ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

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

LIBRA HOLIDAYS GROUP PLC

■

Έκδοση 84.022.408 Δικαιωμάτων Προτίμησης (ΔΠ), που προσφέρονται δωρεάν στους Μετόχους που θα
κατέχουν μετοχές της Εταιρείας κατά την ημερομηνία προσδιορισμού Δικαιούχων στις 29 Δεκεμβρίου 2008
σε αναλογία ένα (1) Δικαίωμα Προτίμησης για κάθε μία (1) Μετοχή που κατέχουν. Ως εκ τούτου η
ημερομηνία αποκοπής του Δικαιώματος Προτίμησης (ex-rights date) είναι η 30 Δεκεμβρίου 2008.
Κάθε ένα (1) Δικαίωμα Προτίμησης που θα ασκείται με συνολική τιμή άσκησης €0,51 θα μετατρέπεται σε
τρεις (3) πλήρως πληρωθείσες νέες μετοχές ονομαστικής αξίας €0,17 και οι οποίες θα εισαχθούν στο
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), νοουμένου ότι ληφθεί η τελική έγκριση από το ΧΑΚ. Η κατ’ αρχήν
έγκριση για εισαγωγή τους από το ΧΑΚ έχει ληφθεί στις 8 Δεκεμβρίου 2008.

■

Έκδοση μέχρι 67.217.926 Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (ΔΑΜ) τα οποία θα παραχωρηθούν δωρεάν, σε
αναλογία ένα (1) ΔΑΜ για κάθε πέντε (5) Μετοχές προς τους μετόχους οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι
στο μητρώο μετόχων μετά την εκπνοή της περιόδου άσκησης των ΔΠ. Τιμή Άσκησης των ΔΑΜ είναι €0,25
για κάθε ΔΑΜ κατά την περίοδο άσκησης των ΔΑΜ η οποία θα είναι κατά τις τελευταίες πέντε εργάσιμες
μέρες του Οκτωβρίου του 2010.
Κάθε ένα (1) ΔΑΜ με την άσκηση του θα αποδίδει στο δικαιούχο μία (1) συνήθη πλήρως πληρωθείσα
μετοχή της Εταιρείας ονομαστικής αξίας €0,17. Οι νέες μετοχές που θα προκύψουν από την άσκηση των
ΔΑΜ θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, νοουμένου ότι ληφθεί η τελική έγκριση από το ΧΑΚ.
Η κατ’ αρχήν έγκριση για εισαγωγή τους από το ΧΑΚ έχει ληφθεί στις 8 Δεκεμβρίου 2008.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Κυπριακός Οργανισμός Επενδύσεων και Αξιών Λτδ

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

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

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

■ Έκδοση μέχρι 84.022.408 Δικαιωμάτων Προτίμησης (Rights), που προσφέρονται δωρεάν στους Μετόχους που θα

κατέχουν μετοχές της Εταιρείας κατά την ημερομηνία προσδιορισμού Δικαιούχων στις 29 Δεκεμβρίου 2008 σε
αναλογία ένα (1) Δικαίωμα Προτίμησης για κάθε μία (1) Μετοχή που κατέχουν. Ως εκ τούτου η ημερομηνία αποκοπής
του Δικαιώματος Προτίμησης (ex-rights date) είναι η 30 Δεκεμβρίου 2008. Κάθε ένα (1) Δικαίωμα Προτίμησης που θα
ασκείται με συνολική τιμή άσκησης €0,51 θα μετατρέπεται σε τρεις (3) πλήρως πληρωθείσες νέες μετοχές
ονομαστικής αξίας €0,17 και οι οποίες θα εισαχθούν στο ΧΑΚ, νοουμένου ότι ληφθεί η τελική έγκριση από το ΧΑΚ. Η
κατ’ αρχήν έγκριση για εισαγωγή τους από το ΧΑΚ έχει ληφθεί στις 8 Δεκεμβρίου 2008.
■ Έκδοση μέχρι 67.217.926 Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (ΔΑΜ) τα οποία θα παραχωρηθούν δωρεάν, σε αναλογία
ένα (1) ΔΑΜ για κάθε πέντε (5) Μετοχές προς τους μετόχους οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μετόχων
μετά την εκπνοή της περιόδου άσκησης των ΔΠ. Τιμή Άσκησης των ΔΑΜ είναι €0,25 για κάθε ΔΑΜ κατά την περίοδο
άσκησης των ΔΑΜ η οποία θα είναι κατά τις τελευταίες πέντε εργάσιμες μέρες του Οκτωβρίου του 2010.
Κάθε ένα (1) ΔΑΜ με την άσκηση του θα αποδίδει στο δικαιούχο μία (1) συνήθη πλήρως πληρωθείσα μετοχή της
Εταιρείας ονομαστικής αξίας €0,17. Οι νέες μετοχές που θα προκύψουν από την άσκηση των ΔΑΜ θα εισαχθούν στο
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου νοουμένου ότι ληφθεί η τελική έγκριση από το ΧΑΚ. Η κατ’ αρχήν έγκριση για
εισαγωγή τους από το ΧΑΚ έχει ληφθεί στις 8 Δεκεμβρίου 2008.

Η ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 10 Δεκεμβρίου 2008

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΥ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2003/71/ΕΚ ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ
809/2004 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΕΝ
ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΜΕ ΠΑΡΟΤΡΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ.
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Η έγκριση του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου δε συνεπάγεται την οποιαδήποτε παρότρυνση προς το
επενδυτικό κοινό για επένδυση στους προσφερόμενους τίτλους. Πριν από τη λήψη της επενδυτικής
απόφασης, το επενδυτικό κοινό προτρέπεται να συμβουλεύεται το σύμβουλο επενδύσεών του.
Η Libra Holidays Group Plc αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν
Ενημερωτικό Δελτίο και βεβαιώνει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι σύμφωνες με την
πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του. Οι
υπογράφοντες το Ενημερωτικό Δελτίο Διοικητικοί Σύμβουλοι της Libra Holidays Group Plc είναι επίσης
συλλογικά και ατομικά υπεύθυνοι για τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο και
βεβαιώνουν ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για τη σύνταξή του, οι πληροφορίες που περιέχονται σε
αυτό είναι, εξ’ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα
μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του.
Υπεύθυνος Ανάδοχος Σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου και Υπεύθυνος Είσπραξης είναι ο Κυπριακός
Οργανισμός Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO).
Η παρούσα δημόσια προσφορά διενεργείται αποκλειστικά στην Κύπρο και απευθύνεται μόνο προς
πρόσωπα τα οποία μπορούν να την αποδεχθούν νόμιμα. Συγκεκριμένα, και προς συμμόρφωση με τη
σχετική χρηματιστηριακή νομοθεσία των κρατών που αναφέρονται στη συνέχεια, η παρούσα δημόσια
προσφορά δεν απευθύνεται με κανένα τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), άμεσα ή έμμεσα, εντός ή προς τις
Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Αυστραλία, ή τη Νότιο Αφρική ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα (“οι
Εξαιρούμενες Χώρες”), στην οποία σύμφωνα με τους νόμους της, η διενέργεια της παρούσας δημόσιας
προσφοράς ή η ταχυδρόμηση / διανομή του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου είναι παράνομη ή αποτελεί
παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού. Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται
αφενός η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου και κάθε προωθητικού και σχετικού με την παρούσα δημόσια προσφορά
εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες και αφ’ ετέρου η
άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης από πρόσωπα των Εξαιρούμενων Χωρών.
Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο περιέχει ορισμένες προβλέψεις για το μέλλον. Οι προβλέψεις αυτές
προσδιορίζονται γενικά με τη χρήση όρων όπως «πιστεύει», «αναμένει», «ενδέχεται», «θα», «θα πρέπει»,
«μπορεί», «θα μπορούσε», «σχεδιάζει» και άλλους συγκρίσιμους όρους και το αρνητικό των όρων αυτών. Εκ
φύσεως οι προβλέψεις αυτές εμπεριέχουν κίνδυνο και αβεβαιότητα και οι παράγοντες που περιγράφονται
στο πλαίσιο των προβλέψεων του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου θα μπορούσαν να επιφέρουν τελικά
αποτελέσματα και εξελίξεις που θα διαφέρουν σημαντικά από αυτές που εκφράζονται ρητά ή σιωπηρά από
τις εν λόγω προβλέψεις. Οι προβλέψεις αυτές υπόκεινται σε κινδύνους, αβεβαιότητες και υποθέσεις. Ενόψει
των κινδύνων αυτών, αβεβαιοτήτων και θεωριών, οι προβλέψεις που περιλαμβάνονται στο παρόν
Ενημερωτικό Δελτίο μπορεί να μην πραγματοποιηθούν. Οποιεσδήποτε αναφορές σε τάσεις ή δραστηριότητες
του παρελθόντος δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως εγγύηση ότι οι τάσεις ή δραστηριότητες αυτές θα
συνεχισθούν και στο μέλλον. Οι αναγνώστες προειδοποιούνται να μην βασισθούν πέραν του δέοντος σε
αυτές τις προβλέψεις οι οποίες αφορούν μόνο όσα προβλέπονται σήμερα.
Η απόφαση για πιθανή επένδυση στους τίτλους που διατίθενται μέσω της παρούσας Έκδοσης και ως εκ
τούτου και σε μετοχές της Εταιρείας με την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης και Δικαιωμάτων Αγοράς
Μετοχών, οφείλει να βασίζεται στο σύνολο των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό
Δελτίο. Ειδικότερα, για μερικούς σημαντικούς παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε σχέση με τους
προσφερόμενους τίτλους, βλέπετε το Μέρος 2, Παράγοντες Κινδύνου.
Οποιαδήποτε αναφορά σε £ αναφέρεται σε Κυπριακές Λίρες και οποιαδήποτε αναφορά σε € αναφέρεται σε
Ευρώ. Οποιαδήποτε μετατροπή έγινε με βάση την ανέκκλητη ισοτιμία της Κυπριακής Λίρας: Ευρώ των
£0,585274 : €1.
Οι επενδυτές που χρειάζονται οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή / και επεξηγήσεις επί του Ενημερωτικού Δελτίου
μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες:
■

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

■

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

3

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

6

2

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

20

3

ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ / ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

26

4

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

4.1

Νομικό καθεστώς

27

4.2

Ιστορική αναδρομή και κύρια γεγονότα στην εξέλιξη του Συγκροτήματος

27

4.3

Κύριες δραστηριότητες και αγορές δραστηριοποίησης του Συγκροτήματος

31

4.4

Οργανωτική διάρθρωση / δομή Συγκροτήματος

31

4.5

Χρηματοοικονομικές πληροφορίες

32

4.6

Ανάλυση αποτελεσμάτων και πρόσφατες τάσεις

37

4.7

Στόχοι και προοπτικές Συγκροτήματος

40

4.8

Ανάλυση εισοδήματος

41

4.9

Κυριότερες επενδύσεις

42

4.10 Κεφάλαια και κεφαλαιακή διάρθρωση

43

4.11

Διοίκηση και εποπτεία

48

4.12 Προσωπικό Συγκροτήματος

54

4.13

Μετοχικό κεφάλαιο, κύριοι μέτοχοι και συμμετοχές μελών διοίκησης, διεύθυνσης και
προσωπικού

55

4.14

Συναλλαγές με συγγενικά μέρη

58

4.15

Μερισματική πολιτική

62

4.16 Ιδρυτικό έγγραφο και Καταστατικό

62

4.17 Άλλες θέσμιες πληροφορίες

70

4.18 Έγγραφα διαθέσιμα προς επιθεώρηση

72

4.19 Παραπομπές

72

4.20 Συγκαταθέσεις

72
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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ (RIGHTS)

5.1

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα έκδοσης και άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης

76

5.2

Όροι προσφοράς

77

5.3

Περίοδος και διαδικασία άσκησης ΔΠ

78

5.4

Μερική Εξασφάλιση έκδοσης
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5.5

Ποσό έκδοσης
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Γενικά

80
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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (WARRANTS)

6.1

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα έκδοσης και άσκησης Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών
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6.2
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6.3
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Γενικά

86
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ

7.1

Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας

87

7.2

Φορολογικό καθεστώς και φορολογία μερισμάτων
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1

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Το παρόν περιληπτικό σημείωμα έχει συνταχθεί με βάση τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού
Δελτίου Νόμο 114(Ι) του 2005 και με βάση τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας και της επιχειρηματικής στρατηγικής της
Εταιρείας. Επίσης, περιλαμβάνει συνοπτικά στοιχεία της παρούσας Έκδοσης.
Το παρόν περιληπτικό σημείωμα αποτελεί εισαγωγή στο Ενημερωτικό Δελτίο. Επισημαίνεται ότι μόνο η
μελέτη αυτού του περιληπτικού σημειώματος δεν είναι επαρκής για να αποκτήσουν οι επενδυτές μια
ολοκληρωμένη εικόνα για τη λήψη επενδυτικής απόφασης. Ως εκ τούτου, η απόφαση για πιθανή
επένδυση στα Δικαιώματα Προτίμησης και Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών, και κατ’ επέκταση και σε
μετοχές της Εταιρείας, πρέπει να βασίζεται στο σύνολο των πληροφοριών που περιέχονται στο
παρόν Ενημερωτικό Δελτίο.
Σε περίπτωση που εγερθεί ενώπιον δικαστηρίου αξίωση επενδυτή που συνδέεται με τις πληροφορίες που
περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, τα τυχόν έξοδα μετάφρασης του Ενημερωτικού Δελτίου σε σχέση με
την όλη νομική διαδικασία φέρει ο ενάγων επενδυτής.
Τα πρόσωπα που υπέβαλαν την περίληψη του Ενημερωτικού Δελτίου και κάθε μετάφρασή του και ζήτησαν
τη δημοσίευση ή την κοινοποίησή του, υπέχουν αστική ευθύνη, μόνο εάν το εν λόγω σημείωμα είναι
παραπλανητικό, ανακριβές ή αντιφατικό προς άλλα μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου.
1.1

Η Εταιρεία

Η Εταιρεία συστάθηκε στην Κύπρο στις 6 Νοεμβρίου 1996 με αριθμό εγγραφής 82326 (με το όνομα A.A.T.
Holdings Limited) με σκοπό να ενεργεί σαν ιθύνουσα εταιρεία του Συγκροτήματος, ως ιδιωτική Εταιρεία
περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113 και μετατράπηκε σε δημόσια
εταιρεία στις 23 Μαρτίου 1998 σύμφωνα με το πιο πάνω νόμο. Τον Ιούλιο του 1998 οι μετοχές της Εταιρείας
εισήχθηκαν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.
Στις 10 Ιουνίου 2004 η Εταιρεία μετονομάστηκε σε Libra Holidays Group Public Ltd και στις 25 Μαΐου 2006 η
Εταιρεία μετονομάστηκε σε Libra Holidays Group Plc.
1.2

Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό

Οι κύριοι σκοποί της Εταιρείας περιγράφονται στο άρθρο 3 του Ιδρυτικού της Εγγράφου οι οποίοι
επικεντρώνονται στον ξενοδοχειακό, ταξιδιωτικό και τουριστικό τομέα.
Αποσπάσματα από το Καταστατικό της Εταιρείας παρατίθενται στο Μέρος 4.16.7 του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου.
1.3

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συγκροτήματος απαρτίζεται από τους ακόλουθους:
Χρίστος Μαυρέλλης

-

Πρόεδρος (Μη Εκτελεστικός, Μη Ανεξάρτητος)

Ανδρέας Δράκου

-

Αντιπρόεδρος (Εκτελεστικός, Μη Ανεξάρτητος)

Γιάννος Πανταζής

-

Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικός, Μη Ανεξάρτητος)

Λάμπρος Γεωργίου

-

Οικονομικός Σύμβουλος (Εκτελεστικός, Μη Ανεξάρτητος)

Θέμης Δράκου

-

Μέλος (Μη Εκτελεστικός, Μη Ανεξάρτητος)

Άκης Κυπριανού

-

Μέλος (Μη Εκτελεστικός, Μη Ανεξάρτητος)

Σάββας Αδαμίδης

-

Μέλος (Μη Εκτελεστικός, Μη Ανεξάρτητος)

Θεόδωρος Αντωνίου

-

Μέλος (Μη Εκτελεστικός, Μη Ανεξάρτητος)
Μέλος (Μη Εκτελεστικός, Μη Ανεξάρτητος)

Βίκτωρ Μαντοβάνη
1.4

Διευθυντικό Προσωπικό του Συγκροτήματος

Τα μέλη της διεύθυνσης της Εταιρείας είναι τα ακόλουθα:
Γιάννος Πανταζής

-

Διευθύνων Σύμβουλος

Ανδρέας Δράκου

-

Αντιπρόεδρος

Λάμπρος Γεωργίου

-

Οικονομικός Σύμβουλος
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1.5 Γραμματέας και Σύμβουλοι της Libra Holidays Group Plc
Cyproservus Co. Limited
Γραμματέας

Fortuna Court, Λεωφόρος Μακαρίου ΙΙΙ 284
3105 Λεμεσός
PricewaterhouseCoopers Limited
City House, Καραϊσκάκη 6, 3032, Λεμεσός

Ελεγκτές

Χρύσης Δημητριάδης & Σία
Νομικοί Σύμβουλοι

Fortuna Court, Λεωφόρος Μακαρίου ΙΙΙ 284
3105 Λεμεσός
Κυπριακός Οργανισμός Επενδύσεων και Αξιών Λτδ
(CISCO)

Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης Ενημερωτικού
Δελτίου και Ανάδοχος Υπεύθυνος Είσπραξης
1.6 Εγγεγραμμένο Γραφείο

Fortuna Court, Λεωφόρος Μακαρίου ΙΙΙ 284,

Εγγεγραμμένο Γραφείο

3105, Λεμεσός
1.7 Συνοπτικές Πληροφορίες για το Συγκρότημα
Η Libra Holidays Group Plc δραστηριοποιείται στην Κύπρο, στην Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο, οργανικά ή
μέσω των εξαρτημένων και συνδεδεμένων εταιρειών της.
Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήματος είναι η διαχείριση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων,
συμπεριλαμβανομένων και τοκοφόρων δραστηριοτήτων.
1.8

Προσωπικό Συγκροτήματος

Η Εταιρεία δίδει ιδιαίτερη σημασία στον παράγοντα ανθρώπινο δυναμικό τόσο κατά την πρόσληψη
προσοντούχου προσωπικού, όσο και κατά την εκπαίδευση και ανάπτυξή του. Κατά την ημερομηνία του
Ενημερωτικού Δελτίου το Συγκρότημα απασχολεί 530 εργαζόμενους.
1.9

Πληροφορίες για το Μετοχικό Κεφάλαιο

Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, το Εγκεκριμένο Μετοχικό Κεφάλαιο της Libra
Holidays Group Plc ανέρχεται σε €102.000.000 και είναι διαιρεμένο σε 600.000.000 μετοχές ονομαστικής
αξίας €0,17 η κάθε μια. Το Εκδομένο Μετοχικό Κεφάλαιο της Libra Holidays Group Plc ανέρχεται σε
€14.283.809,36 και είναι διαιρεμένο σε 84.022.408 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,17 η κάθε μια.
1.10

Κύριοι Μέτοχοι

Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, οι μέτοχοι που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα
ποσοστό πέραν του 5% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου του Συγκροτήματος είναι:
Μέτοχος

Άμεση
Συμμετοχή

%

Έμμεση
Συμμετοχή

Συνολική
Συμμετοχή

%

%

1

Ανδρέας Δράκου

13.046.068

15,53

6.584.845

7,84

19.630.913

23,37

2

Άκης Κυπριανού

126.135

0,15

6.126.968

7,29

6.253.103

7,44

3

Ρόης Ησαίας

35.941

0,04

6.121.377

7,29

6.157.318

7,33

5.447.306

6,48

-

-

5.447.306

6,48

18.655.450

22,20

18.833.190

22,42

37.488.640

44,62

Δήμητρα Επενδυτική
Δημόσια Λτδ
Σύνολο
1

Στο σύνολο των μετοχών που κατέχει συνυπολογίζεται η έμμεση συμμετοχή που προκύπτει μέσω των μετοχών που κατέχουν οι εταιρείες
CADS Properties Ltd (57.163 μετοχές), Lousta Co. Ltd (4.087.158 μετοχές), Drake Investment Ltd (246.524 μετοχές), Libra Investment
Ltd (357.182 μετοχές, Cinolinks Ltd (39.527 μετοχές) καθώς επίσης η σύζυγος του Δράκου Δώρα (1.318.409 μετοχές), τα παιδιά του
Χριστιάνα, Σταύρος και Αχιλλέας Δράκου από 155.860 μετοχές και από τη μητέρα του Σταύρου Ευδοκία 11.302 μετοχές.
2
Στο σύνολο των μετοχών που κατέχει συνυπολογίζεται η έμμεση συμμετοχή που προκύπτει μέσω των μετοχών που κατέχει η εταιρεία
Vicella & Sterma Ltd (5.494.233 μετοχές), η συζύγος του Κυπριανού Κάρεν (604.400 μετοχές), τα παιδιά του Ολύβια, Αμαλία και Ιωάννης
Κυπριανού από 9.333 μετοχές και από τη μητέρα του Νίκη Κυπριανού 336 μετοχές.
3
Στο σύνολο των μετοχών που κατέχει συνυπολογίζεται η έμμεση συμμετοχή που προκύπτει μέσω των μετοχών που κατέχει η σύζυγος
του Μαρίνα Ησαία (1.344)και η εταιρεία Candox Ltd (6.120.033 μετοχές).
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Τα ποσοστά των μεγαλομετόχων μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης είναι δυνατό να
διαφοροποιηθούν ανάλογα με τον αριθμό των Δικαιωμάτων Προτίμησης που θα επιλέξουν να ασκήσουν.
1.11

Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες

Οι πιο κάτω συνοπτικές επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τα έτη 2005, 2006 και 2007
βασίζονται στις ετήσιες ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος και για την
περίοδο των εννέα μηνών που έληξε στις 31 Ιουλίου 2008 βασίζονται στις μη ελεγμένες ενδιάμεσες
συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τα έτη 2005 - 2007 έχουν ετοιμαστεί με βάση τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι επιλεγμένες συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες θα πρέπει να διαβαστούν σε συνάρτηση με
τους πλήρεις ετήσιους ελεγμένους λογαριασμούς και τις εκθέσεις ελεγκτών για τα υπό αναφορά έτη.
Πληροφορίες για τη γνώμη των ελεγκτών του Συγκροτήματος για τα υπό αναφορά έτη παρουσιάζονται στο
μέρος 4.5.2.
Τα ελεγμένα συγκριτικά αποτελέσματα για το 2006 παρουσιάζονται αναπροσαρμοσμένα για να συνάδουν με
την παρουσίαση του 2007 όπου παρουσιάζονται ξεχωριστά οι διακοπείσες και οι συνεχιζόμενες
δραστηριότητες. Οι διακοπείσες δραστηριότητες αφορούν τους τομείς αγοράς και πώλησης αεροπορικών
θέσεων και λειτουργίας αεροπορικής εταιρείας μετά τον τερματισμό λειτουργίας της εξαρτημένης Ajet Aviation
Limited στις 2 Νοεμβρίου 2006 και τη μείωση της συμμετοχής του Συγκροτήματος σε εταιρείες που
δραστηριοποιούνται με την οργάνωση πακέτων εκδρομών και λιανικών διακοπών από 100% στο 20%.
2007
Ελεγμένα
£000

Πωλήσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες

10.574

2006
Ελεγμένα
Συγκριτικά
Αναπροσα
ρμοσμένα
Ποσά
£000
14.955

Ζημιά εργασιών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες

(5.012)

(9.292)

(28.794)

Ζημιά πριν τη φορολογία από συνεχιζόμενες δραστηριότητες

(9.739)

(13.424)

(32.307)

Καθαρή ζημιά για το έτος από συνεχιζόμενες δραστηριότητες

(9.932)

(14.072)

(35.486)

1.227

(28.986)

Δ/Ε

(8.705)

(43.058)

(35.486)

(13,04)

(21,22)

(57,4)

Δ/Ε

Δ/Ε

Δ/Ε

- Βασική

1,85

(50,76)

Δ/Ε

- Πλήρως κατανεμημένη

1,85

Δ/Ε

Δ/Ε

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

78.918

90.302

112.165

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

11.863

16.340

51.986

6.538

15.618

-

(11.237)

(2.245)

39.934

Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

42.580

47.841

45.935

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

50.498

59.208

78.282

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

97.319

122.260

164.151

Καθαρό κέρδος/ (ζημιά) για το έτος από διακοπείσες δραστηριότητες
Ζημιά για το έτος

2005
Ελεγμένα
£000

114.149

Ζημιά ανά μετοχή από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογεί στους
μετόχους της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του έτους (σεντ ανά μετοχή):

- Βασική
- Πλήρως κατανεμημένη
Κέρδος/(Ζημιά) ανά μετοχή από διακοπείσες δραστηριότητες που αναλογεί
στους μετόχους της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του έτους (σεντς ανά μετοχή):

Περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα για πώληση
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

Σημείωση: Λόγω των διακοπείσων δραστηριοτήτων κατά το 2007 τα συγκριτικά ποσά για το έτος 2006 έχουν
αναπροσαρμοστεί ανάλογα για να συνάδουν με την παρουσίαση για το 2007
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Μη Ελεγμένα
Εννέα μήνες που έληξαν
στις 31 Ιουλίου
2008
2007
Ευρώ’000
Ευρώ’000
11.934
12.144

Πωλήσεις
Ζημιά από εργασίες

(1.542)

(5.797)

Ζημιά πριν τη φορολογία

(7.073)

(34.398)

Ζημιά για τους εννέα μήνες

(7.571)

(34.825)

- Βασική

(8,9)

(44,4)

- Πλήρως κατανεμημένη

(8,9)

(44,4)

130.228

134.839

17.619

20.269

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

(26.771)

(19.200)

Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

100.013

72.752

58.561

86.281

155.394

166.279

Ζημιά ανά μετοχή (σεντ ανά μετοχή):

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται στοιχεία για την κεφαλαιακή διάρθρωση της Εταιρείας (Ίδια
κεφάλαια και δανειακά κεφάλαια).

Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο

2007

2006

2005

Ελεγμένα

Ελεγμένα

Ελεγμένα

£000

£000

£000

7.639

33.772

33.772

Αποθεματικό υπέρ το άρτιο

53.905

27.772

27.772

Ίδιες Μετοχές

(2.905)

(2.905)

(2.905)

5.352

6.082

6.393

Συσσωρευμένες ζημιές

(94.537)

(87.622)

(47.901)

Συμφέρον Μειοψηφίας

19.309

20.656

22.803

(11.237)

(2.245)

39.934

68.899

62.139

63.995

Αποθεματικά δίκαιης αξίας και άλλα αποθεματικά

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Δανειακό Κεφάλαιο

Μη ελεγμένα
31 Ιουλίου
2008
Ευρώ’000

31 Οκτωβρίου
2007
Ευρώ’000

Μετοχικό κεφάλαιο

12.986

13.052

Αποθεματικό υπέρ το άρτιο

92.101

92.101

Ίδιες Μετοχές

(4.963)

(4.963)

66

-

9.144

9.144

Ίδια κεφάλαια

Ειδικό Αποθεματικό μετοχικού κεφαλαίου
Αποθεματικά δίκαιης αξίας και άλλα αποθεματικά
Συσσωρευμένες ζημιές
Συμφέρον μειοψηφίας

(168.353)
32.248

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

(26.771)

Δανειακό Κεφάλαιο

119.106

(161.525)
32.991
(19.200)
117.720
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΔΟΤΗ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008
€000
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια+Παρατραβήγματα
Εξασφαλισμένα και Εγγυημένα - Σύνολο ποσού
Μη-Εξασφαλισμένα/Εγγυημένα

31.207
31.207

Σημ.1
Όλος ο δανεισμός του ομίλου είναι εξασφαλισμένος με τα ακίνητα του ομίλου
καθώς και εγγυημένος προσωπικά από τον κ. Ανδρέα Δράκου
Μακροπρόθεσμα Δάνεια
Εξασφαλισμένα και Εγγυημένα
Μη-Εξασφαλισμένα/Εγγυημένα

88.159
88.159

Όλος ο δανεισμός του ομίλου είναι εξασφαλισμένος με τα ακίνητα του ομίλου
καθώς και εγγυημένος προσωπικά από τον κ. Ανδρέα Δράκου
Μετοχικό Κεφάλαιο και Αποθεματικά
Μετοχικό Κεφάλαιο
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο
Ίδιες Μετοχές
Ειδικό Αποθεματικό μετοχικού κεφαλαίου
Αποθεματικά δίκαιης αξίας και άλλα αποθεματικά
Συσσωρευμένες ζημιές
Συμφέρον μειοψηφίας

12.986
92.101
(4.963)
66
9.144
(167.955)
33.014
(25.607)

ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 30 Σεπτεμβρίου 2008
Α.
Β.

Μετρητά στην Τράπεζα/Ταμείο
Εισπρακτέα Χρηματοδοτικής Φύσης

€000
719
-

Γ. Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός (Όπως πιο πάνω)
Δ. 1 Τρεχούμενο Μέρος Μακροπρόθεσμου Δανεισμού
Δ. 2 Τρεχούμενο Μέρος Χρηματοδοτικών Μισθώσεων

31.207
-

Ε.

Συνολικός Τρεχούμενος Δανεισμός = Γ+Δ

31.207

Ζ.

Καθαρός Τρεχούμενος Δανεισμός= Ε-Β-Α

30.488

Η. 1 Μακροπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια
Η. 2 Μακροπρόθεσμες Χρηματοδοτικές Μισθώσεις

88.159
-

Θ.
Ι.

Άλλα Μακροπρόθεσμα Δάνεια
Συνολικός Μακροπρόθεσμος Δανεισμός Η+Θ

Κ. Καθαρός Συνολικός Δανεισμός = Ζ+Ι

88.159
118.647
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1.12

Στοιχεία για Συναλλαγές με Συγγενικά Μέρη

Συναλλαγές με συγγενικά μέρη για τα έτη 2005, 2006 και 2007
Το Συγκρότημα κατέχει το 53,93% και 47,87% (41,2% άμεσα και 6,67% έμμεσα) των ξενοδοχειακών
εταιρειών D.H. Cyprotels Plc και Astarti Development Plc αντίστοιχα. Οι συναλλαγές με συγγενικά μέρη
κατά τα έτη 2005, 2006 και 2007 σύμφωνα με τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του
Συγκροτήματος έχουν ως ακολούθως:
(α)

Πωλήσεις/αγορές υπηρεσιών/επενδύσεων, δανειοδότηση/τόκοι

Κοινοπραξίες
Αγορές διοικητικών υπηρεσιών
Τόκοι εισπρακτέοι
Τόκοι πληρωτέοι
Μέτοχοι
Δανεισμός
Εταιρείες κοινής ιδιοκτησίας (1)
Ζημιά από πώληση επενδύσεων
Κέρδος από πώληση επενδύσεων
Ενοίκια
Κέρδος
από
ξενοδοχείου

πώληση

δικαιώματος

Άλλα εισοδήματα
Δανεισμός

2007
£000

2006
£000

2005
£000

463
========
========
37
========

739
========
========
31
========

720
========
10
========
27
========

2.940
========

========

========

========
========
========

62
========
48
========
170
========

========
========
========

221
========
213
========
3.227
========

========
========
========

========
========
========

αγοράς

Βασικά Διοικητικά στελέχη
Κέρδος από πώληση εξαρτημένης
(1)
(β)

208
========
========
========
Οι εταιρείες κοινής ιδιοκτησίας είναι εταιρείες στις οποίες ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του
Συγκροτήματος ή και άλλοι Σύμβουλοι έχουν σημαντική συμμετοχή.

Υπόλοιπα στο τέλος του έτους που προέρχονται από πωλήσεις, αγορές και δανειοδοτήσεις

Εισπρακτέα από κοινοπραξίες
Εισπρακτέα από εταιρείες κοινής ιδιοκτησίας
Εισπρακτέα από Συμβούλους
Εισπρακτέα από συνδεδεμένες εταιρείες
Δάνεια από εταιρείες κοινής ιδιοκτησίας
Δάνεια από Μέτοχους
Δάνεια από Συμβούλους
Δάνεια από υπαλλήλους
Δάνεια από κοινοπραξίες
Πληρωτέα σε εταιρείες κοινής ιδιοκτησίας
Πληρωτέο σε συνδεδεμένη εταιρεία

2007
£000
331
========
1.044
========
========
========
(3.257)
========
(2.940)
========
(50)
========
========
(659)
========
(35)
========
(659)
========

2006
£000
570
========
723
========
4
========
========
(30)
========
========
(18)
========
(11)
========
(864)
========
(31)
========
========

2005
£000
1.350
========
610
========
========
207
========
(241)
========
========
========
(8)
========
(720)
========
(23)
========
========
11

Τα δάνεια από Συμβούλους, εταιρείες κοινής ιδιοκτησίας και υπαλλήλους παραχωρήθηκαν χωρίς
τόκο και είναι αποπληρωτέα σε πρώτη ζήτηση.
Τα δάνεια από τις κοινοπραξίες φέρουν ετήσιο τόκο προς 5,5%.
Δάνεια από εταιρείες κοινής ιδιοκτησίας ύψους £861 χιλιάδες στις 31 Οκτωβρίου 2007 φέρουν τόκο
προς 2,75%.
Τα υπόλοιπα με τις εταιρείες κοινής ιδιοκτησίας, Συμβούλους και με τη συνδεδεμένη εταιρεία δε
φέρουν τόκο και είναι αποπληρωτέα σε πρώτη ζήτηση.
(γ)

Προσωπικές εγγυήσεις Συμβούλων
Τραπεζικά δάνεια και παρατραβήγματα του Συγκροτήματος είναι εξασφαλισμένα με προσωπικές
εγγυήσεις ορισμένων Συμβούλων για ποσό ύψους £16 εκατομμυρίων (2006: £16 εκ., 2005:£14,6 εκ.).

(δ)

Αμοιβή Συμβούλων
Η συνολική αμοιβή των Συμβούλων του Συγκροτήματος ήταν ως εξής:

Σύμβουλοι:
Αμοιβή υπό εκτελεστική ιδιότητα
Δικαιώματα
Πληρωμές σε σχέδια αφυπηρέτησης και ασφάλειες
ζωής
Αποζημιώσεις λόγω τερματισμού εργασιών
Σύνολο
(ε)

2007
£000

2006
£000

2005
£000

548
9
69

530
14
59

532
15
64

272
______
898
======

______
760
======

______
611
======

Άλλες συναλλαγές με Συμβούλους

•
•

Στις 26 Ιανουαρίου 2007 το Συγκρότημα προχώρησε στην πώληση του δικαιώματος αγοράς
(option to buy) του εκμισθωμένου ξενοδοχείου Marathon για £221 χιλιάδες. Αγοραστής ήταν
εταιρεία στην οποία συμμετέχει ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Εταιρείας κ. Ανδρέας Δράκου.
Ως μέρος της συμφωνίας πώλησης τουριστικών πακέτων με εταιρεία ιδιοκτησίας του
Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Εταιρείας κ. Ανδρέα Δράκου το Συγκρότημα έλαβε άλλα
εισοδήματα ύψους £213 χιλιάδες.

Στις 30 Ιουλίου 2007 το Συγκρότημα προχώρησε στην πώληση της 100% εξαρτημένης τους Libra
Europe Limited και της συνεξαρτημένης της στη Ρωσία. Οι καθαρές υποχρεώσεις που πωλήθηκαν
και συνεπώς το κέρδος από την πώληση αυτή σύμφωνα με την τελική συμφωνία είναι £208 χιλιάδες.
Η πώληση έγινε στην Morwood Holdings Limited η οποία ανήκει στη διοικητική ομάδα της
εξαρτημένης.
Συναλλαγές με συγγενικά μέρη για την περίοδο 1 Νοεμβρίου 2007 – 30 Σεπτεμβρίου 2008
Οι συναλλαγές με συγγενικά μέρη, σύμφωνα με μη ελεγμένους λογαριασμούς διοίκησης από το Συγκρότημα,
για την περίοδο 1 Νοεμβρίου 2007 – 30 Σεπτεμβρίου 2008 βεβαιώνεται ότι διεξήχθησαν στη συνήθη πορεία
των εργασιών του Συγκροτήματος και με συνήθεις εμπορικούς όρους και ύστερα από έγκριση από το
Διοικητικό Συμβούλιο του Συγκροτήματος. Από τις 30 Σεπτεμβρίου 2008 μέχρι την ημερομηνία του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου δεν υπήρξαν οποιεσδήποτε άλλες σημαντικές συναλλαγές με συγγενικά μέρη. Οι
προαναφερόμενες συναλλαγές παρουσιάζονται ως ακολούθως:
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(α)

Πωλήσεις/αγορές υπηρεσιών/επενδύσεων, δανειοδότηση/τόκοι
Περίοδος
1 Νοεμβρίου 2007
μέχρι
30 Σεπτεμβρίου 2008
€000
Κοινοπραξίες
Αγορές διοικητικών υπηρεσιών
Τόκοι πληρωτέοι
Μέτοχοι
Δανεισμός
Εταιρείες κοινής ιδιοκτησίας
Άλλα εισοδήματα
Δανεισμός

(β)

520
========
39
========
4.953
========
99
========
7.929
========

Υπόλοιπα στο τέλος του έτους που προέρχονται από πωλήσεις, αγορές και δανειοδοτήσεις
30 Σεπτεμβρίου 2008
€000
Εισπρακτέα από κοινοπραξίες
Εισπρακτέα από εταιρείες κοινής ιδιοκτησίας
Δάνεια από εταιρείες κοινής ιδιοκτησίας
Δάνεια από Μέτοχους
Δάνεια από Συμβούλους
Δάνεια από κοινοπραξίες
Πληρωτέα σε εταιρείες κοινής ιδιοκτησίας

530
========
1.784
========
(7.871)
========
(4.953)
========
(50)
========
(1.046)
========
(60)
========

Τα δάνεια από Συμβούλους, εταιρείες κοινής ιδιοκτήσιας και υπαλλήλους παραχωρήθηκαν χωρίς
τόκο και είναι αποπληρωτέα σε πρώτη ζήτηση.
Τα δάνεια από τις κοινοπραξίες φέρουν ετήσιο τόκο προς 5,5%.
Δάνεια από εταιρείες κοινής ιδιοκτησίας ύψους €1,471 χιλιάδων στις 31 Σεπτεμβρίου 2008 φέρουν
τόκο προς 2,75%.
Τα υπόλοιπα με τις εταιρείες κοινής ιδιοκτησίας, Συμβούλους και με την συνδεδεμένη εταιρεία δε
φέρουν τόκο και είναι αποπληρωτέα σε πρώτη ζήτηση.
(γ)

Προσωπικές εγγυήσεις Συμβούλων
Τραπεζικά δάνεια και παρατραβήγματα του Συγκροτήματος είναι εξασφαλισμένα με προσωπικές
εγγυήσεις ορισμένων Συμβούλων για ποσό ύψους €82 εκατομμυρίων.

(δ)

Αμοιβή Συμβούλων και Βασικών Διοικητικών στελεχών
Η συνολική αμοιβή των Συμβούλων και των Βασικών Διοικητικών στελεχών του Συγκροτήματος ήταν
ως εξής:
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30 Σεπτεμβρίου 2008
€000
Σύμβουλοι:
Αμοιβή υπό εκτελεστική ιδιότητα
Δικαιώματα
Πληρωμές σε σχέδια αφυπηρέτησης και ασφάλειες ζωής
Σύνολο

1.13

858
15
88
______
961
======

Στόχοι και Προοπτικές Εταιρείας και Προορισμός Νέων Κεφαλαίων

1.13.1 Στόχοι και Προοπτικές Εταιρείας
Το Συγκρότημα της Libra μετά τη διακοπή των εργασιών της αεροπορικής της εταιρείας Ajet Aviation Ltd
(πρώην Helios Airways Ltd), τον Οκτώβριο του 2006, προχώρησε και στη μείωση της συμμετοχής του στον
τομέα διοργάνωσης ταξιδίων (μειώνοντας το ποσοστό κατοχής του στην εταιρεία Libra Holidays Ltd από
100% σε 20%) ενώ εξακολουθεί να ασχολείται με τις δραστηριότητες στον ξενοδοχειακό τομέα.
Οι στόχοι του Συγκροτήματος είναι:
- Τακτοποίηση των οικονομικών εκκρεμοτήτων κυρίως προς τους ξενοδόχους.
- Η σταθερή βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών στον ξενοδοχειακό τομέα.
- Περαιτέρω ανάπτυξη του ξενοδοχειακού τομέα στη διαχείριση και διοίκηση ξενοδοχείων τόσο εντός όσο και
εκτός Κύπρου.
- Η δραστηριοποίηση στον τομέα ανάπτυξης γης τόσο εντός όσο και εκτός Κύπρου
- Η ανάκαμψη και περαιτέρω επέκταση.
1.13.2 Ύψος και Προορισμός Νέων Κεφαλαίων
Τα συνολικά κεφάλαια που θα αντληθούν σε περίπτωση πλήρους άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης
υπολογίζονται σε €42,9 εκ. περίπου. Μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης, το καθαρό προϊόν της
Έκδοσης υπολογίζεται σε €42,8 εκ. περίπου.
Επίσης, αν ασκηθούν όλα τα Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών (ΔΑΜ) τον Οκτωβρίου του 2010 θα αντληθούν
περαιτέρω μέχρι €16,8 εκ. περίπου.
Από το καθαρό προϊόν της Έκδοσης (άσκηση ΔΠ και ΔΑΜ) μετά την αφαίρεση των εξόδων της Έκδοσης,
προορίζεται ποσό μέχρι €26,0 εκ. για αποπληρωμή των πιστωτών της Εταιρείας, ποσό μέχρι €4,0 εκ. για
την αποπληρωμή των ξενοδόχων και ποσό μέχρι €29,6 εκ. για την ενίσχυση της κεφαλαιουχικής βάσης και
τη δημιουργία επαρκούς ρευστότητας για την αντιμετώπιση χρηματοδοτικών αναγκών καθώς επίσης και τη
διασφάλιση των προοπτικών ανάπτυξης και επέκτασης των εργασιών της Εταιρείας εντός και εκτός
Κύπρου.
1.14 Κύρια Στοιχεία Έκδοσης
ΕΚΔΟΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:

Libra Holidays Group Plc
€102.000.000 διαιρεμένο σε 600.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας
€0,17 η κάθε μια.

ΕΚΔΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΙΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ:

€14.283.809,36 διαιρεμένο σε 84.022.408
ονομαστικής αξίας €0,17 η κάθε μια.

συνήθεις

μετοχές

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΣΕ
ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ:

Απαγορεύεται αφενός η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με
οποιοδήποτε άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου και κάθε προωθητικού και σχετικού με την
παρούσα δημόσια προσφορά εγγράφου ή άλλου υλικού από
οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες και
αφετέρου η άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης από πρόσωπα
των Εξαιρούμενων Χωρών.
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Κύρια στοιχεία έκδοσης Δικαιωμάτων Προτίμησης (ΔΠ)
ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ (ΔΠ):

Έκδοση 84.022.408 Δικαιωμάτων Προτίμησης (Rights), που
προσφέρονται δωρεάν στους Μετόχους που θα κατέχουν μετοχές της
Εταιρείας κατά στις 29 Δεκεμβρίου 2008 σε αναλογία ένα (1)
Δικαιώματα Προτίμησης για κάθε μία (1) Μετοχή που κατέχουν. Ως εκ
τούτου η ημερομηνία αποκοπής του Δικαιώματος Προτίμησης (exrights date) είναι η 30 Δεκεμβρίου 2008. Κάθε ένα (1) Δικαίωμα
Προτίμησης που θα ασκείται με συνολική τιμή €0,51 θα μετατρέπεται
σε τρεις (3) πλήρως πληρωθείσες νέες μετοχές ονομαστικής αξίας
€0,17 και οι οποίες θα εισαχθούν στο ΧΑΚ, νοουμένου ότι ληφθεί η
τελική έγκριση για εισαγωγή από το ΧΑΚ. Η κατ’ αρχήν έγκριση για
εισαγωγή τους από το ΧΑΚ έχει ληφθεί στις 8 Δεκεμβρίου 2008.
Ο κύριος μέτοχος και Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Εταιρείας κύριος
Ανδρέας Δράκου έχει δεσμευτεί να ασκήσει όλα τα Δικαιώματα
Προτίμησης που του αναλογούν καθώς επίσης και επιπρόσθετα
Δικαιώματα Προτίμησης, τα οποία δεν θα ασκηθούν από τους άλλους
δικαιούχους μετόχους, που στο σύνολο τους θα αντιστοιχούν
70.000.000 νέες μετοχές.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΣΤΟ Χ.Α.Κ:

ΤΙΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ∆Π:

ΜΕΡΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ∆Π:

Τα Δικαιώματα Προτίμησης νοουμένου ότι ληφθεί η τελική έγκριση από
το Διοικητικό Συμβούλιο του ΧΑΚ, θα εισαχθούν και θα τυγχάνουν
διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Η κατ’ αρχήν
έγκριση για εισαγωγή τους από το ΧΑΚ έχει ληφθεί στις 8 Δεκεμβρίου
2008.
€0,51 για κάθε ένα (1) Δικαίωμα Προτίμησης που θα εξασκείται και το
οποίο θα μετατρέπεται σε τρεις (3)
νέες πλήρως πληρωθείσες
μετοχές της Εταιρείας ονομαστικής αξίας €0,17.
Οι δικαιούχοι των Δικαιωμάτων Προτίμησης μπορούν να εξασκήσουν
μέρος ή το σύνολο των Δικαιωμάτων Προτίμησης που δικαιούνται.

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ∆Π:

Από τις 23 Φεβρουαρίου 2009 μέχρι 27 Φεβρουαρίου 2009

ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

Η Τιμή
Άσκησης
άσκηση των ∆Π.

είναι

πληρωτέα

εξολοκλήρου

κατά

την

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Χ.Α.Κ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ∆Π:

Οι νέες μετοχές που θα προκύψουν από την άσκηση των ∆Π, θα
τυγχάνουν διαπραγμάτευσης και θα μεταβιβάζονται μέσω του ΧΑΚ,
κατόπιν έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΧΑΚ και εφόσον
βεβαιωθεί το ΧΑΚ ότι το Μητρώο Μετόχων, μετά την έκδοση των Νέων
Μετοχών, έχει κατατεθεί σε ηλεκτρονική μορφή και πληροί όλες τις
προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το ΧΑΚ σύμφωνα με τον
Κανονισμό 4 των Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών
Κύπρου (καταχώρηση, διαπραγμάτευση και εκκαθάριση άυλων
κινητών αξιών) Κανονισμών του 2001 για την εισαγωγή των Νέων
Μετοχών της Εταιρείας στο Κεντρικό Μητρώο. Τυχόν αλλαγή στο πιο
πάνω χρονοδιάγραμμα λόγω αστάθμητων παραγόντων, θα
ανακοινωθεί στο ΧΑΚ και στον ημερήσιο τύπο.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΝΕΩΝ
ΠΛΗΡΩΣ
ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ
ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:

Οι νέες πλήρως πληρωθείσες μετοχές που θα προκύψουν από την
πλήρη εξόφληση των Δικαιωμάτων Προτίμησης θα έχουν τα ίδια
δικαιώματα (rank pari passu) με τις υφιστάμενες μετοχές για όλους
τους σκοπούς και θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης στο ΧΑΚ αφού
ληφθεί η τελική έγκριση από το ΧΑΚ.
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Κύρια στοιχεία έκδοσης Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (ΔΑΜ)
ΕΚ∆ΟΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
(ΔΑΜ):

Έκδοση 67.217.926 Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (ΔΑΜ) τα οποία
θα παραχωρηθούν δωρεάν, σε αναλογία ένα (1) ΔΑΜ για κάθε πέντε
(5) Μετοχές προς τους μετόχους που θα είναι εγγεγραμμένοι στο
μητρώο της Εταιρείας μετά την εκπνοή της περιόδου άσκησης. Τιμή
Άσκησης των ΔΑΜ είναι €0,25 για κάθε ΔΑΜ και η περίοδος
άσκησης των ΔΑΜ θα είναι οι τελευταίες πέντε εργάσιμες μέρες του
Οκτωβρίου του 2010.
Κάθε ένα (1) ΔΑΜ με την άσκησή του θα αποδίδει στο δικαιούχο μία
(1) νέα συνήθη πλήρως πληρωθείσα μετοχή της Εταιρείας
ονομαστικής αξίας €0,17 η οποία θα εισαχθεί στο ΧΑΚ, νοουμένου
ότι ληφθεί η τελική έγκριση από το ΧΑΚ. Η κατ’ αρχήν έγκριση για
εισαγωγή τους από το ΧΑΚ έχει ληφθεί στις 8 Δεκεμβρίου 2008.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΑΚ:

Η Εταιρεία έχει υποβάλει αίτηση για εισαγωγή των ΔΑΜ στο ΧΑΚ. Τα
ΔΑΜ θα είναι μεταβιβάσιμα και θα διαπραγματεύονται στο ΧΑΚ
νοουμένου ότι ληφθεί η τελική έγκριση από το ΔΣ του ΧΑΚ. Η
διαπραγμάτευση των ΔΑΜ θα αρχίσει εφόσον το ΧΑΚ βεβαιωθεί ότι
το μητρώο των ΔΑΜ της Εταιρείας έχει κατατεθεί σε ηλεκτρονική
μορφή και πληροί όλες τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το
ΧΑΚ. Σημειώνεται ότι δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την Περίοδο
Άσκησης
των
ΔΑΜ
δε
θα
γίνονται οποιεσδήποτε
μεταβιβάσεις των ΔΑΜ.

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΑΜ:

Οι τελευταίες πέντε εργάσιμες μέρες του Οκτωβρίου 2010 για τα
ΔΑΜ-2010

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΑΜ:

29 Οκτωβρίου 2010

ΤΙΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΑΜ:

€0,25 για κάθε Δικαίωμα Αγοράς Μετοχών

ΜΕΡΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΑΜ / ∆ΙΑΘΕΣΗ ΔΑΜ /

Οι κάτοχοι των ΔΑΜ μπορούν να ασκήσουν μέρος ή το σύνολο των
ΔΑΜ που κατέχουν. Όσα ΔΑΜ οι κάτοχοι δεν προτίθενται να τα
ασκήσουν μπορούν να τα διαθέσουν στη χρηματιστηριακή αγορά
(ΧΑΚ) εξασφαλίζοντας την τρέχουσα τιμή διαπραγμάτευσης. Οι
κάτοχοι ΔΑΜ (καθώς και το λοιπό επενδυτικό κοινό) μπορούν,
επίσης, να αγοράσουν επιπρόσθετα ΔΑΜ από τη χρηματιστηριακή
αγορά (ΧΑΚ), νοουμένου ότι ληφθεί η τελική έγκριση για εισαγωγή
τους από το ΧΑΚ.

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΔΑΜ:

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΛΗΡΩΣ
ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ
ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ:

Όλες οι συνήθεις πλήρως πληρωθείσες μετοχές που θα προκύψουν
από την άσκηση των ΔΑΜ θα έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα
(rank pari passu) με τις υφιστάμενες συνήθεις μετοχές της Εταιρείας
για όλους τους σκοπούς και θα διαπραγματεύονται στο ΧΑΚ,
νοουμένου ότι ληφθεί η τελική έγκριση από το ΧΑΚ.
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1.15 Ενδεικτικά Χρονοδιαγράμματα Έκδοσης και Άσκησης ΔΠ και ΔΑΜ 2010

Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Έκδοσης και Άσκησης ΔΠ
Ημερομηνία Απόφασης Όρων παρούσας Έκδοσης από το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

14/12/2007

Ημερομηνία
Συνέλευση

18/1/2008

επικύρωσης

απόφασης

από

Έκτακτη

Γενική

Αρχική έγκριση από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

8/12/2008

Ημερομηνία άδειας δημοσίευσης Ενημερωτικού Δελτίου

10/12/2008

Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων

29/12/2008

Ημερομηνία αναπροσαρμογής της τιμής της μετοχής της
Εταιρείας για την έκδοση των Δικαιωμάτων Προτίμησης (ex-rights
date)

30/12/2008

Ημερομηνία Αρχείου (record date)

2/1/2009

Αποστολή Επιστολής Παραχώρησης Δικαιωμάτων Προτίμησης
για τους εγγεγραμμένους στο Κεντρικό Μητρώο

12/1/2009

(δεν ισχύει για μετόχους των Εξαιρουμένων Χωρών*)
Περίοδος διαπραγμάτευσης Δικαιωμάτων Προτίμησης στο ΧΑΚ

26/1/2009-13/2/2009

Περίοδος άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης για μετόχους
εγγεγραμμένους στο Κεντρικό Μητρώο Αποθετήριο του ΧΑΚ

23/2/2009-27/2/2009

(δεν ισχύει για μετόχους των Εξαιρουμένων Χωρών*)
Τελευταία Ημερομηνία Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης

27/2/2009

(δεν ισχύει για μετόχους των Εξαιρουμένων Χωρών*)
Αποστολή επιστολών
πληρωθείσων μετοχών

παραχώρησης

των

νέων

πλήρως

11/3/2009

Έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων πλήρως πληρωθείσων
μετοχών στο ΧΑΚ (εφόσον το ΧΑΚ βεβαιωθεί ότι το Μητρώο
Μετόχων, μετά την έκδοση και των νέων μετοχών έχει κατατεθεί
σε ηλεκτρονική μορφή και πληροί όλες τις προϋποθέσεις που
έχουν τεθεί από το ΧΑΚ σύμφωνα με τον Κανονισμό 4 των περί
Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (καταχώρηση,
διαπραγμάτευση και εκκαθάριση άϋλων κινητών αξιών)
Κανονισμών του 2001 για την εισαγωγή των νέων μετοχών της
Εταιρείας στο Κεντρικό Μητρώο)

26/3/2009

Τα Δικαιώματα Προτίμησης θα εισαχθούν και θα είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμα στο
ΧΑΚ από τις 26 Ιανουαρίου 2009 μέχρι τις 13 Φεβρουαρίου 2009 εφόσον το ΧΑΚ δώσει την
τελική έγκριση για εισαγωγή τους. Σημειώνεται ότι στις 8 Δεκεμβρίου 2008 έχει ληφθεί η
κατ’ αρχήν έγκριση για την εισαγωγή τους από το ΧΑΚ.
Σημειώνεται επίσης ότι το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται και από αστάθμητους παράγοντες και
ενδέχεται να μεταβληθεί με ανακοίνωση στο ΧΑΚ και μέσω του κυπριακού τύπου.
*Απαγορεύεται αφενός η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο
προώθηση αντιγράφων του παρόντος εγγράφου και κάθε προωθητικού και σχετικού με την
παρούσα δημόσια προσφορά εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο προς
ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες και αφετέρου η άσκηση των Δικαιωμάτων από πρόσωπα
των Εξαιρούμενων Χωρών.
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Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Έκδοσης και Άσκησης ΔΑΜ 2010

1.15

Ημερομηνίες
8 Δεκεμβρίου 2008

Γεγονότα
Ημερομηνία αρχικής έγκρισης εισαγωγής
των ΔΑΜ στο ΧΑΚ

30 Μαρτίου 2009

Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων

31 Μαρτίου 2009

Ημερομηνία αναπροσαρμογής της τιμής της
μετοχής της εταιρείας (ex warrants date) για
την έκδοση των ΔΑΜ

3 Απριλίου 2009

Ημερομηνία αρχείου (record date)

10 Απριλίου 2009

Ημερομηνία αποστολής των
παραχώρησης ΔΑΜ 2010.

29 Απριλίου 2009

Ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης και
μεταβίβασης των ΔΑΜ 2010 (εφόσον το
ΧΑΚ βεβαιωθεί ότι το μητρώο των ΔΑΜ της
Εταιρείας έχει κατατεθεί σε ηλεκτρονική
μορφή και πληροί όλες τις προϋποθέσεις
που έχουν τεθεί από το ΧΑΚ)

Τελευταίες 5 εργάσιμες μέρες Οκτωβρίου
2010

Περίοδος άσκησης των ΔΑΜ 2010 για
αγορά μετοχών της Εταιρείας

5 εργάσιμες μέρες μετά τις 29/10/2010 για
τα ΔΑΜ 2010

Ημερομηνία έκδοσης και αποστολή των
επιστολών παραχώρησης για τις μετοχές
που προκύπτουν από την άσκηση των ΔΑΜ
(εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την
τελευταία ημερομηνία της κάθε περιόδου
άσκησης)

Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την
ημερομηνία αποστολής των επιστολών
παραχώρησης των νέων μετοχών

Ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης και
μεταβίβασης των μετοχών της Εταιρείας
που θα προκύψουν από την άσκηση των
ΔΑΜ (δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την
ημερομηνία αποστολής των επιστολών
παραχώρησης των νέων μετοχών και
εφόσον το ΧΑΚ βεβαιωθεί ότι το μητρώο
των κατόχων των συνήθων μετοχών της
Εταιρείας έχει κατατεθεί σε ηλεκτρονική
μορφή και πληροί όλες τις προϋποθέσεις
που έχουν τεθεί από το ΧΑΚ)

επιστολών

Παράγοντες Κινδύνου

Η επένδυση στους τίτλους της παρούσας Έκδοσης εμπεριέχει αριθμό κινδύνων που σχετίζονται μεταξύ
άλλων με τη συνέχιση λειτουργίας του Συγκροτήματος ως δρώσα οκονομική μονάδα, με τον τομέα στον
οποίο δραστηριοποιείται και τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, γενικότερους οικονομικούς, πολιτικούς,
νομοθετικούς και κανονιστικούς παράγοντες και παράγοντες που αφορούν τους τίτλους της παρούσας
Έκδοσης. Οι παράγοντες κινδύνου παρατίθενται στο Μέρος 2 του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
Εάν επέλθει οποιοδήποτε από τα γεγονότα που περιγράφονται στο Μέρος 2.0 του παρόντος Ενημερωτικού
Δελτίου, το Συγκρότημα, η χρηματοοικονομική θέση ή τα αποτελέσματα λειτουργίας του ενδέχεται να
επηρεαστούν δυσμενώς και ουσιωδώς και ανάλογα μπορεί να σημειωθεί πτώση στην αξία και την τιμή
πώλησης των μετοχών του, οδηγώντας σε απώλεια του συνόλου ή μέρους οποιασδήποτε επένδυσης σε
αυτές. Επιπρόσθετα, οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που επί του παρόντος δεν είναι γνωστό, ή που
θεωρούνται επουσιώδεις, μπορεί να επιδράσουν δυσμενώς στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του
Συγκροτήματος.
Οι επενδυτές προτρέπονται να λάβουν σοβαρά υπόψη τους παράγοντες αυτούς, σε συνάρτηση με τις
λοιπές πληροφορίες που παρατίθενται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο πριν προβούν σε οποιαδήποτε
επενδυτική απόφαση.
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1.16

Έγγραφα Διαθέσιμα προς Επιθεώρηση

Αντίγραφα των ακόλουθων εγγράφων της Libra Holidays Group Plc θα είναι διαθέσιμα για επιθεώρηση κατά
τις συνήθεις εργάσιμες ημέρες, μεταξύ των ωρών 9:30 π.μ. μέχρι 12:30 το μεσημέρι, στο εγγεγραμμένο
γραφείο του Συγκροτήματος για όλη την περίοδο ισχύος του Ενημερωτικού Δελτίου:
■
■
■
■

του Ιδρυτικού Εγγράφου και Καταστατικού της Εταιρείας,
των ελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τα έτη 2005-2007,
των μη ελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για το εννιάμηνο που έληξε στις 31 Ιουλίου
2008,
των συγκαταθέσεων και βεβαιώσεων που αναφέρονται στο Μέρος 4.20 του παρόντος Ενημερωτικού
Δελτίου.

Σημειώνεται ότι οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας είναι επίσης διαθέσιμες στην
ιστοσελίδα της Εταιρείας www.libraholidaysgroup.com.
1.17

Παραπομπές

Οι ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για τα έτη 2005, 2006 και 2007 και
οι μη ελεγμένες ενοοπιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για το εννιάμηνο που έληξε στις
31 Ιουλίου 2008, ενσωματώνονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο μέσω παραπομπής (incorporated by
reference) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Κανονισμού 809/2004 της Επιτροπής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι επενδυτές δύνανται να προμηθευτούν δωρεάν αντίγραφο των:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

ελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2005
ελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2006
ελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2007
μη ελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για το εννιάμηνο που έληξε στις 31
Ιουλίου 2008

κατά τις συνήθεις εργάσιμες ημέρες μεταξύ των ωρών 9:30 π.μ. – 12:30 το μεσημέρι στο εγγεγραμμένο
γραφείο της Εταιρείας για όλη την περίοδο ισχύος του Ενημερωτικού Δελτίου καθώς και στην ιστοσελίδα του
Συγκροτήματος www.libraholidaysgroup.com.
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2

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η επένδυση στα Δικαιώματα Προτίμησης, στα Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών και κατ’ επέκταση σε μετοχές
της Libra Holidays Group Plc υπόκειται σε μία σειρά κινδύνων. Μαζί με τις λοιπές πληροφορίες που
περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο, οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά
τους κινδύνους που περιγράφονται παρακάτω, πριν επενδύσουν στα Δικαιώματα Προτίμησης, στα
Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών και κατ’ επέκταση στις μετοχές της. Εάν επέλθει οποιοδήποτε από τα
γεγονότα που περιγράφονται παρακάτω, το Συγκρότημα, η χρηματοοικονομική θέση του ή τα αποτελέσματα
της λειτουργίας του ενδέχεται να επηρεαστούν δυσμενώς και ουσιωδώς και, ανάλογα, μπορεί να σημειωθεί
πτώση στην αξία και την τιμή πώλησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης και των μετοχών του, οδηγώντας σε
απώλεια του συνόλου ή μέρους οποιασδήποτε επένδυσης σε αυτές. Επιπρόσθετα, οι κίνδυνοι και οι
αβεβαιότητες που περιγράφονται παρακάτω μπορεί να μην είναι οι μόνοι που ενδεχομένως να
αντιμετωπίσει το Συγκρότημα. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί του παρόντος δεν είναι γνωστοί
ή που θεωρούνται επουσιώδεις, μπορεί να επιδράσουν δυσμενώς στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του
Συγκροτήματος.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
Καθαρή αρνητική θέση και αμφιβολία συνέχισης λειτουργίας της Εταιρείας ως δρώσα οικονομική
μονάδα
Το Συγκρότημα στη λήξη του οικονομικού έτους 2007 στις 31 Οκτωβρίου 2007 παρουσιάζει αρνητικά ίδια
κεφάλαια πριν από το συμφέρον μειοψηφίας ύψους £30,6 εκ. (€52,2 εκ). Ως αναφέρεται και στη σημείωση
35 των Ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος 2007 το Συγκρότημα αντιμετωπίζει μεγάλες
δυσκολίες λόγω των δύσκολων συνθηκών της Τουριστικής Βιομηχανίας καθώς επίσης και εξαιρετικά
δύσκολες συνθήκες σε σχέση με την εξαρτημένη εταιρεία Ajet Aviation Limited, ιδιαίτερα μετά το δυστύχημα
στις 14 Αυγούστου 2005.
Σαν αποτέλεσμα των πιο πάνω δυσκολιών το Συγκρότημα παρουσιάζει στο τέλος του οικονομικού έτους
που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2007 (σύμφωνα με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις) αλλά και στις 31
Ιουλίου 2008 (σύμφωνα με τις μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για τους πρώτους εννιά μήνες)
αντίστοιχα:
(α) Ζημιές της τάξης των €14,9 εκ. και €7,6 εκ.
(β) Καθαρές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της τάξης των €81,3 εκ. και €56,99 εκ.
(γ) Αρνητικό σύνολο ιδίων κεφαλαίων πριν από το συμφέρον μειοψηφίας της τάξης των €52,2 εκ. και €59,0
εκ.
(δ) Καθαρές εκροές μετρητών που χρειάστηκαν για τις εργασίες του Συγκροτήματος της τάξης των €18,6
εκ. και €9,4 εκ. καθαρά μετρητά που αντλήθηκαν από εργασίες.
(ε) Αρνητική θέση στα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους της τάξης των €18,8 εκ. και
€4,2 εκ. στο τέλος της περιόδου των εννέα μηνών.
Τα πιο πάνω γεγονότα και συνθήκες υποδηλώνουν σημαντική αμφιβολία ως προς την ικανότητα του
Συγκροτήματος να συνεχίσει τις εργασίες του ως δρώσα οικονομική μονάδα. Η Διεύθυνση του
Συγκροτήματος έχει υιοθετήσει σειρά διορθωτικών μέτρων και έχει δεσμευτεί να υιοθετήσει και πρόσθετα
διορθωτικά μέτρα με σκοπό τη συνέχιση των δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος. Ειδική αναφορά γίνεται
στη σημείωση 35 των Ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Οκτωβρίου
2007.
Επάρκεια Κεφαλαίου Κίνησης και μερική κάλυψη της παρούσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.
Στις 31 Οκτωβρίου 2007 και στις 30 Ιουλίου 2008 το Συγκρότημα παρουσιάζει αρνητικό κεφάλαιο κίνησης
€81,3 εκ. και €56,99 εκ. αντίστοιχα. Το Συγκρότημα προβαίνει σε σειρά διευθετήσεων περιλαμβανομένων
της αναδιάρθρωσης των δανείων του, τη στρατηγική απόφαση του για πώληση μικρών και μη αποδοτικών
ξενοδοχειακών μονάδων αλλά και στο διακανονισμό με διάφορους πιστωτές και δανειστές του, με εξόφληση
των υποχρεώσεων του με έκδοση μετοχών.
Ενόψει της ουσιαστικά χαμηλότερης τιμής διαπραγμάτευσης της μετοχής του Συγκροτήματος από την τιμή
διάθεσης των νέων μετοχών που θα προκύψουν από την έκδοση των Δικαιωμάτων Προτίμησης υπάρχει
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μεγάλη πιθανότητα μερικής κάλυψης της παρούσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η οποία σε
συνδυασμό με πιθανή αδυναμία του Διοικητικού Συμβουλίου να διαθέσει τις μετοχές, θα υποχρεώσει το
Συγκρότημα να μειώσει αντίστοιχα το προβλεπόμενο ποσό το οποίο προορίζεται να διατεθεί για κεφάλαιο
κίνησης.
Σύμφωνα με τη δέσμευση του κ. Ανδρέα Δράκου ως αναφέρεται στο Μέρος 5.4 του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου και νοουμένου ότι ληφθεί σχετική έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Κύπρου για άσκηση τυχόν μη ασκηθέντων Δικαιωμάτων Προτίμησης που θα αντιστοιχούν σε επιπρόσθετες
νέες 70.000.000 μετοχές, υπάρχει μερική κάλυψη ύψους €21,9 εκ. από τα €42,9 εκ. Σε περίπτωση που η
κάλυψη της παρούσας αύξησης δεν είναι πλήρης, ή και στην περίπτωση που η σειρά διευθετήσεων που
προτίθεται να προβεί το Συγκρότημα ως αναφέρθηκε πιο πάνω δεν καταστούν επιτυχείς τότε υπάρχει ο
κίνδυνος να μην διαθέτει το Συγκρότημα επαρκή κεφάλαια κίνησης.
Ζημιογόνες χρήσεις και ενδεχόμενο πρόβλημα στη ρευστότητας της Εταιρείας
Η κερδοφορία της Εταιρείας σε εταιρική και ενοποιημένη βάση κατά τις χρήσεις 2005-2007 ήταν αρνητική.
Το μέγεθος των αγορών, στις οποίες δραστηριοποιείται το Συγκρότημα δεν του παρέχει μεγάλα περιθώρια
για περαιτέρω ανάπτυξη και ως εκ τούτου η οποιαδήποτε ανάπτυξή του δύναται να προέλθει μόνο μέσω της
επέκτασης του σε νέες αγορές/δραστηριότητες ως οι στρατηγικοί του στόχοι, βλ. Μέρος 4.7. Συνεπώς, με τις
παρούσες συνθήκες και εφόσον το Συγκρότημα δεν επεκταθεί σε νέες αγορές, τότε ενδέχεται να επηρεάσει
περαιτέρω αρνητικά τη ρευστότητα του μελλοντικά, με σημαντικές επιπτώσεις όσον αφορά στη λειτουργική
του δραστηριότητα.
Μη πληρωμή μερίσματος
Το ύψος των συσσωρευμένων ζημιών (€161εκ) που παρουσιάζει στον Ισολογισμό του το Συγκρότημα στις
ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2007, λόγω των αρνητικών
αποτελεσμάτων του τα τελευταία χρόνια είναι αρκετά σημαντικό και αυτό θα οδηγήσει στην περαιτέρω
καθυστέρηση πληρωμής μερίσματος στους μετόχους. Ο χρόνος έναρξης πληρωμής μερίσματος είναι
άρρηκτα συνδεδεμένος με την επαναφορά του Συγκροτήματος σε κερδοφορία, με το ύψος των κερδών που
το Συγκρότημα θα εμφανίζει σε κάθε χρήση αλλά και την κάλυψη των συσσωρευμένων ζημιών.
Διαπραγμάτευση των Μετοχών του Συγκροτήματος στην Ειδική Κατηγορία του ΧΑΚ και κίνδυνος
παραμονής του Συγκροτήματος στην κατηγορία αυτή
Οι μετοχές της Libra Holidays Group Plc εντάχθηκαν στην Ειδική Κατηγορία του ΧΑΚ το Μάρτιο του 2006
σύμφωνα με το άρθρο 140(Ι) του Νόμου Ν115(Ι)/2005 ως ίσχυε τότε λόγω μη υποβολής των ελεγμένων
οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2005. Η Libra Holidays Group Plc
έκτοτε παρέμεινε στην Ειδική Κατηγορία λόγω μη έγκαιρης υποβολής των οικονομικών του καταστάσεων
και των Ετήσιων Εκθέσεων σύμφωνα με τους ισχύοντες κατά την εν λόγω περίοδο Νόμους και Κανονισμούς
του ΧΑΚ. Στις 4 Αυγούστου 2008 και μετά την υποβολή των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για το
έτος που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2007 το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε τη συνέχιση της
διαπραγμάτευσης των τίτλων της Libra Holidays Group Plc στην Αγορά Ειδικής Κατηγορίας, με βάση την
Πρόνοια (γ) της Παραγράφου 2.2.3 της ΚΔΠ 596/2005, που αφορά στις περιπτώσεις μετάταξης εταιρειών
στην Αγορά Ειδικής Κατηγορίας, λόγω της ύπαρξης ουσιαστικής αβεβαιότητας που δυνατόν να δημιουργεί
σημαντική αμφιβολία ως προς την ικανότητα του Συγκροτήματος να συνεχίσει ως δρώσα οικονομική
μονάδα, σύμφωνα με το τι αναφέρεται στην έκθεση των ανεξαρτήτων ελεγκτών του, για το έτος που έληξε
στις 31 Οκτωβρίου 2007.
Εάν το Συγκρότημα συνεχίσει στις επόμενες χρήσεις την αρνητική του κερδοφορία και συνεχίζει να
παρουσιάζει σημαντικό ύψος αρνητικών ιδίων κεφαλαίων τότε ενδέχεται να συνεχιστεί η διαπραγμάτευση
των μετοχών του στο ΧΑΚ στην Ειδική Κατηγορία. Ενδέχεται επίσης να υπάρξει καθυστέρηση στην έγκαιρη
υποβολή των ελεγμένων οικονομικών του καταστάσεων για τα οικονομικά έτη που έπονται, γεγονός που
επίσης θα συνδράμει στην περαιτέρω παραμονή του Συγκροτήματος στην Ειδική Κατηγορία του ΧΑΚ.
Αγωγές εναντίον της Εταιρείας
Έχουν κινηθεί δικαστικές διαδικασίες εναντίον του Συγκροτήματος και τους Ασφαλιστές του από τους
συγγενείς των θυμάτων του αεροπορικού δυστυχήματος της 14ης Αυγούστου 2005. Ποσά πάνω από €60
εκατομμύρια έχουν πληρωθεί μέχρι τώρα από τις Ασφαλιστικές Εταιρείες προς τους συγγενείς των θυμάτων.
Περαιτέρω, το Συγκρότημα συνεχίζει την εξέταση της πιθανότητας δικαστικών ανταπαιτήσεων έναντι τρίτων.
Επίσης σε σχέση με τη συντριβή του αεροπλάνου η εταιρεία Ajet Aviation Limited προχώρησε σε κατάθεση
αγωγής στην Ελλάδα εναντίον της Boeing. Σχετικά με την αγωγή του Συγκροτήματος εναντίον της Boeing
που έγινε στην Ελλάδα, αυτή είναι προγραμματισμένη να εκδικαστεί τον Ιούλιο του 2009 εκτός και αν
υπάρξει οποιαδήποτε διευθέτηση νωρίτερα. Οι νομικοί σύμβουλοι του Συγκροτήματος είναι της γνώμης ότι οι
ασφάλειες του Συγκροτήματος είναι αρκετές για να καλύψουν οποιεσδήποτε απαιτήσεις προκύψουν από αυτές
τις δικαστικές αγωγές.
Κατά την ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου εκκρεμούν δικαστικές αγωγές κατά εταιρειών του
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Συγκροτήματος ύψους €10 εκατομμυρίων από τρίτους στην Κύπρο για οικονομικές διαφορές που προέκυψαν
κατά τη συνήθη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος. Στις μη ελεγμένες ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 31 Ιουλίου 2008 αναγνωρίστηκαν αντίστοιχες
υποχρεώσεις για ποσά ύψους €10 εκατομμυρίων που σχετίζονται με τις πιο πάνω απαιτήσεις. Υπάρχουν
επίσης ανταπαιτήσεις από εταιρείες του Συγκροτήματος που ανέρχονται σε €7 εκατομμύρια.
Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι, με βάση νομική συμβουλή που έχουν πάρει, δεν αναμένουν να προκύψει
οποιαδήποτε επιπρόσθετη σημαντική ζημιά για το Συγκρότημα από τις προαναφερθείσες υποθέσεις.
Σχετικά με τις δικαστικές αγωγές εναντίον της Helios Airways Ltd και της Εταιρείας, οι νομικοί σύμβουλοι είναι
της γνώμης ότι η ασφάλεια της Helios Airways Ltd είναι αρκετή για να καλύψει οποιεσδήποτε ζημιές
προκύψουν από το δυστύχημα της 14ης Αυγούστου 2005. Επιπρόσθετα, υπάρχουν ανταπαιτήσεις από το
Συγκρότημα για το συγκεκριμένο συμβάν.
Αποτυχία Συγκροτήματος
αντιμετωπίζει.

για

ορθή

διαχείριση

των

χρηματοοικονομικών

κινδύνων

που

Το Συγκρότημα λόγω της φύσης των εργασιών του είναι εκτεθειμένο σε μία σειρά κινδύνων και
συγκεκριμένα σε κίνδυνο τιμής αγοράς, κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας και
συναλλαγματικό κίνδυνο που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά μέσα που κατέχει. Αποτυχία του
Συγκροτήματος να ελέγξει και να διαχειριστεί αποτελεσματικά κάποιον από τους κινδύνους αυτούς, θα
μπορούσε να έχει ουσιώδεις δυσμενείς επιπτώσεις τόσο στα αποτελέσματα και τη χρηματοοικονομική του
θέση όσο και στη φήμη του.
Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων δε συμπίπτουν. Όταν οι λήξεις δε συμπίπτουν, η αποδοτικότητα μπορεί να αυξηθεί αλλά
ταυτόχρονα μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος ζημιών. Στο τέλος του οικονομικού έτους του 2007 το
Συγκρότημα είχε έλλειψη ρευστότητας και γι’ αυτό η Διεύθυνση έχει υιοθετήσει σειρά διορθωτικών μέτρων.
Ειδική αναφορά στα διορθωτικά μέτρα γίνεται στη Σημείωση 35 των Ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων που για το έτος που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2007. Η ρευστότητα του Συγκροτήματος
αναμένεται να βελτιωθεί με την παρούσα έκδοση δικαιωμάτων προτίμησης η οποία ως αναφέρεται στο
Μέρος 5.4 κατά €21,9 εκ (από τα €42,9 εκ.) είναι εξασφαλισμένη από τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο Ανδρέα
Δράκου. Επιπρόσθετα ο κίνδυνος ρευστότητας του Συγκροτήματος εκτιμάται να αντιμετωπιστεί με πιθανή
πώληση ακινήτων βάσει της στρατηγικής του Ομίλου για πώληση των μικρών και μη αποδοτικών μονάδων,
με αναδιάρθρωση των δανείων και μείωση του ποσού αποπληρωμής καθώς και με το διακανονισμό των
χρεογράφων, βάση του οποίου η Εταιρεία συμφώνησε με τους πιστωτές της, με αντάλλαγμα την έκδοση
μετοχών σε αυτούς.
Κίνδυνος τιμής αγοράς
Ο κίνδυνος τιμής αγοράς είναι ο κίνδυνος να διακυμανθεί η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων εξαιτίας
αλλαγών στις τιμές της αγοράς. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση και τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων
υπόκεινται σε κίνδυνο τιμής αγοράς λόγω αβεβαιότητας ως προς τις μελλοντικές τιμές των επενδύσεων. Το
Συγκρότημα διαχειρίζεται τον κίνδυνο της τιμής αγοράς μέσω επενδύσεων σε διάφορους τίτλους.
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να κυμαίνεται λόγω
αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προκύπτει όταν μελλοντικές
εμπορικές συναλλαγές και τα αναγνωρισμένα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις είναι σε νόμισμα
διαφορετικό από το νόμισμα λειτουργίας του Συγκροτήματος. Το Συγκρότημα υπόκειται σε συναλλαγματικό
κίνδυνο που προκύπτει από συναλλαγές και υπόλοιπα σε Ευρώ, Στερλίνες, Ελβετικά Φράγκα και Δολάρια
Ηνωμένων Πολιτειών. Η Διεύθυνση παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες σε
συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.
Το Συγκρότημα έχει ένα αριθμό επενδύσεων σε ξένες εξαρτημένες εταιρείες, των οποίων τα καθαρά
περιουσιακά στοιχεία εκτίθενται σε κίνδυνο συναλλαγματικών διαφορών. Μετά την μείωση του ποσοστού
συμμετοχής στη Libra Holidays Limited από 100% σε 20% ο συναλλαγματικός κίνδυνος που εκτίθεται το
Συγκρότημα μειώθηκε σημαντικά.
Κίνδυνος επιτοκίου
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να διακυμαίνεται εξαιτίας
αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Τα έσοδα και ροή μετρητών από εργασίες του Συγκροτήματος είναι
ουσιαστικά ανεξάρτητα από αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς, εφόσον το Συγκρότημα δεν έχει σημαντικά
περιουσιακά στοιχεία που φέρουν τόκο. Το Συγκρότημα εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου αναφορικά με το μη
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βραχυπρόθεσμο δανεισμό του. Ο δανεισμός σε κυμαινόμενα επιτόκια εκθέτει το Συγκρότημα σε κίνδυνο
επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές. Ο δανεισμός σε σταθερά επιτόκια εκθέτει το Συγκρότημα σε
κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τη δίκαιη αξία. Η Διεύθυνση παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε
συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.
Πιστωτικός Κίνδυνος
Το Συγκρότημα εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο ο οποίος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλομένων
μερών να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους θα μπορούσε να μειώσει το ποσό των μελλοντικών ταμειακών
εισροών από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Το
Συγκρότημα εφαρμόζει διαδικασίες που βεβαιώνουν ότι οι πωλήσεις υπηρεσιών γίνονται σε πελάτες με
κατάλληλη ιστορία αξιοπιστίας και παρακολουθεί σε συνεχή βάση τη χρονολογική κατάταξη των
εισπρακτέων.
Kατά τη διάρκεια του 2007 η Διεύθυνση του Συγκροτήματος προέβη σε προβλέψεις απομείωσης επισφαλών
εισπρακτέων και απομείωσης επισφαλών εισπρακτέων για συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες
συνολικού ύψους £947χιλ. (2006: £4,9 εκ.). Η πρόβλεψη απομείωσης και η απομείωση για το έτος που
έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2006 αφορούσε κυρίως εισπρακτέα της εξαρτημένης Ajet Aviation Limited, η
οποία παρουσίαζε προβλήματα στην είσπραξη εμπορικών εισπρακτέων μετά το αεροπορικό δυστύχημα. Η
διεύθυνση πιστεύει ότι δεν υπάρχει επιπρόσθετος σημαντικός πιστωτικός κίνδυνος πέραν των ποσών που
έχουν ήδη προβλεφθεί. Το Συγκρότημα διατηρεί τα δικαιώματα είσπραξης όλων των ποσών για τα οποία
έχουν γίνει προβλέψεις.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
Εξελίξεις στην Τουριστική βιομηχανία, εξάρτηση από Τουρισμό και Εποχικότητα
Οι διεθνείς πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις επηρεάζουν σημαντικά την τουριστική βιομηχανία. Συνεπώς
δυσμενείς διεθνείς εξελίξεις θα έχουν αρνητικές επιδράσεις στην πορεία του κυπριακού τουρισμού και των
εταιρειών που ασχολούνται με τον τουρισμό. Σε τέτοια περίπτωση πιθανό να επηρεαστούν περαιτέρω
αρνητικά η οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος.
Επιπρόσθετα οι εργασίες του Συγκροτήματος υπόκεινται σε εποχιακές διακυμάνσεις λόγω της εξάρτησής
τους από τον τουρισμό και ως εκ τούτου παρατηρούνται αυξημένες κατά τους καλοκαιρινούς σε σχέση με
τους χειμερινούς μήνες. Ως εκ τούτου, οι πωλήσεις είναι ουσιωδώς χαμηλότερες κατά την πρώτη και
τέταρτη τριμηνία του έτους, οπότε μπορεί το Συγκρότημα να υποστεί καθαρές απώλειες.
Αστάθεια ή επιδείνωση του ευρύτερου οικονομικού και πολιτικού περιβάλλοντος
Πιθανή κρίση ή οικονομική ύφεση στην Κύπρο ή στις χώρες προέλευσης των τουριστών δυνατόν να
επηρεάσει το Συγκρότημα όπως άλλωστε θα επηρεάσει και την οικονομία του τόπου στο σύνολό της.
Ανταγωνιστικότητα της Κύπρου στη διεθνή τουριστική αγορά και ένταση εγχώριου ανταγωνισμού
Η βιωσιμότητα του τουριστικού τομέα επηρεάζεται τόσο από τον ενδογενή καθορισμό των τιμών όσο και από
το κόστος του εξωτερικού τουριστικού προϊόντος. Τυχόν σημαντική αρνητική απόκλιση στην τιμή του
εσωτερικού από του εξωτερικού προϊόντος, δυνατόν να έχει ως αποτέλεσμα την αντίστοιχη μείωση στο
τουριστικό ρεύμα προς την Κύπρο.
Επιπρόσθετα το Συγκρότημα αντιμετωπίζει ισχυρό ανταγωνισμό στην εγχώρια αγορά υποβοηθούμενο από
τη συνεχιζόμενη αύξηση των τουριστικών μονάδων στην Κύπρο με πιθανόν αποτέλεσμα τη μείωση των
τιμών κάτι το οποίο πιθανόν να καταστήσει κάποιες εταιρείες του κλάδου μη οικονομικά βιώσιμες.
Οποιεσδήποτε δυσμενείς εξελίξεις τόσο στην ανταγωνιστικότητα του κυπριακού τουρισμού όσο και στην
έξαρση του ανταγωνισμού στην Κύπρου θα οδηγήσουν σε δυσμενή επίδραση στα αποτελέσματα και στη
χρηματοοικονομική κατάσταση του Συγκροτήματος Libra Holidays Group Plc.
Τιμή Πετρελαίου
Οι τιμές του αργού πετρελαίου και επομένως των αεροπορικών ταξιδιών υπόκεινται σε σημαντικές και
αιφνίδιες διακυμάνσεις ως αποτέλεσμα διαφόρων παραγόντων μεταξύ των οποίων είναι οι αλλαγές στη
ζήτηση καυσίμων, διαταραχές και αβεβαιότητα στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου, αποφάσεις των
πετρελαιοπαραγωγών χωρών, πολιτικά φαινόμενα, φαινόμενα κερδοσκοπίας και περιβαλλοντικά ζητήματα.
Σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων θα μπορούσε να επιφέρουν μείωση του τουριστικού ρεύματος
με αρνητικές επιπτώσεις στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Συγκροτήματος.
Επιπρόσθετα η αύξηση της τιμής του πετρελαίου επιβαρύνει τις χώρες που καταναλώνουν το πετρέλαιο
όπως είναι και η Κύπρος με την αύξηση των καταναλωτικών προϊόντων και του ηλεκτρικού ρεύματος.
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Πολιτική αστάθεια
Αρνητικές εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό στην Κύπρο όπως επίσης και εντάσεις στις ελληνοτουρκικές
σχέσεις, δυνατόν να έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην τουριστική βιομηχανία της Κύπρου, με πιθανές
αρνητικές επιπτώσεις στις εργασίες του Συγκροτήματος.
Άλλοι αστάθμητοι παράγοντες
Αστάθμητοι παράγοντες (force majeure), σεισμοί, πλημμύρες, απεργίες, πόλεμοι κ.λ.π. πιθανόν να
επηρεάσουν αρνητικά τις εργασίες του Συγκροτήματος.
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥΣ
Η τιµή διαπραγµάτευσης της µετοχής της Libra Holidays Group Plc είναι χαμηλότερη της τιμής
άσκησης των δικαιωµάτων προτίµησης.
Η τιµή διαπραγµάτευσης της µετοχής της Libra Holidays Group Plc είναι σημαντικά χαμηλότερη από την τιµή
διάθεσης των νέων µετοχών. Εάν αυτό συνεχιστεί τότε οι επενδυτές που προβούν στην άσκηση των
Δικαιωμάτων Προτίμησης τους στο πλαίσιο της παρούσας αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, θα υποστούν
άµεση ζηµία. Δεν υπάρχει διαβεβαίωση ότι µετά την άσκηση των δικαιωµάτων, οι επενδυτές θα
µπορέσουν να πωλήσουν νέες µετοχές σε τιµή ίση µε την τιµή διάθεσης ή µεγαλύτερη. Επιπλέον,
µέχρι να πιστωθούν οι νέες µετοχές στους λογαριασµούς των επενδυτών στο ΣΑΤ µετά την ολοκλήρωση
της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, οι επενδυτές δε θα µπορούν να πωλήσουν τις νέες µετοχές. Η
εισαγωγή και διαπραγµάτευση των νέων µετοχών στο ΧΑΚ εξαρτάται από την προσκόµιση εκ µέρους του
Συγκροτήματος ορισµένων εγγράφων και από την έγκριση των εν λόγω εγγράφων από το Διοικητικό
Συµβούλιο του ΧΑΚ. Δεν υπάρχει διαβεβαίωση ότι η εισαγωγή και η διαπραγµάτευση των νέων µετοχών
στο ΧΑΚ θα πραγµατοποιηθεί µέσα στα προβλεπόµενα χρονικά όρια.
Το ΧΑΚ παρουσιάζει χαµηλότερη ρευστότητα και είναι περισσότερο ασταθές από άλλα µεγάλα
χρηµατιστήρια και ειδικότερα η ειδική κατηγορία του ΧΑΚ, αγορά στην οποία διαπραγματεύται η
μετοχή της Libra Holidays Group Plc
Η µοναδική αγορά διαπραγµάτευσης της µετοχής της Libra Holidays Group Plc είναι και θα είναι µετά την
άσκηση των Δικαιωµάτων Προτίμησης της παρούσας αύξησης του µετοχικού της κεφαλαίου το ΧΑΚ.
Το ΧΑΚ παρουσιάζει χαµηλότερη ρευστότητα από άλλες µεγάλες αγορές της Δυτικής Ευρώπης και των
Ηνωµένων Πολιτειών. Ως εκ τούτου, οι υποψήφιοι επενδυτές ίσως δυσκολευτούν να αγοράσουν ή να
πωλήσουν µετοχές της Libra Holidays Group Plc. Επίσης το γεγονός ότι οι μετοχές του Συγκροτήματος
διαπραγματεύονται στην Ειδική κατηγορία του ΧΑΚ επηρεάζει σημαντικά τη ρευστότητα της μετοχής της
Libra Holidays Group Plc. Η Libra Holidays Group Plc δεν µπορεί να εγγυηθεί για τη μελλοντική ρευστότητα
της µετοχής της στην αγορά.
Κίνδυνοι που σχετίζονται με τα Δικαιώματα Προτίμησης
Τα Δικαιώματα Προτίμησης δίδουν το δικαίωμα αγοράς νέων κοινών μετοχών οι οποίες θα έχουν τα ίδια
χαρακτηριστικά και επομένως τους ίδιους επενδυτικούς κινδύνους με τις υφιστάμενες κοινές μετοχές.
Τα Δικαιώματα Προτίμησης μέχρι την άσκησή τους θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης στο ΧΑΚ, νοουμένου ότι
το Διοικητικό Συμβούλιο του ΧΑΚ εγκρίνει την εισαγωγή τους. Η πορεία της χρηματιστηριακής αγοράς των
Δικαιωμάτων Προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους αναμένεται να επηρεάζεται άμεσα από
την πορεία της τιμής των υφιστάμενων μετοχών της Libra Holidays Group Plc, λόγω του ότι ένα (1) Δικαίωμα
Προτίμησης παρέχει το δικαίωμα αγοράς τριών (3) νέων μετοχών στην προκαθορισμένη Τιμή άσκησης.
Υπάρχει κίνδυνος να µην υπάρξει ζήτηση για τα Δικαιώµατα Προτίµησης στην αγορά.
Τα Δικαιώµατα Προτίµησης αναµένεται να εισαχθούν στο ΧΑΚ προς διαπραγµάτευση πριν την περίοδο
άσκησής τους ως nil paid rights. Λόγω του ότι η τρέχουσα τιμή της μετοχής της Libra Holidays Group Plc
είναι ουσιαστικά χαμηλότερη από την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών δεν υπάρχει διαβεβαίωση ότι θα
αναπτυχθεί στο ΧΑΚ ενεργή αγορά διαπραγµάτευσης για τα εν λόγω δικαιώµατα. Ακόµη κι αν αναπτυχθεί
ενεργή αγορά διαπραγµάτευσης, η τιµή διαπραγµάτευσης των δικαιωµάτων ενδέχεται να είναι ασταθής και
περιορισμένη.
Μέτοχοι που δεν θα ασκήσουν όλα τα Δικαιώµατα Προτίµησης στην παρούσα αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου που τους αναλογούν, θα υποστούν µείωση του ποσοστού συµµετοχής τους στην Εταιρεία
(diluted).
Η παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου δίνει το δικαίωµα σε όλους τους υφιστάµενους µετόχους να
συµµετάσχουν σε αυτή, σύµφωνα µε το εφαρµοστέο δίκαιο. Οι µέτοχοι που δεν ασκήσουν τα Δικαιώµατά
Προτίµησης τους στην παρούσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου θα υποστούν ανάλογη µείωση του
ποσοστού συµµετοχής τους στο µετοχικό κεφάλαιο και των δικαιωµάτων ψήφου τους στις Γενικές
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Συνελεύσεις των µετόχων της. Σημειώνεται ότι ο βασικός μέτοχος της Libra Holidays Group Plc κ. Ανδρέας
Δράκος έχει δεσμευτεί να ασκήσει τα Δικαιώματα Προτίμησης που του αναλογούν. Σε τέτοια περίπτωση και
σε περίπτωση που κανένας άλλος μέτοχος δεν ασκήσει τα δικαιώματα του, το ποσοστό του κ. Δράκου θα
αυξηθεί σημαντικά από 23,36% σε 54,94%.
Επιπρόσθετα ο κ. Δράκος δεσμεύτηκε όπως σε περίπτωση που παραμείνουν ανεξάσκητα Δικαιώματα
Προτίμησης ασκήσει τέτοιο αριθμό Δικαιωμάτων Προτίμησης που θα αντιστοιχούν σε 70.000.000
επιπρόσθετες νέες μετοχές υπό την αίρεση λήψης σχετικής έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Σε
τέτοια περίπτωση και υπό την παραδοχή ότι κανένας άλλος μέτοχος δεν ασκήσει τα δικαιώματά του τότε το
ποσοστό του κ. Δράκου θα αυξηθεί σε 69,76% από 23,36% που είναι σήμερα.
Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις μετοχές
Η μετοχή της Libra Holidays Group Plc αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο ΧΑΚ. Οι
χρηματιστηριακές αγορές διεθνώς υπόκεινται κατά καιρούς σε σημαντικές μεταβολές τόσον όσον αφορά
στις τιμές των μετοχών όσο και στον όγκο συναλλαγών. Η τιμή των μετοχών του Συγκροτήματος μπορεί να
παρουσιάσει διακυμάνσεις που να οφείλονται στις προαναφερθείσες μεταβολές και να μην συνδέονται
άμεσα με τη δραστηριότητα και τις προοπτικές του. Οι γενικότερες οικονομικές, πολιτικές και
χρηματιστηριακές συνθήκες, όπως για παράδειγμα η οικονομική ύφεση, οι διακυμάνσεις των επιτοκίων και
των συναλλαγματικών ισοτιμιών, ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά την πορεία της τιμής και τη ζήτηση για
τις μετοχές της Libra Holidays Group Plc. Επίσης, τα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος
ενδέχεται σε κάποιες χρονικές περιόδους να αποκλίνουν σημαντικά από τις εκάστοτε προσδοκίες των
επενδυτών και αναλυτών. Κάθε ένα από τα γεγονότα αυτά μπορεί να συμβάλει στη μείωση της τιμής των
μετοχών του Συγκροτήματος. Πιθανή αδυναμία του επενδυτικού κοινού να αποτιμήσει άμεσα και
αποτελεσματικά τις προοπτικές της Libra Holidays Group Plc μπορεί να προκαλέσει σημαντική διακύμανση
της τιμής της μετοχής της κατά τη διαπραγμάτευσή της. Επιπλέον, η εμπορευσιμότητα της μετοχής της
Libra Holidays Group Plc δυνατόν να είναι χαμηλή ως αποτέλεσμα του σχετικά χαμηλού όγκου
διαπραγμάτευσης του ΧΑΚ αλλά και της ειδικής κατηγορίας του ΧΑΚ που διαπραγματεύεται η μετοχή στην
παρούσα φάση σε σχέση με άλλες διεθνείς αγορές.
Κίνδυνοι που σχετίζονται με τα ΔΑΜ
Τα Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών δίδουν το δικαίωμα αγοράς συνήθων πλήρως πληρωθείσων μετοχών, οι
οποίες θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με τις υφιστάμενες συνήθεις μετοχές της Libra Holidays Group Plc και θα
εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, νοουμένου ότι ληφθεί η τελική έγκριση από το ΧΑΚ.
Επομένως θα έχουν τους ίδιους επενδυτικούς κινδύνους με τις υπόλοιπες συνήθεις μετοχές της Libra
Holidays Group Plc.
Σημειώνεται επίσης ότι μέχρι την άσκησή τους, τα ΔΑΜ θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης στο ΧΑΚ. Η πορεία
της χρηματιστηριακής αξίας των ΔΑΜ κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους αναμένεται να επηρεάζεται
άμεσα από την πορεία της τιμής των υφιστάμενων εισηγμένων στο ΧΑΚ μετοχών του Συγκροτήματος. Η
ποσοστιαία θετική ή αρνητική μεταβολή της αξίας των ΔΑΜ αναμένεται να είναι μεγαλύτερη από την
ποσοστιαία μεταβολή της αξίας των υφιστάμενων μετοχών και δεν υπόκειται στο ημερήσιο όριο μεταβολής
(limit up / limit down) που ισχύει για τις κοινές μετοχές, με βάση τους κανονισμούς του ΧΑΚ.
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ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ / ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου έγινε σύμφωνα με τον περί ∆ημόσιας
Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο 114(Ι) του 2005 και με βάση τον Κανονισμό 809/2004 της
Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Libra Holidays Group Plc αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τις πληροφορίες που παρατίθενται στο
παρόν Ενημερωτικό Δελτίο και βεβαιώνει ότι αυτές είναι σύμφωνες με την πραγματικότητα και ότι δεν
υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του.
Οι πιο κάτω ∆ιοικητικοί Σύμβουλοι της Libra Holidays Group Plc είναι επίσης συλλογικά και ατομικά
υπεύθυνοι για τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο και βεβαιώνουν ότι,
έχοντας λάβει κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι, εξ’
όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να
αλλοιώσουν το περιεχόμενό του.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του περί ∆ημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου του 2005 το
Ενημερωτικό Δελτίο υπογράφηκε από τους ακόλουθους:
Χρίστος Μαυρέλλης
Ανδρέας Δράκου

- Πρόεδρος (Μη Εκτελεστικός)
- Αντιπρόεδρος (Εκτελεστικός)

Γιάννος Πανταζής

- Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικός)

Λάμπρος Γεωργίου

- Οικονομικός Σύμβουλος (Εκτελεστικός)

Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου και Ανάδοχος Υπεύθυνος Είσπραξης είναι ο
Κυπριακός Οργανισμός Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO) ο οποίος δηλώνει ότι αφού έλαβε κάθε εύλογο
μέτρο για το σκοπό αυτό δηλώνει ότι, εξ’ όσων γνωρίζει, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό
Δελτίο είναι σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να
αλλοιώσουν το περιεχόμενό του.
Οι Συγκαταθέσεις των διαφόρων προσώπων / εμπειρογνωμόνων που συμμετείχαν στη σύνταξη του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου ή μνημονεύονται σε αυτό παρατίθενται στο Μέρος 4.20 και περιλαμβάνουν
τα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, τον Ανάδοχο Υπεύθυνο Σύνταξης (Κυπριακό Οργανισμό Επενδύσεων
και Αξιών Λτδ -CISCO), τους ελεγκτές της Εταιρείας (PricewaterhouseCoopers Limited) και τους νομικούς
συμβούλους της Εταιρείας (Χρύση Δημητριάδης & Σία).
Οι επενδυτές που χρειάζονται οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή / και επεξηγήσεις επί του Ενημερωτικού Δελτίου
μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες:
■

Στα γραφεία της Εταιρείας:
Αντώνη Λουκαίδη & Γλάδστονος
Όασης Σέντερ, Μπλοκ Ε, 4ος Όροφος
3031 Λεμεσός, τηλ. 25884000

■

Στον Ανάδοχο Υπεύθυνο Σύνταξης Ενημερωτικού δελτίου, Διευθυντή Έκδοσης και Υπεύθυνο Είσπραξης:
Κυπριακός Οργανισμός Επενδυσεων και Αξιών Λτδ (CISCO) Eurolife House, Έβρου 4, Τ.Θ. 20597
Τ.Θ. 20597, 1660
Λευκωσία, τηλ. 22121700
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4.1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
Νομικό Καθεστώς

Η Εταιρεία συστάθηκε στην Κύπρο στις 6 Νοεμβρίου 1996 με αριθμό εγγραφής 82326 (με το όνομα A.A.T.
Holdings Limited) με σκοπό να ενεργεί σαν ιθύνουσα εταιρεία του Συγκροτήματος, ως ιδιωτική Εταιρεία
περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113 και μετατράπηκε σε δημόσια
εταιρεία στις 23 Μαρτίου 1998 σύμφωνα με τον πιο πάνω νόμο. Τον Ιούλιο του 1998 οι μετοχές της
Εταιρείας εισήχθηκαν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.
Το εγγεγραμμένο γραφείο Fortuna Court Λεωφόρος Μακαρίου ΙΙΙ 284, 3105 Λεμεσός και η κύρια διοικητική
έδρα της Εταιρείας βρίσκονται στην οδό Αντώνη Λουκαίδη & Γλάδστονος, Όασης Σέντερ, Μπλοκ Ε, 4ος
Όροφος, 3031 Λεμεσός. Το κεντρικό τηλέφωνο είναι 25884000 και η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι
www.libraholidaysgroup.com.
Στις 10 Ιουνίου 2004 η Εταιρεία μετονομάστηκε σε Libra Holidays Group Public Ltd και στις 25 Μαΐου 2006
η Εταιρεία μετονομάστηκε σε Libra Holidays Group Plc. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται με αυτή την εμπορική
επωνυμία στην Κύπρο, στην Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο, οργανικά ή μέσω των εξαρτημένων και
συνδεδεμένων εταιρειών της.
Οι κύριοι σκοποί της Εταιρείας περιγράφονται στο άρθρο 3 του Ιδρυτικού της Εγγράφου οι οποίοι
επικεντρώνονται στον ξενοδοχειακό, ταξιδιωτικό και τουριστικό τομέα.
Αποσπάσματα από το Καταστατικό της Εταιρείας παρατίθενται στο Μέρος 4.16.7 του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου.
4.2

Ιστορική Αναδρομή και Κύρια Γεγονότα στην Εξέλιξη του Συγκροτήματος

Η Libra Holidays Group Limited συστάθηκε στην Κύπρο στις 6 Νοεμβρίου 1996 με αριθμό εγγραφής 82326
(με το όνομα Α.Α.Τ. Holdings Limited) με σκοπό να ενεργεί σαν ιθύνουσα εταιρεία του Συγκροτήματος.
Στις 25 Σεπτεμβρίου 1972 συστάθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο η Libra Travel Holdings Limited (Αρ.
Εγγραφής 1073441) ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης για διοργάνωση ταξιδιωτικών πακέτων. Στις 26
Φεβρουαρίου 1996 μετονομάστηκε σε Libra Holidays Limited. Στις 8 Νοεμβρίου 1996 η Libra Holidays
Group Ltd αγόρασε ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο της Libra Holidays Limited που είναι εγγεγραμμένη στο
Ηνωμένο Βασίλειο ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και ασχολείται με την πώληση πακέτων εκδρομών.
Στις 12 Νοεμβρίου 1996 η Libra Holidays Limited εξαγόρασε τα στοιχεία του ενεργητικού, παθητικού και το
εμπορικό όνομα της εταιρείας Priceright Travel Limited, εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στο Ηνωμένο
Βασίλειο και ασχολείται επίσης με την πώληση πακέτων εκδρομών.
Η Libra Aviation Limited συστάθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 17 Οκτωβρίου 1997 με σκοπό να αγοράζει
και να πωλεί (seat broker) θέσεις σε ναυλωμένες αεροπορικές πτήσεις. Η εταιρεία άρχισε τις εργασίες της
την 1η Απριλίου 1998. Η Libra Holidays Limited κατείχε όλο το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Libra
Aviation Limited από την ημερομηνία σύστασης της.
Η εταιρεία Libra Holidays (Russia) Limited συστάθηκε στην Κύπρο στις 7 Απριλίου 1998 με σκοπό τη
διοργάνωση ταξιδιωτικών πακέτων από τη Ρωσία προς την Κύπρο και την Ελλάδα.
Η Libra Holidays Group Ltd εισήχθηκε στο ΧΑΚ τον Ιούλιο του 1998. Στις 28 Δεκεμβρίου του 1998 η
Εταιρεία ίδρυσε μία νέα εξαρτημένη εταιρεία την Crownvalley Properties Ltd, μία εταιρεία του Ηνωμένου
Βασιλείου. Η κυριότερη της δραστηριότητα ήταν οι επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία και άρχισε να
λειτουργεί το Μάιο του 1999.
Στις 29 Δεκεμβρίου 1998 η Εταιρεία αγόρασε το 51% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Freetown
Hotels Ltd εκ του οποίου το 48% το κατείχαν, άμεσα ή έμμεσα, Σύμβουλοι της Εταιρείας. Οι κυριότερες
δραστηριότητες της εταιρείας αυτής ήταν ως εξής;
ί)

Κατοχή του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που είναι ιδιοκτήτρια του Chrysland Cove
Hotel, ενός ξενοδοχείου τριών αστέρων με 116 δωμάτια στον Πρωτάρα.

ii)

Κατοχή του 80% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας πou είναι ιδιοκτήτρια του Picadilly Hotel,
ενός ξενοδοχείου τριών αστέρων με 60 δωμάτια στην Αίγινα,

iii)

Μακροπρόθεσμες συμφωνίες διαχείρισης των ξενοδοχείων Ποσειδώνια και Chez Nouz στη
Λεμεσό, του ξενοδοχείου Laura Beach στην Πάφο και των ξενοδοχειακών διαμερισμάτων TS
Resorts στον Πρωτάρα και Mirabella και Lambriana στην Αγία Νάπα.

Στις 26 Φεβρουαρίου 1999, μετά από δημόσια πρόταση, η Εταιρεία απέκτησε το 50,37% του εκδομένου
μετοχικού κεφαλαίου της D.H. Cyprotels Plc (πρώην Droushia Heights Hotel Co. Ltd) «Droushia» η οποία
είναι εγγεγραμμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Η κυριότερη δραστηριότητα της «Droushia» ήταν η
ιδιοκτησία και διοίκηση του ξενοδοχείου Droushia Heights Hotel στην Πάφο.
Στις 26 Απριλίου 1999 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε την πώληση στη D.H. Cyprotels Plc
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του ποσοστού συμμετοχής που κατείχε η Εταιρεία στη Freetown Hotels Limited. Η D.H. Cyprotels Plc
αποφάσισε σε έκτακτη γενική συνέλευση στις 4 Ιουνίου 1999 την έκδοση 12.108.000 νέων μετοχών της,
ονομαστικής αξίας £0,50 η καθεμιά, οι οποίες προσφέρθηκαν στην τιμή των £0,51 η καθεμιά για εξαγορά
του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Freetown Hotels Ltd.
Στις 21 Μαΐου 1999 η Εταιρεία συμφώνησε να συμμετάσχει στη νεοϊδρυθείσα εταιρεία Excel Aviation Limited
στο Ηνωμένο Βασίλειο η οποία ασχολείτο κυρίως με προκρατήσεις ναυλωμένων αεροπορικών πτήσεων.
Στις 23 Αυγούστου 1999 η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι υπέγραψε τους βασικούς όρους συμφωνίας προς
απόκτηση ολόκληρου του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών Aztec Holidays Ltd και Aztec
Travel Partnership οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η κύρια δραστηριότητα των δύο
εταιρειών ήταν η πώληση εκδρομών και λιανικών διακοπών από το Ηνωμένο Βασίλειο στις ΗΠΑ, Αίγυπτο,
Ελλάδα και Κύπρο. Μετά την εξαγορά, η εταιρεία Aztec Holidays Ltd ανέλαβε τις εργασίες της Aztec Travel
Partnership και μετονομάστηκε αργότερα σε Travelseekers Worldwide Ltd.
Την 1 Νοεμβρίου 1999 η Εταιρεία εξαγόρασε το 100% της Ideal Rea Limited η οποία μετονομάστηκε σε
Libra Tours Limited. Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας ήταν η διαχείριση εισερχόμενων επιβατών στην
Κύπρο. Η Libra Tours προέβηκε στις πιο κάτω εξαγορές:
•

Την 1 Ιουνίου 2000 απόκτησε το 100% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Zygos Travel
Ltd που ειδικευόταν στην αγορά τοπικών εκδρομών.

•

Στις 27 Ιουνίου 2000 απόκτησε το 78% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Mantovani
Plotin Ltd που ειδικευόταν στην οργάνωση τοπικών εκδρομών και στη διαχείριση των
εισερχόμενων επιβατών του Συγκροτήματος στην Κύπρο.

•

Την 1 Μαΐου 2000 απόκτησε το 100% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Exhalt Travel
Ltd που ειδικευόταν στην οργάνωση εκδρομών για τους εισερχόμενους επιβάτες του
Συγκροτήματος.

Μετά από Δημόσια Πρόσκληση που έγινε στους μετόχους της Astarti Development Plc (πρώην Astarti
Development Co. Ltd) στις 2 Δεκεμβρίου 1999, η D.H. Cyprotels Plc (πρώην Droushia Heights Hotel Co.
Ltd) απόκτησε το 51% του μετοχικού κεφαλαίου της. Η Astarti Development Plc είναι η ιδιοκτήτρια των
ξενοδοχείων Cypria Maris και Laura Beach στη Πάφο. Μετά την εξαγορά, η Astarti Development Plc
εκμίσθωσε τα ξενοδοχεία της στην D.H. Cyprotels Plc.
Στις 14 Δεκεμβρίου 1999 η Εταιρεία ανακοίνωσε την υπογραφή βασικών όρων της προκαταρκτικής
συμφωνίας για την απόκτηση του 75% της Αγγλικής εταιρείας GoldenJoy Leisure Plc, της οποίας η κύρια
δραστηριότητα ήταν η διοργάνωση και διάθεση τουριστικών πακέτων από το Ηνωμένο Βασίλειο προς την
Αίγυπτο και ανά το παγκόσμιο, χρησιμοποιώντας αεροπορικές εταιρείες όπως η British Airways και η
Malaysian Airlines. Η πιο πάνω εξαγορά έγινε στις 7 Μαρτίου 2000. Η εταιρεία είναι μία από τις επιλεγμένες
εταιρείες των Αγγλικών εφημερίδων Times και Telegraph προσφέροντας τουριστικά πακέτα στους
αναγνώστες τους γεγονός που πρόσφερε στην Εταιρεία προβολή και προώθηση των άλλων τουριστικών
πακέτων-προορισμών όπως Ελλάδα, Κύπρο και ΗΠΑ. Τον Οκτώβριο του 2000 η Libra Holidays Group Ltd
προχώρησε στην υπογραφή συμφωνίας για την απόκτηση του υπόλοιπου 25% του μετοχικού κεφαλαίου
της Βρετανικής εταιρείας Goldenjoy Leisure Plc. Οι δραστηριότητες και οι εργασίες της Goldenjoy Leisure
Plc μεταφέρθηκαν στη Libra Holidays Limited.
Στις 15 Δεκεμβρίου 1999, η D.H. Cyprotels Plc απόκτησε:
•

Την εταιρεία Ιάκωβος Π. Ιακώβου ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου τεσσάρων αστέρων Florida Beach
Hotel στη Αγία Νάπα.

•

Το ξενοδοχείο τριών αστέρων Acquamarina στη Λεμεσό.

•

Το ξενοδοχείο δύο αστέρων Πλάκα μαζί με παρακείμενη γη στην Πάφο.

•

Το 20% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Ξενοδοχείο Πικαντίλλυ- Εμπορικές και Τουριστικές
Επιχειρήσεις Α.Ε. Το υπόλοιπο 80% του μετοχικού κεφαλαίου ανήκει στην εξαρτημένη εταιρεία της
D.H. Cyprotels Plc, Freetown Hotels Ltd. Η εταιρεία είναι ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου Πικαντίλλυ στη
Αίγινα, Ελλάδα.

Στις 31 Ιανουαρίου 2000 η Εταιρεία απέκτησε τις εργασίες του τουριστικού γραφείου που διεξάγονται υπό
την εμπορική επωνυμία Trust Hellenic Travel. Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας αυτής είναι η διαχείριση
εισερχόμενων επιβατών στην Αθήνα και στα νησιά του Σαρωνικού και η πώληση αεροπορικών θέσεων.
Μετά την εξαγορά εργασίες της Trust Hellenic Travel μεταφέρθηκαν σε μία νεοσυσταθείσα εξολοκλήρου
εξαρτημένη εταιρεία στην Ελλάδα, την Trust Hellenic Travel A. E.
Στις 31 Ιανουαρίου 2000, η Εταιρεία ίδρυσε στην Κύπρο τη θυγατρική εταιρεία Libra Aviation Ltd της οποίας
σκοπός σύστασης ήταν να δραστηριοποιηθεί στον τομέα των αερομεταφορών.
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Στις 8 Φεβρουαρίου 2000 η Libra Aviation Ltd ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας για την αγορά μέχρι και το
85% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Αγγλικής ιδιωτικής εταιρείας Excel Airways Ltd (πρώην Sabre
Airways Limited) η οποία δραστηριοποιείτο στον τομέα των αερομεταφορών.
Στις 18 Μαΐου 2000, η Εταιρεία εξαγόρασε το υπόλοιπο 74,95% του μετοχικού κεφαλαίου της Excel Interest
Limited (ιδιοκτήτριας της Excel Aviation Limited) μία εταιρεία που ασχολείτο με αγοραπωλησία
αεροπορικών θέσεων με βάση το Ηνωμένο Βασίλειο. Αμέσως μετά την εξαγορά η Excel Aviation Limited (η
οποία ήταν θυγατρική της Excel Interest Limited) μεταφέρθηκε ως θυγατρική της Libra Aviation Limited
(Cyprus).
Στις 10 Ιουλίου 2000 η Εταιρεία απέκτησε το 75% του μετοχικού κεφαλαίου της Αγγλικής εταιρείας Sky
Holidays Ltd ("Sky") η οποία ασχολείτο με τη διοργάνωση και διάθεση τουριστικών πακέτων οπό το
Ηνωμένο Βασίλειο προς την Ισπανία και Πορτογαλία. Η Εταιρεία είχε, επίσης, το δικαίωμα να αποκτήσει το
υπόλοιπο 25% του μετοχικού κεφαλαίου της Sky μέχρι το 2004.
Η Εταιρεία, ασκώντας το δικαίωμα επιλογής που είχε μέσο της Libra Aviation Ltd, απόκτησε στις 3
Νοεμβρίου 2000 επιπρόσθετο ποσοστό 33,67% και στις 11 Απριλίου 2001 επιπρόσθετο ποσοστό 18% στο
κεφάλαιο της Excel Airways Ltd.
Στις 4 Δεκεμβρίου 2000 η D.H. Cyprotels Plc, μέσω της εξαρτημένης της εταιρείας Cyprotels Rodos A.E.,
εξαγόρασε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Columbia Hotel Resort A.E. ιδιοκτήτρια του
ξενοδοχείου Columbia κατηγορίας Α στην περιοχή Φαλιράκι στη Ρόδο.
Στις 2 Μαΐου 2001, μετά από Δημόσια Πρόσκληση, η Εταιρεία απόκτησε το 100% μετοχικού κεφαλαίου της
εταιρείας Drake Investments Ltd.
Στις 31 Μαΐου 2001 η Εταιρεία απόκτησε ακόμη 5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Sky Holidays
Ltd.
Η εξαρτημένη D.H. Cyprotels Plc εξαγόρασε στις 29 Μαΐου 2001 το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της
εταιρείας Capital Accommodation (Cyprus) Ltd η οποία ήταν εκμισθώτρια κτήματος στην παραλιακή περιοχή
της Πάφου και με άδεια οικοδομής ξενοδοχείου τεσσάρων αστέρων μέχρι 500 κλίνες. Το Σεπτέμβριο του
2006 πωλήθηκε. Την 1 Σεπτεμβρίου 2001 εξαγόρασε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
Cyplast Manufactoring Ltd η οποία είναι ιδιοκτήτρια εξοχικών κατοικιών στο χωριό Δρούσια στην Πάφο.
Το Μάιο του 2001, η Libra Tours A.E. εξαγόρασε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Dionysos
A.E. στην Ελλάδα με κύρια δραστηριότητα την ενοικίαση τουριστικών αυτοκινήτων.
Σε Έκτατη Γενική Συνέλευση στις 30 Μαΐου 2002 τα Διοικητικά Συμβούλια της Libra Holidays Group Plc και
Astarti Development Plc αποφάσισαν τον τερματισμό της διαδικασίας της αντίστροφης εξαγοράς (reverse
acquisition) της Astarti Development Plc από τη Libra Aviation Ltd θυγατρική της Εταιρείας. Ως αποτέλεσμα
της απόσυρσης της πρότασης του τερματισμού της όλης διαδικασίας η Libra Aviation Ltd παρέμεινε ως
ιδιωτική εταιρεία.
Τον Ιούλιο του 2002 η Excel Aviation Ltd αγόρασε επιπρόσθετο ποσοστό 48,6% του μετοχικού κεφαλαίου
της εταιρείας Freedom Flights Ltd, ανεβάζοντας το συνολικό της ποσοστό στο 97,2%, και στις 31 Οκτωβρίου
2002 απόκτησε το υπόλοιπο 2,8%.
Κατά τη διάρκεια του 2002, η Εταιρεία ίδρυσε την εταιρεία Excel Airways Group Plc (EAG) με σκοπό να
διαδραματίσει ρόλο ιθύνουσας εταιρείας του τμήματος αεροπλοΐας του Συγκροτήματος. Η EAG ήταν η
ιθύνουσα εταιρεία των εταιρειών Excel Airways, Excel Aviation και Freedom Flights στην οποία η Εταιρεία
κατείχε το 78,3% του μετοχικού κεφαλαίου μετά την ανταλλαγή των μετοχών της Libra Aviation Ltd και της
EAG και τη διάθεση 7,62% στο καταπίστευμα προς όφελος του προσωπικού και 0,05% προς το ευρύ κοινό.
Ποσοστό 11,13% ανήκε στα μέλη της διεύθυνσης του τμήματος αεροπλοΐας στο Ηνωμένο Βασίλειο και
ποσοστό 2,90% χρησιμοποιήθηκε για την εξόφληση χρεογράφων αξίας £3.900.000 περίπου. Στις 18
Νοεμβρίου 2002 οι μετοχές της EAG εισήχθησαν στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου
(AIM).
Στις 25 Φεβρουαρίου 2003, η Εταιρεία απόκτησε το 20% του μετοχικού κεφαλαίου της νεοϊδρυθείσας
Βρετανικής εταιρείας Planet Holidays Ltd η οποία δραστηριοποιείτο στον τομέα διοργάνωσης πολυτελών
ταξιδίων.
Στις 24 Φεβρουαρίου 2004 η Εταιρεία πώλησε μέχρι και 43,7% του μετοχικού κεφαλαίου που κατείχε στην
EAG.
Την 1 Μαρτίου 2004 η Εταιρεία απόκτησε το 72% του μετοχικού κεφαλαίου της νεοϊδρυθείσας Βρετανικής
εταιρείας Enable Holidays Ltd η οποία δραστηριοποιείτο στον τομέα διοργάνωσης ταξιδίων για άτομα με
ειδικές ανάγκες.
Το Μάρτιο του 2004 το Συγκρότημα, μέσω της D.H. Cyprotels Plc, δημιούργησε τρεις κοινοπραξίες, στις
οποίες μετέφερε γη αξίας £5.000.000, με την εταιρεία ανάπτυξης Χαρίλαος Αποστολίδης και Σία Λτδ
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(Chapo) για την από κοινού ανάπτυξη γης που ανήκει στο Συγκρότημα στον Πρωταρά και στο Λατσί στην
Κύπρο.
Στις 15 Οκτωβρίου 2004 η Εταιρεία προχώρησε στην πώληση επιπρόσθετου 30% ποσοστού που κατείχε
στην EAG διατηρώντας έτσι μόνο το 4,6% στην EAG.
Στις 12 Νοεμβρίου 2004 η Εταιρεία εξαγόρασε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Ajet Aviation Ltd
(πρώην Helios Airways Ltd) η οποία ήταν αεροπορική εταιρεία εγγεγραμμένη στην Κύπρο.
Το Μάιο 2005 η Εταιρεία ίδρυσε την Libra Europe η οποία ενεργούσε ως ιθύνουσα εταιρεία για τις εταιρείες
Libra Russia Ltd και Libra Tours Ltd. Το Νοέμβριο του 2005 η Libra Russia αναδιοργανώθηκε με σκοπό την
αύξηση των τουριστών από τη Ρωσία στην Κύπρο και Ελλάδα.
Τον Αύγουστο του 2005 ένα από τα αεροσκάφη συνετρίβει κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης πτήσης
από την Κύπρο στην Ελλάδα με τραγικό απολογισμό το θάνατο των 121 επιβατών.
Το Σεπτέμβριο του 2005 η Εταιρεία προχώρησε στην πώληση του υπόλοιπου 4,6% ποσοστού που κατείχε
στην EAG.
Μέσα στο 2005 η D.H. Cyprotels Plc προχώρησε στην αξιοποίηση γης αξίας £1.005.000 στο χωριό
Δρούσια στην Πάφο για την ανέγερση επαύλεων προς πώληση.
Το Μάρτιο 2006 η εταιρεία Libra Poland Ltd ιδρύθηκε, ως θυγατρική της Libra Europe, με σκοπό την
πώληση διακοπών όπως επίσης και αεροπορικών θέσεων από την Πολωνία στην Κύπρο και Ελλάδα.
Το Μάρτιο του 2006 η θυγατρική εταιρεία Helios Airways Ltd (‘Helios’) λόγω των σοβαρών προβλημάτων
που αντιμετώπισε μετά το τραγικό δυστύχημα του Αυγούστου 2005, μετάφερε τις εργασίες της στην 100%
θυγατρική εταιρεία του Συγκροτήματος Ajet Airways Ltd (‘Αjet’) η οποία ιδρύθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2006
με σκοπό την ενδυνάμωση της θέσης του Συγκροτήματος στην αγορά ως ο υπ’αριθμό ένα εξειδικευμένος
τουριστικός οργανισμός με προορισμό την Κύπρο όπως επίσης και την ενδυνάμωση της θέση του στην
αγορά των ναυλωμένων πτήσεων κυρίως στη Βρετανία και Ευρώπη. Περισσότερο από 80% των εργασιών
της Αjet ήταν οι ναυλωμένες πτήσεις και το υπόλοιπο 20% δρομολόγια προς Luton, Birmingham και
Manchester.
Τον Ιούλιο του 2006 η D.H. Cyprotels Plc πώλησε όλο το μερίδιο της (50%) στο συνεταιρισμό Chapo –
Cyprotels & Co.
Τον Οκτώβριο του 2006 και μετά από πολλές προσπάθειες στήριξης και αναβάθμισης της αεροπορικής της
εταιρείας, το Συγκρότημα αποφάσισε τη διακοπή του πτητικού προγράμματος της Ajet Aviation Limited.
Μέσα στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης της, η D.H. Cyprotels Plc αποφάσισε να συγκεντρωθεί στις
μεγάλες της τουριστικές μονάδες και παράλληλα, αφού βελτιώσει σημαντικά την ταμειακή της ροή, να
επεκταθεί (σε μεγάλες τουριστικές μονάδες) είτε με αγορά είτε με τη μορφή διαχείρισης (management
contracts) τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Γι΄ αυτό το λόγο τον Απρίλιο και Μάιο του 2007
προχώρησε στην πώληση των μικρών και μη αποδοτικών της ξενοδοχειακών μονάδων Πλάκα, Chrysland
Cove και Aqua Marina.
Τον Ιούλιο του 2007 η Libra Holidays Group Plc προχώρησε στη πώληση της Libra Europe
συμπεριλαμβανομένων και όλων της των δραστηριοτήτων στη Ρωσία.
Μετά από τα μη ικανοποιητικά αποτελέσματα που παρουσίαζε τα τελευταία χρόνια ο τομέας διοργάνωσης
ταξιδιών, η Εταιρεία στα τέλη Οκτωβρίου 2007 κατέληξε σε συμφωνία για μείωση του ποσοστού της από
100% στο 45% και τελικά στο 20% (Μάρτιος 2008), μέσω αύξησης κεφαλαίου, στη θυγατρικής της
εταιρεία Libra Holidays UK η οποία ασχολείτο με τη διοργάνωση ταξιδιών. Τον Απρίλιο του 2008 η
εταιρεία Libra Holidays UK μετονομάστηκε σε Allbury Travel Group
Στα τέλη Δεκεμβρίου του 2007, η θυγατρική εταιρεία D.H. Cyprotels Plc προέβηκε στη πώληση του 100%
του μετοχικού κεφαλαίου που κατείχε στην εξαρτημένη εταιρεία Piccadilly Tourism & Trading, ιδιοκτήτριας
ενός μικρού ξενοδοχείου στη Αίγινα, και τον Ιανουάριο του 2008 η D.H. Cyprotels Plc προέβηκε στη
πώληση του ξενοδοχείου Droushia Heights που βρίσκεται στο χωριό Δρούσια στην Πάφο.
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4.3
Κύριες Δραστηριότητες και Αγορές Δραστηριοποίησης του Συγκροτήματος
Το Συγκρότημα δραστηριοποιείται στην Κύπρο, Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο και οι κύριες δραστηριότητες
του είναι η λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων στην Κύπρο και Ελλάδα.
4.4

Οργανωτική Διάρθρωση / Δομή Συγκροτήματος

4.4.1

Οργανόγραμμα Συγκροτήματος

Πιο κάτω παρουσιάζεται το οργανόγραμμα / δομή του Συγκροτήματος (παρουσιάζονται οι κύριες εταιρείες
μόνο) κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
LIBRA
HOLIDAYS
GROUP PLC
100%

20%
ALLBURY TRAVEL
GROUP LTD (πρώην Libra
Holidays Ltd)
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

53,93%
6,67%

D.H. CYPROTELS
PLC
ΚΥΠΡΟΣ

AJET AVIATION
LIMITED
ΚΥΠΡΟΣ

41,2%
ASTARTI
DEVELOPMENT PLC

4.4.2

Κατάλογος Εξαρτημένων και Συνδεδεμένων Εταιρειών

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι κύριες εξαρτημένες και συνδεδεμένες εταιρείες του
Συγκροτήματος.
Όνομα

Κύρια δραστηριότητα

Allbury Travel Group Ltd
(πρώην Libra Holidays
Limited)
D. H. Cyprotels Plc

Πώληση πακέτων εκδρομών και άλλων λιανικών διακοπών

Ajet Aviation Limited
(πρώην Helios Airways
Limited)
Astarti Development Plc **

Αεροπορία

Ιδιοκτησία και διοίκηση ξενοδοχείων στην Κύπρο και στην
Ελλάδα

Ιδιοκτησία και εκμετάλλευση ξενοδοχείων στην Κύπρο

Ποσοστό
Συμμετοχής

Χώρα
σύστασης

20%

Ηνωμένο
Βασίλειο

53.93%

Κύπρος

100%

Κύπρος

41,2% (άμεσα)
6.67% (έμμεσα)

Κύπρος

** Η εταιρεία Astarti Development Plc είναι 41% θυγατρική της D.H. Cyprotels Plc.
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4.5
4.5.1

Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες
Οικονομικές Καταστάσεις

Η Εταιρεία ετοιμάζει ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για
τα έτη 2005-2007 οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της
Εταιρείας, PricewaterhouseCoopers Limited, Λεμεσός.
Σημειώνεται ότι τα λογιστικά πρότυπα που απαιτούνται με βάση τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών
Κύπρου Νόμους και Κανονισμούς είναι τα ∆ΠΧΠ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι εν λόγω ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ενσωματώνονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο με τη
μέθοδο της παραπομπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Κανονισμού 809/2004 της
Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι οικονομικές καταστάσεις θα είναι διαθέσιμες για επιθεώρηση κατά
τις συνήθεις εργάσιμες ημέρες, μεταξύ των ωρών 9:30 π.μ. μέχρι 12:30 το μεσημέρι, στο εγγεγραμμένο
γραφείο της Εταιρείας για όλη την περίοδο ισχύος του Ενημερωτικού Δελτίου, καθώς και στην ιστοσελίδα
της Εταιρείας www.libraholidaysgroup.com
4.5.2

Επιλεγμένες Συνοπτικές Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες για τα Έτη 2005,
2006 και 2007 και για την εννιαμηνία που έληξε στις 31 Ιουλίου 2008.

Παρατίθενται πιο κάτω επιλεγμένες συνοπτικές ενοποιημένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες οι οποίες
προέρχονται από τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τα έτη που έληξαν στις 31
Οκτωβρίου 2007, 2006 και 2005 και από τις μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις για την περίοδο των εννέα μηνών που έληξε στις 31 Ιουλίου 2008, οι οποίες συνάδουν με τα
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) και τον περί Εταιρειών Νόμο.
Οι επιλεγμένες συνοπτικές ενοποιημένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες θα πρέπει να διαβαστούν σε
συνάρτηση με τους πλήρεις ετήσιους ελεγμένους λογαριασμούς και τις εκθέσεις ελεγκτών για τα υπό
αναφορά έτη. Η γνώμη των ελεγκτών για τα έτη 2005-2006 ήταν χωρίς επιφύλαξη αλλά για το 2006 και
2007 με έμφαση θέματος επισύροντας την προσοχή σε σημειώσεις στις αντίστοιχες οικονομικές
καταστάσεις σχετικά με την ικανότητα του Συγκροτήματος να συνεχίσει τις δραστηριότητές του ως δρώσα
οικονομική μονάδα. Για το έτος 2007 οι ελεγκτές έχουν εκφράσει γνώμη με επιφύλαξη λόγω του ότι το
Συγκρότημα δεν έχει γνωστοποιήσει στην ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών για το έτος που έληξε
στις 31 Οκτωβρίου 2007 τις πληροφορίες για τις διακοπείσες δραστηριότητες όπως απαιτείται από το
Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΔΠΧΠ 5 “Περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα για
πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες”, η οποία όπως αναφέρουν στην έκθεσή τους είναι αναγκαία για
την κατάλληλη κατανόηση στις οικονομικές καταστάσεις της χρηματοοικονομικής επίδοσης και των
ταμειακών ροών του Συγκροτήματος. Έκτος από την προαναφερόμενη παράλειψη οι ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης του Συγκροτήματος
στις 31 Οκτωβρίου 2007, και της χρηματοοικονομικής επίδοσης και των ταμειακών ροών του για το έτος
που έληξε την ημερομηνία αυτή.
Τα ελεγμένα συγκριτικά αποτελέσματα για το 2006 παρουσιάζονται αναπροσαρμοσμένα για να συνάδουν
με την παρουσίαση του 2007 όπου παρουσιάζονται ξεχωριστά οι διακοπείσες και οι συνεχιζόμενες
δραστηριότητες. Οι διακοπείσες δραστηριότητες αφορούν τους τομείς αγοράς και πώλησης αεροπορικών
θέσεων και λειτουργίας αεροπορικής εταιρείας μετά τον τερματισμό λειτουργίας της εξαρτημένης Ajet
Aviation Limited στις 2 Νοεμβρίου 2006 και τη μείωση της συμμετοχής του Συγκροτήματος σε εταιρείες που
δραστηριοποιούνται με την οργάνωση πακέτων εκδρομών και λιανικών διακοπών από 100% στο 20%.

32

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ ΣΤΙΣ 31
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005 – 2007

2007
Ελεγμένα
£000

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες:
Πωλήσεις
΄Αμεσα έξοδα:
Αεροπλοΐα
Διαμονή
Ενοίκια μισθώσεων εκμετάλλευσης:
Aεροσκάφη και άλλα
Γη και κτίρια
Κόστος προσωπικού
Επιδιορθώσεις και συντηρηση
Απομείωση και πρόβλεψεις απομείωσης εισπρακτέων
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Απομείωση άϋλων περιουσιακών στοιχείων
Απομείωση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων
΄Αμεσα έξοδα αεροπορικού δυστυχήματος
Διαφημιστικά έξοδα
΄Αλλα έξοδα
Άλλα κέρδη – καθαρά
Ζημιά από πώληση εξαρτημένων
Ζημιά από εργασίες
Χρηματοδοτικά έξοδα
Μερίδιο αποτελεσμάτων συνδεδεμένων εταιρειών
Μερίδιο αποτελεσμάτων κοινοπραξιών
Ζημιά πριν τη φορολογία
Φορολογία
Καθαρή ζημιά
δραστηριότητες

για

το

έτος

από

συνεχιζόμενες

Διακοπείσες δραστηριότητες:
Καθαρό κέρδος/(ζημιά) για το έτος από διακοπείσες
δραστηριότητες
Καθαρή ζημιά για το έτος
Αναλογεί σε:
Mετόχους της Εταιρείας
Συμφέρον μειοψηφίας

Ζημιά ανά μετοχή από συνεχιζόμενες
δραστηριότητες που αναλογεί στους μετόχους της
Εταιρείας κατά τη διάρκεια του έτους (σεντς ανά
μετοχή):
- Βασική
- Πλήρως Κατανεμημένη
(Ζημιά)/κέρδος ανά μετοχή από διακοπείσες
δραστηριότητες που αναλογεί στους μετόχους κατά
τη διάρκεια του έτους (σεντς ανά μετοχή):
- Βασική
- Πλήρως κατανεμημένη

2006
Ελεγμένα
Συγκριτικά
Αναπροσαρ
μοσμένα
Ποσά
£000

2005
Ελεγμένα
£000

10.574

14.955

114.149

(3.784)

(9.951)

(62.673)
(23.848)

(967)
(5.527)
(487)
(280)

(1.088)
(5.559)
(593)
(2.198)

(8.135)
(1.702)
(10.828)
(524)
(1.573)

(1.500)
-

(1.827)
(353)
(327)

(2.148)
(21.182)
-

(184)
(3.520)
663
______
(5.012)
(4.871)
144
________
(9.739)
(193)
________
(9.932)

(27)
(4.490)
2.365
(199)
______
(9.292)
(4.291)
159
________
(13.424)
(648)
________
(14.072)

(532)
(2.686)
(1.391)
(8.430)
2.709
________
(28.794)
(3.534)
(130)
151
________
(32.307)
(3.179)
________
(35.486)

(28.986)

-

________
(8.705)
========

________
(43.058)
========

________
(35.486)
========

(7.435)
(1.270)
________
(8.705)
========

(41.102)
(1.956)
________
(43.058)
========

(31.008)
(4.478)
________
(35.486)
========

(13,04)
Δ/Ε

(21,22)
Δ/Ε

(57,4)
Δ/Ε

1,85
1,85

(50,76)
Δ/Ε

Δ/Ε
Δ/Ε

1.227

Σημείωση: Λόγω των διακοπείσων δραστηριοτήτων κατά το 2007 τα συγκριτικά ποσά για το έτος 2006 έχουν
αναπροσαρμοστεί ανάλογα για να συνάδουν με την παρουσίαση για το 2007
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005, 2006 ΚΑΙ 2007

2007
Ελεγμένα
£000
Περιουσιακά στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Επενδύσεις σε ακίνητα
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες
Επενδύσεις σε κοινοπραξίες
Xρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα
προς πώληση
΄Αλλα εισπρακτέα
Αναβαλλόμενα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία
Δεσμευμένα μετρητά στην τράπεζα

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών

Περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα για πώληση
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
Ίδια κεφάλαια
Κεφάλαιο και αποθεματικά αποδοτέα στους
μετόχους της Εταιρείας
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο
Ίδιες μετοχές
Αποθεματικά δίκαιης αξίας και άλλα αποθεματικά
Συσσωρευμένες ζημιές
Συμφέρον μειοψηφίας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Υποχρεώσεις
Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δανεισμός
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες κρατικές επιχωρηγήσεις

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Δανεισμός

Υποχρεώσεις άμεσα συνδεδεμένες με περιουσιακά
στοιχεία κατεχόμενα για πώληση

77.827
362
203
50
476
_______
78.918
_______
1.325
9.566
62

2006
Ελεγμένα
£000

2005
Ελεγμένα
£000

88.598
315
69
249
61

91.137
315
14.334
121
249
594

168
842
_______
90.302
_______
2.124
11.123

168
3.311
1.936
_______
112.165
_______
2.060
33.530

910
_______
11.863
_______

139
2.954
_______
16.340
_______

2.863
13.533
_______
51.986
_______

6.538

15.618

97.319
=======

122.260
=======

7.639
53.905
(2.905)
5.352
(94.537)
_______
(30.546)
19.309
_______
(11.237)
_______

33.772
27.772
(2.905)
6.082
(87.622)
_______
(22.901)
20.656
_______
(2.245)
_______

33.772
27.772
(2.905)
6.393
(47.901)
_______
17.131
22.803
_______
39.934
_______

35.419
6.920
241
_______
42.580
_______

40.510
7.064
267
_______
47.841
_______

41.119
4.816
_______
45.935
_______

14.931
2.087
33.480
_______
50.498
_______
15.478

35.443
2.136
21.629
_______
59.208
_______
17.456

53.316
2.090
22.876
_______
78.282
_______
-

______

______

_______

108.556
_______
97.319
=======

124.505
_______
122.260
=======

124.217
_______
164.151
=======

___

-

164.151
=======

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΗ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΕΝΝΕΑ ΜΗΝΕΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ ΣΤΙΣ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008
Εννέα μήνες που έληξαν
στις 31 Ιουλίου
2008
2007
Ευρώ’000
Ευρώ’000
Πωλήσεις
΄Αμεσα έξοδα:
Διαμονή
Ενοίκια μισθώσεων εκμετάλλευσης:
Γη και κτίρια
Κόστος προσωπικού
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Διαφημιστικά έξοδα
΄Αλλα έξοδα
Άλλα κέρδη – καθαρά
Ζημιά από εργασίες
Χρηματοδοτικά έξοδα
Μερίδιο αποτελεσμάτων κοινοπραξιών
Καθαρή ζημιά για την περίοδο από διακοπείσες δραστηριότητες
Ζημιά πριν τη φορολογία
Φορολογία
Ζημιά για τους εννέα μήνες
Αναλογεί σε:
Μετόχους της Εταιρείας
Συμφέρον μειοψηφίας

Ζημιά ανά μετοχή (σεντ ανά μετοχή):
- Βασική
- Πλήρως κατανεμημένη

11.934

12.144

(4.988)

(5.334)

(904)
(5.091)
(2.296)
(225)
(3.543)
3.571
________
(1.542)
(5.701)
170
________
(7.073)
(498)
________
(7.571)
========

(1.272)
(6.381)
(2.037)
(257)
(5.313)
2.653
________
(5.797)
(6.538)
184
(22.247)
________
(34.398)
(427)
________
(34.825)
========

(6.828)
(743)
________
(7.571)
========

(33.947)
(878)
________
(34.825)
========

(8,9)
Δ/Ε

(44,4)
Δ/Ε
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΟΣ ΣΤΙΣ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008
31 Ιουλίου
2008
Ευρώ’000
Περιουσιακά στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Επενδύσεις σε ακίνητα
Επενδύσεις σε κοινοπραξίες
Xρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς
πώληση
Αναβαλλόμενα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται
σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών

Περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα για πώληση
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
Ίδια κεφάλαια
Κεφάλαιο και αποθεματικά αποδοτέα στους μετόχους
της Εταιρείας
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο
Ίδιες μετοχές
Ειδικό Αποθεματικό μετοχικού κεφαλαίου
Αποθεματικά δίκαιης αξίας και άλλα αποθεματικά
Συσσωρευμένες ζημιές
Συμφέρον μειοψηφίας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Υποχρεώσεις
Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δανεισμός
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες κρατικές επιχορηγήσεις

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Δανεισμός

Υποχρεώσεις άμεσα συνδεδεμένες
στοιχεία διακρατούμενα για πώληση

με

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

31 Οκτωβρίου
2007
Ευρώ’000

128.194
619
517
85

132.975
619
347
85

813

813

_______
130.228
_______

_______
134.839
_______

3.197
13.481

2.264
16.344

121
820
_______
17.619
_______
7.547
_______
155.394
=======

106
1.555
_______
20.269
_______
11.171
_______
166.279
=======

12.986
92.101
(4.963)
66
9.144
(168.353)
_______
(59.019)
32.248
_______
(26.771)
_______

13.052
92.101
(4.963)
9.144
(161.525)
_______
(52.191)
32.991
_______
(19.200)
_______

88.159
11.467
387
_______
100.013
_______

60.516
11.824
412
_______
72.752
_______

24.309
3.305
30.947
_______
58.561
_______

25.511
3.566
57.204
_______
86.281
_______

23.591
_______
182.165
_______
155.394
=======

26.446
_______
185.479
_______
166.279
=======

περιουσιακά
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4.5.3

Ελεγκτές

Ελεγκτές του Συγκροτήματος είναι ο οίκος PricewaterhouseCoopers Limited, City House, Καραϊσκάκη 6,
3032, Λεμεσός (Αριθμός Πιστοποιητικού Άσκησης Επαγγέλματος Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών
Κύπρου (ΣΕΛΚ) Σ048/027).
Οι PricewaterhouseCoopers Limited έχουν ελέγξει τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που έληξαν
στις 31 Οκτωβρίου για τα έτη 2005, 2006 και 2007.
4.6

Ανάλυση Αποτελεσμάτων και Πρόσφατες Τάσεις

Παρατίθεται πιο κάτω ανάλυση των ιστορικών αποτελεσμάτων του Συγκροτήματος (βλέπε Μέρος 4.5) και
στοιχεία για τις πρόσφατες τάσεις.
4.6.1

Ανάλυση Ιστορικών Αποτελεσμάτων

Ανάλυση αποτελεσμάτων – 2005
Κύκλος εργασιών
Η μείωση που παρουσιάζεται στον κύκλο εργασιών του Συγκροτήματος σε σχέση με το οικονομικό έτος
2004 οφείλεται στο γεγονός ότι τα αναπροσαρμοσμένα αποτελέσματα του τομέα για το έτος 2004
περιλάμβαναν αυξημένο κέρδος από την πώληση της εξαρτημένης Excel Airways Limited για το ποσό των
£2,3 εκ. λόγω λάθους προηγούμενης περιόδου αλλά και λόγω του ότι ο τομέας αεροπλοΐας περιλαμβάνε τα
αποτελέσματα της Excel Airways Limited η οποία πωλήθηκε το Μάρτιο 2004.
Γενικά έξοδα, έξοδα διαχείρισης και πωλήσεων
Η αύξηση στις πιο πάνω κατηγορίες εξόδων σε σχέση με το 2004 οφειλόταν κυρίως στην ενσωμάτωση της
Helios Airways Limited.
Απομείωση στην αξία της εμπορικής εύνοιας (Goodwill)
Κατά το 2005 το Συγκρότημα αποφάσισε την απομείωση στην αξία της εμπορικής εύνοιας της τάξης των
£.21 εκ. Η απομείωση αυτή αποφασίστηκε αφού λήφθηκαν υπόψη οι πρόνοιες του ΔΛΠ36 (Α) και αφού
ης
προσμετρήθηκαν οι συνέπειες του τραγικού συμβάντος της 14 Αυγούστου.
Έξοδα λόγω του τραγικού συμβάντος της 14ης Αυγούστου
Τα αποτελέσματα του 2005 περιλαμβάνουν έξοδα της τάξης των £5 εκ. που συνδέονται με το τραγικό
συμβάν της 14ης Αυγούστου.
Συμφέρον μειοψηφίας
Η αύξηση στο συμφέρον μειοψηφίας σε σχέση με το 2004 οφείλεται κυρίως στα αποτελέσματα της
θυγατρικής του Συγκροτήματος D.H. Cyprotels Public Ltd στην οποία συμμετέχει η μειοψηφία.
Σαν αποτέλεσμα του ψυχολογικού κτυπήματος που δέχτηκε το Συγκρότημα από το τραγικό συμβάν της 14ης
Αυγούστου, επήλθαν οι αναμενόμενες οικονομικές αρνητικές επιπτώσεις που σε μεγάλο βαθμό αποτελούν
και τις λειτουργικές ζημιές του έτους. Επιπρόσθετα προσμετρώντας τις συνέπειες του τραγικού συμβάντος
ης
της 14 Αυγούστου, το Συγκρότημα προχώρησε σε σημαντική απομείωση της εμπορικής εύνοιας στις
οικονομικές του καταστάσεις της τάξης των £21εκ., στην αξία της εμπορικής εύνοιας, η οποία δεν συνεπάγει
εκροή μετρητών. Σαν αποτέλεσμα των πιο πάνω το Συγκρότημα πραγματοποίησε ζημιά ύψους £35,5εκ σε
σχέση με κέρδος £2,6εκ του προηγούμενου έτους.
1) Τομέας αερομεταφορών
Tο Συγκρότημα εξαγόρασε το Νοέμβριο του 2004 το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Helios
Airways Limited, με έδρα την Κύπρο. Παρόλο που οι εργασίες της εταιρείας βελτιώνονταν σημαντικά λόγω
και της στήριξης της από το Συγκρότημα, το τραγικό συμβάν της 14ης Αυγούστου 2005 επέφερε σοβαρές
απώλειες στις εργασίες της καθώς επίσης και επιπρόσθετα έξοδα, με αποτέλεσμα να παρουσιάσει
σημαντικές ζημιές για το έτος που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2005.
2) Τομέας διοργάνωσης ταξιδιών
Ο τομέας αυτός παρουσίασε για δεύτερη συνεχή χρονιά μια σταθερότητα στις εργασίες του. Η Κύπρος και η
Ελλάδα κατά κύριο λόγο και μετέπειτα η Αίγυπτος παρέμειναν για ακόμη μια χρονιά οι δημοφιλέστεροι
προορισμοί.
3) Τομέας ξενοδοχείων
Ο τομέας των ξενοδοχείων παρουσίασε μείωση στην κερδοφορία του που σε συνδυασμό με την απομείωση
ενός μεγάλου μέρους στην αξία της εμπορικής εύνοιας της τάξης των £6,0εκ. κατέγραψε μια συνολική ζημιά
της τάξης των £10,0εκ.
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Ανάλυση Αποτελεσμάτων – 2006
Κύκλος εργασιών / Κόστη πωλήσεων
Μείωση στον κύκλο εργασιών του Συγκροτήματος σε σχέση με το οικονομικό έτος 2005 η οποία οφειλόταν
κυρίως στη μείωση του στόλου καθώς επίσης και στη μείωση του τουριστικού ρεύματος προς την Κύπρο
κατά τη θερινή περίοδο.
Κέρδος από πωλήσεις επενδύσεων
Η αύξηση οφείλεται στο κέρδος που πέτυχε το Συγκρότημα από τη ρευστοποίηση μετοχών που
διαπραγματεύονταν στο ΧΑΚ.
Συμφέρον μειοψηφίας
Η μείωση στο συμφέρον μειοψηφίας σε σχέση με το 2005 οφειλόταν στις ζημιές θυγατρικών Εταιρειών του
Συγκροτήματος κατά το 2006.
Λόγω του άσχημου κλίματος και περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργούσε το Συγκρότημα κατά το
υποανασκόπηση έτος δεν κατέστη δυνατό να επέλθουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Παρ’ όλες τις
προσπάθειες που κατεβάλε το Συγκρότημα, το αεροπορικό δυστύχημα επηρέασε σημαντικά τις
δραστηριότητες του Συγκροτήματος. Έγιναν προσπάθειες ώστε να ανακάμψει ο τομέας αερομεταφορών
αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατόν. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά να παρουσιάσει
μεγάλη ζημιά της τάξης των £43,1εκ.
1) Τομέας αερομεταφορών
O τομέας αερομεταφορών του Συγκροτήματος, Ajet Aviation Ltd (πρώην Helios Airways Ltd), είχε αναστείλει
το πτητικό του πρόγραμμα με το τέλος του οικονομικού έτους. Παρ’ όλες τις προσπάθειες που έγιναν, δεν
κατέστη δυνατόν η εταιρεία να υπερπηδήσει όλα τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν μετά το τραγικό
αεροπορικό δυστύχημα. Το τραγικό συμβάν της 14ης Αυγούστου επέφερε σοβαρές απώλειες στις εργασίες
της καθώς επίσης και επιπρόσθετα έξοδα, με αποτέλεσμα να έχει σημαντικές ζημιές για το υπό ανασκόπηση
έτος που έκλεισε.
2) Τομέας διοργάνωσης ταξιδιών
Τα τρία πρώτα τρίμηνα του έτους ήταν συγκριτικά αρκετά καλύτερα με αυτά του προηγούμενου έτους.
Όμως, η αστάθεια του τουριστικού ρεύματος από την Αγγλία προς την Κύπρο, κατά το τέταρτο και πιο
παραγωγικό τρίμηνο, ήταν ο κύριος λόγος που τα θετικά μηνύματα των πρώτων εννέα μηνών ανέτρεψαν τα
αναμενόμενα θετικά αποτελέσματα.
3) Τομέας ξενοδοχείων
Ο τομέας των ξενοδοχείων παρουσίασε βελτίωση σε σχέση με το έτος 2005. Η ζημιά από εργασίες
μειώθηκε στις £0,965 εκ σε σχέση με ζημιά £20,4εκ το 2005. Σημειώνεται ότι στα υπό ανασκόπηση
αποτελέσματα δεν συμπεριλαμβάνεται οποιαδήποτε απομείωση στην αξία άυλων περιουσιακών στοιχείων
(2005: £6,02εκ) και δεν προβλέπεται οποιαδήποτε άλλη.
Ανάλυση Αποτελεσμάτων – 2007
Αναλυτικά τα αποτελέσματα για το έτος 2007 είχαν ως ακολούθως:
(α)

Ο κύκλος εργασιών σημείωσε σημαντική μείωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αυτό οφείλεται
στους πιο κάτω λόγους:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

(β)

τις δύσκολες συνθήκες στην τουριστική βιομηχανία στην Κύπρο,
στη διακοπή των εργασιών της εξαρτημένης Ajet Aviation Limited,
στην πώληση ξενοδοχειακών μονάδων της εξαρτημένης εταιρείας του Συγκροτήματος
D.H. Cyprotels Plc,
στο γεγονός ότι κάποιες ξενοδοχειακές μονάδες του Συγκροτήματος διέκοψαν τη
λειτουργία τους για ανακαίνιση κατά τη διάρκεια του έτους,
στη μείωση των πωλήσεων της εξαρτημένης Libra Holidays Limited στο Ηνωμένο
Βασίλειο.

Τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος επηρεάστηκαν θετικά από τη διακοπή των δραστηριοτήτων
της εξαρτημένης Ajet Aviation Limited στις 2 Νοεμβρίου 2006. Τα αποτελέσματα της θυγατρικής
αεροπορικής εταιρείας Ajet Aviation Ltd επέδρασαν αρνητικά στα αποτελέσματα του Συγκροτήματος
για το έτος 2006 αφού η Ajet Aviation Ltd είχε £10,07 εκ. ζημιές από εργασίες. Αντιθέτως, η διακοπή
των δραστηριοτήτων της Ajet Aviation Ltd επηρέασε θετικά τα αποτελέσματα της Εταιρείας αφού η
Ajet Aviation Ltd κατέγραψε £805 χιλ. κέρδος για το οικονομικό έτος 2007, το οποίο αφορούσε
αυξημένες προβλέψεις που είχαν γίνει μέσα στο 2006 για κόστη και/ή κυρώσεις.
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(γ)

Η βελτίωση στα αποτελέσματα οφείλεται επίσης στο γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του έτους 2006
υπήρχαν μη επαναλαμβανόμενα έξοδα που αφορούσαν τη διαγραφή όλου του υπόλοιπου αΰλου
ενεργητικού που παρουσιαζόταν στον ισολογισμό στις 31 Οκτωβρίου 2005 ύψους £12,39 εκ. καθώς
επίσης και τη διαγραφή αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων ύψους £4,13εκ. Οι
πιο πάνω διαγραφές αφορούσαν διακοπείσες δραστηριότητες.

(δ)

Στις 25 Οκτωβρίου 2007, το Συγκρότημα ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και
υπογραφή του σχετικού προσυμφώνου για τη μείωση του ποσοστού συμμετοχής του στην
εξαρτημένη Libra Holidays Limited από 100% σε 45%. Η συμφωνία ολοκληρώθηκε στις 31
Οκτωβρίου 2007. Το κέρδος που προέκυψε από τη συναλλαγή αυτή ήταν £6 εκ.

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

Στις 26 Ιανουαρίου 2007 το Συγκρότημα προχώρησε στην πώληση του δικαιώματος αγοράς (option
to buy) του εκμισθωμένου ξενοδοχείου Marathon για £200 χιλιάδες. Αγοραστής ήταν η εταιρεία
Laytan Properties Limited στην οποία συμμετέχει ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Εταιρείας κ.
Ανδρέας Δράκου. Η πώληση του δικαιώματος αγοράς (option to buy) του ξενοδοχείου Marathon έγινε
πάνω σε εμπορική βάση (arms length transactions).

(β)

Στις 30 Ιουλίου 2007 το Συγκρότημα προχώρησε στην πώληση της 100% εξαρτημένης Libra Europe
Limited και της εξαρτημένης της στη Ρωσία. Οι καθαρές υποχρεώσεις που πωλήθηκαν, και συνεπώς
το κέρδος από την πώληση αυτή σύμφωνα με την τελική συμφωνία είναι £208 χιλιάδες. Η πώληση
έγινε στη Διοικητική ομάδα της εξαρτημένης. Η πώληση της 100% εξαρτημένης Libra Europe Limited
και της εξαρτημένης της στη Ρωσία έγινε πάνω σε εμπορική βάση (arms length transactions).

(γ)

Κατά τη διάρκεια του έτους η εξαρτημένη εταιρεία D.H. Cyprotels Plc προέβει στην πώληση
ξενοδοχειακών μονάδων για συνολικό ποσό ύψους £3εκ ως μέρος της στρατηγικής του
Συγκροτήματος για πώληση μικρών ξενοδοχειακών μονάδων. Η συνολική ζημιά που προέκυψε από
την πώληση ήταν £370 χιλιάδες. Μέρος των εσόδων έχουν χρησιμοποιηθεί για αποπληρωμή μέρους
των δανείων του Συγκροτήματος.

Ανάλυση Αποτελεσμάτων για τους εννέα μήνες που έληξαν στις 31 Ιουλίου 2008
Οι διαφορές οι οποίες προκύπτουν από τη σύγκριση των μη ελεγμένων αποτελεσμάτων του Ομίλου για τους
εννέα μήνες που έληξαν στις 31 Ιουλίου 2008 με αυτά των εννέα μηνών που έληξαν στις 31 Ιουλίου 2007
οφείλονται στα ακόλουθα:
Πωλήσεις
Η μείωση στις πωλήσεις οφείλεται κυρίως στις μειωμένες τιμές των ξενοδοχείων οι οποίες έχουν καθηλωθεί
την τελευταία πενταετία.
Άλλα έξοδα
Η μείωση οφείλεται κυρίως στην πώληση των μικρών και μη παραγωγικών ξενοδοχειακών μονάδων.
Άλλα κέρδη – καθαρά
Η αύξηση οφείλεται στο κέρδος που προέκυψε από την πώληση του ξενοδοχείου Aqua Marina στη Λεμεσό.
Διακοπείσες δραστηριότητες
Η ζημιά που συμπεριλαμβάνεται στο 2007 αναφέρεται στις εργασίες του τμήματος διοργάνωσης ταξιδιών
και τμήματος αεροπλοΐας που διακόπηκαν κατά το 2007.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα του Ομίλου για το εννιάμηνο είχαν ως ακολούθως:
Κύκλος Εργασιών
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου μειώθηκε κατά 1,75% σε €11,9 εκ. (2007: €12,1 εκ.) και αυτό οφείλεται στις
μειωμένες τιμές των ξενοδοχείων λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού που επικρατεί στην τουριστική
βιομηχανία.

39

Ζημιά από εργασίες
Η ζημιά από εργασίες μειώθηκε κατά 73,5% σε €1,5 εκ (2007: €5,8 εκ.) και αυτό οφείλεται κυρίως στην
πώληση των μη αποδοτικών μονάδων καθώς επίσης και στο κέρδος που προέκυψε από τις πωλήσεις των
μονάδων αυτών.
Καθαρή ζημιά
Η ζημιά του εννιαμήνου μειώθηκε κατά 78,3 % σε €7,6 εκ (2007: €34,8 εκ.) και αυτό οφείλεται κυρίως στη
διακοπή εργασιών ζημιογόνων εταιρειών του Συγκροτήματος καθώς επίσης και από πωλήσεις
ξενοδοχειακών μονάδων θυγατρικής του Εταιρείας.
Τομέας Ξενοδοχείων
Η χειμερινή περίοδος παρουσίασε συγκρατημένη ζήτηση. Το τρίτο όμως τρίμηνο σημειώθηκαν ψηλά
ποσοστά πληρότητας ωστόσο οι τιμές κρατήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα για άλλη μία περίοδο. Μετά την
ολοκλήρωση των πωλήσεων των ξενοδοχείων Plaka, Droushia Heights και Aqua Marina, το Συγκρότημα
είναι κοντά στη ολοκλήρωση της πώλησης και του ξενοδοχείου Chrysland Cove στον Πρωταρά. Με τη
διάθεση των μικρών και μη αποδοτικών μονάδων κατέστη δυνατή η μείωση του δανεισμού και κατ’
επέκταση τα χρηματοδοτικά έξοδα του Συγκροτήματος και παράλληλα η βελτίωση της ταμειακής ροής του.
Τομέας Διοργάνωσης Ταξιδιών
Κατά την υπό ανασκόπηση περίοδο, το ποσοστό συμμετοχής της Libra Holidays Group Plc στο μετοχικό
κεφάλαιο της Libra Holidays Ltd (UK) δηλ. του Τομέα Διοργάνωσης Ταξιδιών μειώθηκε στο 20%. Ως εκ
τούτου, η εν λόγω δραστηριότητα θεωρείται μόνο ως επένδυση.
4.7 Στόχοι και Προοπτικές Συγκροτήματος
Το Συγκρότημα της Libra μετά τη διακοπή των εργασιών της αεροπορικής του εταιρείας Ajet Aviation
Limited στις 2 Νοεμβρίου 2006 προχώρησε στη μείωση του ποσοστού συμμετοχής του στην εξαρτημένη
Libra Holidays Limited (από 100% σε 20%) και κατ’ επέκταση στον τομέα διοργάνωσης ταξιδίων ενώ
εξακολουθεί να ασχολείται με τις δραστηριότητες στον ξενοδοχειακό τομέα.
Οι στόχοι του Συγκροτήματος είναι:
- Τακτοποίηση των οικονομικών εκκρεμοτήτων κυρίως προς τους ξενοδόχους.
- Η σταθερή βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών στον ξενοδοχειακό τομέα.
- Περαιτέρω ανάπτυξη του ξενοδοχειακού τομέα στη διαχείρηση και διοίκηση ξενοδοχείων τόσο εντός όσο
και εκτός Κύπρου.
- Η δραστηριοποίηση στον τομέα ανάπτυξης γης τόσο εντός όσο και εκτός Κύπρου
- Η ανάκαμψη και περαιτέρω επέκταση.
Τμήμα Ξενοδοχείων
Το ξενοδοχειακό τμήμα του Συγκροτήματος, που λειτουργεί μέσω των θυγατρικών του δημόσιων εταιρειών
D.H. Cyprotels Plc & Astarti Development Plc, μέσα στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης του πώλησε σχεδόν
όλες του τις μονάδες οι οποίες δεν ήταν αποδοτικές και επομένως θα ασχολείται μόνο με τις μεγάλες
ξενοδοχειακές μονάδες οι οποίες είναι πιο αποδοτικές. Αυτό αναμένεται να έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση
των δανείων όπως επίσης και των χρηματοδοτικών εξόδων και συνυφασμένων αποσβέσεων τα οποία είχαν
αρνητικό αντίκτυπο στα αποτελέσματα του ξενοδοχειακού τομέα. Περαιτέρω το Συγκρότημα, θα
προσπαθήσει να αναπτυχθεί στον τομέα αυτό με το να επικεντρωθεί στη διαχείρηση και διοίκηση μεγάλων
ξενοδοχειακών μονάδων τόσο εντός όσο και εκτός Κύπρου. Πρόσφατα η D.H. Cyprotels Plc έχει
ολοκληρώσει σύμβαση διαχείρισης/διοίκησης ξενοδοχείου 5 αστέρων (περίπου 400 δωμάτια) στο
Montenegro. Η λειτουργία του συγκεκριμένου ξενοδοχείου αναμένεται στις αρχές του έτους 2010.
Επιπρόσθετα γίνονται σημαντικές αναβαθμίσεις και ανακαινίσεις σε όλες τις υφιστάμενες μονάδες για
καλύτερη ποιότητα του προϊόντος του Συγκροτήματος στοχεύοντας στην αύξηση της αποδοτικότητας των
μονάδων.
Τμήμα Αερομεταφορών
Παρά το γεγονός ότι η επένδυση στην οποία είχε προβεί το Συγκρότημα στην Ajet Aviation Ltd ( πρώην
Helios Airways Ltd) το Νοέμβριο του 2004 είχε πολλές προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών
και κερδοφορίας του Συγκροτήματος, αυτό δεν επαληθεύθηκε δύο χρόνια μετά. Ο τομέας αερομεταφορών
του Συγκροτήματος, Ajet Aviation Ltd ( πρώην Helios Airways Ltd), έχει ήδη αναστείλει το πτητικό του
πρόγραμμα με το τέλος του οικονομικού έτους 2006. Παρ’ όλες τις προσπάθειες που έγιναν, δεν κατέστη
δυνατόν η εταιρεία να υπερπηδήσει όλα τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν μετά το τραγικό αεροπορικό
δυστύχημα της 14ης Αυγούστου του 2005. Το τραγικό συμβάν επέφερε σοβαρές απώλειες στις εργασίες του
Συγκροτήματος καθώς επίσης και επιπρόσθετα έξοδα, με αποτέλεσμα να έχει σημαντικές ζημιές.
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Τμήμα Διοργάνωσης Ταξιδίων
Το τουριστικό τμήμα, το οποίο ασχολείται με τον εισερχόμενο τουρισμό, την πώληση εκδρομών και την
οργάνωση εκδρομών, παρουσίασε ζημιές τα τελευταία χρόνια. Η διοίκηση της εταιρείας αποφάσισε και
προχώρησε, λόγω (i) του έντονου ανταγωνισμού μεταξύ των οργανωτών ταξιδιών, (ii) των συνεχών
προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο τομέας και (iii) των αρνητικών αποτελεσμάτων της εταιρείας τα τελευταία
χρόνια, στην πώληση του 80% του ποσοστού που κατείχε στη Libra Holidays Ltd (UK) η οποία ασχολείτο με
εισερχόμενο τουρισμό από το Ηνωμένο Βασίλειο το Νοέμβριο του 2007. Μετά την πώληση αυτή το
Συγκρότημα διατηρεί το 20% του μετοχικού κεφαλαίου της Libra Holidays Ltd (UK). Ενωρίτερα, τον Ιούλιο
του 2007 η Διοίκηση αποφάσισε για τους ίδιους προαναφερθέντες λόγους να πωλήσει τη Libra Europe Ltd η
οποία ασχολείτο με εισερχόμενο τουρισμό από Ρωσία, Πολωνία και Ελλάδα.
4.8

Ανάλυση Εισοδήματος

4.8.1

Ανάλυση Εισοδήματος Κατά Τομέα Δραστηριότητας

Η ανάλυση του συνολικού εισοδήματος (από τρίτους και εξαιρουμένων των πωλήσεων εντός του
Συγκροτήματος) της Εταιρείας κατά τομέα δραστηριότητας κατά τα έτη 2005, 2006 και 2007 σύμφωνα με
τις ετήσιες ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και την περίοδο των εννέα μηνών που έληξε
στις 31 Ιουλίου 2008 είναι ως ακολούθως:
Περίοδος 1
Νοεμβρίου 200731 Ιουλίου 2008
Μη ελεγμένα
€000

2007
Ελεγμένα
£000

2006 Ελεγμένα
Συγκριτικά
Αναπροσαρμοσ
μένα Ποσά
£000

2005
Ελεγμένα
£000

Διοργάνωση Ταξιδίων

-

70.865

84.010

72.619

Αεροπλοΐα

-

187

14.003

27.209

Διακοπείσες Δραστηριότητες

-

71.052

98.013

Δ/Ε

11.934

10.158

12.580

12.090

-

416

2.375

2.231

Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες

11.934

10.574

14.955

Δ/Ε

Συνολικό Εισόδημα

11.934

81.626

112.968

114.149

Τομέας Δραστηριότητας

Ξενοδοχεία
Άλλα
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4.9
Κυριότερες Επενδύσεις
Παρατίθενται πιο κάτω πληροφορίες για τις κύριες επενδύσεις της Εταιρείας κατά την υπό αναφορά περίοδο
που περιλαμβάνονται στις ακόλουθες κατηγορίες του ενοποιημένου ισολογισμού:
■ Ακίνητα, Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός,
■

Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση.

Στις σχετικές ενότητες παρατίθεται η κίνηση στους σχετικούς λογαριασμούς, συμπεριλαμβανομένων των
προσθηκών ανά έτος.
Ακίνητα, Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός
Στον πιο κάτω πίνακα παρατίθενται στοιχεία για τα ακίνητα και τον εξοπλισμό της Εταιρείας για τα έτη
2005, 2006 και 2007 σύμφωνα με τις ετήσιες ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του
Ομίλου.

Καθαρή λογιστική αξία στη αρχή της περιόδου (την 1η Νοεμβρίου)
Προσθήκες
Πωλήσεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Πώληση Εξαρτημένης
(Αντιλογισμός)/Πλεόνασμα Επανεκτίμησης
Χρέωση απόσβεσης
Μεταφορά από επενδύσεις σε ακίνητα
Μεταφορά σε περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση
Απομείωση

2007
Ελεγμένα
£000
88.935
1.095
(3.426)
257
(263)
(935)
(1.654)
(5.858)
(88)

2006
Ελεγμένα
£000
91.137
1.333
(64)
(463)
(503)
110
(2.107)
(508)

2005
Ελεγμένα
£000
72.978
8.114
(621)
14
405
8.995
(2.148)
3.400
-

90.568
(12.505)
78.063

101.918
(12.983)
88.935

101.730
(10.593)
91.137

Την 31η Οκτωβρίου
Κόστος ή εκτίμηση
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις και απομειώσεις
Καθαρή λογιστική αξία

Στον πιο κάτω πίνακα παρατίθενται στοιχεία για τα ακίνητα και τον εξοπλισμό της Εταιρείας για το
εννιάμηνο που έληξε στις 31 Ιουλίου 2008 σύμφωνα με τις ενδιάμεσες μη ελεγμένες ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις για την προαναφερθείσα περίοδο.
Ακίνητα,
εγκαταστάσεις
και εξοπλισμός
€000

Εννέα μήνες που έληξαν στις 31 Ιουλίου 2008

Καθαρή λογιστική αξία 1 Νοεμβρίου 2007
Προσθήκες
Πωλήσεις
Αποσβέσεις

133.379
1.671
(4.560)
(2.296)
_________
128.194
=========

Καθαρή λογιστική αξία 31 Ιουλίου 2008

Οι κυριότερες Επενδύσεις σε ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό αφορούν τη γη και τις ξενοδοχειακές
μονάδες της θυγατρικής εταιρείας D.H. Cyprotels Plc τα οποία είναι υποθηκευμένα για τραπεζικά δάνεια
και παρατραβήγματα για το ποσόν των £68,3 εκ.
Επενδύσεις Διαθέσιμες Προς Πώληση
Στον πιο κάτω πίνακα παρατίθενται στοιχεία για επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση για τα έτη 2005,
2006 και 2007 σύμφωνα με τις ετήσιες ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και για το
εννιάμηνο που έληξε στις 31 Ιουλίου 2008 σύμφωνα με τις ενδιάμεσες μη ελεγμένες οικονομικές
καταστάσεις για την προαναφερθείσα περίοδο.

Εισηγμένες μετοχές στο ΧΑΚ
Μη εισηγμένες μετοχές

31 Ιουλίου 2008
Μη ελεγμένα
€000

2007
Ελεγμένα
£000

2006
Ελεγμένα
£000

2005
Ελεγμένα
£000

85
85

50
50

53
8
61

37
557
594

42

4.10

Κεφάλαια και Κεφαλαιακή Διάρθρωση

Παρατίθενται παρακάτω πληροφορίες για το κεφάλαιο της Εταιρείας και για την κεφαλαιακή διάρθρωσή
του για τα έτη 2005, 2006 και 2007 σύμφωνα με τις ετήσιες ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις και για το εννιάμηνο που έληξε στις 31 Ιουλίου 2008 σύμφωνα με τις ενδιάμεσες μη
ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για την προαναφερθείσα περίοδο.
4.10.1 Κεφαλαιακή Διάρθρωση
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται στοιχεία για την κεφαλαιακή διάρθρωση της Εταιρείας (ίδια
κεφάλαια και δανειακά κεφάλαια).
2007
Ελεγμένα
£000

2006
Ελεγμένα
£000

2005
Ελεγμένα
£000

Ίδια Κεφάλαια
7.639

33.772

33.772

Αποθεματικό υπέρ το άρτιο

Μετοχικό κεφάλαιο

53.905

27.772

27.772

Ίδιες Μετοχές

(2.905)

(2.905)

(2.905)

Αποθεματικά δίκαιης αξίας και άλλα αποθεματικά

5.352

6.082

6.393

Συσσωρευμένες ζημιές

(94.537)

(87.622)

(47.901)

Συμφέρον Μειοψηφίας

19.309

20.656

22.803

(11.237)

(2.245)

39.934

68.899

62.139

63.995

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Δανειακό Κεφάλαιο

31 Ιουλίου
2008
€000

31
Οκτωβρίου
2007
€000

Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο

12.986

13.052

Αποθεματικό υπέρ το άρτιο

92.101

92.101

Ίδιες Μετοχές

(4.963)

(4.963)

66

-

9.144

9.144

Ειδικό Αποθεματικό μετοχικού κεφαλαίου
Αποθεματικά δίκαιης αξίας και άλλα αποθεματικά
Συσσωρευμένες ζημιές
Συμφέρον μειοψηφίας

(168.353)

(161.525)

32.248

32.991

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

(26.771)

(19.200)

∆ανειακό Κεφάλαιο

119.106

117.720
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4.10.2 Ίδια Κεφάλαια και Χρέος
ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΔΟΤΗ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008
€000
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια+Παρατραβήγματα
Εξασφαλισμένα και Εγγυημένα - Σύνολο ποσού
Μη-Εξασφαλισμένα/Εγγυημένα

31.207
31.207

Σημ.1
Όλος ο δανεισμός του ομίλου είναι εξασφαλισμένος με τα ακίνητα του ομίλου
καθώς και εγγυημένος προσωπικά από τον κ. Ανδρέα Δράκου
Μακροπρόθεσμα Δάνεια
Εξασφαλισμένα και Εγγυημένα
Μη-Εξασφαλισμένα/Εγγυημένα

88.159
88.159

Όλος ο δανεισμός του ομίλου είναι εξασφαλισμένος με τα ακίνητα του ομίλου
καθώς και εγγυημένος προσωπικά από τον κ. Ανδρέα Δράκου
Μετοχικό Κεφάλαιο και Αποθεματικά
Μετοχικό Κεφάλαιο
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο
Ίδιες Μετοχές
Ειδικό Αποθεματικό μετοχικού κεφαλαίου
Αποθεματικά δίκαιης αξίας και άλλα αποθεματικά
Συσσωρευμένες ζημιές
Συμφέρον μειοψηφίας

12.986
92.101
(4.963)
66
9.144
(167.955)
33.014
(25.607)

ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008
Α.
Β.

Μετρητά στην Τράπεζα/Ταμείο
Εισπρακτέα Χρηματοδοτικής Φύσης

€000
719
-

Γ. Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός (Όπως πιο πάνω)
Δ. 1 Τρεχούμενο Μέρος Μακροπρόθεσμου Δανεισμού
Δ. 2 Τρεχούμενο Μέρος Χρηματοδοτικών Μισθώσεων

31.207
-

Ε.

Συνολικός Τρεχούμενος Δανεισμός = Γ+Δ

31.207

Ζ.

Καθαρός Τρεχούμενος Δανεισμός= Ε-Β-Α

30.488

Η. 1 Μακροπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια
Η. 2 Μακροπρόθεσμες Χρηματοδοτικές Μισθώσεις

88.159
-

Θ.
Ι.

Άλλα Μακροπρόθεσμα Δάνεια
Συνολικός Μακροπρόθεσμος Δανεισμός Η+Θ

Κ. Καθαρός Συνολικός Δανεισμός = Ζ+Ι

88.159
118.647
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4.10.3 Επάρκεια Κεφαλαίου Κίνησης
Κατά την άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συγκροτήματος Libra, με τις διάφορες επαφές και
διακανονισμούς στους οποίους έχει προβεί και σε συνδυασμό με την έκδοση των Δικαιωμάτων Προτίμησης
το κεφάλαιο κίνησης του είναι επαρκές για τις δραστηριότητες του για τους επόμενους δώδεκα μήνες και κατ’
επέκταση το Συγκρότημα μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί ως δρώσα οικονομική μονάδα για τους
επόμενους δώδεκα μήνες.
Το κεφάλαιο κίνησης του Συγκροτήματος Libra είναι επαρκές για τις τρέχουσες δραστηριότητες του για τους
πιο κάτω λόγους:
1. Το Συγκρότημα μετά από ένα κύκλο επαφών έχει ήδη προβεί σε αναδιάρθρωση των δανείων του με
την Τράπεζα Κύπρου και ποσό γύρω στα €11,0εκ. από το βραχυπρόθεσμο δανεισμό θα μετακινηθεί
στο μακροπρόθεσμό δανεισμό.
2. Το Συγκρότημα Libra το 2006, μέσω της θυγατρικής του εταιρείας D.H. Cyprotels Plc, αποφάσισε
όπως υιοθετήσει νέα στρατηγική στο ξενοδοχειακό του τομέα για πώληση των μικρών και μη
αποδοτικών μονάδων και να επικεντρωθεί στις μεγάλες του ξενοδοχειακές μονάδες. Μέχρι στιγμής
έχουν πωληθεί τέσσερεις μονάδες οι οποίες βοήθησαν αρκετά στη μείωση του βραχυπρόθεσμου
δανεισμού. Επί του παρόντος έχουν μείνει δύο ξενοδοχειακές μονάδες, το Florida Hotel στην Αγία
Νάπα και το Glousester Place στο Λονδίνο, οι οποίες εμπίπτουν μέσα στη στρατηγική αυτή και οι
οποίες είναι διαθέσιμες για πώληση με αναμενόμενα έσοδα γύρω στα €9,5εκ. Το Συγκρότημα Libra
εκτιμά ότι μέσα στον επόμενο χρόνο θα διαθέσει τις δύο αυτές μονάδες τα έσοδα των οποίων
αναμένεται πως θα μειώσουν, κατά κύριο λόγο, το βραχυπρόθεσμο δανεισμό.
3. Το Συγκρότημα Libra έχει προβεί σε διακανονισμό με διάφορους πιστωτές και δανειστές του για
εξόφληση των υποχρεώσεων του προς αυτούς με την έκδοση και παραχώρηση μετοχών της libra
Holidays Group Plc. Με το διακανονισμό αυτό αναμένεται ότι θα μειωθούν οι Εμπορικοί πιστωτές
κατά €16,0εκ περίπου όπως επίσης και ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός κατά €8,5εκ.
Με βάση τα πιο πάνω τρέχουσες υποχρεώσεις της Εταιρείας θα μειωθούν κατά €40,0 εκ. περίπου.
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4.10.4 Προέλευση και Χρήση Ταμειακών Ροών Της Εκδότριας Εταιρείας
Παρατίθεται πιο κάτω η ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών της Εταιρείας για τα έτη 2005, 2006 και
2007.

Ροή μετρητών από εργασίες
Zημιά πριν τη φορολογία
Αναπροσαρμογές για:
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων
Απομείωση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Απομείωση άϋλων περιουσιακών στοιχείων
Ζημιά από διάθεση ακινήτων, εγκαταστάσεων και
εξοπλισμού
Απομείωση αναβαλλόμενων κρατικών επιχορηγήσεων
Κέρδη δίκαιης αξίας από επενδύσεις σε ακίνητα
Κέρδος δίκαιης αξίας χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη
αξία μέσω των αποτελεσμάτων
Ζημιά από διάθεση χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων
Ζημιά από πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση
Xρέωση απομείωσης στα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
Κέρδος/(ζημιά) από πώληση μεριδίου εξαρτημένης
εταιρείας
Μερίσματα εισπρακτέα
Χρεωστικούς τόκους
Πιστωτικούς τόκους
Μερίδιο αποτελεσμάτων συνδεδεμένων εταιρειών
Μερίδιο αποτελεσμάτων κοινοπραξιών
Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης:
Αποθέματα
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές
Μετρητά (για)/από εργασίες
Φορολογία που πληρώθηκε
Καθαρά μετρητά (για)/από εργασίες
Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Αγορά άϋλων περιουσιακών στοιχείων
Εξαγορά εξαρτημένης εταιρείας
Αγορά συνδεδεμένης εταιρείας
Ίδρυση κοινοπραξιών
Αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
διαθέσιμων προς πώληση
Μερίσματα που εισπράχθηκαν από κοινοπραξίες
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και
εξοπλισμού
Εισπράξεις από πώληση μη κυκλοφορούντων
περιουσιακών στοιχείων ταξινομημένα ως διακρατούμενα
προς πώληση
Εισπράξεις από πώληση εξαρτημένης
Εισπράξεις από κρατικές επιχορηγήσεις
Τόκοι που εισπράχθηκαν
Μερίσματα που εισπράχθηκαν
Καθαρά μετρητά (για)/από επενδυτικές
δραστηριότητες
Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από/ (πληρωμές σε) δανεισμό - καθαρές
Εισπράξεις από δανεισμό από συγγενικά μέρη
Τόκοι που πληρώθηκαν

2007
Ελεγμένα
£000

2006
Ελεγμένα
£000

2005
Eλεγμένα
£000

(8.512)

(38.052)

(32.307)

1.654
88
391

2.107
364
508
12.394
64

2.148
532
21.182
79

(28)
(47)
(20)

(28)
(56)

(1.086)

(1)

(2.064)

180

(179)

-

-

-

244

(6.203)

199

-

(2)
4.868
(67)
(144)
_______
(8.202)

(87)
5.494
(182)
(159)
_______
(19.498)

(97)
3.967
(815)
130
(151)
_______
(5.994)

799
3.308
98

(64)
9.519
4.844

185
11.787
4 .177

(6.649)
______
(10.646)
(259)
______
(10.905)
______

(373)
______
(5.572)
(245)
______
(5.817)
______

8.491
_______
18.646
(540)
_______
18.106
_______

(1.095)
-

(1.333)
(74)
(20)
-

(7.848)
(693)
(2)
(8)
(120)

190
785

155
-

125
542

1.410

-

-

600
67
2
______
1.959

105
294
182
87
______
(604)

______

______

2.107
6.199
(4.868)

(716)
(5.494)

815
97
______
(7.092)
_______
766
(3.967)
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Μερίσματα που πληρώθηκαν στους μετόχους της
εταιρείας
Καθαρά μετρητά από/ (για) χρηματοδοτικές
δραστηριότητες
Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα μετρητά και αντίστοιχα
μετρητών
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του
έτους
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους

-

(142)

(3.922)

______
3.438

______
(6.352)

_______
(7.123)

______
(5.508)

______
(12.773)

_______
3.891

(6.809)

5.964

2.073

______
(11.015)
======

______
(6.809)
======

_______
5.964
=======

Οι ταμειακές ροές αφορούν τις συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες του Συγκροτήματος για τα έτη
2006 και 2007.
Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση ταμειακής ροής – μη ελεγμένη για τους εννέα μήνες που έληξαν
στις 31 Ιουλίου 2008
Εννέα μήνες που έληξαν
στις 31 Ιουλίου
2008
Ευρω’000
Καθαρά μετρητά από εργασίες
Ροή μετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Εισπράξεις από πώληση θυγατρικής
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Εισπράξεις από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων διακρατούμενα για
πώληση
Τόκοι που εισπράχθηκαν
Καθαρά μετρητά από επενδυτικές δραστηριότητες
Ροή μετρητών για χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισροή / (εκροή) από δάνεια -καθαρά
Τόκοι που πληρώθηκαν
Καθαρά μετρητά για χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση /(μείωση) στα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή της περιόδου
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος της περιόδου

9.407
_______
(1.671)
1.000
6.595
4.152

2007
Ευρώ’£000
(12.133)
________
(1.428)
1.025
1.341
2.409

32
_______
10.108
_______

94
________
3.441
________

1.386
(6.254)
_______
(4.868)
_______
14.647
(18.824)
_______
(4.177)
=======

11.374
(6.387)
________
4.987
________
(3.705)
(11.636)
________
(15.341)
========

Σημειώνεται ότι μετά από ψήφισμα που εγκρίθηκε στις 23 Ιουνίου 2008 σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση η
Εταιρεία προέβηκε σε έκδοση και παραχώρηση μέχρι 10% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου, δηλ.
7.637.999 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,17 και ως εκ τούτου συνολικής αξίας €1.298.459,83 σε ιδιοκτήτες
ξενοδοχείων, στην τιμή των €0,17, με τους οποίους η Εταιρεία προέβηκε σε συμφωνία για πληρωμή μέρος
των οφειλών της σε αυτούς με την έκδοση και παραχώρηση μετοχών της Εταιρείας.
Με βάση τις μη ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για το εννιάμηνο που
έληξε στις 30 Ιουλίου 2008, κύρια πηγή προέλευσης κεφαλαίων και ταμειακών ροών του Συγκροτήματος
είναι η ροή μετρητών από εργασίες και επενδυτικές δραστηριότητες ύψους €9,4 εκ. και €10,1 εκ. αντίστοιχα.
Η ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες για την περίοδο αυτή προήλθε από εισπράξεις από
πώληση θυγατρικής, ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού καθώς και περιουσιακών στοιχείων
διακρατούμενων για πώληση.
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4.10.5 Άλλες Πληροφορίες
∆εν υπήρξε οποιοσδήποτε περιορισμός στη χρήση των κεφαλαίων, ο οποίος επηρέασε ή ενδέχεται να
επηρεάσει σημαντικά, κατά τρόπο άμεσο ή έμμεσο, τις δραστηριότητες του εκδότη.
Το καθαρό προϊόν της Έκδοσης (άσκηση ∆Π και ΔΑΜ) μετά την αφαίρεση των εξόδων της Έκδοσης,
προορίζεται να χρησιμοποιηθεί όπως, αναφέρεται στο Μέρος 7.7, για αποπληρωμή των πιστωτών της
Εταιρείας, για την αποπληρωμή των ξενοδόχων, για την ενίσχυση της κεφαλαιουχικής βάσης και τη
δημιουργία επαρκούς ρευστότητας για την αντιμετώπιση χρηματοδοτικών αναγκών καθώς επίσης και τη
διασφάλιση των προοπτικών ανάπτυξης και επέκτασης των εργασιών του Συγκροτήματος εντός και εκτός
Κύπρου.
4.11

Διοίκηση και Εποπτεία

4.11.1 Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και Διεύθυνσης
Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Libra Holidays Group Plc απαρτίζεται από τους ακόλουθους:
Χρίστο Μαυρέλλη
- Πρόεδρος (Μη Εκτελεστικός, Μη Ανεξάρτητος)
Ανδρέα Δράκου

-

Αντιπρόεδρος (Εκτελεστικός, Μη Ανεξάρτητος)

Γιάννος Πανταζής

-

Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικός, Μη Ανεξάρτητος)

Λάμπρος Γεωργίου

-

Οικονομικός Σύμβουλος (Εκτελεστικός, Μη Ανεξάρτητος)

Άκης Κυπριανού

-

Μέλος (Μη Εκτελεστικός, Μη Ανεξάρτητος )

Θέμης Δράκου

-

Μέλος (Μη Εκτελεστικός, Μη Ανεξάρτητος )

Σάββας Αδαμίδης

-

Μέλος (Μη Εκτελεστικός, Μη Ανεξάρτητος)

Βίκτωρ Μαντοβάνη

-

Μέλος (Μη Εκτελεστικός, Μη Ανεξάρτητος )

Θεόδωρος Αντωνίου

-

Μέλος (Μη Εκτελεστικός, Μη Ανεξάρτητος)

Τα μέλη της διεύθυνσης του Συγκροτήματος, είναι τα ακόλουθα:
Ανδρέας Δράκου

-

Αντιπρόεδρος

Γιάννος Πανταζής

-

Διευθύνων Σύμβουλος

Λάμπρος Γεωργίου

-

Οικονομικός Σύμβουλος

Βιογραφικά και ιδιότητα των διοικητικών συμβούλων και μελών της διεύθυνσης παρατίθενται στο Μέρος
4.11.4.
4.11.2 Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Μελών Διεύθυνσης του Συγκροτήματος
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα μέλη της διεύθυνσης του Συγκροτήματος δηλώνουν τα εξής:
i.

Δεν έχουν οικογενειακούς δεσμούς με μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών
οργάνων του Συγκροτήματος ή διευθυντικά στελέχη του με εξαίρεση το γεγονός ότι οι κ.κ.
Ανδρέας Δράκου και Θέμης Δράκου είναι αδέρφια.

ii.

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

iii.

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

iv.

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

v.

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

vi.

Οι υποχρεώσεις που έχουν έναντι του Συγκροτήματος δεν τους δημιουργούν οποιαδήποτε
σύγκρουση συμφερόντων με τα ιδιωτικά τους συμφέροντα ή άλλες υποχρεώσεις τους.
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vii.

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

4.11.3 Γραμματέας και Σύμβουλοι
Γραμματέας: Cyproservus Co. Limited, Fortuna Court, Λεωφόρος Μακαρίου ΙΙΙ 284, 3105 Λεμεσός
Ελεγκτές: PricewaterhouseCoopers Ltd, City House, Καραϊσκάκη 6, 3032, Λεμεσός.
Νομικοί Σύμβουλοι: Χρύσης Δημητριάδης & Σία, Fortuna Court, Λεωφόρος Μακαρίου ΙΙΙ 284, 3105 Λεμεσός.
Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης: Κυπριακός Οργανισμός Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO), Eurolife
House, Έβρου 4, Τ.Θ. 20597 1660, Λευκωσία
4.11.4 Βιογραφικά Σημειώματα και Ιδιότητα Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ανώτατης
Διεύθυνσης της Εταιρείας
Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Ο κύριος Χρίστος Μαυρέλλης φοίτησε στο Εθνικό Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών απ’ όπου πήρε το πτυχίο της Νομικής το 1969.
Πρόεδρος (Μη Εκτελεστικός, Μη Ανεξάρτητος) Ακολούθως φοίτησε στο University College του Πανεπιστημίου του
Λονδίνου, απ’ όπου πήρε μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Ναυτικό Δίκαιο.
Από το 1972 μέχρι το 1982 ασκούσε το επάγγελμα του δικηγόρου στην
Λεμεσό, αρχικά στο δικηγορικό γραφείο Μ.Μ. Χούρη & Σία και στην
συνέχεια ως συνέταιρος στο Γραφείο Χρύση Δημητριάδη & Σία. Το 1982
διορίστηκε ως Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων και στη συνέχεια το
1985 διορίστηκε ως Υπουργός Οικονομικών, θέση που κατείχε μέχρι το
Φεβρουάριο του 1988. Από το 1988 μέχρι σήμερα ασκεί το επάγγελμα του
δικηγόρου στη Λεμεσό ως συνέταιρος στο Δικηγορικό Γραφείο Χρύση
Δημητριάδη και Σία.
Ο κύριος Χρίστος Μαυρέλλης διατέλεσε Γραμματέας του International Tax
Planning Association (I.T.P.A), μέλος της Συγκλήτου του Offshore
Institute, ιδρυτικό μέλος του Mediterranean Maritime Arbitrators
Association και συνδεδεμένο μέλος του Chartered Institute of Arbitrators.
Έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα σε διεθνή περιοδικά και έχει παρουσιάσει
διάφορα νομικά θέματα σε διεθνή συνέδρια και σεμινάρια. Είναι μέλος
διοικητικών συμβουλίων Κυπριακών και ξένων εταιρειών ως επίσης και
πολλών ιδιωτικών και Δημοσιών εταιρειών. Εκτός από την Libra Holidays
Group Plc Ltd, είναι Πρόεδρος και σε άλλες Δημόσιες και εισηγμένες στο
ΧΑΚ εταιρείες.
Χρίστος Μαυρέλλης

Ανδρέας Δράκου
Αντιπρόεδρος (Εκτελεστικός, Μη
Ανεξάρτητος)

Ο κύριος Ανδρέας Δράκου είναι Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Εταιρείας.
Σπούδασε στο Ηνωμένο Βασίλειο από όπου απέκτησε το BA σε
Accounting & Management. Είναι μέλος του British Institute of
Management. Άρχισε την καριέρα του ως ελεγκτής και μετά ίδρυσε
διάφορες εταιρείες συμπεριλαμβανομένης της Priceright Holidays in 1981.
Πέραν την εικοσάχρονη πείρα του σε όλους τους τομείς της τουριστικής
βιομηχανίας, η πείρα του περιλαμβάνει, επίσης, την ίδρυση και λειτουργία
εταιρείας αξιοποίησης ακινήτων και διαχείρισης ξενοδοχείων στο Ηνωμένο
Βασίλειο την οποία πώλησε αργότερα, την ίδρυση της PAP Medical στην
Κύπρο και Ελλάδα (marketing και πωλήσεις ιατρικών προϊόντων).
Είναι εκτελεστικός αντιπρόεδρος της D.H. Cyprotels Plc, Διοικητικός
Σύμβουλος της Astarti Development Plc Ltd, και αντιπρόεδρος της
Options Cassoulides Plc.
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Γιάννος Πανταζής
Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικός, Μη
Ανεξάρτητος)

Σπούδασε στην Αμερική από όπου πήρε το BSc στο Hotel Administration
από το Cornell University και Μ.Β.Α. στην Γενική Διεύθυνση από το
Harvard University.
Άρχισε την επαγγελματική του καριέρα του από τον ξενοδοχειακό τομέα το
1989 και συγκεκριμένα από το Meridien στο Παρίσι ως Εκτελεστικός
Αντιπρόεδρος στον τομέα της Ανάπτυξης. Ακολούθως εργάστηκε ως
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Πωλήσεων & Ανάπτυξης στο Meridien Middle
East του Abu Dhabi. Από το 1994 μέχρι το 2000 εργάστηκε στο Amathus
Group ως Γενικός Διευθυντής της Amathus Navigation και για τρία χρόνια
ως Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής του Συγκροτήματος. Από το 2000
μέχρι το 2005 διετέλεσε σημαντικό στέλεχος στον οργανισμό Louis, στον
οποίο πρόσφερε τις υπηρεσίες του από διάφορες υψηλόβαθμες θέσεις και
βοήθησε στη δυναμική ανάπτυξη του οργανισμού.
Είναι Διοικητικός Σύμβουλος της Εταιρείας D.H. Cyprotels Public Ltd από
το Φεβρουάριο του 2005, στην οποία είναι Πρώτος Εκτελεστικός
Διευθυντής. Τον Ιούλιο του 2008 ανέλαβε Διευθύνων Σύμβουλος του
Ομίλου Libra. Είναι, επίσης, μη Εκτελεστικός Πρόεδρος της εταιρείας
Athos Diamond Centre Ltd και Διοικητικός Σύμβουλος των εταιρειών
Astarti Development Plc,
Laser Investment Group Plc. Ο κύριος
Πανταζής είναι αντιπρόεδρος του ΣΤΕΚ και μέλος του εκτελεστικού
συμβουλίου του ΟΕΒ.

Ο κ. Θέμης Δράκου είναι από τους ιδρυτές και Διοικητικός Σύμβουλος
Θέμης Δράκου
στον Όμιλο Libra από τον Φεβρουάριο του 1998. Είναι επιχειρηματίας με
Μέλος (Μη Εκτελεστικός, Μη Ανεξάρτητος) εικοσάχρονη πείρα στη τουριστική βιομηχανία. Ανέλαβε ενεργό ρόλο στην
διοργάνωση και την διεύθυνση της Madgeplan Limited T/A Priceright
Holidays από το 1981.
Από τον Νοέμβριο του 1996 έχει αναλάβει σημαντικό μέρος της
επιχειρησιακής όψης της Priceright Holidays και της Libra Holidays
Limited UK.
Είναι επίσης μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών D.H.
Cyprotels Plc και Astarti Development Plc.
Λάμπρος Γεωργίου (Εκτελεστικός
Σπούδασε στην Ελλάδα από όπου πήρε το BSc στο Business
Οικονομικός Σύμβουλος, Μη Ανεξάρτητος ) Management από το Higher School of Industrial Studies της
Θεσαλλονίκης. Και στην Αγγλία από όπου απέκτησε το δίπλωμα στο
Professional Accounting από το North East London Polytechnic. Είναι
Fellow Member of Chartered Association of Certified Accountants όπως
επίσης και Member of the Chartered Association of Certified ACCA.
Άρχισε την επαγγελματική του καριέρα του από τον ελεγκτικό τομέα το
1986 και συγκεκριμένα από το Grant Thorton Int. Costouris Michaelides &
Co –Certified Public Accountants στην Ελλάδα. Ακολούθως εργάστηκε
στην Ελληνική Τράπεζα για 13 χρόνια όπου έφθασε μέχρι την θέση του
Sector Manager. Από το 2001 μέχρι το 2008 εργάστηκε στην εταιρεία
CADS στην οποία κατείχε την θέση του Οικονομικού Διευθυντή. Από τον
Ιούλιο του 2008 ανέλαβε Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου Libra. Είναι
Διοικητικός Σύμβουλος των εταιρειών D.H. Cyprotels Plc και Astarti
Development Plc.
Άκης Κυπριανού
Ο κ. Άκης Κυπριανού απέκτησε το πτυχίο B.A. με ειδίκευση στο
Μέλος (Μη Εκτελεστικός, Μη Ανεξάρτητος) Accounting & Management. Είναι από τους ιδρυτές της Εταιρείας. Η
επαγγελματική του ζωή άρχισε με το ελεγκτικό επάγγελμα. Ασχολήθηκε
για 10 χρόνια, κυρίως με έλεγχο και φορολογία. Το Φεβρουάριο του 1994,
ανέλαβε τη διοργάνωση της επιχειρησιακής όψης της εταιρείας Priceright
Holidays, ως Διευθύνων Σύμβουλος. Μετά την πώληση των εργασιών της
Priceright στη Libra Holidays Limited η οποία αγοράστηκε από τη Libra
Holidays Group Plc, είναι διευθυντής του τμήματος πωλήσεων της Libra
Holidays Limited και Διοικητικός Σύμβουλος των Δημόσιων Εταιρειών
Libra Holidays Group Plc, D.H. Cyprotels Plc και Astarti Development Plc.
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Ο κ. Σάββας Αδαμίδης είναι Διοικητικός Σύμβουλος της Εταιρείας από το
Σάββας Αδαμίδης
1999. Σπούδασε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι Εγκεκριμένος Λογιστής και
Μέλος (Μη Εκτελεστικός, Μη Ανεξάρτητος)
είναι μέλος του Chartered Association of Certified Accountants από το
1980. Εργάστηκε σε διάφορα ελεγκτικά γραφεία. Από το 1980 μέχρι το
1998 υπηρέτησε στην εταιρεία Louis
σε διάφορες διοικητικές και
διευθυντικές θέσεις οι οποίες τον βοήθησαν να αποκτήσει μεγάλη πείρα
στο τουριστικό τομέα στη Κύπρο και στην Ελλάδα και στην ναυτιλιακή
βιομηχανία εντός και εκτός Κύπρου. Διετέλεσε Οικονομικός Σύμβουλος
του Ομίλου Libra όπως επίσης και Διοικητικός Σύμβουλος της Astarti
Development Plc.
Από τον Ιανουάριο 2007, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της
Libra Holidays Group PLC.
Από το 2003 είναι ιδιοκτήτης και διευθυντής του Κολεγίου Τουρισμού και
Διεύθυνσης Ξενοδοχείων, στη Λευκωσία.
Βίκτωρ Μαντοβάνη
Ο κ. Βίκτωρ Μαντοβάνη μετά την αποφοίτηση του το 1982, έγινε
Μέλος (Μη Εκτελεστικός, Μη Ανεξάρτητος)
διευθυντής του τμήματος Τουρισμού και Ταξιδιών της A.L. Mantovani &
Sons Limited. Το 1996, η εταιρεία του (Mantovani Travel Plan την οποία
ίδρυσε ο ίδιος το 1991) συνδέθηκε με την εταιρεία Lordos Hotels Holdings
Limited μέσω μιας Joint Venture εταιρείας, Mantovani Plotin Travel
Limited, στην οποία κατέχει το αξίωμα του Διευθύνοντος Σύμβούλου. Στο
παρελθόν ήταν σύμβουλος της Capo Bay Hotel στον Πρωταρά (19871990). Το 1989 μαζί με συνεργάτες δημιούργησε την πρώτη Τουριστική
Εταιρεία στην Κύπρο η οποία πρόσφερε Jeep Safaris, την Exhalt Travel.
Από το 1987 είναι Επίτιμος Πρόξενος της Ιταλίας στην Κύπρο. Είναι
επίσης Σύμβουλος σε εταιρείες, που είναι εισηγμένες στο ΧΑΚ.
Θεόδωρος Αντωνίου
Ο κ. Θεόδωρος Αντωνίου σπούδασε στην Αμερική (BSc στο Accounting
Μέλος (Μη Εκτελεστικός, Μη Ανεξάρτητος) και ΜΒΑ στο Finance) και είναι μέλος του Αμερικανικού Συνδέσμου
Διεύθυνσης (American Institute of Management) και του Αμερικανικού
Συνδέσμου Οικονομικών Διευθυντών Νέας Υόρκης (Chief Financial
Officers Association of New York). Άρχισε την επαγγελματική του ζωή ως
λογιστής στη Νέα Υόρκη και μετά από 4 χρόνια μετακόμισε στην Κύπρο
το 1993 και συνέχισε να εργάζεται στο λογιστικό τομέα. Στις αρχές του
1995 ανέλαβε ως Οικονομικός Διευθυντής της Options Eurocongress
Limited και στην συνέχεια διορίστηκε ως Οικονομικός Σύμβουλος και
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας. Το Φεβρουάριο 2000
διορίσθηκε ως Διευθύνων Σύμβουλος της Options Eurocongress Limited.
Διετέλεσε Οικονομικός Σύμβουλος της Libra Holidays Group Plc από το
2004 μέχρι τον Ιούλιο του 2007. Είναι, επίσης, μέλος και σε άλλα
διοικητικά συμβούλια Εταιρειών που είναι εισηγμένες στο ΧΑΚ.

Η επαγγελματική διεύθυνση των Διοικητικών Συμβούλων της Εταιρείας είναι η έδρα της Εταιρείας, οδός
ος
Αντώνη Λουκαίδη & Γλάδστονος, Όασης Σέντερ, Μπλοκ Ε, 4 Όροφος, 3031 Λεμεσός.
4.11.5 Συμμετοχή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στη Διοίκηση Άλλων Εταιρειών ή
Συνεταιρισμών
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι συμμετοχές των μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου στα
διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών ή συνεταιρισμών κατά τα τελευταία πέντε χρόνια.
Όνομα Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και Ονόματα

Καθεστώς Εταιρείας

Συμμετοχή

Εταιρειών ή Συνεταιρισμών

(ιδιωτική ή δημόσια)

Σήμερα

Χρίστος Μαυρέλλης
Libra Holidays Group Plc

Δημόσια Εισηγμένη

Ναι

D.H. Cyprotels Plc

∆ημόσια Εισηγμένη

Ναι

Astarti Development Plc

Δημόσια Εισηγμένη

Ναι

Louis Plc

∆ημόσια Εισηγμένη

Ναι

KEO Plc

∆ημόσια Εισηγμένη

Ναι

Stademos Hotels Plc

Δημόσια Εισηγμένη

Ναι

Muskita Aluminium Industries Plc

∆ημόσια Εισηγμένη

Ναι

Options Cassoulides Plc

∆ημόσια Εισηγμένη

Universal Savings Bank Plc

∆ημόσια Εισηγμένη

Όχι
Όχι
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Ανδρέας Δράκου
Libra Holidays Group Plc

Δημόσια Εισηγμένη

Ναι

D.H. Cyprotels Plc

∆ημόσια Εισηγμένη

Ναι

Astarti Development Plc
Options Cassoulides Plc

Δημόσια Εισηγμένη
Δημόσια Εισηγμένη
Δημόσια Εισηγμένη

Ναι
Ναι
Όχι

Libra Holidays Group Plc

Δημόσια Εισηγμένη

Ναι

Athos Diamond Centre Ltd

Δημόσια Εισηγμένη

Ναι

Astarti Development Plc

Δημόσια Εισηγμένη

Ναι

Laser Investment Group Plc

Δημόσια Εισηγμένη

Ναι

D.H. Cyprotels Plc

Δημόσια Εισηγμένη

Ναι

Δημόσια Εισηγμένη

Ναι

Cyprint Plc
Γιάννος Πανταζής

Θέμης Δράκου
Libra Holidays Group Plc
D.H. Cyprotels Plc

Δημόσια Εισηγμένη

Ναι

Astarti Development Plc

Δημόσια Εισηγμένη

Ναι

D.H. Cyprotels Plc

Δημόσια Εισηγμένη

Ναι

Libra Holidays Group Plc

Δημόσια Εισηγμένη

Ναι

Astarti Development Plc

Δημόσια Εισηγμένη

Ναι

Λάμπρος Γεωργίου

Άκης Κυπριανού
Libra Holidays Group Plc

Δημόσια Εισηγμένη

Ναι

D.H. Cyprotels Plc

Δημόσια Εισηγμένη

Ναι

Astarti Development Plc

Δημόσια Εισηγμένη

Ναι

Libra Holidays Group Plc

Δημόσια Εισηγμένη

Ναι

D.H. Cyprotels Plc

Δημόσια Εισηγμένη

Ναι

Options Cassoulides Plc

Δημόσια Εισηγμένη

Όχι

Cyprint Plc

Δημόσια Εισηγμένη

Ναι

Θεόδωρος Αντωνίου

Βίκτωρ Μαντοβάνη
Libra Holidays Group Plc

Δημόσια Εισηγμένη

Ναι

Cyprint Plc

Δημόσια Εισηγμένη

Όχι

Mantovani Plotin Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Libra Holidays Group Plc

Δημόσια Εισηγμένη

Ναι

D.H. Cyprotels Plc

Δημόσια Εισηγμένη

Ναι

Astarti Development Plc

Δημόσια Εισηγμένη

Όχι

Chrycom Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Cyeur

Ιδιωτική

Ναι

Σάββας Αδαμίδης
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4.11.6 Αμοιβές και Οφέλη Μελών Οργάνων ∆ιοίκησης, ∆ιεύθυνσης και Εποπτείας
Πιο κάτω παρατίθενται πληροφορίες για τις αμοιβές των μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του
Συγκροτήματος σύμφωνα με τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τα έτη 2005, 2006 και
2007 και τις μη ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Νοεμβρίου 2007- 31
Ιουλίου 2008.
Περίοδος 1
Νοεμβρίου
2007-31
Ιουλίου
2008
€000
Σύμβουλοι:
Αμοιβή υπό εκτελεστική ιδιότητα
Δικαιώματα
Πληρωμές σε σχέδια αφυπηρέτησης και ασφάλειες ζωής
Αποζημιώσεις λόγω τερματισμού εργασιών
Σύνολο

702
12
88
______
802
======

2007

2006

2005

£000

£000

£000

548
9
69
272
______
898
======

530
14
59
______
760
======

532
15
64
______
611
======

4.11.7 Συμβάσεις Μελών των Διοικητικών, Διαχειριστικών Ή Εποπτικών Οργάνων
∆εν υπάρχουν συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που συνδέουν τα μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή
εποπτικών οργάνων με το Συγκρότημα ή οποιαδήποτε θυγατρική του και οι οποίες προβλέπουν την
παροχή οφέλους κατά τη λήξη τους.
Κανένα από τα μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων δεν έχει ή είχε κατά το
τελευταίο και τρέχον οικονομικό έτος οποιοδήποτε οικονομικό συμφέρον σε μη συνήθεις συναλλαγές με το
Συγκρότημα ή οποιαδήποτε θυγατρική του.
Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, κανένα από τα Μέλη των ∆ιοικητικών,
∆ιαχειριστικών ή Εποπτικών Οργάνων δεν έχει οποιοδήποτε οικονομικό συμφέρον άμεσο ή έμμεσο σε
οποιαδήποτε περιουσία που αποκτήθηκε κατά τα δυο χρόνια που προηγούνται του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου ή που σκοπεύεται να αποκτηθεί από το Συγκρότημα, ή έχει ουσιαστικό συμφέρον
σε συμβόλαιο ή συμφωνία με ειδικούς όρους σε σχέση με τις εργασίες του Συγκροτήματος, εκτός όσον
αφορά μετοχές εισηγμένων ή δημόσιων εταιρειών που είναι δυνατό να κατέχουν ως επενδυτές.
∆εν υπάρχουν σημαντικές συμβάσεις που υφίστανται ή υφίσταντο κατά την ημερομηνία του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου, στις οποίες μέλη των οργάνων διοίκησης, διεύθυνσης και εποπτείας του
Συγκροτήματος και των θυγατρικών του είχαν άμεσα ή έμμεσα ουσιώδες συμφέρον.
∆εν υπάρχουν συναλλαγές των μελών των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων με το
Συγκρότημα.
4.11.8 Θητεία και Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου
Το 1/3 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αποσύρονται εκ περιπροπής σε κάθε Ετήσια Γενική
Συνέλευση και μπορούν να προσφέρονται για επανεκλογή.
Σύμφωνα με το άρθρο 87 του καταστατικού της Libra Holidays Group Plc, όλες οι εργασίες της τελούν υπό
τη διεύθυνση των Συμβούλων της, οι οποίοι και θα μπορούν να πληρώνουν όλα τα έξοδα σε σχέση με την
προαγωγή της Εταιρείας, θα μπορούν να ασκούν όλες τις εξουσίες της Εταιρείας που θα απαιτούνται από
το Νόμο ή από το καταστατικό αυτό να ασκούνται από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση.
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4.12

Προσωπικό Συγκροτήματος

Το Συγκρότημα δίδει ιδιαίτερη σημασία στον παράγοντα ανθρώπινο δυναμικό τόσο κατά την πρόσληψη
προσοντούχου προσωπικού, όσο και κατά την εκπαίδευση και ανάπτυξή του.
Οι υπάλληλοι του Συγκροτήματος κατά τις 31 Οκτωβρίου για τα έτη 2005 - 2007 και κατά τις 31 Ιουλίου 2008
είχαν ως ακολούθως:
30
Σεπτεμβρίου
2008

31 Οκτωβρίου
2007

31 Οκτωβρίου
2006

31 Οκτωβρίου
2005

384
57
53

409
70
67

413
67
72

435
68
73

Διοργάνωση Ταξιδιών
Λονδίνο
Λεμεσός

-

87
22

83
26

76
32

Αεροπλοϊα
Λάρνακα

-

-

185

182

36

45

54

57

530

700

900

923

Αρ. Προσωπικού

Τομέας Ξενοδοχείων
Πάφος
Λεμεσός
Αγία Νάπα

Κεντρικά Γραφεία Συγκροτήματος
Λεμεσός
Σύνολο

Η μεγάλη διαφορά που παρατηρείται στον αριθμό προσωπικού από το 2006 στο 2007 οφείλεται στον
τερματισμό δραστηριοτήτων της εταιρείας Ajet Aviation Limited το Νοέμβριο του 2006.
Από τις 30 Σεπτεμβρίου 2008 μέχρι την ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, δεν παρατηρήθηκαν
οποιεσδήποτε αλλαγές στον αριθμό προσωπικού του Συγκροτήματος.
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4.13

Μετοχικό Κεφάλαιο, Κύριοι Μέτοχοι και Συμμετοχές Μελών της Διοίκησης, Διεύθυνσης και
Προσωπικού

4.13.1 Πληροφορίες για το Μετοχικό Κεφάλαιο
Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, το Εγκεκριμένο Μετοχικό Κεφάλαιο της
Libra Holidays Group Plc ανέρχεται σε €102.000.000 και είναι διαιρεμένο σε 600.000.000 μετοχές
ονομαστικής αξίας €0,17 η κάθε μια. Το εκδομένο Μετοχικό Κεφάλαιο της Libra Holidays Group Plc
ανέρχεται σε €14.283.809,36 και είναι διαιρεμένο σε 84.022.408 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας
€0,17 η κάθε μια.
Στις 30 Ιουνίου 1998 με βάση Ενημερωτικό Δελτίο που εγκρίθηκε από το ΧΑΚ στις 15 Ιουνίου 1998 η
Libra Holidays Group Plc, προέβηκε στη συνολική έκδοση 7.900.000 (3.400.000 στους υφιστάμενους
μετόχους και 4.500.000 προς το κοινό) μετοχών ονομαστική αξίας £0,25. Πριν την έκδοση το εκδομένο
μετοχικό κεφάλαιο ήταν 6.800.000 μετοχές ονομαστικής αξίας £0,25. Επομένως στο ΧΑΚ είχαν εισαχθεί
14.700.000 μετοχές. Βάση του εν λόγω ενημερωτικού δελτίου ασκήθηκαν 2.937.703 ΔΑΜ και τα οποία
μετατράπηκαν σε ισάριθμες μετοχές στις 21 Απριλίου 1999.
Από την έκδοση των Δικαιωμάτων Προτίμησης(ΔΠ) και των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (ΔΑΜ) που
έγινε με βάση τις πρόνοιες του Ενημερωτικού Δελτίου 4 Απριλίου 2000, ασκήθηκαν 5.511.782 ΔΠ και
μετατράπηκαν σε ισάριθμες μετοχές ονομαστικής αξίας £0,10 στις 29 Μαΐου 2000. Βάση του ίδιου
Ενημερωτικού Δελτίου ασκήθηκαν 2.755.891 ΔΑΜ και μετατράπηκαν σε ισάριθμες μετοχές ονομαστικής
αξίας £0,10 στις 15 Μαρτίου 2001.
Με βάση Ενημερωτικό Δελτίο που εγκρίθηκε από το ΧΑΚ το Μάρτιο του 2001, η Libra Holidays Group Plc
προχώρησε στην έκδοση 28.000.110 (το 90% στις 2 Μαΐου 2001 και το υπόλοιπο 10% εκδιδόταν κατά
διαστήματα και ολοκληρώθηκε την 1.7.2005). Προνομιούχες Μετοχές ονομαστικής αξίας £1,00 για την
εξαγορά της Drake Investments Ltd. Για κάθε 100 μετοχές της Drake Investments Ltd εκδίδονταν 14
Προνομιούχες Μετοχές της Libra Holidays Group Plc. Στις 30 Απριλίου 2007, βάση των προνοιών του
ίδιου Ενημερωτικού Δελτίου οι Προνομιούχες Μετοχές μετατράπηκαν σε 18.666.733 Συνήθης Μετοχές
ονομαστικής αξίας £0,10 οι οποίες εισήχθηκαν στο ΧΑΚ αφού πρώτα είχαν ενσωματωθεί με τις άλλες
υφιστάμενες Συνήθης Μετοχές.
Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που έγινε στις 2 Μαΐου 2001, εγκρίθηκε ψήφισμα για έκδοση δωρεάν
μετοχών στους υφιστάμενους μετόχους με αναλογία μία μετοχή για κάθε είκοσι που κατείχαν. Από την
συγκεκριμένη απόφαση εκδόθηκαν συνολικά 2.682.649 Συνήθης Μετοχές ονομαστικής αξίας £0,10.
Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που έγινε στις 18 Ιανουαρίου 2008, αποφασίστηκε όπως η
ονομαστική αξία της μετοχής μετατραπεί από £0,10 σε €0,17 μετά τη στρογγυλοποίηση. Το εγκεκριμένο
και ονομαστικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετατράπηκε από £60.000.000 διαιρεμένο σε 600.000.000
συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας £0,10 σε €102.000.000 διαιρεμένο σε 600.000.000 συνήθεις μετοχές
ονομαστικής αξίας €0,17. Το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε από €13.051.051,13
(Κ£7.638.440,90) διαιρεμένο σε 76.384.409 μετοχές, σε €12.985.349,53 μετά τη στρογγυλοποίηση,
διαιρεμένο σε 76.384.409 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,17. Εγκρίθηκε επίσης όπως η μείωση κατά
€65.701,60 καταχωρηθεί σε ειδικό αποθεματικό.
Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουνίου 2008 εγκρίθηκε ψήφισμα για
εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας όπως κατά τη διακριτική του ευχέρεια προβεί
σε έκδοση και παραχώρηση μέχρι 10% (7.637.999 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,17) του εκδοθέντος
μετοχικού κεφαλαίου σε ιδιοκτήτες ξενοδοχείων, στην τιμή των €0,17, με τους οποίους η Εταιρεία
προέβηκε σε συμφωνία για πληρωμή μέρος των οφειλών της σε αυτούς με την έκδοση και
παραχώρηση μετοχών της Εταιρείας χωρίς να προηγηθεί προσφορά των μετοχών αυτών στους
υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας. Οι μέτοχοι της Εταιρείας παραιτήθηκαν από όλα τα
προτιμησιακά δικαιώματα προαγοράς (pre-emption rights), που έχουν σε σχέση με την έκδοση και
παραχώρηση μετοχών της Εταιρείας. Ως εκ τούτου το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας
ανήλθε σε €14.283.809,36 και είναι διαιρεμένο σε 84.022.408 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας
€0,17 η κάθε μια.
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Η διαμόρφωση του κεφαλαίου της Εταιρείας από το έτος ίδρυσης της μέχρι σήμερα είναι:
Ημερομηνία

Ονομαστική
Αύξηση
Αξία
Κεφαλαίου
£
(Αρ. Μετοχών)

Ιδρυτικό κεφάλαιο

1,00

0

11 Μαρτίου 1997

1,00

150.000

30 Σεπτεμβρίου 1997

1,00

674.746

30 Μαρτίου 1998

0,25

30 Ιουνίου 1998
21Απριλίου 1999
(άσκηση ΔΑΜ)
30 Ιουνίου 19991
22 Οκτωβρίου 19992

Εκδοθέν
(Αρ. Μετοχών)

Εκδοθέν
(£)

Εγκεκριμένο (£)

10.000

10.000

160.000

160.000

160.000

160.000

834.746

1.000.000

834.746

1.000.000

3.461.016

6.800.00

24000.000

1.700.000

6.000.000

0,25

7.900.000

14.700.000

24.000.000

3.675.000

6.000.000

0,25

2.937.703

17.637.703

24.000.000

4.409.426

6.000.000

0,10

-

44.094.258

60.000.000

4.409.426

6.000.000

0,10

-

44.094.258

300.000.000

4.409.426

30.000.000

16 Νοεμβρίου 19993

0,10

750.000

44.844.258

300.000.000

4.484.426

30.000.000

29 Μαΐου 2000
(άσκηση ΔΠ)
23 Ιανουαρίου 20014

0,10

5.511.782

50.356.040

300.000.000

5.035.604

30.000.000

0,10

537.618

50.893.658

300.000.000

5.089.366

30.000.000

15 Μαρτίου 2001
(άσκηση ΔΑΜ)

0,10

2.755.891

53.649.549

300.000.000

5.364.955

30.000.000

53.649.549 Συν 300.000.000- Συν.
28.000.110 Πρ
30.000.000- Πρ.

5.364.955+
28.000.110

60.000.000

2 Μαΐου 20015

0,10 Συν./
1,00 Πρ.

29 Μαΐου 20016

0,10 Συν./
1,00 Πρ.

18 Ιουνίου 20017

0,10 Συν./
1,00 Πρ.

2 Ιουλίου 20018

0,10 Συν./

29 Ιουλίου 20039

1,00 Πρ.
0,10 Συν./
1,00 Πρ.

30 Απριλίου 200710

0,10 Συν.
11

28.000.110 Πρ

10.000

Εγκεκριμένο
(Αρ. Μετοχών)

10.000

1.000.000 54.649.549 Συν.
28.000.110 Πρ.

300.000.000- Συν.
30.000.000- Πρ.

5.436.495+
28.000.110

60.000.000

2.682.649 57.332.198 Συν.
28.000.110 Πρ.

300.000.000- Συν.
30.000.000- Πρ.

5.733.219+
28.000.110

60.000.000

350.000 57.682.198 Συν.
28.000.110 Πρ.

300.000.000- Συν.
30.000.000- Πρ.

5.768.219+
28.000.110

60.000.000

35.478 57.717.676 Συν.
28.000.110 Πρ.

300.000.000- Συν.
30.000.000- Πρ.

5.771.767+
28.000.110

60.000.000

18.666.733 76.384.409 Συν.

600.000.000

7.638.441

60.000.000

18 Ιανουαρίου 2007

€0,17 Συν.

76.384.409 Συν.

600.000.000

€12.985.349,53

€102.000.000

23 Ιουνίου 2008

€0,17 Συν.

7.637.999 84.022.408 Συν.

600.000.000

€14.283.809,36

€102.000.000

η

1.

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στις 14 Ιουνίου 1999, αποφασίστηκε όπως με ισχύ από την 30 Ιουνίου 1999
το εγκεκριμένο κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανερχόταν κατά την εν λόγω ημερομηνία σε £6.000.000 διαιρεμένο σε
24.000.000 μεοχές των 25 σεντ η καθεμιά υποδιαιρεθεί σε 60.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας των 10 σεντ η καθεμιά και
όπως δύο από τις 17.637.703 υφιστάμενες εκδοθείσες μετοχές των 25 σεντ που κατέχονται από οποιονδήποτε μέτοχο της
η
Εταιρείας την 30 Ιουνίου, αντικατεστηθούν με πέντε νέες μετοχές των 10 σεντ η καθεμιά.

2.

3.

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που έγινε στις 22 Οκτωβρίου 1999, αποφασίστηκε η αύξηση του ονομαστικού
κεφαλαίου της Εταιρείας από £6.000.000 διαιρεμένο σε 60.000.000 μετοχές ονομαστικής £0,10 η καθεμιά σε Κ£30.000.000
διαιρεμένο σε 300.000.000 μετοχές ονομαστικής £0,10 η καθεμιά.
Αναφέρεται στις 750.000 νέες μετοχές που εκδόθηκαν για την απόκτηση της Aztec Holidays Ltd.

4.

Ημερομηνία εξαγοράς μέρους της Goldenjoy Leisure Plc

5.

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που έγινε στις 2 Μαΐου 2001, αποφασίστηκε η αύξηση του ονομαστικού κεφαλαίου
της Εταιρείας από £30.000.000 διαιρεμένο σε 300.000.000 μετοχές ονομαστικής Κ£0,10 η καθεμιά σε Κ£60.000.000 διαιρεμένο
σε 300.000.000 μετοχές ονομαστικής £0,10 η καθεμιά και 30.000.000 προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας £1.00 η
καθεμιά. Κατά την συγκεκριμένη ημερομηνία εκδόθηκε πέραν του 90% του συνόλου των προνομιούχων μετοχών. Το υπόλοιπο
10% εκδιδόταν κατά διαστήματα και ολοκληρώθηκε την 1.7.2005.

6.
7.

Ημερομηνία εξαγοράς της Excel Aviation Ltd
Παραχώρηση δωρεάν μετοχών στους μετόχους της Εταιρείας που ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο μετόχων στις 18 Μαΐου

8.

Αναφέρεται στις υπόλοιπες 350.000 νέες μετοχές που εκδόθηκαν για την απόκτηση της Aztec Holidays Ltd.

9.

Αναφέρεται στις 35.478 νέες μετοχές που εκδόθηκαν για την απόκτηση της Trust Hellenic Travel.

10.

Αναφέρεται στις 18.666.733 νέες μετοχές που προέκυψαν από τη μετατροπή των Προνομιούχων μετοχών.

11.

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που έγινε στις 18 Ιανουαρίου 2008, αποφασίστηκε όπως η ονομαστική αξία της

2005.

μετοχής μετατραπεί από Κ£0,10 σε €0,17 μετά την στρογγυλοποίηση. Το εγκεκριμένο και ονομαστικό κεφάλαιο της Εταιρείας
μετατραπεί από £60.000.000 διαιρεμένο σε 600.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας Κ£0,10 σε €102.000.000
διαιρεμένο σε 600.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,17. Το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειωθεί
από €13.051.051,13 (Κ£7.638.440,90) διαιρεμένο σε 76.384.409 μετοχές, σε €12.985.349,53 μετά την στρογγυλοποίηση,
διαιρεμένο σε 76.384.409 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,17. Η μείωση κατά €65.701,60 καταχωρηθεί σε ειδικό αποθεματικό.

56

Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που
κατέχεται κατά κατηγορία μετόχου είναι:
Αρ. μετοχών

Ποσοστό
%

37.488.640

44,62

5.645.147

6,72

Ίδιες Μετοχές

141.927

0,17

Υπόλοιπο Προσωπικό της Εταιρείας

64.620

0,07

Κύριοι Μέτοχοι
∆ιοικητικό Συμβούλιο

1

Ευρύ κοινό

40.681.444

48,42

ΣΥΝΟΛΟ

84.022.408

100,00

1 ∆εν υπολογίζονται οι μετοχές που κατέχουν ο κ. Ανδρέας Δράκου και ο κ. Άκης Κυπριανού γιατί υπολογίστηκαν στη συμμετοχή
κύριων μετόχων της Εταιρείας.

Όλες οι μετοχές ανήκουν στην ίδια κατηγορία και έχουν τα ίδια δικαιώματα. Δεν υπάρχουν μετοχές που δεν
αντιπροσωπεύουν κεφάλαιο.
Η Εταιρεία κατέχει 141.927 μετοχές της. Επίσης, οι θυγατρικές της εταιρείες Drake Investments Ltd
Cinolinks Enterprises Ltd και Libra Investments Ltd κατέχουν στο σύνολο τους 643.233 μετοχές της Libra
Holidays Group Plc οι οποίες συνυπολογίζονται στο ποσοστό του κ. Ανδρέα Δράκου.
Δεν υφίσταται οποιαδήποτε δέσμευση για αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρείας, πέραν της παρούσας
Έκδοσης Δικαιωμάτων Προτίμησης και Έκδοσης Δικαιωμάτων Αγοράς.
4.13.2 Κύριοι Μέτοχοι
Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, οι μέτοχοι που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα
ποσοστό πέραν του 5% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας είναι:

Μέτοχος

Άμεση
Συμμετοχή

%

Έμμεση
Συμμετοχή

Συνολική
Συμμετοχή

%

%

1

Ανδρέας Δράκου

13.046.068

15,53

6.584.845

7,84

19.630.913

23,36

2

Άκης Κυπριανού

126.135

0,15

6.126.968

7,29

6.253.103

7,44

3

Ρόης Ησαίας

35.941

0,04

6.121.377

7,29

6.157.318

7,33

5.447.306

6,48

-

-

5.447.306

6,48

18.655.450

22,20

18.833.190

22,41

37.488.640

44,62

Δήμητρα Επενδυτική
Δημόσια Λτδ
Σύνολο
1

Στο σύνολο των μετοχών που κατέχει συνυπολογίζεται η έμμεση συμμετοχή που προκύπτει μέσω των μετοχών που κατέχουν οι
εταιρείες CADS Properties Ltd (57.163 μετοχές), Lousta Co. Ltd (4.087.158 μετοχές), Drake Investment Ltd (246.524 μετοχές), Libra
Investment Ltd (357.182 μετοχές, Cinolinks Ltd (39.527 μετοχές) καθώς επίσης η σύζυγος του Δράκου Δώρα (1.318.409 μετοχές), τα
παιδιά του Χριστιάνα, Σταύρος και Αχιλλέας Δράκου από 155.860 μετοχές και από τη μητέρα του Σταύρου Ευδοκία 11.302 μετοχές.
2

Στο σύνολο των μετοχών που κατέχει συνυπολογίζεται η έμμεση συμμετοχή που προκύπτει μέσω των μετοχών που κατέχει η εταιρεία
Vicella & Sterma Ltd (5.494.233 μετοχές), η συζύγος του Κυπριανού Κάρεν (604.400 μετοχές), τα παιδιά του Ολύβια, Αμαλία και
Ιωάννης Κυπριανού από 9.333 μετοχές και από τη μητέρα του Νίκη Κυπριανού 336 μετοχές.
3

Στο σύνολο των μετοχών που κατέχει συνυπολογίζεται η έμμεση συμμετοχή που προκύπτει μέσω των μετοχών που κατέχει η σύζυγος
του Μαρίνα Ησαία (1.344)και η εταιρεία Candox Ltd (6.120.033 μετοχές).

Όλες οι μετοχές που κατέχονται έχουν τα ίδια δικαιώματα ψήφου. Οι κύριοι μέτοχοι λαμβάνουν όλα τα
απαραίτητα μέτρα ούτως ώστε ο έλεγχος δεν ασκείται με τρόπο καταχρηστικό προς τους μικροεπενδυτές.
Τα ποσοστά των μεγαλομετόχων μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης είναι δυνατό να
διαφοροποιηθούν ανάλογα με τον αριθμό των Δικαιωμάτων Προτίμησης που θα επιλέξουν να ασκήσουν.
Σε περίπτωση που δεν ασκηθούν τα ΔΠ από τους υφιστάμενους μετόχους το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα
στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του θα μπορεί να προσφέρει τα μη ασκηθέντα ΔΠ σε άλλα νομικά και
φυσικά πρόσωπα. Σε μια τέτοια περίπτωση ο κ. Ανδρέας Δράκου ως ο κύριος μέτοχος της Εταιρείας θα
προβεί στην άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης που θα προσφερθούν στον ίδιο και στα συνδεδεμένα
του πρόσωπα κατ’αναλογία με τους υπόλοιπους μετόχους και στην περαιτέρω άσκηση ανεξάσκητων ΔΠ
που στο σύνολο τους θα αφορούν 70.000.000 νέες μετοχές, νοουμένου ότι ληφθεί σχετική έγκριση από την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, από την οποία ο κ. Δράκος έχει αιτηθεί εξαίρεση από την υποχρεώση υποβολής
δημόσιας πρότασης για τις πιο πάνω προτιθέμενες ασκήσεις δικαιωμάτων προτίμησης.
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4.13.3 Συμμετοχές στο Μετοχικό Κεφάλαιο των Μελών της Διοίκησης, Διεύθυνσης και Προσωπικού
Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, το ποσοστό που κατέχεται από τα Μέλη της
∆ιοίκησης άμεσα ή έμμεσα (σε σύνολο 84.022.408 μετοχών) σύμφωνα με τον περί ∆ημόσιας Προσφοράς
και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 είναι ως ακολούθως:
Άμεση
Συμμετοχή

Όνομα μέλους

Έμμεση
Συμμετοχή

%

Συνολική
Συμμετοχή

%

%

Ανδρέας Δράκου1

13.046.068

15,53

6.584.845

7,84

19.630.913

23,36

Άκης Κυπριανού2

126.135

0,15

6.126.968

7,29

6.253.103

7,44

1.100.231

1,31

658.875

0,78

1.759.106

2,09

2.094.755

2,49

329.193

0,39

2.423.948

2,88

Σάββας Αδαμίδης5

840.181

1,00

477.091

0,57

1.317.272

1,57

Θεόδωρος Αντωνίου

144.821

0,17

-

-

144.821

0,17

630

-

-

-

630

-

17.352.821

20,65

14.176.972

16,87

31.529.793

37,51

Βίκτωρ Μαντοβάνη
Θέμης Δράκου

3

4

Γιάννος Πανταζής
Σύνολο
1

Στο σύνολο των μετοχών που κατέχει συνυπολογίζεται η έμμεση συμμετοχή που προκύπτει μέσω των μετοχών που κατέχουν οι εταιρείες
CADS Properties Ltd (57.163 μετοχές), Lousta Co. Ltd (4.087.158 μετοχές), Drake Investment Ltd (246.524 μετοχές), Libra Investment
Ltd (357.182 μετοχές, Cinolinks Ltd (39.527 μετοχές) καθώς επίσης η σύζυγος του Δράκου Δώρα (1.318.409 μετοχές), τα παιδιά του
Χριστιάνα, Σταύρος και Αχιλλέας Δράκου από 155.860 μετοχές και από τη μητέρα του Σταύρου Ευδοκία 11.302 μετοχές.
2

Στο σύνολο των μετοχών που κατέχει συνυπολογίζεται η έμμεση συμμετοχή που προκύπτει μέσω των μετοχών που κατέχει η εταιρεία
Vicella & Sterma Ltd (5.494.233 μετοχές), η συζύγου του Κάρεν Κυπριανού (604.400 μετοχές), τα παιδιά του Ολύβια, Αμαλία και
Ιωάννης Κυπριανού από 9.333 μετοχές και από τη μητέρα του Νίκη Κυπριανού 336 μετοχές.
3

Στο σύνολο των μετοχών που κατέχει συνυπολογίζεται η έμμεση συμμετοχή που προκύπτει μέσω των μετοχών που κατέχει η εταιρεία
Ploumin Investments Ltd (658.875 μετοχές).
4

Στο σύνολο των μετοχών που κατέχει συνυπολογίζεται η έμμεση συμμετοχή που προκύπτει μέσω των μετοχών που κατέχουν η
συζύγου του Collie Sarah (310.527 μετοχές) και τα παιδιά του Σταύρος και Λουΐζα Δράκου από 9.333 μετοχές.
5

Στο σύνολο των μετοχών που κατέχει συνυπολογίζεται η έμμεση συμμετοχή που προκύπτει μέσω των μετοχών που κατέχουν οι εταιρείες
Chrycom Ltd (183.672 μετοχές), Cyeur Ltd (92,015 μετοχές)καθώς επίσης και η συζύγου του Μαρία Αδαμίδου (201.404 μετοχές).

Κατά την ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, τα μέλη της διεύθυνσης του Συγκροτήματος κατείχαν,
άμεσα και έμμεσα το 37,51% και το προσωπικό της Εταιρείας κατείχε 0,07% του εκδομένου μετοχικού
κεφαλαίου της Libra Holidays Group Plc (σε σύνολο 84.022.408 μετοχών).
Συμφωνίες για Συμμετοχή των Μελών των Οργάνων Διοίκησης, Διεύθυνσης και Εποπτείας και των
Εργαζομένων στο Κεφάλαιο της Libra Holidays Group Plc
Δεν υφίσταται οποιαδήποτε δέσμευση για αύξηση του κεφαλαίου της Libra Holidays Group Plc, πέραν της
παρούσας Έκδοσης Δικαιωμάτων Προτίμησης και Έκδοσης Δικαιωμάτων Αγοράς και δεν υπάρχουν
Συμφωνίες για Συμμετοχή των Μελών των Οργάνων Διοίκησης, Διεύθυνσης και Εποπτείας και των
Εργαζομένων στο Κεφάλαιο της.
4.14

Συναλλαγές με Συγγενικά Μέρη

Συναλλαγές με συγγενικά μέρη για τα έτη 2005, 2006 και 2007
Η Libra Holidays Group Plc κατέχει το 53,93% και 47,87% (41,2% άμεσα και 6,67% έμμεσα) των
ξενοδοχειακών εταιρειών D.H. Cyprotels Plc και Astarti Development Plc αντίστοιχα.
Οι συναλλαγές με συγγενικά μέρη κατά τα έτη 2005, 2006 και 2007 σύμφωνα με τις ελεγμένες
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος έχουν ως ακολούθως:

58

(α)

Πωλήσεις/αγορές υπηρεσιών/επενδύσεων, δανειοδότηση/τόκοι

Κοινοπραξίες
Αγορές διοικητικών υπηρεσιών
Τόκοι εισπρακτέοι
Τόκοι πληρωτέοι
Μέτοχοι
Δανεισμός
Εταιρείες κοινής ιδιοκτησίας (1)
Ζημιά από πώληση επενδύσεων
Κέρδος από πώληση επενδύσεων
Ενοίκια
Κέρδος
από
ξενοδοχείου

πώληση

δικαιώματος

Άλλα εισοδήματα
Δανεισμός
Βασικά Διοικητικά στελέχη
Κέρδος από πώληση εξαρτημένης
(1)
(β)

2007
£000

2006
£000

2005
£000

463
========
========
37
========

739
========
========
31
========

720
========
10
========
27
========

2.940
========

========

========

========
========
========

62
========
48
========
170
========

========
========
========

221

-

-

========
213
========
3.227
========

========
========
========

========
========
========

208
========

========

========

αγοράς

Οι εταιρείες κοινής ιδιοκτησίας είναι εταιρείες στις οποίες ο Εκτελεστικός Ανιπρόεδρος της
Εταιρείας ή και άλλοι Σύμβουλοι έχουν σημαντική συμμετοχή.

Υπόλοιπα στο τέλος του έτους που προέρχονται από πωλήσεις, αγορές και δανειοδοτήσεις
2007
£000
Εισπρακτέα από κοινοπραξίες
Εισπρακτέα από εταιρείες κοινής ιδιοκτησίας
Εισπρακτέα από Συμβούλους
Εισπρακτέα από συνδεδεμένες εταιρείες
Δάνεια από εταιρείες κοινής ιδιοκτησίας
Δάνεια από Μέτοχους
Δάνεια από Συμβούλους
Δάνεια από υπαλλήλους
Δάνεια από κοινοπραξίες
Πληρωτέα σε εταιρείες κοινής ιδιοκτησίας
Πληρωτέο σε συνδεδεμένη εταιρεία

331
========
1.044
========
========
========
(3.257)
========
(2.940)
========
(50)
========
========
(659)
========
(35)
========
(659)
========

2006
£000
570
========
723
========
4
========
========
(30)
========
========
(18)
========
(11)
========
(864)
========
(31)
========
========

2005
£000
1.350
========
610
========
========
207
========
(241)
========
========
========
(8)
========
(720)
========
(23)
========
========

Τα δάνεια από Συμβούλους, εταιρείες κοινής ιδιοκτήσιας και υπαλλήλους παραχωρήθηκαν χωρίς
τόκο και είναι αποπληρωτέα σε πρώτη ζήτηση.
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Τα δάνεια από τις κοινοπραξίες φέρουν ετήσιο τόκο προς 5,5%.
Δάνεια από εταιρείες κοινής ιδιοκτησίας ύψους £861 χιλιάδων στις 31 Οκτωβρίου 2007 φέρουν τόκο
προς 2,75%.
Τα υπόλοιπα με τις εταιρείες κοινής ιδιοκτησίας, Συμβούλους και με τη συνδεδεμένη εταιρεία δε
φέρουν τόκο και είναι αποπληρωτέα σε πρώτη ζήτηση.
(γ)

Προσωπικές εγγυήσεις Συμβούλων
Τραπεζικά δάνεια και παρατραβήγματα του Συγκροτήματος είναι εξασφαλισμένα με προσωπικές
εγγυήσεις των Συμβούλων για ποσό ύψους £16 εκατομμυρίων (2006: £16 εκ., 2005:£14,6 εκ.).

(δ)

Αμοιβή Συμβούλων
Η συνολική αμοιβή των Συμβούλων του Συγκροτήματος ήταν ως εξής:

Σύμβουλοι:
Αμοιβή υπό εκτελεστική ιδιότητα
Δικαιώματα
Πληρωμές σε σχέδια αφυπηρέτησης
ασφάλειες ζωής
Αποζημιώσεις λόγω τερματισμού εργασιών
Σύνολο
(ε)

και

2007
£000

2006
£000

2005
£000

548
9
69

530
14
59

532
15
64

272
______
898
======

______
760
======

______
611
======

Άλλες συναλλαγές με Συμβούλους

•

•

Στις 26 Ιανουαρίου 2007 το Συγκρότημα προχώρησε στην πώληση του δικαιώματος αγοράς
(option to buy) του εκμισθωμένου ξενοδοχείου Marathon για £221 χιλιάδες . Αγοραστής ήταν
εταιρεία στην οποία συμμετέχει ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Εταιρείας κ. Ανδρέας
Δράκου.
Ως μέρος της συμφωνίας πώλησης τουριστικών πακέτων με εταιρεία ιδιοκτησίας του
Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Εταιρείας κ. Ανδρέα Δράκου το Συγκρότημα έλαβε άλλα
εισοδήματα ύψους £213 χιλιάδες.

Στις 30 Ιουλίου 2007 το Συγκρότημα προχώρησε στην πώληση της 100% εξαρτημένης τους Libra Europe
Limited και της συνεξαρτημένης της στην Ρωσία. Οι καθαρές υποχρεώσεις που πωλήθηκαν και συνεπώς το
κέρδος από την πώληση αυτή σύμφωνα με την τελική συμφωνία είναι £208 χιλιάδες. Η πώληση έγινε στην
Morwood Holdings Limited η οποία ανήκει στην Διοικητική ομάδα της εξαρτημένης.
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Συναλλαγές με συγγενικά μέρη για την περίοδο 1 Νοεμβρίου 2007 – 30 Σεπτεμβρίου 2008
Οι συναλλαγές με συγγενικά μέρη, σύμφωνα με μη ελεγμένους λογαριασμούς διοίκησης από το
Συγκρότημα, για την περίοδο 1 Νοεμβρίου 2007 – 30 Σεπτεμβρίου 2008 βεβαιώνεται ότι διεξήχθησαν στη
συνήθη πορεία των εργασιών του Συγκροτήματος και με συνήθεις εμπορικούς όρους και ύστερα από έγκριση
από το Διοικητικό Συμβούλιο του. Από τις 30 Σεπτεμβρίου 2008 μέχρι την ημερομηνία του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου δεν υπήρξαν οποιεσδήποτε άλλες σημαντικές συναλλαγές με συγγενικά μέρη. Οι
προαναφερόμενες συναλλαγές παρουσιάζονται ως ακολούθως:
(α)

Πωλήσεις/αγορές υπηρεσιών/επενδύσεων, δανειοδότηση/τόκοι
Περίοδος
1 Νοεμβρίου 2007
μέχρι
30 Σεπτεμβρίου 2008
€000
Κοινοπραξίες
Αγορές διοικητικών υπηρεσιών
Τόκοι πληρωτέοι
Μέτοχοι
Δανεισμός
Εταιρείες κοινής ιδιοκτησίας
Άλλα εισοδήματα
Δανεισμός

(β)

520
========
39
========
4.953
========
99
========
7.929
========

Υπόλοιπα στο τέλος του έτους που προέρχονται από πωλήσεις, αγορές και δανειοδοτήσεις
30 Σεπτεμβρίου 2008
€000
Εισπρακτέα από κοινοπραξίες
Εισπρακτέα από εταιρείες κοινής ιδιοκτησίας
Δάνεια από εταιρείες κοινής ιδιοκτησίας
Δάνεια από Μέτοχους
Δάνεια από Συμβούλους
Δάνεια από κοινοπραξίες
Πληρωτέα σε εταιρείες κοινής ιδιοκτησίας

530
========
1.784
========
(7.871)
========
(4.953)
========
(50)
========
(1.046)
========
(60)
========

Τα δάνεια από Συμβούλους, εταιρείες κοινής ιδιοκτήσιας και υπαλλήλους παραχωρήθηκαν χωρίς
τόκο και είναι αποπληρωτέα σε πρώτη ζήτηση.
Τα δάνεια από τις κοινοπραξίες φέρουν ετήσιο τόκο προς 5,5%.
Δάνεια από εταιρείες κοινής ιδιοκτησίας ύψους €1,471 χιλιάδων στις 31 Σεπτεμβρίου 2008 φέρουν
τόκο προς 2,75%.
Τα υπόλοιπα με τις εταιρείες κοινής ιδιοκτησίας, Συμβούλους και με την συνδεδεμένη εταιρεία δε
φέρουν τόκο και είναι αποπληρωτέα σε πρώτη ζήτηση.
(γ)

Προσωπικές εγγυήσεις Συμβούλων
Τραπεζικά δάνεια και παρατραβήγματα του Συγκροτήματος είναι εξασφαλισμένα με προσωπικές
εγγυήσεις των Συμβούλων για ποσό ύψους €82 εκατομμυρίων.
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(δ)

Αμοιβή Συμβούλων και Βασικών Διοικητικών στελεχών
Η συνολική αμοιβή των Συμβούλων και των Βασικών Διοικητικών στελεχών του Συγκροτήματος
ήταν ως εξής:
30 Σεπτεμβρίου 2008
€000
Σύμβουλοι:
Αμοιβή υπό εκτελεστική ιδιότητα
Δικαιώματα
Πληρωμές σε σχέδια αφυπηρέτησης και ασφάλειες
ζωής
Σύνολο

858
15
88
______
961
======

4.15 Μερισματική Πολιτική
Λόγω της φύσης των εργασιών της καθώς και της εποχικότητας που παρουσιάζεται στους τομείς
δραστηριοποίησης του Συγκροτήματος, η μερισματική πολιτική του καθορίζεται κάθε χρόνο από το Διοικητικό
Συμβούλιο, αφού ληφθούν υπόψη τα οικονομικά αποτελέσματα του, η οικονομική του κατάσταση, οι
κεφαλαιουχικές του υποχρεώσεις, τα αναπτυξιακά του έργα και οι προοπτικές κερδοφορίας του.
Δεν υπάρχουν οποιοιδήποτε περιορισμοί στη διανομή μερισμάτων πέραν της ύπαρξης επαρκών
αποθεματικών στους ελεγμένους λογαριασμούς της Εταιρείας, που συντάσσονται σύμφωνα με τα ∆ΠΧΠ και
λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου.
Δεν έχει πληρωθεί οποιοδήποτε μέρισμα σε Συνήθεις Μετοχές για τα έτη 2005, 2006 και 2007. Επίσης δεν
έχει πληρωθεί οποιοδήποτε μέρισμα σε Προνομιούχες Μετοχές για τα έτη 2006 και 2007.
Η Εταιρεία πλήρωσε μέρισμα για τις Προνομιούχες Μετοχές ύψους 6,5 σεντ ανά Προνομιούχα Μετοχή,
συνολικό ποσό £1.820.008 για το έτος 2005.
4.16

Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό

4.16.1 Ίδρυση και Εταιρικός Σκοπός
Η Libra Holiday Group Plc συστάθηκε στην Κύπρο στις 6 Νοεμβρίου 1996 με αριθμό εγγραφής 82326 (με το
όνομα A.A.T. Holdings Limited) με σκοπό να ενεργεί σαν ιθύνουσα εταιρεία του Συγκροτήματος, ως ιδιωτική
Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113 και μετατράπηκε σε
δημόσια εταιρεία στις 23 Μαρτίου 1998 σύμφωνα με το πιο πάνω νόμο. Τον Ιούλιο του 1998 οι μετοχές της
Εταιρείας εισήχθηκαν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.
Το εγγεγραμμένο γραφείο βρίσκεται στη Λεωφόρο Μακαρίου ΙΙΙ 284, Fortuna Court, 3105 Λεμεσός και η
κύρια διοικητική έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στην οδό Αντώνη Λουκαίδη & Γλαδστονος, Όασης Σέντερ, 4ος
Όροφος, 3031 Λεμεσός.
Οι κύριοι σκοποί της Εταιρείας περιγράφονται στο άρθρο 3 του Ιδρυτικού της Εγγράφου οι οποίοι
επικεντρώνονται στον ταξιδιωτικό, ξενοδοχειακό και τουριστικό τομέα.
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4.16.2 Τάξεις Μετόχων
Οι υφιστάμενες μετοχές της Εταιρείας που έχουν εκδοθεί είναι συνήθεις μετοχές και δεν είναι χωρισμένες
σε τάξεις και έχουν τα ίδια δικαιώματα. Οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν είναι της ίδιας τάξης και έχουν τα
ίδια δικαιώματα με τις ήδη εκδομένες μετοχές.
4.16.3 Μεταβολή Δικαιωμάτων
Τα δικαιώματα των μετόχων ορίζονται στον περί Εταιρειών Νόμο και στο καταστατικό της Εταιρείας. Τα
δικαιώματα που ορίζονται στο καταστατικό και όπου δεν ορίζεται αντίθετα από τον περί Εταιρειών Νόμο,
μπορούν να μεταβληθούν με την αλλαγή του καταστατικού της Εταιρείας, κάτι που απαιτεί ειδικό ψήφισμα
σε γενική συνέλευση των μετόχων (ειδική πλειοψηφία 75%).
Αν σε οποιοδήποτε χρόνο το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι διαιρεμένο σε διαφορετικές τάξεις
μετοχών, τα δικαιώματα που είναι προσαρτημένα σε οποιαδήποτε τάξη (εκτός αν προνοείται διαφορετικά
στους όρους έκδοσης των μετοχών της τάξης αυτής) μπορούν, τηρουμένων των διατάξεων του Άρθρου 70
του Νόμου και είτε η Εταιρεία βρίσκεται υπό διάλυση είτε όχι, να τροποποιούνται ή να καταργούνται με τη
γραπτή συγκατάθεση των κατόχων των τριών τετάρτων των εκδομένων μετοχών της τάξης αυτής, ή με την
έγκριση έκτακτου ψηφίσματος που εγκρίνεται σε χωριστή γενική συνέλευση των κατόχων των μετοχών της
τάξης αυτής.
Σημειώνεται ότι οι σχετικοί όροι στο καταστατικό για την αλλαγή των δικαιωμάτων των μετόχων δεν είναι
αυστηρότεροι απ' ότι απαιτεί η σχετική ισχύουσα νομοθεσία.
4.16.4 Σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων
Οι διαδικασίες σύγκλησης και συμμετοχής στις γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας καθορίζονται στα άρθρα
45-47 του καταστατικού (βλέπε Μέρος 4.16.7).
4.16.5 Περιορισμός στην Αλλαγή Ελέγχου του Εκδότη και Γνωστοποίηση Αλλαγών
∆εν υπάρχει οποιαδήποτε διάταξη του ιδρυτικού εγγράφου, του καταστατικού, ή οποιουδήποτε εσωτερικού
κανονισμού του εκδότη, της οποίας η εφαρμογή ενδέχεται να καθυστερήσει, να αναβάλει ή να παρεμποδίσει
αλλαγή στον έλεγχο του εκδότη.
Σημειώνεται ότι με βάση το άρθρο 4 του καταστατικού, έκδοση νέων μετοχών πρέπει να προσφερθεί
πρώτα στους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας, κατ’ αναλογία των μετοχών που κατέχουν. Η πρόνοια
αυτή είναι συνήθης σε εισηγμένες εταιρείες στην Κύπρο.
Σημειώνεται επίσης ότι η απόκτηση σημαντικού αριθμού μετοχών του εκδότη υπόκειται στις διατάξεις του
περί ∆ημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007, ο οποίος επιβάλλει χρονικούς περιορισμούς ή
υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης, για την απόκτηση σημαντικού ποσοστού ή πλειοψηφίας των
μετοχών μίας εισηγμένης εταιρείας στο ΧΑΚ
Αλλαγές στο ποσοστό ελέγχου του εκδότη πρέπει να ανακοινώνονται με βάση σχετικές πρόνοιες του περί
Εταιρειών Νόμου, τους εκάστοτε νόμους του Χρηματιστηρίου και τις διατάξεις του περί ∆ημοσίων
Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007. ∆εν υπάρχουν ειδικές πρόνοιες στο καταστατικό της Εταιρείας.
4.16.6 Μεταβολές στο Επίπεδο του Μετοχικού Κεφαλαίου
Με βάση το άρθρο 42 του καταστατικού της, η Εταιρεία δικαιούται από καιρό σε καιρό με σύνηθες ψήφισμα
να αυξάνει το κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τέτοιο ποσό και διαιρεμένο σε μετοχές τόσης αξίας, που θα
καθορίζεται από το ψήφισμα.
Η πρόνοια αυτή δεν είναι αυστηρότερη απ' ότι απαιτεί η σχετική ισχύουσα νομοθεσία.
4.16.7 Επιλεγμένα Άρθρα του Καταστατικού
Το καταστατικό της Εταιρείας είναι διαθέσιμο για επιθεώρηση στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας. Το
καταστατικό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα άρθρα:
«Μετοχικό Κεφάλαιο και Διαφοροποίηση Δικαιωμάτων
3. Χωρίς να επηρεάζονται ειδικά δικαιώματα που έχουν ήδη παραχωρηθεί στους κατόχους οποιωνδήποτε
υφιστάμενων μετοχών ή τάξης μετοχών, κάθε μετοχή της εταιρείας μπορεί να εκδίδεται με τέτοια
δικαιώματα προτίμησης, αναβολή ή άλλα ειδικά δικαιώματα ή με τέτοιους περιορισμούς, που αφορούν
είτε το μέρισμα είτε το δικαίωμα ψήφου είτε την επιστροφή κεφαλαίου είτε άλλως πως, που η εταιρεία
μπορεί να καθορίσει από καιρό σε καιρό με συνήθες ψήφισμα.
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4. Τηρουμένων των προνοιών του Άρθρου 57 του Νόμου, οποιεσδήποτε μετοχές με προτιμησιακά
δικαιώματα μπορούν, με την έγκριση ειδικού ψηφίσματος, να εκδίδονται με τον όρο ότι υπόκεινται σε
εξαγορά ή ότι κατά εκλογή της εταιρείας θα υπόκεινται σε εξαγορά κάτω από τέτοιους όρους και κατά
τέτοιο τρόπο που η εταιρεία, πριν από την έκδοση των μετοχών αυτών, μπορεί να καθορίσει με ειδικό
ψήφισμα της.
5.

Αν σε οποιοδήποτε χρόνο το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι διαιρεμένο σε διαφορετικές τάξεις
μετοχών, τα δικαιώματα που είναι προσαρτημένα σε οποιαδήποτε τάξη (εκτός αν υπάρχει διαφορετική
πρόνοια στους όρους έκδοσης των μετοχών της τάξης αυτής) μπορούν, και είτε η εταιρεία βρίσκεται
υπό διάλυση ή όχι, να διαφοροποιούνται ή να καταργούνται με τη γραπτή συγκατάθεση των κατόχων
των τριών τετάρτων των εκδομένων μετοχών της τάξης αυτής, η με την επικύρωση ψηφίσματος που
εγκρίθηκε σε χωριστή γενική συνέλευση των κατόχων των μετόχων της τάξης αυτής. Για κάθε χωριστή
γενική συνέλευση θα εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Καταστατικού αυτού που αφορούν γενικές συνελεύσεις
αλλά με τρόπο που η απαιτούμενη απαρτία να είναι δύο πρόσωπα που να κατέχουν ή να αντιπροσωπεύουν με
πληρεξούσιο το ένα τρίτο των εκδομένων μετοχών της τάξης αυτής και που οποιοσδήποτε κάτοχος μετοχών της
τάξης αυτής που είναι παρών προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου να δικαιούται να απαιτήσει ψηφοφορία με
ψηφοδέλτιο. Οι πρόνοιες του Κανονισμού 75 σε σχέση με την έγκριση γραπτών αποφάσεων από τα μέλη θα
ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών.

6. Τα δικαιώματα που είναι προσαρτημένα σε κάθε τάξη μετοχών (εκτός αν υπάρχει διαφορετική πρόνοια στους
όρους έκδοσης των μετοχών της τάξης αυτής) δεν θα θεωρούνται ότι έχουν υποστεί οποιαδήποτε αλλοίωση με τη
δημιουργία ή την έκδοση άλλων μετοχών με ίσα δικαιώματα από όλες τις απόψεις με τις μετοχές αυτές.
11. Η εταιρεία δεν θα παρέχει, άμεσα ή έμμεσα και είτε με τη μορφή δάνειου ή εγγύησης, είτε με την
παροχή εξασφάλισης είτε με άλλο τρόπο, οποιαδήποτε οικονομική βοήθεια για το σκοπό ή σε σχέση με την αγορά
ή προσυπογραφή που έγινε ή που θα γίνει οποιοδήποτε πρόσωπο, μετοχών ή για μετοχές στην εταιρεία ή σε
οποιαδήποτε ιθύνουσα της εταιρείας (holding company), ούτε και η εταιρεία θα μπορεί να παραχωρεί δάνειο για
οποιοδήποτε σκοπό με εξασφάλιση πάνω στις μετοχές της ή πάνω στις μετοχές ιθύνουσας της εταιρείας, χωρίς
όμως οποιαδήποτε πρόνοια του Κανονισμού αυτού να θεωρείται ότι απαγορεύει τις συναλλαγές που
αναφέρονται στην επιφύλαξη του Άρθρου 5.3(1) του Νόμου.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ
12.

Η εταιρεία θα έχει πρώτο πρωταρχικό δικαίωμα επίσχεσης πάνω σε κάθε μετοχή για όλα τα χρήματα (είτε είναι
άμεσα πληρωτέα είτε όχι) για τα οποία έχει γίνει κλήση για πληρωμή ή που είναι πληρωτέα σε καθορισμένο
χρόνο σε σχέση με τη μετοχή αυτή, και η εταιρεία θα έχει επίσης πρώτο και πρωταρχικό δικαίωμα επίσχεσης
πάνω σε όλες τις μετοχές που είναι γραμμένες στο όνομα ενός μόνο προσώπου για όλα τα χρήματα που για
οποιοδήποτε λόγο και για οποιαδήποτε αιτία είναι άμεσα πληρωτέα από το πρόσωπο αυτό ή από την
περιουσία του προς την εταιρεία. Οι σύμβουλοι όμως μπορούν σε οποιοδήποτε χρόνο να κηρύξουν
οποιαδήποτε μετοχή ως εξαιρουμένη, ολικά ή μερικά, από τις πρόνοιες του Κανονισμού αυτού. Το δικαίωμα
επίσχεσης της εταιρείας, όταν υπάρχει, πάνω σε μια μετοχή θα επεκτείνεται και σε όλα τα μερίσματα που είναι
πληρωτέα σχετικά με αυτή καθώς επίσης και σε οποιοδήποτε κεφάλαιο ή άλλα χρήματα που μπορεί σε
οποιοδήποτε χρόνο να είναι πληρωτέα από την εταιρεία προς το πρόσωπο αυτό.

13.

Η εταιρεία μπορεί να πωλεί με τον τρόπο που θα εγκριθούν οι σύμβουλοι, οποιεσδήποτε μετοχές πάνω στις
όποιες η εταιρεία έχει δικαίωμα επίσχεσης αλλά καμία πώληση δεν θα γίνεται εκτός αν υπάρχει κάποιο ποσό,
στο οποίο εφαρμόζεται το δικαίωμα επίσχεσης, που είναι άμεσα πληρωτέο, ή μέχρι την εκπνοή δεκατεσσάρων
ήμερων θα έχει δοθεί στον τότε εγγεγραμμένο κάτοχο της μετοχής αυτής, ή στο πρόσωπο που δικαιούνται λόγω
θανάτου ή της πτώχευσης του προσώπου αυτού στη μετοχή αυτή, γραπτή ειδοποίηση, που να αναφέρει το ποσό που είναι
πληρωτέο και να αξιώνει την πληρωμή του.

ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ
17.

Οι σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να διενεργούν κλήσεις προς τα μέλη σε σχέση με οποιαδήποτε
ποσά που παραμένουν απλήρωτα πάνω στις μετοχή (είτε σε σχέση με την ονομαστική αξία των μετοχών ή σε
σχέση ως πρόσθεση αντιπαροχή (premium) και που δεν είναι πληρωτέα, σύμφωνα με τους όρους της
έκδοσης του, σε καθορισμένες ημερομηνίες νοουμένου ότι καμιά κλήση δε θα υπερβαίνει το ένα τέταρτο της
ονομαστικής αξίας της μετοχής ή θα είναι πληρωτέα μέσα σε προθεσμία μικρότερη από ένα μήνα από την
ημερομηνία που ορίστηκε για την πληρωμή της αμέσως προηγούμενης κλήσης και το κάθε μέλος, (με την
προϋπόθεση ότι θα παίρνει ειδοποίηση τουλάχιστο δεκατεσσάρων ημερών που θα καθορίζει την ημερομηνία ή
τις ημερομηνίες και τον τρόπο της πληρωμής) θα πρέπει να πληρώνει στην εταιρεία την ημερομηνία ή τις
ημερομηνίες και στον τόπο που θα έχουν έτσι καθοριστεί το ποσό που αναφέρεται στην κλήση σχετικά με τις
μετοχές του. Μια κλήση θα υπόκειται σε ανάκληση ή αναβολή κατά την κρίση των συμβούλων.

18.

Μια κλήση θα θεωρείται ότι έγινε κατά το χρόνο που λαμβάνεται ή απόφαση των συμβούλων με την οποία
εγκρίνεται η κλήση και μπορεί να προνοεί για πληρωμή με δόσεις.
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ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
16. Εκτός αν αποφασιστεί άλλως πως με ειδικό ψήφισμα της εταιρείας, όλες οι επιπρόσθετες μετοχές που
εγκρίθηκαν για να εκδοθούν και όλα τα αξιόγραφα τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε μετοχές θα
προσφέρονται στα μέλη στην αναλογία των μετοχών ήδη κατέχονται από αυτά και η προσφορά αυτή θα γίνεται
με ειδοποίηση που θα καθορίζει τον αριθμό μετοχών τις οποίες κάθε μέλος δικαιούται να λάβει και που να
περιορίζει το χρόνο μέσα στον οποίο η προσφορά αν γίνει αποδεκτή θα θεωρείται ότι έχει απορριφθεί και μετά τη
λήξη αυτού του χρόνου ή με τη λήψη δήλωσης από το μέλος στο οποίο δόθηκε τέτοια ειδοποίηση ότι
αρνείται να αποδεχθεί τις μετοχές που του προσφέρονται οι σύμβουλοι θα μπορούν να τις απονέμουν ή να τις
διαθέτουν διαφορετικά σε τέτοια πρόσωπα και με τέτοιους όρους όπως κρίνουν σωστό.
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
24.

To έγγραφο μεταβίβασης οποιασδήποτε μετοχής εκτελείται από ή εκ μέρους του προσώπου που μεταβιβάζει
και του προσώπου που δέχεται μεταβίβαση και το πρόσωπο που μεταβιβάζει (transferor) θα θεωρείται ότι
παραμένει κάτοχός της μέχρι που το όνομα του προσώπου προς το οποίο μεταβιβάστηκε η μετοχή
καταχωρηθεί στο μητρώο των Μελών σε σχέση με τη μετοχή αυτή.

25.

Η εταιρεία θα δικαιούται να εισπράττει τέλος που δε θα υπερβαίνει τα 20 σεντ και που οι σύμβουλοι από καιρό
σε καιρό μπορούν να καθορίσουν για την εγγραφή οποιουδήποτε διατάγματος διορισμού εκτελεστή
διαθήκης, διατάγματος διαχείρισης, πιστοποιητικού θανάτου, πληρεξουσίου ή άλλου εγγράφου.

ΕΝΕΧΥΡΟ
26.

Οποιαδήποτε μετοχή θα μπορεί να δίνεται από μέτοχο ως ενέχυρο ή εγγύηση για δάνειο, χρέος ή
υποχρέωση χωρίς την έγκριση των συμβούλων.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
27.

Στην περίπτωση θανάτου ενός μέλους, ο επιζών ή οι επιζώντες, αν ο αποθανών ήταν από κοινού κάτοχος,
και οι νόμιμοι προσωπικοί αντιπρόσωποι του, αν ο αποθανών ήταν μόνος κάτοχος, θα είναι τα μόνα πρόσωπα
που θα δικαιούνται να αναγνωριστούν από την εταιρεία ότι έχουν κυριότητα ή συμφέρον πάνω στις μετοχές
του. Τίποτε όμως από όσα διαλαμβάνονται στον Κανονισμό αυτό δε θα απαλλάσσει την περιουσία του
αποθανόντα από κοινού κατόχου από πιθανές ευθύνες σε σχέση με μετοχή που ο αποθανών κατείχε από
κοινού με άλλα πρόσωπα.

28.

Πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα κατοχής μιας μετοχής ως αποτέλεσμα του θανάτου ή της πτώχευσης ενός
μέλους, θα δικαιούται, αφού προσκομίσει τέτοια αποδεικτικά στοιχεία που μπορεί να απαιτούνται από καιρό σε
καιρό από τους σύμβουλους, και τηρουμένων των πιο κάτω προνοιών, να επιλέξει είτε να εγγραφεί το ίδιο ως
κάτοχος της μετοχής είτε να υποδείξει κάποιο άλλο πρόσωπο για να εγγραφεί ως το πρόσωπο στο οποίο αυτές
μεταβιβάζονται.

29.

Αν το πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα κατοχής μιας μετοχής με τον πιο πάνω τρόπο επιλέξει να εγγραφεί το
ίδιο ως κάτοχος, θα παραδώσει ή αποστείλει στην εταιρεία γραπτή ειδοποίηση υπογραμμένη από αυτό ότι έτσι
έχει επιλέξει. Αν επιλέξει την εγγραφή κάποιου άλλου προσώπου ως κατόχου της μετοχής, θα βεβαιώσει την
επιλογή του με έγγραφο μεταβίβασης της μετοχής στο άλλο πρόσωπο.

30.

Πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα κατοχής συνέπεια του θανάτου ή της πτώχευσης του κατόχου της, θα
δικαιούται στα ίδια μερίσματα και άλλα οφέλη που θα εδικαιούτο αν ήταν ο εγγεγραμμένος κάτοχος της μετοχής,
αλλά δε θα δικαιούται προτού εγγραφεί ως μέλος, σε σχέση με τη μετοχή αυτή, να ασκεί τα δικαιώματα που
απορρέουν από την ιδιότητα του μέλους αναφορικά με συνελεύσεις ή γραπτές αποφάσεις από τα μέλη της
εταιρείας.
Νοείται πάντοτε ότι οι σύμβουλοι δικαιούνται οποτεδήποτε να δίνουν ειδοποίηση με την οποία να ζητούν από
το πρόσωπο αυτό να επιλέξει να εγγραφεί το ίδιο ως κάτοχος είτε να προβεί στη μεταβίβαση της μετοχής και αν
δεν υπάρξει συμμόρφωση προς την ειδοποίηση αυτή μέσα σε ενενήντα μέρες, οι σύμβουλοι θα δικαιούνται,
μετά την εκπνοή της προθεσμίας αυτής, να κατακρατούν τα μερίσματα, φιλοδωρήματα (bonus) ή άλλα χρήματα
που θα καθίστανται πληρωτέα σε σχέση με τη μετοχή αυτή, ώσπου να υπάρξει συμμόρφωση προς τις
απαιτήσεις της ειδοποίησης.

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
31.

Αν ένα μέλος παραλείψει να πληρώσει μια κλήση ή δόση κλήσης στην ημερομηνία που καθορίζεται για την
πληρωμή της, οι σύμβουλοι θα μπορούν, οποτεδήποτε μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής και εφόσον
οποιοδήποτε μέρος της κλήσης ή της δόσης αυτής παραμένει απλήρωτο, να επιδώσουν στο μέλος αυτό
ειδοποίηση με την οποία να αξιώνουν την πληρωμή του απλήρωτου μέρους της κλήσης ή της δόσης, μαζί με
τον δεδουλευμένο τόκο.

32.

Η ειδοποίηση θα κατονομάζει νέα ημερομηνία (όχι νωρίτερα από την εκπνοή δεκατεσσάρων ημερών από την
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ημερομηνία της επίδοσης της ειδοποίησης) κατά ή πριν από την οποία η πληρωμή που αξιώνεται με την
ειδοποίηση θα πρέπει να γίνει, και θα αναφέρει ότι σε περίπτωση μη πληρωμής κατά ή πριν από την τακτή
ημερομηνία οι μετοχές σε σχέση με τις οποίες έγινε η κλήση θα υπόκεινται σε κατάσχεση.
33.

Αν δεν υπάρξει συμμόρφωση προς όσα απαιτούνται με μια τέτοια ειδοποίηση, κάθε μετοχή σε σχέση με την
οποία δόθηκε ειδοποίηση, μπορεί σε οποιοδήποτε χρόνο αργότερα, αλλά πριν γίνει η πληρωμή που απαιτείται
από την ειδοποίηση, να κατασχεθεί μετά από σχετική απόφαση των συμβούλων για αυτό.

34.

Μετοχή που έχει κατασχεθεί θα μπορεί να πωληθεί ή να διατεθεί με άλλο τρόπο κάτω από τέτοιους όρους και
με τρόπο όπως οι σύμβουλοι θα κρίνουν σωστό, και σε οποιοδήποτε χρόνο πριν από την πώληση ή διάθεση της,
η κατάσχεση μπορεί να ακυρωθεί κάτω από τέτοιους όρους που οι σύμβουλοι εγκρίνουν.

35.

Πρόσωπο που οι μετοχές του έχουν κατασχεθεί θα παύσει να είναι μέλος σε σχέση με τις μετοχές που θα έχουν
κατασχεθεί, θα παραμένει όμως, υπεύθυνο να πληρώσει στην εταιρεία όλα τα χρήματα που κατά την ημέρα
της κατάσχεσης οφείλονται από αυτό στην εταιρεία σε σχέση με τις μετοχές αυτές, η ευθύνη του όμως αυτή θα
παύσει να υφίσταται αν και όταν όλα τα χρήματα που οφείλονται στην εταιρεία σε σχέση με τις μετοχές αυτές
θα έχουν εισπραχθεί πλήρως.

36.

Γραπτή δήλωση όπως προνοείται από το Νόμο ότι το πρόσωπο που την κάνει είναι σύμβουλος ή ο γραμματέας
της εταιρείας, και ότι μια μετοχή στο κεφάλαιο της εταιρείας έχει κανονικά κατασχεθεί κατά την ημερομηνία που
αναφέρεται στη δήλωση, θα συνιστά αμάχητη απόδειξη των γεγονότων που αναφέρονται σε αυτή έναντι όλων
όσων προβάλλουν αξίωση ότι έχουν δικαιώματα πάνω στη μετοχή. Η εταιρεία θα δικαιούται να εισπράξει το
αντάλλαγμα, όπου υπάρχει, σε σχέση με τη μετοχή, κατά την πώληση ή διάθεση της, και θα δικαιούται να προβεί
στη μεταβίβαση της μετοχής στο πρόσωπο στο οποίο η μετοχή έχει πωληθεί η διατεθεί το οποίο και θα εγγραφεί
ως ο κάτοχος της μετοχής και το πρόσωπο αυτό δε θα έχει υποχρέωση να ενδιαφερθεί για τον τρόπο με τον
οποίο έχει χρησιμοποιηθεί το τίμημα της πώλησης, ούτε και θα επηρεάζεται ο τίτλος του πάνω στη μετοχή
από οποιαδήποτε πιθανή παρατυπία ή ακυρότητα στη διαδικασία σχετικά με την κατάσχεση, πώληση ή
διάθεση της μετοχής.

37. Οι πρόνοιες του Καταστατικού αυτού αφορούν την κατάσχεση μετοχών, θα εφαρμόζονται σε περίπτωση μη
πληρωμής οποιουδήποτε ποσού που σύμφωνα με τους όρους έκδοσης μιας μετοχής καθίσταται πληρωτέο σε
τακτή ημερομηνία, είτε σε σχέση με την ονομαστική αξία της μετοχής είτε ως πρόσθετη αντιπαροχή (premium)
με τον ίδιο τρόπο που θα καθίσταται πληρωτέο αν επρόκειτο για κλήση που είχε γίνει και γνωστοποιηθεί
κανονικά.
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΑΞΙΕΣ (STOCK)
38.

Η εταιρεία μπορεί με συνήθες ψήφισμα να μετατρέψει εξοφλημένες μετοχές σε αξίες και vα επαναφέρει
οποιεσδήποτε αξίες σε εξοφλημένες μετοχές οποιασδήποτε ονομαστικής αξίας.

39.

Οι κάτοχοι αξιών μπορούν να μεταβιβάσουν όλες ή μέρος τους με τέτοιο τρόπο και σύμφωνα με τους ίδιους
κανονισμούς με τους οποίους δημιουργήθηκαν οι αξίες με τον ίδιο τρόπο και σύμφωνα με τη διαδικασία
με την οποία οι μετοχές από τις οποίες προήλθαν οι αξίες θα μπορούσαν να μεταβιβαστούν πριν από την
μετατροπή, ή με τον πιο παραπλήσιο τρόπο όπως οι περιστάσεις δυνατό να επιτρέπουν. Οι σύμβουλοι
μπορούν από καιρό σε καιρό να καθορίζουν το κατώτατο όριο μεταβιβάσιμων αξιών αποθεματικού αλλά με
τρόπο που το κατώτατο όριο να μην υπερβαίνει το ονομαστικό ποσό των μετοχών από τις οποίες
δημιουργήθηκαν οι αξίες.

40.

Οι κάτοχοι αξιών έχουν ανάλογα με το ποσό των κατεχόμενων αξιών, τα ίδια δικαιώματα, προνόμια και
πλεονεκτήματα όσον αφορά τα μερίσματα, ψηφοφορίες στις συνελεύσεις της εταιρείας και άλλα ζητήματα ως
να κατείχαν τις μετοχές από τις οποίες δημιουργήθηκαν οι αξίες. Αλλά όμως τέτοιο προνόμιο ή πλεονέκτημα
(εκτός από τη συμμετοχή στα μερίσματα και τα κέρδη της εταιρείας και στο ενεργητικό κατά τη διάλυση) δε θα
παρέχεται από την κατοχή ενός ποσού αξιών αν τέτοιο προνόμιο ή πλεονέκτημα δε θα παρείχετο από τις
οποίες προήλθαν οι αξίες συνέχιζαν να υπάρχουν.

41.

Οι πρόνοιες των κανονισμών της εταιρείας που αφορούν τις εξοφλημένες μετοχές θα εφαρμόζονται σε σχέση με
τις αξίες και οι λέξεις 'μετοχή' και 'μέτοχος" θα περιλαμβάνουν "αξίες" και "κάτοχο αξιών".

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
42.
43.

Η εταιρεία δικαιούται από καιρό σε καιρό με σύνηθες ψήφισμα να αυξάνει το κεφάλαιο της εταιρείας κατά τέτοιο
ποσό, διαιρεμένο σε μετοχές τέτοιας αξίας, όπως θα καθορίζεται από το ψήφισμα.
Η εταιρεία μπορεί με σύνηθες ψήφισμα:
(α) να ενοποιεί και διαιρεί ολόκληρο ή οποιοδήποτε μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της σε μετοχές
μεγαλύτερης αξίας από τις υπάρχουσες μετοχές.
(β) να υποδιαιρεί τις υπάρχουσες μετοχές, ή οποιεσδήποτε από αυτές, σε μετοχές μικρότερου ποσού
από αυτό που καθορίζεται στο ιδρυτικό Έγγραφο, τηρουμένων όμως των προνοιών του Άρθρου 60 (1) (δ)
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του Νόμου.
(γ) να ακυρώνει οποιεσδήποτε μετοχές που κατά την ημερομηνία που εγκρίνεται το ψήφισμα δεν
έχουν ληφθεί ή συμφωνηθεί να ληφθούν από οποιοδήποτε πρόσωπο.
44.

Η εταιρεία θα μπορεί με ειδικό ψήφισμα να προβαίνει σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της, ή του
αποθεματικού ταμείου για την εξαγορά κεφαλαίου, ή του λογαριασμού των ποσών που εισπράχθηκαν από την
παραχώρηση μετοχών υπέρ το άρτιο, (Share premium account) κατά τον τρόπο και με την επέλευση
οποιουδήποτε εξουσιοδοτημένου γεγονότος και υπό το κράτος και με τις εγκρίσεις που προνοούνται και
απαιτούνται από το Νόμο.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
45.

Η Εταιρεία οφείλει να συγκαλεί κάθε χρόνο γενική συνέλευση ως την ετήσια γενική συνέλευση της
επιπρόσθετα προς άλλες συνελεύσεις που πιθανόν να συγκαλούνται στο ίδιο έτος και θα καθορίζει τη
συνέλευση αυτή ως τέτοια, στις ειδοποιήσεις που τη συγκαλούν και οι ετήσιες γενικές συνελεύσεις δεν
πρέπει να απέχουν μεταξύ τους περισσότερο από δεκαπέντε μήνες. Νοείται ότι εφόσον η εταιρεία θα έχει
συγκροτήσει την πρώτη της ετήσια γενική συνέλευση μέσα σε δεκαοκτώ μήνες οπό την ίδρυση της, δεν θα
χρειάζεται να συγκαλέσει ετήσια γενική συνέλευση στο έτος της ίδρυσης της ή στο επόμενο έτος. Η ετήσια
γενική συνέλευση θα συγκαλείται σε χρόνο και τόπο που θα καθορίζουν οι σύμβουλοι.

46.

Όλες οι γενικές συνελεύσεις εκτός από την ετήσια γενική συνέλευση θα ονομάζονται έκτακτες γενικές
συνελεύσεις.

47.

Οι σύμβουλοι μπορούν, οποτεδήποτε το κρίνουν σωστό, να συγκαλούν έκτακτη γενική συνέλευση. Έκτακτες
γενικές συνελεύσεις θα συγκαλούνται επίσης και ύστερα από σχετική αίτηση, ή σε περίπτωση παράλειψης
σύγκλησης τους, μπορούν να συγκαλούνται από αυτούς που έχουν ζητήσει τη σύγκληση τους, όπως
προνοείται από το Άρθρο 126 του Νόμου. Αν σε οποιοδήποτε χρόνο δεν υπάρχουν στην Κύπρο αρκετοί
σύμβουλοι που να μπορούν να αποτελέσουν απαρτία, οποιοσδήποτε σύμβουλος ή οποιαδήποτε δύο μέλη της
εταιρείας, θα μπορούν να συγκαλούν έκτακτη γενική συνέλευση με τον ίδιο ή όσο το δυνατό πλησιέστερο
τρόπο που θα μπορούσαν να τη συγκαλέσουν οι σύμβουλοι.

ΨΗΦΟΙ ΜΕΛΩΝ
60. Τηρουμένων των εκάστοτε δικαιωμάτων που έχουν απονεμηθεί ή περιορισμών που έχουν τεθεί οποιαδήποτε
τάξη ή τάξεις μετοχών και τηρουμένων επίσης οποιωνδήποτε ειδικών προνοιών που περιέχονται σε αυτό το
Καταστατικό, σε περίπτωση ψηφοφορίας με ανάταση των χεριών, κάθε μέλος που παρευρίσκεται προσωπικά ή
μέσω αντιπροσώπου θα έχει ψήφο και σε περίπτωση ψηφοφορίας με ψηφοδέλτιο, κάθε μέλος θα έχει μια ψήφο
για κάθε μετοχή που κατέχει.
63. Κανένα μέλος δεν θα δικαιούται να ψηφίζει σε γενική συνέλευση εκτός αν όλες οι κλήσεις και όλα τα ποσά που
έχουν καταστεί πληρωτέα από αυτό σε σχέση με μετοχές που κατέχει στην εταιρεία έχουν πληρωθεί.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
76. Ο ελάχιστος αριθμός των συμβούλων της εταιρείας θα είναι τρεις και δεν θα υπάρχει περιορισμός ως προς το
ανώτατο όριο.
79. Οι σύμβουλοι που θα αποχωρούν κάθε χρόνο θα είναι εκείνοι που έχουν την μακρύτερη θητεία από την
ημερομηνία της τελευταίας εκλογής τους αλλά μεταξύ προσώπων οι οποίοι κατέστησαν σύμβουλοι κατά την ίδια
ημερομηνία εκείνοι που θα αποχωρήσουν, εκτός εάν άλλως πως συμφωνήσουν διαφορετικά μεταξύ τους θα
καθορίζονται με κλήρο.
80. Σύμβουλος που θα αποχωρεί θα δικαιούται να είναι υποψήφιος για επανεκλογή.
81. Η εταιρεία στην γενική συνέλευση στην διάρκεια της οποίας ένας σύμβουλος αποχωρεί κατά τον πιο πάνω
τρόπο θα μπορεί να συμπληρώσει την κενή θέση εκλέγοντας ένα πρόσωπο σε αυτή και αν δεν το πράξει ο
αποχωρών σύμβουλος, αν προσφέρεται για επανεκλογή, θα θεωρείται ότι έχει επανεκλεγεί, εκτός εάν στην
συνέλευση αυτή αποφασίζει ρητά ότι δεν θα πληρωθεί η θέση που κενούνται ή εκτός εάν ένα ψήφισμα για την
επανεκλογή τέτοιου συμβούλου θα έχει προταθεί στην συνέλευση και απορριφθεί.
82. Κανένα πρόσωπο εκτός από ένα σύμβουλο που αποχωρεί κατά την συνέλευση δεν θα δικαιούται να εκλεγεί στην
θέση του συμβούλου σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση εκτός αν προταθεί από τους συμβούλους ή εκτός
εάν αφεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας γραπτή ειδοποίηση, υπογραμμένη από ένα μέλος της
εταιρείας που δικαιούται να παρευρεθεί και να ψηφίσει στην συνέλευση της εταιρείας σε σχέση με την οποία
δίνεται ειδοποίηση για την πρόθεση του να προτείνει το πρόσωπο αυτό για εκλογή μαζί με γραπτή ειδοποίηση
υπογραμμένη από το πρόσωπο αυτό που να δηλώνει την προθυμία του να εκλεγεί, τουλάχιστον τρεις και όχι
περισσότερες από εικοσιμία μέρες πριν από την ημερομηνία που έχει καθοριστεί για την συνέλευση.
83. Η αμοιβή των συμβούλων θα καθορίζεται από καιρό σε καιρό από την εταιρεία σε γενική συνέλευση. Η αμοιβή
αυτή θα λογίζεται ότι κερδίζεται από μέρα σε μέρα. Οι σύμβουλοι θα δικαιούνται επίσης να πληρώνονται τα έξοδα
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μετακίνησης, ξενοδοχείου και άλλα λογικά έξοδα στα οποία υποβάλλονται για να παρευρίσκονται σε
συνεδριάσεις των συμβούλων ή για να επιστρέφουν από αυτές ή στα οποία με οποιοδήποτε άλλο τρόπο
υποβλήθηκαν σε σχέση με τις εργασίες της εταιρείας.
85. Ένας σύμβουλος της εταιρείας μπορεί να είναι ή να διοριστεί σύμβουλος ή άλλος αξιωματούχος ή με άλλο
τρόπο
να αποκτήσει συμφέρον σε οποιαδήποτε εταιρεία που η ίδρυση της προωθήθηκε από
την εταιρεία ή στην οποία η εταιρεία μπορεί να έχει συμφέρον ως μέτοχος ή με άλλο τρόπο, και ένας τέτοιος
σύμβουλος με κανένα τρόπο δεν θα έχει υποχρέωση να δίνει λογαριασμό στην εταιρεία για οποιαδήποτε αμοιβή
ή άλλα ωφελήματα που λαμβάνει με την ιδιότητα του ως συμβούλου ή αξιωματούχου ή λόγω του συμφέροντός
του στην άλλη εταιρεία, εκτός αν η εταιρεία εκδώσει διαφορετικές οδηγίες.
ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΛΑΝΕΙΩΝ
86. Οι σύμβουλοι θα ασκούν όλες τις εξουσίες της εταιρείας για να δανείζονται ή να εξευρίσκουν χρήματα, να
επιβαρύνουν ή υποθηκεύουν ολόκληρο ή μέρος της επιχείρησης, της περιουσίας και του μη κληθέντος
κεφαλαίου της εταιρείας, και να εκδίδουν ομόλογα, ομολογιακά αξιόγραφα και άλλα χρεόγραφα για
εξασφάλιση οποιουδήποτε δανείου, ζημίας ή υποχρέωσης της εταιρείας ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου.
ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
87. Οι σύμβουλοι θα διευθύνουν τις Εργασίες της εταιρείας και θα μπορούν να πληρώνουν όλα τα έξοδα σε σχέση με
την προαγωγή και εγγραφή της εταιρείας και θα μπορούν να ασκούν όλες τις εξουσίες της εταιρείας που δεν
απαιτούνται από το Νόμο ή από το Καταστατικό αυτό να ασκούνται από την εταιρεία σε γενική συνέλευση,
τηρουμένων όμως των προνοιών του καταστατικού αυτού των προνοιών του Νόμου, και των προνοιών τυχόν
κανονισμών, που δεν θα έρχονται σε σύγκρουση, με το Καταστατικό αυτό ή τις πρόνοιες του Νόμου, που θα έχουν
θεσπιστεί από την εταιρεία σε γενική συνέλευση, με κανένα τρόπο δεν θα καθιστά άκυρη οποιαδήποτε πράξη
των συμβούλων η οποία θα ήταν έγκυρη αν ο Κανονισμός αυτός δεν είχε θεσπιστεί.
91. Σύμβουλος που με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα έχει συμφέρον σε συμβόλαιο ή σε
προτεινόμενο συμβόλαιο με την εταιρεία, οφείλει να δηλώνει τη φύση του συμφέροντος του σε
συνεδρίαση των συμβούλων σύμφωνα με το Άρθρο 191 του Νόμου.
92. Κανένας Σύμβουλος δε θα είναι ελεύθερος να ψηφίζει σε σχέση με οποιοδήποτε συμβόλαιο ή
διευθέτηση στο οποίο είναι ενδιαφερόμενος και αν το πράξει η ψήφος δεν θα υπολογίζεται ούτε και ο ίδιος
θα υπολογίζεται για το σχηματισμό απαρτίας κατά τη συνεδρίαση, αλλά κανένας από τους περιορισμούς
αυτούς
δεν θα έχει εφαρμογή σε σχέση με:
(α) οποιαδήποτε διευθέτηση για την παροχή προς οποιοδήποτε Σύμβουλο, οποιασδήποτε
εξασφάλισης ή εγγύησης αναφορικά με χρήματα στα οποία δαπάνησε ή υποχρεώσεις τις οποίες
ανέβαλε, προς όφελος της Εταιρείας. ή
(β) οποιαδήποτε διευθέτηση για την παροχή από την Εταιρεία οποιασδήποτε εξασφάλισης προς τρίτα
πρόσωπα αναφορικά με οφειλή ή υποχρέωση της Εταιρείας για την οποία ο Σύμβουλος ο ίδιος
ανέλαβε την ευθύνη ολικά ή μερικά δυνάμει οποιασδήποτε εγγύησης ή με την κατάθεση οποιασδήποτε
εξασφάλισης, ή
(γ) οποιοδήποτε συμβόλαιο ή συνυπογράφει από οποιοδήποτε Σύμβουλο σε σχέση με μετοχές ή
ομόλογα της Εταιρείας, ή
(δ) οποιοδήποτε συμβόλαιο ή διευθέτηση με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία στην οποία είναι
ενδιαφερόμενος μόνο ως αξιωματούχος της Εταιρείας ή ως κάτοχος μετοχών ή άλλων εξασφαλίσεων.
και οι περιορισμοί αυτοί μπορούν σε οποιοδήποτε να αναστέλλονται ή να μεταβάλλονται σε
οποιαδήποτε έκταση, μόνο από την Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση.
93. Ένας σύμβουλος θα δικαιούται να κατέχει αξίωμα ή άλλη κερδοφόρα θέση στην εταιρεία (εκτός από το
αξίωμα του ελεγκτή) παράλληλα προς το αξίωμα του συμβούλου, yια την περίοδο και με τους όρους
(σε σχέση με αμοιβή ή άλλα ζητήματα) που οι σύμβουλοι δυνατό να καθορίζουν, και κανένας
σύμβουλος ή υποψήφιος σύμβουλος δεν θα χάνει το δικαίωμα του, λόγω του αξιώματος του αυτού
από του να συμβάλλεται με την εταιρεία είτε σε σχέση με το χρόνο της θητείας του στο αξίωμα ή την
άλλη αυτή κερδοφόρα θέση είτε ως πωλητής ή αγοραστής ή με άλλο τρόπο ούτε και οποιοδήποτε
τέτοιο συμβόλαιο ή
οποιοδήποτε συμβόλαιο ή διευθέτηση που θα έχει συναφθεί από ή για λογαριασμό της εταιρείας,
στην οποία ο σύμβουλος αυτός έχει κάποιο συμφέρον δε θα υπόκειται σε ακύρωση ούτε
οποιοσδήποτε σύμβουλος που θα έχει συνάψει ένα τέτοιο συμβόλαιο η που θα έχει ένα τέτοιο
συμφέρον δε θα έχει υποχρέωση να δίνει λογαριασμό στην εταιρεία για οποιοδήποτε κέρδος που θα
προσκομίσει από οποιοδήποτε τέτοιο συμβόλαιο ή διευθέτηση από το γεγονός και μόνο ότι ο
σύμβουλος αυτός κατέχει το αξίωμα του συμβόλου ή λόγω της σχέσης εμπιστοσύνης που
δημιουργείται από το αξίωμα αυτό.
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94. Ένας σύμβουλος μπορεί ο ίδιος ή μέσω του οίκου του, να ενεργεί υπό επαγγελματική ιδιότητα για την
εταιρεία, και ο ίδιος ή ο οίκος του θα δικαιούται σε αμοιβή για την παροχή επαγγελματικών του
υπηρεσιών σαν να μην επρόκειτο για σύμβουλο. Νοείται ότι καμιά από τις πρόνοιες αυτές θεωρείται ότι
εξουσιοδοτεί ένα σύμβουλο ή τον οίκο του να ενεργά ως ελεγκτής της εταιρείας.
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
115. Οι σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να διορίζουν ένα ή περισσότερους από αυτούς ως
διευθύνοντα ή διευθύνοντες συμβούλους για τόση χρονική περίοδο και κάτω από τέτοιους όρους που
σύμφωνα με την κρίση τους θα καθορίσουν. Οι σύμβουλοι μπορούν να ανακαλούν το διορισμό
σύμφωνα με τους όρους οποιασδήποτε συμφωνίας που έγινε σε οποιαδήποτε ειδική περίπτωση. Ο
διορισμένος σύμβουλος δεν θα υπόκειται σε αποχώρηση με εναλλαγή αν σε οποιοδήποτε χρόνο
αυτό ισχύει σύμφωνα με αυτό το Καταστατικό αλλά ο διορισμός του τερματίζεται αν αυτός για
οποιοδήποτε λόγο παύσει να είναι σύμβουλος.
116. Ένας διευθύνοντας σύμβουλος θα δικαιούται να παίρνει αμοιβή ( είτε με τη μορφή μισθού είτε με την
μορφή προμήθειας ή συμμετοχής στα κέρδη, είτε μερικά με τον ένα και μερικά, με τον άλλο τρόπο)
που οι σύμβουλοι θα εγκρίνουν από καιρό σε καιρό.
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
123.

Η εταιρεία μπορεί σε γενική συνέλευση να δηλώνει μερίσματα, αλλά κανένα μέρισμα δε θα
υπερβαίνει το ποσό που συνιστούν οι σύμβουλοι.

124.

Οι σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να πληρώνουν στα μέλη ενδιάμεσα μερίσματα που οι
σύμβουλοι κρίνου ότι η πληρωμή τους δικαιολογείται από τα κέρδη της εταιρείας.

125. Μέρισμα δεν θα πληρώνεται παρά μόνο από τα κέρδη
126.

Οι σύμβουλοι μπορούν να κατακρατούν τέτοια ποσά από τα κέρδη της εταιρείας που οι ίδιοι κρίνουν
σωστό, ως αποθεματικό ή αποθεματικά, τα οποία θα χρησιμοποιούνται, κατά την κρίση των
συμβούλων, για σκοπούς που τα κέρδη της εταιρείας μπορούν νόμιμα να χρησιμοποιούνται, και μέχρι
που χρησιμοποιηθούν κατά τον τρόπο αυτό, και πάλι κατά την κρίση των συμβούλων, θα μπορούν
είτε να χρησιμοποιούνται για την επιχείρηση της εταιρείας είτε να επενδύονται σε τέτοιες επενδύσεις
(εκτός σε μετοχές της εταιρείας) που οι σύμβουλοι θα καθορίζουν κατά την κρίση τους από καιρό σε
καιρό. Οι σύμβουλοι μπορούν επίσης, χωρίς να τα τοποθετούν σε αποθεματικό, να μεταφέρουν όσα
από το κέρδη κρίνουν σωστό, σε μελλοντική χρήση αντί να τα διανέμουν.

127.

Τηρουμένων των δικαιωμάτων των οποιωνδήποτε προσώπων αν υπάρχουν, που δικαιούνται να
πάρουν μετοχές με ειδικά δικαιώματα ως προς το μέρισμα, όλα τα μερίσματα θα δηλώνονται και
πληρώνονται πάνω στη βάση των ποσών που πληρώθηκαν ή που πιστώθηκαν ως πληρωμένα
πάνω στις μετοχές στις οποίες πληρώνεται το μέρισμα. Κανένα όμως ποσό που πληρώθηκε ή που
πιστώθηκε ως πληρωμένο πάνω σε μετοχή προκαταβολικά από τις κλήσεις δε θα θεωρείται για τους
σκοπούς του Κανονισμού αυτού ότι πληρώθηκε πάνω στη μετοχή. Όλα τα μερίσματα θα
κατανέμονται και πληρώνονται ανάλογα με τα ποσά που πληρώθηκαν ή που πιστώθηκαν ως
πληρωμένα πάνω στις μετοχές στη διάρκεια του τμήματος ή των τμημάτων της περιόδου σε σχέση με
την οποία κληρώνεται το μέρισμα. Αν όμως μια μετοχή εκδίδεται κάτω από όρους που προνοούν ότι το
δικαίωμα συμμετοχής της μετοχής σε μέρισμα θα αρχίσει από μια συγκεκριμένη ημερομηνία ή σε
περίπτωση που ομόφωνη απόφαση όλων των μελών της εταιρείας το αποφασίσει, η μετοχή αυτή θα
λογίζεται για σκοπούς μερίσματος σύμφωνα με την πρόνοια αυτή.

129. Κάθε γενική συνέλευση στην οποία δηλώνεται μέρισμα ή φιλοδώρημα μπορεί να καθορίζει ότι η
πληρωμή του μερίσματος ή φιλοδωρήματος τούτου μπορεί να γίνεται ολικά ή μερικά με τη διανομή
συγκεκριμένης περιουσίας της εταιρείας και ειδικότερα, αλλά χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του
πιο πάνω με τη διανομή εξ ολοκλήρου πληρωμένων μετοχών, ομολόγων ή τίτλων ομολογιακού
δανείου σε άλλη εταιρεία ή με οποιοδήποτε ένα ή περισσότερους από τους τρόπους αυτούς, και οι
σύμβουλοι θα εφαρμόζουν μια τέτοια απόφαση και όπου συναντάται δυσκολία πάνω σε μια τέτοια
διανομή, οι σύμβουλοι θα μπορούν να τη διευθετούν κατά την κρίση τους, και ειδικότερα θα μπορούν
να εκδίδουν πιστοποιητικά κλασμάτων και θα καθορίζουν την αξία που θα ισχύει σε σχέση με τη
διανομή συγκεκριμένης περιουσίας ή μέρους της και μπορούν να καθορίζουν ότι θα γίνονται
πληρωμές σε μετρητά σε μέλη πάνω στη βάση της πιο πάνω καθορισμένης αξίας για την
προσαρμογή των δικαιωμάτων όλων των μελών, και μπορούν να μεταβιβάζουν οποιαδήποτε τέτοια
περιουσία σε επιτρόπους με τον τρόπο που οι σύμβουλοι θεωρούν σωστό.
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
132.

Οι σύμβουλοι θα μεριμνούν για την τήρηση των σωστών λογιστικών βιβλίων σε σχέση με:
(α)

όλα τα χρήματα που εισπράττονται και δαπανούνται από την εταιρεία και τα
ζητήματα σε σχέση με τα οποία γίνεται είσπραξη ή πληρωμή.
69

(β)

όλες οι πωλήσεις και αγορές εμπορευμάτων από την εταιρεία και

(γ)

το ενεργητικό και παθητικό της εταιρείας

Αν δεν τηρούνται όλα τα λογιστικά βιβλία που χρειάζονται για να παρουσιάζουν μια σωστή και
δίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας και να εξηγούν τις συναλλαγές της, η
εταιρεία δεν θα θεωρείται ότι τηρεί σωστά λογιστικά βιβλία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ
137. Η εταιρεία σε Γενική συνέλευση μπορεί, ύστερα από σύσταση των συμβούλων, να αποφασίζει ότι
είναι επιθυμητό να κεφαλαιοποιηθεί μέρος του ποσού που εκάστοτε βρίσκεται πιστωμένο σε
οποιοδήποτε από τους λογαριασμούς αποθεματικού της εταιρείας ή πιστωμένο στο λογαριασμό
κερδοζημιών ή που είναι κατά άλλο τρόπο διαθέσιμο για διανομή, και κατά συνέπεια ότι το ποσό αυτό
θα πρέπει να αποδεσμευτεί για διανομή ανάμεσα στα μέλη που θα δικαιούνται να το πάρουν αν
επρόκειτο για διανομή μερίσματος και στις ίδιες αναλογίες, υπό τον όρο ότι το ποσό αυτό δεν θα
πληρωθεί σε μετρητά αλλά θα χρησιμοποιηθεί προς ή έναντι της αποπληρωμής οποιωνδήποτε
ποσών που εκάστοτε παραμένουν απλήρωτα σχέση με μετοχές που κατέχονται από τα μέλη αυτά
αντίστοιχα, ή για την εξ ολοκλήρου αποπληρωμή των μετοχών που δεν έχουν ακόμη εκδοθεί ή
ομολόγων της εταιρείας που θα εκδοθούν και διανεμηθούν πιστωμένες ως εξ ολοκλήρου
αποπληρωμένες προς και ανάμεσα στα μέλη στην πιο πάνω αναλογία, ή μερικά με τον ένα τρόπο και
μερικά με τον άλλο και οι σύμβουλοι θα έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν μια τέτοια απόφαση. Νοείται
ότι ποσά που εισπράχθηκαν για την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και το αποθεματικό ταμείο για την εξαγορά
κεφαλαίου θα μπορεί, για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού, να χρησιμοποιείται μόνο για την αποπληρωμή
μετοχών που δεν έχουν εκδοθεί και που θα εκδοθούν στα μέλη της εταιρείας ως εξολοκλήρου
αποπληρωμένες δωρεάν μετοχές.
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
144. Σε περίπτωση που η εταιρεία τεθεί σε εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής θα μπορεί με την έγκριση έκτακτου ψηφίσματος
της εταιρείας και οποιαδήποτε άλλη έγκριση που απαιτείται από το Νόμο, να διανέμει στα μέλη σε χρήμα ή σε
είδος ολόκληρο ή μέρος του ενεργητικού της εταιρείας (είτε τούτο θα αποτελείται από περιουσία του ίδιου
είδους είτε όχι) και θα μπορεί, για το σκοπό αυτό, να προσδίδει τέτοια αξία, όση ο ίδιος κρίνει δίκαιη πάνω στην
περιουσία που πρόκειται να διανεμηθεί με τον πιο πάνω τρόπο, και θα μπορεί να ρυθμίζει τον τρόπο με τον
οποίο η διανομή αυτή θα διενεργείται ανάμεσα στα μέλη ή τις διαφορετικές τάξεις των μελών. Ο εκκαθαριστής θα
μπορεί, με παρόμοια έγκριση, να μεταβιβάζει ολόκληρο ή μέρος του ενεργητικού σε επιτρόπους, με τέτοια
καταπιστεύματα, προς όφελος των συνδρομητών (contributories), που ο εκκαθαριστής, με παρόμοια έγκριση, θα
κρίνει σωστό, αλλά με τρόπο που κανένα μέλος δεν θα εξαναγκάζεται να παίρνει μετοχές ή άλλα χρεόγραφα
πάνω στα οποία υπάρχει οποιαδήποτε υποχρέωση.»
4.17

Άλλες Θέσμιες Πληροφορίες

4.17.1 Σημαντικές Συμβάσεις
Για τα δύο αμέσως προηγούμενα έτη από τη δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου:
■

Οι σημαντικότερες συμβάσεις (εκτός από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο σύνηθες πλαίσιο των
δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος) στις οποίες το Συγκρότημα ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του
αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος ήταν η απόφαση για διακοπή του πτητικού προγράμματος της
θυγατρικής του εταιρείας Ajet Aviation Ltd στις 2.11.2006 όπως επίσης και η μείωση του ποσοστού του
στο 45% (31.10.2007) και τελικά στο 20% (Μάρτιος 2008) από το 100% (μέσω αύξησης κεφαλαίου) στο
μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής του εταιρείας Libra Holidays UK η οποία ασχολείται με τη διοργάνωση
ταξιδιών.

■

∆εν υφίσταται επίσης οποιαδήποτε σύμβαση (εκτός από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο σύνηθες
πλαίσιο των δραστηριοτήτων) που έχει συναφθεί από οποιοδήποτε μέλος του Συγκροτήματος και
περιέχει διατάξεις δυνάμει των οποίων ένα οποιοδήποτε μέλος του έχει αναλάβει υποχρέωση ή
δέσμευση που είναι σημαντική για το Συγκρότημα κατά την ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου.

4.17.2 Δικαστικές και Διαιτητικές ∆ιαδικασίες
Δικαστικές αγωγές
Συντριβή αεροπλάνου της Ajet Aviation Limited (πρώην Helios Airways Limited)
Δικαστικές διαδικασίες έχουν κινηθεί εναντίον του Συγκροτήματος και τους Ασφαλιστές του από τους
συγγενείς των θυμάτων του αεροπορικού δυστυχήματος της 14ης Αυγούστου 2005. Ποσά πάνω από €60
εκατομμύρια έχουν πληρωθεί μέχρι τώρα από τις Ασφαλιστικές Εταιρείες προς τους συγγενείς των θυμάτων.
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Περαιτέρω, το Συγκρότημα συνεχίζει την εξέταση της πιθανότητας δικαστικών ανταπαιτήσεων έναντι τρίτων.
Επίσης σε σχέση με τη συντριβή του αεροπλάνου η Εταιρεία Ajet Aviation Limited προχώρησε σε κατάθεση
αγωγής στην Ελλάδα εναντίον της Boeing. Σχετικά με την αγωγή του Συγκροτήματος εναντίον της Boeing
που έγινε στην Ελλάδα, αυτή είναι προγραμματισμένη να εκδικαστεί τον Ιούλιο του 2009 εκτός και αν
υπάρξει οποιαδήποτε διευθέτηση νωρίτερα. Οι νομικοί σύμβουλοι του Συγκροτήματος είναι της γνώμης ότι
οι ασφάλειες του Συγκροτήματος είναι αρκετές για να καλύψουν οποιεσδήποτε απαιτήσεις προκύψουν από
αυτές τις δικαστικές αγωγές.
Άλλες αγωγές
Κατά την ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου εκκρεμούν δικαστικές αγωγές κατά εταιρειών του
Συγκροτήματος ύψους €10 εκατομμυρίων από τρίτους στην Κύπρο για οικονομικές διαφορές που
προέκυψαν κατά τη συνήθη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος. Στις μη ελεγμένες
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 31 Ιουλίου 2008 αναγνωρίστηκαν
αντίστοιχες υποχρεώσεις για ποσά ύψους €10 εκατομμυρίων που σχετίζονται με τις πιο πάνω απαιτήσεις.
Υπάρχουν επίσης ανταπαιτήσεις από εταιρείες του Συγκροτήματος που ανέρχονται σε €7 εκατομμύρια.
Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι, με βάση νομική συμβουλή που έχουν πάρει, δεν αναμένουν να προκύψει
οποιαδήποτε επιπρόσθετη σημαντική ζημιά για το Συγκρότημα από τις προαναφερθείσες υποθέσεις.
Σχετικά με τις δικαστικές αγωγές εναντίον της Helios Airways Ltd και της Εταιρείας, οι νομικοί σύμβουλοι
είναι της γνώμης ότι η ασφάλεια της Helios Airways Ltd είναι αρκετή για να καλύψει οποιεσδήποτε ζημιές
προκύψουν από το δυστύχημα της 14ης Αυγούστου 2005. Επιπρόσθετα, υπάρχουν ανταπαιτήσεις από το
Συγκρότημα για το συγκεκριμένο συμβάν. ∆εν υπάρχει και ούτε υπήρξε στο πρόσφατο παρελθόν καμία
δικαστική διαφορά ή διαιτησία που δύναται να έχει ή είχε σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση
του Συγκροτήματος ή των θυγατρικών του Εταιρειών.
4.17.3 Παράγοντες που Έχουν Επηρεάσει τις Δραστηριότητες του Συγκροτήματος
Το Συγκρότημα Libra έχει επηρεαστεί από το αεροπορικό δυστύχημα στις 14 Αυγούστου 2005 αφού το
αεροπλάνο ανήκε στη θυγατρική εταιρεία Helios Airways Ltd. Παρά τις μεγάλες προσπάθειες που κατέβαλε
τόσο η Διοίηκηση όσο και το προσωπικό, τον Οκτώβριο του 2006 η Εταιρεία αποφάσισε να τερματίσει τις
δραστηριότητες της αεροπορικής εταιρείας.
Πρόσφατα και μέσα στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης, το Συγκρότημα μείωσε στο 20% την συμμετοχή του
στην εταιρεία Libra Holidays Ltd (UK) που ασχολείται με τη διοργάνωση ταξιδίων. Η Διοίκηση του
Συγκροτήματος πήρε αυτή την απόφαση λόγω του έντονου ανταγωνισμού μεταξύ των οργανωτών ταξιδιών,
των συνεχών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο τομέας και των αρνητικών αποτελεσμάτων του
Συγκροτήματος τα τελευταία χρόνια.
Δεν υπάρχει εξάρτηση από δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, άδειες εκμετάλλευσης, βιομηχανικές, εμπορικές ή
οικονομικές συμβάσεις που να έχουν θεμελιώδη σημασία για τις δραστηριότητες του Συγκροτήματος ή
οποιασδήποτε από τις εξαρτημένες του εταιρείες.
4.17.4 Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης
Από το 2003 η Εταιρεία εφάρμοζε πλήρως τις πρόνοιες του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. Το 2006, όμως,
μέσα στα πλαίσια αναδιοργάνωσης του Συγκροτήματος, όπως επίσης και στη ανάγκη αναπλήρωσης των
κενών θέσεων από τους Διοικητικούς Συμβούλους, η Εταιρεία δεν εφάρμοσε τον Κώδικα. Το Συμβούλιο του
Χ.Α.Κ με απόφαση του στις 28 Μαρτίου 2007 είχε κατατάξει τους τίτλους της Εταιρείας στην ειδική κατηγορία
για το λόγο ότι δεν είχε καταθέσει την ελεγμένη Ετήσια Έκθεση και τους Ετήσιους Λογαριασμούς για το
οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2006 και 2007. Με την προδιαγραφόμενη αναδιοργάνωση η
εταιρεία θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες διευθετήσεις ούτως ώστε οι τίτλοι της να διαπραγματεύονται
στην Κύρια Αγορά όπως επίσης και να εφαρμόζει πλήρως όλες τις πρόνοιες τον Κώδικα Εταιρικής
Διακυβέρνησης.
4.17.5 Σημαντικές Αλλαγές στη Χρηματοοικονομική Ή Εμπορική Θέση του Συγκροτήματος
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συγκροτήματος εκτιμά ότι δεν έχει επέλθει οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στη
χρηματοοικονομική ή εμπορική θέση του από την ημερομηνία των τελευταίων δημοσιευμένων λογαριασμών
(31/07/2008).
4.17.6 Δεσμεύσεις για Κεφαλαιουχικές Δαπάνες
Κατά την ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου το Συγκρότημα είχε τις δεσμεύσεις για κεφαλαιουχικές
δαπάνες ύψους €1,3 εκ. για ανακαίνιση και επισκευές των ξενοδοχείων του κυρίως στο Φαλιράκι στη Ρόδο

71

οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στο 2009.
Η προβλεπόμενη πηγή προσέλευσης κεφαλαίων που απαιτούνται για τις κυριότερες επενδύσεις που
σκοπεύει να πραγματοποιήσει το Συγκρότημα είναι η έκδοση και άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης. Η
παρούσα άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης είναι μερικώς εξασφαλισμένη από τον Εκτελεστικό
Αντιπρόεδρο κ. Ανδρέα Δράκου.
4.18

Έγγραφα Διαθέσιμα προς Επιθεώρηση

α. Τα έγγραφα τα οποία επισυνάφθηκαν στο αντίτυπο του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου το οποίο
παραδόθηκε και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για καταχώρηση ήταν, η συγκατάθεση του Κυπριακού
Οργανισμού Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO), η συγκατάθεση των ελεγκτών PricewaterhouseCoopers
Limited, η βεβαίωση των Νομικών Συμβούλων και οι σχετικές δηλώσεις των ∆ιοικητικών Συμβούλων, όπως
απαιτούν οι σχετικοί Κανονισμοί.
β. Αντίγραφα των ακόλουθων εγγράφων θα είναι διαθέσιμα για επιθεώρηση κατά τις συνήθεις εργάσιμες
ημέρες μεταξύ των ωρών 9:30 π.μ. μέχρι 12:30 το μεσημέρι στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, για
όλη την περίοδο ισχύος του Ενημερωτικού Δελτίου:
■
■
■
■
4.19

του Ιδρυτικού Εγγράφου και Καταστατικού της Εταιρείας,
των ενοποιημένων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τα έτη 2005-2007,
των ενοποιημένων μη ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για το εννιάμηνο που
έληξε στις 31 Ιουλίου 2008
των συγκαταθέσεων και βεβαιώσεων που αναφέρονται στο Μέρος 4.20.
Παραπομπές

Οι ενοποιημένες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τα έτη 2005-2007 ενσωματώνονται
στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο με τη μέθοδο της παραπομπής (incorporated by reference), σύμφωνα με το
άρθρο 28 του Κανονισμού 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι Μέτοχοι δύνανται να προμηθευτούν δωρεάν αντίγραφο των:
i. ενοποιημένων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2005
ii. ενοποιημένων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2006
iii. ενοποιημένων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2007
iv. ενοποιημένων μη ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για το εννιάμηνο που έληξε στις 31 Ιουλίου 2008
κατά τις συνήθεις εργάσιμες ημέρες, μεταξύ των ωρών 9:30 π.μ. μέχρι 12:30 το μεσημέρι, στο
εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, για όλη την περίοδο ισχύος του Ενημερωτικού Δελτίου, καθώς και
στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.libraholidaysgroup.com.
4.20

Συγκαταθέσεις και Βεβαιώσεις

Υφίστανται οι ακόλουθες συγκαταθέσεις και βεβαιώσεις:
α. Οι Ελεγκτές του Συγκροτήματος PricewatehouseCoopers Limited έχουν παράσχει και δεν έχουν
αποσύρει τη γραπτή συγκατάθεσή τους για την έκδοση του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, ημερομηνίας
10 Δεκεμβρίου 2008 της Libra Holidays Group Plc, με τις αναφορές στο όνομά τους με τον τρόπο και υπό την
έννοια που παρουσιάζονται στο έγγραφο αυτό.
β. Ο Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης Κυπριακός Οργανισμός Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO), έχει
παράσχει και δεν έχει αποσύρει τη γραπτή συγκατάθεσή του για την έκδοση του παρόντος Ενημερωτικού
Δελτίου, ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2008 της Libra Holidays Group Plc με τις αναφορές στο όνομά του με
τον τρόπο και υπό την έννοια που παρουσιάζονται στο έγγραφο αυτό.
γ. Οι Νομικοί Σύμβουλοι της έκδοσης κ.κ. Χρύσης Δημητριάδης & Σία έχουν παράσχει και δεν έχουν
αποσύρει τη γραπτή συγκατάθεσή τους για την έκδοση του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, ημερομηνίας
10 Δεκεμβρίου 2008 της Libra Holidays Group Plc, με τις αναφορές στο όνομά τους με τον τρόπο και υπό
την έννοια που παρουσιάζονται στο έγγραφο αυτό.
δ. Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο έχει τεθεί ενώπιον των ∆ιοικητικών Συμβούλων της Libra Holidays Group
Plc και έχει εγκριθεί. Οι ∆ιοικητικοί Σύμβουλοι του Συγκροτήματος έχουν λάβει κάθε εύλογο μέτρο για τη
συγκέντρωση και καταγραφή όλων των απαιτούμενων κατά το Νόμο στοιχείων και αναλαμβάνουν ευθύνη
για την ακρίβεια, ορθότητα και πληρότητα των πληροφοριών και στοιχείων που περιλαμβάνονται στο παρόν
Ενημερωτικό Δελτίο. Οι υπογράφοντες το Ενημερωτικό Δελτίο Διοικητικοί Σύμβουλοι δηλώνουν, έχοντας
λάβει κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο
είναι, εξ' όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα
μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του.
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Επιστολές Συγκαταθέσεων
α.

Από PricewaterhouseCoopers Limited

10 Δεκεμβρίου 2008
Διοικητικό Συμβούλιο
Libra Holidays Group Plc
Λεμεσός

Αξιότιμοι Κύριοι,
Θέμα: Ενημερωτικό Δελτίο για Έκδοση και Εισαγωγή Δικαιωμάτων Προτίμησης
και Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών
Είμαστε οι ελεγκτές της Libra Holidays Group Plc («Εταιρεία») για τα έτη 2005-2007.
Έχουμε ελέγξει τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 31 Οκτωβρίου 2005, 2006 και 2007 της Libra
Holidays Group Plc (η Εταιρεία) και των εξαρτημένων της σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Στις
εκθέσεις μας εκφράσαμε γνώμη χωρίς επιφύλαξη για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τα έτη
2005 και 2006. Για τα έτη 2006 και 2007 έχουμε εκφράσει έμφαση θέματος επισύροντας την προσοχή σε
σημειώσεις στις αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις σχετικά με την ικανότητα του Συγκροτήματος να
συνεχίσει τις δραστηριότητές του ως δρώσα οικονομική μονάδα. Για το έτος 2007 έχουμε επίσης εκφράσει
γνώμη με επιφύλαξη λόγω του ότι το Συγκρότημα δεν έχει γνωστοποιήσει στην ενοποιημένη κατάσταση
ταμειακών ροών για το έτος που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2007 τις πληροφορίες για τις διακοπείσες
δραστηριότητες όπως απαιτείται από το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΔΠΧΠ 5
“Περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα για πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες”, η οποία είναι αναγκαία
για την κατάλληλη κατανόηση στις οικονομικές καταστάσεις της χρηματοοικονομικής επίδοσης και των
ταμειακών ροών του Συγκροτήματος Έκτος από την προαναφερόμενη παράλειψη οι ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης του Συγκροτήματος
στις 31 Οκτωβρίου 2007, και της χρηματοοικονομικής επίδοσης και των ταμειακών ροών του για το έτος που
έληξε την ημερομηνία αυτή.
Με την παρούσα επιστολή δίνουμε τη συγκατάθεσή μας για την αναφορά στο όνομα μας ή/και στην
έκθεσή μας με τη μορφή και στο πλαίσιο στο οποίο περιλαμβάνεται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο
ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2008, της Libra Holidays Group Plc.
Με εκτίμηση

PricewaterhouseCoopers Limited
Ελεγκτές
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β.

Από Κυπριακό Οργανισμό Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO)

10 Δεκεμβρίου 2008
Διοικητικό Συμβούλιο
Libra Holidays Group Plc
Λεμεσός
Αξιότιμοι Κύριοι,
Με την παρούσα επιστολή δίνουμε και δεν αποσύρουμε τη συγκατάθεσή μας για την έκδοση του
Ενημερωτικού Δελτίου ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2008, της Libra Holidays Group Plc Limited με τις
αναφορές στο όνομά μας με τον τρόπο και υπό την έννοια που παρουσιάζονται στο έγγραφο αυτό.

Με εκτίμηση
Κυπριακός Οργανισμός Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO)
Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου και
Ανάδοχος Υπεύθυνος Είσπραξης
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γ.Από Νομικούς Συμβούλους
10 Δεκεμβρίου 2008
Διοικητικό Συμβούλιο
Libra Holidays Group Plc
Λεμεσός

Αξιότιμοι Κύριοι,
Οι υπογεγραμμένοι Χρύση Δημητριάδης & Σία, Δικηγόροι εκ Λεμεσού με την παρούσα βεβαιούμε τα
ακόλουθα αναφορικά με το Ενημερωτικό Δελτίο της Libra Holidays Group Plc ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου
2008:
1.

Η προαναφερθείσα εταιρεία έχει κατά Νόμο συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τον περί Εταιρειών
Νόμο Κεφάλαιο 113 και έχει εξουσία να εκδίδει τίτλους προς το κοινό.

2.

Εκτός από τα αναφερόμενα στο Μέρος 1 του Ενημερωτικού Δελτίου, οι προτεινόμενοι για εισαγωγή

3.

Όλες οι γενικές Πληροφορίες σχετικά με τον εκδότη και το κεφάλαιό του που αναφέρονται στο

τίτλοι δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε περιορισμό αναφορικά με το δικαίωμα μεταβίβασής τους.
Ενημερωτικό Δελτίο συνάδουν προς τα στοιχεία και έγγραφα της Εταιρείας του φακέλου αυτής που
είναι κατατεθειμένο στο Αρχείο Εταιρειών του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου
Παραλήπτη.
Εξουσιοδοτούμε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου να δημοσιοποιήσει κατά την απόλυτη κρίση της,
εάν κρίνει σκόπιμο, οποιεσδήποτε από τις πληροφορίες οι οποίες αναφέρονται στη βεβαίωση αυτή προς
το κοινό ή προς οποιονδήποτε, κρίνει σκόπιμο.
Χρύση Δημητριάδης & Σία
Λεμεσός
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5.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ (ΔΠ)

5.1 Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Έκδοσης και Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης

Ημερομηνία Απόφασης Όρων παρούσας Έκδοσης από το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

14/12/2007

Ημερομηνία
Συνέλευση

18/1/2008

επικύρωσης

απόφασης

από

Έκτακτη

Γενική

Αρχική έγκριση από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

8/12/2008

Ημερομηνία άδειας δημοσίευσης Ενημερωτικού Δελτίου

10/12/2008

Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων

29/12/2008

Ημερομηνία αναπροσαρμογής της τιμής της μετοχής της
Εταιρείας για την έκδοση των Δικαιωμάτων Προτίμησης (ex-rights
date)

30/12/2008

Ημερομηνία Αρχείου (record date)

2/1/2009

Αποστολή Επιστολής Παραχώρησης Δικαιωμάτων Προτίμησης
για τους εγγεγραμμένους στο Κεντρικό Μητρώο

12/1/2009

(δεν ισχύει για μετόχους των Εξαιρουμένων Χωρών*)
Περίοδος διαπραγμάτευσης Δικαιωμάτων Προτίμησης στο ΧΑΚ

26/1/2009-13/2/2009

Περίοδος άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης για μετόχους
εγγεγραμμένους στο Κεντρικό Μητρώο Αποθετήριο του ΧΑΚ

23/2/2009-27/2/2009

(δεν ισχύει για μετόχους των Εξαιρουμένων Χωρών*)
Τελευταία Ημερομηνία Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης

27/2/2009

(δεν ισχύει για μετόχους των Εξαιρουμένων Χωρών*)
Αποστολή επιστολών
πληρωθείσων μετοχών

παραχώρησης

των

νέων

πλήρως

11/3/2009

Έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων πλήρως πληρωθείσων
μετοχών στο ΧΑΚ (εφόσον το ΧΑΚ βεβαιωθεί ότι το Μητρώο
Μετόχων, μετά την έκδοση και των νέων μετοχών έχει κατατεθεί
σε ηλεκτρονική μορφή και πληροί όλες τις προϋποθέσεις που
έχουν τεθεί από το ΧΑΚ σύμφωνα με τον Κανονισμό 4 των περί
Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (καταχώρηση,
διαπραγμάτευση και εκκαθάριση άϋλων κινητών αξιών)
Κανονισμών του 2001 για την εισαγωγή των νέων μετοχών της
Εταιρείας στο Κεντρικό Μητρώο)

26/3/2009

Τα Δικαιώματα Προτίμησης θα εισαχθούν και θα είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμα στο
ΧΑΚ από τις 26 Ιανουαρίου 2009 μέχρι τις 13 Φεβρουαρίου 2009 εφόσον το ΧΑΚ δώσει την
τελική έγκριση για εισαγωγή τους. Σημειώνεται ότι στις 8 Δεκεμβρίου 2008 έχει ληφθεί η
κατ’ αρχήν έγκριση για την εισαγωγή τους από το ΧΑΚ.
Σημειώνεται επίσης ότι το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται και από αστάθμητους παράγοντες και
ενδέχεται να μεταβληθεί με ανακοίνωση στο ΧΑΚ και μέσω του κυπριακού τύπου.
*Απαγορεύεται αφενός η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο
προώθηση αντιγράφων του παρόντος εγγράφου και κάθε προωθητικού και σχετικού με την
παρούσα δημόσια προσφορά εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο προς
ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες και αφετέρου η άσκηση των Δικαιωμάτων από πρόσωπα
των Εξαιρούμενων Χωρών.
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5.2

Όροι της Προσφοράς

ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ (ΔΠ):

Έκδοση 84.022.408 Δικαιωμάτων Προτίμησης (Rights), που
προσφέρονται δωρεάν στους Μετόχους που θα αποκτήσουν μετοχές
της Εταιρείας μέχρι και την 29 Δεκεμβρίου 2008 σε αναλογία ένα (1)
Δικαιώματα Προτίμησης για κάθε μία (1) Μετοχή που κατέχουν. Ως εκ
τούτου η ημερομηνία αποκοπής του Δικαιώματος Προτίμησης (exrights date) είναι η 30 Δεκεμβρίου 2008. Κάθε ένα (1) Δικαίωμα
Προτίμησης που θα ασκείται με συνολική τιμή €0,51 θα μετατρέπεται
σε τρεις (3) πλήρως πληρωθείσες νέες μετοχές ονομαστικής αξίας
€0,17 και οι οποίες θα εισαχθούν στο ΧΑΚ, νοουμένου ότι ληφθεί η
τελική έγκριση για εισαγωγή από το ΧΑΚ. Η κατ’ αρχήν έγκριση για
εισαγωγή τους από το ΧΑΚ έχει ληφθεί στις 8 Δεκεμβρίου 2008.
Ο κύριος μέτοχος και Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Εταιρείας κύριος
Ανδρέας Δράκου έχει δεσμευτεί να ασκήσει όλα τα Δικαιώματα
Προτίμησης που του αναλογούν καθώς επίσης και επιπρόσθετα
Δικαιώματα Προτίμησης, τα οποία δεν θα ασκηθούν από τους άλλους
δικαιούχους μετόχους και θα αντιστοιχούν 70.000.000 νέες μετοχές,
νοουμένου ότι λάβει σχετική έγκριση από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΣΤΟ Χ.Α.Κ:

ΤΙΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ∆Π:

ΜΕΡΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ∆Π:

Τα Δικαιώματα Προτίμησης νοουμένου ότι ληφθεί η τελική έγκριση από
το Διοικητικό Συμβούλιο του ΧΑΚ, θα εισαχθούν και θα τυγχάνουν
διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Η κατ’ αρχήν
έγκριση για εισαγωγή τους από το ΧΑΚ έχει ληφθεί στις 8 Δεκεμβρίου
2008.
€0,51 για κάθε ένα (1) Δικαίωμα Προτίμησης που θα ασκείται και το
οποίο θα μετατρέπεται σε τρεις (3)
νέες πλήρως πληρωθείσες
μετοχές της Εταιρείας ονομαστικής αξίας €0,17.
Οι δικαιούχοι των Δικαιωμάτων Προτίμησης μπορούν να ασκήσουν
μέρος ή το σύνολο των Δικαιωμάτων Προτίμησης που δικαιούνται.

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ∆Π:

Από τις 23 Φεβρουαρίου 2009 μέχρι 27 Φεβρουαρίου 2009

ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

Η Τιμή
Άσκησης
άσκηση των ∆Π.

είναι

πληρωτέα

εξολοκλήρου

κατά

την

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Χ.Α.Κ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ∆Π:

Οι νέες μετοχές που θα προκύψουν από την άσκηση των ∆Π, θα
τυγχάνουν διαπραγμάτευσης και θα μεταβιβάζονται μέσω του ΧΑΚ,
κατόπιν έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΧΑΚ και εφόσον
βεβαιωθεί το ΧΑΚ ότι το Μητρώο Μετόχων, μετά την έκδοση των Νέων
Μετοχών, έχει κατατεθεί σε ηλεκτρονική μορφή και πληροί όλες τις
προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το ΧΑΚ σύμφωνα με τον
Κανονισμό 4 των Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών
Κύπρου (καταχώρηση, διαπραγμάτευση και εκκαθάριση άυλων
κινητών αξιών) Κανονισμών του 2001 για την εισαγωγή των Νέων
Μετοχών της Εταιρείας στο Κεντρικό Μητρώο. Τυχόν αλλαγή στο πιο
πάνω χρονοδιάγραμμα λόγω αστάθμητων παραγόντων, θα
ανακοινωθεί στο ΧΑΚ και στον ημερήσιο τύπο.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΝΕΩΝ
ΠΛΗΡΩΣ
ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ
ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:

Οι νέες πλήρως πληρωθείσες μετοχές που θα προκύψουν από την
πλήρη εξόφληση των Δικαιωμάτων Προτίμησης θα έχουν τα ίδια
δικαιώματα (rank pari passu) με τις υφιστάμενες μετοχές για όλους
τους σκοπούς και θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης στο ΧΑΚ αφού
ληφθεί η τελική έγκριση από το ΧΑΚ.

Έκδοση και Δωρεάν Παραχώρηση Δικαιωμάτων Προτίμησης
Σύμφωνα με την απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που λήφθηκε στις 14 Δεκεμβρίου
2007 και η οποία εγκρίθηκε από τους μετόχους στην Έκτακτη γενική Συνέλευσης στις 18 Ιανουαρίου 2008,
η Εταιρεία θα προβεί σε έκδοση 84.022.408 Δικαιωμάτων Προτίμησης (Rights), που προσφέρονται
δωρεάν στους Μετόχους που θα κατέχουν μετοχές της Εταιρείας κατά την ημερομηνία προσδιορισμού
Δικαιούχων την 29 Δεκεμβρίου 2008 σε αναλογία ένα (1) Δικαιώματα Προτίμησης για κάθε μία (1) μετοχή
που θα κατέχουν. Ως εκ τούτου η ημερομηνία αποκοπής του ∆ικαιώματος Προτίμησης (ex-rights date)
είναι η 30 Δεκεμβρίου 2008. Κάθε ένα (1) Δικαίωμα Προτίμησης που θα ασκείται με συνολική τιμή €0,51
θα μετατρέπεται σε τρεις (3) πλήρως πληρωθείσες νέες μετοχές ονομαστικής αξίας €0,17 οι οποίες θα
εισαχθούν στο ΧΑΚ, νοουμένου ότι ληφθεί η τελική έγκριση για εισαγωγή από το ΧΑΚ.
Απαγορεύεται αφενός η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο προώθηση
αντιγράφων του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου και κάθε προωθητικού και σχετικού με την παρούσα
δημόσια προσφορά εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από τις Εξαιρούμενες
Χώρες και αφετέρου η άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης από πρόσωπα των Εξαιρούμενων Χωρών.
77

Σημειώνεται ότι η παρούσα έκδοση και παραχώρηση αφορά νέους τίτλους και δεν αφορά οποιαδήποτε
διάθεση υφιστάμενων τίτλων. Η Εταιρεία δεν έχει οποιοδήποτε δικαίωμα ανάκλησης ή αναστολής της
έκδοσης και παραχώρησης των τίτλων που προσφέρονται με το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο.
Επιστολή Παραχώρησης Δικαιωμάτων Προτίμησης
Η επιστολή παραχώρησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης μαζί με επεξηγηματικό σημείωμα θα
ταχυδρομηθούν στις 12 Ιανουαρίου 2009 στους Μετόχους που θα κατέχουν μετοχές της LIbra κατά την
ημερομηνία προσδιορισμού των Δικαιούχων, 29 Δεκεμβρίου 2008. Στις επιστολές παραχώρησης των
Δικαιωμάτων Προτίμησης θα αναγράφεται, μεταξύ άλλων, ο αριθμός των Δικαιωμάτων Προτίμησης που
παραχωρείται στον κάθε Μέτοχο.
Επιστολές παραχώρησης Δικαιωμάτων Προτίμησης θα σταλούν στην Κύπρο και στις λοιπές χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιστολές παραχώρησης Δικαιωμάτων Προτίμησης για αγορά Νέων Μετοχών δε
θα ταχυδρομηθούν σε Εξαιρούμενες Χώρες.
Διαπραγμάτευση στο ΧΑΚ
Τα Δικαιώματα Προτίμησης για την απόκτηση νέων μετοχών θα είναι μεταβιβάσιμα και θα
διαπραγματεύονται στο ΧΑΚ εφόσον ληφθεί η τελική έγκριση για εισαγωγή τους. Η κατ’ αρχήν έγκριση για
εισαγωγή τους από το ΧΑΚ έχει ληφθεί στις 8 Δεκεμβρίου 2008. Τόσο τα Δικαιώματα Προτίμησης όσο και
οι μετοχές που θα προκύψουν από την άσκηση τους, θα διαπραγματεύονται σε ευρώ (€) σε άϋλη μορφή
με μονάδα διαπραγμάτευσης το ένα (1) Δικαίωμα Προτίμησης και μια (1) μετοχή αντίστοιχα.
Η διαπραγμάτευση των Δικαιωμάτων Προτίμησης στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου θα αρχίσει από τις 26
Ιανουαρίου 2009 και θα διαρκέσει μέχρι και τις 13 Φεβρουαρίου 2009 (15 εργάσιμες ημέρες).
Από τις 26 Ιανουαρίου 2009 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο ΧΑΚ, νοουμένου ότι
ληφθεί η τελική έγκριση για εισαγωγή από το ΧΑΚ χωρίς το δικαίωμα προτίμησης στην παρούσα αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου.
Κάθε Δικαίωμα Προτίμησης θα είναι εγγεγραμμένο στο Κεντρικό Μητρώο/Αποθετήριο και θα μπορεί να
μεταβιβαστεί εξ’ ολοκλήρου ή μερικώς. Για να διαπραγματευτεί ο μέτοχος τα Δικαιώματά του στο ΧΑΚ θα
πρέπει να προβεί σε ενέργειες για άνοιγμα λογαριασμού διαπραγμάτευσης με συγκεκριμένο Μέλος του
XAK και να δώσει πρόσβαση των Δικαιωμάτων Προτίμησης στο Μέλος αυτό.
Εάν ο Δικαιούχος έχει ήδη λογαριασμό διαπραγμάτευσης με συγκεκριμένο Μέλος τότε δεν είναι
απαραίτητο το άνοιγμα νέου λογαριασμού εφόσον δοθεί πρόσβαση στο Μέλος αυτό για μεταβίβαση
μέρους ή του συνόλου των Δικαιωμάτων Προτίμησης. Κάθε μεταβίβαση καταχωρείται στο Κεντρικό
Μητρώο και οι αξίες εγγράφονται στο όνομα του δικαιούχου την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την κατάρτιση
της συναλλαγής.
Τιμή Άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης
Η Τιμή άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης καθορίστηκε στο ποσό των €0,51 για κάθε ένα (1)
Δικαίωμα Προτίμησης το οποίο με την πληρωμή και άσκησή του θα αποδίδει τρεις (3) νέες μετοχές της
Εταιρείας ονομαστικής αξίας €0,17.
Η Τιμή άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης καθορίστηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2007 με βάση την ονομαστική αξία της μετοχής η οποία ισούται με
€0,17.
5.3

Περίοδος και Διαδικασία Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης

Περίοδος Άσκησης ΔΠ
Οι δικαιούχοι των Δικαιωμάτων Προτίμησης θα έχουν το δικαίωμα να τα ασκήσουν, για να αγοράσουν τον
αντίστοιχο αριθμό των νέων πλήρως πληρωθείσων μετοχών της Εταιρείας (δηλαδή αγορά τριών νέων
πλήρως πληρωθείσων μετοχών για κάθε ένα Δικαίωμα Προτίμησης), καταβάλλοντας την Τιμή Άσκησης
των €0,51 για κάθε ένα Δικαίωμα Προτίμησης, οι οποίες είναι πληρωτέες εξολοκλήρου κατά την περίοδο
άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης. Δικαιώματα Προτίμησης που δεν θα ασκηθούν μέχρι τη σχετική
ημερομηνία θα παύουν να ισχύουν και η προσφορά θα θεωρείται ότι δεν έχει γίνει αποδεκτή από τον
κάτοχο Δικαιώματος Προτίμησης.
Διαδικασία Άσκησης ΔΠ
Η Περίοδος άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης ορίζεται από τις 23 Φεβρουαρίου 2009 μέχρι τις 27
Φεβρουαρίου 2009. Η Τελευταία Ημερομηνία Άσκησης είναι η 27 Φεβρουαρίου 2009 και ώρα 13:30 μμ.
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Για να ασκήσουν το δικαίωμά τους, οι ∆ικαιούχοι των Δικαιωμάτων Προτίμησης θα πρέπει να
συμπληρώσουν και να υπογράψουν την Επιστολή Παραχώρησης Δικαιωμάτων Προτίμησης που θα τους
έχει αποσταλεί και να καταβάλουν το τίμημα άσκησης των €0,51 ανά Δικαίωμα Προτίμησης που θα
ασκείται έγκαιρα (δηλαδή πριν από τις 13:30, της Τελευταίας Ημερομηνίας Άσκησης δηλ. της 27
Φεβρουαρίου 2009) και
• να την παραδώσει με το απαιτούμενο τίμημα άσκησης (αριθμός ΔΠ τα οποία ασκεί x €0,51) με
επιταγή σε διαταγή «Libra Holidays Group Plc» στα γραφεία του Ανάδοχου Υπεύθυνου Είσπραξης
Οργανισμού CISCO.
Κεντρικά Γραφεία

Επαρχία Λεμεσού

Έυρου 4,
Eurolife House, 2ος όροφος,
Τ.Θ. 20597, 1660 Λευκωσία
Τηλ. 22 121800, Φαξ. 22338801

Θεσσαλονίκης 31,
Τ.Θ. 51059
3501 Λεμεσός
Τηλ. 25 818420, Φαξ. 25353295

• Εναλλακτικά ο Δικαιούχος μέτοχος θα μπορεί να ταχυδρομήσει τη συμπληρωμένη Επιστολή
Παραχώρησης στη διεύθυνση:
Έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης Libra Holidays Group Plc
Κυπριακός Οργανισμός Επενδύσεων και Αξιών (CISCO)
Έβρου 4, Eurolife House, T.K. 20597, 1660 Λευκωσία
αφού προηγουμένως προβεί σε κατάθεση του απαιτούμενου ποσού στον ακόλουθο
τραπεζικό λογαριασμό:
στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (Αρ. Λογαριασμού 0157-05-05086100)
Σε τέτοια περίπτωση η επιστολή παραχώρησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης θα πρέπει
απαραιτήτως να συνοδεύεται με αντίγραφο της κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό.
Η κατάθεση της Επιστολής Παραχώρησης Δικαιωμάτων Προτίμησης και η αποδοχή των
προσφερομένων μετοχών με την υπογραφή του Κατόχου καθιστά την αποδοχή των μετοχών
αμετάκλητη.
Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι των Δικαιωμάτων Προτίμησης μπορούν να ασκήσουν μέρος ή όλα τα
Δικαιώματα Προτίμησης που δικαιούνται και κατέχουν. Και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να
παρουσιάσουν την επιστολή παραχώρησης Δικαιωμάτων Προτίμησης, αφού προηγουμένως
συμπληρώσουν και υπογράψουν την επιστολή παραχώρησης για τον αριθμό των μετοχών που επιθυμούν
να αποδεχτούν και να καταβάλουν το τίμημα άσκησης που αντιστοιχεί στον αριθμό των Δικαιωμάτων
Προτίμησης που επιθυμούν να ασκήσουν.
Εφόσον κατατεθεί η υπογεγραμμένη επιστολή παραχώρησης για άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης, η
αποδοχή καθίσταται αμετάκλητη. Σε περίπτωση που επιταγή επιστραφεί απλήρωτη τότε θα θεωρείται ότι ο
συγκεκριμένος δικαιούχος των Δικαιωμάτων Προτίμησης δεν έχει ασκήσει τα Δικαιώματα Προτίμησης του.
Με την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης, αυτά θα παύσουν να ισχύουν και θα μετατραπούν σε
μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σε αναλογία τριών (3) νέων μετοχών για κάθε ένα (1) Δικαίωμα
Προτίμησης που θα ασκηθεί.
Η άσκηση του Δικαιώματος Προτίμησης και η πληρωμή από τον κάτοχο αυτού του αντίστοιχου τιμήματος
(για μερική ή ολική άσκηση) αποτελεί αποδοχή της προσφοράς με βάση τους όρους του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου και του καταστατικού της Εταιρείας. Αν το τίμημα για την άσκηση των Δικαιωμάτων
Προτίμησης δεν καταβληθεί από το κάτοχο του μέχρι τις 13:30 το μεσημέρι της της τελευταίας ημερομηνίας
άσκησης (δηλαδή στις 27 Φεβρουαρίου 2009), η προσφορά αυτή θα θεωρείται ότι δεν έχει γίνει αποδεκτή.
Απαγορεύεται η άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης από επενδυτές των Εξαιρούμενων Χωρών.
Μερική Άσκηση Δικαιωμάτων Προτίμησης
Όπως αναφέρεται πιο πάνω, οι δικαιούχοι των Δικαιωμάτων Προτίμησης μπορούν να ασκήσουν μέρος ή
όλο τον αριθμό των Δικαιωμάτων Προτίμησης που δικαιούνται.
Διάθεση μη Ασκηθέντων ΔΠ
Σε περίπτωση που μετά την εκπνοή της Περιόδου άσκησης των ΔΠ παραμείνουν μη ασκηθέντα ΔΠ, ο
αριθμός αυτών θα υπολογιστεί αμέσως μετά την εκπνοή της περιόδου αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας θα έχει το δικαίωμα, εντός 14 εργάσιμων ημερών από την Τελευταία Ημερομηνία άσκησης των
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ΔΠ, να διαθέσει όσες μετοχές μείνουν αδιάθετες μετά την λήξη των ΔΠ σε οποιαδήποτε νομικά ή φυσικά
πρόσωπα, με τους ίδιους όρους, κατά την απόλυτη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Επιστολές Παραχώρησης Νέων Πλήρως Πληρωθείσων Μετοχών
Οι επιστολές παραχώρησης για τις νέες πλήρως πληρωθείσες μετοχές που θα προκύψουν από την
άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης, θα εκδοθούν και θα ταχυδρομηθούν στις 11 Μαρτίου 2009.
Διαπραγμάτευση Νέων Πλήρως Πληρωθείσων Μετοχών στο ΧΑΚ
Οι νέες πλήρως πληρωθείσες μετοχές που θα προκύψουν από την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης
θα εισαχθούν στο ΧΑΚ, νοουμένου ότι ληφθεί η τελική έγκριση για εισαγωγή από το ΧΑΚ και θα
ενσωματουθούν με τις υφιστάμενες μετοχές. Οι νέες μετοχές θα αρχίσουν διαπραγμάτευση, νοουμένου ότι
ληφθεί η τελική έγκριση από το ΧΑΚ, βάση του χρονοδιαγράμματος, στις 26 Μαρτίου 2009.
Ταξινόμηση μετοχών που προκύπτουν από την άσκηση ΔΠ
Οι νέες πλήρως πληρωθείσες μετοχές που θα προκύψουν από την άσκηση των Δικαιωμάτων
Προτίμησης θα έχουν το ίδιο δικαίωμα με τις υφιστάμενες Συνήθεις Μετοχές (rank pari passu) της
Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,17 όσον αφορά συμμετοχή σε οποιαδήποτε καταβολή μερίσματος με
ημερομηνία αρχείου που έπεται της ημερομηνίας παραχώρησης των νέων πλήρως πληρωθείσων
μετοχών. Οι μετοχές αυτές δε θα δικαιούνται να συμμετάσχουν σε μερίσματα που πληρώθηκαν πριν από
την εν λόγω ημερομηνία αρχείου.
Επίσης, οι νέες πλήρως πληρωθείσες μετοχές θα τυγχάνουν του ίδιου χειρισμού με τις υφιστάμενες
μετοχές αναφορικά με θέματα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρείας και σε τυχόν πλεόνασμα από
εκκαθάριση αυτής.
Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε ρήτρες εξαγοράς ή ρήτρες μετατροπής για τις μετοχές αυτές.
5.4

Μερική Εξασφάλιση Έκδοσης

Ο κ. Ανδρέας Δράκου εγγυάται την μερική εξασφάλιση της έκδοσης των Δικαιωμάτων Προτίμησης.
Ο κ. Ανδρέας Δράκου είναι Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και ένας εκ των κύριων μετόχων του
Συγκροτήματος Libra Holidays Group Plc o οποίος προτείθεται και εγγυάται να ασκήσει τα ∆Π που του
αναλογούν καθώς επίσης και επιπρόσθετα ΔΠ, εάν και εφόσον δεν ασκηθούν από τους άλλους μετόχους,
που στο σύνολο τους θα είναι μέχρι και 70.000.000 Νέες Μετοχές μέσω ανεξάσκητων ΔΠ και θα
καταβάλει όλο το απαιτούμενο τίμημα ή από δάνεια που ήδη έχει παραχωρήσει.
∆ε θα καταβληθεί οποιοδήποτε ποσό στους δικαιούχους των μη ασκηθέντων Δικαιωμάτων Προτίμησης.
5.5

Ποσό Έκδοσης

Με βάση την Τιμή Άσκησης των €0,51, νοουμένου ότι ασκηθούν όλα τα ΔΠ και λαμβάνοντας υπόψη το
γεγονός ότι η άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης είναι μερικώς εξασφαλισμένη από τον κ. Ανδρέα
Δράκου, το Συγκρότημα θα αντλήσει ποσό ύψους μέχρι €42,9 εκ. περίπου, χωρίς να υπολογίζονται τα
έξοδα της έκδοσης.
5.6

Γενικά

Τα Δικαιώματα Προτίμησης εκδίδονται με βάση απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2007 και σύμφωνα με τον περί ∆ημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού
Δελτίου Νόμο του 2005.
Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο διέπεται και ερμηνεύεται με βάση τους Νόμους της Κυπριακής ∆ημοκρατίας
και δικαιοδοσία για την επίλυση οποιασδήποτε δικαστικής διαφοράς που ήθελε προκύψει θα έχει το
Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας.

80

6. ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΔΑΜ)
Κύρια στοιχεία έκδοσης ΔΑΜ 2010
Αναλογία προσφοράς ΔΑΜ:

1 ΔΑΜ ανά 5 μετοχές της Libra Holidays
Group Plc που θα προκύψουν μετά την
άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης

Αριθμός ΔΑΜ που θα εκδοθούν:

μέχρι 67.217.926 ΔΑΜ.

Αναλογία άσκησης ΔΑΜ:

Κάθε ΔΑΜ που ασκείται μετατρέπεται σε μια
μετοχή της Εταιρείας.

Τιμή άσκησης ΔΑΜ:

€0,25 για αγορά μίας μετοχής της Εταιρείας
ονομαστικής αξίας €0,17

Περίοδος άσκησης ΔΑΜ:

5 τελευταίες εργάσιμες μέρες του Οκτωβρίου
2010

Τελευταία ημερομηνία άσκησης ΔΑΜ:

29 Οκτωβρίου 2010

Τρόπος Πληρωμής:

Καταβολή των €0,25 ανά ΔΑΜ μαζί με την
κατάθεση της Επιστολής Παραχώρησης των
ΔΑΜ.

Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Έκδοσης ΔΑΜ 2010
Ημερομηνίες
8 Δεκεμβρίου 2008

Γεγονότα
Ημερομηνία αρχικής έγκρισης εισαγωγής
των ΔΑΜ από το ΧΑΚ

30 Μαρτίου 2009

Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων

31 Μαρτίου 2009

Ημερομηνία αναπροσαρμογής της τιμής της
μετοχής της εταιρείας (ex warrants date) για
την έκδοση των ΔΑΜ

3 Απριλίου 2009

Ημερομηνία αρχείου (record date)

10 Απριλίου 2009

Ημερομηνία αποστολής των επιστολών
παραχώρησης ΔΑΜ 2010.

29 Απριλίου 2009

Ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης και
μεταβίβασης των ΔΑΜ 2010.
(εφόσον το ΧΑΚ βεβαιωθεί ότι το μητρώο
των ΔΑΜ της Εταιρείας έχει κατατεθεί σε
ηλεκτρονική μορφή και πληροί όλες τις
προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το ΧΑΚ)

Τελευταίες 5 εργάσιμες μέρες Οκτωβρίου
2010
5 εργάσιμες μέρες μετά τις 29/10/2010 για
τα ΔΑΜ 2010

Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την
ημερομηνία αποστολής των επιστολών
παραχώρησης των νέων μετοχών

Περίοδος άσκησης των ΔΑΜ 2010 για
αγορά μετοχών της Εταιρείας.
Ημερομηνία έκδοσης και αποστολή των
επιστολών παραχώρησης για τις μετοχές
που προκύπτουν από την άσκηση των ΔΑΜ
(εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την
τελευταία ημερομηνία της κάθε περιόδου
άσκησης)
Ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης και
μεταβίβασης των μετοχών της Εταιρείας
που θα προκύψουν από την άσκηση των
ΔΑΜ (δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την
ημερομηνία αποστολής των επιστολών
παραχώρησης των νέων μετοχών και
εφόσον το ΧΑΚ βεβαιωθεί ότι το μητρώο
των κατόχων των συνήθων μετοχών της
Εταιρείας έχει κατατεθεί σε ηλεκτρονική
μορφή και πληροί όλες τις προϋποθέσεις
που έχουν τεθεί από το ΧΑΚ)
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6.2

Όροι Προσφοράς

Έκδοση και Δωρεάν Παραχώρηση ΔΑΜ 2010
Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που λήφθηκε στις 14 Δεκεμβρίου
2007και η οποία επικυρώθηκε με ψήφισμα της Έκτακτης Γενική Συνέλευσης ημερομηνία 18 Ιανουαρίου
2008, η Εταιρεία θα εκδώσει μέχρι 67.217.926 Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (ΔΑΜ) τα οποία θα
παραχωρηθούν δωρεάν, σε αναλογία ένα (1) ΔΑΜ για κάθε πέντε (5) Μετοχές που θα προκύψουν μετά
την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης και μετά την εισαγωγή στο ΧΑΚ των νέων μετοχών, δηλ στις 30
Μαρτίου 2009. Τιμή Άσκησης των ΔΑΜ είναι €0,25 για κάθε ΔΑΜ κατά την περίοδο άσκησης των ΔΑΜ η
οποία θα είναι κατά τις τελευταίες πέντε εργάσιμες μέρες του Οκτωβρίου του 2010.
Κάθε ένα (1) ΔΑΜ με την άσκηση του θα αποδίδει στο δικαιούχο μία (1) νέα συνήθη πλήρως πληρωθείσα
μετοχή της Εταιρείας ονομαστικής αξίας €0,17 η οποία θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου,
νοουμένου ότι ληφθεί η τελική έγκριση για εισαγωγή από το ΧΑΚ. Η κατ’ αρχήν έγκριση για εισαγωγή τους
από το ΧΑΚ έχει ληφθεί στις 8 Δεκεμβρίου 2008.
Ο συνολικός αριθμός των ΔΑΜ που θα εκδοθούν δεν θα υπερβαίνει το 20% του εκδοθέντος μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας.
Κατά την παραχώρηση των ΔΑΜ κλασματικά υπόλοιπα κάτω του 0,5 θα αγνοούνται (π.χ., το 1,4 θα
μετατρέπεται σε 1), ενώ κλασματικά υπόλοιπα ίσα ή μεγαλύτερα του 0,5 θα ολοκληρώνονται (π.χ., το 1,5
θα μετατρέπεται σε 2).
Επιστολή Παραχώρησης ΔΑΜ
Η επιστολή παραχώρησης των ΔΑΜ θα ταχυδρομηθεί στους δικαιούχους στις 10 Απριλίου 2009. Στις
επιστολές παραχώρησης των ΔΑΜ θα αναγράφεται ο αριθμός των ΔΑΜ 2010 που παραχωρείται σε κάθε
δικαιούχο.
Εισαγωγή ΔΑΜ στο ΧΑΚ
Τα ΔΑΜ θα εισαχθούν στο Χ.Α.Κ εφόσον προηγηθεί η κατάθεση στο Χ.Α.Κ του μητρώου κατόχων ΔΑΜ σε
ηλεκτρονική μορφή και εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το ΧΑΚ και
νοουμένου ότι ληφθεί η τελική έγκριση για εισαγωγή από το ΧΑΚ. Η κατ’ αρχήν έγκριση για εισαγωγή τους
από το ΧΑΚ έχει ληφθεί στις 8 Δεκεμβρίου 2008.
Διαπραγμάτευση ΔΑΜ στο ΧΑΚ
Τα ΔΑΜ είναι μεταβιβάσιμα και θα διαπραγματεύονται στο ΧΑΚ, νοουμένου ότι ληφθεί η τελική έγκριση για
εισαγωγή τους από το ΧΑΚ. Μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου θα προβαίνουν σε πράξεις αγοράς
και πώλησης των ΔΑΜ και θα εξαγγέλλουν τιμές στο ΧΑΚ στις οποίες είναι διατεθειμένα να αγοράζουν και
να πωλούν τα Δικαιώματα αυτά. Η διαπραγμάτευση των ΔΑΜ θα αρχίσει εφόσον το ΧΑΚ βεβαιωθεί ότι το
μητρώο των ΔΑΜ της Εταιρείας έχει κατατεθεί σε ηλεκτρονική μορφή και πληροί όλες τις προϋποθέσεις
που έχουν τεθεί από το ΧΑΚ, σύμφωνα με τον Κανονισμό 4 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών
Κύπρου (καταχώρηση, διαπραγμάτευση και εκκαθάριση άυλων κινητών αξιών) Κανονισμών του 2001, για
την εισαγωγή της Εταιρείας στο Κεντρικό Μητρώο. Σημειώνεται ότι δύο (2) εργάσιμες μέρες πριν από την
Περίοδο Άσκησης των ΔΑΜ δε θα γίνονται οποιεσδήποτε μεταβιβάσεις των ΔΑΜ.
Μεταβίβαση και Διαβίβαση ΔΑΜ στο ΧΑΚ
α. Κάθε ΔΑΜ θα είναι εγγεγραμμένο στο “Μητρώο Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών” και θα είναι ελεύθερα
μεταβιβάσιμο εξ’ ολοκλήρου ή μερικώς υπό τον όρο της παραγράφου (β) πιο κάτω, με το άνοιγμα
λογαριασμού διαπραγμάτευσης με συγκεκριμένο Μέλος του ΧΑΚ και δίδοντας πρόσβαση των ΔΑΜ στο
Μέλος αυτό. Αν ο Μέτοχος έχει ήδη λογαριασμό διαπραγμάτευσης με συγκεκριμένο Μέλος τότε δεν είναι
απαραίτητο το άνοιγμα νέου λογαριασμού εφόσον δοθεί πρόσβαση στο συγκεκριμένο Μέλος για
μεταβίβαση μέρους ή του συνόλου των ΔΑΜ.
β. Κάθε μεταβίβαση καταχωρείται στο Κεντρικό Μητρώο και οι αξίες εγγράφονται στο όνομα του
δικαιούχου την τρίτη (3) εργάσιμη μέρα από την κατάρτιση της συναλλαγής.
γ.

Καμιά μεταβίβαση ΔΑΜ για εγγραφή σε κλασματική συνήθη μετοχή δεν μπορεί να πραγματοποιείται.

δ. Υπό τους όρους (α), (β) και (γ) πιο πάνω, οι πρόνοιες του καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά με την
μεταβίβαση και διαβίβαση των μετοχών και την έκδοση επιστολών παραχώρησης θα ισχύουν και
αναφορικά με τα ΔΑΜ. Η διαπραγμάτευση και η μεταβίβαση των συνήθων πλήρως πληρωθείσων μετοχών
που θα προκύπτουν από την άσκηση των ΔΑΜ θα γίνονται σύμφωνα με τους ισχύοντες περί Αξιών και
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους και Κανονισμούς.
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Άσκηση ΔΑΜ
Περίοδος Άσκησης ΔΑΜ:Οι τελευταίες 5 εργάσιμες μέρες του Οκτωβρίου 2010 για τα ΔΑΜ 2010.
Τελευταία Ημερομηνία Άσκησης: 29 Οκτωβρίου 2010 για τα ΔΑΜ 2010
Τιμή Άσκησης: €0,25 για κάθε ΔΑΜ 2010
Ο εγγεγραμμένος κάτοχος ενός (1) ΔΑΜ θα έχει το Δικαίωμα να αγοράσει μία (1) συνήθη πλήρως
πληρωθείσα μετοχή της Εταιρείας κατά τις τελευταίες 5 εργάσιμες μέρες του Οκτωβρίου 2010 στην τιμή
των €0,25. Η τιμή άσκησης των ΔΑΜ ή/και ο αριθμός των συνήθων πλήρως πληρωθείσων μετοχών που
θα δικαιούται ο κάτοχος του ΔΑΜ να αγοράσει θα υπόκειται σε αναπροσαρμογή σύμφωνα με τις πρόνοιες
που αναφέρονται στη συνέχεια του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
Με την άσκηση των ΔΑΜ και την πληρωμή της Τιμής Άσκησης των ΔΑΜ (δηλαδή €0,25 ανά ΔΑΜ 2010),
τα ΔΑΜ θα παύσουν να ισχύουν ως Δικαιώματα και θα μετατρέπονται σε μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας
σε αναλογία μία (1) συνήθη πλήρως πληρωθείσα μετοχή ονομαστικής αξίας €0,17 για κάθε ένα (1) ΔΑΜ
που ασκείται, η οποία θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, νοουμένου ότι ληφθεί η τελική
έγκριση για εισαγωγή από το ΧΑΚ.
Αν ο κάτοχος των ΔΑΜ επιλέξει να μην ασκήσει όλα ή μέρος των ΔΑΜ του, όπως αναγράφονται στην
επιστολή παραχώρησης μέχρι την Τελευταία Ημερομηνία της Περιόδου Άσκησης των ΔΑΜ, (δηλαδή στις
29 Οκτωβρίου 2010 για τα ΔΑΜ 2010), τότε η προσφορά αυτή θα θεωρείται ότι δεν έχει γίνει αποδεκτή και
ο κάτοχος θα χάνει το δικαίωμα άσκησης των ΔΑΜ που δεν άσκησε.
6.3

Διαδικασία Άσκησης ΔΑΜ

Τρόπος Πληρωμής
Στους εγγεγραμμένους κατόχους των ΔΑΜ θα αποστέλλεται επιστολή παραχώρησης για ΔΑΜ στην οποία
θα αναγράφεται ο αριθμός των συνήθη πλήρως πληρωθείσων μετοχών που δικαιούνται να αγοράσουν.
Για να ασκήσει τα ΔΑΜ, ο κάτοχός του πρέπει να συμπληρώσει και να υπογράψει τη σχετική αίτηση που
υπάρχει στην επιστολή παραχώρησης δηλώνοντας τον αριθμό των ΔΑΜ τα οποία επιθυμεί να ασκήσει και
να την καταθέσει μαζί με το απαιτούμενο ποσό (αριθμός μετοχών για τις οποίες ασκεί το ΔΑΜ
πολλαπλασιαζόμενο με την Τιμή Άσκησης των ΔΑΜ, (δηλαδή, €0,25 ανά ΔΑΜ 2010), και να την
παραδώσουν στο γραφείο της εταιρείας Libra Holidays Group Plc, Οδός Αντώνη Λουκαίδη & Γλάδστονος,
Όασης Σέντερ, Μπλοκ Ε, 4ος Όροφος, 3031 Λεμεσός, τηλ. 25884000, Φαξ: 25340972.
Η αίτηση επί της επιστολής παραχώρησης θα πρέπει να παραδίδεται έγκαιρα, εντός της Περιόδου
Άσκησης, συγκεκριμένα, πριν τις 1:30 μ.μ. της Τελευταίας Ημερομηνίας Περιόδου Άσκησης (βλέπε Μέρος
6.2, Περίοδος Άσκησης ΔΑΜ) και να συνοδεύεται με όλο το απαιτούμενο ποσό με επιταγή σε διαταγή
‘‘Libra Holidays Group Plc - ΔΑΜ 2010’’.
Εφόσον κατατεθεί η επιστολή παραχώρησης, η αποδοχή καθίσταται αμετάκλητη.
Οι επιταγές μπορεί να παρουσιαστούν για εξαργύρωση από την Εταιρεία μόλις ληφθούν. Η συμπλήρωση
και παράδοση της επιστολής παραχώρησης και της συνοδευτικής επιταγής θα θεωρείται ως εγγύηση ότι η
επιταγή θα πληρωθεί όταν αυτή παρουσιαστεί. Σε περίπτωση που η επιταγή επιστραφεί απλήρωτη για
οποιοδήποτε λόγο τότε θα θεωρηθεί ότι ο κάτοχος δεν έχει ασκήσει τα ΔΑΜ του.
Σε περίπτωση που ο κάτοχος των ΔΑΜ δεν έχει στην κατοχή του επιστολή παραχώρησης, για να ασκήσει
τα ΔΑΜ ο κάτοχος θα πρέπει να δηλώσει τον αριθμό των συνήθων πλήρως πληρωθείσων μετοχών για τις
οποίες ασκείται το ΔΑΜ και να καταθέσει το αιτούμενο ποσό (αριθμός μετοχών για τις οποίες ασκεί το
ΔΑΜ πολλαπλασιαζόμενο με την Τιμή Άσκησης των ΔΑΜ) όπως αναφέρεται πιο πάνω.
Υπενθύμιση Ημερομηνίας, Τιμής Άσκησης ΔΑΜ και Τρόπου Πληρωμής
Η Εταιρεία θα υπενθυμίσει τους κατόχους των ΔΑΜ σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 45 ημερών και όχι
μικρότερο των 20 ημερών πριν την Πρώτη Ημερομηνία Άσκησης της κάθε Περιόδου Άσκησης των ΔΑΜ,
για την Περίοδο Άσκησης, για την Τιμή Άσκησης και τον Τρόπο Πληρωμής των ΔΑΜ, με:
■

γραπτή ειδοποίηση προς τους κατόχους των ΔΑΜ,

■

ανακοίνωση στον τύπο (για σκοπούς της παρούσας, ανακοίνωση στον τύπο θεωρείται η
δημοσίευση σε εφημερίδα παγκύπριας κυκλοφορίας), και

■

γραπτή ανακοίνωση στο ΧΑΚ.
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Παραχώρηση Συνήθων Πλήρως Πληρωθείσων Μετοχών από άσκηση ΔΑΜ
Οι συνήθεις πλήρως πληρωθείσες μετοχές που θα προκύψουν από την άσκηση των ΔΑΜ θα
καταχωρηθούν στο Κεντρικό Μητρώο και θα εγγραφούν στο όνομα του δικαιούχου την επόμενη εργάσιμη
ημέρα από την τελευταία ημερομηνία κάθε περιόδου άσκησης των ΔΑΜ.
Επιστολή Παραχώρησης Συνήθων Πλήρως Πληρωθείσων Μετοχών
Οι επιστολές παραχώρησης για τις συνήθη πλήρως πληρωθείσες μετοχές που θα προκύψουν από την
άσκηση των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών, θα εκδοθούν και θα ταχυδρομηθούν μέσα σε πέντε (5)
εργάσιμες ημέρες από την τελευταία ημερομηνία της κάθε περιόδου άσκησης των ΔΑΜ.
Διαπραγμάτευση Συνήθων Πλήρως Πληρωθείσων Μετοχών στο ΧΑΚ
Οι συνήθεις πλήρως πληρωθείσες μετοχές που θα προκύψουν από την άσκηση των ΔΑΜ, θα εισαχθούν
και θα διαπραγματεύονται στο ΧΑΚ, νοουμένου ότι ληφθεί η τελική έγκριση για εισαγωγή από το ΧΑΚ, σε
δέκα (10) εργάσιμες ημέρες μετά την αποστολή επιστολών παραχώρησης των εν λόγω μετοχών στους
δικαιούχους, και εφόσον το ΧΑΚ βεβαιωθεί ότι το μητρώο των κατόχων των συνήθων μετοχών της
Εταιρείας έχει κατατεθεί σε ηλεκτρονική μορφή και πληροί όλες τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το
ΧΑΚ σύμφωνα με τον Κανονισμό 4 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (καταχώρηση,
διαπραγμάτευση και εκκαθάριση άυλων κινητών αξιών) Κανονισμοί του 2001 για την εισαγωγή της
Εταιρείας στο Κεντρικό Μητρώο.
Ταξινόμηση μετοχών που προκύπτουν από την άσκηση ΔΑΜ
Οι συνήθεις πλήρως πληρωθείσες μετοχές που θα προκύψουν από την άσκηση των ΔΑΜ θα τίθενται
αμέσως στην ίδια κατηγορία με τις υφιστάμενες συνήθεις μετοχές (rank pari passu) ονομαστικής αξίας των
€0,17 και θα δικαιούνται να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε καταβολή μερίσματος, με ημερομηνία αρχείου
που έπεται της κάθε περιόδου άσκησής τους. Οι μετοχές αυτές δε θα δικαιούνται να συμμετάσχουν σε
μερίσματα που πληρώθηκαν πριν από την εν λόγω ημερομηνία αρχείου.
Επίσης, οι πιο πάνω συνήθεις πλήρως πληρωθείσες μετοχές, θα τυγχάνουν του ίδιου χειρισμού
αναφορικά με θέματα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρείας και σε τυχόν πλεόνασμα από εκκαθάριση
αυτής ως οι υφιστάμενες συνήθεις μετοχές της Εταιρείας.
Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε ρήτρες εξαγοράς ή ρήτρες μετατροπής για τις μετοχές αυτές.
6.4 Ανακοίνωση Αποτελέσματος
Εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών μετά την Τελευταία Ημερομηνία της κάθε Περιόδου Άσκησης των ΔΑΜ,
η Εταιρεία θα προβαίνει σε ανακοίνωση στην οποία θα δημοσιεύεται το αποτέλεσμα σε εφημερίδα
παγκύπριας κυκλοφορίας.
6.5 Αναπροσαρμογή της Τιμής Άσκησης και του Αριθμού των ΔΑΜ
Οι όροι άσκησης των ΔΑΜ θα τροποποιούνται σε περιπτώσεις που η Εταιρεία προχωρεί σε μεταβολή του
μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή υποδιαίρεσης ή ενοποίησης των εκδοθείσων μετοχών, καθώς και σε
περιπτώσεις έκδοσης δικαιωμάτων προτίμησης (rights issue) για αγορά νέων μετοχών, παραχώρησης
δωρεάν μετοχών (bonus issue), έκδοσης Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (warrants issue) και άλλων
τίτλων που παρέχουν δικαίωμα αγοράς ή μετατρέπονται σε μετοχές της Εταιρείας. Οι τροποποιημένοι
όροι άσκησης θα κοινοποιούνται με άμεση ανακοίνωση στο ΧΑΚ και με τους πιο κάτω τρόπους:
■

με γραπτή κοινοποίηση στους κατόχους των ΔΑΜ μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης του
∆ιοικητικού Συμβουλίου, μέσα στην προκαθορισμένη από τους Κανονισμούς του ΧΑΚ περίοδο.

■

με ανακοίνωση στον τύπο (για σκοπούς της παρούσας, ανακοίνωση στον τύπο θεωρείται η
δημοσίευση σε εφημερίδα παγκύπριας κυκλοφορίας) και

■

με γραπτή ανακοίνωση στο ΧΑΚ.

Υποδιαίρεση ή Ενοποίηση
Κατά την υποδιαίρεση ή ενοποίηση των μετοχών της Εταιρείας κατά ή πριν από την κάθε Περίοδο
Άσκησης του ΔΑΜ, ο αριθμός ή/και η ονομαστική αξία των μετοχών που θα δικαιούται ο κάτοχος του ΔΑΜ
κατά την άσκηση του ΔΑΜ, θα αυξάνεται ή θα μειώνεται, ανάλογα με την περίπτωση, κατ’ αναλογία, και η
Τιμή Άσκησης του ΔΑΜ θα προσαρμόζεται ανάλογα με την ημερομηνία που ισχύει η υποδιαίρεση ή
ενοποίηση.
Σε περίπτωση που η τιμή άσκησης ή/και του αριθμού των ΔΑΜ δύναται να τύχουν αναπροσαρμογής, τότε
η Εταιρεία θα απευθύνεται στους εξωτερικούς της ελεγκτές ή σε ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο
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για επιβεβαίωση της ορθότητας του υπολογισμού της αναπροσαρμογής. Η σχετική βεβαίωση θα
αποστέλλεται από την Εταιρεία στους κατόχους των ΔΑΜ και το ΧΑΚ θα αποστέλλει σε κάθε κάτοχο των
ΔΑΜ ενημερωτικές καταστάσεις μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες. Κλασματικά υπόλοιπα θα αγνοούνται.
Εκδόσεις Δωρεάν Μετοχών και Δικαιωμάτων Προτίμησης (rights issue), Δικαιωμάτων Αγοράς ή
Άλλων Τίτλων που Παρέχουν Δικαίωμα Αγοράς ή Μετατρέπονται σε Μετοχές
Σε περιπτώσεις:
(α) παραχώρησης δωρεάν μετοχών στους μετόχους της Εταιρείας (Bonus Issue), και
(β) προσφοράς Δικαιωμάτων Προτίμησης (rights issue) στους μετόχους της Εταιρείας,
το ∆ιοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να επεκτείνει ταυτόχρονα την προσφορά στους κατόχους ΔΑΜ
όπως θα έπραττε αν τα ΔΑΜ είχαν ασκηθεί την ημέρα που αμέσως προηγείται της ημερομηνίας κατά την
οποία ισχύει η περίπτωση (α) ή (β) πιο πάνω, με βάση τους όρους που ισχύουν κατά την περίοδο
άσκησης των ΔΑΜ.
Εφόσον στις περιπτώσεις των γεγονότων (α) και (β) το ∆ιοικητικό Συμβούλιο θα επεκτείνει την προσφορά
στους κατόχους ΔΑΜ, δε θα αναπροσαρμόζεται η Τιμή Άσκησης ΔΑΜ ούτε ο αριθμός των ΔΑΜ.
Αν όμως το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίσει ότι η προσφορά δικαιωμάτων προτίμησης
(rights issue) ή η έκδοση δωρεάν μετοχών (bonus issue) δεν θα επεκταθεί στους κατόχους των ΔΑΜ, τότε
η Τιμή Άσκησης ΔΑΜ ή/και ο αριθμός των μετοχών θα αναπροσαρμόζονται. Σε περίπτωση που η τιμή
άσκησης ή/και του αριθμού των ΔΑΜ δύναται να τύχουν αναπροσαρμογής, τότε η Εταιρεία θα
απευθύνεται στους εξωτερικούς της ελεγκτές ή σε ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο για
επιβεβαίωση της ορθότητας του υπολογισμού της αναπροσαρμογής. Η Τιμή Άσκησης ή/και ο αριθμός των
ΔΑΜ θα αναπροσαρμόζονται όπως φαίνεται πιο κάτω:
Σε περίπτωση έκδοσης δικαιωμάτων προτίμησης (rights issue):
Τ= (Α + Γ) x Ε
(Α + Β)
Στην περίπτωση έκδοσης δικαιωμάτων προτίμησης νέων μετοχών στους μετόχους η Τιμή Άσκησης θα
αναπροσαρμόζεται αμέσως την προηγούμενη ημερομηνία συναλλαγών από την ημερομηνία που η μετοχή
θα αρχίσει να διαπραγματεύεται αφαιρεμένου του δικαιώματος προτίμησης (rights issue).
Σε περίπτωση παραχώρησης δωρεάν μετοχών (bonus issue):
Τ= (Α x Ε)
(Α + Β)
όπου:
Τ = αναπροσαρμοσμένη Τιμή Άσκησης ΔΑΜ
Α = αριθμός συνήθων εκδομένων μετοχών της Εταιρείας κατά την ημερομηνία ισχύος της νέας έκδοσης
Β = αριθμός συνήθων μετοχών που θα εκδοθούν με τη νέα έκδοση
Γ=Βx∆
Ζ
∆ = η τιμή αγοράς της μετοχής που εκδίδεται σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης δικαιωμάτων
προτίμησης (rights issue)
E = η Τιμή Άσκησης ΔΑΜ που ίσχυε την αμέσως προηγούμενη ημερομηνία συναλλαγών από την
ημερομηνία που η μετοχή θα αρχίσει να τυγχάνει διαπραγμάτευσης ex-rights ή ex-bonus.
Ζ = η μέση τιμή κλεισίματος της μετοχής της Εταιρείας κατά την τελευταία ημέρα που η μετοχή ετύγχανε
διαπραγμάτευσης στην αγορά πριν την ανακοίνωση της έκδοσης.
Για τους σκοπούς της πρόνοιας αυτής “μέση τιμή κλεισίματος της μετοχής στην αγορά κατά την τελευταία
ημέρα”, σημαίνει τη μέση τιμή κλεισίματος της μετοχής όπως θα εμφανίζεται στο ημερήσιο δελτίο τιμών
μετοχών που δημοσιεύει το ΧΑΚ. Σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται τιμή στο ημερήσιο δελτίο τιμών
μετοχών που δημοσιεύει το ΧΑΚ κατά την τελευταία ημέρα που η μετοχή ετύγχανε διαπραγμάτευσης στο
ΧΑΚ πριν την ανακοίνωση της έκδοσης η “μέση τιμή κλεισίματος” υπολογίζεται ως μέσος όρος της μέσης
τιμής κλεισίματος για τις τελευταίες πέντε (5) εργάσιμες ημέρες που θα προηγηθούν της ημερομηνίας
ανακοίνωσης της έκδοσης.
(γ) σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που η τιμή άσκησης ή/και του αριθμού των ΔΑΜ δύναται να τύχουν
αναπροσαρμογής, τότε η Εταιρεία θα απευθύνεται στους εξωτερικούς της ελεγκτές ή σε ανεξάρτητο
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χρηματοοικονομικό σύμβουλο για επιβεβαίωση της ορθότητας του υπολογισμού της αναπροσαρμογής.
Η Εταιρεία θα εκδίδει άμεσα ανακοίνωση στο ΧΑΚ για οποιεσδήποτε αναπροσαρμογές και θα κοινοποιεί τις
αλλαγές αυτές στους κατόχους των ΔΑΜ μέσα στην προκαθορισμένη από τους Κανονισμούς του ΧΑΚ
περίοδο.
Συμμετοχή σε άλλες Εκδόσεις
Αν σε οποιαδήποτε ημερομηνία κατά ή πριν την κάθε Περίοδο Άσκησης των ΔΑΜ το ∆ιοικητικό Συμβούλιο
προβεί σε οποιαδήποτε παραχώρηση ή προσφορά για αγορά ή πρόσκληση για εγγραφή σχετικά με
οποιαδήποτε νέα ΔΑΜ ή άλλες αξίες οι οποίες συνεπάγονται την έκδοση νέων μετοχών της Εταιρείας, η
Εταιρεία θα επεκτείνει ταυτόχρονα παρόμοια παραχώρηση ή προσφορά για αγορά ή πρόσκληση για
εγγραφή στους κατόχους των ΔΑΜ, όπως θα έπραττε αν τα ΔΑΜ είχαν ασκηθεί την ημέρα που αμέσως
προηγείται της ημερομηνίας κατά την οποία ισχύει η παραχώρηση, ή η προσφορά, ή η πρόσκληση για
εγγραφή με βάση τους ισχύοντες όρους. Η Τιμή Άσκησης ΔΑΜ και ο αριθμός των ΔΑΜ δεν θα
αναπροσαρμόζονται στις περιπτώσεις που προνοεί η παράγραφος αυτή.
Η Εταιρεία θα εκδίδει άμεσα ανακοίνωση στο ΧΑΚ για οποιεσδήποτε από τις πιο πάνω παραχωρήσεις και
θα τις κοινοποιεί στους κατόχους των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών μέσα στην προκαθορισμένη από το
ΧΑΚ περίοδο και θα αποστέλλει, αν χρειάζεται, νέες επιστολές παραχώρησης Δικαιωμάτων Αγοράς
Μετοχών.
Κατά την παραχώρηση των νέων επιστολών παραχώρησης ΔΑΜ κλασματικά υπόλοιπα κάτω του 0,5 θα
αγνοούνται, ενώ κλασματικά υπόλοιπα μεγαλύτερα ή ίσα του 0,5 θα ολοκληρώνονται.
6.6

Άλλες Πρόνοιες

Ενόσω τα Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών παραμένουν μη ασκηθέντα:
■

Η Εταιρεία δε θα δικαιούται παρά μόνον κατόπιν απόφασης του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
και επικύρωσής της από Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κατόχων ΔΑΜ να:

-

Κεφαλαιοποιεί και διανέμει τα κεφαλαιακά αποθεματικά, εκτός υπό μορφή δωρεάν μετοχών ή/και
μερίσματος στους κατόχους μετοχών της Εταιρείας.

-

∆ιαφοροποιήσει τα δικαιώματα προσαρτημένα στις τάξεις των υφιστάμενων μετοχών (αλλά καμιά
απαγόρευση δεν επιβάλλεται στην Εταιρεία να αυξήσει, ενοποιήσει ή υποδιαιρέσει το κεφάλαιό
της) ή δημιουργήσει ή εκδώσει νέα τάξη μετοχικού κεφαλαίου με δικαιώματα ως προς το μέρισμα,
ψήφο και άλλα, που να είναι πιο ευνοϊκά από αυτά των συνήθων μετοχών.

-

Μειώσει το κεφάλαιό της ή οποιαδήποτε υποχρέωση αναφορικά με το κεφάλαιό της που δεν
κλήθηκε ή δεν πληρώθηκε πλήρως, ή οποιοδήποτε αποθεματικό από έκδοση κεφαλαίου υπέρ το
άρτιο, ή αποθεματικό αποπληρωμής υποχρεώσεων (capital redemption reserve).

■

Η Εταιρεία θα διατηρεί μη εκδομένο εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο ώστε να ικανοποιούνται πλήρως
όλα τα ΔΑΜ κατά την άσκησή τους.

■

Σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας, κάθε κάτοχος ΔΑΜ (αν στην περίπτωση διάλυσης και πάνω
στη βάση ότι όλα τα μη ασκηθέντα ΔΑΜ ασκήθηκαν και το προϊόν της άσκησης εισπράχθηκε από την
Εταιρεία, θα προέκυπτε πλεόνασμα που θα ήταν διαθέσιμο για διανομή στους μετόχους, το οποίο υπό
την υπόθεση αυτή, θα ήταν για κάθε μετοχή ποσό μεγαλύτερο από την Τιμή Άσκησης του ΔΑΜ) θα
πρέπει να τύχει τέτοιας μεταχείρισης όπως αν αμέσως πριν την ισχύουσα ημερομηνία διατάγματος
διάλυσης της Εταιρείας, το ΔΑΜ ασκήθηκε με βάση τους όρους που θα ήταν εξασκητέο. Συνεπώς θα
δικαιούται να συμμετάσχει στο προϊόν των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας που θα προκύψουν
από τη διάλυση, ακριβώς στον ίδιο βαθμό (pari passu) με τους κατόχους των μετοχών, για εκείνο το
ποσό που θα του αναλογούσε αν ασκούσε όλα τα ΔΑΜ και γινόταν κάτοχος εκείνων των μετοχών που
προέκυπταν από την άσκηση του ∆ικαιώματóς του, μετά την αφαίρεση ποσού για κάθε μετοχή ίσο με
την Τιμή Άσκησης του ΔΑΜ. Υπό τις προϋποθέσεις αυτές όλα τα ΔΑΜ θα ακυρώνονται κατά τη
διάλυση της Εταιρείας.

6.7 Γενικά
Τα ΔΑΜ εκδίδονται με βάση απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ημερομηνίας 14
Δεκεμβρίου 2007 και ψήφισμα Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2008, και
σύμφωνα με τον περί ∆ημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005, και με τον
Κανονισμό 809/2004 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Οι κάτοχοι ΔΑΜ (ταυτόχρονα με τους κατόχους μετοχών) δικαιούνται να παίρνουν αντίγραφο της έκθεσης
των ελεγκτών και των λογαριασμών της Εταιρείας, μαζί με οποιαδήποτε άλλα έγγραφα εκδίδει η Εταιρεία
στους κατόχους μετοχών.
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Για τους σκοπούς των όρων και των κανονισμών αυτών “έκτακτο ψήφισμα Δικαιωμάτων Αγοράς
Μετοχών” σημαίνει το ψήφισμα που προτείνεται σε ξεχωριστή συνέλευση των κατόχων ΔΑΜ που καλείται
και το οποίο ψηφίζεται, είτε με μυστική ψηφοφορία, είτε με ανάταση χεριών, από πλειοψηφία που
αποτελείται από όχι λιγότερο των 3/4 των ψήφων.
Η Εταιρεία θα φροντίζει όπως τα γεγονότα που επηρεάζουν τους όρους άσκησης των ΔΑΜ λαμβάνουν
χώρα σε τέτοιο χρόνο ώστε να μη δημιουργούνται οποιαδήποτε προβλήματα στη διαφοροποίηση των
όρων άσκησης.
Πέραν από τις τροποποιήσεις / αναπροσαρμογές που αναφέρονται πιο πάνω, η Εταιρεία δε θα
τροποποιεί / αναπροσαρμόζει του όρους άσκησης των ΔΑΜ.
7
7.1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ
Συμμετοχή στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας από μη Μονίμων Κατοίκων Κύπρου

Σύμφωνα με τον περί της ∆ιακίνησης Κεφαλαίων Νόμο (115(Ι)/2003) της Κυπριακής ∆ημοκρατίας ο οποίος
τέθηκε σε ισχύ κατά την ημερομηνία προσχώρησης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου
2004, δεν υπάρχουν περιορισμοί στη διακίνηση κεφαλαίων και τις πληρωμές από και προς την Κύπρο, με
ορισμένες μόνο εξαιρέσεις οι οποίες προβλέπονται στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με βάση τον περί της ∆ιακίνησης Κεφαλαίων Νόμο και σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου,
η διενέργεια άμεσων επενδύσεων στην Κύπρο σε εταιρείες εισηγμένες στο ΧΑΚ από κατοίκους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών είναι ελεύθερη.
7.2

Φορολογικό Καθεστώς και Φορολογία Μερισμάτων

Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου ισχύουν οι πιο κάτω διατάξεις σύμφωνα με
τους περί φορολογίας νόμους. Νοείται ότι σε περίπτωση διαφοροποίησης της νομοθεσίας θα ισχύουν οι
εκάστοτε νέες διατάξεις.
Φορολογικό Καθεστώς για την Εταιρεία
To φορολογικό καθεστώς που ισχύει για τη Libra Holidays Group Plc είναι αυτό της εισηγμένης στο ΧΑΚ
Εταιρείας σύμφωνα με τις τελευταίες τροποποιήσεις του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου της
Κυπριακής Δημοκρατίας.
Από την 1 Ιανουαρίου 2003 η Εταιρεία φορολογείται με ποσοστό εταιρικού φόρου 10%. Για τα έτη 2003
και 2004 επιβάλλεται επιπρόσθετος φόρος 5% για φορολογητέα κέρδη πέραν του £1.000.000 και σε
περίπτωση που κέρδη της Εταιρείας προέρχονται από οποιαδήποτε μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό,
αυτά απαλλάσσονται της φορολογίας. Υπάρχουν επίσης πρόνοιες για λογιζόμενη διανομή. Η Εταιρεία
λογίζεται ότι διανέμει το 70% των λογιστικών κερδών μετά τη φορολογία κάθε έτους που αναλογούν σε
φορολογικούς κατοίκους Κύπρου. Η λογιζόμενη διανομή αφορά κέρδη από 1 Ιανουαρίου 2003 και
εφαρμόζεται δύο έτη μετά το τέλος του έτους στο οποίο τα κέρδη αυτά αφορούν. Το ποσό της
λογιζόμενης διανομής μειώνεται με τα πραγματικά μερίσματα που έχουν πληρωθεί από τα κέρδη του εν
λόγω έτους κατά την περίοδο των δύο αυτών ετών.
Το κέρδος σε άλλες χώρες όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία υπόκειται σε φορολογία με συντελεστές
που ισχύουν στις χώρες αυτές.
Φορολογικό Καθεστώς για τον Επενδυτή
Σημειώνεται ότι η φορολογική αντιμετώπιση των εισοδημάτων του κάθε επενδυτή συναρτάται από πλήθος
παραμέτρων και στοιχείων, και εναπόκειται στους επενδυτές να ζητήσουν εξειδικευμένη φορολογική
συμβουλή.
Mε βάση τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας, όλα τα φορολογικά
κίνητρα που παρέχονταν για απόκτηση μετοχών σε εταιρείες που εισάγονται στο ΧΑΚ έχουν καταργηθεί.
Λογιζόμενη ∆ιανομή
Σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα Νόμου Ν117(Ι)/2002 (όπως
τροποποιήθηκε) που ισχύει από 01/01/2003, εταιρεία η οποία είναι κάτοικος στην Κύπρο, λογίζεται ότι
διανέμει 70% των λογιστικών κερδών της μετά την αφαίρεση του εταιρικού φόρου για το έτος (όπως
προσαρμόζονται με βάση τη νομοθεσία), υπό μορφή μερισμάτων, κατά το τέλος της περιόδου των δύο
ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται και αποδίδει έκτακτη εισφορά
για την άμυνα σε συντελεστή 15% επί του λογιζόμενου μερίσματος που αναλογεί σε μετόχους (φυσικά
πρόσωπα ή εταιρείες), που είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου.
Το ποσό των λογιζόμενων μερισμάτων μειώνεται με οποιοδήποτε πραγματικό μέρισμα διανέμεται στη
διάρκεια του έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται (προμέρισμα) και των δύο ετών από το τέλος του
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φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται. Σε περίπτωση που πληρώνεται πραγματικό μέρισμα
μετά την παρέλευση των δύο ετών, οποιοδήποτε ποσό λογιζόμενης διανομής μερίσματος μειώνει το
πραγματικό μέρισμα επί του οποίου παρακρατείται έκτακτη εισφορά. Αυτή η έκτακτη αμυντική εισφορά
καταβάλλετε από την εταιρεία για λογαριασμό των μετόχων.
Φορολογία Μερισμάτων - Κύπριοι επενδυτές
Μερίσματα που προέρχονται από Εταιρεία που είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου, εξαιρούνται από τη
φορολογία αν καταβάλλονται σε άλλη Κυπριακή Εταιρεία ενώ υπόκεινται σε παρακράτηση έκτακτης
αμυντικής εισφοράς προς 15% αν καταβάλλονται σε φυσικό πρόσωπο φορολογικό κάτοικο της
Κυπριακής Δημοκρατίας. Η αποκοπή αυτή αποτελεί τελικό φόρο.
Κάτοικοι Κύπρου θεωρούνται:
(α) άτομα που παραμένουν στην Κύπρο για μία ή περισσότερες περιόδους που υπερβαίνουν
συνολικά τις 183 ημέρες σε ένα φορολογικό έτος, και
(β) εταιρείες των οποίων ο έλεγχος και η διεύθυνση ασκούνται στην Κύπρο.
Φορολογία μερισμάτων - Ξένοι Επενδυτές
Μερίσματα που προέρχονται από εταιρεία που είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου και
καταβάλλονται σε μη φορολογικό κάτοικο Κύπρου (εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο) εξαιρούνται της
φορολογίας ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή όχι σύμβασης για αποφυγή διπλής φορολογίας.
Σε περίπτωση μη κατοίκων Κύπρου, το μέρισμα καταβάλλεται χωρίς την παρακράτηση έκτακτης
εισφοράς για την άμυνα 15%, εφόσον αυτοί έχουν προσκομίσει στην Εταιρεία σχετικό
ερωτηματολόγιο για εξακρίβωση του όρου "Μη Κάτοικοι Κύπρου" για συγκεκριμένο έτος. Το
ερωτηματολόγιο αυτό πρέπει να προσκομίζεται στην Εταιρεία κάθε χρόνο.
Κέρδη από πώληση μετοχών εταιρειών
Με τη νέα φορολογική Νομοθεσία από το 2003 εξαιρούνται από τον κυπριακό φόρο εισοδήματος τα κέρδη
από πώληση μετοχών και άλλων τίτλων εταιρειών.
Κυπριακές Εταιρείες Διεθνών Επιχειρήσεων
Οι Κυπριακές Εταιρείες ∆ιεθνών Επιχειρήσεων φορολογούνται όπως όλες οι άλλες κυπριακές εταιρείες.
7.3

Μερική Εξασφάλιση Έκδοσης

Η άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης είναι μερικώς εξασφαλισμένη από τον κύριο μέτοχο και
Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Εταιρείας κ. Ανδρέα Δράκου μέσω άσκησης ΔΠ που θα παραχωρηθούν
στον ίδιο και σε συνδεδεμένα του πρόσωπα καθώς και επιπρόσθετα τυχόν ανεξάσκητων ΔΠ που θα
αντιστοιχούν σε 70.000.000 επιπρόσθετες νέες μετοχές υπό την αίρεση λήψης σχετικής έγκρισης από την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
7.4

Υφιστάμενοι Μέτοχοι

Σημειώνεται ότι η παρούσα έκδοση και παραχώρηση αφορά νέους τίτλους και δεν αφορά οποιαδήποτε
διάθεση υφιστάμενων τίτλων.
Πλην της συμφωνίας με τον κ. Ανδρέα Δράκου, ο οποίος έχει εγγυηθεί την άσκηση των ΔΠ που
αναλογούν σε αυτόν και στα συνδεδεμένα του πρόσωπα καθώς και επιπρόσθετα τυχόν ανεξάσκητων ΔΠ
που θα αφορούν 70.000.000 νέες μετοχές, δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε συμφωνίες σε σχέση με
διακράτηση μετοχών από υφιστάμενους Μετόχους ή δεσμεύσεις υφιστάμενων Μετόχων για άσκηση
μέρους ή όλων των Δικαιωμάτων Προτίμησης που θα τους παραχωρηθούν.
7.5

Συμφέροντα Προσώπων που Συμμετέχουν στην Έκδοση

Τα Δικαιώματα Προτίμησης θα προσφερθούν δωρεάν στους Μετόχους της Εταιρείας που θα είναι
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο μετόχων της Εταιρείας, κατ’ αναλογία των μετοχών που κατέχουν, κατά τις 2
Ιανουαρίου 2009 και δεν θα προσφερθούν σε τρίτους επενδυτές / πρόσωπα.
Σε περίπτωση που μετά την εκπνοή της Περιόδου Άσκησης των ΔΠ παραμείνουν μη ασκηθέντα ΔΠ, ο
αριθμός αυτών θα υπολογιστεί αμέσως μετά την εκπνοή της περιόδου αυτής. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας έχει το δικαίωμα να διαθέσει οποιαδήποτε ΔΠ που δεν ασκηθούν από τους δικαιούχους κατά
την απόλυτη κρίση του προς όφελος της Εταιρείας.
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7.6

Επίπτωση σε Θέματα Διασποράς (Dilution)

Επειδή τα Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών προσφέρονται στους υφιστάμενους Μετόχους κατ’ αναλογία των
Δικαιωμάτων Προτίμησης που θα ασκήσουν, σε περίπτωση που ασκηθούν όλα τα Δικαιώματα Αγοράς
Μετοχών, η διασπορά θα παραμείνει στα ίδια με τα σημερινά επίπεδα, και τα ποσοστά των υφιστάμενων
Μετόχων θα μείνουν αναλλοίωτα.
Σε περίπτωση που οι Μέτοχοι δεν ασκήσουν κανένα Δικαίωμα Προτίμησης, ο κ. Ανδρέας Δράκου θα
ασκήσει τα Δικαιώματα Προτίμησης που θα παραχωρηθούν στον ίδιο και στα συνδεδεμένα του πρόσωπα
καθώς και τυχόν ανεξάσκητα Δικαιώματα Προτίμησης που θα αντιστοιχούν σε 70.000.000 επιρπόσθετες
νέες μετοχές υπό την αίρεση λήψης σχετικής έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το ποσοστό
έμμεσης και άμεσης του κύριου Ανδρέα Δράκου μετά τη μερική άσκηση των ΔΠ θα ανέλθει πέραν του
69% περίπου.
Τα ποσοστά των υφιστάμενων μετόχων που δεν θα ασκήσουν κανένα Δικαίωμα Προτίμησης θα μειωθούν
με συντελεστή 35% περίπου.
7.7

Ύψος και Προορισμός Κεφαλαίων

Τα συνολικά κεφάλαια που θα αντληθούν από την πλήρη άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης θα
ανέλθουν σε €42,9 εκ. περίπου. Μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης, το καθαρό προϊόν της Έκδοσης
αναμένεται να ανέλθει σε €42,8 εκ περίπου.
Επίσης, αν ασκηθούν όλα τα Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών (ΔΑΜ) θα αντληθούν περαιτέρω €16,8 εκ,
περίπου.
Από το καθαρό προϊόν της Έκδοσης (άσκηση ΔΠ και ΔΑΜ) μετά την αφαίρεση των εξόδων της
Έκδοσης, προορίζεται ποσό μέχρι €26,0 εκ. για αποπληρωμή των πιστωτών του Συγκροτήματος, ποσό
μέχρι €4,0 εκ. για την αποπληρωμή των ξενοδόχων και ποσό μέχρι €29,6 εκ. για την ενίσχυση της
κεφαλαιουχικής βάσης και τη δημιουργία επαρκούς ρευστότητας για την αντιμετώπιση χρηματοδοτικών
αναγκών όπως επίσης και τη διασφάλιση των προοπτικών ανάπτυξης και επέκτασης των εργασιών του
Συγκροτήματος εντός και εκτός Κύπρου.
7.8

Έξοδα της Έκδοσης

Τα συνολικά έξοδα της Έκδοσης, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών αμοιβών που θα
καταβληθούν στους ελεγκτές, νομικούς συμβούλους, διευθυντές και συμβούλους έκδοσης, εκτυπωτικά,
διαφημιστικά κ.λ.π., υπολογίζονται σε €100.000 περίπου.
7.9

Συμπληρωματικές Πληροφορίες

Στο παρόν σημείωμα κινητής αξίας δεν παρέχονται δηλώσεις άλλων εμπειρογνωμόνων ή τρίτων μερών
και δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία που έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας εκτός όπως
αναφέρεται στο Μέρος 4.21.
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Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο της Libra Holidays Group Plc ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2008 υπογράφηκε
από τους ακόλουθους ∆ιοικητικούς Συμβούλους της Εταιρείας, οι οποίοι δηλώνουν ότι αφού έλαβαν κάθε
εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο είναι, εξ όσων
γνωρίζουν, σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να
αλλοιώσουν το περιεχόμενό του:

Χρίστος Μαυρέλλης

- Πρόεδρος (Μη Εκτελεστικός)

Ανδρέας Δράκου

- Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος (Εκτελεστικός)

Γιάννος Πανταζής

- Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικός)

Λάμπρος Γεωργίου

- Οικονομικός Σύμβουλος (Εκτελεστικός)
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Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο της Libra Holidays Group Plc ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2008 υπογράφηκε
από τον Ανάδοχο Υπεύθυνο Σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου Κυπριακό Οργανισμό Επενδύσεων και
Αξιών Λτδ (CISCO), ο οποίος δηλώνει ότι αφού έλαβε κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι
πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο είναι, εξ όσων γνωρίζει, σύμφωνες με την
πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του:

Κυπριακός Οργανισμός Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO)
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8

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ

Οι παρακάτω ορισμοί ισχύουν για το σύνολο του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, εκτός όπου το κείμενο απαιτεί
διαφορετικά:
“Ενημερωτικό Δελτίο”:

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

“Libra Holidays Goup Plc” ή “Libra” ή
“Εταιρεία” ή “Εκδότρια”

Σημαίνει τη Libra Holidays Group Plc.

“Συγκρότημα Libra Holidays Group Plc” ή
“Συγκρότημα Libra”:

Σημαίνει τη Libra Holidays Group Plc και τις συνδεδεμένες και
εξαρτημένες εταιρείες της.

“CISCO”:

Σημαίνει τον Κυπριακό Οργανισμό Επενδύσεων και Αξιών Λτδ

“Διοικητικό Συμβούλιο”
ή “Συμβούλιο” ή “Δ.Σ.”:

Σημαίνει το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

“Μετοχές”:

Σημαίνει τις συνήθεις μετοχές της Εταιρείας ονομαστικής αξίας €0,17
η κάθε μια που είναι εισηγμένες στο ΧΑΚ.

“Μητρώο Μετόχων”:

Σημαίνει το μητρώο κατόχων συνήθων μετοχών της Εταιρείας που
τηρείται στο Κεντρικό Αποθετήριο του ΧΑΚ

“Κάτοχοι Μετοχών” ή “Μέτοχοι”:

Σημαίνει τους εκάστοτε Μετόχους της
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων της.

“Δικαιούχοι”:

Σημαίνει τα πρόσωπα που θα κατέχουν μετοχές της Εταιρείας μέχρι
και τις 29 Δεκεμβρίου 2008

“Κάτοχοι Δικαιωμάτων Αγοράς

Σημαίνει τους Μετόχους που τους παραχωρήθηκαν ΔΑΜ, μετά την
άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης (στην αναλογία 1 ΔΑΜ 2010
για κάθε 5 Μετοχές), και το λοιπό επενδυτικό κοινό που απόκτησαν
ΔΑΜ από τη χρηματιστηριακή αγορά κατά τις περιόδους
διαπραγμάτευσης τους στο ΧΑΚ, νοουμένου ότι ληφθεί η τελική
έγκριση για εισαγωγή από το ΧΑΚ.

Μετοχών” ή “Κάτοχοι ΔΑΜ”:

“Έκδοση”:

Σημαίνει την παρούσα έκδοση
Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών.

Εταιρείας

που

είναι

Δικαιωμάτων Προτίμησης και
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“Δικαιώματα Προτίμησης” ή
“Δικαιώματα” ή “Rights” ή “ΔΠ”:

Σημαίνει τα Δικαιώματα Προτίμησης (Rights) της Εταιρείας που
προσφέρονται με το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο δωρεάν στους
Μετόχους που θα αποκτήσουν μετοχές της Εταιρείας μέχρι και την 29
Δεκεμβρίου 2008 σε αναλογία ένα (1) Δικαιώματα Προτίμησης για
κάθε μία (1) Μετοχή που κατέχουν. Ως εκ τούτου η ημερομηνία
αποκοπής του ∆ικαιώματος Προτίμησης (ex-rights date) είναι η 30
Δεκεμβρίου 2008. Η Τιμή Άσκησης είναι €0,51 για κάθε ένα (1)
Δικαίωμα Προτίμησης που θα ασκείται και το οποίο θα αποδίδει τρεις
(3) νέες πλήρως πληρωθείσες μετοχές οι οποίες θα εισαχθούν στο
ΧΑΚ, νοουμένου ότι ληφθεί η τελική έγκριση για εισαγωγή από το
ΧΑΚ.

“Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών” ή
“ΔΑΜ”:

Σημαίνει τα Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών (ΔΑΜ) της Εταιρείας που
προσφέρονται με το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο δωρεάν.

“ΔΑΜ 2010”:

Σημαίνει τα Δικαιωμάτα Αγοράς Μετοχών της Εταιρείας που
προσφέρονται σε αναλογία ένα (1) ΔΑΜ 2010 για κάθε πέντε (5)
Μετοχές που θα προκύψουν μετά τη άσκηση των Δικαιωμάτων
Προτίμησης. Η Τιμή Άσκησης των ΔΑΜ 2010 είναι €0,25 για κάθε
ΔΑΜ 2010 το οποίο με την άσκηση του θα αποδίδει στο δικαιούχο
μία (1) συνήθη πλήρως πληρωθείσα μετοχή της Εταιρείας η οποία θα
εισαχθεί στο ΧΑΚ, νοουμένου ότι ληφθεί η τελική έγκριση για
εισαγωγή από το ΧΑΚ

“Περίοδος Διαπραγμάτευσης ΔΑΜ”:

Σημαίνει την περίοδο που τα Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών θα
διαπραγματεύονται στο ΧΑΚ, νοουμένου ότι ληφθεί η τελική έγκριση
για εισαγωγή από το ΧΑΚ

“Περίοδος Άσκησης”:

Σημαίνει την περίοδο κατά την οποία οι κάτοχοι των Δικαιωμάτων
Προτίμησης και Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών μπορούν να τα
ασκήσουν καταβάλλοντας την Τιμή Άσκησης ανά μετοχή.

“Τελευταία Ημερομηνία Άσκησης”:

“Τιμή Άσκησης”:

“Νέες Πλήρως Πληρωθείσες Μετοχές”:

“Συνήθη Πλήρως Πληρωθείσες Μετοχές”:

Σημαίνει την τελευταία ημέρα της τελευταίας Περιόδου Άσκησης, που
είναι η τελευταία ημέρα κατά την οποία οι κάτοχοι των ∆Π και ΔΑΜ
θα μπορούν να ασκήσουν τα Δικαιώματα τους.
Σημαίνει την τιμή ανά Δικαίωμα που θα πρέπει να καταβάλουν οι
κάτοχοι των Δικαιωμάτων Προτίμησης και Δικαιωμάτων Αγοράς
Μετοχών.

Σημαίνει τις νέες πλήρως πληρωθείσες μετοχές της Εταιρείας που θα
προκύψουν μετά την πλήρη εξόφληση των Δικαιωμάτων Προτίμησης
που προσφέρονται με το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο, οι οποίες θα
έχουν τα ίδια δικαιώματα με τις υφιστάμενες ήδη εισηγμένες Μετοχές
της Εταιρείας και θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Σημαίνει τις συνήθη πλήρως πληρωθείσες μετοχές της Εταιρείας που
θα προκύψουν μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών
που προσφέρονται με το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο, οι οποίες θα
έχουν τα ίδια δικαιώματα με τις υφιστάμενες ήδη εισηγμένες Μετοχές
της Εταιρείας και θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

“Επιστολή Παραχώρησης Δικαιωμάτων
Προτίμησης” :

Σημαίνει την επιστολή παραχώρησης αναφορικά με τα υπό έκδοση
Δικαιώματα Προτίμησης της Εταιρείας, η οποία θα αποσταλεί στους
Μετόχους που θα αποκτήσουν μετοχές της Εταιρείας μέχρι και την
29η Δεκεμβρίου 2009.

“Επιστολή Παραχώρησης Δικαιωμάτων
Αγοράς Μετοχών” :

Σημαίνει την επιστολή παραχώρησης αναφορικά με τα υπό έκδοση
Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών της Εταιρείας, η οποία θα αποσταλεί
στους Μετόχους μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης.
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“Επιστολή Παραχώρησης Νέων Πλήρως
Πληρωθείσων Μετοχών ”:

Σημαίνει την επιστολή παραχώρησης αναφορικά με τις νέες πλήρως
πληρωθείσες μετοχές της Εταιρείας που θα προκύψουν από την
άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης

“Επιστολή Παραχώρησης Συνήθη Πλήρως
Πληρωθείσων Μετοχών”:

Σημαίνει την επιστολή παραχώρησης αναφορικά με τις συνήθη
πλήρως πληρωθείσες μετοχές της Εταιρείας που θα προκύψουν από
την άσκηση των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών.

“ΧΑΚ” ή “Χρηματιστήριο”:
“Μέλος του Χρηματιστηρίου”:

“Εξαιρούμενες Χώρες”:

“€”:

Σημαίνει το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.
Σημαίνει χρηματιστή, χρηματιστηριακή εταιρεία, Kυπριακή Εταιρεία
Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) ή ομόρρυθμη εταιρεία
χρηματιστών που είναι εγγεγραμμένος/η στο Μητρώο Μελών του
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Νότιος Αφρική, ή
οποιαδήποτε άλλη χώρα στην οποία σύμφωνα με τους νόμους της, η
διενέργεια της παρούσας δημόσιας προσφοράς ή η ταχυδρόμηση /
διανομή του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου είναι παράνομη ή
αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας,
κανόνα ή κανονισμού.
Σημαίνει Ευρώ.
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