FINIKAS AMMOCHOSTOU PLC
(ex Confine Investments Public Ltd)

(Εταιρεία που συστάθηκε µε βάση τον περί Εταιρειών Νόµο Κεφ. 113)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
(καταρτισµένο µε βάση τον Κανονισµό 809/2004 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
τον περί ∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµο του 2005)
Το έγγραφο αυτό είναι σηµαντικό και απαιτεί την άµεση προσοχή σας. Εάν χρειάζεστε οποιεσδήποτε
επεξηγήσεις ή/και διευκρινήσεις για το περιεχόµενο του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, µπορείτε να
συµβουλευτείτε τους Συµβούλους της παρούσας έκδοσης CLR Securities & Financial Services Limited,
άλλους επαγγελµατίες χρηµατιστές, τραπεζίτες, λογιστές, δικηγόρους, συµβούλους επενδύσεων ή
άλλους χρηµατοοικονοµικούς συµβούλους. Πριν τη λήψη της επενδυτικής του απόφασης το
επενδυτικό κοινό προτρέπεται να συµβουλεύεται το σύµβουλο επενδύσεων του.
Αντίγραφο του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου µαζί µε τα συνηµµένα έγγραφα που αναφέρονται
σ’αυτό θα παραδοθεί στον Έφορο Εταιρειών και Επίσηµο Παραλήπτη για καταχώρηση και στο
Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Finikas Ammochostou Plc αναλαµβάνει
την πλήρη ευθύνη όσον αφορά την ακρίβεια και ορθότητα των πληροφοριών και των στοιχείων που
περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο και διαβεβαιώνουν ότι δεν έχουν παραλειφθεί
οποιαδήποτε στοιχεία ή γεγονότα των οποίων η παράλειψη θα καθιστούσε οποιαδήποτε δήλωση που
περιέχεται σ’ αυτό παραπλανητική.

ΕΚ∆ΟΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΑΚ
Εισαγωγή/Έκδοση 13.204.527 δωρεάν ∆ικαιωµάτων Προτίµησης της εταιρείας Finikas
Ammochostou Plc δηλαδή σε αναλογία 1 ∆ικαίωµα Προτίµησης (Right) για κάθε 1 µετοχή της
Εταιρείας που κατέχεται. Για κάθε 10 rights που θα εξασκούνται θα προκύπτει µία νέα πλήρως
πληρωθείσα µετοχή µε τιµή εξάσκησης €0,34. Επισηµαίνεται ότι, για κάθε 10 Rights που θα
εξασκούνται θα παραχωρείται και ένα ∆ικαίωµα Αγοράς Μετοχών (Warrant) δωρεάν το οποίο θα
έχει τιµή εξάσκησης €0,34 και θα µπορεί να εξασκηθεί µεταξύ 1 και 19 Νοεµβρίου κατά τις χρονιές
του 2009 και 2010 (δηλαδή παραχώρηση µέχρι 1.320.453 ∆ΑΜ 2009/2010). Επιπρόσθετα, για
κάθε ένα από τα Warrants (2009/2010) που εξασκείται θα παραχωρούνται ακόµα δύο Warrant
δωρεάν τα οποία θα έχουν τιµή εξάσκησης €0,34 το καθένα και θα µπορουν να εξασκηθουν
µεταξύ 1 και 19 Νοεµβρίου κατά τις χρονιές 2011 και 2012 (δηλαδή παραχώρηση µέχρι 2.640.906
επιπρόσθετων ∆ΑΜ 2011/2012).
Εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο
€170.000.000 διαιρεµένο σε 500.000.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας €0,34 η κάθε µία
Εκδόθηκε και πληρώθηκε πλήρως
€4.489.539,18 διαιρεµένο σε 13.204.527 µετοχές ονοµαστικής αξίας €0,34 η κάθε µία
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόµενο του παρόντος εγγράφου µόνο όσο
αφορά την κάλυψη αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού. Η έγκριση του
παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου δεν συνεπάγεται παρότρυνση προς το επενδυτικό κοινό
για επένδυση στον εκδότη. Πριν τη λήψη της επενδυτικής απόφασης, το επενδυτικό κοινό
προτρέπεται να συµβουλεύεται το σύµβουλο επενδύσεών του.
Η ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου είναι η 21 Μαΐου 2008
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A. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Επισηµαίνεται ότι η µελέτη αυτού του περιληπτικού σηµειώµατος και µόνον δεν είναι
επαρκής για να αποκτήσουν οι επενδυτές µια ολοκληρωµένη εικόνα για την λήψη
επενδυτικής απόφασης και θα πρέπει να διαβάζεται µόνο ως εισαγωγή του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου. Ως εκ τούτου, η απόφαση για πιθανή επένδυση σε µετοχές που
προσφέρονται µε την παρούσα έκδοση οφείλει να βασίζεται στο σύνολο των
πληροφοριών που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο. Τα πρόσωπα που υπέβαλαν το
περιληπτικό σηµείωµα και κάθε µετάφραση του και ζήτησαν την δηµοσίευση ή την
κοινοποίηση του, υπέχουν αστική ευθύνη, µόνο εάν το εν λόγω σηµείωµα είναι
παραπλανητικό, ανακριβές η αντιφατικό προς αλλά µέρη του Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
Εάν εγερθεί ενώπιον δικαστηρίου, αξίωση επενδύτη που συνδέεται µε τις πληροφορίες
που περιέχονται στον παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο, τα τυχόν έξοδα µετάφρασης του
Ενηµερωτικού ∆ελτίου, σε σχέση µε την όλη νοµική διαδικασία, φέρει ο ενάγων
επενδυτής. Πέρα από τις λοιπές πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό
∆ελτίο, οι επενδυτές πρέπει να λάβουν υπόψη τους και τους επενδυτικούς παράγοντες
που αναφέρονται παρακάτω πριν λάβουν οποιαδήποτε απόφαση σχετικά µε την πιθανή
επένδυση τους σε µετοχές της Εταιρείας.
Το Ενηµερωτικό ∆ελτίο περιέχει επίσης δηλώσεις και εκτιµήσεις σχετικά µε το µέλλον και
την εξέλιξη της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται η Finikas Ammochostou Plc. Όλες
αυτές οι δηλώσεις αντανακλούν τις τρέχουσες απόψεις της Εταιρείας σχετικά µε
µελλοντικά γεγονότα, και βασίζονται σε συγκεκριµένες παραδοχές και υπόκεινται σε
κινδύνους και αβεβαιότητες.
1.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚ∆ΟΤΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
FINIKAS AMMOCHOSTOU Plc

CLR House,
Λεωφόρος Βύρωνος 26
1096 Λευκωσία.
Τηλ. 22-898898

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Υπεύθυνοι Ενηµερωτικού ∆ελτίου όσον αφορά την
ορθότητα και την πληρότητα των πληροφοριών που
περιέχονται σ’ αυτό.

Κώστας Τουµπουρής – Πρόεδρος
Ηλίας Παντελίδης – Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος
Αιµίλιος Παντελίδης - Αντιπρόεδρος
Βαγγέλης Συκοπετρίτης - Μέλος
Πανίκος Παναγιώτου - Μέλος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Λήδα Χατζηχρίστου

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΕΣ
Ανάδοχοι Υπεύθυνοι Σύνταξης Ενηµερωτικού
∆ελτίου

CLR Securities and Financial Services Ltd
CLR House
Λεωφόρος Βύρωνος 26, 1096,
Τ.Θ. 24616, 1301 Λευκωσία

ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Χρύσης ∆ηµητριάδης & Σια
Μέγαρο Γαλαξίας
Γραφείο 301
Γωνιά Λεωφ. Μακαρίου & Αγ. Ελένης 35
1010, Λευκωσία

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

KPMG
Elma House
Μνασιάδου 10,
1065 Λευκωσία.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
Ανάδοχος Υπεύθυνος Είσπραξης Χρηµατικών Ποσών

Marfin Popular Bank Public Co Ltd
Λεωφόρος Λεµεσού 154
P.O. Box 22032
1598, Λευκωσία
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2.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ

Ηµεροµηνία Έγκρισης
Ενηµερωτικού ∆ελτίου

21 Μαΐου 2008

Εκδότρια Εταιρεία

Finikas Ammochostou Plc

Ονοµαστική αξία
µετοχής

€0,34

Εγκεκριµένο µετοχικό
κεφάλαιο

€170.000.000 διαιρεµένο σε 500.000.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας
€0,34 η κάθε µια.

Εκδοθέν µετοχικό
κεφάλαιο

€4.489.539,18 διαιρεµένο σε 13.204.527 µετοχές ονοµαστικής αξίας
€0,34 η κάθε µια.

Έκδοση ∆ικαιωµάτων
Προτίµησης (∆Π Rights)

Μέχρι 13.204.527 ∆ικαιωµάτων Προτίµησης της εταιρείας Finikas
Ammochostou Plc δηλαδή σε αναλογία 1 ∆ικαίωµα Προτίµησης (∆ΠRight) για κάθε 1 µετοχή της Εταιρείας που κατέχεται. Για κάθε 10
∆Π που θα εξασκηθούν θα προκύπτει µία πλήρως πληρωθείσα νέα
µετοχή µε τιµή άσκησης €0.34

Τιµή Εξάσκησης για κάθε
∆έκα ∆Π
Σύνολο µετοχών µετά
την παρούσα έκδοση (σε
£ και αριθµό)

€0,34
Μέχρι €4.938.493,20 διαιρεµένο σε 14.524.980 µετοχές ονοµαστικής
αξίας €0,34 η κάθε µια εφόσον εξασκηθούν όλα τα ∆Π.

Παραχώρηση
∆ικαιωµάτων Αγοράς
Μετοχών (∆ΑΜ Warrants)

Για κάθε 10 ∆ικαιώµατα Προτίµησης που θα εξασκούνται θα
παραχωρείται δωρεάν ένα ∆ικαίωµα Αγοράς Μετοχών (∆ΑΜ)
2009/2010 µε τιµή εξάσκησης €0,34 το καθένα και θα µπορεί να
εξασκείται µεταξύ 1ης και 19ης Νοεµβρίου του 2009 ή και του 2010
(δηλαδή έκδοση και παραχώρηση µέχρι 1.320.453 ∆ΑΜ 2009/2010).
Επιπρόσθετα, για κάθε ένα από τα ∆ΑΜ 2009/2010 που θα εξασκείται
θα παραχωρούνται δύο ∆ΑΜ 2011/2012 εντελώς δωρεάν µε τιµή
άσκησης €0,34 και θα µπορούν να εξασκούνται µεταξύ 1ης και 19ης
Νοεµβρίου του 2011 ή και του 2012 (δηλαδή έκδοση και
παραχώρηση µέχρι 2.640.906 επιπρόσθετων ∆ΑΜ 2011/2012).

Προορισµός των νέων
Κεφαλαίων

Το κεφάλαιο που θα προκύψει από την εξάσκηση των
προαναφερθέντων ∆Π και ∆ΑΜ προορίζεται να χρησιµοποιηθεί για
την υλοποίηση της αναπτυξιακής επενδυτικής πολιτικής της
Εταιρείας. Όπως είχε αναφερθεί και στο εγκριµένο Πληροφοριακό
Μνηµόνιο για επέκταση δραστηριοτήτων της Εταιρείας, αυτή
προτίθετο να επεκταθεί και ήδη επεκτείνεται σε άλλους τοµείς
επενδύσεων όπως είναι οι επενδύσεις σε ακίνητα, στη Κύπρο και στο
εξωτερικό και συγκεκριµένα στη Ρουµανία.

Φορολογικά κίνητρα για
την Εταιρεία

Έχει εισαχθεί ενιαίος συντελεστής 10% για όλες τις εταιρείες είτε
αυτές ανήκουν σε Κύπριους ή αλλοδαπούς και είτε έχουν εισοδήµατα
στη Κύπρο ή στο εξωτερικό.

Φορολογικά κίνητρα για
τον επενδυτή

Η επένδυση στις µετοχές της παρούσας έκδοσης θα απολαµβάνει τα
φορολογικά κίνητρα µε βάση τους περί Φορολογίας του Εισοδήµατος
Νόµους που ισχύουν κατά την περíοδο κατάρτισης του παρóντος
έγγραφου.
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Μερισµατική πολιτική

Από την ηµεροµηνία ίδρυσης της, η Εταιρεία δεν παραχώρησε
µέρισµα προς τους µετόχους λόγω των ζηµιών που
πραγµατοποιήθηκαν από τις επενδύσεις σε κινητές αξίες τα τελευταία
χρόνια. Σκοπός της Εταιρείας µε βάση πληροφοριακό µνηµόνιο για
επέκταση δραστηριοτήτων το οποίο εγκρίθηκε από τις αρµόδιες
αρχές στις 10 Φεβρουαρίου 2006, είναι η δηµιουργία κερδών και
θετικών ταµειακών ροών για να µπορέσει να προβαίνει σε πληρωµές
µερίσµατος προς τους µετόχους.

3.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΚ∆ΟΤΗ

3.1

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

H εταιρεία Finikas Ammochostou Plc (ex Confine Investments) συστάθηκε στην Κύπρο στις 3
∆εκεµβρίου 1999 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης υπό την ονοµασία Confine Investments
Ltd, µε αριθµό εγγραφής 106965 σύµφωνα µε τον περί Εταιρειών Νόµο Κεφ.113. Η κύρια
δραστηριότητα της Εταιρείας ήταν η διεξαγωγή εργασιών επενδυτικού οργανισµού κλειστού τύπου
σύµφωνα µε τον Κανονισµό 63, Παράρτηµα Β, Μέρος ΙΙ, του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου.
Η έδρα του εκδότη βρίσκεται στην διεύθυνση – CLR House, Λεωφόρος Βύρωνος 26, 1096, Λευκωσία.
Ο αριθµός τηλεφώνου της καταστατικής της έδρας είναι 22 898898.
Στις 16 Μαρτίου 2001 η Εταιρεία εισήχθηκε στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου, στον τοµέα των
Εγκεκριµένων Επενδυτικών Οργανισµών. Η διαπραγµάτευση των τίτλων της Εταιρείας άρχισε στις 19
Μαρτίου 2001.
Στις 11 Ιουνίου 2004 κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας εγκρίθηκε τροποποίηση του
ονόµατος της Εταιρείας σε Confine Investments Public Ltd.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2004 αποφάσισε
όπως η Εταιρεία υποβάλει στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου αίτηση για κατάταξη των τίτλων της,
στην αγορά εγκεκριµένων επενδυτικών οργανισµών σύµφωνα µε τις εγκυκλίους 7/2004 και 9/2004.
Στις 10 Μαρτίου 2005 η CLR Capital Public Limited διατύπωσε ∆ηµόσια Πρόταση για την απόκτηση
µέχρι και του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της Confine Investments Public Ltd µε αντιπαροχή το
ποσό των Λ.Κ.0,05 για κάθε µετοχή. Το συνολικό ποσοστό των µετοχών που αποκτήθηκε κατά τη
διάρκεια της πρότασης ήταν 4,88% κα ως εκ τούτου θεωρήθηκε επιτυχής, αφού η CLR Capital Public
Limited δήλωσε ότι θα αποδεχτεί το σύνολο των προσφερόµενων µετοχών της Confine.
Σε συνεδρία του στις 31 Οκτωβρίου 2005, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να
υποβάλει αίτηση για επέκταση δραστηριοτήτων και απαλλαγή της από τους επενδυτικούς
περιορισµούς. Προς τούτο, είχε υποβληθεί για έγκριση στις αρµόδιες αρχές σχετικό Πληροφοριακό
Μνηµόνιο το οποίο εγκρίθηκε από το συµβούλιο του ΧΑΚ και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 10
Φεβρουαρίου 2006 και επιπρόσθετα από τους µετόχους της Εταιρείας στην Έκτακτη Γενική
Συνέλευση ηµεροµηνίας 9 Μαρτίου 2006. Ως αποτέλεσµα της επέκτασης δραστηριοτήτων, οι τίτλοι
της Εταιρείας διαπραγµατεύονται από τις 15 Μαρτίου 2006 στην αγορά των επενδυτικών οργανισµών
µε την σήµανση ‘ΕΜ’ απαλλαγµένη από τους επενδυτικούς περιορισµούς.
Στις 8 Νοεµβρίου 2005 η Confine Investments Public Limited ανακοίνωσε την πρόθεση της για την
υποβολή ∆ηµόσιας Πρότασης για την απόκτηση κατά µέγιστο µέχρι το 50% συν 1 µετοχή (δηλαδή
1,250,001 µετοχές) και κατ’ ελάχιστο το 20% (δηλαδή 500.000 µετοχές) του εκδοµένου µετοχικού
κεφαλαίου της εταιρείας Επενδυτική ο Φοίνικας Αµµοχώστου ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ µε προτεινόµενη
αντιπαροχή £0.325.
Στις 24 Νοεµβρίου 2005, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Confine ανακοίνωσε την αναθεώρηση της
∆ηµόσιας Πρότασης που ανακοίνωσε στις 8 Νοεµβρίου 2005. Στην αναθεωρηµένη ∆ηµόσια Πρόταση,
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πρόθεση της Εταιρείας ήταν να αποκτήσει το 50% συν 1 µετοχή της εταιρείας Επενδυτική ο Φοίνικας
Αµµοχώστου ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ µόνο. Με Έγγραφο ηµεροµηνίας 1 ∆εκεµβρίου 2005 η Confine
υπέβαλε ∆ηµόσια Πρόταση προς τους µετόχους της Εταιρείας για απόκτηση του 50% συν µια (1)
µετοχή του εκδοµένου µετοχικού της κεφαλαίου. Η περίοδος αποδοχής της ∆ηµόσιας Πρότασης έληξε
στις 9 Ιανουαρίου 2006.
Το συνολικό ποσοστό των µετοχών που εξασφαλίστηκε από την Confine ήταν 50,95% (δηλαδή
1.273.663 µετοχές). Μετά την επιτυχή έκβαση της ∆ηµόσιας Πρότασης και εφόσον το ποσοστό των
µετοχών που εξασφαλίστηκε ξεπέρασε το 50% συν µια µετοχή (για το οποίο διατυπώθηκε η ∆ηµόσια
Πρόταση), κατά µικρό αριθµό µετοχών, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Confine αποφάσισε να αιτηθεί
προς τις Χρηµατιστηριακές Αρχές να της επιτρέψουν να αποδεχτεί όλες τις προσφερόµενες µετοχές
ώστε να µην είναι αναγκαία η κατά αναλογία αποδοχή, µε σκοπό να εξασφαλιστεί η πιο δίκαιη
µεταχείριση των αποδεκτών της Πρότασης. Με βάση και την ανακοίνωση της Confine, ηµεροµηνίας
13 Ιανουαρίου 2006, το Συµβούλιο του ΧΑΚ ενέκρινε την προαναφερθείσα αίτηση της.
Στις 5 ∆εκεµβρίου 2006 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ανακοίνωσε την απόφαση του για
διατύπωση ∆ηµόσιας Πρότασης µε σκοπό την εξαγορά µέχρι και του 100% του εκδοµένου µετοχικού
κεφαλαίου της εταιρείας Επενδυτική Ο Φοίνικας Αµµοχώστου ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ, µε προτεινόµενη
αντιπαροχή 2,45 µετοχές της Εταιρείας για κάθε µία µετοχή της Φοίνικας.
Το συνολικό ποσοστό που εξασφάλισε η Εταιρεία ήταν 44,97%, και ως εκ τούτου, το συνολικό
ποσοστό συµµετοχής της Confine στην Φοίνικας ανήλθε στο 95,92%.
Στις 10 Μαΐου 2007 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε όπως προχωρήσει στην
µετονοµασία της Εταιρείας από Confine Investments Public Ltd σε Finikas Ammochostou Plc.
Στις 12 Ιουλίου 2007 το Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε την µετονοµασία
της Εταιρείας από Confine Investments Public Ltd σε Finikas Ammochostou Plc.
Στις 14 Σεπτεµβρίου 2007 το Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου αποδέχθηκε προς
εισαγωγή 250.407 συνήθεις µετοχές της Εταιρείας οι οποίες εκδόθηκαν ως αντιπαροχή προς τους
µετόχους της Φοίνικας οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν την δηµόσια πρόταση για εξαγορά µέχρι και του
100% του µετοχικού της κεφαλαίου.
Στις 29 Ιανουρίου 2008 η Εταιρεία σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε όπως το µετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας επαναεκφρασθεί σε Ευρώ σύµφωνα µε τον Νόµο 33 (Ι)/2007, Άρθρο 18(Ι).
Η Ονοµαστική Αξία της µετοχής έχει µετατραπεί από £0,20 σε €0,34.
Το Εγκριµένο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας έχει µετατραπεί από £100.000.000 διαιρεµένο σε
500.000.00 ονοµαστικής αξίας £0,20 σε €170.000.000 διαιρεµένο σε 500.000.000 ονοµαστικής αξίας
€0,34.
Το Εκδοµένο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας έχει µειωθεί από £2.640.905,40 διαιρεµένο σε
13.204.527 ονοµαστικής αξίας £0,20 σε €4.489.539,18 διαιρεµένο σε 13.204.527 ονοµαστικής αξίας
€0,34. Η αλλαγή αυτή έλαβε ισχύ από τις 4 Φεβρουαρίου 2008.
3.2

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται ως εταιρεία επενδύσεων απαλλαγµένη από τους επενδυτικούς
περιορισµούς που διέπουν τους «Εγκεκριµένους Επενδυτικούς Οργανισµούς». Στο πληροφοριακό
µνηµόνιο το οποίο κατατέθηκε και εγκρίθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2006 στο πλαίσιο της επέκτασης
δραστηριοτήτων της Εταιρείας, αναφέρεται ότι η Εταιρεία µε την επέκταση δραστηριοτήτων, στοχεύει
να πετύχει τα ακόλουθα:
1. Η Εταιρεία να αποκτήσει τη δυνατότητα επένδυσης στον τοµέα των ακινήτων µε σκοπό
την µείωση του επενδυτικού κινδύνου του συνολικού χαρτοφυλακίου και την επίτευξη
σταθερών αποδόσεων.
2. Να εξασφαλιστεί ευελιξία στη διαµόρφωση και διαφοροποίηση (diversification) του
χαρτοφυλακίου της Εταιρείας.
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3. Η Εταιρεία να αποκτήσει ευχέρεια για χρήση δανεισµού στο µέλλον για ανάπτυξη νέων
εργασιών.
4. Να απεγκλωβιστεί η Εταιρεία από τα υφιστάµενα πλαίσια δραστηριοτήτων που περιορίζουν
της κινήσεις της δεδοµένου του αρνητικού κλίµατος που επικρατεί στην Κυπριακή
Κεφαλαιαγορά και των χαµηλών όγκων συναλλαγών.
Συγκεκριµένα, µε την επέκταση δραστηριοτήτων της, η Εταιρεία δύναται να προβαίνει σε ουσιαστικές
επενδύσεις εκτός του ΧΑΚ, και, όπου κρίνει συµφέρον, µε ποσοστό συµµετοχής πέραν του ορίου του
10% που προβλέπουν οι κανονισµοί που διέπουν την λειτουργία των Εγκεκριµένων Επενδυτικών
Οργανισµών.

3.3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Όπως διαφαίνεται στον πίνακα στο µέρος 4 πιο κάτω, η Εταιρεία παρουσιάζει σηµαντική βελτίωση
στα αποτελέσµατα της για την τριετία 2005 – 2007. Πιο συγκεκριµένα, η Εταιρεία το 2005
παρουσίασε καθαρό κέρδος £25.622 και σηµαντική αύξηση στα κέρδη της για το έτος 2006 όπου
παρουσίασε κέρδος £914.794. Η θετική αυτή κερδοφορία συνεχίστηκε και το 2007 µε κέρδη της
τάξης των £964.360.
Λαµβάνοντας υπόψη ότι η εταιρεία διατηρεί µέρος του ενεργητικού της σε επενδύσεις εισηγµένες στο
ΧΑΚ, µέρος των κερδών έχει προέλθει από την σηµαντική αύξηση που υπήρξε στο ΧΑΚ τα τελευταία
δύο χρόνια. Επίσης, τα κέρδη της εταιρείας έχουν προέλθει σε σηµαντικό βαθµό από την
επανεκτίµηση των ακινήτων της. Περαιτέρω, λαµβάνοντας υπόψη τις προοπτικές των επενδύσεων της
εταιρείας για το 2008 και κατ’ επέκταση του χαρτοφυλακίου της, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πιστεύει ότι
τα αποτελέσµατα για το 2008 θα συνεχίσουν να είναι θετικά.
Σηµειώνουµε ότι περιουσιαστικά στοιχεία, υποχρεώσεις, κερδοφορία όπως και τα υπόλοιπα οικονοµικά
αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στα έτη 2006 και 2007, έχουν επηρεαστεί σηµαντικά από την
εξαγορά της εταιρείας Επενδυτική ο Φοίνικας Αµµοχώστου ∆ηµόσια Λτδ.

3.4

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Πριν εξασφαλιστεί η σχετική έγκριση για επέκταση δραστηριοτήτων, ως Εγκεκριµένος Επενδυτικός
Οργανισµός, τα οικονοµικά αποτελέσµατα της εταιρείας επηρεάζονταν κατά κύριο λόγο από τις
συνθήκες που επικρατούν στο ΧΑΚ και τα ξένα χρηµατιστήρια στα οποία επένδυε η Εταιρεία. Μετά
την επέκταση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, η οποία εγκρίθηκε από τις αρµόδιες αρχές και τους
µέτοχους της, η Εταιρεία παραµένει “Εταιρεία Επενδύσεων” αλλά έχει απαλλαγεί από τους
επενδυτικούς περιορισµούς που διέπουν τους “Εγκεκριµένους Επενδυτικούς Οργανισµούς”. Ως
Εταιρεία Επενδύσεων, η Εταιρεία:
•

Έχει, και προτίθεται να συνεχίσει να έχει επενδύσεις σε κινητές αξίες στο ΧΑΚ και σε
χρηµατιστήρια του εξωτερικού. Οποιαδήποτε πρόβλεψη για την απόδοση των κινητών αξιών
στο ΧΑΚ είναι παρακινδυνευµένη λόγω της επίδρασης που έχουν στις τιµές των µετοχών οι
αποδόσεις των ξένων χρηµατοοικονοµικών αγορών και η αβεβαιότητα όσο αφορά το πολιτικό
πρόβληµα.

•

Η απόδοση από επενδύσεις σε κινητές αξίες µη-εισηγµένες και σε ακίνητα εξαρτάται κυρίως από
τα οικονοµικά µεγέθη της εγχώριας και παγκόσµιας οικονοµίας. Το ύψος της απόδοσης και η
χρονική περίοδος πραγµατοποίησης των αποδόσεων πιθανόν να διαφέρει από έργο σε έργο.
4.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚ∆ΟΤΗ

Οι Ελεγµένες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για τα έτη που έληξαν 31 ∆εκεµβρίου 2005,
2006 και 2007 (συµπεριλαµβανοµένου και της έκθεσης ελεγκτών για τα έτη αυτά) ενσωµατώνονται
µε την µέθοδο της παραποµπής. Πιο κάτω παρουσιάζονται επιλεγµένα στοιχεία των Οικονοµικών
Καταστάσεων.

8

Επιλεγµένα Στοιχεία Λογαριασµού
Αποτελεσµάτων

Ελεγµένα Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα για Έτος που έληξε
31 ∆εκεµβρίου*
2007
£

2006
£

2005
£

1.341.280

908.611

26.675

1.155.699

915.713

27.588

Φορολογία

-191.339

-919

-1.966

Καθαρό Κέρδος για το έτος

964.360

914.794

25.622

Κέρδος ανά µετοχή (σέντ)

6,40

6,63

0,25

Κέρδος από εργασίες πριν το κόστος
χρηµατοδότησης
Κέρδος πριν τη φορολογία

*Πηγή: Ελεγµένα Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα για τα έτη που έληξαν 31 ∆εκεµβρίου 2005, 2006 και 2007
(ηµεροµηνία των πλέον πρόσφατων ελεγµένων χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών)

Επιλεγµένα Στοιχεία Ισολογισµού

Περιουσιακά Στοιχεία

Ελεγµένα Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα για Έτος που έληξε
31 ∆εκεµβρίου*

2007

2006

2005

£

£

£

£

£

5.320.204

395.600

Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Ακίνητα για επένδυση
Κεφάλαια σε κοινοπραξία

469.322

-

-

-

238.425

-

190.000
196.546

-

5.789.526

782.146

238.425

789.437

1.120.530

623.097

Επένδυση σε Συνδεδεµένη Εταιρεία
Επένδυση διαθέσιµη προς πώληση
Επενδυτικό δάνειο

-

Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Επενδύσεις που αποτιµούνται στην δίκαιη αξία
µέσω της ενοποιηµένης κατάστασης
λογαριασµού αποτελεσµάτων

9.345

3.687

-

Ποσά οφειλόµενα από συγγενική εταιρεία

314.358

580.605

7.171

Φορολογία επιστρεπτέα

4.082
783.742

4.463
293.709

603.497

1.900.964

2.002.994

1.233.765

7.690.490

2.785.140

1.472.190

Εµπορικές και άλλες απαιτήσεις

Μετρητά και Αντίστοιχα Μετρητών

Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων
Τρέχουσες Υποχρεώσεις
Τραπεζικό παρατράβηγµα

5.144

-

-

Εµπορικοί και άλλοι πληρωτέοι λογαριασµοί

55.224

5.640

4.427

Τρέχουσες δόσεις µακροπρόθεσµων δανείων

140.774

-

-

Ποσά οφειλόµενα σε κεφάλαια σε κοινοπραξία

454.322

-

-

15.384
39.451

2.594

794

710.299

8.234

5.221

3.069.083

-

-

Ποσά οφειλόµενα σε συνδεδεµένα µέρη
Φορολογία
Σύνολο Τρεχουσών Υποχρεώσεων
Μη Τρέχουσες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµα δάνεια

9

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις

147.515

-

-

Σύνολο µη Τρεχουσών Υποχρεώσεων

3.216.598

-

-

Σύνολο Υποχρεώσεων

3.926.897

8.234

5.221

2.640.905

2.040.000

2.040.000

932.956
189.732

103.107
633.799

-573.031
-

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

3.763.593

2.766.906

1.466.969

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

7.690.490

2.785.140

1.472.190

Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικά
Συµφέρον Μειοψηφίας

* Πηγή: Ελεγµένα Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα για τα έτη που έληξαν 31 ∆εκεµβρίου 2005, 2006 και 2007
(ηµεροµηνία των πλέον πρόσφατων ελεγµένων χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών)

Επιλεγµένα Στοιχεία Κατάστασης Ταµειακής
Ροής

Καθαρή ροή µετρητών από/ (για) Εργασίες
Καθαρή ροή µετρητών από/ (για) Επενδυτικές
∆ραστηριότητες
Καθαρή ροή 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

Ελεγµένα Αποτελέσµατα για Έτος που έληξε 31
∆εκεµβρίου*
2007

2006

£

£

2005

£

169.662

-332.512

181.143

-3.417.009

22.785

351.978

3.732.236

-61

-

484.889

-309.788

533.121

293.709

603.497

70.376

778.598

293.709

603.497

* Πηγή: Ελεγµένα Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα για τα έτη που έληξαν 31 ∆εκεµβρίου 2005, 2006 και 2007
(ηµεροµηνία των πλέον πρόσφατων ελεγµένων χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών)

Η καθαρή ροή µετρητών από εργασίες της Εταιρείας για το έτος 2005 ανήλθε σε £181.143, το οποίο
είναι σε θετικά επίπεδα σε σχέση µε την αρνητική καθαρή ροή µετρητών από εργασίες της Εταιρείας
για το έτος 2004. Η καθαρή ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες ανήλθε σε £351.978, και
ως εκ τούτου παρατηρείται σηµαντική καθαρή αύξηση στα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών της
τάξης των £533.521 για το έτος.
Η καθαρή ροή µετρητών από εργασίες της Εταιρείας για το έτος 2006 παρουσίασε µείωση £513.655
σε -£332.512 σε σχέση µε το 2005. Η µείωση αυτή οφείλεται κυρίως σε ζηµία που παρουσίασε η
εταιρεία λόγω πώλησης επενδύσεων σε σχέση µε την αξία που αποτιµείται στο λογαριασµό
αποτελεσµάτων, και από το πλεόνασµα στην επανεκτίµηση επενδύσεων. Η καθαρή ροή µετρητών
από επενδυτικές δραστηριότητες ήταν θετική για το έτος και ανήλθε σε £22.785 και ως εκ τούτου
παρουσιάζεται µείωση στα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών της τάξης των -£309.788.
Για το έτος 2007, η καθαρή ροή µετρητών από εργασίες της Εταιρείας ανήλθε σε £169.662, το οποίο
είναι σε θετικά επίπεδα σε σχέση µε την αρνητική καθαρή ροή µετρητών από εργασίες της Εταιρείας
για το έτος 2005. Η καθαρή ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες παρουσιάζεται αρνητική
σε -£3.417.009, και η καθαρή ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες ανήλθε σε
3.732.236. Η αύξηση στην Καθαρή Ροή από Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες οφείλεται κυρίως στις
εισπράξεις της Εταιρείας από µακροπρόθεσµα δάνεια. Η µείωση στην Καθαρή Ροή από Επενδυτικές
∆ραστηριότητες οφείλεται κυρίως στις αγορές ακινήτων για επένδυση. Ως εκ τούτου, τα µετρητά και
αντίστοιχα µετρητών παρουσίασαν αύξηση για το έτος της τάξης των £484.889.

5.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ FINIKAS AMMOCHOSTOU PLC
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται στοιχεία για την ρευστότητα, τα ίδια κεφάλαια και το
χρηµατοοικονοµικό χρέος της Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2007:

Μετρητά και Αντίστοιχα µετρητών
Επενδύσεις που κατέχονται για εµπορία
Ρευστότητα
Τραπεζικά ∆άνεια
∆άνεια από µετόχους
Σύνολο Μακροπρόθεσµου Χρέος

31 ∆εκεµβρίου
2007
783.742
789.437
1.573.179
2.598.655
470.428
3.069.083

Τραπεζικό Παρατράβηγµα
Τρέχουσες δόσεις µακροπρόθεσµων δανείων
Σύνολο Βραχυπρόθεσµου Χρέος
Σύνολο Χρηµατοοικονοµικού Χρέους

5.144
140.774
145.918
3.215.001

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται στοιχεία αναφορικά µε την κατάσταση του
χρηµατοοικονοµικού χρέους και των ίδιων κεφαλαίων της Εταιρείας κατά τις 31 ∆εκεµβρίου 2007.
31 ∆εκεµβρίου
2007
ΧΡΕΟΣ
Ολικό τρέχον Χρέος (Α)
Εγγυηµένο
Εξασφαλισµένο
Μη εγγυηµένο/ Μη εξασφαλισµένο

145.918
145.918
-

Ολικό Μακροπρόθεσµο Χρέος (Β)
Εγγυηµένο
Εξασφαλισµένο
Μη εγγυηµένο/ Μη εξασφαλισµένο

3.069.083
913.027
1.685.628
470.428

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Γ)
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικά

3.573.861
2.640.905
932.956

ΟΛΙΚΟ

6.788.862

∆εν υπήρξαν σηµαντικές αλλαγές στα Ίδια Κεφάλαια και Χρέος της Εταιρείας µέχρι την ηµεροµηνία
του Εγγράφου Αναφοράς.
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6.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚ∆ΟΤΗ

6.1

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου το εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο της Eταιρείας
ανέρχεται σε €170.000.000 και είναι διαιρεµένο σε 500.000.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας €0,34 η κάθε
µια.
6.2

ΕΚ∆ΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το εκδοθέν µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου
ανέρχεται σε €4.489.539,18 και είναι διαιρεµένο σε 13.204.527 µετοχές ονοµαστικής αξίας €0,34 η
κάθε µια.

7.

ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΕΚ∆ΟΤΗ KAI ΣΥΜΦΕΡΟΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Oι µέτοχοι οι οποίοι κατέχουν και θα κατέχουν µετά την παρούσα έκδοση άµεσα ή έµµεσα ποσοστό
µεγαλύτερο του 5% του εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου (13.204.527 µετοχές) της Eταιρείας καθώς και το
συµφέρον των ∆ιοικητικών Συµβούλων της Εταιρείας παρουσιάζονται στον πίνακα πιο κάτω:
Μετά την Έκδοση και Εξάσκηση των Rights
(Μέγιστος Αριθµός Μετοχών που θα αναλογεί
στον κάθε µέτοχο εφόσον εξασκηθούν όλα τα
Rights)

Πριν την Έκδοση και την Εξάσκηση των
Rights
Αριθµός
Μετοχών
Άµεσα

Σύνολο

Αριθµός
Μετοχών
Έµµεσα

Μετοχών

Ποσοστό

Αριθµός
Μετοχών
Άµεσα

Σύνολο

Αριθµός
Μετοχών
Έµµεσα

Μετοχών

Ποσοστό

Μέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Κώστας Τουµπουρής (Πρόεδρος)*
Ηλίας Παντελίδης**
Αιµίλιος Παντελίδης
Βαγγέλης Συκοπετρίτης
Πανίκος Παναγιώτου

1,254,294
-

3,107,377
59,405
-

3,107,377
1,313,699
-

23,53%
9.95%
-

1,379,723
-

3,418,115
65,346
-

3,418,115
1,445,069
-

23.53%
9.95%
-

Κύριοι Μέτοχοι
CLR Investment Fund Public Ltd
CLR Capital Public Ltd
Follie-Follie ABEE
ABE Sea View Development Co Ltd
Ηλίας Παντελίδης

3,382,771
3,107,377
1,157,987
701,825
1,254,294

59,405

3,382,771
3,107,377
1,157,987
701,825
1,313,699

25.62%
23.53%
8.77%
5.32%
9.95%

3,721,048
3,418,115
1,273,786
772,008
1,379,723

65,346

3,721,048
3,418,115
1,273,786
772,008
1,445,069

25.62%
23.53%
8.77%
5.32%
9.95%

Ευρύ κοινό

3,540,868

-

3,540,868

26.82%

3,894,955

-

3,894,955

26.82%

65,346 14,524,980

100.00%

ΣΥΝΟΛΟ

13,145,122

59,405 13,204,527

100.00% 14,459,634

*Η έµµεση συµµετοχή του κυρίου Κώστα Τουµπουρή προκύπτει από την συµµετοχή 3.107.377 µετοχών που κατέχει η εταιρεία CLR Capital
Public Ltd της οποίας είναι µέτοχος και ∆ιευθυντής.
** Η έµµεση συµµετοχή του κυρίου Ηλία Παντελίδη προκύπτει από την συµµετοχή 15,305 µετοχών που κατέχει η εταιρεία Αχαιών Ακτή Λτδ
της οποίας είναι µέτοχος και ∆ιευθυντής, από την συµµετοχή 4900 µετοχών της συζύγου του Παντελίδη Κατερίνας, την συµµετοχή 4,900
µετοχών του γιού του Παντελίδη Παντελή, την συµµετοχή 4,900 µετοχών του γιού του Παντελίδη Παύλου, την συµµετοχή 4,900 µετοχών του
γιού του Παντελίδη Πασχάλη, την συµµετοχή 4,900 µετοχών τηςκόρης του Παντελίδη Πόλη, την συµµετοχή 12,250 µετοχών της αδελφής του
Παντελίδου Αρετή και την συµµετοχή 7,350 µετοχών της αδελφήςτου Παντελίδου Μαρής.

8.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν µε συγγενικά µέρη για τα έτη 2005, 2006 και 2007:
Συγγενικές
Εταιρείες

Συναλλαγές

CLR Capital Public
Limited

Παροχή διοικητικών και λογιστικών
υπηρεσιών

CLR Securities and
Financial Services
Ltd

Παροχή διοικητικών και λογιστικών
υπηρεσιών
∆ικαιώµατα διαχείρισης

2007
£
9.315

2006
£
11.730

2005
£
-

-

-

5.520

3.829

8.153

8.415
12

χαρτοφυλακίου
∆ικαιώµατα διαχείρισης µητρώου
µετόχων στο ΧΑΚ

1.323

1.351

734

Συµβουλευτικές υπηρεσίες

5.750

28.750

26.163

Παροχή υπηρεσιών γραµµατέα

2.703

-

-

CLR Investment
Fund Limited

Παροχή υπηρεσιών γραµµατέα

-

575

-

RubyPoint Capital
Managers Ltd

Συµβουλευτικές υπηρεσίες

31.947

8.800

-

Αχαιών Ακτή
Λίµιτεδ

Συµβουλευτικές υπηρεσίες

13.800

12.650

-

2007
£
314.358

2006
£
580.605

2005
£
7.171

2007
£

2006
£

2005
£

1.537

-

-

RubyPoint Capital Managers Limited

13.847

-

-

Σύνολο

15.384

-

-

Υπόλοιπα στο τέλος του έτους
Συγγενικές
Εταιρείες
CLR Securities and
Financial Services
Ltd

Συναλλαγές
Χρηµατιστηριακός Λογαριασµός

Ποσά Οφειλόµενα σε Συνδεδεµένα Μέρη

Ποσά οφειλόµενα σε συνδεδεµένα πρόσωπα:
Ηλίας Παντελίδης

Ποσά οφειλόµενα σε συγγενική εταιρεία:

* Πηγή: Ελεγµένα Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα για τα έτη που έληξαν 31 ∆εκεµβρίου 2005, 2006 και 2007
(ηµεροµηνία των πλέον πρόσφατων ελεγµένων χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών)

Ο κ. Ηλίας Παντελίδης ο οποίος είναι Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Εταιρείας έχει καταβάλει το ποσό
ύψους £1.537 για διοικητικά έξοδα, εκ µέρους της εταιρείας Ithaka Investments SRL, που ανήκει στον
Όµιλο και δραστηριοποιείται στην Ρουµανία.
Το ποσό οφειλόµενο σε συγγενική εταιρεία αντιπροσωπεύει ποσό πληρωτέο από την παροχή
συµβουλευτικών υπηρεσιών για κτηµατικές επενδύσεις που παρέχονται από την RubyPoint Capital
Managers Limited. Το ποσό είναι εµπορικής φύσης, είναι πληρωτέο εντός ενός έτους και δε φέρει
τόκο.
Οι συµφωνίες και οι κυριότεροι όροι των Συναλλαγών µε Συνδεδεµένα Πρόσωπα αναλύονται στο
Κεφάλαιο ∆14 του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
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9.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ

Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν το προβλεπόµενα χρονοδιαγράµµατα έκδοσης των
∆ικαιωµάτων Προτίµησης και των ∆ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών:
Χρονοδιάγραµµα Έκδοσης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης (Rights)
Αναλογία Έκδοσης /Παραχώρησης:
Παραχώρηση ενός (1) ∆Π για κάθε µία (1) µετοχή της Εταιρείας. Κάθε δέκα (10) ∆Π που εξασκούνται θα παραχωρείται µία
(1) µετοχή µε τιµή εξάσκησης €0,34.
Ηµεροµηνία άδειας δηµοσίευσης του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου
21 Μαΐου 2008
Ηµεροµηνία προσδιορισµού δικαιούχου
5 Ιουνίου 2008
Ηµεροµηνία αναπροσαρµογής της τιµής της µετοχής της εταιρείας (ex-rights date):
6 Ιουνίου 2008
Ηµεροµηνία Αποστολής Επιστολής Παραχώρησης:
18 Ιουνίου 2008
Περίοδος ∆ιαπραγµάτευσης και Μεταβίβασης των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης στο Χρηµατιστήριο:
Έναρξη ∆ιαπραγµάτευσης – 2 Ιουλίου 2008
Λήξη ∆ιαπραγµάτευσης – 22 Ιουλίου 2008
(συµπεριλαµβανοµένων των δυο πιο πάνω ηµεροµηνιών)
Η έναρξη διαπραγµάτευσης των ∆Π θα είναι 10 εργάσιµες ηµέρες από την ταχυδρόµηση των επιστολών παραχώρησης των
Νέων ∆Π και η περίοδος διαπραγµάτευσης θα είναι 15 εργάσιµες µέρες.
Ηµεροµηνία/ Περίοδος, και Τιµή Άσκησης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης:
Τιµή Άσκησης: €0,34 για κάθε 10 ∆Π
Περίοδος Άσκησης: 30 Ιουλίου 2008 – 5 Αυγούστου 2008
Μη ασκηθέντα ∆ικαιώµατα Προτίµησης:
Σε περίπτωση που µετά τη λήξη της Περιόδου Εξάσκησης των ∆ικαιωµάτων προκύψουν µη ασκηθέντα ∆ικαιώµατα
Προτίµησης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, κατά τη διακριτική ευχέρεια του, θα προβεί στη διάθεση τους προς
όφελος της Εταιρείας εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιµων ηµερών από τη λήξη της Περιόδου Εξάσκησης των ∆ικαιωµάτων
Προτίµησης και µε τιµή εξάσκησης €0,34 για κάθε δέκα (10) ∆ικαιώµατα Προτίµησης.
Ηµεροµηνία έκδοσης και αποστολής Επιστολών Παραχώρησης για τις πλήρως πληρωθείσες µετοχές:
14 Αυγούστου 2008
Εντός 7 εργάσιµων ηµερών από την τελευταία ηµεροµηνία εξάσκησης
Έναρξη ∆ιαπραγµάτευσης Νέων Μετοχών στο Χρηµατιστήριο:
29 Αυγούστου 2008

Χρονοδιάγραµµα Έκδοσης ∆ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών (Warrants)
Αναλογία Έκδοσης/ Παραχώρησης:
Παραχώρηση ενός (1) δωρεάν ∆ΑΜ (2009-2010) µε τιµή εξάσκησης €0,34 για κάθε δέκα (10) ∆ικαίωµατα Προτίµησης που
εξασκούνται. Επισηµαίνεται ότι περαιτέρω, για κάθε ∆ΑΜ (2009-2010), που θα εξασκηθεί θα παραχωρούνται ακόµα δύο
δωρεάν ∆ΑΜ (2011-2012) µε τιµή εξάσκησης €0,34.
Ηµεροµηνία Αρχείου (record date) για την έκδοση ∆ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών:
∆ΑΜ 2009-2010
5 Αυγούστου 2008
Η τελευταία ηµέρα εξάσκησης των ∆Π
∆ΑΜ 2011-2012
19 Νοεµβρίου 2009
19 Νοεµβρίου 2010
Η τελευταία ηµέρα εξάσκησης των ∆ΑΜ 2009-2010 κάθε χρόνο.
Ηµεροµηνία Αποστολής Επιστολής Παραχώρησης:
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∆ΑΜ 2009 – 2010
14 Αυγούστου 2008
Εντός 7 εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης (ηµεροµηνία αρχείου) των Νέων ∆ΑΜ.
∆ΑΜ 2011 – 2012
Εντός 7 εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης (ηµεροµηνία αρχείου) των Νέων ∆ΑΜ.
Ηµεροµηνία Έναρξης ∆ιαπραγµάτευσης
Χρηµατιστήριο:
∆ΑΜ 2009 – 2010
29 Αυγούστου 2008

και Μεταβίβασης των ∆ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών στο

∆ΑΜ 2011 – 2012
Για την εισαγωγή είναι απαραίτητη η κατάρτιση Ενηµερωτικού ∆ελτίου. Τα ∆ΑΜ 2011- 2012 θα εισαχθούν στο ΧΑΚ
νοουµένου ότι υπάρχει ικανοποιητική εµπορευσιµότητα και προηγηθεί αίτηση για εισαγωγή τους στο ΧΑΚ.
Ηµεροµηνία/ Περίοδος και Τιµή Άσκησης ∆ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών:
∆ΑΜ 2009-2010
Τιµή Άσκησης: €0,34 για κάθε ∆ΑΜ
Ηµεροµηνίες Άσκησης:
1-19 Νοεµβρίου 2009
1-19 Νοεµβρίου 2010 (Τελευταία Περίοδος Άσκησης)
∆ΑΜ 2011-2012
Τιµή Άσκησης: €0,34 για κάθε ∆ΑΜ
Ηµεροµηνίες Άσκησης:
1-19 Νοεµβρίου 2011
1-19 Νοεµβρίου 2012 (Τελευταία Περίοδος Άσκησης)
Ηµεροµηνία Λήξης ∆ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών:
∆ΑΜ 2009-2010 - 19 Νοεµβρίου 2010
∆ΑΜ 2011-2012 - 19 Νοεµβρίου 2012
Η τελευταία ηµεροµηνία εξάσκησης των ∆ΑΜ.
Μη ασκηθέντα ∆ικαιώµατα Αγοράς Μετοχών:
Σε περίπτωση που µετά την εκπνοή της Τελευταίας Περιόδου Εξάσκησης των ∆ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών παραµείνουν
µη ασκηθέντα ∆ικαιώµατα Αγοράς Μετοχών, ο αριθµός αυτών θα υπολογιστεί αµέσως µετά την εκπνοή της περιόδου αυτής.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας έχει το δικαίωµα να διαθέσει οποιαδήποτε ∆ικαιώµατα Αγοράς Μετοχών που δεν
ασκηθούν από τους δικαιούχους κατά την απόλυτη κρίση του προς όφελος της Εταιρείας εντός δεκατεσσάρων (14)
εργάσιµων ηµερών από την λήξη της Περιόδου Εξάσκησης των ∆ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών και µε τιµή εξάσκησης €0,34
για κάθε ∆ΑΜ.
Ηµεροµηνία έκδοσης και αποστολής Επιστολών Παραχώρησης για τις πλήρως πληρωθείσες µετοχές:
∆ΑΜ 2009-2010
26 Νοεµβρίου 2009
26 Νοεµβρίου 2010
∆ΑΜ 2011-2012
Εντός 7 εργάσιµων ηµερών από την τελευταία ηµεροµηνία εξάσκησης
Έναρξη ∆ιαπραγµάτευσης Νέων Μετοχών στο Χρηµατιστήριο:
10 ∆εκεµβρίου 2009
10 ∆εκεµβρίου 2010
Εφόσον βεβαιωθεί το ΧΑΚ ότι το µητρώο µετόχων, 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.
Σηµείωση: Τα ∆ΑΜ 2011- 2012 θα εισαχθούν στο ΧΑΚ νοουµένου ότι υπάρχει ικανοποιητική εµπορευσιµότητα και προηγηθεί
αίτηση για εισαγωγή τους στο ΧΑΚ

Το ύψος του κεφαλαίου που θα προκύψει εάν εξασκηθούν όλα τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης (Rights) θα
ανέλθει σε €448.954,02 πριν την αφαίρεση των εξόδων της έκδοσης (δηλαδή 13.204.527 Rights µε
τιµή εξάσκησης €0,34 κάθε δέκα (10) Rights). Επισηµαίνεται ότι τα έξοδα της έκδοσης ανέρχονται σε
περίπου €30.000 και συµπεριλαµβάνουν τα έξοδα του αναδόχου υπεύθυνου σύνταξης του
Ενηµερωτικού ∆ελτίου και τα τέλη για εξέταση των σχετικών εγγράφων για έγκριση της έκδοσης από
της αρµόδιες αρχές. Για κάθε δέκα Rights που θα εξασκούνται, θα παραχωρηθεί και ένα δωρεάν
∆ικαίωµα Αγοράς Μετοχών 2009-2010 (Warrant) µε τιµή εξάσκησης €0,34 το καθένα (δηλαδή θα
παραχωρηθούν µέχρι 1.320.453 δωρεάν ∆ΑΜ 2009-2010) και το οποίο θα µπορεί να εξασκηθεί στην
τιµή εξάσκησης €0,34 µεταξύ 1η και 19 Νοεµβρίου κατά τα έτη 2009 ή και του 2010. Εάν εξασκηθούν
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όλα τα προαναφερθέντα δωρεάν Warrants θα αντληθούν περαιτέρω µέχρι €448.954,02 (δηλαδή
€0,34 για κάθε Warrant που εξασκείται) και θα παραχωρείται ακόµα δύο δωρεάν Warrants µε τιµή
εξάσκησης €0,34 (δηλαδή θα παραχωρηθούν επιπρόσθετα µέχρι 2.640.906 δωρεάν ∆ΑΜ 2011-2012)
και το οποία θα µπορούν να εξασκηθούν µεταξύ 1η και 19 Νοεµβρίου κατά τα έτη 2011 ή και του
2012 και από τα οποία θα αντληθούν περαιτέρω µέχρι €897.908,04 (εάν εξασκηθούν όλα τα ∆ΑΜ
2011-2012).
Το κεφάλαιο που θα προκύψει από την εξάσκηση των προαναφερθέντων ∆Π και ∆ΑΜ προορίζεται να
χρησιµοποιηθεί για την υλοποίηση της αναπτυξιακής επενδυτικής πολιτικής της Εταιρείας. Όπως είχε
αναφερθεί και στο Πληροφοριακό Μνηµόνιο για επέκταση δραστηριοτήτων της Εταιρείας, αυτή
προτίθετο να επεκταθεί και ήδη επεκτείνεται σε άλλους τοµείς επενδύσεων όπως είναι οι επενδύσεις
σε ακίνητα, στη Κύπρο και στο εξωτερικό και συγκεκριµένα στη Ρουµανία.
10.

Ι∆ΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Οι σκοποί της Εταιρείας περιγράφονται στο άρθρο 3 του Ιδρυτικού Εγγράφου στο Καταστατικό της.
Στους κύριους σκοπούς της Εταιρείας περιλαµβάνεται η διεξαγωγή εργασιών εταιρείας επένδυσης
(investment company) και για τον πιο πάνω σκοπό µπορεί µεταξύ άλλων να αποκτά, διαθέτει και
διαχειρίζεται οποιασδήποτε φύσεως οποιεσδήποτε µετοχές, µετοχικό κεφάλαιο (stock), χρεωστικά
οµόλογα (debentures and debenture stock), οµολογίες, γραµµάτια, υποχρεώσεις, και χρεόγραφα
(securities) οποιασδήποτε φύσης. Επίσης, σχετικά µε την επέκταση στον τοµέα των ακινήτων, βάσει
του καταστατικού της, η Εταιρεία µπορεί µεταξύ άλλων να αγοράζει, ενοικιάζει, ανταλλάσσει, πωλεί,
υποθηκεύει, ή άλλως αποκτά και χρησιµοποιεί οιανδήποτε ακίνητον ή κινητήν περιουσία και οιαδήποτε
δικαιώµατα ή προνόµια τα οποία η Εταιρεία θα θεωρούσε αναγκαία ή κατάλληλα για τους σκοπούς
των εργασιών της.
11.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Η επένδυση σε µετοχές της Finikas Ammochostou Plc υπόκειται σε µια σειρά κινδύνων. Μαζί µε τις
υπόλοιπες πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο, οι δυνητικοί επενδυτές θα
πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τους κινδύνους που περιγράφονται παρακάτω, πριν επενδύσουν στις
µετοχές αυτές. Εάν επέλθει οποιοδήποτε από τα γεγονότα που περιγράφονται παρακάτω, η Εταιρεία,
η χρηµατοοικονοµική θέση της ή τα αποτελέσµατα της λειτουργίας της ενδέχεται να επηρεαστούν
δυσµενώς και ουσιωδώς και, ανάλογα, µπορεί να σηµειωθεί πτώση στην αξία και την τιµή πώλησης
των µετοχών της, 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 η Εταιρεία. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί
του παρόντος δεν είναι δεδοµένοι ή που θεωρούνται επουσιώδεις, µπορεί να επιδράσουν δυσµενώς
στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες της Εταιρείας.
12.

ΕΓΓΡΑΦΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

α) Τα έγγραφα τα οποία επισυνάφθηκαν στο αντίτυπο του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου το οποίο
παραδόθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ήταν οι συγκαταθέσεις/βεβαιώσεις που αναφέρονται στο
κεφάλαιο ΣΤ του παρόντος εγγράφου καθώς και οι δηλώσεις των ∆ιοικητικών Συµβούλων.
β) Αντίγραφα των ακολούθων εγγράφων θα είναι διαθέσιµα για επιθεώρηση κατά τις συνήθεις
εργάσιµες ηµέρες µεταξύ των ωρών 9.00 πµ - 1.30 µ.µ. στην εγγεγραµµένη έδρα της Εταιρείας,
Λεωφ. Βύρωνος 26, CLR House, 1096 Λευκωσία, κατά την διάρκεια ισχύος του Ενηµερωτικού
∆ελτίου.
i)
ii)
iii)

iv)

Το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο.
Το ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό της Εταιρείας.
Οι ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και οι εκθέσεις ελεγκτών της
Finikas Ammochostou Plc για τα οικονοµικά έτη που έληξαν την 31 ∆εκεµβρίου 2004,
31 ∆εκεµβρίου 2005 και 31 ∆εκεµβρίου 2006 και οι συνοπτικες µη-ελεγµένες
ενοπποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για το εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2007.
Οι συγκαταθέσεις/βεβαιώσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο ΣΤ του παρóντος
Έγγραφου.
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B. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Η επένδυση σε µετοχές της Finikas Ammochostou Plc υπόκειται σε µια σειρά κινδύνων. Μαζί µε τις
υπόλοιπες πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο, οι δυνητικοί επενδυτές θα
πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τους κινδύνους που περιγράφονται παρακάτω, πριν επενδύσουν στις
µετοχές αυτές. Εάν επέλθει οποιοδήποτε από τα γεγονότα που περιγράφονται παρακάτω, η Εταιρεία,
η χρηµατοοικονοµική θέση της ή τα αποτελέσµατα της λειτουργίας της ενδέχεται να επηρεαστούν
δυσµενώς και ουσιωδώς και, ανάλογα, µπορεί να σηµειωθεί πτώση στην αξία και την τιµή πώλησης
των µετοχών της, 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 η Εταιρεία. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί
του παρόντος δεν είναι δεδοµένοι ή που θεωρούνται επουσιώδεις, µπορεί να επιδράσουν δυσµενώς
στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες της Εταιρείας.
1.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

H Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο τιµής αγοράς, κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο
ρευστότητας και συναλλαγµατικό κίνδυνο που προκύπτουν από τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που έχει.
Η πολιτική που εφαρµόζει η Εταιρεία στη διαχείριση των κινδύνων ώστε να τους ελέγχει εξηγείται πιο
κάτω:
Κίνδυνος τιµής αγοράς: Οι επενδύσεις της Εταιρείας υπόκεινται σε κίνδυνο τιµής αγοράς ως προς
τις µελλοντικές τιµές των επενδύσεων λόγω αβεβαιότητας. Ο κίνδυνος αυτός αναφέρεται επίσης σε
τυχόν µόνιµη µείωση της αξίας των στρατηγικών επενδύσεων και επιχειρηµατικών συµµετοχών της
Εταιρείας ή σε χαµηλότερη απόδοση από την αναµενόµενη. Ο κίνδυνος αυτός αντιµετωπίζεται µε την
όσο το δυνατό µεγαλύτερη διασπορά του χαρτοφυλακίου επενδύσεων στην Κύπρο και το εξωτερικό,
τις επιλεγµένες τοποθετήσεις και ρευστοποιήσεις όταν αυτό θεωρείται αναγκαίο.
Κίνδυνος επιτοκίου: Η Εταιρεία εκτίθεται σε κινδύνους που σχετίζονται µε την επίδραση στα έσοδα,
ροή µετρητών και οικονοµική θέση από µεταβολές στα επιτόκια της αγοράς. Η διεύθυνση
παρακολουθεί τις διακυµάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα, µε στόχο να
περιορίσει οποιαδήποτε αρνητική επίδραση στο ελάχιστον.
Πιστωτικός κίνδυνος: Η Εταιρεία εφαρµόζει αποτελεσµατικούς ελέγχους και διαδικασίες έτσι που να
ελαχιστοποιείται αυτός ο κίνδυνος και όπου εντοπίζεται να λαµβάνει µέτρα για εξασφάλιση του λαβείν
του Συγκροτήµατος.
Κίνδυνος ρευστότητας: Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν οι λήξεις των
στοιχείων ενεργητικού και παθητικού δεν συµπίπτουν. Η Εταιρεία εφαρµόζει διαδικασίες µε σκοπό την
ελαχιστοποίηση τέτοιων κινδύνων.
Συναλλαγµατικός κίνδυνος: Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος της αξίας των
χρηµατοοικονοµικών µέσων που κυµαίνεται λόγω αλλαγών στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Η Εταιρεία
δεν έχει συναλλαγµατικό κίνδυνο επειδή όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού είναι σε Ευρώ.
2.

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

Εµπορευσιµότητα Μετοχών: Ο όγκος συναλλαγών και η εµπορευσιµότητα των µετοχών στην
Κύπρο κυµαίνονται σε σχετικά χαµηλότερα επίπεδα από άλλες ανεπτυγµένες κεφαλαιαγορές. Για το
λόγο αυτό η δυνατότητα διάθεσης µεγάλου αριθµού µετοχών ανά πάσα στιγµή µπορεί να είναι
περιορισµένη.
Αγοραία Αξία Μετοχής: Οι µετοχές των εταιρειών τύπου “Investment Companies” είναι δυνατόν να
εµπορεύονται από καιρό σε καιρό σε χαµηλότερη αξία από την καθαρή εσωτερική τους αξία.

3.

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
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Οι επενδύσεις της Εταιρείας δυνατόν να επηρεαστούν από οικονοµικές, πολιτικές, ανταγωνιστές,
φορολογικές και άλλες συναφείς αλλαγές στις χώρες τις οποίες έχει επενδύσεις η Εταιρεία, καθώς και
στις χώρες τις οποίες δραστηριοποιούνται οι Εταιρείες στις οποίες είναι µέτοχος η Εταιρεία.
Η Εταιρεία επηρεάζεται επίσης από οικονοµικούς, πολιτικούς, ανταγωνιστικούς, νοµοθετικούς
παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τις χρηµαταγορές. Επίσης η Εταιρεία επηρεάζεται από νοµικές και
κανονιστικές αλλαγές σχετικά µε τον κλάδο δραστηριότητας της Εταιρείας σε Κυπριακό και Ευρωπαικό
επίπεδο.
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Γ. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΟ ΧΑΚ
1.

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
FINIKAS AMMOCHOSTOU Plc

CLR House,
Λεωφόρος Βύρωνος 26
1096 Λευκωσία.
Τηλ. 22-898898

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Υπεύθυνοι Ενηµερωτικού ∆ελτίου όσον αφορά την
ορθότητα και την πληρότητα των πληροφοριών που
περιέχονται σ’ αυτό.

Κώστας Τουµπουρής – Πρόεδρος
Ηλίας Παντελίδης – Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος
Αιµίλιος Παντελίδης - Αντιπρόεδρος
Βαγγέλης Συκοπετρίτης - Μέλος
Πανίκος Παναγιώτου - Μέλος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Λήδα Χατζηχρίστου

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΕΣ
Ανάδοχοι Υπεύθυνοι Σύνταξης Ενηµερωτικού
∆ελτίου

CLR Securities and Financial Services Ltd
CLR House
Λεωφόρος Βύρωνος 26, 1096,
Τ.Θ. 24616, 1301 Λευκωσία

ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Χρύσης ∆ηµητριάδης & Σια
Μέγαρο Γαλαξίας
Γραφείο 301
Γωνιά Λεωφ. Μακαρίου & Αγ. Ελένης 35
1010, Λευκωσία

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

KPMG
Elma House
Μνασιάδου 10,
1065 Λευκωσία.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
Ανάδοχος Υπεύθυνος Είσπραξης Χρηµατικών Ποσών

Marfin Popular Bank Public Co Ltd
Λεωφόρος Λεµεσού 154
P.O. Box 22032
1598, Λευκωσία

Αφού έλαβαν κάθε εύλογο µέτρο για τα σκοπό αυτό, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (όπως
αναφέρεται πιο πάνω στον πίνακα) της Finikas Ammochostou Plc ως υπεύθυνοι για το
παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο, συλλογικά και ατοµικά δηλώνουν ότι, εξ’ όσων γνωρίζουν, οι
πληροφορίες που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο είναι σύµφωνες µε την
πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το
περιεχόµενο του. Την σύνταξη του παρόντος ενηµερωτικού δελτίου έχει αναλάβει η CLR
Securities & Financial Services Limited η οποία υπογράφει το έγγραφο ως ανάδοχος
υπεύθυνος σύνταξης και δηλώνει ότι, εξ’ όσων γνωρίζει, οι πληροφορίες που περιέχονται
στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο είναι σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν
παραλείψεις που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενο του.
2.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας σε συνεδρία του στις 10 Οκτωβρίου 2007, αποφάσισε να
προχωρήσει στην αύξηση του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας µε την έκδοση και
παραχώρηση στους µετόχους της, ∆ικαιωµάτων Προτίµησης (Rights) µε αναλογία ένα (1) ∆ικαίωµα
Προτίµησης (Right) για κάθε µία (1) µετοχή που θα κατέχεται. Για κάθε δέκα (10) Rights που θα
εξασκηθούν θα παραχωρηθεί µία (1) µετοχή της Εταιρείας µε τιµή άσκησης €0,34. Για κάθε δέκα (10)
Rights που θα εξασκούνται θα παραχωρείται και ένα Warrant (∆ΑΜ 2009-2010) δωρεάν µε τιµή
εξάσκησης €0,34. Οι ηµεροµηνίες άσκησης των ∆ΑΜ 2009 – 2010 είναι 1 – 19 Νοεµβρίου 2009 και
1-19 Νοεµβρίου 2010 (τελευταία περίοδος άσκησης). Επιπρόσθετα, όταν το προαναφερθέν ∆ΑΜ
2009-2010 εξασκηθεί, θα παραχωρούνται ακόµα δυο δωρεάν Warrants (∆ΑΜ 2011-2012) µε τιµή
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εξάσκησης €0,34 το καθένα. Οι ηµεροµηνίες άσκησης του ∆ΑΜ 2011 – 2012 είναι 1 – 19 Νοεµβρίου
2011 και 1-19 Νοεµβρίου 2012 (τελευταία περίοδος άσκησης).
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει γενικές πληροφορίες σχετικά µε την παρούσα έκδοση:
∆ικαιώµατα
Προτίµησης

∆ικαιώµατα Αγοράς
Μετοχών

Κατηγορία αξιών

∆ικαιώµατα
Προτίµησης

∆ικαιώµατα Αγοράς
Μετοχών

ISIN Code

Είδος κινητών αξιών
Νόµισµα
∆ικαίωµα µερίσµατος

Θα δοθεί από το Χ.Α.Κ.
µετά την έγκριση για
εισαγωγή των ∆Π
Σύµφωνα µε τον περί
∆ηµόσιας Προσφοράς
και Ενηµερωτικού
∆ελτίου Νόµο του 2005
και τον Κανονισµό
809/2004 της
Επιτροπής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ονοµαστικές και άυλες
Ευρώ (€)
Όχι

Θα δοθεί από το Χ.Α.Κ
µετά την έγκριση για
εισαγωγή των ∆ΑΜ
Σύµφωνα µε τον περί
∆ηµόσιας Προσφοράς
και Ενηµερωτικού
∆ελτίου Νόµο του 2005
και τον Κανονισµό
809/2004 της
Επιτροπής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ονοµαστικές και άυλες
Ευρώ (€)
Όχι

∆ικαίωµα ψήφου

Όχι

Όχι

∆ικαίωµα προτίµησης
στην εγγραφή κινητών
αξιών της ίδιας
κατηγορίας
∆ικαίωµα στα κέρδη του
εκδότη

∆εν ισχύει

∆εν ισχύει

Όχι

Όχι

Νοµοθεσία µε βάση την
οποία εκδόθηκαν/ θα
εκδοθούν

Συνήθεις Νέες Μετοχές
που θα προκύψουν από
την εξάσκηση των
∆ικαιωµάτων
Προτίµησης
Συνήθεις µετοχές µε τα
ίδια δικαιώµατα µε όλες
τις υφιστάµενες Μετοχές
της Εταιρείας
CY0006460212

Σύµφωνα µε τον περί
∆ηµόσιας Προσφοράς και
Ενηµερωτικού ∆ελτίου
Νόµο του 2005 και τον
Κανονισµό 809/2004 της
Επιτροπής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
Ονοµαστικές και άυλες
Ευρώ (€)
∆εν υπάρχει σταθερή
ηµεροµηνία κατά την
οποία γεννάται το
δικαίωµα µερίσµατος. Το
µέρισµα δεν
παραγράφεται και δεν
υπάρχουν περιορισµοί
στην κατανοµή
µερίσµατος σε σχέση µε
την προέλευση των
επενδυτών. Το ύψος και
ηµεροµηνία του
µερίσµατος προτείνεται
από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο και εγκρίνεται
από την Γενική Συνέλευση
των Μετόχων. ∆εν
υπάρχει περιορισµός στον
χρόνο ή συχνότητα
καταβολής του
µερίσµατος. Η καταβολή
του µερίσµατος υπόκειται
στην ύπαρξη επαρκών
αποθεµατικών διαθέσιµων
για διανοµή. ∆εν υπάρχει
ελάχιστο µέρισµα.
Ναι (µία ψήφος ανά
µετοχή)
Ναι

Ναι, εφόσον ο εκδότης
πληρώσει µέρισµα
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∆ικαίωµα σε τυχόν
πλεόνασµα σε περίπτωση
εκκαθάρισης
Αποφάσεις µε βάση τις
οποίες εκδίδονται

Περιορισµοί στην
ελεύθερη µεταβίβαση

Όχι

Όχι

Ναι

Με βάση απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου
ηµεροµηνίας 10
Οκτωβρίου 2007

Με βάση απόφαση του
∆ιοικητικού
Συµβουλίου
ηµεροµηνίας 10
Οκτωβρίου 2007
Όχι

Με βάση απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου
ηµεροµηνίας 10
Οκτωβρίου 2007

Όχι

Όχι

∆εν υπάρχουν δεσµευτικές προσφορές εξαγοράς για το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Κατά την
τελευταία και την τρέχουσα χρήση δεν υπήρξαν δηµόσιες προτάσεις για την εξαγορά του µετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας.
∆εν υπάρχουν ρήτρες εξαγοράς ή µετατροπής για το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.
Tα ∆Π και ∆ΑΜ που προτίθεται να παραχωρήσει παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:
Είδος Αξίας

Ποσότητα

∆ικαιώµατα Προτίµησης, ∆Π

Μέχρι 13.204.527 ∆Π

∆ικαιώµατα Αγοράς Μετοχών,
∆ΑΜ (2009-2010)

Μέχρι 1.320.453 ∆ΑΜ

∆ικαιώµατα Αγοράς Μετοχών,
∆ΑΜ (2011-2012)

Μέχρι 2.640.906 ∆ΑΜ

Ποσοστό
του
συνολικού
µετοχικού
κεφαλαίου που αποτελεί η παρούσα έκδοση
Μέχρι 10% του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου
εφόσον εξασκηθούν όλα τα ∆Π.
Μέχρι 9,1% του µετοχικού κεφαλαίου εφόσον
εξασκηθούν όλα τα ∆Π και όλα τα ∆ΑΜ (20092010) που θα προκύψουν από την προαναφερθείσα
εξάσκηση των ∆Π.
Μέχρι 16,7% του µετοχικού κεφαλαίου εφόσον
εξασκηθούν όλα τα ∆ΑΜ (2011-2012) που θα
προκύψουν από την προαναφερθείσα εξάσκηση
των ∆ΑΜ (2009-2010).

Το µετοχικό κεφαλαίο της εταιρείας αναµένεται να διαµορφωθεί ως εξής µετά την εξάσκηση των
προαναφερθέντων ∆Π και ∆ΑΜ:
Εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο (σε αριθµό
µετοχών και €) κατά την ηµεροµηνία του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου

€170.000.000 διαιρεµένο σε 500.000.000 µετοχές
ονοµαστικής αξίας €0,34 η κάθε µια.

Εκδοµένο µετοχικό κεφάλαιο εισηγµένο στο ΧΑΚ
(σε αριθµό µετοχών και €) κατά την ηµεροµηνία
του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου

€4.489.539,18 διαιρεµένο σε 13.204.527 µετοχές
ονοµαστικής αξίας €0,34 η κάθε µια.

Σύνολο εκδοµένων µετοχών µετά την έκδοση και
εξάσκηση των ∆Π (υπό αίτηση για εισαγωγή)

Μέχρι €4.938.493,20 διαιρεµένο σε 14.524.980 µετοχές
ονοµαστικής αξίας €0,34 η κάθε µια εφόσον
εξασκηθούν όλα τα ∆Π.

Σύνολο εκδοµένων µετοχών µετά την έκδοση και
εξάσκηση των ∆ΑΜ (2009-2010) (υπό αίτηση για
εισαγωγή)

Μέχρι €5.387.447,22 διαιρεµένο σε 15.845.433 µετοχές
ονοµαστικής αξίας €0,34 η κάθε µια εφόσον
εξασκηθούν όλα τα δωρεάν ∆ΑΜ που θα προκύψουν
από την προαναφερθείσα εξάσκηση των ∆Π.

Σύνολο εκδοµένων µετοχών µετά την έκδοση και
εξάσκηση των ∆ΑΜ (2011-2012) (υπό αίτηση για
εισαγωγή)

Μέχρι €6.285.355,26 διαιρεµένο σε 18.486.339 µετοχές
ονοµαστικής αξίας €0,34 η κάθε µια εφόσον
εξασκηθούν όλα τα δωρεάν ∆ΑΜ (2011-2012) που θα
προκύψουν από την προαναφερθείσα εξάσκηση των
∆ΑΜ (2009-2010).

Οι µετοχές οι οποίες θα προκύψουν από την εξάσκηση των προαναφερθέντων ∆Π και ∆ΑΜ θα έχουν
ακριβώς τα ίδια δικαιώµατα (rank pari passu) µε τις υφιστάµενες µετοχές της Εταιρείας.
3.

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΕΚ∆ΟΣΗΣ
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Το ύψος του κεφαλαίου που θα προκύψει εάν εξασκηθούν όλα τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης (Rights) θα
ανέλθει σε €448.954,02 πριν την αφαίρεση των εξόδων της έκδοσης (δηλαδή 13.204.527 Rights µε
τιµή εξάσκησης €0,34 για κάθε δέκα (10) Rights). Επισηµαίνεται ότι τα έξοδα της έκδοσης ανέρχονται
σε περίπου €30.000 και συµπεριλαµβάνουν τα έξοδα του αναδόχου υπεύθυνου σύνταξης του
Ενηµερωτικού ∆ελτίου και τα τέλη για εξέταση των σχετικών εγγράφων για έγκριση της έκδοσης από
τις αρµόδιες αρχές. Για κάθε δέκα Rights που θα εξασκούνται, θα παραχωρηθεί και ένα δωρεάν
∆ικαίωµα Αγοράς Μετοχών 2009-2010 (Warrant) µε τιµή εξάσκησης €0,34 το καθένα (δηλαδή θα
παραχωρηθούν µέχρι 1.320.453 δωρεάν ∆ΑΜ 2009-2010) και το οποίο θα µπορεί να εξασκηθεί
µεταξύ 1η και 19 Νοεµβρίου κατά τα έτη 2009 ή και του 2010. Εάν εξασκηθούν όλα τα
προαναφερθέντα δωρεάν Warrants θα αντληθούν περαιτέρω µέχρι €448.954,02 (δηλαδή €0,34 για
κάθε Warrant που εξασκείται) και θα παραχωρούνται ακόµα δύο δωρεάν Warrants µε τιµή εξάσκησης
€0,34 (δηλαδή θα παραχωρηθούν επιπρόσθετα µέχρι 2.640.906 δωρεάν ∆ΑΜ 2011-2012) και τα οποία
θα µπορούν να εξασκηθούν µεταξύ 1η και 19 Νοεµβρίου κατά τα έτη 2011 ή και του 2012 και από τα
οποία θα αντληθούν περαιτέρω µέχρι €897.908,54 (εάν εξασκηθούν όλα τα ∆ΑΜ 2011-2012).
Τα συνολικά έσοδα που θα αντληθούν από την έκδοση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης και
∆ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών θα ανέλθουν σε €1.795.816,08 εφόσον εξασκηθούν όλα τα
∆ικαιώµατα Προτίµησης και ∆ικαιώµατα Αγοράς Μετοχών. Μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης,
το καθαρά έσοδα της έκδοσης θα ανέλθουν σε €1.765.816,08 περίπου.
Το κεφάλαιο που θα προκύψει από την εξάσκηση των προαναφερθέντων ∆Π και ∆ΑΜ προορίζεται να
χρησιµοποιηθεί για την υλοποίηση της αναπτυξιακής επενδυτικής πολιτικής της Εταιρείας. Πιο
συγκεκριµένα, 50% θα χρησιµοποιηθεί για αγορά ακινήτων, και 50% για λόγους ρευστότητας όπως η
άνετη κάλυψη των επόµενων δόσεων των δανείων. Όπως είχε αναφερθεί και στο Πληροφοριακό
Μνηµόνιο για επέκταση δραστηριοτήτων της Εταιρείας, αυτή προτίθετο να επεκταθεί και ήδη
επεκτείνεται σε άλλους τοµείς επενδύσεων όπως είναι οι επενδύσεις σε ακίνητα, στη Κύπρο και στο
εξωτερικό και συγκεκριµένα στη Ρουµανία.
4.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ

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 στην διακίνηση κεφαλαίων και τις πληρωµές από και προς
στην Κύπρο, µε ορισµένες µόνο εξαιρέσεις οι οποίες προβλέπονται στη Συνθήκη για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διενέργεια άµεσων επενδύσεων στην Κύπρο σε εταιρείες εισηγµένες στο
Χ.Α.Κ. από κατοίκους κρατών – µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών είναι ελεύθερη.
5.

∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Μετά την έκδοση και παραχώρηση των ∆Π και ∆ΑΜ που προσφέρονται µε την παρούσα Έκδοση, η
διαπραγµάτευση των µετοχών που θα προκύψουν από την εξάσκηση τους θα γίνεται εφόσον η αίτηση
εγκριθεί στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου όπως τις υφιστάµενες µετοχές τις Finikas Ammochostou Plc
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία του ΧΑΚ.

6.
MEΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
Όπως προνοείται από το Καταστατικό της Εταιρείας, η µεταβίβαση όλων των τίτλων της είναι
ελεύθερη. Κάθε µετοχή θα είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Μετοχών και θα είναι µεταβιβάσιµη µε το
άνοιγµα λογαριασµού διαπραγµάτευσης στο Κεντρικό Μητρώο και δίδοντας πρόσβαση στους τίτλους
αυτούς σε συγκεκριµένο µέλος του ΧΑΚ. Εάν ο µέτοχος έχει ήδη λογαριασµό διαπραγµάτευσης µε
συγκεκριµένο µέλος τότε δεν είναι απαραίτητο το άνοιγµα λογαριασµού εφόσον δοθεί πρόσβαση στο
συγκεκριµένο µέλος για µεταβίβαση µέρους η συνόλου των Αξιών του. Κάθε µεταβίβαση
καταχωρείται στο Κεντρικό Μητρώο και οι τίτλοι εγγράφονται στο όνοµα του δικαιούχου την τρίτη
εργάσιµη ηµέρα από την κατάρτιση της συναλλαγής.
7.
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η χρηµατιστηριακή αγορά της Κύπρου λειτουργεί κάτω από τους περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου
Αξιών Κύπρου Νόµους και Κανονισµούς. Η κοινοποίηση πληροφοριών και στοιχείων θεωρείται αρκετά
ικανοποιητική. Τα λογιστικά πρότυπα που χρησιµοποιούνται είναι τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρισης, σύµφωνα µε τις οδηγίες του Συνδέσµου Εγκεκριµένων Λογιστών
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Κύπρου και τις απαιτήσεις των Κανονισµών του ΧΑΚ και του περί Εταιρειών Νόµου. Η λειτουργία της
Εταιρείας διέπεται από τον περί Εταιρειών Νόµο Κεφ. 113.
8.

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ

8.1

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
Χρονοδιάγραµµα Έκδοσης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης (Rights)

Αναλογία Έκδοσης /Παραχώρησης:
Παραχώρηση ενός (1) ∆Π για κάθε µία (1) µετοχή της Εταιρείας. Κάθε δέκα (10) ∆Π που εξασκούνται θα παραχωρείται µία
(1) µετοχή µε τιµή εξάσκησης €0,34.
Ηµεροµηνία άδειας δηµοσίευσης του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου
21 Μαΐου 2008
Ηµεροµηνία προσδιορισµού δικαιούχου
5 Ιουνίου 2008
Ηµεροµηνία αναπροσαρµογής της τιµής της µετοχής της εταιρείας (ex-rights date):
6 Ιουνίου 2008
Ηµεροµηνία Αποστολής Επιστολής Παραχώρησης:
18 Ιουνίου 2008
Περίοδος ∆ιαπραγµάτευσης και Μεταβίβασης των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης στο Χρηµατιστήριο:
Έναρξη ∆ιαπραγµάτευσης – 2 Ιουλίου 2008
Λήξη ∆ιαπραγµάτευσης – 22 Ιουλίου 2008
(συµπεριλαµβανοµένων των δυο πιο πάνω ηµεροµηνιών)
Η έναρξη διαπραγµάτευσης των ∆Π θα είναι 10 εργάσιµες ηµέρες από την ταχυδρόµηση των επιστολών παραχώρησης των
Νέων ∆Π και η περίοδος διαπραγµάτευσης θα είναι 15 εργάσιµες µέρες.
Ηµεροµηνία/ Περίοδος, και Τιµή Άσκησης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης:
Τιµή Άσκησης: €0,34 για κάθε 10 ∆Π
Περίοδος Άσκησης: 30 Ιουλίου 2008 – 5 Αυγούστου 2008
Μη ασκηθέντα ∆ικαιώµατα Προτίµησης:
Σε περίπτωση που µετά τη λήξη της Περιόδου Εξάσκησης των ∆ικαιωµάτων προκύψουν µη ασκηθέντα ∆ικαιώµατα
Προτίµησης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, κατά τη διακριτική ευχέρεια του, θα προβεί στη διάθεση τους προς
όφελος της Εταιρείας εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιµων ηµερών από τη λήξη της Περιόδου Εξάσκησης των ∆ικαιωµάτων
Προτίµησης και µε τιµή εξάσκησης €0,34 για κάθε δέκα (10) ∆ικαιώµατα Προτίµησης.
Ηµεροµηνία έκδοσης και αποστολής Επιστολών Παραχώρησης για τις πλήρως πληρωθείσες µετοχές:
14 Αυγούστου 2008
Εντός 7 εργάσιµων ηµερών από την τελευταία ηµεροµηνία εξάσκησης
Έναρξη ∆ιαπραγµάτευσης Νέων Μετοχών στο Χρηµατιστήριο:
29 Αυγούστου 2008

8.2.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

8.2.1. Έναρξη και Περίοδος ∆ιαπραγµάτευσης και Μεταβίβασης των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης (∆Π)
στο Χρηµατιστήριο

∆ιαπραγµάτευση ∆Π

Η έναρξη διαπραγµάτευσης των ∆Π στο ΧΑΚ (για την οποία κατατέθηκε αίτηση για εισαγωγή προς το
ΧΑΚ) αναµένεται να είναι 10 εργάσιµες ηµέρες από την ταχυδρόµηση των επιστολών παραχώρησης
των Νέων ∆Π και η περίοδος διαπραγµάτευσης θα είναι 15 εργάσιµες µέρες.
Εφόσον η αίτηση εγκριθεί, τα ∆Π θα διαπραγµατεύονται και θα µεταβιβάζονται µέσω του ΧΑΚ έναντι
προσκόµισης της σχετικής επιστολής παραχώρησης και συµπλήρωσης του εγγράφου αποδοχής και
εκχώρησης σύµφωνα µε τις πρόνοιες των περί Αξίων και Χρηµατιστηρίου Αξίων Κύπρου Νόµων και
Κανονισµών.
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Μεταβίβαση ∆Π

(α) Τα ∆Π είναι µεταβιβάσιµα και εφόσον η αίτηση για εισαγωγή τους στο ΧΑΚ εγκριθεί θα
εµπορεύονται στο ΧΑΚ. Κάθε ∆Π θα είναι εγγεγραµµένο στο ‘Μητρώο ∆Π’ 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 ∆Π στο
Μέλος αυτό. Εάν ο µέτοχος 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 το σύνολο των ∆Π.
(β) Κάθε µεταβίβαση καταχωρείται στο Κεντρικό Μητρώο και οι αξίες εγγράφονται στο όνοµα του
δικαιούχου την τρίτη εργάσιµη ηµέρα από την κατάρτιση της συναλλαγής.
(γ) Καµία µεταβίβαση ∆Π για εγγραφή σε κλασµατική συνήθη µετοχή δεν µπορεί να
πραγµατοποιείται.
(δ) Υπό τους όρους (α), (β), (γ) πιο πάνω, οι πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά µε
τη µεταβίβαση και διαβίβαση µετοχών θα ισχύουν και αναφορικά µε τα ∆Π. Η διαπραγµάτευση και η
µεταβίβαση των µετοχών που θα προκύπτουν από την άσκηση των ∆Π θα γίνονται σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου. Σε περίπτωση µερικής άσκησης των ∆Π, οι
µετοχές που θα προκύψουν από την άσκηση των ∆Π θα καταχωρηθούν στο Κεντρικό Μητρώο και θα
εγγραφούν στο όνοµα του δικαιούχου, ενώ τα µη ασκηθέντα ∆Π θα παραµείνουν στο Μητρώο
∆ικαιωµάτων στο όνοµα του δικαιούχου και κατά την τελευταία ηµεροµηνία άσκησης των ∆Π, θα
χάνεται η ευκαιρία άσκησης των ∆Π που δεν άσκησε.
8.2.2.

∆ιαδικασία Άσκησης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ∆Π
(α) Τρόπος πληρωµής - Στους εγγεγραµµένους κατόχους των ∆Π θα αποστέλλεται επιστολή
παραχώρησης για ∆Π στην οποία θα αναγράφεται ο αριθµός των µετοχών που δικαιούνται να
αγοράσουν. Για να ασκήσει το ∆Π, ο κάτοχος του πρέπει, κατά τις ηµεροµηνίες άσκησης, να
συµπληρώσει και να υπογράψει τη σχετική ειδοποίηση που υπάρχει στην επιστολή παραχώρησης και
να καταβάλει το απαιτούµενο ποσό (αριθµός µετοχών για τις οποίες ασκεί το δικαίωµα του x Τιµή
Άσκησης του ∆ικαιώµατος, δηλαδή €0,34 ανά δέκα ∆ικαίωµατα Προτίµησης), δηλώνοντας τον αριθµό
των µετοχών για τις οποίες ασκείται το ∆Π, στο Εγγεγραµµένο Γραφείο της Εταιρείας µε επιταγή
εκδοµένη στο όνοµα της Εταιρείας ή µε κατάθεση σε Τράπεζα στην οποία θα διατηρεί συγκεκριµένο
λογαριασµό (για σκοπούς των ∆Π) η Εταιρεία. Στην περιγραφή της κατάθεσης πρέπει να δηλωθεί το
όνοµα και ο αριθµός ταυτότητας του κατόχου των ∆Π καθώς και ο αριθµός των µετοχών για τις
οποίες ασκείται το ∆Π. Σε περίπτωση κατάθεσης στον προαναφερθέν λογαριασµό, το αντίτυπο της
κατάθεσης πρέπει να σταλεί στο εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας.
Οι πιο πάνω πληροφορίες θα περιλαµβάνονται στην υπενθύµιση της Εταιρείας για την ηµεροµηνία,
τιµή άσκησης και τρόπου πληρωµής των ∆Π.
Εφόσον κατατεθεί η επιστολή παραχώρησης, η ειδοποίηση καθίσταται αµετάκλητη. Οι επιταγές
µπορεί να παρουσιαστούν για εξαργύρωση από την Εταιρεία µόλις ληφθούν. Σε περίπτωση που η
επιταγή επιστραφεί απλήρωτη για οποιοδήποτε λόγο τότε θα θεωρηθεί ότι ο µέτοχος δεν έχει
εξασκήσει το ∆Π του. Μεταχρονολογηµένες επιταγές δεν είναι αποδεκτές.
(β) Υπενθύµιση της Ηµεροµηνίας, Τιµής Άσκησης ∆Π και τρόπου πληρωµής - Η Εταιρεία θα
υπενθυµίσει τους κατόχους των ∆Π σε διάστηµα όχι µεγαλύτερο των 45 ηµερών και όχι µικρότερο
των 20 ηµερών πριν από την ηµεροµηνία άσκησης ∆Π, για την ηµεροµηνία άσκησης, την Τιµή
Άσκησης, το ποσοστό των ∆Π που ο µέτοχος ∆Π δικαιούται να εξασκήσει και τον τρόπο πληρωµής
του ∆Π, µε (ι) γραπτή ειδοποίηση προς τους κατόχους ∆Π (ιι) µε ανακοίνωση στο ΧΑΚ και (ιιι) µε
ανακοίνωση στον τύπο (για σκοπούς της παρούσας, ανακοίνωση στον τύπο θεωρείται η δηµοσίευση
σε έντυπα παγκύπριας κυκλοφορίας εκ των οποίων το ένα τουλάχιστον να είναι ηµερήσια εφηµερίδα
και το άλλο εφηµερίδα ή περιοδικό οικονοµικού περιεχοµένου).
(γ) Παραχώρηση µετοχών - Οι νέες µετοχές που θα προκύψουν από την άσκηση των ∆Π θα
καταχωρηθούν στο Κεντρικό Μητρώο και θα εγγραφούν στο όνοµα του δικαιούχου την επόµενη
εργάσιµη µέρα από την ηµεροµηνία άσκησης των ∆Π.
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(δ) ∆ιάθεση µη ασκηθέντων ∆Π - Σε περίπτωση που κατά την τελευταία ηµεροµηνία άσκησης
προκύψουν ανεξάσκητα ∆Π, που θα υπολογίζεται αµέσως µετά την εκπνοή της τελευταίας
ηµεροµηνίας άσκησης ∆Π, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει το δικαίωµα να διαθέσει οποιαδήποτε ∆Π που
δεν εξασκηθούν από τους δικαιούχους κατά την απόλυτη κρίση του προς όφελος της Εταιρείας εντός
δεκατεσσάρων (14) εργάσιµων ηµερών από τη λήξη της Περιόδου Εξάσκησης των ∆ικαιωµάτων
Προτίµησης και µε τιµή εξάσκησης €0,34 για κάθε δέκα (10) ∆Π. Κλασµατικά υπόλοιπα θα
αγνοούνται.
(ε) Με την άσκηση του ∆Π και την πληρωµή της Τιµής Άσκησης, τα ∆Π θα παύουν να ισχύουν ως ∆Π
και θα µετατρέπονται σε µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, σε αναλογία µία µετοχή ονοµαστικής αξίας
€0,34 η κάθε µια για κάθε δέκα ∆Π που εξασκούνται.
(στ) Αν ο κάτοχος των ∆Π δεν ασκήσει όλα ή µέρος των ∆Π του τα οποία έχει δικαίωµα να ασκήσει
όπως αναγράφονται στο σχετικό πιστοποιητικό/επιστολή παραχώρησης κατά την τελευταία
ηµεροµηνία άσκησης των ∆Π, µε την πληρωµή της Τιµής Άσκησης ανά 10 ∆Π, τότε χάνει την ευκαιρία
άσκησης των ∆Π που δεν άσκησε.
8.2.3.

Έναρξη ∆ιαπραγµάτευσης Νέων Μετοχών στο Χρηµατιστήριο

Εφόσον η αίτηση εγκριθεί από το Συµβούλιο του ΧΑΚ για εισαγωγή των νέων µετοχών της Εταιρείας
στο ΧΑΚ, η διαπραγµάτευση θα αρχίσει εφόσον βεβαιωθεί το ΧΑΚ ότι το µητρώο µετόχων έχει
κατατεθεί σε ηλεκτρονική µορφή και πληροί όλες τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το ΧΑΚ
σύµφωνα µε τον Κανονισµό 4 των περί Αξίων και Χρηµατιστηρίου Αξίων Κύπρου (καταχώρηση,
διαπραγµάτευση και εκκαθάριση άυλων κινητών αξίων) Κανονισµών του 2001.
Οι εν λόγω µετοχές θα εισαχθούν στο ΧΑΚ στην ίδια κατηγορία µε τις υφισταµένες πλήρως
πληρωθείσες µετοχές του εκδότη (rank pari passu) και θα δικαιούνται να συµµετάσχουν σε
οποιαδήποτε καταβολή µερίσµατος µε ηµεροµηνία αρχείου (record date) που έπεται της ηµεροµηνίας
άσκησής τους. ∆εν θα δικαιούνται να συµµετάσχουν σε µερίσµατα που πληρώθηκαν µε ηµεροµηνία
αρχείου που προηγείται από την ηµεροµηνία άσκησης (συµπεριλαµβανοµένης αυτής).
8.3. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
Χρονοδιάγραµµα Έκδοσης ∆ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών (Warrants)
Αναλογία Έκδοσης/ Παραχώρησης:
Παραχώρηση ενός (1) δωρεάν ∆ΑΜ (2009-2010) µε τιµή εξάσκησης €0,34 για κάθε δέκα (10) ∆ικαίωµατα Προτίµησης που
εξασκούνται. Επισηµαίνεται ότι περαιτέρω, για κάθε ∆ΑΜ (2009-2010), που θα εξασκηθεί θα παραχωρούνται ακόµα δύο
δωρεάν ∆ΑΜ (2011-2012) µε τιµή εξάσκησης €0,34.
Ηµεροµηνία Αρχείου (record date) για την έκδοση ∆ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών:
∆ΑΜ 2009-2010
5 Αυγούστου 2008
Η τελευταία ηµέρα εξάσκησης των ∆Π
∆ΑΜ 2011-2012
19 Νοεµβρίου 2009
19 Νοεµβρίου 2010
Η τελευταία ηµέρα εξάσκησης των ∆ΑΜ 2009-2010 κάθε χρόνο.
Ηµεροµηνία Αποστολής Επιστολής Παραχώρησης:
∆ΑΜ 2009 – 2010
14 Αυγούστου 2008
Εντός 7 εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης (ηµεροµηνία αρχείου) των Νέων ∆ΑΜ.
∆ΑΜ 2011 – 2012
Εντός 7 εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης (ηµεροµηνία αρχείου) των Νέων ∆ΑΜ.
Ηµεροµηνία Έναρξης ∆ιαπραγµάτευσης
Χρηµατιστήριο:
∆ΑΜ 2009 – 2010
29 Αυγούστου 2008

και Μεταβίβασης των ∆ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών στο

25

∆ΑΜ 2011 – 2012
Για την εισαγωγή είναι απαραίτητη η κατάρτιση Ενηµερωτικού ∆ελτίου. Τα ∆ΑΜ 2011- 2012 θα εισαχθούν στο ΧΑΚ
νοουµένου ότι υπάρχει ικανοποιητική εµπορευσιµότητα και προηγηθεί αίτηση για εισαγωγή τους στο ΧΑΚ.
Ηµεροµηνία/ Περίοδος και Τιµή Άσκησης ∆ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών:
∆ΑΜ 2009-2010
Τιµή Άσκησης: €0,34 για κάθε ∆ΑΜ
Ηµεροµηνίες Άσκησης:
1-19 Νοεµβρίου 2009
1-19 Νοεµβρίου 2010 (Τελευταία Περίοδος Άσκησης)
∆ΑΜ 2011-2012
Τιµή Άσκησης: €0,34 για κάθε ∆ΑΜ
Ηµεροµηνίες Άσκησης:
1-19 Νοεµβρίου 2011
1-19 Νοεµβρίου 2012 (Τελευταία Περίοδος Άσκησης)
Ηµεροµηνία Λήξης ∆ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών:
∆ΑΜ 2009-2010 - 19 Νοεµβρίου 2010
∆ΑΜ 2011-2012 - 19 Νοεµβρίου 2012
Η τελευταία ηµεροµηνία εξάσκησης των ∆ΑΜ.
Μη ασκηθέντα ∆ικαιώµατα Αγοράς Μετοχών:
Σε περίπτωση που µετά την εκπνοή της Τελευταίας Περιόδου Εξάσκησης των ∆ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών παραµείνουν
µη ασκηθέντα ∆ικαιώµατα Αγοράς Μετοχών, ο αριθµός αυτών θα υπολογιστεί αµέσως µετά την εκπνοή της περιόδου αυτής.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας έχει το δικαίωµα να διαθέσει οποιαδήποτε ∆ικαιώµατα Αγοράς Μετοχών που δεν
ασκηθούν από τους δικαιούχους κατά την απόλυτη κρίση του προς όφελος της Εταιρείας εντός δεκατεσσάρων (14)
εργάσιµων ηµερών από την λήξη της Περιόδου Εξάσκησης των ∆ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών και µε τιµή εξάσκησης €0,34
για κάθε ∆ΑΜ.
Ηµεροµηνία έκδοσης και αποστολής Επιστολών Παραχώρησης για τις πλήρως πληρωθείσες µετοχές:
∆ΑΜ 2009-2010
26 Νοεµβρίου 2009
26 Νοεµβρίου 2010
∆ΑΜ 2011-2012
Εντός 7 εργάσιµων ηµερών από την τελευταία ηµεροµηνία εξάσκησης
Έναρξη ∆ιαπραγµάτευσης Νέων Μετοχών στο Χρηµατιστήριο:
10 ∆εκεµβρίου 2009
10 ∆εκεµβρίου 2010
Εφόσον βεβαιωθεί το ΧΑΚ ότι το µητρώο µετόχων, 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.
Σηµείωση: Τα ∆ΑΜ 2011- 2012 θα εισαχθούν στο ΧΑΚ νοουµένου ότι υπάρχει ικανοποιητική εµπορευσιµότητα και προηγηθεί
αίτηση για εισαγωγή τους στο ΧΑΚ

8.4 ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
8.4.1. Έναρξης ∆ιαπραγµάτευσης και Μεταβίβαση των ∆ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών (∆ΑΜ) στο
Χρηµατιστήριο

Ηµεροµηνία Έναρξης ∆ιαπραγµάτευσης ∆ΑΜ

Η έναρξη διαπραγµάτευσης των ∆ΑΜ (για την οποία κατατέθηκε αίτηση για εισαγωγή προς το ΧΑΚ)
αναµένεται να είναι 10 εργάσιµες ηµέρες από την ταχυδρόµηση των επιστολών παραχώρησης των
Νέων ∆ΑΜ εφόσον η αίτηση εγκριθεί από το ΧΑΚ.
Εφόσον η αίτηση εγκριθεί, τα ∆ΑΜ θα διαπραγµατεύονται και θα µεταβιβάζονται µέσω του ΧΑΚ έναντι
προσκόµισης της σχετικής επιστολής παραχώρησης και συµπλήρωσης του εγγράφου αποδοχής και
εκχώρησης σύµφωνα µε τις πρόνοιες των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων και
Κανονισµών.

Μεταβίβαση ∆ΑΜ

(α) Τα ∆ικαιώµατα Αγοράς Μετοχών είναι µεταβιβάσιµα και θα εµπορεύονται στο ΧΑΚ. Κάθε ∆ΑΜ θα
είναι εγγεγραµµένο στο ‘Μητρώο ∆ΑΜ’ και θα είναι ελεύθερα µεταβιβάσιµο εξ’ ολοκλήρου ή µερικώς
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υπό τον όρο της παραγράφου (β) πιο κάτω µε το άνοιγµα λογαριασµού διαπραγµάτευσης µε
συγκεκριµένο Μέλος του ΧΑΚ και δίδοντας πρόσβαση των ∆ΑΜ στο Μέλος αυτό. Εάν ο µέτοχος 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 το σύνολο των ∆ΑΜ.
(β) Κάθε µεταβίβαση καταχωρείται στο Κεντρικό Μητρώο και οι αξίες εγγράφονται στο όνοµα του
δικαιούχου την τρίτη εργάσιµη ηµέρα από την κατάρτιση της συναλλαγής.
(γ) Καµία µεταβίβαση ∆ΑΜ για εγγραφή σε κλασµατική συνήθη µετοχή δεν µπορεί να
πραγµατοποιείται.
(δ) Υπό τους όρους (α), (β), (γ) πιο πάνω, οι πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά µε
τη µεταβίβαση και διαβίβαση µετοχών θα ισχύουν και αναφορικά µε τα ∆ικαιώµατα Αγοράς Μετοχών.
Η διαπραγµάτευση και η µεταβίβαση των µετοχών που θα προκύπτουν από την άσκηση των
∆ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών θα γίνονται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία του Χρηµατιστηρίου
Αξιών Κύπρου. Σε περίπτωση µερικής άσκησης των ∆ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών, οι µετοχές που
θα προκύψουν από την άσκηση του ∆ικαιώµατος Αγοράς Μετοχών θα καταχωρηθούν στο Κεντρικό
Μητρώο και θα εγγραφούν στο όνοµα του δικαιούχου, ενώ τα µη ασκηθέντα ∆ΑΜ θα παραµείνουν
στο Μητρώο ∆ικαιωµάτων στο όνοµα του δικαιούχου.
8.4.2.

Ηµεροµηνία/Περίοδος, ∆ιαδικασία και Τιµή Άσκησης ∆ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών

[Α]

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ∆ΑΜ
(α) Τρόπος πληρωµής - Στους εγγεγραµµένους κατόχους των ∆ΑΜ θα αποστέλλεται επιστολή

παραχώρησης για ∆ΑΜ στην οποία θα αναγράφεται ο αριθµός των µετοχών που δικαιούνται να
αγοράσουν.
Για να ασκήσει το ∆ΑΜ, ο κάτοχος του πρέπει, κατά τις ηµεροµηνίες άσκησης, να
συµπληρώσει και να υπογράψει τη σχετική ειδοποίηση που υπάρχει στην επιστολή παραχώρησης και
να καταβάλει το απαιτούµενο ποσό (αριθµός µετοχών για τις οποίες ασκεί το δικαίωµα του x Τιµή
Άσκησης του ∆ικαιώµατος), δηλώνοντας τον αριθµό των µετοχών για τις οποίες ασκείται το ∆ΑΜ, στο
Εγγεγραµµένο Γραφείο της Εταιρείας µε επιταγή εκδοµένη στο όνοµα της Εταιρείας ή µε κατάθεση σε
Τράπεζα στην οποία θα διατηρεί συγκεκριµένο λογαριασµό (για σκοπούς των ∆ΑΜ) η Εταιρεία. Στην
περιγραφή της κατάθεσης πρέπει να δηλωθεί το όνοµα και ο αριθµός ταυτότητας του κατόχου των
∆ΑΜ καθώς και ο αριθµός των µετοχών για τις οποίες ασκείται το ∆ΑΜ. Σε περίπτωση κατάθεσης στον
προαναφερθέν λογαριασµό, το αντίτυπο της κατάθεσης πρέπει να σταλεί στο εγγεγραµµένο γραφείο
της Εταιρείας.
Οι πιο πάνω πληροφορίες θα περιλαµβάνονται στην υπενθύµιση της Εταιρείας για την ηµεροµηνία,
τιµή άσκησης και τρόπου πληρωµής των ∆ΑΜ.
Εφόσον κατατεθεί η επιστολή παραχώρησης, η ειδοποίηση καθίσταται αµετάκλητη. Οι επιταγές
µπορεί να παρουσιαστούν για εξαργύρωση από την Εταιρεία µόλις ληφθούν. Σε περίπτωση που η
επιταγή επιστραφεί απλήρωτη για οποιοδήποτε λόγο τότε θα θεωρηθεί ότι ο µέτοχος δεν έχει
εξασκήσει το ∆ΑΜ του. Μεταχρονολογηµένες επιταγές δεν είναι αποδεκτές.
(β) Υπενθύµιση της Ηµεροµηνίας, Τιµής Άσκησης ∆ΑΜ και τρόπου πληρωµής - Η Εταιρεία θα
υπενθυµίσει τους κατόχους των ∆ΑΜ σε διάστηµα όχι µεγαλύτερο των 45 ηµερών και όχι µικρότερο
των 20 ηµερών πριν από την ηµεροµηνία άσκησης ∆ΑΜ κάθε έτους, για την ηµεροµηνία άσκησης, την
Τιµή Άσκησης, το ποσοστό των ∆ΑΜ που ο µέτοχος ∆ΑΜ δικαιούται να εξασκήσει και τον τρόπο
πληρωµής του ∆ΑΜ, µε (ι) γραπτή ειδοποίηση προς τους κατόχους ∆ΑΜ (ιι) µε ανακοίνωση στο ΧΑΚ
και (ιιι) µε ανακοίνωση στον τύπο (για σκοπούς της παρούσας, ανακοίνωση στον τύπο θεωρείται η
δηµοσίευση σε έντυπα Παγκύπριας κυκλοφορίας εκ των οποίων το ένα τουλάχιστον να είναι ηµερήσια
εφηµερίδα και τα άλλο εφηµερίδα ή περιοδικό οικονοµικού περιεχοµένου).
(γ) Παραχώρηση µετοχών - Οι νέες µετοχές που θα προκύψουν από την άσκηση του ∆ικαιώµατος
Αγοράς Μετοχών θα καταχωρηθούν στο Κεντρικό Μητρώο και θα εγγραφούν στο όνοµα του
δικαιούχου την επόµενη εργάσιµη µέρα από την ηµεροµηνία άσκησης των ∆ΑΜ.
(δ) ∆ιάθεση µη ασκηθέντων ∆ΑΜ - Σε περίπτωση που κατά την τελευταία ηµεροµηνία άσκησης
προκύψουν ανεξάσκητα ∆ΑΜ, που θα υπολογίζεται αµέσως µετά την εκπνοή της τελευταίας
ηµεροµηνίας άσκησης ∆ΑΜ, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει το δικαίωµα να διαθέσει οποιαδήποτε ∆ΑΜ
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που δεν εξασκηθούν από τους δικαιούχους κατά την απόλυτη κρίση του προς όφελος της Εταιρείας.
Κλασµατικά υπόλοιπα θα αγνοούνται.
(ε) Με την άσκηση του ∆ΑΜ και την πληρωµή της Τιµής Άσκησης, τα ∆ΑΜ θα παύουν να ισχύουν ως
∆ΑΜ και θα µετατρέπονται σε µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, σε αναλογία µία µετοχή ονοµαστικής
αξίας €0,34 η κάθε µια για κάθε ένα ∆ΑΜ που εξασκείται.
(στ) Αν ο κάτοχος των ∆ΑΜ δεν ασκήσει όλα ή µέρος των ∆ΑΜ του τα οποία έχει δικαίωµα να
ασκήσει όπως αναγράφονται στο σχετικό πιστοποιητικό/επιστολή παραχώρησης κατά την τελευταία
ηµεροµηνία άσκησης των ∆ΑΜ, µε την πληρωµή της Τιµής Άσκησης ανά ∆ΑΜ, τότε χάνει την ευκαιρία
άσκησης των ∆ΑΜ που δεν άσκησε.
[Β]

ΟΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ∆ΑΜ 2009-2010

Τιµή Άσκησης

€0,34 για κάθε ∆ΑΜ

Ηµεροµηνίες Άσκησης

1-19 Νοεµβρίου 2009
1-19 Νοεµβρίου 2010 (Τελευταία Περίοδος Άσκησης)

Ηµεροµηνία Λήξης ∆ΑΜ 2009-2010

19 Νοεµβρίου 2010 (Η τελευταία ηµεροµηνία εξάσκησης των ∆ΑΜ)

∆ιαδικασία Άσκησης ∆ΑΜ 2009-2010

Κατά την περίοδο άσκησης (δηλαδή µεταξύ 1η και 19 Νοεµβρίου 2009 και 2010), ποσοστό µέχρι και
100% (δηλαδή το σύνολο) των ∆ΑΜ που θα κατέχει ο κάτοχος των ∆ΑΜ κατά την εν λόγω
ηµεροµηνία άσκησης θα µπορεί να ασκηθεί και να µετατραπεί σε µετοχές της Finikas Ammochostou
Plc. Σε περίπτωση κατόχου ∆ΑΜ που θα ασκήσει ποσοστό χαµηλότερο του 100% του συνόλου των
∆ΑΜ που κατέχει κατά την περίοδο άσκησης για την χρονιά 2009, τότε ο αριθµός των ∆ΑΜ που δεν
θα έχει εξασκηθεί θα µεταφέρεται για εξάσκηση στην επόµενη περίοδο άσκησης.
Κατά την τελευταία περίοδο άσκησης των ∆ΑΜ 2009-2010, (δηλαδή µεταξύ 1η και 19 Νοεµβρίου
2010), 100% (δηλαδή το σύνολο) των ∆ΑΜ που θα κατέχει ο κάτοχος των ∆ΑΜ κατά την εν λόγω
ηµεροµηνία άσκησης µπορεί να ασκηθεί και να µετατραπεί σε Μετοχές της Εταιρείας. Σε περίπτωση
κατόχου ∆ΑΜ που θα ασκήσει ποσοστό χαµηλότερο του 100% του συνόλου των ∆ΑΜ που κατέχει,
τότε ο αριθµός των ∆ΑΜ που δεν θα έχει εξασκηθεί θα λήξει.
[Γ]

ΟΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ∆ΑΜ 2011-2012

Τιµή Άσκησης

€0,34 για κάθε ∆ΑΜ

Ηµεροµηνίες Άσκησης

1-19 Νοεµβρίου 2011
1-19 Νοεµβρίου 2012 (Τελευταία Περίοδος Άσκησης)

Ηµεροµηνία Λήξης ∆ΑΜ 2011-2012

19 Νοεµβρίου 2012 (Η τελευταία ηµεροµηνία εξάσκησης των ∆ΑΜ)

∆ιαδικασία Άσκησης ∆ΑΜ 2011-2012

Κατά την περίοδο άσκησης (δηλαδή µεταξύ 1η και 19 Νοεµβρίου 2011 και 2012), ποσοστό µέχρι και
100% (δηλαδή το σύνολο) των ∆ΑΜ που θα κατέχει ο κάτοχος των ∆ΑΜ κατά την εν λόγω
ηµεροµηνία άσκησης θα µπορεί να ασκηθεί και να µετατραπεί σε µετοχές της Εταιρείας. Σε
περίπτωση κατόχου ∆ΑΜ που θα ασκήσει ποσοστό χαµηλότερο του 100% του συνόλου των ∆ΑΜ που
κατέχει κατά την περίοδο άσκησης για την χρονιά 2011, τότε ο αριθµός των ∆ΑΜ που δεν θα έχει
εξασκηθεί θα µεταφέρεται για εξάσκηση στην επόµενη περίοδο άσκησης.
Κατά την τελευταία περίοδο άσκησης των ∆ΑΜ 2011-2012, (δηλαδή µεταξύ 1η και 19 Νοεµβρίου
2012), 100% (δηλαδή το σύνολο) των ∆ΑΜ που θα κατέχει ο κάτοχος των ∆ΑΜ κατά την εν λόγω
ηµεροµηνία άσκησης µπορεί να ασκηθεί και να µετατραπεί σε µετοχές της Εταιρείας. Σε περίπτωση
κατόχου ∆ΑΜ που θα ασκήσει ποσοστό χαµηλότερο του 100% του συνόλου των ∆ΑΜ που κατέχει,
τότε ο αριθµός των ∆ΑΜ που δεν θα έχει εξασκηθεί θα λήξει.
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8.4.3.

Στοιχεία για την Τυχόν Αναπροσαρµογή της Τιµής Άσκησης και του Αριθµού των ∆ΑΜ

Υποδιαίρεση ή ενοποίηση

Κατά την υποδιαίρεση ή ενοποίηση των µετοχών της Εταιρείας κατά ή πριν την τελευταία ηµεροµηνία
άσκησης του ∆ικαιώµατος, ο αριθµός και/ ή ονοµαστική αξία των µετοχών που θα δικαιούται ο
κάτοχος κατά την άσκηση του δικαιώµατος θα αυξάνεται ή θα µειώνεται, ανάλογα µε την περίπτωση,
κατά αναλογία και η τιµή άσκησης του ∆ικαιώµατος θα προσαρµόζεται ανάλογα µε την ηµεροµηνία
που ισχύει η υποδιαίρεση ή ενοποίηση.
Οι ελεγκτές της Εταιρείας θα επιβεβαιώσουν γραπτώς τις αναπροσαρµογές, εφόσον τους ζητηθεί από
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας και κατόπιν συµφωνίας, για το νέο αριθµό µετοχών που
δικαιούται ο κάτοχος να αγοράσει ως συνέπεια της αναπροσαρµογής και η σχετική βεβαίωση θα
αποστέλλεται στους δικαιούχους και το ΧΑΚ θα αποστέλλει σε κάθε µέτοχο των ∆ΑΜ ενηµερωτικές
καταστάσεις µέσα σε 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) έκδοσης δωρεάν µετοχών στους µετόχους της Εταιρείας που θα προκύψουν από την
κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών, και
(β) προσφοράς δικαιωµάτων προτίµησης (rights) στους µετόχους της, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα
έχει το δικαίωµα να επεκτείνει ταυτόχρονα την προσφορά στους κατόχους ∆ικαιωµάτων Αγοράς
Μετοχών όπως θα έπραττε αν το ∆ικαίωµα Αγοράς είχε ασκηθεί την ηµέρα που αµέσως προηγείται
της ηµεροµηνίας κατά την οποία ισχύει η έκδοση (α) ή (β) πιο πάνω µε βάση τους όρους που ισχύουν
κατά την ηµεροµηνία Άσκησης ∆ικαιώµατος.
Εφόσον στις περιπτώσεις των γεγονότων (α) και (β) το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα επεκτείνει την
προσφορά στους κατόχους ∆ικαιώµατος Αγοράς Μετοχών, δε θα αναπροσαρµόζεται η Τιµή Άσκησης
∆ικαιώµατος ούτε ο αριθµός των ∆ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών.
Αν όµως το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίσει ότι η προσφορά δικαιωµάτων προτίµησης (rights) ή
δωρεάν µετοχών (bonus issue) δε θα επεκτείνεται στους κατόχους των ∆ικαιωµάτων Αγοράς
Μετοχών, τότε η Τιµή άσκησης θα αναπροσαρµόζεται και θα τίθεται σε εφαρµογή από την
ηµεροµηνία ισχύος της νέας έκδοσης ως ακολούθως (“νέα έκδοση” για σκοπούς της παραγράφου
αυτής σηµαίνει την έκδοση δικαιωµάτων προτίµησης (rights) ή παραχώρηση δωρεάν µετοχών (bonus
issue):
Σε περίπτωση έκδοσης νέων (συνήθων) µετοχών (rights issue):
T=

(A + Γ) × 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)
(ηµεροµηνία ‘ex-rights’).
Σε περίπτωση παραχώρησης δωρεάν µετοχών (bonus issue):

T=

Α

(Α + Β)

×Ε

όπου:
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Τ
Α
Β
Γ

= αναπροσαρµοσµένη Tιµή Άσκησης ∆AM
= αριθµός εκδοµένων συνήθων Μετοχών της Εταιρείας κατά την ηµεροµηνία ισχύος της νέας
έκδοσης
= αριθµός συνήθων Μετόχων που θα εκδοθούν µε τη νέα έκδοση
= (Βx∆)/Ζ

∆

= η τιµή αγοράς της Μετοχής που εκδίδεται σύµφωνα µε τους όρους της έκδοσης
δικαιωµάτων προτίµησης (rights issue)

E
Ζ

= Η Tιµή Άσκησης ∆AM που ίσχυε αµέσως πριν από την ηµεροµηνία της νέας έκδοσης
= Η µέση τιµή κλεισίµατος της Μετοχής της Εταιρείας κατά την τελευταία ηµέρα που η
µετοχή διαπραγµατευόταν στην αγορά πριν από την ανακοίνωση της έκδοσης.

Για 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 ∆ελτίο
Τιµών Μετοχών που δηµοσιεύει το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου για την ηµέρα εκείνη. Σε περίπτωση
που δεν υπάρχει τιµή στο ηµερήσιο δελτίο τιµών µετοχών που δηµοσιεύει το Χ.Α.Κ τότε ‘µέση τιµή’
θα θεωρείται η τελευταία µέση τιµή που δηµοσιεύτηκε στο ηµερήσιο ∆ελτίο Τιµών Μετοχών.
Οι ελεγκτές θα επιβεβαιώνουν γραπτώς τις αναπροσαρµογές, εφόσον τους ζητηθεί από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της Εταιρείας και κατόπιν συµφωνίας, µέσω της ειδοποίησης που θα αποστέλλεται σε κάθε
µέτοχο των ∆ΑΜ. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα κοινοποιεί τις αλλαγές αυτές στους κατόχους των ∆ΑΜ
µέσα στην προκαθορισµένη από τους Κανονισµούς του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου περίοδο και θα
εκδίδει άµεσα ανακοίνωση στο Χ.Α.Κ. για τις αναπροσαρµογές που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α)
και (β) πιο πάνω. Όπου χρειάζεται, θα αποστέλλονται νέες ενηµερωτικές καταστάσεις στους κατόχους
των ∆ΑΜ. Κλασµατικά υπόλοιπα θα αγνοούνται.
8.4.4.

Έναρξη ∆ιαπραγµάτευσης Νέων Μετοχών στο Χρηµατιστήριο

Εφόσον η αίτηση εγκριθεί από το Συµβούλιο του ΧΑΚ για εισαγωγή των νέων µετοχών Finikas
Ammochostou Plc στο ΧΑΚ, η διαπραγµάτευση θα αρχίσει εφόσον βεβαιωθεί το ΧΑΚ ότι το µητρώο
µετόχων έχει κατατεθεί σε ηλεκτρονική µορφή και πληροί όλες τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από
το ΧΑΚ σύµφωνα µε τον Κανονισµό 4 των περί Αξίων και Χρηµατιστηρίου Αξίων Κύπρου
(καταχώρηση, διαπραγµάτευση και εκκαθάριση άυλων κινητών αξίων) Κανονισµών του 2001.
Οι εν λόγω µετοχές θα εισαχθούν στο ΧΑΚ στην ίδια κατηγορία µε τις υφισταµένες πλήρως
πληρωθείσες µετοχές του εκδότη (rank pari passu) και θα δικαιούνται να συµµετάσχουν σε
οποιαδήποτε καταβολή µερίσµατος µε ηµεροµηνία αρχείου (record date) που έπεται της
ηµεροµηνίας άσκησής τους. ∆εν θα δικαιούνται να συµµετάσχουν σε µερίσµατα που πληρώθηκαν
µε ηµεροµηνία αρχείου που προηγείται από την ηµεροµηνία άσκησης (συµπεριλαµβανοµένης αυτής).

9.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ (DILUTION)

Λόγω του ότι τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης προσφέρονται στους υφιστάµενους µετόχους κατ’ αναλογία
των µετοχών που κατέχουν, εάν εξασκηθούν όλα τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης η διασπορά θα
παραµείνει η ίδια µε τα σηµερινά επίπεδα.
Σε περίπτωση που υφιστάµενοι µέτοχοι της Εταιρείας δεν εξασκήσουν τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης που
θα τους παραχωρηθούν, το ποσοστό συµµετοχής τους στην Εταιρεία θα µειωθεί µέχρι 9,09% περίπου
(µε βάση τις υφιστάµενες 13.204.527 µετοχές και τις 1.320.453 Νέες Μετοχές που θα προκύψουν από
την εξάσκηση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης).
Λόγω του ότι τα ∆ικαιώµατα Αγοράς Μετοχών προσφέρονται στους υφιστάµενους µετόχους κατ’
αναλογία των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης που θα εξασκήσουν, εάν εξασκηθούν όλα τα ∆ικαιώµατα
Προτίµησης και ∆ικαιώµατα Αγοράς Μετοχών η διασπορά θα παραµείνει η ίδια µε τα σηµερινά
επίπεδα.
Σε περίπτωση που υφιστάµενοι µέτοχοι της Εταιρείας δεν εξασκήσουν τα ∆ικαιώµατα Αγοράς
Μετοχών που θα τους παραχωρηθούν σε σχέση µε τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης που θα εξασκήσουν,
το ποσοστό συµµετοχής τους στην Εταιρεία θα µειωθεί µέχρι 21,43% περίπου (µε βάση τις
υφιστάµενες 13.204.527 µετοχές, τις 1.320.453 Νέες Μετοχές που θα προκύψουν από την εξάσκηση
30

των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης και τις 3.961.359 Νέες Μετοχές που θα προκύψουν από την εξάσκηση
του συνόλου των ∆ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών).
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∆. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FINIKAS
AMMOCHOSTOU PLC
1.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1.1

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

H εταιρεία Finikas Ammochostou Plc (ex Confine Investments) συστάθηκε στην Κύπρο στις 3
∆εκεµβρίου 1999 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης υπό την ονοµασία Confine Investments
Ltd, µε αριθµό εγγραφής 106965 σύµφωνα µε τον περί Εταιρειών Νόµο Κεφ.113. Η κύρια
δραστηριότητα της Εταιρείας ήταν η διεξαγωγή εργασιών επενδυτικού οργανισµού κλειστού τύπου
σύµφωνα µε τον Κανονισµό 63, Παράρτηµα Β, Μέρος ΙΙ, του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου.
Η έδρα του εκδότη βρίσκεται στην διεύθυνση – CLR House, Λεωφόρος Βύρωνος 26, 1096, Λευκωσία.
Ο αριθµός τηλεφώνου της καταστατικής της έδρας είναι 22 898898.
Στις 16 Μαρτίου 2001 η Εταιρεία εισήχθηκε στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου, στον τοµέα των
Εγκεκριµένων Επενδυτικών Οργανισµών. Η διαπραγµάτευση των τίτλων της Εταιρείας άρχισε στις 19
Μαρτίου 2001.
Στις 11 Ιουνίου 2004 κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας εγκρίθηκε τροποποίηση του
ονόµατος της Εταιρείας σε Confine Investments Public Ltd.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2004 αποφάσισε
όπως η Εταιρεία υποβάλει στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου αίτηση για κατάταξη των τίτλων της,
στην αγορά εγκεκριµένων επενδυτικών οργανισµών σύµφωνα µε τις εγκυκλίους 7/2004 και 9/2004.
Στις 10 Μαρτίου 2005 η CLR Capital Public Limited διατύπωσε ∆ηµόσια Πρόταση για την απόκτηση
µέχρι και του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της Confine Investments Public Ltd µε αντιπαροχή το
ποσό των Λ.Κ.0,05 για κάθε µετοχή. Το συνολικό ποσοστό των µετοχών που αποκτήθηκε κατά τη
διάρκεια της πρότασης ήταν 4,88% κα ως εκ τούτου θεωρείται επιτυχής, αφού η CLR Capital Public
Limited δήλωσε ότι θα αποδεχτεί το σύνολο των προσφερόµενων µετοχών της Confine.
Σε συνεδρία του στις 31 Οκτωβρίου 2005, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να
υποβάλει αίτηση για επέκταση δραστηριοτήτων και απαλλαγή της από τους επενδυτικούς
περιορισµούς. Προς τούτο, είχε υποβληθεί για έγκριση στις αρµόδιες αρχές σχετικό Πληροφοριακό
Μνηµόνιο το οποίο εγκρίθηκε από το συµβούλιο του ΧΑΚ και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 10
Φεβρουαρίου 2006 και επιπρόσθετα από τους µετόχους της Εταιρείας στην Έκτακτη Γενική
Συνέλευση ηµεροµηνίας 9 Μαρτίου 2006. Ως αποτέλεσµα της επέκτασης δραστηριοτήτων, οι τίτλοι
της Εταιρείας διαπραγµατεύονται από τις 15 Μαρτίου 2006 στην αγορά των επενδυτικών οργανισµών
µε την σήµανση ‘ΕΜ’ απαλλαγµένη από τους επενδυτικούς περιορισµούς.
Στις 8 Νοεµβρίου 2005 η Confine Investments Public Limited ανακοίνωσε την πρόθεση της για την
υποβολή ∆ηµόσιας Πρότασης για την απόκτηση κατά µέγιστο µέχρι το 50% συν 1 µετοχή (δηλαδή
1.250.001 µετοχές) και κατ’ ελάχιστο το 20% (δηλαδή 500.000 µετοχές) του εκδοµένου µετοχικού
κεφαλαίου της εταιρείας Επενδυτική ο Φοίνικας Αµµοχώστου ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ µε προτεινόµενη
αντιπαροχή £0,325.
Στις 24 Νοεµβρίου 2005, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Confine ανακοίνωσε την αναθεώρηση της
∆ηµόσιας Πρότασης που ανακοίνωσε στις 8 Νοεµβρίου 2005. Στην αναθεωρηµένη ∆ηµόσια Πρόταση,
πρόθεση της Εταιρείας ήταν να αποκτήσει το 50% συν 1 µετοχή της εταιρείας Επενδυτική ο Φοίνικας
Αµµοχώστου ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ µόνο. Με Έγγραφο ηµεροµηνίας 1 ∆εκεµβρίου 2005 η Confine
υπέβαλε ∆ηµόσια Πρόταση προς τους µετόχους της Εταιρείας για απόκτηση του 50% συν µια (1)
µετοχή του εκδοµένου µετοχικού της κεφαλαίου. Η περίοδος αποδοχής της ∆ηµόσιας Πρότασης έληξε
στις 9 Ιανουαρίου 2006.
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Το συνολικό ποσοστό των µετοχών που εξασφαλίστηκε από την Confine ήταν 50,95% (δηλαδή
1.273.663 µετοχές). Μετά την επιτυχή έκβαση της ∆ηµόσιας Πρότασης και εφόσον το ποσοστό των
µετοχών που εξασφαλίστηκε ξεπέρασε το 50% συν µια µετοχή (για το οποίο διατυπώθηκε η ∆ηµόσια
Πρόταση), κατά µικρό αριθµό µετοχών, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Confine αποφάσισε να αιτηθεί
προς τις Χρηµατιστηριακές Αρχές να της επιτρέψουν να αποδεχτεί όλες τις προσφερόµενες µετοχές
ώστε να µην είναι αναγκαία η κατά αναλογία αποδοχή, µε σκοπό να εξασφαλιστεί η πιο δίκαιη
µεταχείριση των αποδεκτών της Πρότασης. Με βάση και την ανακοίνωση της Confine, ηµεροµηνίας
13 Ιανουαρίου 2006, το Συµβούλιο του ΧΑΚ ενέκρινε την προαναφερθείσα αίτηση της.
Στις 5 ∆εκεµβρίου 2006 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ανακοίνωσε την απόφαση του για
διατύπωση ∆ηµόσιας Πρότασης µε σκοπό την εξαγορά µέχρι και του 100% του εκδοµένου µετοχικού
κεφαλαίου της εταιρείας Επενδυτική Ο Φοίνικας Αµµοχώστου ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ, µε προτεινόµενη
αντιπαροχή 2,45 µετοχές της Εταιρείας για κάθε µία µετοχή της Φοίνικας.
Στις 15 Φεβρουαρίου 2007 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ανακοίνωσε την έγκριση για έκδοση
µέχρι 3.004.526 νέων συνήθων µετοχών για την εξαγορά µέχρι και του 100% του εκδοµένου
µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Επενδυτική Ο Φοίνικας Αµµοχώστου ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ.
Στις 9 Μαρτίου 2007 η Εταιρεία ανακοίνωσε η ∆ηµόσια Πρόταση που υπέβαλε προς τους µετόχους
της εταιρείας Επενδυτική Ο Φοίνικας Αµµοχώστου ∆ηµόσια Λτδ έληξε µε επιτυχία. Το συνολικό
ποσοστό που εξασφάλισε η Εταιρεία ήταν 44,97%, και ως εκ τούτου, το συνολικό ποσοστό
συµµετοχής της Confine στην Φοίνικας ανήλθε στο 95,92%.
Στις 10 Μαΐου 2007 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε όπως προχωρήσει στην
µετονοµασία της Εταιρείας από Confine Investments Public Ltd σε Finikas Ammochostou Plc.
Στις 12 Ιουλίου 2007 το Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε την µετονοµασία
της Εταιρείας από Confine Investments Public Ltd σε Finikas Ammochostou Plc.
Στις 14 Σεπτεµβρίου 2007 το Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου αποδέχθηκε προς
εισαγωγή 250.407 συνήθεις µετοχές της Εταιρείας οι οποίες εκδόθηκαν ως αντιπαροχή προς τους
µετόχους της Φοίνικας οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν την δηµόσια πρόταση για εξαγορά µέχρι και του
100% του µετοχικού της κεφαλαίου.
Στις 3 ∆εκεµβρίου 2007 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας έγκρινε οµόφωνα ψήφισµα για την
έκδοση όπου εξουσιοδοτείται να εκδίδει για τους επόµενους 12 µήνες από την ηµεροµηνία έγκρισης
του ψηφίσµατος µέχρι και 1.300.000 νέες µετοχές της Εταιρείας.
Στις 29 Ιανουρίου 2008 η Εταιρεία σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε όπως το µετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας επαναεκφρασθεί σε Ευρώ σύµφωνα µε τον Νόµο 33 (Ι)/2007, Άρθρο 18(Ι).
Η Ονοµαστική Αξία της µετοχής έχει µετατραπεί από £0,20 σε €0,34.
Το Εγκριµένο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας έχει µετατραπεί από £100.000.000 διαιρεµένο σε
500.000.00 ονοµαστικής αξίας £0,20 σε €170.000.000 διαιρεµένο σε 500.000.000 ονοµαστικής αξίας
€0,34.
Το Εκδοµένο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας έχει µειωθεί από £2.640.905,40 διαιρεµένο σε
13.204.527 ονοµαστικής αξίας £0,20 σε €4.489.539,18 διαιρεµένο σε 13.204.527 ονοµαστικής αξίας
€0,34. Η αλλαγή αυτή έλαβε ισχύ στις 4 Φεβρουαρίου 2008.
1.2

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται ως εταιρεία επενδύσεων απαλλαγµένη από τους επενδυτικούς
περιορισµούς που διέπουν τους «Εγκεκριµένους Επενδυτικούς Οργανισµούς». Στο πληροφοριακό
µνηµόνιο το οποίο κατατέθηκε και εγκρίθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2006 στο πλαίσιο της επέκτασης
δραστηριοτήτων της Εταιρείας, αναφέρεται ότι η Εταιρεία µε την επέκταση δραστηριοτήτων, στοχεύει
να πετύχει τα ακόλουθα:
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1. Η Εταιρεία να αποκτήσει τη δυνατότητα επένδυσης στον τοµέα των ακινήτων µε σκοπό
την µείωση του επενδυτικού κινδύνου του συνολικού χαρτοφυλακίου και την επίτευξη
σταθερών αποδόσεων.
2. Να εξασφαλιστεί ευελιξία στη διαµόρφωση και διαφοροποίηση (diversification) του
χαρτοφυλακίου της Εταιρείας.
3. Η Εταιρεία να αποκτήσει ευχέρεια για χρήση δανεισµού στο µέλλον για ανάπτυξη νέων
εργασιών.
4. Να απεγκλωβιστεί η Εταιρεία από τα υφιστάµενα πλαίσια δραστηριοτήτων που περιορίζουν
της κινήσεις της δεδοµένου του αρνητικού κλίµατος που επικρατεί στην Κυπριακή
Κεφαλαιαγορά και των χαµηλών όγκων συναλλαγών.
Συγκεκριµένα, µε την επέκταση δραστηριοτήτων της, η Εταιρεία δύναται να προβαίνει σε ουσιαστικές
επενδύσεις εκτός του ΧΑΚ, και, όπου κρίνει συµφέρον, µε ποσοστό συµµετοχής πέραν του ορίου του
10% που προβλέπουν οι κανονισµοί που διέπουν την λειτουργία των Εγκεκριµένων Επενδυτικών
Οργανισµών.
Οι δραστηριότητες του Συγκροτήµατος διεξάγονται σε δύο γεωγραφικούς τοµείς, στη Κύπρο και σε
Άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες. Η δραστηριότητες του Συγκροτήµατος κατά γεωγραφικό τοµέα για τα έτη
2007, 2006 και 2005 είναι ο ακόλουθες:

2007

Ανάλυση κατά γεωγραφικό τοµέα

Εισοδήµατα
Μερίσµατα εισπρακτέα
Τόκοι εισπρακτέοι από επενδύσεις
Κέρδος από πώληση επενδύσεων που
αποτιµούνται στη δίκαιη αξία µέσω της
ενοποιηµένης κατάστασης λογαριασµού
αποτελεσµάτων
Πλεόνασµα/ (έλλειµµα) από επανεκτίµηση
επενδύσεων που αποτιµούνται στη δίκαιη
αξία µέσω της ενοποιηµένης κατάστασης
λογαριασµού αποτελεσµάτων
Κέρδος από πώληση επένδυσης διαθέσιµης
προς πώληση
Πλεόνασµα από επανεκτίµηση ακινήτων
Σύνολο Εισοδηµάτων
Έξοδα ∆ιοίκησης
Αρνητική υπεραξία

Κύπρος
£

Άλλες
Ευρωπαϊκές
Χώρες
£

Σύνολο
£

29.194
9.066

-

29.194
9.066

162.410

76.651

239.061

246.100

(180.184)

65.916

170.000
346.400
963.170

623.151
519.618

170.000
969.551

Αποµείωση αξίας επενδύσεων που
αποτιµούνται στη δίκαιη αξία µέσω της
ενοποιηµένης κατάστασης λογαριασµού
αποτελεσµάτων
Κέρδος από εργασίες πριν από το
κόστος χρηµατοδότησης
Καθαρό κόστος χρηµατοδότησης
Κέρδος πριν την φορολογία
Φορολογία
Κέρδος για το έτος
Σύνολο Ενεργητικού
Σύνολο Υποχρεώσεων

1.482.788
(180.004)
38.497

(1)

1.341.280
(185.581)
1.155.699
(191.339)
964.360
2.081.981
7.690.490
5.608.509
1.055.979
3.926.897
2.870.918
Πηγή: Ελεγµένες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2007

2006

Κύπρος

Άλλες

Σύνολο
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£

Ανάλυση κατά γεωγραφικό τοµέα

Εισοδήµατα
Μερίσµατα εισπρακτέα
Τόκοι εισπρακτέοι από επενδύσεις
Κέρδος από πώληση επενδύσεων που
αποτιµούνται στη δίκαιη αξία µέσω της
ενοποιηµένης κατάστασης λογαριασµού
αποτελεσµάτων
Πλεόνασµα από επανεκτίµηση επενδύσεων
που αποτιµούνται στη δίκαιη αξία µέσω της
ενοποιηµένης κατάστασης λογαριασµού
αποτελεσµάτων

Ευρωπαϊκές
Χώρες
£

£

20.721
12.209

-

20.721
12.209

492.252

-

492.252

492.320
1.017.502

-

492.320

Έξοδα ∆ιοίκησης
Αρνητική υπεραξία
Αποµείωση αξίας επενδύσεων που
αποτιµούνται στη δίκαιη αξία µέσω της
ενοποιηµένης κατάστασης λογαριασµού
αποτελεσµάτων
Κέρδος από εργασίες πριν από το
κόστος χρηµατοδότησης
Καθαρό κόστος χρηµατοδότησης
Κέρδος έτους πριν τη φορολογία
Φορολογία
Κέρδος για το έτος
Σύνολο ενεργητικού
Σύνολο υποχρεώσεων

1.017.502
(125.816)
18.923

(1.998)

908.611
7.102
915.713
(919)
914.794
196.546
2.785.140
2.588.594
8.234
8.234
Πηγή: Ελεγµένες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2006

2005

Ανάλυση κατά γεωγραφικό τοµέα

Εισοδήµατα
Μερίσµατα εισπρακτέα
Τόκοι εισπρακτέοι από επενδύσεις
Κέρδος από πωλήσεις
Επενδύσεις που αποτιµούνται στη δίκαιη αξία
µέσω τη ενοποιηµένης κατάστασης
λογαριασµού αποτελεσµάτων
Πλεόνασµα από επανεκτίµηση επενδύσεων
που αποτιµούνται στη δίκαιη αξία µέσω της
ενοποιηµένης κατάστασης λογαριασµού
αποτελεσµάτων
∆ιοικητικά και άλλα έξοδα
Κέρδος από εργασίες πριν την
φορολογία
Μερίδιο κέρδους συνδεδεµένης εταιρείας
Φορολογία
Κέρδος για το έτος
Σύνολο ενεργητικού
Σύνολο υποχρεώσεων

Κύπρος
£

Άλλες
Ευρωπαϊκές
Χώρες
£

Σύνολο
£

10.856
7.228
-

-

10.856
7.228
-

18.347

1.796

20.143

142.864
179.295

(60.640)
(58.844)

82.224
120.451
(101.759)

18.692
8.896
(1.966)
25.622
1.999
1.472.190
1.470.191
5.221
5.221
Πηγή: Ελεγµένες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2006
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Το Συγκρότηµα διεξάγει εργασίες σε δύο τοµείς δραστηριότητας στις επενδύσεις σε µετοχές δηµοσίων
και άλλων εταιρειών και σε ακίνητα. Οι εργασίες του Συγκροτήµατος κατά λειτουργικό τοµέα για τα
έτη 2006 και 2007 ήταν οι ακόλουθες:
2007
Ανάλυση κατά λειτουργικό τοµέα
Εισοδήµατα
Μερίσµατα εισπρακτέα
Τόκοι εισπρακτέοι από επενδύσεις
Κέρδος από πώληση επένδυσης διαθέσιµης
προς πώληση
Κέρδος από πώληση επενδύσεων που
αποτιµούνται στη δίκαιη αξία µέσω της
ενοποιηµένης κατάστασης λογαριασµού
αποτελεσµάτων
Πλεόνασµα από επανεκτίµηση επενδύσεων
που αποτιµούνται στη δίκαιη αξία µέσω της
ενοποιηµένης κατάστασης λογαριασµού
αποτελεσµάτων
Πλεόνασµα από επανεκτίµηση ακινήτων
Σύνολο εισοδηµάτων
Έξοδα διοίκησης
Αρνητική υπεραξία
Αποµείωση αξίας επενδύσεων που
αποτιµούνται στη δίκαιη αξία µέσω της
ενοποιηµένης κατάστασης λογαριασµού
αποτελεσµάτων
Κέρδος από εργασίες πριν το κόστος
χρηµατοδότησης
Καθαρό κόστος χρηµατοδότησης
Κέρδος πριν τη φορολογία
Φορολογία
Κέρδος για το έτος
Σύνολο ενεργητικού
Σύνολο υποχρεώσεων

Επενδύσεις
σε κινητές
αξίες £

Ακίνητα
£

Σύνολο
£

29.194
9.066

-

29.194
9.066

170.000

-

170.000

239.061

-

239.061

65.916
513.237

969.551
969.551

65.916
969.551
1.482.788
(180.004)
38.497

(1)

1.341.280
(185.581)
1.155.699
(191.339)
964.360
5.320.204
7.690.490
2.370.286
3.357.372
3.926.897
569.525
Πηγή: Ελεγµένες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2007
2006

Ανάλυση κατά λειτουργικό τοµέα
Εισοδήµατα
Μερίσµατα εισπρακτέα
Τόκοι εισπρακτέοι από επενδύσεις
Κέρδος από πώληση επενδύσεων που
αποτιµούνται στη δίκαιη αξία µέσω της
ενοποιηµένης κατάστασης λογαριασµού
αποτελεσµάτων
Πλεόνασµα από επανεκτίµηση επενδύσεων
που αποτιµούνται στη δίκαιη αξία µέσω της
ενοποιηµένης κατάστασης λογαριασµού
αποτελεσµάτων
Σύνολο εισοδηµάτων
Έξοδα διοίκησης
Αρνητική υπεραξία
Αποµείωση αξίας επενδύσεων που
αποτιµούνται στη δίκαιη αξία µέσω της

Επενδύσεις
σε κινητές
αξίες
£

Ακίνητα
£

Σύνολο
£

20.721
12.209

-

20.721
12.209

492.252

-

492.252

492.320
1.017.502

-

492.320
1.017.502
(125.816)
18.923
(1.998)
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ενοποιηµένης κατάστασης λογαριασµού
αποτελεσµάτων
Κέρδος από εργασίες πριν το κόστος
χρηµατοδότησης
908.611
Καθαρό κόστος χρηµατοδότησης
7.102
Κέρδος πριν τη φορολογία
915.713
Φορολογία
(919)
Κέρδος για το έτος
914.794
Σύνολο ενεργητικού
585.600
2.785.140
2.199.540
Σύνολο υποχρεώσεων
8.234
8.234
Πηγή: Ελεγµένες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2007
∆εν υπάρχει σχετική ανάλυση για το έτος 2005 λόγω της µη δραστηριοποίησης της Εταιρείας στον
τοµέα των ακινήτων.
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2.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι Ελεγµένες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για τα έτη που έληξαν 31 ∆εκεµβρίου 2005,
2006 και 2007 (συµπεριλαµβανοµένου και της έκθεσης ελεγκτών για τα έτη αυτά) ενσωµατώνονται
µε την µέθοδο της παραποµπής. Πιο κάτω παρουσιάζονται επιλεγµένα στοιχεία των Οικονοµικών
Καταστάσεων.

Επιλεγµένα Στοιχεία Λογαριασµού
Αποτελεσµάτων

Ελεγµένα Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα για Έτος που έληξε
31 ∆εκεµβρίου*
2007
£

2006
£

2005
£

1.341.280

908.611

26.675

1.155.699

915.713

27.588

Φορολογία

-191.339

-919

-1.966

Καθαρό Κέρδος για το έτος

964.360

914.794

25.622

Κέρδος ανά µετοχή (σέντ)

6,40

6,63

0,25

Κέρδος από εργασίες πριν το κόστος
χρηµατοδότησης
Κέρδος πριν τη φορολογία

*Πηγή: Ελεγµένα Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα για τα έτη που έληξαν 31 ∆εκεµβρίου 2005, 2006 και 2007
(ηµεροµηνία των πλέον πρόσφατων ελεγµένων χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών)

Επιλεγµένα Στοιχεία Ισολογισµού

Ελεγµένα Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα για Έτος που έληξε
31 ∆εκεµβρίου*

2007

2006

2005

£

£

£

5.320.204

395.600

-

469.322

-

-

-

238.425

-

190.000
196.546

-

5.789.526

782.146

238.425

789.437

1.120.530

623.097

Περιουσιακά Στοιχεία
Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Ακίνητα για επένδυση
Κεφάλαια σε κοινοπραξία
Επένδυση σε Συνδεδεµένη Εταιρεία
Επένδυση διαθέσιµη προς πώληση
Επενδυτικό δάνειο

Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Επενδύσεις που αποτιµούνται στην δίκαιη αξία
µέσω της ενοποιηµένης κατάστασης
λογαριασµού αποτελεσµάτων

9.345

3.687

-

Ποσά οφειλόµενα από συγγενική εταιρεία

314.358

580.605

7.171

Φορολογία επιστρεπτέα

4.082
783.742

4.463
293.709

603.497

1.900.964

2.002.994

1.233.765

7.690.490

2.785.140

1.472.190

Εµπορικές και άλλες απαιτήσεις

Μετρητά και Αντίστοιχα Μετρητών

Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων
Τρέχουσες Υποχρεώσεις
Τραπεζικό παρατράβηγµα

5.144

-

-

Εµπορικοί και άλλοι πληρωτέοι λογαριασµοί

55.224

5.640

4.427
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Τρέχουσες δόσεις µακροπρόθεσµων δανείων

140.774

-

-

Ποσά οφειλόµενα σε κεφάλαια σε κοινοπραξία

454.322

-

-

15.384
39.451

2.594

794

710.299

8.234

5.221

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις

3.069.083
147.515

-

-

Σύνολο µη Τρεχουσών Υποχρεώσεων

3.216.598

-

-

Σύνολο Υποχρεώσεων

3.926.897

8.234

5.221

2.640.905

2.040.000

2.040.000

932.956
189.732

103.107
633.799

-573.031
-

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

3.763.593

2.766.906

1.466.969

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

7.690.490

2.785.140

1.472.190

Ποσά οφειλόµενα σε συνδεδεµένα µέρη
Φορολογία
Σύνολο Τρεχουσών Υποχρεώσεων
Μη Τρέχουσες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµα δάνεια

Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικά
Συµφέρον Μειοψηφίας

* Πηγή: Ελεγµένα Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα για τα έτη που έληξαν 31 ∆εκεµβρίου 2005, 2006 και 2007
(ηµεροµηνία των πλέον πρόσφατων ελεγµένων χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών)

Επιλεγµένα Στοιχεία Κατάστασης Ταµειακής
Ροής

Καθαρή ροή µετρητών από/ (για) Εργασίες
Καθαρή ροή µετρητών από/ (για) Επενδυτικές
∆ραστηριότητες
Καθαρή ροή από/ (για) χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες
Καθαρή (µείωση) / αύξηση στα µετρητά και
αντίστοιχα µετρητών
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του
έτους
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην τέλος του
έτους

Ελεγµένα Αποτελέσµατα για Έτος που έληξε 31
∆εκεµβρίου*
2007

2006

£

£

2005

£

169.662

-332.512

181.143

-3.417.009

22.785

351.978

3.732.236

-61

-

484.889

-309.788

533.121

293.709

603.497

70.376

778.598

293.709

603.497

* Πηγή: Ελεγµένα Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα για τα έτη που έληξαν 31 ∆εκεµβρίου 2005, 2006 και 2007
(ηµεροµηνία των πλέον πρόσφατων ελεγµένων χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών)

Η καθαρή ροή µετρητών από εργασίες της Εταιρείας για το έτος 2005 ανήλθε σε £181.143, το οποίο
είναι σε θετικά επίπεδα σε σχέση µε την αρνητική καθαρή ροή µετρητών από εργασίες της Εταιρείας
για το έτος 2004. Η καθαρή ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες ανήλθε σε £351.978, και
ως εκ τούτου παρατηρείται σηµαντική καθαρή αύξηση στα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών της
τάξης των £533.521 για το έτος.
Η καθαρή ροή µετρητών από εργασίες της Εταιρείας για το έτος 2006 παρουσίασε µείωση £513.655
σε -£332.512 σε σχέση µε το 2005. Η µείωση αυτή οφείλεται κυρίως σε ζηµία που παρουσίασε η
εταιρεία λόγω πώλησης επενδύσεων σε σχέση µε την αξία που αποτιµείται στο λογαριασµό
αποτελεσµάτων, και από το πλεόνασµα στην επανεκτίµηση επενδύσεων. Η καθαρή ροή µετρητών
από επενδυτικές δραστηριότητες ήταν θετική για το έτος και ανήλθε σε £22.785 και ως εκ τούτου
παρουσιάζεται µείωση στα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών της τάξης των -£309.788.
Για το έτος 2007, η καθαρή ροή µετρητών από εργασίες της Εταιρείας ανήλθε σε £169.662, το οποίο
είναι σε θετικά επίπεδα σε σχέση µε την αρνητική καθαρή ροή µετρητών από εργασίες της Εταιρείας
για το έτος 2005. Η καθαρή ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες παρουσιάζεται αρνητική
σε -£3.417.009, και η καθαρή ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες ανήλθε σε
3.732.236. Η αύξηση στην Καθαρή Ροή από Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες οφείλεται κυρίως στις
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εισπράξεις της Εταιρείας από µακροπρόθεσµα δάνεια. Η µείωση στην Καθαρή Ροή από Επενδυτικές
∆ραστηριότητες οφείλεται κυρίως στις αγορές ακινήτων για επένδυση. Ως εκ τούτου, τα µετρητά και
αντίστοιχα µετρητών παρουσίασαν αύξηση για το έτος της τάξης των £484.889.
Ενδιάµεση Κατάσταση ∆ιαχείρισης του 2008
Στις 19 Μαΐου 2008, η Εταιρεία ανακοίνωσε την Ενδιάµεση Κατάσταση ∆ιαχείρισης του 2008 η οποία
περιλαµβάνει τα πιο κάτω:
ΚΥΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
Οι κύριες δραστηριότητες του Οµίλου δεν έχουν αλλάξει κατά την εν λόγω περίοδο σε σχέση µε το
έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 και παραµένουν οι κτηµατικές επενδύσεις στην Κύπρο και
την Ρουµανία καθώς επίσης και οι επενδύσεις στα Χρηµατιστήρια Αθηνών και Κύπρου.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΥΣΙΩ∆ΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ:
∆εν υπήρξαν ουσιώδες συναλλαγές που να χρήζουν ειδικής µνείας στη παρούσα ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ η οποία αφορά την περίοδο από την 1ην Ιανουαρίου 2008 µέχρι τις 19 Μαίου 2008. Όσο
αφορά στον τοµέα «Επενδύσεις Ακινήτων» δεν ολοκληρώθηκε καµία αγορά ή πώληση ακινήτου.
Παρόλο που δεν υπήρξε σηµαντική αυξοµείωση στον αριθµό των µετοχών του χαρτοφυλακίου
επενδύσεων, υπήρξε µείωση στην αξία του.
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Η οικονοµική εξέλιξη του Οµίλου υπήρξε οµαλή χωρίς καµία αγορά ή πώληση ακινήτου και χωρίς
αξιοσηµείωτες ποιοτικές αλλαγές ή διακυµάνσεις στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, σε σχέση µε την
κατάσταση πραγµάτων από την λήξη του έτους µέχρι και σήµερα. ∆εν υπάρχει ουσιώδεις µεταβολή
των οικονοµικών δεδοµένων της Εταιρείας, ιδιαίτερα σε σχέση µε αυτά κατά την 31ην Μαρτίου 2008.
Θεωρούµε σηµαντικό και ουσιώδες το γεγονός ότι κατά την πιο πάνω περίοδο οι δείκτες των
Χρηµατιστηρίων Αξιών Κύπρου και Αθήνας (ΧΑΚ και ΧΑΑ) κατέγραψαν σηµαντική πτώση. Η επίδραση
του γεγονότος αυτού, όσο αφορά τον Όµιλο, έχει ήδη δηµοσιοποιηθεί στις 16 Απριλίου 2008 µε την
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ του Οµίλου και αναµένεται να έχει αρνητική επίπτωση στα εξαµηνιαία
αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος για το έτος 2008, εάν οι δείκτες του ΧΑΚ και ΧΑ παραµείνουν στα
σηµερινά επίπεδα.
Με την ανακοίνωση των εξαµηνιαίων αποτελεσµάτων του Οµίλου, η οποία θα δηµοσιοποιηθεί µετά
την λήξη του πρώτου εξαµήνου του 2008, οι µέτοχοι και το επενδυτικό κοινό θα λάβουν περαιτέρω
στοιχεία των οικονοµικών εξελίξεων, ολόκληρου του πρώτου εξαµήνου.

3.

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠPOOΠTIKEΣ

3.1

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σε συνεδρία του στις 31 Οκτωβρίου 2005, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να
υποβάλει αίτηση για επέκταση δραστηριοτήτων και απαλλαγή της από τους επενδυτικούς
περιορισµούς. Προς τούτο, είχε υποβληθεί για έγκριση στις αρµόδιες αρχές σχετικό Πληροφοριακό
Μνηµόνιο το οποίο εγκρίθηκε από το συµβούλιο του ΧΑΚ και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 10
Φεβρουαρίου 2006 και επιπρόσθετα από τους µετόχους της Εταιρείας στην Έκτακτη Γενική
Συνέλευση ηµεροµηνίας 9 Μαρτίου 2006. Ως αποτέλεσµα της επέκτασης δραστηριοτήτων, οι τίτλοι
της Εταιρείας διαπραγµατεύονται από τις 15 Μαρτίου 2006 στην αγορά των επενδυτικών οργανισµών
µε την σήµανση ‘ΕΜ’ απαλλαγµένη από τους επενδυτικούς οργανισµούς.
3.2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Όπως διαφαίνεται στον πίνακα στο µέρος 2 πιο πάνω, η Εταιρεία παρουσιάζει σηµαντική βελτίωση
στα αποτελέσµατα της για την τριετία 2005 – 2007. Πιο συγκεκριµένα, η Εταιρεία το 2005
παρουσίασε καθαρό κέρδος £25.622 και σηµαντική αύξηση στα κέρδη της για το έτος 2006 όπου
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παρουσίασε κέρδος £914.794. Η θετική αυτή κερδοφορία συνεχίστηκε και το 2007 µε κέρδη της
τάξης των £964.360.
Λαµβάνοντας υπόψη ότι η εταιρεία διατηρεί µέρος του ενεργητικού της σε επενδύσεις εισηγµένες στο
ΧΑΚ, µέρος των κερδών έχει προέλθει από την σηµαντική αύξηση που υπήρξε στο ΧΑΚ τα τελευταία
δύο χρόνια. Επίσης, τα κέρδη της εταιρείας έχουν προέλθει σε σηµαντικό βαθµό από την
επανεκτίµηση των ακινήτων της. Περαιτέρω, λαµβάνοντας υπόψη τις προοπτικές των επενδύσεων της
εταιρείας για το 2008 και κατ’ επέκταση του χαρτοφυλακίου της, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πιστεύει ότι
τα αποτελέσµατα για το 2008 θα συνεχίσουν να είναι θετικά.
Σηµειώνουµε ότι περιουσιαστικά στοιχεία, υποχρεώσεις, κερδοφορία όπως και τα υπόλοιπα οικονοµικά
αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στα έτη 2006 και 2007, έχουν επηρεαστεί σηµαντικά από την
εξαγορά της εταιρείας Επενδυτική ο Φοίνικας Αµµοχώστου ∆ηµόσια Λτδ.
3.3

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Πριν εξασφαλιστεί η σχετική έγκριση για επέκταση δραστηριοτήτων, ως Εγκεκριµένος Επενδυτικός
Οργανισµός, τα οικονοµικά αποτελέσµατα της εταιρείας επηρεάζονταν κατά κύριο λόγο από τις
συνθήκες που επικρατούν στο ΧΑΚ και τα ξένα χρηµατιστήρια στα οποία επένδυε η Εταιρεία. Μετά
την επέκταση των δραστηριοτήτων της Confine, τώρα Finikas Ammochostou Plc, η οποία εγκρίθηκε
από τις αρµόδιες αρχές και τους µέτοχους της, η Εταιρεία παραµένει “Εταιρεία Επενδύσεων” αλλά έχει
απαλλαγεί από τους επενδυτικούς περιορισµούς που διέπουν τους “Εγκεκριµένους Επενδυτικούς
Οργανισµούς”. Με βάση το εγκριµένο πληροφοριακό µνηµόνιο ηµεροµηνίας 10 Φεβρουαρίου 2006 ως
Εταιρεία Επενδύσεων, η Εταιρεία προτίθετο να δραστηριοποιηθεί και/ ή ήδη δραστηριοποιείται στους
εξής τοµείς:
Α) Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγµένες στο ΧΑΚ ή κινητές αξίες εξωτερικού
Αξίες εννοούνται γι’ αυτόν το σκοπό συνήθεις µετοχές, προνοµιούχες µετοχές, µετατρέψιµες αξίες,
συµµετοχές στο κεφάλαιο µετοχικών εταιρειών επενδύσεων κλειστού τύπου (closed-end investment
companies), καθώς και δικαιώµατα αγοράς µετοχών (Warrants) και δικαιώµατα προτίµησης για αγορά
µετοχών (rights). Η Εταιρεία έχει επίσης την ευχέρεια να επενδύει σε αµοιβαία κεφάλαια (mutual
funds/ unit trusts), εταιρείες επενδύσεων ανοικτού τύπου (open-ended investment companies),
χρεόγραφα δηµοσίου, εταιρικά χρεόγραφα και άλλες µορφές χρέους εισηγµένες σε χρηµατιστήρια στο
εξωτερικό.
Στο παρόν στάδιο, η εταιρεία έχει, και προτίθεται να συνεχίσει να έχει σηµαντικές επενδύσεις σε
κινητές αξίες στο ΧΑΚ και σε χρηµατιστήρια του εξωτερικού. Επισηµαίνεται ότι, η προβλεπόµενη
απόδοση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της Εταιρείας είναι δύσκολο να υπολογιστεί λόγω αρκετών
αστάθµητων παραγόντων που πιθανόν να επηρεάσουν την κερδοφορία της Εταιρείας. Ως εκ τούτου,
οι οποιεσδήποτε προβλέψεις θα επηρεαστούν ανάλογα µε τις οικονοµικές και πολιτικές εξελίξεις τόσο
στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στον θεσµό του χρηµατιστηρίου και
της οικονοµίας γενικότερα λόγω των πολιτικοοικονοµικών εξελίξεων µπορούν να επηρεάσουν σε
σηµαντικό βαθµό τα αποτελέσµατα της Εταιρείας.
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007, η Εταιρεία κατείχε µετοχές αξίας £921.857 οι οποίες είναι εισηγµένες στο
Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, και αναλογούν σε 10.88% του
ολικού ενεργητικού της Εταιρείας.
Β) Επενδύσεις σε ακίνητα.
Η επένδυση στον τοµέα ακινήτων θα λάβει µέρος κυρίως µέσω απόκτησης ποσοστών σε εταιρείες
που θα αποκτήσουν και θα αναπτύξουν ακίνητα καθώς και µέσω εταιρειών που επενδύουν σε ακίνητα
(property funds) και απευθείας επενδύσεις σε ακίνητα. Οι επενδύσεις ακινήτων µπορούν να
περιλαµβάνουν 1. ανάπτυξη ακινήτων (δηλαδή αγορά-ανάπτυξη-πώληση), 2. αγορά ακινήτων για
έσοδα από ενοίκια και 3. αγορά ακινήτων τα οποία αναµένεται να αποκτήσουν αξία µε την πάροδο
του χρόνου χωρίς οποιαδήποτε προσθήκη, ανάπτυξη ή µετατροπή. Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι
στοχεύουν στην απόκτηση ενός χαρτοφυλακίου επενδύσεων στον τοµέα ακινήτων µε ευρεία
διασπορά όσο αφορά το είδος και τη γεωγραφική τοποθεσία, σε Κύπρο καθώς και στο εξωτερικό. Ο
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στόχος της διασποράς αυτής είναι να παρέχει στους µετόχους ικανοποιητικές αποδόσεις από άµεσα
και µελλοντικά εισοδήµατα από ενοίκια, καθώς και από κεφαλαιουχική υπεραξία των ακινήτων.
Η τρέχουσα αξία των επενδύσεων σε ακίνητα της Εταιρείας κατά τις 31 ∆εκεµβρίου 2007 ανέρχεται
σε £5.320.204, το οποίο πόσο αναλογεί σε 73.73% του ενεργητικού της Εταιρείας.
Η απόδοση από επενδύσεις σε κινητές αξίες µη-εισηγµένες και σε ακίνητα εξαρτάται κυρίως από τα
οικονοµικά µεγέθη της εγχώριας και παγκόσµιας οικονοµίας. Το ύψος της απόδοσης και η χρονική
περίοδος πραγµατοποίησης των αποδόσεων πιθανόν να διαφέρει από έργο σε έργο.
Με βάση το επενδυτικό πλάνο για τα έτη 2006-2008 το οποίο καταχωρήθηκε στο Πληροφοριακό
Μνηµόνιο ηµεροµηνίας 10 Φεβρουαρίου 2006, η Εταιρεία έχει δεσµευτεί για 1) επενδύσεις 28% σε
κινητές αξίες εισηγµένες στο ΧΑΚ ή σε ξένα χρηµατηστήρια, 2) επενδύσεις 67% σε ακίνητα και 3)
επενδύσεις 5% σε µετρητά ή µετατρέψιµα σε µετρητα. Τα ποσοστά αυτά είναι πιθανόν να τύχουν
αυξοµείωσης + / - 20% σε κάθε κατηγορία. Στην επόµενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας θα ζητηθεί
διαγραφή της δέσµευσης αυτής.
4.

∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας Finikas Ammochostou Plc είναι οι Κώστας
Τουµπουρής, Ηλίας Παντελίδης, Αιµίλιος Παντελίδης, Βαγγέλης Συκοπετρίτης, και Παναγιώτης
Παναγιώτου.

Κώστας Τουµπουρής – Πρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου, Ανεξάρτητος, Εκτελεστικός
Γεννήθηκε το 1953 στη Λευκωσία. Απεφοίτησε από το Οικονοµικό Λύκειο Λευκωσίας. Αργότερα
µετέβηκε στο Λονδίνο όπου και παρακολούθησε µαθήµατα και παρακάθισε επιτυχώς τις εξετάσεις του
Chartered Association of Certified Accountant. Το 1981 απέκτησε τον τίτλο του εγκεκριµένου λογιστή
ACCA. Στη συνέχεια επέστρεψε στην Κύπρο όπου και εργοδοτήθηκε από τον ελεγκτικό οίκο Coopers
and Lybrand (σήµερα PriceWaterHouseCoopers), όπου και εργάστηκε µέχρι το 1990. Από το 1991
εντάχθηκε στο δυναµικό της CLR Stockbrokers Limited. Είναι επίσης εγκεκριµένος χρηµατιστής.
Ηµεροµηνία ∆ιορισµού: 16 Απριλίου, 2007
∆ιεύθυνση: CLR House, Λεωφόρος Βύρωνος 26, 1096, Λευκωσία

Ηλίας Παντελίδης – Αντιπρόεδρος, Μη- Ανεξάρτητος, Εκτελεστικός

Ο κ Ηλίας Παντελίδης γεννήθηκε στην Γιαλούσα το 1953 και φοίτησε στο Α1 ∆ηµοτικό της Γιαλούσας,
στην Αγγλική Σχολή Λευκωσίας και αργότερα στο Λονδίνο. Κατέχει δίπλωµα Οικονοµολόγου (B.Sc.
Economics) και Εγκεκριµένου Λογιστή (Chartered Accountant). Είναι Εκτελεστικός Πρόεδρος της
Εταιρείας Συµβουλευτικών Υπηρεσιών «Αχαιών Ακτή Λτδ» και υπήρξε για σειρά ετών µέλος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου Ανόρθωσης Αµµοχώστου. ∆ιατέλεσε Αντιπρόεδρος και
Αναπληρωτής Πρόεδρος ή και µέλος διαφόρων δηµοσίων εταιρειών όπως ΚΕΟ Λτδ, Universal Bank
κ.α., καθώς επίσης και µέλος των συµβουλίων ∆ηµοσίων Εταιρειών Κύπρου και Εγκεκριµένων
Λογιστών Κύπρου. Είναι παντρεµένος µε την Κατερίνα και έχει τέσσερα παιδιά. Ο κ. Η. Παντελίδης
δεν είναι ανεξάρτητο µέλος εφόσον κατέχει άµεσα και έµµεσα το 9,95% της Εταιρείας.
Ηµεροµηνία ∆ιορισµού: 8 Μαρτίου, 2007
∆ιεύθυνση: 5 Αχαιών Ακτή Έγκωµη, 2406, Λευκωσία

Αιµίλιος Παντελίδης – Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητος, Μη Εκτελεστικός

Ο κ. Παντελίδης κατάγεται από την Λάρνακα και αποφοίτησε από το Γυµνάσιο Αγ. Γεωργίου
Λάρνακας. Σπούδασε οικονοµικές επιστήµες στο πανεπιστήµιο Sussex και ακολούθησε µεταπτυχιακές
σπουδές στα Οικονοµικά στο πανεπιστήµιο του Salford. Εργάστηκε σε οικογενειακές επιχειρήσεις στον
τοµέα της εµπορίας αυτοκινήτων και είναι διοικητικός σύµβουλος της Daewoo Motors (Cyprus) Ltd.
Είναι µέτοχος και σύµβουλος σε οικογενειακή επιχείρηση εµπορίας και διανοµής χάρτου. ∆ιετέλεσε
επίσης µέλος του Συµβουλίου της Κυπριακής Οµοσπονδίας Ποδοσφαίρου.
Ηµεροµηνία ∆ιορισµού: 22 Απριλίου, 2005 (10 Μαρτίου, 2006 Πρόεδρος µέχρι 16 Απριλίου 2007)
∆ιεύθυνση: Περδίου 32, Στρόβολος, 2057, Λευκωσία

Βαγγέλης Συκοπετρίτης – Μέλος, Μη-Ανεξάρτητος, Μη Εκτελεστικός
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Ο κ. Βαγγέλης Συκοπετρίτης απεφοίτησε από το London School of Economics από όπου απέκτησε
δίπλωµα οικονοµολόγου (B.Sc Economics) . Κατόπιν εργάστηκε στον ελεγκτικό οίκο Pannel Kerr
Forster στο Λονδίνο από όπου και απέκτησε τον τίτλο του εγκεκριµένου λογιστή, µε εξειδίκευση σε
φορολογικά θέµατα. Είναι µέλος σε διοικητικά συµβούλια διαφόρων ιδιωτικών και δηµόσιων εταιρειών
και συνέταιρος στον ελεγκτικό οίκο SIS Inpact International που εδρεύει στην Λεµεσό. Είναι µέλος
του Institute of Chartered Accountants in England and Wales (FCA) και µέλος του Συνδέσµου
Εγκεκριµένων Λογιστών Κύπρου. ∆ιετέλεσε µέλος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισµού για 6
χρόνια.
Ηµεροµηνία ∆ιορισµού: 15 Ιουνίου, 2006
∆ιεύθυνση: CLR House, Λεωφόρος Βύρωνος 26, 1096, Λευκωσία

Παναγιώτης Παναγιώτου – Μέλος, Ανεξάρτητος, Μη Εκτελεστικός

Ο κ. Παναγιώτης Παναγιώτου είναι Εγκεκριµένος Λογιστής, συνεταίρος του ελεγκτικού οίκου
Παναγιώτου, Κίττος, Σωτηρίου & Σια µε γραφεία στη Λάρνακα και το Παραλίµνι. Είναι µέλος του
Institute of Chartered Accountants in England and Wales από το 1986 και µέλος του Συνδέσµου
Εγκεκριµένων Λογιστών Κύπρου. Είναι µέλος σε διοικητικά συµβούλια διαφόρων ιδιωτικών εταιρειών
και µέλος του διοικητικού συµβουλίου της Ανόρθωσης Αµµοχώστου από το 1989. Είναι έγγαµος µε
τρία παιδιά και κατάγεται από την επαρχία Αµµοχώστου. Είναι κάτοικος Λευκωσίας.
Ηµεροµηνία ∆ιορισµού: 8 Μαρτίου, 2007
∆ιεύθυνση: Βυζαντίου 9, Πλατύ Αγλαντζιάς, 2123, Λευκωσία
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Τα όργανα διοικήσεως της Finikas Ammochostou Plc έχουν την απαιτούµενη πείρα,
γνώση και εχέγγυα ήθους για διεκπεραίωση των υποχρεώσεων τους ως ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Εξ’ όσων γνωρίζουν, οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι δηλώνουν ότι δεν υπάρχουν
οποιεσδήποτε συγκρούσεις συµφερόντων µεταξύ των υποχρεώσεων που έχουν έναντι στην Εταιρεία
και των ιδιωτικών τους συµφερόντων ή/και υποχρεώσεων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: ∆εν υφίσταται καµία σύµβαση παροχής υπηρεσιών που να συνδέει τα µέλη των
διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων µε τον εκδότη ή οποιαδήποτε θυγατρική του και οι
οποίες προβλέπουν την παροχή οφελών κατά την λήξη τους.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4: Λόγω του ότι η Εταιρεία δεν διατηρεί έµµισθο προσωπικό, δεν στεγάζεται σε
ιδιόκτητα γραφεία και βασίζεται σε «αγορά» διοικητικών υπηρεσιών για την οµαλή και εύρυθµη
λειτουργία της, δεν εφαρµόζει πλήρως τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. Η πλήρης εφαρµογή του
Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης θα εξανάγκαζε την Εταιρεία σε δυσανάλογα έξοδα σε σχέση µε
τυχόν ωφελήµατα που θα είχε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5: Όσο αφορά την θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν υπάρχει για
κανένα ∆ιοικητικό Σύµβουλο προκαθορισµένη ηµεροµηνία λήξης. Σύµφωνα µε το Καταστατικό της
Εταιρείας, το 1/3 των ∆ιοικητικών Συµβούλων αποχωρούν εκ περιτροπής κάθε χρόνο και εάν
επιθυµούν προσφέρονται για επανεκλογή. Στην επόµενη Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί εντός
του έτους 2008 επανεκλέξιµοι θα είναι οι κύριοι Βαγγέλης Συκοπετρίτης και Αιµίλιος Παντελίδης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 6:
I. ∆εν έχουν παρασχεθεί οποιαδήποτε δάνεια ή εγγυήσεις από την εταιρεία ή οποιαδήποτε
εξαρτηµένη της στα µέλη των οργάνων διοίκησης, διεύθυνσης και εποπτείας της εταιρείας ή
των εξαρτηµένων της κατά την ηµεροµηνία του παρόντος εγγράφου.
II. Εκτός των όσων αναφέρονται στο κεφάλαιο ∆.19 του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου,
κανένας από τους ∆ιοικητικούς Συµβούλους της Εταιρείας δεν έχει οποιοδήποτε οικονοµικό
συµφέρον άµεσο ή έµµεσο σε οποιαδήποτε περιουσία που αποκτήθηκε κατά τα πέντε χρόνια
που προηγούνται του παρόντος εγγράφου η που σκοπεύεται να αποκτηθεί από την εταιρεία,
η έχει ουσιαστικό συµφέρον σε συµβόλαιο η συµφωνία µε ειδικούς όρους σε σχέση µε τις
εργασίες της εταιρείας, εκτός όσον αφορά µετοχές εισηγµένων η δηµόσιων εταιρειών που
δυνατόν να κατέχουν ως επενδυτές.
III. Κανένας από τους ∆ιοικητικούς Συµβούλους έχει ή είχε κατά το τελευταίο και τρέχον
οικονοµικό έτος οποιοδήποτε οικονοµικό συµφέρον σε µη συνήθεις συναλλαγές µε την
εταιρεία ή τις εξαρτηµένες της.
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IV. ∆εν υπάρχει οποιαδήποτε καταδικαστική απόφαση ενάντια σε οποιοδήποτε από τα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας για εκτέλεση δόλιας πράξης κατά τα πέντε χρόνια που
προηγούνται του παρόντος εγγράφου.
V. ∆εν υπάρχει οποιαδήποτε δηµόσια επίσηµη κριτική ή/και κύρωση κατά οποιουδήποτε των
µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας εκ µέρους των καταστατικών και
ρυθµιστικών αρχών (συµπεριλαµβανοµένων και των αρµόδιων επαγγελµατικών οργανώσεων)
κατά τα πέντε χρόνια που προηγούνται του παρόντος εγγράφου. Επίσης, κανένα από τα
όργανα διοίκησης δεν έχει παρεµποδιστεί από το δικαστήριο να ενεργήσει µε την ιδιότητα του
µέλους διοικητικού, διαχειριστικού η εποπτικού οργάνου ενός εκδότη ή να παρέµβει στην
διαχείριση ή στον χειρισµό των υποθέσεων ενός εκδότη κατά τη διάρκεια των πέντε
τουλάχιστον τελευταίων ετών.
VI. Κανένα από τα όργανα διοίκησης δεν συµµετείχε σε οποιαδήποτε διαδικασία πτώχευσης,
αναγκαστικής διαχείρισης η εκκαθάρισης κατά τη διάρκεια των πέντε τουλάχιστον τελευταίων
ετών.

Συµµετοχή Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στη ∆ιοίκηση Άλλων Εταιρειών ή
Συνεταιρισµών
Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται οι συµµετοχές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στα
διοικητικά συµβούλια άλλων εταιρειών κατά τα τελευταία πέντε χρόνια.
Καθεστώς Εταιρείας
(Ιδιωτική ή
δηµόσια)

Συµµετοχή
Σήµερα

Κώστας Τουµπουρής
CLR Capital Public Ltd
CLR Investment Fund Public Ltd
Europrofit Capital Investors Public Ltd
CLR Technology Fund Ltd
Axxel Ventures Ltd
Toxotis Investments Public Ltd
CLR Securities and Financial Services Ltd
CLR Overseas Ltd
CLR Asset Management Ltd
CLR Insurance Agents, Sub Agents & Consultants
Malloupas & Papacostas Public Ltd
Jupiter Portfolio Investment Public Co Ltd

∆ηµόσια
∆ηµόσια
∆ηµόσια
Ιδιωτική
Ιδιωτική
∆ηµόσια
Ιδιωτική
Ιδιωτική
Ιδιωτική
Ιδιωτική
∆ηµόσια
∆ηµόσια

Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι

Βαγγέλης Συκοπετρίτης
Europrofit Capital Investors Public Ltd
Empire Capital Investments Public Ltd
Toxotis Investments Public Ltd
Malloupas & Papacostas Public Ltd
Καρυές Επενδυτική ∆ηµόσια Λτδ
CLR Insurance Agents Sub Agents & Consultants
Revita Turnarounds Ltd
V.S. Vision Properties Ltd
Romepa Estates Ltd
CLR Investment Fund Public Ltd
ER Profit Property Holdings Ltd
Jupiter Portfolio Investments Public Ltd
Fourkay Services Ltd
Covotsos Boutiques Ltd
V.S Vision.Com
Brainstorm Enterprises Public Ltd

∆ηµόσια
∆ηµόσια
∆ηµόσια
∆ηµόσια
∆ηµόσια
Ιδιωτική
Ιδιωτική
Ιδιωτική
Ιδιωτική
∆ηµόσια
Ιδιωτική
∆ηµόσια
Ιδιωτική
Ιδιωτική
Ιδιωτική
∆ηµόσια

Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι
Όχι
Όχι

Όνοµα ∆ιοικητικού Συµβούλου και Όνοµα
Εταιρειών

Αιµίλιος Παντελίδης
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Καρυές Επενδυτική ∆ηµόσια Λτδ
ER Profit Property Holdings Ltd
Europrofit Capital Investors Public Ltd
Empire Investments Public Ltd
PSD Investments Ltd
Esperanto Enterprises Larnaca Ltd
CLR Investment Fund Public Ltd
Axxel Ventures Ltd
CLR Private Equity Ltd
CLR Technology Fund Ltd
Esperanto Cars Larnaca Ltd
Daewoo Motors Cyprus Ltd
A.G.K. Technocar Ltd
Zachariades & Pantelides Enterprises Ltd

∆ηµόσια
Ιδιωτική
∆ηµόσια
∆ηµόσια
Ιδιωτική
Ιδιωτική
∆ηµόσια
Ιδιωτική
Ιδιωτική
Ιδιωτική
Ιδιωτική
Ιδιωτική
Ιδιωτική
Ιδιωτική

Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι

Πανίκος Παναγιώτου
G&K Exclusive Fashions Public Company Ltd
Παναγιώτου, Κίττος, Σωτηρίου & Σια

∆ηµόσια
Ιδιωτική

Ναι
Ναι

Ηλίας Παντελίδης
Αχαιών Ακτή Λτδ

Ιδιωτική

Ναι

5.

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ
FINIKAS AMMOCHOSTOU PLC (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ)

85.

Γενικές Εξουσίες
Οι εργασίες της Εταιρείας διευθύvovται απo τo ∆ιοικητικό Συµβούλιο το oπoίo δύvαται vα
πληρώσει όλα τα έξoδα πoυ σχετίζovται µε τηv πρoαγωγή και εγγραφή της Εταιρείας και v'
ασκεί όλες τις εξoυσίες της Εταιρείας πoυ δεv απαιτείται v' ασκoύvται από τηv Εταιρεία σε
γεvική συvέλευση, και η άσκηση τωv εξoυσιώv αυτώv θα υπόκειται στov έλεγχo της
γεvικής συvέλευσης της Εταιρείας, αλλά καvέvα ψήφισµα της Εταιρείας σε γεvική
συvέλευση δεv θα ακυρώvει oπoιαδήπoτε πρoηγηθείσα πράξη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
πoυ θα ήτo έγκυρη άv τo ψήφισµα εκείvo δεv ψηφιζόταv.

86.

Εξουσία ∆ανεισµού
Μέχρις ότoυ η Εταιρεία σε γεvική συvέλευση απoφασίσει διαφoρετικά, το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο θα έχει εξoυσία vα εκδίδει χρεωστικά oµόλoγα, οµολογιακά αποθέµατα ή
γραµµάτια της Εταιρείας oπoτεδήπoτε και σ' oπoιoδήπoτε τύπov ή τρόπo και για oπoιoδήπoτε
πoσό, και δύvαται vα εξευρίσκει ή δαvείζεται oπoιαδήπoτε χρηµατικά πoσά, είτε µέ υπoθήκη ή
επιβάρυvση επί oπoιασδήπoτε περιoυσίας της Εταιρείας, περιλαµβαvoµέvoυ τoυ µή κληθέvτoς
κεφαλαίoυ της, ή µε τηv έκδoση γραµµατίωv ή χρεωστικώv oµoλόγωv ή µε άλλo τρόπo πoυ
θα κρίvει oρθόv και δύvαται vα διεvεργήσει ή επιτρέψει όπως oπoιαδήπoτε υπoθήκη,
επιβάρυvση, γραµµάτιo, χρεωστικόv oµόλoγo ή υπoχρέωση εξαγoραστεί ή µεταβιβαστεί µε
τov τρόπo πoυ θα κρίvει oρθόv.

87.

Συµµόρφωση προς τον Νόµο
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο oφείλει vα συµµoρφώvεται µε τις πρόvoιες τoυ Νόµoυ, και ειδικά
µέ εκείvες πoυ αvαφέρovται στηv εγγραφή στoιχείωv υπoθηκώv και επιβαρύvσεωv
πoυ επηρεάζoυv τηv περιoυσία της Εταιρείας ή πoυ δηµιoύργησε το ίδιο και αvαφoρικά µε
τηv τήρηση µητρώoυ ∆ιοικητικού Συµβουλίου και γραµµατέωv και τηv απoστoλή στov
Εφoρov Εταιρειώv κατάλoγo µετόχωv και σύvoψη λεπτoµερειώv πoυ σχετίζovται µε αυτoύς
και ειδoπoίησης oπoιασδήπoτε συγχώvευσης ή αύξησης κεφαλαίoυ ή µετατρoπής µετoχώv σε
απoθεµατικό και αvτίγραφo ειδικώv και εκτάκτωv ψηφισµάτωv και αvτίγραφα τoυ µητρώoυ
διοικητικού συµβουλίου και γραµµατέωv και ειδoπoιήσεις oπoιωvδήπoτε αλλαγώv όπως o
Νόµoς oρίζει.

88.

Πρακτικά
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο oφείλει vα τηρεί πρακτικά σε βιβλία πoυ πρoσφέρovται γι' αυτόv τov
σκoπό:
(α)
σχετικά µε όλoυς τoυς διoρισµoύς αξιωµατoύχωv πoυ έγιvαv από τo ∆ιοικητικό
Συµβούλιο.
(β)
σχετικά µε τα ovόµατα τωv ∆ιοικητικών Συµβούλων πoυ παρίσταvται σε κάθε
συνεδρία του ∆ιoικητικoύ Συµβoυλίoυ και oπoιασδήπoτε επιτρoπής ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.
(γ)
σχετικά µε όλα τα ψηφίσµατα και διαδικασίες σ' όλες τις συvελεύσεις της Εταιρείας
και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και επιτρoπώv ∆ιοικητικού Συµβουλίου και o Πρόεδρoς τoυ
∆ιoικητικoύ Συµβoυλίoυ ή Επιτρoπής του, αvάλoγα µε τηv περίπτωση θα υπoγράφει τα
σχετικά πρακτικά.
89.

Πληρεξούσιοι
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δύvαται απo καιρό σε καιρό και oπoτεδήπoτε τo επιθυµεί, µε
πληρεξoύσιo έγγραφo vα διoρίζει oπoιoδήπoτε πρόσωπo ή εταιρεία για vα εvεργεί ως
πληρεξoύσιoς αvτιπρόσωπoς της Εταιρείας για τoυς σκoπoύς και µε τις εξoυσίες,
εξoυσιoδoτήσεις και διακρίσεις (πoυ δεv θα υπερβαίvoυv τις εξoυσίες τoυς µε βάση τo
Καταστατικό αυτό) και για τηv περίoδo και µε τoυς όρoυς πoυ το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατα
τηv κρίση τoυ θα καθoρίζει και τα πληρεξoύσια αυτά θα µπoρoύv vα περιλαµβάvoυv πρόvoιες
για τηv πρoστασία ή διευκόλυvση τρίτωv πoυ συvαλλάσσovται µε τov πληρεξoύσιo
αvτιπρόσωπo και θα µπoρoύv επίσης vα εξoυσιoδoτoύv τov πληρεξoύσιo αvτιπρόσωπo vα
µεταβιβάζει όλες ή µερικές απo τις εξoυσίες, εξoυσιoδoτήσεις και διακρίσεις τoυ.

90.

Απoκάλυψη Συµφέρovτoς
(1)
∆ιοικητικός Σύµβουλος πoυ άµεσα ή έµµεσα έχει συµφέρov σε συµβόλαιo ή σε
πρoτειvόµεvo συµβόλαιo µε τηv Εταιρεία, oφείλει vα δηλώσει τη φύση τoυ συµφέρovτoς τoυ
σε συvεδρίαση τoυ ∆ιoικητικoύ Συµβoυλίoυ σύµφωvα µε τo 'Αρθρo 191 τoυ Νόµoυ.
(2)
∆ιοικητικοί Σύµβουλοι πoυ έχoυv συµφέρov σε oπoιαδήπoτε σύµβαση, συµφωvία ή
διευθέτηση πoυ πρoτείvεται vα γίvει µε τρίτoυς, δύvαvται vα παρίσταvται κατα τηv συvεδρία
πoυ συζητείται τo θέµα, αλλά δεv θα έχoυv δικαίωµα vα ψηφίσoυv.
(3)
Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι δικαιoύvται vα κατέχoυv αξίωµα ή άλλη κερδoφόρα θέση
στηv Εταιρεία (εκτός απo τηv ιδιότητα τoυ ελεγκτή) παράλληλα µε τo αξίωµα τoυ ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, για τη περίoδo και µε τoυς όρoυς (σχετικά µε αµoιβή ή µε άλλα ζητήµατα) πoυ
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δυvατόv vα καθoρίζει και καvέvας ∆ιοικητικός Σύµβουλος ή
υπoψήφιoς ∆ιοικητικός Σύµβουλος θα χάvει τo δικαίωµα τoυ vα συµβάλλεται µε τηv Εταιρεία
είτε ως πρoς τov χρόvo της θητείας τoυ στo αξίωµα, ή σε άλλη κερδoφόρα θέση είτε ως
πωλητής ή αγoραστής ή µε άλλo τρόπo oύτε και oπoιoδήπoτε συµβόλαιo ή διευθέτηση πoυ
θα έχει συvαφθεί απo ή για λoγαριασµό της Εταιρείας στηv oπoία o ∆ιοικητικός Σύµβουλος
εκείvoς έχει συµφέρov θα υπόκειται σε ακύρωση, oύτε θα έχει υπoχρέωση vα απoδώσει
λoγαριασµό στηv Εταιρεία για oπoιoδήπoτε κέρδoς πρoσκoµίσει απ' oπoιoδήπoτε τέτoιo
συµβόλαιo ή διευθέτηση για τo γεγovός και µόvo ότι o ∆ιευθυvτής εκείvoς κατέχει αξίωµα
∆ιοικητικού Συµβούλου ή λόγω της εµπιστευτικής ιδιότητας τoυ αξιώµατoς τoυ.
(4)
Κάθε ∆ιοικητικός Σύµβουλος δύvαται είτε πρoσωπικά είτε µέσω oίκoυ τoυ vα εvεργεί
υπo επαγγελµατική ιδιότητα για τηv Εταιρεία, oπότε o ίδιος ή o oίκoς τoυ θα δικαιoύται σε
αµoιβή για τηv παρoχή επαγγελµατικώv υπηρεσιώv ως vα µηv επρόκειτo για ∆ιοικητικό
Σύµβουλο.
Νoείται ότι καµιά απo τις πρόvoιες αυτές θα θεωρείται ότι εξoυσιoδoτεί
oπoιoδήπoτε διοικητικό σύµβουλο ή τov oίκo τoυ vα εvεργεί ως ελεγκτής της Εταιρείας.
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6.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

6.1

ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η Εταιρεία ιδρύθηκε το ∆εκέµβριο του 1999. Το εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας
ορίστηκε αρχικά σε £100.000.000 διαιρεµένο σε 200.000.000 συνήθεις µετοχές 50 σεντ έκαστη και το
εκδοµένο και πλήρως πληρωµένο µετοχικό κεφάλαιο σε £10.000 διαιρεµένο σε 20.000 µετοχές.
Στις 25 Μαΐου 2000 η Εταιρεία προχώρησε σε πρόσκληση για εγγραφή όπου προσφέρθηκαν σε κοινό
και επενδυτές 10.180.000 νέες µετοχές ονοµαστικής αξίας 50 σεντ η καθεµιά. Η διάθεση των τίτλων
ήταν επιτυχής ανεβάζοντας το εκδοθέν µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σε £5.100.000 διαιρεµένο σε
10.200.000 µετοχές των 50 σεντ.
Οι µέτοχοι, κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 18 Νοεµβρίου 2003, αποφάσισαν όπως τόσο το
εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε £100.000.000 και το οποίο είναι
διαιρεµένο σε 200.000.000 συνήθεις µετοχές των £0,50 η κάθε µία, όσο και το εκδοµένο µετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε £5.100.000 και το οποίο είναι διαιρεµένο σε 10.200.000
συνήθεις πλήρως εξοφληθείσες µετοχές των £0,50 η κάθε µία, µειωθούν, το µεν εγκεκριµένο σε
£40.000.000 διαιρεµένο σε 200 000 000 συνήθεις µετοχές των £0,20 η κάθε µία, το δε εκδοµένο σε
£2.040.000 διαιρεµένο σε 10 200 000 συνήθεις πλήρως εξοφληθείσες µετοχές των £0,20 η κάθε µία
και όπως η µείωση αυτή πραγµατοποιηθεί δια της µείωσης της ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής από
£0,50 η κάθε µια σε £0,20 η κάθε µία, επειδή το ποσό των £0,30 ανά εκδοθείσα και πλήρως
πληρωθείσα συνήθη µετοχή, δηλαδή πόσο £3.060.000, λόγω ζηµιών δεν αντιπροσωπεύεται από
διαθέσιµο ενεργητικό. Επίσης, την ίδια ηµεροµηνία αποφάσισαν όπως µετά τη µείωση το εγκεκριµένο
µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας επαναυξηθεί στις £100.000.000 διαιρεµένο σε 500.000.000 συνήθεις
µετοχές των £0,20 η καθεµιά. Στις 15 Φεβρουαρίου 2007, η Εταιρεία προέβη στην απόφαση για
έκδοση 3.004.527 συνήθων µετοχών προς τους µετόχους της εταιρείας Επενδυτική Ο Φοίνικας
Αµµοχώστου ∆ηµόσια Εταιρεία Λιµιτεδ που αποδέχτηκαν την ∆ηµόσια Πρόταση για εξαγορά µέχρι και
100% του µετοχικού της κεφαλαίου από την Εταιρεία.
Στις 29 Ιανουαρίου 2008 η Εταιρεία σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε όπως το µετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας επαναεκφρασθεί σε Ευρώ σύµφωνα µε τον Νόµο 33 (Ι)/2007, Άρθρο 18(Ι). Η
Ονοµαστική Αξία της µετοχής έχει µετατραπεί από £0,20 σε €0,34. Το Εγκριµένο Μετοχικό Κεφάλαιο
της Εταιρείας έχει µετατραπεί από £100.000.000 διαιρεµένο σε 500.000.00 ονοµαστικής αξίας £0,20
σε €170.000.000 διαιρεµένο σε 500.000.000 ονοµαστικής αξίας €0,34. Το Εκδοµένο Μετοχικό
Κεφάλαιο της Εταιρείας έχει µειωθεί από £2.640.905,40 διαιρεµένο σε 13.204.527 ονοµαστικής αξίας
£0,20 σε €4.489.539,18 διαιρεµένο σε 13.204.527 ονοµαστικής αξίας €0,34.
6.2

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου το εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο της Eταιρείας
ανέρχεται σε €170.000.000 και είναι διαιρεµένο σε 500.000.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας €0,34 η κάθε
µια. Οι µεταβολές στο εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα:

Ηµεροµηνία
3.12.99
18.11.03
18.11.03
29.01.08

Ονοµαστική
αξία (£)
0.50
0.20
0.20
€0.34

Εγκεκριµένο Μετοχικό
Κεφάλαιο
Μεταβολές
Αριθµός
Ονοµαστική
Μετοχών
αξία (£)
200.000.000
100.000.000
(60.000.000)
300.000.000
60.000.000

Ολικό µετοχικό κεφάλαιο
(µετά την αύξηση)
Αριθµός
Ονοµαστική
Μετοχών
αξία (£)
200.000.000
100.000.000
200.000.000
40.000.000
500.000.000
100.000.000
500.000.000 €170.000.000

6.3
ΕΚ∆ΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το εκδοθέν µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου
ανέρχεται σε €4.489.539,18 και είναι διαιρεµένο σε 13.204.527 πλήρως πληρωθείσες µετοχές
ονοµαστικής αξίας €0,34 η κάθε µια. Οι µεταβολές στο εκδοµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας
παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα:
Εκδοµένο Μετοχικό Κεφάλαιο
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Ηµεροµηνία
3.12.99
15.5.00
18.11.03
15.2.07
29.01.08

Ονοµαστική
αξία (£)
0.50
0.50
0.20
0.20
€0.34

Μεταβολές
Αριθµός
Ονοµαστική
Μετοχών
αξία (£)
20.000
10.000
10.180.000
5.090.000
(3.060.000)
3.004.527
600.905,40

Ολικό µετοχικό κεφάλαιο
(µετά την αύξηση)
Αριθµός
Ονοµαστική αξία
Μετοχών
(£)
20.000
10.000
10.200.000
5.100.000
10.200.000
2.040.000
13.204.527
2.640.905,40
13.204.527
€4.489.539,18

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας σε συνεδρία του στις 10 Οκτωβρίου 2007, αποφάσισε να
προχωρήσει στην αύξηση του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας µε την έκδοση και
παραχώρηση στους µετόχους της, ∆ικαιωµάτων Προτίµησης (Rights) µε αναλογία ένα (1) ∆ικαίωµα
Προτίµησης (Right) για κάθε µία (1) µετοχή της Εταιρείας. Για κάθε δέκα (10) ∆ικαιώµατα Προτίµησης
που θα εξασκούνται θα προκύπτει µια πλήρως πληρωθείσα νέα µετοχή µε τιµή άσκησης €0.34. Για
κάθε 10 Rights που θα εξασκηθούν θα παραχωρηθεί και ένα Warrant (∆ΑΜ 2009-2010). Επιπρόσθετα,
όταν το ∆ΑΜ αυτό εξασκηθεί θα παραχωρηθούν ακόµα δύο δωρεάν Warrants (∆ΑΜ 2011-2012).
Στις 3 ∆εκεµβρίου 2007 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας έγκρινε οµόφωνα ψήφισµα για την
έκδοση όπου εξουσιοδοτείται να εκδίδει για τους επόµενους 12 µήνες από την ηµεροµηνία έγκρισης
του ψηφίσµατος µέχρι και 1.300.000 νέες µετοχές της Εταιρείας.

7.

ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Oι µέτοχοι οι οποίοι κατέχουν και θα κατέχουν µετά την παρούσα έκδοση άµεσα ή έµµεσα ποσοστό
µεγαλύτερο του 5% του εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου (13.204.527 µετοχές) της Eταιρείας καθώς και το
συµφέρον των ∆ιοικητικών Συµβούλων της Εταιρείας παρουσιάζονται στον πίνακα πιο κάτω:
Πριν την Έκδοση και την Εξάσκηση των
Rights
Αριθµός
Μετοχών
Άµεσα

Σύνολο

Αριθµός
Μετοχών
Έµµεσα

Μετοχών

Ποσοστό

Μετά την Έκδοση και Εξάσκηση των Rights
(Μέγιστος Αριθµός Μετοχών που θα αναλογεί
στον κάθε µέτοχο εφόσον εξασκηθούν όλα τα
Rights)
Αριθµός
Μετοχών
Άµεσα

Σύνολο

Αριθµός
Μετοχών
Έµµεσα

Μετοχών

Ποσοστό

Μέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Κώστας Τουµπουρής (Πρόεδρος)*
Ηλίας Παντελίδης**
Αιµίλιος Παντελίδης
Βαγγέλης Συκοπετρίτης
Πανίκος Παναγιώτου

1,254,294
-

3,107,377
59,405
-

3,107,377
1,313,699
-

23,53%
9.95%
-

1,379,723
-

3,418,115
65,346
-

3,418,115
1,445,069
-

23.53%
9.95%
-

Κύριοι Μέτοχοι
CLR Investment Fund Public Ltd
CLR Capital Public Ltd
Follie-Follie ABEE
ABE Sea View Development Co Ltd
Ηλίας Παντελίδης

3,382,771
3,107,377
1,157,987
701,825
1,254,294

59,405

3,382,771
3,107,377
1,157,987
701,825
1,313,699

25.62%
23.53%
8.77%
5.32%
9.95%

3,721,048
3,418,115
1,273,786
772,008
1,379,723

65,346

3,721,048
3,418,115
1,273,786
772,008
1,445,069

25.62%
23.53%
8.77%
5.32%
9.95%

Ευρύ κοινό

3,540,868

-

3,540,868

26.82%

3,894,955

-

3,894,955

26.82%

65,346 14,524,980

100.00%

ΣΥΝΟΛΟ

13,145,122

59,405 13,204,527

100.00% 14,459,634

*Η έµµεση συµµετοχή του κυρίου Κώστα Τουµπουρή προκύπτει από την συµµετοχή 3.107.377 µετοχών που κατέχει η εταιρεία CLR Capital
Public Ltd της οποίας είναι µέτοχος και ∆ιευθυντής.
** Η έµµεση συµµετοχή του κυρίου Ηλία Παντελίδη προκύπτει από την συµµετοχή 15,305 µετοχών που κατέχει η εταιρεία Αχαιών Ακτή Λτδ
της οποίας είναι µέτοχος και ∆ιευθυντής, από την συµµετοχή 4900 µετοχών της συζύγου του Παντελίδη Κατερίνας, την συµµετοχή 4,900
µετοχών του γιού του Παντελίδη Παντελή, την συµµετοχή 4,900 µετοχών του γιού του Παντελίδη Παύλου, την συµµετοχή 4,900 µετοχών του
γιού του Παντελίδη Πασχάλη, την συµµετοχή 4,900 µετοχών τηςκόρης του Παντελίδη Πόλη, την συµµετοχή 12,250 µετοχών της αδελφής του
Παντελίδου Αρετή και την συµµετοχή 7,350 µετοχών της αδελφήςτου Παντελίδου Μαρής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Οι κύριοι µέτοχοι που φαίνονται στον πίνακα πιο πάνω δεν κατέχουν διαφορετικά
δικαιώµατα ψήφου από τους υπόλοιπους µετόχους που κατέχουν τίτλους της Εταιρείας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Όσον αφορά το θέµα κατοχής και ελέγχου, ο εκδότης γνωρίζει ότι σύµφωνα µε το
µητρώο µετοχών της Εταιρείας οι κυριότεροι µέτοχοι είναι η CLR Investment Fund Public Ltd και η
CLR Capital Public Ltd. O έλεγχος ασκείται στο παρόν στάδιο, µε τον διορισµό στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της Εταιρείας των κυρίων Κώστα Τουµπουρή, Βαγγέλη Συκοπετρίτη και Αιµίλιου
Παντελίδη. Η παρουσία δυο άλλων ∆ιοικητικών Συµβούλων, των κυρίων Ηλία Παντελίδη και
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Παναγιώτη Παναγιώτου και η ύπαρξη Επιτροπής Ελέγχου διασφαλίζουν ότι ο έλεγχος δεν ασκείται µε
καταχρηστικό τρόπο.
8.
ΑΜΟΙΒΕΣ / ΕΞΟ∆Α
Το κέρδος από εργασίες πρίν το κόστος χρηµατοδότησης αναφέρεται µετά την χρέωση των
ακολούθων:

Αµοιβή µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Αµοιβή γραµµατέα
Παροχή διοικητικών και λογιστικών υπηρεσιών
∆ικαιώµατα διαχείρισης µητρώου µετόχων
Αµοιβή ανεξάρτητων ελεγκτών
Αµοιβή ανεξάρτητων ελεγκτών - προηγούµενου
έτους
∆ικαιώµατα διαχείρισης χαρτοφυλακίου
Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών
Ιδρυτικά Έξοδα

2007
£

2006
£

2005
£

11.735
5.703
9.315
1.323
10.616
1.325

21.900
5.495
11.730
1.351
5.000

3.520
2.855
5.520
734
3.000

3.829
56.828
2.408

8.153
39.833
-

8.415
28.302
-

Πηγή: Ελεγµένες Eνοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Εταιρείας για τα έτη που έληξαν 31
∆εκεµβρίου 2006 και 2007.
9.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Η Finikas Ammochostou Plc δεν εργοδοτεί προσωπικό.
10.

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας µετά την επέκταση των δραστηριοτήτων της είναι η διεξαγωγή
εργασιών εταιρείας επενδύσεων. Κύριος επενδυτικός στόχος της Εταιρείας είναι τα µεσοπρόθεσµα έως
µακροπρόθεσµα κεφαλαιουχικά κέρδη, µε τη δηµιουργία χαρτοφυλακίου που χαρακτηρίζεται από την
ευρεία διασπορά των επενδύσεων του.
11.

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο σκοπός που αιτήθηκε την επέκταση δραστηριοτήτων η Εταιρεία (η οποία εγκρίθηκε από τις
αρµόδιες αρχές στις 10 Φεβρουάριου 2006 και µετέπειτα από τους µέτοχους της εταιρείας) είναι να
εξασφαλιστεί ευελιξία στην επενδυτική της πολιτική και να διευρυνθεί το χαρτοφυλάκιο της.
Η Εταιρεία συνεχίζει να είναι επενδυτικός οργανισµός, αλλά µε την άρση των επενδυτικών
περιορισµών έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει δραστηριότητες σε επενδυτικές ευκαιρίες που
παρουσιάζονται στην οικονοµία όπως επενδύσεις σε ακίνητα και γενικά στον τοµέα ανάπτυξης γης και
ακινήτων καθώς επίσης και ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας σε επιχειρήσεις άλλων τοµέων.
Επιπρόσθετα, η Εταιρεία δύναται να δραστηριοποιηθεί σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που
σήµερα προβλέπεται στο Ιδρυτικό Έγγραφο της Εταιρείας (το οποίο είναι διαθέσιµο προς επιθεώρηση
κατά την διάρκεια ισχύος του παρόντος Εγγράφου).
Πιο κάτω περιγράφονται ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, οι τοµείς που προτίθεται η Εταιρεία να
εµπλακεί βάσει του Πληροφοριακού Μνηµονίου που έχει εγκριθεί:
Α) Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγµένες στο ΧΑΚ ή κινητές αξίες εξωτερικού
Αξίες εννοούνται γι’ αυτόν το σκοπό συνήθεις µετοχές, προνοµιούχες µετοχές, µετατρέψιµες αξίες,
συµµετοχές στο κεφάλαιο µετοχικών εταιρειών επενδύσεων κλειστού τύπου (closed-end investment
companies), καθώς και δικαιώµατα αγοράς µετοχών (Warrants) και δικαιώµατα προτίµησης για αγορά
µετοχών (rights). Η Eταιρεία έχει επίσης την ευχέρεια να επενδύει σε αµοιβαία κεφάλαια (mutual
funds/ unit trusts), εταιρείες επενδύσεων ανοικτού τύπου (open-ended investment companies),
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χρεόγραφα δηµοσίου, εταιρικά χρεόγραφα και άλλες µορφές χρέους εισηγµένες σε χρηµατιστήρια στο
εξωτερικό.
Με βάση το πληροφιακο µνηµόνιο για επέκταση δραστηριοτήτων:
“Προβλέπεται ότι η Εταιρεία θα προχωρήσει σταδιακά σε ρευστοποιήσεις επενδύσεων οι οποίες είχαν
χαµηλή απόδοση τα τελευταία χρόνια, µε στόχο µέχρι το τέλος του 2008 να έχει γύρω στο 28% του
χαρτοφυλακίου σε εισηγµένες αξίες στο ΧΑΚ ή σε ξένα χρηµατιστήρια. Αξίες εννοούνται γι’ αυτόν το
σκοπό συνήθεις µετοχές, προνοµιούχες µετοχές, µετατρέψιµες αξίες, συµµετοχές στο κεφάλαιο
µετοχικών εταιρειών επενδύσεων κλειστού τύπου (closed-end investment companies), καθώς και
δικαιώµατα αγοράς µετοχών (Warrants) και δικαιώµατα προτίµησης για αγορά µετοχών (rights). Η
Eταιρεία έχει επίσης την ευχέρεια να επενδύει σε αµοιβαία κεφάλαια (mutual funds/ unit trusts),
εταιρείες επενδύσεων ανοικτού τύπου (open-ended investment companies), χρεόγραφα δηµοσίου,
εταιρικά χρεόγραφα και άλλες µορφές χρέους εισηγµένες σε χρηµατιστήρια στο εξωτερικό.
Η Εταιρεία θα επανεπενδύσει τα κεφάλαια από τις ρευστοποιήσεις σε επενδύσεις στον τοµέα ακινήτων
όπως περιγράφεται πιο κάτω.
Το ποσοστό του 28% θα αναθεωρείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και πιθανόν να διαφοροποιηθεί
σε σχέση µε τις εξελίξεις απόδοσης του ΧΑΚ καθώς και των προοπτικών επένδυσης σε ξένα
χρηµατιστήρια.”
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007, η Εταιρεία κατείχε µετοχές αξίας £785.284 οι οποίες είναι εισηγµένες στο
Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, και αναλογούν σε 10.88% του
ολικού ενεργητικού της Εταιρείας.
Β) Επενδύσεις σε ακίνητα.
“Η επένδυση στον τοµέα ακινήτων θα λάβει µέρος κυρίως µέσω απόκτησης ποσοστών σε εταιρείες
που θα αποκτήσουν και θα αναπτύξουν ακίνητα καθώς και µέσω εταιρειών που επενδύουν σε ακίνητα
(property funds) και απευθείας επενδύσεις σε ακίνητα. Οι επενδύσεις ακινήτων µπορούν να
περιλαµβάνουν 1. ανάπτυξη ακινήτων (δηλαδή αγορά-ανάπτυξη-πώληση), 2. αγορά ακινήτων για
έσοδα από ενοίκια και 3. αγορά ακινήτων τα οποία αναµένεται να αποκτήσουν αξία µε την πάροδο
του χρόνου χωρίς οποιαδήποτε προσθήκη, ανάπτυξη ή µετατροπή. Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι
στοχεύουν στην απόκτηση ενός χαρτοφυλακίου επενδύσεων στον τοµέα ακινήτων µε ευρεία
διασπορά όσο αφορά το είδος και τη γεωγραφική τοποθεσία, σε Κύπρο καθώς και στο εξωτερικό. Ο
στόχος της διασποράς αυτής είναι να παρέχει στους µετόχους ικανοποιητικές αποδόσεις από άµεσα
και µελλοντικά εισοδήµατα από ενοίκια, καθώς και από κεφαλαιουχική υπεραξία των ακινήτων.
Μέχρι το τέλος του 2008 η Εταιρεία αναµένεται να έχει γύρω στο 67% του χαρτοφυλακίου της σε
επενδύσεις στον τοµέα ακινήτων.
Το ποσοστό του 67% θα τυγχάνει αναθεώρησης και πιθανόν να διαφοροποιηθεί, ειδικά σε σχέση µε
το ενδεχόµενο αναβίωσης του ενδιαφέροντος για εισαγωγή εταιρειών στο ΧΑΚ, το ενδιαφέρον ξένων
για επενδύσεις στην Κύπρο και το γενικό οικονοµικό περιβάλλον στην Κύπρο και στο εξωτερικό.”
Η τρέχουσα αξία των επενδύσεων σε ακίνητα της Εταιρείας κατά τις 31 ∆εκεµβρίου 2007 ανέρχεται
σε £5.320.204, το οποίο πόσο αναλογεί σε 73.73% του ενεργητικού της Εταιρείας.

12.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Σε συνεδρία του στις 31 Οκτωβρίου 2005, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να
υποβάλει αίτηση για επέκταση δραστηριοτήτων και απαλλαγή της από τους επενδυτικούς
περιορισµούς. Προς τούτο, είχε υποβληθεί για έγκριση στις αρµόδιες αρχές σχετικό Πληροφοριακό
Μνηµόνιο το οποίο εγκρίθηκε από το συµβούλιο του ΧΑΚ και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 10
Φεβρουαρίου 2006 και επιπρόσθετα από τους µετόχους της Εταιρείας στην Έκτακτη Γενική
Συνέλευση ηµεροµηνίας 9 Μαρτίου 2006. Ως αποτέλεσµα της επέκτασης δραστηριοτήτων, οι τίτλοι
της Εταιρείας διαπραγµατεύονται από τις 15 Μαρτίου 2006 στην αγορά των επενδυτικών οργανισµών
µε την σήµανση ‘ΕΜ’ απαλλαγµένη από τους επενδυτικούς οργανισµούς.
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Όπως αναφέρεται πιο πάνω, η Εταιρεία δραστηριοποιείται ως εταιρεία επενδύσεων απαλλαγµένη από
τους επενδυτικούς περιορισµούς που διέπουν τους ‘Εγκεκριµένους Επενδυτικούς Οργανισµούς’. Στο
πληροφοριακό µνηµόνιο το οποίο κατατέθηκε και εγκρίθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2006 στο πλαίσιο
της επέκτασης δραστηριοτήτων της Εταιρείας, αναφέρεται ότι η Εταιρεία µε την επέκταση
δραστηριοτήτων, στοχεύει να πετύχει τα ακόλουθα:
1. Η Εταιρεία να αποκτήσει τη δυνατότητα επένδυσης στον τοµέα των ακινήτων µε σκοπό
την µείωση του επενδυτικού κινδύνου του συνολικού χαρτοφυλακίου και την επίτευξη
σταθερών αποδόσεων.
2. Να εξασφαλιστεί ευελιξία στη διαµόρφωση και διαφοροποίηση (diversification) του
χαρτοφυλακίου της Εταιρείας.
3. Η Εταιρεία να αποκτήσει ευχέρεια για χρήση δανεισµού στο µέλλον για ανάπτυξη νέων
εργασιών. ∆εν έχει οριστεί όριο για το ύψος του δανεισµού αυτού που έχει ευχέρεια να
αποκτήσει η Εταιρεία.
4. Να απεγκλωβιστεί η Εταιρεία από τα υφιστάµενα πλαίσια δραστηριοτήτων που περιορίζουν
της κινήσεις της.
Απαλλαγή από τους επενδυτικούς περιορισµούς
Συγκεκριµένα, µε την επέκταση δραστηριοτήτων της, η Εταιρεία δύναται να προβαίνει σε ουσιαστικές
επενδύσεις εκτός του ΧΑΚ, και, όπου κρίνει συµφέρον, µε ποσοστό συµµετοχής πέραν του ορίου του
10% που προβλέπουν οι κανονισµοί που διέπουν την λειτουργία των Εγκεκριµένων Επενδυτικών
Οργανισµών. Πιο συγκεκριµένα η Εταιρεία δεν υπόκειται πλέον στους παρακάτω επενδυτικούς
περιορισµούς:
1) Ως Εγκεκριµένος Επενδυτικός Οργανισµός η Εταιρεία δεν µπορούσε να επενδύει πέραν του 10%
του ενεργητικού της σε µη εισηγµένους πιστωτικούς τίτλους.
2) Ως Εγκεκριµένος Επενδυτικός Οργανισµός η Εταιρεία δεν µπορούσε να αποκτήσει πέραν του 10%
του µετοχικού κεφαλαίου ή του 10% των δικαιωµάτων ψήφου του ιδίου εκδότη.
3) Ως Εγκεκριµένος Επενδυτικός Οργανισµός η Εταιρεία δεν µπορούσε να επενδύσει περισσότερο
από το 10% του ολικού ενεργητικού της σε αξίες του ίδιου εκδότη.
Σύµφωνα µε τους όρους που έθεσε στην Εταιρεία το ΧΑΚ στο πλαίσιο της έγκρισης της επέκτασης
δραστηριοτήτων και απαλλαγής της Εταιρείας από τους επενδυτικούς περιορισµούς η Εταιρεία πρέπει να
τηρεί τις ακόλουθες συνεχείς υποχρεώσεις:
(ι)
(ιι)
(ιιι)
13.

Οι ετήσιοι λογαριασµοί και οι εξαµηνιαίες εκθέσεις της πρέπει να συµπεριλαµβάνουν και λεπτοµερή
έκθεση επενδύσεων.
Η εταιρεία έχει υποχρέωση προς υποβολή τριµηνιαίων εκθέσεων επενδύσεων
Η εταιρεία έχει υποχρέωση προς ανακοίνωση ανά τρίµηνο της Καθαρής Εσωτερικής Αξίας της.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Κοινοποίηση Τριµηνιαίων Εκθέσεων Ενεργητικού και Παθητικού
Σύµφωνα µε τις πρόνοιες των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων και την εγκύκλιο
της Ε.Κ. µε αρ. Ε09/2002/ΕΛΦ, η Εταιρεία υποβάλλει στο Χ.Α.Κ. τριµηνιαίες εκθέσεις µέχρι τις 15 του
µήνα που έπεται το τέλος του σχετικού τριµήνου. Οι τριµηνιαίες εκθέσεις οι οποίες πρέπει να
δηµοσιεύονται πρέπει να περιλαµβάνουν κατάλογο όλων των επενδύσεων µε ποσοστό πέραν του 5%
του ενεργητικού της και τουλάχιστον των 10 µεγαλύτερων επενδύσεων, τα ρευστά διαθέσιµα καθώς
επίσης και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο του ενεργητικού της εταιρείας, ούτως ώστε να δίνεται ανάλυση
τουλάχιστον του 80% του ενεργητικού της, την αποτίµηση του χαρτοφυλακίου και την καθαρή και
αναπροσαρµοσµένη εσωτερική αξία των τίτλων της. Επίσης στην τριµηνιαία έκθεση περιλαµβάνονται
όλες οι επενδύσεις της εταιρείας σε κινητές αξίες εταιρειών στις οποίες ο διευθυντής επενδύσεων έχει
άµεσο και έµµεσο συµφέρον.
Οικονοµικές καταστάσεις
Η εταιρεία ετοιµάζει και αποστέλλει στους µετόχους ετήσια έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις καθώς
και εξαµηνιαίους λογαριασµούς σύµφωνα µε τους κανονισµούς του ΧΑΚ για εγκεκριµένους
επενδυτικούς οργανισµούς.
Από την 1η Ιανουαρίου 2003 η Εταιρεία εκδίδει τις ελεγµένες οικονοµικές της καταστάσεις µέσα σε
τέσσερις µήνες από την αρχή του επόµενου οικονοµικού έτους, και τα προκαταρκτικά ετήσια
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αποτελέσµατα ανακοινώνονται µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου. Τα εξαµηνιαία αποτελέσµατα
ανακοινώνονται µέχρι το τέλος Αυγούστου του ιδίου έτους. Η Εταιρεία έχει την υποχρέωση να
υποβάλλει ετήσιους λογαριασµούς, εξαµηνιαίες εκθέσεις και καταστάσεις προκαταρκτικών
αποτελεσµάτων για το πλήρες οικονοµικό έτος, στους οποίους θα περιέχονται τα στοιχεία:
α) Κατάλογος όλων των επενδύσεων µε αξία πέραν του πέντε επί τοις εκατόν του ενεργητικού
του επενδυτικού οργανισµού και τουλάχιστον των 10 µεγαλύτερων επενδύσεων, που
περιέχει:
I. Συνοπτική περιγραφή των δραστηριοτήτων των εκδοτών, στις αξίες των οποίων
επενδύει.
II. Την αναλογία του µετοχικού κεφάλαιου η των µεριδίων του εκδότη που κατέχει ο
επενδυτικός οργανισµός.
III. Τη δαπάνη προς αγορά των επενδύσεων αυτών.
IV. Την αποτίµηση της αξίας των επενδύσεων, από τα όργανα διοικήσεως και την καθαρή
εσωτερική αξία του τίτλου του επενδυτικού οργανισµού.
V. Τα εισπρακτέα µερίσµατα από τις επενδύσεις αυτές κατά τη διάρκεια του έτους
(αναφέροντας οποιαδήποτε µη συνήθη µερίσµατα).
VI. Αναφορά στην κάλυψη µερίσµατος από τα κέρδη η αναφορά στα καθαρά κέρδη κάθε
εκδότη.
VII. Έκτακτα αποτελέσµατα, οφειλόµενα σε έκτακτα περιστατικά.
VIII. Τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία, που αντιστοιχούν στην επένδυση.
β) Ανάλυση οποιασδήποτε πρόβλεψης για µείωση της αξίας των επενδύσεων, που αναφέρει τις
επενδύσεις για τις οποίες έγινε πρόβλεψη, όπως και για κάθε επένδυση ξεχωριστά:
I. Τη δαπάνη της επένδυσης.
II. Τη πρόβλεψη που έγινε.
III. Τη λογιστική αξία της.
IV. Το λόγο για τον οποίο έγινε η πρόβλεψη αυτή.
Ο έλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων ανατίθεται σε αναγνωρισµένους ανεξάρτητους ελεγκτές, και
η ετοιµασία τους γίνεται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης και ο
έλεγχος τους σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου.
14.

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

Συµφωνία για ∆ιαχείριση Χαρτοφυλακίου

Στις 17 Οκτωβρίου 2005, µε βάση συµφωνίας που υπογράφηκε µεταξύ της Εταιρείας και της CLR
Securities & Financial Services Limited, οι τελευταίοι διορίστηκαν ∆ιευθυντές Επενδύσεων των
Κεφαλαίων της Εταιρείας µε σκοπό να υιοθετούν και να τηρούν την επενδυτική πολιτική της Εταιρείας
όπως αυτή καθορίζεται στο Έγγραφο Επενδυτικής Πολιτικής.
Οι αρµοδιότητες του ∆ιευθυντή Επενδύσεων καλύπτουν την επένδυση και επανεπένδυση των
κεφαλαίων, την παροχή επενδυτικών συµβουλών και τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου.
Η αµοιβή που είναι πληρωτέα στον ∆ιευθυντή για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου αποτελείται
από:
(1) Ποσό υπολογιζόµενο επί ποσοστού 0,5% ετησίως πάνω στην µηνιαία αξία του υπό
διαχείριση κεφαλαίου το οποίο θα υπολογίζεται και θα είναι πληρωτέο στο τέλος κάθε
τριµήνου, πλέον Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ).
(2)

Για σκοπούς κινήτρων 10% επί της ετήσιας αύξησης της εσωτερικής αξίας της εταιρείας
πέραν της ετήσιας αύξησης του επισυναπτόµενου δείκτη (performance standard
benchmark) για κάθε οικονοµικό έτος, πριν την καταβολή τυχόν φόρων, πλέον ΦΠΑ.

(3) Επιπρόσθετα η Eταιρεία θα πληρώνει προµήθειες για τις συναλλαγές που διενεργούνται ως
εξής:

•
•

0,5% για συναλλαγές στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου, και
0,8% για συναλλαγές σε ξένα χρηµατιστήρια.
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Άλλες Συµφωνίες για Υπηρεσίες
Συµφωνία τήρησης Λογιστικών Βιβλίων: Η εταιρεία διατηρεί επίσης συµφωνία, µε ηµεροµηνία 2

Ιανουαρίου 2006, µε την CLR Capital Public Limited για παροχή υπηρεσιών τήρησης λογιστικών
βιβλίων στην οποία εµπίπτει και η υπηρεσία αποτίµησης υπολογισµού της καθαρής αξίας του
ενεργητικού της Εταιρείας. H χρέωση για την παροχή των υπηρεσιών αυτών ανέρχεται στα €854,30
µηνιαίως.

Συµφωνία τήρησης Μητρώου Μετοχών: Την 1η Σεπτεµβρίου 2001, µε βάση συµφωνίας που

υπογράφηκε µεταξύ της Εταιρείας και της CLR Securities and Financial Services Limited, οι τελευταίοι
ανέλαβαν την παρακολούθηση και την τήρηση του µητρώου µετοχών της Εταιρείας. Η αµοιβή για την
παροχή των υπηρεσιών αυτών ανέρχεται σε £600 το έτος πλέον ΦΠΑ, πλέον έξοδα. Η παρούσα
συµφωνία ισχύει για ελάχιστη περίοδο ενός έτους, θα ανανεώνεται αυτόµατα και θα µπορεί να
τερµατιστεί από οποιοδήποτε µέρος µετά από τρίµηνη προειδοποίηση που θα αποσταλεί στο άλλο
µέρος.

Συµφωνία παροχής υπηρεσιών Γραµµατέα: Στις 2 Ιανουαρίου 2006, η CLR Investment Fund Public

Limited, υπέγραψε συµφωνία µε την Εταιρεία για την παροχή υπηρεσιών γραµµατέα ύψους €854,30
το έτος πλέον ΦΠΑ.

Συµφωνία συµβουλευτικών υπηρεσιών: Στις 10 Μαρτίου 2006, η Εταιρεία επισύναψε συµφωνία µε
την RubiPoint Capital Managers Limited, την οποία διόρισε αποκλειστικό σύµβουλο επενδύσεων
ακίνητων.

Με βάση την συµφωνία, η αµοιβή για τις υπηρεσίες που προσφέρει ο Σύµβουλος επενδύσεων
ακίνητων, θα λαµβάνει µηνιαία ένα πάγιο ποσό που ανέρχεται σε €1.025,16 (ποσό το οποίο δύναται
να αναθεωρηθεί προς τα πάνω µε µέγιστο ποσό τις €1.708,60/µηνα µετά το πέρας των πρώτων 180
ηµερών από την σύναψη της συµφωνίας). Επιπλέον, για κάθε επένδυση που θα υλοποιηθεί, και
νοουµένου ότι ο Σύµβουλος θα αναλάβει την διεύθυνση του έργου, θα υπάρχει αµοιβή ανάλογη µε
τον χρόνο που απαιτεί η συγκεκριµένη επένδυση. Το ποσό αυτό θα συµφωνείται µε την επενδυτική
επιτροπή της Εταιρείας για κάθε επένδυση. Ενδεικτικές χρεώσεις είναι:

•
•
•
•

Για αγορά γης µε σκοπό το διαχωρισµό οικοπέδων, µηνιαία χρέωση από €341,72 µέχρι
€683,44.
Για κατασκευή ακίνητου µηνιαία χρέωση από €1.281,45 µέχρι €3.417,20 µέχρι την
ολοκλήρωση του έργου.
Για αγορά ακίνητου, 1% επί της τιµής αγοράς µε µέγιστο ποσό τις €8.543 για την
παρακολούθηση και ολοκλήρωση της πράξης
Για εισπράξεις και διαχείριση ενοικιασµένου κτηρίου, 10% στα ενοίκια.

Επιπρόσθετα ο Σύµβουλος θα λαµβάνει ως κίνητρο αµοιβή 11% επί των καθαρών κερδών
οποιασδήποτε επένδυσης της οποίας το αναγνωρισµένο ετήσιο κέρδος (επί των κεφαλαίων που
επένδυσε η Εταιρεία) ξεπερνά το ∆ανειστικό Επιτόκιο της Κεντρικής Τράπεζας συν 2%.
Σύµφωνα µε την πιο πάνω συµφωνία τα καθήκοντα του συµβούλου επενδύσεων ακινήτων είναι:

•
•
•
•
•
•
•
•

Αναγνώριση και εκτίµηση επενδυτικών ευκαιριών στον τοµέα των ακινήτων
Ετοιµασία επενδυτικών προτάσεων για υποβολή στην Επενδυτική Επιτροπή της Εταιρείας (η
στην ολοµέλεια του ∆Σ της Εταιρείας ανάλογα µε την απόφαση της Εταιρείας)
Παροχή στην Επενδυτική Επιτροπή της Εταιρείας οποιασδήποτε πληροφορίας την οποία η
Επενδυτική Επιτροπή τυχόν θα ζητήσει σχετικά µε τις επενδύσεις της εταιρείας καθώς και
οποιωνδήποτε εκθέσεων σε σχέση µε οποιαδήποτε επένδυση
Παρακολούθηση της προόδου των επενδύσεων
Υποστήριξη των επενδύσεων η των εταιρειών (που επένδυσαν σε ακίνητα) στις οποίες
συµµετέχει η Εταιρεία για την χάραξη και την εκπλήρωση της στρατηγικής τους
Προγραµµατισµός για τον χρόνο και τον τρόπο εξόδου από τις επενδύσεις στις οποίες
συµµετέχει η Εταιρεία
Τήρηση των στοιχείων τα οπαία απαιτούνται για την Ετοιµασία των ετήσιων εκθέσεων της
Εταιρείας και άλλων εκθέσεων που θα συµφωνηθούν µε την Εταιρεία
Αντιπροσώπευση της Εταιρείας για τους σκοπούς της εκτέλεσης των καθηκόντων της τα
οποία αναφέρονται στην παρούσα συµφωνία
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15. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ FINIKAS AMMOCHOSTOU PLC
2007
£

2006
£

2005
£

80.351

944.328

411.952

114.035

69.496

68.219

-

-

13.300

-

66.705

52.060

-

-

12.540

-

-

23.027

194.386

1.080.529

581.098

595.051

1

1.999

-

40.000

40.000

Σύνολο εµπορικών επενδύσεων στο
εξωτερικό

595.051

40.001

41.999

Σύνολο επενδύσεων που κατέχονται
για εµπορία

789.437

1.120.530

623.097

Τίτλοι εισηγµένοι στο Χρηµατιστήριο
Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) κατά κλάδο:
Τραπεζικός κλάδος
Χρηµατοοινοµικός κλάδος
Ξενοδοχειακός κλάδος
Κλάδος κατασκευών και υλικών
Μέσα Ενηµέρωσης
Κλάδος τεχνολογίας
Σύνολο εµπορικών επενδύσεων στην
Κύπρο
Τίτλοι εισηγµένοι σε Χρηµατιστήρια
Αξιών Εξωτερικού
Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών
Τίτλοι µη εισηγµένοι σε
Χρηµατιστήριο Αξιών
Επενδυτικό σχέδιο “Maxima”

Πηγή: Ελεγµένες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Εταιρείας για τα έτη που έληξαν 31
∆εκεµβρίου 2006 και 2007.

ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ

1 Ιανουαρίου
Προσθήκες
Αναπροσαρµογή ∆ίκαιας Αξίας
Συναλλαγµατική διαφορά που προκύπτει
από
µετατροπή
των
οικονοµικών
καταστάσεων στο νόµισµα παρουσίασης
31 ∆εκεµβρίου
Πηγή: Finikas Ammochostou Plc

2007*
£
395.600
3.992.549
969.551

2006*

2005

£

£

395.600
-

-

(37.496)

-

-

5.320.204

395.600

-

Όλα τα ακίνητα για επένδυση έχουν επανεκτιµηθεί σε δίκαιη αξία κατά τη διάρκεια του έτους που
έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007, η οποία είναι η αξία στην ελεύθερη αγορά, όπως εκτιµήθηκε από
ανεξάρτητο επαγγελµατία εγκεκριµένο εκτιµητή.
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Η εταιρεία Επενδυτική ο Φοίνικας Αµµοχώστου ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ έχει Εταιρικές Εγγυήσεις σε
δάνεια για αγορά κτηµάτων των ακόλουθων εταιρειών:
Εταιρεία

Κτήµα

Ποσό Εταιρικής Εγγύησης

FIA Ktimatiki Psimolofou

Ψηµολόφου
(Αρ. Εγγραφής 2/107)

£35.000

Demek Co Ltd

Άγιο Παύλο
(Αρ. Εγγραφής 8/161)

£350.000

Senelium Enterprises Ltd

Παλλουριώτισσα
(Αρ. Εγγραφής 5/3105)

£756.000

Η εταιρεία FIA Decebalus Ltd πληρώνει ασφάλεια ύψους €65.000 στην εταιρεία Ithaki Developments
S.R.L. για την αγορά του κτήµατος στο Mihailesti στην Ρουµανία.
Η εταιρεία FIA Moskon Ltd πληρώνει ασφάλεια ύψους €65.000 στην εταιρεία Ithaka Investments
S.R.L. για την αγορά του κτήµατος µε πρόσωπο την Λίµνη Morii στην Ρουµανία

Στις 31 Μαρτίου 2008 η Εταιρεία κατείχε συµµετοχές στις ακόλουθες επιχειρήσεις:

Μετοχή
CLR Investment Fund Public Ltd (ΧΑΚ)
Ελληνική Τράπεζα (ΧΑΚ)
Τράπεζα Κύπρου (ΧΑΑ)
Λαική Τράπεζα (ΧΑΑ)
Σύνολο

Αριθµός Τίτλων

Αξία
31/3/2008
£

Ποσοστό
Ολικού
Ενεργητικού
%

1.500.000

180.000

1,52

30.000

80.700

0,68

45.003

337.523

2.85

60.000

310.000

2,62

908.223

7,67

Για την περίοδο 31 ∆εκεµβρίου 2007 µέχρι την έκδοση του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, η
Εταιρεία δεν προχώρησε στην υλοποίηση σηµαντικών επενδύσεων.

16.

ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Από την ηµεροµηνία ίδρυσης της, η Εταιρεία δεν παραχώρησε µέρισµα προς τους µετόχους λόγω των
ζηµιών που πραγµατοποιήθηκαν από τις επενδύσεις σε κινητές αξίες τα τελευταία χρόνια. Σκοπός της
Εταιρείας µε βάση πληροφοριακό µνηµόνιο για επέκταση δραστηριοτήτων το οποίο εγκρίθηκε από τις
αρµόδιες αρχές στις 10 Φεβρουαρίου 2006 είναι η δηµιουργία κερδών και θετικών ταµειακών ροών
για να µπορέσει να προβαίνει σε πληρωµές µερίσµατος προς τους µετόχους.
Λαµβάνοντας πάντοτε υπόψη τα αποτελέσµατα, την κεφαλαιουχική βάση και τις ανάγκες της σε
κεφάλαια για επέκταση των δραστηριοτήτων της, η Εταιρεία προτίθεται να ακολουθήσει µέτρια
πολιτική παροχής µερίσµατος στους µετόχους.
17.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ
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Καθαρή Εσωτερική Αξία στις 31 ∆εκεµβρíου 2007
Με βάση την κατάσταση επενδύσεων της Finikas Ammochostou Plc η συνολική αξία του ενεργητικού
της κατά την 31 ∆εκεµβρíου 2007 ήταν £7.690.490. Με βάση την αξία αυτή αφαιρουµένων των
υποχρεώσεων της εταιρείας, η καθαρή εσωτερική αξία για κάθε µετοχή ανέρχεται σε £0,2707.
Καθαρή Εσωτερική Αξία στις 31 ∆εκεµβρíου 2006
Με βάση την κατάσταση επενδύσεων της Finikas Ammochostou Plc η συνολική αξία του ενεργητικού
της κατά την 31 ∆εκεµβρíου 2006 ήταν £2.785.140. Με βάση την αξία αυτή αφαιρουµένων των
υποχρεώσεων της εταιρείας, η καθαρή εσωτερική αξία για κάθε µετοχή ανέρχεται σε £0,2101.
Καθαρή Εσωτερική Αξία στις 31 ∆εκεµβρíου 2005
Με βάση την κατάσταση επενδύσεων της Finikas Ammochostou Plc η συνολική αξία του ενεργητικού
της κατά την 31 ∆εκεµβρíου 2005 ήταν £1.472.190. Με βάση την αξία αυτή αφαιρουµένων των
υποχρεώσεων της εταιρείας, η καθαρή εσωτερική αξία για κάθε µετοχή ανέρχεται σε £0,1438.
Στους πίνακες πιο κάτω παρουσιάζονται οι επενδύσεις της Finikas Ammochostou Plc µε αξία
µεγαλύτερη του 5% του ενεργητικού της και οι δέκα µεγαλύτερες επενδύσεις του χαρτοφυλακίου της
Εταιρείας στις 31 Μαρτίου 2008 και 31 ∆εκεµβρíου 2007, 2006 και 2005 αντίστοιχα.
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ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 5% ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ∆ΕΚΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ (31 Μαρτίου 2008)

Εκδότης/ Στοιχείο Ενεργητικού
Επένδυση Ακινήτων
Μετρητά & Μετατρέψιµα σε µετρητά
Επενδυτικό ∆άνειο
Τράπεζα Κύπρου Λτδ (Ελλάδα)
Λαική Τράπεζα Λτδ (Ελλάδα)
CLR Investment Fund Public Ltd
Ελληνική Τράπεζα Λτδ

Κατηγορία Τίτλου
Μετοχή
Μετοχή
Μετοχή
Μετοχή

Κλάδος
Τραπεζών
Τραπεζών
Άλλων Εταιρειών
Τραπεζών

Αριθµός Τίτλων
45.003
60.000
1.500.000
30.000

Ποσοστό Ολικού
Ενεργητικού %
85,19
3,91
2,91
2,85
2,62
1,52
0,68

Τρέχουσα Αξία €
10.091.992
463.084
345.000
337.523
310.000
180.000
80.700

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 5% ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ∆ΕΚΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ (2007)

-

Ποσοστό
συµµετοχής
στο
κεφάλαιο
του εκδότη £
∆/Ε

Καθαρά
Κέρδη/
(ζηµιές)
εκδότη £
∆/Ε

Καθαρό
ενεργητικό
εκδότη που
αντιστοιχεί
στην
επένδυση
£
∆/Ε

14,28

25.979

∆/Ε

∆/Ε

∆/Ε

Τρέχουσα
αξία
31/12/2007
£
5.320.204

Ποσοστό
ολικού
ενεργητικού
της
Εταιρείας
(%)
69,18

1.098.100

Μερίσµατα/
τόκοι
εισπρακτέα
2007 £

Εκδότης/ Στοιχείο
ενεργητικού
Επένδυση ακινήτων

Κλάδος/
δραστηριότητα
-

Κατηγορία
τίτλων
-

-

Μετρητά και µετατρέψιµα
σε µετρητά

-

-

-

Κόστος
αγοράς
£
4.388.1
49
-

Marfin Popular Bank Public
Co Ltd

Τραπεζικός

Μετοχές

50.000

213.248

266.082

3,46

13.500

∆/Ε

∆/Ε

∆/Ε

Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια
Εταιρεία Λτδ

Τραπεζικός

Μετοχές

45.003

312.316

328.969

4,28

9.019

∆/Ε

∆/Ε

∆/Ε

CLR
Investment Fund Public Ltd

Χρηµ/κός

Μετοχές

1.500.000

344.789

114.035

1,48

-

0,52

-

-

Ελληνική Τράπεζα ∆ηµόσια
Εταιρεία Λτδ

Τραπεζικός

Μετοχές

300.000

51.234

80.351

1,05

5.700

0,01

58.856.000

36.759

Αριθµός
Τίτλων

Πηγή: Ελεγµένες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Εταιρείας για το έτος που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2007

57

Επενδύσεις πέραν του 5% του ενεργητικού της Εταιρείας και οι δέκα µεγαλύτερες επενδύσεις (2006)

Κλάδος/
δραστηριότητα

Εκδότης/ Στοιχείο Ενεργητικού

Κατηγορία
τίτλων

Αριθµός
τίτλων

Κόστος
Αγοράς

Τρέχουσα
Αξία
31/12/2006

£

£

£

Ποσοστό
ολικού
ενεργητικού
της
Εταιρείας
(%)

Μερίσµατα/
τόκοι
εισπρακτέα
2006
£

Ποσοστό
συµµετοχής
στο
κεφάλαιο
του εκδότη
(%)

Καθαρά
κέρδη/(ζηµιές)
εκδότη

Καθαρό
ενεργητικό
εκδότη που
αντιστοιχεί
στην
επένδυση

£

£

Μετρητά και µετατρέψιµα σε µετρητά

-

-

-

-

874.314

31,42

17.790

∆/Ε

∆/Ε

∆/Ε

Ακίνητα για επένδυση Capstone Serv.

-

-

-

395.600

395.600

14,22

-

∆/Ε

∆/Ε

∆/Ε

Μαρφίν Λαική Τράπεζα ∆ηµόσια Εταιρεία
Λτδ

Τραπεζικός

Μετοχές

85.000

129.043

354.569

12,74

8.491

0,03

43.900.000

104.052

Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ

Τραπεζικός

Μετοχές

42.481

89.408

253.978

9,13

10.289

0,01

72.417.000

76.165

Ελληνική Τράπεζα ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ

Τραπεζικός

Μετοχές

120.000

106.147

229.414

8,24

-

0,05

7.722.000

88.318

Επένδυση Ακινήτου- Ithaka Investments

-

-

-

-

196.546

7,06

-

∆/Ε

∆/Ε

∆/Ε

Επιχειρηµατική Συµµετοχή
Developments Ltd

-

Μετοχές

1.000

190.000

190.000

6,83

-

∆/Ε

∆/Ε

∆/Ε

CLR Investment Fund Public Ltd

Χρηµατοοικονοµικός

Μετοχές

1.202.278

325.551

69.496

2,50

-

-

-

-

Ελληνική Τράπεζα ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ

Τραπεζικός

∆ικ. Αγοράς

50.000

31.140

59.956

2,15

-

-

-

-

Τσιµεντοποιεία Βασιλικού ∆ηµόσια Εταιρεία
Λτδ

Κατασκευών
υλικών

Μετοχές

34.000

40.608

55.621

2,00

1.194

0,06

6.926.000

41.607

–

LI.PE.NI

και

Πηγή: Ελεγµένες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Εταιρείας για το έτος που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2006
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Επενδύσεις πέραν του 5% του ενεργητικού της Εταιρείας και οι δέκα µεγαλύτερες επενδύσεις κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2005

Κλάδος /
∆ραστηριότητα

Εκδότης

Μετρητά και Μετατρέψιµα σε
µετρητά

-

Τίτλος

-

% Ολικού
ενεργητικού

Μερίσµατα και
τόκοι που
εισπράχθηκαν
κατά το 2005

Κόστος

Αγοραία
αξία

£

£

-

-

609.989

40,76

8.410

Αριθµός
αξιών

%
Συµµετοχής
στο µετοχικό
κεφάλαιο
εκδότη

Καθαρά κέρδη
εκδότη για
2004

Καθαρά στοιχεία
ενεργητικού (2004)
που αντιστοιχούν
στην επένδυση

£

£

∆/Ε

∆/Ε

∆/Ε

£

Λαϊκή Τράπεζα Λτδ
Φοίνικας Αµµοχώστου ∆ηµ.
Εταιρ. Λτδ

Τραπεζών

Μετοχές

127.302

184.476

232.963

15,57

3.615

0,04

21.100.000

121.968

Επενδυτικών

Μετοχές

705.925

229.529

232.602

15,54

-

28,24

-35.275

154.215

Τράπεζα Κύπρου Λτδ

Τραπεζών

Μετοχές

53.152

95.429

139.790

9,34

3.181

0,01

37.508.000

55.911

Τσιµεντοποιεία Βασιλικού Λτδ
CLR Investment Fund Public
Ltd
The Maxima Guaranteed
Product

Τσιµέντων

Μετοχές

34.139

40.773

43.356

2,90

1.016

0,06

5.029.000

38.238

Άλλων εταιρειών

Μετοχές

1.202.278

325.551

43.282

2,89

0

0,42

-14.118.000

189.252

-

-

40.000

2,67

∆/Ε

-

∆/Ε

∆/Ε

Ελληνική Τράπεζα Λτδ
Empire Capital Investment
Public Ltd

Τραπεζών

Μετοχές

70.000

34.734

39.200

2,62

-

0,03

-15.314.000

42.307

Επενδυτικών

Μετοχές

186.100

111.593

24.937

1,67

-

4,65

-34.104

65.141

Logicom Ltd

Πληροφορική

Μετοχές

86.245

22.579

23.027

1,54

135

0,16

1.431.571

25.894

-

-

Πηγή: Ελεγµένες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Εταιρείας για το έτος που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2005
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18.
∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ∆ΙΑΤΥΠΩΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κατά το οικονοµικό έτος 2006 η Εταιρεία έχει υποβάλει µία ∆ηµόσια Πρόταση εξαγοράς. Στις 11
Ιανουαρίου 2006, η Εταιρεία µετά από υποβολή ∆ηµόσιας Πρότασης και την έγκριση της από το
Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για απόκτηση του
50% συν 1 µετοχής του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Επενδυτική Ο Φοίνικας
Αµµοχώστου ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ, αύξησε το ποσοστό της στην εν λόγω εταιρεία από 28,24% σε
50,96% µετατρέποντας την από συνδεδεµένη σε εξαρτηµένη.
Στις 5 ∆εκεµβρίου 2006, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ανακοίνωσε ότι, σύµφωνα µε το
άρθρο 9(1) του Μέρους ΙΙΙ των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κανονισµών αποφάσισε όπως
προχωρήσει στην διατύπωση ∆ηµόσιας Πρότασης για την απόκτηση µέχρι και του 100% του
µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Επενδυτική Ο Φοίνικας Αµµοχώστου ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ.
Στις 15 Ιανουαρίου 2007, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ανακοίνωσε ότι σύµφωνα µε το
άρθρο 18 του Μέρους V των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισµών ότι η πιο
πάνω ∆ηµόσια Πρόταση έγινε αποδεκτή από τους µετόχους της εταιρείας Επενδυτική Ο Φοίνικας
Αµµοχώστου ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ και εξασφαλίστηκε επιπλέον ποσοστό ύψους 44,97%. Το
συνολικό ποσοστό συµµετοχής της Εταιρείας στην εταιρεία Επενδυτική Ο Φοίνικας Αµµοχώστου
∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ ανήλθε στο 95,93%.
Στις 14 Σεπτεµβρίου 2007, το Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε ότι
αποδέχθηκε την εισαγωγή 250.407 µετοχές της Εταιρείας προς τους µετόχους εταιρείας Επενδυτική Ο
Φοίνικας Αµµοχώστου ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ που δεν είχαν αποδεχθεί την ∆ηµόσια Πρόταση.
Ως αποτέλεσµα, το συνολικό ποσοστό που κατέχει η Εταιρεία στην πιο πάνω εταιρεία ανέρχεται σε
100%.
19.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το πιο κάτω διάγραµµα παρουσιάζει την οργανοτική διάρθρωση της Εταιρείας και των θυγατρικών της:
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Finikas Ammochostou Plc

100%

100%

Επενδυτική ο Φοίνικας
Αµµοχώστου ∆ηµόσια
εταιρεία Λτδ
50.8%

Επενδυτική ο
Φοίνικας
Αµµοχώστου
Κτηµατική Λτδ
61%

Finikas
Ammochostou
Moskon Ltd

100%

Demek Company Ltd

Senelium Enteprises Ltd

60%

100%

Finikas
Ammochostou
Decebalus
Limited

Finikas
Ammochostou
Coson Ltd

100%

Ο Φοίνικας
Αµµοχώστου
Κτηµατική
Ψηµολόφου Λτδ

100%

Almendores Limited

100%

Ithaki
Developments
Srl Romanian

100%

Ithaca
Investments
Srl Romania
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Η εταιρεία Επενδυτική ο Φοίνικας Αµµοχώστου Κτηµατική Λτδ έχει συσταθεί στην Κύπρο και είναι
Εταιρεία Συµµετοχών. Κατέχει το 61% της εταιρείας Finikas Ammochostou Moskon Ltd. Ο Πίνακας
που ακολουθεί αναλύει τους µετόχους της Επενδυτική ο Φοίνικας Αµµοχώστου Κτηµατική Λτδ, οι
οποίοι έχουν συµφέρον στο κτήµα µε πρόσωπο την Λίµνη Morii:
Μέτοχοι της Επενδυτική ο Φοίνικας Αµµοχώστου Κτηµατική Λτδ

Μετοχές

Επενδυτική ο Φοίνικας Αµµοχώστου ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ

508

1

ABE Seaview Investments Ltd
Αχαιών Ακτή Λτδ2
Antoines Co Ltd
Γιώργος Παπαιωάννου
Μαρία Τουφέξη Παναγιώτου3
Νικόλας & Γκόλφω Στυλιανίδη
Σύνολο
1.
2.
3.

82
82
82
82
82
82
1000

Η Εταιρεία ABE Seaview Investments Ltd είναι µέτοχος πέραν του 5% της Εταιρείας Finikas Ammochostou Plc.
Ο κύριος Ηλίας Παντελίδης, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Εταιρείας, είναι µέτοχος και ∆ιευθηντής στην εταιρεία Αχαιών Ακτή Λτδ.
Η κυρία Μαρία Τουφέξη Παναγιώτου είναι σύζυγος του κυρίου Παναγιώτη Παναγιώτου, ο οποίος είναι µέλος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας.

Η εταιρεία Finikas Ammochostou Moskon Ltd έχει συσταθεί στην Κύπρο και είναι Εταιρεία
Συµµετοχών. Κατέχει το 100% της εταιρείας Ithaka Investments SRL Romania. Ο Πίνακας που
ακολουθεί αναλύει τους µετόχους της Finikas Ammochostou Moskon Ltd οι οποίοι έχουν συµφέρον
στο κτήµα µε πρόσωπο την Λίµνη Morii:
Μέτοχοι της Finikas Ammochostou Moskon Ltd

Μετοχές

Επενδυτική ο Φοίνικας Αµµοχώστου Κτηµατική Λτδ

610

Νίκος Χατζηιωσήφ
Ιωάννης Όξινος
Όθων Πίπης
Σύνολο

140
140
110
1000

Η εταιρεία Ithaka Investments SRL Romania έχει συσταθεί στην Ρουµανία και είναι Κτηµατική
Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ρουµανία. Είναι ιδιοκτήτρια του τεµαχίου γης έκτασης 10.000
τετραγωνικών µέτρων στο ∆υτικό Βουκουρέστι στην Ρουµανία, µε πρόσωπο επί της Λίµνης Morii.
Η εταιρεία Finikas Ammochostou Decebalus Limited έχει συσταθεί στην Κύπρο και είναι Εταιρεία
Συµµετοχών. Κατέχει το 100% της εταιρείας Ithaki Developments SRL Romania. Ο Πίνακας που
ακολουθεί αναλύει τους µετόχους της Finikas Ammochostou Decebalus Limited, οι οποίοι έχουν
συµφέρον στο κτήµα στο Mihailesti:
Μέτοχοι της Finikas Ammochostou Decebalus Ltd

Μετοχές

Επενδυτική ο Φοίνικας Αµµοχώστου ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ
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1

Αχαιών Ακτή Λτδ
Antoines Co Ltd
Βαγγέλης Συκοπετρίτης2
Μαρία Τουφέξη Παναγιώτου3
Φανή Παπαµιχαήλ
Σύνολο

100
50
100
100
50
1000

1. Ο κύριος Ηλίας Παντελίδης, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, είναι
∆ιευθηντής στην εταιρεία Αχαιών Ακτή Λτδ.
2. Ο κύριος Βαγγέλης Συκοπετρίτης είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας.

µέτοχος και

62

3.

Η κυρία Μαρία Τουφέξη Παναγιώτου είναι σύζυγος του κυρίου Παναγιώτη Παναγιώτου, ο οποίος είναι µέλος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας.

Η εταιρεία Ithaki Developments SRL Romania έχει συσταθεί στην Ρουµανία και είναι Κτηµατική
Εταιρεία. ∆ραστηριοποιείται στην Ρουµανία. Είναι ιδιοκτήτρια του κτήµατος στο Mihailesti έκτασης
57.500 τετραγωνικών µέτρων νοτιοδυτικά του Βουκουρεστίου, στην Ρουµανία.
Η εταιρεία Finikas Ammochostou Coson Ltd έχει συσταθεί στην Κύπρο και είναι Εταιρεία
Συµµετοχών. ∆εν έχει συµµετοχή σε οποιαδήποτε εταιρεία.
Η εταιρεία Ο Φοίνικας Αµµοχώστου Κτηµατική Ψηµολόφου Λτδ έχει συσταθεί στην Κύπρο και
είναι Κτηµατική Εταιρεία. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Κύπρο. Είναι ιδιοκτήτρια κτήµατος
έκτασης 10.536 τ.µ. στην Ψηµολόφου, τοποθεσία Αφεντικά.
Η εταιρεία Demek Company Ltd έχει συσταθεί στην Κύπρο και είναι Εταιρεία Συµµετοχών. Κατέχει
το 100% της εταιρείας Almendores Limited.
Η εταιρεία Almendores Limited έχει συσταθεί στην Κύπρο και είναι Κτηµατική Εταιρεία. Είναι
ιδιοκτήτρια κτήµατος έκτασης 5.017 τ.µ. στο Βόρειο Άγιο Παύλο, στον Άγιο ∆οµέτιο.
Η εταιρεία Senelium Enteprises έχει συσταθεί στην Κύπρο και είναι Κτηµατική Εταιρεία. Είναι
ιδιοκτήτρια κτήµατος επί της Λεωφόρου Kennedy στην Παλλουριώτισσα.
20.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν µε συγγενικά µέρη για τα έτη 2005, 2006 και 2007:
Συγγενικές
Εταιρείες

Συναλλαγές

CLR Capital Public
Limited

Παροχή διοικητικών και λογιστικών
υπηρεσιών

CLR Securities and
Financial Services
Ltd

Παροχή διοικητικών και λογιστικών
υπηρεσιών

2007
£
9.315

2006
£
11.730

2005
£
-

-

-

5.520

∆ικαιώµατα διαχείρισης
χαρτοφυλακίου

3.829

8.153

8.415

∆ικαιώµατα διαχείρισης µητρώου
µετόχων στο ΧΑΚ

1.323

1.351

734

Συµβουλευτικές υπηρεσίες

5.750

28.750

26.163

Παροχή υπηρεσιών γραµµατέα

2.703

-

-

CLR Investment
Fund Limited

Παροχή υπηρεσιών γραµµατέα

-

575

-

RubyPoint Capital
Managers Ltd

Συµβουλευτικές υπηρεσίες

31.947

8.800

-

Αχαιών Ακτή
Λίµιτεδ

Συµβουλευτικές υπηρεσίες

13.800

12.650

-
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Υπόλοιπα στο τέλος του έτους
Συγγενικές
Εταιρείες
CLR Securities and
Financial Services
Ltd

Συναλλαγές

2006
£
580.605

2005
£
7.171

2007
£

2006
£

2005
£

1.537

-

-

RubyPoint Capital Managers Limited

13.847

-

-

Σύνολο

15.384

-

-

Χρηµατιστηριακός Λογαριασµός

Ποσά Οφειλόµενα σε Συνδεδεµένα Μέρη

Ποσά οφειλόµενα σε συνδεδεµένα πρόσωπα:
Ηλίας Παντελίδης

Ποσά οφειλόµενα σε συγγενική εταιρεία:

2007
£
314.358

* Πηγή: Ελεγµένα Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα για τα έτη που έληξαν 31 ∆εκεµβρίου 2005, 2006 και 2007
(ηµεροµηνία των πλέον πρόσφατων ελεγµένων χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών)

Ο κ. Ηλίας Παντελίδης ο οποίος είναι Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Εταιρείας έχει καταβάλει το ποσό
ύψους £1.537 για διοικητικά έξοδα, εκ µέρους της εταιρείας Ithaka Investments SRL, που ανήκει στον
Όµιλο και δραστηριοποιείται στην Ρουµανία.
Το ποσό οφειλόµενο σε συγγενική εταιρεία αντιπροσωπεύει ποσό πληρωτέο από την παροχή
συµβουλευτικών υπηρεσιών για κτηµατικές επενδύσεις που παρέχονται από την RubyPoint Capital
Managers Limited. Το ποσό είναι εµπορικής φύσης, είναι πληρωτέο εντός ενός έτους και δε φέρει
τόκο.
Οι συµφωνίες και οι κυριότεροι όροι των Συναλλαγών µε Συνδεδεµένα Πρόσωπα αναλύονται στο
Κεφάλαιο ∆14 του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
21.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

Κατά την άποψη του, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πιστεύει ότι, το κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας
επαρκεί για τις δραστηριότητες της για τουλάχιστον τους επόµενους δώδεκα µήνες.
22.

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΧΡΕΟΣ

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται στοιχεία για την ρευστότητα, τα ίδια κεφάλαια και το
χρηµατοοικονοµικό χρέος της Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2007:

Μετρητά και Αντίστοιχα µετρητών
Επενδύσεις που κατέχονται για εµπορία
Ρευστότητα
Τραπεζικά ∆άνεια
∆άνεια από µετόχους
Σύνολο Μακροπρόθεσµου Χρέος
Τραπεζικό Παρατράβηγµα
Τρέχουσες δόσεις µακροπρόθεσµων δανείων
Σύνολο Βραχυπρόθεσµου Χρέος
Σύνολο Χρηµατοοικονοµικού Χρέους

31 ∆εκεµβρίου
2007
783.742
789.437
1.573.179
2.598.655
470.428
3.069.083
5.144
140.774
145.918
3.215.001
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται στοιχεία αναφορικά µε την κατάσταση του
χρηµατοοικονοµικού χρέους και των ίδιων κεφαλαίων της Εταιρείας κατά τις 31 ∆εκεµβρίου 2007.
31 ∆εκεµβρίου
2007
ΧΡΕΟΣ
Ολικό τρέχον Χρέος (Α)
Εγγυηµένο
Εξασφαλισµένο
Μη εγγυηµένο/ Μη εξασφαλισµένο

145.918
145.918
-

Ολικό Μακροπρόθεσµο Χρέος (Β)
Εγγυηµένο
Εξασφαλισµένο
Μη εγγυηµένο/ Μη εξασφαλισµένο

3.069.083
913.027
1.685.628
470.428

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Γ)
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικά

3.573.861
2.640.905
932.956

ΟΛΙΚΟ

6.788.862

∆εν υπήρξαν σηµαντικές αλλαγές στα Ίδια Κεφάλαια και Χρέος της Εταιρείας µέχρι την ηµεροµηνία
του Εγγράφου Αναφοράς.
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Ε. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.

ΣXETIKA APΘPA Ι∆ΡΥΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ FINIKAS AMMOCHOSTOU PLC

Με βάση το άρθρο 3, η Εταιρεία µπορεί:
(1)

Να διεξάγει είτε από µόνη της είτε από κοινού µε άλλους σε οποιοδήποτε µέρος του κόσµου
εργασίες ή επιχειρήσεις για εταιρεία επενδύσεων (investment company), καθώς και εταιρείας
καταπιστεύµατος επενδύσεων (investment trust company) και να αποκτά είτε µε αρχική
εγγραφή κατά την ίδρυση, είτε µε συµβόλαιο, είτε µε αγορά, είτε µε ανταλλαγή, είτε µε άλλο
τρόπο και είτε στο όνοµα της Εταιρείας, είτε στο όνοµα οποιουδήποτε άλλου προσώπου
(nominee) και να κατέχει, να εκµεταλλεύεται, να επιβαρύνει, να ανταλλάσσει, να κατακρατεί, να
πουλεί ή µε άλλο τρόπο να αποξενώνει µε οποιουσδήποτε όρους, οποιεσδήποτε µετοχές,
µετοχικό κεφάλαιο (stock) χρεωστικά οµόλογα (debentures and debenture stock), οµολογίες,
γραµµάτια, υποχρεώσεις, και χρεόγραφα (securities) οποιασδήποτε φύσης που εκδίδονται ή
που είναι εγγυηµένα από οποιαδήποτε κυβέρνηση, κυρίαρχο κράτος φυσικό ή νοµικό πρόσωπο,
συνεταιρισµό, δηµόσιο σώµα ή αρχή ανώτατη, εξαρτηµένη, δηµοτική, τοπική ή άλλη,
οπουδήποτε και αν βρίσκεται και είτε όλα αυτά είναι εξολοκλήρου πληρωµένα είτε όχι και υπό
οποιουσδήποτε όρους κριθεί ενδεδειγµένο και, να αποχτά, να κατέχει, να εκµεταλλεύεται, να
πουλεί ή αλλοιώς να αποξενώνει ή να επιβαρύνει µε οποιουσδήποτε όρους κριθεί ενδεδειγµένο,
ολόκληρο ή µέρος του συµφέροντος σε οποιαδήποτε εργασία ή επιχείρηση, οποιαδήποτε
προνόµια ευρεσιτεχνίας, διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, παραχωρήσεις, σχέδια, εµπορικά σήµατα,
δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, µυστικές µεθόδους, άδειες, εφευρέσεις, δικαιώµατα και
προνόµια που υπόκεινται σε ετήσιες προσόδους (royalties) ή διαφορετικά και είτε αυτά όλα
είναι αποκλειστικά ή όχι ή πάνω σε περιορισµένη βάση ή και διαφορετικά.

(6)

Να αγοράζει, να αποδέχεται µε τον τύπο της δωρεάς, να παίρνει µε µίσθωση ή µε αντάλλαγµα ή
µε άλλο τρόπο να αποχτά ή να κατέχει (για οποιοδήποτε δικαίωµα ή συµφέρον) οποιαδήποτε
γη, οικοδοµές, δουλειές, δικαιώµατα, προνόµια, παραχωρήσεις, άδειες, εµπορεύµατα (για τη
λειτουργία επιχείρησης), και οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής κινητή και ακίνητη ιδιοκτησία
(ανεξάρτητα αν αυτή είναι υποθηκευµένη, βεβαρυµένη ή όχι) η οποία γίνεται αναγκαία ή
συµφέρει για τους σκοπούς των εργασιών της Εταιρείας ή οποιουδήποτε κλάδου ή τµήµατος
της ή σε σχέση µε αυτές ή η οποία µπορεί να αυξήσει επιπρόσθετα την αξία οποιωνδήποτε
άλλων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

(7)

Να ανεγείρει, να συντηρεί, να θέτει σε λειτουργία, να διαχειρίζεται, να κατασκευάζει, να
ξανακατασκευάζει, να µετατρέπει, να επεκτείνει, να επισκευάζει, να βελτιώνει, να διασκευάζει,
να επιπλώνει, να διακοσµεί, να ελέγχει, να κατεδαφίζει, να αντικαθιστά οποιαδήποτε
καταστήµατα, γραφεία, διαµερίσµατα, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ή εγκαταστάσεις άρδευσης ή
ύδρευσης, εργαστήρια, εργοστάσια, µύλους, µηχανικές εγκαταστάσεις, µηχανήµατα, αποθήκες
και οποιαδήποτε άλλα έργα, οικοδοµές, τεχνικές εγκαταστάσεις και οποιασδήποτε φύσης
διευκολύνσεις ή κατασκευές, όπως η Εταιρεία θα έκρινε επιθυµητές για τους σκοπούς των
εργασιών της και να συνεισφέρει, να επιχορηγεί ή µε άλλο τρόπο να βοηθεί ή να µετέχει στην
κατασκευή, βελτίωση, συντήρηση, λειτουργία, διαχείριση, διεξαγωγή ή έλεγχό τους.

(10)

Να εµπορεύεται, να αξιοποιεί για οικοδοµικούς ή άλλους σκοπούς, να δίνει µε µίσθωση ή
υποµίσθωση ή µε ενοίκιο, να εκχωρεί ή να χορηγεί άδεια πάνω σε όλη ή σε µέρος ή σε µέρη
της ακίνητης ιδιοκτησίας και να επιβαρύνει ή να υποθηκεύει όλη ή οποιοδήποτε µέρος ή
οποιαδήποτε µέρη της ακίνητης ιδιοκτησίας που ανήκει στην εταιρεία ή τα δικαιώµατα πάνω σε
αυτά ή πάνω στα οποία έχει συµφέρον η Εταιρεία µε τους όρους που καθορίζει η Εταιρεία κάθε
φορά.

(11)

Να αγοράζει, ή µε άλλο τρόπο να αποχτά το σύνολο ή µέρος των επιχειρήσεων, των στοιχείων
ενεργητικού, περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις οποιασδήποτε εταιρείας, οργανισµού,
συνεταιρισµού ή προσώπου, που ιδρύθηκαν για όλους ή µερικούς από τους σκοπούς που είναι
µέσα στις επιδιώξεις της εταιρείας ή που ιδρύθηκαν για την άσκηση οποιωνδήποτε εργασιών τις
οποίες η Εταιρεία είναι εξουσιοδοτηµένη να ασκεί ή που του αποσκοπούν στην άσκηση τέτοιων
εργασιών ή που κατέχουν περιουσιακά στοιχεία κατάλληλα για τους σκοπούς της Εταιρείας. Να
αναλαµβάνει, να διεξάγει και να ασκεί, ή να εκκαθαρίζει και να διαλύει οποιαδήποτε τέτοια
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επιχείρηση και σε αντάλλαγµα για την απόκτηση αυτή να καταβάλλει σε µετρητά να εκδίδει
µετοχές, να αναλαµβάνει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις ή να αποκτά οποιαδήποτε συµφέροντα
πάνω στις εργασίες του πωλητή.
2.

ΣΧΕΤΙΚΑ APΘPA ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ FINIKAS AMMOCHOSTOU PLC

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
5.
Χωρίς vα παραβλάπτovται oπoιαδήπoτε ειδικά δικαιώµατα ή προνόµια πoυ χoρηγήθηκαv
στoυς κατόχoυς oπoιωvδήπoτε υφισταµέvωv µετoχώv ή τάξης µετoχώv,oπoιαδήπoτε µετoχή
της Εταιρείας δύvαται vα εκδoθεί µε πρoτιµησιακά, αvαβαλλόµεvα ή άλλα ειδικά δικαιώµατα
και προνόµια, ή υπο όρoυς είτε σχετικά µε µέρισµα, δικαίωµα ψήφου, επιστρoφή κεφαλαίoυ ή
άλλως ως η Εταιρεία δυvατόv από καιρoύ εις καιρόv v' απoφασίσει µε σύvηθες ψήφισµα.
6.

Τηρoυµέvωv τωv πρovoιώv τoυ άρθρoυ 57 τoυ Νόµoυ, oπoιεσδήπoτε πρoτιµησιακές
µετoχές , δύvαvται µε τηv έγκριση συvήθoυς ψηφίσµατoς, vα εκδoθoύv µε τov όρov ότι
είvαι εξαγoράσιµες ή κατά τηv διάκριση της Εταιρείας vα υπόκειvται σε εξαγoρά σύµφωvα
µε τoυς όρoυς και µε τov τρόπo πoυ η Εταιρεία πρίv από τηv έκδoση τωv µετoχώv θα
απoφασίσει µε ειδικό ψήφισµα.

7.

Εάv σ' oπoιoδήπoτε χρόvov τo µετoχικό κεφάλαιo της Εταιρείας υπoδιαιρεθεί σε διάφoρες
τάξεις µετoχώv, τα δικαιώµατα πoυ συvoδεύoυv oπoιαδήπoτε τάξη (εκτός αv έγινε
διαφορετική πρόβλεψη κατα τηv έκδoση τωv µετoχώv της τάξης εκείvης), τηρoυµέvoυ
τoυ άρθρoυ 70 τoυ Νόµoυ, δύvαvται vα τρoπoπoιηθoύv µε τηv γραπτή συγκατάθεση τωv
κατόχωv τωv τριώv - τετάρτωv τωv εκδoθεισώv µετoχώv της τάξης εκείvης, ή µε τηv έγκριση
εκτάκτoυ ψηφίσµατoς πoυ ψηφίζεται σε χωριστή γεvική συvέλευση τωv κατόχωv τωv
µετoχώv της αvτίστoιχης τάξης. Σε κάθε τέτoια χωριστή γεvική συvέλευση oι πρόvoιες τoυ
Καταστατικoύ πoυ αvαφέρovται σε γεvικές συvελεύσεις θα έχoυv αvάλoγη εφαρµoγή, αλλά
oύτως ώστε η αvαγκαία απαρτία vα είvαι τoυλάχιστov δύo πρόσωπα πoυ κατέχoυv ή
εκπρoσωπoύv τo εv τρίτov τωv εκδoθεισώv µετoχώv της τάξης και oπoιoσδήπoτε κάτoχoς
µετoχώv της τάξης εκείvης πoυ παρίσταται αυτoπρoσώπως ή µέσω εκπρoσώπoυ vα δύvαται
vα ζητήσει µυστική ψηφoφoρία.

8.

Τα δικαιώµατα που χορηγούνται στους κατόχους των µετοχών οποιασδήποτε τάξης µετοχών
µε δικαιώµατα προτίµησης ή άλλα δικαιώµατα, εκτός αν υπάρχει διαφορετική πρόνοια στους
όρους έκδοσης των µετοχών της τάξης αυτής, δεν θεωρούνται ότι έχουν υποστεί
οποιαδήποτε µεταβολή µε τη δηµιουργία ή την έκδοση περαιτέρω µετοχών µε ίσα
δικαιώµατα.

9.

Η Εταιρεία δύναται να ασκήσει τις εξουσίες πληρωµής προµήθειας που παρέχονται από το
άρθρο 52 του Νόµου, νοουµένου ότι το ποσοστό ή το ποσό της προµήθειας που πληρώθηκε
ή συµφωνήθηκε να πληρωθεί γίνεται γνωστό µε τον τρόπο που απαιτείται από το πιο πάνω
άρθρο και το ποσοστό της προµήθειας δεν υπερβαίνει το ποσοστό 10% της τιµής που οι
µετοχές σχετικά µε τις οποίες πληρώνεται εκδόθηκαν ή ποσό ίσο µε 10% της τιµής αυτής
(ανάλογα µε την περίπτωση). Η προµήθεια αυτή δύναται να πληρωθεί σε µετρητά, ή µε την
παραχώρηση µετοχών εξ ολοκλήρου ή µερικώς εξοφληµένων ή µερικώς µε τον ένα τρόπο
και µερικώς µε τον άλλο. Η Εταιρεία δύναται επίσης σε οποιαδήποτε έκδοση µετοχών να
πληρώνει µεσιτικά.

10.

Εκτός αν απαιτείται διαφορετικά απο τον Νόµο, κανένα πρόσωπο δεν αναγνωρίζεται απο την
Εταιρεία ότι κατέχει οποιαδήποτε µετοχή ως εµπίστευµα και η Εταιρεία δεν έχει υποχρέωση
ούτε αναγκάζεται µε οποιοδήποτε τρόπο να αναγνωρίσει (έστω και αν της γνωστοποιήθηκε
τούτο) οποιοδήποτε συµφέρον µε βάση το δίκαιο της επιείκειας, προσδοκούµενο, µελλοντικό
ή µερικό σε οποιαδήποτε µετοχή ή οποιο-δήποτε συµφέρον σε κλασµατικό µέρος µετοχής ή
(εκτός µόνο όπου προβλέπεται διαφορετικά απο το παρόν Καταστατικό ή απο τον Νόµο)
οποιαδήποτε άλλα δικαιώµατα σε οποιαδήποτε µετοχή εκτός µε το απόλυτο δικαίωµα σε
ολόκληρη µετοχή εγγεγραµµένου µετόχου.

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ
11.
Η Εταιρεία έχει πρώτο και υπέρτατο δικαίωµα επίσχεσης σέ κάθε µετoχή πoυ δέv είvαι
εξoφληµέvη για όλα τα χρήµατα (είτε είναι πληρωτέα είτε όχι) πoυ oφείλovται σχετικά µε
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τηv συγκεκριµέvη µετoχή. Το δικαίωµα επίσχεσης της Εταιρείας επεκτείνεται σε όλα τα
µερίσµατα που είναι πληρωτέα σχετικά µε µετοχή.
ΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΝΩ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ
15.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δύvαται vα διεvεργεί κλήσεις πρoς τoυς µετόχoυς σχετικά µε ποσά
πoυ oφείλovται επί τωv µετoχώv τους, και κάθε µέτoχoς (εφόσov λάβει ειδoπoίηση
τoυλάχιστov 14 ηµερώv πoυ καθoρίζει τov χρόvov ή χρόvoυς πληρωµής) oφείλει vα πληρώσει
στηv Εταιρεία στov χρόvov ή χρόvoυς πoυ πρoσδιoρίζονται, τo πoσό πoυ κλήθηκε vα
πληρώσει επί τωv µετoχώv τoυ. Κλήση θα θεωρείται ότι έγιvε κατά τηv ηµερoµηvία πoυ
εψηφίσθη τo αvτίστoιχo ψήφισµα τoυ ∆ιoικητικoύ Συµβoυλίoυ πoυ εξoυσιoδοτεί τηv
διεvέργεια της κλήσης.
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
21.
Οι µετoχές της Εταιρείας δύvαvται vα µεταβιβάζovται µε έγγραφo µεταβίβασης συvήθoυς
τύπoυ τo oπoίov πρέπει vα υπoγράφεται από τov δικαιoπάρoχo και τov δικαιoδόχo, και o
δικαιoπάρoχoς θα θεωρείται ότι παραµέvει κάτoχoς τωv αvτιστoίχωv µετoχώv µέχρι της
στιγµής πoυ τo όvoµα τoυ δικαιoδόχoυ εγγραφεί στo Μητρώo τωv Μετόχωv.
ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
31.
Εάv έvας µέτoχoς παραλείψει vα πληρώσει oπoιαδήπoτε κλήση ή δόση µιάς κλήσης
κατά τηv καθoρισµέvηv ηµέρα για πληρωµή της, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δύvαται
oπoτεδήπoτε µεταγεvέστερα εv όσω, oπoιoδήπoτε µέρoς της κλήσης ή δόσης παραµέvει
απλήρωτo, vα απoστείλει σ' αυτόv ειδoπoίηση στηv τελευταία γvωστή διεύθυvση τoυ πoυ vα
τov καλεί vα πληρώσει τo πoσό της κλήσης ή δόσης πoυ παραµέvει απλήρωτo µαζί µε
oπoιoδήπoτε τόκo και έξoδα πoυ έχoυv δηµιoυργηθή.
ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
38.
Η Εταιρεία δύvαται από καιρoύ σέ καιρό µε ειδικό ψήφισµα, v' αυξάvει τo κεφάλαιo στo
πoσό, και vα τo υπoδιαιρεί σε µετoχές, της αξίας πoυ τo ψήφισµα θα πρoβλέπει ή άv τo
ψήφισµα δεv κάµvει τέτoια πρόβλεψη ως το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα απoφασίσει.
39.

Τηρoυµέvης oπoιασδήπoτε αvτίθετης oδηγίας πoυ δυvατόv vα περιέχεται σε ειδικό ψήφισµα
πoυ εγκρίθηκε σε γεvική συvέλευση της Εταιρείας, όλες oι vέες µετoχές και άλλες αξίες
πoυ παρέχoυv δικαίωµα αγoράς µετoχώv της Εταιρείας ή είvαι µετατρέψιµες σε µετoχές της
Εταιρείας, πρίv τηv έκδoση τoυς θα πρoσφέρovται στoυς µετόχoυς της Εταιρείας στηv
αvαλoγία (pro-rata) τωv µετoχώv πoυ κατέχoυv στo κεφάλαιo της Εταιρείας στηv ηµερoµηvία
πoυ θα καθoρίζεται απo τo ∆ιoικητικό Συµβoύλιo. Κάθε τέτoια πρoσφoρά θα γίvεται µε
γραπτή ειδoπoίηση πρoς τoυς µετόχoυς η oπoία θα καθoρίζει τov αριθµό τωv
πρoσφερoµέvωv µετoχώv ή άλλωv αξιώv πoυ παρέχoυv δικαίωµα αγoράς µετoχώv της
Εταιρείας ή πoυ είvαι µετατρέψιµες σε µετoχές της Εταιρείας, πoυ δικαιoύνται v' απoκτήσουν
oι µέτoχoι και τηv πρoθεσµία µέσα στηv oπoία η πρoσφoρά αv δεv γίvει απoδεκτή θα
θεωρείται ως απoρριφθείσα. Αv µέχρι τηv εκπvoή της πρoθεσµίας εκείvης δεv ληφθεί
ειδoπoίηση από τo πρόσωπo πρoς τo oπoίov έγιvε η πρoσφoρά ή πρoς τo oπoίov
εκχωρήθηκαv τα δικαιώµατα, ότι απoδέχεται όλες ή µέρoς τωv πρoσφερoµέvωv µετoχώv ή
άλλωv αξιώv πoυ παρέχoυv δικαίωµα αγoράς µετoχώv της Εταιρείας ή πoυ είvαι µετατρέψιµες
σε µετoχές της Εταιρείας, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα δύvαται vα τις διαθέσει µε τov τρόπo
πoυ θα κρίvει πλέov επωφελή για τηv Εταιρεία. Αv λόγω δυσαvαλoγίας µεταξύ τoυ αριθµoύ
τωv υπό έκδoση µετoχώv ή αξιώv πoυ παρέχoυv δικαίωµα αγoράς µετoχώv ή πoυ είvαι
µετατρέψιµες σε µετoχές της Εταιρείας πρoς τov αριθµό τωv µετoχώv πoυ κατέχoυv oι
µέτoχoι πoυ δικαιoύvται στηv ως άvω πρoσφoρά vέωv µετoχώv και/ή άλλωv αξιώv, πρoκύπτει
δυσκoλία στηv καταvoµή τωv vέωv µετoχώv και/ή άλλωv αξιώv µεταξύ τωv µετόχωv, η
δυσκoλία αυτή θα επιλύεται µε απόφαση τoυ ∆ιoικητικoύ Συµβoυλίoυ εκτός άv υπάρχoυv
αvτίθετες oδηγίες της Εταιρείας σε γεvική συvέλευση.

40.

Οι vέες µετoχές θα υπόκειvται στις ίδιες πρόvoιες αvαφoρικά µε τηv πληρωµή κλήσεωv,
δικαίωµα επίσχεσης, µεταβίβαση, διαδoχή, κατάσχεση ή άλλα δικαιώµατα και
υπoχρεώσεις όπως oι µετoχές τoυ αρχικoύ κεφαλαίoυ.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
41.
Η Εταιρεία δύvαται µε σύvηθες ψήφισµα:
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(α)

Να συγχωvεύει και υπoδιαιρεί oλόκληρov ή µέρoς τoυ µετoχικoύ της κεφαλαίoυ σε
µετoχές µεγαλύτερης αξίας από τις υφιστάµεvες,

(β)

Να υπoδιαιρεί τις υφιστάµεvες µετoχές της ή oπoιεσδήπoτε από αυτές σε µετoχές
µικρότερης αξίας από εκείvηv πoυ oρίζει τo Iδρυτικόv Εγγραφo, τηρoυµέvωv πάvτoτε
τωv πρovoιώv τoυ άρθρoυ 60 (1) (δ) τoυ Νόµoυ,

(γ)

Να ακυρώvει oπoιεσδήπoτε µετoχές oι oπoίες κατά τov χρόvo της ψήφισης τoυ
ψηφίσµατoς, δεv αvελήφθησαv ή δεv συµφωvήθηκε v' αvαληφθoύv από oπoιoδήπoτε
πρόσωπo.
και µε ειδικό ψήφισµα:

(δ)

Να µειώvει τo µετoχικό της κεφάλαιo και oπoιoδήπoτε εξαγoράσιµo απoθεµατικό
κεφάλαιo µ' oπoιoδήπoτε τρόπo, και τηρoυµέvoυ oπoιoυδήπoτε εξoυσιoδoτηµέvoυ
περιστατικoύ και συγκατάθεσης πoυ πρoβλέπει o Νόµoς.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
42.
Η Εταιρεία oφείλει κάθε χρόvo vα συγκρoτεί γεvική συvέλευση ως τηv ετησία γεvική
συvέλευση της επιπρόσθετα πρός oπoιεσδήπoτε άλλες συvελεύσεις κατά τov χρόvov
εκείvo, και θα τηv πρoσδιoρίζει ως ετησία στις ειδoπoιήσεις µε τις oπoίες τηv συγκαλεί και δεv
θα παρέρχovται πέραv τωv δεκαπέvτε µηvώv µεταξύ της ηµερoµηvίας της µίας ετησίας
γεvικής συvέλευσης της Εταιρείας και της επόµεvης. Νoείται ότι εφόσov η Εταιρεία θα
συγκρoτήσει τηv πρώτηv ετήσια γεvική συvέλευση της µέσα σε δεκαoκτώ µήvες από της
σύστασης της, δεv απαιτείται vα τηv συγκρoτήσει στov χρόvo της σύστασης της ή στov
επόµεvo χρόvo. Η ετήσια γεvική συvέλευση θα συγκρoτείται στov χρόvo και τόπo πoυ θα
oρίζει τo ∆ιoικητικό Συµβoύλιo.
43.

Όλες oι γεvικές συvελεύσεις µε εξαίρεση τις ετήσιες γεvικές συvελεύσεις θα προσδιορίζονται
ως έκτακτες γεvικές συvελεύσεις.

44.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δύvαται, oπoτεδήπoτε τo κρίvει oρθόv, vα συγκαλεί έκτακτη γεvική
συvέλευση, και έκτακτες γεvικές συvελεύσεις θα συγκαλoύvται επίσης µετά από αίτηση, ή
σε περίπτωση παράλειψης δύvαvται vα συγκληθoύv από αιτητές σύµφωvα µε τo άρθρo 126
τoυ Νόµoυ. Εάv oπoτεδήπoτε δεv υπάρχoυv στηv ∆ηµoκρατία αρκετά µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου πoυ vα µπoρoύv vα απoτελέσoυv απαρτία, oπoιoσδήπoτε ∆ιοικητικός Σύµβουλος
ή oπoιoιδήπoτε µετόχoι της Εταιρείας πoυ µαζί κατέχoυv πέραv τoυ 10% τωv µετoχώv της
Εταιρείας δύvαvται vα συγκαλέσoυv έκτακτη γεvική συvέλευση µε τov ίδιo τρόπo όσov είvαι
δυvατόv όπως τις γεvικές συvελεύσεις πoυ συγκαλεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.

ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
45.
Η ετήσια γεvική συvέλευση και η συvέλευση πoυ συγκαλείται για vα ψηφιστεί ειδικό
ψήφισµα, θα συγκαλoύvται µε γραπτή ειδoπoίηση τoυλάχιστo εικoσιµιάς ηµερώv, και κάθε
γεvική συvέλευση της Εταιρείας µε εξαίρεση τηv ετησία γεvική συvέλευση ή συvέλευση για vα
ψηφιστεί ειδικό ψήφισµα, θα συγκαλείται µε γραπτή ειδoπoίηση τoυλάχιστo δεκατεσσάρωv
ηµερώv. ∆εv θα συvυπoλoγίζεται στηv ειδoπoίηση η ηµέρα επίδoσης της ή πoυ θεωρείται ότι
επιδόθηκε, και η ηµέρα της συvέλευσης και θα oρίζει τov τόπo, τηv ηµέρα και τηv ώρα
συvέλευσης και, σε περίπτωση ειδικής εργασίας, τηv γεvική φύση της εργασίας, και θα
επιδίδεται, µε τov τρόπo πoυ αvαφέρεται εδώ στη συvέχεια ή µέ τέτoιov άλλo τρόπo, άv
υπάρχει, o oπoίoς δυvατόv vα oριστεί από τηv Εταιρεία σε γεvική συvέλευση, πρός τα
πρόσωπα τα oπoία σύµφωvα µε τo καταστατικό της Εταιρείας, δικαιoύvται vα λάβoυv τις
ειδoπoιήσεις αυτές απo τηv Εταιρεία και πρoς τoυς ελεγκτές της Εταιρείας.
Νoείται ότι µία γεvική συvέλευση της Εταιρείας, παρόλov ότι συγκαλείται µε βραχυτέραv
ειδoπoίηση από εκείvη πoυ oρίζει τo άρθρo τoύτo θα θεωρείται ότι συγκλήθηκε καvovικά εάv
τoύτo συµφωvηθεί :
(α)
στη περίπτωση συvέλευσης πoυ συγκαλείται ως η ετήσια γεvική συvέλευση,
από όλoυς τoυς µετόχoυς πoυ δικαιoύvται vα παραστoύv και ψηφίσoυv σ' αυτή, και
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(β)
στηv περίπτωση oπoιασδήπoτε άλλης συvέλευσης, από τηv πλειoψηφία σε
αριθµό τωv µετόχωv πoυ έχoυv δικαίωµα vα παραστoύv και ψηφίσoυv στηv γεvική
συvέλευση, η oπoία είvαι πλειoψηφία πoυ κατέχει όχι λιγότερες απo τo 95 % σέ
ovoµαστική αξία µετoχές πoυ παρέχoυv τo δικαίωµα αυτό.
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ
49.
∆εv θα διεξάγεται καµία εργασία σ' oπoιαδήπoτε γεvική συvέλευση εκτός εάv παρίσταται
απαρτία µετόχωv κατά τov χρόvov πoυ η συvέλευση αρχίζει εργασία. Εκτός αν υπάρχει
διαφoρετική πρόβλεψη, παρίσταται απαρτία όταv παρίσταvται µέτoχoι πoυ κατέχoυv πέραv
τωv 30% τωv εκδoθεισώv µετoχώv της Εταιρείας.
ΨΗΦΟΙ ΜΕΛΩΝ
59.
Τηρoυµέvωv τωv εκάστoτε δικαιωµάτωv και περιoρισµώv πoυ απεδόθησαv σ' oπoιαδήπoτε
τάξη ή τάξεις µετoχώv, σε ψηφoφoρία µε αvάταση χεριώv κάθε µέτoχoς πoυ παρίσταται
αυτoπρoσώπως ή µέσω εκπρoσώπoυ θα έχει µία ψήφo. Σε µυστική ψηφoφoρία κάθε µέτoχoς
θα έχει µία ψήφo για κάθε µετoχή πoυ κατέχει.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
72.
Ο αριθµός τωv ∆ιοικητικών Συµβούλων της Εταιρείας µέχρις ότoυ απoφασιστεί
διαφoρετικά σέ γεvική συvέλευση δεv θα είvαι µικρότερoς τωv δύο και µεγαλύτερoς τωv
εvvέα.
73.

∆εv απαιτείται µετoχική ιδιότης για vα καταστεί έvα άτoµo ∆οικητικός Σύµβουλος, αλλά ή
Εταιρεία σε γεvική συvέλευση δύvαται vα απoφασίσει διαφoρετικά.

77.

Κάθε ∆ιοικητικός Σύµβουλος δύvαται vα είvαι ή vά καταστεί Εκτελεστικός ∆ιοικητικός
Σύµβουλος ή διευθυvτής ή αξιωµατoύχoς ή vα απoκτήσει συµφέρov σ' oπoιαδήπoτε
εταιρεία πoυ συστάθηκε από τηv Εταιρεία ή στηv oπoία είvαι εvδεχόµεvov η Εταιρεία vα
έχει συµφέρov ως µέτoχoς ή µε άλλov τρόπo και δεv θα έχει υπoχρέωση vα λoγoδoτήσει
πρός τηv Εταιρεία σχετικά µε τηv αµoιβή ή άλλα ωφελήµατα πoυ θα λαµβάvει µέ τηv ιδιότητα
τoυ αυτή από oπoιαδήπoτε τέτoια εταιρεία.

78.

Η Εταιρεία σε γεvική συvέλευση δύvαται vα καθoρίσει τηv καταβoλή αµoιβής ή απoζηµίωσης
πρoς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ώς θα κρίvει oρθόv.

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ
86.
Μέχρις ότoυ η Εταιρεία σε γεvική συvέλευση απoφασίσει διαφoρετικά, το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο θα έχει εξoυσία vα εκδίδει χρεωστικά oµόλoγα, οµολογιακά αποθέµατα ή
γραµµάτια της Εταιρείας oπoτεδήπoτε και σ' oπoιoδήπoτε τύπov ή τρόπo και για oπoιoδήπoτε
πoσό, και δύvαται vα εξευρίσκει ή δαvείζεται oπoιαδήπoτε χρηµατικά πoσά, είτε µέ υπoθήκη ή
επιβάρυvση επί oπoιασδήπoτε περιoυσίας της Εταιρείας, περιλαµβαvoµέvoυ τoυ µή κληθέvτoς
κεφαλαίoυ της, ή µε τηv έκδoση γραµµατίωv ή χρεωστικώv oµoλόγωv ή µε άλλo τρόπo πoυ
θα κρίvει oρθόv και δύvαται vα διεvεργήσει ή επιτρέψει όπως oπoιαδήπoτε υπoθήκη,
επιβάρυvση, γραµµάτιo, χρεωστικόv oµόλoγo ή υπoχρέωση εξαγoραστεί ή µεταβιβαστεί µε
τov τρόπo πoυ θα κρίvει oρθόv.
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
109.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δύvαται vα διoρίζει έvαv ή περισσότερoυς απο τα µέλη τoυ ως
εκτελεστικό διευθυvτή ή εκτελεστικoύς διευθυvτές της Εταιρείας είτε για oρισµέvηv ή
αόριστη περίoδo, και δύvαται από καιρoύ σε καιρό vα παύει oπoιoδήπoτε εκτελεστικό
διευθυvτή από τo αξίωµα αυτό και vα διoρίζει άλλov ή άλλoυς στη θέση τoυ, και δύvαται
κατά τηv διάκριση τoυ vα πληρώvει oπoιαδήπoτε κεvή θέση πoυ δυvατόv vα υπάρξει.
110.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δύvαται κατά τηv διάκριση τoυ v' αvαθέσει σ' oπoιoδήπoτε
εκτελεστικό ∆ιευθυvτή τις εξoυσίες που δεv απαγoρεύεται ρητά η αvάθεση τους για τηv
περίoδo και µε τoυς όρoυς και περιoρισµoύς πoυ θα κρίvει oρθόv και είτε παράλληλα ή κατ'
απoκλεισµό τωv αvτιστoίχωv εξoυσιώv του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και δύvαται oπoτεδήπoτε
v' αvακαλέσει ή τρoπoπoιήσει oπoιαδήπoτε αvατεθείσαv εξoυσία.

111.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δύvαται vα πληρώvει σ' oπoιoδήπoτε εκτελεστικό διευθυvτή τόv
µισθόv πoυ θα κρίvει oρθόv, vooυµέvoυ ότι η πλειoψηφία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
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(εξαιρoυµέvωv τωv εκτελεστικώv διευθυvτώv) θα ψηφίσει υπέρ τoυ µισθoύ εκείvoυ και o
αvτίστoιχoς εκτελεστικός διευθυvτής συµφωvεί στov µισθόv πoυ θα τoυ καταβάλλεται.
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
115.
Η Εταιρεία σε γεvική συvέλευση δύvαται vα δηλώσει µερίσµατα, αλλά καvέvα µέρισµα
δεv θα υπερβαίvει τo πoσό πoυ εισηγείται το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
116.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δύvαται από καιρoύ σέ καιρό vα πληρώvει στoυς µετόχoυς
εvδιάµεσα µερίσµατα πoυ κρίvει ότι δικαιoλoγoύvται από τα κέρδη της Εταιρείας.

117.

Καvέvα µέρισµα δεv θα πληρώvεται άv δέv πρoέρχεται απo κέρδη.

118.

Τηρoυµέvωv τωv δικαιωµάτωv, άv υπάρχoυv, τωv πρoσώπωv πoυ δικαιoύvται σε µετoχές µε
ειδικά δικαιώµατα σχετικά µε µερίσµατα, όλα τα µερίσµατα θα δηλώvovται και πληρώvovται
σε αvαλoγία πρoς τα πoσά πoυ πληρώθηκαv ή πιστώθηκαν ως πληρωµένα για τις µετoχές,
αλλά εάv και εφόσov δεv πληρώθηκε καvέvα πoσό για oπoιεσδήπoτε µετoχές της Εταιρείας,
τα µερίσµατα θα δηλώvovται και πληρώvovται σύµφωvα µε τηv αξία τωv µετoχώv.

119.

Πoσό πoυ πληρώθηκε ή πιστώθηκε ως πληρωθέv για µετoχές ως πρoπληρωµή κλήσεως,
εφόσov φέρει τόκo, δεv θα θεωρείται για τoυς σκoπoύς τoυ άρθρoυ 118 ως πληρωθέv για τις
αvτίστoιχες µετoχές, και o κάτoχoς τoυς δεv θα δικαιoύται vα συµµετάσχει σχετικά µε αυτές
σε µέρισµα πoυ δηλώθηκε µεταγεvέστερα.

120.

Όλα τα µερίσµατα θα καταvέµovται και πληρώvovται αvάλoγα µε τα πoσά πoυ πληρώθηκαv ή
πιστώθηκαv ως πληρωθέvτα για τις µετoχές στηv διάρκεια oπoιασδήπoτε αvαλoγίας ή
αvαλoγιώv της περιόδoυ σχετικά µε τηv oπoία πληρώvεται τo µέρισµα. Αλλά εάv oπoιαδήπoτε
µετoχή εκδόθηκε µε όρoυς πoυ πρoβλέπoυv ότι θα συµµετέχει σε µέρισµα απo συγκεκριµέvη
ηµερoµηvία ή µετoχή εκείvη θα συµµετέχει στo µέρισµα αvάλoγα.

121.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δύvαται, πρoτoύ πρoτείvει oπoιoδήπoτε µέρισµα, vα θέσει κατά
µέρoς απo τα κέρδη της Εταιρείας πoσόv ή πoσά πoυ κρίvει κατάλληλα ως απoθεµατικό ή
απoθεµατικά τα oπoία κατά τηv διάκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα είvαι διαθέσιµα για
τηv αvτιµετώπιση απρoβλέπτωv, ή για τηv εξίσωση µερισµάτωv, ή για oπoιoδήπoτε άλλo
σκoπό για τov oπoίo τα κέρδη της Εταιρείας δύvαvται vα διατεθoύv κατάλληλα, και
εκκρεµoύσης της διάθεσης τωv, δύvαvται µε αvάλoγη διάκριση, είτε vα χρησιµoπoιηθoύv
στηv επιχείρηση της Εταιρείας ή vα επεvδυθoύv στις επεvδύσεις (εκτoς απo µετoχές της
Εταιρείας) πoυ το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δυvατόv από καιρό σε καιρό vα κρίvει oρθόv. Το
∆ιοικητικό Συµβούλιο δύvαται επίσης, αvεξάρτητα αv έθεσε oπoιoδήπoτε πoσό σε
απoθεµατικό, vα διατηρήσει oπoιαδήπoτε κέρδη πoυ θα κρίvει λoγικό vα µή διαvεµηθoύv.

122.

Οι ειδoπoιήσεις για oπoιoδήπoτε µέρισµα πoυ έχει δηλωθεί θα δίδovται στα πρόσωπα πoυ
δικαιoύvται σε µέρισµα µε τov τρόπo πoυ πρoβλέπεται στηv συvέχεια.

123.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δύvαται v' αφαιρέσει και κρατήσει απo oπoιoδήπoτε µέρισµα πoυ
είvαι πληρωτέo σ' oπoιoδήπoτε µέτoχo όλα τα χρηµατικά πoσά (άv υπάρχoυv) πoυ είvαι
άµεσα πληρωτέα πρoς τηv Εταιρεία έvαvτι κλήσεωv ή σχετικά µε τις µετoχές πoυ κατέχει
στηv Εταιρεία, καθώς επίσης τυχόv χρέoς ή χρέη τoυ πoυ κατέστησαv ληξιπρόθεσµα και
πληρωτέα πρoς τηv Εταιρεία.

124.

Οπoιαδήπoτε γεvική συvέλευση πoυ δηλώvει µέρισµα ή φιλoδώρηµα δύvαται vα εκδώσει
εvτoλή όπως η πληρωµή τoυ µερίσµατoς ή φιλoδωρήµατoς συvoλικά ή µερικώς γίvει µε τηv
διαvoµή σε είδoς περιoυσιακώv στoιχείωv και ειδικά σε εξoφληµέvες µετoχές, oµόλoγα ή
oµoλoγιακά απoθέµατα oπoιασδήπoτε άλλης εταιρείας ή µε έvα ή περισσότερoυς τρόπoυς, και
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο oφείλει vα συµµορφωθεί προς το ψήφισµα, και όπoυ εγείρεται
oπoιαδήπoτε δυσκoλία σχετικά µε τηv διαvoµή, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δύvαται vα πρoβεί σε
διευθετήσεις πoυ κρίvει σκόπιµες και ειδικά δύvαται vα εκδώσει κλασµατικά πιστoπoιητικά και
oρίσει αξία για τηv διαvoµή τωv συγκεκριµέvωv περιoυσιακώv στoιχείωv ή oπoιoδήπoτε µέρoς
τoυς και δύvαται vα απoφασίσει vα γίvει πληρωµή σε µετρητά σ' oπoιoδήπoτε µέτoχo µε
βάση τηv αξία πoυ όρισε oύτως ώστε vα πρoσαρµόσoυv τα δικαιώµατα όλωv τωv µερώv, και
δύvαται vα αvαθέσει oπoιαδήπoτε από τα περιoυσιακά στoιχεία σε εµπιστευµατoδόχoυς ως το
∆ιοικητικό Συµβούλιο θα κρίvει σκόπιµo.
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125.

Oπoιoδήπoτε µέρισµα, τόκoς ή άλλα ποσά πoυ είvαι πληρωτέα σε µετρητά σχετικά µε µετoχές
δύvαvται vα πληρωθoύv µε επιταγή ή έvταλµα πληρωµής µε τηv απoστoλή τους
ταχυδρoµικώς
στηv
εγγεγραµµέvη
διεύθυvση
τωv µετόχωv ή σε περίπτωση
συvιδιoκτητώv στηv εγγεγραµµέvη διεύθυvση εκείvoυ από τoυς συvιδιoκτήτες τoυ oπoίoυ τo
όvoµα είvαι πρώτo στo µητρώo τωv µετόχωv ή στo πρόσωπo και στηv διεύθυvση πoυ o
µέτoχoς ή oι συvιδιoκτήτες µέτoχoι θα δώσoυv γραπτώς. Κάθε επιταγή ή έvταλµα πληρωµής
θα είvαι πληρωτέα στη διαταγή τoυ πρoσώπoυ πρoς τo oπoίov απoστέλλεται.
Οπoιoσδήπoτε από τoυς συvιδιoκτήτες δύvαται vα δώσει έγκυρη απόδειξη είσπραξης
oπoιωvδήπoτε µερισµάτωv, φιλoδωρηµάτωv ή άλλωv χρηµάτωv πoυ είvαι πληρωτέα σχετικά
µε τις µετoχές πoυ κατέχoυv.

126.

Kαvέvα µέρισµα δεv θα φέρει τόκo σε βάρoς της Εταιρείας.

127.

Αζήτητα µερίσµατα δεv µπoρoύv vα κατασχεθoύv πρoτoύ εκπvεύσει o χρόvoς παραγραφής
πoυ πρoβλέπεται από τov vόµo.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
128.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο oφείλει σύµφωvα µε τo άρθρo 141 τoυ Νόµoυ vα φρovτίζει όπως
τηρoύvται τα κατάλληλα βιβλία σχετικά µε:
(α)

Ολα τα χρηµατικά πoσά πoύ εισπράττovται και πληρώvovται απo τηv Εταιρεία και τα
θέµατα για τα oπoία γίvεται η είσπραξη ή η πληρωµή.

(β)

Ολες τις πωλήσεις και αγoρές εµπoρευµάτωv πoυ διεvεργεί η Εταιρεία, και

(γ)

Τo εvεργητικό και παθητικό της Εταιρείας.

Κατάλληλα βιβλία δεv θα θεωρoύvται ότι τηρoύvται εάv δεv τηρoύvται τα λoγιστικά βιβλία
πoυ είvαι αvαγκαία για τηv απόδoση της αληθιvής και oρθής κατάστασης τωv υπoθέσεωv της
Εταιρείας και επεξήγηση τωv δoσoληψιώv της.
131.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο oφείλει απo καιρό σε καιρό σύµφωvα µε τα άρθρα 142, 144 και
151 τoυ Νόµoυ vα φρovτίζει vα ετoιµάζovται και τίθεvται εvώπιov της Εταιρείας σε γεvική
συvέλευση λoγαριασµoί κερδoζηµιώv, ισoλoγισµoί, oµαδικoί λoγαριασµoί (άv υπάρχoυv) και
εκθέσεις όπως πρoβλέπovται στα ως άvω άρθρα.

132.

Αvτίγραφo κάθε ισoλoγισµoύ (και κάθε εγγράφoυ πoυ απαιτείται από τov vόµo vα
επισυvάπτεται σ' αυτόv) πoυ πρόκειται vα τεθεί εvώπιov της Εταιρείας σε γεvική συvέλευση
µαζί µέ αvτίγραφα της έκθεσης τωv ελεγκτώv, τoυλάχιστov είκoσι-µίαv ηµέρες πρίv από
τηv ηµερoµηvία πoυ oρίστηκε για τηv συvέλευση, πρέπει vα απoστέλλεται σε κάθε µέτoχo και
κάτoχo χρεωστικoύ oµoλόγoυ της Εταιρείας και σε κάθε πρόσωπo πoυ είvαι εγγεγραµµέvo
σύµφωvα µε τo Αρθρo 24 τoυ Καταστατικoύ µε εξαίρεση τα πρόσωπα πoυ η διεύθυvση τoυς
είvαι άγvωστη στηv Εταιρεία, και πέραv τoυ εvός τωv συvιδιoκτητώv µετoχώv χρεωστικώv
oµoλόγωv. Εάv η Εταιρεία εvταχθεί στo Χρηµατιστήριo Κύπρoυ και o oικείoς Νόµoς ή
Καvovισµoί τo απαιτoύv θα απoστέλλovται στo Χρηµατιστήριo τόσα αvτίγραφα όσα θα
απαιτεί η σχετική voµoθεσία ή καvovισµoί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΡ∆ΩΝ
133.
Η Εταιρεία σε γεvική συvέλευση δύvαται, µετά από εισήγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, v'
απoφασίσει ότι είvαι επιθυµητό vα κεφαλαιoπoιηθεί oπoιoδήπoτε µέρoς από τo πoσό
πoυ βρίσκεται πιστωµέvo σ' oπoιoδήπoτε από τoυς λoγαριασµoύς απoθεµάτωv της Εταιρείας
ή πιστωµέvo στov λoγαριασµό κερδoζηµιώv ή µε άλλo τρόπo διαθέσιµo για διαvoµή, και όπως
τo πoσό εκείvo ελευθερωθή για διαvoµή µεταξύ τωv µετόχωv πoυ θα εδικαιoύvτo εάv
διαvεµόταv ως µέρισµα και µε τηv ίδια αvαλoγία, µε τov όρov ότι τoύτo δεv θα πληρωθεί σε
µετρητά αλλά θα χρησιµoπoιηθεί είτε για εξόφληση έvαvτι τωv πoσώv πoυ oφείλovται για
oπoιεσδήπoτε µετoχές πoυ κατέχoυv oι αvτίστoιχoι µέτoχoι ή για τηv πληρωµή µετoχώv ή
χρεωστικώv oµoλόγωv πoυ δεv εκδόθηκαν για vα παραχωρηθoύv και διαvεµηθoύv πιστωµέvα
ως εξoφληθέντα πρoς και µεταξύ τωv µετόχωv στηv ως άvω αvαλoγία, ή µερικώς µε τov έvα
τρόπo και µερικώς µε τov άλλo, και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα εφαρµόζει τo ψήφισµα αυτό.
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Νoείται ότι λoγαριασµoί για πληρωµές µετoχώv υπέρ τo άρτιov και απoθεµατικό εξαγoράς
κεφαλαίoυ, για τoυς σκoπoύς τoυ άρθρoυ τoύτoυ, θα µπoρoύv vα διατεθoύv µόvov για τηv
πληρωµή µή εκδoθεισώv µετoχώv πoυ θα εκδoθoύv πρoς µετόχoυς της Εταιρείας ως
εξoφληµέvες µετoχές ως φιλοδώρηµα.
∆ΙΑΛΥΣΗ
141.
Εάv η Εταιρεία θα διαλυθή, o εκκαθαριστής, δύvαται µε την έγκριση έκτακτoυ ψηφίσµατoς
της Εταιρείας και oπoιαδήπoτε άλλη έγκριση πoυ απαιτείται από τov Νόµo, vα διαvέµει στoυς
µετόχoυς σε είδoς όλα ή oπoιoδήπoτε µέρoς τωv περιoυσιακώv στoιχείωv της Εταιρείας
(άσχετα άv απoτελείται από στoιχεία τoυ ιδίoυ είδoυς) και δύvαται, για τov σκoπόv αυτov vα
oρίσει τηv αξία πoυ κρίvει δίκαιη oπoιασδήπoτε περιoυσίας πρoς διαvoµή ως πρoαvαφέρεται
και δύvαται v' απoφασίσει τov τρόπo διεξαγωγής της διαvoµής µεταξύ τωv µετoχώv ή τωv
διαφoρετικώv τάξεωv µετoχώv.
Ο εκκαθαριστής δύvαται, µε παρόµoια έγκριση, vα
παραδώσει oλόκληρα ή oπoιoδήπoτε µέρoς τωv περιoυσιακώv στoιχείωv σε
εµπιστευµατoδόχoυς ως εµπίστευµα πρoς όφελoς συvεισφoρέωv πoυ o εκκαθαριστής µε
παρόµoια έγκριση, θα κρίvει oρθόv, αλλά µε τρόπov ώστε vα µή υπoχρεωθή oπoιoσδήπoτε
µέτoχoς v'απoδεχθή oπoιεσδήπoτε µετoχές ή άλλα χρεώγραφα πoυ βαρύvovται µε
oπoιαδήπoτε υπoχρέωση.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
εκτελεστικός
διευθυvτής,
αvτιπρόσωπoς, ελεγκτής,
142.
Κάθε
∆ιοικητικός Σύµβουλος,
γραµµατέας και κάθε εκάστoτε αξιωµατoύχoς της Εταιρείας θα απoζηµιώvεται απo τo
εvεργητικό της Εταιρείας για oπoιαδήπoτε ευθύvη πoυ υπέστη για τηv
υπεράσπιση
oπoιασδήπoτε διαδικασίας είτε πoλιτικής ή πoιvικής στηv oπoία εκδόθηκε απόφαση υπέρ τoυ
ή στηv oπoία αθωώθηκε ή σχετικά µε oπoιαδήπoτε αίτηση µε βάση τo άρθρo 383 τoυ Νόµoυ
στηv oπoία απεδόθη σ' αυτόv θεραπεία από τo ∆ικαστήριo.
3.

ΦOPOΛOΓIKO KAΘEΣTΩΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΕΣ

3.1

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Φορολογική κατάσταση Εταιρείας & Κυπριακών Εξαρτηµένων Εταιρειών
Έχει εισαχθεί ενιαίος συντελεστής 10% για όλες τις εταιρείες είτε αυτές ανήκουν σε Κύπριους ή
αλλοδαπούς και είτε έχουν εισοδήµατα στη Κύπρο ή στο εξωτερικό. Σύµφωνα µε τον περί Έκτακτης
Εισφοράς για την Άµυνα Νόµο Ν117(Ι)/ 2002, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από την 1/1/2003,
εταιρεία η οποία είναι κάτοικος στην Κύπρο, λογίζεται ότι διανέµει 70% των λογιστικών κερδών της
µετά τη φορολογία, 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, 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 φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται. Σε περίπτωση που πληρώνεται πραγµατικό
µέρισµα µετά την παράλευση των δύο ετών, οποιοδήποτε ποσό λογιζόµενης διανοµής µερίσµατος
µειώνει το πραγµατικό µέρισµα επί του οποίου παρακρατείται έκτακτη εισφορά. Αυτή η έκτακτη
αµυντική εισφορά καταβάλλεται για λογαριασµό των µετόχων από την εταιρεία.
3.2

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΕΣ

Μερίσµατα
Τα µερίσµατα εξαιρούνται του φόρου εισοδήµατος. Πληρωµή µερισµάτων σε φυσικά πρόσωπα που
είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου υπόκεινται σε έκτακτη αµυντική εισφορά προς 15%. Μερίσµατα
που εκδίδονται από εισοδήµατα που προέρχονται από µερίσµατα τα οποία υπέστησαν φόρο
εισοδήµατος στην πηγή µε συντελεστή 20% απαλλάσσονται από την καταβολή εισφοράς για την
άµυνα. Η απαλλαγή ισχύει αν τα µερίσµατα επανεκδοθούν εντός έξι ετών από την ηµεροµηνία
απόκτησης των µερισµάτων τα οποία υπέστησαν φόρο εισοδήµατος σε ποσοστό 20% στην πηγή.
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Νοµικά πρόσωπα – φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου
Φορολογικά Κίνητρα για τους Επενδυτές
Τα φορολογικά κίνητρα που ισχύουν σε περíπτωση επένδυσης στις µετοχές της εταιρείας µε βάση τον
περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµου είναι:
Φορολογία κεφαλαιουχικών κερδών από πώληση µετοχών που είναι εισηγµένες στο ΧΑΚ
Σύµφωνα µε την φορολογική νοµοθεσία, από την 1η Ιανουαρίου 2003 δεν υπάρχει φορολογία στα
κεφαλαιουχικά κέρδη από διάθεση τίτλων για φυσικά πρόσωπα που είναι κάτοικοι της Κύπρου.
Φορολογία Εισοδήµατος από διάθεση τίτλων
Κέρδος από διάθεση τίτλων, συµπεριλαµβανοµένου διάθεσης µετοχών και οµόλογων εταιρειών,
απαλλάσσεται της φορολογίας για σκοπούς φόρου εισοδήµατος.
Επιβολή Τέλους επί Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών
Σύµφωνα µε τον περί Επιβολής Ειδικού Τέλους επί των Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών Νόµο του
1999, επιβάλλεται ειδικό τέλος που βαρύνει τον πωλητή ή το πρόσωπο που ανακοινώνει την
συναλλαγή, αναλόγως της περιπτώσεως. Συγκεκριµένα ο φορολογικός συντελεστής του ειδικού
τέλους συναλλαγής καθορίζεται σε 0,15% στην περίπτωση που ο πωλητής ή το πρόσωπο που
ανακοινώνει την συναλλαγή είναι νοµικό πρόσωπο ή φυσικό πρόσωπο. Η καταβολή ειδικού τέλους θα
γίνεται κατά τον χρόνο που καταρτίζεται η συναλλαγή και αν πρόκειται για συναλλαγή που
καταρτίζεται εκτός χρηµατιστηρίου, το τέλος πρέπει να υποβάλλεται κατά τον χρόνο που
ανακοινώνεται η συναλλαγή στο Χρηµατιστήριο. Η ισχύς της πιο πάνω νοµοθεσίας άρχισε από την 1η
Ιανουαρίου 2000 και έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2005.
Ξένοι Επενδυτές
Στην περίπτωση ξένων επενδυτών φυσικών η νοµικών προσώπων, ο τρόπος φορολογίας του
µερίσµατος θα εξαρτάται από το φορολογικό καθεστώς της χώρας του κάθε επενδυτή. Στην
περίπτωση που υπάρχει συµφωνία για Αποφυγή ∆ιπλής Φορολογίας (Double Taxation Avoidance
Treaty) µεταξύ της Κύπρου και της χώρας του επενδυτή, το εισόδηµα αυτού θα φορολογείται
σύµφωνα µε τις πρόνοιες της σχετικής συµφωνίας για Αποφυγή ∆ιπλής Φορολογίας που ισχύει για
την χώρα του.
Σύµφωνα µε την φορολογική νοµοθεσία, από την 1η Ιανουαρίου 2003 για το φορολογικό έτος 2003
πρόσωπο που δεν θεωρείται κάτοικος Κύπρου δικαιούται εισοδήµατα από µερίσµατα τόσο από το
εξωτερικό όσο και από την Κύπρο χωρίς παρακράτηση φόρου εισοδήµατος και Έκτακτης Αµυντικής
Εισφοράς. Οι απαλλαγές όσον αφορά κέρδος από την διάθεση τίτλων και την διάθεση αξιών
εισηγµένων στο ΧΑΚ για σκοπούς φόρου εισοδήµατος και φόρου κεφαλαιουχικών κερδών αντίστοιχα,
εφαρµóζονται όπως και πιο πάνω.
Φορολογία Τόκου
Απαλλάσσεται εξ’ ολοκλήρου από το φόρο εισοδήµατος το εισόδηµα από τόκους που αποκτά φυσικό
πρόσωπο και το 50% του εισοδήµατος από τόκους που αποκτά εταιρεία. Η απαλλαγή δεν
εφαρµόζεται σε περίπτωση που ο τόκος αποκτάται ως αποτέλεσµα της συνήθους διεξαγωγής της
επιχείρησης του φορολογουµένου η όταν συνδέεται στενά µε την συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησης.
Θα παρακρατείται έκτακτη εισφορά για την άµυνα προς 10% επί του ποσού των τόκων που
πληρώνονται. Φυσικό πρόσωπο το οποίο λαµβάνει τόκους και του οποίου το συνολικό εισόδηµα δεν
υπερβαίνει τις €11.960,21, υπόκειται σε αµυντική εισφορά προς 3% επί των τόκων και έχει δικαίωµα
επιστροφής του παρακρατηθέντος φόρου επί των τόκων πέραν του ποσού που αντιστοιχεί στο 3%,
εφ’ όσον υποβάλει τις φορολογικές δηλώσεις στο Γραφείο Φόρου Εισοδήµατος. Πρόσωπο που
λαµβάνει τόκους ως αποτέλεσµα της συνήθους δραστηριότητας του η λόγω στενής σύνδεσης µε την
συνήθη δραστηριότητα του, θα δικαιούται επιστροφής της παρακρατηθείσας αµυντικής εισφοράς
αφού οι τόκοι αυτοί δεν υπόκεινται σε έκτακτη αµυντική εισφορά. Κατά συνέπεια ο φορολογούµενος
δικαιούται επιστροφής της παρακρατηθείσας αµυντικής εισφοράς.
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4. AΛΛEΣ ΘEΣMIEΣ ΠΛHPOΦOPIEΣ
(α) Όσον αφορά το τελευταίο οικονοµικό έτος και το τρέχον οικονοµικό έτος, δεν υπέβαλαν τρίτοι
δηµόσιες προσφορές εξαγοράς για τις µετοχές του εκδότη.
(β) Κατά τους 12 µήνες που προηγούνται της ηµεροµηνίας του παρόντος έγγραφου, δεν υπάρχει ή υπήρχε
καµιά διοικητική, δικαστική ή διαιτητική διαδικασία η οποία µπορεί να έχει ή να είχε πρόσφατα σηµαντικές
επιπτώσεις στην χρηµατοοικονοµική κατάσταση ή στην κερδοφορία του εκδότη.
(γ) ∆εν υπάρχουν δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας, άδειες λειτουργίας, βιοµηχανικές, εµπορικές ή οικονοµικές
συµβάσεις ή νέες µεθόδοι κατασκευής που να έχουν θεµελιώδη σηµασία για τις δραστηριότητες ή και την
κερδοφορία της Eταιρείας.
(δ) Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Εγγράφου δεν υπάρχει και ούτε υπήρξε στο πρόσφατο παρελθόν
καµιά διακοπή των δραστηριοτήτων που δύναται να έχει ή είχε σηµαντικές συνέπειες στην οικονοµική
κατάσταση της Eταιρείας.

(ε) Κατά τα τελευταία πέντε χρόνια που προηγούνται της ηµεροµηνίας του παρόντος εγγράφου δεν
έχουν συναφθεί συµβόλαια από την εταιρεία, εκτός κατά την πορεία των συνήθων εργασιών της τα
οποία θεωρούνται ουσιώδη. ∆εν υπάρχει καµία σηµαντική µεταβολή στην χρηµατοοικονοµική ή
εµπορική θέση του έκδοτη µετά τη λήξη του τελευταίου οικονοµικού έτους.
(στ) Οι αµοιβές που παρασχέθηκαν για το τελευταίο οικονοµικό έτος στα µέλη των οργάνων
διοικήσεως, διεύθυνσης ή εποπτείας του εκδότη φαίνονται στην κεφάλαιο ∆, µέρος 8. ∆εν έχουν
παραχωρηθεί ωφελήµατα σε είδος σε κανένα από τα µέλη των οργάνων διοικήσεως, διεύθυνσης ή
εποπτείας του εκδότη.
(ζ) ∆εν υπάρχει καµία δέσµευση από την Εταιρεία ή τους ∆ιοικητικούς Συµβούλους για οποιαδήποτε
µελλοντική επένδυση.
(η) Για τα πέντε χρόνια που προηγήθηκαν της δηµοσίευσης του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, δεν
υπήρξε καµία σηµαντική σύµβαση (εκτός από συµβάσεις που συνάπτονται στο σύνηθες πλαίσιο των
δραστηριοτήτων της Εταιρείας) στις οποίες η Εταιρεία αποτελεί συµβαλλόµενο µέρος.
(θ) Η Εταιρεία εφαρµόζει τις διατάξεις Α.1.2(ζ) και Γ.3.6 του κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης που
αφορούν τις συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη. Η Επιτροπή ελέγχου αποτελείται από τρία µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, τους κ.κ. Παναγιώτη Παναγιώτου, Αιµίλιο Παντελίδη και
Βαγγέλη Συκοπετρίτη. Η Επιτροπή Ελέγχου, µεταξύ άλλων καθηκόντων, έχει:
1) την προκαταρτική ευθύνη και εξουσία για ανταλλαγή απόψεων µε τους ανεξάρτητους
ελεγκτές της Εταιρείας, στο στάδιο της ετοιµασίας των Ετήσιων Λογαριασµών, καθώς επίσης
και την µελέτη των εξαµηνιαίων και των ετήσιων ενδεικτικών αποτελεσµάτων, προτού αυτά
δηµοσιοποιηθούν.
2) Έχει επίσης την εξουσία όπως προβαίνει σε έλεγχο ώστε να υπάρχει διαφάνεια στις
επενδύσεις της Εταιρείας, κτηµατικές ή και άλλες, ώστε να µην υπάρχει σύγκρουση
συµφερόντων και να φροντίζει, εκεί που ενδεχοµένως είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι ίσως να
υπάρχει τέτοια σύγκρουση, να εφαρµόζονται οι ελεύθερες συνθήκες της αγοράς µε
αντικειµενικό τρόπο και δικλείδες ασφάλειας.
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5.

ΕΓΓΡΑΦΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

α) Τα έγγραφα τα οποία επισυνάφθηκαν στο αντίτυπο του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου το οποίο
παραδόθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ήταν οι συγκαταθέσεις/βεβαιώσεις που αναφέρονται στο
κεφάλαιο ΣΤ του παρόντος εγγράφου καθώς και οι δηλώσεις των ∆ιοικητικών Συµβούλων.
β) Αντίγραφα των ακολούθων εγγράφων θα είναι διαθέσιµα για επιθεώρηση κατά τις συνήθεις
εργάσιµες ηµέρες µεταξύ των ωρών 9.00 πµ - 1.30 µ.µ. στην εγγεγραµµένη έδρα της Εταιρείας,
Λεωφ. Βύρωνος 26, CLR House, 1096 Λευκωσία, κατά την διάρκεια ισχύος του Ενηµερωτικού
∆ελτίου.
i)
ii)
iii)
iv)
6.

Το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο.
Το ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό της Εταιρείας.
Οι ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις και οι εκθέσεις ελεγκτών της Finikas
Ammochostou Plc για τα οικονοµικά έτη που έληξαν την 31 ∆εκεµβρίου 2005, 31
∆εκεµβρίου 2006 και 31 ∆εκεµβρίου 2007.
Οι συγκαταθέσεις/βεβαιώσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο ΣΤ του παρóντος
Έγγραφου.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Οι ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για τα έτη 2005, 2006 και 2007 ενσωµατώνονται
στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο µέσω παραποµπής (incorporated by reference) σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 28 του Κανονισµού 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι επενδυτές δύνανται να προµηθευτούν δωρεάν αντίγραφο των:
(i) Ελεγµένων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για το έτος 2005
(ii) Ελεγµένων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για το έτος 2006
(iii) Ελεγµένων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για το έτος 2007
κατά τις συνήθεις εργάσιµες ηµέρες µεταξύ των ωρών 9:00 π.µ. – 13:30 το µεσηµέρι από την
εγγεγραµµένη έδρα της Εταιρείας, Λεωφ. Βύρωνος 26, CLR House, 1096 Λευκωσία, κατά την διάρκεια
ισχύος του Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
Το παρόν Ενηµερωτικó ∆ελτίο έχει τεθεί ενώπιον του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Εταιρείας και έχει εγκριθεί.
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ΣΤ. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ / ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
1.

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

21 Μαΐου 2008

∆ιοικητικό Συµβούλιο
Finikas Ammochostou Plc
Λευκωσία

Αξιότιµοι κύριοι,
Είµαστε οι ελεγκτές της Finikas Ammochostou Plc (‘Εταιρεία’) για τα έτη 2006 και 2007. Οι
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 και 2007 έχουν ελεγχθεί από εµάς
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου και στις εκθέσεις µας εκφράσαµε γνώµη χωρίς επιφύλαξη
για τους λογαριασµούς αυτούς.
Σύµφωνα µε την παράγραφο 23 του Παραρτήµατος Ι του Κανονισµού 809/2004 της Επιτροπής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την παρούσα επιστολή µας δίνουµε την γραπτή συγκατάθεση µας για την
συµπερίληψη των εκθέσεων µας µε την µορφή και στο πλαίσιο στο οποίο περιλαµβάνονται στο
Ενηµερωτικό ∆ελτίο ηµεροµηνίας 21 Μαΐου 2008 της εταιρείας Finikas Ammochostou Plc.
Με εκτίµηση

KPMG
Εγκεκριµένοι Λογιστές

21 Μαΐου 2008
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21 Μαΐου 2008

∆ιοικητικό Συµβούλιο
Finikas Ammochostou Plc
Λευκωσία

Αξιότιµοι κύριοι,
Είµαστε οι ελεγκτές της Finikas Ammochostou Plc (‘Εταιρεία’) για το έτος 2005. Οι οικονοµικές
καταστάσεις της Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 έχουν ελεγχθεί από εµάς σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Ελέγχου και στις εκθέσεις µας εκφράσαµε γνώµη χωρίς επιφύλαξη για τους λογαριασµούς
αυτούς.
Σύµφωνα µε την παράγραφο 23 του Παραρτήµατος Ι του Κανονισµού 809/2004 της Επιτροπής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την παρούσα επιστολή µας δίνουµε την γραπτή συγκατάθεση µας για την
συµπερίληψη των εκθέσεων µας µε την µορφή και στο πλαίσιο στο οποίο περιλαµβάνονται στο
Ενηµερωτικό ∆ελτίο ηµεροµηνίας 21 Μαΐου 2008 της εταιρείας Finikas Ammochostou Plc.
Με εκτίµηση

PricewaterhouseCoopers
Εγκεκριµένοι Λογιστές
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2.

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ

∆ιοικητικό Συµβούλιο
Finikas Ammochostou Plc
Λευκωσία
21 Μαΐου 2008

Αξιότιµοι Κύριοι,

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί ∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµου του 2005,
ως ανάδοχοι υπεύθυνοι σύνταξης του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, µε την παρούσα επιστολή
βεβαιώνουµε ότι έχουµε δώσει και δεν έχουµε αποσύρει τη γραπτή συγκατάθεση µας για την έκδοση
του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου της Finikas Ammochostou Plc το οποίο περιέχει τις αναφορές
στο όνοµα µας µε τον τρόπο και την διατύπωση που έχει συµπεριληφθεί σ’ αυτό.

Με εκτίµηση,

CLR Securities and Financial Services Ltd.
Σύµβουλοι Χρηµατιστές
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Το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Finikas Ammochostou Plc ηµεροµηνίας 21 Μαΐου 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 ∆ελτίο είναι,
εξ όσων γνωρίζουν, σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα
µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενο του:

Κώστας Τουµπουρής (Πρόεδρος)

Ηλίας Παντελίδης

Αιµίλιος Παντελίδης

Πανίκος Παναγιώτου
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Το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Finikas Ammochostou Plc ηµεροµηνίας 21 Μαΐου 2008 υπογράφηκε
από τον Ανάδοχο Υπέυθηνο Σύνταξης του Ενηµερωτικού ∆ελτίου CLR Securities and Financial
Services Ltd, 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 σε αυτό που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενο του:

CLR Securities and Financial Services Ltd
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ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ
Στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο, εκτός εάν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια, οι κάτωθι
λέξεις ή φράσεις έχουν την ακόλουθη έννοια:
"∆ιοικητικό Συµβούλιο",
" Συµβούλιο", "∆Σ":

Σηµαίνει το διοικητικό
Ammochostou Plc.

"∆ιοικητικοί Σύµβουλοι",
"Σύµβουλοι":

Σηµαίνει τους διοικητικούς συµβούλους της εταιρείας Finikas
Ammochostou Plc.

"Έγγραφο",
“Ενηµερωτικό”:

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

"Εργάσιµη Ηµέρα":

Σηµαίνει την ηµέρα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, κατά την οποία
οι Τράπεζες είναι ανοικτές για λειτουργικές εργασίες στην Κύπρο.

“Eταιρεία”,
“Εκδότρια Εταιρεία”

Η Finikas Ammochostou Plc.

"Κανονισµοί":

Σηµαίνει τους περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου
Κανονισµούς του 1995 - 2005.

"Μέλος του
Χρηµατιστηρίου":

Σηµαίνει χρηµατιστή, χρηµατιστηριακή εταιρεία ή οµόρρυθµη
εταιρεία χρηµατιστών που είναι εγγεγραµµένος/η στο µητρώο
µελών του Χ.Α.Κ.

“Μέση Τιµή Κλεισίµατος”:

Σηµαίνει την τιµή που προκύπτει από κλάσµα µε αριθµητή το
άθροισµα, σε ηµερήσια βάση, της τιµής των µετοχών που
αποτελούν το αντικείµενο της έκδοσης και παρονοµαστή το
άθροισµα του αριθµού των χρηµατιστηριακών συναντήσεων της
περιόδου για την οποία γίνεται η σύγκριση. Ως «τιµή» θεωρείται η
µέση τιµή κλεισίµατος (mid price) κάθε συνεδρίασης όπως αυτή
υπολογίζεται σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία.

“Μετοχές”:

Σηµαίνει τις µετοχές της Finikas Ammochostou Plc ονοµαστικής
αξίας €0,34 η κάθε µια.

"Μητρώο Μετόχων":

Σηµαίνει το µητρώο µετόχων της Finikas Ammochostou Plc.

“∆ικαιώµατα
Προτίµησης”, “∆Π”,
“Rights”:

Σηµαίνει τα δικαιώµατα προτίµησης που θα παραχωρήσει η Εταιρεία
Finikas Ammochostou Plc στους υφιστάµενους µετόχους της
σύµφωνα µε το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο σε αναλογία ενός (1)
∆Π για κάθε µία (1) µετοχή της Εταιρείας. Για κάθε δέκα (10)
∆ικαιώµατα Προτίµησης που θα εξασκούνται θα προκύπτει µία
πλήρως πληρωθείσα νέα µετοχή µε τιµή εξάσκησης €0,34.

“∆ικαιώµατα Αγοράς
Μετοχών 2009-2010”,
“∆ΑΜ 2009-2010”,
“Warrants 2009-2010”:

Σηµαίνει τα δωρεάν δικαιώµατα αγοράς µετοχών που θα
παραχωρήσει η Εταιρεία Finikas Ammochostou Plc στους
υφιστάµενους µετόχους της σύµφωνα µε το παρόν Ενηµερωτικό
∆ελτίο σε αναλογία ενός (1) ∆ΑΜ 2009-2010 µε τιµή εξάσκησης
€0,34 το καθένα για κάθε δέκα (10) ∆Π που εξασκούνται.
Σηµαίνει τα δωρεάν δικαιώµατα αγοράς µετοχών που θα
παραχωρήσει η Εταιρεία Finikas Ammochostou Plc στους
υφιστάµενους µετόχους της σύµφωνα µε το παρόν Ενηµερωτικό
∆ελτίο σε αναλογία δυο (2) ∆ΑΜ 2011-2012 µε τιµή εξάσκησης

“∆ικαιώµατα Αγοράς
Μετοχών 2011-2012”,
“∆ΑΜ 2011-2012”,
“Warrants 2011-2012”:

συµβούλιο

της

εταιρείας

Finikas
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‘‘£’’
‘‘€’’

€0,34 το καθένα για κάθε µία µετοχή που θα προκύπτει από την
εξάσκηση των ∆ΑΜ 2009 -2010.
Σηµαίνει Λίρες Κύπρου
Σηµαίνει Ευρώ
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