ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ 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)

Το παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο αφορά το Ενημερωτικό Δελτίο της
Libra Holidays Group Plc, ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2008

LIBRA HOLIDAYS GROUP PLC
■

Έκδοση 84.022.408 Δικαιωμάτων Προτίμησης (ΔΠ), που προσφέρθηκαν δωρεάν στους
Μετόχους που κατείχαν μετοχές της Εταιρείας κατά την ημερομηνία προσδιορισμού
Δικαιούχων στις 29 Δεκεμβρίου 2008 σε αναλογία ένα (1) Δικαίωμα Προτίμησης για κάθε μία
(1) Μετοχή που κατείχαν.
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), βάσει άδειας η οποία έχει
ληφθεί από το ΧΑΚ στις 29 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,
βάσει άδειας η οποία έχει ληφθεί από το ΧΑΚ στις 29 Δεκεμβρίου 2008.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008
ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Κυπριακός Οργανισμός Επενδύσεων και Αξιών Λτδ
Η ημερομηνία του παρόντος Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 27 Ιανουαρίου 2009

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ 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 Συμπληρωματικού 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 Συμπληρωματικό 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 Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο Διοικητικοί Σύμβουλοι της Libra
Holidays Group Plc είναι επίσης συλλογικά και ατομικά υπεύθυνοι για τις πληροφορίες που
περιέχονται στο παρόν Συμπληρωματικό 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 (ΔΠ), που προσφέρθηκαν δωρεάν στους
Μετόχους που κατείχαν μετοχές της Εταιρείας κατά την ημερομηνία προσδιορισμού Δικαιούχων στις
29 Δεκεμβρίου 2008 σε αναλογία ένα (1) Δικαίωμα Προτίμησης για κάθε μία (1) Μετοχή που
κατείχαν. 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, βάσει άδειας η οποία έχει ληφθεί από το ΧΑΚ στις 29
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, βάσει άδειας η οποία έχει ληφθεί από το ΧΑΚ στις 29 Δεκεμβρίου
2008.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ
ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ 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
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΕΝ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΜΕ ΠΑΡΟΤΡΥΝΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ.
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Η έγκριση του παρόντος Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου δεν 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 Συμπληρωματικό 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 Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο Διοικητικοί Σύμβουλοι της Libra
Holidays Group Plc είναι επίσης συλλογικά και ατομικά υπεύθυνοι για τις πληροφορίες που
περιέχονται στο παρόν Συμπληρωματικό 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.
Ο Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου
2008, Κυπριακός Οργανισμός Επενδύσεων και Αξιών (CISCO) Λίμιτεδ, δεν έχει διεξάγει
οποιονδήποτε ανεξάρτητο έλεγχο (νοµικό ή οικονοµικό) αναφορικά µε την ένδειξη
ενοποιημένων μη ελεγμένων αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε την 31η Οκτωβρίου 2008
και ως εκ τούτου δεν υπογράφει το παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό Δελτίο.
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 Συμπληρωματικού 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 Συμπληρωματικού
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 Συμπληρωματικό 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 Συμπληρωματικού 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 Συμπληρωματικό
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 Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο. Ειδικότερα,
για μερικούς σημαντικούς παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε σχέση με τους
προσφερόμενους τίτλους, βλέπετε το Μέρος 2, Παράγοντες Κινδύνου του Ενημερωτικού
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Δελτίου της Εταιρείας ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2008.
Οι επενδυτές που χρειάζονται οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή / και επεξηγήσεις επί του
Συμπληρωματικού 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 ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου
2008 και Υπεύθυνο Είσπραξης:
Κυπριακός Οργανισμός Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO)
Eurolife House, Έβρου 4, Τ.Θ. 20597, 1660, Λευκωσία
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1.0

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008
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1.1

Ένδειξη ενοποιημένων μη ελεγμένων αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε
την 31η Οκτωβρίου 2008
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1.2

Εξασφάλιση έγκρισης για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου των
Δικαιωμάτων Προτίμησης και των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών της Libra
Holidays Group Plc
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1.3

Επίδοση κατηγορητηρίων αναφορικά με το αεροπορικό δυστύχημα της Ajet
Aviation Ltd (πρώην Helios Airways Ltd)
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2.0

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
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1.0

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

1.1

Ένδειξη ενοποιημένων μη ελεγμένων αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε
την 31η Οκτωβρίου 2008

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Libra Holidays Group Public Ltd σε συνεδρία του, που έγινε στις
23 Δεκεμβρίου 2008, μελέτησε και ενέκρινε την ένδειξη αποτελέσματος και την επεξηγηματική
κατάσταση που παρατίθενται ακολούθως για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Οκτωβρίου
2008.

Καθαρή (ζημιά) /
κέρδος για το έτος

2008
€000

Ελεγμένα
2007
€000

(€8,737)

(€14,874)

Σημειώσεις:
1) Η ένδειξη του ενοποιημένου αποτελέσματος δεν έχει ελεγχθεί από τους εξωτερικούς
ελεγκτές της Libra Holidays Group Plc.
2) Η ένδειξη αποτελέσματος έχει υπολογιστεί με βάση τις λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί
το Συγκρότημα.
3) Επισυνάπτεται ανασκόπηση του οικονομικού έτους του Συγκροτήματος από τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο.
Επεξηγηματική κατάσταση σύμφωνα με το Νόμο Ν190(Ι)/2007, Άρθρο 13.
1) Κύκλος εργασιών / Κόστη πωλήσεων
Υπάρχει αύξηση στον κύκλο εργασιών του Συγκροτήματος προς τρίτους, σε σχέση με το
οικονομικό έτος 2007, και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπήρχαν ενδοεταιρικές
χρεώσεις αφού η θυγατρική εταιρεία Beds for All είχε διακόψει τις εργασίες της (2008:
€22,5εκ - 2007: €18,1εκ).
2) Γενικά έξοδα, έξοδα διαχείρισης και πωλήσεων
Η μείωση στις πιο πάνω κατηγορίες εξόδων σε σχέση με το 2007 σχετίζεται με τη μείωση του
ποσοστού που κατέχει το Συγκρότημα στη θυγατρική εταιρεία Libra Holidays (UK) Ltd από
100% σε 20% και ως επακόλουθο οι λογαριασμοί της να μην ενσωματώνονται στα
ενοποιημένα αποτελέσματα αλλά να φαίνονται σαν επένδυση (2008: €-13,3εκ - 2007: €18,8εκ)
3) Φορολογία
Η φορολογία σε σχέση με την περσινή περίοδο παρέμεινε στα ίδια επίπεδα.
4) Άλλα Έσοδα
Τα άλλα έσοδα αυξήθηκαν λόγω των πωλήσεων μη αποδοτικών ξενοδοχειακών μονάδων
(2008: €5,1εκ - 2007: €1,1εκ).
5) Τα χρηματοδοτικά έξοδα αυξηθήκαν και αυτό οφείλεται στις αυξήσεις των επιτοκίων (2008:
€-10,2εκ - 2007: €-8,3εκ).
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1.2

Εξασφάλιση έγκρισης για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου των
Δικαιωμάτων Προτίμησης και των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών της Libra
Holidays Group Plc

Στις 29 Δεκεμβρίου 2008 το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου έγκρινε την εισαγωγή των
84.022.408 Δικαιωμάτων Προτίμησης της Libra Holidays Group Plc καθώς και 252.067.224
μετοχών που θα προκύψουν από τυχόν εξάσκηση όλων των Δικαιωμάτων Προτίμησης, όπως
επίσης και εισαγωγή μέχρι και 67.217.926 Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (ΔΑΜ 2010) της
Libra Holidays Group Plc.
Ως εκ τούτου το χρονοδιάγραμμα εισαγωγής και διαπραγμάτευσης των ΔΠ, των ΔΑΜ και των
μετοχών που θα προκύψουν από την εξάσκηση τους παραμένει ως ακολούθως:
Χρονοδιάγραμμα Έκδοσης και Άσκησης ΔΠ
Ημερομηνία Απόφασης Όρων παρούσας Έκδοσης από το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
Ημερομηνία
Συνέλευση

επικύρωσης

απόφασης

από

Έκτακτη

Γενική

14/12/2007
18/1/2008

Αρχική έγκριση από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

8/12/2008

Ημερομηνία άδειας δημοσίευσης Ενημερωτικού Δελτίου

10/12/2008

Ημερομηνία έγκρισης για εισαγωγή των ΔΠ στο ΧΑΚ

29/12/2008

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
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Τα Δικαιώματα Προτίμησης θα εισαχθούν και θα είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμα στο
ΧΑΚ από τις 26 Ιανουαρίου 2009 μέχρι τις 13 Φεβρουαρίου 2009.
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.

8

Χρονοδιάγραμμα έκδοσης ΔΑΜ 2010

Ημερομηνίες
8 Δεκεμβρίου 2008

Γεγονότα
Ημερομηνία αρχικής έγκρισης εισαγωγής
των ΔΑΜ στο ΧΑΚ

29 Δεκεμβρίου 2008

Ημερομηνία έγκρισης εισαγωγής των ΔΑΜ
στο ΧΑΚ
Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων

30 Μαρτίου 2009
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

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)
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1.3 Επίδοση κατηγορητηρίων αναφορικά με το αεροπορικό δυστύχημα της Ajet Aviation
Ltd (πρώην Helios Airways Ltd)
Στις 29 Δεκεμβρίου 2008 επιδόθηκαν από τη Γενική Εισαγγελία Κύπρου, κατηγορητήρια για
ανθρωποκτονία κατά παράβαση του Άρθρου 205(1)(2)(3) του Ποινικού Κώδικα, Κεφ. 154,
όπως τροποποιήθηκε από το Νόμο 3/62, καθώς και για πρόκληση θανάτου λόγω αλόγιστης,
απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης, ή συμπεριφοράς που δεν ανάγεται σε υπαίτια αμέλεια
κατά παράβαση του Άρθρου 210 του Ποινικού Κώδικα, Κεφ. 154 όπως τροποποιήθηκε από
το Νόμο 181(Ι)/100, εναντίον ενός εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Libra
Holidays Group Plc, τον κ. Ανδρέα Δράκο και της εξαρτημένης εταιρείας της Libra Holidays
Group Plc, Ajet Aviation Ltd (πρώην Helios Airways Ltd), αναφορικά με το αεροπορικό
δυστύχημα το οποίο έγινε στις 14 Αυγούστου 2005. Τόσο ο κ. Δράκος, όσο και η Ajet Aviation
Ltd (πρώην Helios Airways Ltd) αρνούνται ενοχής και θα υποστηρίξουν τους εαυτούς τους
στο Δικαστήριο.
2.0

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Με βάση τα προβλεπόμενα του άρθρου 14(1)(6) και 14(1)(7) του περί Δημόσιας Προσφοράς
και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου του 2005, επενδυτές οι οποίοι έχουν συμφωνήσει ή
δεσμευθεί με οποιονδήποτε τρόπο πριν τη δημοσίευση του Συμπληρωματικού Ενημερωτικού
Δελτίου να αποκτήσουν δι’ εγγραφής κινητές αξίες, στις οποίες αναφέρεται το Ενημερωτικό
Δελτίο ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2008, βασισθέντες στα στοιχεία αυτού, δικαιούνται να
υπαναχωρήσουν και να αποδεσμευθούν αζημίως γι’ αυτούς από την υποχρέωση και
δέσμευση που έχουν αναλάβει. Το δικαίωμα υπαναχώρησης και δήλωσης της αποδέσμευσης
ασκείται εντός προθεσμίας τριών εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος
Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου.
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Το παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο της Libra Holidays Group Plc ημερομηνίας 27
Ιανουαρίου 2009 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)

Ο Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου
2008, Κυπριακός Οργανισμός Επενδύσεων και Αξιών (CISCO) Λίμιτεδ, δεν έχει διεξάγει
οποιονδήποτε ανεξάρτητο έλεγχο (νοµικό ή οικονοµικό) αναφορικά µε την ένδειξη
ενοποιημένων μη ελεγμένων αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε την 31η Οκτωβρίου 2008
και ως εκ τούτου δεν υπογράφει το παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό Δελτίο.
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