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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
Το παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο καταρτίστηκε µε βάση τον Κανονισµό 809/2004 της Επιτροπής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον περί ∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµο του 2005.
Το παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο αφορά το Ενηµερωτικό ∆ελτίο της της Ocean Tankers Holdings
Public Company Limited ηµεροµηνίας 22 Σεπτεµβρίου 2006.

ΕΚ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΧΡΙ 24.328.756 ΝΕΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ $0,40 Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ
$0,55 Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:
- 87,7% (µέχρι 21.328.756 Μετοχές) θα διατεθούν σε αριθµό επαγγελµατιών
επενδυτών και περιορισµένο κύκλο προσώπων
- 12,3% (µέχρι 3.000.000 Μετοχές) θα διατεθούν µε ∆ηµόσια Προσφορά στο ευρύ
επενδυτικό κοινό
Μετά τη συµπλήρωση της έκδοσης αυτής, και µετά την εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης του
Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου, όλοι οι τίτλοι της Εταιρείας θα εισαχθούν και θα
διαπραγµατεύονται στην Αγορά Ποντοπόρου Ναυτιλίας του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου, νοουµένου
ότι θα επιτευχθεί ικανοποιητική διασπορά στο ευρύ κοινό.

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Κυπριακός Οργανισµός Επενδύσεων και Αξιών Λτδ
Η ηµεροµηνία του Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου είναι η 18η Οκτωβρίου 2006

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
Το παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο αφορά το Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Ocean Tankers Holdings
Public Company Limited ηµεροµηνίας 22 Σεπτεµβρίου 2006.

Το παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο καταρτίστηκε µε βάση τις διατάξεις του περί
∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµου του 2005 της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, τις
διατάξεις του Κανονισµού 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διατάξεις του περί
Εταιριών Νόµου Κεφ. 113.
Το έγγραφο αυτό είναι σηµαντικό και απαιτεί την άµεση προσοχή σας. Αν χρειάζεστε οποιεσδήποτε
επεξηγήσεις ή/και διευκρινίσεις επί του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου µπορείτε να συµβουλευτείτε
τον ανάδοχο υπεύθυνο σύνταξης του Ενηµερωτικού ∆ελτίου, Κυπριακό Οργανισµό Επενδύσεων και
Αξιών Λτδ (CISCO), άλλους επαγγελµατίες χρηµατιστές, τραπεζίτες, λογιστές, δικηγόρους ή
σύµβουλους επενδύσεων.
Η Ocean Tankers Holdings Public Company Limited αναλαµβάνει την πλήρη ευθύνη για τις
πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο και βεβαιώνει ότι οι
πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν
παραλείψεις που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενό του. Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι της
Ocean Tankers Holdings Public Company Ltd είναι επίσης συλλογικά και ατοµικά υπεύθυνοι για τις
πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο και βεβαιώνουν ότι,
αφού έλαβαν κάθε εύλογο µέτρο για τη σύνταξή του, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι,
εξ’ όσων γνωρίζουν, σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα
µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενό του.

OCEAN TANKERS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενέκρινε το περιεχόµενο του παρόντος Συµπληρωµατικό
Ενηµερωτικού ∆ελτίου µόνο όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού
κοινού όπως αυτές καθορίζονται στον περί ∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµο
του 2005 της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, και στον Κανονισµό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η έγκριση του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου δεν συνεπάγεται µε παρότρυνση προς το
επενδυτικό κοινό για επένδυση στον εκδότη.
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 παρακάτω κρατών, η παρούσα δηµόσια προσφορά δεν
απευθύνεται µε κανέναν τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), άµεσα ή έµµεσα, εντός ή προς τις Ηνωµένες
Πολιτείες, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Νότιο Αφρική ή την Ιαπωνία, ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα
(“οι Εξαιρούµενες Χώρες”), στην οποία σύµφωνα µε τους νόµους αυτής, η διενέργεια της παρούσας
δηµόσιας προσφοράς ή η ταχυδρόµηση /διανοµή του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου είναι παράνοµη
ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρµοστέας νοµοθεσίας, κανόνα ή κανονισµού. Για το λόγο
αυτό, απαγορεύεται αφενός η αποστολή, διανοµή, ταχυδρόµηση ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο
προώθηση αντιγράφων του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου και κάθε προωθητικού και σχετικού µε
την παρούσα δηµόσια προσφορά εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από τις
Εξαιρούµενες Χώρες και αφετέρου η άσκηση των ∆ικαιωµάτων από πρόσωπα των Εξαιρούµενων
Χωρών.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί ∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµου του 2005
το Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο υπογράφηκε από τους ακόλουθους:
• Μιχάλη Ιωαννίδη, Εκτελεστικό Πρόεδρο και ∆ιευθύνων Σύµβουλο
• Γιώργο Ιωαννίδη, Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο
• Χρυσόστοµο Χρυσοστόµου, Εκτελεστικό Σύµβουλο
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Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης του Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου και ανάδοχος
υπεύθυνος είσπραξης είναι ο Κυπριακός Οργανισµός Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO). Ο
Κυπριακός Οργανισµός Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO) δηλώνει ότι αφού έλαβε κάθε εύλογο
µέτρο για την σύνταξη του Συµπληρωµατικού Ενηµερωτιού ∆ελτίου, οι πληροφορίες που περιέχονται
σε αυτό είναι, εξ’ όσων γνωρίζει, σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις
που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενό του.
Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα µπορούν να απευθύνονται τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία:
•
•

Του Κύριου Ανάδοχου Υπεύθυνου Είσπραξης Κυπριακού Οργανισµού Επενδύσεων και Αξιών Λτδ
(CISCO), EuroLife House, Έβρου 4, Τ.Θ. 20597, 1660 Λευκωσία, τηλ. +357-22-881800.
Της Ocean Tankers Holdings Public Company Limited, Κυριάκου Μάτση 16 και Πάρου 4, Blue
Anchor House 1082 Λευκωσία, τηλ. +357-22-813030.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του
περιεχοµένου του παρόντος Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου και βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι:
(i)

Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό
∆ελτίο είναι πλήρη και αληθή.
(ii) ∆εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα άλλα γεγονότα, η απόκρυψη ή
παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των
στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο.
(iii) ∆εν εκκρεµούν οποιεσδήποτε σηµαντικές δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες σε βάρος της Ocean
Tankers Holdings Public Company Limited και των θυγατρικών της εταιριών οι οποίες θα
µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση.
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1.0

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Α&P PROFESSIONAL SERVICES LTD ΚΑΙ ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΝΕΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ MOORE STEPHENS STYLIANOU & CO
Mε επιστολή τους ηµεροµηνίας 25 Σεπτεµβρίου 2006, oι ελεγκτές της Εταιρείας A&P Professional
Services Limited, έδωσαν την παραίτηση τους λογώ τερµατισµού των εργασιών του ελεγκτικού τους
οίκου. ∆εν υπήρξαν οποιδήποτε επαγγελµατικοί λόγοι για την παρατησή τους που να αφορούσαν την
Ocean Tankers Holdings Public Company Limited.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ocean Tankers Holdings Public Company Limited µε συνεδρίαση του
στις 5 Οκτωβρίου 2006, αποδέχτηκε την παραίτηση των ελεγκτών A&P Professional Services Limited
και προχώρησε στον άµεσο διορισµό των νέων ελεγκτών Moore Stephens Stylianou & Co (Αρ.
Μητρώου ΣΕΛΚ Σ09./042) µε ισχύ 5 Οκτωβρίου 2005. Προς τούτο υπογράφτηκε συµφωνία µεταξύ
των δύο µερών ηµεροµηνίας 5 Οκτωβρίου 2006.
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΛΕΥΤΕΡΗ ΚΑΡΑΜΗΝΑ
Ο κ. Λευτέρης Καραµηνάς (σύµβουλος και τεχνικός διευθυντής της Admibros Shipmanagement Co.
Limited και ∆ιοικητικός Σύµβουλος της Limi Maritime Co. Limited), εξαρτηµένη εταιρεία της Ocean
Tankers Holdings Public Company Limited, παύθηκε από την εταιρεία µε ισχύ από 9 Οκτωβρίου 2006.
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΙΜΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΛΙΡΑ
Σύµφωνα µε τους όρους του Ενηµερωτικού ∆ελτίου ηµεροµηνίας 22 Σεπτεµβρίου 2006, η τιµή
έκδοσης των $0,55 ανά µετοχή η οποία έχει καθορισθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας
έχει µετατραπεί σε Ευρώ και Κυπριακή Λίρα σύµφωνα µε τις σχετικές συναλλαγµατικές ισοτιµίες
κατά την 10η Οκτωβρίου 2006 ως ακολούθως:
Τιµή έκδοσης σε Ευρώ: €0,4366 ανά µετοχή
Τιµή έκδοσης σε Κυπριακή Λίρα £0,2519 ανά µετοχή
έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους επενδυτές να αιτηθούν στο νόµισµα που επιθυµούν, ∆ολάριο,
Ευρώ, ή Κυπριακή Λίρα.
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Mε ανακοίνωση της η Ocean Tankers Holdings Public Company Limited πληροφορεί το επενδυτικό
κοινό ότι για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επενδυτικού κοινού και λόγω της αλλαγής των
διαδικασιών ανοίγµατος Λογαριασµού Αποθετηρίου στο Κεντρικό Μητρώο του ΧΑΚ ενόψει της
κοινής πλατφόρµας ΧΑ – ΧΑΚ, η περίοδος της ∆ηµόσιας Εγγραφής παρατείνεται µέχρι τις 8
Νοεµβρίου 2006 (αντί τις 25 Οκτωβρίου 2006 όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί).
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ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
(i)

Ο Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης του Ενηµερωτικού ∆ελτίου, Σύµβουλος Προσφοράς
Κυπριακός Οργανισµός Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO), έχει παράσχει και δεν έχει
αποσύρει τη γραπτή συγκατάθεσή του και για τις αναφορές στο όνοµά του µε τον τρόπο και υπό
την έννοια που παρουσιάζονται στο παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο.

(ii)

Οι ελεγκτές Moore Stephens Stylianou & Co έχουν παράσχει και δεν έχουν αποσύρει τη πιο
κάτω γραπτή συγκατάθεσή τους για τις αναφορές στο όνοµά τους µε τον τρόπο και υπό την
έννοια που παρουσιάζονται στο παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο.

(iii) Το παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο έχει τεθεί ενώπιον του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Ocean Tankers Holdings Public Company Limited και έχει εγκριθεί. Οι
∆ιοικητικοί Σύµβουλοι της Ocean Tankers Holdings Public Company Limited έχουν επιδείξει
την προσήκουσα επιµέλεια για τη συγκέντρωση και καταγραφή όλων των απαιτούµενων κατά το
Νόµο στοιχείων και αναλαµβάνουν ευθύνη όσον αφορά την ακρίβεια, ορθότητα και πληρότητα
των πληροφοριών και στοιχείων που περιέχονται στο παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό και
διαβεβαιώνουν ότι εξ’ όσων γνωρίζουν δεν υπάρχουν άλλα ουσιαστικά γεγονότα που η
παράλειψή τους θα καθιστούσε οποιαδήποτε δήλωση που περιέχεται σ’ αυτό παραπλανητική. Οι
∆ιοικητικοί Σύµβουλοι της Ocean Tankers Holdings Public Company Limited αποδέχονται
συλλογικά και ατοµικά κάθε ευθύνη όσον αφορά την ορθότητα και πληρότητα των στοιχείων και
γεγονότων που περιλαµβάνονται στο παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο.
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Το παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο/Πρόσκλήση για Εγγραφή της Ocean Tankers
Holdings Public Company Limited ηµεροµηνίας 18 Οκτωβρίου 2006 υπογράφηκε από τους
ακόλουθους ∆ιοικητικούς Σύµβουλους της Ocean Tankers Holdings Public Company Limited οι
οποίοι δηλώνουν ότι αφού έλαβαν κάθε εύλογο µέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που
περιέχονται στο Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύµφωνες µε
την πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το
περιεχόµενο του :

Μιχάλης Ιωαννίδης , Εκτελεστικός Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Γιώργος Ιωαννίδης, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος

Χρυσόστοµος Χρυσοστόµου, Εκτελεστικός Σύµβουλος
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Το παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο/Πρόσκλήση για Εγγραφή της Ocean Tankers
Holdings Public Company Limited ηµεροµηνίας 18 Οκτωβρίου 2006 υπογράφηκε από τον
Ανάδοχο Υπεύθυνο Σύνταξης του Ενηµερωτικού ∆ελτίου Κυπριακό Οργανισµό Επενδύσεων και
Αξιών (CISCO) Λίµιτεδ ο οποίος δηλώνει ότι αφού έλαβε κάθε εύλογο µέτρο για το σκοπό αυτό,
οι πληροφορίες που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο είναι, εξ όσων γνωρίζει, σύµφωνες µε
την πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το
περιεχόµενο του:

Κυπριακός Οργανισµός Επενδύσεων και Αξιών (CISCO) Λίµιτεδ
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