31 )

(0,54 )

Εεκηά έηνπο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο
Θέξδνο/(δεκηά) έηνπο
Βαζηθφ θαη πιήξσο θαηαλεκεκέλν θέξδνο/(δεκηά) αλά
κεηνρή (ζελη)

1,65

1,12
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Δλνπνηεκέλνη Δμακεληαίνη Ινγαξηαζκνί Απνηειεζκάησλ - Κε Διεγκέλα
[Πε €]

01.01.2009 κε
30.06.2009

01.01.2010 κε
30.06.2010

Ξσιήζεηο

0

1.454.614

Θφζηνο πσιήζεσλ

0

(654.530)

Κεηθηό θέξδνο

0

800.084

Άιια εηζνδήκαηα

68.600

2.268.054

Έμνδα δηνίθεζεο

(1.041.909)

(1.785.394)

0

(178.008)

(973.309)

1.104.737

Έζνδα ρξεκαηνδφηεζεο

0
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Έμνδα ρξεκαηνδφηεζεο

(1.024.412)

(1.137.993)

(1.997.721)

(32.961)

(1,58)

(0,03)

Έμνδα πσιήζεσλ θαη δηαλνκήο
Θέξδνο/(Εεκηά) από εξγαζίεο

Εεκηά πεξηόδνπ
Βαζηθφ θαη πιήξσο θαηαλεκεκέλν δεκηά αλά κεηνρή (ζελη)

Δλνπνηεκέλνη Ηζνινγηζκνί - Διεγκέλα
31.12.2007

31.12.2007

31.12.2008

31.12.2009

30.06.2010

Διεγκέλα

Διεγκέλα

Διεγκέλα

Διεγκέλα

Κε-Διεγκέλα

Θ£

€

€

€

€

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ
Κε θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό
Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο

0

0

9.203

8.950.041

8.928.646

Αθίλεηα γηα επέλδπζε

0

0

42.850.000

49.000.000

49.759.605

Άπια ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ

0

0

1.270.576

1.430.757

1.404.060

Πύλνιν κε θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθνύ

0

0

44.129.779

59.380.798

60.092.312

Απνζέκαηα

0

0

0

1.056.849

923.690

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο

0

0

2.676.988

2.876.460

5.851.302

Δπελδχζεηο

0

0

243.755

207.986

1.197.986

Κεηξεηά ζηελ ηξάπεδα θαη ζην ηακείν

0

0

15.586

247.846

460.295

Πύλνιν θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθνύ

0

0

2.936.329

4.389.141

8.433.273

0

0

0

2.664.268

47.066.108

63.769.939

68.525.586

Θπθινθνξνύλ ελεξγηεηηθό

Ξεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη πξνο
πψιεζε
Νιηθό ελεξγεηηθό

1.559.327
1.559.327

2.664.268

ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ
Ίδηα Θεθάιαηα
Κεηνρηθφ Θεθάιαην

2.632.455

4.497.816

21.475.174

21.919.163

21.919.163

Απνζεκαηηθά

(1.249.345)

(2.134.633)

(761.646)

794.061

761.099

Πύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ

1.383.110

2.363.183

20.713.528

22.713.224

22.680.262

0

0

2.026.584

2.512.669

2.512.669

Κε ηξέρνπζεο ππνρξεώζεηο
Αλαβαιιφκελε θνξνινγία
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Καθξνπξφζεζκα δάλεηα

0

0

0

2.499.445

2.734.742

πνρξεψζεηο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο

0

0

22.464.293

22.005.951

21.962.984

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο

0

0

0

5.826.168

6.608.550

Πύλνιν κε ηξέρνπζσλ ππνρξεώζεσλ

0

0

24.490.877

32.844.233

33.818.945

Ρξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα

0

0

5.266

1.501.704

1.092.364

Ρξέρνπζεο δφζεηο καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ

0

0

0

152.448

154.150

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο

0

0

1.414.271

6.087.320

10.265.888

Νθεηιφκελε Φνξνινγία

0

0

23.130

12.666

12.666

πνρξεψζεηο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο

0

0

419.036

458.344

501.311

Πύλνιν ηξέρνπζσλ ππνρξεώζεσλ

0

0

1.861.703

8.212.482

12.026.379

Πύλνιν ππνρξεώζεσλ

0

0

26.352.580

41.056.715

45.845.324

2.664.268

47.066.108

63.769.939

68.525.586

Ρξέρνπζεο ππνρξεώζεηο

πνρξεώζεηο θαηερόκελεο γηα πώιεζε
Πύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη
ππνρξεώζεσλ

176.217
1.559.327

301.085
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ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ
(i)

Δγθεθξηκέλν κεηνρηθό θεθάιαην

Ρν εγθεθξηκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ αλέξρεηαη ζε
€23.800.000 δηαηξεκέλν ζε 140.000.000 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,17 ε θαζεκηά.
(ii)

Δθδνκέλν κεηνρηθό θεθάιαην

Ρν εθδνκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ αλέξρεηαη ζε
€21.919.163,18 δηαηξεκέλν ζε 128.936.254 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,17 ε θαζεκηά εθ ησλ νπνίσλ νη
102.611.700 κεηνρέο ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζην ΣΑΘ θαη είλαη πιήξσο θαηαβεβιεκέλεο.
(iii)

Ππλνπηηθή εμέιημε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ

Ζ εμέιημε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο απφ ην 2007 κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ
παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ζηνπο πην θάησ πίλαθεο:
ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ

ΝΛ. ΑΜΗΑ

ΔΓΘΔΘΟΗΚΔΛΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ
Αύμεζε/(Κείσζε)
θεθαιαίνπ

01.01.2007

Κεηνρηθό θεθάιαην κεηά ηελ
αύμεζε/(κείσζε)

Πελη

Κεηνρέο

Θ£

Κεηνρέο

Θ£

10

-

-

100.000.000

10.000.000

Δπξσζελη

Κεηνρέο

€

Κεηνρέο

€

17.06.2008 Κεηαηξνπή ζε Δπξψ

17

-

-

100.000.000

17.000.000

12.06.2008 Αχμεζε

17

40.000.000

6.800.000

140.000.000

23.800.000

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ

ΝΛ. ΑΜΗΑ

ΔΘΓΝΘΔΛ METOXIKO ΘΔΦΑΙΑΗΝ
Αύμεζε/(Κείσζε)
θεθαιαίνπ

01.01.2007
17.06.2008 Κεηαηξνπή ζε Δπξψ
12.06.2008 Αχμεζε γηα εμαγνξά
ηεο Simien
30.06.2009 Αχμεζε γηα εμαγνξά
ηεο Flamini
(iv)

Κεηνρηθό θεθάιαην κεηά ηελ
αύμεζε/(κείσζε)

Πελη

Κεηνρέο

Θ£

Κεηνρέο

Θ£

10

-

-

26.324.554

2.632.455,40

Δπξσζελη

Κεηνρέο

€

Κεηνρέο

€

17

-

-

26.324.554

4.475.174,18

17

100.000.000

17.000.000,00

126.324.554

21.475.174,18

17

2.611.700

443.989,00

128.936.254

21.919.163,18

Αλαιπηηθή εμέιημε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ

Ζ αλαιπηηθή εμέιημε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο απφ ην 2007 κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ
Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ έρεη σο εμήο:
Πε ΔθΓΠ ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο εκεξνκελίαο 3 Ηνπλίνπ 2008, εγθξίζεθαλ ηα πην θάησ εηδηθά ςεθίζκαηα πνπ
αθνξνχλ ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο:
Δηδηθφ Τήθηζκα 2
«Όπσο ζε ζπκκφξθσζε κε ηνλ Ξεξί ηνζέηεζεο ηνπ Δπξψ Λφκνο ηνπ 2007:
i.

Ζ νλνκαζηηθή αμία ηεο κεηνρήο ηεο Δηαηξείαο κεηαηξαπεί απφ ΙΘ£0,10 ζε €0,17.

ii.

Ρν νλνκαζηηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο κεηαηξαπεί απφ ΙΘ£10.000.000,00 ην νπνίν είλαη δηαηξεκέλν ζε
100.000.000 ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο ΙΘ£0,10 εθάζηε ζε €17.000.000,00 ην νπνίν είλαη
δηαηξεκέλν ζε 100.000.000 ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,17 εθάζηε κεηνρή.

iii.

Ρν εθδνκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο κεηαηξαπεί απφ ΙΘ£2.632.455,40 δηαηξνχκελν ζε
26.324.554 ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο ΙΘ£0,10 εθάζηε ζε €4.475.174,18 δηαηξεκέλν ζε
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26.324.554 ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,17 εθάζηε κεηνρή.
iv.

Ρν πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ήηνη ην πνζφ ησλ €22.642,91
θαηαρσξεζεί ζε εηδηθφ απνζεκαηηθφ πνπ ζα θαιείηαη «Γηαθνξά απφ κεηαηξνπή θεθαιαίνπ ζε επξψ» ην
νπνίν ζα θεθαιαηνπνηεζεί ζε κειινληηθή αχμεζε θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο.»

Ζ αιιαγή απηή ήξζε ζε ηζρχ απφ ηηο 17 Ηνπλίνπ 2008.
Δηδηθφ Τήθηζκα 3
«Ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξφλνηεο ηνπ άξζξνπ 47Β ηνπ Ξεξί Δηαηξεηψλ Λφκνπ, Θεθ. 113 ησλ Λφκσλ ηεο
Θχπξνπ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην εμνπζηνδνηείηαη φπσο ζε ρξφλν πνπ ην ίδην ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ήζειε
απνθαζίζεη, πξνρσξήζεη ζηελ έθδνζε θαη παξαρψξεζε 100.000.000 (Δθαηφ Δθαηνκκπξίσλ) κεηνρψλ
νλνκαζηηθήο αμίαο €0,17 ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία σο αληάιιαγκα γηα ηελ εμαγνξά ηνπ 100% ηνπ εθδνκέλνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο Simien Enterprises Ltd.
Κε βάζε ηηο πξφλνηεο ηνπ άξζξνπ 60Β(5) ηνπ Ξεξί Δηαηξεηψλ Λφκνπ, Θεθ. 113 ησλ Λφκσλ ηεο Θχπξνπ θαη
ιακβάλνληαο ππφςε ην Θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο νη πθηζηάκελνη κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο δηα ηνπ παξφληνο
απνπνηνχληαη ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηηκήζεψο ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ πην πάλσ παξαρψξεζε κεηνρψλ.»
Νη 100.000.000 λέεο κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,17 ε θάζε κία εθδφζεθαλ πξνο ηνπο κεηφρνπο
ηεο εηαηξείαο Simien ζηηο 12 Ηνπλίνπ 2008 σο αθνινχζσο:

Όλνκα

Αξηζκόο λέσλ
κεηνρώλ πνπ
εθδόζεθαλ

Ρηκή έθδνζεο
[Πε €]

Αληιεζέληα
θεθάιαηα
[Πε €]

Ησάλλα Σξηζηνθή

37.000.000

0,17

6.290.000

Πηήβελ Σαηδεκάξθνπ

37.000.000

0,17

6.290.000

Kaleta Ltd

26.000.000

0,17

4.420.000

Πύλνιν

100.000.000

17.000.000

Δηδηθφ Τήθηζκα 5
«Όπσο ην νλνκαζηηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο απμεζεί θαη δηα ηνπ παξφληνο απμάλεηαη απφ €17.000.000,00
δηαηξεκέλν ζε 100.000.000 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,17 ε θάζε κηα, ζε €23.800.000,00 δηαηξεκέλν ζε
140.000.000 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,17 κε ηελ πξνζζήθε 40.000.000 λέσλ κεηνρψλ πξνο €0,17 ε θάζε
κηα.»
Ζ αχμεζε ηνπ νλνκαζηηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο έγηλε ζηηο 12 Ηνπλίνπ 2008.
Πε ΔθΓΠ ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο εκεξνκελίαο 22 Ηνπλίνπ 2009, εγθξίζεθε ην πην θάησ εηδηθφ ςήθηζκα πνπ
αθνξά ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο:
Δηδηθφ Τήθηζκα 1
«Δμνπζηνδνηείηαη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο φπσο ζε ρξφλν πνπ ην ίδην ήζειε απνθαζίζεη, αιιά φρη
αξγφηεξα απφ ηελ 30 Ηνπλίνπ 2009, πξνρσξήζεη ζηελ έθδνζε θαη παξαρσξήζεη 2.611.700 λέσλ κεηνρψλ ηεο
Δηαηξείαο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,17 ε θάζε κηα πξνο ηελ Laser Investment Group Plc, ζηελ ηηκή ησλ €0,22 αλά
κεηνρή, έλαληη αγνξάο νιφθιεξνπ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο Flamini Trading Ltd ( Αξ. εγγξαθήο
ΖΔ 162167 ).
Κε βάζε ηεο πξφλνηεο ηνπ άξζξνπ 60Β(5) ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Λφκνπ, Θεθ.113 θαη ησλ πξνλνηψλ ηνπ
Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο, νη πθηζηάκελνη κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο απνπνηνχληαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπο
αλαθνξηθά κε ηελ πην πάλσ παξαρψξεζε κεηνρψλ. »
Νη 2.611.700 λέεο κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,17 ε θάζε κία εθδφζεθαλ πξνο ηελ εηαηξεία Laser
ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2009.

30

ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΘΟΗΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΘΑΗ ΓΗΔΘΛΠΖΠ
Ζ ζπκκεηνρή ησλ Γηνηθεηηθψλ Ππκβνχισλ, αμησκαηνχρσλ θαη κεηφρσλ κε πέξαλ ηνπ 5% ζην κεηνρηθφ θεθάιαην
ηεο Δηαηξείαο πεξηγξάθεηαη πην θάησ.
Νη θχξηνη κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο δελ θαηέρνπλ δηαθνξεηηθά δηθαηψκαηα ςήθνπ.
Ρν εθδνκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ αλέξρεηαη ζηηο
€21.919.163,18 δηαηξεκέλν ζε 128.936.254 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,17 ε θαζεκηά εθ ησλ νπνίσλ νη
102.611.00 κεηνρέο ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζην ΣΑΘ κε ην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν
θαη είλαη πιήξσο θαηαβεβιεκέλεο.
Νη κέηνρνη νη νπνίνη άκεζα ή έκκεζα θαηέρνπλ πνζνζηφ πέξαλ ηνπ 5% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο
βάζεη ηνπ ζπλφινπ ησλ εθδνκέλσλ κεηνρψλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ είλαη νη
αθφινπζνη:
Αξηζκόο Κεηνρώλ
Κεηνρηθή Γνκή

Άκεζα

Πύλνιν
αξηζκνύ
κεηνρώλ

Έκκεζα

Ξνζνζηό

Ησάλλα Σξηζηνθή

37.700.000

0

37.700.000

29,24%

Kaleta Ltd

18.777.027

0

18.777.027

14,56%

Laser Investments Group Plc

12.180.987

0

12.180.987

9,45%

Aspis Liv Forsakrings AB

10.000.000

0

10.000.000

7,76%

3.423.965

5.800.000

9.223.965

7,15%

3.904.000

3.985.000

7.889.000

6,12%

85.985.979

9.785.000

95.770.979

74,28%

Commercial Value AAE
Γεληθή Έλσζε ΑΔΔΓΑ
Πύλνιν
1

3

2

1

Ζ έκκεζε ζπκκεηνρή ηεο Commercial Value AAE είλαη κέζσ ησλ εηαηξεηψλ Commercial Value Investment Bond κε 1.334.856 κεηνρέο,
Commercial Value Αλαπηπμηαθφ κε 2.232.572 κεηνρέο θαη Commercial Value Νκνινγηαθφ κε 2.232.572 κεηνρέο.
2
Ζ έκκεζε ζπκκεηνρή ηεο Γεληθή Έλσζε ΑΔΔΓΑ απνηειείηαη απφ 3.985.000 κεηνρέο πνπ θαηέρεη ε Γεληθή Ξίζηε ΑΔΔΓΑ.
3

Απφ ην ζχλνιν ησλ 95.770.979 εθδνκέλσλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο, νη 16.357.572 κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο θαη νη 79.413.407 κεηνρέο είλαη
κε εηζεγκέλεο.

Νη Γηνηθεηηθνί Πχκβνπινη θαη αμησκαηνχρνη ηεο Δηαηξείαο δελ θαηέρνπλ θαλέλα αξηζκφ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο
κέζσ δηθαηψκαηνο ςήθνπ, άκεζα ή έκκεζα, βάζεη ηνπ ζπλφινπ εθδνκέλσλ κεηνρψλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ
Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ.
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ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΓΗΑ ΡΗΠ ΠΚΚΔΡΝΣΔΠ
Ν πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη φιεο ηηο εηαηξείεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ην Ππγθξφηεκα AD άκεζα θαη έκκεζα
θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ:
Άκεζε
ζπκκεηνρή

Όλνκα εηαηξείαο

Έκκεζε
ζπκκεηνρή

100%

Σώξα
ζύζηαζεο
Θχπξνο

Γξαζηεξηόηεηα

1

Simien Enterprises Ltd

2

AD Madisons Ltd (πξψελ "Secretwood Ltd")*

3

AD Management Services Ltd

100%

Θχπξνο

Δπέλδπζε ζε ζπγαηξηθή
Δθκεηάιιεπζε Δκπνξηθνχ
Θέληξνπ
Γηαρείξηζε Δκπνξηθνχ
Θέληξνπ

4

G.N. Gallery Famagusta Ltd

100%

Θχπξνο

Δθκεηάιιεπζε αθηλήησλ

5

G.N. Gallery Limassol Ltd

100%

Θχπξνο

Αδξαλήο

6

AD Promotional Outlet Ltd

100%

Θχπξνο

Αδξαλήο

100%

Θχπξνο

* Ζ εηαηξεία AD Madison αλήθεη θαηά 100% ζηελ εηαηξεία Simien Enterprises Ltd.

Ζ δνκή ηνπ Ππγθξνηήκαηνο AD θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ παξνπζηάδεηαη πην θάησ:

AD Shopping
Galleries Plc

100%

AD Management
Services Ltd

G.N. Gallery
Famagusta Ltd

Simien
Enterprises Ltd

Αδξαλήο:
AD Promotional Outlet Ltd
G.N. Gallery Limassol Ltd

100%

AD Madisons Ltd

32

ΘΓΑΡΟΗΘΔΠ ΡΝ ΔΘΓΝΡΖ
1. Simien Enterprises Ltd
Ζ εηαηξεία ζπζηάζεθε ζηηο 11 Γεθεκβξίνπ 2007 σο εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο κε αξηζκφ εγγξαθήο HE
215427.
Ρν εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο εηαηξείαο βξίζθεηαη ζηελ δηεχζπλζε Αλδξέα Σάιηνπ 1, Whitemoon Centre, 1 νο
φξνθνο, Ρ.Θ. 2408, Έγθσκε, Ιεπθσζία, Θχπξνο.
Πηηο 12 Ηνπλίνπ 2008, ε Δηαηξεία πξνέβε ζηελ έθδνζε θαη παξαρψξεζε 100.000.000 λέσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο
αμίαο €0,17 ε θάζε κία γηα ηελ εμαγνξά ηεο εηαηξείαο Simien. Ζ εηαηξεία θαηέρεη ην 100% ηεο εηαηξείαο AD
Madison.
2. A.D. Madison Ltd
Ζ εηαηξεία ζπζηάζεθε ζηηο 8 Πεπηεκβξίνπ 2006 κε ηελ νλνκαζία Secretwood Ltd σο εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο
επζχλεο κε αξηζκφ εγγξαθήο HE 183548. Πηηο 17 Γεθεκβξίνπ 2008, άιιαμε ηελ νλνκαζία ηεο ζε G.N. Gallery
Nicosia Ltd θαη κεηέπεηηα ζηηο 8 Νθησβξίνπ 2009 άιιαμε ηελ νλνκαζία ηεο ζε A.D. Madison Ltd.
Ρν εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο εηαηξείαο βξίζθεηαη ζηελ δηεχζπλζε Δζπεξίδσλ 12, 4νο φξνθνο, Ρ.Θ. 1087,
Ιεπθσζία, Θχπξνο.
Θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο είλαη ε δηαρείξηζε ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ θαηφπηλ ζπκθσλίαο κε ηνλ
ηδηνθηήηε ηνπ θηηξίνπ λα πξνβεί ζε ελνηθίαζε ηνπ αθηλήηνπ κε δηθαίσκα αγνξάο νιφθιεξνπ ηνπ Δκπνξηθνχ
Θέληξνπ καδί κε ηνπο ρψξνπο ζηαζκεχζεσο (Βιέπε Κέξνο “Πεκαληηθέο Ππκβάζεηο”, “1. Δλνηθηαζηήξην Έγγξαθν
κεηαμχ ηεο εηαηξείαο A.D. Madison Ltd θαη ηνπ θ. Αλδξέα Θατζή θαη ηεο εηαηξείαο IMC International
Merchandising Center Ltd”).
Ρν Δκπνξηθφ Θέληξν έρεη αλαγεξζεί ην 1991 κε ηελ νλνκαζία “IMC” (πνιενδνκηθή άδεηα κε αξηζκφ
ΙΔ/0715/2000) θαη επηηξέπεη ηελ ρξήζε ηνπ θηηξίνπ ζαλ εκπνξηθφ θέληξν ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ θαη γξαθείσλ.
Ρν Δκπνξηθφ Θέληξν ζηέγαδε ηα γξαθεία ηνπ ΣΑΘ κέρξη θαη ην 2008. Απφ ηα κέζα ηνπ 2008 κέρξη θαη ηα ηέιε
ηνπ 2009, νιφθιεξν ην θηίξην αλαθαηλίζηεθε θαη επαλαιεηηνχξγεζε ζαλ Δκπνξηθφ Θέληξν ηνλ Γεθέκβξην ηνπ
2009 κε ηελ επσλπκία Madisons. Θαηά ηελ παξνχζα εκεξνκελία ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, ε εηαηξεία έρεη 24
Ππκθσλίεο Άδεηαο Σξήζεο (License Agreements) ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ (γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βιέπε
Κέξνο “ΠΖΚΑΛΡΗΘΔΠ ΠΚΒΑΠΔΗΠ”, “5. Ππκθσλίεο Άδεηαο Θαηνρήο Σξήζεο – Πεκαληηθφηεξνη Όξνη”).
3. AD Management Services Ltd
Ζ εηαηξεία ζπζηάζεθε ζηηο 7 Απξηιίνπ 2007 κε ηελ νλνκαζία Schremp Services Ltd σο εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο
επζχλεο κε αξηζκφ εγγξαθήο HE 248072. Πηηο 29 Πεπηεκβξίνπ 2009, άιιαμε ηελ νλνκαζία ηεο ζε AD Men’s
Wear Ltd θαη κεηέπεηηα ζηηο 18 Γεθεκβξίνπ 2009 άιιαμε ηελ νλνκαζία ηεο ζε AD Management Services Ltd.
Ρν εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο εηαηξείαο βξίζθεηαη ζηελ δηεχζπλζε Αλδξέα Σάιηνπ 1, 2νο φξνθνο, Ρ.Θ. 2408,
Έγθσκε, Ιεπθσζία, Θχπξνο.
Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ ζε ζέκαηα αζθαιείαο,
θαζαξηφηεηαο θαη ζπληήξεζεο.
4. G.N. Gallery Famagusta Ltd
Ζ εηαηξεία ζπζηάζεθε ζηηο 13 Απγνχζηνπ 2009 σο εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο κε αξηζκφ εγγξαθήο HE
253748.
Ρν εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο εηαηξείαο βξίζθεηαη ζηελ δηεχζπλζε Αλδξέα Σάιηνπ 1, 2νο φξνθνο, Ρ.Θ. 2408,
Έγθσκε, Ιεπθσζία, Θχπξνο.
Πηηο 26 Καξηίνπ 2010, ε εηαηξεία έρεη ζπλάςεη ζπκθσλία κε ηελ εηαηξεία Woolworth (Cyprus) Properties Plc, γηα
ηελ αγνξά θηήκαηνο παξαθείκελνπ ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ κε εκβαδφλ 4.000 ηεηξαγσληθά κέηξα. Ζ αγνξά
απηή εκπίπηεη ζηελ ζηξαηεγηθή θαη αλάπηπμε ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ (Βιέπε Κέξνο “Πεκαληηθέο Ππκβάζεηο”, “4.
Ππκθσλία κεηαμχ ηεο εηαηξείαο G.N. Gallery Famagusta Ltd θαη ηεο εηαηξείαο Woolworth (Cyprus) Properties Plc
εκεξνκελίαο 26 Καξηίνπ 2010”).
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5. AD Promotional Outlet Ltd
Ζ εηαηξεία ζπζηάζεθε ζηηο 21 Πεπηεκβξίνπ 2009 κε ηελ νλνκαζία AD Icering Ltd σο εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο
επζχλεο κε αξηζκφ εγγξαθήο HE 255043. Πηηο 23 Γεθεκβξίνπ 2009, άιιαμε ηελ νλνκαζία ηεο ζε AD Promotional
Outlet Ltd.
Ρν εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο εηαηξείαο βξίζθεηαη ζηελ δηεχζπλζε Αλδξέα Σάιηνπ 1, 2νο φξνθνο, Ρ.Θ. 2408,
Έγθσκε, Ιεπθσζία, Θχπξνο.
Θαηά ηελ παξνχζα εκεξνκελία ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, ε εηαηξεία είλαη αδξαλήο.
6. G.N. Gallery Limassol Ltd
Ζ εηαηξεία ζπζηάζεθε ζηηο 25 Απγνχζηνπ 2009 σο εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο κε αξηζκφ εγγξαθήο HE
254074.
Ρν εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο εηαηξείαο βξίζθεηαη ζηελ δηεχζπλζε Αλδξέα Σάιηνπ 1, 2νο φξνθνο, Ρ.Θ. 2408,
Έγθσκε, Ιεπθσζία, Θχπξνο.
Θαηά ηελ παξνχζα εκεξνκελία ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, ε εηαηξεία είλαη αδξαλήο.
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ΗΠΡΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ
ΗΠΡΝΟΗΘΝ
Ζ Δηαηξεία ζπζηάζεθε ζηηο 19 Λνεκβξίνπ 1990 σο ηδησηηθή εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο κε αξηζκφ εγγξαθήο
ΖΔ 42010 ζηελ Θχπξν ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Λφκν θεθαιαίν 113 κε ηελ επσλπκία Άζσο Ησαλλίδεο
Ιίκηηεδ, απφ ηνπο θ.θ. Άζσ Ησαλλίδε θαη Αγακέκλσλ Ησαλλίδε.
Κε απφθαζε ΔθΓΠ ηεο Δηαηξείαο εκεξνκελίαο 13 Απξηιίνπ 2000, ε Δηαηξεία κεηαλνκάζηεθε ζε Athos Diamond
Center Limited θαη ζε απφθαζε ΔθΓΠ ηεο Δηαηξείαο εκεξνκελίαο 19 Ηνπιίνπ 2000 κεηαηξάπεθε ζε δεκφζηα. Πηηο
18 Ηνπλίνπ 2004, κεηνλνκάζηεθε ζε Athos Diamond Center Public Limited. Κεηέπεηηα, ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2008, ε
Δηαηξεία κεηνλνκάζηεθε ζε ADHP Holdings Public Company Limited θαη απφ ηηο 8 Ηνπιίνπ 2009 θέξεη ηελ
παξνχζα επσλπκία ηεο, AD Shopping Galleries Plc.
Ρν εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο Δηαηξείαο βξίζθεηαη ζηελ δηεχζπλζε Αλδξέα Σάιηνπ 1, Έγθσκε, Ιεπθσζία 2408
κε ηειέθσλν επηθνηλσλίαο (+357) 22 453388 θαη ηειενκνηφηππν (+357) 22 453282.
Πηηο 18 Ηνπλίνπ 2002, ην ΣΑΘ, κεηά απφ αίηεζε ηεο Δηαηξείαο, απνδέρηεθε ηελ εηζαγσγή ησλ ηίηισλ ηεο
Δηαηξείαο γηα δηαπξαγκάηεπζε ζην ΣΑΘ. Ρν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Γεκφζηαο Ξξνζθνξάο ηεο Δηαηξείαο αθνξνχζε
12.067.210 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,17 (Ι.Θ. 0,10 ζελη) έθαζηε νη νπνίεο ήηαλε ήδε εθδνκέλεο, 1.256.741
κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,17 (Ι.Θ. 0,10 ζελη) έθαζηε πνπ ζα εθδίδνληαλ θαη ζα πξνζθέξνληαλ γηα δεκφζηα
πξνζθνξά πξνο ην θνηλφ, 2.187.500 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,17 (Ι.Θ. 0,10 ζελη) έθαζηε πνπ ζα
εθδίδνληαλ θαη ζα παξαρσξνχληαλ κε ηε κέζνδν ηδησηηθήο ηνπνζέηεζεο γηα εμαγνξά επηρεηξήζεσλ θαη
10.813.103 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,17 (Ι.Θ. 0,10 ζελη) έθαζηε πνπ ζα εθδίδνληαλ θαη ζα παξαρσξνχληαλ
δσξεάλ πξνο ηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο πνπ ήηαλ εγθεγξακκέλνη ζην κεηξψν κεηφρσλ θαηά ηηο 21 Απξηιίνπ
2000. Ρα 3.760.651 Γηθαηψκαηα Αγνξάο Κεηνρψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ δελ εμαζθήζεθαλ.
Θαηά ηα έηε 1990 κε 2008, θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο ήηαλ ε εκπνξία αληηθεηκέλσλ απφ ρξπζφ, αζήκη,
πνιχηηκνπο ιίζνπο θαζψο θαη faux bijoux θάησ απφ ηδηφθηεηα θνζκεκαηνπσιεία ηεο Δηαηξείαο. Ππγθεθξηκέλα,
απφ ην 1991 κέρξη ην 1992, ε Δηαηξεία εμεηδηθεχζεθε πιήξσο ζε δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ιηαληθνχ εκπνξίνπ
εηδψλ ρξπζνρνΐαο, αξγπξνρνΐαο θαη θνζκεκάησλ θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ κεηαηξνπή ηεο απνθιεηζηηθά ζε
θνζκεκαηνπσιείν θαη απφ ην 1998, νη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο έρνπλ πξνζαλαηνιηζηεί ζηνλ ηνκέα
ηνπ εκπνξίνπ δηακαληηψλ θαη άιισλ πνιχηηκψλ ιίζσλ. Θαηά ην έηνο 2001, ε Δηαηξεία πξνέβε ζηελ εμαγνξά ηεο
εηαηξείαο Christian Xenon Jewellery Ltd ε νπνία είρε θνζκεκαηνπσιεία ζηελ Ιεκεζφ θαη Ιεπθσζία, απφθηεζε ηα
απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα ππνδηαλνκήο θαη δηάζεζεο ζηελ πφιε ηεο Ιεπθσζίαο ησλ πξντφλησλ Omega, La Montre
Hermes S.A. θαη Blancpain απφ ηελ εηαηξεία Checklist Trading Ltd, απέθηεζε ηελ εκπνξηθή εχλνηα δχν θαηαζηεκάησλ
ζηελ Ιεσθφξν Ξνζεηδψλνο ζηελ Ξάθν θαη ηέινο απέθηεζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο Stachri Tourist Services
Ltd νη νπνίεο αθνξνχζαλ ηελ εκπνξία επψλπκσλ ξνινγηψλ. Θαηά ην έηνο 2002, ε Δηαηξεία εμαγφξαζε ηελ εηαηξεία
Mike and Theano Art Shop Ltd κε δξαζηεξηνπνίεζε ηελ ιηαληθή πψιεζε ξνινγηψλ, γλσζηψλ νίθσλ φπσο Reymond
Weil, Omega, Tissot, Jaguar θ.ά. Θαηά ην 2003, ε Δηαηξεία είρε ηέζζεξα ππνθαηαζηήκαηα ζε νιφθιεξε ηελ
Θχπξν, έλα ζηελ Ιεπθσζία, έλα ζηελ Ιεκεζφ θαη δχν ζηελ Ξάθν ηα νπνία κεηψζεθαλ ζε έλα κφλν
θνζκεκαηνπσιείν ζηελ επαξρία Ξάθνπ κέρξη ην έηνο 2006.
Πηηο 23 Λνεκβξίνπ 2007, ε εηαηξεία ACH πξνέβε ζε πξφζεζε δηελέξγεηαο Γεκφζηαο Ξξφηαζεο γηα ηελ απφθηεζε
ηνπ θαη’ ειάρηζην 50% πιένλ κίαο κεηνρήο κέρξη θαη ηνπ 100% ηνπ ζπλνιηθνχ εθδνκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
ηεο Δηαηξείαο. Ζ πξφζεζε δηελέξγεηαο Γεκφζηαο Ξξφηαζεο ηεινχζε ππφ ηελ αίξεζε έγθξηζεο εηδηθνχ ςεθίζκαηνο
ηεο ίδηαο ηεο Δηαηξείαο αλαθνξηθά κε ηελ πψιεζε φινπ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ηεο Δηαηξείαο ζηνλ θχξην
κέηνρν θ. Άζσ Ησαλλίδε ην νπνίν εγθξίζεθε απφ ηελ ΔθΓΠ ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ζηηο 2 Ηαλνπαξίνπ 2010
εμαηξνπκέλσλ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θ. Άζνπ Ησαλλίδε θαη νπνηνλδήπνηε άιισλ Γηνηθεηηθψλ Ππκβνχισλ
ζρεηηδνκέλσλ κε απηφλ.
Πηηο 3 Ηαλνπαξίνπ 2008, ε εηαηξεία ACH πξνέβε ζε νξηζηηθή δηαηχπσζε Γεκφζηαο Ξξφηαζεο γηα ηελ απφθηεζε
ηνπ θαη’ ειάρηζην 50% πιένλ κίαο κεηνρήο κέρξη θαη ηνπ 100% ηνπ ζπλνιηθνχ εθδνκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
ηεο Δηαηξείαο κε πξνηεηλφκελε αληηπαξνρή χςνπο €0,11 αλά κεηνρή ηεο Δηαηξείαο.
Πηηο 16 Ηαλνπαξίνπ 2008, ε Δηαηξεία πξνρψξεζε ζηε ζχλαςε ζπκθσλίαο κε ηε Saitcher Holdings Ltd
ζπκθεξφλησλ ηνπ θ. Άζνπ Ησαλλίδε γηα ηελ πψιεζε φισλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ην
πνζφ ησλ €2.460.386,10 κε ηζρχ απφ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2008 ε νπνία ηεινχζε ππφ ηελ αίξεζε ηεο πψιεζεο απφ
ηνλ θ. Άζσ Ησαλλίδε φισλ ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο πνπ θαηέρεη, ζηελ ACH. Ζ ελ ιφγσ ζπκθσλία
νινθιεξψζεθε ζηηο 6 Καξηίνπ 2008.
Πηηο 29 Φεβξνπαξίνπ 2008, ε εηαηξεία ACH πξνέβε ζε αγνξά 17.971.380 κεηνρψλ ηεο AD (αλαινγνχζε κε
68,27% ηνπ εθδνκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ ηφηε πεξίνδν) κέζσ πξνζπκθσλεκέλεο
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ζπλαιιαγήο κε ηνλ θ. Άζσ Ησαλλίδε ζηελ ηηκή ησλ €0,11 αλά κεηνρή. Αθνινχζσο, ε εηαηξεία ACH πξνέβε ζε
ππνρξεσηηθή αλαθνίλσζε Γεκφζηαο Ξξφηαζεο γηα ηελ απφθηεζε κέρξη θαη ηνπ 100% ηνπ ζπλνιηθνχ εθδνκέλνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο κε πξνηεηλφκελε αληηπαξνρή χςνπο €0,11 αλά κεηνρή ηεο Δηαηξείαο
νλνκαζηηθήο αμίαο Θ£0,10 έθαζηε. Ζ Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο Θχπξνπ ελέθξηλε ην πεξηερφκελν ηνπ εγγξάθνπ
ηεο Γεκφζηαο Ξξφηαζεο θαη παξαρψξεζε άδεηα δεκνζίεπζήο ηνπ ζηηο 24 Καξηίνπ 2008.
Ζ Γεκφζηα Ξξφηαζε απφ ηελ εηαηξεία ACH έιεμε επηηπρψο ζηηο 2 Καΐνπ 2008 κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο χςνπο
68,27% ζην εθδνκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο. Ρελ ίδηα κέξα έγηλε αιιαγή ζηελ δηεχζπλζε ηνπ
εγγεγξακκέλνπ γξαθείνπ ηεο Δηαηξείαο θαη νη θ.θ. Άζσο Ησαλλίδεο, Αγακέκλνλαο Ησαλλίδεο, Γηψξγνο Ιαδάξνπ,
Ιεσλίδαο Θαληή θαη Σξηζηφδνπινο Ρζέιεπνο παξαηηήζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο. Πηελ
ζέζε ηνπο δηνξίζηεθαλ νη θ.θ. Ιάκπξνο Σξηζηνθή, Γηψξγνο Θσλζηαληίλνπ, Αληψλεο Αλησλίνπ, Θίθεο Σαλλίδεο
θαη Κάξηνο Γηαζνπκή σο λέα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Δπίζεο παξαηηήζεθε ν θ. Πηάζεο
Σαηδεθιενβνχινπ απφ ηελ ζέζε ηνπ γξακκαηέα ηεο Δηαηξείαο θαη δηνξίζηεθε ζηελ ζέζε ηνπ ε Aspis Secretarial
Limited.
Πηηο 7 Καΐνπ 2008, νη θ.θ. Ιάκπξνο Σξηζηνθή θαη Κάξηνο Γηαζνπκή παξαηηήζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην
ηεο Δηαηξείαο θαη ζηελ ζέζε ηνπο δηνξίζηεθαλ νη θ.θ. Ηάθσβνο Θσλζηαληηλίδεο θαη Γηάλλνο Ξαληαδήο ν νπνίνο
εμειέγρηεθε θαη Ξξφεδξνο ηεο Δηαηξείαο.
Πε ΔθΓΠ ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο εκεξνκελίαο 3 Ηνπλίνπ 2008, εγθξίζεθε εηδηθφ ςήθηζκα πνπ αθνξνχζε ηελ
έθδνζε θαη παξαρψξεζε 100.000.000 λέσλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία χςνπο €0,17
έθαζηε σο αληάιιαγκα γηα ηελ εμαγνξά ηεο εηαηξείαο Simien. Θαηά ηελ ίδηα ΔθΓΠ, εγθξίζεθε ην ςήθηζκα πνπ
αθνξνχζε ηελ κεηαηξνπή ηνπ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο απφ Θππξηαθέο Ιίξεο ζε Δπξψ θαη ςήθηζκα πνπ
αθνξνχζε ηελ έθδνζε θαη παξαρψξεζε λέσλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο ππφ ηε κνξθή Γηθαησκάησλ Ξξνηίκεζεο ην
νπνίν έιεμε ρσξίο ηζρχ.
Ζ εηαηξεία Simien, κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο ηεο AD Madison, έρεη ζπκθσλία καθξνρξφληαο κίζζσζεο κε πξναίξεζε
αγνξάο ηνπ αθηλήηνπ γλσζηνχ ζαλ IMC (ην νπνίν ζηέγαδε κέρξη ην 2008 ην ΣΑΘ). Ζ εηαηξεία Simien θαη ε AD
Madison δελ είραλ θαη δελ έρνπλ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. Κε ηελ εμαγνξά απηή, ε Δηαηξεία εθκεηαιιεχηεθε έλα
απφ ην πην κεγάια θαη πην γλσζηά θηίξηα ζηελ Θχπξν, ζε κηα εμαηξεηηθή, εκπνξηθή πεξηνρή φπνπ έρνπλ αλεγεξζεί
θαη άιια εκπνξηθά θέληξα. Ρν ηίκεκα πνπ πιεξψζεθε γηα ηελ αγνξά ηεο εηαηξείαο Simien βαζίζηεθε ζε δπν
εθηηκήζεηο ηνπ αθηλήηνπ απφ γλσζηνχο εθηηκεηέο, ελψ επηπξφζζεηα ε Δηαηξεία είρε ζηελ θαηνρή ηεο κειέηε
βησζηκφηεηαο ηνπ πξνηεηλνκέλνπ έξγνπ πνπ εηνηκάζηεθε εζσηεξηθά ε νπνία δείρλεη φηη ην έξγν ζα είλαη πνιχ
κεγαιχηεξεο αμίαο γηα ηελ Δηαηξεία φηαλ νινθιεξσζεί.
Ν πξψηνο εθηηκεηήο ρξεζηκνπνίεζε δπν κεζφδνπο αγνξαίαο αμίαο (27ΚΚ) θαη replacement value (50ΚΚ). Νη
ππνζέζεηο θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο ήηαλ νη αθφινπζεο: α) Θελή δηαθαηνρή ηνπ έξγνπ, β) Πσζηή δηαρείξηζε θαη
ζρεδηαζκφο έξγνπ, γ) Θφζηνο επέλδπζεο (κεηαηξνπήο) 4ΚΚ επξψ. Ν δεχηεξνο εθηηκεηήο ρξεζηκνπνίεζε θαη
απηφο δχν κεζφδνπο αγνξαίαο αμίαο (53ΚΚ) θαη αγνξαία αμία κε ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ (80ΚΚ). Νη
ππνζέζεηο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο είλαη: α) Ρν θηίξην δελ έρεη νπνηνδήπνηε θαηαζθεπαζηηθφ / πεξηβαιινληηθφ
πξφβιεκα, β) Ρν θηίξην έρεη άδεηα νηθνδνκήο, γ) Πηελ δεχηεξε πεξίπησζε (80ΚΚ) επηπξφζζεηεο ππνζέζεηο είλαη
φηη ην θηίξην έρεη εμαζθαιίζεη ηελ ηειηθή έγθξηζε, έρεη αλαθαηληζζεί θαη είλαη ελνηθηαζκέλν γηα εχινγν ρξνληθφ
δηάζηεκα.
Ρν αληάιιαγκα πνπ έρεη πιεξσζεί απφ ηελ Δηαηξεία πξνο ηνπο κεηφρνπο ηεο Simien είλαη χςνπο €17 εθαη. θαη
έρεη θαηαβιεζεί κε ηελ έθδνζε θαη παξαρψξεζε κεηνρψλ ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία χςνπο €0,17 αλά κεηνρή.
Απφ ηελ εμαγνξά ηεο Simien έρεη δεκηνπξγεζεί ινγηζηηθή ππεξαμία (goodwill) χςνπο €15.472.843 αιιά ην
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην πηζηεχεη φηη ε ππεξαμία απηή είλαη δηθαηνινγεκέλε θαη δελ ρξήδεη ρξενιπηηθήο απφζβεζεο,
αθνχ εθαξκφδνληαο ηηο πξφλνηεο ηνπ Γηεζλνχο Ξξνηχπνπ Σξεκαηννηθνλνκηθήο Ξιεξνθφξεζεο Αξ. 3
«Ππλδπαζκνί Δπηρεηξήζεσλ» δελ πξνθχπηεη νπνηαδήπνηε κείσζε ζηελ αμία ηεο εκπνξηθήο εχλνηαο. Ζ ζπλαιιαγή
έγηλε ζηηο 12 Ηνπλίνπ 2008 ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ κεηφρσλ ηεο Simien (Kaleta
Services Ltd, Ησάλλα Σξηζηνθή, Πηήβελ Σαηδεκάξθνπ). Ζ εμαγνξά ηεο Simien θαη ε κεηαηξνπή ηνπ αθηλήηνπ ζε
Δκπνξηθφ Θέληξν αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο ζηα επφκελα ρξφληα αθνχ
ζα δεκηνπξγεζνχλ ζηαζεξά καθξνρξφληα εηζνδήκαηα απφ ελνίθηα εηζπξαθηέα.
Ζ ζπκθσλία πξνλνεί δηάξθεηα κίζζσζεο 16 εηψλ κε δηθαίσκα αλαλέσζεο γηα άιιεο δχν πεξηφδνπο ησλ
δεθαπέληε θαη κία πεξίνδν ησλ δεθαηεζζάξσλ εηψλ. Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ησλ ηεζζάξσλ πεξηφδσλ είλαη 60
ρξφληα (2008-2068). Ζ Δηαηξεία δηαηεξεί ην δηθαίσκα εμαγνξάο ηνπ θηηξίνπ κέρξη ηηο 2 Καΐνπ 2013 κε ηίκεκα
αγνξάο €32,8 εθαη., γηα ην πξψην έηνο απμαλφκελν θαηά 5% εηεζίσο (Βιέπε Κέξνο “Πεκαληηθέο Ππκβάζεηο”, “1.
Δλνηθηαζηήξην Έγγξαθν κεηαμχ ηεο εηαηξείαο A.D. Madison Ltd θαη ηνπ θ. Αλδξέα Θατζή θαη ηεο εηαηξείαο IMC
International Merchandising Center Ltd”). Πηηο 30 Απξηιίνπ 2009, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο επηπηψζεηο ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο χθεζεο ε νπνία επεξεάδεη θαη ηελ Θχπξν,
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απεθάζηζε λα κελ εμαζθήζεη άκεζα ην δηθαίσκα αγνξάο ηνπ αθηλήηνπ ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ θαη λα
επαλεμεηάζεη ην ζέκα κέζα ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ζα ηζρχεη ην δηθαίσκα απηφ.
Θαηά ηηο 20 Ηνπλίνπ 2008, δηνξίζηεθαλ εψο κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο νη θ.θ. Γηάλλνο
Θαζνπιίδεο θαη Σαξάιακπνο Σξηζηνδνχινπ ελψ ν θ. Ηάθσβνο Θσλζηαληηλίδεο δηνξίζηεθε Γηεπζχλνληαο
Πχκβνπινο ηεο Δηαηξείαο θαη δηνξίζηεθαλ ζαλ λφκηκνη ειεγθηέο ε εηαηξεία KPMG ζε ζπλέρεηα ηεο παξαίηεζεο
εηαηξείαο PriceWaterHouseCoopers Ltd ζηηο 18 Ηνπλίνπ 2008.
Πηηο 12 Πεπηεκβξίνπ 2008, ε Δηαηξεία έρεη είδε δψζεη νδεγίεο ζηνπο αξρηηέθηνλεο θαη κειεηεηέο ηεο (εληφο θαη
εθηφο Θχπξνπ) γηα νινθιήξσζε ησλ ζρεδίσλ φζν αθνξά ην Δκπνξηθφ Θέληξν. Κε ηελ νινθιήξσζε ησλ
ζρεδίσλ θαη κειεηψλ ζα ππνινγηζζεί θαη ην ηειηθφ θφζηνο κεηαηξνπήο.
Πηηο 18 Ηνπιίνπ 2008, ε Δηαηξεία δηφξηζε ηε δηεζλή εηαηξεία «JHP Design Consultants» γηα ηελ δηακφξθσζε ηνπ
θηηξίνπ ΗMC, ζε Δκπνξηθφ Θέληξν. Ν ελ ιφγσ δηεζλήο νίθνο έρεη ζρεδηάζεη πνιιά πεηπρεκέλα εκπνξηθά θέληξα
αλά ην παγθφζκην φπσο ην Selfridges ζην Ινλδίλν.
Πηηο 29 Γεθεκβξίνπ 2008, ν θ. Θπξηάθνο Θπξηάθνπ δηνξίζηεθε εψο λέν κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο
Δηαηξείαο.
Πηηο 31 Καΐνπ 2009, ε Δηαηξεία θαη ε εηαηξεία Laser ππέγξαςαλ ζπκθσλία πψιεζεο ηεο ζπγαηξηθήο ηεο
εηαηξείαο Flamini, ε νπνία δηαρεηξίδεηαη θαηάζηεκα πψιεζεο πξντφλησλ έλδπζεο κε ηελ επσλπκία Jo’s. Ζ
ζπκθσλία επξφθεηην αξρηθά λα νινθιεξσζεί κέρξη ηηο 31 Κατνπ 2009 θαη νιφθιεξν ην ηίκεκα πψιεζεο χςνπο
€574.574 λα θαηαβιεζεί πξνο ηελ εηαηξεία Laser κε ηελ έθδνζε θαη παξαρψξεζε 2.611.700 λέσλ κεηνρψλ ηεο
Δηαηξείαο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,17 έθαζηε πξνο €0,22 αλά κεηνρή. Ρν ηίκεκα πψιεζεο έρεη θαζνξηζηεί βάζεη
ηνπ πνζνχ ην νπνίν επελδχζεθε ζηελ εηαηξεία Flamini απφ ηελ Laser («Cost of Investment») θαζψο θαη ζε
εζσηεξηθή κειέηε θαη εθηίκεζε ησλ πξννπηηθψλ ηεο εηαηξείαο Flamini απφ ηελ Δηαηξεία. Κε ηξνπνηεηηθφ
έγγξαθν πνπ ππέγξαςαλ ηα εκπιεθφκελα κέξε ζπκθσλήζεθε φπσο δνζεί παξάηαζε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο
ζπκθσλίαο κέρξη θαη ηελ 30 Ηνπλίνπ 2009 θαη ην πξναλαθεξζέλ αληάιιαγκα ζα θαηαβιεζεί είηε ππφ κνξθή
κεηξεηψλ είηε ζε κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο. Ζ ζπκθσλία ηεινχζε ππφ ηελ αίξεζε έγθξηζεο ζρεηηθνχ ςεθίζκαηνο
απφ ηελ ΔθΓΠ ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο. Πηηο 22 Ηνπλίνπ 2009, εγθξίζεθε ην εηδηθφ ςήθηζκα πνπ αθνξνχζε
ηελ εμαγνξά ηεο εηαηξείαο Flamini. Ζ ζπλαιιαγή έγηλε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2009 ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε.
Πηηο 2 Ηνπιίνπ 2009 θαη ζηηο 10 Ηνπιίνπ 2009, νη θ.θ. Σαξάιακπνο Σαξαιάκπνπο θαη Γηάλλνο Θαζνπιίδεο
παξαηηήζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο αληίζηνηρα.
Πηηο 6 Νθησβξίνπ 2009, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο απνθάζηζε ηελ έθδνζε Νκνιφγνπ κέρξη ηνπ
πνζνχ ησλ €3 εθαη. ην νπνίν ζα απεπζχλεηαη πξνο επαγγεικαηίεο επελδπηέο θαη πξφζσπα ηα νπνία ζα
επελδχζνπλ ηνπιάρηζηνλ €150 ρηιηάδεο έθαζην. Ρν Νκφινγν ζα είλαη ηξηεηνχο δηάξθεηαο θαη ζα θέξεη ζηαζεξφ
επηηφθην 10% εηεζίσο. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην δηφξηζε ηελ εηαηξεία DDC Consulting Limited σο επίηξνπν ησλ
ππφ έθδνζε νκνιφγσλ.
Πηηο 29 Νθησβξίνπ 2009, ε Δηαηξεία πξνρψξεζε ζηελ έθδνζε ηεζζάξσλ νκνιφγσλ (€150.000 ην θάζε νκφινγν)
γηα πνζφ χςνπο €600.000 ζηηο εηαηξείεο Γσδψλε Δπελδχζεηο Σαξηνθπιαθίνπ Γεκφζηα Δηαηξεία Ιηδ, Jupiter
Portfolio Investments Public Co. Ltd, Ρ.Ξ. Ξξνζσπηθνχ Elma Properties & Investment Ltd θαη Lemeco
Investments Ltd. Ρα πην πάλσ νκφινγα είλαη δηαξθείαο 3 εηψλ θαη θέξνπλ ηφθν πξνο 10% εηεζίσο ν νπνίνο είλαη
πιεξσηένο θάζε 6 κήλεο, ηελ 31ελ Καξηίνπ θαη 30ε Πεπηεκβξίνπ εθάζηνπ έηνπο. Θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ
2010, ε θ. Ησάλλα Σξηζηνθή έρεη αγνξάζεη ηα ελ ιφγσ νκφινγα.
Πηηο 4 Ηαλνπαξίνπ 2010, ε Δηαηξεία πξνρψξεζε ζηελ έθδνζε 5 νκνιφγσλ πξνο ηελ Liberty Life Insurance Public
Company Ltd (€150.000 ην θάζε νκφινγν) γηα πνζφ χςνπο €750.000. Ρα ελ ιφγσ νκφινγα θέξνπλ ηφθν πξνο
10% εηεζίσο. Πηηο 15 Απξηιίνπ 2010 ε Δηαηξεία πιήξσζε ζηελ Liberty Life Insurance Public Company Ltd πνζφ
χςνπο €450.000 γηα εμφθιεζε 3 εθ ησλ 5 νκνιφγσλ. Δπίζεο, θαηά ηελ ίδηα εκεξνκελία ε Δηαηξεία θαηέβαιε
πξνο ηελ Liberty Life Insurance Public Company Ltd πνζφ χςνπο €21.042 ην νπνίν αθνξά ηφθνπο γηα ηα 5
νκφινγα γηα ηελ πεξίνδν απφ 4 Ηαλνπαξίνπ 2010 κέρξη 15 Απξηιίνπ 2010. Ρέινο, ε Δηαηξεία θαηά ηηο 15 Απξηιίνπ
2010 πξνπιήξσζε πνζφ χςνπο €14.250 ην νπνίν αθνξά ηφθνπο γηα ηα 2 ελαπνκείλαληα νκφινγα γηα ηελ
πεξίνδν απφ 16 Απξηιίνπ 2010 κέρξη 30 Πεπηεκβξίνπ 2010.
Πηηο 26 Φεβξνπαξίνπ 2010, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο απνδέρηεθε ηελ θεθαιαηνπνίεζε ησλ
εηζπξαθηέσλ απφ ηηο ζπγαηξηθέο κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ απφ ηηο ζπγαηξηθέο πνπ ζα παξαρσξεζνχλ πξνο
ηελ Δηαηξεία ίζε κε ην νθεηιφκελν πνζφ.
Πηηο 26 Καξηίνπ 2010, ε 100% ζπγαηξηθή εηαηξεία G.Λ. Gallery Famagusta Ltd έρεη ζπλάςεη ζπκθσλία κε ηελ
δεκφζηα εηαηξεία Woolworth (Cyprus) Properties PLC γηα ηελ αγνξά θηήκαηνο θαζαξνχ εκβαδνχ 4.000 η.κ. πνπ
απνηειεί κέξνο ηνπ ρσξαθηνχ κε αξηζκφ εγγξαθήο 10/144 ζηελ ηνπνζεζία Θνθθηλνθαχθαια ζην Γήκν
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Πηξνβφινπ. Ρν θαζαξφ εκβαδφλ πξνθχπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε απφ ην αθάζαξην εκβαδφλ ησλ 4.819η.κ., 17%
γηα ρψξνπο πξαζίλνπ θαη θνηλνηηθνχ εμνπιηζκνχ. Ρν ηίκεκα αγνξάο ηνπ θηήκαηνο αλέξρεηαη ζηα €6 εθαη. θαη
έρεη ήδε θαηαβιεζεί πξνθαηαβνιή €1,5 εθαη. απφ ηελ Δηαηξεία. Ζ αγνξά ηνπ ελ ιφγσ θηήκαηνο είλαη
ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ιφγσ ηνπ φηη απηφ εθάπηεηαη ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ θαη κεγηζηνπνηεί ηηο δπλαηφηεηεο
αλάπηπμήο ηνπ. Ζ ζπλαιιαγή έγηλε ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε θαη ην ηίκεκα αγνξάο ήηαλ απνηέιεζκα
δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαμχ ησλ δχν εηαηξεηψλ θαη ηεο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ηνπ γηα ηελ παξεηαίξσ αλάπηπμε
ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ (Βιέπε Κέξνο “Πεκαληηθέο Ππκβάζεηο”, “4. Ππκθσλία κεηαμχ ηεο εηαηξείαο G.N. Gallery
Famagusta Ltd θαη ηεο εηαηξείαο Woolworth (Cyprus) Properties Plc εκεξνκελίαο 26 Καξηίνπ 2010”).
Πηηο 31 Καξηίνπ 2010, ε Δηαηξεία έρεη πξνβεί ζηελ πψιεζε ηεο αδξαλνχο εηαηξείαο AD Gourmet Ltd (εηαηξεία
πεξηνξηζκέλεο επζχλεο κε αξηζκφ εγγξαθήο ΖΔ 254927) ζηελ νλνκαζηηθή ηεο αμία ε νπνία αλέξρεηαη ζηα
€1.000 ζηελ θ. Ησάλλα Σξηζηνθή ε νπνία θαηέρεη 29,24% ηνπ εθδνκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο.
Πηηο 16 Ηνπλίνπ 2010, ην Ππκβνχιην ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο Θχπξνπ απνθάζηζε ηελ επηβνιή δηνηθεηηθνχ
πξνζηίκνπ χςνπο €3.500 ζηελ εηαηξεία AD γηα παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 13(3) ηνπ Λ.190(Η)/2007 ην νπνίν
πξνβιέπεη φηη ε Έλδεημε Απνηειέζκαηνο γηα ην πιήξεο νηθνλνκηθφ έηνο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ Έθζεζε, ε
νπνία λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο παξαγξάθνπο (α), (β), (γ) θαη
(ζη), ηνπ άξζξνπ 10(6) ηνπ Λφκνπ.
Πηηο 12 Ηνπιίνπ 2010, νη θ.θ. Γηάλλνο Ξαληαδήο, Αληψλεο Αλησλίνπ, Γηψξγνο Θσλζηαληίλνπ θαη Θίθεο Σαλλίδεο
παξαηηήζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο θαη ζηε ζέζε ηνπο δηνξίζηεθαλ νη θ.θ. Γηάλλνο
Σξηζηνθή, Μελνθψλ Αλαζηαζηάδεο θαη Λίθνο Γηαζεζφπνπινο.
Ρν Ππκβνχιην ηνπ ΣΑΘ απνθάζηζε ηε κεηάηαμε ησλ ηίηισλ ηεο Δηαηξείαο απφ ηελ Δλαιιαθηηθή Αγνξά ζηελ
Αγνξά Δηδηθψλ Σαξαθηεξηζηηθψλ γηα πεξίνδν ηξηψλ κελψλ, κε βάζε ηελ Ξξφλνηα 2.2.3 ησλ ΘΓΞ 326/2009 φπσο
έρεη ηξνπνπνηεζεί, ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ ζπλερψλ ππνρξεψζεσλ ζηελ Αγνξά πνπ είλαη εηζεγκέλε θαη εηδηθφηεξα
ηεο κε έγθαηξεο εηζαγσγήο εθδνκέλνπ κε εηζεγκέλνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ, θαηά παξάβαζε ηνπ Άξζξνπ
129 ηνπ Λφκνπ ηνπ ΣΑΘ κε ηζρχ 6 Απγνχζηνπ 2010.
Πηηο 14 Πεπηεκβξίνπ 2010, ην Ππκβνχιην ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο Θχπξνπ απνθάζηζε ηελ επηβνιή
δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ χςνπο €6.000 ζηελ εηαηξεία AD γηα παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 9(1) ηνπ Λ.190(Η)/2007, σο
εμεηδηθεχεηαη ζην άξζξν 37, εδάθηα (1) θαη (2), ηνπ ίδηνπ Λφκνπ, θαζφηη δελ ππέβαιαλ ζηελ Δπηηξνπή
Θεθαιαηαγνξάο ηελ Δηήζηα Νηθνλνκηθή ηνπο Έθζεζε γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 εληφο ηεο
θαζνξηζκέλεο απφ ην Λφκν πξνζεζκίαο, δειαδή κέρξη ηηο 30 Απξηιίνπ 2009.
Πηηο 30 Πεπηεκβξίνπ 2010, ν θ. Θπξηάθνο Θπξηάθνπ παξαηηήζεθε απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο.
Πηηο 5 Νθησβξίνπ 2010, νη θ.θ. Γηάλλνο Αλαζηαζηάδεο θαη Κηράιεο Αλησληάδεο δηνξίζηεθαλ εψο κέιε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο.
Πηηο 5 Λνεκβξίνπ 2010, ε Δηαηξεία έρεη πξνβεί ζηελ πψιεζε ηεο αδξαλνχο εηαηξείαο G.N. Galleries Larnaca Ltd
(εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο κε αξηζκφ εγγξαθήο ΖΔ 254073) ζηελ νλνκαζηηθή ηεο αμία ε νπνία αλέξρεηαη
ζηα €1.000 ζηελ θ. Ησάλλα Σξηζηνθή ε νπνία θαηέρεη 29,24% ηνπ εθδνκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο
Δηαηξείαο.
Πηηο 10 Γεθεκβξίνπ 2010, ε Δηαηξεία κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα επηθέληξσζε ηεο
Δηαηξείαο ζηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ Madisons ππφ κνξθή Αδεηψλ Σξήζεο (Licence Fees) θαη
Γηθαησκάησλ Δθκεηάιιεπζεο (Management Fees) πξνρψξεζε ζηελ εθπνίεζε ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ νη
νπνίεο αζρνινχληαη κε ηνπο ηνκείο ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ θαη ςπραγσγίαο AD Cosmetics Ltd, AD Children Wear
Ltd, AD Toys Ltd, AD Apparel & Footwear Ltd, Flamini Trading Ltd θαη AD Entertainment Ltd ζηελ εηαηξεία
Deltavot Consulting Ltd ζπκθεξφλησλ ηεο θ. Ησάλλαο Σξηζηνθή. Ρν αληάιιαγκα ζα θαζνξηζηεί κε βάζε ηελ
θαζαξή ζέζε ησλ εηαηξεηψλ αθαηξνπκέλσλ ησλ νθεηιφκελσλ Γηθαησκάησλ Σξήζεο θαη Γηθαησκάησλ Γηαρείξηζεο
κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ ειεγκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ην έηνο 2010 θαη δελ ζα είλαη
κηθξφηεξν ηνπ πνζνχ ησλ €370.000 ην νπνίν είλαη πςειφηεξν απφ ηελ θαζαξή ζέζε ησλ εηαηξεηψλ
αθαηξνπκέλσλ ησλ νθεηιφκελσλ Γηθαησκάησλ Σξήζεο θαη Γηθαησκάησλ Γηαρείξηζεο κε βάζε ηνπο δηνηθεηηθνχο
ινγαξηαζκνχο Πεπηεκβξίνπ 2010. Ζ ζπγθεθξηκέλε απφθαζε βαζίζηεθε ζηηο δεκηέο πνπ παξνπζηάδνπλ νη ελ ιφγσ
εηαηξείεο, ηεο ρακειήο ζπλνιηθήο θαζαξήο ηνπο ζέζεο θαη ηεο ζπλερηδφκελεο θξίζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ.
Υο απνηέιεζκα ηηο εθπνίεζεο ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ, ν θ. Γηάλλνο Αλαζηαζηάδεο ν νπνίνο είλαη ν Γηεπζπληήο
Τπραγσγίαο ηεο εηαηξείαο AD Entertainment Ltd, απφ εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο
Δηαηξείαο έρεη κεηαηξαπεί ζε κε εθηειεζηηθφ κέινο, κε αλεμάξηεην κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
Κέζα ζην έηνο 2010 θαη θαηά ηελ παξνχζα εκεξνκελία ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο
αλαβάζκηζεο ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ ζε επελδχζεηο ζε ζπζηήκαηα, δηαθνζκήζεσλ, επίπισζεο, εθπαίδεπζεο
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πξνζσπηθνχ πξνβνιήο θαη άιισλ, ε Δηαηξεία έρεη ηχρεη επηπξφζζεηεο άηνθεο ρξεκαηνδφηεζεο χςνπο
€2.660.899 απφ ηελ θ. Ησάλλα Σξηζηνθή ε νπνία θαηέρεη 29,24% ηνπ εθδνκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο
Δηαηξείαο. Ρν ελ ιφγσ δάλεην ζα αξρίζεη λα θέξεη ηφθν 4% εηεζίσο θαη ζα είλαη πιεξσηέν ζε 24 κήλεο κε
αλαλέσζε αθφκε 24 κήλεο αξρίδνληαο απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011.
Πε ΔθΓΠ ηεο Δηαηξείαο, εκεξνκελίαο 11 Καξηίνπ 2011, εγθξίζεθε ην αθφινπζν εηδηθφ ςήθηζκα:

«Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο εμνπζηνδνηείηαη φπσο ζε ρξφλν πνπ ην ίδην ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην
απνθαζίζεη αιιά πνπ δελ ζα μεπεξλά ηνπο έμη κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεσο ηνπ παξφληνο ςεθίζκαηνο
πξνρσξήζεη ζηελ έθδνζε θαη παξαρψξεζε κέρξη θαη 11.000.000 κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο €0,17 έθαζηε ζηελ
νλνκαζηηθή ηνπο αμία ζε κεηξεηά, ζε ζηξαηεγηθφ θαη/ή ζηξαηεγηθνχο επελδπηέο νη νπνίνη ζα επηδείμνπλ
ελδηαθέξνλ γηα απφθηεζε κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο. Ν ειάρηζηνο αξηζκφο κεηνρψλ πνπ κε ην παξψλ ςήθηζκα ην
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην εμνπζηνδνηείηαη λα εθδψζεη θαη παξαρσξήζεη αλά επελδπηή είλαη 1.000.000 κεηνρέο έλαληη
ηνπ ζπλνιηθνχ αληαιιάγκαηνο ησλ €170.000».
Νη πθηζηάκελνη κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο δηα ηνπ παξφληνο απνπνηνχληαη ηα πξνηηκεζηαθά ηνπο δηθαηψκαηα γηα ηελ
πην πάλσ έθδνζε θαη παξαρψξεζε κεηνρψλ ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Άξζξνπ 60Β(5) ηνπ πεξί εηαηξεηψλ
Λφκνπ Θεθ.113 θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο.
Κε ηελ πξνηεηλφκελε έθδνζε ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ζηνρεχεη ζηελ άληιεζε θεθαιαίσλ γηα
δηεχξπλζε ηεο θεθαιαηνπρηθήο βάζεο ηεο Δηαηξείαο, ζηελ κείσζε ηνπ δαλεηζκνχ ηεο θαη ζηελ ρξεκαηνδφηεζε
αλαγθαίσλ αλαθαηλίζεσλ ζην Δκπνξηθφ Θέληξν Madisons γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ λέσλ ελνηθηαζηψλ.
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζα πξνβεί ζε πεξίπησζε έγθξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Τεθίζκαηνο απφ ηελ ΔθΓΠ ζε φιεο ηηο
ελδεδεηγκέλεο ελέξγεηεο γηα ηελ πιήξε θάιπςε ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.
Αθνχ νινθιεξσζεί ε παξαρψξεζε θαη έθδνζε ησλ 11.000.000 λέσλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο νλνκαζηηθήο αμίαο
€0,17, ήηνη €1.870.000 ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζα πξνρσξήζεη ζε ζπλεξγαζία κε ζπκβνχινπο ηεο Δηαηξείαο
ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα εηζαγσγή ησλ ελ ιφγσ κεηνρψλ ζην Xξεκαηηζηήξην Αμηψλ Θχπξνπ.
Πηηο 23 Καξηίνπ 2011, ν θ. Γηάλλνο Σξηζηνθή παξαηηήζεθε απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο. Πηηο 8
Απξηιίνπ 2011, ν θ. Θψζηαο Γελεζιήο δηνξίζηεθε σο κε εθηειεζηηθφ, κε αλεμάξηεην κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο.
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ΔΞΔΛΓΠΔΗΠ
Νη ηακεηαθέο ξνέο ηεο Δηαηξείαο γηα ηα έηε 2007 κε 2009 θαη γηα ηελ εμακελία πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2010
είλαη σο αθνινχζσο:
[Πε €]

31.12.2007

Ξιεξσκέο γηα αγνξά εγθαηαζηάζεσλ θαη
εμνπιηζκνχ

31.12.2008

31.12.2009

30.06.2010*

(199.628)

(10.388)

(918.574)

(28.605)

Ξιεξσκέο γηα αγνξά επελδχζεσλ ζε
αθίλεηα

0

0

(9.289.151)

0

Ξιεξσκέο γηα αγνξά επελδχζεσλ ζε
ζπγαηξηθέο εηαηξείεο

0

(17.000.000)

(568.847)

0

Ξιεξσκέο γηα αγνξά
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ

0

(744.944)

(278.753)

(990.000)

Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε αθηλήησλ,
εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ

153.774

0

0

0

Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ

0

2.460.386

0

0

Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ

0

448.977

287.773

0

Δίζπξαμε απφ πψιεζε αδξαλνχο
εηαηξείαο

0

0

0

1.000

15.707

27.576

0

0

(30.147)

(14.818.393)

(10.767.552)

(1.017.605)

Ρφθνη πνπ εηζπξάρζεθαλ
Θαζαξή ξνή κεηξεηώλ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε ζε επελδπηηθέο
δξηαζηεξηόηεηεο
*Κε ειεγκέλα

Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ
Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ απνηηκνχληαη ζε εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ είλαη
εκπνξεχζηκεο αμίεο πνπ εθηηκνχληαη ζε αγνξαία αμία ζηηο ηηκέο θιεηζίκαηνο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ ζχκθσλα κε ηηο
επίζεκεο ηηκέο πξνζθνξάο ηνπ ΣΑΘ. Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ απνηηκνχληαη ζε εχινγε
αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ ηαμηλνκνχληαη σο θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ επεηδή αλακέλεηαη λα
ξεπζηνπνηεζνχλ εληφο δψδεθα κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ελνπνηεκέλεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο.
Ν πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηηο ζπλνιηθέο επελδχζεηο ηεο Δηαηξείαο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία
ελεξγεηηθνχ (ζε εχινγε αμία) γηα ηα έηε 2007 κε 2009, γηα ηελ εμακελία πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2010 θαη
θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ:

30.06.2010*

Θαηά ηελ
εκεξνκελία
ηνπ
Δλεκεξσηηθνύ
Γειηίνπ

πφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ

0

0

243.755

207.986

207.986

Ξξνζζήθεο

0

744.944

278.753

990.000

990.000

Ξσιήζεηο

0

(400.000)

(241.487)

0

0

Αιιαγή ζηε δίθαηε αμία

0

(101.189)

(73.035)

0

(44.384)

πόινηπν

0

243.755

207.986

1.197.986

1.153.602

[Πε €]

31.12.2007

31.12.2008

31.12.2009

*Κε ειεγκέλα

Ζ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ βαζίδεηαη ζηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο ηελ εκεξνκελία ηεο
ελνπνηεκέλεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο. Ζ ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηα
ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ θαηέρεη ην Ππγθξφηεκα AD είλαη ε ηηκή πξνζθνξάο. Ζ θαηάιιειε
ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή γηα ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο είλαη ε ηξέρνπζα ηηκή δήηεζεο.
Αλαιπηηθά ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ηεο Δηαηξείαο έρνπλ σο αθνινχζσο:
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[Πε €]

31.12.2007

31.12.2008

31.12.2009

Laser Investment Group Plc
Liberty Life Insurance Public Company
Limited
Stario Portofolio Investments
Public Limited
Options Cassoulides Public Company
Limited

0

206.250

145.420

145.420

128.312

0

8.050

8.625

8.625

6.900

0

0

53.941

680.941

358.390

0

29.455

0

0

0

πόινηπν

0

243.755

207.986

834.986

493.602

363.000

660.000

1.197.986

1.153.602

Ξαξάγσγν γηα Stario Portfolio Investments Public Ltd
Ππλνιηθό ππόινηπν

0

243.755

207.986

30.06.2010*

Θαηά ηελ
εκεξνκελία
ηνπ
Δλεκεξσηηθνύ
Γειηίνπ

*Κε ειεγκέλα

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα
Νη επελδχζεηο ζε αθίλεηα αθνξνχλ θηίξην ην νπνίν κηζζψλεη ε εμαξηεκέλε εηαηξεία AD Madison, βάζε
ζπκθσλίαο πνπ ππεγξάθε ζηηο 2 Καΐνπ 2008 (Βιέπε Κέξνο “Πεκαληηθέο Ππκβάζεηο”, “1. Δλνηθηαζηήξην Έγγξαθν
κεηαμχ ηεο εηαηξείαο A.D. Madison Ltd θαη ηνπ θ. Αλδξέα Θατζή θαη ηεο εηαηξείαο IMC International
Merchandising Center Ltd”). Νη πξφλνηεο ηεο ελ ιφγσ ζπκθσλίαο εκπίπηνπλ ζηηο πξφλνηεο ηνπ ΓΙΞ17
“Κηζζψζεηο” σο ρξεκαηνδνηηθή αθνχ ε ζπκθσλία κίζζσζεο ηνπ θηηξίνπ νπζηαζηηθά κεηαθέξεη φινπο ηνπο
θηλδχλνπο θαη νθέιε πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ ηδηνθηεζία ηνπ θηηξίνπ ζηελ ζπγαηξηθή εηαηξεία. Ζ AD Madison
αλαγλψξηζε αξρηθά ηε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε σο ελεξγεηηθφ θαη παζεηηθφ ζην ρακειφηεξν ηεο δίθαηεο αμίαο
ηνπ κηζζσκέλνπ θηηξίνπ θαη ηεο θαζαξήο ηξέρνπζαο αμίαο ησλ ειάρηζησλ πιεξσκψλ ηεο ρξεκαηνδνηηθήο
κίζζσζεο πνπ αλεξρφηαλ ζε €22.584.159 (κε πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην 9%). Πηελ ζπλέρεηα, ε AD Madison
πηνζέηεζε ηηο πξφλνηεο ηνπ ΓΙΞ 40 “Αθίλεηα γηα επέλδπζε” θαη παξνπζίαζε ην αθίλεην ζε δίθαηε αμία βάζε ηεο
αγνξαίαο αμίαο πνπ θαζνξίζηεθε απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο AD Madison πξηλ ηελ εμαγνξά ηεο απφ ηελ
Δηαηξεία. Ζ αμία απηή αλεξρφηαλ ζηα €39.575.000. Νη επελδχζεηο ζε αθίλεηα επαλεθηηκνχληαη θάζε ρξφλν ζηηο
31 Γεθεκβξίνπ ζε δίθαηε αμία, ε νπνία είλαη ε αμία ζηελ ειεχζεξε αγνξά, φπσο εθηηκείηαη απφ αλεμάξηεην
επαγγεικαηία εγθεθξηκέλν εθηηκεηή.
Ν αθφινπζνο πίλαθαο παξνπζηάδεη ηηο επελδχζεηο ηεο Δηαηξείαο ζε αθίλεηα γηα ηα έηε 2007 κε 2009 θαη γηα ηελ
εμακελία πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2010:
[Πε €]

31.12.2007

31.12.2008

31.12.2009

30.06.2010*

πφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ

0

0

42.850.000

49.000.000

Ξξνζζήθεο ιφγσ εμαγνξάο

0

39.575.000

0

0

Ξξνζζήθεο

0

0

9.289.151

759.605

0

(8.000.000)

0

Κεηαθνξέο ζηα αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο & εμνπιηζκφ
Ξιεφλαζκα απφ επαλεθηίκεζε

0

3.275.000

4.860.849

0

πόινηπν

0

42.850.000

49.000.000

49.759.605

*Κε ειεγκέλα

Ζ Δηαηξεία δελ έρεη πξνβεί ζε πεξαηηέξσ επελδχζεηο ζε αθίλεηα απφ ηηο ηειεπηαίεο κε ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2010 κέρξη ηελ παξνχζα εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ
Γειηίνπ.
Πηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008, ε AD Madison πξαγκαηνπνίεζε δεχηεξε επαλεθηίκεζε ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ κηζζίνπ
βάζε εθηίκεζεο πνπ έγηλε απφ επαγγεικαηίεο εθηηκεηέο. Ζ εθηηκεκέλε αμία πνπ έρεη ππνινγηζζεί σο ν κέζνο
νξψλ ησλ δπν εθηηκήζεσλ αλεξρφηαλ ζε €42.850.000.
Πην ηέινο ηνπ έηνπο 2009 θαη αθνχ είραλ ζρεδφλ νινθιεξσζεί νη εξγαζίεο αλαδηακφξθσζεο ηνπ αθηλήηνπ, πνζφ
χςνπο €8.000.000 ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεη πνζφ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θαη έμνδα αλαδηακφξθσζεο ηνπ
αθηλήηνπ, κεηαθέξζεθε ζηελ θαηεγνξία “Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφ” αθνχ κέξνο ηνπ ελ ιφγσ
αθηλήηνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο εμαξηεκέλεο ηεο Δηαηξείαο. Πηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην
ηεο AD Madison πξνέβεθε ζε επαλεθηίκεζε ηνπ αθηλήηνπ κφλν γηα ην κέξνο ηνπ αθηλήηνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη
απφ ηξίηνπο. Ζ αμία πνπ έρεη ππνινγηζηεί ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 απφ αλεμάξηεην επαγγεικαηία εθηηκεηή
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αλέξρεηαη ζηα €50.538.474. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη γηα
ζπληεξεηηθνχο ιφγνπο έρεη πξνβεί ζε επαλεθηίκεζε ηνπ αθηλήηνπ ζηα €49.000.000.
Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο
Ν αθφινπζνο πίλαθαο παξνπζηάδεη ηηο επελδχζεηο ηεο Δηαηξείαο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο γηα ηα έηε 2007 κε 2009
θαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ:

[Πε €]

31.12.2007

31.12.2008

Θαηά ηελ
εκεξνκελία ηνπ
Δλεκεξσηηθνύ
Γειηίνπ

31.12.2009

πφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ

0

0

17.000.000

Ξξνζζήθεο

0

17.000.000

585.575

Ξψιεζε ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ (ηηκή
θφζηνπο)

0

0

0

Απνκείσζε ζηελ αμία επέλδπζεο ζε
εμαξηεκέλε εηαηξεία

0

0

(293.366)

πόινηπν

0

17.000.000

17.292.209

17.292.209

(289.209)

17.003.000

Πηηο 3 Ηνπλίνπ 2008, ε Δηαηξεία εμαγφξαζε ην 100% ηεο εηαηξείαο Simien, ε νπνία θαηέρεη ην 100% ηνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο AD Madison. Ζ ζπλαιιαγή ινγίζηεθε κε ηε κέζνδν ηεο εμαγνξάο.
Πηηο 30 Ηνπλίνπ 2009, ε Δηαηξεία απέθηεζε ην 100% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο Flamini κε ηελ
έθδνζε θαη παξαρψξεζε 2.611.700 κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο €0,17 ε θάζε κηα πξνο €0,22 ε θάζε κία.
Πηηο 31 Καξηίνπ 2010, ε Δηαηξεία έρεη πξνβεί ζηελ πψιεζε ηεο αδξαλνχο εηαηξείαο AD Gourmet Ltd (εηαηξεία
πεξηνξηζκέλεο επζχλεο κε αξηζκφ εγγξαθήο ΖΔ 254927) ζηελ νλνκαζηηθή ηεο αμία ε νπνία αλέξρεηαη ζηα
€1.000 ζηελ θ. Ησάλλα Σξηζηνθή ε νπνία θαηέρεη 29,24% ηνπ εθδνκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο.
Πηηο 5 Λνεκβξίνπ 2010, ε Δηαηξεία έρεη πξνβεί ζηελ πψιεζε ηεο αδξαλνχο εηαηξείαο G.N. Galleries Larnaca Ltd
(εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο κε αξηζκφ εγγξαθήο ΖΔ 254073) ζηελ νλνκαζηηθή ηεο αμία ε νπνία αλέξρεηαη
ζηα €1.000 ζηελ θ. Ησάλλα Σξηζηνθή ε νπνία θαηέρεη 29,24% ηνπ εθδνκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο
Δηαηξείαο.
Πηηο 10 Γεθεκβξίνπ 2010, ε Δηαηξεία πξνρψξεζε ζηελ εθπνίεζε ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ AD Cosmetics Ltd,
Ad Children Wear Ltd, Ad Toys Ltd, AD Apparel & Footwear Ltd, Flamini Trading Ltd θαη AD Entertainment Ltd
ζηελ εηαηξεία Deltavot Consulting Ltd ζπκθεξφλησλ ηεο θ. Ησάλλαο Σξηζηνθή ε νπνία θαηέρεη 29,24% ηνπ
εθδνκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο.
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ΔΞΗΠΘΝΞΖΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΖΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ
Ρνλ Ηνχλην ηνπ 2008 ε Δηαηξεία απέθηεζε εμνινθιήξνπ ηελ Simien ε νπνία θαηέρεη ην 100% ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ ηεο AD Madison. Ζ AD Madison εθκηζζψλεη αθίλεηα ζην Δκπνξηθφ Θέληξν ζηελ Ιεπθσζία ηα νπνία
απνηεινχλ εληαίν ρψξν αλάπηπμεο γλσζηά κε ηελ νλνκαζία Madisons (πξψελ “IMC”).
Θαηφπηλ δηνξηζκνχ ηεο δηεζλνχο εηαηξείαο JHP Design Consultants πνπ δηαζέηεη εκπεηξία ζην ζρεδηαζκφ θαη
δηακφξθσζε επηηπρεκέλσλ εκπνξηθψλ θέληξσλ φπσο ην Selfridges ηνπ Ινλδίλνπ, ε Δηαηξεία πξνρψξεζε κε
γνξγνχο ξπζκνχο ζηελ δηακφξθσζε ηνπ θηηξίνπ ζε Δκπνξηθφ Θέληξν πνπ εθηφο απφ ρψξνπο ιηαληθνχ εκπνξίνπ
επηπξφζζεηα δηακνξθψζεθαλ θαη ρψξνη αλαςπρήο, εζηίαζεο θαη ςπραγσγίαο.
Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ κε ηελ επσλπκία MADISONS άξρηζε ζηα κέζα Γεθεκβξίνπ 2009.
Δθδειψζεθε ηεξάζηην ελδηαθέξνλ απφ ηξίηνπο, γηα εμαζθάιηζε ρψξσλ εληφο ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ. Θαηφπηλ
δηαβνπιεχζεσλ ε Δηαηξεία ζπκβιήζεθε γηα φινπο αλεμαηξέησο ηνπο ρψξνπο εληφο ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ, κε
γξαπηέο ζπκθσλίεο άδεηαο ρξήζεο θαη δηαρείξηζεο.
Ρν Δκπνξηθφ Θέληξν βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή Πηξνβφινπ δίπια απφ ην Mall of Cyprus, ην IKEA θαη ην Super
Home Centre. Ρν Δκπνξηθφ Θέληξν έρεη εκβαδφλ 17.521 η.κ., εθ ησλ νπνίσλ 12.924 η.κ. είλαη ελνηθηάζηκα,
θαηαλεκεκέλα ζε 4 νξφθνπο θαη δηαζέηεη άλεηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο.
Ρν Δκπνξηθφ Θέληξν έρεη ηνπο αθφινπζνπο ελνηθηαδφκελνπο ρψξνπο:

Όξνθνο
πφγεην
Ηζφγεην
1νο φξνθνο
2νο φξνθνο
Πύλνιν

Ππλνιηθό
εκβαδόλ
4.331
4.538
4.408
4.244
17.521

Θαζαξόο ελνηθηάζηκνο
ρώξνο [ζε η.κ.]
3.059
3.443
2.971
3.499
12.972

Δλνηθηαδόκελνο
ρώξνο [ζε η.κ.]
3.059
2.391
2.078
3.193
10.721

Γηαζέζηκνο
ρώξνο
[ζε η.κ.]
0
1.052
893
306
2.251

%
Δλνηθηαδόκελσλ
ρώξσλ αλά
όξνθν
100,00%
69,45%
69,94%
91,25%
82,65%

Ππγθεθξηκέλα, ε εηαηξεία AD Madison ε νπνία εθκεηαιιεχεηαη ην Δκπνξηθφ Θέληξν δηαηεξεί 24 ζπκθσλίεο άδεηαο
θαηνρήο ρξήζεο (License Agreements) νη νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνπλ σο Ξαξάξηεκα 5 θαη ζπκθσλίεο άδεηεο
δηαρείξηζεο (Management Agreements) κε ηα αθφινπζα κέξε πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη κε ηηο αθφινπζεο
εκπνξηθέο επσλπκίεο (γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βιέπε Κέξνο “ΠΖΚΑΛΡΗΘΔΠ ΠΚΒΑΠΔΗΠ”, “5. Ππκθσλίεο
Άδεηαο Θαηνρήο Σξήζεο – Πεκαληηθφηεξνη Όξνη”):

Αδεηνύρνο
πόγεην
AD ENTERTAINMENT
LTD
AD ENTERTAINMENT
LTD
YIANCAT HOLDINGS
LTD
YIANCAT HOLDINGS
LTD
YIANCAT HOLDINGS
LTD
ACAPELLA MUSIC
STORE LTD
Θαζαξόο
ελνηθηαζκέλνο ρώξνο
Ηζόγεην
AD COSMETICS LTD
AD COSMETICS LTD
MIKAEL TRADING LTD

Δκπνξηθή Δπσλπκία

ICE RINK KIOSK

Θσδηθόο

LG56

Έθηαζε
Σώξνπ
[ζε η.κ.]

Ζκεξνκελία
ππνγξαθήο
ζπκβνιαίνπ

56

23/11/2009

287

23/11/2009

1.329

24/10/2009

87

24/10/2009

ICE RINK
KIDS PLAY AREA, PARTY
ROOMS & WC

LG12

HANGRYGATOR

LG 13

NEW FUN PARK

LG14-17

900

10/12/2010

ACAPELLA

LG18

400

20/10/2009

Πεκείσζε

Έρεη αλνίμεη
κέξνο

3.059

COSMETICS1
COSMETICS1
LEPUS GIFTS & ACCESSORIES

G20-22
G23-24
G25

225
177
138

4/11/2009
4/11/2009
20/11/2009
43

Γηαζέζηκν
ZT ONE IMAGE CO LTD
EMPORIO KOUKLA LTD

G26
G27
G28

148
115
67

G29-34

745

G35

126

SWISS EXLUSIVE
METAXAS JEWELLERY
ECCO SHOES
COIN CASA

G36a
G36a
G37
G38-43

63
63
135
616

27/10/2009
16/10/2009
23/10/2009
4/11/2009

COFFEE BEANERY EUROPE LTD

G45

80

20/10/2009

COFFEE BEANERY EUROPE LTD
COIN GALLERY
OXETTE LOISIR

OUTDOORS
G46-54
G44a

120
390
33

20/10/2009
11/11/2010
23/10/2009

ALDO SHOES
KOUKLA

Γηαζέζηκν
Γηαζέζηκν
MICHAEL P.
MICHAELIDES LTD
BALLENY LTD
ECCO CYPRUS LTD
AD HOUSEHOLD LTD
COFFEE BEANERY
EUROPE LTD
COFFEE BEANERY
EUROPE LTD (outdoors)
AD HOUSEHOLD LTD
PERIDEO (CYPRUS) LTD

Γηαζέζηκν
GN GALLERY LARNAKA
LTD
Emporio Koukla Ltd
Θαζαξόο
ελνηθηαζκέλνο ρώξνο
1νο Όξνθνο7
AD APPAREL &
FOOTWEAR LTD

G44b
I LOVE CANDY

G54-55

I-GIFT

G0

MENSWEAR4

ZIZEL6

Γηαζέζηκν
Γηαζέζηκν
Γηαζέζηκν
AD TOYS LTD
AD TOYS LTD
VACANT
AD APPAREL &
FOOTWEAR LTD
AD APPAREL &
FOOTWEAR LTD
AD APPAREL &
FOOTWEAR LTD
AD APPAREL &
FOOTWEAR LTD
AD CHILDRENWEAR
LTD
PARAIKAS
(WHOLESALE) LTD

33
169

12/12/2010

50

πφ πνγξαθή

101-102

174

103-104
105

205
140

Άλνημε

106

75

107

60

108

72

4/11/2009

20/10/2009

109
110
111
112-114
115-116

57
100
70
247
78

3/11/2009
3/11/2009
4/11/2009

LINGERIE

117

109

4/11/2009

STORE AND OFFICES

118

200

4/11/2009

WOMENWEAR3

119-125

242

4/11/2009

CHILDRENWEAR2

126

134

4/11/2009

HMS - CDS

127-133
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4/11/2009

PARAIKAS

134

77

13/10/2009

135

77

136
137

77
87

TED BAKER

138

87

4/11/2009

BABY PHAT
JO'S BOUTIQUE5

139
140-141

50
105

4/11/2009
4/11/2009

TOY STORE
TOY STORE

Γηαζέζηκν
Γηαζέζηκν
Γηαζέζηκν
AD APPAREL &
FOOTWEAR LTD
AD APPAREL &
FOOTWEAR LTD
FLAMINI TRADING LTD

Κεηαθνξά
απφ ππφγεην
Κεηαθνξά
απφ ππφγεην

3.443

Γηαζέζηκν
Γηαζέζηκν
Γηαζέζηκν
REASONER TRADING
LTD

30/10/2009
16/10/2009
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Θαζαξόο
ελνηθηαζκέλνο ρώξνο
2νο Όξνθνο
STARIO PORTOFOLIO
INVESTMENTS CO LTD
ID FOOD LINE
SERVICES LTD
ABBARAH BROTHERS
LTD
NOCIONI HOLDINGS
LTD
NOCIONI HOLDINGS
LTD
KING FRANCHISES LTD
KING FRANCHISES LTD
KING FRANCHISES LTD

2.971

CENTRAL LOUNGE BAR

201

440

24/10/2009

ROMAMAOR

203

408

18/10/2010

LEBANESE RESTAURANT

202

444

18/10/2010

BOWLING (with seating area)

204

650

3/11/2009

BOWLING (Kitchen)
BURGER KING (seating area)
BURGER KING (store room)
BURGER KING (store room)

205
206
STORE1
STORE2

131
110
15
15

3/11/2009
20/10/2009
20/10/2009
20/10/2009

207

132

4D THEATRE & ARCADE

208-212

690

24/10/2009

COFFEE BEANERY

213

290

20/10/2009

214-215

174

Γηαζέζηκν
YIANCAT HOLDINGS
LTD
COFFEE BEANERY
EUROPE LTD

Γηαζέζηκν
Θαζαξόο
ελνηθηαζκέλνο ρώξνο

3.499

Πύλνιν θαζαξνύ
ελνηθηαζκέλνπ ρώξνπ
12.924
1
Ρν θαηάζηεκα θαιιπληηθψλ πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ ηηο επσλπκίεο MaxMara, Armani, Burberry, Victor & Rolf, Chanel,
Gucci, Chloe, Mark Jacobs, Hermes, Estee Lauder, Clinique, Korres.
2

Ρα παηδηθά είδε έλδπζεο πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ ηηο επσλπκίεο Hello Kitty, Miss Sixty Kids, Pepe Kids, Agatha Ruize
de la Prada, US Polo, Calvin Klein.
3

Ρν γπλαηθείν θαηάζηεκα έλδπζεο πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ ηηο επσλπκίεο Imperial, Please, Maxima θαη Sacs.

4

Ρν αλδξηθφ θαηάζηεκα έλδπζεο πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ ηηο επσλπκίεο Superdry, Scotch & Soda, Cotton Field, Alcott.

5

Ζ Jo’s Boutique πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ ηηο επσλπκίεο Unique Boutique, Ratt, Joe Black θαη Free for Humanity.

6

Ρν γπλαηθείν θαηάζηεκα έλδπζεο Zizel πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ ηηο επσλπκίεο Lookup Rich, Anna Biagini.

7

Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ζα γίλεη κεηαθίλεζε θάπνησλ απφ ησλ ελνηθηαζηψλ ζην εγγχο κέιινλ ζηνλ 1 ν φξνθν,
θαζψο ε εηαηξεία AD Household Ltd ζα αλήμεη ην θαηλνχξγην Coin Department Store ην νπνίν ρξεηάδεηαη πεξίπνπ 1.000 η.κ.
ρψξν. Γελ έρεη ππνγξαθεί θακία ζπκθσλία αθφκα θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ.

Βαζκόο Δμάξηεζεο ηνπ Δθδόηε
Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ εμαξηάηαη απφ ηελ εμαζθάιηζε ησλ αθφινπζσλ αδεηψλ:
1. Αιιαγή ρξήζεο ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ ζε εκπνξηθή αλάπηπμε ζχλζεηνπ ηχπνπ απφ ην Ππκβνχιην Κειέηεο
Ξαξεθθιίζεσλ θαη ην πνπξγηθφ Ππκβνχιην ηεο Θχπξνπ (γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βιέπε Κέξνο
“Πεκαληηθέο Ππκβάζεηο”, “1. Δλνηθηαζηήξην Έγγξαθν κεηαμχ ηεο εηαηξείαο A.D. Madison Ltd θαη ηνπ θ.
Αλδξέα Θατζή θαη ηεο εηαηξείαο IMC International Merchandising Center Ltd”)
2. Άδεηα εθρψξεζεο δηθαηψκαηνο κηζζψκαηνο ηνπ ηεκαρίνπ γεο 2796 απφ ηελ Θππξηαθή Γεκνθξαηία πξνο ηελ
εηαηξεία AD Madison (γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βιέπε Κέξνο “Πεκαληηθέο Ππκβάζεηο”, ”2. Ππκθσλία
Δθρψξεζεο κεηαμχ ηεο εηαηξείαο A.D. Madison Ltd θαη ηνπ θ. Αλδξέα Θατζή εκεξνκελίαο 2 Καΐνπ 2008”).
3. Άδεηα εθρψξεζεο δηθαηψκαηνο κηζζψκαηνο ηνπ ηεκαρίνπ γεο 9691 απφ ηελ Θππξηαθή Γεκνθξαηία πξνο ηελ
εηαηξεία AD Madison (γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βιέπε “Πεκαληηθέο Ππκβάζεηο”, “Ππκθσλία Δθρψξεζεο
κεηαμχ ηεο εηαηξείαο A.D. Madison Ltd θαη ηεο εηαηξείαο AB Alpha Operations Ltd εκεξνκελίαο 13 Ηνπλίνπ
2008”).
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ΘΟΗΝΡΔΟΔΠ ΑΓΝΟΔΠ
Ν πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη αλάιπζε ησλ εζφδσλ ηνπ Ππγθξνηήκαηνο γηα ηα έηε 2007, 2008 θαη 2009 θαη γηα
ηελ εμακελία πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2010:
[Πε €]

31.12.2007

31.12.2008

31.12.2009

30.06.2010*

Ξσιήζεηο ιηαληθνχ εκπνξίνπ

526.423

1.454.614

Licence fees

845.938

1.710.762

Management fees

86.560

540.052

Other income

19.173

17.240

1.478.094

3.722.668

Πύλνιν

0

0

*Κε ειεγκέλα

Πηα εηζνδήκαηα ησλ License θαη Management Fees γηα ηα έηε 2007 κε 2009 θαη γηα ηελ εμακελία πνπ έιεμε ζηηο
30 Ηνπλίνπ 2010, δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ απηά πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ Ππγθξνηήκαηνο,
απφ ηηο νπνίεο αλαγλσξίδνληαη ηα εηζνδήκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο εκπνξηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο.
Πηηο 10 Γεθεκβξίνπ 2010, ε Δηαηξεία πξνρψξεζε ζηελ εθπνίεζε ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ νη νπνίεο αζρνινχληαη
κε ηνπο ηνκείο ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ θαη ςπραγσγίαο. Υο εθ ηνχηνπ, ζηα απνηειέζκαηα ηνπ Ππγθξνηήκαηνο απφ
ηηο 10 Γεθεκβξίνπ 2010 δελ ζα πεξηιακβάλνπλ εηζνδήκαηα απφ ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο
εκπνξηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο αιιά License θαη Management Fees απφ ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο πνπ εθπνηήζεθαλ.
ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΓΗΑ ΡΗΠ ΡΑΠΔΗΠ
Ρν Eκπνξηθφ Kέληξν Madisons μεθίλεζε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζηα κέζα Γεθεκβξίνπ ηνπ 2009, κεηά απφ πιήξε
αλαθαίληζε φισλ ησλ ρψξσλ ηνπ θηηξίνπ κε ηηο πςειφηεξεο πξνδηαγξαθέο εκπνξηθνχ θέληξνπ. Ρνλ ζρεδηαζκφ
ηεο αλαθαίληζεο αλέιαβε ην δηεζλνχο θήκεο γξαθείν JHP Design Consultants ηνπ Ινλδίλνπ ην νπνίν εμεηδηθεχεηαη
ζην ζρεδηαζκφ εκπνξηθψλ ρψξσλ, αλάκεζα ηνπο θαη ην γλσζηφ πνιπθαηάζηεκα Selfridges ηνπ Ινλδίλνπ.
Ρν Madisons δηαθνξνπνηείηαη απφ ηα παξαδνζηαθά malls ιφγσ ηεο έκθαζεο πνπ δίλεη ζηνπο ηνκείο ηεο εζηίαζεο
θαη ηεο ςπραγσγίαο πνπ απνηεινχλ πεξίπνπ ην κηζφ ηνπ ελνηθηαδφκελνπ ρψξνπ ηνπ θηηξίνπ. Δίλαη επίζεο
ζρεδηαζκέλν κε κνξθή “department store” νχησο ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε δηαθίλεζε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ
θαηαζηεκάησλ.
Όηαλ μεθίλεζε ε ιεηηνπξγία ηνπ Madisons κέξνο ησλ ρψξσλ ήηαλ ελνηθηαζκέλα ζε γλσζηέο εηαηξίεο πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ αιιά θαη ηεο εζηίαζεο θαη ςπραγσγίαο ελψ νη ππφινηπνη
ρψξνη ελνηθηάζζεθαλ απφ αξηζκφ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ηεο Δηαηξείαο νη νπνίεο εθπνηήζεθαλ ζηηο 10 Γεθεκβξίνπ
2010 αιιά ζπλέρηζαλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζην Δκπνξηθφ Θέληξν.
Ξαξφιν πνπ ε ιεηηνπξγία ηνπ Madisons ζπλέπεζε κε ηελ θνξχθσζε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο ε νπνία
δελ άθεζε αλεπεξέαζηε θαη ηελ Θχπξν, ηα απνηειέζκαηα απφ ηνπο πξψηνπο κήλεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
Δκπνξηθνχ Θέληξνπ θξίλνληαη ππφ ηηο πεξηζηάζεηο ηθαλνπνηεηηθά. Πηελ πεξίνδν ηνπ πξψηνπ έηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ
Madisons, ε Δηαηξεία είρε ηελ επθαηξία λα επαλαμηνινγήζεη ην κείγκα ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ
πξνζθέξνληαη θαη λα ηξνρνδξνκήζεη ηέηνηεο ελέξγεηεο πνπ λα θαζηζηνχλ ην Madisons αθφκα πην ειθπζηηθφ
πξννξηζκφ γηα ηνλ Θχπξην θαηαλαισηηθή.
Κέζα ζηα πιαίζηα απηήο ηεο επαλαμηνιφγεζεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο έρνπλ ηεξκαηηζηεί νη δξαζηεξηφηεηεο
θάπνησλ ελνηθηαζηψλ, θπξίσο κέζα ζην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2010. Ραπηφρξνλα ε Δηαηξεία απνθάζηζε λα
παξαρσξήζεη πξνζσξηλέο δηεπθνιχλζεηο ζε ελνηθηαζηέο ηνπο νπνίνπο νη δξαζηεξηφηεηεο επεξεάζηεθαλ αξλεηηθά
απφ ηελ νηθνλνκηθή χθεζε. Νη δχν απηέο εμειίμεηο επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο γηα ην
δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2010. Ραπηφρξνλα, ε Δηαηξεία έρεη αληηθαηαζηίζεη ηνπο ελνηθηαζηέο ελ ιφγσ κε λένπο
ελνηθηαζηέο πνπ εκπινχηηζαλ θαη ζα εκπινπηίζνπλ πεξεηαίξσ ην πξνζθεξφκελν πξντφλ ζην Madisons ηνπ νπνίνπ
ε αλαδηνξγάλσζε αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί κέρξη ηα ηέιε ηνπ 2011.
Κέζα ζηα πιαίζηα αλαδηνξγάλσζεο, ην Δκπνξηθφ Θέληξν θαηά ην έηνο 2010, ππνδέρηεθε ηε γλσζηνχ θήκεο
Ηηαιηθή αιπζίδα θαηαζηεκάησλ Coin αθνχ ηνλ Κάην ιεηηνχξγεζε ηνπ 2010 ην πξψην θαηάζηεκα Coin Casa κε
είδε γηα ην ζπίηη θαη ηνλ Λνέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο ην πξψην θαηάζηεκα Coin Gallery ζηελ Θχπξν ην νπνίν
αλακέλεηαη λα απμήζεη ηελ επηζθεςηκφηεηα ζην Δκπνξηθφ Θέληξν. Ρνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010 ιεηηνχξγεζαλ λέα
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θαηαζηήκαηα θαη εζηηαηφξηα, θαη επεθηάζεθε ζεκαληηθά ν ρψξνο ηνπ παηρληδφηνπνπ ζην ππφγεην ηνπ Δκπνξηθνχ
Θέληξνπ θαη ηνπ Arcade ζην δεχηεξν φξνθν ηνπ θηηξίνπ. Ππγθεθξηκέλα, ζην δεχηεξν φξνθν ιεηηνχξγεζαλ δχν
λέα εζηηαηφξηα ην “Narghile” πνπ πξνζθέξεη Ιηβαλέδηθε Θνπδίλα θαη ην “L’alimento Restorante/Bar” πνπ πξνζθέξεη
Ηηαιηθή Θνπδίλα. Πην ηζφγεην ιεηηνχξγεζαλ ηα θαηαζηήκαηα “I-Gift” θαη “I love candy”.
Ζ πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηνπ κείγκαηνο ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζα είλαη ζπλερήο απφ
πιεπξάο ηεο Δηαηξείαο. Γίλνληαη πξνζπάζεηεο γηα ηελ πξνζέιθπζε γλσζηψλ επψλπκσλ δηεζλψλ αιπζίδσλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηεο κφδαο νη νπνίεο πξνβιέπεηαη λα πινπνηεζνχλ κέζα ζην 2011.
Ραπηφρξνλα, ε Δηαηξεία έρεη απνθαζίζεη λα επηθεληξσζεί ζηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο πνπ είλαη ε εθκεηάιιεπζε
εκπνξηθψλ ρψξσλ θαη θαηά ηα ηέιε ηνπ έηνπο 2010 έρεη εθπνίεζεη ηηο ζπγαηξηθέο ηεο εηαηξείεο πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ θαη ηεο ςπραγσγίαο.
Ζ Δηαηξεία ζπλερίδεη ηηο πξνζπάζεηέο ηεο γηα αιιαγή ρξήζεο ηνπ αθηλήηνπ απφ θέληξν Σνλδξηθνχ Δκπνξίνπ ζε
ζχλζεηνπ ηχπνπ εκπνξηθή αλάπηπμε θαη αλάπηπμε αλαςπρήο θαη ςπραγσγίαο. Ζ αίηεζε ηεο Δηαηξείαο βξίζθεηαη
ελψπηνλ ηνπ Ππκβνπιίνπ Κειέηεο Ξαξεθθιίζεσλ ην νπνίν ειπίδεηαη πσο ζα ηελ εμεηάζεη ζχληνκα.
Ξηζηεχεηαη πσο νη αιιαγέο πνπ έρνπλ ήδε πινπνηεζεί θαζψο θαη απηέο πνπ πξνγξακκαηίδνληαη ζα βνεζήζνπλ
ζεκαληηθά ζηελ βειηίσζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο ηνπ Madisons θαη ζηα απνηειέζκαηα ηφζνλ ηεο ίδηαο ηεο Δηαηξείαο
αιιά θαη ησλ ελνηθηαζηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην Δκπνξηθφ Θέληξν.
Ρν Eκπνξηθφ Kέληξν Madisons ζα ιάβεη ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή κεηά ηηο πξνζζήθεο θαη βειηηψζεηο πνπ ζα
νινθιεξσζνχλ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2011.
ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝ ΞΙΑΛΝ
Θαηά ηελ παξνχζα, ε Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη κφλν ζην ηνκέα ηεο εθκεηάιιεπζεο εκπνξηθψλ αθηλήησλ αθνχ
ζηηο 10 Γεθεκβξίνπ 2010, ε Δηαηξεία έρεη πξνβεί ζηελ εθπνίεζε φισλ ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηνπο ηνκείο ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ θαη ηεο ςπραγσγίαο γηα λα επηθεληξσζεί ζηελ θχξηα
δξαζηεξηφηεηα ηεο πνπ είλαη ε εθκεηάιιεπζε εκπνξηθψλ αθηλήησλ θαη εηδηθά ηνπ εκπνξηθνχ θέληξνπ Madisons.
Κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ κεγάισλ εκπνξηθψλ θέληξσλ Mall of Cyprus, My Mall θαη Madisons ην ηνπίν ηνπ ιηαληθνχ
εκπνξίνπ έρεη αιιάμεη δξακαηηθά κε ηελ κεηαηφπηζε ζεκαληηθνχ φγθνπ πσιήζεσλ απφ ηνπο παξαδνζηαθνχο
εκπνξηθνχο δξφκνπο ζην θέληξν ηεο Ιεπθσζίαο ζηα νξγαλσκέλα εκπνξηθά θέληξα. Ζ ηάζε απηή πξνβιέπεηαη φηη
ζα ζπλερίζεη θαη ζην κέιινλ θαη είλαη πηζαλφλ λα νξγαλσζνχλ θαη λέα εκπνξηθά θέληξα ηα νπνία λα δηεθδηθήζνπλ
κεξίδην αγνξάο.
Ζ Δηαηξεία είρε ηελ επθαηξία κέζα ζην 2010 λα επαλαμηνινγήζεη ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο θαη πξντφληα θαη λα
μεθηλήζεη έλα πξφγξακκα αλαβάζκηζεο ηνπο πνπ ζα νινθιεξσζεί θαηά ηα ηέιε ηνπ έηνπο 2011. Θαηά ηα ηέιε ηνπ
έηνπο 2012, ε Δηαξεία ζα επηζεσξήζεη θαηά πφζν ην πξφγξακκα αλαβάζκηζεο έρεη θέξεη ηα αλάινγα
απνηειέζκαηα θαη ζα επαλαμηνινγήζε ηε ζηξαηεγηθή ηεο. Ρνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010 ιεηηνχξγεζαλ λέα
θαηαζηήκαηα θαη εζηηαηφξηα, θαη επεθηάζεθε ζεκαληηθά ν ρψξνο ηνπ παηρληδφηνπνπ ζην ππφγεην ηνπ Δκπνξηθνχ
Θέληξνπ θαη ηνπ Arcade ζην δεχηεξν φξνθν ηνπ θηηξίνπ. Ππγθεθξηκέλα, ζην δεχηεξν φξνθν ιεηηνχξγεζαλ δχν
λέα εζηηαηφξηα ην “Narghile” πνπ πξνζθέξεη Ιηβαλέδηθε Θνπδίλα θαη ην “L’alimento Restorante/Bar” πνπ πξνζθέξεη
Ηηαιηθή Θνπδίλα. Πην ηζφγεην ιεηηνχξγεζαλ ηα θαηαζηήκαηα “I-Gift” θαη “I love candy”. (Βιέπε Κέξνο “ΗΠΡΝΟΗΘΝ
ΘΑΗ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ, ΔΞΗΠΘΝΞΖΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΖΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ” γηα παξεηαίξσ πιεξνθνξίεο
Αλακθίβνια ε δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε επεξεάδεη θαη ηελ Θχπξν θαη έρεη επεξεάζεη αξλεηηθά ηνπο ηνκείο ηνπ
ιηαληθνχ εκπνξίνπ. Δίλαη δχζθνιν λα πξνβιεθζεί ν ρξφλνο πνπ ζα μεθηλήζεη ε αλαζέξκαλζε ηεο νηθνλνκίαο. Γηα
ην ζθνπφ απηφ ε Δηαηξεία ζα πξνζπαζήζεη ρσξίο λα επεξεάζεη ην αλαπηπμηαθφ ηεο πξφγξακκα λα πεξηνξίζεη φπνπ
είλαη δπλαηφλ ηηο ιεηηνπξγηθέο ηεο δαπάλεο κέζα ζην 2011. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ηα νηθνλνκηθά
απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο γηα ηα επφκελα ρξφληα δελ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ επαθξηβψο ιφγσ ηεο
επκβεηάβιεηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαλαισηψλ πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ην κηθξφ
δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ θαζψο θαη άιινπο παξάγνληεο ηνπο νπνίνπο ε Δηαηξεία δελ κπνξεί
λα ειέγμεη.
Ζ Δηαηξεία επειπηζηεί φηη κε βάζε ην παξάδεηγκα παξφκνησλ εκπνξηθψλ θέληξσλ ηνπ εμσηεξηθνχ λα κπνξέζεη λα
ηζνδπγίζεη ηελ επέλδπζή ηεο ζην Δκπνξηθφ Θέληξν κέζα ζηα επφκελα έηε. Ζ ζηξαηεγηθή πνπ εθαξκφζηεθε
βαζίζηεθε πάλσ ζηα αθφινπζα:
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1. Πρέδην θαη Αηζζεηηθή ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ:
Ζ Δηαηξεία κεηακφξθσζε ην θηίξην IMC ζε έλα κνληέξλν Δκπνξηθφ Θέληξν κε ιεπηέο γξακκέο, θσηηζκφ θαη
άλεηνπο ρψξνπο. Ρελ αλαθαίλεζε επηβειήζεθε ην δηεζλνχο θήκεο γξαθείν JHP Design Consultants ηνπ Ινλδίλνπ
ην νπνίν εμεηδηθεχεηαη ζην ζρεδηαζκφ εκπνξηθψλ ρψξσλ, αλάκεζα ηνπο θαη ην γλσζηφ πνιπθαηάζηεκα Selfridges
ηνπ Ινλδίλνπ. Νη θαζαξνί ρψξνη ελνηθηάζεσο αλέξρνληαη ζην 74% ηνπ ζπλνιηθνχ εκβαδνχ ηνπ Δκπνξηθνχ
Θέληξνπ ην νπνίν εκπίπηεη ζηα δηεζλή δεδνκέλα γηα εκπνξηθά θέληξα θαη αθήλεη άλεηνπο ρψξνπο γηα ηε δηαθίλεζε
ηνπ θνηλνχ. Ν δεχηεξνο φξνθνο είλαη αθηεξσκέλνο ζε εζηηαηφξηα, θεθεζηηαηφξηα θαη ρψξνπο ςπραγσγίαο ηνπ
θνηλνχ ην νπνίν ππνβνεζά ηφζν ηελ επηζθεςεκφηεηα φζν θαη ηελ παξακνλή ηνπ θνηλνχ ζην Δκπνξηθφ Θέληξν.
Δπίζεκεο έξεπλεο έρνπλ δηαπηζηψζεη φηη ππάξρεη κεγάιε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ ζρεδίνπ ελφο εκπνξηθνχ θέληξνπ
θαη ηεο επηζθεςηκφηεηαο πνπ ππάξρεη. Νη επηζθέπηεο θιίλνπλ λα κελ πεξλνχλ αξθεηή ψξα ή λα αλαπηχζζνπλ
αθνζίσζε ζε ρψξνπο νη νπνίνη δελ πξνζθέξνπλ θαιή αηζζεηηθή ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη γη’απηφ ην ζρέδην
ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ απνηέιεζε βαζηθφ παξάγνληα ζηελ ζηξαηεγηθή ηεο Δηαηξείαο.
Ρν Madisons δηαθνξνπνηείηαη απφ ηα παξαδνζηαθά malls ιφγσ ηεο έκθαζεο πνπ δίλεη ζηνπο ηνκείο ηεο εζηίαζεο
θαη ηεο ςπραγσγίαο πνπ απνηεινχλ πεξίπνπ ην κηζφ ηνπ ελνηθηαδφκελνπ ρψξνπ ηνπ θηηξίνπ. Δίλαη επίζεο
ζρεδηαζκέλν κε κνξθή “department store” νχησο ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε δηαθίλεζε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ
θαηαζηεκάησλ.
2. Δπηθέληξσζε ζηνπο επηζθέπηεο
Πηελ δηακφξθσζε ελφο εκπνξηθνχ θέληξνπ βαζηθφο παξάγνληαο επηηπρίαο είλαη λα απεπζχλεηαη ζε κία νκάδα
αλζξψπσλ. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ζηφρνο ελφο εκπνξηθνχ θέληξνπ είλαη λα απεπζχλεηαη ζε φιεο ηηο ειηθίεο, ηφηε
είλαη πνιχ ιηγφηεξεο νη πηζαλφηεηεο επηηπρίαο θαζψο ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί φια ηα γνχζηα θαη βαζηθφηεξν λα έρεη
ηεξάζηηα έθηαζε γηα λα κπνξεί λα θηινμελίζεη δηαθφξσλ εηδψλ θαηαζηήκαηα θαη θέληξα ςπραγσγίαο.
Ρν Δκπνξηθφ Θέληξν Madisons απεπζχλεηαη ζηε λέα γεληά αλζξψπσλ ηνπ 21νπ αηψλα νη νπνίνη αθνινπζνχλ ηηο
λέεο ηάζεηο κφδαο θαη δνπλ ζε κία θνηλσλία κε γξήγνξνπο ξπζκνχο. Απηνί νη άλζξσπνη ςάρλνπλ έλα ήξεκν θαη
αζθαιέο εκπνξηθφ θέληξν φπνπ κπνξνχλ λα θάλε θαη λα πάλε κε κία παξέα γηα θαθέ ζπλδπάδνληαο ςψληα απφ κία
νινθιεξσκέλε γθάκα πξντφλησλ, λα πάξνπλε ηα παηδηά ηνπο γηα παηρλίδη ζε έλα ρψξν πνπ πξνζθέξεη πνιιέο
επηινγέο δηαζθέδαζεο θαη θαγεηνχ θαη λα είλαη καθξηά απφ ηε βαβνχξα ηεο πφιεο, ην θαπζαέξην αιιά θαη ηηο
άζρεκεο ζπλζήθεο θαηξνχ (είηε δέζηε είηε θξχν) ζε έλα ήξεκν θαη επράξηζην πεξηβάιινλ.
3. Ξξνζέγγηζε Λέσλ Δλνηθηαζηψλ πνπ ππνβνεζνχλ ηελ επηζθεςεκφηεηα
Ζ Δηαηξεία είρε ηελ επθαηξία κέζα ζην 2010 λα επαλαμηνινγήζεη ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο θαη πξντφληα θαη λα
μεθηλήζεη έλα πξφγξακκα αλαβάζκηζεο ηνπο πνπ ζα νινθιεξσζεί ην 2011. Κέζα ζηα πιαίζηα απηήο ηεο
επαλαμηνιφγεζεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο έρνπλ ηεξκαηηζηεί νη δξαζηεξηφηεηεο θάπνησλ ελνηθηαζηψλ, θπξίσο
κέζα ζην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2010. Ραπηφρξνλα, ε Δηαηξεία αληηθαζηζηά απηνχο ηνπο ελνηθηαζηέο κε λένπο
ελνηθηαζηέο πνπ εκπινχηηζαλ θαη ζα εκπινπηίζνπλ πεξεηαίξσ ην πξνζθεξφκελν πξντφλ ζην Madisons ηνπ νπνίνπ
ε αλαδηνξγάλσζε αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί κέρξη ηα ηέιε ηνπ 2011.
Κέζα ζηα πιαίζηα αλαδηνξγάλσζεο, ην Δκπνξηθφ Θέληξν θαηά ην έηνο 2010, ππνδέρηεθε ηε γλσζηνχ θήκεο
Ηηαιηθή αιπζίδα θαηαζηεκάησλ Coin αθνχ ηνλ Κάην ιεηηνχξγεζε ηνπ 2010 ην πξψην θαηάζηεκα Coin Casa κε
είδε γηα ην ζπίηη θαη ηνλ Λνέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο ην πξψην θαηάζηεκα Coin Gallery ζηελ Θχπξν ην νπνίν
αλακέλεηαη λα απμήζεη ηελ επηζθεςηκφηεηα ζην Δκπνξηθφ Θέληξν.
Κέζα ζην 2011 ε πξνζπάζεηα ηεο Δηαηξείαο
ζα επηθεληξσζεί ζηελ πξνζέιθπζε δηεζλψλ επψλπκσλ αιπζίδσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηεο κφδαο.
Κηα ηέηνηα εμέιημε ζα έρεη επεξγεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ βειηίσζε ηεο επηζθεςεκφηεηαο ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ.
4. Ηζνξξνπνηκέλε γθάκα ελνηθηαζηψλ
Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ Madisons βαζίδεηαη ζηελ δεκηνπξγία ελφο εκπνξηθνχ θέληξνπ ην νπνίν λα ζπλδπάδεη ζηνλ ίδην
βαζκφ ην ιηαληθφ εκπφξην αιιά θαη ηελ ςπραγσγία. Ξέξαλ απφ ηα θαηαζηήκαηα έλδπζεο, ππφδεζεο, θαιιπληηθψλ,
αμεζνπάξ, θνζκεκάησλ, νπηηθψλ, ξνινγηψλ, δψξσλ, ηερλνινγίαο θαη εηδψλ γηα ην ζπίηη, ην Madisons
δηαθνξνπνηείηαη κε ηελ πξνζθνξά πνιιαπιψλ επηινγψλ δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο. Πην Madisons ν επηζθέπηεο
έρεη ηελ επηινγή λα ςπραγσγεζεί ζηνπο ηεξάζηηνπο παηρληδφηνπνπο, λα επηζθεθζεί ην Bowling, ην 4D Theatre, ην
Laser shooting game, ην ice rink θαη ηα Arcades ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ, ελψ κπνξεί λα επηζθεθζεί ηα café θαη ηα
εζηηαηφξηα πνπ ιεηηνπξγνχλ (fast food θαη ethnic).
5. Σψξνη Πηάζκεπζεο
Ζ Δηαηξεία έρεη θξνληίζεη λα έρεη άλεηνπο ρψξνο ζηάζκεπζεο νη νπνίνη λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο
αλάγθεο ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ.
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ΑΘΗΛΖΡΑ, ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ, ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ
Ν πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηα αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφ ηνπ Ππγθξνηήκαηνο γηα ηα έηε πνπ
έιεμαλ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2007, 2008 θαη 2009:
[Πε €]

31.12.2007

31.12.2008

31.12.2009

Αθίλεηα ππφ κίζζσζε

0

0

8.000.000

Ξξνζζήθεο ελνηθηαδφκελσλ θηηξίσλ

0

0

16.210

Νρήκαηα

0

0

31.243

Έπηπια θαη Δμνπιηζκφο

0

9.203

721.396

Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο

0

0

89.540

Θξεκαζηάξηα

0

0

91.652

Νιηθό

0

9.203

8.950.041

Ρα αθίλεηα ππφ κίζζσζε αθνξνχλ ην κέξνο ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην ίδην ην
Ππγθξφηεκα. Ρν θφζηνο ζα απνζβέλεηαη αλάινγα κε ηελ πεξίνδν κίζζσζεο ηνπ αθηλήηνπ. Γελ έρεη ππνινγηζηεί
νπνηαδήπνηε απφζβεζε γηα ην έηνο 2009 επεηδή ε ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ άξρηζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2009.
Ρν Ππγθξφηεκα κηζζψλεη ηα αθφινπζα αθίλεηα:
Δίδνο

Σξήζε

A/A Γηεύζπλζε
1.

2.
3.

Αξηζκφο εγγξαθήο 10/146 Θηίξην1
Ρεκάρην 160
Φ/Πρ. 30/06Δ2, Ρκ. 10
Θνθθηλνθαπθάιια,
Δλνξία Απνζηφινπ Βαξλάβα
& Αγίνπ Καθαξίνπ,
Γήκνο Πηξνβφινπ
Ιεπθσζία
Αξηζκφο εγγξαθήο 2796
Ρεκάρην
Γεο2
Αξηζκφο εγγξαθήο 9691
Ρεκάρην
Γεο3

Βαζκόο πνπ
Δκβαδό
ρξεζηκνπνηνύληαη ρώξνπ
ηα αθίλεηα

Ξεξίνδνο Δλνηθίνπ

Δλνίθην έηνπο

Δκπνξηθφ
Θέληξν

Δμ’ νινθιήξνπ

16.000 η.κ. 16 έηε
κε δηθαίσκα αλαλέσζεο

€205.127, 47
εηεζίσο

Αλέγεξζε
θηηξίνπ
Αλέγεξζε
θηηξίνπ

Δμ’ νινθιήξνπ

1.324 η.κ. 18/10/2000 κέρξη
1710/2033
3.110 η.κ. 5/7/1999 κέρξη
4/7/2032

€25.629,15
εηεζίσο
€10.252
εηεζίσο κέρξη
18/10/2007.
€31.003
εηεζίσο
κεηέπεηηα.

Δμ’ νινθιήξνπ

1

Βιέπε Κέξνο “Πεκαληηθέο Ππκβάζεηο”, “1. Δλνηθηαζηήξην Έγγξαθν κεηαμχ ηεο εηαηξείαο A.D. Madison Ltd θαη ηνπ θ. Αλδξέα
Θατζή θαη ηεο εηαηξείαο IMC International Merchandising Center Ltd”.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ κηζζσκέλνπ αθηλήηνπ πνπ απνξξέεη απφ ην Δλνηθηαζηήξην
Έγγξαθν βιέπε Κέξνο “Δμέηαζε ηεο Σξεκαηννηθνλνκηθήο Θαηάζηαζεο θαη Απνηειεζκάησλ”, “Θεθάιαηα”, “Γαλεηζκφο”, “
πνρξεψζεηο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο”.
2

Βιέπε Κέξνο “Πεκαληηθέο Ππκβάζεηο”, ”2. Ππκθσλία Δθρψξεζεο κεηαμχ ηεο εηαηξείαο A.D. Madison Ltd θαη ηνπ θ. Αλδξέα
Θατζή εκεξνκελίαο 2 Καΐνπ 2008”.
3

Βιέπε Κέξνο “Πεκαληηθέο Ππκβάζεηο”, “Ππκθσλία Δθρψξεζεο κεηαμχ ηεο εηαηξείαο A.D. Madison Ltd θαη ηεο εηαηξείαο AB
Alpha Operations Ltd εκεξνκελίαο 13 Ηνπλίνπ 2008”.

Πηηο 26 Καξηίνπ 2010, ε 100% ζπγαηξηθή εηαηξεία G.Λ. Gallery Famagusta Ltd έρεη ζπλάςεη ζπκθσλία κε ηελ
δεκφζηα εηαηξεία Woolworth (Cyprus) Properties PLC γηα ηελ αγνξά θηήκαηνο θαζαξνχ εκβαδνχ 4.000 η.κ. πνπ
απνηειεί κέξνο ηνπ ρσξαθηνχ κε αξηζκφ εγγξαθήο 10/144 ζηελ ηνπνζεζία Θνθθηλνθαχθαια ζην Γήκν
Πηξνβφινπ. Ρν θαζαξφ εκβαδφλ πξνθχπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε απφ ην αθάζαξην εκβαδφλ ησλ 4.819η.κ., 17%
γηα ρψξνπο πξαζίλνπ θαη θνηλνηηθνχ εμνπιηζκνχ. Ρν ηίκεκα αγνξάο ηνπ θηήκαηνο αλέξρεηαη ζηα €6 εθαη. θαη
έρεη ήδε θαηαβιεζεί πξνθαηαβνιή €1,5 εθαη. απφ ηελ Δηαηξεία. Ζ αγνξά ηνπ ελ ιφγσ θηήκαηνο είλαη
ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ιφγσ ηνπ φηη απηφ εθάπηεηαη ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ θαη κεγηζηνπνηεί ηηο δπλαηφηεηεο
αλάπηπμήο ηνπ. Ζ ζπλαιιαγή έγηλε ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε θαη ην ηίκεκα αγνξάο ήηαλ απνηέιεζκα
δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαμχ ησλ δχν εηαηξεηψλ θαη ηεο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ηνπ γηα ηελ παξεηαίξσ αλάπηπμε
ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ (Βιέπε Κέξνο “Πεκαληηθέο Ππκβάζεηο”, “4. Ππκθσλία κεηαμχ ηεο εηαηξείαο G.N. Gallery
Famagusta Ltd θαη ηεο εηαηξείαο Woolworth (Cyprus) Properties Plc εκεξνκελίαο 26 Καξηίνπ 2010”). Θαηά ηελ
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παξνχζα εκεξνκελία ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, ην ελ ιφγσ θηήκα δελ έρεη αθφκα κεηαβηβαζηεί ζηελ εηαηξεία
G.Λ. Gallery Famagusta Ltd.
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ΔΜΔΡΑΠΖ ΡΖΠ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΘΑΗ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΘΔΠΖ
Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ ζπλέπεζε κε ηε θνξχθσζε ηεο παγθφζκηα νηθνλνκηθήο θξίζεο ε νπνία δελ
άθεζε αλεπεξέαζηε θαη ηελ Θχπξν. Νη ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο επεξέαζαλ θαη ηνπο ηνκείο ηνπ
ιηαληθνχ εκπνξίνπ. πφ ηηο πεξηζηάζεηο, νη πξψηεο εθηηκήζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ
θξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθέο.
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην αλακέλεη φηη ζα ππάξμεη αχμεζε θαηά ην δεχηεξν εμάκελν ζηα εηζνδήκαηα ηνπ
Ππγθξνηήκαηνο AD αιιά θαη ζηε ξεπζηφηεηα θαη θεξδνθνξία γηα ην ιφγν φηη ην Δκπνξηθφ Θέληξν ζα βξίζθεηαη
ζε πιήξε ιεηηνπξγία γηα νιφθιεξν ην έηνο 2010.
Ραπηφρξνλα ε Δηαηξεία πξνρσξά κε βειηίσζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ κείγκαηνο ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ
πξνζθέξνληαη ζην Δκπνξηθφ Θέληξν κε ηελ πξνζέιθπζε θαηλνχξγησλ επψλπκσλ ελνηθηαζηψλ, νη νπνίνη ζα
βνεζήζνπλ ζηελ αχμεζε ηεο εκπνξηθφηεηαο ηνπ ζπλφινπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ.
Ζ Δηαηξεία έρεη εθπνηήζε ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ
θαη ηεο ςπραγσγίαο ζηηο 10 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη ζα επηθεληξσζεί ζηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηά ηεο πνπ είλαη ε
εθκεηάιιεπζε εκπνξηθψλ ρψξσλ.
ΞΔΟΗΙΖΞΡΗΘΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΑΛΑΠΘΝΞΖΠΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ
Ξην θάησ αλαιχνληαη πεξηιεπηηθά ηα ειεγκέλα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31
Γεθεκβξίνπ 2007, 2008 θαη 2009 θαη ηα κε ειεγκέλα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ εμακελία πνπ έιεμε
ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2010 απφ ηελ Δλνπνηεκέλε Θαηάζηαζε Ινγαξηαζκνχ Απνηειεζκάησλ, ηελ Δλνπνηεκέλε
Θαηάζηαζε Ρακεηαθψλ Ονψλ θαη ηνλ Δλνπνηεκέλν Ηζνινγηζκφ.
Δλνπνηεκέλνη Ινγαξηαζκνί Απνηειεζκάησλ
Δλνπνηεκέλνη Ινγαξηαζκνί Απνηειεζκάησλ γηα ηα έηε 2007, 2008 θαη 2009
Ρα απνηειέζκαηα ηνπ 2009 θαζψο επίζεο θαη ηνπ 2008 αληαλαθινχλ θπξίσο ηηο αλαπηπμηαθέο δξαζηεξηφηεηεο
ηεο Δηαηξείαο ζηελ δηακφξθσζε ηνπ αθηλήηνπ ζε Δκπνξηθφ Θέληξν θαη θαηά ειάρηζην πνζνζηφ ηηο ιεηηνπξγηθέο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Ππγθξνηήκαηνο θαζφηη ην Δκπνξηθφ Θέληξν άξρηζε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζηα κέζα
Γεθεκβξίνπ 2009. Θαηά ην έηνο 2007, παξνπζηάζηεθε δεκηά χςνπο €142 ρηιηάδεο ην νπνίν πξνήιζε κφλν απφ
δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο.
Πηηο 29 Νθησβξίνπ 2009, ε Δηαηξεία πξνρψξεζε ζηελ έθδνζε ηεζζάξσλ νκνιφγσλ (€150.000 ην θάζε νκφινγν)
γηα πνζφ χςνπο €600.000 ζηηο εηαηξείεο Γσδψλε Δπελδχζεηο Σαξηνθπιαθίνπ Γεκφζηα Δηαηξεία Ιηδ, Jupiter
Portfolio Investments Public Co. Ltd, Ρ.Ξ. Ξξνζσπηθνχ Elma Properties & Investment Ltd θαη Lemeco
Investments Ltd. Ρα πην πάλσ νκφινγα είλαη δηαξθείαο 3 εηψλ θαη θέξνπλ ηφθν πξνο 10% εηεζίσο ν νπνίνο είλαη
πιεξσηένο θάζε 6 κήλεο, ηελ 31ελ Καξηίνπ θαη 30ε Πεπηεκβξίνπ εθάζηνπ έηνπο.
Ρν κεηθηφ θέξδνο γηα ην έηνο 2009 αλήιζε ζηα €231 ρηιηάδεο ην νπνίν απνηειείηαη απφ πσιήζεηο απφ ηελ
ιεηηνπξγία ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ χςνπο €526 ρηιηάδεο θαη θφζηνο πσιήζεσλ €296 ρηιηάδεο. Γηα ην έηνο 2009
πξνέθπςε πιεφλαζκα απφ επαλεθηίκεζε αθηλήησλ χςνπο €4,9 εθαη. (2008: €3,3 εθαη.) ε νπνία βαζίζηεθε ζε
εθηίκεζε απφ επαγγεικαηία εγθεθξηκέλν εθηηκεηή. Ρα άιια εηζνδήκαηα ηεο Δηαηξείαο αλήιζαλ ζηηο €952
ρηιηάδεο γηα ην έηνο 2009 ην νπνίν απνηειείην απφ δηθαηψκαηα ρξήζεο ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ χςνπο €446
ρηιηάδεο, δηθαηψκαηα δηαρείξηζεο πνζφ χςνπο €400 ρηιηάδεο θαη άιια έζνδα πνζφ χςνπο €106 ρηιηάδεο. Γηα ην
έηνο 2008, ηα άιια εηζνδήκαηα αλήιζαλ ζηηο €97 ρηιηάδεο.
Ρν ζχλνιν ησλ εμφδσλ δηνίθεζεο γηα ην έηνο 2009 αλήιζαλ ζε €1,1 εθαη. ζε ζχγθξηζε κε €458 ρηιηάδεο θαηά ην
έηνο 2008 ιφγσ ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ. Γηα ηνλ ίδην ιφγν, απμήζεθαλ θαη ηα έμνδα
πσιήζεσλ θαη δηαλνκήο απφ €3 ρηιηάδεο ην 2008 ζε €478 ρηιηάδεο ην 2009.
Ρα έμνδα ρξεκαηνδφηεζεο αλήιζαλ ζηα €2,2 εθαη. γηα ην έηνο 2009 ζε ζχγθξηζε κε €1,2 εθαη. γηα ην έηνο
2008.
Δπίζεο, ην Ππγθξφηεκα AD παξνπζίαζε θαζαξή δεκηά απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ην έηνο 2009 θαη
2008 χςνπο €27 ρηιηάδεο θαη €52 ρηιηάδεο αληίζηνηρα.
Ρν ζχλνιν ηεο θνξνινγίαο χςνπο €486 ρηιηάδεο γηα ην έηνο 2009 (2008: €340 ρηιηάδεο), απνηειεί
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αλαβαιιφκελε θνξνινγία ε νπνία πξνέθπςε ιφγσ ηεο επαλεθηίκεζεο ησλ επελδχζεσλ ηεο Δηαηξείαο ζε
αθίλεηα.
Ρν θέξδνπο έηνπο γηα ην έηνο 2009 θαη 2008 αλήιζε ζηα €1,4 εθαη. θαη €1,4 αληίζηνηρα. Ρν θέξδνο αλά κεηνρή
χςνπο €1,12 ζελη (2008: €1,65 ζελη) γηα ην έηνο 2009 ππνινγίζηεθε κε βάζε ην θέξδνο γηα ηελ πεξίνδν πνπ
αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνλ κεζνζηαζκηθφ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ ήηαλ εθδνκέλεο θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ έηνπο 127.634.041 (2008: 81.602.332).
Δλνπνηεκέλνη Ινγαξηαζκνί Απνηειεζκάησλ γηα ηελ εμακελία πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2010
Πηηο 4 Ηαλνπαξίνπ, 2010 ε Δηαηξεία πξνρψξεζε ζηελ έθδνζε 5 νκνιφγσλ πξνο ηελ Liberty Life Insurance Public
Company Ltd (€150.000 ην θάζε νκφινγν) γηα πνζφ χςνπο €750.000. Ρα ελ ιφγσ νκφινγα θέξνπλ ηφθν πξνο
10% εηεζίσο. Πηηο 15 Απξηιίνπ 2010 ε Δηαηξεία πιήξσζε ζηελ Liberty Life Insurance Public Company Ltd πνζφ
χςνπο €450.000 γηα εμφθιεζε 3 εθ ησλ 5 νκνιφγσλ. Δπίζεο, θαηά ηελ ίδηα εκεξνκελία ε Δηαηξεία θαηέβαιε
πξνο ηελ Liberty Life Insurance Public Company Ltd πνζφ χςνπο €21.042 ην νπνίν αθνξά ηφθνπο γηα ηα 5
νκφινγα γηα ηελ πεξίνδν απφ 4 Ηαλνπαξίνπ 2010 κέρξη 15 Απξηιίνπ 2010. Ρέινο, ε Δηαηξεία θαηά ηηο 15 Απξηιίνπ
2010 πξνπιήξσζε πνζφ χςνπο €14.250 ην νπνίν αθνξά ηφθνπο γηα ηα 2 ελαπνκείλαληα νκφινγα γηα ηελ
πεξίνδν απφ 16 Απξηιίνπ 2010 κέρξη 30 Πεπηεκβξίνπ 2010.
Πηηο 26 Καξηίνπ 2010 ε Δηαηξεία κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο ηεο εηαηξείαο G.N. Famagusta Ltd ζπκθψλεζε ηελ αγνξά
ηεκαρίνπ γεο, θαζαξνχ εκβαδνχ 4.000 η.κ. κε ηελ εηαηξεία Woolworth (Cyprus) Ltd ζηελ ηηκή ησλ €6.000.000.
Ξνζφ χςνπο €1.500.000 έρεη πιεξσζεί κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ ελψ ην ππφινηπν πνζφ ησλ
€4.500.000 ζα πιεξσζεί κε 3 δφζεηο ηνπ €1.500.000. Ζ θάζε δφζε ζα είλαη πιεξσηέα πξηλ ή θαηά ηελ 20ελ
Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο αξρίδνληαο απφ ηελ 20ε Γεθεκβξίνπ 2010 θαη ζηε ζπλέρεηα πξηλ ή θαηά ηελ 20ελ
Γεθεκβξίνπ ηνπ 2011 θαη 2012 κέρξη εμνθιήζεσο. Δπίζεο, θάζε νθεηιφκελν ππφινηπν ζα θέξεη ηφθν πξνο
6,25% εηεζίσο θαη ζα θαηαβάιιεηαη αλά εμάκελν θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο 20 Ηνπλίνπ θαη 20 Γεθεκβξίνπ θάζε
έηνπο αξρίδνληαο απφ ηηο 20 Ηνπλίνπ 2010, κέρξη εμνθιήζεσο.
Γηα ηελ εμακελία πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2010 νη πσιήζεηο αλήιζαλ ζηα €1,5 εθαη. ην νπνίν πξνέξρεηαη
θπξίσο απφ έζνδα ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ (νη νπνίεο εθπνηήζεθαλ ζηηο 10 Γεθεκβξίνπ 2010) πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ θαη ηεο ςπραγσγίαο θαη ην κεηθηφ θέξδνο αλήιζε ζηηο
€800 ρηιηάδεο. Ρα άιια εηζνδήκαηα γηα ηελ πξψηε εμακελία ηνπ 2010 αλήιζαλ ζηα €2,3 εθαη. ηα νπνία
πξνέθπςαλ απφ ελνίθηα εηζπξαθηέα ζε ζρέζε κε ηνπο ρψξνπο πνπ ππνκηζζψλεη ε Δηαηξεία ζην Δκπνξηθφ Θέληξν
θαη απφ έζνδα δηαρείξηζεο ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ απφ €69 ρηιηάδεο ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2009.
Ρα έμνδα δηνίθεζεο απμήζεθαλ θαηά 71% γηα ην πξψην εμάκελν ηνπ 2010 θηάλνληαο ηα €1,8 εθαη. απφ €1,0
εθαη. ην πξψην εμάκελν ηνπ 2009 θπξίσο ιφγσ ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ. Ρα έμνδα
πσιήζεσλ θαη δηαλνκήο γηα ηελ εμακελία πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2010 αλήιζαλ ζε €178 ρηιηάδεο.
Γηα ην πξψην εμάκελν ηνπ 2009 παξνπζηάζηεθαλ δεκηέο απφ εξγαζίεο χςνπο €973 ρηιηάδεο ελψ γηα ηελ πξψηε
εμακελία ηνπ 2010, παξνπζηάζηεθε θέξδνο απφ εξγαζίεο χςνπο €1,1 εθαη.
Ρα έμνδα ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ πξψηε εμακελία ηνπ 2009 θαη 2010, αλήιζε ζηα €1,0 εθαη. θαη €1,1 εθαη.
αληίζηνηρα.
Ζ πξψηε εμακελία ηνπ 2009 θαη 2010 παξνπζίαζε δεκηέο χςνπο €2,0 εθαη. θαη €33 ρηιηάδσλ αληίζηνηρα. Ζ δεκηά
αλά κεηνρή γηα ηελ πεξίνδν ησλ έμε κελψλ πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2010 αλέξρεηαη ζε €0,026 ζε ζχγθξηζε κε
€1,58 ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2009 θαη ππνινγίζηεθε κε βάζε ηε δεκηά θαη ην θέξδνο γηα ηηο δχν πεξηφδνπο
αληίζηνηρα, πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνλ κεζνζηαζκηθφ αξηζκφ κεηνρψλ πνπ ήηαλ
εθδνκέλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ.
Δλνπνηεκέλεο Θαηαζηάζεηο Ρακεηαθήο Ονήο
Δλνπνηεκέλεο Θαηαζηάζεηο Ρακεηαθήο Ονήο γηα ηα έηε 2007, 2008 θαη 2009
Γηα ηα έηε 2007 θαη 2009 παξνπζηάζηεθε θαζαξή ξνή κεηξεηψλ απφ εξγαζίεο χςνπο €327 ρηιηάδσλ θαη €6,4
εθαη. αληίζηνηρα ελψ γηα ην έηνο 2008 παξνπζηάζηεθε θαζαξή ξνή κεηξεηψλ γηα εξγαζίεο χςνπο €2,1 εθαη. Ν
θπξίσο ιφγνο γηα ηελ αξλεηηθή ξνή κεηξεηψλ θαηά ην έηνο 2008 είλαη ε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Δκπνξηθνχ
Θέληξνπ ζηα κέζα Γεθεκβξίνπ 2009. Ξαξαηεξείηαη ζεκαληηθή αχμεζε ζηηο εκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο θαη
ζηηο εκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο γηα ηα έηε 2008 θαη 2009 ιφγσ αλαθαίληζεο θαη έλαξμεο ηνπ Δκπνξηθνχ
Θέληξνπ.
52

Ζ θαζαξή ξνή κεηξεηψλ γηα επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αλήιζαλ ζηηο €30,1 ρηιηάδεο, €14,8 εθαη. θαη €10,8
εθαη. γηα ηα έηε 2007, 2008 θαη 2009 αληίζηνηρα. Πην έηνο 2008 θαη 2009 πεξηιακβάλεηαη πνζφ χςνπο €17 εθαη.
θαη €569 ρηιηάδεο ην νπνίν πξνέθπςε απφ ηελ εμαγνξά ηεο εηαηξείαο Simien θαη Flamini αληίζηνηρα. Ρν έηνο 2009
πεξηιακβάλεη πνζφ χςνπο €9,3 εθαη. πνπ αθνξά πιεξσκέο γηα αγνξά επελδχζεσλ ζε αθίλεηα.
Γηα ην έηνο 2007, παξνπζηάδεηαη θαζαξή ξνή κεηξεηψλ γηα ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο χςνπο €510
ρηιηάδεο θαη πεξηιακβάλεη απνπιεξσκή δαλείσλ χςνπο €477 ρηιηάδσλ. Γηα ηα έηε 2008 θαη 2009, ε θαζαξή ξνή
κεηξεηψλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αλέξρνληαη ζηα €17,0 εθαη. θαη €3,1 εθαη. αληίζηνηρα. Πην έηνο
2008 θαη 2009 πεξηιακβάλεηαη πνζφ χςνπο €17 εθαη. θαη €575 ρηιηάδεο ην νπνίν πξνέθπςε απφ ηελ έθδνζε
κεηνρψλ γηα εμαγνξά ηεο εηαηξείαο Simien θαη Flamini αληίζηνηρα. Γηα ην έηνο 2009, ε Δηαηξεία πξνρψξεζε ζηε
ζχλαςε θαηλνχξγηνπ δαλείνπ χςνπο €2,1 εθαη. θαζψο θαη ζηελ έθδνζε ηεζζάξσλ νκνιφγσλ (€150.000 ην θάζε
νκφινγν) γηα πνζφ χςνπο €600.000 ζηηο εηαηξείεο Γσδψλε Δπελδχζεηο Σαξηνθπιαθίνπ Γεκφζηα Δηαηξεία Ιηδ,
Jupiter Portfolio Investments Public Co. Ltd, Ρ.Ξ. Ξξνζσπηθνχ Elma Properties & Investment Ltd θαη Lemeco
Investments Ltd. Ρα πην πάλσ νκφινγα είλαη δηαξθείαο 3 εηψλ θαη θέξνπλ ηφθν πξνο 10% εηεζίσο ν νπνίνο είλαη
πιεξσηένο θάζε 6 κήλεο, ηελ 31ελ Καξηίνπ θαη 30ε Πεπηεκβξίνπ εθάζηνπ έηνπο.
Ρα έηε 2007 θαη 2009 παξνπζίαζαλ κείσζε ζηα κεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ χςνπο €213 ρηιηάδεο θαη €1,3
εθαη. αληίζηνηρα ελψ γηα ην έηνο 2008 παξνπζηάζηεθε αχμεζε ζηα κεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ χςνπο €10
ρηιηάδεο.
Δλνπνηεκέλεο Θαηαζηάζεηο Ρακεηαθήο Ονήο γηα ηελ εμακελία πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2010
Γηα ηελ πξψηε εμακελία ηνπ 2010 παξνπζηάζηεθε θαζαξή ξνή κεηξεηψλ απφ εξγαζίεο χςνπο €1,5 εθαη. ελψ γηα
ηελ πξψηε εμακελία ηνπ 2009 παξνπζηάζηεθε θαζαξή ξνή κεηξεηψλ γηα εξγαζίεο χςνπο €372 ρηιηάδεο.
Ζ θαζαξή ξνή κεηξεηψλ γηα επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αλήιζαλ ζηηο €628 ρηιηάδεο θαη €1,0 εθαη. γηα ηελ
πξψηε εμακελία ηνπ 2009 θαη 2010 αληίζηνηρα.
Ξαξνπζηάδεηαη θαζαξή ξνή κεηξεηψλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο χςνπο €572 ρηιηάδεο θαη €97 ρηιηάδεο
γηα ηελ εμακελία πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2009 θαη 2010 αληίζηνηρα. Ζ πξψηε εμακελία ηνπ 2010 πεξηιακβάλεη
πνζφ χςνπο €300 ρηιηάδσλ ην νπνίν αλαινγεί ζηελ έθδνζε δχν νκνιφγσλ πξνο ηελ εηαηξεία Liberty Life
Insurance Public Company Ltd (αξρηθά ε Δηαηξεία πξνρψξεζε ζηελ έθδνζε 5 νκνιφγσλ πξνο ηελ Liberty Life
Insurance Public Company Ltd (€150.000 ην θάζε νκφινγν) γηα πνζφ χςνπο €750.000 θαη ζηηο 15 Απξηιίνπ 2010
ε Δηαηξεία πιήξσζε ζηελ Liberty Life Insurance Public Company Ltd πνζφ χςνπο €450.000 γηα εμφθιεζε 3 εθ
ησλ 5 νκνιφγσλ).
Ζ πξψηε εμακελία ηνπ 2009 παξνπζίαζε κείσζε ζηα κεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ χςνπο €428 ρηιηάδεο θαη
ελψ γηα ηελ πξψηε εμακελία ηνπ 2010 παξνπζηάζηεθε αχμεζε ζηα κεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ χςνπο
€622 ρηιηάδεο.
Δλνπνηεκέλνη Ηζνινγηζκνί γηα ηα έηε 2007, 2008 θαη 2009 θαη ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2010
Γηα ην έηνο 2007, ν ελνπνηεκέλνο ηζνινγηζκφο παξνπζίαζε κφλν πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη γηα
πψιεζε χςνπο €2,4 εθαη. θαη ζχλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ χςνπο €2,4 εθαη.
Ρν κε θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ αλήιζε ζηα €44,1 εθαη. ην 2008, €59,4 εθαη. ην 2009 θαη €60,1 εθαη. ζηηο 30
Ηνπλίνπ 2010. Ζ ζεκαληηθή αχμεζε χςνπο 35% ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 πξνέθπςε θπξίσο ιφγσ ηεο αχμεζεο
ζηα αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο απφ €9,2 ρηιηάδεο ην 2008 ζε €9,0 εθαη. ην 2009 ην νπνίν
ζπκπεξηιακβάλεη ηα αθίλεηα επί κίζζσζε πνπ αθνξνχλ ην κέξνο ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη
απφ ην ίδην ην Ππγθξφηεκα AD χςνπο €8,0 εθαη. Ρα αθίλεηα γηα επέλδπζε αθνξνχλ ην Δκπνξηθφ Θέληξν ην
νπνίν κηζζψλεη ε εμαξηεκέλε εηαηξεία AD Madison ην νπνίν αλήιζε ζηα €49,8 εθαη. ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2010. Ρα
αχια ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ χςνπο €1,3 εθαη. ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 αθνξνχλ ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο χςνπο
€1,3 εθαη. ην νπνίν πιεξψζεθε απφ ηελ εμαξηεκέλε εηαηξεία AD Madison γηα ιεηηνπξγηθή κίζζσζε γεο βάζεη
ζπκθσλίαο πνπ ππέγξαςε ε ελ ιφγσ εηαηξεία ζηηο 13 Ηνπλίνπ 2008. Κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο ζπκθσλίαο ε
δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο είλαη γηα 24 ρξφληα, δειαδή κέρξη ηεο 13 Ηνπλίνπ 2032. Πηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009, ηα
αχια ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ χςνπο €1,4 εθαη. αθνξνχλ ηελ ππεξαμία χςνπο €214 ρηιηάδεο θαη πξνέξρεηαη απφ
ηελ εμαγνξά ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο Flamini Trading Ltd θαη αθνξά ην θαηάζηεκα ην νπνίν εθκηζζψλεη ζηε
Νδφ Πηαζηθξάηνπο ζηελ Ιεπθσζία.
Ρν θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ απμήζεθε θαηά 49% ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 θαη θαηά 92% ζηηο 31 Ηνπλίνπ 2010.
Ζ αχμεζε γηα ην έηνο 2009 παξνπζηάζηεθε θπξίσο ιφγσ ηεο ζπκπεξίιεςεο απνζεκάησλ χςνπο €1,1 εθαη. θαη
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ηελ αχμεζε ζηα κεηξεηά ζηελ ηξάπεδα θαη ζην ηακείν απφ €16 ρηιηάδεο ην 2008 ζε €248 ρηιηάδεο ην 2009.
Ξαξαηεξήζεθε ζεκαληηθή αχμεζε ζηηο εκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο ηνπ Ππγθξνηήκαηνο AD απφ €2,7 ην
2008 ζε €2,9 εθαη. ην 2009 θαη €5,9 εθαη. ην πξψην εμάκελν ηνπ 2010. Δπίζεο, νη επελδχζεηο ηεο Δηαηξείαο
αλήιζαλ ζηα €1,2 εθαη. ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2010 απφ €244 ρηιηάδεο θαη €208 ρηιηάδεο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 θαη
2009 αληίζηνηρα.
Ρν ζχλνιν ελεξγεηηθνχ αλήιζε ζηα €47,1 εθαη., €63,8 εθαη. θαη €69,0 εθαη. ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008, 2009 θαη
ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2010 αληίζηνηρα.
Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο απμήζεθε θαηά ην έηνο 2008 θαη 2009 ιφγσ ηεο έθδνζεο κεηνρψλ γηα ηελ
εμαγνξά ηεο εηαηξείαο Simien θαη Flamini αληίζηνηρα. Θαηά ηηο 30 Ηνπλίνπ 2010, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο
Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζηα €22,0 εθαη.
Νη κε ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ Ππγθξνηήκαηνο AD αλήιζαλ ζηα €24,5 εθαη. ην 2008, €32,8 εθαη. ην 2009
θαη €33,8 εθαη. ην πξψην εμάκελν ηνπ 2010. Ζ ζεκαληηθή αχμεζε πνπ παξνπζηάζηεθε θαηά ην έηνο 2009 χςνπο
34% νθείιεηε ζην λέν καθξνπξφζεζκν δάλεην ηεο Δηαηξείαο θαη ηελ έθδνζε νκνιφγσλ θαζψο θαη ζηε
ζπκπεξίιεςε εκπνξηθψλ θαη ινηπψλ ππνρξεψζεσλ πνπ επαθνινχζεζε ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Δκπνξηθνχ
Θέληξνπ.
Νη ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ Ππγθξνηήκαηνο AD αλήιζαλ ζηα €1,9 εθαη. ην 2008, €8,2 εθαη. ην 2009 θαη
€12,0 εθαη. ην πξψην εμάκελν ηνπ 2010. Ζ αχμεζε χςνπο 341% γηα ην έηνο 2009 πξνθχπηεη θπξίσο απφ ηελ
αχμεζε ζηα ηξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα απφ €5 ρηιηάδεο ην 2008 ζε €1,5 εθαη. ην 2009 θαη απφ ηελ ζεκαληηθή
αχμεζε ζηηο εκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο απφ €1,4 εθαη. ην 2008 ζε €6,1 εθαη. ην 2009. Ζ αχμεζε χςνπο
12% γηα ηελ πξψηε εμακελία ηνπ 2010 παξαηεξήζεθε θπξίσο απφ ηελ αχμεζε χςνπο 69% ζηηο εκπνξηθέο θαη
ινηπέο ππνρξεψζεηο νη νπνίεο αλήιζαλ ζηα €10,3 εθαη.
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ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΖ ΑΛΑΠΘΝΞΖΠΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ
Ξην θάησ αλαιχνληαη αλαιπηηθά ηα ειεγκέλα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31
Γεθεκβξίνπ 2007, 2008 θαη 2009 θαη ηα κε ειεγκέλα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ εμακελία πνπ έιεμε
ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2010.
Αλαζθόπεζε ιεηηνπξγηθώλ απνηειεζκάησλ
Άιια εηζνδήκαηα
Ν πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη αλαιπηηθά ηα άιια εηζνδήκαηα ηνπ Ππγθξνηήκαηνο AD γηα ηα έηε 2007, 2008
θαη 2009:
[Πε €]

20071

2008

Θέξδνο απφ πψιεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ

2009

97.204

Γηθαηψκαηα δηαρείξηζεο

399.884

Αξρηθά δηθαηψκαηα ρξήζεο

446.054

Άιια έζνδα

105.733

Πύλνιν

0

97.204

951.671

1

Πχκθσλα κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ εκεξνκελίαο 7 Γεθεκβξίνπ 2007, ε Δηαηξεία πξνρψξεζε ζηελ πψιεζε
φισλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ θαηείρε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2007 γηα ην πνζφ ησλ €2.460.386 κε ηζρχ ηελ 1
Ηαλνπαξίνπ 2008. Ζ πψιεζε απηή επέθεξε €97.204 θέξδνο ζηελ Δηαηξεία θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2008.

Ν πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη αλαιπηηθά ηα άιια εηζνδήκαηα ηνπ Ππγθξνηήκαηνο AD γηα ηελ πξψηε εμακελία
ηνπ 2009 θαη 2010:
[Πε €]

01.01.2009 κε
30.06.2009

01.01.2010 κε
30.06.2010

Κεξίζκαηα, ιεηηνπξγηθή κίζζσζε θαη δηθαηψκαηα ρξήζεο εηζπξαθηέα

27.508

Εεκηά απφ επαλεθηίκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ

(5.195)

Θέξδε απφ πψιεζε επελδχζεσλ

46.287

Πύλνιν

2.268.054

68.600

2.268.054

Θφζηνο Ξξνζσπηθνχ
Ν πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ην θφζηνο πξνζσπηθνχ ηνπ Ππγθξνηήκαηνο AD γηα ηα έηε 2007, 2008 θαη 2009:
[Πε €]

2007

Κηζζνί θαη εκεξνκίζζηα
Δηζθνξέο ζην ηακείν θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ θαη ζε άιια ηακεία
Πύλνιν

0

2008

2009

19.175

344.552

1.546

34.313

20.721

378.865

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
Ν πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ην επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Ππγθξνηήκαηνο AD γηα ηα έηε 2007, 2008
θαη 2009:
[Πε €]

2007

Θέξδνο απφ πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ
απνηηκνχληαη ζε εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ
Εεκηέο εχινγσλ αμηψλ ζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ
πνπ απνηηκνχληαη ζε εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ
Πύλνιν

0

2008

2009

48.977

46.286

(101.189)

(73.035)

(52.212)

(26.749)
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Φνξνινγία
Ν πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη αλαιπηηθά ηε θνξνινγία ηνπ Ππγθξνηήκαηνο AD γηα ηα έηε 2007, 2008 θαη
2009:
20071

2008

2009

Φνξνινγία κε βάζε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο

9.916

169.051

191.121

Φνξνινγηθή επίδξαζε εμφδσλ πνπ δελ εκπίπηνπλ γηα θνξνινγηθνχο
ζθνπνχο

7.244

26.126

44.886

(382.421)

(502.740)

187.244

266.883

[Πε €]

Φνξνινγηθή επίδξαζε εθπηψζεσλ θαη εηζνδήκαηνο πνπ δελ ππφθεηληαη ζε
θνξνινγία
Φνξνινγηθή επίδξαζε δεκηάο έηνπο
Φνξνινγηθή επίδξαζε δεκηάο απφ κεηαθνξά

(150)

Αλαζηξνθή αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ/ αλαβαιιφκελε
θνξνινγία πνπ δελ ινγίζηεθε

223.618

Έθηαθηε εηζθνξά γηα ηελ άκπλα

12.666

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία
Πύλνιν
1

240.778

327.500

486.085

340.166

486.085

Ρν πνζφ χςνπο €240.778 πνπ αληηζηνηρεί γηα ην έηνο 2007 έρεη κεηαθεξζεί ζηελ δεκηά πνπ πξνθχπηεη απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο.

Ν ζπληειεζηήο εηαηξηθνχ θφξνπ είλαη 10%. Θάησ απφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο ηφθνη εηζπξαθηένη κπνξεί λα
ππφθεηληαη ζε ακπληηθή εηζθνξά κε πνζνζηφ 10%. Πε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο 50% ησλ ηφθσλ απηψλ εμαηξνχληαη
απφ εηαηξηθφ θφξν θαη επνκέλσο έρνπλ πξαγκαηηθφ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή πεξίπνπ 15%. Πε νξηζκέλεο
πεξηπηψζεηο κεξίζκαηα απφ ην εμσηεξηθφ κπνξεί λα ππφθεηληαη ζε ακπληηθή εηζθνξά κε πνζνζηφ 15%.
Εεκηά απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο
Ν πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη αλαιπηηθά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο δεκηάο πνπ πξνέθπςε απφ δηαθνπείζεο
δξαζηεξηφηεηεο κεηά ηελ πψιεζε ηεο επηρείξεζεο ηεο Δηαηξείαο ζηνλ θ. Άζσ Ησαλλίδε:
[Πε €]

2007

Ξσιήζεηο

2.338.317

Θφζηνο πσιήζεσλ

(1.478.265)

Κεηθηό θέξδνο

860.052

Άιια θέξδε

17.508

Έμνδα πσιήζεσλ θαη πξνψζεζεο

(35.457)

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο

(709.442)

Θέξδνο εξγαζηώλ

132.661

Σξεκαηνδνηηθά έμνδα

(33.497)

Θέξδνο πξηλ ηε θνξνινγία

99.164

Φνξνινγία

(240.778)

Εεκηά από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο

(141.614)

Απνζέκαηα
Ρα απνζέκαηα ηνπ Ππγθξνηήκαηνο AD πεξηιακβάλνπλ ηα έηνηκα πξντφληα ηα νπνία πξνζθέξνληαη πξνο πψιεζε
απφ ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο θαη αλαθέξνληαη ζε ηηκή θφζηνπο.
[Πε €]
Έηνηκα πξντφληα

Κεηαβνιή

31.12.2007

31.12.2008

31.12.2009

30.06.2010*

0

0

1.056.849

923.690

-12,6%

* Κε ειεγκέλα

56

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο
Ν πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη αλαιπηηθά ηηο εκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο ηνπ Ππγθξνηήκαηνο AD ζηηο 31
Γεθεκβξίνπ 2007, 2008 θαη 2009 θαη ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2010:
[Πε €]

31.12.2007

31.12.2008

Δκπνξηθά εηζπξαθηέα

31.12.2009

30.06.2010*

770.928

Ξξνθαηαβνιέο, πξνπιεξσκέο θαη άιια εηζπξαθηέα1
Δηζπξαθηέα απφ ζπγγεληθά κέξε

598.205

1.058.411

2.078.783

166.904

Δπηπξφζζεηνο Φφξνο Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο

880.217

Πύλνιν

0

2.676.988

Κεηαβνιή

2.876.460

5.851.302

7,5%

103,4%

* Κε ειεγκέλα
1

Πηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009, νη πξνθαηαβνιέο, πξνπιεξσκέο θαη άιια εηζπξαθηέα ζπκπεξηιακβάλνπλ πξνθαηαβνιέο ελνηθίσλ
χςνπο €362 ρηιηάδεο θαη πξνθαηαβνιή χςνπο €100 ρηιηάδεο γηα εμάζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο αγνξάο ηνπ αθηλήηνπ. Δπίζεο
ζπκπεξηιακβάλεηαη εηζπξαθηέν πνζφ χςνπο €220 ρηιηάδεο απφ ηελ εηαηξεία Goumouti Ltd ην νπνίν θέξεη ηφθν 9% θαηά ηε
ιήμε ηνπ.

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
Ν πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη αλαιπηηθά ηηο εκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ Ππγθξνηήκαηνο AD ζηηο 31
Γεθεκβξίνπ 2007, 2008 θαη 2009 θαη ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2010:
[Πε €]
Ξηζησηέο εκπνξίνπ

31.12.2007

31.12.2008

1

31.12.2009

1.148.146

Θνηλσληθέο αζθαιίζεηο θαη άιινη θφξνη
Νθεηιφκελα έμνδα2
Αιινη πηζησηέο3

4.033.239

2.014

114.245

246.681

1.216.928

17.430

3.507.860

Ξνζά πιεξσηέα ζε ζπγγεληθά κέξε
Πύλνιν

3.041.216
0

1.414.271

11.913.488

Κεηαβνιή
Ξιεξσηέα πέξαλ ηνπ ελφο έηνπο

0

0

16.874.438

742,4%

41,6%

5.826.168

6.608.550

Κεηαβνιή
Ξιεξσηέα εληφο ελφο έηνπο

30.06.2010*

13,4%
0

1.414.271

Κεηαβνιή

6.087.320

10.265.888

330,4%

68,6%

* Κε ειεγκέλα
1

Νη πηζησηέο εκπνξίνπ απνηεινχληαη απφ νθεηιφκελα πνζά ζε ζρέζε κε ηελ αλαθαίληζε ηνπ θηηξίνπ, σο επίζεο θαη πηζησηέο
γηα ηελ αγνξά εκπνξεπκάησλ.
2

Πηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009, ζηα νθεηιφκελα έμνδα πεξηιακβάλεηαη πνζφ χςνπο €1.074.975 ζε ζρέζε κε νθεηιφκελα ελνίθηα.

3

Πηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009, ην πνζφ ησλ άιισλ πηζησηψλ πεξηιακβάλεη πνζφ χςνπο €1.125.518 νθεηιφκελν ζε ζρέζε κε
ηελ ιεηηνπξγηθή κίζζσζε γεο βάζεη ζπκθσλίαο πνπ ππέγξαςε ε ελ ιφγσ εηαηξεία ζηηο 13 Ηνπλίνπ 2008. Κε βάζε ηνπο φξνπο
ηεο ζπκθσλίαο ε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο είλαη γηα 24 ρξφληα, δειαδή κέρξη ηηο 13 Ηνπλίνπ 2032. Δπηπξφζζεηα, πεξηιακβάλεη
πξφλνηα χςνπο €2.313.458 ζε ζρέζε κε εξγαζίεο αλαθαίληζεο θαη δηακφξθσζεο ηνπ αθηλήηνπ ζην Δκπνξηθφ Θέληξν.

Αλαβαιιφκελε Φνξνινγία
Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία πξνθχπηεη απφ ηελ επαλεθηίκεζε ηνπ αθηλήηνπ θαη ππνινγίδεηαη πιήξσο πάλσ ζε
φιεο ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κε ηε κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηα εθαξκφζηκα πνζνζηά
θνξνινγίαο πξνο 10%.
[Πε €]

31.12.2007

31.12.2008

πφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ
Ξξνζζήθεο ιφγσ εμαγνξάο
Αλαγλψξηζε ζηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ

31.12.2009

30.06.2010*

2.026.584

2.515.669

1.699.084
327.500

489.085
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πόινηπν

0

2.026.584

2.515.669

2.515.669

24,1%

0,0%

Κεηαβνιή
* Κε ειεγκέλα

Νθεηιφκελε Φνξνινγία
Ν πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη αλαιπηηθά ηελ νθεηιφκελε θνξνινγία ηνπ Ππγθξνηήκαηνο AD ζηηο 31
Γεθεκβξίνπ 2007, 2008 θαη 2009 θαη ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2010:
[Πε €]

31.12.2007

31.12.2008

Δηαηξηθφο θφξνο

30.06.2010*

424

Δθηαθηε εηζθνξά γηα ηελ άκπλα
πόινηπν

31.12.2009

0

22.706

12.666

23.130

12.666

12.666

-45,2%

0,0%

Κεηαβνιή
* Κε ειεγκέλα

Απνζβέζεηο
Ν πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη αλαιπηηθά ηελ απφζβεζε θαη ηε ρξεφιπζε ηνπ Ππγθξνηήκαηνο AD γηα ηα έηε
2007, 2008 θαη 2009:
[Πε €]

2007

2008

2009

Απνζβέζεηο
Ξξνζζήθεο ελνηθηαδφκελσλ θηηξίσλ

1.274

Νρήκαηα

718

Έπηπια θαη εμνπιηζκφο

1.185

11.905

Ζιεθηξνληθνί πνινγηζηέο

924

Θξεκαζηάξηα
Δπηβάξπλζε έηνπο

0

1.185

14.821

Σξεόιπζε

0

31.146

53.394

Ν πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη αλαιπηηθά ηελ απφζβεζε θαη ηε ρξεφιπζε ηνπ Ππγθξνηήκαηνο AD γηα ηελ
πξψηε εμακελία ηνπ 2009 θαη 2010 (κε ειεγκέλα):
[Πε €]
Απνζβέζεηο
Σξεφιπζε

01.01.2009 κε
30.06.2009

01.01.2010 κε
30.06.2010

1.756

50.000

26.697

26.697
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ΘΔΦΑΙΑΗΑ
Ίδηα Θεθάιαηα θαη Σξένο
Ν επφκελνο πίλαθαο παξνπζηάδεη ηα κεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ, ρξένο θαη ίδηα θεθάιαηα ζηηο 31
Ηαλνπαξίνπ 2011:
[Πε €]
Ρξέρνλ Σξένο
Δγγπεκέλν

1.302.773

Δμαζθαιηζκέλν
Κε εγγπεκέλν/ κε εμαζθαιηζκέλν
Νιηθό ηξέρνλ ρξένο

1.302.773

Καθξνπξόζεζκν ρξένο
Δγγπεκέλν

1.554.763

Δμαζθαιηζκέλν
Κε εγγπεκέλν/ κε εμαζθαιηζκέλν

900.000

Νιηθό καθξνπξόζεζκν ρξένο (εμαηξνπκέλνπ ηνπ ηξέρνληνο κέξνπο καθξνπξόζεζκσλ δαλείσλ)

2.454.763

Νιηθό ρξένο

3.757.536

Ίδηα θεθάιαηα
Κεηνρηθφ θεθάιαην
Απνζεκαηηθφ ππέξ ην άξηην
Δηδηθφ απνζεκαηηθφ
Νιηθό Ίδηα Θεθάιαηα

21.919.163
130.585
22.642
22.072.390

Ν επφκελνο πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ θαηάζηαζε θαζαξνχ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ρξένπο ηεο Δηαηξείαο ζηηο 31
Ηαλνπαξίνπ 2011:
[Πε €]
Κεηξεηά

52.622

Αληίζηνηρα κεηξεηψλ
Δπελδχζεηο γηα εκπνξία
Οεπζηόηεηα

1.153.602
1.206.224

Ρξέρνλ ινγαξηαζκφο εηζπξαθηένο
Ρξέρνλ ηξαπεδηθφ δάλεην

759.776

Ρξέρνλ κέξνο καθξνπξφζεζκνπ δαλείνπ

542.997

Άιιν ηξέρνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ δάλεην
Ρξέρνλ ρξεκαηννηθνλνκηθό δάλεην
Θαζαξό ηξέρνλ ρξεκαηννηθνλνκηθό ρξένο /(ξεπζηόηεηα)
Καθξνπξφζεζκα δάλεηα
Σξεφγξαθα εθδνκέλα

1.302.773
96.549
1.554.763
900.000

Άιια καθξνπξφζεζκα δάλεηα
Mαθξνπξόζεζκν ρξεκαηννηθνλνκηθό ρξένο

2.454.763

Θαζαξό ρξεκαηννηθνλνκηθό ρξένο/(ξεπζηόηεηα)

2.551.312
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Ρακεηαθέο ξνέο
Ν πίλαθαο πην θάησ παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ηηο ειεγκέλεο ελνπνηεκέλεο Ρακεηαθέο Ονέο ηεο Δηαηξείαο γηα ηα έηε
2007, 2008 θαη 2009:
[Πε €]
Θαζαξή ξνή κεηξεηψλ απφ/(γηα) εξγαζίεο
Θαζαξή ξνή κεηξεηψλ γηα επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
Θαζαξή ξνή κεηξεηψλ απφ/(γηα) ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
Θαζαξή (κείσζε)/αύμεζε κεηξεηώλ θαη αληηζηνίρσλ
κεηξεηώλ
Κεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ ζηελ αξρή ηνπ έηνπο

2007

2008

2009

326.712

(2.171.287 )

6.407.149

(30.147 )

(14.818.393 )

(10.767.552 )

(510.004 )

17.000.000

3.096.225

(213.439 )

10.320

(1.264.178 )

198.869

0

10.320

0

10.320

(1.253.858 )

Κεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηώλ ζην ηέινο ηνπ έηνπο

Ξην θάησ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη κε ειεγκέλεο ελνπνηεκέλεο Ρακεηαθέο Ονέο ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ πξψηε
εμακελία ηνπ 2009 θαη 2010:
01.01.2009 κε
30.06.2009

[Πε €]

01.01.2010 κε
30.06.2010

Θαζαξή ξνή κεηξεηψλ απφ/(γηα) εξγαζίεο

(372.100 )

1.542.385

Θαζαξή ξνή κεηξεηψλ γηα επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο

(628.636 )

(1.017.605 )

572.309

97.006

(428.427 )

621.786

10.320

(1.253.858 )

(418.107 )

(632.072 )

Θαζαξή ξνή κεηξεηψλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
Θαζαξή (κείσζε)/αύμεζε κεηξεηώλ θαη αληηζηνίρσλ κεηξεηώλ
Κεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ ζηελ αξρή ηνπ έηνπο
Κεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηώλ ζην ηέινο ηνπ έηνπο

Ν πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ηελ θαζαξή ξνή κεηξεηψλ απφ/(γηα) εξγαζίεο γηα ηα έηε γηα ηα έηε
2007, 2008 θαη 2009:
[Πε €]
Ονή κεηξεηώλ από/ (γηα) εξγαζίεο πξηλ ηηο αιιαγέο ζην
θεθάιαην θίλεζεο
Αχμεζε ζηα απνζεκαηηθά
Αχμεζε ζηηο εκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο
Αχμεζε ζηηο εκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
Ονή κεηξεηώλ από (γηα) εξγαζίεο

2007

2008

2009

168.653

(1.325.376 )

(2.850.104 )

386.768

0

(1.013.760 )

(94.510 )

(2.676.988 )

(199.472 )

(134.199 )

1.831.077

10.480.949

326.712

(2.171.287 )

6.417.613

Φνξνινγία πνπ πιεξψζεθε
Θαζαξή ξνή κεηξεηώλ από (γηα) εξγαζίεο

(10.464 )
326.712

(2.171.287 )

6.407.149

Νη αιιαγέο ζην θεθάιαην θίλεζεο ηεο Δηαηξείαο απνηέιεζαλ ρξήζε θεθαιαίσλ γηα ην έηνο 2008 θαη πεγή
θεθαιαίσλ γηα ηα έηε 2007 θαη 2009.
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Ν πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ηελ θαζαξή ξνή κεηξεηψλ απφ/(γηα) εξγαζίεο (κε ειεγκέλα) γηα ηα
έηε γηα ηελ πξψηε εμακελία ηνπ 2009 θαη 2010:
01.01.2009 κε
30.06.2009

[Πε €]
Ονή κεηξεηώλ από (γηα) εξγαζίεο πξηλ ηηο αιιαγέο ζην θεθάιαην θίλεζεο
Κεηαβνιή θεθαιαίνπ θίλεζεο
Θαζαξή ξνή κεηξεηώλ από (γηα) εξγαζίεο

01.01.2010 κε
30.06.2010

(1.016.651 )

1.182.023

644.551

360.362

(372.100 )

1.542.385

Νη αιιαγέο ζην θεθάιαην θίλεζεο ηεο Δηαηξείαο απνηέιεζαλ ρξήζε θεθαιαίσλ γηα ηελ πξψηε εμακελία ηνπ 2009
θαη πεγή θεθαιαίσλ γηα ηελ πξψηε εμακελία ηνπ 2010.

Ξεγέο θαη Σξήζεηο Θεθαιαίσλ
Νη πεγέο θαη ρξήζεηο θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο κεηά ηελ θαζαξή ξνή απφ εξγαζίεο γηα ηα έηε 2007, 2008 θαη
2009 παξνπζηάδνληαη πην θάησ:
[Πε €]

2007

2008

2009

Αληιήζεθαλ θεθάιαηα σο αθνινχζσο:
Θαζαξή ξνή κεηξεηψλ απφ εξγαζίεο

326.712

Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ

153.774

0

0

Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ

0

2.460.386

0

Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ

0

448.977

287.773

15.707

27.576

0

Δηζπξάμεηο απφ λέα δάλεηα

0

0

2.051.893

Δηζπξάμεηο απφ έθδνζε κεηνρψλ

0

17.000.000

574.574

Δηζπξάμεηο απφ έθδνζε νκνιφγσλ

0

0

600.000

496.193

19.936.939

9.921.389

Ρφθνη πνπ εηζπξάρζεθαλ

6.407.149

Ρα αληιεζέληα θεθάιαηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο αθνινχζσο:
Θαζαξή ξνή κεηξεηψλ γηα εξγαζίεο
Ξιεξσκέο γηα αγνξά εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ

(2.171.287 )
(199.628 )

(10.388 )

(918.574 )

Ξιεξσκέο γηα αγνξά επελδχζεσλ ζε αθίλεηα

0

0

(9.289.151 )

Ξιεξσκέο γηα αγνξά επελδχζεσλ ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο

0

(17.000.000 )

(568.847 )

Ξιεξσκέο γηα αγνξά ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ

0

(744.944 )

(278.753 )

Απνπιεξσκέο δαλείσλ

(477.030 )

0

0

Ρφθνη πνπ πιεξψζεθαλ

(32.974 )

0

(130.242 )

(709.632 )

(19.926.619 )

(11.185.567 )

(213.439 )

10.320

(1.264.178 )

Θαζαξή αύμεζε/(κείσζε) ζηα κεηξεηά θαη αληίζηνηρα
κεηξεηώλ
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Νη πεγέο θαη ρξήζεηο θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο κεηά ηελ θαζαξή ξνή απφ εξγαζίεο γηα ηελ πξψηε εμακελία ηνπ
2009 θαη 2010 (κε ειεγκέλα) παξνπζηάδνληαη πην θάησ:
01.01.2009 κε
30.06.2009

[Πε €]

01.01.2010 κε
30.06.2010

Αληιήζεθαλ θεθάιαηα σο αθνινχζσο:
Θαζαξή ξνή κεηξεηψλ απφ εξγαζίεο

1.542.385

Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε αδξαλνχο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο

0

1.000

Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ

241.458

0

Δηζπξάμεηο απφ έθδνζε κεηνρψλ

574.574

0

0

300.000

816.032

1.843.385

Δηζπξάμεηο απφ έθδνζε νκνιφγσλ
Ρα αληιεζέληα θεθάιαηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο αθνινχζσο:
Θαζαξή ξνή κεηξεηψλ γηα εξγαζίεο

(372.100 )

Ξιεξσκέο γηα αγνξά εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ

(25.959 )

(28.605 )

Ξιεξσκέο γηα αγνξά επελδχζεσλ ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο

(568.847 )

0

Ξιεξσκέο γηα αγνξά ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ

(275.288 )

(990.000 )

0

(63.001 )

(2.265 )

(139.993 )

(1.244.459 )

(1.221.599 )

(428.427 )

621.786

Απνπιεξσκέο δαλείσλ
Ρφθνη θαη έμνδα πνπ πιεξψζεθαλ

Θαζαξή αύμεζε/(κείσζε) ζηα κεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηώλ

Σξεκαηνδόηεζε, Οεπζηόηεηα θαη Γηαρείξηζε Ίδησλ Θεθαιαίσλ
Σξεκαηνδφηεζε
Ν πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Ππγθξνηήκαηνο AD γηα ηα έηε 2007, 2008 θαη 2009:
[Πε €]

2007

2008

2009

Έζνδα ρξεκαηνδόηεζεο
Ξηζησηηθνί ηφθνη

27.576

Έμνδα ρξεκαηνδόηεζεο
Ρφθνη πιεξσηένη

1.194.737

2.138.236

2.071

48.240

0

1.196.808

2.186.476

0

1.169.232

2.186.476

Άιια έμνδα ρξεκαηνδφηεζεο
Θαζαξά έμνδα ρξεκαηνδόηεζεο
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Ν πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Ππγθξνηήκαηνο AD (κε ειεγκέλα) γηα ηελ πξψηε
εμακελία ηνπ 2009 θαη 2010:
01.01.2009 κε
30.06.2009

[Πε €]

01.01.2010 κε
30.06.2010

Έζνδα ρξεκαηνδόηεζεο
Ξηζησηηθνί ηφθνη

295

Έμνδα ρξεκαηνδόηεζεο
Ρφθνη πιεξσηένη
Άιια έμνδα ρξεκαηνδφηεζεο
Θαζαξά έμνδα ρξεκαηνδόηεζεο

993.708

1.116.817

30.704

21.176

1.024.412

1.137.993

1.024.412

1.137.698

Οεπζηφηεηα
Ν πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηηο ηξέρνλ ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Ππγθξνηήκαηνο AD ζηηο 31
Γεθεκβξίνπ 2007, 2008, 2009 θαη ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2010:
[Πε €]

31.12.2007

31.12.2008

Κεηξεηά ζηελ ηξάπεδα θαη ζην ηακείν
Δπελδχζεηο πνπ απνηηκνχληαη ζε εχινγε αμία
κέζσ απνηειεζκάησλ
0
Ρξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα

30.06.2010*

15.586

247.846

460.295

243.755

207.986

1.197.986

259.341

455.832

1.658.281

5.266

1.501.704

1.092.364

Ρξέρνπζεο δφζεηο καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ

152.448

154.150

419.036

458.344

501.311

0

424.302

2.112.496

1.747.825

0

(164.961 )

(1.656.664 )

(89.544 )

πνρξεψζεηο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο
Θαζαξέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο
ππνρξεώζεηο

31.12.2009

* Κε ειεγκέλα

Αξηζκνδείθηεο Γαλεηζκνχ
[Πε €]

31.12.2007

31.12.2008

31.12.2009

30.06.2010*

Debt1/ Equity ratio (Γαλεηζκφο/ Ίδηα θεθάιαηα)

Γ/

0,02

0,20

0,20

Interest Coverage Ratio (Γείθηεο Θάιπςεο
Ρφθσλ)

Γ/

2,44

2,07

0,99

* Κε ειεγκέλα
Γ/: Γελ κπνξεί λα ππνινγηζηεί.
1

Ν δαλεηζκφο ζπκπεξηιακβάλεη ηηο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο, ηηο ηξέρνπζεο δφζεηο καθξνρξφληνπ δαλείνπ, ην καθξνρξφλην
δάλεην θαη ηηο ππνρξεψζεηο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο ηνπ Ππγθξνηήκαηνο AD.

Ν Γείθηεο Γαλεηζκνχ/ Ίδηα Θεθάιαηα, δηαηεξείηαη θάησ απφ ηε κνλάδα γηα ηα έηε 2008 θαη 2009 θαη γηα ηελ
εμακελία πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2010.
Ν Γείθηεο Θάιπςεο Ρφθσλ ηεο Δηαηξείαο είλαη ζεηηθφο αθνχ ε Δηαηξεία παξνπζίαζε θέξδνο πξηλ ηελ θνξνινγία
θαη ηνπο ηφθνπο γηα ηα έηε 2008 θαη 2009 θαη γηα ηελ εμακελία πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2010.
Γηαρείξηζε θεθαιαίνπ
Ρν Ππγθξφηεκα AD δηαρεηξίδεηαη ηα θεθάιαηά ηνπ νχησο ψζηε λα δηαζθαιίδεη φηη ζα ζπλερίζεη λα ιεηηoπξγεί σο
ζπλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα θαη ηαπηφρξνλα λα έρεη ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε γηα ηνπο ηδηνθηήηεο κέζσ ηεο
αλαινγίαο ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη δαλεηζκνχ.
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ΑΛΔΗΙΖΚΚΔΛΔΠ ΘΑΗ ΔΛΓΔΣΝΚΔΛΔΠ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ
1. Πηηο 2 Καΐνπ 2008, κέζσ ηεο εμαξηεκέλεο εηαηξείαο A.D. Madison ππεγξάθε ζπκθσλία, κε ηνλ θχξην
Αλδξέα Θατζή, εθρψξεζεο δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ πεγάδνπλ απφ ζρεηηθή ζπκθσλία κίζζσζεο
γεο ηνπ θχξηνπ Αλδξέα Θατζή κε ηελ Θππξηαθή Γεκνθξαηία (βιέπε Κέξνο “Πεκαληηθέο Ππκβάζεηο”, ”2.
Ππκθσλία Δθρψξεζεο κεηαμχ ηεο εηαηξείαο A.D. Madison Ltd θαη ηνπ θ. Αλδξέα Θατζή εκεξνκελίαο 2 Καΐνπ
2008”). Ρα πιεξσηέα πνζά βάζεη ηεο ελ ιφγσ εθκίζζσζεο είλαη σο εμήο:
[Πε €]

2008

Ξιεξσηέν εληφο ελφο έηνπο

2009
25.629

25.629

Ξιεξσηέν κεηαμχ ελφο θαη πέληε εηψλ

102.516

102.516

Ξιεξσηέν πέξαλ ησλ πέληε εηψλ

512.580

486.951

640.725

615.096

Πύλνιν

2. Πηηο 13 Ηνπλίνπ 2008, κέζσ ηεο εμεξηεκέλεο εηαηξείαο A.D. Madison ππεγξάθε ζπκθσλία, πνπ ηαμηλνκείηαη
σο ιεηηνπξγηθή κίζζσζε, κε ηελ εηαηξεία AB ALPHA OPERATIONS LTD, εθρψξεζεο δηθαησκάησλ θαη
ππνρξεψζεσλ πνπ πεγάδνπλ απφ ζρεηηθή ζπκθσλία εθκίζζσζεο γεο ηεο AB ALPHA OPERATIONS LTD κε
ηελ Θππξηαθή Γεκνθξαηία (βιέπε Κέξνο “Πεκαληηθέο Ππκβάζεηο”, “Ππκθσλία Δθρψξεζεο κεηαμχ ηεο
εηαηξείαο A.D. Madison Ltd θαη ηεο εηαηξείαο AB Alpha Operations Ltd εκεξνκελίαο 13 Ηνπλίνπ 2008”).
3. Απφ ηελ ζπκθσλία εθκίζζσζεο δηαξθείαο 33 εηψλ κέρξη ηνλ Ηνχλην 2032 πεγάδεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο
εηήζηνπ κηζζψκαηνο. Ρα πιεξσηέα πνζά βάζεη ηεο ελ ιφγσ εθκίζζσζεο είλαη σο εμήο:
[Πε €]

2008

2009

Ξιεξσηέν εληφο ελφο έηνπο

10.252

10.252

Ξιεξσηέν κεηαμχ ελφο θαη πέληε εηψλ

41.008

41.008

Ξιεξσηέν πέξαλ ησλ πέληε εηψλ
Πύλνιν

194.788

184.536

246.048

235.796

Θαηά ηελ παξνχζα εκεξνκελία ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, ην πην πάλσ εηήζην κίζζσκα έρεη απμεζεί
αλαδξνκηθά απφ ηηο 13 Νθησβξίνπ 2007 ζε €31.003 εηεζίσο.
Θαηά ηελ παξνχζα εκεξνκελία ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ δελ ππάξρνπλ νπνηεζδήπνηε άιιεο αλεηιεκκέλεο/
ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο εθηφο απφ ηηο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο ελαληίνλ ηνπ Ππγθξνηήκαηνο AD (βιέπε Κέξνο
“Ξξφζζεηεο Ξιεξνθνξίεο”, “Γηθαζηηθέο θαη Γηαηηεηηθέο Γηαδηθαζίεο”) θαη ην γεγνλφο φηη ελδερνκέλσο ην
Ππκβνχιην Κειέηεο Ξαξεθιήζεσλ ζηελ απφθαζή ηνπ ζην αίηεκα ηεο Δηαηξείαο γηα αιιαγή ρξήζεσο ηνπ
αθηλήηνπ λα δεηήζεη ηελ θαηαβνιή ηηκήκαηνο είηε ππφ ηελ κνξθή αληηζηαζκηζηηθψλ κέηξσλ.
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ΓΑΛΔΗΠΚΝΠ
Καθξνπξφζεζκα Γάλεηα
Ν πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηνλ καθξνπξφζεζκν δαλεηζκφ ηνπ Ππγθξνηήκαηνο AD:
[Πε €]

31.12.2009

30.06.2010*

Κε ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο
Ρξαπεδηθά δάλεηα
Νκνινγηαθφ δάλεην

1.899.445

1.834.742

600.000

900.000

2.499.445

2.734.742

152.448

154.150

Ρξέρνπζεο ππνρξεψζεηο
Ρξαπεδηθά δάλεηα
Ρα καθξνπξφζεζκα δάλεηα είλαη απνπιεξσηέα σο αθνινχζσο:
Δληφο ελφο έηνπο

241.332

Κεηαμχ ελφο θαη πέληε εηψλ

1.565.328

Ξέξαλ ησλ πέληε εηψλ

692.785
2.499.445

* Κε ειεγκέλα

Γελ ππήξρε καθξνπξφζεζκνο δαλεηζκφο γηα ηα έηε 2007 θαη 2008.
Ρα ηξαπεδηθά δάλεηα θέξνπλ ηφθν, βαζηθφ επηηφθην πιένλ 3%, θαη είλαη εμαζθαιηζκέλα σο αθνινχζσο:
1. Δλερπξίαζε 2.589.719 πιήξσο πιεξσζείζεο κεηνρέο ηεο εηαηξείαο USB Bank Plc (Δγγεγξακκέλνο
ηδηνθηήηεο Jupiwind Ltd).
2. Δλερπξίαζε 2.904.112 πιήξσο πιεξσζείζεο κεηνρέο ηεο εηαηξείαο Advantage Capital Holdings Plc
(Δγγεγξακκέλνο ηδηνθηήηεο Jupiwind Ltd).
3. Δλερπξίαζε 1.251.422 πιήξσο πιεξσζείζεο κεηνρέο ηεο εηαηξείαο AD Shopping Galleries Plc
(Δγγεγξακκέλνο ηδηνθηήηεο Jupiwind Ltd).
4. Δλερπξίαζε 1.171.941 πιήξσο πιεξσζείζεο κεηνρέο ηεο εηαηξείαο Laser Investment Group Plc
(Δγγεγξακκέλνο ηδηνθηήηεο Jupiwind Ltd).
5. Δλερπξίαζε 583.333 πιήξσο πιεξσζείζεο κεηνρέο ηεο εηαηξείαο Elma Holdings Public Co. Ltd
(Δγγεγξακκέλνο ηδηνθηήηεο Jupiwind Ltd).
6. Δλερπξίαζε 645.000 πιήξσο πιεξσζείζεο κεηνρέο ηεο εηαηξείαο A.L.Pro Choice Group Public Ltd
(Δγγεγξακκέλνο ηδηνθηήηεο Jupiwind Ltd).
7. Δλερπξίαζε 159.430 πιήξσο πιεξσζείζεο
(Δγγεγξακκέλνο ηδηνθηήηεο Jupiwind Ltd).

κεηνρέο

ηεο

εηαηξείαο

Options

Cassoulides

Plc

8. Δλερπξίαζε 5.000 πιήξσο πιεξσζείζεο κεηνρέο ηεο εηαηξείαο Stario Portfolio Investments Public Co. Ltd
(Δγγεγξακκέλνο ηδηνθηήηεο Jupiwind Ltd).
9. Δλερπξίαζε 15.370 πιήξσο πιεξσζείζεο κεηνρέο ηεο εηαηξείαο Laser Investment Group Plc.
10. Δλερπξίαζε 283.899 πιήξσο πιεξσζείζεο κεηνρέο ηεο εηαηξείαο Stario Portfolio Investments Public Co.
Ltd.
11. Δλερπξίαζε 115.000 πιήξσο πιεξσζείζεο κεηνρέο ηεο εηαηξείαο Liberty Life Insurance Public Company
Ltd.
12. Δλερπξίαζε 750.000 πιήξσο πιεξσζείζεο κεηνρέο ηεο εηαηξείαο Laser Investment Group Plc (ε
ελερπξίαζε ζα πηζηνπνηεζεί/επηζεκνπνηεζεί κε ηελ εηζαγσγή ησλ κεηνρψλ ζην ΣΑΘ).
13. Γεληθή Δθρψξεζε Δηζπξαθηέσλ.
14. Δλερπξίαζε 3.300.000 πιήξσο πιεξσζείζεο κεηνρέο ηεο εηαηξείαο Stario Portfolio Investments Public
Co. Ltd (Δγγεγξακκέλνο ηδηνθηήηεο AD Shopping Galleries Plc).
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Πηηο 29 Νθησβξίνπ 2009 ε Δηαηξεία πξνρψξεζε ζηελ έθδνζε ηεζζάξσλ νκνιφγσλ (€150.000 ην θάζε νκφινγν)
γηα πνζφ χςνπο €600.000 ζηηο εηαηξείεο Γσδψλε Δπελδχζεηο Σαξηνθπιαθίνπ Γεκφζηα Δηαηξεία Ιηδ, Jupiter
Portfolio Investments Public Co. Ltd, Ρ.Ξ. Ξξνζσπηθνχ Elma Properties & Investment Ltd θαη Lemeco
Investments Ltd. Ρα πην πάλσ νκφινγα είλαη δηαξθείαο 3 εηψλ θαη θέξνπλ ηφθν πξνο 10% εηεζίσο ν νπνίνο είλαη
πιεξσηένο θάζε 6 κήλεο, ηελ 31ελ Καξηίνπ θαη 30ε Πεπηεκβξίνπ εθάζηνπ έηνπο. Θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ
2010, ε θ. Ησάλλα Σξηζηνθή έρεη αγνξάζεη ηα ελ ιφγσ νκφινγα.
Πηηο 4 Ηαλνπαξίνπ 2010, ε Δηαηξεία πξνρψξεζε ζηελ έθδνζε 5 νκνιφγσλ πξνο ηελ Liberty Life Insurance Public
Company Ltd (€150.000 ην θάζε νκφινγν) γηα πνζφ χςνπο €750.000. Ρα ελ ιφγσ νκφινγα θέξνπλ ηφθν πξνο
10% εηεζίσο. Πηηο 15 Απξηιίνπ 2010 ε Δηαηξεία πιήξσζε ζηελ Liberty Life Insurance Public Company Ltd πνζφ
χςνπο €450.000 γηα εμφθιεζε 3 εθ ησλ 5 νκνιφγσλ. Δπίζεο, θαηά ηελ ίδηα εκεξνκελία ε Δηαηξεία θαηέβαιε
πξνο ηελ Liberty Life Insurance Public Company Ltd πνζφ χςνπο €21.042 ην νπνίν αθνξά ηφθνπο γηα ηα 5
νκφινγα γηα ηελ πεξίνδν απφ 4 Ηαλνπαξίνπ 2010 κέρξη 15 Απξηιίνπ 2010. Ρέινο, ε Δηαηξεία θαηά ηηο 15 Απξηιίνπ
2010 πξνπιήξσζε πνζφ χςνπο €14.250 ην νπνίν αθνξά ηφθνπο γηα ηα 2 ελαπνκείλαληα νκφινγα γηα ηελ
πεξίνδν απφ 16 Απξηιίνπ 2010 κέρξη 30 Πεπηεκβξίνπ 2010.
Κέζα ζην έηνο 2010 θαη θαηά ηελ παξνχζα εκεξνκελία ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο
αλαβάζκηζεο ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ ζε επελδχζεηο ζε ζπζηήκαηα, δηαθνζκήζεσλ, επίπισζεο, εθπαίδεπζεο
πξνζσπηθνχ πξνβνιήο θαη άιισλ, ε Δηαηξεία έρεη ηχρεη επηπξφζζεηεο άηνθεο ρξεκαηνδφηεζεο χςνπο
€2.660.899 απφ ηελ θ. Ησάλλα Σξηζηνθή ε νπνία θαηέρεη 29,24% ηνπ εθδνκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο
Δηαηξείαο. Ρν ελ ιφγσ δάλεην ζα αξρίζεη λα θέξεη ηφθν 4% εηεζίσο θαη ζα είλαη πιεξσηέν ζε 24 κήλεο κε
αλαλέσζε αθφκε 24 κήλεο αξρίδνληαο απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011.
πνρξεψζεηο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο
Νη ππνρξεψζεηο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο απνξξένπλ απφ ηελ ζπκθσλία κίζζσζεο αθηλήηνπ (Βιέπε Κέξνο
“Πεκαληηθέο Ππκβάζεηο”, “1. Δλνηθηαζηήξην Έγγξαθν κεηαμχ ηεο εηαηξείαο A.D. Madison Ltd θαη ηνπ θ. Αλδξέα
Θατζή θαη ηεο εηαηξείαο IMC International Merchandising Center Ltd”) ην νπνίν κηζζψλεη ε εμαξηεκέλε εηαηξεία
A.D. Madison.
[Πε €]

2009

2009

2009

2008

2008

2008

Γόζεηο

Ρόθνη

Θεθάιαην

Γόζεηο

Ρόθνη

Θεθάιαην

Ρξέρνπζεο πνρξεψζεηο
Δληφο ελφο έηνπο

2.461.530

(2.003.186 )

458.344

2.461.530

(2.042.494 )

419.036

2.461.530

(1.960.190 )

501.340

2.461.530

(2.003.185 )

458.345

7.741.488

(5.547.706 )

2.193.782

7.545.864

(5.725.822 )

1.820.042

29.266.273

(9.955.444 )

19.310.829

31.923.425

(11.737.519 )

20.185.906

39.469.291

(17.463.340 )

22.005.951

41.930.819

(19.466.526 )

22.464.293

Κε ηξέρνπζεο
ππνρξεψζεηο
Κεηαμχ ελφο θαη δχν έηε
Κεηαμχ δχν θαη πέληε
έηε
Ξέξαλ ησλ πέληε εηψλ

Ζ εχινγε αμία ησλ ππνρξεψζεσλ απφ κηζζψζεηο είλαη πεξίπνπ ε ίδηα κε ηε ινγηζηηθή αμία θαηά ηελ εκεξνκελία
ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο. Νη ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο είλαη
εμαζθαιηζκέλεο γηα ηνλ εθκηζζσηή απφ ηίηινπο θπξηφηεηαο ζηα κηζζσκέλα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ.
ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΘΑΙΤΖ
Ρν Δκπνξηθφ Θέληξν θαιχπηεηαη απφ αζθάιεηα δεκηψλ ζην θηίξην θαη ελνηθηαζηήξην χςνπο €32,4 εθαη.
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΘΗΛΖΠΖΠ
Κε βάζε ηηο ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 θαη
ηηο κε ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ εμακελία πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2010 παξαηεξείηε φηη νη
ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ Ππγθξνηήκαηνο ππεξέβαηλαλ ηα θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηά €3,8
εθαη. θαη €3,6 εθαη. αληίζηνηρα. Ρν γεγνλφο απηφ ππνδειψλεη ηελ χπαξμε αβεβαηφηεηαο πνπ ελδέρεηαη λα
θαλεξψζεη ακθηβνιία σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα ηνπ Ππγθξνηήκαηνο λα ζπλερίζεη σο δξψζα νηθνλνκηθή κνλάδα.
Ρν Ππγθξφηεκα AD είρε εμαζθαιίζεη δηαβεβαηψζεηο θαη δεζκεχζεηο απφ θχξην κέηνρν θαη ζπλδεδεκέλα κ’ απηφ
κέξε γηα νηθνλνκηθή ελίζρπζε κε πξφζζεηε άηνθε ρξεκαηνδφηεζε χςνπο €2,0 εθαη. κέρξη ηελ πιήξε ιεηηνπξγία
θαη απφδνζε ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ. Κε βάζε ηελ πην πάλσ δέζκεπζε, ε Δηαηξεία έρεη ηχρεη επηπξφζζεηεο
άηνθεο ρξεκαηνδφηεζεο χςνπο €2.660.899 απφ ηελ θ. Ησάλλα Σξηζηνθή ε νπνία θαηέρεη 29,24% ηνπ
εθδνκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο κέζα ζην έηνο 2010 θαη κέρξη ηελ παξνχζα εκεξνκελία ηνπ
Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ κέζα ζηα πιαίζηα ηεο πιήξεο ιεηηνπξγίαο θαη απφδνζεο ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ. Ρν ελ
ιφγσ δάλεην ζα αξρίζεη λα θέξεη ηφθν 4% εηεζίσο θαη ζα είλαη πιεξσηέν ζε 24 κήλεο κε αλαλέσζε αθφκε 24
κήλεο αξρίδνληαο απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011.
Κε βάζε ηηο ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 θαη
ηηο κε ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ εμακελία πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2010 παξαηεξείηε φηη νη
ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ Ππγθξνηήκαηνο ππεξέβαηλαλ ηα θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηά €3,8
εθαη. θαη €3,6 εθαη. αληίζηνηρα. Ρν γεγνλφο απηφ ππνδειψλεη ηελ χπαξμε αβεβαηφηεηαο πνπ ελδέρεηαη λα
θαλεξψζεη ακθηβνιία σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα ηνπ Ππγθξνηήκαηνο λα ζπλερίζεη σο δξψζα νηθνλνκηθή κνλάδα.
Ρν Ππγθξφηεκα AD είρε εμαζθαιίζεη δηαβεβαηψζεηο θαη δεζκεχζεηο απφ θχξην κέηνρν θαη ζπλδεδεκέλα κ’ απηφ
κέξε γηα νηθνλνκηθή ελίζρπζε κε πξφζζεηε άηνθε ρξεκαηνδφηεζε χςνπο €2,0 εθαη. κέρξη ηελ πιήξε ιεηηνπξγία
θαη απφδνζε ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ. Κε βάζε ηελ πην πάλσ δέζκεπζε, ε Δηαηξεία έρεη ηχρεη επηπξφζζεηεο
άηνθεο ρξεκαηνδφηεζεο χςνπο €2.660.899 απφ ηελ θ. Ησάλλα Σξηζηνθή ε νπνία θαηέρεη 29,24% ηνπ
εθδνκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο κέζα ζην έηνο 2010 θαη κέρξη ηελ παξνχζα εκεξνκελία ηνπ
Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ κέζα ζηα πιαίζηα ηεο πιήξεο ιεηηνπξγίαο θαη απφδνζεο ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ. Ρν ελ
ιφγσ δάλεην ζα αξρίζεη λα θέξεη ηφθν 4% εηεζίσο θαη ζα είλαη πιεξσηέν ζε 24 κήλεο κε αλαλέσζε αθφκε 24
κήλεο αξρίδνληαο απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011.
Δπίζεο αλαθέξνληαη ηα εμήο:
Ρν Ππγθξφηεκα έρεη ηχρεη επηπξφζζεηεο ρξεκαηνδφηεζεο χςνπο €2,7 εθαη. απφ ηελ θχξηα κέηνρν ηεο
Δηαηξείαο ην νπνίν έρεη ππνβνεζήζεη ηηο πεξαηηέξσ αλάγθεο γηα πιήξε ιεηηνπξγία θαη απφδνζε ηνπ
Δκπνξηθνχ Θέληξνπ. Ρν ελ ιφγσ δάλεην είλαη ρακειφηνθν ην νπνίν ππνβνεζά ην θεθάιαην θίλεζεο ηνπ
Ππγθξνηήκαηνο.
Έρνπλ εθπνηεζεί νη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ Ππγθξνηήκαηνο νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαλ κε εκπνξηθέο
δξαζηεξηφηεηεο ζην Δκπνξηθφ Θέληξν (εθηφο απφ ηελ εηαηξεία Flamini ε νπνία δξαζηεξηνπνηφηαλ θαη
εθηφο ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ) θαη απφ ηψξα θαη ζην εμήο, ην Ππγθξφηεκα ζα ιακβάλεη ζηαζεξά ηα ηέιε
άδεηαο ρξήζεο θαη δηαρείξηζεο απφ ηηο ελ ιφγσ εηαηξείεο.
Ρν Δκπνξηθφ Θέληξν άξρηζε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ θαηά ηα ηέιε ηνπ 2009 θαη σο εθ ηνχηνπ, κέζα ζην
έηνο 2009, ην Ππγθξφηεκα δελ είρε ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ην νπνίν ζα βνεζνχζε ηελ
επηθεξδφηεηά ηνπ θαη ηαπηφρξνλα ην θεθάιαην θίλεζεο.
Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ην θεθάιαην θίλεζεο έρεη βειηησζεί ζηηο 30 Ηνπλίνπ
2010 ζε ζχγθξηζε κε ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 θαζψο ην Ππγθξφηεκα άξρηζε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ
Δκπνξηθνχ Θέληξνπ.
Ζ επηζθεςεκφηεηα ζην Δκπνξηθφ Θέληξν έρεη απμεζεί θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο θαη αλακέλεηαη λα
απμεζεί πεξεηαίξσ κε ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξα θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ αλακέλνληαη
λα ηειεηψζνπλ κέρξη ηα ηέιε ηνπ 2011.
Πηηο 11 Καξηίνπ 2011, ε ΔθΓΠ ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ελέθξηλε ην εηδηθφ ςήθηζκα πνπ αθνξά ηελ
έθδνζε θαη παξαρψξεζε κέρξη θαη 11.000.000 κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο €0,17 έθαζηε ζηελ
νλνκαζηηθή ηνπο αμία ζε κεηξεηά, ήηνη €1.870.000 ζε ζηξαηεγηθφ θαη/ή ζηξαηεγηθνχο επελδπηέο νη
νπνίνη ζα επηδείμνπλ ελδηαθέξνλ γηα απφθηεζε κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο.
Ζ Δηαηξεία έρεη εμαζθαιίζεη δηαβεβαηψζεηο απφ κεγαινκεηφρνπο ηεο φηη ζε πεξίπησζε πνπ παξαζηεί
67

αλάγθε ζα εληζρχζνπλ ην θεθάιαην θίλεζεο ηεο θαη ζα ζπκκεηάζρνπλ ζε επηθαλή αχμεζε θεθαιαίνπ.
Ζ Δηαηξεία επίζεο εξγάδεηαη γηα ηελ κεηαηξνπή κέξνπο ησλ ηξερνπζψλ ηεο ππνρξεψζεσλ ζε
καθξνπξφζεζκεο.
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ζεσξεί φηη ην θεθάιαην θίλεζεο επαξθεί γηα ηηο ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο
ηνπ Ππγθξνηήκαηνο γηα ηνπο επφκελνπο δψδεθα κήλεο απφ ηελ παξνχζα εκεξνκελία ηνπ Δλεκεξσηηθνχ
Γειηίνπ.
Θαηά ηελ παξνχζα, δελ ππάξρεη νπνηνζδήπνηε πεξηνξηζκφο ζηε ρξήζε θεθαιαίσλ ν νπνίνο επεξέαζε ή
ελδέρεηαη λα επεξεάζεη ζεκαληηθά θαηά ηξφπν άκεζν ή έκκεζν ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο. Ζ Δηαηξεία ζα
πξνζπαζήζεη ρσξίο λα επεξεάζεη ην αλαπηπμηαθφ ηεο πξφγξακκα λα πεξηνξίζεη φπνπ είλαη δπλαηφλ ηηο
ιεηηνπξγηθέο ηεο δαπάλεο κέζα ζην 2011.
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ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΓΗΑ ΡΑ ΞΔΟΗΝΠΗΑΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΗ ΡΗΠ
ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ, ΡΖ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΡΖΠ ΘΔΠΖ ΘΑΗ ΡΑ
ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΡΖΠ
ΗΠΡΝΟΗΘΔΠ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ
Δηήζηεο Δθζέζεηο
Σξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο, ηελ
ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα γηα ηα έηε 2007, 2008 θαη 2009 πεξηιακβάλνληαη ζηηο
δεκνζηεπκέλεο εηήζηεο εθζέζεηο ηεο Δηαηξείαο ηνπ 2007, 2008 θαη 2009 εκεξνκελίαο 12 Καξηίνπ 2008, 30
Απξηιίνπ 2009 θαη 3 Καΐνπ 2010 αληίζηνηρα. Αληίγξαθα ησλ πξναλαθεξζέλησλ εθζέζεσλ ππάξρνπλ δηαζέζηκα
ζην εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο Δηαηξείαο. Νη εηήζηεο εθζέζεηο πεξηιακβάλνληαη ζην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν κε ηε
κέζνδν ηεο παξαπνκπήο (Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βιέπε Κέξνο «Ξξφζζεηεο Ξιεξνθνξίεο,
Ξαξαπνκπέο»).
Γελ ππήξμε ζεκαληηθή αιιαγή ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ή εκπνξηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο κεηά ηε ιήμε ηεο
ηειεπηαίαο ρξήζεο γηα ηελ νπνία δεκνζηεχηεθαλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εθηφο απφ ηα αθφινπζα:
Πηηο 4 Ηαλνπαξίνπ 2010 ε Δηαηξεία πξνρψξεζε ζηελ έθδνζε 5 νκνιφγσλ πξνο ηελ Liberty Life Insurance
Public Company Ltd (€150.000 ην θάζε νκφινγν) γηα πνζφ χςνπο €750.000. Ρα ελ ιφγσ νκφινγα θέξνπλ ηφθν
πξνο 10% εηεζίσο. Πηηο 15 Απξηιίνπ 2010 ε Δηαηξεία πιήξσζε ζηελ Liberty Life Insurance Public Company Ltd
πνζφ χςνπο €450.000 γηα εμφθιεζε 3 εθ ησλ 5 νκνιφγσλ. Δπίζεο, θαηά ηελ ίδηα εκεξνκελία ε Δηαηξεία
θαηέβαιε πξνο ηελ Liberty Life Insurance Public Company Ltd πνζφ χςνπο €21.042 ην νπνίν αθνξά ηφθνπο γηα
ηα 5 νκφινγα γηα ηελ πεξίνδν απφ 4 Ηαλνπαξίνπ 2010 κέρξη 15 Απξηιίνπ 2010. Ρέινο, ε Δηαηξεία θαηά ηηο 15
Απξηιίνπ 2010 πξνπιήξσζε πνζφ χςνπο €14.250 ην νπνίν αθνξά ηφθνπο γηα ηα 2 ελαπνκείλαληα νκφινγα γηα
ηελ πεξίνδν απφ 16 Απξηιίνπ 2010 κέρξη 30 Πεπηεκβξίνπ 2010.
Πηηο 26 Φεβξνπαξίνπ 2010 ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο απνδέρηεθε ηελ θεθαιαηνπνίεζε ησλ
εηζπξαθηέσλ απφ ηηο ζπγαηξηθέο κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ απφ ηηο ζπγαηξηθέο πνπ ζα παξαρσξεζνχλ πξνο
ηελ Δηαηξεία ίζε κε ην νθεηιφκελν πνζφ.
Πηηο 26 Καξηίνπ 2010 ε Δηαηξεία κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο ηεο εηαηξείαο G.N. Famagusta Ltd ζπκθψλεζε
ηελ αγνξά ηεκαρίνπ γεο, θαζαξνχ εκβαδνχ 4.000 η.κ. κε ηελ εηαηξεία Woolworth (Cyprus) Ltd ζηελ ηηκή ησλ
€6.000.000. Ξνζφ χςνπο €1.500.000 έρεη πιεξσζεί κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ ελψ ην ππφινηπν πνζφ
ησλ €4.500.000 ζα πιεξσζεί κε 3 δφζεηο ηνπ €1.500.000. Ζ θάζε δφζε ζα είλαη πιεξσηέα πξηλ ή θαηά ηελ 20ελ
Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο αξρίδνληαο απφ ηελ 20ε Γεθεκβξίνπ 2010 θαη ζηε ζπλέρεηα πξηλ ή θαηά ηελ 20ελ
Γεθεκβξίνπ ηνπ 2011 θαη 2012 κέρξη εμνθιήζεσο. Δπίζεο, θάζε νθεηιφκελν ππφινηπν ζα θέξεη ηφθν πξνο
6,25% εηεζίσο θαη ζα θαηαβάιιεηαη αλά εμάκελν θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο 20 Ηνπλίνπ θαη 20 Γεθεκβξίνπ θάζε
έηνπο αξρίδνληαο απφ ηηο 20 Ηνπλίνπ 2010, κέρξη εμνθιήζεσο.
Διεγκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 31 Γεθεκβξίνπ 2007
Νη ειεγκέλεο εηήζηεο εθζέζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ην έηνο 2007 εκεξνκελίαο 12 Καξηίνπ 2008 έρνπλ ειεγρζεί απφ
ηνπο ειεγθηέο PriceWaterHouseCoopers Ltd θαη παξνπζηάδνληαη ζην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν κε ηε κέζνδν ηεο
παξαπνκπήο.
Νη ειεγθηέο ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν 31 Γεθεκβξίνπ 2007, PriceWaterHouseCoopers Ltd δελ έρνπλ δψζεη
ηελ ζπγθαηάζεζή ηνπο, κε ηελ ηδηφηεηά ηνπο ζαλ ειεγθηέο ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ πξναλαθεξφκελε πεξίνδν θαη
γηα ηελ αλαθνξά ηνπ νλνκαηφο ηνπο ζην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν.
Δλδηάκεζα Απνηειέζκαηα
Σξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο, ηελ
ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο ζέζε γηα ην πξψην εμάκελν ηνπ 2010 πεξηιακβάλνληαη ζηηο εμακεληαίεο, κε ειεγκέλεο,
ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 κε 30 Ηνπλίνπ 2010.
Αληίγξαθα ηεο εμακελίαο πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2010 εκεξνκελίαο 31 Απγνχζηνπ 2010 ππάξρνπλ δηαζέζηκα
ζην εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο Δηαηξείαο. Νη κε ειεγκέλεο, ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο
γηα ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 κε 30 Ηνπλίνπ 2010 πεξηιακβάλνληαη ζην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν κε ηε κέζνδν
ηεο παξαπνκπήο (Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βιέπε Κέξνο «Ξξφζζεηεο Ξιεξνθνξίεο, Ξαξαπνκπέο»).
Γελ ππήξμε ζεκαληηθή αιιαγή ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ή εκπνξηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο κεηά ηε ιήμε ηεο
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ηειεπηαίαο ρξήζεο γηα ηελ νπνία δεκνζηεχηεθαλ νη εμακεληαίεο, κε ειεγκέλεο, ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.
Δλδηάκεζε Θαηάζηαζε Γηαρείξηζεο
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ζε ζπλεδξία ηνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 18 Λνεκβξίνπ 2010,
κειέηεζε θαη ελέθξηλε ηελ κε ειεγκέλε Δλδηάκεζε Θαηάζηαζε Γηαρείξηζεο ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ εμαξηεκέλσλ
ηεο , ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Ξεξί Ξξνυπνζέζεσλ Γηαθάλεηαο (Θηλεηέο Αμίεο πξνο Γηαπξαγκάηεπζε ζε
Οπζκηδφκελε Αγνξά) Λφκν ηνπ 2007 ( Λ.190(Η)/2007) σο αθνινχζσο:
Ζ θαηάζηαζε απηή πξέπεη λα δηαβάδεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο εηήζηεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα
ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009.
Γξαζηεξηφηεηεο Ππγθξνηήκαηνο
Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο παξέκεηλε ε ίδηα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Δλδηάκεζεο Έθζεζεο Γηαρεηξίζεηο
απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010 κέρξη ηηο 18 Λνεκβξίνπ 2010.
Ππγθεθξηκέλα, ε Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ αγνξά θαη εθκίζζσζε αθηλήησλ κέζσ ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο
εηαηξεηψλ Simien θαη AD Madison, ε νπνία ππέγξαςε καθξφρξνλεο ζπκθσλίεο κίζζσζεο αθηλήησλ κε ζθνπφ ηελ
αλάπηπμε θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ αθηλήησλ απηψλ.
Δπίζεο, κέζσ άιισλ ζπγαηξηθψλ ηνπ Ππγθξνηήκαηνο, νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2009
ζηνλ ηνκέα ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πψιεζε εηδψλ έλδπζεο, ππφδεζεο, θαιιπληηθψλ θαη
παηρληδηψλ σο επίζεο θαη ζην ηνκέα ηεο ςπραγσγίαο, ζπλέθεξαλ ζεηηθά ζην θχθιν εξγαζηψλ ηνπ
ζπγθξνηήκαηνο. Ρα θαηαζηήκαηα απηά δξαζηεξηνπνηνχληαη θπξίσο ζην ρψξν ηνπ εκπνξηθνχ θέληξνπ Madisons.
Ζ Δηαηξεία έρεη απνθαζίζεη ηελ πψιεζε ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηνπ
ιηαληθνχ εκπνξίνπ θαη ηηο ςπραγσγίαο θαη ηελ επηθέληξσζε ηεο ζηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο πνπ είλαη ε
εθκεηάιιεπζε εκπνξηθψλ ρψξσλ.
Πρεδφλ φινη νη ρψξνη έρνπλ παξαρσξεζεί πξνο ρξήζε κέζσ ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο δηθαηψκαηνο ρξήζεο πνπ
έρεη ππνγξάςεη ε εηαηξεία κε ηξίηνπο. Πην Δκπνξηθφ Θέληξν δηαηίζεηαη πινχζηα γθάκα θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ
θαζψο επίζεο θαη ρψξνη εζηίαζεο θαη ςπραγσγίαο.
Γηα ηελ δηαρείξηζε, αζθάιεηα θαη ζπληήξεζε ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ, ε Δηαηξεία πξνζθέξεη επίζεο ππεξεζίεο
δηαρείξηζεο κέζσ ζπγαηξηθήο ηεο εηαηξείαο.
Πην ζχλνιν ην Ππγθξφηεκα ζπκπεξηιακβάλεη 7 ζπγαηξηθέο εηαηξείεο κε ζθνπφ ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπ
Ππγθξνηήκαηνο ζηνπο ηνκείο πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ. Νλνκαζηηθά νη εηαηξείεο ηνπ Ππγθξνηήκαηνο πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζήκεξα είλαη νη πην θάησ:

AD Management Services Ltd

AD Madison Ltd

AD Apparel & Footwear Ltd

AD Toys Ltd

AD Cosmetics Ltd

AD Entertainment Ltd

AD Children Wear Ltd

GN Gallery Famagusta Ltd

Flamini Trading Ltd
Νη αδξαλήο ζπγαηξηθέο εηαηξίεο AD Gourmet Food Ltd θαη GN Gallery Larnaka Ltd έρνπλ εθπνηεζεί ζηελ ππφ
επηζθφπεζε πεξίνδν.
Δπηζθφπεζε θαη νηθνλνκηθή αλάιπζε
Ρα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ Ππγθξνηήκαηνο γηα ηελ πεξίνδν απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010 κέρξη ηηο 18
Λνεκβξίνπ 2010 αληαλαθινχλ γεληθά ζηελ εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ σο επίζεο θαη ηελ
δξαζηεξηφηεηα ζην ιηαληθφ εκπφξην.
Ρα έζνδα απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θπξίσο πξνέξρνληαη απφ ηα κεληαία δηθαηψκαηα ρξήζεο απφ φινπο
ηνπο εκπνξεπφκελνπο ζην Δκπνξηθφ Θέληξν θαη ηηο πσιήζεηο απφ ηηο ζπγαηξηθέο ζην ιηαληθφ εκπφξην. Απηά
αλακέλεηαη λα είλαη απμεκέλα ζε ζχγθξηζε κε ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν ιφγσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εκπνξηθνχ
θέληξνπ Madisons.
Ρα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ Ππγθξνηήκαηνο γηα ηελ πεξίνδν απηή επεξεάδνληαη επίζεο άκεζα απφ ηα πην
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θάησ:


Ιεηηνπξγηθά έμνδα ηα νπνία ιφγσ απμεκέλεο δξαζηεξηφηεηαο έρνπλ κε ηελ ζεηξά ηνπο απμεζεί φπσο κηζζνί,
ελνίθηα ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ, αζθάιεηα θηεξίνπ, θαζαξηφηεηα θηηξίνπ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ,
επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα θαη ππεξεζίεο σο επίζεο έμνδα επηζθεπψλ θαη ζπληήξεζεο.

Άιια νπζηψδε γεγνλφηα θαη ζπλαιιαγέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ήηαλ:


Ζ αγνξά θηήκαηνο θαζαξνχ εκβαδνχ 4.000 η.κ. πιεζίνλ ηνπ εκπνξηθνχ θέληξνπ Madison απφ ηελ εηαηξεία
Woolworth (Cyprus) Properties PLC, κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο G.N. Gallery
Famagusta Ltd γηα ην πνζφ ησλ €6.000.000 θαη θαηαβιήζεθε πξνθαηαβνιή € 1.500.000. Ζ αγνξά ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ θηήκαηνο είλαη ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπ (εθάπηεηαη ηνπ Δκπνξηθνχ
Θέληξνπ) θαη απηφ κεγηζηνπνηεί ηηο δπλαηφηεηεο κειινληηθήο αλάπηπμεο ηνπ. Πεκεηψλεηαη φηη ε ζπλαιιαγή
έγηλε
ζε
θαζαξά
εκπνξηθή
βάζε
θαη
ην
ππφινηπν
ησλ
€4.500.000 ζα θαηαβιεζεί ζε ηξεηο εηήζηεο δφζεηο ε ζε έμη κήλεο απφ ηελ νινθιήξσζε δηαρσξηζκνχ ηνπ
θηήκαηνο.



Ρνλ Κάξηην ηνπ 2010 δξαζηεξηνπνηήζεθε κηα λέα ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ε AD Children
Wear Ltd ζην ρψξν ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ εηδψλ έλδπζεο κε ηελ επσλπκία HMs ζην ρψξν ηνπ εκπνξηθνχ
θέληξνπ Madisons.



Δπίζεο ηνλ Κάην ηνπ 2010 ιεηηνχξγεζε ην πξψην θαηάζηεκα Coin Casa θαη ηνλ Λνέκβξην ηνπ 2010 ην
πξψην θαηάζηεκα Coin Gallery ζην Madisons.



Γελ ππάξρνπλ αιιά νπζηψδε γεγνλφηα θαη ζπλαιιαγέο πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ελ ιφγσ
πεξηφδνπ ηα νπνία λα είραλ επεξεάζεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη κεηεμέιημε ηνπ Ππγθξνηήκαηνο.

Ξξννπηηθέο θαη θίλδπλνη
Ζ ιεηηνπξγία ηνπ εκπνξηθνχ θέληξνπ Madisons ζπλέπεζε κε ηελ θνξχθσζε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο
ε νπνία δελ άθεζε αλεπεξέαζηε θαη ηελ Θχπξν θαη ζπλεπψο θαη ηνλ ηνκέα ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ. πφ ηηο
πεξηζηάζεηο νη πξψηεο εθηηκήζεηο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ εκπνξηθνχ θέληξνπ Madisons θξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθέο.
Ζ ιεηηνπξγία δε ηνπ εκπνξηθνχ θέληξνπ ζε κφληκε πιένλ βάζε σο επίζεο νη πξνζζήθεο αξθεηψλ θαηλνχξγησλ θαη
γλσζηψλ πξντφλησλ, ζα ζπλεηζθέξνπλ ζεηηθά ηφζν ζηελ επηζθεςεκφηεηα φζν θαη ζηα απνηειέζκαηα ηνπ
Ππγθξνηήκαηνο θαη θπξίσο ζηελ θεξδνθνξία ηνπ.
Θίλδπλνη θαη αβεβαηφηεηεο ζηνπο νπνίνπο εθηίζεηαη ην Ππγθξφηεκα, κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ νη κεηαβνιέο ζηηο
ηξέρνπζεο ηηκέο ησλ αθηλήησλ, θίλδπλν ηνλ νπνίν ην Ππγθξφηεκα πξνζπαζεί λα πεξηνξίζεη κε ηελ άκεζε
εθκεηάιιεπζε ηνπ αθηλήηνπ θαζψο επίζεο θαη ε κείσζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ηνπ θαηαλαισηή ζπλεπεία ηεο
παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο ε νπνία γίλεηαη πην αηζζεηή θαηά ην έηνο 2010 κε βάζε θαη ηηο πξνβιέςεηο
νηθνλνκηθψλ αλαιπηψλ.
Γεγνλόηα θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ
Γελ ππήξμε ζεκαληηθή αιιαγή ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ή εκπνξηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο κεηά ηε ιήμε ηεο
ηειεπηαίαο ρξήζεο γηα ηελ νπνία δεκνζηεχηεθαλ νη εμακεληαίεο, κε ειεγκέλεο, ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ εμακελία πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2010 θαη ε Δλδηάκεζε Θαηάζηαζε
Γηαρείξεζεο ζηηο 18 Λνεκβξίνπ 2010 εθηφο απφ ην πην θάησ:
Πηηο 10 Γεθεκβξίνπ 2010, ε Δηαηξεία κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα επηθέληξσζε ηεο
Δηαηξείαο ζηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ Madisons ππφ κνξθή Αδεηψλ Σξήζεο (Licence Fees) θαη
Γηθαησκάησλ Δθκεηάιιεπζεο (Management Fees) πξνρψξεζε ζηελ εθπνίεζε ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ νη
νπνίεο αζρνινχληαη κε ηνπο ηνκείο ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ θαη ςπραγσγίαο AD Cosmetics Ltd, AD Children Wear
Ltd, AD Toys Ltd, AD Apparel & Footwear Ltd, Flamini Trading Ltd θαη AD Entertainment Ltd ζηελ εηαηξεία
Deltavot Consulting Ltd ζπκθεξφλησλ ηεο θ. Ησάλλαο Σξηζηνθή. Ρν αληάιιαγκα ζα θαζνξηζηεί κε βάζε ηελ
θαζαξή ζέζε ησλ εηαηξεηψλ αθαηξνπκέλσλ ησλ νθεηιφκελσλ Γηθαησκάησλ Σξήζεο θαη Γηθαησκάησλ Γηαρείξηζεο
κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ ειεγκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ην έηνο 2010 θαη δελ ζα είλαη
κηθξφηεξν ηνπ πνζνχ ησλ €370.000 ην νπνίν είλαη πςειφηεξν απφ ηελ θαζαξή ζέζε ησλ εηαηξεηψλ
αθαηξνπκέλσλ ησλ νθεηιφκελσλ Γηθαησκάησλ Σξήζεο θαη Γηθαησκάησλ Γηαρείξηζεο κε βάζε ηνπο δηνηθεηηθνχο
ινγαξηαζκνχο Πεπηεκβξίνπ 2010. Ζ ζπγθεθξηκέλε απφθαζε βαζίζηεθε ζηηο δεκηέο πνπ παξνπζηάδνπλ νη ελ ιφγσ
εηαηξείεο, ηεο ρακειήο ζπλνιηθήο θαζαξήο ηνπο ζέζεο θαη ηεο ζπλερηδφκελεο θξίζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ.
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Ξξνθαηαξθηηθά Δλδεηθηηθά Απνηειέζκαηα
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ζε ζπλεδξία εκεξνκελίαο 28 Φεβξνπαξίνπ 2011 ελέθξηλε ηελ Δλδεηθηηθή
Κε Διεγκέλε Θαηάζηαζε Ππλνιηθψλ Δηζνδεκάησλ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010.
[Πε €]
Θέξδνο/(δεκηά) πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο
Κεζαζηαζκηθνχο αξηζκφο κεηνρψλ
Θέξδνο/(δεκηά) αλά κεηνρή (ζε ζελη)

31.12.2009

31.12.2010

1.425.122

(1.955.327)

128.936.254

128.936.254

1,12

(1,52)

Έθζεζε δηαρείξηζεο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010
Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο παξέκεηλε ε ίδηα θαηά ην 2010. Ππγθεθξηκέλα, ε Δηαηξεία
δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ αγνξά θαη εθκίζζσζε αθηλήησλ κέζσ ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο εηαηξεηψλ Simien Enterprises
Ltd θαη AD Madison Ltd (πξψελ G.N. Gallery Nicosia Ltd), ε νπνία ππέγξαςε καθξνρξφληεο ζπκθσλίεο κίζζσζεο
αθηλήησλ κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ αθηλήησλ απηψλ. Απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2009 ε
Δηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ην Eκπνξηθφ Kέληξν Madisons πξψελ IMC. Γηα ηελ δηαρείξηζε, αζθάιεηα θαη ζπληήξεζε
ηνπ Eκπνξηθνχ Kέληξνπ, ε Δηαηξεία πξνζθέξεη επίζεο ππεξεζίεο δηαρείξηζεο κέζσ ζπγαηξηθήο ηεο εηαηξείαο.
Θαηά ην 2010 ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο πινπνηψληαο ηελ απφθαζε ηνπ γηα επηθέληξσζε ηεο
Δηαηξείαο ζηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ Δκπνξηθνχ Αθηλήηνπ Madisons ππφ κνξθή Αδεηψλ Σξήζεο (License Fees) θαη
Γηθαησκάησλ Δθκεηάιιεπζεο (Management fees) θαη ηεο απφθαζεο γηα ηελ εθπνίεζε ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ
νη νπνίεο αζρνινχληαη κε ηνπο ηνκείο ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ θαη ςπραγσγίαο ζε ζπλεδξία πνπ έγηλε ζηηο 10
Γεθεκβξίνπ 2010 απνθάζηζε φπσο πξνρσξήζεη ζηελ πψιεζε ηνπ 100% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ησλ
εηαηξεηψλ AD Cosmetics Ltd, AD Childrens Wear Ltd, AD Toys Ltd, AD Apparel & Footwear Ltd, Flamini Trading
Ltd, AD Entertainment Ltd ζηελ Δηαηξεία Deltavot Consulting Ltd. Ρν αληάιιαγκα ζα θαζνξηζηεί κε βάζε ηελ
θαζαξή ζέζε ησλ εηαηξεηψλ αθαηξνπκέλσλ ησλ νθεηιφκελσλ Γηθαησκάησλ Σξήζεο θαη Γηθαησκάησλ Γηαρείξηζεο
κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ Διεγκέλσλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ γηα ην έηνο 2010 θαη δελ ζα είλαη
κηθξφηεξν ηνπ πνζνχ ησλ €370.000 ην νπνίν είλαη πςειφηεξν απφ ηελ θαζαξή ζέζε ησλ εηαηξεηψλ
αθαηξνπκέλσλ ησλ νθεηινκέλσλ Γηθαησκάησλ Σξήζεο θαη Γηθαησκάησλ Γηαρείξηζεο κε βάζε ηνπο Γηνηθεηηθνχο
Ινγαξηαζκνχο Πεπηεκβξίνπ 2010. Ξέξαλ ησλ πην πάλσ, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην πξνρψξεζε ζηελ ζπγθεθξηκέλε
απφθαζε ιφγσ ησλ Εεκηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ νη ελ ιφγσ εηαηξείεο, ηεο ρακειήο ζπλνιηθήο θαζαξήο ηνπο ζέζεο
θαη ηεο ζπλερηδφκελεο θξίζεο ζηνλ Ρνκέα ηνπ Δκπνξίνπ.
Δπίζεο ε Δηαηξεία θαηά ηελ ππφ επηζθφπεζε πεξίνδν έρεη εθπνηήζεη ηηο αδξαλείο εηαηξείεο AD Gourmet Food Ltd
θαη GN Gallery Larnaka Ltd.
Δπηζθφπεζε θαη Νηθνλνκηθή Αλάιπζε
Ρν Ππγθξφηεκα παξνπζηάδεη Εεκηά χςνπο € 1.955.327 ζε ζχγθξηζε κε θέξδνο χςνπο €1.425.122 ην 2009. Ζ
Εεκηά αλά κεηνρή πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο γηα ην 2010 αλέξρεηαη ζηα 1,52 ζελη ζε ζχγθξηζε κε θέξδνο
1,12 ζελη ην 2009.
Νη δεκηέο νθείινληαη θπξίσο ζηνπο αθφινπζνπο παξάγνληεο:


Πηελ παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ επεξεάδεη ηνπο ηνκείο ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ.



Πε κε επαλαιακβαλφκελεο δεκηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ ιεηηνπξγία ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ θαη νη νπνίεο έρνπλ εθπνηεζεί ην Γεθέκβξην ηνπ
2010.



Πε πξνζσξηλή κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ απφ δηεπθνιχλζεηο θαη πξνζσξηλέο πξνζαξκνγέο ησλ δηθαησκάησλ
ρξήζεο ησλ ελνηθηαζηψλ ζην Δκπνξηθφ Θέληξν Madisons θπξίσο θαηά ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2010.

Άιια νπζηψδε Γεγνλφηα θαη Ππλαιιαγέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ήηαλ:



Ζ αγνξά θηήκαηνο θαζαξνχ εκβαδνχ 4.000 η.κ. πιεζίνλ ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ Madisons απφ ηελ εηαηξεία
Woolworth (Cyprus) Properties PLC, κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο GN Gallery
Famagusta Ltd γηα ην πνζφ ησλ €6.000.000 γηα ην νπνίν θαηαβιήζεθε πξνθαηαβνιή €1.500.000.
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Ρνλ Κάην ηνπ 2010 ιεηηνχξγεζε ην πξψην θαηάζηεκα Coin Casa, ηνλ Λνέκβξην ηνπ 2010 ην πξψην
θαηάζηεκα Coin Gallery ζην Madisons θαη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010 ηα θαηαζηήκαηα I-Gift θαη I Love Candy.

Γελ ππάξρνπλ άιια νπζηψδε γεγνλφηα θαη ζπλαιιαγέο πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ελ ιφγσ
πεξηφδνπ ηα νπνία λα είραλ επεξεάζεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη κεηεμέιημε ηνπ Ππγθξνηήκαηνο.
Ξξννπηηθέο θαη Θίλδπλνη
Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ Madisons ζπλέπεζε κε ηελ θνξχθσζε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο
ε νπνία δελ άθεζε αλεπεξέαζηε θαη ηελ Θχπξν θαη ζπλεπψο θαη ηνλ ηνκέα ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ. Παλ
απνηέιεζκα έρνπλ επεξεαζηεί αξλεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο.
Θίλδπλνη θαη αβεβαηφηεηεο ζηνπο νπνίνπο εθηίζεηαη ην Ππγθξφηεκα, κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ νη κεηαβνιέο ζηηο
ηξέρνπζεο ηηκέο ησλ αθηλήησλ, θίλδπλν ηνλ νπνίν ην Ππγθξφηεκα πξνζπαζεί λα πεξηνξηζηεί κε ηελ άκεζε
εθκεηάιιεπζε ηνπ αθηλήηνπ θαζψο επίζεο θαη ε κείσζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ηνπ θαηαλαισηή ζπλέπεηα ηεο
παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο ε νπνία έγηλε πην αηζζεηή θαηά ην έηνο 2010.
Πε ζρέζε κε ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ εκπνξηθνχ θέληξνπ Madisons ελεκεξψλνπκε φηη βξίζθεηαη ζηα ηειηθά
ζηάδηα εμέηαζεο ε θαηά παξέθθιηζε αίηεζε ηεο εηαηξείαο γηα αιιαγή ρξήζεο ηνπ θηηξίνπ απφ εκπνξηθφ θέληξν
ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ ζε ζχλζεηνπ ηχπνπ εκπνξηθή αλάπηπμε θαη αλάπηπμε αλαςπρήο θαη ςπραγσγίαο. Γηα ην
ζθνπφ απηφ έρεη νξηζζεί απφ ην Ππκβνχιην Κειέηεο Ξαξεθθιίζεσλ δεκφζηα αθξφαζε.
Ρέινο ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ζηα πιαίζηα ηεο ελδπλάκσζεο ηεο θεθαιαηνπρηθήο βάζεο ηεο
Δηαηξείαο έρεη ζπγθαιέζεη Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ζηηο 11 Καξηίνπ 2011, γηα έγθξηζε
ςεθίζκαηνο γηα έθδνζε 11.000.000 λέσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο €0,17 ζελη έθαζηε. Ζ ζπλνιηθή αμία ηεο
έθδνζεο πξνβιέπεηαη λα αλέιζεη ζην €1.870.000. Ν ειάρηζηνο αξηζκφο κεηνρψλ πνπ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην
δεηά εμνπζηνδφηεζε λα εθδψζεη αλά επελδπηή, είλαη 1.000.000 κεηνρέο έλαληη ηνπ ζπλνιηθνχ αληαιιάγκαηνο
ησλ €170.000.
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ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ, ΓΗΔΘΛΡΗΘΖ ΝΚΑΓΑ ΘΑΗ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ
ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην είλαη ππεχζπλν γηα ηε δηαρείξηζε ησλ εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο. Ρα ζηνηρεία ησλ
Γηνηθεηηθψλ Ππκβνχισλ έρνπλ σο αθνινχζσο:
Όλνκα Γηνηθεηηθνύ
Ππκβνύινπ

Ζκεξνκελία
Γηνξηζκνύ

Γηεύζπλζε

Θαζήθνληα

Ηάθσβνο Θσλζηαληηλίδεο

20 Ηνπλίνπ 2008

Φηινζένπ 15, 2036 Πηξφβνινο,
Ιεπθσζία

Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο/
Δθηειεζηηθφο/ Κε Αλεμάξηεηνο

Κηράιεο Αλησληάδεο

5 Νθησβξίνπ
2010
12 Ηνπιίνπ 2010

Φισξίλεο 30, 2402 Έγθσκε

Θηλχξαο 4, 2113 Αγιαληδηά,
Ιεπθσζία

Γηεπζπληήο Δξγαζηψλ /
Δθηειεζηηθφο/ Κε Αλεμάξηεηνο
Κέινο/ Δθηειεζηηθφο/ Κε
Αλεμάξηεηνο
Κέινο/ Κε Δθηειεζηηθφο/ Κε
Αλεμάξηεηνο

Μελνθψλ Αλαζηαζηάδεο
Γηάλλνο Αλαζηαζηάδεο

5 Νθησβξίνπ
2010

Δκαλνπήι Μάλζνπ 8, Έγθσκε

Θψζηαο Γελεζιήο

8 Απξηιίνπ 2011

Γηαινχζαο 25, Γηακέξηζκα 105,
Έγθσκε, Ιεπθσζία

Κέινο/ Κε Δθηειεζηηθφο/ Κε
Αλεμάξηεηνο

Λίθνο Γηαζεζφπνπιινο

12 Ηνπιίνπ 2010

Σξίζηνπ Θαξαηδά 3Α, Ιάξλαθα

Κέινο / Κε Δθηειεζηηθφο/ Κε
Αλεμάξηεηνο

Κε βάζε ηνλ Θαλνληζκφ 75 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο, ν αξηζκφο ησλ Ππκβνχισλ δελ ζα είλαη κηθξφηεξνο
ησλ έμη (6) θαη φρη κεγαιχηεξνο ησλ δεθαπέληε (15).
Κε βάζε ηνλ Θαλνληζκφ 76 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο, ζε θάζε εηήζηα γεληθή ζπλέιεπζε ην έλα ηξίην ησλ
εθάζηνηε ζπκβνχισλ ηεο Δηαηξείαο, ή εάλ ν αξηζκφο ηνπο δελ είλαη ηξεηο ή πνιιαπιάζηνο ησλ ηξηψλ, ηφηε ν
αξηζκφο πνπ είλαη πιεζηέζηεξνο πξνο ην έλα ηξίην ζα απνρσξνχλ απφ ην αμίσκα αιιά ζα δηθαηνχληαη λα
ππνβάιινπλ ππνςεθηφηεηα γηα επαλεθινγή.
Όινη νη Γηνηθεηηθνί Πχκβνπινη ηεο Δηαηξείαο είλαη κε αλεμάξηεηνη. Νη θ.θ. Ηάθσβνο Θσλζηαληηλίδεο, Κηράιεο
Αλησληάδεο θαη Μελνθψλ Αλαζηαζηάδεο ππάγνληαη ζηνπο κε αλεμάξηεηνπο θαζψο είλαη εθηειεζηηθνί ζχκβνπινη
ηεο Δηαηξείαο. Ν θ. Γηάλλνο Αλαζηαζηάδεο ζεσξείηαη κε αλεμάξηεηνο θαζψο είλαη Γηεπζπληήο Τπραγσγίαο ζε
πξψελ ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ Ππγθξνηήκαηνο θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο. Ν θ. Θψζηαο Γελεζιήο
ζεσξείηαη κε αλεμάξηεηνο ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζπγγεληθήο εηαηξείαο ηνπ
Ππγθξνηήκαηνο θαη ν θ. Λίθνο Γηαζεζφπνπιινο ζεσξείηαη κε αλεμάξηεηνο ιφγσ ηεο παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ
ππεξεζηψλ πξνο ηελ Δηαηξεία θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο.
Βηνγξαθηθά Γηνηθεηηθώλ Ππκβνύισλ
Ηάθσβνο Θσλζηαληηλίδεο
Γελλήζεθε ην 1964 ζηε Ιεπθσζία. Απέθηεζε πηπρίν BA. Economics, Politics and Philosophy απφ ην Oxford
University ην 1987 θαη ζηε ζπλέρεηα απέθηεζε MBA απφ ην Manchester Business School. Κεηά ηε ζπκπιήξσζε
ησλ ζπνπδψλ ηνπ εξγνδνηήζεθε απφ ηνλ φκηιν εηαηξεηψλ ELMA, φπνπ ππήξμε Γηεπζπληήο Κάξθεηηλγθ απφ ην
1989 κέρξη ην 2002 θαη ζηε ζπλέρεηα απφ ην 2002 κέρξη ην 2008, Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο ζηε Lemeco Silvex
Public Company Limited (κεηνλνκάζηεθε ζε “CTO Public Company Limited”). Απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2008, θαηέρεη
ηε ζέζε ηνπ Γηεπζχλνληα Πχκβνπινπ ζηελ Δηαηξεία. Δίλαη επίζεο κέινο δηαθφξσλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ
δεκφζησλ εηαηξεηψλ, Δπίηηκνο Γξακκαηέαο ηνπ Δκπνξηθνχ & Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Ιεπθσζίαο θαη κέινο
ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Θππξηαθνχ Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ. Γηεηέιεζε επί ζεηξά
εηψλ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Αξρήο Ζιεθηξηζκνχ Θχπξνπ.
Κηράιεο Αλησληάδεο
Ζ αθαδεκατθή ηνπ θαξηέξα ζπκπεξηιακβάλεη Advanced Diploma in Business Administration απφ ην Association of
Business Executives London θαηά ην έηνο 1980, BA. Business Studies απφ ην Philips College Nicosia θαηά ην
έηνο 1982 θαη MA. Management (Marketing Management and International Business) απφ ην American
University, Cairo θαηά ην έηνο 1984. Απφ ην 1974 κέρξη ηελ εξγνδφηεζή ηνπ ζηελ Δηαηξεία, εξγάζηεθε ζε
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δηάθνξεο εηαηξείεο θπξίσο εψο Γηεπζπληήο Ξσιήζεσλ/Κάξθεηηλγ φπσο ηα MacDonalds Restaurants ζηελ Αγγιία,
ηελ εηαηξεία WPC Co Ltd ζηε Ιεκεζφ, ηελ εηαηξεία Φάλνο Λ. Δπηθαλίνπ Ιηδ, ηελ εηαηξεία Freimil Trading Co Ltd,
ηελ εηαηξεία Display Art Plc, ηελ εηαηξεία C. Charalco Ltd θαη ηελ εηαηξεία A.Karamallakis & Sons Ltd. Θαηά ηελ
παξνχζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία θαη γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ πνιπθαηαζηήκαηνο.
Μελνθώλ Αλαζηαζηάδεο
Γελλήζεθε ην 1968 ζηελ Θχπξν. Ππνχδαζε Mechanical Engineering ζην Higher Technical Institute ζηε Ιεπθσζία
θαη θαηέρεη πηπρίν B.Sc. Mechanical Engineering and Building απφ ην Brunel University ηνπ Ινλδίλνπ. Απφ ην
1992 κέρξη θαη ζήκεξα, έρεη εξγαζηεί ζε δηάθνξεο εηαηξείεο φπσο ηελ Meltec Ltd, Victor Chandler & Stan James
Cyprus Bookmakers, Victor Chandler International (Gibraltar), Megabet Ltd, BettingLab Ltd (ζπλ-ηδξπηήο),
Empire Capital Investments Public Ltd θαζψο επίζεο θαη ζηελ Δηαηξεία θαηά ηελ πεξίνδν Ηνχιηνο 2009 κέρξη
Γεθέκβξην 2009 εψο Project Manager.
Γηάλλνο Αλαζηαζηάδεο
Γελλήζεθε ην 1970 θαη θαηέρεη πηπρία B.Sc. in Electrical Engineering, M.Sc. in Telecommunications θαη MBA.
Γηεηέιεζε σο Βνεζφο Γεληθνχ Γηεπζπληή ζην Victor Chandler & Stan James Cyprus Bookmakers γηα ηα έηε 1997
κε 1998, Βνεζφο Γεληθνχ Γηεπζπληή ζην Victor Chandler International ζην Γηβξαιηάξ γηα ηα έηε 1999 κε 2000,
Πχκβνπινο ζηε Megabet γηα ηα έηε 2000 κε 2002 θαη Sports Betting Consultant (ζπλ-ηδξπηήο ηνπ BettingLab
Ltd) απφ ηνλ Πεπηέκβξην ηνπ 2002 κέρξη ζήκεξα. Θαηά ηελ παξνχζα, είλαη Γηεπζπληήο Τπραγσγίαο ηεο
εηαηξείαο AD Entertainment Ltd ε νπνία ήηαλ ζπγαηξηθή ηεο Δηαηξείαο κέρξη ηηο 10 Γεθεκβξίνπ 2010.
Θώζηαο Γελεζιήο
Γελλήζεθε ην 1968. Απέθηεζε A.S. Computer Studies απφ ην Higher Technical Institure θαη ζηε ζπλέρεηα
ζπνχδαζε B.Sc. Management Information Systems/Mathematic απφ ην Ξαλεπηζηήκην ηεο Ηλδηαλάπνιεο ζηελ
Ακεξηθή κε ππνηξνθία. Έθαλε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην New Jersey Institute of Technology ζηα Computer
Science and Mathematics κε ππνηξνθία θαη απέθηεζε MBA απφ ην Stern Scholl of Business, New York University
κε εηδήθεπζε ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ θαη Πηξαηεγηθή. Απφ ην 1989 κέρξη θαη ζήκεξα, έρεη εξγαζηεί ζε
πνηθίιε επηρεηξήζεσλ ηφζν σο εμσηεξηθφο ζχκβνπινο φζν θαη ψο Γηεπζπληήο ζηελ Θχπξν, Βνπιγαξία, Ακεξηθή
θαη ην εμσηεξηθφ θαη ππήξμε δηνηθεηηθφο ζχκβνπινο ζε δηάθνξεο επηρεηξήζεηο.
Λίθνο Γηαζεζόπνπιινο
Γελλήζεθε ην 1971 ζηνλ Θαλαδά. Ππνχδαζε DEC Social Studies ζην CEGEP Dawson College, Montreal, Quebec
ζηνλ Θαλαδά θαη παξαθνινχζεζε πηπρίν ζην Commerce (Business Administration & Marketing) ζην Concordia
University, Montreal, Quebec ζηνλ Θαλαδά. Δπίζεο, παξαθνινχζεζε ην ζεκηλάξην ηνπ Disney Institute,
“Corporate Professional Development Programs”. Έρεη εξγαζηεί ζαλ Βνεζφο Γηεπζπληή ζηελ εηαηξεία παγσηψλ
Baskins (31) Robbins ζην Κνληξεάι, Θαλαδά απφ ην 1986 κέρξη ην 1990, απφ ην 1992 κέρξη ην 2005 ζαλ
Γεληθφο Γηεπζπληήο ζηα Famous Players Theatres ζην Κνληξεάι, Θαλαδά, εψο Γεληθφο Γηεπζπληήο ζηα ζηλεκά
Village RoadShow SA ζηελ Αζήλα απφ ην 2005 κέρξη ην 2007, εψο Γεληθφο Γηεπζπληήο ζην FNAC@The Mall of
Athens απφ ην 2007 κέρξη ην 2009 θαη απφ ην 2009 κέρξη θαη ην 2010 θαηείρε ηε ζέζε ηνπ Πχκβνπινπ Δξγαζηψλ
ζηνλ φκηιν εηαηξεηψλ Stercinemas ζηελ Διιάδα.
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Ππκκεηνρέο ζε Γηνηθεηηθά Ππκβνύιηα
Ν πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηηο πθηζηάκελεο ζπκκεηνρέο ησλ Γηνηθεηηθψλ Ππκβνχισλ ζε δηνηθεηηθά
ζπκβνχιηα άιισλ εηαηξεηψλ θαζψο επίζεο θαη νπνηαδήπνηε πξνεγνχκελε ζπκκεηνρή είραλ ζε δηνηθεηηθφ
ζπκβνχιην θαηά ηα ηειεπηαία 5 έηε:
Όλνκα

Ξαξνύζεο ζπκκεηνρέο ζε δηνηθεηηθά
ζπκβνύιηα
C.T.O. Public Company Ltd
Jupiter Portfolio Investments Public Company Ltd
Stario Portfolio Investments Public Company Ltd
Dodoni Portfolio Investments Public Company Ltd
Pancyprian Insurance Ltd
Leda Investments Public Company Ltd
Options Cassoulides Plc
Plaza Executive Projects (P.E.P.) Ltd

Ξαιαηέο ζπκκεηνρέο ζε δηνηθεηηθά ζπκβνύιηα

Κηράιεο Αλησληάδεο

Display Art Plc

-

Μελνθψλ Αλαζηαζηάδεο

-

-

Γηάλλνο Αλαζηαζηάδεο

-

-

Θψζηαο Γελεζιήο

Laser Investment Group Plc

-

Λίθνο Γηαζεζφπνπιινο

-

-

Ηάθσβνο Θσλζηαληηλίδεο

Advantage Capital Holdings Plc
Elma Holdings Plc
Hellenic Finance Ltd

*Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ αλαθέξνληαη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηεο Δηαηξείαο ζηηο νπνίεο θαηέρνπλ ζέζε νη Γηνηθεηηθνί Πχκβνπινη.

ΓΗΔΘΛΡΗΘΖ ΝΚΑΓΑ
Ζ θαζεκεξηλή δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο είλαη επζχλε ησλ εθηειεζηηθψλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνχισλ
αιιά θαη ησλ εθηειεζηηθψλ αμησκαηνχρσλ ηεο Δηαηξείαο. Ζ δηεπζπληηθή νκάδα απνηειείηαη απφ ηνπο θ.θ. Ηάθσβν
Θσλζηαληηλίδε θαη Κηράιε Αλησληάδε, νη νπνίνη αλήθνπλ θαη ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο (νη
πιεξνθνξίεο ηνπο παξνπζηάδνληαη αλσηέξσ) θαζψο επίζεο θαη ηεο θ. Γφκλαο Αλησληάδνπ:
Γόκλα Αλησληάδνπ – Αξρηινγηζηήο AD
Γελλήζεθε ην 1976. Ππνχδαζε B.A. Accounting & Economics ζην παλεπηζηήκην ηνπ Colchester ζηελ Αγγιία θαη
παξαθνινχζεζε πξφγξακκα γηα μέλνπο θνηηεηέο ζηνλ παλεπηζηήκην Provence, Aix Marseille ζηελ Γαιιία. Θαηά
ηελ παξνχζα είλαη ζηε δηαδηθαζία νινθιήξσζεο ησλ εμεηάζεσλ ηνπ ACCA. Απφ ην 2000 κέρξη θαη ζήκεξα
εξγάζηεθε ζε δηάθνξεο εηαηξείαο ζην ηκήκα ινγηζηεξίνπ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ. Δίλαη ε αξρηινγηζηήο ηεο AD
Shopping Galleries απφ ηηο 17 Νθησβξίνπ 2010.
Γελ ππάξρνπλ ζπκβφιαηα εξγνδφηεζεο κε νπνηνδήπνηε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή ησλ εθηειεζηηθψλ
αμησκαηνχρσλ ηεο Δηαηξείαο.
Νηθνγελεηαθνί δεζκνί Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ θαη Γηεπζπληηθήο Νκάδαο
Ρα άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη ηε Γηεπζπληηθή Νκάδα δελ έρνπλ νπνηνπζδήπνηε
νηθνγελεηαθνχο δεζκνχο.
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Γεληθέο Ξιεξνθνξίεο γηα ηα δηνηθεηηθά, δηαρεηξηζηηθά θαη επνπηηθά όξγαλα θαη αλώηεξα δηνηθεηηθά
ζηειέρε
Ρα µέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη εθηειεζηηθψλ αμησκαηνχρσλ ηεο Δηαηξείαο δήισζαλ ηα εμήο:


Γελ ππήξμε νπνηαδήπνηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα ηέιεζε δφιηαο πξάμεο ελαληίνλ ηνπο θαηά ηα πέληε
ηνπιάρηζηνλ ηειεπηαία έηε.



Γελ ζπκκεηείραλ ζε νπνηαδήπνηε εηαηξεία ε νπνία εηέζε ζε δηαδηθαζία πηψρεπζεο, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο
ή εθθαζάξηζεο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνχινπ ή/ θαη δηεπζπληηθνχ ζηειέρνπο, θαηά ηε δηάξθεηα
ησλ πέληε ηνπιάρηζηνλ ηειεπηαίσλ εηψλ.



Γελ ππήξμε νπνηαδήπνηε δεκφζηα επίζεκε θξηηηθή ή/ θαη θχξσζε ελαληίνλ ηνπο εθ κέξνπο ησλ
θαηαζηαηηθψλ ή ξπζκηζηηθψλ αξρψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αξκφδησλ επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ).



Γελ έρνπλ ήδε παξεκπνδηζηεί απφ δηθαζηήξην λα ελεξγνχλ κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο δηνηθεηηθνχ,
δηαρεηξηζηηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο εθδφηε ή λα παξέκβνπλ ζηελ δηαρείξηζε ή ζην ρεηξηζκφ ησλ
ππνζέζεσλ ελφο εθδφηε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πέληε ηνπιάρηζηνλ ηειεπηαίσλ εηψλ.



Νη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην αμίσκά ηνπο δελ δεκηνπξγνχλ ζην πξφζσπφ ηνπο νπνηαδήπνηε
δπλεηηθή ζχγθξνπζε µε ηδησηηθά ηνπο ζπκθέξνληα ή άιιεο ππνρξεψζεηο ηνπο.



Ζ ηνπνζέηεζε ζην αμίσκά ηνπο δελ είλαη απνηέιεζκα νπνηαζδήπνηε ξχζκηζεο ή ζπκθσλίαο κεηφρσλ ηεο
Δηαηξείαο ή ζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη πειαηψλ ηεο, πξνκεζεπηψλ ηεο ή άιισλ πξνζψπσλ.



Δθηφο απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, δελ έρνπλ απνδεθηνί
νπνηνδήπνηε πεξηνξηζκφ ν νπνίνο λα αθνξά ηε δηάζεζε, εληφο ρξνληθήο πεξηφδνπ, ησλ θηλεηψλ αμηψλ ηνπ
εθδφηε πνπ θαηέρνπλ.

ΑΚΝΗΒΖ ΘΑΗ ΝΦΔΙΖ
Νη ζπλνιηθέο ακνηβέο γηα φινπο ηνπο Γηνηθεηηθνχο Πχκβνπινπο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009
θαη 2010 θπκαίλνληαη ζηελ θαηεγνξία €60.000 - €80.000 θαη €100.000 - €160.000 εηεζίσο αληίζηνηρα.
Νη ζπλνιηθέο ακνηβέο αλά θαηεγνξία ησλ Γηνηθεηηθψλ Ππκβνχισλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Δλεκεξσηηθνχ
Γειηίνπ έρνπλ σο αθνινχζσο:
Όλνκα

Ηάθσβνο Θσλζηαληηλίδεο
Κηράιεο Αλησληάδεο

Ύςνο Ππλνιηθώλ Ακνηβώλ αλά Πύκβνπιν [Πε €]
60.000 - 80.000
20.000 – 40.000

Μελνθψλ Αλαζηαζηάδεο

0 – 10.000

Γηάλλνο Αλαζηαζηάδεο

0 – 10.000

Θψζηαο Γελεζιήο

0 – 10.000

Λίθνο Γηαζεζφπνπιινο

0 – 10.000

Γελ ππάξρνπλ ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ ζπλδένπλ ηα κέιε ησλ δηνηθεηηθψλ, δηαρεηξηζηηθψλ ή
επνπηηθψλ νξγάλσλ κε ηνλ Eθδφηε ή νπνηαδήπνηε ζπγαηξηθή ηνπ θαη νη νπνίεο πξνβιέπνπλ ηελ παξνρή νθειψλ
θαηά ηε ιήμε ηνπο εθηφο απφ ην πην θάησ:
Ν θ. Λίθνο Γηαζεζφπνπινο πξνζέθεξε ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζηελ Δηαηξεία απφ ηε 1 ε Πεπηεκβξίνπ θαη κέρξη
ηελ 31ε Νθησβξίνπ 2010 γηα ηηο νπνίεο ηνπ θαηεβιήζε ην πνζφ ησλ €12.000. Θαηά ηελ παξνχζα εκεξνκελία
ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, ν θ. Λίθνο Γηαζεζφπνπιινο δελ παξέρεη πεξαηηέξσ ππεξεζίεο ζηελ Δηαηξεία εθηφο
απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαξείαο εψο κε εθηειεζηηθφο δηνηθεηηθφο ζχκβνπινο.
Νη ακνηβέο γηα φια ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε (εμαηξνπκέλσλ ησλ Γηνηθεηηθψλ Ππκβνχισλ νη νπνίνη
πεξηιακβάλνληαη ζηε Γηεπζπληηθή νκάδα) γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 θαη 2010 θπκαίλνληαη
ζηελ θαηεγνξία €40.000 - €60.000 ελψ θαηά ηελ παξνχζα εκεξνκελία ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ θπκαίλνληαη
ζηελ θαηεγνξία €20.000 - €40.000.
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ΡΟΝΞΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΘΑΗ ΒΑΘΚΝΠ ΗΝΘΔΡΖΠΖΠ ΡΝ ΘΥΓΗΘΑ
ΔΡΑΗΟΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ
Ζ Δηαηξεία δελ εθαξκφδεη ηηο αξρέο ηνπ Θψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (“ΘΔΓ”). Νη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο
δηαπξαγκαηεχνληαη ζηελ Δλαιιαθηηθή Αγνξά ηνπ ΣΑΘ φπνπ ε εθαξκνγή ηνπ ΘΔΓ είλαη εζεινληηθή θαη φρη ζηελ
Θχξηα Αγνξά ηνπ ΣΑΘ φπνπ ε πιήξεο εθαξκνγή ησλ πξνλνηψλ ηνπ ΘΔΓ είλαη ππνρξεσηηθή.
Νη θχξηνη ιφγνη πνπ δελ ηεξείηαη ν ΘΔΓ είλαη:
(i) Ρν θφζηνο εθαξκνγήο ηνπ Θψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο γηα ηελ Δηαηξεία, ε νπνία ζα πξέπεη λα εθαξκφδεη
πιήξσο ηνλ ΘΔΓ ηεξψληαο θεληξηθέο Δπηηξνπέο Γηνξηζκψλ, Ακνηβψλ θαη Διέγρνπ, θαη
(ii) Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαηέιεμε ζ’ απηή ηελ απφθαζε αθνχ αμηνιφγεζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο
θαη έθξηλε φηη ε εθαξκνγή ηνπ Θψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο δε ζα επέθεξε νθέιε πξνο ηνπο κεηφρνπο ηεο
Δηαηξείαο ηα νπνία λα δηθαηνινγνχλ ην θφζηνο εθαξκνγήο ηνπ ΘΔΓ.
Ρν Γηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ζε ζπλεδξία ηνπ ζηηο 30 Απξηιίνπ 2010 απνθάζηζε ηνλ δηνξηζκφ ηεο
θπξίαο Γεσξγίαο Γεσξγίνπ ζηε ζέζε ηνπ Ιεηηνπξγνχ Ππκκφξθσζεο ηεο Δηαηξείαο.
ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ
Ν πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ην πξνζσπηθφ ηνπ Ππγθξνηήκαηνο AD γηα ηα έηε 2007, 2008 θαη 2009 θαη θαηά
ηελ εκεξνκελία ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ:

2007

2008

Ζκεξνκελία
Δλεκεξσηηθνύ
Γειηίνπ

2009

AD Shopping Galleries Plc
Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο

1

1

1

Γεληθφο Γηεπζπληήο
Γηεπζπληήο Δκπνξίνπ

1

Ρκήκα Ξξνζσπηθνχ

2

Ξσιεηέο

44

Ρερληθφο

3

Γηεπζπληήο Απνζήθεο

1

Ξξνζσπηθή Γξακκαηέαο

1

1

2

1

Βνεζφο Καξθεηηλγ

1

πεχζπλνο Ινγηζηεξίνπ

1

1

Ινγηζηήξην

3

1

Θαζαξίζηξηα

1

πνδνρή

10

Γηεπζπληήο Ρερληθνχ Ρκήκαηνο

1

Project Manager

1

Γηεπζπληήο Ξσιήζεσλ

1

πεχζπλνο αζθάιεηαο

1

Γηεπζπληήο Αγνξψλ

1

Βνεζφο Γηεπζπληή Αγνξψλ

1

OPS Manager

1

Βνεζφο πεχζπλνπ Αζθαιείαο

1

Βνεζφο Γηεχζπληή Απνζήθεο

1

Γηεπζπληέο Θαηαζηεκάησλ

6
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Βνεζνί Γηεπζπληψλ Θαηαζηεκάησλ

5

Ρερληθνί Ξιεξνθνξηθήο

2

Γηεπζπληήο Τπραγσγίαο

1

Θεπνπξφο

1

Δμππεξέηεζε πειαηψλ ζην ηκήκα ςπραγσγίαο

12

Βνεζφο Γηεπζπληή Τπραγσγίαο
Πύλνιν

1
0

2

107

5

Flamini Trading Ltd
Γηεπζπληήο Θαηαζηήκαηνο

1

Βνεζφο Γηεπζπληή

1

Ξσιεηέο

1

Πύλνιν

0

0

3

AD Management Services Ltd
Γηεπζπληήο Ξιεξνθνξηθήο

1

Ρερληθφο Ππληήξεζεο

3

Γηεπζπληήο Δξγαζηψλ

1

Θαζαξηζηέο

11

Αζθάιεηα

5

Ινγηζηήξην

1

πνδνρή

1

Νδεγφο

1

Πύλνιν

0

0

0

24

Πύλνιν πξνζσπηθνύ Ππγθξνηήκαηνο

0

2

110

29

Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη θαηά ην έηνο 2009, φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ Ππγθξνηήκαηνο άλεθε ζηελ
ηζχλνπζα εηαηξεία θαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ ζηα κέζα Γεθεκβξίνπ 2009, είρε κεηαθεξζεί ζηηο
ζπγαηξηθέο εηαηξείεο νη νπνίεο έρνπλ εθπνηεζεί ζηηο 10 Γεθεκβξίνπ 2010. Υο εθ ηνχηνπ, ην πξνζσπηθφ ηνπ
Ππγθξνηήκαηνο AD έρεη κεησζεί θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ.

ΚΔΟΗΠΚΑΡΗΘΖ ΞΝΙΗΡΗΘΖ
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο έρεη ζθνπφ λα πξνβαίλεη ζηε δηαλνκή κεξίζκαηνο, λννπκέλνπ φηη ην
επηηξέπνπλ νη θεθαιαηνπρηθέο αλάγθεο θαη ηα επεθηαηηθά ζρέδηα ηνπ Ππγθξνηήκαηνο AD. Ζ δηαλνκή κεξίζκαηνο
ζα εμεηάδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην εηεζίσο. Γηα ηα έηε 2007 κε 2009 ε Δηαηξεία δελ παξαρψξεζε
νπνηνδήπνηε κέξηζκα.
Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηε θνξνινγία κεξηζκάησλ παξαηίζεληαη ζην κέξνο κε ηίηιν «ΞΟΝΠΘΔΡΔΠ
ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ, ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΝ ΘΑΘΔΠΡΥΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΘΑΗ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΑ ΘΗΛΖΡΟΑ ΓΗΑ ΡΝΛ
ΔΞΔΛΓΡΖ».
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ΠΛΑΙΙΑΓΔΠ ΚΔ ΠΛΓΔΝΚΔΛΑ ΚΔΟΖ
Νη ζπλαιιαγέο κε ζπλδεφκελα κέξε αθνξνχλ θπξίσο εηαηξείεο θαη θπζηθά πξφζσπα πνπ είλαη ζπγγεληθά ιφγσ
θνηλψλ κεηφρσλ θαη Ππκβνχισλ.
Ππλαιιαγέο θαηά ηα έηε 2007, 2008 θαη 2009
Ππλαιιαγέο κε φξγαλα δηνίθεζεο
Ζ ακνηβή ησλ Ππκβνχισλ θαη άιισλ ζεκαληηθψλ κειψλ ηεο δηεχζπλζεο γηα ηα έηε 31 Γεθεκβξίνπ 2008 θαη
2009 αλήιζε ζηα €18.876 θαη €70.000 αληίζηνηρα ην νπνίν αθνξά ηελ ακνηβή ηνπ θ. Ηάθσβνπ Θσλζηαληηλίδε.
Γελ ππήξραλ νπνηεζδήπνηε άιιεο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ έηνπο 2007, 2008 θαη 2009.
Ππλαιιαγέο κε ζπγγεληθά κέξε
Πηηο 3 Ηνπλίνπ 2008 ε Δηαηξεία απέθηεζε ην 100% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Simien Enterprises Ltd κε ηελ
έθδνζε θαη παξαρψξεζε 100.000.000 κεηνρψλ πξνο ηνπο κεηφρνπο ηεο Simien Enterprises Ltd. 37.000.000
κεηνρέο έρνπλ παξαρσξεζεί πξνο ηελ θ. Ησάλλα Σξηζηνθή, κέηνρν ηεο Simien Enterprises Ltd, ζηελ ηηκή ησλ
€0,17.
Πηηο 27 Νθησβξίνπ 2008, ε Δηαηξεία ππέγξαςε εηθνζαεηέο ζπκβφιαην ελνηθίαζεο γξαθεηαθψλ ρψξσλ κε ηζρχ απφ
ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009, κε ηελ Liberty Life Insurance Public Company Ltd (θαηά ην έηνο 2008, ε εηαηξεία
Liberty Life Insurance Public Company Ltd ζεσξείην ζπγγεληθή εηαηξεία κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο πνπ είρε ε
εηαηξεία Advantage Capital Holdings Plc). Ρν ελ ιφγσ ζπκβφιαην δελ πθίζηαηαη θαηά ηελ παξνχζα εκεξνκελία
ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ θαζψο ηα θεληξηθά γξαθεία ηεο Δηαηξείαο έρνπλ κεηαθεξζεί.
Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2009 ε Δηαηξεία έρεη ρξεσζεί ελνίθην χςνπο €60.000 γηα ηα θεληξηθά ηεο γξαθεία
απφ ηελ εηαηξεία Whichsecret Ltd ζπκθεξφλησλ ηεο θα. Ησάλλαο Σξηζηνθή ε νπνία θαηέρεη 29,24% ηνπ
εθδνκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο.
Ν αθφινπζνο πίλαθαο παξνπζηάδεη ην πνζά εηζπξαθηέα απφ ζπγγεληθά κέξε ηνπ Ππγθξνηήκαηνο AD:
[Πε €]

Φύζε ζπλαιιαγώλ

2008

Ησάλλα Σξηζηνθή

Σξεκαηνδνηηθέο

1.141.418

65.000

Leda Investments Public Company Ltd

Σξεκαηνδνηηθέο

2.972

2.972

Advantage Capital Holdings Plc

Σξεκαηνδνηηθέο

934.393

62.765

Laser Investment Group Plc

Σξεκαηνδνηηθέο

8.150

Stario Portfolio Investment Public Company Ltd

Σξεκαηνδνηηθέο

28.017

Πύλνιν

2.078.783

2009

166.904

Ρα πην πάλσ πνζά είλαη εηζπξαθηέα εληφο ελφο έηνπο θαη δε θέξνπλ ηφθν.
Γελ ππήξραλ νπνηαδήπνηε άιια πνζά εηζπξαθηέα κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη ηα ζπγγεληθά κέξε θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ έηνπο 2007, 2008 θαη 2009.
Ν αθφινπζνο πίλαθαο παξνπζηάδεη ην πνζά πιεξσηέα απφ ζπγγεληθά κέξε ηνπ Ππγθξνηήκαηνο AD:
[Πε €]

Φύζε ζπλαιιαγώλ

2009

1

Σξεκαηνδνηηθέο

2.089.940

King Franchises Ltd

Σξεκαηνδνηηθέο

2.656

Coffee Beanery Europe Ltd

Σξεκαηνδνηηθέο

4.343

Σξεκαηνδνηηθέο

8.724

Σξεκαηνδνηηθέο

916.591

Σξεκαηνδνηηθέο

15.731

Ιάκπξνο Σξηζηνθή

Laser Investment group Plc
Empire Capital Investments Public Ltd
Commercial Value AAE
Πύλνιν

2

3.037.985

1

Ν θ. Ιάκπξνο Σξηζηνθή είλαη ζπγγεληθφ κέξνο επεηδή ε ζχδπγνο ηνπ θα. Ησάλλα Σξηζηνθή θαηέρεη θαηά ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ην 29,24%
ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο. Ρν ππφινηπν ηνπ θ. Ιάκπξνπ Σξηζηνθή είλαη πιεξσηέν πέξαλ ηνπ ελφο έηνπο θαη δελ θέξεη ηφθν.
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2

Ρν πιεξσηέν πνζφ πξνο ηελ εηαηξεία Empire Capital Investments Public Ltd απνηειεί πξντφλ ζπκθσληψλ δαλείνπ κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη
ηεο Empire Capital Investments Public Ltd εκεξνκελίαο 4 Νθησβξίνπ 2009 θαη 29 Νθησβξίνπ 2009 χςνπο €600.000 θαη €300.000 αληίζηνηρα
κε εηήζην ηφθν 9%.

Όια ηα άιια πνζά είλαη πιεξσηέα (εθηφο απφ ην πνζφ πιεξσηέν πξνο ηνλ θ. Ιάκπξν Σξηζηνθή θαη ηελ εηαηξεία
Empire Capital Investments Public Ltd) εληφο ελφο έηνπο θαη δε θέξνπλ ηφθν.
Γελ ππήξραλ νπνηαδήπνηε άιια πνζά πιεξσηέα κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη ηα ζπγγεληθά κέξε θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ έηνπο 2007, 2008 θαη 2009.
Ππλαιιαγέο κε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο
Ν αθφινπζνο πίλαθαο παξνπζηάδεη ην πνζά εηζπξαθηέα απφ ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ Ππγθξνηήκαηνο AD:
[Πε €]

Φύζε ζπλαιιαγώλ

2008

2009

A.D. Madison Ltd

Σξεκαηνδνηηθέο

1.125.842

7.822.945

AD Entertainment Ltd

Σξεκαηνδνηηθέο

169.571

AD Apparel & Footwear Ltd

Σξεκαηνδνηηθέο

610.375

AD Toys Ltd

Σξεκαηνδνηηθέο

48.091

AD Management Services Ltd

Σξεκαηνδνηηθέο

95.438

Flamini Trading Ltd

Σξεκαηνδνηηθέο

Πύλνιν

68.047
1.125.842

8.814.467

Πηηο 26 Φεβξνπαξίνπ 2010 ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο απνδέρηεθε ηελ θεθαιαηνπνίεζε ησλ πην
πάλσ ππνινίπσλ ηα νπνία νθείινληαη απφ ηηο ζπγαηξηθέο κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ απφ ηηο ζπγαηξηθέο πνπ
ζα παξαρσξεζνχλ πξνο ηελ Δηαηξεία ίζε κε ην νθεηιφκελν πνζφ.
Γελ ππήξραλ νπνηαδήπνηε άιια πνζά εηζπξαθηέα κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2007, 2008 θαη 2009.
Ν αθφινπζνο πίλαθαο παξνπζηάδεη ην πνζά πιεξσηέα απφ ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ Ππγθξνηήκαηνο AD:
[Πε €]

Φύζε ζπλαιιαγώλ

AD Cosmetics

Σξεκαηνδνηηθέο

2009
80.874

Ρν πην πάλσ πνζφ είλαη πιεξσηέν εληφο ελφο έηνπο θαη δε θέξεη ηφθν.
Γελ ππήξραλ νπνηαδήπνηε άιια πνζά πιεξσηέα κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2007, 2008 θαη 2009.
Ππλαιιαγέο κε ζπλδεόκελα κέξε θαηά ηηο 30 Ηνπλίνπ 2010
Ζ Δηαηξεία έρεη πξνβεί ζε πψιεζε ηεο αδξαλνχο εηαηξείαο AD Gourmet Ltd ζηελ νλνκαζηηθή ηεο αμία ε νπνία
αλέξρεηαη ζε €1.000 ζηε κεγαινκέηνρν θ. Ησάλλα Σξηζηνθή ε νπνία θαηέρεη 29,24% ηνπ εθδνκέλνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο.
Ζ θ. Ησάλλα Σξηζηνθή, κέζσ ηεο εηαηξείαο Optagious Ltd, έρεη πξνβεί ζε αγνξά ηεζζάξσλ (4) νκνιφγσλ ηεο
Δηαηξείαο νλνκαζηηθήο αμίαο €150.000 έθαζηε, απφ ηηο εηαηξείεο Γσδψλε Δπελδχζεηο Σαξηνθπιαθίνπ Γεκφζηα
Δηαηξεία Ιηδ, Jupiter Portfolio Investments Public Company Ltd, Ρ.Ξ. Ξξνζσπηθνχ Elma Properties & Investment
Ltd θαη Lemeco Investments Ltd. Ρα νκφινγα είλαη δηαξθείαο ηξηψλ (3) εηψλ θαη θέξνπλ ηφθν 10% εηεζίσο ν
νπνίνο είλαη πιεξσηένο θάζε έμη (6) κήλεο, ηελ 31ελ Καξηίνπ θαη 30ε Πεπηεκβξίνπ θάζε έηνπο.
Ππλαιιαγέο κε ζπλδεόκελα κέξε θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ
Ρελ 1ε Πεπηεκβξίνπ 2010, ε εηαηξεία Empire Capital Investments Public Ltd αλαλέσζε ην δάλεην κε ηελ Δηαηξεία
γηα αθφκα δχν ρξφληα κε εηήζην ηφθν 9%.
Πηηο 5 Λνεκβξίνπ 2010, ε Δηαηξεία έρεη πξνβεί ζηελ πψιεζε ηεο αδξαλείο εηαηξείαο G.N. Galleries Larnaca Ltd
(εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο κε αξηζκφ εγγξαθήο ΖΔ 254073) ζηελ νλνκαζηηθή ηεο αμία ε νπνία αλέξρεηαη
ζηα €1.000 ζηελ θ. Ησάλλα Σξηζηνθή ε νπνία θαηέρεη 29,24% ηνπ εθδνκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο
Δηαηξείαο.
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Πηηο 10 Γεθεκβξίνπ 2010, ε Δηαηξεία έρεη πξνρσξήζεη ζηελ εθπνίεζε ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ νη νπνίεο
αζρνινχληαη κε ηνπο ηνκείο ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ θαη ςπραγσγίαο AD Cosmetics Ltd, AD Children Wear Ltd, AD
Toys Ltd, AD Apparel & Footwear Ltd, Flamini Trading Ltd θαη AD Entertainment Ltd ζηελ εηαηξεία Deltavot
Consulting Ltd ζπκθεξφλησλ ηεο θ. Ησάλλαο Σξηζηνθή. Ρν αληάιιαγκα ζα θαζνξηζηεί κε βάζε ηελ θαζαξή ζέζε
ησλ εηαηξεηψλ αθαηξνπκέλσλ ησλ νθεηιφκελσλ Γηθαησκάησλ Σξήζεο θαη Γηθαησκάησλ Γηαρείξηζεο κε βάζε ηα
απνηειέζκαηα ησλ ειεγκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ην έηνο 2010 θαη δελ ζα είλαη κηθξφηεξν ηνπ πνζνχ
ησλ €370.000 ην νπνίν είλαη πςειφηεξν απφ ηελ θαζαξή ζέζε ησλ εηαηξεηψλ αθαηξνπκέλσλ ησλ νθεηιφκελσλ
Γηθαησκάησλ Σξήζεο θαη Γηθαησκάησλ Γηαρείξηζεο κε βάζε ηνπο δηνηθεηηθνχο ινγαξηαζκνχο Πεπηεκβξίνπ 2010.
Κέζα ζην έηνο 2010 θαη θαηά ηελ παξνχζα εκεξνκελία ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο
αλαβάζκηζεο ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ ζε επελδχζεηο ζε ζπζηήκαηα, δηαθνζκήζεσλ, επίπισζεο, εθπαίδεπζεο
πξνζσπηθνχ πξνβνιήο θαη άιισλ, ε Δηαηξεία έρεη ηχρεη επηπξφζζεηεο άηνθεο ρξεκαηνδφηεζεο χςνπο
€2.660.899 απφ ηελ θ. Ησάλλα Σξηζηνθή ε νπνία θαηέρεη 29,24% ηνπ εθδνκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο
Δηαηξείαο. Ρν ελ ιφγσ δάλεην ζα αξρίζεη λα θέξεη ηφθν 4% εηεζίσο θαη ζα είλαη πιεξσηέν ζε 24 κήλεο κε
αλαλέσζε αθφκε 24 κήλεο αξρίδνληαο απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011.
Κέζα ζην έηνο 2010 θαη θαηά ηελ παξνχζα εκεξνκελία ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, έγηλαλ νη πην θάησ
εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο:
01.01.2011
κέρξη ηελ
παξνύζα
εκεξνκελία
ηνπ ΔΓ

[Πε €]

Φύζε ζπλαιιαγώλ

Stario Portofolio Investment Public Company Ltd

Δκπνξηθέο

598.391

COFFEE BEANERY EUROPE LTD

Δκπνξηθέο

391.507

32.084

KING FRANCHISES LTD

Δκπνξηθέο

145.919

11.557

1.135.817

43.641

Πύλνιν

2010

82

ΠΖΚΑΛΡΗΘΔΠ ΠΚΒΑΠΔΗΠ
Αθνινπζνχλ πεξηιεπηηθά απνζπάζκαηα απφ ηα ζπκβφιαηα πνπ έρνπλ ζπλαθζεί θαηά ηε πνξεία ησλ εξγαζηψλ
ηνπ Ππγθξνηήκαηνο AD:
1. Δλνηθηαζηήξην Έγγξαθν κεηαμύ ηεο εηαηξείαο A.D. Madison Ltd (πξώελ “Secret Wood Ltd”) (ν
“Δλνηθηαζηήο”) θαη ηνπ θ. Αλδξέα Θατζή θαη ηεο εηαηξείαο IMC International Merchandising
Center Ltd (ν “Ηδηνθηήηεο”) εκεξνκελίαο 3 Καΐνπ 2008
Ν θ. Αλδξέαο Θατζήο είλαη ν εγγεγξακκέλνο ηδηνθηήηεο ηνπ αθηλήηνπ κε αξηζκφ εγγξαθήο 10/146
ηεκάρην 160 Φ/Πρ. 30/06Δ2, Ρκ. 2, ζηελ ηνπνζεζία Θνθθηλνθαθθάιια ηεο ελνξίαο Απνζηφινπ Βαξλάβα
θαη Αγίνπ Καθαξίνπ ηνπ Γήκνπ Πηξνβφινπ ηεο Δπαξρίαο Ιεπθσζίαο κε κεξίδην 1713/2001 επί ηνπ
νπνίνπ έρεη αλεγεξζεί εκπνξηθφ θέληξν ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ, γλσζηφ σο “IMC” (ην “Δκπνξηθφ Θέληξν”)
απφ ηελ εηαηξεία IMC International Merchandising Center Ltd.
Ν Ηδηνθηήηεο έρεη έξζεη ζε ζπκθσλία ζηηο 3 Καΐνπ 2008 (ε “Ππκθσλία”) κε ηνλ Δλνηθηαζηή γηα ελνηθίαζε
ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ καδί κε ηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο.
Ν Δλνηθηαζηήο εμεηδηθεχεηαη ζηε δηαρείξηζε εκπνξηθψλ θέληξσλ θαη επηζπκεί φπσο δηαρεηξηζηεί θαη ην
Δκπνξηθφ Θέληξν, αλαθαηλίδνληάο ην θαη ιεηηνπξγψληαο ην ζαλ ζχγρξνλν Δκπνξηθφ Θέληξν πνπ ζα
πσιεί δηάθνξα πξντφληα, πξνζθέξεη ππεξεζίεο, ιεηηνπξγεί ζαλ ρψξνο αλαςπρήο θηι. ρσξίο πεξηνξηζκφ
φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ηνπ απφ ηνλ Δλνηθηαζηή.
Λνείηαη φηη ε επζχλε γηα ηηο ελέξγεηεο γηα εμαζθάιηζε ησλ ζρεηηθψλ αδεηψλ είλαη επζχλε ηνπ Δλνηθηαζηή.
Ν ηξίηνο φξνθνο ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ δελ θαιχπηεηαη απφ άδεηα νηθνδνκήο αιιά ν Ηδηνθηήηεο είλαη
έηνηκνο λα ζπλεξγαζηεί κε ηνλ Δλνηθηαζηή ζε νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα γηα εμαζθάιηζε άδεηαο αλ ηνπ
δεηεζεί.
Ζ πεξίνδνο ελνηθίαζεο ζπκθσλείηαη ζε 16 ρξφληα κε δηθαίσκα ηνπ Δλνηθηαζηή λα αλαλεψζεη ηε
Ππκθσλία γηα άιια 15 ρξφληα, θαη κε δηθαίσκα ηνπ Δλνηθηαζηή λα αλαλεψζεη ηε Ππκθσλία γηα άιια 15
ρξφληα κε ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ ησλ 15 εηψλ θαη κε δηθαίσκα ηνπ Δλνηθηαζηή λα αλαλεψζεη ηε
Ππκθσλία γηα άιια 14 ρξφληα κε ηε ιήμε ηεο ηξίηεο πεξηφδνπ ελνηθίαζεο εθφζνλ δψζεη ζηνλ Ηδηνθηήηε
ελ ηίηιν ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ, έγγξαθε εηδνπνίεζε γηα αλαλέσζε ηεο Ππκθσλίαο.
Ν Δλνηθηαζηήο ζα πιεξψλεη ελνίθην χςνπο €205.127,47 εηεζίσο γηα ηα πξψηα ηέζζεξα (4) έηε
αξρίδνληαο απφ ηελ 30ε Καΐνπ 2008. Κεηά ην 4ν έηνο ελνηθίαζεο, ζα παξαρσξείηαη αχμεζε ίζε κε ηελ
εηήζηα αχμεζε ηνπ ηηκάξηζκνπ, σο απηή θαζνξίδεηαη απφ ην Ρκήκα Πηαηηζηηθήο ηεο Θππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο πιένλ 1% επί ηνπ πξνεγνχκελν εηήζηνπ ελνηθίνπ θαη νχησ θαζ’ εμήο γηα ηα ππφινηπα
ηζρχνο έηε ηεο Ππκθσλίαο.
Ν Δλνηθηαζηήο ζα πξνβεί κε δηθά ηνπ έμνδα ζε φιεο ηηο απαηηνχκελεο επηδηνξζψζεηο/ επηζθεπέο/
αλαθαηλίζεηο ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ. Υο αληάιιαγκα, ζα αθαηξεζεί απφ ην ζπκθσλεζέλ πξψην
απνθνπήο ελνίθην ην πνζφ ησλ €299.005,25 δηα ίζσλ κελψλ. Ν Ηδηνθηήηεο ζα αλαιάβεη ηελ αθαίξεζε
ησλ εζσηεξηθψλ δηαρσξηζηηθψλ ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ κε δηθά ηνπ έμνδα.
Ν Ηδηνθηήηεο δεζκεχεηαη θαη αλαιακβάλεη έλαληη ηνπ Δλνηθηαζηή ηα αθφινπζα:
(i) Λα πιεξψλεη φινπο ηνπ θφξνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ηδηνθηεζία ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ.
(ii) Λα ππνγξάθεη θάζε αλαγθαίν έγγξαθν αλαθνξηθά κε ηελ αιιαγή ρξήζεο ηνπ Δκπνξηθνχ
Θέληξνπ απφ θέληξν ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ θαη γξαθεία ζε Δκπνξηθφ Θέληξν ιηαληθνχ εκπνξίνπ ή
γηα νπνηαδήπνηε άιιε ρξήζε απνθαζίζεη ν Δλνηθηαζηήο ή γηα ιήςε άδεηαο νηθνδνκήο,
πνιενδνκίαο άκεζα θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε θαη φρη αξγφηεξα ησλ επηά (7) εκεξψλ απφ ηελ
εκέξα πνπ ζα ηνπ δεηεζεί.
(iii) Λα ζπγθαηαηίζεηαη ζε δηαθνζκεηηθέο θαη άιιεο ηξνπνπνίεζεο ζην Δκπνξηθφ Θέληξν.
(iv) Λα επηηξέπεη ζηνλ Δλνηθηαζηή λα πξνζζέζεη ζην Δκπνξηθφ Θέληξν ηελ επσλπκία κε ηελ νπνία ν
Δλνηθηαζηήο ζα δηεμάγεη ηελ επηρείξεζε ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ.
(v) Λα αζθαιίζεη ην Δκπνξηθφ Θέληξν έλαληη θηλδχλνπ ππξθαγηάο, έθξεμεο, ζεηζκνχ κε δηθά ηνπ
έμνδα κε ζνβαξφ αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ.
(vi) Λα δηακνξθψζεη κέξνο ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο ζε αζθαιησκέλν ρψξν ζηάζκεπζεο εληφο ηξηψλ
(3) κελψλ.
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Ν Δλνηθηαζηήο δεζκεχεηαη θαη αλαιακβάλεη έλαληη ηνπ Ηδηνθηήηε ηα αθφινπζα:
(i) Λα πιεξψλεη ηα νθεηιφκελα ελνίθηα.
(ii) Λα επηδηνξζψλεη/ ζπληεξεί θαη πξνβαίλεη ζε αληηθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε θζνξάο, εθηφο
θπζηθήο θζνξάο, ψζηε ην Δκπνξηθφ Θέληξν λα βξίζθεηαη ζε θαιή θαη ιεηηνπξγήζηκε θαηάζηαζε.
(iii) Λα αζθαιίζεη θαη λα δηαηεξεί αζθαιηζκέλν ην Δκπνξηθφ Θέληξν γηα αζηηθή επζχλε γηα φιν ην
δηάζηεκα ηεο Ππκθσλίαο.
(iv) Θαηά ηε ιήμε ηεο Ππκθσλίαο, λα παξαδψζεη ην Δκπνξηθφ Θέληξν θαη ηνλ εμνπιηζκφ ζηνλ
Ηδηνθηήηε καδί κε ηηο κεηαηξνπέο.
(v) Λα πιεξψλεη φινπο ηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ απνξξένπλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Δκπνξηθνχ
Θέληξνπ.
(vi) Λα εμαζθαιίζεη θαη λα δηαηεξήζεη ζε ηζρχ φιεο ηηο απαξαίηεηεο θπβεξλεηηθέο θαη άιιεο
εμνπζηνδνηήζεηο, εγθξίζεηο, άδεηεο ή ζπγθαηαζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ
εξγαζηψλ ηνπ Δλνηθηαζηή θαη/ή ηε ρξήζε ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ.
Ν Δλνηθηαζηήο ζα έρεη δηθαίσκα λα παξαρσξεί άδεηεο ρξήζεσο φινπ ή κέξνπο ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ
ζε ηξίηα λνκηθά ή θπζηθά πξφζσπα γηα νπνηνδήπνηε πνζφ σο αληηπαξνρή ηνπ θαη/ή δηθαίσκα ρξήζεσο
αθφκα θαη γηα ηα πνιιαπιάζηα ηνπ θαηαβαιιφκελνπ ελνηθίνπ θαηά ηελ εθάζηνηε πεξίνδν πιεξσκήο ηνπ
ρσξίο δηθαίσκα ηνπ Ηδηνθηήηε λα απαηηήζεη νπνηαδήπνηε αχμεζε ελνηθίνπ πέξαλ απφ ηα ζπκθσλεζέληα
ζηε Ππκθσλία.
Ν Ηδηνθηήηεο παξαρσξεί δηθαίσκα αγνξάο νιφθιεξνπ ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ καδί κε ηνπο ρψξνπο
ζηάζκεπζεο γηα πεξίνδν πέληε (5) εηψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο Ππκθσλίαο. Ρν ηίκεκα πψιεζεο νξίδεηαη
ζηα €32,8 εθαη. θαη ζα απμάλεηαη θαηά 5% θαη’ έηνο κεηά ην πξψην έηνο απφ ηελ Ππκθσλία.
Νπνηαδήπνηε πνζά ζα έρνπλ θαηαβιεζεί ζηνπο Ηδηνθηήηεο πξηλ ηελ παξάδνζε ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ,
ζα ινγίδνληαη φηη πιεξψζεθαλ έλαληη ηνπ ηηκήκαηνο πσιήζεσο ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ.
Δγγπεηήο ηεο ελ ιφγσ Ππκθσλίαο είλαη ν θ. Ιάκπξνο Σξηζηνθή.
Πεκείσζε αλαθνξηθά κε ηελ άδεηα ρξήζεο ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ
Ρν Δκπνξηθφ Θέληξν θηίζηεθε ην 1991 θαη ιεηηνχξγεζε αξρηθά ζαλ International Merchandising Centre,
κεηαγελέζηεξα ζηέγαδε ηα γξαθεία ηνπ ΣΑΘ θαη επίζεο δηελεξγνχζε ζπζηεκαηηθά θαη ιηαληθέο πσιήζεηο. Ζ
αξρηθή άδεηα πνπ δφζεθε ήηαλε Δκπνξηθνχ Θέληξνπ θαη ζηε ζπλέρεηα κε Ξνιενδνκηθή Άδεηα ΙΔ/0715/2000
απέθηεζε ρξήζε Θέληξνπ Σνλδξηθνχ Δκπνξίνπ θαη ΣΑΘ.
Πηηο 12 Γεθεκβξίνπ 2008, ε εηαηξεία AD Madison ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ θ. Αλδξέα Θατζή ππέβαιαλ ζηελ
Ξνιενδνκηθή Αξρή δχν αηηήζεηο (ΙΔ/2698/2008 θαη ΙΔ/2699/2008) γηα πξνζζήθεο θαη κεηαηξνπέο ζην
Δκπνξηθφ Θέληξν θαη αιιαγή ρξήζεσο ηνπ ζε ππεξαγνξά, DIY store θαη πεξηιακβάλνληαο ρψξνπο αλαςπρήο θαη
ςπραγσγίαο.
Πηηο 17 Νθησβξίνπ 2009, ε εηαηξεία AD Madison ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ θ. Αλδξέα Θατζή ππέβαιαλ
ζπκπιεξσκαηηθή αίηεζε ζηελ Ξνιενδνκηθή Αξρή θαηά παξέθθιηζε γηα αιιαγή ρξήζεο ζε εκπνξηθή αλάπηπμε
ζχλζεηνπ ηχπνπ. Ζ αίηεζε ππνζηεξίδεηαη απφ ελδειερή αηηηνινγηθή έθζεζε θαζψο θαη απφ θπθινθνξηαθή κειέηε
θαη κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. Ζ αηηηνινγηθή έθζεζε ηεθκεξηψλεη ην αίηεκα γηα αιιαγή ρξήζεσο ηνπ
Δκπνξηθνχ Θέληξνπ.
Ζ θαηά παξέθθιηζε αίηεζε εμεηάζηεθε απφ ηελ Ξνιενδνκηθή Αξρή θαη απνζηάιεθε ζην Ππκβνχιην Κειέηεο
Ξαξεθθιίζεσλ γηα εμέηαζε. Έρεη ήδε ιεθζεί ζεηηθή εηζήγεζε απφ ηνλ Γήκν Πηξνβφινπ θαη έρνπλ δνζεί απφςεηο
απφ ηελ πεξεζία Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη πεξεζία Ξεξηβάιινληνο.
Θαηά ηελ παξνχζα, ε εηαηξεία AD Madison ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ θ. Αλδξέα Θατζή έρνπλ ήδε θαηαζέζεη κειέηε
εκπνξηθψλ επηπηψζεσλ ε νπνία έρεη δεηεζεί απφ ην πνπξγείν Δμσηεξηθψλ. Ζ κειέηε έρεη ηχρεη αμηνιφγεζεο απφ
ην πνπξγείν Δκπνξίνπ ην νπνίν έρεη απνζηείιεη ηηο απφςεηο ηνπ πξνο ην Ππκβνχιην Ξαξεθθιίζεσλ. Ρν
Ππκβνχιην Κειέηεο Ξαξεθθιίζεσλ ζα δηελεξγήζεη δεκφζηα αθξφαζε πξηλ θαηαιήμεη ζηελ ηειηθή ηνπ εηζήγεζε
πξνο ην πνπξγηθφ Ππκβνχιην ην νπνίν ζα πάξεη θαη ηελ ηειηθή απφθαζε.
Θαηά ηελ παξνχζα εκεξνκελία ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, εθ κέξνπο ησλ εγγεγξακκέλσλ ηδηνθηεηψλ ηνπ
ηεκαρίνπ κε αξ.160, Φχιιν/Πρέδην 30/6/Δ.2, Ρκήκα 10, Πηξφβνινο (ην Δκπνξηθφ Θέληξν), θ. Αλδξέα Θατζή θαη
ηεο εηαηξείαο Amazon Enterprises Ltd θαηαρσξήζεθαλ, ηξεηο ηεξαξρηθέο πξνζθπγέο πξνο ηνλ πνπξγφ
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Δζσηεξηθψλ κε εκεξνκελίεο 5.1.2010, 12.1.2010 θαη 18.1.2010 ελαληίνλ ησλ εηδνπνηήζεσλ επηβνιήο κε
εκεξνκελίεο 23.12.2009, 11.11.2009 θαη 11.11.2009 αληίζηνηρα, νη νπνίεο ζηάιζεθαλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ηνπ
ηεκαρίνπ απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Ρκήκαηνο Ξνιενδνκίαο θαη Σσξνηαμίαο, Ξνιενδνκηθή Αξρή. Δίλαη ζεκαληηθφ λα
αλαθεξζεί φηη κε ζπκθσλία εκεξνκελίαο 5 Καΐνπ 2008, ν θ. Αλδξέαο Θατζήο θαη ε εηαηξεία Amazon Enterprises
Ltd έρνπλ έξζεη ζε ζπλελλφεζε ζε δηαλνκή ηνπ ελ ιφγσ αθηλήηνπ θαη ν θάζε ζπκβαιιφκελνο λα δηθαηνχηαη λα
θαηέρεη θαη θαξπνχηαη ην κέξνο ηνπ αθηλήηνπ πνπ αλαινγεί ζε απηφλ θαη έρεη ην δηθαίσκα λα πσιήζεη, κηζζψζεη
ή δηαζέζεη απηφ φπσο ν ίδηνο επηζπκεί.
2. Ππκθσλία Δθρώξεζεο κεηαμύ ηεο εηαηξείαο A.D. Madison Ltd (πξώελ “Secret Wood Ltd”) (ν
“Γεύηεξν Κέξνο”) θαη ηνπ θ. Αλδξέα Θατζή (ν “Ξξώην Κέξνο”) εκεξνκελίαο 2 Καΐνπ 2008
Γχλακεη ηεο Πχκβαζεο Κηζζψζεσο ε νπνία έρεη ζπλαθζεί κεηαμχ ηνπ Ξξψηνπ Κέξνπο θαη ηεο
Θπβέξλεζεο ηεο Θππξηαθήο Γεκνθξαηίαο κέζσ ηνπ πνπξγνχ Δμσηεξηθψλ, ην Ξξψην Κέξνο εθκηζζψλεη
απφ ηελ Θππξηαθή Θπβέξλεζε νιφθιεξν ην ηεκάρην γεο κε αξηζκφ 1880 (λένο αξηζκφο 2796) ην νπνίν
βξίζθεηαη εληφο ηεο πεξηνρήο Πηξνβφινπ ζηελ Δπαξρία Ιεπθσζίαο (ην “Θηήκα”).
Ρν Ξξψην Κέξνο παξαρσξεί θαη εθρσξεί φια ηα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ
κεηαμχ ηνπ θαη ηεο Θππξηαθήο Θπβέξλεζεο Πχκβαζεο Κηζζψζεσο εκεξνκελίαο 18 Νθησβξίνπ 2010, κε
ηηο ίδηεο ππνρξεψζεηο , νθέιε θαη φξνπο πνπ απνξξένπλ ζην Γεχηεξν Κέξνο θαη ην Γεχηεξν Κέξνο
απνδέρεηαη έλαληη ηνπ ίδηνπ κηζζψκαηνο ππνρξεψζεσλ θαη φξσλ, φια ηα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο
ηνπ Ξξψηνπ Κέξνπο (ε “Ππκθσλία”).
Ζ Ππκθσλία Κηζζψζεσο κεηαμχ ηνπ Ξξψηνπ Κέξνπο θαη ηεο Θππξηαθήο Γεκνθξαηίαο πνπ παξαηίζεηαη εψο
“Ξαξάξηεκα 1” ζηε Ππκθσλία πξνλνεί ηα αθφινπζα:
Ζ ηζρχο κίζζσζεο ζα είλαη γηα πεξίνδν ηξηάληα ηξηψλ (33) εηψλ θαη ζα αξρίδεη ζηηο 28 Νθησβξίνπ 2000
θαη ζα ιήγεη ζηηο 17 Νθησβξίνπ 2033.
Ρν εηήζην κίζζσκα είλαη ΙΘ£15.000 (€25.629 κε βάζε ηελ ηζνηηκία €1=ΙΘ£0,585271)
Ρν Ξξψην Κέξνο ππφθεηηαη ζηηο πην θάησ ππνρξεψζεηο κεηαμχ άιισλ:
(i) Λα ρξεζηκνπνηεί απνθιεηζηηθά ην Θηήκα θαη κφλν γηα βηνκεραληθνχο ζθνπνχο.
(ii) Λα κελ ρξεζηκνπνηεί ή επηηξέπεη ή αλέρεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ην Θηήκα γηα νπνηνδήπνηε άιιν
ζθνπφ ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή άδεηα ηεο Θππξηαθήο Θπβέξλεζεο.
(iii) Λα κελ εθρσξεί ή εθκηζζψλεη ην Θηήκα ή νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ ζε νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή
λνκηθφ πξφζσπν ρσξίο λα εμαζθαιίζεη πξνεγνχκελνο ηελ έγγξαθε άδεηα ηεο Θππξηαθήο
Θπβέξλεζεο.
Πεκείσζε αλαθνξηθά κε ηελ άδεηα εθρψξεζεο δηθαηψκαηνο απφ ηελ Θππξηαθή Γεκνθξαηία
Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ν θ. Αλδξέαο Θατζήο ζε ζπλελλφεζε κε ηελ εηαηξεία AD Madison έρεη
πξνρσξήζεη ζε αίηεζε πξνο ηελ Θππξηαθή Γεκνθξαηία γηα ηελ εθρψξεζε θαη κεηαβίβαζε ηνπ κηζζψκαηνο. Θαηά
ηελ παξνχζα, δελ έρεη αθφκα εμαζθαιηζηεί ε άδεηα απφ ηελ Θππξηαθή Γεκνθξαηία.
3. Ππκθσλία Δθρώξεζεο κεηαμύ ηεο εηαηξείαο A.D. Madison Ltd (πξώελ “Secret Wood Ltd”) (ν
“Γεύηεξν Κέξνο”) θαη ηεο εηαηξείαο AB Alpha Operations Ltd (ν “Ξξώην Κέξνο”) εκεξνκελίαο
13 Ηνπλίνπ 2008
Γχλακεη ηεο Πχκβαζεο Κηζζψζεσο ε νπνία έρεη ζπλαθζεί κεηαμχ ηνπ Ξξψηνπ Κέξνπο θαη ηεο
Θπβέξλεζεο ηεο Θππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, ην Ξξψην Κέξνο εθκηζζψλεη απφ ηελ Θππξηαθή Θπβέξλεζε
νιφθιεξν ην ηεκάρην γεο κε αξηζκφ εγγξαθήο 9691 ην νπνίν βξίζθεηαη εληφο ηεο πεξηνρήο Πηξνβφινπ
ζηελ Δπαξρία Ιεπθσζίαο.
Ρν Ξξψην Κέξνο παξαρσξεί θαη εθρσξεί πξνο ην Γεχηεξν Κέξνο φια ηα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο
πνπ απνξξένπλ απφ ηελ κεηαμχ ηνπ θαη ηεο Θππξηαθήο Θπβέξλεζεο Πχκβαζεο Κηζζψζεσο εκεξνκελίαο
5 Ηνπιίνπ 1999, θαη αλαιακβάλεη λα πξνβεί ζε φια ηα δένληα κέηξα γηα ηελ κεηαβίβαζε ηνπ
Δκπξάγκαηνπ Γηθαηψκαηνο, επ’ νλφκαηη ηνπ Γεχηεξνπ Κέξνπο ειεχζεξν απφ νπνηεζδήπνηε ππνζήθεο
θαη/ή βάξε θαη/ή απαηηήζεηο ηξίησλ (ε “Ππκθσλία”).
Γηα ηελ εθρψξεζε ηνπ Δκπξάγκαηνπ Γηθαηψκαηνο απφ ην Ξξψην Κέξνο ζην Γεχηεξν Κέξνο απαηηείηαη ε
γξαπηή άδεηα ηεο Θππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. Πε πεξίπησζε πνπ εληφο έμη κελψλ δελ εμαζθαιηζηεί ε
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άδεηα απφ ηελ Θππξηαθή Γεκνθξαηία, ηφηε ην Γεχηεξν Κέξνο έρεη ην δηθαίσκα λα ηεξκαηίζεη ηε
Ππκθσλία.
Υο αληάιιαγκα γηα ηελ εθρψξεζε απφ ην Ξξψην Κέξνο πξνο ην Γεχηεξν Κέξνο κε βάζε ηε Ππκθσλία,
ζπκθσλείηαη φηη ην Γεχηεξν Κέξνο ζα θαηαβάιεη ην πνζφ ησλ €1.281.451 πξνο ην Ξξψην Κέξνο σο
αθνινχζσο:
(i) €170.860 κε ηελ ππνγξαθή ηεο Ππκθσλίαο.
(ii) €1.110.591 κε ηε κεηαβίβαζε ηνπ Δκπξάγκαηνπ Γηθαηψκαηνο εληφο 30 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ
ηελ εμαζθάιηζε ηεο γξαπηήο ζπγθαηάζεζεο ηεο Θππξηαθήο Γεκνθξαηίαο
Ζ Ππκθσλία Κηζζψζεσο κεηαμχ ηνπ Ξξψηνπ Κέξνπο θαη ηεο Θππξηαθήο Γεκνθξαηίαο πνπ παξαηίζεηαη εψο
“Ξαξάξηεκα 1” ζηε Ππκθσλία πξνλνεί ηα αθφινπζα:
Ζ ηζρχο κίζζσζεο ζα είλαη γηα ρξνληθή πεξίνδν πνπ ιήγεη ζηηο 4 Ηνπλίνπ 2032.
Ρν εηήζην κίζζσκα είλαη ΙΘ£6.000 (€10.252 κε βάζε ηελ ηζνηηκία €1=ΙΘ£0,585271)
Πεκείσζε αλαθνξηθά κε ηελ άδεηα εθρψξεζεο δηθαηψκαηνο απφ ηελ Θππξηαθή Γεκνθξαηία
Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ε εηαηξεία AB Alpha Operations Ltd ζε ζπλελλφεζε κε ηελ εηαηξεία AD
Madison έρεη πξνρσξήζεη ζε αίηεζε πξνο ηελ Θππξηαθή Γεκνθξαηία γηα ηελ εθρψξεζε θαη κεηαβίβαζε ηνπ
κηζζψκαηνο. Θαηά ηελ παξνχζα, δελ έρεη αθφκα εμαζθαιηζηεί ε άδεηα απφ ηελ Θππξηαθή Γεκνθξαηία.
4. Ππκθσλία κεηαμύ ηεο εηαηξείαο G.N. Gallery Famagusta Ltd (ν “Αγνξαζηήο”) θαη ηεο εηαηξείαο
Woolworth (Cyprus) Properties Plc (ν “Ξσιεηήο”)
Ν Ξσιεηήο είλαη ηδηνθηήηεο θηήκαηνο (ρσξαθηνχ) ζπλνιηθήο έθηαζεο 16 Γεθ. θαη 063 η.κ. ζηελ
ηνπνζεζία Θνθθηλνθαθθάιια ηεο ελνξίαο Απνζηφινπ Βαξλάβα θαη Αγίνπ Καθαξίνπ ηνπ Γήκνπ
Πηξνβφινπ ηεο Δπαξρίαο Ιεπθσζίαο κε αξηζκφ ηεκαρίνπ 158, Φ/Π 30/06Δ2, Ρκ. 10, δχλακεη ηίηινπ κε
αξ. εγγξαθήο 10/144 (ην “Θηήκα”).
Ν Ξσιεηήο πσιεί ζηνλ Αγνξαζηή ην πσινχκελν Θηήκα αληί ηνπ ηηκήκαηνο ησλ €6 εθαη.
Ν Αγνξαζηήο νθείιεη λα θαηαβάιεη ηνηο κεηξεηνίο ην ελ ιφγσ ηίκεκα ζηνλ Ξσιεηή σο εμήο:
(i) €1,5 εθαη. ζα θαηαβιεζνχλ ηαπηφρξνλα κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο 26 Καξηίνπ 2010 (ε
“Ππκθσλία”).
(ii) Ρν ππφινηπν €4,5 εθαη. ζα θαηαβιεζεί ζε ηξεηο δφζεηο εμ €1,5 εθαη. ε θάζε κία πιεξσηέσλ πξηλ
ή θαηά ηελ 20ελ Γεθεκβξίνπ θάζε ρξφλνπ αξρίδνληαο απφ ηελ 20ελ Γεθεκβξίνπ 2010 θαη ζηε
ζπλέρεηα πξηλ ή θαηά ηελ 20ελ Γεθεκβξίνπ ηνπ 2011 θαη 2012 κέρξη εμνθιήζεσο.
(iii) Θάζε νθεηιφκελν ππφινηπν ζα θέξεη ηφθν πξνο 6,25% εηεζίσο ν νπνίνο ζα θαηαβάιιεηαη απφ
ηνλ Αγνξαζηή ζηνλ Ξσιεηή θάζε 20 Ηνπλίνπ θαη 20 Γεθεκβξίνπ θάζε ρξφλνπ αξρίδνληαο απφ ηηο
20 Ηνπλίνπ 2010, κέρξη εμνθιήζεσο.
Αλεμάξηεηα κε ην φηη πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ (i) - (iii), ν Αγνξαζηήο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα
εμνθιήζεη πιήξσο ζηνλ Ξσιεηή θάζε νθεηιφκελν ππφινηπν εθ ηνπ ηηκήκαηνο θαη ησλ ηφθσλ κέζα ζε
έμη (6) κήλεο αθ’ φηνπ ν Ξσιεηήο ζα ηνλ εηδνπνηήζεη εγγξάθσο φηη ν εηο ην πξννίκην αλαθεξφκελνο
δηαρσξηζκφο ηνπ πσινχκελνπ ηκήκαηνο ηνπ ρσξαθηνχ ησλ 4.000 η.κ. ζα έρεη ζπληειεζηεί θαη φηη ζα
έρεη εθδνζεί γη’ απηφ μερσξηζηφο ηίηινο ηδηνθηεζίαο.
Πε πεξίπησζε πνπ ν Αγνξαζηήο δελ ηεξήζεη ηα πξναλαθεξζέληα ρξνλνδηαγξάκκαηα γηα ηελ θαηαβνιή
ηνπ ηηκήκαηνο, ν Ξσιεηήο ζα δηθαηνχηαη κεηά ηελ παξέιεπζε δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ
εκεξνκελία πνπ ην πνζφ ζα έπξεπε λα θαηαβιεζεί λα ππνκλήζεη ή λα εηδνπνηήζεη ηνλ Αγνξαζηή γηα
αθχξσζε ηεο Ππκθσλίαο θαη λα θξαηήζεη νπνηαδήπνηε πνζά ηπρφλ λα έρνπλ κέρξη ηφηε θαηαβιεζεί ζαλ
απνδεκηψζεηο γηα ηελ εθ κέξνπο ηνπ Αγνξαζηή παξάβαζε.
Πε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ θαηαζηεί δπλαηφο ν δηαρσξηζκφο ηνπ Θηήκαηνο θαη ε
έθδνζε μερσξηζηνχ ηίηινπ κέζα ζε δχν (2) ρξφληα θαη έληεθα (11) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο
Ππκθσλίαο θαη λννπκέλνπ ν Αγνξαζηήο έρεη εθπιεξψζεη ηηο δηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, ηφηε ν Αγνξαζηήο
ζα έρεη ην δηθαίσκα λα αθπξψζεη ηε Ππκθσλία θαη λα ηνπ επηζηξαθνχλ φια ηα πνζά πνπ έρεη θαηαβάιεη
εληφο ηξηψλ (3) κελψλ.
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5. Ππκθσλίεο Άδεηαο Θαηνρήο Σξήζεο – Πεκαληηθόηεξνη Όξνη
Θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, ε εηαηξεία AD Madison Ltd (ν “Ηδηνθηήηεο”)
δηαηεξεί 31 Ππκθσλίεο Άδεηαο Θαηνρήο Σξήζεο (ε “Ππκθσλία”). Όιεο νη Ππκθσλίεο έρνπλ ηηο εμήο θνηλέο
πξφλνηεο:
Ξαξαρψξεζε Άδεηαο Σξήζεο
Ν Ηδηνθηήηεο παξέρεη ην δηθαίσκα άδεηαο ρξήζεο ζηνλ Αδεηνχρν ηεο κνλάδαο ππφ ελνηθίαζε (ν “Σψξνο”) πνπ
πεξηγξάθεηαη ζηελ Ππκθσλία γηα ζθνπφ εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε ηελ πιεξσκή ηνπ πνζνχ άδεηαο ρξήζεο,
ηνπ πνζνχ δηαρείξηζεο θαη νπνηνδήπνηε άιιν πνζφ πεξηιακβάλεηαη ζηελ Ππκθσλία. Λνείηαη φηη ε παξαρψξεζε
ηεο άδεηαο ρξήζεο ζπκπεξηιακβάλεη ην δηθαίσκα ζηνλ Αδεηνχρν θαη νπνηνπζδήπνηε εγθξηκέλνπο επηζθέπηεο λα
εηζέξρνληαη ζηνλ ρψξν ρξεζηκνπνηψληαο φιεο ηηο εηζφδνπο ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ, λα ρξεζηκνπνηνχλ
ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο ζην Δκπνξηθφ Θέληξν γηα θφξησκα/μεθφξησκα πξντφλησλ θαηά ηηο εγθξηκέλεο ψξεο
φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ ζπκθσλία δηαρείξηζεο (Ξαξάξηεκα 5 ηεο παξνχζαο Ππκθσλίαο), λα ρξεζηκνπνηνχλ
ηνπο ρψξνπο πγηεηλήο ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ θαη ηέινο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ επσλπκία Madison γηα ζθνπνχο
πξνψζεζεο ησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζην Δκπνξηθφ Θέληξν. Ν Αδεηνχρνο δελ επηηξέπεηαη λα
ηνπνζεηήζεη νπνηνδήπνηε είδνο δηαθήκηζεο ζην Δκπνξηθφ Θέληξν ρσξίο ηε γξαπηή άδεηα απφ ηνλ Ηδηνθηήηε.
Δμαζθάιηζε Αδεηψλ
Ν Αδεηνχρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εμαζθαιίζεη θαη λα ηεξεί φιεο ηηο άδεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνκέα
δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ Σψξν θαη είλαη ππεχζπλνο γηα νπνηνδήπνηε αδίθεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ
δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ ζηνλ Σψξν.
Ξεξίνδνο Άδεηαο Σξήζεο
Ζ αξρηθή πεξίνδνο άδεηαο ρξήζεο μεθηλά απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ηνπ Σψξνπ γηα πεξίνδν φπσο
θαζνξίδεηαη ζηε Ππκθσλία. Ν Αδεηνχρνο έρεη δηθαίσκα αλαλέσζεο γηα αθφκα 60 κήλεο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο πνπ
δηέπνπλ ηελ παξνχζα Ππκθσλία (εθηφο απφ ην δηθαίσκα αλαλέσζεο γηα αθφκα 60 κήλεο) ππφ ηελ πξνυπφζεζε
φηη ν Αδεηνχρνο έρεη ηεξήζεη φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Ππκθσλίαο, δελ ππάξρνπλ εθθξεκή δηθαζηηθέο
ππνζέζεηο, έρεη ηεξήζεη ηνπο φξνπο ηεο Ππκθσλίαο Γηαρείξηζεο (ην Ξαξάξηεκα 5 ηεο παξνχζαο Ππκθσλίαο) θαη
έρεη πιεξψζεη φιεο ηηο δφζεηο θαη φια ηα ζρεηηθά σο αθνινχζσο:
Ν Αδεηνχρνο ζα πξέπεη 30 κέξεο πξηλ λα αξρίζεη ε δεχηεξε πεξίνδνο άδεηαο ρξήζεο ηνπ Σψξνπ λα
εμαζθαιίζεη θαη λα παξαδψζεη ζηνλ Ηδηνθηήηε, Ρξαπεδηθή Γηαβεβαίσζε.
Ξιεξψζεη ζηνλ Ηδηνθηήηε πνζφ αληίζηνηρν γηα 2 δφζεηο ελνηθίνπ θαη 2 δφζεηο δηαρείξηζεο εψο δεχηεξε
πξνθαηαβνιή. Ζ πξψηε πξνθαηαβνιή απφ ηνλ Αδεηνχρν ζα ηνπ επηζηξαθεί εθφζνλ ν Ηδηνθηήηεο ιάβεη
ηελ δεχηεξε πξνθαηαβνιή.
Νη αζθάιεηεο πνπ νθείιεη ν Αδεηνχρνο λα έρεη, παξαηαζνχλ γηα αθφκα 60 κήλεο.
Ρεξκαηηζκφο
Ν Αδεηνχρνο δελ έρεη δηθαίσκα ηεξκαηηζκνχ ηεο παξνχζαο Ππκθσλίαο εθηφο εάλ θαζνξίδεηαη ζηελ πεξίνδν
άδεηαο ρξήζεο ή λα εθθελψζεη ην Σψξν θαηά ηελ πεξίνδν άδεηαο ρξήζεο. Λνείηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ν
Αδεηνχρνο ηεξκαηίζεη ηελ ζπκθσλία πξηλ ηελ ιήμε ηεο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα πιεξψζεη φιεο ηηο δφζεηο
ελνηθίνπ θαη δηαρείξηζεο πνπ πξνθχπηνπλ κέρξη ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ άδεηαο ρξήζεο.
Γηαρείξηζε θαη Ιεηηνπξγία ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ
Ζ δηαρείξηζε, δηνίθεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ ζα ππάγεηαη ζηηο πξφλνηεο ηεο Ππκθσλίαο
Γηαρείξηζεο (Ξαξάξηεκα 5 ηεο παξνχζαο Ππκθσλίαο).
Ν Ηδηνθηήηεο ζα νξίζεη Γηαρεηξηζηή ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ (ν “Γηαρεηξηζηήο”) θαη ν Αδεηνχρνο ζα πξνβεί ζε
ππνγξαθή ζπκθσλίαο κε ηνλ Γηαρεηξηζηή ηαπηφρξνλα κε ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο Ππκθσλίαο.
Ν Γηαρεηξηζηήο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ιεηηνπξγία, δηαρείξηζε, ζπληήξεζε θαη δηαθχιαμε ησλ θνηλψλ ρψξσλ
ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ. Δπίζεο, ν Γηαρεηξηζηήο έρεη ην δηθαίσκα λα θαζνξίδεη ηνπο θαλνληζκνχο θαη δηαδηθαζίεο
πνπ δηέπνπλ ηνπο Αδεηνχρνπο ζην Δκπνξηθφ Θέληξν.
Ρέιε Άδεηαο Σξήζεο
Κε ηελ παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο άδεηαο ρξήζεο, ν Αδεηνχρνο ζα πξέπεη λα θαηαβάιιεη ηέινο άδεηαο ρξήζεο
ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο Ππκθσλίαο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ άδεηαο ρξήζεο. Ρν ηέινο άδεηαο
ρξήζεο ζα ππνινγίδεηαη σο ην κεγαιχηεξν απφ:
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Ξνζνζηφ φπσο θαζνξίδεηαη ζηε Ππκθσλία ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ Αδεηνχρνπ πνπ δηεμάγνληαη ζηνλ
Σψξν, ή
Ρν ειάρηζην ηέινο άδεηαο ρξήζεο αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν ζηνλ Σψξν πιένλ πνζφ θάζε κήλα γηα ηνλ
ρψξν ηεο απνζήθεο φπσο θαζνξίδνληαη ζηε Ππκθσλία. Ρν ειάρηζην ηέινο άδεηαο ρξήζεο ζα απμάλεηαη
θαηά 5% θάζε δψδεθα κήλεο κεηά απφ ηελ παξάδνζε ηνπ Σψξνπ ζηνλ Αδεηνχρν.
Πε πεξίπησζε πνπ ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπ Αδεηνχρνπ γηα ηνλ πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο δελ μεπεξλά ην πνζφ πνπ
θαζνξίδεηαη ζηε Ππκθσλία, ηφηε ν Ηδηνθηήηεο ζα παξαρσξήζεη έθπησζε ζηνλ Αδεηνχρνπ ηζνδχλακε κε ην πνζφ
πνπ θαζνξίδεηαη ζηε Ππκθσλία ζε κνξκή πηζησηηθήο ζεκείσζεο γηα κειινληηθέο πιεξσκέο ηειψλ άδεηαο
θαηνρήο ρξήζεο. Πε πεξίπησζε πνπ ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπ Αδεηνχρνπ γηα ηνλ δεχηεξν θαη ηξίην έηνο
ιεηηνπξγίαο είλαη ιηγφηεξν απφ ην πνζφ πνπ θαζνξίδεηαη ζηε Ππκθσλία, ηφηε ν Ηδηνθηήηεο ζα παξαρσξήζεη
έθπησζε ζηνλ Αδεηνχρνπ ηζνδχλακε κε ην πνζφ πνπ θαζνξίδεηαη ζηε Ππκθσλία. Ζ παξνχζα πξφλνηα
αλαθέξεηαη κφλν ζε κία Ππκθσλία Άδεηαο Θαηνρήο Σξήζεο.
Ν Αδεηνχρνο ζα πξνθαηαβάιιεη ην ειάρηζην ηέινο άδεηαο ρξήζεο είηε κεληαίσο είηε θάζε ηξεηο κήλεο, πξηλ απφ
ηελ πξψηε εξγάζηκε εκέξα ηεο αξρήο θάζε κήλα ή θάζε ηξηκήλνπ αληίζηνηρα. Πην ηέινο θάζε ηξηκήλνπ, ην
ειάρηζην ηέινο άδεηαο ρξήζεο αλαπξνζαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηνπ Αδεηνχρνπ ζηνλ Σψξν,
φρη πεξηζζφηεξν απφ δέθα εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ηξηκήλνπ.
Αξρηθφ Ρέινο
Ν Αδεηνχρνο ζα πιεξψζεη αξρηθφ ηέινο ζηνλ Ηδηνθηήηε ηζνδχλακν φπσο θαζνξίδεηαη ζηε Ππκθσλία γηα θάιπςε
ησλ εμφδσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ κέρξη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Αδεηνχρνπ.
Άιιεο Ξιεξσκέο
Ν Αδεηνχρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πιεξψλεη νπνηαδήπνηε έμνδα πξνθχπηνπλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Σψξνπ
φπσο θνξνινγία θαη ππνρξεψζεηο πξνο ηηο αξκφδηεο αξρέο θαη αλαιψζηκνπο ινγαξηαζκνχο θαη άιια θνηλά θφζηα
πνπ ζα ππνινγίδνληαη αλαινγηθά γηα ηνλ Σψξν απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή.
Ξξνθαηαβνιή
Ν Αδεηνχρνο ζα πξέπεη λα θαηαβάιε πξνθαηαβνιή ζηνλ Ηδηνθηήηε φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ Ππκθσλία ζαλ
αζθάιεηα ηήξεζεο ησλ φξσλ ηεο Ππκθσλίαο θαη ηεο Ππκθσλίαο Γηαρείξηζεο (Ξαξάξηεκα 5 ηεο παξνχζαο
Ππκθσλίαο). Ζ πξνθαηαβνιή ζα επηζηξαθεί ζηνλ Αδεηνχρν κέζα ζε ηξεηο κήλεο απφ ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο
Ππκθσλίαο αθνχ έρεη παξαθξαηεζεί νπνηνδήπνηε νθεηιφκελν ηέινο άδεηαο ρξήζεο, ηέινο δηαρείξηζεο θαη
νπνηαδήπνηε θφζηα πξνθχςνπλ απφ ηπρψλ δεκηέο ζηνλ Σψξν.
Ρξαπεδηθή Γηαβεβαίσζε
Παλ επηπιένλ αζθάιεηα, ν Αδεηνχρνο ζα εθδφζεη απφ ηξάπεδα θαιήο θήκεο, ηξαπεδηθή δηαβεβαίσζε πξνο ηνλ
Ηδηνθηήηε ηζνδχλακε φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ Ππκθσλία. Ζ ηξαπεδηθή δηαβεβαίσζε ζα ηζρχεη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα
θαη 90 κέξεο κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ άδεηαο ρξήζεο.
Ρεξκαηηζκφο Άδεηαο Σξήζεο
Ν Ηδηνθηήηεο έρεη ην δηθαίσκα ηεξκαηηζκνχ ηεο Ππκθσλίαο αθνχ έρεη δψζεη γξαπηή εηδνπνίεζε 5 εξγάζηκσλ
εκεξψλ έαλ:
Ν Αδηνχρνο θαζπζηεξήζεη νπνηαδήπνηε πιεξσκή γηα δηάζηεκα πάλσ απφ επηά εκέξεο.
Γελ ηεξεζεί νπνηζδήπνηε ζεκαληηθφο φξνο ηεο Ππκθσλίαο.
Δάλ δελ ηεξεζνχλ νη πξφλνηεο ηεο Ππκθσλίαο θαη ζε πεξίπησζε πνπ δηνξζψλνληαη, δελ δηνξζσζνχλ ζε
δηάζηεκα ηξηάληα εκεξψλ.
Γηνξηζηεί εθθαζαξηζηήο ζηνλ Αδεηνχρν.
Ν Αδεηνχρνο πξνβεί ζε εθνχζηα εθθαζάξηζε.
Ν Αδεηνχρνο θπξχμεη πηψρεπζε.
Ν Αδεηνχρνο δελ είλαη ζε ζέζε λα πιεξψλεη ηνπο πηζησηέο θαη ηηο ππνρξεψζεηο θαη έξρεηαη ζε
ζπλελλφεζε κε ηνπο πηζησηέο.
Ν Ηδηνθηήηεο έρεη ην δηθαίσκα λα ηεξκαηίζεη ακέζσο ηελ Ππκθσλία ζηέιλνληαο εηδνπνίεζε ζηνλ Αδεηνχρν εάλ
θάπνην παξάπησκα επαλαιεθζεί ηξεηο θνξέο ζε δηάζηεκα ηξηψλ κελψλ.
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Γηθαηψκαηα ηνπ Αδεηνχρνπ
Ν Αδεηνχρνο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα εθρσξήζεη ηα δηθαηψκαηά ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα Ππκθσλία
ή λα παξαρσξήζεη ηελ άδεηα ρξήζεο ηνπ Σψξνπ ζε ηξίηνπο ή λα δεζκεχζεη ηνλ Σψξν εψο εγγχεζε.
Πε πεξίπησζε πνπ ν Αδεηνχρνο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα άδεηαο ρξήζεο, ν έιεγρνο
(ζπκκεηνρή 51% θαη άλσ) δελ κπνξεί λα κεηαθεξζεί ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηνπ
Ηδηνθηήηε.
Ξαξάξηεκα 5 ηεο Ππκθσλίαο: Ππκθσλία Γηαρείξηζεο
Ζ Ππκθσλία Γηαρείξηζεο είλαη κεηαμχ ηνπ Γηαρεηξηζηή, ηεο AD Shopping Galleries Plc (ή ζπγαηξηθή ηεο εηαηξεία)
φπσο έρεη δηνξηζηεί απφ ηνλ Ηδηνθηήηε θαη ηνπ Αδεηνχρνπ.
πεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή
Ν Αδεηνχρνο παξαδίδεη θαη παξαρσξεί φιε ηελ επζχλε γηα ηε ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ
ζηνλ Γηαρεηξηζηή φπσο ηελ αζθάιεηα θαη ηε ζπληήξεζε ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη ησλ κεραλεκάησλ θαζψο
θαη φιε ηε δηαθήκηζε ζην Δκπνξηθφ Θέληξν θαη ηελ πιεξσκή φιν ησλ αλαιψζηκσλ ινγαξηαζκψλ.
Ν Γηαρεηξηζηήο έρεη ην δηθαίσκα λα πξνζιάβεη ππαιιήινπο θαη ζπκβνχινπο γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ
ππεξεζηψλ πνπ ζα πξνζθέξεη πξνο ηνπο Αδεηνχρνπο θαη ην Δκπνξηθφ Θέληξν.
Ν Γηαρεηξηζηήο έρεη ηελ απφιπηε επρέξεηα λα αιιάμεη θάπνηνπο απφ ηνπο θαλνληζκνχο πνπ δηέπνπλ ηελ
ιεηηνπξγία ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ.
Ν Γηαρεηξηζηήο είλαη ππνρεσκέλνο λα δηαηεξεί ινγηζηηθά βηβιία ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα
Σξεκαηννηθνλνκηθήο Ξιεξνθφξεζεο (ΓΞΣΞ) ηα νπνία ζα είλαη δηαζέζηκα γηα επηζεψξεζε απφ ηνπο Αδεηνχρνπο
θαη ζα απνηεινχλ απφδεημε γηα ηα έμνδα θαη ηηο πιεξσκέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Δκπνξηθνχ
Θέληξνπ.
Ρέινο Γηαρείξηζεο
Πχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο Ππκθσλίαο Γηαρείξηζεο, ν Αδεηνχρνο ζα πξέπεη λα πισξψλεη ηέινο δηαρείξηζεο
πξνο ηνλ Γηαρεξηζηή γηα φιε ηελ πεξίνδν άδεηαο ρξήζεο ηζνδχλακν κε:
Γηα ην πξψην έηνο, κε ην πνζφ πνπ αλαγξάθεηαη ζηε Ππκθσλία Γηαρείξηζεο αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν
πιένλ Φ.Ξ.Α. γηα ηνλ ζπλνιηθφ Σψξν, θαη
Γηα ηα ππφινηπα έηε, ην ηέινο δηαρείξηζεο ζα ππνινγίδεηαη πάλσ ζην πξαγκαηηθφ θφζηνο δηαρείξηζεο ηνπ
Σψξνπ πιένλ 15%. Πε νπνηαλδήπνηε πεξίπησζε, ν Γηαρεηξηζηήο δελ ζα απμήζεη πεξηζζφηεξν απφ 5%
αλά έηνο ηα ηέιε δηαρείξηζεο.
Ν Αδεηνχρνο ζα πξνθαηαβάιιεη ην ειάρηζην ηέινο άδεηαο ρξήζεο είηε κεληαίσο είηε θάζε ηξεηο κήλεο, πξηλ απφ
ηελ πξψηε εξγάζηκε εκέξα ηεο αξρήο θάζε κήλα ή θάζε ηξηκήλνπ αληίζηνηρα.
Αζθαιηζηηθή Θάιπςε
Ν Γηαρεηξηζηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αζθαιίζεη ην Δκπνξηθφ Θέληξν (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηνπ Σψξνπ)
γηα πνζφ πνπ ν Γηαρεηξηζηήο απνθαζίζεη. Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη Αζθάιεηα Ρξίησλ,
Αζθάιεηα Δξγαδφκελσλ ηνπ Γηαρεηξηζηή θαη Αζθάιεηα Κεραλεκάησλ ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ.
Ξαξαβίαζε απφ ηνλ Αδεηνχρν
Πε πεξίπησζε πνπ ν Αδεηνχρνο δελ πιεξψζεη ηα ηέιε δηαρείξηζεο φπσο θαζνξίδνληαη ζηε Ππκθσλία θαη ηε
Ππκθσλία Γηαρείξηζεο ή παξαβεί νπνηνδήπνηε ππνρξέσζε ηεο Ππκθσλίαο Γηαρείξηζεο, ν Γηαρεηξηζηήο έρεη ην
δηθαίσκα, κεηά απφ γξαπηή εηδνπνίεζε επηά εκεξψλ πξνο ηνλ Αδεηνχρν θαη αθνχ ν Αδεηνχρνο δελ έρεη
επαλνξζψζεη, λα πξνβεί ζηα αθφινπζα:
Λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ Ρξαπεδηθή Γηαβεβαίσζε απφ ηνλ Αδεηνχρν γηα πιεξσκεί νπνηνδήπνηε
εθθξεκνηήησλ.
Λα ηεξκαηίζεη ή λα παξέρεη κεξηθψο ηεο ππεξεζίεο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηε Ππκθσλία Γηαρείξηζεο πξνο
ηνλ Αδεηνχρν (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο παξνρήο ηνπ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνχ, ειεθηξηζκνχ ή λεξνχ).
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ΓΑΞΑΛΔΠ ΔΗΠΑΓΥΓΖΠ/ ΣΟΖΠΖ ΘΔΦΑΙΑΗΥΛ
Ρα ζπλνιηθά έμνδα ηεο εηζαγσγήο ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο αλακέλεηαη λα αλέιζνπλ κέρξη θαη €50 ρηιηάδεο θαη
πεξηιακβάλνπλ επαγγεικαηηθέο ακνηβέο πνπ ζα θαηαβιεζνχλ ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θαη λνκηθνχο
ζπκβνχινπο, ινγηζηέο θαζψο επίζεο θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ ΣΑΘ θαη ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο.
Νη 100.000.000 ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,17 έθαζηε πνπ έρνπλ εθδνζεί ζηελ ηηκή ησλ €0,17 αλά
κεηνρή πξνο ηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο Simien γηα ηελ εμαγνξά φινπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο AD
Madison θαη νη 2.611.700 ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,17 έθαζηε πνπ έρνπλ εθδνζεί ζηελ ηηκή ησλ
€0,22 αλά κεηνρή πξνο ηελ εηαηξεία Laser γηα ηελ εμαγνξά φινπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο Flamini,
εθδφζεθαλ σο αθνινχζσο:

Όλνκα

Αξηζκόο λέσλ
κεηνρώλ πνπ
εθδόζεθαλ

Ρηκή έθδνζεο
[Πε €]

Αληιεζέληα
θεθάιαηα
[Πε €]

Ησάλλα Σξηζηνθή

37.000.000

0,17

6.290.000

Πηήβελ Σαηδεκάξθνπ

37.000.000

0,17

6.290.000

Kaleta Ltd

26.000.000

0,17

4.420.000

2.611.700

0,22

574.574

Laser Investment Group Plc
Πύλνιν

102.611.700

17.574.574

Νη θάηνρνη ησλ 102.611.700 κε εηζεγκέλσλ κεηνρψλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ
έρνπλ σο εμήο:

Όλνκα

Αξηζκόο κε εηζεγκέλσλ κεηνρώλ

Ησάλλα Σξηζηνθή

37.700.000

Kaleta Ltd

18.777.027

Laser Investments Group Plc

11.465.015

Aspis Liv Forsakrings AB

10.000.000

Marketrends Custodian Services Ltd

5.153.950

Traxiniai Limited

4.216.451

Jupiwind Ltd

3.265.000

Liberty Life Insurance Public Ltd

2.755.000

Σαξηιάνπ Σαξίιανο

2.678.158

Goumouti Ltd

2.024.343

Commercial Value AAE

1.471.365

Σαξηιάνπ Ιάκπξνο

689.568

Σαζάπε Ληθφιανο

545.450

Charilou Bros Ltd

450.000

Ξαπαθσλζηαληίλνπ Κηράιεο

384.717

Panternal Investments Ltd

146.301

Nocioni Holdings Ltd

120.000

Γξεγνξίνπ Ξαξαζθεπάο

100.400

Σαξηιάνπ Φσηεηλή

81.254

Αλησλίνπ Ιάκπξνο

77.428

Ξηεξέηεο Ξαχινο

62.648

Ινθαηδή Γεψξγηνο

57.300

Θαπθαιηά Διεπζέξηνο

54.611

Acappela Music Store Ltd

37.443
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Σξηζηνθφξνπ Σαξάιακπνο

30.325

Γαηηάλνπ Πηαπξνχια

30.000

Ξηεξέηεο Πσηήξηνο

27.233

Φπιαθηνχ Γεψξγηνο

24.932

Γξεγνξίνπ Άληξε

24.846

Γεκνζζέλνπο Θιεάλζεο

24.127

Γεκνζζέλνπο Κάξηνο

20.000

Θαιιήο Πηπιηαλφο

20.000

Σαηδεκαηζαίνπ Ξαλίθνο

17.300

Σαξηιάνπ Θεκηζηνθιήο

16.137

Εαραξηάδνπ Γαιάηεηα

11.580

Ξαλαγηψηνπ Γεκήηξεο

11.001

Γεσξγίνπ Αληψληνο

10.000

Ρηνθήο Αληξέαο

8.910

Θαπθαιηά Καξία

6.000

Αξέζηε Αξέζηεο

5.980

Θ. Stylianou (Galaxy) Ltd

4.500

Πηαπξή Θαλάζεο

4.400

Πηπιηαλνχ Σξηζηάθεο

1.000

Πύλνιν

102.611.700
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ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΓΗΑ ΡΝΠ ΚΔΡΝΣΗΘΝΠ ΡΗΡΙΝΠ
ΝΟΝΗ ΔΘΓΝΠΖΠ ΔΞΗΞΟΝΠΘΔΡΥΛ ΑΜΗΥΛ
ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΓΗΑ ΡΗΠ ΘΗΛΖΡΔΠ ΑΜΗΔΠ ΞΝ ΔΗΠΑΓΝΛΡΑΗ ΓΗΑ ΓΗΑΞΟΑΓΚΑΡΔΠΖ
Ρν Ππκβνχιην ηνπ ΣΑΘ απνθάζηζε ηε κεηάηαμε ησλ ηίηισλ ηεο Δηαηξείαο απφ ηελ Δλαιιαθηηθή Αγνξά ζηελ
Αγνξά Δηδηθψλ Σαξαθηεξηζηηθψλ γηα πεξίνδν ηξηψλ κελψλ, κε βάζε ηελ Ξξφλνηα 2.2.3 ησλ ΘΓΞ 326/2009 φπσο
έρεη ηξνπνπνηεζεί, ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ ζπλερψλ ππνρξεψζεσλ ζηελ Αγνξά πνπ είλαη εηζεγκέλε θαη εηδηθφηεξα
ηεο κε έγθαηξεο εηζαγσγήο εθδνκέλνπ κε εηζεγκέλνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ, θαηά παξάβαζε ηνπ Άξζξνπ
129 ηνπ Λφκνπ ηνπ ΣΑΘ κε ηζρχ 6 Απγνχζηνπ 2010.
Κε βάζε ηελ πνιηηηθή ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Θχπξνπ, ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηεο Δηαηξείαο ζηελ
πεξίνδν ησλ ηξηψλ κελψλ, ηφηε ε δηαπξαγκάηεπζε ησλ ηίηισλ ηεο ζα αλαζηαιεί γηα πεξίνδν ηξηψλ κελψλ θαη κε
ηε ιήμε ηεο λέαο απηήο πεξηφδνπ ζε πεξίπησζε θαη πάιη κε ζπκκφξθσζεο ηεο, ζα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία
δηαγξαθήο ηνπο.
Κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ
100.000.000 ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,17 έθαζηε πνπ έρνπλ εθδνζεί ζηελ ηηκή ησλ €0,17
αλά κεηνρή πξνο ηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο Simien γηα ηελ εμαγνξά φινπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο
εηαηξείαο AD Madison
θαη νη 2.611.700 ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,17 έθαζηε πνπ έρνπλ εθδνζεί ζηελ ηηκή ησλ
€0,22 αλά κεηνρή πξνο ηελ εηαηξεία Laser γηα ηελ εμαγνξά φινπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο
Flamini
κε βάζε ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Λφκν Θεθ.113 ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν εηζαγσγήο πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζην
ΣΑΘ.
Ζ Δηαηξεία έρεη ήδε πάξεη πξνέγθξηζε απφ ην ΣΑΘ θαηφπηλ αίηεζεο πνπ είρε ππνβάιεη γηα εηζαγσγή ησλ
πξναλαθεξζέλησλ ηίηισλ θαη νη κεηνρέο αλακέλεηαη λα εηζαρζνχλ ζην ΣΑΘ ζηηο 28 Απξηιίνπ 2011, εθφζνλ ην
ΣΑΘ βεβαησζεί φηη ην Κεηξψν Κεηνρψλ έρεη θαηαηεζεί ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη πιεξνί φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο
πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ην ΣΑΘ ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ 4 ησλ πεξί Αμηψλ θαη Σξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Θχπξνπ
(θαηαρψξεζε, δηαπξαγκάηεπζε θαη εθθαζάξηζε άπισλ θηλεηψλ αμηψλ) Θαλνληζκψλ ηνπ 2001.
Νη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο θαη έρνπλ φιεο ηα ίδηα δηθαηψκαηα κε ISIN code
CY00009600715.
Απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ εηζαγσγή ησλ κεηνρώλ ζην ΣΑΘ
Απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ αίηεζε γηα εηζαγσγή πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζην ΣΑΘ ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο έρνπλ
σο αθνινχζσο:
Πε ΔθΓΠ ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο εκεξνκελία 3 Ηνπλίνπ 2008, εγθξίζεθαλ ηα πην θάησ εηδηθά ςεθίζκαηα πνπ
αθνξνχλ ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο:
Δηδηθφ Τήθηζκα 3
«Ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξφλνηεο ηνπ άξζξνπ 47Β ηνπ Ξεξί Δηαηξεηψλ Λφκνπ, Θεθ. 113 ησλ Λφκσλ ηεο
Θχπξνπ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην εμνπζηνδνηείηαη φπσο ζε ρξφλν πνπ ην ίδην ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ήζειε
απνθαζίζεη, πξνρσξήζεη ζηελ έθδνζε θαη παξαρψξεζε 100.000.000 (Δθαηφ Δθαηνκκπξίσλ) κεηνρψλ
νλνκαζηηθήο αμίαο €0,17 ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία σο αληάιιαγκα γηα ηελ εμαγνξά ηνπ 100% ηνπ εθδνκέλνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο Simien Enterprises Ltd.
Κε βάζε ηηο πξφλνηεο ηνπ άξζξνπ 60Β(5) ηνπ Ξεξί Δηαηξεηψλ Λφκνπ, Θεθ. 113 ησλ Λφκσλ ηεο Θχπξνπ θαη
ιακβάλνληαο ππφςε ην Θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο νη πθηζηάκελνη κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο δηα ηνπ παξφληνο
απνπνηνχληαη ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηηκήζεψο ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ πην πάλσ παξαρψξεζε κεηνρψλ.»
Νη 100.000.000 λέεο κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,17 ε θάζε κία εθδφζεθαλ πξνο ηελ εηαηξεία
Simien ζηηο 12 Ηνπλίνπ 2008.
Πε ΔθΓΠ ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο εκεξνκελία 22 Ηνπλίνπ 2009, εγθξίζεθε ην πην θάησ εηδηθφ ςεθίζκαηα πνπ
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αθνξά ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο:
Δηδηθφ Τήθηζκα 1
«Δμνπζηνδνηείηαη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο φπσο ζε ρξφλν πνπ ην ίδην ήζειε απνθαζίζεη, αιιά φρη
αξγφηεξα απφ ηελ 30 Ηνπλίνπ 2009, πξνρσξήζεη ζηελ έθδνζε θαη παξαρσξήζεη 2.611.700 λέσλ κεηνρψλ ηεο
Δηαηξείαο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,17 ε θάζε κηα πξνο ηελ Laser Investment Group Plc, ζηελ ηηκή ησλ €0,22 αλά
κεηνρή, έλαληη αγνξάο νιφθιεξνπ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο Flamini Trading Ltd ( Αξ. εγγξαθήο
ΖΔ 162167 ).
Κε βάζε ηεο πξφλνηεο ηνπ άξζξνπ 60Β(5) ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Λφκνπ, Θεθ.113 θαη ησλ πξνλνηψλ ηνπ
Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο, νη πθηζηάκελνη κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο απνπνηνχληαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπο
αλαθνξηθά κε ηελ πην πάλσ παξαρψξεζε κεηνρψλ. »
Νη 2.611.700 λέεο κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,17 ε θάζε κία εθδφζεθαλ πξνο ηελ εηαηξεία Laser
ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2009.
Ξεξηγξαθή ησλ δηθαησκάησλ πνπ είλαη ελζσκαησκέλα ζηηο θηλεηέο αμίεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
ελδερόκελσλ πεξηνξηζκώλ ηνπο, θαη δηαδηθαζία γηα ηελ άζθεζε απηώλ ησλ δηθαησκάησλ
Γηθαίσκα κεξίζκαηνο (Θαλνληζκνί 115-123 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο).
Γηθαηψκαηα ςήθνπ (Θαλνληζκνί 61-73 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο).
Γηθαίσκα πξνηίκεζεο ζηελ εγγξαθή θηλεηψλ αμηψλ ηεο ηδίαο θαηεγνξίαο (Θαλνληζκνί 4-9 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο
Δηαηξείαο).
Γηθαίσκα ζηα θέξδε ηνπ εθδφηε (Θαλνληζκνί 129-130 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο).
Γηθαίσκα ζε ηπρφλ πιεφλαζκα ζε πεξίπησζε εθθαζάξηζεο (Θαλνληζκφο 136 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο).
Οήηξεο εμαγνξάο (Θαλνληζκφο 43-44 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο).
Οήηξεο κεηαηξνπήο (Θαλνληζκνί 26-31 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο).
Νη πην πάλσ Θαλνληζκνί ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην Κέξνο “Ξξφζζεηεο Ξιεξνθνξίεο”, “Ηδξπηηθφ θαη Θαηαζηαηηθφ”
ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ.
Λνκνζεηηθό πιαίζην
Ζ Δηαηξεία δηέπεηαη απφ ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Λφκν Θεθ. 113. Ζ ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά ζηελ Θχπξν ιεηηνπξγεί
θάησ απφ ηνπο πεξί Αμηψλ θαη Σξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Θχπξνπ Λφκνπο θαη Θαλνληζκνχο. Ρα ινγηζηηθά πξφηππα
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ηα δηεζλή πξφηππα ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ
Ππλδέζκνπ Δγθεθξηκέλσλ Ινγηζηψλ Θχπξνπ, ηηο απαηηήζεηο ησλ Θαλνληζκψλ ηνπ ΣΑΘ θαη βάζεη ηνπ πεξί
Δηαηξεηψλ Λφκνπ Θεθ. 113.
Γηαπξαγκάηεπζε κεηνρώλ
Κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ νη ηίηινη ηεο Δηαηξείαο πνπ έρνπλ ήδε εθδνζεί ζα
απνηειέζνπλ αληηθείκελν αίηεζεο εηζαγσγήο πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζην ΣΑΘ. Ζ δηαπξαγκάηεπζε ησλ κεηνρψλ
ζα αξρίζεη εθφζνλ ε αίηεζε γηα εηζαγσγή εγθξηζεί θαη ην ΣΑΘ βεβαησζεί φηη ην Κεηξψν Κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο
έρεη θαηαηεζεί ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη πιεξνί φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ην ΣΑΘ ζχκθσλα
κε ηνλ Θαλνληζκφ 4 ησλ πεξί Αμηψλ θαη Σξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Θχπξνπ (θαηαρψξεζε, δηαπξαγκάηεπζε θαη
εθθαζάξηζε άπισλ θηλεηψλ αμηψλ) Θαλνληζκψλ ηνπ 2001, γηα ηελ εηζαγσγή ηεο Δηαηξείαο ζην Θεληξηθφ Κεηξψν.
Κεηαβίβαζε κεηνρώλ
Όπσο πξνλνείηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο ε κεηαβίβαζε ησλ ηίηισλ ηεο είλαη ειεχζεξε. Θάζε κεηνρή
ζα είλαη εγγεγξακκέλε ζην Κεηξψν Κεηφρσλ θαη ζα είλαη κεηαβηβάζηκε κε ην άλνηγκα ινγαξηαζκνχ
δηαπξαγκάηεπζεο ζην Θεληξηθφ Κεηξψν θαη δίδνληαο πξφζβαζε ζηνπο ηίηινπο απηνχο ζε ζπγθεθξηκέλν Κέινο
ηνπ ΣΑΘ. Δάλ ν κέηνρνο έρεη ήδε ινγαξηαζκφ δηαπξαγκάηεπζεο κε ζπγθεθξηκέλν Κέινο ηφηε δελ είλαη
απαξαίηεην ην άλνηγκα λένπ ινγαξηαζκνχ εθφζνλ δνζεί πξφζβαζε ζην ζπγθεθξηκέλν Κέινο γηα κεηαβίβαζε
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κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ησλ αμηψλ ηνπ.
Νη κεηαβηβάζεηο ησλ κεηνρψλ ζα γίλνληαη ζηα πιαίζηα ηεο λνκνζεζίαο ηνπ ΣΑΘ.
Θάζε κεηαβίβαζε θαηαρσξείηαη ζην Θεληξηθφ Κεηξψν θαη νη ηίηινη εγγξάθνληαη ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ ηελ
ηξίηε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ θαηάξηηζε ηεο ζπλαιιαγήο.
Φνξνινγία κεξηζκάησλ
Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε θνξνινγία κεξηζκάησλ παξνπζηάδνληαη ζην Κέξνο κε ηίηιν «ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΝ
ΘΑΘΔΠΡΥΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΘΑΗ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΑ ΘΗΛΖΡΟΑ ΓΗΑ ΡΝΛ ΔΞΔΛΓΡΖ, Φνξνινγία κεξηζκάησλ».

ΚΔΗΥΠΖ ΡΖΠ ΓΗΑΠΞΝΟΑΠ (Dilution)
Κέζσ ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ νη
100.000.000 ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,17 έθαζηε πνπ έρνπλ εθδνζεί ζηελ ηηκή ησλ €0,17
αλά κεηνρή πξνο ηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο Simien Enterprises Limited γηα ηελ εμαγνξά φινπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο A.D. Madison Ltd
θαη νη 2.611.700 ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,17 έθαζηε πνπ έρνπλ εθδνζεί ζηελ ηηκή ησλ
€0,22 αλά κεηνρή πξνο ηελ εηαηξεία Laser Investment Group Plc γηα ηελ εμαγνξά φινπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο Flamini Trading Ltd
ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν εηζαγσγήο πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζην ΣΑΘ θαηφπηλ ιήςεο πξνέγθξηζεο ζε αίηεζε
πνπ έρεη ππνβιεζεί ζην ΣΑΘ γηα εηζαγσγή ησλ ελ ιφγσ ηίηισλ.
Ζ κείσζε ηεο δηαζπνξάο πνπ έρεη πξνθχςεη βάζεη ηεο έθδνζεο απηήο παξνπζηάδεηαη πην θάησ:
Κεηνρέο
Κεηνρέο πξηλ ηελ έθδνζε

% πξηλ ηελ
έθδνζε

% κεηά ηελ
έθδνζε

26.324.554

100,00%

20,42%

Έθδνζε γηα εμαγνξά Simien

100.000.000

-

77,56%

Έθδνζε γηα εμαγνξά Flamini

2.611.700

-

2,03%

128.936.254

100%

100%

Πύλνιν κεηνρώλ κεηά ηελ έθδνζε

Ζ έθδνζε ησλ λέσλ κεηνρψλ πξνο ηνπο ζηξαηεγηθνχο/ζεζκηθνχο επελδπηέο είρε σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ζηα
πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ κεηφρσλ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο πξηλ ηελ αχμεζε θεθαιαίνπ θαηά
16,20%.
Ζ έθδνζε ησλ λέσλ κεηνρψλ γηα ηελ εμαγνξά ηεο Simien θαη ηεο Flamini έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ζηε
δηαζπνξά ησλ κεηφρσλ κεηά ηελ αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ θαηά 77,56% θαη 2,03% αληίζηνηρα ζην ζχλνιν.
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ΞΟΝΠΘΔΡΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ
ΓΗΘΑΠΡΗΘΔΠ ΘΑΗ ΓΗΑΗΡΖΡΗΘΔΠ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΔΠ
Θαηά ηελ παξνχζα εκεξνκελία ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, εθθξεκνχλ ζπλνιηθά 11 δηθαζηηθέο ππνζέζεηο
ελαληίνλ ηνπ Ππγθξνηήκαηνο νη νπνίεο εκπίπηνπλ κέζα ζηα πιαίζηα ηεο δηεμαγσγήο ησλ ζπλήζσλ εξγαζηψλ ηνπ
θαζψο θαη ηεο αλαθαίληζεο ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ.
Θακηά δηθαζηηθή δηαθνξά ή δηαηηεζία δελ ππάξρεη ή ππήξμε πνπ δχλαηαη λα έρεη ή είρε θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο
δψδεθα κήλεο ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο ή επηπηψζεηο ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή θεξδνθνξία ηνπ
Ππγθξνηήκαηνο εθηφο απφ ηηο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Κέξνο “Δμέηαζε ηεο
Σξεκαηννηθνλνκηθήο Θαηάζηαζεο θαη Απνηειεζκάησλ”, “Αλεηιεκκέλεο θαη Δλδερφκελεο πνρξεψζεηο” ηνπ
Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ θαζψο θαη ηα πην θάησ:
1. Αγσγή (αξηζκφο 8990/2010) κεηαμχ ηεο εηαηξείαο Unistat Ltd ελαληίνλ ηεο Δηαηξείαο. Έρεη θαηαρσξεζεί
ζεκείσκα εκθάληζεο ζηηο 2 Λνεκβξίνπ 2010. Ζ ππφζεζε είλαη εθηφο πηλαθίνπ.
2. Ξνηληθή αγσγή (αξηζκφο 12545/2010) κεηαμχ Θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ελαληίνλ ηεο Δηαηξείαο. πήξμε
ζπκκφξθσζε ηεο Δηαηξείαο θαη εθδφζεθε απφθαζε ελαληίνλ ηεο Δηαηξείαο.
3. Αγσγή (αξηζκφο 268/2010) κεηαμχ ηεο θ. Λνπξίηζα Καηνζηάλ ελαληίνλ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο AD
Madison γηα παξάλνκε ζηάζκεπζε. Ρν αθίλεην έρεη αγνξαζηεί απφ ηελ Δηαηξεία.
4. Αγσγή (αξηζκφο 3008/2010 κεηαμχ ηεο εηαηξείαο EL. NI. A. Kokkinos Ltd θαη ηεο Δηαηξείαο γηα ην πνζφ ησλ
€7,5 ρηιηάδσλ θαη αθνξά αγνξά δαπέδσλ.
5. Γχν πνηληθέο αγσγέο κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Πηξνβφινπ θαη ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο G.N. Galleries Nicosia Ltd,
νη νπνίεο αθνξνχλ παξάλνκε ρξήζε ηνπ Δκπνξηθνχ Θέληξνπ θαη αλέγεξζε νηθνδνκήο άλεπ άδεηαο θ.η.ι.
6. Αγσγή (αξηζκφο 9154/2010) κεηαμχ ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Θππξνπ ελαληίνλ ηεο Δηαηξείαο.
7. Αγσγή (αξηζκφο 10207/2010) κεηαμχ ηεο εηαηξείαο Dimco Plc ελαληίνλ ηεο Δηαηξείαο γηα ην πνζφ χςνπο
€216 ρηιηάδσλ.
8. Αγσγή (αξηζκφο 2905/2010) κεηαμχ ηεο εηαηξείαο GRS Professional Recruitment Services Ltd ελαληίνλ ηεο
ζπγαηξηθήο εηαηξείαο AD Madison. Έρεη εθδνζεί απφθαζε εξήκελ ηεο εηαηξείαο AD Madison γηα ην πνζφ ησλ
€7,5 ρηιηάδσλ πιένλ ηφθνπο. Θαηαρσξήζεθε θαη εθδφζεθε αίηεζε παξακεξηζκνχ ηεο απφθαζε θαη αίηεζε
παξακεξηζκνχ εθηέιεζεο ηεο απφθαζεο.
9. Αγσγή (αξηζκφο 5969/2010) κεηαμχ ηεο εηαηξείαο S.M.N. Dimensions Ltd ελαληίνλ ηεο Δηαηξείαο. Έρεη
εθδνζεί απφθαζε εξήκελ ηεο Δηαηξείαο γηα ην πνζφ ησλ €11,7 ρηιηάδσλ πιένλ ηφθνπο. Θαηαρσξήζεθε
αίηεζε παξακεξεζκνχ ηεο απφθαζεο θαη αίηεζε αλαζηνιήο εθηέιεζεο ηεο απφθαζεο.
10. Αγσγή (αξηζκφο 5874/2010) κεηαμχ ηεο εηαηξείαο T.G. Everlogistics Ltd ελαληίνλ ηεο Δηαηξείαο. Έρεη εθδνζεί
απφθαζε εξήκελ ηεο Δηαηξείαο γηα ην πνζφ ησλ €11,9 ρηιηάδσλ πιένλ ηφθνπο. Θαηαρσξήζεθε αίηεζε
παξακεξεζκνχ ηεο απφθαζεο θαη αίηεζε αλαζηνιήο εθηέιεζεο ηεο απφθαζεο.
11. Αγσγή (αξηζκφο 252/2011) κεηαμχ ηεο εηαηξείαο Fresh Fresh Fresh 1 Ltd ελαληίνλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηεο
ζπγαηξηθήο εηαηξείαο AD Madison. Έρεη θαηαρσξεζεί ζεκείσκα εκθάληζεο ζηηο 21 Ηαλνπαξίνπ 2011 θαη ην
πνζφ αμίσζεο ελαγφλησλ αλέξρεηαη ζηηο €10 ρηιηάδεο.
Δμ φζσλ νη Γηνηθεηηθνί Πχκβνπινη γλσξίδνπλ, δελ ππάξρνπλ ζε εθθξεκφηεηα νπνηεζδήπνηε άιιεο ζεκαληηθέο
επηδηθίεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο ηνπ Ππγθξνηήκαηνο θαζψο θαη απνθάζεηο δηθαζηηθψλ ή δηαηηεηηθψλ νξγάλσλ
πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηνπ Ππγθξνηήκαηνο εθηφο
απφ απηά πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ.
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ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΑΞΝ ΡΟΗΡΝΠ ΘΑΗ ΓΛΥΚΝΓΝΡΖΠΔΗΠ ΔΚΞΔΗΟΝΓΛΥΚΝΛΥΛ ΘΑΗ ΓΖΙΥΠΔΗΠ
ΠΚΦΔΟΝΛΡΥΛ
Πχκθσλα κε ην άξζξν 20(6)(α) ηνπ πεξί Γεκφζηαο Ξξνζθνξάο θαη Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ Λφκνπ ηνπ 2005 νη
ππνγξάθνληεο ην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν δειψλνπλ φηη, έρνληαο θαηαβάιεη θάζε νθεηιφκελε επηκέιεηα γηα λα
δηακνξθψζνπλ ππεχζπλε γλψζε, βεβαηψλνπλ φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν είλαη
αιεζείο θαη πιήξεηο, ρσξίο παξαιείςεηο πνπ δχλαληαη λα αιινηψζνπλ ην πεξηερφκελν ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ
ή θαη λα παξαπιαλήζνπλ επελδπηέο.
Από ειεγθηέο KPMG
Α. Πρεηηθά κε ηνπο ινγαξηαζκνύο ηεο Δηαηξείαο
15 Απξηιίνπ 2011
Γηνηθεηηθνχο Ππκβνχινπο
AD Shopping Galleries Plc
Ιεπθσζία
Θχξηνη,
Δίκαζηε νη ειεγθηέο ηεο AD Shopping Galleries Plc (ε «Δηαηξεία») γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ
2008 θαη 2009.
Νη ινγαξηαζκνί ηεο Δηαηξείαο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 θαη 2009 έρνπλ ειεγρζεί απφ εκάο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή
Ξξφηππα Διέγρνπ θαη ζηηο εθζέζεηο καο εθθξάζακε γλψκε ρσξίο επηθχιαμε γηα ηνπο ινγαξηαζκνχο απηνχο.
Κε εθηίκεζε,
KPMG
Δγθεθξηκέλνη Ινγηζηέο

Β. Πρεηηθά κε ηελ έθδνζε ηνπ παξόληνο Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ
15 Απξηιίνπ 2011
Γηνηθεηηθνχο Ππκβνχινπο
AD Shopping Galleries Plc
Ιεπθσζία
Θχξηνη,
Πχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 23 ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Η ηνπ Θαλνληζκνχ 809/2004 ηεο Δπηηξνπήο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο κε ηελ παξνχζα επηζηνιή δίλνπκε θαη δελ απνζχξνπκε ηε ζπγθαηάζεζή καο γηα ηε ζπκπεξίιεςε ησλ
εθζέζεψλ καο ζην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν εκεξνκελίαο 15 Απξηιίνπ 2011 ηεο εηαηξείαο AD Shopping Galleries Plc
κε ηε κνξθή θαη ζην πιαίζην ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη.

Κε εθηίκεζε,
KPMG
Δγθεθξηκέλνη Ινγηζηέο
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ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΝ ΘΑΘΔΠΡΥΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΘΑΗ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΑ ΘΗΛΖΡΟΑ ΓΗΑ ΡΝΛ ΔΞΔΛΓΡΖ
Φνξνινγηθό Θαζεζηώο γηα ηελ Δηαηξεία
Πχκθσλα κε ηνλ Ξεξί Φνξνινγίαο ηνπ Δηζνδήκαηνο Λφκν πνπ ηζρχεη απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2003 ηα θέξδε ηεο
Eηαηξείαο ζα ππφθεηληαη ζε εηαηξηθφ θφξν κε ζπληειεζηή 10%. Πε πεξίπησζε πνπ ηα θέξδε ηεο Δηαηξείαο
πξνέξρνληαη απφ νπνηαδήπνηε κφληκε εγθαηάζηαζε ζην εμσηεξηθφ, απηά απαιιάζζνληαη ηεο θνξνινγίαο
λννπκέλνπ φηη ηα θέξδε απηά πιεξνχλ ηηο ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδεη ν λφκνο. Δάλ ην εηζφδεκα
εηαηξείαο απφ ηφθνπο δελ πξνθχπηεη απφ ηε ζπλήζε δηεμαγσγή ηεο επηρείξεζήο ηεο ή δελ ζπλδέεηαη ζηελά κε ηε
ζπλήζε δηεμαγσγή ηεο επηρείξεζήο ηεο, ηφηε ππφθεηηαη ζε έθηαθηε ακπληηθή εηζθνξά κε ζπληειεζηή 10%. Πε
απηή ηελ πεξίπησζε ηέηνην εηζφδεκα εηαηξείαο απφ ηφθνπο απαιιάζζεηαη θαηά 50% απφ ηνλ εηαηξηθφ θφξν
εηζνδήκαηνο.
Φνξνινγηθά νθέιε γηα ηνλ Δπελδπηή
Κε βάζε ηνλ λέν Ξεξί Φνξνινγίαο ηνπ Δηζνδήκαηνο Λφκν φια ηα θνξνινγηθά θίλεηξα πνπ παξέρνληαλ γηα
απφθηεζε κεηνρψλ ζε εηαηξείεο πνπ εηζάγνληαη ζην ΣΑΘ έρνπλ θαηαξγεζεί.
Πε αληηθαηάζηαζε έρνπλ πξνζθεξζεί γεληθήο εθαξκνγήο θνξνινγηθά θίλεηξα σο αθνινχζσο:
Φνξνινγία κεξηζκάησλ
Απφ ην 2003 θαη κεηέπεηηα εηζφδεκα απφ κεξίζκαηα ζα απαιιάζζεηαη απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο εμνινθιήξνπ.
Πηελ πεξίπησζε πνπ ν επελδπηήο είλαη θπζηθφ πξφζσπν πνπ είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο Θχπξνπ, ηα κεξίζκαηα
ζα ππφθεηληαη ζε παξαθξάηεζε έθηαθηεο ακπληηθήο εηζθνξάο πξνο 15%. Πηελ πεξίπησζε πνπ ν επελδπηήο
είλαη λνκηθφ πξφζσπν πνπ είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο Θχπξνπ δελ επηβάιιεηαη εηζθνξά γηα ηελ άκπλα. Αλ
παξαθξαηεζεί εηζθνξά γηα ηελ άκπλα ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ην λνκηθφ πξφζσπν ζα έρεη ην δηθαίσκα λα
δηεθδηθήζεη επηζηξνθή απφ ην Γξαθείν Φφξνπ Δηζνδήκαηνο.
πάξρνπλ επίζεο πξφλνηεο γηα ινγηδφκελε δηαλνκή κεξίζκαηνο θαη παξαθξάηεζε 15% έθηαθηεο ακπληηθήο
εηζθνξάο ζην 70% ησλ θεξδψλ ζε πεξίπησζε κε δηαλνκήο κεξηζκάησλ.
Μέλνη Δπελδπηέο
Κεξίζκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ εηαηξεία πνπ είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο Θχπξνπ θαη θαηαβάιινληαη ζε κε
θάηνηθν Θχπξνπ (εηαηξεία ή θπζηθφ πξφζσπν) εμαηξνχληαη ηεο θνξνινγίαο αλεμάξηεηα απφ ηελ χπαξμε ή φρη
ζχκβαζεο γηα απνθπγή δηπιήο θνξνινγίαο.
Φνξνινγία πιενλάζκαηνο από δηάζεζε κεηνρώλ
Πχκθσλα κε ηνλ Ξεξί Φνξνινγίαο ηνπ Δηζνδήκαηνο Λφκν, φπσο ηξνπνπνηήζεθε ζηηο 28 Γεθεκβξίνπ 1999 απφ
ην θνξνινγηθφ έηνο πνπ άξρηζε απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2000 θαη αθ’ εμήο ην θέξδνο πνπ πξαγκαηνπνηεί θπζηθφ
ή λνκηθφ πξφζσπν απφ ηελ δηάζεζε ηίηισλ εηζεγκέλσλ ζην ΣΑΘ εμαηξείηαη ηεο θνξνινγίαο.
Δπηβνιή ηέινπο επί ρξεκαηηζηεξηαθώλ ζπλαιιαγώλ
Απφ ηηο 17 Ηνπλίνπ 2005 ηξνπνπνηήζεθε ν πεξί Δπηβνιήο Δηδηθνχ Ρέινπο επί ησλ Σξεκαηηζηεξηαθψλ Ππλαιιαγψλ
Λφκνο ηνπ 1999, θαη πιένλ επηβάιιεηαη εληαίνο ζπληειεζηήο ηέινπο ζε πνζνζηφ 0,15% πνπ βαξχλεη ηνλ πσιεηή
ή ην πξφζσπν πνπ αλαθνηλψλεη ηε ζπλαιιαγή, αλαιφγσο ηεο πεξίπησζεο.
Ζ θαηαβνιή ηνπ εηδηθνχ ηέινπο γίλεηαη θαηά ην ρξφλν πνπ θαηαξηίδεηαη ε ζπλαιιαγή θαη αλ πξφθεηηαη γηα
ζπλαιιαγή πνπ θαηαξηίδεηαη εθηφο Σξεκαηηζηεξίνπ, ην ηέινο πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη θαηά ην ρξφλν πνπ
αλαθνηλψλεηαη ε ζπλαιιαγή ζην Σξεκαηηζηήξην.
Θππξηαθέο εηαηξείεο δηεζλώλ επηρεηξήζεσλ
Πε πεξίπησζε Θππξηαθψλ εηαηξεηψλ δηεζλψλ επηρεηξήζεσλ ην ζχλνιν ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ πεγάδεη απφ
επελδχζεηο θεθαιαίνπ ζε ηίηινπο εηζεγκέλνπο ζην ΣΑΘ εμαηξείηαη απφ θφξν εηζνδήκαηνο. Ρν εηζφδεκα
πεξηιακβάλεη θαη ην θέξδνο απφ ηε δηάζεζε ησλ ηίηισλ. Ρα κεξίζκαηα πνπ εηζπξάηηνπλ νη Θππξηαθέο εηαηξείεο
δηεζλψλ επηρεηξήζεσλ απφ ηνπο ηίηινπο απηνχο εμαηξνχληαη επίζεο απφ παξαθξάηεζε θφξνπ. Ρα κεξίζκαηα ή
αλαιφγσο ηεο πεξηπηψζεσο ηα θέξδε πνπ δηαλέκνληαη απφ Θππξηαθέο εηαηξείεο δηεζλψλ επηρεηξήζεσλ θαη πνπ
πεγάδνπλ απφ ην εηζφδεκα ή ην θέξδνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο επελδχζεηο ζε ηίηινπο εηζεγκέλνπο ζην ΣΑΘ
απαιιάζζνληαη απφ νπνηνλδήπνηε θφξν ή παξαθξάηεζε.
Απφ ην 2003 θαη κεηέπεηηα ζε πεξίπησζε Θππξηαθψλ εηαηξεηψλ δηεζλψλ επηρεηξήζεσλ πνπ επέιεμαλ λα
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θνξνινγνχληαη κε θνξνινγηθφ ζπληειεζηή 4,25% κέρξη θαη ην θνξνινγηθφ έηνο 2005 νη πην πάλσ πξφλνηεο δελ
εθαξκφδνληαη.
Ρν εηζφδεκα απφ ηε δηάζεζε ηίηισλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κεηνρψλ θαη νκνιφγσλ εηζεγκέλσλ ζην ΣΑΘ) ζα
θνξνινγείηαη γηα ζθνπνχο θφξνπ εηζνδήκαηνο.
Ρα κεξίζκαηα πνπ ζα εηζπξάηηνπλ νη Θππξηαθέο εηαηξείεο δηεζλψλ επηρεηξήζεσλ απφ ηνπο ηίηινπο απηνχο
εμαηξνχληαη απφ παξαθξάηεζε θφξνπ θαη ακπληηθήο εηζθνξάο.
Ρα κεξίζκαηα ή αλαιφγσο ηεο πεξηπηψζεσο ηα θέξδε πνπ δηαλέκνληαη απφ Θππξηαθέο εηαηξείεο δηεζλψλ
επηρεηξήζεσλ δελ ππφθεηληαη ζε νπνηνλδήπνηε θφξν ή παξαθξάηεζε.
Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2006, κε ην ηέινο ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ νη εηαηξείεο πνπ είραλ θάλεη ηελ επηινγή λα
θνξνινγνχληαη κε 4,25% ζα θνξνινγνχληαη κε ηνπο ζπληειεζηέο πνπ ζα εθαξκφδνληαη γηα φιεο ηηο εηαηξείεο
θαη κε βάζε πιένλ ηηο πξφλνηεο πνπ ζα εθαξκφδνληαη γηα φιεο ηηο εηαηξείεο.
Θέξδε ή Κεξίζκαηα Δμσηεξηθνύ
Πχκθσλα κε ηνλ πεξί Φνξνινγίαο ηνπ Δηζνδήκαηνο Λφκν, ην 90% (ελελήληα ηνηο εθαηφλ) ησλ εηζαγφκελσλ
θεξδψλ ή κεξηζκάησλ απφ επηρείξεζε πνπ δηεμάγεηαη ζην εμσηεξηθφ πεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνρήο
επαγγεικαηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ζηαζεξή βάζε ζην εμσηεξηθφ, απαιιάζζεηαη απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο. Ζ
επηρείξεζε πξέπεη λα δηεμάγεηαη ζην εμσηεξηθφ απφ Θχπξην πνπ είλαη θάηνηθνο Θχπξνπ ή απφ εηαηξεία ε νπνία
ειέγρεηαη απφ Θχπξηνπο νη νπνίνη έρνπλ ηνπιάρηζηνλ 15% (δεθαπέληε ηνηο εθαηφλ) ζε ηέηνηα επηρείξεζε.
Λνείηαη φηη ε απαιιαγή απηή ππνινγίδεηαη πάλσ ζηα εηζαγφκελα θέξδε ή κεξίζκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ
απνκέλνπλ κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ εκπνξηθψλ δεκηψλ πνπ γίλνληαη ζηε Γεκνθξαηία.
ΓΗΑΘΗΛΖΠΖ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΘΑΗ ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΜΔΛΩΛ ΔΞΔΛΓΡΩΛ
Πηηο 10 Ηνπιίνπ 2003 ςεθίζηεθε απφ ηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ν πεξί ηεο Γηαθίλεζεο Θεθαιαίσλ Λφκνο
(115(Η)/2003) ν νπνίνο ηέζεθε ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία πξνζρψξεζεο ηεο Θχπξνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε
ηελ 1ε Καΐνπ 2004. Κε ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ απηνχ δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ θαη
ηηο πιεξσκέο απφ θαη πξνο ηελ Θχπξν, κε νξηζκέλεο κφλν εμαηξέζεηο νη νπνίεο πξνβιέπνληαη ζηε Ππλζήθε γηα
ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Βάζεη ηνπ πεξί ηεο Γηαθίλεζεο Θεθαιαίσλ Λφκνπ ε δηελέξγεηα άκεζσλ
επελδχζεσλ ζηελ Θχπξν απφ θαηνίθνπο θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηξίησλ ρσξψλ είλαη
ειεχζεξε.
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ΞΑΟΑΞΝΚΞΔΠ
Νη ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ηα έηε 2007, 2008 θαη 2009, θαζψο θαη νη εθζέζεηο
ειεγθηψλ γηα ηα ελ ιφγσ έηε θαη νη κε ειεγκέλεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ εμακελία πνπ
έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2010 ηεο Δηαηξείαο ελζσκαηψλνληαη ζην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν κέζσ παξαπνκπήο
(incorporated by reference) ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Θαλνληζκνχ 809/2004 ηεο Δπηηξνπήο
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ πεξί Γεκφζηαο Ξξνζθνξάο θαη Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ Λφκνπ σο
αθνινχζσο:
Ξιεξνθνξίεο κέζσ Ξαξαπνκπήο

Έγγξαθν

Πειίδεο

Έθζεζε Διεγθηψλ γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ
2007

Έθζεζε θαη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 2007

11 κε 13

Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ην έηνο πνπ
έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2007

Έθζεζε θαη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 2007

14 κε 44

Έθζεζε Διεγθηψλ γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ
2008

Έθζεζε θαη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 2008

8 κε 9

Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ην έηνο πνπ
έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2008

Έθζεζε θαη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 2008

10 κε 63

Έθζεζε Διεγθηψλ γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ
2009

Έθζεζε θαη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 2009

10 κε 11

Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ην έηνο πνπ
έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2009

Έθζεζε θαη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 2009

12 κε 59

Δλδηάκεζεο Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνληθέο Θαηαζηάζεηο γηα ην
εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2010

Δμακεληαία Νηθνλνκηθή Έθζεζε γηα ην εμάκελν πνπ
έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2010

4 κε 23

Νη επελδπηέο δχλαηαη λα πξνκεζεπηνχλ δσξεάλ αληίγξαθν ησλ εγγξάθσλ απηψλ θαηά ηηο ζπλήζεηο εξγάζηκεο
εκέξεο κεηαμχ ησλ σξψλ 9:00 π.κ. – 12:00 ην κεζεκέξη ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο Δηαηξείαο, Αλδξέα Σάιηνπ 1,
Έγθσκε 2408, Ιεπθσζία θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ ΣΑΘ, www.cse.com.cy.

ΔΓΓΟΑΦΑ ΠΡΖ ΓΗΑΘΔΠΖ ΡΝ ΘΝΗΛΝ
Ρα αθφινπζα έγγξαθα ή αληίγξαθά ηνπο ζα είλαη δηαζέζηκα γηα φιε ηελ πεξίνδν ηζρχνο ηνπ Δλεκεξσηηθνχ
Γειηίνπ ζην εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο Δηαηξείαο ζηε δηεχζπλζε Αλδξέα Σάιηνπ 1, Έγθσκε 2408, Ιεπθσζία:
1. Ρν Ηδξπηηθφ Έγγξαθν θαη Θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο.
2. Νη ειεγκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Ππγθξνηήκαηνο γηα ηα έηε 2007, 2008 θαη 2009.
3. Νη κε ειεγκέλεο ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ζηηο
30 Ηνπλίνπ 2010.
4. Νη γξαπηέο ζπγθαηαζέζεηο ησλ ειεγθηψλ ηεο Δηαηξείαο.
Ρν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν ζα είλαη δηαζέζηκν:
1. Πε ειεθηξνληθή κνξθή σο εμήο:


ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΣΑΘ, www.cse.com.cy



ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο, www.cysec.gov.cy

2. Πε έληππε κνξθή ζηα Θεληξηθά Γξαθεία ηεο Δηαηξείαο (Αλδξέα Σάιηνπ 1, Έγθσκε 2408, Ιεπθσζία).
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ΗΓΟΡΗΘΝ ΘΑΗ ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ
Ρν Ηδξπηηθφ Έγγξαθν θαη Θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο είλαη αλάκεζα ζηα έγγξαθα πνπ ζα είλαη δηαζέζηκα γηα
επηζεψξεζε (βιέπε Κέξνο «ΔΓΓΟΑΦΑ ΠΡΖ ΓΗΑΘΔΠΖ ΡΝ ΘΝΗΛΝ»). Νη πην θάησ πιεξνθνξίεο
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην Ηδξπηηθφ Έγγξαθν θαη Θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο:
1. Ν Δηαηξηθφο ζθνπφο ηνπ εθδφηε (αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 3 ηνπ Ηδξπηηθνχ Δγγξάθνπ ηεο
Δηαηξείαο). Νη θχξηνη ζθνπνί ίδξπζεο ηεο Δηαηξείαο, κεηαμχ άιισλ, πεξηιακβάλνπλ:
(α) Ζ αγνξά ή θαη’ άιινλ ηξφπνλ απφθηεζεο γαηψλ, θαηνηθηψλ, θηηξίσλ πάζεο θχζεσο θαη πεξηγξαθήο,
νηθνπέδσλ, ηφπσλ θαηαζθελψζεσλ θαη άιισλ αλαγθαίσλ νηθνδνκεκάησλ θαη έξγσλ δπλακέλσλ θαζ’ νηνλδήπνηε
ηξφπνλ λα εμππεξεηήζνπλ νηνλδήπνηε ησλ ζθνπψλ ηεο Δηαηξείαο.
(ε) Ζ αλέγεξζεο, θαηαζθεπή, θαηεδάθηζεο, κεηαηξνπή, επηδηφξζσζε, δηαρσξηζκφο, αλαθαίληζε νηθηψλ,
πνιπθαηνηθηψλ ή έξγσλ πάζεο θχζεσο θαη πεξηγξαθήο επί νηαζδήπνηε γεο αλεθνχζεο εηο ηελ Δηαηξεία είηε φρη
θαζψο θαη ε επαλνηθνδήκεζη, επέθηαζε ηξνπνπνίεζεο θαη αλάπηπμεο ππαξρνπζψλ νηθηψλ, πνιπθαηνηθηψλ θαη
εηέξσλ νηθνδνκψλ ή έξγσλ θαη ε κεηαηξνπή νηαζδήπνηε νηθνδνκήο εηο νηθφπεδα, δξφκνπο, πιαηείαο, θήπνπο,
γήπεδα αλαςπρήο θαη άιισλ αλέζεσλ θαη γεληθψο ε αλάπηπμε ηεο πεξηνπζίαο ηεο Δηαηξείαο.
(δ) Ζ πψιεζεο, αληαιιαγή, εθκίζζσζε νηαζδήπνηε κνξθήο, ππνζήθεπζεο ή άιισο δηάζεζεο γεο, νηθηψλ,
πνιπθαηνηθηψλ, δηακεξηζκάησλ θαη εηέξσλ νηθνδνκψλ ή έξγσλ ή δηθαησκάησλ ή εηέξαο πεξηνπζίαο ηεο Δηαηξείαο
ή κέξνπο απηψλ σο θαη ε εκπνξία ή θαη’ άιινλ ηξφπνλ δηάζεζεο πξντφλησλ ή εηέξσλ αγαζψλ.
(ε) Ζ δηνξγάλσζε δεκνζίσλ ή ηδησηηθψλ δηαζθεδάζεσλ θαη δεμηψζεσλ επί νηαζδήπνηε πεξηνπζίαο ηεο Δηαηξείαο
ή επί πεξηνπζίαο αλεθνχζεο εηο άιια πξφζσπα θαη ε δηνξγάλσζε θαιιηηερληθψλ εθδειψζεσλ ή άιισλ
ζεακάησλ, εθζέζεσλ, ρνξνεζπεξίδσλ, ζπλεζηηάζεσλ θαη ε ζπκκεηνρή εηο ηνηαχηαο εθδειψζεηο.
(ι) Ζ δηεχζπλζεο θαη θαη’ άιινλ ηξφπνλ δηαρείξηζε νηθνδνκψλ, γαηψλ θαη γεληθψο νηνλδήπνηε είδνπο αθηλήηνπ
πεξηνπζίαο νηνλδήπνηε πξνζψπνπ είηε κέινο ηεο Δηαηξείαο είηε φρη ππφ ηελ ηδηφηεηα επηζηαηψλ, αληηπξνζψπσλ,
δηαρεηξηζηψλ, παξαιεπηψλ ή άιισο σο θαη ε κειέηε, ίδξπζεο, αλέγεξζεο, θαηαζθεπή επέθηαζεο, ηξνπνπνίεζε,
ζπληήξεζε, νησλδήπνηε δξφκσλ, γεθπξψλ θαη εηέξσλ έξγσλ ζπγθνηλσλίαο, απνζεθψλ, θαηαζηεκάησλ,
εξγνζηαζίσλ κεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ε ζπλεηζθνξά εηο ηνηαχηα έξγα θαη επηρνξήγεζεο ηνχησλ.
Νη ινηπνί ζθνπνί ηεο Δηαηξείαο εθηίζεληαη κε ιεπηνκέξεηα ζην άξζξν 3 ηνπ Ηδξπηηθνχ Δγγξάθνπ ηεο Δηαηξείαο.
2. Ππλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ δηαηάμεσλ ηεο ηδξπηηθήο πξάμεο, ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο
ζχζηαζεο ή ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ηνπ εθδφηε πνπ αθνξνχλ ηα κέιε ησλ δηνηθεηηθψλ, δηαρεηξηζηηθψλ
θαη επνπηηθψλ νξγάλσλ (Θαλνληζκνί 75-110 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο).
3. Ξεξηγξαθή ησλ δηθαησκάησλ, πξνλνκηψλ θαη πεξηνξηζκψλ πνπ ζπλδένληαη κε θάζε θαηεγνξία πθηζηάκελσλ
κεηνρψλ θαη ησλ ελεξγεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε κεηαβνιή ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηνρψλ (Θαλνληζκνί 4
- 44 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο).
Πεκεηψλεηαη φηη νη ζρεηηθνί φξνη ζην Θαηαζηαηηθφ γηα ηελ αιιαγή ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηφρσλ δελ είλαη
απζηεξφηεξνη απφ φ,ηη απαηηεί ε ζρεηηθή ηζρχνπζα λνκνζεζία.
4. Ξεξηγξαθή ησλ φξσλ πνπ δηέπνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο ζχγθιεζεο ησλ εηήζησλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ θαη ησλ
έθηαθησλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ ησλ κεηφρσλ, θαζψο θαη πεξηγξαθή ησλ φξσλ ζπκκεηνρήο (Θαλνληζκνί 4574 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο).
5. Ξεξηγξαθή ησλ φξσλ πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ ηδξπηηθή πξάμε, ην θαηαζηαηηθφ, ηελ δηνηθεηηθή πξάμε
ζχζηαζεο ή ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηνπ εθδφηε θαη νη νπνίνη δηέπνπλ ηηο κεηαβνιέο ζην επίπεδν ηνπ
θεθαιαίνπ (Θαλνληζκνί 43-44 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο).
Πεκεηψλεηαη φηη νη ζρεηηθνί φξνη ζην Θαηαζηαηηθφ γηα πνπ δηέπνπλ ηηο κεηαβνιέο ζην επίπεδν ηνπ θεθαιαίνπ
δελ είλαη απζηεξφηεξνη απφ φ,ηη απαηηεί ε ζρεηηθή ηζρχνπζα λνκνζεζία.
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Κεηαμχ άιισλ, ην Θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο πεξηιακβάλεη ηνπο πην θάησ Θαλνληζκνχο:
Κεηνρηθφ Θεθάιαην θα Γηαθνξνπνίεζε Γηθαησκάησλ
4. Νη Κεηνρέο ζα ηεζνχλ ζηε δηάζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ην νπνίν κε ηελ ηήξεζε ησλ πξνλνηψλ ηνπ ακέζσο επφκελνπ
Θαλνληζκνχ, κπνξεί λα παξαρσξήζεη ή κε άιιν ηξφπν λα δηαζέζεη απηέο θαηά ηνλ ελδεδεηγκέλν ηξφπν φζνλ αθνξά ηα πξφζσπα, ην ρξφλν
θαη γεληθά ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, ππφ ηνλ φξν φηη δελ ζα εθδνζνχλ κεηνρέο κε έθπησζε (at a discount) παξά κφλν φπσο
πξνλνείηαη απφ ην Άξζξν 56 ηνπ Λφκνπ.
5. Ρεξνπκέλσλ νπνησλδήπνηε νδεγηψλ πεξί ηνπ αληηζέηνπ πνπ δπλαηφ λα πεξηέρνληαη ζε Δηδηθφ Τήθηζκα πνπ εγθξίλεηαη ζε Γεληθή
Ππλέιεπζε ηεο Δηαηξείαο, φιεο νη λέεο κεηνρέο θαη/ή άιιεο αμίεο πνπ παξέρνπλ δηθαίσκα αγνξάο κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο ή είλαη
κεηαηξέςηκεο ζε κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο, πξηλ ηελ έθδνζή ηνπο ζα πξνζθέξνληαη ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο θαη’ αλαινγία (pro rata) ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέηνρνπ ζην θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο ζε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία πνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην.
Νπνηαδήπνηε ηέηνηα πξνζθνξά ζα γίλεηαη κε γξαπηή εηδνπνίεζε πξνο ηνπο κεηφρνπο ζηελ νπνία ζα θαζνξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ κεηνρψλ
θαη/ή άιισλ αμηψλ πνπ παξέρνπλ δηθαίσκα αγνξάο κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο ή είλαη κεηαηξέςηκεο ζε κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο πνπ δηθαηνχληαη
λα απνθηήζεη ν κέηνρνο θαη ε ρξνληθή πεξίνδνο κέζα ζηελ νπνία ε πξνζθνξά, αλ δελ γίλεη απνδεθηή, ζα ζεσξείηαη σο απνξξηθζείζα. Αλ
κέρξη ηελ εθπλνή ηεο ελ ιφγσ ρξνληθήο πεξηφδνπ δελ ιεθζεί γλσζηνπνίεζε απφ ην πξφζσπν πξνο ην νπνίν ππνβάιιεηαη ε πξνζθνξά ή
πξνο ην νπνίν έρνπλ εθρσξεζεί ηα δηθαηψκαηα φηη ηνχηνη απνδέρεηαη φιεο ή κέξνο ησλ πξνζθεξφκελσλ κεηνρψλ ή άιισλ αμηψλ πνπ
παξέρνπλ δηθαίσκα αγνξάο κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο ή είλαη κεηαηξέςηκεο ζε κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο, νη Γηνηθεηηθνί Πχκβνπινη κπνξνχλ λα
δηαζέζνπλ απηέο θαηά ηέηνην ηξφπν φπσο απηνί θξίλνπλ πεξηζζφηεξν επσθειή γηα ηελ Δηαηξεία.
Αλ ιφγσ αληζφηεηαο κεηαμχ ηνπ αξηζκνχ ησλ ππφ έθδνζε κεηνρψλ ή άιισλ αμηψλ πνπ παξέρνπλ δηθαίσκα αγνξάο κεηνρψλ ή πνπ είλαη
κεηαηξέςηκεο ζε κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρνπλ κέηνρνη δηθαηνχκελνη ζηε δηαλνκή λέσλ κεηνρψλ θαη/ή
άιισλ αμηψλ, αλαθχεηαη δπζθνιία ζηε δηαλνκή ησλ λέσλ κεηνρψλ θαη/ή άιισλ αμηψλ κεηαμχ ησλ κεηφρσλ, ηε δπζθνιία απηή ζα
επηιχεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ εθηφο εάλ ππάξρνπλ νδεγίεο ηεο Δηαηξείαο ζε Γεληθή Ππλέιεπζε πεξί ηνπ αληηζέηνπ.
6. Σσξίο λα επεξεάδνληαη νπνηαδήπνηε εηδηθά δηθαηψκαηα πνπ έρνπλ ήδε παξαρσξεζεί ζηνπ θαηφρνπο νπνησλδήπνηε ππαξρνπζψλ
κεηνρψλ ή ηάμεο κεηνρψλ, θάζε κεηνρή ηεο Δηαηξείαο κπνξεί λα εθδίδεηαη κε ηέηνηα δηθαηψκαηα πξνηίκεζεο, αλαβνιήο ή άιια εηδηθά
δηθαηψκαηα ή κε ηέηνηνπο πεξηνξηζκνχο, πνπ αθνξνχλ είηε ην κέξηζκα είηε ην δηθαίσκα ςήθνπ είηε ηελ επηζηξνθή θεθαιαίνπ είηε άιινπο,
πνπ ε Δηαηξεία ζέιεη θαζνξίζεη απφ θαηξφ ζε θαηξφ κε ζχλεζεο ςήθηζκα.
7. Ρεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηνπ Άξζξνπ 57 ηνπ Λφκνπ, κεηνρέο πξνηηκήζεσο κπνξνχλ, χζηεξα απφ έγθξηζε κε ζχλεζεο ςήθηζκα, λα
εθδίδνληαη ππφ ηνλ φξν φηη πξφθεηηαη λα αλαθηεζνχλ, ή φηη θαηά ηελ θξίζε ηεο Δηαηξείαο ππφθεηληαη ζε αλάθηεζε θάησ απφ ηνπο φξνπο
θαη θαηά ηνλ ηξφπν πνπ ε Δηαηξεία ζέιεη, κε εηδηθφ ςήθηζκα ηεο πξηλ απφ ηελ έθδνζε ησλ κεηνρψλ απηψλ, θαζνξίζεη.
8. Αλ θαηά νπνηνδήπνηε ρξφλν ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο είλαη δηαηξεκέλν ζε δηαθνξεηηθέο ηάμεηο κεηνρψλ, ηα δηθαηψκαηα πνπ
είλαη πξνζαξηεκέλα ζε νπνηαδήπνηε ηάμε (εθηφο εάλ ππάξρεη δηαθνξεηηθή πξφλνηα ζηνπο φξνπο έθδνζεο ησλ κεηνρψλ ηεο ηάμεο απηήο)
κπνξνχλ, ηεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηνπ Άξζξνπ 70 ηνπ Λφκνπ θαη είηε ε Δηαηξεία βξίζθεηαη ππφ δηάιπζε είηε φρη, λα ηξνπνπνηνχληαη ή
λα θαηαξγνχληαη κε ηε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ησλ θαηφρσλ ησλ ηξηψλ ηεηάξησλ ησλ εθδνκέλσλ κεηνρψλ ηεο ηάμεο απηήο ή κε ηελ
έγθξηζε έθηαθηνπ ςεθίζκαηνο πνπ ζα έρεη εγθξηζεί ζε ρσξηζηή γεληθή ζπλέιεπζε, νη πξφλνηεο ηνπ Θαηαζηαηηθνχ πνπ αθνξνχλ γεληθέο
ζπλειεχζεηο ζα εθαξκφδνληαη, ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ, αιιά έηζη πνπ ε απαηηνχκελε απαξηία λα είλαη δχν πξφζσπα πνπ λα θαηέρνπλ
ή λ’ αληηπξνζσπεχνπλ κε πιεξεμνχζην ην έλα ηξίην ησλ εθδνκέλσλ κεηνρψλ ηεο ηάμεο απηήο θαη πνπ νπνηνζδήπνηε θάηνρνο κεηνρψλ ηεο
ηάμεο απηήο πνπ είλαη παξψλ απηνπξνζψπσο ή κέζσ αληηπξνζψπνπ λα δηθαηνχηαη λ’ απαηηήζεη ςεθνθνξία θαη πνπ αλ ζε νπνηαδήπνηε
ζπλέιεπζε εμ’ αλαβνιήο ησλ θαηφρσλ ηνχησλ δελ ππάξρεη απαξηία, νη παξφληεο κέηνρνη λα ζπληζηνχλ απαξηία.
9. Ρα δηθαηψκαηα πνπ είλαη πξνζαξηεκέλα ζε θάζε ηάμε κεηνρψλ (εθηφο εάλ ππάξρεη δηαθνξεηηθή πξφλνηα ζηνπο φξνπο έθδνζεο ησλ
κεηνρψλ ηεο ηάμεο απηήο) δελ ζα ζεσξνχληαη φηη έρνπλ ππνζηεί νπνηαδήπνηε αιινίσζε κε ηε δεκηνπξγία ή ηελ έθδνζε άιισλ κεηνρψλ
κε ίζα δηθαηψκαηα απ’ φιεο ηηο απφςεηο κε ηηο κεηνρέο απηέο.
10. Ζ Δηαηξεία κπνξεί λα αζθήζεη ηηο εμνπζίεο πνπ ηηο παξέρνληαη πνπ ηεο παξέρνληαη κε βάζε ην Άξζξν 52 ηνπ Λφκνπ, γηα θαηαβνιή
πξνκήζεηαο κε ηνλ φξν φηη ην πνζνζηφ ή ην πνζφ ηεο πξνκήζεηαο πνπ θαηαβιήζεθε ή ζπκθσλήζεθε ζα απνθαιπθζεί κε ηνλ
πξνβιεπφκελν ηξφπν κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξναλαθεξφκελνπ Άξζξνπ θαη ην πνζνζηφ ηεο πξνκήζεηαο δε ζα ππεξβεί ην δέθα ηνηο
εθαηφλ ηεο ηηκήο ζηελ νπνία εθδίδνληαη νη κεηνρέο, αλαθνξηθά κε ηηο νπνίεο απηφ θαηαβάιιεηαη, ή πνζφ ίζν κε δέθα επί ηνηο εθαηφλ ηεο
ηηκήο απηήο (αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε). Ζ πξνκήζεηα απηή κπνξεί λα θαηαβιεζεί είηε κε πιεξσκή ηνηο κεηξεηνίο είηε κε ηελ
παξαρψξεζε κεηνρψλ πνπ εμνθιήζεθαλ εληειψο ή κεξηθψο είηε κεξηθψο κε ηνλ έλαλ θαη κεξηθψο κε ηνλ άιιν ηξφπν. Ζ Δηαηξεία κπνξεί
επίζεο, θαηά ηελ έθδνζε νπνησλδήπνηε κεηνρψλ, λα θαηαβάιιεη ηα λφκηκα κεζηηηθά.
11. Δθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν Λφκνο έηζη πξνβιέπεη, δελ πξφθεηηαη λα αλαγλσξηζηεί θαλέλα πξφζσπν απφ ηελ Δηαηξεία
φηη θαηέρεη νπνηεζδήπνηε κεηνρέο κε βάζε νπνηνδήπνηε ηξάζη (trust) θαη ε Δηαηξεία δε δεζκεχεηαη θαζφινπ, νχηε ππνρξεψλεηαη κε
νπνηνδήπνηε ηξφπν λα αλαγλσξίζεη (αθφκα θαη αλ εηδνπνηεζεί γη’ απηφ) νπνηνδήπνηε ζπκθέξνλ πνπ απνξξέεη απφ ην θπζηθφ δίθαην
(equitable) κε αίξεζε, κειινληηθφ ή κεξηθφ πάλσ ζε νπνηαδήπνηε κεηνρή ή νπνηνδήπνηε ζπκθέξνλ πάλσ ζε θιαζκαηηθφ κέξνο κεηνρήο
(εθηφο αλ πξνλνείηαη δηαθνξεηηθά ζηνπο Θαλνληζκνχο απηνχο, ή ζε θάπνην λφκν), νπνηαδήπνηε άιια δηθαηψκαηα αλαθνξηθά κε
νπνηαδήπνηε κεηνρή, εθηφο απφ ην απφιπην δηθαίσκα ηνπ εγγεγξακκέλνπ θαηφρνπ γηα ην αθέξαην απηήο.
12. Αλεμάξηεηα απφ ηα πην πάλσ, αιιά πάληνηε ππφ ην θξάηνο ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ Άξζξνπ 112 ηνπ Λφκνπ, ε Δηαηξεία κπνξεί αλ ην
επηζπκεί θαη αλ εηδνπνηεζεί γξαπηψο γηα απηφ λα αλαγλσξίδεη ηελ χπαξμε θαηαπηζηεχκαηνο πάλσ ζε νπνηαδήπνηε κεηνρή αλ θαη δελ
κπνξεί λα ην εγγξάςεη ζην Κεηξψν ησλ Κειψλ ηεο Δηαηξείαο. Απηή ε αλαγλψξηζε θαζίζηαηαη γλσζηή κε επηζηνιή πξνο ηνπο
εληνινδφρνπο(trustees) θαη είλαη αλέθθιεηε εθφζνλ ην θαηαπίζηεπκα απηφ εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη, έζησ θαη αλ νη εληνινδφρνη ή
κεξηθνί απφ απηνχο αληηθαηαζηαζνχλ.
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13. Νπνηνδήπνηε πξφζσπν, ην φλνκα ηνπ νπνίνπ ζα θαηαρσξηζζεί ζην Κεηξψν ησλ Κειψλ, έρεη ην δηθαίσκα, κέζα ζε δχν κήλεο απφ ηελ
παξαρψξεζε ησλ κεηνρψλ ή ηεο θαηάζεζεο ηνπ εγγξάθνπ ηεο κεηαβίβαζεο ησλ κεηνρψλ (ή κέζα ζε κηα άιιε ηέηνηα πξνζεζκία φπσο ζα
θαζνξηδφηαλ θάζε θνξά ζηνπο φξνπο έθδνζεο), λα πάξεη δσξεάλ έλα πηζηνπνηεηηθφ γηα φιεο ηηο κεηνρέο ηνπ ή πεξηζζφηεξα απφ έλα
πηζηνπνηεηηθά, ην θαζέλα γηα κία ή γηα πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κεηνρέο ηνπ, κε πιεξσκή 20 ζέλη γηα θάζε έλα πηζηνπνηεηηθφ ην νπνίν ζα
εθδηδφηαλ χζηεξα απφ ην πξψην πηζηνπνηεηηθφ ή κε ηελ πιεξσκή ελφο ηέηνηνπ κηθξφηεξνπ πνζνχ φπσο ζα θαζφξηδε θάζε θνξά ην
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. Θάζε πηζηνπνηεηηθφ πξέπεη λα θέξεη ηε ζθξαγίδα ηεο Δηαηξείαο θαη λα θαζνξίδεη ηηο κεηνρέο ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη,
θαζψο θαη ην πνζφ πνπ πιεξψζεθε γηα ηηο κεηνρέο απηέο. Δλλνείηαη φηη, φζνλ αθνξά ηε κεηνρή ή κεηνρέο πνπ θαηέρνληαη απφ θνηλνχ απφ
πεξηζζφηεξα απφ έλα πξφζσπα, ε Δηαηξεία δελ είλαη ππνρξεσκέλε λα εθδψζεη πεξηζζφηεξα απφ έλα πηζηνπνηεηηθά θαη ε παξάδνζε ηνπ
πηζηνπνηεηηθνχ γηα θάπνηα κεηνρή ζ’ έλα απφ ηα πξφζσπα απηά ζεσξείηαη παξάδνζε πνπ έγηλε ζ’ φινπο ηνπο θαηφρνπο ηεο κεηνρήο.
14. Πε πεξίπησζε πνπ έλα πηζηνπνηεηηθφ αιινησζεί, ραζεί ή θαηαζηξαθεί, απηφ κπνξεί λα αλαλεσζεί κε ηελ πιεξσκή δηθαηψκαηνο 20 ζέλη
ή παξφκνηνπ κηθξφηεξνπ πνζνχ θαη κε παξφκνηνπο ηπρφλ φξνπο σο πξνο ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ, ηελ εγγχεζε
(indemnity) θαη ηελ πιεξσκή πξαγκαηηθψλ εμφδσλ ηεο Δηαηξείαο, γηα ηελ δηεξεχλεζε ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ
φπσο ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζα θαζφξηδε θάζε θνξά θαηά ηελ θξίζε ηνπ.
15. Ζ Δηαηξεία δελ ζα παξέρεη, άκεζα ή έκκεζα, θαη είηε δπλάκεη δαλείνπ ή εγγχεζε είηε κε ηελ παξνρή εμαζθάιηζεο είηε κε άιιν ηξφπν,
νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθή βνήζεηα γηα ην ζθνπφ ή αλαθνξηθά πξνο ηελ αγνξά ή ζπλδξνκή πνπ έγηλε ή πνπ ζα γίλεη απ’ νπνηνδήπνηε
πξφζσπν κεηνρψλ ή γηα κεηνρέο ζηελ Δηαηξεία ή ζε νπνηαδήπνηε κεηξηθή ηεο εηαηξεία, νχηε θαη ε Δηαηξεία ζα κπνξεί λα παξαρσξεί
δάλεην γηα νπνηνδήπνηε ζθνπφ κε εμαζθάιηζε πάλσ ζηηο κεηνρέο ή πάλσ ζηηο κεηνρέο κεηξηθήο ηεο εηαηξείαο, ρσξίο φκσο νπνηαδήπνηε
πξφλνηα ηνπ Θαλνληζκνχ ηνχηνπ λα ζεσξείηαη φηη απαγνξεχεη ηηο ζπλαιιαγέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ επηθχιαμε ηνπ Άξζξνπ 53 (1) ηνπ
Λφκνπ.
Γηθαίσκα Δπίζρεζεο (LIEN)
16. Ζ Δηαηξεία έρεη πξψην θαη ππέξηαην δηθαίσκα επίζρεζεο πάλσ ζε θαζεκία κεηνρή γηα νπνηνδήπνηε πνζφ ρξεκάησλ (άκεζα πιεξσηέν ή
φρη), γηα ην νπνίν εθδφζεθε θιήζε ή ην νπνίν είλαη πιεξσηέν ζε θαζνξηζκέλν ρξφλν, φζνλ αθνξά ηε κεηνρή απηή. Ζ Δηαηξεία έρεη
επηπιένλ πξψην θαη ππέξηαην δηθαίσκα επίζρεζεο πάλσ ζ’ φιεο ηηο κεηνρέο πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο πάλσ ζην φλνκα ελφο κφλν
πξνζψπνπ, γηα νπνηνδήπνηε πνζφ ρξεκάησλ, άκεζα πιεξσηέν απ’ απηφ ή ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ζηελ Δηαηξεία, φκσο ην Γηνηθεηηθφ
Ππκβνχιην κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή λα εμαηξέζεη νιφθιεξε ή κέξνο νπνηαζδήπνηε κεηνρήο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θαλνληζκνχ απηνχ.
Ρν δηθαίσκα επηζρέζεσο, ην νπνίν ηπρφλ έρεη ε Δηαηξεία πάλσ ζε θάπνηα κεηνρή, επεθηείλεηαη ζ’ φια ηα κεξίζκαηα πνπ είλαη πιεξσηέα
πάλσ ζ’ απηή.
17. Ζ Δηαηξεία κπνξεί λα πσιεί θαηά ηνλ ηξφπν πνπ ζα εγθξίλνπλ νη ζχκβνπινη, νπνηεζδήπνηε κεηνρέο πάλσ ζηηο νπνίεο ε Δηαηξεία έρεη
δηθαίσκα επίζρεζεο, θακηά φκσο πψιεζε δελ ζα γίλεηαη εθηφο αλ ππάξρεη θάπνην πνζφ, ζην νπνίν εθαξκφδεηαη ην δηθαίσκα επίζρεζεο,
πνπ είλαη άκεζα πιεξσηέν, ή κέρξη ηεο εθπλνήο δεθαηεζζάξσλ εκεξψλ αθφηνπ ζα έρεη δνζεί ζηνλ ηφηε εγγεγξακκέλν θάηνρν ηεο
κεηνρήο απηήο, ή ζην πξφζσπν πνπ δηθαηνχηαη ιφγσ ηνπ ζαλάηνπ ή ηεο πηψρεπζεο ηνπ πξνζψπνπ ηνχηνπ ζηε κεηνρή απηή, γξαπηή
εηδνπνίεζε, πνπ λ’ αλαθέξεη ην πνζφ πνπ είλαη άκεζα πιεξσηέν θαη λ’ αμηψλεη ηελ πιεξσκή ηνπ.
18. Γηα λα κπνξέζεη λα γίλεη νπνηαδήπνηε ηέηνηα πψιεζε, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί λα εμνπζηνδνηήζεη θάπνην πξφζσπν γηα λα
πξνβεί ζηελ κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ πνπ πνπιήζεθαλ ζηνλ αγνξαζηή ηνπο. Ν αγνξαζηήο ζα πξέπεη λα εγγξαθεί σο θάηνρνο ησλ
κεηνρψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηε κεηαβίβαζε απηή θαη δελ έρεη θακία επζχλε λα ελδηαθεξζεί γηα ηε ρξήζε ηνπ ηηκήκαηνο αγνξάο πνπ
πιήξσζε θαη ν ηίηινο ηνπ πάλσ ζηηο κεηνρέο δελ επεξεάδεηαη απφ ην παξάηππν ή ην άθπξν ηεο δηαδηθαζίαο πνπ ηεξήζεθε θαηά ηελ
πψιεζε.
19. Ρν πξντφλ απφ ηελ πψιεζε πιεξψλεηαη ζηελ Δηαηξεία θαη δηαηίζεηαη γηα πιεξσκή ηνπ άκεζα πιεξσηένπ κέξνπο ηνπ πνζνχ, ζρεηηθά
κε ην νπνίν ππάξρεη ην δηθαίσκα επίζρεζεο, θαη ην ππφινηπν πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςεη θαηαβάιιεηαη (κε ηελ επηθχιαμε φηη ε Δηαηξεία έρεη
παξφκνην δηθαίσκα επίζρεζεο γηα ηα πνζά πνπ δελ είλαη άκεζα πιεξσηέα φπσο είρε πξηλ ηελ πψιεζε πάλσ ζηηο κεηνρέο) ζην πξφζσπν
πνπ δηθαηνχηαη ηηο κεηνρέο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο πψιεζεο.
Θιήζε γηα πιεξσκή πάλσ ζε κεηνρέο
20. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί λα θαιεί θάζε θνξά ηα Κέιε λα πξνβαίλνπλ ζε πιεξσκέο ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε ρξεκαηηθά πνζά
πνπ δελ θαηαβιήζεθαλ αθφκα γηα ηηο κεηνρέο ηνπο (είηε έλαληη ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ κεηνρψλ είηε ηεο αμίαο ηνπο ππέξ ην άξηην), ηα
νπνία κε βάζε ηνπο φξνπο παξαρψξεζεο ησλ παξαπάλσ κεηνρψλ, δελ έγηλαλ πιεξσηέα ζε νξηζκέλε εκεξνκελία θαη ην θάζε έλα Κέινο
(κε ηνλ φξν φηη ζα έπαηξλε πξνεηδνπνίεζε δεθαηεζζάξσλ ηνπιάρηζηνλ εκεξψλ, πνπ ζα θαζνξίδεη ην ρξφλν ή ρξφλνπο θαη ηνλ ηφπν
πιεξσκήο), ζα πξέπεη λα θαηαβάιιεη ζηελ Δηαηξεία, ζηνλ θαζνξηζκέλν ρξφλν ή ρξφλνπο θαη ηφπν γηα ην ζθνπφ απηφ, ην πνζφ γηα ην νπνίν
θιήζεθε λα θαηαβάιεη, πάλσ ζηηο κεηνρέο ηνπ. Ζ θιήζε κπνξεί λα αλαθιεζεί ή λα αλαβιεζεί, φπσο ζα απνθάζηδε ην Γηνηθεηηθφ
Ππκβνχιην.
21. Κία θιήζε ζα ζεσξείηαη φηη έγηλε θαηά ηνλ ρξφλν πνπ ιακβάλεηαη ε απφθαζε ησλ Ππκβνχισλ κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε θιήζε θαη
κπνξεί λα πξνλνεί γηα πιεξσκή κε δφζεηο.
22. Ξεξηζζφηεξνη απφ έλαο θάηνρνη κίαο κεηνρήο επζχλνληαη αιιειέγγπα θαη ρσξηζηά ν θαζέλαο γηα ηελ πιεξσκή νπνηνπδήπνηε πνζνχ ην
νπνίν ζα θαινχλην λα πιεξψζνπλ αλαθνξηθά κε απηή.
23. Αλ έλα πνζφ γηα ην νπνίν εθδφζεθε ε θιήζε, δελ πιεξσζεί πξηλ ή θαηά ηελ θαζνξηζκέλε εκέξα γηα πιεξσκή, ην πξφζσπν πνπ νθείιεη
ην πνζφ απηφ ζα πξέπεη λα θαηαβάιεη πάλσ ζ’ απηφ ηφθν απφ ηελ πξναλαθεξφκελε εκέξα κέρξη ηελ εκέξα πνπ ζα γίλεη ε πιεξσκή θαη ην
επηηφθην ζα θαζνξίδεηαη θάζε θνξά απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, ζε θακία φκσο πεξίπησζε ζα ππεξβαίλεη ηα νθηψ ηνηο εθαηφ εκεξεζίσο.
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί, εληνχηνηο, λα εγθαηαιείςεη νιφθιεξε ή κέξνο ηεο απαίηεζεο ηνπ απηήο γηα πιεξσκή ηφθνπ.
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24. Νπνηνδήπνηε πνζφ, ην νπνίν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο έθδνζεο κηαο κεηνρήο είλαη πιεξσηέν θαηά ηελ παξαρψξεζε (allotment) ηεο
κεηνρήο ή ζε θαζνξηζκέλε εκεξνκελία είηε έλαληη ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο ή ηεο αμίαο απηήο ππέξ ην άξηην (premium),
ζεσξείηαη γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ Θαλνληζκψλ απηψλ, σο πνζφ, γηα ην νπνίν εθδφζεθε θαλνληθά θιήζε θαη ην νπνίν ήηαλ πιεξσηέν ζηελ
θαζνξηζκέλε εκεξνκελία ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο έθδνζεο ηεο κεηνρήο. Δπεηδή φκσο ε πιεξσκή δελ έγηλε, φιεο νη δηαηάμεηο ησλ
Θαλνληζκψλ απηψλ, πνπ αθνξνχλ ηελ πιεξσκή ηφθνπ θαη εμφδσλ, θαηάζρεζε ή νηηδήπνηε άιιν, ζα εθαξκφδνληαη σο εάλ ην πνζφ απηφ
ήηαλ πιεξσηέν κε βάζε ηελ θιήζε πνπ εθδφζεθε θαη γλσζηνπνηήζεθε θαλνληθά. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί, θαηά ηελ έθδνζε
κεηνρψλ, λα θάκλεη δηάθξηζε αλάκεζα ζηνπο θαηφρνπο αλαθνξηθά κε ην πνζφ, γηα ην νπνίν ζα θαινχληαη θάζε θνξά λα πιεξψζνπλ θαζψο
θαη ην ρξφλν πνπ ζα γίλνπλ απηέο νη πιεξσκέο.
25. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί θαηά ηελ θξίζε ηνπ λα απνδερηεί πιεξσκή απφ νπνηνδήπνηε Κέινο, ην νπνίν επηζπκεί λα πιεξψζεη
πξνθαηαβνιηθά νιφθιεξν ή κέξνο ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ πνπ δελ πιεξψζεθαλ γηα ηηο κεηνρέο πνπ θαηέρεη, θαη γηα ηα νπνία δελ θιήζεθε
αθφκα απφ ηελ Δηαηξεία λα πιεξψζεη θαη πάλσ ζε φιν ή νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ πνζνχ πνπ πιεξψζεθε πξνθαηαβνιηθά πηζαλφλ (κέρξη
πνπ απηφ, αλ δελ πιεξσλφηαλ ε παξαπάλσ πξνθαηαβνιή, ζα ήηαλ πιεξσηέν) ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην λα πιεξψλεη ηφθν κε επηηφθην πνπ
δελ ζα ππεξβαίλεη (εθηφο αλ ε Δηαηξεία νξίζεη, χζηεξα απφ γεληθή ζπλέιεπζε, δηαθνξεηηθά) ην πέληε ηνηο εθαηφλ εηεζίσο. Ρν επηηφθην ζα
θαζνξίδεηαη θάζε θνξά κεηαμχ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ηνπ Κέινπο πνπ θαηαβάιιεη ηελ πξνθαηαβνιή.
Ππκβαηηθή Κεηαβίβαζε Κεηνρψλ
26.Ρν έγγξαθν ηεο κεηαβίβαζεο νπνηαζδήπνηε κεηνρήο εθηειείηαη απφ ηνλ ή απφ κέξνπο ηνπ εθρσξεηή θαη ηνπ εθδνρέα, θαη ν εθρσξεηήο
ζεσξείηαη φηη παξακέλεη θάηνρνο ηεο κεηνρήο, κέρξη πνπ ην φλνκα ηνπ εθδνρέα λα θαηαρσξηζηεί ζην Κεηξψν ησλ Κειψλ, ζρεηηθά κε ηελ
κεηνρή απηή.
27. Κε ηελ επηθχιαμε ησλ πεξηνξηζκψλ ησλ Θαλνληζκψλ απηψλ πνπ εθαξκφδνληαη θάζε θνξά, ηα Κέιε έρνπλ ην δηθαίσκα λα
κεηαβηβάδνπλ φιεο ή κεξηθέο απφ ηηο κεηνρέο ηνπο κε έγγξαθν ζπλεζηζκέλνπ ή θνηλνχ ηχπνπ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ ηχπνπ πνπ εγθξίλεηαη
θάζε θνξά απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην.
28. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί λα αξλεζεί λα εγγξάςεη ηε κεηαβίβαζε ηεο κεηνρήο πάλσ ζηελ νπνία ε Δηαηξεία έρεη ην δηθαίσκα
επίζρεζεο.
29. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί λα αξλεζεί λα αλαγλσξίζεη νπνηνδήπνηε έγγξαθν κεηαβίβαζεο, εθηφο αλ:
(α) πιεξσζεί ζηελ Δηαηξεία ηέινο 12-1/2 ζέλη ή ηέηνην ειάρηζην πνζφ φπσο, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζα απαηηνχζε θάζε θνξά,
(β) ην έγγξαθν ηεο κεηαβίβαζεο ζπλνδεχεηαη απφ ην πηζηνπνηεηηθφ ησλ κεηνρψλ ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη θαη ζ’ άιια παξφκνηα
απνδεηθηηθά ζηνηρεία, φπσο ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην δηθαηνινγεκέλα ζα απαηηνχζε γηα λα θαλεί ην δηθαίσκα ηνπ εθρσξεηή γηα δηελέξγεηα
ηεο κεηαβίβαζεο, θαη
(γ) ην έγγξαθν κεηαβίβαζεο αθνξά κηα κφλν ηάμε κεηνρψλ.
30. Πε πεξίπησζε πνπ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην δελ ζα δερφηαλ ηελ εγγξαθή νπνηαζδήπνηε κεηαβίβαζεο, νθείιεη κέζα ζε δχν κήλεο απφ
ηελ θαηάζεζε ηνπ εγγξάθνπ ζηελ Δηαηξεία λα γλσζηνπνηήζεη ζηνλ εθδνρέα ηελ απφθαζε ηνπ γη’ απηφ.
31. Ζ Δηαηξεία ζα δηθαηνχηαη λα εηζπξάηηεη δηθαίσκα πνπ νη Πχκβνπινη απφ θαηξφ ζε θαηξφ ζέινπλ θαζνξίζεη γηα ηελ εγγξαθή
νπνηνπδήπνηε δηαηάγκαηνο δηνξηζκνχ εθηειεζηή δηαζήθεο, δηαρείξηζεο, πηζηνπνηεηηθνχ ζαλάηνπ, πιεξεμνπζίνπ ή άιινπ εγγξάθνπ.
Κεηαβίβαζε Κεηνρψλ ιφγσ ζαλάηνπ ή πηψρεπζεο
32. Πε πεξίπησζε ζαλάηνπ Κέινπο ηεο Δηαηξείαο, ν επηδψλ ή νη επηδψληεο ζηελ πεξίπησζε πνπ απηφο πνπ πέζαλε ήηαλ θάηνρνο κεηνρψλ
απφ θνηλνχ κε έλα ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα, θαη νη λνκηθνί πξνζσπηθνί αληηπξφζσπνη ηνπ απνβηψζαληνο ζηελ πεξίπησζε πνπ απηφο ήηαλ
κνλαδηθφο θάηνρνο, είλαη ηα κφλα πξφζσπα ηα νπνία ζα αλαγλσξηζηνχλ απφ ηελ Δηαηξεία φηη έρνπλ δηθαίσκα πάλσ ζην ζπκθέξνλ ηνπ ζηηο
κεηνρέο. Γελ ππάξρεη φκσο ηίπνηε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Θαλνληζκφ απηφ, ην νπνίν απαιιάζζεη ηελ πεξηνπζία ηνπ πξνζψπνπ πνπ
πέζαλε απφ νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε ηνπ ζε ζρέζε κε κεηνρή ε νπνία θαηερφηαλ απ’ απηφ απφ θνηλνχ κε άιια πξφζσπα.
33. Ξξφζσπν πνπ ζα απνθηνχζε δηθαίσκα πάλσ ζε κεηνρή, ιφγσ ζαλάηνπ ή πηψρεπζεο Κέινπο ηεο Δηαηξείαο, έρεη ην δηθαίσκα, αλ
παξνπζηάζεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία φπσο ην εθάζηνηε Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαλνληθά ζα απαηηνχζε θαη κε ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ
πεξηιακβάλνληαη πην θάησ, λα εθιέμεη, είηε λα εγγξαθεί πξνζσπηθά σο θάηνρνο ηεο κεηνρήο, είηε λα ππνδείμεη θάπνην πξφζσπν γηα λα
εγγξαθεί σο εθδνρέαο ηεο κεηνρήο. Θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο μερσξηζηά, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην έρεη ην δηθαίσκα λα αξλεζεί ή λα
αλαζηείιεη ηελ εγγξαθή, φπσο ζα είρε θαη ζε πεξίπησζε ζπκβαηηθήο κεηαβίβαζεο ηεο κεηνρήο, πνπ ζα είρε γίλεη απφ ην πην πάλσ Κέινο,
πξηλ απφ ην ζάλαην, ή, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηεο πηψρεπζεο ηνπ.
34. Αλ απηφο πνπ απνθηά δηθαίσκα κε ηνλ ηξφπν απηφ πάλσ ζηε κεηνρή εθιέμεη λα εγγξαθεί πξνζσπηθά, ηφηε νθείιεη λα παξαδψζεη ή λα
απνζηείιεη ζηελ Δηαηξεία γξαπηή εηδνπνίεζε ππνγξακκέλε απφ ηνλ ίδην ζηελ νπνία λα θαίλεηαη ε απφθαζε ηνπ γηα ην ζέκα απηφ. Πε
πεξίπησζε πνπ ζα έθακλε εθινγή γηα ππφδεημε άιινπ πξνζψπνπ γηα εγγξαθή, νθείιεη λα εθθξάζεη ηελ απφθαζε ηνπ γηα ην ζέκα απηφ κε
ηε δηεμαγσγή ησλ απαηηνχκελσλ πξάμεσλ γηα ζπκβαηηθή κεηαβίβαζε ηεο κεηνρήο ζην πξφζσπν πνπ επηιέγεθε κε ηνλ ηξφπν απηφ.
35. Νπνηνδήπνηε πξφζσπν, ην νπνίν ζα απνθηνχζε δηθαίσκα πάλσ ζε κεηνρή, ιφγσ ζαλάηνπ ή πηψρεπζεο ηνπ θαηφρνπ ηεο κεηνρήο, έρεη
ηα ίδηα δηθαηψκαηα φζνλ αθνξά ηα κεξίζκαηα ή άιιεο σθέιεηεο, σο εάλ λα ήηαλ ν εγγεγξακκέλνο θάηνρνο ηεο κεηνρήο, φκσο δελ
δηθαηνχηαη πξηλ απφ ηελ εγγξαθή ηνπ σο Κέινπο αλαθνξηθά κε απηή λα αζθήζεη νπνηνδήπνηε δηθαίσκα, πνπ απνξξέεη απφ ηελ ηδηφηεηα
ηνπ Κέινπο, σο πξνο ηηο ζπλειεχζεηο ηεο Δηαηξείαο. Δλλνείηαη ελ πάζε πεξηπηψζεη φηη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί νπνηεδήπνηε
ζειήζεη λα θαιέζεη κε εηδνπνίεζε γηα ην ζθνπφ απηφ, νπνηνδήπνηε ηέηνην πξφζσπν, γηα λα εθιέμεη είηε λα εγγξαθεί πξνζσπηθά είηε λα
κεηαβηβάζεη ηε κεηνρή. Πε πεξίπησζε πνπ ε ρξνληθή πξνζεζκία ησλ ελελήληα εκεξψλ πεξάζεη ρσξίο λα γίλεη ηίπνηε, ην Γηνηθεηηθφ
Ππκβνχιην έρεη ην δηθαίσκα λα αλαζηείιεη ηελ πιεξσκή νπνηνπδήπνηε κεξίζκαηνο, επηκεξίζκαηνο (bonus) ή άιινπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ,
πιεξσηένπ ζε ζρέζε κε ηε κεηνρή, κέρξη πνπ λα ηεξεζνχλ φινη νη φξνη πνπ ηέζεθαλ γηα ην ζθνπφ απηφ.
Θαηάζρεζε Κεηνρψλ
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36. Αλ έλα κέινο παξαιείςεη λα πιεξψζεη κία θιήζε ή δφζε θιήζεο ζηελ εκεξνκελία πνπ θαζνξίδεηαη γηα ηελ πιεξσκή ηεο, νη Πχκβνπινη
ζα κπνξνχλ, θαηά νπνηνδήπνηε ρξφλν κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο εκεξνκελίαο απηήο θαη εθφζνλ νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο θιήζεο ή ηεο
δφζεο απηήο παξακέλεη απιήξσην, λα επηδψζνπλ ζην κέινο απηφ εηδνπνίεζε κε ηελ νπνία λα αμηψλνπλ ηελ πιεξσκή ηνπ απιήξσηνπ
κέξνπο ηεο θιήζεο ή ηεο δφζεο καδί κε ην δεδνπιεπκέλν ηφθν, θαη καδί κε φζα έμνδα ζα έρεη ππνζηεί ε Δηαηξεία.
37. Ζ εηδνπνίεζε ζα θαηνλνκάδεη λέα εκεξνκελία (φρη λσξίηεξα απφ ηελ εθπλνή δεθαηεζζάξσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο επίδνζεο
ηεο εηδνπνίεζεο) θαηά ή πξηλ απφ ηελ νπνία ε πιεξσκή πνπ αμηψλεηαη κε ηελ εηδνπνίεζε ζα πξέπεη λα γίλεη θαη ζ’ αλαθέξεη φηη ζε
πεξίπησζε κε πιεξσκήο θαηά ή πξηλ απφ ηελ ηαθηή εκεξνκελία, νη κεηνρέο αλαθνξηθά πξνο ηηο νπνίεο έγηλε ε θιήζε ζα ππφθεηληαη ζε
θαηάζρεζε.
38. Πε πεξίπησζε πνπ ην Κέινο δε ζα ζπκκνξθσλφηαλ κε ηνπο φξνπο κηαο νπνηαζδήπνηε ηέηνηαο εηδνπνίεζεο, φπσο αλαθέξεηαη πην
πάλσ, κεηνρή γηα ηελ νπνία εθδφζεθε ε εηδνπνίεζε είλαη δπλαηφλ, ζε νπνηνδήπνηε θαηνπηλφ ρξφλν, πξηλ λα γίλεη ε απαηηνχκελε πιεξσκή
κέζσ εηδνπνίεζεο, λα θαηαζρεζεί κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ην ζέκα απηφ.
39. Κία κεηνρή πνπ έρεη θαηαζρεζεί είλαη δπλαηφλ λα πνπιεζεί ή λα δηαηεζεί κε άιινλ ηξφπν, κε φξνπο θαη ηξφπν πνπ ζα θαζνξηζηνχλ,
θαηά βνχιεζε απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη ε θαηάζρεζε είλαη δπλαηφλ λα αθπξσζεί νπνηεδήπνηε πξηλ λα γίλεη ε πψιεζε ή ε δηάζεζε
απηή, κε ηνπο φξνπο πνπ ζα θαζφξηδε θάζε θνξά θαη θαηά βνχιεζε ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην.
40. Ζ θαηάζρεζε ησλ κεηνρψλ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απψιεηα ηεο ηδηφηεηαο ηνπ Κέινπο αλαθνξηθά κε ηηο κεηνρέο πνπ θαηαζρέζεθαλ,
ζε θακία φκσο πεξίπησζε δελ θαηαξγεί ηελ ππνρξέσζε ηνπ πξνζψπνπ, νη κεηνρέο ηνπ νπνίνπ θαηαζρέζεθαλ, λα πιεξψζεη ζηελ Δηαηξεία
νπνηνδήπνηε πνζφ, ην νπνίν, φηαλ έγηλε ε θαηάζρεζε νθεηιφηαλ ζηελ Δηαηξεία γηα ηηο κεηνρέο. Ζ ππνρξέσζε απηή ζα μνθιεζεί κφιηο
πιεξψζεη ζηελ Δηαηξεία νιφθιεξν ην πνζφ ηνπ ρξένπο ηνπ, αλαθνξηθά κε ηηο κεηνρέο.
41. Γξαπηή δήισζε, πνπ έγηλε ζχκθσλα κε ην λφκν, φηη ν δειψλ είλαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή ν γξακκαηέαο ηεο Δηαηξείαο
θαη φηη ε κεηνρή ηεο Δηαηξείαο θαηαζρέζεθε θαλνληθά θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ δήισζε, είλαη αδηακθηζβήηεηε απφδεημε
γηα φια ηα γεγνλφηα πνπ αλαθέξνληαη ζ’ απηή, ελαληίνλ νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ, ην νπνίν ζα απαηηνχζε δηθαηψκαηα πάλσ ζηε κεηνρή. Ζ
Δηαηξεία έρεη ην δηθαίσκα λα δερηεί ηελ αληηπαξνρή πνπ ηπρφλ πξνζθέξζεθε γηα ηελ πψιεζε ή δηάζεζε ηεο κεηνρήο, θαη επηπιένλ λα
κεηαβηβάζεη ηελ κεηνρή ζην πξφζσπν ζην νπνίν απηή πνπιήζεθε ή δηαηέζεθε κε άιιν ηξφπν, γηα ηνλ νπνίν εγγξάθεηαη σο θάηνρνο ηεο
κεηνρήο. Κε ηελ εγγξαθή ηνπ δελ έρεη θακία ππνρξέσζε λα ελδηαθεξζεί γηα ηελ ρξήζε ηνπ κέξνπο πνπ πηζαλφλ λα πιήξσζε γηα ηελ
αγνξά ηεο κεηνρήο, θαη ν ηίηινο ηνπ πάλσ ζηε κεηνρή δελ επεξεάδεηαη θαζφινπ απφ ην παξάηππν θαη ηελ αθπξφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο πνπ
ηεξήζεθε θαηά ηελ πψιεζε ή δηάζεζε ηεο κεηνρήο.
42. Νη πξφλνηεο ησλ Θαλνληζκψλ απηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ θαηάζρεζε εθαξκφδνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε αθφκε πνπ δελ ζα πιεξσλφηαλ
πνζφ, ην νπνίν, κε βάζε ηνπο φξνπο έθδνζεο ηεο κεηνρήο είλαη πιεξσηέν ζε θαζνξηζκέλν ρξφλν, είηε έλαληη ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο
κεηνρήο είηε ηεο αμίαο ηεο ππέξ ην άξηην, σο εάλ ην πνζφ απηφ λα ήηαλ πιεξσηέν κε βάζε θιήζε πνπ εθδφζεθε θαη γλσζηνπνηήζεθε
θαλνληθά.
Κεηαβνιή Θεθαιαίνπ
43.Ζ Δηαηξεία δηθαηνχηαη απφ θαηξφ ζε θαηξφ κε ζχλεζεο ςήθηζκα λ’ απμάλεη ην θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο θαηά ηέηνην πνζφ, δηαηξεκέλν ζε
κεηνρέο ηφζεο αμίαο, πνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ ην ςήθηζκα.
44. Ζ Δηαηξεία ζα κπνξεί κε ζχλεζεο ςήθηζκα:
(1) λα ελνπνηεί θαη λα δηαηξεί νιφθιεξν ή νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ζε κεηνρέο κεγαιχηεξεο αμίαο απφ ηηο
ππάξρνπζεο κεηνρέο.
(2) λα ππνδηαηξεί ηηο ππάξρνπζεο κεηνρέο ή νπνηεζδήπνηε απφ απηέο, ζε κεηνρέο κηθξφηεξνπ πνζνχ απ’ απηφ πνπ θαζνξίδεηαη ζην
Ηδξπηηθφ Έγγξαθν, ηεξνπκέλσλ φκσο ησλ πξνλνηψλ ηνπ Άξζξνπ 60(1)(δ) ηνπ Λφκνπ,
(3) λ’ αθπξψλεη νπνηεζδήπνηε κεηνρέο πνπ θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ εγθξίλεηαη ην ςήθηζκα δελ έρνπλ αλαιεθζεί ή ζπκθσλεζεί λα
αλαιεθζνχλ απ’ νπνηνδήπνηε πξφζσπν,
θαη κε εηδηθφ ςήθηζκα:
(4) λα πξνβαίλεη ζε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο, ή ηακείνπ γηα ηελ αλάθηεζε απνζεκαηηθνχ θεθαιαίνπ, ή ινγαξηαζκνχ κεηνρψλ
ππέξ ην άξηην, θαηά ηνλ ηξφπν θαη κε ηηο ζπλέπεηεο θαη ππφ ην θξάηνο ησλ εγθξίζεσλ πνπ πξνλννχληαη θαη απαηηνχληαη απφ ην Λφκν.
Γεληθέο Ππλειεχζεηο
45. Ζ Δηαηξεία νθείιεη λα ζπγθαιεί θάζε ρξφλν γεληθή ζπλέιεπζε πνπ ζα ζπληζηά ηελ εηήζηα γεληθή ζπλέιεπζε ηεο επηπξφζζεηα πξνο
άιιεο ζπλειεχζεηο πνπ ηπρφλ ζα ζπγθαινχληαη ζην ίδην έηνο, θαη ζα θαζνξίδεη ηε ζπλέιεπζε απηή σο ηέηνηα, ζηηο εηδνπνηήζεηο πνπ
ζπγθαινχλ, θαη νη γεληθέο απηέο ζπλειεχζεηο δελ κπνξεί λα απέρνπλ κεηαμχ ηνπο πεξηζζφηεξν απφ δεθαπέληε κήλεο. Λνείηαη φηη εθφζνλ ε
εηαηξεία ζα έρεη ζπγθξνηήζεη ηελ πξψηε ηεο γεληθή ζπλέιεπζε εληφο δεθανθηψ κελψλ απφ ηελ ίδξπζε ηεο, δελ ζα ρξεηάδεηαη λα
ζπγθαιέζεη γεληθή ζπλέιεπζε ζην έηνο ηεο ίδξπζεο ηεο ή ζην επφκελν έηνο. Ζ εηήζηα γεληθή ζπλέιεπζε ζα ζπγθαιείηαη ζε ρξφλν θαη ηφπν
πνπ ζα θαζνξίδνπλ νη Πχκβνπινη.
46. Όιεο νη γεληθέο ζπλειεχζεηο εθηφο απφ ηελ εηήζηα γεληθή ζπλέιεπζε ζα νλνκάδνληαη έθηαθηεο γεληθέο ζπλειεχζεηο.
47.Νη Πχκβνπινη κπνξνχλ, νπνηεδήπνηε ην θξίλνπλ ζσζηφ, λα ζπγθαινχλ έθηαθηε γεληθή ζπλέιεπζε. Έθηαθηεο γεληθέο ζπλειεχζεηο ζα
ζπγθαινχληαη θαη χζηεξα απφ ζρεηηθή αίηεζε, ή ζε πεξίπησζε παξάιεηςεο ζχγθιεζεο ηνπ, κπνξνχλ αλ ζπγθαινχληαη απ’ απηνχο πνπ
έρνπλ δεηήζεη ηε ζχγθιεζε ηνπο, φπσο πξνλνείηαη απφ ην Άξζξν 126 ηνπ Λφκνπ. Αλ ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν δελ ππάξρνπλ ζηελ Θχπξν,
αξθεηνί Πχκβνπινη πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ απαξηία, νπνηνζδήπνηε Πχκβνπινο ή νπνηαδήπνηε δχν κέιε ηεο Δηαηξείαο ζα
κπνξνχλ λα ζπγθαινχλ έθηαθηε γεληθή ζπλέιεπζε κε ηνλ ίδην ή φζν ην δπλαηφ πιεζηέζηεξν ηξφπν πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ηελ
ζπγθαιέζνπλ νη Πχκβνπινη.
Δηδνπνίεζε γηα ζχγθιεζε Γεληθήο Ππλέιεπζεο
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48. Ζ εηήζηα γεληθή ζπλέιεπζε θαζψο θαη νπνηαδήπνηε ζπλέιεπζε πνπ γίλεηαη κε ζθνπφ ηε ιήςε εηδηθήο απφθαζεο, ζπγθαινχληαη κε
γξαπηή εηδνπνίεζε είθνζη θαη κίαο ηνπιάρηζηνλ εκεξψλ. Νη ππφινηπεο ζπλειεχζεηο ηεο Δηαηξείαο, ζπγθαινχληαη κε γξαπηή εηδνπνίεζε
δεθαηεζζάξσλ ηνπιάρηζηνλ εκεξψλ. Νη πην πάλσ πξνζεζκίεο δελ πεξηιακβάλνπλ ηελ κέξα θαηά ηελ νπνία δίλεηαη ή ζεσξείηαη φηη δφζεθε
ε εηδνπνίεζε, νχηε θαη ηε κέξα, θαηά ηελ νπνία ζθνπεχεη λα πξνρσξήζεη ε γεληθή ζπλέιεπζε, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε εηδνπνίεζε. Ζ
εηδνπνίεζε θαζνξίδεη ηνλ ηφπν, ηε κέξα θαζψο θαη ηελ ψξα ζχγθιεζεο ηεο ζπλέιεπζεο θαη ζε πεξίπησζε εηδηθήο εξγαζίαο θαη ηε γεληθή
θχζε ηεο εξγαζίαο απηήο θαη δίλεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηψξα θαη ζην εμήο ή κε άιιν ηξφπν, φπσο ζα θαζνξηδφηαλ απφ
ηελ Δηαηξεία κεηά ηε γεληθή ζπλέιεπζε, ζηα πξφζσπα, πνπ κε βάζε ηνπο Θαλνληζκνχο ηεο Δηαηξείαο δηθαηνχληαη λα ηνπο απνζηέιινληαη νη
εηδνπνηήζεηο απηέο ηεο Δηαηξείαο.
Δλλνείηαη φηη νη ζπλειεχζεηο ηεο Δηαηξείαο, πνπ ζπγθαινχληαη κε εηδνπνίεζε κηθξφηεξε απ’ απηή πνπ θαζνξίδεηαη ζηνλ Θαλνληζκφ απηφ,
ζεσξνχληαη φηη ζπγθιήζεθαλ θαλνληθά, εθφζνλ ζα ζπκθσλνχζαλ γη’ απηφ:
(α) ζε πεξίπησζε ζχγθιεζεο εηήζηαο ζπλέιεπζεο, φια ηα Κέιε ηα νπνία δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη θαη λα ςεθίδνπλ ζ’ απηή θαη
(β) ζε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε ε αξηζκεηηθή πιεηνςεθία ησλ Κειψλ, πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα λα παξεπξεζνχλ θαη λα ςεθίζνπλ θαηά
ηε ζπλέιεπζε, θαη πνπ επηπιένλ θαηέρνπλ καδί φρη ιηγφηεξν απφ 95% ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ κεηνρψλ πνπ παξέρνπλ ην ελ ιφγσ
δηθαίσκα κεηνρψλ.
49. Πε πεξίπησζε πνπ δελ δνζεί εηδνπνίεζε γηα ζχγθιεζε ζπλέιεπζεο ζε πξφζσπν πνπ δηθαηνχηαη λα παξεπξεζεί ζ’ απηή, ή ιφγσ ηπραίνπ
ζπκβάληνο ή ιφγσ κε ιήςεο ηεο εηδνπνίεζεο απηήο, δε ζεκαίλεη φηη νη εξγαζίεο ηεο ζπλέιεπζεο, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε εηδνπνίεζε
είλαη άθπξεο.
Γηαδηαθαζία θαηά ηηο Γεληθέο Ππλειεχζεηο
50. Όιεο νη εξγαζίεο πνπ δηεμάγνληαη θαηά ηηο έθηαθηεο γεληθέο ζπλειεχζεηο, θαζψο θαη φιεο νη εξγαζίεο πνπ δηεμάγνληαη θαηά ηελ εηήζηα
γεληθή ζπλέιεπζε, εθηφο απφ ηνλ θαζνξηζκφ ησλ κεξηζκάησλ, ηεο κειέηεο ησλ ινγαξηαζκψλ, ησλ ηζνινγηζκψλ, ησλ εθζέζεσλ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηψλ, ηεο εθινγήο κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζηε ζέζε ησλ κειψλ πνπ απνρσξνχλ, ηνπ
δηνξηζκνχ ειεγθηψλ, θαζψο θαη ηνπ θαζνξηζκνχ ηεο ακνηβήο ηνπο, ζεσξνχληαη σο εξγαζίεο εηδηθήο θχζεο.
51. Θακία εξγαζία δελ κπνξεί λα γίλεη ζε νπνηαδήπνηε γεληθή ζπλέιεπζε, εθηφο αλ ζρεκαηηζηεί απαξηία θαηά ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ
ηεο ζπλέιεπζεο. Ρξία Κέιε πνπ παξεπξίζθνληαη απηνπξνζψπσο ή κε πιεξεμνχζην ζηε ζπλέιεπζε ζρεκαηίδνπλ απαξηία, εθηφο αλ
πξνλνείηαη δηαθνξεηηθά ζην έγγξαθν απηφ.
52. Αλ κέζα ζε κηζή ψξα κεηά ηνλ θαζνξηζκέλν ρξφλν γηα ηε ζπλέιεπζε δε ζρεκαηηζηεί απαξηία, ε ζπλέιεπζε, εθφζνλ ζπγθιήζεθε
χζηεξα απφ αίηεζε ησλ Κειψλ, δηαιχεηαη. Πε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε ε ζπλέιεπζε αλαβάιιεηαη γηα ηελ ίδηα κέξα ηεο επφκελεο
εβδνκάδαο θαη γηα ηνλ ίδην ρξφλν θαη ηφπν ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε κέξα, ρξφλν θαη ηφπν, φπσο ζα απνθάζηδε θάζε θνξά ην Γηνηθεηηθφ
Ππκβνχιην νπφηε αλ δελ ππάξμεη θαη πάιη απαξηία γηα δεχηεξε θνξά κέζα ζε κηζή ψξα κεηά απφ ηνλ θαζνξηζκέλν ρξφλν γηα ηε
ζπλέιεπζε, ηα Κέιε πνπ παξεπξίζθνληαη απνηεινχλ απαξηία.
53. Όιεο νη εηδνπνηήζεηο θαη άιιεο επηθνηλσλίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γεληθή ζπλέιεπζε πνπ θάζε Κέινο δηθαηνχηαη λα ιακβάλεη πξέπεη λα
απνζηέιινληαη επίζεο ζηνπο ειεγθηέο ηεο Δηαηξείαο.
54. Όηαλ ππάξρεη πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, απηφο πξνεδξεχεη θάζε θνξά πνπ γίλεηαη γεληθή ζπλέιεπζε. Όηαλ δελ ππάξρεη
πξφεδξνο, ή ζε πεξίπησζε πνπ δελ παξνπζηαζηεί κέζα ζε δεθαπέληε ιεπηά κεηά ηνλ θαζνξηζκέλν ρξφλν ζχγθιεζεο ηεο ζπλέιεπζεο, ή
φηαλ δε ζέιεη λα πξνεδξεχζεη, ηφηε ηα παξφληα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ εθιέγνπλ έλα απφ απηνχο γηα λα πξνεδξεχζεη ζηε
ζπλέιεπζε.
55. Αλ ζε κία ζπλέιεπζε δελ επηζπκεί θαλέλα Κέινο λα πξνεδξεχζεη ή αλ θαλέλα απφ ηα Κέιε δελ παξνπζηαζηεί κέζα ζε δεθαπέληε ιεπηά
απφ ηνλ θαζνξηζκέλν ρξφλν γηα ηε ζχγθιεζε ηεο ζπλέιεπζεο, ηφηε ηα παξφληα Κέιε εθιέγνπλ έλαλ απ’ απηνχο γηα λα πξνεδξεχζεη ζηε
ζπλέιεπζε.
56. Κε ηε ζπγθαηάζεζε ηεο ζπλέιεπζεο πνπ επξίζθεηαη ζε απαξηία, ν πξφεδξνο κπνξεί (θαη ζε πεξίπησζε εληνιήο ηεο ζπλέιεπζεο είλαη
ππφρξενο), λα αλαβάιιεη απφ θαηξφ ζε θαηξφ ηε ζπλέιεπζε θαη λα θαζνξίδεη άιιν ρξφλν θαη ηφπν ζχγθιεζεο ηεο ζπλέιεπζεο. Πε ηέηνηα
πεξίπησζε, θακία άιιε εξγαζία δε ζα δηεμαρζεί εθηφο απφ εθείλε πνπ δελ πεξαηψζεθε θαηά ηε ζπλέιεπζε πνπ αλαβιήζεθε. Πε πεξίπησζε
πνπ ε ζπλέιεπζε αλαβάιιεηαη γηα ηξηάληα ή πεξηζζφηεξεο κέξεο ζα πξέπεη λα δνζεί εηδνπνίεζε γηα ηελ αλαβνιή απηή, φπσο θαη ζηελ
πεξίπησζε ηεο αξρηθήο ζπλέιεπζεο. Κε ηελ εμαίξεζε ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ, δελ επηβάιιεηαη ε παξνρή εηδνπνίεζεο
γηα ηε ζπλέιεπζε πνπ αλαβιήζεθε ή γηα ηελ εξγαζία πνπ πξφθεηηαη λα δηεμαρζεί ζ’ απηή.
57. Θαηά ηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο ηα ςεθίζκαηα εγθξίλνληαη κε αλάηαζε ησλ ρεξηψλ, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο, θαηά ηηο νπνίεο (πξηλ ή
κφιηο αλαθνηλσζεί ην απνηέιεζκα κε αλάηαζε ησλ ρεξηψλ) ζα δεηείην ε δηεμαγσγή ςεθνθνξίαο:
(α) απφ ηνλ πξφεδξν, ή
(β) απφ δχν ηνπιάρηζηνλ Κέιε πνπ παξεπξίζθνληαη απηνπξνζψπσο ή κε πιεξεμνχζην αληηπξφζσπν ή
(γ) απφ νπνηνδήπνηε Κέινο ή Κέιε πνπ παξεπξίζθνληαη απηνπξνζψπσο ή κε πιεξεμνχζην αληηπξφζσπν θαη πνπ αληηπξνζσπεχνπλ
ηνπιάρηζηνλ ην έλα δέθαην απφ ην ζχλνιν φισλ ησλ Κειψλ πνπ δηθαηνχληαη λα ςεθίζνπλ θαηά ηε ζπλέιεπζε, ή
(δ) απφ έλα Κέινο ή Κέιε πνπ θαηέρνπλ κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο πνπ παξέρνπλ ην δηθαίσκα γηα ςήθν θαηά ηε ζπλέιεπζε γηα ηηο νπνίεο
πιεξψζεθε ζπλνιηθφ πνζφ ίζν κε ην έλα δέθαην ηνπιάρηζην ηνπ νιηθνχ πνζνχ, πνπ πιεξψζεθε πάλσ ζ’ φιεο ηηο κεηνρέο πνπ δίλνπλ ην
δηθαίσκα απηφ.
Δθηφο απφ ηελ πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία ζα εδεηείην γηα ην ζθνπφ απηφ ε δηεμαγσγή ςεθνθνξίαο, δήισζε ηνπ πξνέδξνπ φηη έλα
ςήθηζκα εγθξίζεθε κε αλάηαζε ησλ ρεξηψλ (νκφθσλα ή κε ζπγθεθξηκέλε πιεηνςεθία) ή φηη απνξξίθηεθε, θαη ζρεηηθή θαηαρψξηζε ζην
Βηβιίν Ξξαθηηθψλ ηεο Δηαηξείαο, απνηεινχλ αδηακθηζβήηεηε απφδεημε ηνπ γεγνλφηνο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη νπνηαδήπνηε απφδεημε σο πξνο
ηνλ αξηζκφ ή ην πνζνζηφ πνπ ςήθηζαλ ππέξ ή ελαληίνλ ηεο απφθαζεο απηήο.
Ζ αίηεζε γηα δηεμαγσγή ςεθνθνξίαο, κπνξεί λα αλαθιεζεί.
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58. Κε εμαίξεζε ηελ Ξξφλνηα ηνπ Θαλνληζκνχ 61 ζε πεξίπησζε πνπ ζα δεηεζεί ε Θαλνληθή δηεμαγσγή ςεθνθνξίαο, απηή ζα δηεμαρζεί κε
ηνλ ηξφπν πνπ θαζνξίδεη ν πξφεδξνο θαη ην απνηέιεζκα ηεο ζα ζεσξεζεί σο απφθαζε ηεο ζπλέιεπζεο θαηά ηελ νπνία δεηήζεθε ε
δηεμαγσγή ςεθνθνξίαο.
59.Πε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, χζηεξα απφ ςεθνθνξία πνπ έγηλε είηε κε αλάηαζε ησλ ρεξηψλ είηε κπζηηθά, ν πξφεδξνο ηεο ζπλέιεπζεο δελ
έρεη ην δηθαίσκα γηα δεχηεξε ή ¨ληθψζα ςήθν¨.
60. Ζ απαηηνχκελε ςεθνθνξία γηα ηελ εθινγή πξνέδξνπ ή γηα αλαβνιή ηεο ζπλέιεπζεο, δηεμάγεηαη ακέζσο. Κπζηηθή ςεθνθνξία πνπ
ρξεηάδεηαη λα γίλεη αλαθνξηθά κε νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα, δηεμάγεηαη ζε ρξφλν πνπ θαζνξίδεη θάζε θνξά ν Ξξφεδξνο ηεο ζπλέιεπζεο, θαη
νπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία εθηφο απφ εθείλε γηα ηελ νπνία δεηήζεθε ε δηεμαγσγή κπζηηθήο ςεθνθνξίαο κπνξεί λα ζπλερηζηεί πξηλ λα
πξνρσξήζεη ε δηεμαγσγή ηεο κπζηηθήο ςεθνθνξίαο.
Τήθνο Κειψλ
61. Ρεξνπκέλσλ ησλ εθάζηνηε δηθαησκάησλ ή πεξηνξηζκψλ πνπ είλαη πξνζαξηεκέλνη ζε νπνηαδήπνηε ηάμε ή ηάμεηο κεηνρψλ, ζε
πεξίπησζε ςεθνθνξίαο κε αλάηαζε ησλ ρεξηψλ, θάζε κέινο πνπ παξεπξίζθεηαη απηνπξνζψπσο ή κέζσ αληηπξνζψπνπ ζα έρεη κηα ςήθν
θαη ζε πεξίπησζε ςεθνθνξίαο, θάζε κέινο ζα έρεη κηα ςήθν γηα θάζε κεηνρή πνπ θαηέρεη.
62. Πηελ πεξίπησζε απφ θνηλνχ θαηφρσλ κεηνρψλ, ε ςήθνο ηνπ αξραηφηεξνπ απφ ηνπο θαηφρνπο πνπ δίλεη ηε ςήθν, είηε είλαη παξψλ είηε
παξίζηαηαη κέζσ αληηπξνζψπνπ, ζα γίλεηαη δεθηή πξνο απνθιεηζκφ ησλ ςήθσλ ησλ άιισλ απφ θνηλνχ θαηφρσλ θαη γηα ην ζθνπφ απηφ, ε
αξραηφηεηα ζα θξίλεηαη απφ ηε ζεηξά πνπ ηα νλφκαηα αηφκσλ θαηφρσλ είλαη θαηαρσξεκέλα ζην Κεηξψν.
63. Έλα Κέινο, ην νπνία είλαη δηαλνεηηθά αλίθαλν ή γηα ην νπνίν εθδφζε δηάηαγκα Γηθαζηεξίνπ κε δηθαηνδνζία πάλσ ζηα πξφζσπα πνπ
είλαη δηαλνεηηθά άξξσζηα, κπνξεί λα ςεθίζεη είηε θαηά ηελ ςεθνθνξία πνπ δηεμάγεηαη κε αλάηαζε ησλ ρεξηψλ είηε θαηά ηε δηεμαγσγή
κπζηηθήο ςεθνθνξίαο, κέζσ ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο πεξηνπζίαο ηνπ, ησλ επηηξφπσλ ηνπ (his committee) ηνπ παξαιήπηε (receiver), ηνπ
θεδεκφλα (ourator bonis) ή άιινπ πξνζψπνπ κε αλάινγε ηδηφηεηα, πνπ δηνξίδεηαη απφ ην Γηθαζηήξην απηφ. Ρα πξφζσπα απηά κπνξνχλ λα
ςεθίζνπλ εθφζνλ πξφθεηηαη γηα κπζηηθή ςεθνθνξία θαη κε πιεξεμνχζην αληηπξφζσπν.
64. Θαλέλα Κέινο δελ ζα δηθαηνχηαη λα ςεθίδεη ζε γεληθή ζπλέιεπζε εθηφο αλ φιεο νη θιήζεηο θαη φια ηα πνζά πνπ έρνπλ θαηαζηεί
πιεξσηέα απ’ απηφ γηα ηηο κεηνρέο ηνπ ζηελ Δηαηξεία έρνπλ πιεξσζεί.
65. Αλαθνξηθά κε ην δηθαίσκα ςήθνπ νπνηνπδήπνηε, δελ κπνξεί λα ππάξμεη έλζηαζε, παξά κφλν θαηά ηε ζπλέιεπζε ή, θαηά ηε
ζπλέιεπζε πνπ γίλεηαη χζηεξα απφ αλαβνιή, θαηά ηελ νπνία δίλεηαη ή πξνζθέξεηαη ε ςήθνο πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ έλζηαζε πνπ έγηλε θαη
ε ςήθνο ε νπνία αθπξψζεθε θαηά ηε ζπλέιεπζε απηή, ζεσξείηαη έγθπξε γηα φινπο ηνπο ζθνπνχο. Νπνηαδήπνηε ηέηνηα έλζηαζε πνπ
γίλεηαη έγθαηξα παξαπέκπεηαη ζηνλ Ξξφεδξν ηεο ζπλέιεπζεο, ε απφθαζε ηνπ νπνίνπ είλαη ηειεζίδηθε.
66. Πε πεξίπησζε ςεθνθνξίαο, νη ςήθνη κπνξνχλ λα δίλνληαη πξνζσπηθά ή κέζσ αληηπξνζψπνπ.
67. Ρν πιεξεμνχζην κε ην νπνίν δηνξίδεηαη ν αληηπξφζσπνο πξέπεη λα είλαη γξαπηφ θαη λα ππνγξάθεηαη απφ ην κέινο πνπ πξνβαίλεη ζην
δηνξηζκφ ή ηνλ αληηπξφζσπν ηνπ πνπ έρεη δεφλησο εμνπζηνδνηεζεί γξαπηψο απφ απηφ, ή, ζε πεξίπησζε πνπ ην κέινο πνπ θάλεη ην
δηνξηζκφ είλαη λνκηθφ πξφζσπν, θάησ απφ ηελ ζθξαγίδα ηνπ, ή κε ππνγξαθή πξέπνληνο εμνπζηνδνηεκέλνπ αμησκαηνχρνπ ή
αληηπξνζψπνπ ηνπ. Ν αληηπξφζσπνο δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη κέινο ηεο Δηαηξείαο.
68. Ρν έγγξαθν γηα ην δηνξηζκφ πιεξεμνχζην αληηπξνζψπνπ, θαζψο θαη ην πιεξεμνχζην ή άιιν ηπρφλ έγγξαθν εμνπζηνδφηεζεο κε βάζε
ην νπνίν ππνγξάθηεθε ην έγγξαθν δηνξηζκνχ ή αληίγξαθν ηνπ πιεξεμνπζίνπ απηνχ θαηάιιεια θπξσκέλν ή γξαπηή εμνπζηνδφηεζε ζα
πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ζην εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο Δηαηξείαο ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν κέξνο ζηελ Θχπξν πνπ θαζνξίδεηαη γηα ην ζθνπφ
απηφ ζηελ εηδνπνίεζε κε ηελ νπνία ζπγθαιείηαη ε ζπλέιεπζε, ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν πξηλ απφ ηνλ θαζνξηζκέλν ρξφλν γηα ηελ αξρηθή
ζπλέιεπζε ή ηε ζπλέιεπζε πνπ γίλεηαη χζηεξα απφ αλαβνιή, θαηά ηελ νπνία ην πξφζσπν πνπ αλαθέξεηαη ζην έγγξαθν ζθνπεχεη λα
ςεθίζεη ή ζε πεξίπησζε κπζηηθήο ςεθνθνξίαο, ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν πξηλ απφ ηνλ θαζνξηζκέλν ρξφλν γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο κπζηηθήο
ςεθνθνξίαο. Πε πεξίπησζε παξάβαζεο νπνηαζδήπνηε απφ ηηο πην πάλσ δηαηάμεηο, ην έγγξαθν ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ πιεξεμνπζίνπ
αληηπξνζψπνπ δελ ζεσξείηαη έγθπξν.
69. Ρν έγγξαθν ηνπ δηνξηζκνχ πιεξεμνπζίνπ αληηπξνζψπνπ ζα έρεη ηνλ ηχπν ή ηνλ πιεζηέζηεξν ππφ ηηο πεξηζηάζεηο ηχπν φπσο
πεξηγξάθεηαη ζηνλ Θαλνληζκφ 69 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο.
70. Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν ζθνπφο δηνξηζκνχ ηνπ πιεξεμνχζηνπ αληηπξνζψπνπ είλαη λα δνζεί ζηα Κέιε ε δπλαηφηεηα λα ςεθίζνπλ ππέξ
ή ελαληίνλ ελφο ςεθίζκαηνο, ην έγγξαθν ηνπ δηνξηζκνχ πιεξεμνπζίνπ αληηπξνζψπνπ ζα έρεη ηνλ ηχπν ή ηνλ πιεζηέζηεξν ππφ ηηο
πεξηζηάζεηο ηχπν φπσο πεξηγξάθεηαη ζηνλ Θαλνληζκφ 70 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο.
71. Ρν έγγξαθν δηνξηζκνχ πιεξεμνπζίνπ αληηπξνζψπνπ ζα ζεσξείηαη φηη παξέρεη ζ’ απηφλ ηελ εμνπζία λα δεηήζεη ηε δηεμαγσγή
ςεθνθνξίαο ή λα ζπκκεηέρεη ζηελ αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη γηα ην ζθνπφ απηφ.
72. Τήθνο πνπ δφζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πιεξεμνπζίνπ εγγξάθνπ ζεσξείηαη έγθπξε θαη αλ αθφκα ζπλέβαηλε ζάλαηνο ή πλεπκαηηθή
αληθαλφηεηα ηνπ Κέινπο πνπ έδσζε ηελ εμνπζηνδφηεζε ή αλάθιεζε ηνπ πιεξεμνχζηνπ εγγξάθνπ ή ηεο εμνπζηνδφηεζεο κε βάζε ηελ
νπνία εθδφζεθε ην πιεξεμνχζην έγγξαθν ή κεηαβίβαζε ηεο κεηνρήο γηα ηελ νπνία γηλφηαλ ιφγνο ζην πιεξεμνχζην έγγξαθν, εθφζνλ δελ
παξαιήθζεθε ζην γξαθείν ηεο Δηαηξείαο γξαπηή γλσζηνπνίεζε ησλ πην πάλσ ζπκβάλησλ, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλέιεπζεο ή ηεο
ζπλέιεπζεο χζηεξα απφ αλαβνιή, θαηά ηελ νπνία έγηλε ρξήζε ηνπ πιεξεμνχζηνπ εγγξάθνπ.
73. Κε ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Λφκνπ γξαπηή απφθαζε ε νπνία θέξεη ηελ ππνγξαθή ή εγθξίζεθε κε επηζηνιή, ηειέηππν (ηέιεμ),
ηειενκνηφηππν (facsimile), ηειεγξάθεκα απφ θάζε Κέινο, ην νπνίν θάζε θνξά έρεη ην δηθαίσκα λα παίξλεη εηδνπνίεζε γηα ζχγθιεζε
γεληθψλ ζπλειεχζεσλ λα παξεπξίζθεηαη θαη λα ςεθίδεη ζ’ απηέο (ή ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ ηελ ππνγξαθή ησλ
εμνπζηνδνηεκέλσλ αληηπξνζψπσλ ηνπο), είλαη έγθπξε θαη έρεη ηηο ίδηεο λνκηθέο ζπλέπεηεο σο εάλ ε απφθαζε είρε ςεθηζηεί ζε ζπλέιεπζε
ηεο Δηαηξείαο πνπ ζπγθιήζεθε θαη έγηλε θαλνληθά. Ζ απφθαζε είλαη δπλαηφλ λα απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξα έγγξαθα ηνπ ίδηνπ ηχπνπ, ην
θαζέλα απφ ηα νπνία θέξεη ηελ ππνγξαθή ελφο ή πεξηζζφηεξσλ Κειψλ ε αληηπξνζψπσλ ηνπο θαη ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ
Κειψλ ηεο Δηαηξείαο, ηελ ππνγξαθή κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ ή άιινπ εμνπζηνδνηεκέλνπ αμησκαηνχρνπ ή δηνξηζκέλνπ
πιεξεμνχζηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ.
Λνκηθά Ξξφζσπα πνπ ελεξγνχλ κε αληηπξνζψπνπο ζηηο ζπλειεχζεηο
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74. Νπνηνλδήπνηε λνκηθφ πξφζσπν, κέινο ηεο Δηαηξείαο, κπνξεί χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή άιινπ δηνηθεηηθνχ
νξγάλνπ, λα εμνπζηνδνηεί θαηά ηελ θξίζε ηνπ νπνηνλδήπνηε πξφζσπν γηα λα ελεξγεί σο αληηπξφζσπνο ηνπ ζε νπνηαδήπνηε ζπλέιεπζε
ηεο Δηαηξείαο ή νπνηαζδήπνηε ηάμεο Κειψλ ηεο Δηαηξείαο, ην πξφζσπν πνπ εμνπζηνδνηείηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ έρεη ην δηθαίσκα λα αζθεί
γηα ινγαξηαζκφ θαη απφ κέξνπο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ην νπνίν αληηπξνζσπεχεη ηηο εμνπζίεο εθείλεο πνπ ζα κπνξνχζε ην λνκηθφ
πξφζσπν λα ελαζθήζεη, αλ ήηαλ κέινο ηεο Δηαηξείαο σο θπζηθφ πξφζσπν.
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην
75. Δθηφο αλ θαη κέρξηο φηνπ απνθαζηζηεί δηαθνξεηηθά απφ ηελ Δηαηξεία ζε γεληθή ζπλέιεπζε, ν αξηζκφο ησλ Ππκβνχισλ δελ πξέπεη ζε
θακηά πεξίπησζε λα είλαη θαηψηεξνο ησλ έμη (6) ή κεγαιχηεξνο ησλ δεθαπέληε (15).
76. Θαηά ηελ πξψηε εηήζηα γεληθή ζπλέιεπζε ηεο Δηαηξείαο, φινη νη Πχκβνπινη ζα απνρσξήζνπλ αιιά ζα δηθαηνχληαη λα ππνβάινπλ
ππνςεθηφηεηα γηα επαλεθινγή. Πε θάζε επφκελε εηήζηα γεληθή ζπλέιεπζε ην έλα ηξίην ησλ εθάζηνηε ζπκβνχισλ ηεο Δηαηξείαο, ε εάλ ν
αξηζκφο ηνπο δελ είλαη ηξεηο ή πνιιαπιάζηνο ησλ ηξηψλ ηφηε ν αξηζκφο πνπ είλαη πιεζηέζηεξνο πξνο ην έλα ηξίην ζα απνρσξήζνπλ απφ ην
αμίσκα.
77. Νη Πχκβνπινη πνπ ζα απνρσξνχλ θάζε ρξφλν ζα είλαη εθείλνη πνπ έρνπλ ηελ καθξφηεξε ζεηεία απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ηειεπηαίαο
εθινγήο ηνπο αιιά κεηαμχ πξνζψπσλ νη νπνίνη θαηέζηεζαλ ζχκβνπινη θαηά ηελ ίδηα εκεξνκελία εθείλνη πνπ ζα απνρσξήζνπλ, εθηφο εάλ
άιισο πσο ζπκθσλήζνπλ δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο ζα θαζνξίδνληαη κε θιήξν.
78. Πχκβνπινο πνπ απνρσξεί ζα δηθαηνχηαη λα είλαη ππνςήθηνο γηα επαλεθινγή.
79. Ζ Δηαηξεία ζηε γεληθή ζπλέιεπζε ζηελ δηάξθεηα ηεο νπνίαο έλαο ζχκβνπινο απνρσξεί θαηά ηνλ πην πάλσ ηξφπν ζα κπνξεί λα
ζπκπιεξψζεη ηελ θελή ζέζε εθιέγνληαο έλα πξφζσπν ζε απηή θαη αλ δελ ην πξάμεη ν απνρσξψλ ζχκβνπινο, αλ πξνζθέξεηαη γηα
επαλεθινγή, ζα ζεσξείηαη φηη έρεη επαλεθιεγεί, εθηφο εάλ ζηελ ζπλέιεπζε απηή απνθαζηζζεί ξεηά φηη δελ ζα πιεξσζεί ε ζέζε πνπ
θελνχηαη ή εθηφο εάλ έλα ςήθηζκα γηα ηελ επαλεθινγή ηέηνηνπ ζπκβνχινπ ζα έρεη πξνηαζεί ζηελ ζπλέιεπζε θαη απνξξηθζεί.
80. Θαλέλα πξφζσπν εθηφο απφ έλα ζχκβνπιν πνπ απνρσξεί θαηά ηε ζπλέιεπζε δελ ζα δηθαηνχηαη λα εθιεγεί ζηε ζέζε ηνπ ζπκβνχινπ
ζε νπνηαδήπνηε γεληθή ζπλέιεπζε εθηφο αλ πξνηαζεί απφ ηνπο ζπκβνχινπο ή εθηφο εάλ αθεζεί ζην εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο Δηαηξείαο
γξαπηή εηδνπνίεζε, ππνγξακκέλε απφ έλα Κέινο ηεο Δηαηξείαο πνπ δηθαηνχηαη λα παξεπξεζεί θαη λα ςεθίζεη ζηε ζπλέιεπζε ηεο Δηαηξείαο
ζε ζρέζε κε ηελ νπνία δίλεηαη εηδνπνίεζε γηα ηελ πξφζεζή ηνπ λα πξνηείλεη ην πξφζσπν απηφ γηα εθινγή καδί κε γξαπηή εηδνπνίεζε
ππνγξακκέλε απφ ην πξφζσπν απηφ πνπ λα δειψλεη ηελ πξνζπκία ηνπ λα εθιεγεί, ηνπιάρηζην ηξεηο θαη φρη πεξηζζφηεξεο απφ εηζνκία
κέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη θαζνξηζηεί γηα ηελ ζπλέιεπζε.
81. (1) Ζ ακνηβή ησλ Ππκβνχισλ ζα θαζνξίδεηαη απφ θαηξφ ζε θαηξφ απφ ηελ Δηαηξεία, ζε γεληθή ζπλέιεπζε.
(2) Νπνηνζδήπνηε Πχκβνπινο πνπ χζηεξα απφ παξάθιεζε ηεο Δηαηξείαο παξέρεη ππεξεζίεο ζηελ Δηαηξεία ή ρξεηάδεηαη λα ηαμηδεχζεη ή
λα παξακείλεη ζην εμσηεξηθφ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο Δηαηξείαο, ζα ιακβάλεη απφ ηελ Δηαηξεία ηέηνηα πξφζζεηε ακνηβή ππφ κνξθή
κηζζνχ, επηδφκαηνο, πξαγκαηηθψλ εμφδσλ ή κε άιιν ηξφπν, φπσο ην Ππκβνχιην ζα απνθαζίζεη.
82. Ρν πξνζφλ θαηνρήο κεηνρψλ αλαθνξηθά πξνο ηνπο Πχκβνπινπο κπνξεί λα θαζνξίδεηαη απφ ηελ Δηαηξεία ζε γεληθή ζπλέιεπζε αιιά
εθηφο αλ θαη κέρξηο φηνπ θαζνξηζηεί ηνχην κε ηνλ ηξφπν απηφ, δελ ζα ρξεηάδεηαη νπνηνλδήπνηε πξνζφλ.
83. Πχκβνπινο ηεο Δηαηξείαο κπνξεί λα είλαη ή λα γίλεη ζχκβνπινο ή άιινο αμησκαηνχρνο ή κε άιιν ηξφπν λα απνθηήζεη ζπκθέξνλ, ζε
νπνηαλδήπνηε εηαηξεία πνπ ε ίδξπζή ηεο πξνσζήζεθε απφ ηελ Δηαηξεία ή ζηελ νπνία ε Δηαηξεία κπνξεί λα έρεη ζπκθέξνλ σο κέηνρνο ή κε
άιινλ ηξφπν, θαη έλαο ηέηνηνο ζχκβνπινο κε θαλέλα ηξφπν δελ ζα έρεη ππνρξέσζε λα δίλεη ινγαξηαζκφ ζηελ Δηαηξεία γηα νπνηαδήπνηε
ακνηβή ή άιια σθειήκαηα ιακβάλεη κε ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο ζπκβνχινπ ή αμησκαηνχρνπ ή ιφγσ ηνπ ζπκθέξνληφο ην ζηελ άιιε εηαηξεία
εθηφο αλ ε Δηαηξεία εθδψζεη δηαθνξεηηθέο νδεγίεο.
Δμνπζία γηα ζχλαςε δαλείσλ
84. Νη Πχκβνπινη δχλαληαη λα αζθνχλ φιεο ηηο εμνπζίεο ηεο Δηαηξείαο γηα δαλεηζκφ ή εμεχξεζε ρξεκάησλ ρσξίο πεξηνξηζκφ ή λα
εγγπνχληαη θαη λα ππνζεθεχνπλ, ελερπξηάδνπλ, εθρσξνχλ ή κε άιιν ηξφπν επηβαξχλνπλ ηελ επηρείξεζε, πεξηνπζία, ελεξγεηηθφ,
δηθαηψκαηα, λνκηθά δηθαηψκαηα, (choses in action) θαη ρξέε (book debts), πνζά πνπ έρεη λα εηζπξάηηεη, εηζνδήκαηα θαη ην κε θιεζέλ
θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο ή νπνηνδήπνηε κέξνο ηνχηνπ θαη λα εθδίδνπλ θαη δεκηνπξγνχλ νκφινγα, νκνινγηαθά κεξίδηα, ππνζεθεχζεηο,
ελερπξηάζεηο, εθρσξήζεηο, επηβαξχλζεηο ή άιιεο αζθάιεηεο σο εμαζθαιίζεηο γηα νπνηαδήπνηε δάλεηα, επζχλεο ή ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο
ή νησλδήπνηε ηξίησλ πξνζψπσλ.
Δμνπζίεο θαη θαζήθνληα κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ
85. Ρελ επηρείξεζε ηεο Δηαηξείαο ζα ηε δηαρεηξίδνληαη νη Πχκβνπινη νη νπνίνη ζα κπνξνχλ λα πιεξψλνπλ φια ηα έμνδα πνπ έγηλαλ γηα ηελ
πξναγσγή θαη ίδξπζε ηεο Δηαηξείαο θαη ζα κπνξνχλ λα αζθνχλ φιεο ηηο εμνπζίεο ηεο Δηαηξείαο πνπ δελ απαηηείηαη απφ ην Λφκν ή απφ ην
Θαηαζηαηηθφ φπσο αζθνχληαη απφ ηελ Δηαηξεία ζηε γεληθή ζπλέιεπζε. Ζ άζθεζε φκσο απφ ηνπο Ππκβνχινπο ησλ πην πάλσ εμνπζηψλ ζα
ππφθεηηαη ζηηο πξφλνηεο ηνπ Θαηαζηαηηθνχ, ζηηο πξφλνηεο ηνπ Λφκνπ θαη ζηηο πξφλνηεο ηπρφλ θαλνληζκψλ – πνπ δελ ζπγθξνχνληαη κε ην
Θαηαζηαηηθφ ή κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Λφκνπ – πνπ ζα έρνπλ ζεζπηζηεί απφ ηελ Δηαηξεία ζε γεληθή ζπλέιεπζε, κε θαλέλα ηξφπν δελ ζα
θαζηζηά άθπξε νπνηαδήπνηε πξνεγνχκελε πξάμε ησλ Ππκβνχισλ ε νπνία ζα ήηαλ έγθπξε αλ ν Θαλνληζκφο απηφο δελ είρε ζεζπηζζεί.
86. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί λα δηνξίδεη θάζε θνξά νπνηαδήπνηε εηαηξεία, νίθν ή πξφζσπν ή νξγαληζκφ πξνζψπσλ πνπ
θαζνξίδεηαη απφ απηφ άκεζα ή έκκεζα γηα λα ελεξγεί σο πιεξεμνχζηνο ή πιεξεμνχζηνη αληηπξφζσπνη (attorneys) ηεο Δηαηξείαο. Ρν
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζα θαζνξίδεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ ηνπο ζθνπνχο, γηα ηνπο νπνίνπο γίλεηαη ε πιεξεμνπζηνδφηεζε απηή, ηηο εμνπζίεο,
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηαθξηηηθψλ εμνπζηψλ, θαζψο θαη εμνπζηνδνηήζεηο πνπ έρνπλ νη πιεξεμνχζηνη πνπ δηνξίδνληαη κε ηνλ ηξφπν
απηφ (ζε θακηά φκσο πεξίπησζε νη εμνπζηνδνηήζεηο απηέο δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλνπλ ηηο εμνπζίεο, ηηο νπνίεο, κε βάζε ηνπο
Θαλνληζκνχο απηνχο ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην έρεη ή κπνξεί λα αζθεί), θαζψο επίζεο θαη ηε ρξνληθή πεξίνδν θαη ηνπο φξνπο κε ηνπο
νπνίνπο απηή παξέρεηαη. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί λα πεξηιάβεη ζην πιεξεμνχζην έγγξαθν, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, φξνπο πνπ ζθνπφ
έρνπλ ηελ πξνζηαζία θαη δηεπθφιπλζε ησλ πξνζψπσλ πνπ ζπλαιιάζζνληαη κε ηνπο πιεξεμνχζηνπο αληηπξνζψπνπο. Δπηπιένλ ην
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί λα εμνπζηνδνηήζεη ηνλ πιεξεμνχζην αληηπξφζσπν ηνπ πνπ δηνξίδεηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ, γηα λα κεηαβηβάζεη
φιεο ή κεξηθέο απφ ηηο εμνπζίεο πνπ έρεη, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηαθξηηηθψλ εμνπζηψλ θαη εμνπζηνδνηήζεσλ.
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87. Ζ Δηαηξεία κπνξεί λα αζθεί ηηο εμνπζίεο πνπ ηεο ρνξεγνχληαη απφ ην Άξζξν 36 ηνπ Λφκνπ, σο πξνο ηε ρξήζε ηεο επίζεκεο ζθξαγίδαο
ζην εμσηεξηθφ θαη νη εμνπζίεο απηέο ζα πεξηέιζνπλ ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην.
88. Ζ Δηαηξεία κπνξεί λα αζθεί ηηο εμνπζίεο πνπ ηεο ρνξεγνχληαη απφ ηα άξζξα 114 σο 117 (θαη ησλ πεξηιακβαλνκέλσλ) ηνπ Λφκνπ, ζε
φηη αθνξά ηελ ηήξεζε Κεηξψνπ Κειψλ (Dominion Register) εθηφο ηεο έδξαο ηεο. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί (κε ηελ ηήξεζε ησλ
δηαηάμεσλ ησλ παξαπάλσ άξζξσλ), λα εθδίδεη ή λα ηξνπνπνηεί θαλνληζκνχο θαηά ηελ θξίζε ηνπ, πνπ δηέπνπλ ηελ ηήξεζε νπνηνπδήπνηε
ηέηνηνπ κεηξψνπ.
89. (1) Πχκβνπινο πνπ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, άκεζα ή έκκεζα, έρεη ζπκθέξνλ ζε ζπκβφιαην ή ζε πξνηεηλφκελν ζπκβφιαην κε ηελ
Δηαηξεία, νθείιεη λα δειψλεη ηε θχζε ηνπ ζπκθέξνληνο ηνπ ζε ζπλεδξίαζε ησλ Ππκβνχισλ ζχκθσλα κε ην Άξζξν 191 ηνπ Λφκνπ.
(2) Πχκβνπινη, νη νπνίνη έρνπλ ζπκθέξνλ ζε νπνηαδήπνηε ζχκβαζε, ζπκθσλία ή δηεπζέηεζε πνπ πξνηείλεηαη λα γίλεη κε ηξίηνπο, δχλαληαη
λα παξίζηαληαη θαηά ηε ζπλεδξία πνπ ζπδεηείηαη ην ζέκα αιιά δελ έρνπλ ην δηθαίσκα λα ςεθίζνπλ.
(3) Νη Πχκβνπινη δηθαηνχληαη λα θαηέρνπλ αμίσκα, ή άιιε θεξδνθφξα ζέζε ζηελ Δηαηξεία (εθηφο απφ ην αμίσκα ηνπ ειεγθηή) παξάιιεια
πξνο ην αμίσκα ηνπ Ππκβνχινπ, γηα ηελ πεξίνδν θαη ππφ ηνπο φξνπο (ζρεηηθά κε ακνηβή ή κε άιια δεηήκαηα) πνπ νη Πχκβνπινη δπλαηφ λα
θαζνξίδνπλ, θαη θαλέλαο Πχκβνπινο ή ππνςήθηνο Πχκβνπινο ζα ράλεη ην δηθαίσκα ηνπ, ιφγσ ηνπ αμηψκαηνο ηνπ απηνχ, απφ ηνπ λα
ζπκβάιιεηαη κε ηελ εηαηξεία είηε σο πξνο ην ρξφλν ηεο ζεηείαο ηνπ ζην αμίσκα ή ζηελ άιιε θεξδνθφξα ζέζε είηε σο πσιεηήο ή
αγνξαζηήο ή κε άιιν ηξφπν νχηε θαη νπνηνδήπνηε ηέηνην ζπκβφιαην, ή νπνηνδήπνηε ζπκβφιαην ή δηεπζέηεζεο πνπ ζα έρεη ζπλαθζεί απφ
ή γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δηαηξείαο, ζην νπνίν/ ηελ νπνία ν Πχκβνπινο απηφο έρεη θάπνην ζπκθέξνλ ζα ππφθεηηαη ζε αθχξσζε, νχηε
νπνηνζδήπνηε Πχκβνπινο πνπ ζα έρεη ζπλάςεη έλα ηέηνην ζπκβφιαην ή πνπ ζα έρεη έλα ηέηνην ζπκθέξνλ ζα έρεη ππνρξέσζε λα δίλεη
ινγαξηαζκφ ζηελ Δηαηξεία γηα νπνηνδήπνηε ηέηνην ζπκβφιαην ή δηεπζέηεζε, απφ ην γεγνλφο θαη κφλν φηη ν ζχκβνπινο απηφο έρεη ην
αμίσκα ηνπ Ππκβνχινπ ή ιφγσ ηεο εκπηζηεπηηθήο ηδηφηεηαο ηνπ αμηψκαηνο ηνχηνπ.
(4) Νη Πχκβνπινη κπνξνχλ είηε πξνζσπηθά είηε κέζσ νίθνπ ηνπο λα ελεξγνχλ ππφ επαγγεικαηηθή ηδηφηεηα γηα ηελ Δηαηξεία νπφηε ν
Πχκβνπινο πνπ έηζη ελεξγεί ή ν νίθνο ηνπ ζα δηθαηνχηαη ζε ακνηβή γηα ηελ παξνρή επαγγεικαηηθψλ ππεξεζηψλ σο λα κελ επξφθεηην γηα
Πχκβνπιν, λνείηαη φηη θακία απφ ηηο πξφλνηεο απηέο ζα ζεσξείηαη φηη εμνπζηνδνηεί έλα Πχκβνπιν ή ηνλ νίθν ηνπ λα ελεξγεί σο ειεγθηήο
ηεο Δηαηξείαο.
90. Ζ ππνγξαθή, έθδνζε, απνδνρή, νπηζζνγξάθεζε ή κε άιιν ηξφπν εθηέιεζε επηηαγψλ, γξακκαηίσλ, ζε δηαηαγή (promissory notes)
ζπλαιιαγκαηηθψλ θαη άιισλ ηίηισλ ζηνλ θνκηζηή, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, θαζψο θαη νπνηαζδήπνηε απφδεημεο γηα θαηαβνιή
ρξεκάησλ ζηελ Δηαηξεία, ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζα φξηδε θάζε θνξά κε απφθαζε ηνπ.
91. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζα θξνληίζεη γηα ηελ θαηαρψξεζε ζηα βηβιία πνπ ηεξνχληαη γηα ην ζθνπφ απηφ:
(α) νπνηνπδήπνηε δηνξηζκνχ αμησκαηνχρσλ πνπ έγηλε απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην,
(β) ησλ νλνκάησλ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πνπ παξεπξίζθνληαη ζε θάζε ζπλεδξία ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή
νπνηαζδήπνηε επηηξνπήο ηνπ,
(γ) ησλ απνθάζεσλ πνπ ιακβάλνληαη θαη ησλ εξγαζηψλ πνπ δηεμάγνληαη θαηά ηηο ζπλειεχζεηο ηεο Δηαηξείαο, ηηο ζπλεδξίεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ θαη ησλ επηηξνπψλ ηνπ.
Ππληάμεηο
92. Νη ζχκβνπινη κπνξνχλ, γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δηαηξείαο, λα πιεξψλνπλ θηινδψξεκα, ζχληαμε ή άιιν σθέιεκα θαηά ηελ αθππεξέηεζε
νπνηνπδήπνηε Ππκβνχινπ πνπ δηαηεξνχζε έκκηζζν αμίσκα ή θεξδνθφξα ζέζε ζηελ Δηαηξεία ή ζηε ρήξα ηνπο ή ηνπο εμαξηψκελνπο ηνπ
θαη κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζε νπνηνδήπνηε ηακείν ή λα θαηαβάιινπλ πξφζζεηε ακνηβή γηα ηελ εμαγνξά ή παξνρή ηέηνηνπ
θηινδσξήκαηνο, ζχληαμεο ή σθειήκαηνο.
Θαζαίξεζε κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ
93. Ζ ζέζε νπνηνπδήπνηε απφ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ρεξεχεη φηαλ απηφ:
(α) ράζεη ηελ ηδηφηεηα απηή ζχκθσλα κε ην Άξζξν 176 ηνπ Λφκνπ ή
(β) θεξχμεη πηψρεπζε ή θάκεη δηεπζεηήζεηο ή έιζεη ζε ζπκβηβαζκφ κε ηνπο πηζησηέο γεληθά ή
(γ) ζηεξεζεί ηνπ δηθαηψκαηνο λα γίλεη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κε βάζε ην δηάηαγκα πνπ εθδφζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ Άξζξνπ 180 ηνπ Λφκνπ ή
(δ) γίλεη δηαλνεηηθά αλίθαλν ή
(ε) παξαηηεζεί απφ ηε ζέζε ηνπ κε έγγξαθν πνπ θνηλνπνηεί ζηελ Δηαηξεία.
Γηνξηζκνί επηπξφζζεησλ Γηνηθεηηθψλ Ππκβνχισλ θαη παχζεηο Γηνηθεηηθψλ Ππκβνχισλ
94. Ζ Δηαηξεία κπνξεί, απφ θαηξφ ζε θαηξφ κε ζχλεζεο ςήθηζκα, λα απμάλεη ή ειαηηψλεη ηνλ αξηζκφ Ππκβνχισλ λννπκέλνπ φηη απηφο δελ
ζα είλαη ιηγφηεξνο ή κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ειάρηζην ή κέγηζην αξηζκφ Ππκβνχισλ πνπ πξνλνχληαη ζην παξφλ Θαηαζηαηηθφ.
95. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην έρεη ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαη απφ θαηξφ ζε θαηξφ εμνπζία λα δηνξίδεη θάζε θνξά νπνηνδήπνηε πξφζσπν σο
κέινο ηνπ είηε γηα πιήξσζε θάπνηα θελήο ζέζεο είηε σο πξφζζεην κέινο πξνο ηα ήδε ππάξρνληα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, κε ηνλ
φξν φηη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ κειψλ απηψλ δελ ππεξβαίλεη ζε θακία πεξίπησζε ηνλ θαζνξηζκέλν αξηζκφ ζχκθσλα κε ηνπο
Θαλνληζκνχο απηνχο. Θάζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πνπ δηνξίδεηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ζα παξακέλεη ζηε ζέζε ηνπ κφλν κέρξη
ηελ επφκελε εηήζηα γεληθή ζπλέιεπζε, νπφηε δηθαηνχηαη λα εθιεγεί πάιη.
96. Δηαηξεία κπνξεί λα παχεη, κε ζπλεζηζκέλε απφθαζε πνπ γλσζηνπνηείηαη εηδηθά, ζχκθσλα κε ην 136 ηνπ Λφκνπ, νπνηνδήπνηε απφ ηα
κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ, αλεμάξηεηα απφ νηηδήπνηε πεξηιακβάλεηαη ζηνπο Θαλνληζκνχο
απηνχο ή ζε ζπκθσλία πνπ έγηλε κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ κέινπο απηνχ. Ζ παχζε απηή δελ επεξεάδεη θαζφινπ νπνηαδήπνηε
απαίηεζε γηα απνδεκίσζε, ηελ νπνία ην κέινο απηφ κπνξεί λα έρεη ιφγσ ηεο παξάβαζεο ησλ φξσλ νπνηαζδήπνηε ζχκβαζεο ππεξεζίαο
κεηαμχ ηνπ θαη ηεο Δηαηξείαο.

108

97. Ζ Δηαηξεία κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαη απφ θαηξφ ζε θαηξφ (ρσξίο λα επεξεάδνληαη νη εμνπζίεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κε
βάζε ηνλ Θαλνληζκφ 95) λα δηνξίδεη κε ζπλεζηζκέλε απφθαζε ηεο νπνηνδήπνηε πξφζσπν σο κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη λα
θαζνξίδεη ηελ πεξίνδν γηα ηελ νπνία ην πξφζσπν απηφ ζα θαηέρεη ηε ζέζε.
Γηαδηθαζία θαηά ηηο ζπλεδξίεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ
98. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην έρεη ην δηθαίσκα λα ζπλέξρεηαη γηα δηεμαγσγή εξγαζηψλ θαη λα αλαβάιιεη ή λα ξπζκίδεη ηα ζέκαηα ησλ
ζπλεδξίσλ ηνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ θαη ηα ζέκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ηηο ζπλεδξίεο κε πιεηνςεθία. Πε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ν
πξφεδξνο ζα έρεη δεχηεξε ή ληθψζα ςήθν. Ζ ζχγθιεζε γηα ζπλεδξία ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί
νπνηεδήπνηε ην δεηήζεη νπνηνδήπνηε απφ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή ν γξακκαηέαο πνπ νθείιεη λα ην θάκεη χζηεξα απφ
αίηεζε θάπνηνπ κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Πε φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πνπ ζπκβαίλεη θάζε θνξά λα
απνπζηάδνπλ απφ ηελ Θχπξν, ηα νπνία ζα θνηλνπνηνχζαλ ζηελ Δηαηξεία ηελ εγγεγξακκέλε δηεχζπλζε ηνπο εθηφο ηεο Θχπξνπ, ζα δίλεηαη
96σξε ηνπιάρηζηνλ πξνεηδνπνίεζε γηα ηελ επηθείκελε ζχγθιηζε ζπλεδξίαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
Ππλεδξία κπνξεί λα ιάβεη ρψξα κέζσ ηειεθψλνπ ή άιινπ κέζνπ φπνπ φια ηα πξφζσπα πνπ είλαη παξφληα κπνξνχλ ζπγρξφλσο λα
αθνχζνπλ θαη λα αθνπζζνχλ απφ φια ηα άιια παξφληα πξφζσπα.
99. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί λα θαζνξίζεη ηελ απαξηία πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηε δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαη ζε πεξίπησζε πνπ δε
ζα ηελ θαζφξηδε, ηφηε ην έλα δεχηεξν ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ Ππκβνχισλ, πνπ παξεπξίζθνληαη ζε κηα ζπλεδξία
απηνπξνζψπσο, ή κε αλαπιεξσηή, απνηειεί απαξηία.
100. Ρα ελεξγά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κπνξνχλ λα αζθνχλ ηα θαζήθνληα ηνπο θαη αλ αθφκα παξακέλεη θελή ε ζέζε
νπνηνπδήπνηε απφ ηα κέιε ηνπ, ζε πεξίπησζε φκσο πνπ αξηζκφο ησλ κειψλ ζα κεησλφηαλ θάησ απφ ηνλ αξηζκφ πνπ θαζνξίδεηαη απφ ή
πνπ είλαη ζχκθσλα κε ηνπο Θαλνληζκνχο ηεο Δηαηξείαο, πνπ είλαη απαξαίηεηνο γηα λα ζρεκαηηζηεί απαξηία, ηα ελεξγά κέιε ή αλάινγα κε
ηελ πεξίπησζε ην ελεξγφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, κπνξνχλ λα ελεξγνχλ σο κέιε, κφλν κε ζθνπφ ηνπο λα θζάζεη ηνλ
θαζνξηζκέλν αξηζκφ ή κε ζθνπφ λα πξαγκαηνπνηεζεί ζχγθιηζε γεληθήο ζπλειεχζεσο ηεο Δηαηξείαο, φρη φκσο γηα νπνηνδήπνηε άιιν ζθνπφ.
101. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί λα εθιέγεη πξφεδξν ησλ ζπλεδξίσλ ηνπ θαη λα θαζνξίδεη ηελ πεξίνδν γηα ηελ νπνία ζα θαηέρεη ην
αμίσκα απηφ ζε πεξίπησζε πνπ δε ζα εθιεγφηαλ πξφεδξνο ή ζε πεξίπησζε πνπ ν πξφεδξνο πνπ εθιέρηεθε δελ παξνπζηαζηεί ζε κηα
ζπλεδξία, κέζα ζε πέληε ιεπηά απφ ηνλ θαζνξηζκέλν ρξφλν γηα ηε ζχγθιεζε ηεο ζπλεδξίαο, ηα παξφληα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ
έρνπλ ην δηθαίσκα λα εθιέμνπλ έλα απφ απηνχο, γηα λα πξνεδξεχζεη θαηά ηε ζπλεδξία.
102. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί λα κεηαβηβάζεη νπνηεζδήπνηε απφ ηηο εμνπζίεο ηνπ ζε επηηξνπή ή επηηξνπέο πνπ απνηεινχληαη απφ
έλα ή πεξηζζφηεξα κέιε ηνπ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, θαηά ηελ θξίζε ηνπ. Νπνηαδήπνηε ηέηνηα επηηξνπή ζα πξέπεη
λα ζπκκνξθψλεηαη θαηά ηελ άζθεζε ησλ εμνπζηψλ πνπ κεηαβηβάζηεθαλ ζ’ απηή κε ηνπο θαλνληζκνχο πνπ ηπρφλ επηβιήζεθαλ ζ’ απηή απφ
ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, ζρεηηθά κε ηηο εμνπζίεο ηεο, ηε ζπγθξφηεζε ηεο, ηε δηαδηθαζία πνπ επηθξαηεί ελψπηνλ ηεο, ηελ απαξηία ή
νηηδήπνηε άιιν.
103.Θάζε κηα επηηξνπή κπνξεί λα εθιέγεη πξφεδξν γηα ηηο ζπλεδξίεο ηεο, ζηε πεξίπησζε πνπ ν πξφεδξνο πνπ εθιέρηεθε δελ παξνπζηαζηεί
ζε κηα ζπλεδξία κέζα ζε πέληε ιεπηά απφ ηνλ θαζνξηζκέλν ρξφλν γηα ζχγθιεζε ηεο ζπλεδξίαο, ηα παξφληα κέιε κπνξνχλ λα εθιέμνπλ
έλα απφ απηά γηα λα πξνεδξεχζεη θαηά ηε ζπλεδξία.
104. Κε ηελ ηήξεζε ησλ Θαλνληζκψλ, πνπ ηπρφλ ηεο επηβιήζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, θάζε επηηξνπή κπνξεί λα ζπλέξρεηαη θαη
λα αλαβάιιεη ηηο ζπλεδξίεο ηεο φπσο θξίλεη νξζφ θαη λα παίξλεη απνθάζεηο γηα ηα δεηήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη κε πιεηνςεθία ησλ κειψλ
πνπ παξεπξίζθνληαη.
105. Όιεο νη πξάμεηο πνπ δηεμάγνληαη απφ νπνηαδήπνηε ζπλεδξία ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή επηηξνπήο ηνπ ή απφ νπνηνδήπνηε
πξφζσπν πνπ ελεξγεί κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, είλαη έγθπεο αθφκα θαη ζε πεξίπησζε πνπ αξγφηεξα ζα
απνθαιππηφηαλ φηη ππήξρε θάπνην ειάηησκα ζην δηνξηζκφ νπνηνπδήπνηε ηέηνηνπ κέινπο ή πξνζψπνπ πνπ ελεξγεί φπσο αλαθέξεηαη πην
πάλσ ή φηη ηα κέιε απηά ή νπνηαδήπνηε απφ απηά δελ θαηείραλ ηα απαξαίηεηα πξνζφληα γηα ην ζθνπφ απηφ. Νη πξάμεηο απηέο ζεσξνχληαη
ηφζνλ έγθπξεο, σο εάλ έλα ηέηνην πξφζσπν είρε θαλνληθά δηνξηζηεί θαη είρε ηα αλαγθαία πξνζφληα γηα ην δηνξηζκφ ηνπ σο κέινο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
106. Γξαπηή απφθαζε, ππνγξακκέλε ή εγθεθξηκέλε κε επηζηνιή, ηειέηππν (ηέιεμ), ηειενκνηφηππν (facsimile), ηειεγξάθεκα, απφ ην
θαζέλα κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή αλαπιεξσηή ηνπ, είλαη έγθπξε θαη έρεη ηηο ίδηεο λνκηθέο ζπλέπεηεο σο εάλ απηή είρε εγθξηζεί
ζε ζπλεδξία πνπ ζπγθιήζεθε θαη πξαγκαηνπνηήζεθε θαλνληθά απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. Πε πεξίπησζε ελππφγξαθεο απφθαζεο απηή
κπνξεί λα απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξα απφ έλα έγγξαθα, ην θαζέλα απφ ηα νπνία λα θέξεη ηελ ππνγξαθή ελφο ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηα
παξαπάλσ πξφζσπα.
Αλαπιεξσηέο κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ
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107.
(α) Θαζέλα απφ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ έρεη εμνπζία λα ππνδείρλεη θάζε θνξά άιιν κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ ή νπνηαδήπνηε άιιν κή κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, γηα λα ελεξγεί σο αλαπιεξσηήο ηνπ, θαη επηπιένλ έρεη δηαθξηηηθή
εμνπζία λα ηνλ παχεη.
(β) Ν αλαπιεξσηήο ελφο κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ππφθεηηαη απ’ φιεο ηηο απφςεηο ζε φινπο ηνπο φξνπο θαη
πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο Γηνηθεηηθνχο Ππκβνχινπο (εθηφο ζε φηη αθνξά ηελ εμνπζία γηα δηνξηζκφ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ) θαη έρεη ην δηθαίσκα λα ηνπ απνζηέιινληαη φιεο νη εηδνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο ζπλεδξίεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη
λα παξεπξίζθεηαη, λα παίξλεη ην ιφγν θαη λα ςεθίδεη ζε νπνηαδήπνηε ηέηνηα ζπλεδξία θαηά ηελ νπνία δελ παξεπξίζθεηαη ην κέινο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πνπ αλαπιεξψλεηαη απφ απηφλ.
(γ) Έλα πξφζσπν κπνξεί λ’αλαπιεξψλεη πεξηζζφηεξα απφ έλα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη γηα φζν ρξφλν ελεξγεί σο
αλαπιεξσηήο, γηα πεξηζζφηεξα απφ έλα κέιε, δηθαηνχηαη λα έρεη ρσξηζηή ςήθν γηα θαζέλα κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ μερσξηζηά
πνπ αλαπιεξψλεη θαη ζε πεξίπησζε πνπ είλαη ζπλάκα θαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, δηθαηνχηαη επηπξφζζεηα απφ ηε δηθή ηνπ
ςήθν, ηφζεο ςήθνπο, φζα είλαη θαη ηα κέιε πνπ αλαπιεξψλεη.
(δ) Ν δηνξηζκφο ή ε παχζε ελφο πξνζψπνπ πνπ αλαπιεξψλεη έλα κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, κπνξεί λα γίλεη κε
ηειεγξάθεκα ή κε νπνηνδήπνηε άιιν εγθεθξηκέλν απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηξφπν. Ρν ηειεγξάθεκα πξέπεη λα επηβεβαησζεί ην
ζπληνκφηεξν δπλαηφ κε επηζηνιή, ζην κεηαμχ φκσο ε Δηαηξεία κπνξεί λα ελεξγεί κε βάζε ην ηειεγξάθεκα ή ην ξαδηνηειεγξάθεκα απηφ.
(ε) Κφιηο ην κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ράζεη ηε ηδηφηεηα ηνπ κέινπο κε άιιν ηξφπν ή ιφγσ θέλσζεο ηεο ζέζεο ηνπ ζε
ζπλεδξία ηεο Δηαηξείαο, θαηά ηελ νπνία εθιέγεηαη μαλά, ην πξφζσπν πνπ δηνξίδεηαη απφ απηφ φπσο πξνλνείηε πην πάλσ, δελ έρεη πιένλ
νπνηαδήπνηε εμνπζία ή εμνπζηνδφηεζε λα ελεξγεί σο αλαπιεξσηήο ηνπ παξαπάλσ κέινπο.
(ζη) Ν αλαπιεξσηήο ελφο κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ δε ιακβάλεηαη θαζφινπ ππφςε θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ
κεγαιχηεξνπ ή κηθξφηεξνπ αξηζκνχ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πνπ επηηξέπνληαη θάζε θνξά, ιακβάλεηαη φκσο ππφςε ζε
πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη λα ππνινγηζηεί αλ ππάξρεη απαξηία ζε θάπνηα ζπλεδξία ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζηελ νπνία παξεπξίζθεηαη
θαη έρεη ην δηθαίσκα ςήθνπ.
Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο
108. Νη ζχκβνπινη κπνξνχλ απφ θαηξφ ζε θαηξφ λα δηνξίδνπλ έλα ή πεξηζζφηεξνπο απφ απηνχο σο Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν ή νπνηνδήπνηε
άιιν πξφζσπν σο Γηεπζπληή γηα ηφζε ρξνληθή πεξίνδν θαη θάησ απφ ηέηνηνπο φξνπο πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπο ζέινπλ θαζνξίζεη. Ν
Πχκβνπινο πνπ ζα δηνξηζηεί ζχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ απηφ δελ ζα ππφθεηηαη – γηα φζν ρξφλν δηαηεξεί ηε ζέζε ηνπ απηή – ζε
απνρψξεζε εθ πεξηηξνπήο νχηε ζα ιακβάλεηαη ππφςε ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ Ππκβνχισλ πνπ απνρσξνχλ εθ πεξηηξνπήο. Αιιά ν δηνξηζκφο
ελφο ζπκβνχινπ σο Γηεπζχλνληνο Ππκβνχινπ ζα ηεξκαηίδεηαη απηφκαηα αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν απηφο ήζειε παχζεη λα θαηέρεη ηε ζέζε
ηνπ Ππκβνχινπ ή, επηθπιαζζνκέλσλ ησλ φξσλ νπνηαζδήπνηε ηπρφλ ζπκθσλίαο ηνπ κε ηελ Δηαηξεία, αλ ε Δηαηξεία ζε γεληθή ζπλέιεπζε
ήζειε απνθαζίζεη λα ηεξκαηηζηεί ν δηνξηζκφο ηνπ σο Γηεπζχλνληνο Ππκβνχινπ.
109. Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο ζα δηθαηνχηαη λα παίξλεη ακνηβή πνπ νη Πχκβνπινη εθάζηνηε ζα εγθξίλνπλ. Ζ ακνηβή ηνπ Ππκβνχινπ πνπ ζα
δηνξηζηεί ζηε ζέζε ηνπ Γηεπζχλνληνο Ππκβνχινπ ζα είλαη αλεμάξηεηε θαη πεξηπιένλ ηεο ακνηβήο πνπ θαζνξίδεηαη δπλάκεη ηνπ Θαλνληζκνχ
81 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ απηνχ.
110. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί λα αλαζέηεη θαη λα κεηαβηβάδεη ζην Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν νπνηαδήπνηε εμνπζία πνπ αζθεί απηφ,
επηζπλάπηνληαο ζηηο εμνπζίεο απηέο ηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο πνπ θαζνξίδνληαη, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, θάζε θνξά απφ απηφ. Νη εμνπζίεο
πνπ κεηαβηβάδνληαη κε ηνλ ηξφπν απηφ κπνξνχλ λα αζθνχληαη είηε παξάιιεια κε ην Γηνηθεηηθφ Πχκβνπιν είηε απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ
ην Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί θάζε θνξά λα αλαθαιεί, λα αλαζηέιιεη, ή λα
ηξνπνπνηεί φιεο ή κεξηθέο απφ ηηο εμνπζίεο πνπ κεηαβηβάδνληαη κε ηνλ ηξφπν απηφ.
Κεξίζκαηα θαη Απνζεκαηηθφ
115. Ζ Δηαηξεία κπνξεί ζε γεληθή ζπλέιεπζε λα δειψλεη κεξίζκαηα, αιιά θαλέλα κέξηζκα ζα ππεξβαίλεη ην πνζφ πνπ ζπληζηνχλ νη
Πχκβνπινη.
116. Νη Πχκβνπινη κπνξνχλ απφ θαηξφ ζε θαηξφ λα πιεξψλνπλ ζηα κέιε ελδηάκεζα κεξίζκαηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζ’απηά ησλ
θαζνξηζκέλσλ κεξηζκάησλ πνπ είλαη πιεξσηέα ζε θαζνξηζκέλνπο ρξφλνπο) πάλσ ζε νπνηεζδήπνηε κεηνρέο πξνηηκήζεσο ή άιιεο κεηνρέο
πνπ νη Πχκβνπινη θξίλνπλ φηη ε πιεξσκή ηνπε δηθαηνινγείηαη απφ ηα θέξδε ηεο Δηαηξείαο.
117. Κέξηζκα δελ ζα πιεξψλεηαη παξά κφλν απφ ηα θέξδε.
118. Νη Πχκβνπινη κπνξνχλ λα θαηαθξαηνχλ ηέηνηα πνζά απφ ηα θέξδε ηεο Δηαηξείαο πνπ νη ίδηνη θξίλνπλ ζσζηφ σο απνζεκαηηθφ ή
απνζεκαηηθά ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηνχληαη, θαηά ηελ θξίζε ησλ Ππκβνχισλ, γηα ζθνπνχο πνπ ηα θέξδε ηεο Δηαηξείαο κπνξνχλ λφκηκα λα
ρξεζηκνπνηνχληαη θαη κέρξηο φηνπ ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηνλ ηξφπν απηφ, θαη πάιη θαηά ηελ θξίζε ησλ Ππκβνχισλ ζα κπνξνχλ είηε λα
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επηρείξηζε ηεο Δηαηξείαο είηε λα επελδχνληαη ζε ηέηνηεο επελδχζεηο (εθηφο ζε κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο) πνπ νη
Πχκβνπινη ζέινπλ θαηά ηελ θξίζε ηνπο απφ θαηξφ ζε θαηξφ θαζνξίζεη. Νη Πχκβνπινη κπνξνχλ επίζεο, ρσξίο λα ηα ηνπνζεηνχλ ζε
απνζεκαηηθφ, λα κεηαθέξνπλ φζν απφ ηα θέξδε θξίλνπλ ζσζηφ, ζηνλ επφκελν ρξφλν αληί λα ηα δηαλέκνπλ.
119. Ρεξνπκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ νπνησλδήπνηε πξνζψπσλ, αλ ππάξρνπλ πνπ δηθαηνχληαη λα πάξνπλ κεηνρέο σο πξνο ην κέξηζκα, φια
ηα κεξίζκαηα ζα δειψλνληαη θαη πιεξψλνληαη πάλσ ζηε βάζε ησλ πνζψλ πνπ πιεξψζεθαλ ή πνπ πηζηψζεθαλ σο πιεξσκέλα πάλσ ζηηο
κεηνρέο γηα ηηο νπνίεο πιεξψλεηαη ην κέξηζκα, θαλέλα φκσο πνζφ πνπ πιεξψζεθε ή πνπ πηζηψζεθε σο πιεξσκέλν πάλσ ζε κεηνρή
πξνθαηαβνιηθά ησλ θιήζεσλ ζα ζεσξείηαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Θαλνληζκνχ απηνχ φηη πιεξψζεθε πάλσ ζηε κεηνρή. Όια ηα κεξίζκαηα
ζα θαηαλέκνληαη θαη πιεξψλνληαη αλάινγα κε ηα πνζά πνπ πιεξψζεθαλ ή πνπ πηζηψζεθαλ σο πιεξσκέλα πάλσ ζηηο κεηνρέο ζηε
δηάξθεηα ηνπ ηκήκαηνο ή ησλ ηκεκάησλ ηεο πεξηφδνπ αλαθνξηθά πξνο ηελ νπνία πιεξψλεηαη ην κέξηζκα, αλ φκσο κηα κεηνρή εθδίδεηαη
θάησ απφ ηνπο φξνπο πνπ πξνλννχλ φηη ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηεο κεηνρήο ζε κεξίζκα ζα αξρίζεη απφ κηα ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία, ε
κεηνρή απηή ζα ινγίδεηαη γηα ζθνπνχο κεξίζκαηνο κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνλνείηαη ζηελ πξφλνηα απηή.
120. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί λα αθαηξεί απφ φια ηα κεξίζκαηα πνπ είλαη πιεξσηέα ζηα Κέιε, νπνηνδήπνηε πνζφ (αλ ππάξρεη)
πνπ είλαη άκεζα πιεξσηέν απ’ απηφ ζηε Δηαηξεία ιφγσ θιήζεσλ ή κε άιιν ηξφπν, αλαθνξηθά κε ηηο κεηνρέο πνπ θαηέρεη ζηελ Δηαηξεία.
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121. Θάζε γεληθή ζπλέιεπζε ζηελ νπνία δειψλεηαη κέξηζκα ή θηινδψξεκα κπνξεί λα θαζνξίδεη φηη ε πιεξσκή ηνπ κεξίζκαηνο ή
θηινδσξήκαηνο ηνχηνπ κπνξεί λα γίλεηαη ελ φισ ή ελ κέξεη κε ηε δηαλνκή ζπγθεθξηκέλεο πεξηνπζίαο ηεο Δηαηξείαο θη εηδηθφηεξα εμ’
νινθιήξνπ πιεξσκέλσλ κεηνρψλ, νκνιφγσλ ή ηίηισλ νκνινγηαθνχ δαλείνπ ζε άιιε εηαηξεία ή ζε νπνηαδήπνηε κηα ή πεξηζζφηεξεο απφ
ηηο κνξθέο απηέο, θαη νη Πχκβνπιν ζα εθαξκφδνπλ κηα ηέηνηα απφδεημε, θαη φπνπ ζπλαληάηαη δπζθνιία πάλσ ζε κηα ηέηνηα δηαλνκή, νη
Πχκβνπινη ζα κπνξνχλ λα ηε δηεπζεηνχλ θαηά ηελ θξίζε ηνπο θαη εηδηθψηεξα ζα κπνξνχλ λα εθδίδνπλ πηζηνπνηεηηθά θιαζκάησλ θαη λα
θαζνξίδνπλ ηελ αμία πνπ ζα ηζρχεη αλαθνξηθά πξνο ηε δηαλνκή ζπγθεθξηκέλεο πεξηνπζίαο ή κέξνπο ηεο θαη κπνξνχλ λα θαζνξίδνπλ φηη ζα
γίλνληαη πιεξσκέο ζε κεηξεηά ζε κέιε πάλσ ζηε βάζε ηεο πην πάλσ θαζνξηζκέλεο αμίαο γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ δηθαησκάησλ φισλ ησλ
κειψλ θαη κπνξνχλ λα κεηαβηβάδνπλ νπνηαδήπνηε ηέηνηα πεξηνπζία ζ’ επηηξφπνπο κε ηνλ ηξφπν πνπ νη Πχκβνπινη ζα θξίλνπλ ζσζηφ.
122. Ζ πιεξσκή ησλ κεξηζκάησλ, ηφθσλ ή άιισλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ πνπ είλαη πιεξσηέα ηνηο κεηξεηνίο αλαθνξηθά κε κεηνρέο, κπνξεί
λα γίλεη κε επηηαγή ή έληαικα πιεξσκήο (warrant), ην νπνίν απνζηέιιεηαη ηαρπδξνκηθψο ζηελ εγγεγξακκέλε δηεχζπλζε ηνπ θαηφρνπ ή ζε
πεξίπησζε πνπ νη θάηνηρνη ηεο ίδηαο κεηνρήο είλαη πεξηζζφηεξνη απφ έλαο, ζηελ εγγεγξακκέλε δηεχζπλζε εθείλνπ απφ ηνπο θαηφρνπο ηνπ
νπνίνπ ην φλνκα είλαη εγγεγξακκέλν ζην Κεηξψν ησλ Κειψλ ή ζην πξφζσπν θαη ζηε δηεχζπλζε πνπ ν θάηνρνο ή νη θάηνρνη ζα
θαζνξίζνπλ γξαπηψο. Νη επηηαγέο απηέο ή εληάικαηα πιεξσκήο εθδίδνληαη ζηε δηαηαγή ηνπ πξνζψπνπ πξνο ην νπνίν απνζηέιινληαη. Πε
πεξίπησζε πνπ δχν ή πεξηζζφηεξα πξφζσκα θαηέρνπλ κεηνρέο απφ θνηλνχ, νπνηνζδήπνηε απφ ηνπο θαηφρνπο κπνξεί λα εθδίδεη έγθπξεο
απνδείμεηο γηα νπνηαδήπνηε κεξίζκαηα, επηκεξίζκαηα (bonus) ή άιια ρξεκαηηθά πνζά πνπ είλαη πιεξσηέα αλαθνξηθά κε ηηο κεηνρέο πνπ
θαηέρνπλ απφ θνηλνχ.
123. Θαλέλα κέξηζκα δελ απνθέξεη ηφθν ζε βάξνο ηεο Δηαηξείαο.
Θεθαιαηνπνίεζε Θεξδψλ
129. Ζ Δηαηξεία ζε γεληθή ζπλέιεπζε κπνξεί χζηεξα απφ ζχζηαζε ησλ Ππκβνχισλ, λα απνθαζίδεη φηη είλαη επηζπκεηφ λα θεθαιαηνπνεζεί
κέξνο ηνπ εθάζηνηε βξίζθεηαη πηζησκέλν ζε νπνηνδήπνηε απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο απνζεκαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο ή πηζησκέλν ζην
ινγαξηαζκφ θεξδνδεκηψλ ή πνπ είλαη κε άιιν ηξφπν δηαζέζηκν γηα δηαλνκή θαη ζπλεπφκελα φηη ην πνζφ απηφ ζα πξέπεη λα απνδεζκεπηεί
γηα δηαλνκή απηφ ζα πξέπεη λα απνδεζκεπηεί γηα δηαλνκή αλάκεζα ζηα κέιε πνπ ζα δηθαηνχληαη λα ην πάξνπλ αλ επξφθεηην γηα δηαλνκή
κεξίζκαηνο θαη ζηηο ίδηεο αλαινγίεο, ππφ ηνλ φξν φηη ην πνζφ απηφ δελ ζα πιεξσζεί ζε κεηξεηά αιιά ζα ρξεζηκνπνηεζεί πξνο ή έλαληη ηεο
απνπιεξσκήο νπνησλδήπνηε πνζψλ πνπ εθάζηνηε παξακέλνπλ απιήξσηα αλαθνξηθά πξο κεηνρέο πνπ θαηέρνληαη απφ ηα κέιε απηά
αληίζηνηρα, ή γηα ηελ εμ’ νινθιήξνπαπνπιεξσκή κεηνρψλ πνπ δελ έρνπλ αθφκε εθδνζεί ή νκνιφγσλ ηεο Δηαηξείαο πνπ πξφθεηηαη λα
εθδνζνχλ θαη δηαλεκεζνχλ πηζησκέλα σο εμ’ νινθιήξνπ απνπιεξσκέλα πξνο θαη αλάκεζα ζηα κέιε ζηελ πην πάλσ αλαινγία, ή ελ κέξεη
κε ην έλα ηξφπν θαη ελ κέξεη κε ηνλ άιιν, θη νη Πχκβνπινν ζα έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα εθαξκφζνπλ κηα ηέηνηα απφθαζε.
Λνείηαη φηη ινγαξηαζκφο κεηνρψλ ππέξ ην άξηην θαη ηακείν γηα ηελ αλάθηεζε απνζεκαηηθνχ θεθαιαίνπ ζα κπνξεί, γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ
Θαλνληζκνχ απηνχ, λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ηελ απνπιεξσκή κεηνρψλ πνπ δελ έρνπλ αθφκε εθδνζεί θαη πνπ ζα εθδνζνχλ ζηα κέιε
ηεο Δηαηξείαο σο εμ’ νινθιήξνπ απνπιεξσκέλεο δσξεάλ κεηνρέο.
130. Πε πεξίπησζε πνπ ζα ιεθζεί απφθαζε, φπσο αλαθέξεηαη πην πάλσ, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην πξνβαίλεη ζηε δηάζεζε θαη ρξήζε ησλ
θεξδψλ πνπ δε δηαλεκήζεθαλ, γηα ηα νπνία απνθαζίζηεθε ε θεθαιαηνπνίεζε κε ηνλ ηξφπν απηφ, θαζψο θαη ζηελ ηπρψλ παξαρψξεζε θαη
έθδνζε μνθιεκέλσλ κεηνρψλ θαη νκνιφγσλ. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην γεληθά θάκλεη φηη απαηηείηαη γηα εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο απηήο θαη
πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ έρεη πιήξε εμνπζία λα παίξλεη ηηο αλαγθαίεο, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, πξφλνηεο κε ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ πνπ
παξέρνπλ δηθαηψκα πάλσ ζε θιάζκα κεηνρψλ ή κε πιεξσκή ζε κεηξεηά ή κε άιιν ηξφπν, γηα ηελ πεξίπησζε κεηνρψλ ή νκνιφγσλ πνπ
πξέπεη λα δηαλεκεζνχλ ζε θιάζκαηα. Δπηπιένλ, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην εμνπζηνδνηεί νπνηνδήπνηε πξφζσπν γηα λα ζπλάπηεη, απφ κέξνπο
φισλ ησλ κειψλ πνπ έρνπλ ηέηνην δηθαίσκα, ζπκθσλία κε ηελ Δηαηξεία ζρεηηθά κε ηελ παξαρψξεζε ζ’ απηά, αληίζηνηρα, νπνησλδήπνηε
πξφζζεησλ κεηνρψλ ή νκνιφγσλ πνπ είλαη πηζησκέλα σο μνθιεκέλα πξνο ηηο νπνίεο ηπρφλ λα δηθαηνχληαη θαηά ηελ θεθαιαηνπνίεζε ή
αλάινγα κε ηελ θάζε πεξίπησζε πνπ ζα παξνπζηαζηεί, ηελ εμφθιεζε απφ κέξνπο ηεο Δηαηξείαο, γηα ινγαξηαζκφ ηνπο, ησλ πνζψλ ή
νπνηνπδήπνηε κέξνπο ησλ πνζψλ πνπ παξακέλνπλ απιήξσηα πάλσ ζηηο πθηζηάκελεο κεηνρέο ηνπο, κε ηε δηάζεζε ησλ αληίζηνηρσλ
αλαινγηψλ ηνπο ζηα θέξδε γηα ηα νπνία απνθαζίζηεθε ε θεθαιαηνπνίεζε. Ππκθσλία ε νπνία γίλεηαη κε βάζε ηελ εμνπζηνδφηεζε απηή,
ζεσξείηαη έγθπξε θαη δεζκεπηηθή γηα φια απηά ηα Κέιε.
Γηάιπζε
136. Πηελ πεξίπησζε δηάιπζεο ηεο Δηαηξείαο, ν εθθαζαξηζηήο ζα κπνξεί χζηεξα απφ ηελ έγθξηζε έθηαθηνπ ςεθίζκαηνο ηεο Δηαηξείαο θαη
νπνηαδήπνηε άιιε έγθξηζε πνπ ρξεηάδεηαη απφ ηνλ Λφκν, λα δηαλέκεη αλάκεζα ζηα κέιε ζε ρξήκα ή ζε είδνο νιφθιεξν ή κέξνο ηνπ
Δλεξγεηηθνχ ηεο Δηαηξείαο (είηε ηνχην ζα απνηειείηαη απφ πεξηνπζία ηεο ίδηαο κνξθήο είηε φρη) θαη ζα κπνξεί, γηα ην ζθνπφ απηφ, λα
πξνζδίδεη ηέηνηα αμία, φζε ν ίδηνο θξίλεη δίθαηε πάλσ ζηελ πεξηνπζία πνπ πξφθεηηαη λα δηαλεκεζεί κε ηνλ πην πάλσ ηξφπν, θαη ζα κπνξεί λα
ξπζκίζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε δηαλνκή απηή λα δηελεξγείηαη αλάκεζα ζηα κέιε ή ηηο δηαθνξεηηθέο ηάμεηο ησλ κειψλ. Ν εθθαζαξηζηήο
ζα κπνξεί, κε παξφκνηα έγθξηζε, λα κεηαβηβάδεη νιφθιεξν ή κέξνο ηνπ ελεξγεηηθνχ ζ’ επηηξφπνπο, πάλσ ζε ηέηνηα θαηαπηζηεχκαηα, πξνο
φθεινο ησλ ζπλδξνκεηψλ (contributories), πνπ ν εθθαζαξηζηήο, κε παξφκνηα έγθξηζε, ζα θξίλεη ζσζηφ, αιιάζε ηξφπν πνπ θαλέλα κέινο
λα εμαλαγθάδεηαη λα παίξλεη κεηνρέο ή άιια ρξεφγξαθα πάλσ ζηα νπνία ππάξρεη νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε.
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ΝΟΗΠΚΝΗ
Oη πην θάησ νξηζκνί ηζρχνπλ γηα φιν ην παξφλ έγγξαθν εθηφο φπνπ ην θείκελν απαηηεί δηαθνξεηηθά:
«Simien»

Ζ εηαηξεία Simien Enterprises Limited.

«AD Madison»

Ζ εηαηξεία A.D. Madison Ltd (πξψελ «GN Gallery Nicosia Ltd», «Secretwood
Limited»).

«Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην»,
«Ππκβνχιην»

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο.

«Γηνηθεηηθνί Πχκβνπινη»,
«ΓΠ»

Νη Γηνηθεηηθνί Πχκβνπινη ηεο AD Shopping Galleries Plc.

«ΔθΓΠ»

Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε.

«Δκπνξηθφ Θέληξν»

Ρν εκπνξηθφ θέληξν κε ηελ επσλπκία Madisons (πξψελ «International
Merchandising Centre» «IMC») ην νπνίν θαηέρεηαη απφ ηελ εηαηξεία AD Madison.

«Δλεκεξσηηθφ Γειηίν»,
«ΔΓ»

To παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν πνπ ζπληάρζεθε κε βάζε ην Λφκν, ηνλ Θαλνληζκφ,
θαη ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Λφκν Θεθ. 113.

«Δηαηξεία», «AD»,
«Δθδφηεο»

Ζ εηαηξεία AD Shopping Galleries Plc (πξψελ “ADHP Holdings Public Company
Limited”).

«Θαλνληζκφο»

Ν Θαλνληζκφο (ΔΘ) αξηζ. 809/2004 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηεο 29εο Απξηιίνπ,
2004.

«Θάηνρνη Κεηνρψλ»

Νη θάηνρνο κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο.

«€»

Λφκηζκα ζε Δπξψ.

«Flamini»

Ζ εηαηξεία Flamini Trading Ltd.

«Laser»

Ζ εηαηξεία Laser Investment Group Plc.

«ΙK£», «K£», «£»

Λφκηζκα ζε Θππξηαθέο Ιίξεο.

«Κέινο ηνπ
Σξεκαηηζηεξίνπ»

Πεκαίλεη ρξεκαηηζηή, ρξεκαηηζηεξηαθή εηαηξεία, ή νκφξξπζκε εηαηξεία
ρξεκαηηζηψλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλνο/ε ζην κεηξψν κειψλ ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ.

«Κεηνρέο»

Κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,17 ε θαζεκηά ηεο Δηαηξείαο.

«Κεηξψν Κεηφρσλ»

Ρν κεηξψν κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο.

«ACH»

Ζ εηαηξεία Advantage Capital Holdings Plc (πξψελ «ASPIS Holdings Public
Company Limited»).

«Λφκνο»

Ν πεξί Γεκφζηαο Ξξνζθνξάο θαη Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ Λφκνο ηνπ 2005.

«Ππγθξφηεκα AD»,
«Ππγθξφηεκα»

Ζ εηαηξεία AD Shopping Galleries Plc καδί κε φιεο ηηο ζπγαηξηθέο ηεο.

«ΣΑΘ»

Ρν Σξεκαηηζηήξην Αμηψλ Θχπξνπ.
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Ρα πην θάησ ππεχζπλα πξφζσπα δειψλνπλ πσο αθνχ έιαβαλ θάζε εχινγν κέηξν γηα ην ζθνπφ απηφ, νη
πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν γηα ηηο νπνίεο είλαη ππεχζπλνη, είλαη, εμ’ φζσλ γλσξίδνπλ,
ζχκθσλεο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη δελ ππάξρνπλ παξαιείςεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αιινηψζνπλ ην
πεξηερφκελν ηνπ.
Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Γεκφζηαο Ξξνζθνξάο θαη Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ Λφκνπ 2005, ην
Δλεκεξσηηθφ Γειηίν ππνγξάθνπλ νη αθφινπζνη:
Δθ κέξνπο ηνπ Eθδόηε, AD Shopping Galleries Plc:
Όλνκα

πνγξαθή

Ηάθσβνο Θσλζηαληηλίδεο
Κηράιεο Αλησληάδεο
Μελνθψλ Αλαζηαζηάδεο
Γηάλλνο Αλαζηαζηάδεο
Θψζηαο Γελεζιήο
Λίθνο Γηαζεζφπνπινο
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