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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
(Με βάση τον περί ∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµο του 2005 και
µε βάση τον Κανονισµό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
Το έγγραφο αυτό είναι σηµαντικό και απαιτεί την άµεση προσοχή σας. Αν χρειάζεστε οποιεσδήποτε διευκρινίσεις
ή / και επεξηγήσεις επί του Ενηµερωτικού ∆ελτίου µπορείτε να συµβουλευθείτε τον Ανάδοχο Υπεύθυνο Σύνταξης του
Ενηµερωτικού ∆ελτίου και Ανάδοχο Υπεύθυνο Είσπραξης, Marfin CLR (Financial Services) Ltd, άλλους επαγγελµατίες
χρηµατιστές, τραπεζίτες, λογιστές, δικηγόρους ή συµβούλους επενδύσεων.

EUROPROFIT CAPITAL INVESTORS PUBLIC LΙΜΙTΕD
(Εταιρεία που συστάθηκε µε βάση τον περί Εταιρειών Νόµο Κεφ.113)



Έκδοση και εισαγωγή 17.888.244 ∆ικαιωµάτων Προτίµησης (Rights), που προσφέρονται
δωρεάν στους µετόχους της EUROPROFIT CAPITAL INVESTORS PUBLIC LTD που θα είναι
εγγεγραµµένοι στα αρχεία του Χ.Α.Κ. στις 18 Οκτωβρίου 2010 (ηµεροµηνία αρχείου / record
date) σε αναλογία ένα (1) ∆ικαίωµα Προτίµησης για κάθε µία (1) συνήθη µετοχή που θα
κατέχουν. Η ηµεροµηνία αποκοπής του ∆ικαιώµατος Προτίµησης (ex-rights date) είναι η 15η
Οκτωβρίου 2010. ∆ηλαδή δικαίωµα στη δωρεάν παραχώρηση ∆ικαιωµάτων Προτίµησης θα
έχουν τα πρόσωπα που θα αποκτήσουν µετοχές της EUROPROFIT CAPITAL INVESTORS
PUBLIC LTD µέχρι και τις 14 Οκτωβρίου 2010 (last cum date).



Κάθε ένα (1) ∆ικαιώµα Προτίµησης που θα ασκείται θα µετατρέπεται σε µία (1) πλήρως
πληρωθείσα Νέα Συνήθης Μετοχή της EUROPROFIT CAPITAL INVESTORS PUBLIC LTD µε
Τιµή Άσκησης €0,09, η οποία θα εισαχθεί στο Χ.Α.Κ., νοουµένου ότι ληφθεί η σχετική έγκριση
από το Χ.Α.Κ.. Κατά την άσκηση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης κλασµατικά υπόλοιπα θα
αγνοούνται.

Σε περίπτωση τυχόν µη άσκησης της συνολικής έκδοσης των ∆ικαιωµάτων από τους
δικαιούχους, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα διαθέσει τα τυχόν αδιάθετα ∆ικαιώµατα Προτίµησης
κατά την απόλυτη κρίση του, µε τους ίδιους όρους και σε τιµή που θα είναι τουλάχιστον ίση µε
την τιµή που διενεργείται η προσφορά.

Εγκεκριµένο Μετοχικό Κεφάλαιο
€36.000.000 διαιρεµένο σε 400.000.000 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας €0,09 η κάθε µία και
€13.680.000 διαιρεµένο σε 8.000.000 µετοχές προτίµησης ονοµαστικής αξίας €1,71 η κάθε µία.
Εκδόθηκε και πληρώθηκε πλήρως
€1.609.942 διαιρεµένο σε 17.888.244 µετοχές ονοµαστικής αξίας €0,09 η κάθε µία και
€7.587.202 διαιρεµένο σε 4.436.960 µετοχές προτίµησης ονοµαστικής αξίας €1,71 η κάθε µία.
Η ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου είναι η 29η Σεπτεµβρίου, 2010.
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ
ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ
ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005 ΚΑΙ ΜΕ
ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 809/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ.
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Η έγκριση του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου δε συνεπάγεται παρότρυνση προς το επενδυτικό κοινό για
επένδυση στους προσφερόµενους τίτλους. Πριν από τη λήψη της επενδυτικής απόφασης, το επενδυτικό
κοινό προτρέπεται να συµβουλεύεται το σύµβουλο επενδύσεών του.
Υπεύθυνοι για τη σύνταξη και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο
είναι η Εταιρεία και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της EUROPROFIT CAPITAL INVESTORS PUBLIC
LTD («Εταιρεία»), οι οποίοι αναλαµβάνουν συλλογικά και ατοµικά πλήρη ευθύνη για την ακρίβεια, ορθότητα
και πληρότητα των πληροφοριών και των στοιχείων που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο και
διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχουν άλλα ουσιαστικά γεγονότα η παράλειψη των οποίων θα καθιστούσε
οποιαδήποτε δήλωση που περιέχεται σε αυτό παραπλανητική.
Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου όσο και Ανάδοχος Υπεύθυνος
Είσπραξης είναι η Marfin CLR (Financial Services) Ltd.
Η παρούσα δηµόσια προσφορά διενεργείται αποκλειστικά στην Κύπρο και απευθύνεται µόνο προς
πρόσωπα τα οποία µπορούν να την αποδεχθούν νόµιµα. Συγκεκριµένα, και προς συµµόρφωση µε τη
σχετική χρηµατιστηριακή νοµοθεσία των κρατών που αναφέρονται στη συνέχεια, η παρούσα δηµόσια
προσφορά δεν απευθύνεται µε κανένα τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), άµεσα ή έµµεσα, εντός ή προς τις
Ηνωµένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Νότιο Αφρική ή οποιαδήποτε άλλη χώρα
(“Εξαιρούµενες Χώρες”), στην οποία σύµφωνα µε τους νόµους της, η διενέργεια της παρούσας δηµόσιας
προσφοράς ή η ταχυδρόµηση / διανοµή του Ενηµερωτικού ∆ελτίου είναι παράνοµη ή αποτελεί παραβίαση
οποιασδήποτε εφαρµοστέας νοµοθεσίας, κανόνα ή κανονισµού. Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται αφ’ ενός η
αποστολή, διανοµή, ταχυδρόµηση ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου και κάθε προωθητικού και σχετικού µε την παρούσα δηµόσια προσφορά εγγράφου
ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από τις Εξαιρούµενες Χώρες και αφ’ ετέρου η άσκηση
των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης από πρόσωπα των Εξαιρούµενων Χωρών. Επιστολές παραχώρησης
∆ικαιωµάτων Προτίµησης θα σταλούν σε όλους τους µετόχους κατοίκους χωρών – µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Η απόφαση για πιθανή επένδυση στους τίτλους που διατίθενται µέσω της παρούσας Έκδοσης και ως εκ
τούτου και σε µετοχές της Εταιρείας µε την άσκηση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης, οφείλει να βασίζεται στο
σύνολο των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο.
Η απόφαση για πιθανή επένδυση σε τίτλους της EUROPROFIT CAPITAL INVESTORS PUBLIC LTD
συνεπάγεται κινδύνους οι οποίοι περιγράφονται στο Mέρος 2 του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
Οι επενδυτές που χρειάζονται οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή / και επεξηγήσεις επί του Ενηµερωτικού
∆ελτίου µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες µέρες και ώρες:


Στα γραφεία της EUROPROFIT CAPITAL INVESTORS PUBLIC LTD:
Marfin CLR House, Λεωφ. Βύρωνος 26, 1096 Λευκωσία



Στον Ανάδοχο Υπεύθυνο Σύνταξης Ενηµερωτικού ∆ελτίου:
Marfin CLR (Financial Services) Ltd
Marfin CLR House, Λεωφ. Βύρωνος 26, 1096 Λευκωσία



Σε άλλους επαγγελµατίες χρηµατιστές, τραπεζίτες, λογιστές, δικηγόρους ή συµβούλους επενδύσεων.
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1

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Το παρόν περιληπτικό σηµείωµα πρέπει να εννοηθεί ως η εισαγωγή του Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
Το παρόν περιληπτικό σηµείωµα έχει συνταχθεί µε βάση τον περί ∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού
∆ελτίου Νόµο του 2005 και µε βάση τον Κανονισµό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Περιλαµβάνει σύντοµη περιγραφή της δραστηριότητας και της επιχειρηµατικής στρατηγικής της εταιρείας
EUROPROFIT CAPITAL INVESTORS PUBLIC LTD («Εταιρεία»). Επίσης, περιλαµβάνει, συνοπτικά
στοιχεία της έκδοσης και εισαγωγής των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης.
Επισηµαίνεται ότι µόνο η µελέτη αυτού του περιληπτικού σηµειώµατος δεν είναι επαρκής για να
αποκτήσουν οι επενδυτές ολοκληρωµένη εικόνα για τη λήψη επενδυτικής απόφασης. Ως εκ τούτου,
οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση που αφορά τίτλους της Εταιρείας πρέπει να βασίζεται στο
σύνολο των πληροφοριών που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο.
Σε περίπτωση που εγερθεί ενώπιον δικαστηρίου αξίωση επενδυτή που συνδέεται µε τις πληροφορίες που
περιέχονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο, τα τυχόν έξοδα µετάφρασης του Ενηµερωτικού ∆ελτίου σε σχέση µε
την όλη νοµική διαδικασία φέρει ο ενάγων επενδυτής.
Τα πρόσωπα που υπέβαλαν το περιληπτικό σηµείωµα του Ενηµερωτικού ∆ελτίου και κάθε µετάφρασή του
και ζήτησαν τη δηµοσίευση ή την κοινοποίησή του, υπέχουν αστική ευθύνη, µόνο εάν το εν λόγω σηµείωµα
είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή αντιφατικό προς άλλα µέρη του Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
1.1

Η Εταιρεία

Η EUROPROFIT CAPITAL INVESTORS PUBLIC LTD («Εταιρεία») συστάθηκε στην Κύπρο στις 18 Μαΐου
1995 ως εταιρεία περιορισµένης ευθύνης βάσει του περί Εταιρειών Νόµου Κεφ. 113 µε αριθµό εγγραφής
71072.
Οι µετοχές της Εταιρείας διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου από τις 31 Μαΐου 2000. Ο
κωδικός διαπραγµάτευσης των µετοχών της Εταιρείας είναι ISIN CY0005410713.
1.2

Κύριες ∆ραστηριότητες της Εταιρείας

Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας είναι οι επενδύσεις σε χρεόγραφα, κινητές αξίες, επιχειρηµατικές
συµµετοχές και στρατηγικές επενδύσεις, συµπεριλαµβανοµένων µεταξύ άλλων µετοχών, καταθέσεων,
δανείων και χρηµατοοικονοµικών µέσων.
1.3

Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό

Οι κύριοι σκοποί της Εταιρείας περιγράφονται στο άρθρο 3 του Ιδρυτικού της Εγγράφου. Στους κύριους
σκοπούς της περιλαµβάνεται η αγορά ή κατά άλλο δυνατό τρόπο απόκτηση γης, κτιρίων, κτηµάτων,
κατοικιών ή άλλης ακίνητης περιουσίας και η ανάπτυξη των από την Εταιρεία και ειδικότερα η ανέγερση σε
οποιαδήποτε

κτήµατα

της

Εταιρείας

κατοικιών,

πολυκατοικιών,

καταστηµάτων,

διαµερισµάτων,

ξενοδοχείων και κτιρίων ή άλλων έργων όλων των ειδών, ο εξοπλισµός, διακόσµηση και επίπλωση αυτών
των κτιρίων και η ανάπτυξη, τροποποίηση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας µε σκοπό την
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εξασφάλιση ή/και αύξηση των εισοδηµάτων αυτής από τις πιο πάνω εργασίες, καθώς και η ενοικίαση ή
εκµίσθωση οποιασδήποτε κτηµατικής περιουσίας.
Αποσπάσµατα από το Καταστατικό της Εταιρείας παρατίθενται στο Μέρος 4.18.7 του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
To Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό της Εταιρείας είναι διαθέσιµο για επιθεώρηση στο εγγεγραµµένο
γραφείο της Εταιρείας.
1.4

∆ιοικητικό Συµβούλιο

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου
απαρτίζεται από τους ακόλουθους:
Bύρων Κρανιδιώτης, Πρόεδρος (Ανεξάρτητος, µη εκτελεστικός)
Αιµίλιος Παντελίδης, Μέλος (Ανεξάρτητος, µη εκτελεστικός)
Κώστας Τουµπουρής, Μέλος (Μη ανεξάρτητος, µη εκτελεστικός)
Βαγγέλης Συκοπετρίτης, Μέλος (Μη ανεξάρτητος, µη εκτελεστικός)
1.5

Γραµµατέας, Σύµβουλοι Εταιρείας, Τραπεζίτες

Γραµµατέας:

Λύσανδρος Λυσανδρίδης

Ελεγκτές:

PricewaterhouseCoopers Limited
Julia House, Θεµιστοκλή ∆έρβη 3, 1066 Λευκωσία

Τραπεζίτες:

Marfin Popular Bank Public Co Ltd

Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης Ενηµερωτικού
∆ελτίου και Ανάδοχος Υπεύθυνος Είσπραξης:

Marfin CLR (Financial Services) Ltd

1.6

Εγγεγραµµένο Γραφείο Εταιρείας

Marfin CLR House, Λεωφ. Βύρωνος 26, Λευκωσία
1.7

Προσωπικό Εταιρείας

∆εν εργοδοτείτο προσωπικό για τα έτη 2007, 2008, 2009 και κατά την ηµεροµηνία του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
1.8

Ιστορική Αναδροµή και Κύρια Γεγονότα στην Εξέλιξη του Εκδότη

Η Εταιρεία συστάθηκε στην Κύπρο στις 18 Μαΐου 1995, βάσει του περί Εταιρειών Νόµου, Kεφ. 113 µε
αριθµό εγγραφής 71072 ως εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, µε κύριο σκοπό τη διεξαγωγή εργασιών στον
επενδυτικό τοµέα. Ιδρυτής ήταν ο κ. Ντίνος Κιττής (Πρώην Υπουργός Οικονοµικών και Πρώην Υπουργός
Εµπορίου και Βιοµηχανίας) και οι ιδρυτικοί µέτοχοι ήταν, πέραν του κ. Κιττή, οι κκ. Μιχαλάκης Ζιβανάρης,
Παναγιώτης Μαλλής και Στάθης Κιττής, που αποτέλεσαν το πρώτο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. H Εταιρεία
λειτούργησε το Σεπτέµβριο του 1995. Στη συνέχεια προστέθηκαν ως στρατηγικοί επενδυτές η Τράπεζα
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Πειραιώς και η Path Holdings Ltd δια του ∆ιοικητικού Συµβούλου της κ. Άδωνη Παπαδόπουλου. Αργότερα
(1996) προστέθηκε και η Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Λίµιτεδ.
Η πρόθεση των ιδρυτών της Europrofit Capital Investors Limited από την αρχή ήταν να προχωρήσουν µε
τη µετατροπή της Εταιρείας σε δηµόσια εταιρεία περιορισµένης ευθύνης και εισαγωγή των µετοχών της στο
Χ.Α.Κ.. Ο χρόνος µιας τέτοιας ενέργειας θα έπρεπε να επιλεγεί προσεκτικά και αφού θα είχε δηµιουργηθεί
µια δυνατή οµάδα στρατηγικών επενδυτών, των οποίων πρόθεση και δέσµευση τους θα ήταν η
µεσοπρόθεσµη/ µακροπρόθεσµη ανάπτυξη της Εταιρείας και η επέκταση των δραστηριοτήτων της µε
στόχο τη µεγιστοποίηση της επικερδότητας και της αξίας των περιουσιακών της στοιχείων. Οι τίτλοι της
Εταιρείας εισάχθηκαν στο Χ.Α.Κ στις 31 Μαΐου, 2000.
Στις 31 Μαΐου 2000, η CLR Investment Fund Public Ltd ανακοίνωσε την διατύπωση µερικής δηµόσιας
πρότασης για απόκτηση µέχρι 51% του συνόλου των εκδοθέντων µετοχών της Εταιρείας, µε καθορισµένη
προσφορά ₤1,41 για κάθε µετοχή. Σήµερα το ποσοστό της CLR Investment Fund Public Ltd (ιθύνουσα)
στην Εταιρεία ανέρχεται στο 75,22%.
Στις 28 Μαΐου 2004, οι µέτοχοι αποφάσισαν κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, να αλλάξει
η ονοµασία της Εταιρείας σε EUROPROFIT CAPITAL INVESTORS PUBLIC LTD.
Στις 26 Ιουλίου 2006 η Εταιρεία απέκτησε το 100% του µετοχικού κεφαλαίου της Rubypoint Property
Advisors Limited που είναι εγγεγραµµένη στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία για €2. Η Rubypoint Property
Advisors Limited δραστηριοποιείτο στον τοµέα παροχής υπηρεσιών στα κτηµατικά. Στις 21 Μαΐου 2007 η
Εταιρεία συµφώνησε στην πώληση του δικαιώµατος αγοράς του 25% του µετοχικού κεφαλαίου της
Rubypoint Property Advisors Limited στον κύριο Γιώργο Μαυρέα (εγγεγραµµένο κτηµατοµεσίτη) και του
24,9% στον κύριο Γιώργο Μουσκίδη στη τιµή των €428 και €426 αντίστοιχα. Κατά τη διάρκεια του 2008 το
∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε να πωλήσει τη θυγατρική εταιρεία Rubypoint Property Advisors Limited
και, ως εκ τούτου, και τη θυγατρική αυτής, Romepa Estates Limited. Η πώληση ολοκληρωθηκε µέσα στο
2009, πραγµατοποιώντας κέρδος ύψους €111.713.
Από το 2009, η Εταιρεία συµµετέχει µέσω της θυγατρικής της εταιρείας ER Profit Property Holdings Limited
σε στρατηγική επένδυση σε ακίνητη περιουσία στη Σόφια Βουλγαρίας. Η επένδυση αυτή περιλαµβάνει
αγορά και ανάπτυξη γης συνολικού κόστους επένδυσης περίπου €3εκ.. Η Εταιρεία εξασφάλισε από τον
τοπικό δήµο την πρώτη άδεια µε την οποία καθορίζονται οι όροι δόµησης και δίνεται η έγκριση για
ετοιµασία αρχιτεκτονικών σχεδίων, τα οποία και βρίσκονται στο στάδιο υποβολής προς τις αρµόδιες αρχές.
Η ανάπτυξη δεν προβλέπεται να ξεκινήσει πριν από τα τέλη του 2010. Η ER Profit Property Holdings
Limited και η θυγατρική της Estia Development EOOD ενοποιήθηκαν για πρώτη φορά στις ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις του 2009. Σηµειώνεται πως ανάλογα µε τα δεδοµένα που θα υπάρξουν, το
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δύναται να επανεξετάσει την πολιτική της επένδυσης αυτής, δηλαδή αν
θα ολοκληρωθεί ή αν θα ρευστοποιηθεί σε ενδιάµεσο στάδιο.
1.9

Πληροφορίες για το Μετοχικό Κεφάλαιο

Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, το εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας
ανέρχεται σε €36.000.000, διαιρεµένο σε 400.000.000 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας €0,09 η κάθε
µία και σε €13.680.000 διαιρεµένο σε 8.000.000 µετοχές προτίµησης ονοµαστικής αξίας €1,71 η κάθε µία.
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Το εκδοµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται σε €1.609.942, διαιρεµένο σε 17.888.244
συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας €0,09 η κάθε µία και €7.587.202 διαιρεµένο σε 4.436.960 µετοχές
προτίµησης ονοµαστικής αξίας €1,71 η κάθε µία.
Επίσης, κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου υπάρχουν 886.448 ανεξάσκητα
∆ικαιώµατα Αγοράς Μετοχών (βλέπε Μέρος 4.15.2)
1.10 Κύριοι Μέτοχοι
Οι µέτοχοι που κατείχαν ποσοστό συνήθων µετοχών πέραν του 5% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
(επί συνόλου 17.888.244 συνήθων µετοχών) κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου
είναι οι:
Μέτοχος

Άµεσο Ποσοστό

Έµµεσο Ποσοστό

Συνολικό Ποσοστό

Συµµετοχής

Συµµετοχής

Συµµετοχής

%

%

%

CLR Investment Fund Public Ltd

75,22

-

75,22

Alliance Int. Reinsurance Co Limited

7,94

-

7,94

Σύνολο (επί 17.888.244 µετοχών)

83,16

83,16

* Τυχόν διαφορές στον υπολογισµό του ποσοστού συνολικής συµµετοχής οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Στις 20 Σεπτεµβρίου 2010, ο συνολικός αριθµός µετόχων ανερχόταν σε 378.
1.11 Συνοπτικά Οικονοµικά Στοιχεία
Τα πιο κάτω συνοπτικά στοιχεία για τα έτη που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2007, 2008 και 2009 βασίζονται
στις ετήσιες ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας, οι οποίες έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 9,
εδάφιο (4), του περί των Προϋποθέσεων ∆ιαφάνειας (Κινητές Αξίες προς ∆ιαπραγµάτευση σε Ρυθµιζόµενη
Αγορά) Νόµου του 2007 και έχουν δηµοσιευθεί όπως προβλέπεται από το νόµο.
Τα πιο κάτω συνοπτικά στοιχεία για τις εξαµηνίες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2009 και 2010 βασίζονται στις
ενδιάµεσες µη ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις για την εν λόγω περίοδο, οι οποίες έχουν καταρτιστεί µε
βάση το ∆ΛΠ Αρ. 34 – «Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις».
Σηµειώνεται ότι τα ποσά που αναφέρονται σε Ευρώ για το έτος 2007 έχουν µετατραπεί µε βάση την τελική
ισοτιµία µετατροπής της Λίρας Κύπρου σε Ευρώ (1€ = 0,585274 Λ.Κ.), η οποία έλαβε ισχύ από την 1η
Ιανουαρίου 2008.
Συνοπτικά στοιχεία
Λογαριασµού Αποτελεσµάτων

Μη Ελεγµένα
30.06.2010

Μη Ελεγµένα Ελεγµένα Ελεγµένα Ελεγµένα Ελεγµένα
30.06.2009 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2007

€
Εισοδήµατα
Κέρδος/(ζηµιά) εργασιών
Καθαρή ζηµιά για το έτος από
συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Καθαρή ζηµιά για το έτος από
διακοπείσες δραστηριότητες
Καθαρή (ζηµιά)/ κέρδος για την
περίοδο/ έτος

€

€

€

€

₤

(3.541)

142.404

228.703

(403.400)

551.831

(52.170)

111.599

75.670

(498.025)

438.812

256.825

(99.186)

(11.595)

(4.125)

(501.438)

445.390

260.675

-

-

-

(62.974)

(7.790)

(4.559)

(99.186)

111.595

(4.125)

(564.412)

437.600

256.116
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322.972

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

Μη Ελεγµένα
30.06.2010

Ελεγµένα
31.12.2009

€

€

€

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

1.253.201

1.253.201

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

9.291.947

10.034.689

-

-

10.545.148

11.287.890

5.922.823

6.022.009

Μη Ελεγµένα
30.06.2010

Ελεγµένα
31.12.2009

Περιουσιακά στοιχεία θυγατρικών
κατεχόµενων προς πώληση
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

Χρηµατοοικονοµικό χρέος και
ίδια κεφάλαια

Ελεγµένα
Ελεγµένα
31.12.2008 31.12.2007
€

500

Ελεγµένα
31.12.2007
₤

141.327

82.715

10.987.888 11.637.975

6.811.404

162.587

-

11.150.975 11.779.302
6.078.225

6.894.119

6.963.511

4.075.562

Ελεγµένα Ελεγµένα
31.12.2008 31.12.2007

Ελεγµένα
31.12.2007

€

€

€

€

₤

1.609.942

1.609.942

1.609.930

1.527.620

894.076

191.213

191.213

191.213

191.213

111.912

7.587.202

7.587.202

7.580.996

4.436.960

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο
Μετοχές προτίµησης
Συσσωρευµένες ζηµιές
Συµφέρον µειοψηφίας
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

7.587.202
(3.590.700)

(3.518.339) (3.310.120) (2.336.318) (1.367.386)

125.166

151.991

-

-

-

5.922.823

6.022.009

6.078.225

6.963.511

4.075.562

∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ
Μη βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

613.115

848.925

-

56.459

33.044

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις θυγατρικών κατεχόµενων προς
πώληση

4.009.210

4.416.956

4.891.600

4.759.332

2.785.513

-

-

181.150

-

-

Σύνολο υποχρεώσεων

4.622.325

5.265.881

5.072.750

4.815.791

2.818.557

Παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα πληροφορίες για τη ρευστότητα της Εταιρείας κατά τις υπό αναφορά
περιόδους.
Συνοπτικά στοιχεία
Ισολογισµού

Μη Ελεγµένα
30.06.2010

Ελεγµένα
31.12.2009

€

€

Ελεγµένα
Ελεγµένα
31.12.2008 31.12.2007

Ελεγµένα
31.12.2007

€

€

₤

Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποτιµούνται
σε δίκαιη αξία µέσω της κατάστασης
λογαριασµού αποτελεσµάτων

63.787

58.201

332.134

646.000

378.087

162.252

859.267

757.860

987.128

577.740

Ρευστότητα

226.039

917.468

1.089.994

1.633.128

955.827

-

51.313

831.986

938.939

549.537

Τρέχων λογαριασµός εισπρακτέος

1.12 Στοιχεία για Συναλλαγές µε Συνδεδεµένα Πρόσωπα
Πληροφορίες σχετικά µε τις συναλλαγές της Εταιρείας µε συνδεδεµένα µέρη παρατίθενται στο Μέρος 4.16
του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
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1.13 Σκοπός Έκδοσης
Η Εταιρεία προβαίνει στην παρούσα έκδοση ∆ικαιωµάτων Προτίµησης µε σκοπό κυρίως την αποπληρωµή
µέρους του οφειλόµενου ποσού προς την CLR Investment Fund Public Ltd, χρησιµοποίηση µέρους των
κεφαλαίων για ανέγερση πολυκατοικίας στη Σόφια Βουλγαρίας και γενικά την ενίσχυση της ρευστότητας
της.
Πιο συγκεκριµένα η Εταιρεία σκοπεύει να χρησιµοποιήσει τουλάχιστον €100.000 για ενίσχυση της
ρευστότητας της, ενώ τουλάχιστον €100.000 θα επενδυθούν, εάν οι συνθήκες της κτηµαταγοράς της
Βουλγαρίας το επιτρέπουν, για την ανέγερση της προαναφερθείσας πολυκατοικίας µε σκοπό την πώληση
της. Μέχρι σήµερα έχει εξασφαλιστεί η πρώτη άδεια από τον τοπικό δήµο στην οποία καθορίζονται οι όροι
δόµησης και δίνεται η έγκριση για ετοιµασία αρχιτεκτονικών σχεδίων, τα οποία και βρίσκονται στο στάδιο
υποβολής προς τις αρµόδιες αρχές. Σηµειώνεται πως ανάλογα µε τα δεδοµένα που θα υπάρξουν, το
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δύναται να επανεξετάσει την πολιτική της επένδυσης αυτής, δηλαδή αν
θα ολοκληρωθεί ή αν θα ρευστοποιηθεί σε ενδιάµεσο στάδιο. αλλαγές και τις προσθήκες.Σε περίπτωση
αρνητικής εξέλιξης τα επιπρόσθετα κεφάλαια θα χρησιµοποιηθούν για περαιτέρω ενίσχυση της
ρευστότητας της Εταιρείας. Το υπόλοιπο ποσό θα χρησιµοποιηθεί για την αποπληρωµή µέρους του
οφειλόµενου ποσού προς την CLR Investment Fund Public Ltd (€3,6εκ. κατά τις 30/6/2010).
1.14 Κύρια Στοιχεία Έκδοσης και Εισαγωγής (Γενικά Στοιχεία)
Εκδότης:

EUROPROFIT CAPITAL INVESTORS PUBLIC LTD («Εταιρεία»)

Έκδοση:

Έκδοση και εισαγωγή 17.888.244 ∆ικαιωµάτων Προτίµησης (Rights)
ονοµαστικής αξίας €0,09 το κάθε ένα, µε βάση απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Εταιρείας, ηµεροµηνίας 18 Ιουνίου 2010.

«Εισαγωγή»:

Σηµαίνει την εισαγωγή των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης στο Χ.Α.Κ.

Εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο:

€36.000.000 διαιρεµένο σε 400.000.000 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής
αξίας €0,09 η κάθε µία και €13.680.000 διαιρεµένο σε 8.000.000 µετοχές
προτίµησης ονοµαστικής αξίας €1,71 η κάθε µία.

Εκδοµένο µετοχικό κεφάλαιο:

€1.609.942 διαιρεµένο σε 17.888.244 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής
αξίας €0,09 η κάθε µία και €7.587.202 διαιρεµένο σε 4.436.960 µετοχές
προτίµησης ονοµαστικής αξίας €1,71 η κάθε µία.

Περιορισµοί σε σχέση µε επενδυτές σε

Απαγορεύεται η αποστολή, διανοµή, ταχυδρόµηση ή µε οποιοδήποτε

εξαιρούµενες χώρες:

άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων του παρόντος Ενηµερωτικού
∆ελτίου και κάθε προωθητικού και σχετικού εγγράφου ή άλλου υλικού
από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από τις Εξαιρούµενες Χώρες.

Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης και

Marfin CLR (Financial Services) Ltd

Ανάδοχος Υπεύθυνος Είσπραξης:

Marfin CLR House
Λεωφόρος Βύρωνος 26
1096 Λευκωσία

11

1.15 Κύρια Στοιχεία Έκδοσης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης
Έκδοση ∆ικαιωµάτων Προτίµησης
(«∆Π»):

Έκδοση και εισαγωγή 17.888.244 ∆ικαιωµάτων Προτίµησης (Rights),
που προσφέρονται δωρεάν στους µετόχους της EUROPROFIT CAPITAL
INVESTORS PUBLIC LTD που θα είναι εγγεγραµµένοι στα αρχεία του
Χ.Α.Κ. στις 18 Οκτωβρίου 2010 (ηµεροµηνία αρχείου / record date) σε
αναλογία ένα (1) ∆ικαίωµα Προτίµησης για κάθε µία (1) συνήθη µετοχή
που θα κατέχουν. Η ηµεροµηνία αποκοπής του ∆ικαιώµατος Προτίµησης
η

(ex-rights date) είναι η 15 Οκτωβρίου 2010. ∆ηλαδή δικαίωµα στη
δωρεάν παραχώρηση ∆ικαιωµάτων Προτίµησης θα έχουν τα πρόσωπα
που θα αποκτήσουν µετοχές της EUROPROFIT CAPITAL INVESTORS
PUBLIC LTD µέχρι και τις 14 Οκτωβρίου 2010 (last cum date).
Κάθε ένα (1) ∆ικαιώµα Προτίµησης που θα ασκείται θα µετατρέπεται σε
µία (1) πλήρως πληρωθείσα Νέα Συνήθη Μετοχή της EUROPROFIT
CAPITAL INVESTORS PUBLIC LTD µε Τιµή Άσκησης €0,09, η οποία θα
εισαχθεί στο Χ.Α.Κ., νοουµένου ότι ληφθεί η σχετική έγκριση από το
Χ.Α.Κ.. Κατά την άσκηση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης κλασµατικά
υπόλοιπα θα αγνοούνται
Σε περίπτωση που µετά τη λήξη της περιόδου άσκησης των
∆ικαιωµάτων

Προτίµησης

προκύψουν

µη

ασκηθέντα

∆ικαιώµατα

Προτίµησης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, κατά τη διακριτική
ευχέρειά του, θα προβεί στη διάθεσή τους προς όφελος της Εταιρείας,
εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιµων ηµερών από τη λήξη της περιόδου
άσκησης των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης, µε τους ίδιους όρους και σε τιµή
που θα είναι τουλάχιστον ίση µε την τιµή που διενεργείται η προσφορά.
Ηµεροµηνία προσδιορισµού δικαιούχων

14 Οκτωβρίου 2010, δηλ. πρόσωπα που θα προβούν σε αγορά µετοχών

∆Π (last cum date):

της Εταιρείας µέχρι τη λήξη της συνεδρίας του Χ.Α.Κ. κατά την
ηµεροµηνία αυτή θα έχουν δικαίωµα συµµετοχής στην έκδοση των
∆ικαιωµάτων Προτίµησης.

Εισαγωγή και διαπραγµάτευση των ∆Π

Τα

στο Χ.Α.Κ.:

διαπραγµάτευσης στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου.

Εισαγωγή στο Χ.Α.Κ. των Νέων Συνήθων

Οι Νέες Συνήθεις Μετοχές που θα προκύψουν από την άσκηση των

Μετοχών που θα προκύψουν από την

∆ικαιωµάτων Προτίµησης, εφόσον δοθεί έγκριση από το Συµβούλιο του

άσκηση των ∆Π:

∆ικαιώµατα

Προτίµησης

θα

εισαχθούν

και

θα

τυγχάνουν

Χ.Α.Κ., θα τυγχάνουν διαπραγµάτευσης και θα µεταβιβάζονται µέσω του
Χ.Α.Κ. και εφόσον βεβαιωθεί το Χ.Α.Κ. ότι το Μητρώο Μετόχων, µετά την
έκδοση των Νέων Συνήθων Μετοχών, έχει κατατεθεί σε ηλεκτρονική
µορφή και πληροί όλες τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το Χ.Α.Κ.
σύµφωνα µε τον Κανονισµό 4 των Περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών
Κύπρου (καταχώρηση, διαπραγµάτευση και εκκαθάριση άυλων κινητών
αξιών) Κανονισµών του 2001 για την εισαγωγή των Νέων Συνήθων
Μετοχών της Εταιρείας στο Κεντρικό Μητρώο.

Τιµή άσκησης ∆Π:

€0,09 για κάθε ένα (1) ∆ικαίωµα Προτίµησης που θα ασκείται και θα
µετατρέπεται σε µία (1) πλήρως πληρωθείσα Νέα Συνήθη Μετοχή της
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Εταιρείας. Κατά την άσκηση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης κλασµατικά
υπόλοιπα κάτω από 0,5 θα αγνοούνται. Τονίζεται ότι η τιµή των €0,09
είναι η ονοµαστική αξία της µετοχής.
Μερική άσκηση ∆Π / ∆ιάθεση ∆Π / Αγορά

Οι κάτοχοι ∆ικαιωµάτων Προτίµησης µπορούν να ασκήσουν µέρος ή το

επιπρόσθετων ∆Π:

σύνολο των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης που κατέχουν. Όσα ∆ικαιώµατα
Προτίµησης οι κάτοχοι δεν προτίθενται να τα ασκήσουν, µπορούν να τα
διαθέσουν στην αγορά (Χ.Α.Κ.) εξασφαλίζοντας την τρέχουσα τιµή
διαπραγµάτευσης. Οι κάτοχοι ∆ικαιωµάτων Προτίµησης, καθώς και το
λοιπό επενδυτικό κοινό, µπορούν επίσης να αγοράσουν επιπρόσθετα
∆ικαιώµατα Προτίµησης από τη χρηµατιστηριακή αγορά (Χ.Α.Κ.).

Όροι πληρωµής:

Η τιµή άσκησης είναι πληρωτέα εξ ολοκλήρου σε µετρητά κατά την
άσκηση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης.

Ταξινόµηση των Νέων Συνήθων Μετοχών

Οι Νέες Συνήθεις Μετοχές που θα προκύψουν θα έχουν τα ίδια

που θα προκύψουν από την άσκηση των

δικαιώµατα (rank pari passu) µε τις υφιστάµενες µετοχές για όλους τους

∆Π:

σκοπούς και θα τυγχάνουν διαπραγµάτευσης στο Χ.Α.Κ..

1.16 Ενδεικτικό Χρονοδιάγραµµα ∆ικαιωµάτων Προτίµησης
Ηµεροµηνίες
18 Ιουνίου, 2010

Γεγονότα
Ηµεροµηνία απόφασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την έκδοση ∆ικαιωµάτων
Προτίµησης.

15 Ιουλίου, 2010
29 Σεπτεµβρίου, 2010

Ηµεροµηνία έγκρισης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Ηµεροµηνία άδειας δηµοσίευσης παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου από Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς.

14 Οκτωβρίου, 2010

Ηµεροµηνία διαπραγµάτευσης (last cum date) της µετοχής της Εταιρείας µέχρι την
οποία τα πρόσωπα που θα αποκτήσουν µετοχές της Εταιρείας θα δικαιούνται να
λάβουν µέρος στη δωρεάν παραχώρηση ∆ικαιωµάτων Προτίµησης.

15 Οκτωβρίου, 2010

Ηµέρα αποκοπής ∆ικαιωµάτων Προτίµησης (ex-rights date), από την οποία η µετοχή
της Εταιρείας θα διαπραγµατεύεται χωρίς το δικαίωµα δωρεάν παραχώρησης
∆ικαιωµάτων Προτίµησης.

18 Οκτωβρίου, 2010

Ηµεροµηνία καταγραφής / ηµεροµηνία αρχείου (record date), στο τέλος της οποίας
καταγράφονται στα αρχεία του Χ.Α.Κ. τα πρόσωπα που θα δικαιούνται να λάβουν
µέρος στη δωρεάν παραχώρηση ∆ικαιωµάτων Προτίµησης.

25 Οκτωβρίου, 2010

Ηµεροµηνία έκδοσης και αποστολής των επιστολών παραχώρησης ∆ικαιωµάτων
Προτίµησης.

9 Νοεµβρίου, 2010 µέχρι

Περίοδος διαπραγµάτευσης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης στο Χ.Α.Κ..

29 Νοεµβρίου, 2010
7 ∆εκεµβρίου, 2010 µέχρι

Περίοδος άσκησης των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης για αγορά νέων µετοχών.

13 ∆εκεµβρίου, 2010
13 ∆εκεµβρίου, 2010

Τελευταία ηµεροµηνία άσκησης των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης.

13

Ηµεροµηνίες
22 ∆εκεµβρίου, 2010

Γεγονότα
Ηµεροµηνία έκδοσης και αποστολής επιστολών παραχώρησης για τις Νέες Συνήθεις
Μετοχές που θα προκύψουν από την άσκηση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης.

31 ∆εκεµβρίου, 2010

Απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την παραχώρηση τυχόν µη ασκηθέντων
∆ικαιωµάτων Προτίµησης.

7 Ιανουαρίου, 2011

Ηµεροµηνία έναρξης διαπραγµάτευσης των Νέων Συνήθων Μετοχών, εφόσον το
Χ.Α.Κ. βεβαιωθεί ότι το µητρώο των κατόχων των συνήθων µετοχών της Εταιρείας έχει
κατατεθεί σε ηλεκτρονική µορφή και πληροί όλες τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί
από το Χ.Α.Κ..

Σηµείωση: Το πιο πάνω ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα εξαρτάται και από αστάθµητους παράγοντες και ενδέχεται να µεταβληθεί µε
σχετικές ανακοινώσεις στο Χ.Α.Κ. και στον τύπο ή και έκδοσης Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου αν εφαρµόζεται.

1.17 Φορολογία
Λεπτοµέρειες για το φορολογικό καθεστώς για τον επενδυτή, καθώς και για το φορολογικό καθεστώς της
Εταιρείας, παρατίθενται στο Μέρος 6.1.1 του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
1.18 Επενδυτικοί Κίνδυνοι
Η επένδυση στους τίτλους της παρούσας Έκδοσης εµπεριέχει αριθµό κινδύνων που σχετίζονται µεταξύ
άλλων µε τον τοµέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και τις επιχειρηµατικές της δραστηριότητες,
γενικότερους οικονοµικούς, πολιτικούς, νοµοθετικούς και κανονιστικούς παράγοντες και παράγοντες που
αφορούν τους τίτλους της παρούσας Έκδοσης. Οι επενδυτικοί κίνδυνοι παρατίθενται στο Μέρος 2 του
παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
Οι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που περιγράφονται στο Μέρος 2 µπορεί να µην είναι οι µόνοι που
ενδεχοµένως να αντιµετωπίσει η Εταιρεία. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί του παρόντος δεν
είναι γνωστοί ή που θεωρούνται επουσιώδεις, µπορεί να επιδράσουν δυσµενώς στις επιχειρηµατικές
δραστηριότητες της Εταιρείας.
Οι επενδυτές προτρέπονται να λάβουν σοβαρά υπόψη τους παράγοντες αυτούς, σε συνάρτηση µε τις
λοιπές πληροφορίες που παρατίθενται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο πριν προβούν σε οποιαδήποτε
επενδυτική απόφαση.
1.19 Έξοδα Έκδοσης
Τα συνολικά έξοδα της παρούσας έκδοσης, συµπεριλαµβανοµένων των επαγγελµατικών αµοιβών, των
δικαιωµάτων προς το Χ.Α.Κ. και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου, των εκτυπωτικών, εξόδων
δηµοσιεύσεων και ανακοινώσεων κ.λπ., υπολογίζονται σε €20.000, περίπου. Σηµειώνεται ότι στο
παραπάνω ποσό συµπεριλαµβάνονται τα έξοδα για την αύξηση του εγκεκριµένου κεφαλαίου της Εταιρείας
από 17.888.244 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας €0,09 η κάθε µία σε 35.776.488 συνήθεις µετοχές
ονοµαστικής αξίας €0,09 η κάθε µία.
1.20 Έγγραφα ∆ιαθέσιµα προς Επιθεώρηση
Τα έγγραφα τα οποία επισυνάπτονται στο αντίτυπο του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, τα οποία
παραδόθηκαν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για καταχώρηση, ήταν οι συγκαταθέσεις και βεβαιώσεις που
αναφέρονται στο Μέρος 4.22, καθώς και οι δηλώσεις των ∆ιοικητικών Συµβούλων, όπως απαιτούν οι
σχετικοί Κανονισµοί.
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Αντίγραφα των ακόλουθων εγγράφων της Εταιρείας θα είναι διαθέσιµα σε έντυπη µορφή για επιθεώρηση
κατά τις συνήθεις εργάσιµες ηµέρες, µεταξύ των ωρών 8:30 π.µ. µέχρι 13:00 µ.µ., στο εγγεγραµµένο
γραφείο της Εταιρείας για όλη την περίοδο ισχύος του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου:


του Ιδρυτικού Εγγράφου και Καταστατικού της Εταιρείας,



των ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας για τα έτη 2007, 2008 και 2009,



των ενδιάµεσων µη ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων και εκθέσεων διαχείρισης της Εταιρείας για
τις εξαµηνίες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2009 και 2010,



των συγκαταθέσεων και βεβαιώσεων που αναφέρονται στο Μέρος 4.22
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2

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Η Εταιρεία εκτίθεται σε κινδύνους που είναι δυνατόν να επηρεάσουν δυσµενώς τα αποτελέσµατά της και
την υλοποίηση των στρατηγικών της στόχων. Μαζί µε τις λοιπές πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν
Ενηµερωτικό ∆ελτίο, οι πιθανοί επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τους κινδύνους που
περιγράφονται πιο κάτω, πριν επενδύσουν σε µετοχές της Εταιρείας. Σηµειώνεται πως οι Νέες Συνήθεις
Μετοχές που θα προκύψουν από την άσκηση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης, µε την έκδοση και
παραχώρησή τους, θα αποκτήσουν τα ίδια δικαιώµατα µε τις υφιστάµενες µετοχές της Εταιρείας. 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 Εταιρείας,
οδηγώντας σε απώλεια του συνόλου ή µέρους οποιασδήποτε επένδυσης σε αυτές.
Η Εταιρεία παρακολουθεί τους κινδύνους που αφορούν τις εργασίες της συνεχώς µε διάφορους τρόπους
ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση υπέρµετρων κινδύνων. Η φύση των κινδύνων αυτών και οι τρόποι
αντιµετώπισής τους επεξηγούνται πιο κάτω.
Η επένδυση στους προσφερόµενους τίτλους χαρακτηρίζεται, επίσης, από επενδυτικούς κινδύνους που
αφορούν τους συγκεκριµένους τίτλους και τα επενδυτικά χαρακτηριστικά τους, οι οποίοι µπορεί να
επηρεάσουν αρνητικά την αξία και την απόδοσή τους.
Οι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που περιγράφονται παρακάτω µπορεί να µην είναι οι µόνοι που ενδεχοµένως
να αντιµετωπίσει η Εταιρεία και/ή επηρεάσουν την τιµή διαπραγµάτευσης των προσφερόµενων τίτλων της
Εταιρείας. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί του παρόντος δεν είναι γνωστοί ή που θεωρούνται
επουσιώδεις µπορεί να επιδράσουν δυσµενώς στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες της Εταιρείας και/ή την
αξία των προσφερόµενων τίτλων της.
2.1

Κίνδυνοι που Σχετίζονται µε τον Τοµέα ∆ραστηριότητας και τις Εργασίες της Εταιρείας

Οι εργασίες της Εταιρείας την εκθέτουν σε κινδύνους που αφορούν, αφ’ ενός την επενδυτική της
δραστηριότητα και αφ’ ετέρου τη δραστηριοποίησή της στον τοµέα ακίνητης περιουσίας µέσω της
θυγατρικής της εταιρείας ΕR Profit Property Holdings Limited.
Οι εργασίες της Εταιρείας την εκθέτουν σε κίνδυνο αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας,
λειτουργικό κίνδυνο, νοµικό κίνδυνο, κίνδυνο απώλειας φήµης, κίνδυνο που προκύπτει από την κυριότητα
µετοχικών και άλλων τίτλων και άλλους κινδύνους. Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων που εφαρµόζει η
Εταιρεία ώστε να ελέγχει τους εν λόγω κινδύνους εξηγείται παρακάτω:
(α) Κίνδυνος αγοράς
Ο κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος που δύναται να επηρεάσει τα έσοδα ή την αξία των στοιχείων
ενεργητικού που κατέχει η Εταιρεία και απορρέει από διακυµάνσεις στα επιτόκια, τις τιµές των µετοχικών
τίτλων και τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες.
(i)

Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων να κυµαίνεται
λόγω αλλαγών στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρακολουθεί τις
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διακυµάνσεις στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. Στα πλαίσια
υιοθέτησης του Ευρώ ως το επίσηµο νόµισµα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας από την 1 Ιανουαρίου
2008, η ισοτιµία µεταξύ της Κυπριακής Λίρας και του Ευρώ κλειδώθηκε στις 10 Ιουλίου 2007 (Ευρώ 1
= ΛΚ 0,585274). Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει συναλλαγµατικός κίνδυνος για χρηµατοοικονοµικά µέσα
εκφρασµένα σε Ευρώ κατά το τέλος του τρέχοντος έτους.
(ii)

Κίνδυνος επιτοκίου
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος µεταβολής της αξίας των χρηµατοοικονοµικών µέσων, καθώς
και ο κίνδυνος που σχετίζεται µε την επίδραση στα έσοδα, ροή µετρητών και οικονοµική θέση λόγω
διακυµάνσεων στα επιτόκια της αγοράς. Η ∆ιεύθυνση της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυµάνσεις
στα επιτόκια σε συνεχή βάση.

(iii)

Κίνδυνος µεταβολής τιµών εισηγµένων τίτλων
Η Εταιρεία υπόκειται σε κίνδυνο από µεταβολές στις τρέχουσες τιµές των επενδύσεων σε αξίες
εισηγµένες στο Χ.Α.Κ.. Ενδεχόµενη µείωση των τιµών στο Χ.Α.Κ. πιθανόν να επιφέρει µείωση στην
αγοραία αξία των υπό αναφορά επενδύσεων και κατ’ επέκταση κεφαλαιουχικές ζηµιές.

(iv)

∆ίκαιη αξία
Η δίκαιη αξία αντιπροσωπεύει το ποσό στο οποίο ένα στοιχείο ενεργητικού ή παθητικού µπορεί να
ανταλλαχθεί ή µια υποχρέωση να αποπληρωθεί στα πλαίσια µιας συνήθους εµπορικής συναλλαγής.
H δίκαιη αξία των υπολοίπων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της
Εταιρείας είναι περίπου η ίδια µε τα ποσά που εµφανίζονται στον ισολογισµό.

(β)

Πιστωτικός κίνδυνος

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναµία των συµβαλλόµενων µερών να εξοφλήσουν τις
υποχρεώσεις τους θα µπορούσε να µειώσει το ποσό των µελλοντικών ταµειακών εισροών από
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
(γ)

Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων της Εταιρείας δεν συµπίπτουν χρονικά. Όταν οι λήξεις δε συµπίπτουν, η αποδοτικότητα
µπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα µπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος ζηµιών. Ο κίνδυνος ρευστότητας
προέρχεται από την πιθανότητα η Εταιρεία να αδυνατεί να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις της όταν και
εφόσον αυτές είναι πληρωτέες λόγω αδυναµίας ρευστοποίησης στοιχείων ενεργητικού ή άντλησης
χρηµατοδοτικών πόρων. Ο κίνδυνος ρευστότητας περιλαµβάνει επίσης τον κίνδυνο από τυχόν αναγκαστική
πώληση στοιχείων ενεργητικού σε ζηµιά για να παραχθούν τα σχετικά ρευστά διαθέσιµα. Ο κίνδυνος αυτός
είναι συνάρτηση του βάθους της συγκεκριµένης αγοράς και των γενικών συνθηκών της αγοράς. Σε επίπεδο
συγκροτήµατος, προκύπτει επίσης κίνδυνος ρευστότητας όταν η Εταιρεία ή/και η θυγατρική της εταιρεία
αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στην κάλυψη των συµβατικών ταµειακών τους υποχρεώσεων που
προκύπτουν σε σχέση µε βραχυπρόθεσµο δανεισµό, αλλά και τις υποχρεώσεις τους έναντι των εµπορικών
και άλλων πληρωτέων λογαριασµών. Η Εταιρεία εφαρµόζει διαδικασίες µε σκοπό την ελαχιστοποίηση
τέτοιων ζηµιών.
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Σηµαντική πηγή κινδύνου ρευστότητας είναι ο τραπεζικός δανεισµός ύψους €848.925 που αφορά τις
εργασίες της κατά 50% θυγατρικής εταιρείας ER Profit Property Holdings Limited. Μέχρι σήµερα ισχύει
περίοδος χάριτος µε υποχρέωση καταβολής µόνο των τόκων του δανείου. Η αποπληρωµή κεφαλαίου θα
ξεκινήσει το 2011 (βλέπε Μέρος 4.3.3). Η ρευστότητα της Εταιρείας δύναται επίσης να επηρεαστεί από το
οφειλόµενο ποσό ύψους €3.647.405 προς την CLR Investment Fund Public Ltd για το οποίο υπάρχουν
διαβεβαιώσεις στην Εταιρεία ότι δεν πρόκειται να ζητηθεί αποπληρωµή στο προσεχές µέλλον, αλλά δεν
υπάρχει γραπτή συµφωνία µεταξύ της Εταιρείας και της CLR Investment Fund Public Ltd. Επίσης, οι
εισηγµένοι στο Χ.Α.Κ. τίτλοι υπόκεινται στον κίνδυνο που αναφέρεται πιο κάτω λόγω της χαµηλής
ρευστότητας του Χ.Α.Κ., ενώ οι µη εισηγµένοι τίτλοι παρουσιάζουν ελάχιστες ευκαιρίες ρευστοποίησης
δεδοµένης της µη εµπορευσιµότητας τους.
(δ)

Λειτουργικός κίνδυνος

Ο λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που απορρέει από αδυναµία των συστηµάτων τεχνολογίας και
ελέγχου της Εταιρείας, καθώς και ο κίνδυνος που προέρχεται από ανθρώπινο λάθος και φυσικές
καταστροφές. Τα συστήµατα της Εταιρείας ελέγχονται, συντηρούνται και αναβαθµίζονται επί συνεχούς
βάσεως.
(ε)

Επιχειρηµατικός κίνδυνος εργασιών τοµέα ακινήτων

Ο τοµέας ανάπτυξης ακινήτων χαρακτηρίζεται επίσης από επιχειρηµατικές διακυµάνσεις που εξαρτώνται
από την περίοδο έναρξης των έργων και την περίοδο ολοκλήρωσης και εισπράξεων από τις πωλήσεις.
Κατά το αρχικό στάδιο ανάπτυξης, σηµαντικά κεφάλαια πρέπει να δαπανηθούν για την απόκτηση της γης,
τη σύνταξη αρχιτεκτονικών και πολεοδοµικών σχεδίων και εξασφάλιση αδειών καθώς και για την έναρξη
των εργασιών. Κατά την περίοδο που η ανάπτυξη του έργου είναι στο αρχικό στάδιο τα εισοδήµατα και τα
έξοδα που αναγνωρίζονται είναι µικρότερα σε σύγκριση µε αυτά που αναγνωρίζονται κατά την περίοδο που
η ανάπτυξη του έργου είναι προς το τέλος, µε αποτέλεσµα η κερδοφορία µιας εταιρείας να παρουσιάζει
σηµαντική διακύµανση.
Αναφορικά µε τις εργασίες στον τοµέα ακίνητης περιουσίας, µέσω της κατά 50% θυγατρικής εταιρείας ER
Profit Property Holdings Limited, δεν µπορούν να υπάρξουν εγγυήσεις ότι οι αγοραστές των ακινήτων δε θα
παραβούν τις υποχρεώσεις τους από τα συµβόλαια αγοραπωλησίας και ότι θα αποπληρώσουν το σύνολο
της οφειλής τους προς την Εταιρεία. Επίσης, υπάρχει ο κίνδυνος µη εξασφάλισης των απαιτούµενων
αδειών και εγκρίσεων από τις αρµόδιες αρχές (άδεια από το ∆ήµο για τις παραµέτρους δόµησης και
έγκριση αρχιτεκτονικών σχεδίων από την αρµόδια αρχή στη Βουλγαρία) από την Estia Development EOOD
(εξ’ ολοκλήρου θυγατρική εταιρεία της ER Profit Property Holdings Limited) που ενδέχεται να επηρεάσει
δυσµενώς τα αποτελέσµατα των εργασιών και τη ρευστότητα της Εταιρείας.
(στ) Νοµικός κίνδυνος
Ο νοµικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος χρηµατικής απώλειας, διακοπής των λειτουργιών της Εταιρείας ή
οποιασδήποτε άλλης αρνητικής κατάστασης που πηγάζει από την πιθανότητα µη εφαρµογής ή παράβασης
νοµικών συµβάσεων και κατά συνέπεια νοµικών αγωγών. Ο κίνδυνος αυτός περιορίζεται µέσω των
συµβολαίων που χρησιµοποιεί η Εταιρεία και οι θυγατρικές της εταιρείες για να εκτελούν τις εργασίες τους.
Η Εταιρεία εκτίθεται σε νοµικό κίνδυνο, ο οποίος προκύπτει κυρίως από την οφειλή εκ µέρους της
Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., όπως αναλύεται στο Μέρος 4.2.1. Κατόπιν νοµικών συµβουλών, το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της Εταιρείας πιστεύει ότι η υπόθεση είναι πιθανόν να κερδηθεί και, ως εκ τούτου, δεν έγινε
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οποιαδήποτε πρόνοια έναντι του εισπρακτέου στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Σε περίπτωση
αρνητικής εξέλιξης στη δικαστική έκβαση της υπόθεσης, η χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρείας δύναται
να επηρεαστεί σε πολύ σηµαντικό βαθµό, αφού η Εταιρεία θα παρουσιάζει αρνητική καθαρή αξία
ενεργητικού.
(ζ)

Κίνδυνος απώλειας φήµης

Ο κίνδυνος αυτός απορρέει από αρνητική δηµοσιότητα όσον αφορά τις εργασίες της Εταιρείας που, είτε
αληθής, είτε ψευδής, µπορεί να προκαλέσει µείωση της πελατειακής βάσης της, µείωση των εισοδηµάτων
και νοµικές αγωγές εναντίον της Εταιρείας. Η Εταιρεία εφαρµόζει διαδικασίες µε σκοπό την ελαχιστοποίηση
του κινδύνου αυτού.
(η)

Κίνδυνος από την κυριότητα µετοχικών τίτλων

Ο κίνδυνος αυτός απορρέει από τις µετοχικές επενδύσεις/συµµετοχές της Εταιρείας και είναι συνδυασµός
πιστωτικού, αγοραίου και λειτουργικού κινδύνου, καθώς και κινδύνου ρευστότητας, συµµόρφωσης και
απώλειας φήµης. Η Εταιρεία εφαρµόζει διαδικασίες ανάλυσης, επιµέτρησης και ελέγχου του κινδύνου
αυτού έτσι ώστε ο κίνδυνος να ελαχιστοποιείται.
(θ)

Ρευστότητα Χ.Α.Κ.

Η Εταιρεία κατέχει επενδύσεις σε αξίες εισηγµένες στο Χ.Α.Κ., όπου η ρευστοποίηση µεγάλων πακέτων
τίτλων δεν είναι τόσο εύκολη όσο στην περίπτωση άλλων µεγάλων χρηµατιστηρίων, όπως στις Ηνωµένες
Πολιτείες και στη ∆υτική Ευρώπη, µε πιθανό αποτέλεσµα σηµαντική µείωση στην αξία των επηρεαζόµενων
τίτλων. Ο σχετικός κίνδυνος µειώνεται, στο βαθµό που είναι δυνατόν, µέσω της πραγµατοποίησης
επενδύσεων σε σχετικά εµπορεύσιµες µετοχές. Σηµειώνεται δε ότι, στο πλαίσιο των διευρυµένων
δραστηριοτήτων της, η Εταιρεία έχει προβεί σε ρευστοποίηση του µεγαλύτερου µέρους του επενδυτικού της
χαρτοφυλακίου.
(ι)

Ένταση ανταγωνισµού

Η Εταιρεία αντιµετωπίζει ανταγωνισµό στους τοµείς δραστηριοποίησής της και κυρίως στον τοµέα ακίνητης
περιουσίας. Οι σχετικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την εντατικοποίηση του ανταγωνισµού αφορούν
πιθανή συρρίκνωση των εισοδηµάτων και/ή των περιθωρίων κέρδους.
(ια)

Στρατηγικοί κίνδυνοι

Ως εταιρεία η οποία σκοπεύει σε επενδύσεις κυρίως στον τοµέα ακίνητης περιουσίας, η Εταιρεία δύναται να
επηρεαστεί δυσµενώς από σηµαντικές στρατηγικές επιλογές που δυνατόν να µην οδηγήσουν στα
αναµενόµενα αποτελέσµατα. Παράδειγµα τέτοιου κινδύνου είναι οι υφιστάµενες και οι µελλοντικές
κεφαλαιουχικές επενδύσεις και/ή µελλοντικές εξαγορές για τις οποίες τα καθαρά εισοδήµατα, τα κέρδη και
οι καθαρές ταµειακές ροές που προκύπτουν είναι τελικά σηµαντικά χαµηλότερα από τα προσδοκώµενα.
(ιβ)

Στελέχη, ∆ιοικητικό Συµβούλιο και εξωτερικοί επαγγελµατικοί σύµβουλοι

Η ανάπτυξη και λειτουργία της Εταιρείας εξαρτάται σε σηµαντικό βαθµό από την ικανότητά της να
προσελκύει, να διατηρεί και να παρέχει κίνητρα σε διοικητικά και άλλα στελέχη µε προσόντα, εµπειρίες και
άλλες σχετικές ειδικές ικανότητες. Η αδυναµία πρόσληψης και/ή διατήρησης τέτοιων στελεχών και/ή
παρόχων και/ή συµβούλων θα µπορούσε να έχει ουσιώδη αρνητικό αντίκτυπο στην επιχειρηµατική
δραστηριότητα της Εταιρείας.
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(ιγ)

Αδυναµία άντλησης κεφαλαίων για την υλοποίηση των στόχων της Εταιρείας

Η υλοποίηση των στόχων της Εταιρείας εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την επιτυχία της παρούσας
έκδοσης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης, από τις συνθήκες που θα διαµορφωθούν στην τραπεζική αγορά
(επηρεάζεται η διαθεσιµότητα τραπεζικής χρηµατοδότησης), καθώς και από την επιτυχία έκδοσης
∆ικαιωµάτων Προτίµησης στο µέλλον. Τυχόν αδυναµία να αντληθούν τα απαραίτητα κεφάλαια δύναται να
επηρεάσει αρνητικά τις προοπτικές της Εταιρείας.
(ιδ)

Σηµαντική εξάρτηση από CLR Investment Fund Public Ltd

Σήµερα το ποσοστό της CLR Investment Fund Public Ltd(ιθύνουσα) στην Εταιρεία ανέρχεται στο 75,22%.
Το ποσοστό αυτό δύναται να αυξηθεί εάν το ποσοστό συµµετοχής της CLR Investment Fund Public Ltd
στην έκδοση είναι µεγαλύτερο από αυτό των υπολοίπων µετόχων. Επίσης το κυριότερο µέρος των
υποχρεώσεων της Εταιρείας αποτελείται από οφειλές προς την CLR Investment Fund Public Ltd και δεν
φέρει τόκο, δεν είναι εξασφαλισµένο και είναι αποπληρωτέο σε πρώτη ζήτηση. Υπενθυµίζεται ότι η Εταιρεία
προβαίνει στην παρούσα έκδοση ∆ικαιωµάτων Προτίµησης µε σκοπό κυρίως την αποπληρωµή µέρους του
εν λόγω οφειλόµενου ποσού προς την CLR Investment Fund Public Ltd και την ενίσχυση της ρευστότητας
της.
(ιε)

Σηµαντική εξάρτηση από συνεταίρους

Η Εταιρεία έχει προχωρήσει σε επένδυση σε ακίνητο στη Βουλγαρία σε συνεργασία µε τον κ. Χρίστο Ρότσα
(βλέπε Μέρος 4.3.3). Η ολοκλήρωση και αποδοτικότητα της εν λόγω επένδυσης εξαρτάται σηµαντικά από
την εµπλοκή του κ. Χρίστου Ρότσα και τις υπηρεσίες του γραφείου του στη Βουλγαρία. Επίσης, η
δυνατότητα των συνεταίρων της Εταιρείας να εισφέρουν τα απαιτούµενα κεφάλαια δύναται να επηρεάσει
την εξέλιξη και αποδοτικότητα των επενδύσεων της Εταιρείας.
(ιστ)

Άλλοι αστάθµητοι παράγοντες

Αστάθµητοι παράγοντες (force majeure), όπως για παράδειγµα σεισµοί, πληµµύρες, απεργίες, πόλεµοι
κ.λπ. πιθανόν να επηρεάσουν αρνητικά τις εργασίες της Εταιρείας. Τέτοια γεγονότα θα µπορούσαν να
προκαλέσουν ζηµιές στα ακίνητα της Εταιρείας, ή να τα καταστρέψουν µε ενδεχόµενες ζηµίες που να
ξεπερνούν την ασφαλιστική της κάλυψη και ενδεχόµενη µείωση των εσόδων της Εταιρείας. Επιπρόσθετα,
σχετικά µε ορισµένα είδη κινδύνου (όπως κίνδυνος πολέµου) στην ασφαλιστική αγορά δεν προσφέρεται
κάλυψη, προσφέρεται περιορισµένη κάλυψη ή το κόστος τέτοιας ασφάλισης ενδέχεται να είναι
απαγορευτικό σε σύγκριση µε τον κίνδυνο. Εάν η Εταιρεία υποστεί κάποια ανασφάλιστη ζηµία ή απώλεια
πέραν του ορίου ασφάλισης, θα µπορούσε να χάσει το κεφάλαιο που επένδυσε στο πληγέν ακίνητο, καθώς
και τον αναµενόµενο κύκλο εργασιών από αυτό το ακίνητο.
2.2

Κίνδυνοι που Σχετίζονται µε Πολιτικούς, Οικονοµικούς, Κανονιστικούς και Άλλους Συναφείς
Παράγοντες

Το γενικότερο πολιτικοοικονοµικό περιβάλλον που επικρατεί στην Κύπρο και στην Βουλγαρία ενδέχεται να
επηρεάσει σε σηµαντικό βαθµό τις δραστηριότητες της Εταιρείας. Παράγοντες όπως ο πληθωρισµός, η
ανεργία και η εξέλιξη του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) είναι άµεσα συνυφασµένοι µε την πορεία
της οικονοµίας και οποιαδήποτε µεταβολή αυτών καθώς και του εν γένει οικονοµικού περιβάλλοντος
δύναται να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις σε όλους τους τοµείς επηρεάζοντας ανάλογα την Εταιρεία.
Πιο συγκεκριµένα, σηµαντικό ποσοστό των στοιχείων ενεργητικού της Εταιρείας θα είναι επενδυµένο σε
ακίνητη περιουσία στην Κύπρο. Ο κυριότερος κίνδυνος που είναι πέραν του ελέγχου της Εταιρείας είναι η
ύφεση στην οικονοµία και η επακόλουθη µείωση στη ζήτηση ακινήτων. Άλλες συναφείς επιδράσεις είναι
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δυνατό να περιλαµβάνουν µεταβολές στην αγοραστική δύναµη και εµπιστοσύνη των καταναλωτών,
απότοµες µεταβολές στα επίπεδα των επιτοκίων που δε σχετίζονται µε αυτά της αγοράς και αλλαγή στους
φορολογικούς συντελεστές. Μια γενική πτώση στην αξία των τιµών της ακίνητης περιουσίας δύναται να
επηρεάσει σηµαντικά τη µελλοντική κερδοφορία της Εταιρείας.
Η Εταιρεία επηρεάζεται από πολιτικές εξελίξεις στο βαθµό που αυτές έχουν άµεση επίπτωση στις
χρηµαταγορές και κεφαλαιαγορές, όπως για παράδειγµα η πολιτική αστάθεια ή αλλαγές στην πολιτική των
κυβερνήσεων. Επίσης, επηρεάζεται από τυχόν νοµικές και κανονιστικές αλλαγές και αλλαγές στο
ρυθµιστικό πλαίσιο του κλάδου δραστηριοποίησής της. Η Εταιρεία συµµορφώνεται πλήρως µε όλους τους
νόµους και κανονισµούς σε ισχύ, αλλά δεν υπάρχει οποιαδήποτε βεβαιότητα ότι στο µέλλον οποιεσδήποτε
αλλαγές στο νοµικό και κανονιστικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό ή τοπικό επίπεδο (όπως π.χ. επιπρόσθετοι
κανονισµοί για την προστασία του περιβάλλοντος) το οποίο διέπει τις δραστηριότητες της δε θα έχουν
επίπτωση στις εργασίες ή τα αποτελέσµατα της Εταιρείας.
2.3

Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης

Τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης δίδουν το δικαίωµα αγοράς νέων συνήθων µετοχών οι οποίες θα έχουν τα ίδια
χαρακτηριστικά και εποµένως τους ίδιους επενδυτικούς κινδύνους µε τις υφιστάµενες κοινές µετοχές. Οι
κίνδυνοι που αφορούν τις Νέες Συνήθεις Μετοχές που προκύπτουν µε την άσκηση των ∆ικαιωµάτων
Προτίµησης περιγράφονται στο Μέρος 2.4 πιο κάτω.
Τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης θα τυγχάνουν διαπραγµάτευσης στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. Η πορεία
της χρηµατιστηριακής αγοράς των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης κατά την περίοδο διαπραγµάτευσής τους
αναµένεται να επηρεάζεται άµεσα από την πορεία της τιµής των υφιστάµενων µετοχών της Εταιρείας, λόγω
του ότι ένα (1) ∆ικαίωµα Προτίµησης παρέχει το δικαίωµα αγοράς µίας (1) Νέας Συνήθους Μετοχής στην
προκαθορισµένη Τιµή Άσκησης.
∆εν υπάρχει διαβεβαίωση ότι θα υπάρξει ενεργή αγορά διαπραγµάτευσης για τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης.
Ακόµα και εάν υπάρξει ενεργή αγορά διαπραγµάτευσης για τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης δεν υπάρχει
εγγύηση πως αυτή θα επηρεάζεται στον αναµενόµενο βαθµό από την πορεία της τιµής των µετοχών της
Εταιρείας, ενώ ενδέχεται να παρατηρηθεί µεγάλη διακύµανση της τιµής διαπραγµάτευσης.
Η Εταιρεία δεν µπορεί να εγγυηθεί ότι η χρηµατιστηριακή αξία της µετοχής θα είναι ψηλότερη από την Τιµή
Άσκησης των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης (α) πριν και µετά την διαπραγµάτευση των µετοχών χωρίς το
δικαίωµα συµµετοχής στην έκδοση ∆ικαιωµάτων Προτίµησης (β) µετά την άσκηση των ∆ικαιωµάτων
Προτίµησης και την επακόλουθη έκδοση µετοχών.
Οι Κάτοχοι ∆ικαιωµάτων Προτίµησης που δε θα ασκήσουν τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης εµπρόθεσµα και µε
βάση τη σχετική διαδικασία δε θα λάβουν καµία αποζηµίωση (βλ. Μέρος 5.3.1). Οι Κάτοχοι ∆ικαιωµάτων
Προτίµησης που τα απέκτησαν λόγω της µετοχικής τους συµµετοχής (pro-rata) και δεν τα ασκήσουν για
οποιοδήποτε λόγο θα υποστούν µείωση της ποσοστιαίας µετοχικής συµµετοχής τους στο κεφάλαιο της
Εταιρείας κυρίως σε περίπτωση που αυτά ασκηθούν από άλλα πρόσωπα (βλ. Μέρος 6.4).
Οι εκδόσεις ∆ικαιωµάτων Προτίµησης στοχεύουν στην ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της Εταιρείας.
Τυχόν αδυναµία να αντληθεί ικανοποιητικό ποσό δύναται να επηρεάσει αρνητικά τις προοπτικές της
Εταιρείας.
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2.4

Κίνδυνοι που Σχετίζονται µε τις Νέες Συνήθεις Μετοχές που προκύπτουν από την άσκηση
των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης

Οι τιµές των µετοχών παρουσιάζουν αυξοµειώσεις και δεν είναι βέβαιο ότι πάντοτε θα ακολουθούν ανοδική
πορεία. Η ιστορική απόδοση της χρηµατιστηριακής αγοράς δεν αποτελεί εγγύηση για τη µελλοντική της
πορεία. Η αξία των µετοχών και το εισόδηµα από αυτές µπορούν να αυξηθούν όπως και να µειωθούν,
επηρεαζόµενα από τα οικονοµικά αποτελέσµατα και τις προοπτικές µιας εταιρείας, από τις εκάστοτε
συνθήκες της χρηµατιστηριακής αγοράς και της οικονοµίας γενικότερα και από άλλους εξωγενείς
παράγοντες.
Η ζήτηση και η τιµή των µετοχών της Εταιρείας, οι οποίες τυγχάνουν διαπραγµάτευσης στο Χ.Α.Κ.,
ενδέχεται να παρουσιάζουν σηµαντικές διακυµάνσεις, οι οποίες µπορεί να οφείλονται σε παράγοντες όπως
οι ακόλουθοι:


Οι γενικότερες οικονοµικές, πολιτικές και χρηµατιστηριακές συνθήκες, όπως για παράδειγµα οικονοµική
ύφεση και διακυµάνσεις των επιτοκίων και των συναλλαγµατικών ισοτιµιών.



Μεταβολή στα οικονοµικά αποτελέσµατα της Εταιρείας σε σχέση µε τα ιστορικά αποτελέσµατά της και /
ή τις προσδοκίες των επενδυτών και αναλυτών.



Γεγονότα ή φήµες που δυνατόν να οδηγήσουν σε αµφισβήτηση την αξιοπιστία της Εταιρείας.



Πιθανή αδυναµία του επενδυτικού κοινού να αποτιµήσει άµεσα και αποτελεσµατικά τις προοπτικές της
Εταιρείας.



Σηµαντικές µεταβολές στις χρηµατιστηριακές αγορές γενικότερα, τόσο από απόψεως τιµών των
µετοχών, όσο και όγκου συναλλαγών.



Πολιτική αστάθεια ή ενδεχόµενη πολεµική σύρραξη στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.



Τροµοκρατικές ενέργειες µε ευρύτερες συνέπειες στη διεθνή και τοπική κεφαλαιαγορά.



∆ιαφοροποίηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος και της εµπορευσιµότητας της µετοχής της Εταιρείας
ως αποτέλεσµα µεταβολής του όγκου συναλλαγών.



Πιθανολογούµενη ή πραγµατοποιούµενη πώληση µεγάλων πακέτων µετοχών της Εταιρείας στην
αγορά.
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3

ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ / ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Η σύνταξη και διάθεση του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου έγινε σύµφωνα µε τον περί ∆ηµόσιας
Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµου του 2005 και τον Κανονισµό 809/2004 της Επιτροπής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Εταιρεία αναλαµβάνει την πλήρη ευθύνη για τις πληροφορίες που παρατίθενται στο παρόν Ενηµερωτικό
∆ελτίο και βεβαιώνει, έχοντας λάβει κάθε εύλογο µέτρο για το σκοπό αυτό, ότι αυτές είναι σύµφωνες µε την
πραγµατικότητα και ότι δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενό του.
Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι της Εταιρείας είναι επίσης συλλογικά και ατοµικά υπεύθυνοι για τις πληροφορίες
που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο και βεβαιώνουν ότι, έχοντας λάβει κάθε εύλογο µέτρο για
το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύµφωνες µε την
πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενό του.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί ∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµου του 2005, το
Ενηµερωτικό ∆ελτίο υπογράφεται από τους ακόλουθους:
Bύρων Κρανιδιώτης, Πρόεδρος (Ανεξάρτητος, µη εκτελεστικός)
Αιµίλιος Παντελίδης, Μέλος (Ανεξάρτητος, µη εκτελεστικός)
Κώστας Τουµπουρής, Μέλος (Μη ανεξάρτητος, µη εκτελεστικός)
Βαγγέλης Συκοπετρίτης, Μέλος (Μη ανεξάρτητος, µη εκτελεστικός)
Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης του Ενηµερωτικού ∆ελτίου είναι η Marfin CLR (Financial Services) Ltd, η
οποία υπογράφει το Ενηµερωτικό ∆ελτίο. Η Marfin CLR (Financial Services) Ltd δηλώνει ότι, αφού έλαβε
κάθε εύλογο µέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο είναι, εξ
όσων γνωρίζει, σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα µπορούσαν να
αλλοιώσουν το περιεχόµενό του. Ανάδοχος Υπεύθυνος είσπραξης είναι η Marfin CLR (Financial Services)
Ltd.
Οι Συγκαταθέσεις και Βεβαιώσεις των διαφόρων προσώπων / εµπειρογνωµόνων που συµµετείχαν στη
σύνταξη του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου ή µνηµονεύονται σε αυτό παρατίθενται στο Μέρος 4.22 και
περιλαµβάνουν τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου Εταιρείας.
Οι επενδυτές που χρειάζονται οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή / και επεξηγήσεις επί του Ενηµερωτικού
∆ελτίου µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες µέρες και ώρες:


Στα γραφεία της EUROPROFIT CAPITAL INVESTORS PUBLIC LTD:
Marfin CLR House, Λεωφ. Βύρωνος 26, 1096 Λευκωσία



Στον Ανάδοχο Υπεύθυνο Σύνταξης Ενηµερωτικού ∆ελτίου:
Marfin CLR (Financial Services) Ltd
Marfin CLR House, Λεωφ. Βύρωνος 26, 1096 Λευκωσία



Σε άλλους επαγγελµατίες χρηµατιστές, τραπεζίτες, λογιστές, δικηγόρους ή συµβούλους επενδύσεων.
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4
4.1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Νοµικό Καθεστώς

Η EUROPROFIT CAPITAL INVESTORS PUBLIC LTD (“Εταιρεία”) συστάθηκε στην Κύπρο στις 18 Μαΐου
1995 ως εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, µε αριθµό εγγραφής 71072, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί
Εταιρειών Νόµου Κεφ. 113.
Το εγγεγραµµένο γραφείο και η κύρια διοικητική έδρα της Εταιρείας βρίσκονται στην Λεωφ. Βύρωνος 26,
Marfin CLR House, 1096 Λευκωσία και το τηλέφωνο είναι 22367367.
Οι κύριοι σκοποί της Εταιρείας περιγράφονται στο άρθρο 3 του Ιδρυτικού της Εγγράφου. Στους κύριους
σκοπούς της περιλαµβάνεται η αγορά ή κατά άλλο δυνατό τρόπο απόκτηση γης, κτιρίων, κτηµάτων,
κατοικιών ή άλλης ακίνητης περιουσίας και η ανάπτυξη των από την Εταιρεία και ειδικότερα η ανέγερση σε
οποιαδήποτε

κτήµατα

της

Εταιρείας

κατοικιών,

πολυκατοικιών,

καταστηµάτων,

διαµερισµάτων,

ξενοδοχείων και κτιρίων ή άλλων έργων όλων των ειδών, ο εξοπλισµός, διακόσµηση και επίπλωση αυτών
των κτιρίων και η ανάπτυξη, τροποποίηση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας µε σκοπό την
εξασφάλιση ή/και αύξηση των εισοδηµάτων αυτής από τις πιο πάνω εργασίες, καθώς και η ενοικίαση ή
εκµίσθωση οποιασδήποτε κτηµατικής περιουσίας.
Αποσπάσµατα από το Καταστατικό της Εταιρείας παρατίθενται στο Μέρος 4.18.7 του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
4.2

Ιστορική Αναδροµή και Κύρια Γεγονότα στην Εξέλιξη της Εταιρείας

Η Εταιρεία συστάθηκε στην Κύπρο στις 18 Μαΐου 1995, βάσει του περί Εταιρειών Νόµου, Kεφ. 113 µε
αριθµό εγγραφής 71072 ως εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, µε κύριο σκοπό τη διεξαγωγή εργασιών στον
επενδυτικό τοµέα. Ιδρυτής ήταν ο κ. Ντίνος Κιττής (Πρώην Υπουργός Οικονοµικών και Πρώην Υπουργός
Εµπορίου και Βιοµηχανίας) και οι ιδρυτικοί µέτοχοι ήταν, πέραν του κ. Κιττή, οι κκ. Μιχαλάκης Ζιβανάρης,
Παναγιώτης Μαλλής και Στάθης Κιττής, που αποτέλεσαν το πρώτο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. H Εταιρεία
λειτούργησε το Σεπτέµβριο του 1995. Στη συνέχεια προστέθηκαν ως στρατηγικοί επενδυτές η Τράπεζα
Πειραιώς και η Path Holdings Ltd δια του ∆ιοικητικού Συµβούλου της κ. Άδωνη Παπαδόπουλου. Αργότερα
(1996) προστέθηκε και η Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Λίµιτεδ.
Η πρόθεση των ιδρυτών της Europrofit Capital Investors Limited από την αρχή ήταν να προχωρήσουν µε
τη µετατροπή της Εταιρείας σε δηµόσια εταιρεία περιορισµένης ευθύνης και εισαγωγή των µετοχών της στο
Χ.Α.Κ.. Ο χρόνος µιας τέτοιας ενέργειας θα έπρεπε να επιλεγεί προσεκτικά και µετά που θα είχε
δηµιουργηθεί µια δυνατή οµάδα στρατηγικών επενδυτών, που πρόθεση και δέσµευση τους θα ήταν η
µεσοπρόθεσµη/ µακροπρόθεσµη ανάπτυξη της Εταιρείας και η επέκταση των δραστηριοτήτων της µε
στόχο τη µεγιστοποίηση της επικερδότητας και της αξίας των περιουσιακών της στοιχείων. Οι τίτλοι της
Εταιρείας εισάχθηκαν στο Χ.Α.Κ στις 31 Μαΐου, 2000.
Στις 31 Μαΐου 2000, η CLR Investment Fund Public Ltd ανακοίνωσε την διατύπωση µερικής δηµόσιας
πρότασης για απόκτηση µέχρι 51% του συνόλου των εκδοθέντων µετοχών της Εταιρείας, µε καθορισµένη
προσφορά ₤1,41 για κάθε µετοχή. Σήµερα το ποσοστο της CLR Investment Fund Public Ltd (ιθύνουσα)
στην Εταιρεία ανέρχεται στο 75,22%.
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Στις 28 Μαΐου 2004, οι µέτοχοι αποφάσισαν κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, να αλλάξει
η ονοµασία της Εταιρείας σε EUROPROFIT CAPITAL INVESTORS PUBLIC LTD.
Στις 26 Ιουλίου 2006 η Εταιρεία απέκτησε το 100% του µετοχικού κεφαλαίου της Rubypoint Property
Advisors Limited που είναι εγγεγραµµένη στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία για €2. Η Rubypoint Property
Advisors Limited δραστηριοποιείτο στον τοµέα παροχής υπηρεσιών στα κτηµατικά. Στις 21 Μαΐου 2007 η
Εταιρεία συµφώνησε στην πώληση του δικαιώµατος αγοράς του 25% του µετοχικού κεφαλαίου της
Rubypoint Property Advisors Limited στον κύριο Γιώργο Μαυρέα (εγγεγραµµένο κτηµατοµεσίτη) και του
24,9% στον κύριο Γιώργο Μουσκίδη στη τιµή των €428 και €426 αντίστοιχα. Κατά τη διάρκεια του 2008 το
∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε να πωλήσει τη θυγατρική εταιρεία Rubypoint Property Advisors Limited
και, ως εκ τούτου, και τη θυγατρική αυτής, Romepa Estates Limited. Η πώληση ολοκληρωθηκε µέσα στο
2009, πραγµατοποιώντας κέρδος ύψους €111.713.
Από το 2009, η Εταιρεία συµµετέχει µέσω της θυγατρικής της εταιρείας ER Profit Property Holdings Limited
σε στρατηγική επένδυση σε ακίνητη περιουσία στη Σόφια Βουλγαρίας. Η επένδυση αυτή περιλαµβάνει
αγορά και ανάπτυξη γης συνολικού κόστους επένδυσης περίπου €3εκ.. Η Εταιρεία βρίσκεται στη
διαδικασία εξασφάλισης οικοδοµικής άδειας και η ανάπτυξη δεν προβλέπεται να ξεκινήσει πριν από τα
µέσα του 2010. Η ER Profit Property Holdings Limited και η θυγατρική της Estia Development EOOD
ενοποιήθηκαν για πρώτη φορά στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του 2009. Σηµειώνεται πως
ανάλογα µε τα δεδοµένα που θα υπάρξουν, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δύναται να επανεξετάσει
την πολιτική της επένδυσης αυτής, δηλαδή αν θα ολοκληρωθεί ή αν θα ρευστοποιηθεί σε ενδιάµεσο στάδιο.
4.2.1

ΠΟΣΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Μέσα στα πλαίσια των τότε ισχυόντων στρατηγικών στόχων της Εταιρείας για συνεργασία µε την Τράπεζα
Πειραιώς Α.Ε. και την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως, το 2001 η Εταιρεία συµφώνησε µε δύο
µεγαλοµετόχους της Euroinvestment & Finance Public Limited (‘Euroinvestment’) να αποκτήσει ποσοστό
19,88% του µετοχικού της κεφαλαίου. Συγκεκριµένα, συµφωνήθηκε να αποκτηθούν 2.380.000 µετοχές
προς £2,216 (€3,786) ανά µετοχή από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και 1.200.000 µετοχές προς £2,20
(€3,759) ανά µετοχή από την N.K. Shacolas (Holdings) Limited (‘NKS’). Τα κεφάλαια για τις πιο πάνω
αγορές παραχωρήθηκαν στην Εταιρεία από την ιθύνουσα εταιρεία CLR Investment Fund Public Ltd και
περιλαµβάνονται στους πιστωτές.
Κατά τον Απρίλιο του 2001 υπεγράφησαν τα µεταβιβαστήρια έγγραφα που αφορούσαν τις 2.380.000
µετοχές της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. και τις 1.200.000 µετοχές της NKS, ενώ έγιναν και οι σχετικές
πληρωµές. H Εταιρεία

και η CLR Investment Fund Public Ltd δεν γνώριζαν το γεγονός ότι η

Euroinvestment κατείχε άδεια για περιορισµένες τραπεζικές εργασίες, ενώ ουδέποτε τέθηκε υπόψη τους
από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ή την ΝΚS. Το καθεστώς της άδειας για περιορισµένες τραπεζικές
εργασίες επέβαλλε την εκ των προτέρων εξασφάλιση της Κεντρικής Τράπεζας για µετοχικές συµµετοχές
άνω του 10%. Μετά την υπογραφή των µεταβιβαστηρίων εγγράφων η Κεντρική Τράπεζα µε ενέργειες της
ειδοποίησε τον Γραµµατέα της Euroinvestment να µην προχωρήσει στην εγγραφή της Εταιρείας σαν
µετόχου πριν την εξασφάλιση της έγκρισης της Κεντρικής Τράπεζας. Ο Γραµµατέας της Euroinvestment
προχώρησε µονοµερώς µε την µεταβίβαση των 1.200.000 µετοχών που κατείχε η NKS (ποσοστό 6,67%)
και ενέγραψε στο µητρώο µετόχων της Euroinvestment την Εταιρεία σαν µέτοχο για ανάλογο αριθµό
µετοχών, ενώ ενηµέρωσε την Εταιρεία πως αδυνατεί να εγγράψει τη µεταβίβαση των 2.380.000 µετοχών
της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.. Η Εταιρεία ακολούθως προχώρησε σε υποβολή αίτησης απόκτησης του υπό
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αναφορά ποσοστού του 19,88% του µετοχικού κεφαλαίου της Euroinvestment προς την Κεντρική Τράπεζα,
η οποία την απέρριψε.
Η Εταιρεία έλαβε νοµικές συµβουλές οι οποίες συγκλίνουν στο ότι η πράξη πώλησης των 2.380.000
µετοχών της Euroinvestment από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. δεν έχει ολοκληρωθεί και θα πρέπει να
θεωρείται µαταιωθείσα και άκυρη, λόγω έλλειψης άδειας από αρµόδια αρχή και η Εταιρεία δικαιούται να
απαιτήσει την επιστροφή των ποσών που πλήρωσε µαζί µε τόκους. Αφού όλες οι προσπάθειες για
εξεύρεση συµβιβαστικής λύσης απέτυχαν, η Εταιρεία προχώρησε µε την έγερση αγωγής στο Πολυµελές
Πρωτοδικείο Αθηνών τον ∆εκέµβριο του 2003, ζητώντας την επιστροφή των ποσών που πλήρωσε για τις
µετοχές που δεν έλαβε καθώς και αποζηµιώσεις.
Οι νοµικοί σύµβουλοι της Εταιρείας εξακολουθούν να εκτιµούν ότι η πράξη πώλησης των 2.380.000
µετοχών εκ µέρους της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. δεν έχει ολοκληρωθεί, έχει µαταιωθεί, είναι
αναποτελεσµατική και άκυρη και πως η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. πρέπει να επιστρέψει στην Εταιρεία το
ποσό που πλήρωσε πλέον τόκους. ∆ιευκρινίζεται πως για την εν λόγω υπόθεση νοµικοί σύµβουλοι της
Εταιρείας είναι ο κ. Ηλίας Μανιάτης (Ναυαρίνου 15, T.K. 106 80, ∆. Αθήνα, Ν. Αττικής), το δικηγορικό
γραφείο Ιωαννίδης ∆ηµητρίου ∆.Ε.Π.Ε. (∆ιαγόρου 2, ΕRA House, Όροφος 7-12, 1097, Λευκωσία) και το
δικηγορικό γραφείο Κολοκασίδης Χατζηπιερής (Ρούπελ 3, Άγιος Ανδρέας, 1105 Λευκωσία). Οι εν λόγω
νοµικοί σύµβουλοι δεν έχουν οποιοδήποτε συµφέρον στην Εταιρεία.
Η Εταιρεία υιοθετεί πλήρως τις πιο πάνω θέσεις των νοµικών της συµβούλων και αξιώνει:
•

Επιστροφή του πληρωθέντος ποσού πλέον τόκους.

•

Να επωµισθεί η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. τη ζηµιά που προέκυψε από τη µεταβίβαση των µετοχών της
ΝΚS.

4.3
4.3.1

Εταιρική ∆οµή
∆ΟΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία κατέχει 50% του µετοχικού κεφαλαίου της ΕR Profit Property Holdings Limited. Η θυγατρική
εταιρεία είναι εγγεγραµµένη στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία και κατέχει επένδυση σε µια εξ’ ολοκλήρου
θυγατρική εταιρεία, την Estia Development EOOD, η οποία συστάθηκε στη Βουλγαρία στις 2 Ιουλίου 2008
και δραστηριοποιείται στα κτηµατικά.
4.3.2

KΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Στον πιο κάτω πίνακα παρατίθενται πληροφορίες για τις θυγατρικές εταιρείες της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν
έχει συνδεδεµένες εταιρείες.
Όνοµα Εταιρείας

∆ραστηριότητες

Χώρα
Σύστασης

Άµεση & Έµµεση
Συµµετοχή &
δικαίωµα ψήφου

Θυγατρικές εταιρείες
ER Profit Property Holdings Limited

Κατοχή επένδυσης σε θυγατρική

Estia Development EOOD

Κτηµατικά
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Κύπρος

50%

Βουλγαρία

100%

4.3.3

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ER Profit Property Holdings Limited
Η Εταιρεία κατέχει 50% του µετοχικού κεφαλαίου της ΕR Profit Property Holdings Limited. Η θυγατρική
εταιρεία είναι εγγεγραµµένη στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία και κατέχει επένδυση σε µια εξ’ ολοκλήρου
θυγατρική εταιρεία, την Estia Development EOOD, η οποία συστάθηκε στη Βουλγαρία στις 2 Ιουλίου 2008
και δραστηριοποιείται στα κτηµατικά. Συγκεκριµένα, η επένδυση έγινε µε την προοπτική ανέγερσης
πολυκατοικίας για την πώληση διαµερισµάτων. Το υπόλοιπο 50% του µετοχικού κεφαλαίου της ΕR Profit
Property Holdings Limited ανήκει στον κ. Χρίστο Ρότσα ο οποίος είναι πρόεδρος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της CLR Investment Fund Public Ltd η οποία κατέχει το 75,22% του µετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας. Οι επενδύσεις στην ΕR Profit Property Holdings Limited και στη θυγατρική αυτής, Estia
Development EOOD, ενοποιήθηκαν για πρώτη φορά στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του
Συγκροτήµατος το 2009.
Σηµειώνεται ότι η χρηµατοδότηση της απόκτησης του οικοπέδου εξασφαλίστηκε κατά 70% µέσω
τραπεζικού δανεισµού, ενώ µέχρι σήµερα ισχύει περίοδος χάριτος µε υποχρέωση καταβολής µόνο των
τόκων. Η αποπληρωµή κεφαλαίου θα ξεκινήσει το Μάρτιο του 2011. Το Νοέµβριο του 2009 η Εταιρεία
εξασφάλισε από τον τοπικό δήµο την πρώτη άδεια µε την οποία καθορίζονται οι όροι δόµησης και δίνεται η
έγκριση για ετοιµασία αρχιτεκτονικών σχεδίων, τα οποία και βρίσκονται στο στάδιο υποβολής προς τις
αρµόδιες αρχές. Η ανάπτυξη δεν προβλέπεται να ξεκινήσει πριν από τα τέλη του 2010
Rubypoint Property Advisors Limited
Στις 26 Ιουλίου 2006 η Εταιρεία απέκτησε το 100% του µετοχικού κεφαλαίου της Rubypoint Property
Advisors Limited που είναι εγγεγραµµένη στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία. Η Rubypoint Property Advisors
Limited δραστηριοποιείτο στον τοµέα παροχής υπηρεσιών στα κτηµατικά. Στις 21 Μαΐου 2007 η Εταιρεία
συµφώνησε στην πώληση του δικαιώµατος αγοράς του 25% του µετοχικού κεφαλαίου της Rubypoint
Property Advisors Limited στον κύριο Γιώργο Μαυρέα (εγγεγραµµένο κτηµατοµεσίτη) και του 24,9% στον
κύριο Γιώργο Μουσκίδη στη τιµή των €428 και €426 αντίστοιχα. Στις 30 Μαΐου 2007 η Εταιρεία µεταβίβασε
το 12,5% του µετοχικού κεφαλαίου στο Γιώργο Μαυρέα για €214 και το υπόλοιπο 12,5% στις 30 Μαΐου
2008 για €214. Επίσης στις 24 Μαρτίου 2008 ο κύριος Γιώργος Μουσκίδης εξάσκησε το δικαίωµα του για
απόκτηση του 24,9% πληρώνοντας το ποσό των €426. To 2008 oι πωλήσεις των πιο πάνω µεριδίων της
θυγατρικής εταιρείας είχαν ως αποτέλεσµα την πραγµατοποίηση κέρδους για την Εταιρεία ύψους €640.
Στις 2 Ιουνίου 2009 η Εταιρεία ολοκλήρωσε την πώληση του υπολοίπου 50,1% του µετοχικού κεφαλαίου,
στην εταιρεία Antoines Co Limited, η οποία ανήκει εξ’ ολοκλήρου στον κ. Γιώργο Μουσκίδη στην τιµή
κόστους των €93.150. Το 2009 η συγκεκριµένη πώληση είχε ως αποτέλεσµα την πραγµατοποίηση κέρδους
για το Συγκρότηµα ύψους €111.713.
4.4

Κύριες ∆ραστηριότητες της Εταιρείας

Από την ίδρυσή της οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήµατος είναι οι επενδύσεις σε χρεόγραφα,
κινητές αξίες, επιχειρηµατικές συµµετοχές και στρατηγικές επενδύσεις, συµπεριλαµβανοµένων µεταξύ
άλλων µετοχών, καταθέσεων, δανείων και χρηµατοοικονοµικών µέσων.
4.5

Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες

Η Εταιρεία καταρτίζει ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 9, εδάφιο (4), του περί των Προϋποθέσεων
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∆ιαφάνειας (Κινητές Αξίες προς ∆ιαπραγµάτευση σε Ρυθµιζόµενη Αγορά) Νόµου του 2007, και έχουν
δηµοσιευθεί όπως προβλέπεται από το νόµο. Για τα έτη 2007 - 2009, οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν
ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας, PricewaterhouseCoopers Limited, Julia House, Θεµιστοκλή
∆έρβη 3, 1066 Λευκωσία.
Σηµειώνεται ότι τα λογιστικά πρότυπα που απαιτούνται µε βάση τον περί Εταιρειών Νόµου της Κύπρου,
Κεφ. 113 και τον περί Προϋποθέσεων ∆ιαφάνειας Νόµου είναι τα διεθνή, τα οποία συνάδουν µε τις οδηγίες
του Συνδέσµου Εγκεκριµένων Λογιστών Κύπρου, τις απαιτήσεις των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών
Κύπρου Νόµων και Κανονισµών, και του περί Εταιρειών Νόµου.
Οι ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για το έτος 2007 παρουσιάζονται σε Λίρες Κύπρου. Η
µεταφορά των ποσών από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ, όπου εφαρµόζεται, έχει γίνει µε βάση την τελική
ισοτιµία µετατροπής της Λίρας Κύπρου σε Ευρώ (1€ = 0,585274 Λ.Κ.), η οποία έλαβε ισχύ από την 1η
Ιανουαρίου 2008.
Οι οικονοµικές καταστάσεις ενσωµατώνονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο µε τη µέθοδο της
παραποµπής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του Κανονισµού 809/2004 της Επιτροπής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι οικονοµικές καταστάσεις θα είναι διαθέσιµες για επιθεώρηση κατά τις συνήθεις
εργάσιµες ηµέρες, µεταξύ των ωρών 8:30 π.µ. και 13:00 το µεσηµέρι, στο εγγεγραµµένο γραφείο της
Εταιρείας για όλη την περίοδο ισχύος του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
4.5.1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007,
2008

ΚΑΙ

2009

ΚΑΙ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ

ΜΗ

ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ

ΕΞΑΜΗΝΙΕΣ

ΠΟΥ

ΕΛΗΞΑΝ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΚΑΙ 2010
Πιο κάτω παρατίθενται συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις για τα έτη που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου
2007, 2008 και 2009, οι οποίες βασίζονται στις ετήσιες ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για
τα εν λόγω έτη, καθώς και οι συνοπτικές µη ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις για τις εξαµηνίες που
έληξαν στις 30 Ιουνίου 2009 και 2010, σύµφωνα µε τις µη ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας
για τις εν λόγω περιόδους.
Όλα τα ∆ΠΧΑ που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων («Σ∆ΛΠ») και είναι σε
ισχύ κατά το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω
της διαδικασίας υιοθέτησης που καθορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε εξαίρεση ορισµένων
προνοιών του ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίµηση» σε σχέση µε λογιστική
αντιστάθµιση χαρτοφυλακίου.
Κατά τα έτη 2007, 2008 και 2009, η Εταιρεία υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρηµένα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ), τα οποία σχετίζονται µε τις εργασίες της και είναι εφαρµόσιµα για
λογιστικές περιόδους που άρχισαν την 1η Ιανουαρίου έκαστου έτους. Η υιοθέτηση αυτή δεν έχει επιφέρει
σηµαντικές αλλαγές στις λογιστικές αρχές της Εταιρείας για τα εν λόγω έτη, εκτός από την εφαρµογή του
Αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 1 “Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων” από την 1η Ιανουαρίου 2009 που
είχε σηµαντική επίδραση στην παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων.
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Τα ακόλουθα Πρότυπα, Αναθεωρήσεις σε Πρότυπα και ∆ιερµηνείες έχουν εκδοθεί αλλά δεν τέθηκαν σε
εφαρµογή για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009:
Πρότυπα, Τροποποιήσεις και ∆ιερµηνείες που υιοθετήθηκαν από την ΕΕ
•

∆ΠΧΑ 3 (Αναθεωρηµένο) “Συνενώσεις Επιχειρήσεων” (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από
ή µετά την 1 Ιουλίου 2009).

•

∆ΛΠ 27 (Αναθεωρηµένο) “Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις” (ισχύει για ετήσιες
περιόδους που αρχίζουν από ή µετά την 1 Ιουλίου 2009).

•

∆ΠΧΑ 1 (Αναθεωρηµένο) “Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς”
(ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή µετά την 1 Ιουλίου 2009).

•

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ (2008) για ∆ΠΧΑ 5 “Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που
Κατέχονται προς Πώληση και ∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες” (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν
από ή µετά την 1 Ιουλίου 2009).

•

Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 39 “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίµηση” σχετικά µε
“∆ιαθέσιµα Αντισταθµισµένα Στοιχεία” (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή µετά την 1
Ιουλίου 2009).

•

Τροποποίηση Ε∆∆ΠΧΑ 9 και ∆ΛΠ 39 σχετικά µε ενσωµατωµένα παράγωγα (ισχύει για ετήσιες

•

Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 32 “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση: Ταξινόµηση Εκδόσεων

περιόδους που αρχίζουν από ή µετά την 30 Ιουνίου 2009).
∆ικαιωµάτων Προαίρεσης” (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή µετά την 1 Φεβρουαρίου
2010).
•

Επιτροπή ∆ιερµηνειών ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (Ε∆∆ΠΧΑ) 12 “Συµφωνίες
για Παραχώρηση Υπηρεσιών” (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή µετά την 1 Ιανουαρίου
2008, ΕΕ: 30 Μαρτίου 2009).

•

Ε∆∆ΠΧΑ 15 “Συµφωνίες για Κατασκευή Ακινήτων” (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή
µετά την 1 Ιανουαρίου 2009, ΕΕ: 31 ∆εκεµβρίου 2009).

•

Ε∆∆ΠΧΑ 16 “Αντισταθµίσεις µιας Καθαρής Θέσης σε Εκµετάλλευση στο Εξωτερικό” (ισχύει για ετήσιες
περιόδους που αρχίζουν από ή µετά την 1 Οκτωβρίου 2008, ΕΕ: 30 Ιουνίου 2009).

•

Ε∆∆ΠΧΑ 17 “∆ιανοµές Μη Χρηµατικών Περιουσιακών Στοιχείων στους Ιδιοκτήτες” (ισχύει για ετήσιες
περιόδους που αρχίζουν από ή µετά την 1 Ιουλίου 2009).

•

Ε∆∆ΠΧΑ 18 “Μεταφορές Περιουσιακών Στοιχείων από Πελάτες” (ισχύει για ετήσιες περιόδους που
αρχίζουν από ή µετά την 1 Ιουλίου 2009).

Πρότυπα, Τροποποιήσεις και ∆ιερµηνείες που δεν υιοθετήθηκαν από την ΕΕ
•

∆ΛΠ 24 (Αναθεωρηµένο) “Γνωστοποιήσεις Συγγενικών Μερών” (ισχύει για ετήσιες περιόδους που
αρχίζουν από ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2011).

•

∆ΠΧΑ 9 “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα” (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2013).

•

Τροποποίηση στο Ε∆∆ΠΧΑ 14 Προκαταβολές µιας Ελάχιστης Απαίτησης Χρηµατοδότησης (ισχύει για

•

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ 2009 (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή µετά την 1

ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2011).
Ιουλίου 2009 µέχρι την 1 Ιανουαρίου 2010).
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•

Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 2 “Συναλλαγές Συγκροτήµατος που αφορούν Παροχές που Εξαρτώνται από
την Αξία των Μετοχών ∆ιακανονιζόµενες µε Μετρητά” (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από
ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2010).

•

Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 1 “Επιπρόσθετες Εξαιρέσεις για Πρώτη Εφαρµογή” (ισχύει για ετήσιες
περιόδους που αρχίζουν από ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2010).

•

Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 “Περιορισµένες Εξαιρέσεις σε Πρώτη Εφαρµογή σχετικά µε συγκριτικές
γνωστοποιήσεις ∆ΠΧΑ 7” (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή µετά την 1 Ιουλίου 2010).

•

Ε∆∆ΠΧΑ 19 Εξάλειψη Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µε Μετοχικούς τίτλους (ισχύει για ετήσιες
περιόδους που αρχίζουν από ή µετά την 1 Ιουλίου 2010).

Οι συνοπτικές µη ελεγµένες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες που παρουσιάζονται στη συνέχεια για τα
εξαµηνιαία µη ελεγµένα αποτελέσµατα του 2009 και 2010, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σε συνάρτηση µε
τις πλήρεις ετήσιες ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις και τις εκθέσεις ελεγκτών για τα εν λόγω έτη. Οι
ελεγκτές της Εταιρείας δεν έχουν εκφράσει επιφύλαξη ή άρνηση γνώµης στις εκθέσεις τους για τα υπό
αναφορά έτη εκτός του έτους 2008, όταν και εκφράστηκε επιφύλαξη για την πληρωµή µερίσµατος ύψους
€268.322 σε αντίθεση µε τις πρόνοιες του Άρθρου 169Α(1) του περί Εταιρειών Νόµου. Υπάρχει ‘έµφαση
θέµατος’, χωρίς να εκφράζουν επιφύλαξη για τα έτη 2007, 2008 και 2009, για την σηµείωση που αφορά
στην οφειλή της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.. Επίσης, οι επιλεγµένες συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές
πληροφορίες που παρουσιάζονται σε αυτό το µέρος θα πρέπει να µελετηθούν σε συνδυασµό µε το Μέρος
4.7.1 του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, στο οποίο παρατίθεται ανάλυση των οικονοµικών
αποτελεσµάτων για τα έτη 2007, 2008 και 2009.
Επίσης, οι επιλεγµένες συνοπτικές πληροφορίες για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 θα
πρέπει να διαβαστούν σε συνάρτηση µε τις πλήρεις συνοπτικές ενδιάµεσες µη ελεγµένες οικονοµικές
καταστάσεις για την εν λόγω περίοδο.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007, 2008
ΚΑΙ 2009 ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΑΜΗΝΙΕΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΚΑΙ 2010
Μη Ελεγµένα
30.06.2010

Μη Ελεγµένα
30.06.2009

€

€

Ελεγµένα
31.12.2009
€

Ελεγµένα
31.12.2008
€

Ελεγµένα
31.12.2007

Ελεγµένα
31.12.2007

€

₤

Εισοδήµατα
Μερίσµατα
Κέρδη/(ζηµιές) δίκαιης αξίας
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών
στοιχείων που αποτιµούνται σε δίκαιη
αξία µέσω των αποτελεσµάτων

-

5.070

5.070

7.647

14.128

8.269

(3.541)

25.577

110.124

(449.388)

507.373

296.952

-

44

1.796

37.701

30.116

17.626

-

111.713

111.713

640

214

125

(3.541)

142.404

228.703

(403.400)

551.831

322.972

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

(48.629)

(30.805)

(153.033)

(94.625)

(113.019)

(66.147)

Κέρδος/(ζηµιά) εργασιών

(52.170)

111.599

75.670

(498.025)

438.812

256.825

Χρηµατοδοτικά έξοδα

(40.782)

-

(74.596)

(39)

(125)

(73)

-

-

-

-

10.498

6.144

(92.952)

111.599

1.074

(498.064)

449.185

262.896

(6.234)

(4)

(5.199)

(3.374)

(3.795)

(2.221)

-

-

(4.125)

(501.438)

445.390

260.675

-

-

-

(62.974)

(7.790)

(4.559)

(99.186)

111.595

(4.125)

(564.412)

437.600

256.116

Καθαρή ζηµιά για το έτος

-

-

(4.125)

(564.412)

-

-

Επιπτώσεις στα κεφάλαια από
θυγατρικές εταιρείες που δεν
ενοποιήθηκαν το 2008

-

-

(43.367)

-

-

-

-

-

(47.192)

(564.412)

-

-

(72.361)

111.595

44.332

(564.412)

(26.825)

-

(48.457)

-

(99.186)

111.595

(4.125)

(564.412)

Πιστωτικοί τόκοι
Κέρδος από πώληση µεριδίων
θυγατρικών εταιρειών

Έξοδα

Συναλλαγµατικό κέρδος
Κέρδος/(ζηµιά) πριν τη φορολογία
Χρέωση φορολογίας
Καθαρή ζηµιά για το έτος από
συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Καθαρή ζηµιά για το έτος από
διακοπείσες δραστηριότητες
Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) για το έτος
Συνολικό εισόδηµα:

Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) για το έτος
που αναλογεί στους:
Μετόχους της Εταιρείας
Συµφέρον µειοψηφίας
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007, 2008 ΚΑΙ 2009 ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30
ΙΟΥΝΙΟΥ 2010
Μη Ελεγµένα
30.06.2010
€

Ελεγµένα
Ελεγµένα Ελεγµένα
31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007
€

€

Ελεγµένα
31.12.2007

€

₤

-

100.321

58.715
24.000

Περιουσιακά στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός

-

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

-

-

-

41.006

1.253.201

1.253.201

-

-

-

-

500

-

1.253.201

1.253.201

500

141.327

82.715

9.065.908

9.065.908

9.065.908

9.065.908

5.306.040

-

51.313

831.986

938.939

549.537

162.252

859.267

757.860

987.128

577.740

332.134

646.000

378.087

10.987.888 11.637.975

6.811.404

Επενδύσεις σε ακίνητα
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες

-

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Εισπρακτέο από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.
Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που
αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των
αποτελεσµάτων
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

63.787

58.201

9.291.947

10.034.689

-

-

10.545.148

11.287.890

1.609.942

1.609.942

1.609.930

1.527.620

894.076

191.213

191.213

191.213

191.213

111.912

7.587.202

7.587.202

7.580.996

4.436.960

Περιουσιακά στοιχεία θυγατρικών
κατεχόµενων προς πώληση
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

162.587

-

-

11.150.975 11.779.302

6.894.119

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις
Κεφάλαιο και αποθεµατικά
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο
Μετοχές προτίµησης
Συσσωρευµένες ζηµιές
Συµφέρον µειοψηφίας
Σύνολο κεφαλαίων

7.587.202
(3.590.700)

(3.518.339) (3.310.120) (2.336.318) (1.367.386)

5.797.657

5.870.018

6.078.225

6.963.511

4.075.562

125.166

151.991

-

-

-

5.922.823

6.022.009

6.078.225

6.963.511

4.075.562

613.115

848.925

-

56.459

33.044

3.766.302

4.411.937

4.891.600

4.744.937

2.777.088

235.810

-

-

14.395

8.425

7.098

5.019

-

-

-

4.009.210

4.416.956

4.891.600

4.759.332

2.785.513

-

-

181.150

-

-

4.622.325

5.265.881

5.072.750

4.815.791

2.818.557

Μη βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆ανεισµός
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές
∆ανεισµός
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις θυγατρικών κατεχόµενων προς
πώληση
Σύνολο υποχρεώσεων
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Μη Ελεγµένα
30.06.2010
€

Ελεγµένα
Ελεγµένα Ελεγµένα
31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007
€

€

Ελεγµένα
31.12.2007

€

₤

11.150.975 11.779.302

6.894.119

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και
υποχρεώσεων

4.6

10.545.148

11.287.890

Ελεγκτές

Ελεγκτές της Εταιρείας είναι ο οίκος PricewaterhouseCoopers Limited, Julia House, Θεµιστοκλή ∆έρβη 3,
1066 Λευκωσία (Αριθµός Πιστοποιητικού Άσκησης Επαγγέλµατος Συνδέσµου Εγκεκριµένων Λογιστών
Κύπρου (Σ048/012).
Οι ελεγκτές έχουν ελέγξει τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για τα έτη που έληξαν στις 31
∆εκεµβρίου 2007, 2008 και 2009.
4.7

Ανάλυση Αποτελεσµάτων και Πρόσφατες Τάσεις

Παρατίθενται πιο κάτω ανάλυση των ιστορικών αποτελεσµάτων της Εταιρείας και στοιχεία για τις
πρόσφατες τάσεις. Σηµειώνεται ότι οι µετατροπές ποσών από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ στην ανάλυση των
ετήσιων αποτελεσµάτων έχουν γίνει µε βάση την τελική ισοτιµία µετατροπής της Λίρας Κύπρου σε Ευρώ,
που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2008 (€1 = £0,585274).
4.7.1

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

Κατά το έτος 2007 το κέρδος της Εταιρείας µετά τη φορολογία ανήλθε σε €437.600, σε σχέση µε €949.494
την αντίστοιχη περίοδο του 2006. Η µείωση αυτή οφείλεται κυρίως στο ότι ο δείκτης του Χρηµατιστηρίου
Αξιών Κύπρου σηµείωσε αύξηση 23,6% ενώ κατά την προηγούµενη περίοδο σηµείωσε αύξηση 128,8%.
Πιο συγκεκριµένα, το κέρδος από διάθεση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού µειώθηκε από
€1.031.050 το 2006 σε €507.373 το 2007. Τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας παρουσίασαν αύξηση
€19.506, ενώ τα χρηµατοδοτικά έσοδα αυξήθηκαν σε €10.373 (2006: €5.146).
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

Η πτώση του Γενικού ∆είκτη του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου κατά 77,2% και του Χρηµατιστηρίου
Αθηνών (ΧΑ) κατά 65,5% για το 2008, απέφερε σηµαντικές ζηµιές στην εταιρεία σε σύγκριση µε κέρδη το
2007. Η Εταιρεία πραγµατοποίησε καθαρή ζηµία για το έτος της τάξης των €564.412, σε σύγκριση µε
κέρδος €437.600 το 2007. Οι ζηµίες από διάθεση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού
(επενδυτικό χαρτοφυλάκιο) ανήλθαν σε €449.388 σε σύγκριση µε κέρδη ύψους €507.373 το 2007. Τα
λειτουργικά έξοδα της εταιρείας µειώθηκαν στα €94.625 από €113.019 το 2007, κυρίως λόγω της µη
ύπαρξης δικηγορικών εξόδων. Επίσης, η καθαρή ζηµιά για το έτος από διακοπείσες δραστηριότητες
ανήλθε σε €62,974 έναντι €7.790 το 2007.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Η άνοδος του Γενικού ∆είκτη του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου κατά 45,0% και του Χρηµατιστηρίου
Αθηνών (ΧΑ) κατά 22,9% για το 2009, απέφερε σηµαντική αύξηση στα έσοδα της εταιρείας σε σύγκριση µε
το 2008 (τα κέρδη από διάθεση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού ανήλθαν σε €110.124 σε
σύγκριση µε ζηµιές ύψους €449,388). Η Εταιρεία όµως πραγµατοποίησε καθαρή ζηµιά για το έτος της
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τάξης των €4.125 σε σύγκριση µε ζηµιά €564.412 το 2008. Τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας αυξήθηκαν
στα €153.033 από €94.625 το 2008, κυρίως λόγω της αύξησης της χρέωση για αποµείωση επισφαλών
χρεών (+€46.055). Επίσης τα χρηµατοδοτικά έξοδα αυξήθηκαν κατά €74.557.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

Το πρώτο εξάµηνο του 2010 η ζηµιά ανήλθε σε €99.186 σε σύγκριση µε κέρδη ύψους €111.595 το
αντίστοιχο εξάµηνο του 2009. Αυτό οφείλεται κυρίως στους πιο κάτω λόγους:
1. Στις ζηµιές από ρευστοποίηση και επανεκτίµηση των εµπορικών επενδύσεων που ανήλθαν στα €3.541
το πρώτο εξάµηνο του 2010 σε σύγκριση µε κέρδη ύψους €25.577 το αντίστοιχο εξάµηνο του 2009,
που ήταν αποτέλεσµα της πτώσης των τιµών αξιών του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου κατά 33,2%
κατά την διάρκεια του πρώτου εξαµήνου του 2010 σε σχέση µε αύξηση 26,2% κατά το πρώτο εξάµηνο
του 2009.
2. Σε ένα έκτακτο µη επαναλαµβανόµενο κέρδος από πώληση µεριδίων θυγατρικών εταιρειών ύψους
€111.713 το πρώτο εξάµηνο του 2009 (2010: €0).
3. Στην ενοποίηση των αποτελεσµάτων θυγατρικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στη Βουλγαρία µε
αποτέλεσµα να αυξηθούν τα διαχειριστικά έξοδα του Συγκροτήµατος στα €48.629 από €30.805 και τα
χρηµατοδοτικά έξοδα στα €40.482 από τίποτε το πρώτο εξάµηνο του 2009.
4.7.2

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

Από την ηµεροµηνία των τελευταίων δηµοσιευµένων, µη ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων για την
εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010, µέχρι την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, δεν
υπήρξε οποιαδήποτε σηµαντική µεταβολή που να επηρέασε τις προοπτικές της Εταιρείας.
Η οικονοµική κατάσταση, εξέλιξη και επίδοση της Εταιρείας εξαρτάται κυρίως από την πορεία της
κτηµατικής αγοράς στην Βουλγαρία και από την απόδοση των χρηµατιστηριακών τίτλων που κατέχει. Η
παγκόσµια χρηµατοοικονοµική κρίση συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά το Χρηµατιστήριο Αξιών της Κύπρου
όπου το Συγκρότηµα επενδύει.
4.8

Στόχοι και Προοπτικές Εταιρείας

Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας
αποτελούνται κατά κύριο λόγο από τις επενδύσεις σε ακίνητα (€1.253.201) που αφορούν ακίνητη
περιουσία στη Βουλγαρία και εισπρακτέο ποσό ύψους €9.065.908 από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε..
Υπενθυµίζεται ότι, η Εταιρεία, µετά από διαβουλεύσεις µε την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. για επιστροφή των
χρηµάτων της ύψους €9.065.908, προχώρησε στις 2 ∆εκεµβρίου 2003 σε νοµική αγωγή εναντίον της
Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. για ανάκτηση του ποσού αυτού. Παρόλο που η εκδίκαση της νοµικής αγωγής
αναβλήθηκε για τις 25 Μαΐου 2011, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν νοµικών συµβουλών,
πιστεύει ότι η υπόθεση είναι πιθανόν να κερδηθεί και, ως εκ τούτου, δεν έγινε οποιαδήποτε πρόνοια έναντι
του εισπρακτέου στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Με βάση τα δεδοµένα αυτά και σε συνδιασµό
µε το ύψος του εν λόγω ποσού το οποίο αποτελεί το 80% των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας,
ενδεχόµενες επενδύσεις επηρεάζονται άµεσα από την κατάληξη αυτής της υπόθεσης.
Επίσης, το κυριότερο µέρος των υποχρεώσεων της Εταιρείας (39%) αποτελείται από τους Εµπορικούς και
άλλους πιστωτές οι οποίοι ανέρχονται σε €3.766.302. Το κυριότερο µέρος του πιο πάνω υπολοίπου αφορά
οφειλές προς την CLR Investment Fund Public Ltd και δεν φέρει τόκο, δεν είναι εξασφαλισµένο και είναι
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αποπληρωτέο σε πρώτη ζήτηση. Η CLR Investment Fund Public Ltd έδωσε διαβεβαιώσεις στην Εταιρεία
ότι δεν πρόκειται να ζητήσει αποπληρωµή του υπόλοιπου αυτού στο προσεχές µέλλον.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας θεωρεί ότι το κεφάλαιο κίνησής (βλεπε Μέρος 4.11.3) της επαρκεί
για τις τρέχουσες δραστηριότητές της για τους επόµενους 12 µήνες από την ηµεροµηνία του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
4.9

Ανάλυση Εισοδήµατος

Σηµειώνεται ότι τα εισοδήµατα που περιγράφονται παρακάτω αφορούν την περίοδο πριν από τη
διεύρυνση δραστηριοτήτων της Εταιρείας και απαλλαγή της από τους επενδυτικούς περιορισµούς.
Αναµένεται ότι µελλοντικά, το µεγαλύτερο µέρος των εισοδηµάτων θα προέρχεται από τον τοµέα
ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας
4.9.1

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει την ανάλυση των εισοδηµάτων (κύκλου εργασιών) της Εταιρείας ανά
δραστηριότητα και κατηγορία εισοδήµατος για τα έτη που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2007, 2008 και 2009,
σύµφωνα µε την ελεγµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων της Εταιρείας για τα εν λόγω έτη,
καθώς και για τις εξαµηνίες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2009 και 2010, σύµφωνα µε τις ενδιάµεσες µη
ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για τις εν λόγω περιόδους:
Μη Ελεγµένα Μη Ελεγµένα
30.06.2010
30.06.2009
€

€

Μερίσµατα

-

5.070

Τόκοι

-

Άλλα έσοδα

-

µέσω των αποτελεσµάτων

(3.541)

Ολικό Εισοδηµάτων

(3.541)

Ελεγµένα
31.12.2009
€

Ελεγµένα
31.12.2008
€

Ελεγµένα
31.12.2007
€

Ελεγµένα
31.12.2007
₤

Εισοδήµατα
5.070

7.647

14.128

8.269

44

1.796

37.701

30.116

17.626

111.713

111.713

640

214

125

25.577

110.124

(449.388)

507.373

296.952

142.404

228.703

(403.400)

551.831

322.972

Κέρδη/(ζηµιές)
χρηµατοοικονοµικών
περιουσιακών στοιχείων που
αποτιµούνται σε δίκαιη αξία

4.9.2

AΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Το εισόδηµα της Εταιρείας κατά τις υπό αναφορά περιόδους προήλθε εξολοκλήρου από εργασίες που
διεξάγονται στην Κύπρο. Ως εκ τούτου η Εταιρεία δεν παρουσιάζει οικονοµικές πληροφορίες κατά
γεωγραφικό τοµέα.
4.10 Κυριότερες Επενδύσεις
Παρατίθενται πιο κάτω, πληροφορίες καθώς και η κίνηση στους σχετικούς λογαριασµούς, αναφορικά µε τις
κυριότερες επενδύσεις της Εταιρείας κατά τα έτη 2007, 2008, 2009, σύµφωνα µε τις ελεγµένες οικονοµικές
καταστάσεις της Εταιρείας για τα εν λόγω έτη, καθώς και για τις εξαµηνίες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2009
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και 2010, σύµφωνα µε τις ενδιάµεσες µη ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για τις εν λόγω
περιόδους, που περιλαµβάνονται στις ακόλουθες κατηγορίες του ισολογισµού:


Επενδύσεις σε ακίνητα



Επενδύσεις που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων



Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες

4.10.1 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ
Κατά τη διάρκεια του 2008 η θυγατρική εταιρεία Estia Development EOOD που συστάθηκε στη Βουλγαρία
και δραστηριοποιείται στα κτηµατικά, αγόρασε ακίνητη περιουσία στη Βουλγαρία µε κόστος επένδυσης
€1.253.201. Το εν λόγω ποσό παρουσιάζεται ως προσθήκη στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του
2009.
4.10.2 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΙΜΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ∆ΙΚΑΙΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Παρατίθενται πιο κάτω πληροφορίες για τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας που
αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω του λογαριασµού αποτελεσµάτων, για τα έτη που έληξαν στις 31
∆εκεµβρίου 2007, 2008 και 2009, σύµφωνα µε τις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για τα
εν λόγω έτη, καθώς και για τις εξαµηνίες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2009 και 2010, σύµφωνα µε τις
ενδιάµεσες µη ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για τις εν λόγω περιόδους:
Μη Ελεγµένα Μη Ελεγµένα
30.06.2010
30.06.2009
€

€

Ελεγµένα
31.12.2009
€

Ελεγµένα Ελεγµένα
31.12.2008 31.12.2007
€

€

Ελεγµένα
31.12.2007
₤

Εισηγµένοι τίτλοι στο ΧΑΚ
προς εµπορία
Ξενοδοχειακός

-

Επενδυτικών εταιρειών

577.200

341.873

442.704

259.103

-

-

97.340

101.395

59.344

Άλλων εταιρειών

-

-

20.000

-

-

Χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών

-

119.815

136.395

132.697

77.664

697.015

595.608

676.796

396.111

148.080

86.667

-

519.407

Εισηγµένοι τίτλοι στο ΧΑΑ
προς εµπορία
Τραπεζικός
Μη εισηγµένες επενδύσεις

162.252

162.252

162.252

162.252

162.252

94.962

162.252

681.659

859.267

757.860

987.128

577.740

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών
στοιχείων ενεργητικού που
αποτιµούνται σε δίκαιη αξία
µέσω του λογαριασµού
αποτελεσµάτων

4.10.3 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Παρατίθενται πιο κάτω πληροφορίες για τις επενδύσεις της Εταιρείας σε θυγατρικές εταιρείες µέσω των
αποτελεσµάτων για τα έτη που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2007, 2008 και 2009, σύµφωνα µε τις ελεγµένες
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για τα εν λόγω έτη, καθώς και για τις εξαµηνίες που έληξαν στις 30
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Ιουνίου 2009 και 2010, σύµφωνα µε τις ενδιάµεσες µη ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για
τις εν λόγω περιόδους.
Σηµειώνεται ότι, από τις 30 Ιουνίου 2010 µέχρι την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, δεν
έχει προκύψει οποιαδήποτε ουσιώδης µεταβολή στις πληροφορίες που παρατίθενται σχετικά µε επενδύσεις
σε θυγατρικές εταιρείες.
Μη Ελεγµένα Μη Ελεγµένα
30.06.2010
30.06.2009

Rubypoint Property Advisors
Limited
ER Profit Property Holdings
Limited

Ελεγµένα
31.12.2009

Ελεγµένα
Ελεγµένα
Ελεγµένα
31.12.2008 31.12.2007 31.12.2007

€

€

€

€

€

₤

-

-

-

-

-

-

-

500

-

500

-

-

-

500

-

500

-

-

* Στις 30 Απριλίου 2008 η Εταιρεία εξαγόρασε 50% του µετοχικού κεφαλαίου της ΕR Profit Property Holdings Limited κατά τη σύσταση
της για €500.

4.10.4 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
Η Εταιρεία δε βρίσκεται στη διαδικασία υλοποίησης άλλων επενδύσεων κατά την ηµεροµηνία του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
4.10.5 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΈΧΕΙ ΛΗΦΘΕΙ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, δεν υφίστανται οποιεσδήποτε επενδύσεις για
τις οποίες έχει ληφθεί δέσµευση από την Εταιρεία.
4.11 Κεφάλαια και Κεφαλαιακή ∆ιάρθρωση
Παρατίθενται παρακάτω πληροφορίες για το κεφάλαιο και την κεφαλαιακή διάρθρωση της Εταιρείας για τα
έτη 2007, 2008 και 2009 σύµφωνα µε τις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις για τα εν λόγω έτη.
Σηµειώνεται ότι τα ποσά που αναφέρονται σε Ευρώ για το έτος 2007 έχουν µετατραπεί µε βάση την τελική
ισοτιµία µετατροπής της Λίρας Κύπρου σε Ευρώ (1€ = 0,585274 Λ.Κ.), η οποία έλαβε ισχύ από την 1η
Ιανουαρίου 2008.
4.11.1 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
Το εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου
ανέρχεται σε €36.000.000 διαιρεµένο σε 400.000.000 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας €0,09 η κάθε µία
και €13.680.000 διαιρεµένο σε 8.000.000 µετοχές προτίµησης ονοµαστικής αξίας €1,71 η κάθε µία.
Το εκδοµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου
ανέρχεται σε €1.609.942 διαιρεµένο σε 17.888.244 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας €0,09 η κάθε µία
και €7.587.202 διαιρεµένο σε 4.436.960 µετοχές προτίµησης ονοµαστικής αξίας €1,71 η κάθε µία.
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Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται η κατάσταση του µετοχικού κεφαλαίου και αποθεµατικών της
Εταιρείας κατά τα έτη που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2007, 2008 και 2009 σύµφωνα µε τις ελεγµένες
οικονοµικές καταστάσεις για τα εν λόγω έτη.
31.12.2009

31.12.2008

31.12.2007

31.12.2009

31.12.2008

31.12.2007

31.12.2007

Μετοχές

Μετοχές

Μετοχές

€

€

€

₤

400.000.000

400.000.000

400.000.000

36.000.000

36.000.000

36.000.000

20.000.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

13.680.000

13.680.000

13.680.000

8.000.000

17.888.244

17.888.112

17.881.512

1.609.942

1.609.930

1.527.620

894.076

4.436.960

4.436.960

4.436.960

7.587.202

7.587.202

7.580.996

4.436.960

191.213

191.213

191.213

111.912

-

-

-

-

-

Εγκεκριµένο
Συνήθεις µετοχές των €0,09 η κάθε
µιά
Μετοχές προτίµησης των €1,71 η
κάθε µιά

Εκδόθηκε και πληρώθηκε πλήρως
Συνήθεις µετοχές των €0,09 η κάθε
µιά
Μετοχές προτίµησης των €1,71 η
κάθε µιά

Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο
∆ιαφορά από µετατρ. κεφαλαίου σε
Ευρώ
Αποθεµατικό επανεκτίµησης
επενδύσεων

-

-

Συσσωρευµένες ζηµιές

(3.518.339)

-

(3.310.120) (2.336.318)

(1.367.386)

Ολικό αποθεµατικών

(3.327.126)

(3.118.907) (2.145.105)

(1.255.474)

Συµφέρον µειοψηφίας

151.991

-

-

-

Κεφάλαιο και αποθεµατικά στο τέλος
του έτους
6.022.009
6.078.225
6.963.511
4.075.562
* Οι µετοχές προτίµησης ονοµαστικής αξίας €1,71 η καθεµιά, δεν έχουν δικαίωµα ψήφου και είναι χωρίς ετήσιο συσσωρευόµενο
µέρισµα

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η κατάσταση του µετοχικού κεφαλαίου και αποθεµατικών της
Εταιρείας για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010, σύµφωνα µε τις ενδιάµεσες µη ελεγµένες
οικονοµικές καταστάσεις για την εν λόγω περίοδο.
30.06.2010
Μετοχές

30.06.2010
€

400.000.000

36.000.000

8.000.000

13.680.000

Εγκεκριµένο
Συνήθεις µετοχές των €0,09 η κάθε µια
Μετοχές προτίµησης των €1,71 η κάθε µια
Εκδόθηκε και πληρώθηκε πλήρως
Συνήθεις µετοχές των €0,09 η κάθε µιά
Μετοχές προτίµησης των €1,71 η κάθε µιά
Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο

17.888.244

1.609.942

4.436.960

7.587.202
191.213

∆ιαφορά από µετατρ. κεφαλαίου σε Ευρώ

-

Αποθεµατικό επανεκτίµησης επενδύσεων
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30.06.2010
Μετοχές

30.06.2010
€

Συσσωρευµένες ζηµιές

(3.590.700)

Ολικό αποθεµατικών

(3.399.487)

Συµφέρον µειοψηφίας

125.166

Κεφάλαιο και αποθεµατικά στο τέλος του έτους

5.922.823

Από τις 30 Ιουνίου 2010 µέχρι την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, δεν έχει προκύψει
οποιαδήποτε ουσιώδης τροποποίηση στο εκδοµένο και πληρωµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.
Σηµειώνεται ότι, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας, η οποία πραγµατοποιήθηκε
στις 15 Ιουλίου 2010, προτάθηκε και εγκρίθηκε ειδικό ψήφισµα που αφορά την έκδοση και παραχώρηση
17.888.244 ∆ικαιωµάτων Προτίµησης (για περισσότερες λεπτοµέρειες, βλ. Μέρος 4.15.4).
4.11.2 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ
Στους πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται στοιχεία για την κεφαλαιακή διάρθρωση της Εταιρείας (ίδια
κεφάλαια και δανειακά κεφάλαια) για τα έτη που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2007, 2008 και 2009, σύµφωνα
µε τις ετήσιες ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις για τα εν λόγω έτη, καθώς και για την εξαµηνία που έληξε
στις 30 Ιουνίου 2010, σύµφωνα µε τις ενδιάµεσες µη ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για
την εν λόγω περίοδο.
Μη Ελεγµένα
30.06.2010
€

Ελεγµένα
31.12.2009
€

Ελεγµένα Ελεγµένα
31.12.2008 31.12.2007
€

€

Ελεγµένα
31.12.2007
₤

∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ
Σύνολο βραχυπρόθεσµου χρέους
Μακροπρόθεσµο χρέος

4.009.210

4.416.956

4.891.600

4.759.332

2.785.513

613.115

848.925

-

56.459

33.044

-

-

181.150

-

-

4.622.325

5.265.881

5.072.750

4.815.791

2.818.557

1.609.942

1.609.942

1.609.930

1.527.620

894.076

Υποχρεώσεις θυγατρικών κατεχόµενων προς
πώληση
Ολικό χρέος
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο
Μετοχές προτίµησης
Συσσωρευµένες ζηµιές
Συµφέρον µειοψηφίας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

191.213

191.213

191.213

191.213

111.912

7.587.202

7.587.202

7.587.202

7.580.996

4.436.960

(3.590.700)

(3.518.339) (3.310.120) (2.336.318) (1.367.386)

5.797.657

5.870.018

6.078.225

6.963.511

4.075.562

125.166

151.991

-

-

-

5.922.823

6.022.009

6.078.225

6.963.511

4.075.562
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Μη Ελεγµένα
30.06.2010
€
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Ελεγµένα
31.12.2009
€

Ελεγµένα Ελεγµένα
31.12.2008 31.12.2007
€

€

Ελεγµένα
31.12.2007
₤

4.009.210

4.416.956

4.891.600

4.759.332

2.785.513

235.810

-

-

14.395

8.425

-

-

-

-

-

3.773.400

4.416.956

4.891.600

4.744.937

2.777.088

613.115

848.925

-

56.459

33.044

613.115

848.925

-

6.934

4.058

-

-

-

-

-

-

-

-

49.525

28.986

1.609.942

1.609.942

1.609.930

1.527.620

894.076

191.213

191.213

191.213

191.213

111.912

7.587.202

7.587.202

7.580.996

4.436.960

Καλυπτόµενες από εγγυήσεις οφειλές
Ασφαλισµένες οφειλές
Μη καλυπτόµενες/µη ασφαλισµένες από
εγγυήσεις οφειλές
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
Καλυπτόµενες από εγγυήσεις οφειλές
Ασφαλισµένες οφειλές
Μη καλυπτόµενες/µη ασφαλισµένες από
εγγυήσεις οφειλές
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο
Μετοχές προτίµησης
Συσσωρευµένες ζηµιές

7.587.202
(3.590.700)

Συµφέρον µειοψηφίας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΣΥΝΟΛΟ

(3.518.339) (3.310.120) (2.336.318) (1.367.386)

125.166

151.991

-

-

-

5.922.823

6.022.009

6.078.225

6.963.511

4.075.562

10.545.148

11.287.890

10.969.825 11.779.302

6.894.119

4.11.3 ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ
Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται στοιχεία για την επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας για τα
έτη που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2007, 2008 και 2009, σύµφωνα µε τις ετήσιες ελεγµένες οικονοµικές
καταστάσεις για τα εν λόγω έτη, καθώς και για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010, σύµφωνα µε
τις ενδιάµεσες µη ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για την εν λόγω περίοδο.
Μη Ελεγµένα
30.06.2010
€

Ελεγµένα
31.12.2009
€

Ελεγµένα
Ελεγµένα
31.12.2008 31.12.2007
€

€

Ελεγµένα
31.12.2007
₤

Κυκλοφορούν ενεργητικό

9.291.947

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

4.009.210

4.416.956

5.072.750

4.759.332

2.785.513

Κεφάλαιο κίνησης

5.282.737

5.617.733

6.077.725

6.878.643

4.025.891

10.034.689 11.150.475 11.637.975

6.811.404

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας θεωρεί ότι το κεφάλαιο κίνησής της επαρκεί για τις τρέχουσες
δραστηριότητές της για τους επόµενους 12 µήνες από την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού
∆ελτίου.
4.11.4 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται οι καταστάσεις ταµειακών ροών της Εταιρείας για τα έτη που έληξαν
στις 31 ∆εκεµβρίου 2007, 2008 και 2009, σύµφωνα µε τις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας
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για τα εν λόγω έτη, καθώς και για τις εξαµηνίες που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 και 2010, σύµφωνα µε τις
ενδιάµεσες µη ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για τις εν λόγω περιόδους.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007, 2008 ΚΑΙ 2009
Ελεγµένα
31.12.2009
€

Ελεγµένα
31.12.2008
€

Ελεγµένα
31.12.2007

Ελεγµένα
31.12.2007

€

₤

Ροή µετρητών από εργασίες
Κέρδος/(ζηµιά) πριν τη φορολογία περιλαµβανοµένων των
διακοπεισών δραστηριοτήτων

1.074

(561.038)

441.424

258.354

Αναπροσαρµογες για:
Καθαρό (κέρδος)/ζηµιά δίκαιης αξίας από
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται
σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων

(110.124)

449.388

(507.373)

(296.952)

Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού

-

20.582

19.961

11.683

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων

-

41.006

11.704

6.850

74.596

39

125

73

Χρεωστικούς τόκους
Κέρδος από πώληση θυγατρικών εταιρειών

-

(640)

-

-

(34.454)

(50.663)

(34.159)

(19.992)

780.673

88.006

(550.667)

(322.291)

8.717

(220.120)

199.524

116.776

Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης:
Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που
αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές

(479.663)

(94.405)

44.935

26.299

275.273

(277.182)

(340.367)

(199.208)

(180)

(3.374)

(22.574)

(13.212)

275.093

(280.556)

(362.941)

(212.420)

500

(500)

-

-

(1.253.201)

(6.214)

(75.153)

(43.985)

διαθέσιµων προς πώληση

-

(50.102)

-

-

Αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων

-

-

(29.473)

(17.250)

Μετρητά για εργασίες
Φορολογία που πληρώθηκε
Καθαρά µετρητά για εργασίες
Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες
Επίπτωση από θυγατρικές εταιρείες που δεν ενοποιήθηκαν το
2008
Ακίνητα από θυγατρικές εταιρείες που δεν ενοποιήθηκαν το
2008
Αγορά χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων

Εισπράξεις από πώληση µεριδίων θυγατρικών εταιρειών

-

640

-

-

(1.252.701)

(56.176)

(104.626)

(61.235)

12

594

41.051

24.026

2008

848.925

78.611

59.936

35.079

Τόκοι που πληρώθηκαν

(74.596)

(39)

(125)

(73)

(8.736)

(53.146)

-

-

765.605

26.020

100.862

59.032

Καθαρά µετρητά για επενδυτικές δραστηριότητες
Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εξάσκηση δικαιωµάτων αγοράς µετοχών
∆άνεια από θυγατρικές εταιρείες που δεν ενοποιήθηκαν το

Άµυνα σε λογιζόµενη διανοµή µερίσµατος
Καθαρά µετρητά από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
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Ελεγµένα
31.12.2009

Ελεγµένα
31.12.2008

€

Ελεγµένα
31.12.2007

Ελεγµένα
31.12.2007

€

₤

€

Καθαρή µείωση στα τραπεζικά διαθέσιµα και ισοδύναµα

(212.003)

(310.712)

(366.705)

(214.623)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή του έτους

324.370

635.082

1.001.787

586.320

(54.166)

-

-

-

58.201

324.370

635.082

371.697

Επίπτωση στη ροή µετρητών από θυγατρικές εταιρείες
που δεν ενοποιήθηκαν το 2008
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος του έτους

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΑΜΗΝΙΕΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΚΑΙ 2010
Μη Ελεγµένα Μη Ελεγµένα
30.06.2010
30.06.2009
€
Καθαρά µετρητά για εργασίες

€

(647.106)

(61.903)

693.474

76.201

-

5.070

693.474

81.271

(40.782)

-

Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες
Καθαρές πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιµούνται
σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων
Μερίσµατα που εισπράχτηκαν
Καθαρά µετρητά για επενδυτικές δραστηριότητες
Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Τόκοι που πληρώθηκαν
Πληρωµή µερίσµατος
Καθαρά µετρητά από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα στα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών

-

(268.322)

(40.782)

(268.322)

5.586

(248.954)

Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών την αρχή της περιόδου

58.201

332.134

Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος της περιόδου

63.787

83.180

Κατά το 2007:
Η Εταιρεία παρουσίασε καθαρή εκροή µετρητών από εργασίες της τάξης των €362.941 το 2007, έναντι
καθαρής εισροής µετρητών της τάξης των €1.112.371 το 2006. Κατά το 2007, υπήρξε αύξηση στα
εµπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά κατά €550.667 έναντι µείωσης κατά €423.436 κατά το 2006.
Επιπλέον, η καθαρή εκροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες ανήρθε στα €104.626 το 2007
έναντι καθαρής εκροής µετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες €83.605 το 2006.
Ως αποτέλεσµα των πιο πάνω δεδοµένων, η καθαρή µείωση µετρητών και αντιστοίχων µετρητών για το
έτος 2007 ανήλθε σε €366.705, έναντι αύξησης €1.289.114 το 2006.
Κατά το 2008:
Η Εταιρεία παρουσίασε καθαρή εκροή µετρητών από εργασίες της τάξης των €280.556 το 2008, έναντι
καθαρής εκροής µετρητών της τάξης των €362.941 το 2007. Οι ταµειακές ροές διαµορφώθηκαν κυρίως ως
αποτέλεσµα µείωσης στα εµπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά κατά €88.006 και εκροής €220.120 το 2008
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λόγω κέρδους από διάθεση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού (έναντι εισροής €199.524 το 2007),
και εκροής €94.405 λόγω µείωσης στους εµπορικούς και άλλους πιστωτές (έναντι εκροής €44.935 το
2007). Επιπλέον, η καθαρή εκροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες ανήρθε στα €56.176 το 2008
έναντι καθαρής εκροής µετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες €104.626 το 2007.
Ως αποτέλεσµα των πιο πάνω κυρίως δεδοµένων, η καθαρή µείωση µετρητών και αντιστοίχων µετρητών
για το έτος ανήλθε σε €310.712, έναντι µείωσης €366.705 το 2007.
Κατά το 2009:
Η Εταιρεία παρουσίασε καθαρή εισροή µετρητών για εργασίες της τάξης των €275.093 το 2009, έναντι
καθαρής εκροής µετρητών της τάξης των €280.556 το 2008. Η µεταβολή αυτή προήλθε από τις αλλαγές
στο κεφάλαιο κίνησης καθώς κατά το 2009 υπήρξε µείωση στα εµπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά κατά
€780.673 (έναντι µείωσης €88.006 κατά το 2008) και µείωση στους εµπορικούς πιστωτές κατά µόνο
€479.663 (έναντι µείωσης κατά €94.405 κατά το 2008). Επιπλέον, η καθαρή εκροή µετρητών από
επενδυτικές δραστηριότητες ανήρθε στα €1.252.701το 2009 έναντι €56.176 το 2008 λόγω ροής ακινήτων
από θυγατρικές εταιρείες που δεν ενοποιήθηκαν το 2008 (-€1.253.201)
Ως αποτέλεσµα των πιο πάνω δεδοµένων, η καθαρή µείωση µετρητών και αντιστοίχων µετρητών για το
έτος 2009 ανήλθε σε €212.003, έναντι αύξησης €310.712 το 2008.
Κατά τις 30 Ιουνίου 2010:
Το πρώτο εξάµηνο του 2010, η Εταιρεία παρουσίασε καθαρή εκροή µετρητών από εργασίες της τάξης των
€647.106, έναντι καθαρής εκροής µετρητών €61.903 την αντίστοιχη περίοδο του 2009. Η καθαρή εισροή
από επενδυτικές δραστηριότητες ανήρθε στα €693.474 έναντι καθαρής εισροής για επενδυτικές
δραστηριότητες το πρώτο εξάµηνο του 2009 ύψους €81.271.
Όσον αφορά τη ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες, η Εταιρεία το πρώτο εξάµηνο του
2010 πλήρωσε µέρισµα της τάξης των €149.163.
Ως αποτέλεσµα των πιο πάνω κυρίως δεδοµένων, η Εταιρεία κατά το πρώτο εξάµηνο του 2010
παρουσίασε αύξηση µετρητών και αντιστοίχων µετρητών ύψους €5.586, έναντι µείωσης €248.954 το
πρώτο εξάµηνο του 2009.
4.11.5 ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
∆εν υπήρξε οποιοσδήποτε περιορισµός στη χρήση των κεφαλαίων, ο οποίος επηρέασε ή ενδέχεται να
επηρεάσει σηµαντικά, κατά τρόπο άµεσο ή έµµεσο, τις δραστηριότητες της Εταιρείας.
Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου η Εταιρεία δεν είχε συνάψει οποιαδήποτε
ουσιαστική δανειακή επιβάρυνση.
4.12 ∆ιοίκηση και Εποπτεία
4.12.1 ΜΕΛΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας απαρτίζεται κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού
∆ελτίου από τους ακόλουθους:
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Bύρων Κρανιδιώτης, Πρόεδρος (Ανεξάρτητος, µη εκτελεστικός)
Αιµίλιος Παντελίδης, Μέλος (Ανεξάρτητος, µη εκτελεστικός)
Κώστας Τουµπουρής, Μέλος (Μη ανεξάρτητος, µη εκτελεστικός)
Βαγγέλης Συκοπετρίτης, Μέλος (Μη ανεξάρτητος, µη εκτελεστικός)
Η ηµεροµηνία πρώτου διορισµού των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας αναφέρεται
παρακάτω:
Bύρων Κρανιδιώτης

08.08.2000

Αιµίλιος Παντελίδης

23.01.2003

Κώστας Τουµπουρής

09.05.2005

Βαγγέλης Συκοπετρίτης

04.04.2006

Βιογραφικά σηµειώµατα και ιδιότητα των διοικητικών συµβούλων παρατίθενται στο Μέρος 4.12.4 του
παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
4.12.2 ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Tα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας δηλώνουν τα εξής:
i.

∆εν έχουν οικογενειακούς δεσµούς µε µέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων
ή άλλα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας.

ii.

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

iii.

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

iv.

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

v.

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

vi.

∆εν υπάρχουν δυνητικές συγκρούσεις συµφερόντων µεταξύ των υποχρεώσεων που έχουν έναντι

vii.

Πλην των περιορισµών που προκύπτουν από την κείµενη νοµοθεσία, δεν υφίσταται στο πρόσωπό

της Εταιρείας και των ιδιωτικών συµφερόντων ή/και άλλων υποχρεώσεων τους.
τους οποιοσδήποτε περιορισµός ο οποίος αφορά τη διάθεση, εντός ορισµένης χρονικής περιόδου,
των κινητών αξιών της Εταιρείας που κατέχουν.
4.12.3 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Γραµµατέας: Λύσανδρος Λυσανδρίδης, Marfin CLR House, Λεωφόρος Βύρωνος 26, 1096 Λευκωσία
Ελεγκτές: PricewaterhouseCoopers Limited, Julia House, Θεµιστοκλή ∆έρβη 3, 1066 Λευκωσία
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4.12.4 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Μέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου
BΥΡΩΝ ΚΡΑΝΙ∆ΙΩΤΗΣ

Γεννήθηκε το 1939 και σπούδασε στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο

Πρόεδρος

Αθηνών. Από το 1981 µέχρι και το 2000 διετέλεσε µέλος του
Συµβουλίου της Αρχής Βιοµηχανικής Κατάρτισης. Επίσης από το
1994 µέχρι το 2000 ήταν µέλος του Πολιτικού Γραφείου του ∆Η.ΣΥ.
και οικονοµικός διαχειριστής του κόµµατος, ενώ υπήρξε και
εξακολουθεί να είναι Πρόεδρος και Σύµβουλος σε δηµόσιες και
ιδιωτικές εταιρείες. ∆ιετέλεσε επίσης µέλος του Συµβουλίου της
Οµοσπονδίας Εργοδοτών και Βιοµηχάνων (ΟΕΒ) της οποίας
υπήρξε Πρόεδρος. Ο κ. Κρανιδιώτης είναι επίσης µέλος του
Συµβουλίου του τηλεοπτικού σταθµού Αντέννα και µέλος του
Συµβουλίου του Οργανισµού Ασφάλισης Υγείας (ΓΕΣΥ).

ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ

Γεννήθηκε το 1954, 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 σε ιδιωτικές
και δηµόσιες εταιρείες. ∆ιετέλεσε επίσης µέλος του Συµβουλίου της
Κυπριακής Οµοσπονδίας Ποδοσφαίρου.
ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΥΜΠΟΥΡΗΣ

Σπούδασε στο Λονδίνο όπου και έγινε µέλος του Association of
Chartered Certified Accountants (ACCA) το 1981. Αφού επέστρεψε
στην Κύπρο εργάστηκε στο Ελεγκτικό Τµήµα του οίκου Coopers
and Lybrand, µε εξειδίκευση στις τράπεζες και τις ασφαλιστικές
εταιρείες. Το 1990 µετακινήθηκε στην CLR Stockbrokers. Για
περισσότερο από µια δεκαετία, το όραµα και η δυναµική ηγεσία
του, διαµόρφωσαν την επιτυχή ανάπτυξη της εταιρείας αλλά και
συνέβαλαν στην εδραίωση της φήµης της. Ο Κώστας Τουµπουρής
είναι λάτρης του ποδοσφαίρου και έχει δύο παιδιά.

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΥΚΟΠΕΤΡΙΤΗΣ

Αποφοίτησε από το London School of Economics από όπου
απέκτησε δίπλωµα οικονοµολόγου (BSc 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.
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Η διεύθυνση αλληλογραφίας των ∆ιοικητικών Συµβούλων της Εταιρείας είναι το εγγεγραµµένο γραφείο της
Εταιρείας, Marfin CLR House, Λεωφόρος Βύρωνος 26, 1096 Λευκωσία.
4.12.5 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΩΝ

ΤΟΥ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY

ΣΕ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Ή

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι συµµετοχές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στα
διοικητικά συµβούλια άλλων εταιρειών ή συνεταιρισµών (δεν περιλαµβάνονται συµµετοχές στα διοικητικά
συµβούλια θυγατρικών της Εταιρείας) κατά τα πέντε τελευταία έτη.
Όνοµα Μέλους ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Ονόµατα

Καθεστώς Εταιρείας

Συµµετοχή

Εταιρειών ή Συνεταιρισµών

(Ιδιωτική ή δηµόσια)

Σήµερα

Bύρων Κρανιδιώτης
Europrofit Capital Investors Public Ltd

∆ηµόσια εισηγµένη

Ναι

CLR Technology Fund Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Bymica Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Αντέννα Λτδ

Ιδιωτική

Ναι

Αιµίλιος Παντελίδης
Europrofit Capital Investors Public Ltd

∆ηµόσια εισηγµένη

Ναι

Επενδυτική ο Φοίνικας Αµµ. ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ

∆ηµόσια εισηγµένη

Ναι

CLR Investment Fund Public Ltd

∆ηµόσια εισηγµένη

Ναι

CLR Technology Fund Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Chimpan Hartemporiki Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Esperanto Enterprises Laranaca Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Esperanto Cars Larnaca Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Daewoo Motors Cyprus Ltd

Ιδιωτική

Ναι

A.G.K. Technocar Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Zachariades & Pantelides Enterprises Ltd

Ιδιωτική

Ναι

PSD Investments Ltd

Ιδιωτική

Όχι

∆ηµόσια εισηγµένη

Ναι

Κώστας Τουµπουρής
Europrofit Capital Investors Public Ltd
Toxotis Investments Public Ltd

∆ηµόσια εισηγµένη

Ναι

Finikas Ammochostou Plc

∆ηµόσια εισηγµένη

Ναι

Malloupas & Papacostas Public Ltd

∆ηµόσια εισηγµένη

Ναι

Jupiter Portfolio Investments Public Co Ltd

∆ηµόσια εισηγµένη

Ναι

Marfin CLR Public Ltd

∆ηµόσια εισηγµένη

Ναι

Covotsos Textiles Ltd

Ιδιωτική

Ναι

CLR Asset Management Ltd

Ιδιωτική

Ναι

CLR Confine Asset Management Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Communication Sun Ltd

Ιδιωτική

Ναι

CLR Investment Fund Public Ltd

∆ηµόσια εισηγµένη

Όχι

Marfin CLR Financial Services Ltd

Ιδιωτική

Όχι

Rubypoint Capital Managers Ltd

Ιδιωτική

Όχι

Eto Easy Trade

Ιδιωτική

Όχι

CLR Overseas Ltd

Ιδιωτική

Όχι
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Όνοµα Μέλους ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Ονόµατα

Καθεστώς Εταιρείας

Συµµετοχή

Εταιρειών ή Συνεταιρισµών

(Ιδιωτική ή δηµόσια)

Σήµερα

Esta Properties Ltd

Ιδιωτική

Όχι

Axxel Ventures Ltd

Ιδιωτική

Όχι

Βαγγέλης Συκοπετρίτης
Europrofit Capital Investors Public Ltd

∆ηµόσια εισηγµένη

Ναι

Toxotis Investments Public Ltd

∆ηµόσια εισηγµένη

Ναι

Finikas Ammochostou PLC

∆ηµόσια εισηγµένη

Ναι

CLR Investment Fund Public Ltd

∆ηµόσια εισηγµένη

Ναι
Ναι

Malloupas & Papacostas Public Ltd

∆ηµόσια εισηγµένη

Καρυές Επενδυτική ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ

∆ηµόσια εισηγµένη

Ναι

Empire Capital Investments Public Ltd

∆ηµόσια εισηγµένη

Ναι

Cyprus Forest Industries Public Ltd

∆ηµόσια εισηγµένη

Ναι

Triple-C Management Services Ltd

Ιδιωτική

Ναι

V.S. Vision Properties Ltd

Ιδιωτική

Ναι

V.S. Vision Investments Consultants Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Rubypoint Capital Managers Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Communication Sun Ltd

Ιδιωτική

Ναι

CLR Asset Management Ltd

Ιδιωτική

Ναι

CLR Confine Asset Management Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Sky Cash Back Consulting Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Hyperion Systems Engineering Ltd

Ιδιωτική

Ναι

ER Profit Property Holdings Limited

Ιδιωτική

Ναι

Covotsos Textiles Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Ithaka Investments SRL

Ιδιωτική

Ναι

Ithaki Development SRL

Ιδιωτική

Ναι

Salamina Development SRL

Ιδιωτική

Ναι

Επενδυτική ο Φοίνικας Αµµ. ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ

Ιδιωτική

Ναι

Finikas Ammochostou Coson Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Finikas Ammochostou Moskon Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Finikas Ammochostou Decebalus Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Finikas Ammochostou Ktimatiki Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Senelium Enterprises Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Finikas Ammochostou Ktimatiki Psimolophou Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Demec Co Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Almedores Ltd

Ιδιωτική

Ναι
Ναι

Chapo Finikas Development Ltd

Ιδιωτική

Κυπριακή Εταιρεία Ακινήτων Λτδ

Ιδιωτική

Όχι

Eto Easy Trade Ltd

Ιδιωτική

Όχι

Phylagoras Holdings Ltd

Ιδιωτική

Όχι

SKR Partners Ltd

Ιδιωτική

Όχι

Perseas Investments Ltd

Ιδιωτική

Όχι
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4.12.6 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται πληροφορίες για τις αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
της Εταιρείας, όπως και των ελεγκτών, σύµφωνα µε τις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις για τα έτη 2007,
2008 και 2009:
Ελεγµένα

Ελεγµένα

Ελεγµένα

Ελεγµένα

31.12.2009

31.12.2008

31.12.2007

31.12.2007

€

€

€

₤

Αµοιβές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου

10.255

10.255

10.255

6.000

∆ικαιώµατα γραµµατειακών υπηρεσιών

5.520

5.895

-

-

12.946

7.475

8.885

5,200

Αµοιβή ελεγκτών

4.12.7 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ Η ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
∆εν υπάρχουν συµβάσεις παροχής υπηρεσιών που συνδέουν τα µέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή
εποπτικών οργάνων µε την Εταιρεία ή οποιαδήποτε θυγατρική της και οι οποίες προβλέπουν την παροχή
οφελών κατά τη λήξη τους.
Κανένα από τα µέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων δεν έχει κατά την ηµεροµηνία
του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, ή είχε κατά το τελευταίο και τρέχον οικονοµικό έτος, οποιοδήποτε
οικονοµικό συµφέρον σε µη συνήθεις συναλλαγές µε την Εταιρεία ή οποιαδήποτε θυγατρική της.
∆εν υπάρχουν σηµαντικές συµβάσεις που υφίστανται ή υφίσταντο κατά την ηµεροµηνία του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου, στις οποίες µέλη των οργάνων διοίκησης, διεύθυνσης και εποπτείας της Εταιρείας
και των θυγατρικών της είχαν άµεσα ή έµµεσα ουσιώδες συµφέρον.
Σηµειώνεται ότι οι συναλλαγές των µελών των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων µε την
Εταιρεία και οι οποίες αφορούν συναλλαγές στα πλαίσια των συνήθων εργασιών της Εταιρείας,
παρατίθενται στο Μέρος 4.16 (Συναλλαγές µε Συνδεδεµένα Μέρη).
4.13 Λειτουργία ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Θέµατα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης
4.13.1 ΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σύµφωνα µε το άρθρο 78 του Καταστατικού της Εταιρείας:
-

Το πρώτο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, θα είναι τετραµελές και θα αποτελείται από τους υπογραφείς του
ιδρυτικού εγγράφου. Ο αριθµός των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν πρέπει σε καµιά περίπτωση
να είναι κατώτερος των 2 (δύο) ή µεγαλύτερος των 11 (έντεκα).

Σύµφωνα µε το άρθρο 92 του Καταστατικού της Εταιρείας:
-

Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα είναι διετής. Η περίοδος της θητείας θα αρχίζει από
την επικύρωση του διορισµού τους από την Ετήσια Γενική Συνέλευση µέχρι την αντικατάσταση τους
από τη µεθεπόµενη Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας εκτός αν επανεκλεγούν.

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται πληροφορίες για την ηµεροµηνία πρώτου διορισµού καθώς και την
ηµεροµηνία λήξης της τρέχουσας θητείας των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Σηµειώνεται επίσης ότι
δεν υπάρχουν συµβόλαια εργοδότησης για τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
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Ηµεροµηνία πρώτου διορισµού

Ηµεροµηνία λήξης θητείας /
Επόµενη επανεκλογή

Bύρων Κρανιδιώτης

08.08.2000

2011

Αιµίλιος Παντελίδης

23.01.2003

2011

Κώστας Τουµπουρής

09.05.2005

2012

Βαγγέλης Συκοπετρίτης

04.04.2006

2011

Μέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Σύµφωνα µε το άρθρο 93 του Καταστατικού της Εταιρείας:
-

Η Εταιρεία µπορεί να παύει, µε συνηθισµένη απόφαση που γνωστοποιείται ειδικά, σύµφωνα µε το
άρθρο 136 του Νόµου, οποιοδήποτε από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πριν από τη λήξη της
θητείας του, ανεξάρτητα από οτιδήποτε περιλαµβάνεται στους Κανονισµούς αυτούς ή σε συµφωνία
που έγινε µεταξύ της Εταιρείας και του µέλους αυτού

4.13.2 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Το Σεπτέµβριο του 2002, το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου («Χ.Α.Κ.») υιοθέτησε Κώδικα Εταιρικής
∆ιακυβέρνησης («Κώδικας») για τις εταιρείες που είναι εισηγµένες στο Χ.Α.Κ..
Τον Ιανουάριο του 2007, το Χ.Α.Κ. εξέδωσε αναθεωρηµένο Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, ο οποίος
αντικαθιστά τον Κώδικα που είχε εκδοθεί το Σεπτέµβριο του 2002, καθώς επίσης και την προσθήκη στον
Κώδικα που είχε εκδοθεί το Νοέµβριο του 2003.
Η Εταιρεία δεν εφαρµόζει τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, επειδή τα έξοδα τήρησης του κώδικα είναι
δυσανάλογα εάν ληφθεί υπόψη ο αριθµός των µετόχων της (µικρός αριθµός), ο κύκλος και το εύρος
εργασιών της, ο αριθµός υπαλλήλων της (δεν υπάρχουν), και γενικά το µέγεθος της Εταιρείας. Ωστόσο
υπάρχει άτοµο το οποίο ασκεί τα καθήκοντα του λειτουργού συµµόρφωσης.
4.14 Προσωπικό Εταιρείας
Ο αριθµός προσωπικού της Εταιρείας και του Συγκροτήµατος για τα έτη 2007, 2008, 2009 και κατά την
ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα.
Ηµεροµηνία
Ενηµερωτικού
∆ελτίου

31.12.2009

31.12.2008

31.12.2007

0

0

0

0

Αριθµός προσωπικού

4.15 Μετοχικό Κεφάλαιο, Κύριοι Μέτοχοι και Συµµετοχές Μελών της ∆ιοίκησης και Προσωπικού
4.15.1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το µετοχικό κεφάλαιο κατά τις 31 ∆εκεµβρίου 2007, 2008 και 2009 σύµφωνα µε τις ελεγµένες οικονοµικές
καταστάσεις της Εταιρείας και κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, είχε ως εξής:
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31.12.2009
Μετοχικό Κεφάλαιο

31.12.2008

31.12.2007

Συνήθεις

Μετοχές

Συνήθεις

Μετοχές

Συνήθεις

Μετοχές

Συνήθεις

Μετοχές

µετοχές

προτίµησης

µετοχές

προτίµησης

µετοχές

προτίµησης

µετοχές

προτίµησης

Ονοµαστική Αξία
Μετοχής
Εγκεκριµένο (µετοχές)
Εγκεκριµένο (ονοµ. αξία)

€0,09
400.000.000

€1,71

€0,09

€1,71

8.000.000 400.000.000

€0,09

8.000.000 400.000.000

₤0,05

₤1,00

8.000.000 400.000.000

€1,71

8.000.000

36.000.000

13.680.000

36.000.000

13.680.000

36.000.000

13.680.000

20.000.000

8.000.000

17.888.244

4.436.960

17.888.112

4.436.960

17.881.512

4.436.960

17.881.512

4.436.960

Εκδοµένο και πλήρως
πληρωµένο (µετοχές)
Εκδοµένο και πλήρως
πληρωµένο (ονοµ. αξία)
1.609.942
7.587.202
1.609.930
7.587.202
1.527.620
7.580.996
894.076
4.436.960
* Οι µετοχές προτίµησης ονοµαστικής αξίας €1,71 η καθεµιά, δεν έχουν δικαίωµα ψήφου και είναι χωρίς ετήσιο συσσωρευόµενο
µέρισµα

Όλες οι εκδοµένες συνήθεις µετοχές είναι εξολοκλήρου πληρωµένες και έχουν τα ίδια δικαιώµατα.
Με την υιοθέτηση του Ευρώ ως το νέο επίσηµο νόµισµα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας την 1η Ιανουαρίου
2008 και µε βάση ψηφίσµατος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ηµεροµηνίας 10 Ιουλίου 2008, η
ονοµαστική αξία της συνήθους µετοχής µετατράπηκε από £0,05 ανά µετοχή σε €0,09 ανά µετοχή µετά τη
στρογγυλοποίηση µε βάση την αµετάκλητη ισοτιµία €1=£0,585274. Το ονοµαστικό κεφάλαιο των συνήθων
µετοχών της Εταιρείας µετατράπηκε από £20.000.000 διαιρεµένο σε 400.000.000 συνήθεις µετοχές
ονοµαστικής αξίας £0,05 η κάθε µία σε €36.000.000 διαιρεµένο σε 400.000.000 συνήθεις µετοχές
ονοµαστικής αξίας €0,09 η κάθε µια. Τέλος, το εκδοθέν κεφάλαιο της Εταιρείας έχει µετατραπεί από
£894.076 διαιρεµένο σε 17.881.512 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας £0,05 η κάθε µια σε €1.609.336
διαιρεµένο σε 17.881.512 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας €0,09 κάθε µια µετά τη στρογγυλοποίηση
και µε ταυτόχρονη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά €81.716 λόγω στρογγυλοποίησης.
Κατά την ίδια Έκτακτη Γενική Συνέλευση εγκρίθηκε η µετατροπή της ονοµαστικής αξίας των µετοχών
προτίµησης από £1 ανά µετοχή σε €1,71 ανά µετοχή µετά τη στρογγυλοποίηση. Το εγκεκριµένο κεφάλαιο
των µετοχών προτίµησης της Εταιρείας µετατράπηκε από £8.000.000 διαιρεµένο σε 8.000.000 µετοχές
προτίµησης ονοµαστικής αξίας £1 η κάθε µία σε €13.680.000 διαιρεµένο σε 8.000.000 µετοχές προτίµησης
ονοµαστικής αξίας €1,71 η κάθε µια. Το εκδοθέν κεφάλαιο της Εταιρείας έχει µετατραπεί από £4.436.960
διαιρεµένο σε 4.436.960 µετοχές προτίµησης ονοµαστικής αξίας £1 η κάθε µια σε €7.587.202 διαιρεµένο σε
4.436.960 µετοχές προτίµησης ονοµαστικής αξίας €1,71 η κάθε µία µετά τη στρογγυλοποίηση και µε
ταυτόχρονη αύξηση της αξίας των µετοχών προτίµησης κατά €6.206 λόγω στρογγυλοποίησης.
∆εν κατέχονται οποιεσδήποτε µετοχές της Εταιρείας από την ίδια ή για λογαριασµό της, ή από θυγατρικές
της εταιρείες.
Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου δεν υφίστανται οποιαδήποτε δικαιώµατα
αγοράς µετοχών, δικαιώµατα προαίρεσης (options), µετατρέψιµες ή ανταλλάξιµες αξίες σε µετοχές της
Εταιρείας, ούτε υφίστανται οποιεσδήποτε συµφωνίες ή δικαιώµατα ή υποχρεώσεις για απόκτηση τίτλων της
Εταιρείας.
∆εν υφίσταται επίσης οποιαδήποτε δέσµευση για αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρείας.
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∆εν υφίσταται δικαίωµα προαίρεσης ή συµφωνία υπό όρους ή άνευ όρων που προβλέπει ότι το κεφάλαιο
οποιουδήποτε µέλους της Εταιρείας θα αποτελέσει το αντικείµενο δικαιώµατος προαίρεσης.
4.15.2 ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (∆ΑΜ)
Στις 15 Μαΐου 2005 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την έκδοση 3.129.116 ∆ικαιωµάτων
Αγοράς Μετοχών (‘∆ΑΜ’) στους υφιστάµενους µετόχους της Εταιρείας που ήταν εγγεγραµµένοι στο
µητρώο µελών της Εταιρείας µε τους πιο κάτω όρους:
1. Η αναλογία της έκδοσης ήταν 1 ∆ΑΜ για κάθε 5 µετοχές που κατέχονταν.
2. Κάθε κάτοχος ∆ΑΜ µπορεί καταβάλλοντας σε µια από τις περιόδους άσκησης στην τιµή άσκησης των
₤0,05 (€0,09), να µετατρέψει το κάθε ∆ΑΜ σε πλήρως πλειρωθείσα µετοχή της Εταιρείας ονοµαστικής
αξίας ₤0,05 (€0,09).
3. Περίοδος άσκησης 30 Οκτωβρίου ετησίως των ετών 2005 µέχρι 2012 περιλαµβανοµένων
4.

Τα ∆ΑΜ είναι µεταβιβάσιµα και διαπραγµατεύσιµα στο Χ.Α.Κ..

5. Το Χ.Α.Κ. ανέλαβε την τήρηση του µητρώου των ∆ΑΜ στο Κεντρικό Μητρώο
6. Οι µετοχές που προκύπτουν από την άσκηση των ∆ΑΜ έχουν τα ίδια δικαιώµατα όπως και οι
υφιστάµενες µετοχές της Εταιρείας (rank pari passu) και δικαιούνται να συµµετέχουν σε ολόκληρο το
ποσό µερίσµατος που θα καταβληθεί µετά την ηµεροµηνία άσκησης των ∆ΑΜ. ∆εν δικαιούνται όµως να
συµµετάσχουν σε µερίσµατα που πληρώθηκαν πριν την ηµεροµηνία άσκησης τους.
Στις 30 Οκτωβρίου 2005 δεν ασκήθηκε κανένα ∆ΑΜ.
Στις 30 Οκτωβρίου 2006 εξασκήθηκαν 1.755.419 ∆ΑΜ από τα οποία προέκυψαν 1.755.419 µετοχές,
αυξάνοντας τον αριθµό των µετοχών που εκδόθηκαν σε 17.401.001. Μετά την πιο πάνω εξάσκηση
παρέµειναν 1.373.419 ∆ΑΜ.
Στις 30 Οκτωβρίου 2007 εξασκήθηκαν 480.511 ∆ικαιώµατα Αγοράς Μετοχών (∆ΑΜ) από τα οποία
προέκυψαν 480.511 µετοχές αξίας €41.051, αυξάνοντας τον αριθµό των µετοχών που εκδόθηκαν σε
17.881.512. Μετά την πιο πάνω εξάσκηση παρέµειναν 893.180 ∆ΑΜ.
Στις 30 Οκτωβρίου 2008 εξασκήθηκαν 6.600 ∆ΑΜ από τα οποία προέκυψαν 6.600 µετοχές αξίας €594,
αυξάνοντας τον αριθµό των µετοχών που εκδόθηκαν σε 17.888.112. Μετά την πιο πάνω εξάσκηση
παρέµειναν 886.580 ∆ΑΜ.
Στις 30 Οκτωβρίου 2009 εξασκήθηκαν 132 ∆ΑΜ από τα οποία προέκυψαν 132 µετοχές αξίας €12,
αυξάνοντας τον αριθµό των µετοχών που εκδόθηκαν σε 17.888.244. Μετά την πιο πάνω εξάσκηση
παρέµειναν 886.448 ∆ΑΜ.
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4.15.3 ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
Στις 16 Οκτωβρίου 2002 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, αποφάσισε να εισηγηθεί σε Έκτακτη Γενική
Συνέλευση, την έκδοση νέου κεφαλαίου υπό µορφή προνοµιούχων µετοχών. Στις 23 ∆εκεµβρίου 2002, οι
µέτοχοι, κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισαν την έκδοση 8.000.000 µετοχών προτίµησης της
Εταιρείας, άνευ ψήφου, χωρίς ετήσιο συσσωρευµένο µέρισµα (non-cumulative, non-voting preference
shares), µε ονοµαστική αξία ₤1,00 (€1,71) η καθεµιά. Οι µετοχές προτίµησης διέπονται από τους πιο κάτω
όρους, περιορισµούς και δικαιώµατα:
1. Ο χρόνος καταβολής οποιουδήποτε προτιµησιακού µερίσµατος προς τους κατόχους των µετοχών
προτίµησης, το οποίο καθορίζεται στο εκάστοτε βασικό επιτόκιο της Κεντρικής Τράπεζας, αποφασίζεται
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας κατά την απόλυτη κρίση του και καταβάλλεται από τα κέρδη
της Εταιρείας αν υπάρχουν, κατά προτεραιότητα και πριν την πληρωµή οποιουδήποτε µερίσµατος
προς τους κατόχους των ήδη υφιστάµενων συνήθων µετοχών της Εταιρείας ή προς τους κατόχους
οποιασδήποτε άλλης τάξης µετοχών που δυνατόν να δηµιουργηθούν οποτεδήποτε στο µέλλον.
2. Σε περίπτωση που οποτεδήποτε στη διάρκεια της περιόδου που υφίστανται οποιεσδήποτε µετοχές
προτίµησης η Εταιρεία διαλυθεί (be wound up) τότε όλες οι υφιστάµενες µετοχές κατά τα χρόνο
διάλυσης της Εταιρείας έχουν δικαίωµα προτίµησης αναφορικά µε την αποπληρωµή του
καταβληθέντος κεφαλαίου και συµµετέχουν στη διανοµή του προϊόντος της διάλυσης και στην
εκκαθάριση της Εταιρείας προτού καταβληθεί οποιοδήποτε κεφάλαιο στους κατόχους των συνήθων
µετοχών της Εταιρείας.
3. Οι µετοχές προτίµησης δεν παρέχουν στους κατόχους των δικαιωµάτων να λαµβάνουν ειδοποιήσεις
για γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας ή να παρίστανται και ψηφίζουν σε αυτές.
4. Οι µετοχές προτίµησης δεν δικαιούνται προτιµησιακό ετήσιο µέρισµα σε σταθερές χρονικές περιόδους
επι του ποσού της ₤1,00 (€1,71) που αποτελεί το ποσό του κεφαλαίου το οποίο πληρώθηκε ή
θεωρείται ότι έχει πληρωθεί για την έκδοση των, αλλά όποτε αποφασίσει ανάλογα το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της Εταιρείας.
5. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δικαιούται οποτεδήποτε κατά την απόλυτη κρίση του να εξαγοράσει από τα
κέρδη ή άλλα στοιχεία ενεργητικού που η Εταιρεία δικαιούται να χρησιµοποιήσει για το σκοπό αυτό,
όλες ή µερικές από τις µετοχές προτίµησης.
6. Αν η Εταιρεία αποφασίσει σύµφωνα µε την πιο πάνω παράγραφο να εξαγοράσει µέρος µόνο των
υφιστάµενων κατά το χρόνο της τέτοιας εξαγοράς µετοχών προτίµησης, οι µετοχές προτίµησης που θα
εξαγοραστούν θα καθορίζονται µε βάση την αναλογία των µετοχών προτίµησης που έχει ο κάθε
µέτοχος στο συνολικό αριθµό µετοχών προτίµησης.
7. Οι µετοχές προτίµησης δεν ειναι εισηγµένες στο Χ.Α.Κ. και ως εκ τούτου η Εταιρεία δεν υπόβαλε
αίτηση για την εισαγωγή και διαπραγµάτευση τους στο Χ.Α.Κ..
Με τη λήξη της προθεσµίας που δόθηκε σε όσους µετόχους ενδιαφέρονταν να αποκτήσουν µετοχές
προτίµησης µόνο η CLR Investment Fund Public Ltd επέδειξε ενδιαφέρον για να αποκτήσει 4.436.960
µετοχές προτίµησης. Ως εκ τούτου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την παραχώρηση
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των 4.436.960 µετοχών προτίµησης στην CLR Investment Fund Public Ltd προς ₤1,00 (€1,71) η καθεµιά
και σύµφωνα µε τους όρους έκδοσης που αποφασίστηκαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της
Εταιρείας ηµεροµηνίας 23 ∆εκεµβρίου 2002. Η Εταιρεία δεν εισέπραξε οπιαδήποτε χρήµατα από την CLR
Investment Fund Public Ltd αλλά µειώθηκε ποσό οφειλής προς την CLR Investment Fund Public Ltd.
4.15.4 ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ, 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010
Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ηµεροµηνίας 15 Ιουλίου 2010, προτάθηκε προς έγκριση
και εγκρίθηκε το ακόλουθο ψήφισµα:
1. Το ακόλουθο ψήφισµα εγκρίθηκε ως Ειδικό Ψήφισµα:
ΕΙ∆ΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
«Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εξουσιοδοτείται να προχωρήσει στην έκδοση και παραχώρηση µέχρι 17.888.244
νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας €0,09 έκαστη στην τιµή των €0,09 ανά µετοχή, οι οποίες προσφέρονται
κατ΄αναλογία (pro-rata) προς όλους τους µετόχους οι οποίοι θα είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο της
EUROPROFIT CAPITAL INVESTORS PUBLIC LTD («Εταιρεία») κατά την ηµεροµηνία αρχείου (record
date). H ηµεροµηνία αρχείου θα καθοριστεί µε βάση τα χρονοδιαγράµµατα του Χρηµατιστηρίου Αξιών
Κύπρου («Χ.Α.Κ.») και θα εξαρτηθεί από την ηµεροµηνία έγκρισης του Ενηµερωτικού ∆ελτίου από την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.
Οι µετοχές αυτές προσφέρονται στους δικαιούχους µετόχους υπό µορφή ∆ικαιωµάτων Προτίµησης (τα
«∆Π») σε αναλογία 1 προς 1, δηλαδή 1 ∆Π για κάθε 1 υφιστάµενη µετοχή. Ο κάθε µέτοχος δικαιούται για
κάθε 1 ∆Π που του παραχωρείται, να αγοράσει 1 νέα µετοχή της Εταιρείας προς €0,09. Η καταβολή του
τιµήµατος, από τους µετόχους οι οποίοι εξασκούν τα ∆Π για την απόκτηση µετοχών, γίνεται ταυτόχρονα µε
την αποδοχή της προσφοράς. Σε περίπτωση που µετά από την εξάσκηση των ∆Π από τους µετόχους
παραµείνουν υπόλοιπα και/ή µη εξασκηµένα ∆Π, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα τα διαθέσει µε τον τρόπο που
θα αποφασίσει το ίδιο κατά την απόλυτη κρίση του, µε τους ίδιους όρους που προσφέρονται στους
υφιστάµενους µετόχους και σε τιµή άσκησης που δεν θα είναι χαµηλότερη από €0,09 ανά µετοχή.
Oι Νέες Συνήθεις Μετοχές που θα προκύψουν θα έχουν τα ίδια δικαιώµατα (rank pari passu) µε τις
υφιστάµενες µετοχές για όλους τους σκοπούς και θα τυγχάνουν διαπραγµάτευσης στο Χ.Α.Κ.
Με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 60Β(5) του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113 των Νόµων της Κύπρου και
λαµβάνοντας υπόψη το Καταστατικό της Εταιρείας οι υφιστάµενοι µέτοχοι της Εταιρείας, δια του παρόντος
αποποιούνται του δικαιώµατος προτίµησης τους αναφορικά µε την πιο πάνω παραχώρηση µετοχών που
τυχόν παραµείνουν αδιάθετες µετά τη λήξη της περιόδου άσκησης των ∆Π.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εξουσιοδοτείται όπως προχωρήσει σε συνεργασία µε εξωτερικούς συµβούλους
της Εταιρείας στην υποβολή αίτησης στο Χ.Α.Κ. και την ετοιµασία σχετικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου για
έκδοση, παραχώρηση και εισαγωγή των ∆Π και των µετοχών που θα προκύψουν, σύµφωνα µε τους
σχετικούς νόµους και κανονισµούς».
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4.15.5 ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ
Οι µέτοχοι που κατείχαν ποσοστό συνήθων µετοχών πέραν του 5% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
(επί συνόλου 17.888.244 µετοχών) κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου είναι οι
ακόλουθοι:
Συνήθεις Μετοχές
Άµεση Συµµετοχή
Μέτοχος
CLR Investment Fund
Public Ltd
Alliance Int. Reinsurance
Co Limited

Αριθµός
Μετοχών

Έµµεση Συµµετοχή

Ποσοστό

Αριθµός
Μετοχών

Συνολική Συµµετοχή

Ποσοστό

Αριθµός
Μετοχών

Ποσοστό*

13.456.187

75,22%

-

-

13.456.187

75,22%

1.420.000

7,94%

-

-

1.420.000

7,94%

* Τυχόν διαφορές στον υπολογισµό του ποσοστού συνολικής συµµετοχής οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Οι κύριοι µέτοχοι που φαίνονται στον πίνακα πιο πάνω δεν κατέχουν διαφορετικά δικαιώµατα ψήφου από
τους υπόλοιπους µετόχους που κατέχουν τίτλους της Εταιρείας.
Μετοχές Προτίµησης
Άµεση Συµµετοχή
Μέτοχος
CLR Investment Fund
Public Ltd

Αριθµός
Μετοχών
4.436.960

Έµµεση Συµµετοχή

Ποσοστό

Αριθµός
Μετοχών

100,00%

Συνολική Συµµετοχή

Ποσοστό
-

Αριθµός
Μετοχών
-

4.436.960

Ποσοστό*
100,00%

* Τυχόν διαφορές στον υπολογισµό του ποσοστού συνολικής συµµετοχής οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Σηµειώνεται ότι, η CLR Investment Fund Public Ltd κατέχει όλες τις µετοχές προτίµησης (4.436.960 προς
€1,71) της Εταιρείας, οι οποίες δεν έχουν δικαίωµα ψήφου και είναι χωρίς ετήσιο συσσωρευόµενο µέρισµα.
Σηµειώνεται επίσης ότι, όταν ολοκληρωθεί η παραχώρηση των συνήθων µετοχών που θα προκύψουν από
την άσκηση των ∆Π στους δικαιούχους, τα ποσοστά των µετόχων που κατέχουν ποσοστό άνω του 5%
δύναται να διαφοροποιηθούν αναλόγως.
Όσον αφορά το θέµα κατοχής και ελέγχου, ο εκδότης γνωρίζει ότι σύµφωνα µε το µητρώο µετοχών της
Εταιρείας ο κύριος µέτοχος είναι η CLR Investment Fund Public Ltd. O έλεγχος ασκείται στο παρόν στάδιο,
µε τον διορισµό στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας των κυρίων Βαγγέλη Συκοπετρίτη και Αιµίλιου
Παντελίδη. Η παρουσία των κυρίων Κώστα Τουµπουρή και Βύρων Κρανιδιώτη συνδράµει στον µη
καταχρηστικό έλεγχο της Εταιρείας.
4.15.6 ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
∆εν υπάρχει οποιαδήποτε συµφωνία γνωστή στην Εταιρεία, της οποίας η εφαρµογή θα µπορούσε σε
µεταγενέστερη ηµεροµηνία να επιφέρει αλλαγές όσον αφορά τον έλεγχο της Εταιρείας.
4.15.7 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΤΩΝ

ΜΕΛΩΝ

ΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΑΙ

Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, το ποσοστό που κατέχεται από τα µέλη των
οργάνων ∆ιοικήσεως, ∆ιεύθυνσης και Εποπτείας, άµεσα ή έµµεσα, σύµφωνα µε τον περί ∆ηµόσιας
Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµο του 2005 είναι ως ακολούθως:
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Όνοµα Μέλους

Άµεση Συµµετοχή
Ποσοστό

Έµµεση Συµµετοχή
Ποσοστό

Συνολική Συµµετοχή
Ποσοστό

Bύρων Κρανιδιώτης

-

-

-

Αιµίλιος Παντελίδης

0,03%

0,01%

0,02%

Κώστας Τουµπουρής

-

-

-

Βαγγέλης Συκοπετρίτης

-

-

-

Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, το προσωπικό της Εταιρείας δεν κατείχε
µετοχές της Εταιρείας.
∆εν υπάρχουν συµφωνίες για συµµετοχή των µελών των οργάνων ∆ιοίκησης, ∆ιεύθυνσης και Εποπτείας
και των εργαζοµένων στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (βλ. Μέρος 4.15.1).
4.16 Συναλλαγές µε Συνδεδεµένα Μέρη
Έτη που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2007, 2008 και 2009
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται στοιχεία για τις συναλλαγές της Εταιρείας µε συνδεδεµένα µέρη,
σύµφωνα µε τις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για τα έτη που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου
2007, 2008 και 2009. Τα ποσά που αφορούν το έτος 2007 έχουν µετατραπεί από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ
βάσει της τελικής ισοτιµίας µετατροπής (€1 = £0,585274).
Συναλλαγές µε Συγγενικά Μέρη
Ελεγµένα

Ελεγµένα

Ελεγµένα

Ελεγµένα

Ελεγµένα

Ελεγµένα

Ελεγµένα

Ελεγµένα

31.12.2009 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2007 31.12.2007 31.12.2007
Φύση
Συναλλαγών

Συναλλαγές µε Συγγενικα Μερη
Τήρηση
Marfin CLR
µητρώου
(Financial
µετόχων
Services) Limited ∆ιαχείριση
χαρτοφυλακίου
Παροχή
διοικητικών
υπηρεσιών
Υπηρεσίες
Γραµµατέα
Άλλες
επαγγελµατικέ
ς υπηρεσίες
Τόκοι
εισπρακτέοι

Land
Development

Τόκοι
πληρωτέοι

€

€

€

€

€

€

₤

₤

(Έσοδα)/

Υπόλοιπο

(Έσοδα)/

Υπόλοιπο

(Έσοδα)/

Υπόλοιπο

(Έσοδα)/

Υπόλοιπο

Έξοδα πιστωτικό/

Έξοδα πιστωτικό/

Έξοδα πιστωτικό/

Έξοδα πιστωτικό/

(χρεωστικ

(χρεωστικ

(χρεωστικ

(χρεωστικ

ό)

ό)

ό)

ό)

1.265

-

1.265

-

1.178

-

690

-

3.351

-

4.245

-

4.340

-

2.540

-

11.500

-

11.785

-

-

-

-

-

5.520

-

5.895

-

5.895

-

3.450

-

920

-

460

-

295

-

173

-

(1.643)

-

(13.634)

-

(14.433)

-

(8.447)

-

1.936

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.457

-

10.241

-

5.994

-

EOOD
Rubypoint
Property

Τόκοι
εισπρακτέοι

Advisors Limited
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Ελεγµένα

Ελεγµένα

Ελεγµένα

Ελεγµένα

Ελεγµένα

Ελεγµένα

Ελεγµένα

Ελεγµένα

31.12.2009 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2007 31.12.2007 31.12.2007
Φύση
Συναλλαγών

Χρίστος Ρότσας

€

€

€

€

€

€

₤

₤

(Έσοδα)/

Υπόλοιπο

(Έσοδα)/

Υπόλοιπο

(Έσοδα)/

Υπόλοιπο

(Έσοδα)/

Υπόλοιπο

Έξοδα πιστωτικό/

Έξοδα πιστωτικό/

Έξοδα πιστωτικό/

Έξοδα πιστωτικό/

(χρεωστικ

(χρεωστικ

(χρεωστικ

(χρεωστικ

ό)

ό)

ό)

ό)

Τόκοι

633

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.789

-

6.900

-

Marfin CLR
(Financial
Services)
Limited

-

17.983

-

308.273

-

822.064

-

481.133

ER Profit
Property
Holdings Ltd

-

-

-

443.713

-

Rubypoint
Property
Advisors
Limited

-

-

-

93.150

-

153.986

-

90.124

-

4.299.482

-

4.614.482

-

4.663.696

-

2.729.540

-

-

-

826

-

1.186

-

694

-

66.403

-

14.133

πληρωτέοι

Marfin CLR

Παροχή

Public Co

διοικητικών

Limited

υπηρεσιών

Υπόλοιπα µε συγγενικές
εταιρείες

Εισπρακτέα από
συγγενικά µέρη

Πληρωτέα σε

CLR
Investment
Fund Public
Ltd
Marfin CLR
(Financial
Services)
Limited

συγγενικά µέρη

Land
Development

-

EOOD
Χρίστος
Ρότσας

Εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται στοιχεία για τις συναλλαγές της Εταιρείας µε συνδεδεµένα µέρη,
σύµφωνα µε τις µη ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για την πρώτη εξαµηνία του 2010.
Μη Ελεγµένα

Ελεγµένα

30.06.2010

31.12.2009

€

€

Τήρηση µητρώου µετόχων

633

1.265

∆ιαχείριση χαρτοφυλακίου

347

3.351

5.750

11.500

Φύση Συναλλαγών

Συναλλαγές µε Συγγενικα Μερη
Marfin CLR (Financial Services) Limited

Παροχή διοικητικών υπηρεσιών
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Φύση Συναλλαγών

Υπηρεσίες Γραµµατέα
Άλλες επαγγελµατικές υπηρεσίες
Τόκοι εισπρακτέοι

Μη Ελεγµένα

Ελεγµένα

30.06.2010

31.12.2009

€

€

-

5.520

9.487

920

-

(1.643)

Land Development EOOD

Τόκοι πληρωτέοι

2.835

1.936

Χρίστος Ρότσας

Τόκοι πληρωτέοι

555

633

-

17.983

Υπόλοιπα µε συγγενικές εταιρείες
Εισπρακτέα από συγγενικά µέρη

Marfin CLR (Financial Services) Limited
CLR Investment Fund Public Ltd

Πληρωτέα σε συγγενικά µέρη

3.647.405

4.299.482

Land Development EOOD

69.781

66.403

Χρίστος Ρότσας

15.132

14.133

Σηµειώνεται ότι από τις 30 Ιουνίου 2010, µέχρι την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, δεν
έχει προκύψει ουσιώδης µεταβολή στις πληροφορίες που παρατίθενται σχετικά µε τις συναλλαγές µε
συνδεδεµένα µέρη.
Πληροφορίες σχετικά µε σηµαντικές συµβάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στο Μέρος 4.19.1.
4.17 Μερισµατική Πολιτική
Σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρείας, η µερισµατική πολιτική της Εταιρείας ορίζεται από τη γενική
συνέλευση. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει το δικαίωµα να προτείνει και η Εταιρεία έχει το δικαίωµα να
καθορίζει διαφορετικό µέρισµα για διαφορετικές τάξεις ή κατηγορίες µετοχών ή να προτείνει και καθορίσει
διαφορετικό µέρισµα για µια τάξη ή κατηγορία µετοχών από την άλλη ή να προτείνει και να καθορίσει
µέρισµα για ορισµένες µόνον τάξεις ή κατηγορίες µετοχών.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει το δικαίωµα να πληρώνει κάθε φορά στα µέλη ενδιάµεσα µερίσµατα, τα οποία
θα φαίνονται σ' αυτό ως δικαιολογηµένα από τα κέρδη της Εταιρείας. Επίσης, όλα τα µερίσµατα θα
πληρώνονται από τα κέρδη και µε κανένα άλλο τρόπο.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί, πρίν να προτείνει οποιοδήποτε µέρισµα να κρατήσει κατά την κρίση του
µερικά ποσά από τα κέρδη της Εταιρείας ως αποθεµατικά, τα οποία το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει τη
διακριτική εξουσία να χρησιµοποιεί για οποιοδήποτε σκοπό για τον οποίο τα κέρδη της Εταιρείας µπορούν
να χρησιµοποιηθούν µε τον τρόπο αυτό.
Τα µερίσµατα καταβάλλονται αφού παρακρατηθούν τα ποσά φόρου εισοδήµατος και αµυντικής εισφοράς
που προβλέπει κάθε φορά η υπάρχουσα φορολογική νοµοθεσία.
Κατά τα έτη 2007, 2008 και 2009, η Εταιρεία έχει καταβάλει µέρισµα ώς εξής:
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Μέρισµα ανά
µετοχή

Αριθµός µετοχών µε
δικαίωµα στο µέρισµα

Συνολικό ποσό
µερίσµατος έτους

-

-

2008

Προµέρισµα

€0,015

17.888.133

€268.322

2008

Τελικό

-

-

-

2009

-

-

-

-

Οικονοµικό έτος

Μέρισµα

2007

-

Στις 29 ∆εκεµβρίου 2008 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε την πληρωµή ενδιάµεσου
µερίσµατος €0,015 ανά µετοχή, συνολικού ύψους €268.322 για το έτος 2008, το οποίο πληρώθηκε από τα
κέρδη του έτους που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006. Το µέρισµα πληρώθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2009.
Σύµφωνα µε τους ελεγκτές της Εταιρείας, η πληρωµή του εν λόγω µερίσµατος είναι αντίθετη µε τις
πρόνοιες του Άρθρου 169 Α(1) του περί Εταιρειών Νόµου που προβλέπει ότι δεν επιτρέπεται η διανοµή
µερίσµατος όταν η διανοµή έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση του αθροίσµατος του εκδοθέντος κεφαλαίου και
των µη διανεµητέων αποθεµατικών
4.18 Iδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό
4.18.1 Ι∆ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ
Η Εταιρεία συστάθηκε στην Κύπρο στις 18 Μαΐου 1995, βάσει του περί Εταιρειών Νόµου, Kεφ. 113 µε
αριθµό εγγραφής 71072.
Το εγγεγραµµένο γραφείο και η κύρια διοικητική έδρα της Εταιρείας βρίσκονται στη διεύθυνση: Marfin CLR
House, Λεωφ. Βύρωνος 26, 1096 Λευκωσία
Οι κύριοι σκοποί της Εταιρείας περιγράφονται στο άρθρο 3 του Ιδρυτικού της Εγγράφου. Στους κύριους
σκοπούς της περιλαµβάνεται η διεξαγωγή εργασιών οργανισµού επένδυσης, η άσκηση επενδυτικής και
άλλης εργασίας, η ίδρυση και προαγωγή εταιρειών, η διεύθυνση και διαχείριση κτιρίων, η χορήγηση
χρηµάτων για απόκτηση και βελτίωση ακίνητης περιουσίας, η ίδρυση και συµµετοχή σε άλλες εταιρείες, η
διαχείριση των περιουσιακών στοιχειών της εταιρείας, η απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, η
απόκτηση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, η επενδύσεις χρηµάτων, η απόκτηση µετοχών άλλων
εταιρειών, η ίδρυση πρακτορειών, η διεξαγωγή ασφαλιστικών εργασιών, η εµπορία µηχανών και άλλων
αντικειµένων.
4.18.2 ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
Οι υφιστάµενες µετοχές της Εταιρείας χωρίζονται σε συνήθεις µετοχές και µετοχές προτίµησης. Οι µετοχές
προτίµησης δεν έχουν δικαίωµα ψήφου και είναι χωρίς ετήσιο συσσωρευόµενο µέρισµα (βλέπε Μέρος
4.15.3).
4.18.3 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Τα δικαιώµατα των µετόχων ορίζονται στον περί Εταιρειών Νόµο και στο Καταστατικό της Εταιρείας. Τα
δικαιώµατα που ορίζονται στο Καταστατικό, και όπου δεν ορίζεται αντίθετα από τον περί Εταιρειών Νόµο,
µπορούν να µεταβληθούν µε την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, η οποία απαιτεί ειδικό
ψήφισµα σε Γενική Συνέλευση των µετόχων.
Αν σε οποιοδήποτε χρόνο το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι διαιρεµένο σε διαφορετικές τάξεις
µετοχών, τα δικαιώµατα που είναι προσαρτηµένα σε οποιαδήποτε τάξη (εκτός αν υπάρχει διαφορετική
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πρόνοια στους όρους έκδοσης των µετοχών της τάξης αυτής) µπορούν, τηρουµένων των προνοιών του
Αρθρου 70 του Νόµου και είτε η Εταιρεία βρίσκεται είτε όχι να τροποποιούνται ή να καταργούνται µε τη
γραπτή συγκατάθεση των κατόχων των τριών τετάρτων των εκδοµένων µετοχών της τάξης αυτής, ή µε την
έγκριση έκτακτου ψηφίσµατος που εγκρίθηκε σε χωριστή γενική συνέλευση των κατόχων των µετοχών της
τάξης αυτής. Για την κάθε χωριστή γενική συνέλευση, οι πρόνοιες του Καταστατικού αυτού που αφορούν
γενικές συνελεύσεις θα εφαρµόζονται, τηρουµένων των αναλογιών, αλλά σε τρόπο που η απαιτούµενη
απαρτία να είναι δύο πρόσωπα που να κατέχουν ή να αντιπροσωπεύουν µε πληρεξούσιο το ένα τρίτο των
εκδοµένων µετοχών της τάξης αυτής και οποιοσδήποτε κάτοχος µετοχών της τάξης αυτής που είναι παρών
αυτοπροσώπως ή µέσω αντιπροσώπου θα δικαιούται να απαιτήσει ψηφοφορία, και που αν σε
οποιαδήποτε συνέλευση εξ αναβολής των κατόχων τούτων δεν υπάρχει απαρτία, οι παρόντες µέτοχοι θα
συνιστούν απαρτία.
Σηµειώνεται ότι οι σχετικοί όροι στο Καταστατικό για την αλλαγή των δικαιωµάτων των µετόχων δεν είναι
αυστηρότεροι από ό,τι απαιτεί η σχετική ισχύουσα νοµοθεσία.
4.18.4 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ
Οι διαδικασίες σύγκλησης και συµµετοχής στις γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας καθορίζονται στα άρθρα
49-77 του Καταστατικού.
4.18.5 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΕΚ∆ΟΤΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ
∆εν υπάρχει οποιαδήποτε διάταξη του ιδρυτικού εγγράφου, του Καταστατικού, ή οποιουδήποτε εσωτερικού
κανονισµού της Εταιρείας, της οποίας η εφαρµογή ενδέχεται να καθυστερήσει, να αναβάλει ή να
παρεµποδίσει αλλαγή στον έλεγχο της Εταιρείας.
Σηµειώνεται επίσης ότι η απόκτηση σηµαντικού αριθµού µετοχών της Εταιρείας υπόκειται στις διατάξεις
των κανονισµών εξαγοράς (∆ηµόσια Πρόταση προς Εξαγορά ή Αγορά Τίτλων και Συγχώνευση Εταιρειών
Εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Kανονισµοί του 1997 - 2006), του περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών
Κύπρου Νόµου, οι οποίοι επιβάλλουν χρονικούς περιορισµούς ή υποχρέωση υποβολής δηµόσιας
πρότασης, για την απόκτηση σηµαντικού ποσοστού ή πλειοψηφίας των µετοχών εταιρείας εισηγµένης στο
Χ.Α.Κ..
Αλλαγές στο ποσοστό ελέγχου της Εταιρείας πρέπει να ανακοινώνονται µε βάση σχετικές πρόνοιες του
περί Εταιρειών Νόµου, των κανονισµών εξαγοράς (∆ηµόσια Πρόταση προς Εξαγορά ή Αγορά Τίτλων και
Συγχώνευση Εταιρειών Εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Kανονισµοί του 1997 - 2006) και του περί Αξιών
και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικού) (Αρ.3) Νόµου / περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών
Κύπρου Νόµου. ∆εν υπάρχουν ειδικές πρόνοιες στο Καταστατικό της Εταιρείας.
4.18.6 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Με βάση το άρθρο 46 του Καταστατικού της, η Εταιρεία δικαιούται από καιρό σε καιρό µε σύνηθες ψήφισµα
να αυξάνει το κεφάλαιό της κατά τέτοιο ποσό και διαιρεµένο σε µετοχές τόσης αξίας, που θα καθορίζεται
από το ψήφισµα.
Η πρόνοια αυτή δεν είναι αυστηρότερη από ό,τι απαιτεί η σχετική ισχύουσα νοµοθεσία.
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4.18.7 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
To Καταστατικό της Εταιρείας είναι διαθέσιµο για επιθεώρηση στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας. Το
Καταστατικό περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα άρθρα:
Μετοχές
Κανένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δικαιούται να αποκτά ή να κατέχει άµεσα ή έµµεσα µετοχές της
4
Εταιρείας οι οποίες υπερβαίνουν σε ποσοστό 15% του συνολικού εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου
αφού συνυπολογισθούν οι µετοχές που κατέχουν ενήλικα τέκνα ή νοµικά πρόσωπα στα οποία το
µέλος κατέχει ουσιαστικό ποσοστό του µετοχικού κεφαλαίου, εκτός από ξένους επενδυτές που θα
µπορούν, ύστερα από σχετική έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, να αποκτούν ή να
κατέχουν µέχρι 20% του εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου νοουµένου ότι το σύνολο των µετοχών που
θα αποκτούν αλλοδαποί επενδυτές δε θα υπερβαίνει το 40% του εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου.
5

Με την τήρηση των διατάξεων του νόµου και των προνοιών του παρόντος καταστατικού, οι από καιρό
σε καιρό τυχόν µετοχές της εταιρείας που δεν εκδόθηκαν θα βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο του
∆ιοικητικού Συµβουλίου το οποίο θα µπορεί να κατανέµει ή µε άλλο τρόπο να διαθέτει όλες ή µερικές
από αυτές σε τέτοια πρόσωπα και µε τέτοιους όρους, είτε στο άρτιο είτε υπέρ το
άρτιο (at a premium), είτε, µε την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 56 του Νόµου, υπό το άρτιο (at
a discount) και σε τέτοιο χρόνο, όπως θα έκρινε πρέπον και µε πλήρη εξουσία να καλεί
οποιοδήποτε πρόσωπο για να καταβάλει την κλήση κεφαλαίου για οποιεσδήποτε µετοχές, είτε στο
άρτιο, είτε υπέρ το άρτιο (ή στην ονοµαστική αξία τους µε επιπρόσθετο ποσό) ή µε την
τήρηση των όσων αναφέρθηκαν προηγουµένως, υπό το άρτιο, σε τέτοιο χρόνο και έναντι τέτοιου
ανταλλάγµατος, όπως το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα έκρινε πρέπον.

6

∆ίχως επηρεασµό οποιωνδήποτε ειδικών δικαιωµάτων που παραχωρήθηκαν προηγουµένως στους
κατόχους υφιστάµενων µετοχών ή τάξεως µετοχών, οποιαδήποτε µετοχή της Εταιρείας µπορεί να
εκδοθεί µε τέτοια δικαιώµατα προτίµησης (preferred), αναβολής (deferred) ή αλλά δικαιώµατα ή µε
τέτοιους περιορισµούς όσον αφορά το µέρισµα, το δικαίωµα ψήφου, την επιστροφή κεφαλαίου (return
on capital) είτε διαφορετικά, όπως η Εταιρεία θα όριζε, κάθε φορά µε συνηθισµένη απόφαση.

7

Με την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 57 του Νόµου, ύστερα από λήψη συνηθισµένης
απόφασης οποιεσδήποτε προνοµιούχες µετοχές µπορούν να εκδοθούν υπό τον όρο ότι αυτές θα
εξαγοραστούν ή ότι η Εταιρεία µπορεί να επιλέξει την αγορά τους µε τέτοιους όρους και µε τέτοιο
τρόπο, που η Εταιρεία θα καθόριζε µε ειδική απόφαση πριν από την έκδοση των µετοχών.

8

Αν σε οποιοδήποτε χρόνο το µετοχικό κεφάλαιο είναι κατανεµηµένο σε µετοχές διαφόρων τάξεων, τα
δικαιώµατα που αρµόζουν σε οποιαδήποτε τάξη (εκτός αν προνοείται διαφορετικά από τους όρους
έκδοσης των µετοχών της τάξης αυτής) µπορεί, ανεξάρτητα αν η Εταιρεία βρίσκεται σε διάλυση ή
όχι, να τροποποιηθούν µε γραπτή συγκατάθεση των κατόχων τριών τετάρτων των εκδιδοµένων
µετοχών της παραπάνω τάξης ή µε έκτακτη απόφαση που θα παρθεί σε χωριστή γενική συνέλευση
θα εφαρµόζονται οι αναφερόµενες στις γενικές συνελεύσεις πρόνοιες των Κανονισµών αυτών µε τον
όρο ότι την απαιτούµενη απαρτία αποτελούν δύο τουλάχιστο πρόσωπα που κατέχουν ή
αντιπροσωπεύουν µε πληρεξούσιο (proxy) το ένα τρίτο των µετοχών της τάξης αυτής που
εκδόθηκαν, και επιπλέον ότι οποιοσδήποτε κάτοχος µετοχών της τάξης αυτής που παρευρίσκεται
αυτοπροσώπως ή µε πληρεξούσιο, µπορεί να απαιτήσει τη διεξαγωγή ψηφοφορίας.
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Τα δικαιώµατα που παραχωρούνται στους κατόχους µετοχών οποιασδήποτε τάξης, τα οποία
εκδόθηκαν µε δικαίωµα προτίµησης ή άλλο παρόµοιο δικαίωµα, δε θα θεωρούνται, εκτός αν
µε άλλο τρόπο προνοείται ρητά από τους όρους έκδοσης των µετοχών της παραπάνω τάξης, ως
τροποποιηµένα λόγω της δηµιουργίας (creation) ή έκδοσης πρόσθετων µετοχών που
κατατάσσονται pari passu µε αυτές.

10

Η Εταιρεία µπορεί να ασκήσει τις εξουσίες που της παρέχονται µε βάση το άρθρο 52 του Νόµου, για
καταβολή προµήθειας, µε τον όρο ότι το ποσοστό ή το ποσό της προµήθειας που καταβλήθηκε ή
συµφωνήθηκε θα αποκαλυφτεί µε τον προβλεπόµενο τρόπο µε βάση τις διατάξεις του
προαναφερόµενου άρθρου και το ποσοστό της προµήθειας δε θα υπερβεί το δέκα τοις εκατόν της
τιµής, στην οποία εκδίδονται οι µετοχές, αναφορικά µε τις οποίες αυτό καταβάλλεται, ή ποσό ίσο
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µε δέκα τοις εκατόν της τιµής αυτής (ανάλογα µε την περίπτωση). Η προµήθεια αυτή µπορεί να
καταβληθεί είτε µε πληρωµή τοις µετρητοίς είτε µε την παραχώρηση µετοχών που ξοφλήθηκαν
εντελώς ή µερικώς είτε µερικώς µε τον έναν και µερικώς µε τον άλλο τρόπο. Η Εταιρεία µπορεί
επίσης, κατά την έκδοση οποιωνδήποτε µετοχών, να καταβάλλει τα νόµιµα µεσιτικά.
Εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Νόµος έτσι προβλέπει, δεν πρόκειται να αναγνωριστεί
κανένα πρόσωπο από την Εταιρεία ότι κατέχει οποιεσδήποτε µετοχές µε βάση οποιοδήποτε
καταπίστευµα (trust) και η Εταιρεία δε δεσµεύεται καθόλου, ούτε υποχρεώνεται µε οποιοδήποτε
τρόπο να αναγνωρίσει (ακόµα και αν ειδοποιηθεί γι’ αυτό) οποιοδήποτε συµφέρον που απορρέει από
το φυσικό δίκαιο (equitable) µε αίρεση, µελλοντικό ή µερικό πάνω σε οποιαδήποτε µετοχή ή
οποιοδήποτε συµφέρον πάνω σε κλασµατικό µέρος µετοχής (εκτός αν προνοείται διαφορετικά στους
Κανονισµούς αυτούς, ή σε κάποιο νόµο), οποιαδήποτε άλλα δικαιώµατα αναφορικά µε οποιαδήποτε
µετοχή, εκτός από το απόλυτο δικαίωµα του εγγεγραµµένου κατόχου για το ακέραιο αυτής.
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Η Εταιρεία θα τηρεί Μητρώο µελών σύµφωνα µε τα άρθρα 105 και 106 του Νόµου. Το Μητρώο και το
ευρετήριο µελών θα είναι στη διάθεση των µελών χωρίς την πληρωµή οποιουδήποτε ποσού.
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(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο, το όνοµα του οποίου θα καταχωρηθεί στο Μητρώο των Μελών, έχει το
δικαίωµα µέσα σε δύο µήνες από την παραχώρηση των µετοχών ή της κατάθεσης του εγγράφου
της µεταβίβασης των µετοχών (ή µέσα σε µια άλλη τέτοια προθεσµία όπως θα καθοριζόταν κάθε
φορά στους όρους έκδοσης), να πάρει δωρεάν ένα πιστοποιητικό για όλες τις µετοχές του ή
περισσότερα από ένα πιστοποιητικά, το καθένα για µια ή περισσότερες από τις µετοχές του, µε
πληρωµή 50 σέντ για κάθε ένα πιστοποιητικό το οποίο θα εκδιδόταν ύστερα από το πρώτο
πιστοποιητικό ή µε την πληρωµή ενός τέτοιου µικρότερου ποσού όπως θα καθόριζε κάθε φορά το
∆ιοικητικό Συµβούλιο. Κάθε πιστοποιητικό πρέπει να φέρει τη σφραγίδα της Εταιρείας και να
καθορίζει τις µετοχές στις οποίες αναφέρεται, καθώς και το ποσό που πληρώθηκε για τις µετοχές
αυτές. Εννοείται ότι, όσον αφορά τη µετοχή ή µετοχές που κατέχονται από κοινού από περισσότερα
από ένα πρόσωπα, η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωµένη να εκδώσει περισσότερα από ένα
πιστοποιητικά και η παράδοση του πιστοποιητικού για κάποια µετοχή σ’ ένα από τα πρόσωπα αυτά
θεωρείται παράδοση που έγινε σ' όλους τους κατόχους της µετοχής.
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(2) Σε περίπτωση που ένα πιστοποιητικό αλλοιωθεί, χαθεί ή καταστραφεί, αυτό µπορεί να ανανεωθεί
µε την πληρωµή δικαιώµατος 50 σέντ ή παρόµοιο µικρότερου ποσού και µε παρόµοιους τυχόν όρους
ως προς τα αποδεικτικά στοιχεία που θα παρουσιαστούν, την εγγύηση (indemnity) και την πληρωµή
πραγµατικών εξόδων της Εταιρείας, για τη διερεύνηση των αποδεικτικών στοιχείων που
παρουσιάστηκαν όπως το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα καθόριζε κάθε φορά κατά την κρίση του.
Η εταιρεία δεν πρέπει να παρέχει άµεσα ή έµµεσα είτε µε τη µορφή δανείου, εγγύησης, παροχής
ασφάλειας είτε µε άλλο τρόπο, οποιαδήποτε οικονοµική βοήθεια µε σκοπό ή σε σχέση µε την
αγορά που έγινε ή θα γίνει από οποιοδήποτε πρόσωπο οποιωνδήποτε µετοχών ή εγγραφή για
µετοχές της εταιρείας ή της ιθύνουσας της εταιρείας (holding company). Η εταιρεία δεν πρέπει να
χορηγεί δάνειο για οποιοδήποτε ανεξαίρετα σκοπό µε αντάλλαγµα την παροχή µετοχών της ως
ασφάλεια, ή των µετοχών της ιθύνουσας εταιρείας της. Όµως, δεν υπάρχει τίποτε στον Κανονισµό
αυτό που απαγορεύει τις συναλλαγές που αναφέρονται στην επιφύλαξη του άρθρου 35(1) του
Νόµου.

Μετατροπή Κεφαλαίου
Η Εταιρεία µπορεί να αυξάνει, από καιρό σε καιρό το µετοχικό της κεφάλαιο, µε συνηθισµένο
45
ψήφισµα. Το ποσό µε το οποίο θα αυξηθεί το µετοχικό κεφάλαιο, καθώς και η αξία των µετοχών στις
οποίες υποδιαιρείται το ποσό, καθορίζονται επίσης στο ψήφισµα αυτό.
Η Εταιρεία θα δικαιούται, όποτε προβαίνει σε αύξηση του κεφαλαίου, µε σύνηθες ψήφισµα της να
46
ορίζει τον τρόπο µε τον οποίο οι νέες µετοχές, ή οποιεσδήποτε από αυτές, θα διατίθενται και κατά
πόσο αυτές θα προσφέρονται στην ονοµαστική τους αξία (AT PAR), υπέρ το άρτιο (ΑΤ Α
PREMIUM) ή (τηρούµενων των προνοιών του άρθρου 56 του νόµου) µε έκπτωση (ΑΤ Α
DISCOUNT).
47

Η εταιρεία µπορεί, µε ειδικό ψήφισµα να ελαττώνει το µετοχικό της κεφάλαιο, οποιοδήποτε
αποθεµατικό κεφάλαιο αποπληρωµής (capital redemption reserve fund) ή οποιοδήποτε αποθεµατικό
από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο (share premium account), σύµφωνα µε τον τρόπο που
προβλέπεται από τις διατάξεις του νόµου και τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται σ'
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αυτόν.
Γενικές Συνελεύσεις
Η Εταιρεία συγκαλεί κάθε χρόνο πρόσθετα από οποιαδήποτε άλλη συνέλευση που θα µπορούσε να
49
γίνει κατά το ίδιο έτος, γενική συνέλευση στην ετήσια γενική συνέλευση της η οποία καθορίζει ειδικά
τη συνέλευση ως ετήσια γενική συνέλευση στις ειδοποιήσεις µε τις οποίες αυτή συγκαλείται. Το
χρονικό διάστηµα µεταξύ µιας ετήσιας γενικής συνέλευσης της Εταιρείας και της ηµεροµηνίας
της επόµενης γενικής συνέλευσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δεκαπέντε µήνες.
Εννοείται ότι σε περίπτωση που η Εταιρεία θα συγκαλούσε την πρώτη της γενική συνέλευση µέσα σε
δεκαοχτώ µήνες από τη σύσταση της, δεν είναι ανάγκη να γίνει ετήσια γενική συνέλευση µέσα στο
χρόνο που έγινε η σύσταση της, ή τον επόµενο χρόνο. Η ετήσια γενική συνέλευση γίνεται σε χρόνο
και τόπο που καθορίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
50

Όλες οι γενικές συνελεύσεις, µε εξαίρεση τις ετήσιες, ονοµάζονται έκτακτες γενικές συνελεύσεις.
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί, σε περίπτωση που θα έκρινε ενδεδειγµένο, να συγκαλεί έκτακτη
γενική συνέλευση. Έκτακτες γενικές συνελεύσεις µπορούν επίσης να γίνουν ύστερα από υποβολή
αίτησης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, ή σε περίπτωση που το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα παρέλειπε να
το κάµει, από τους ίδιους τους αιτητές (requisitionists), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 126 του
Νόµου. Αν λόγω απουσίας σε οποιοδήποτε χρόνο, ορισµένων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
στο εξωτερικό δεν είναι δυνατόν να σχηµατιστεί απαρτία, οποιοδήποτε από τα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου ή δύο οποιαδήποτε µέλη της Εταιρείας µπορούν να συγκαλέσουν έκτακτη γενική
συνέλευση όπως το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα αποφάσιζε κατά τον πλησιέστερο δυνατό τρόπο µε τον
οποίο συγκαλούνται συνελεύσεις από τους συµβούλους. Η παρουσία του Προέδρου ή του
Αντιπροέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θεωρείται απαραίτητη για την έγκυρη σύγκληση µιας
τέτοιας συνέλευσης.

Ειδοποίηση για Γενικές Συνελεύσεις
Η ετήσια γενική συνέλευση καθώς και οποιαδήποτε συνέλευση που γίνεται µε σκοπό τη λήψη ειδικής
52
απόφασης, συγκαλούνται µε γραπτή ειδοποίηση είκοσι και µιας τουλάχιστον ηµερών. Οι υπόλοιπες
συνελεύσεις της Εταιρείας, συγκαλούνται µε γραπτή ειδοποίηση δεκατεσσάρων τουλάχιστον ηµερών.
Οι πιο πάνω προθεσµίες δεν περιλαµβάνουν την ηµέρα κατά την οποία δίνεται ή θεωρείται ότι
δόθηκε η ειδοποίηση, ούτε και την ηµέρα, κατά την οποία σκοπεύει να προχωρήσει η γενική
συνέλευση, στην οποία αναφέρεται η ειδοποίηση. Η ειδοποίηση καθορίζει τον τόπο, την ηµέρα καθώς
και την ώρα σύγκλησης της συνέλευσης και σε περίπτωση ειδικής εργασίας και τη γενική φύση της
εργασίας αυτής και δίνεται µε τον τρόπο που καθορίζεται από τώρα και στο εξής ή µε άλλο τρόπο,
όπως θα καθοριζόταν από την Εταιρεία µετά τη γενική συνέλευση, στα πρόσωπα, που µε βάση
τους κανονισµούς της Εταιρείας δικαιούνται να τους αποστέλλονται οι ειδοποιήσεις αυτές της
Εταιρείας.
Εννοείται ότι οι συνελεύσεις της Εταιρείας, που συγκαλούνται µε ειδοποίηση µικρότερη απ' αυτή που
καθορίζεται στον Κανονισµό αυτό, θεωρούνται ότι συγκλήθηκαν κανονικά, εφόσον θα συµφωνούσαν
γι’ αυτό:
(α) σε περίπτωση σύγκλησης ετήσιας συνέλευσης, όλα τα µέλη τα οποία δικαιούνται να
παρευρίσκονται και να ψηφίζουν σ’ αυτή και
(β) σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η αριθµητική πλειοψηφία των µελών, που έχουν το δικαίωµα να
παρευρεθούν και να ψηφίσουν κατά την συνέλευση, και που επιπλέον κατέχουν µαζί όχι λιγότερο
από 95% της ονοµαστικής αξίας των µετοχών που παρέχουν το εν λόγω δικαίωµα µετοχών.
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Σε περίπτωση που δε δοθεί ειδοποίηση για σύγκληση συνέλευσης σε πρόσωπο που δικαιούται να
παρευρεθεί σ αυτή, ή λόγω τυχαίου συµβάντος ή λόγω µη λήψης της ειδοποίησης αυτής, δε σηµαίνει
ότι οι εργασίες της συνέλευσης, στην οποία αναφέρεται η ειδοποίηση, είναι άκυρες.

∆ιαδικασία στις Γενικές Συνελεύσεις
Όλες οι εργασίες που διεξάγονται κατά τις έκτακτες γενικές συνελεύσεις, καθώς και όλες οι εργασίες
54
που διεξάγονται κατά την ετήσια γενική συνέλευση, εκτός από τον καθορισµό των µερισµάτων, της
µελέτης των λογαριασµών, των ισολογισµών, των εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των
62

ελεγκτών, της εκλογής µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στη θέση των µελών που αποχωρούν, του
διορισµού ελεγκτών, καθώς και του καθορισµού της αµοιβής τους, θεωρούνται ως εργασίες ειδικής
φύσης.
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Καµιά εργασία δεν µπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση, εκτός αν σχηµατιστεί απαρτία
κατά την έναρξη των εργασιών της συνέλευσης. Πέντε µέλη που παρευρίσκονται αυτοπροσώπως ή
µε πληρεξούσιο στη συνέλευση σχηµατίζουν απαρτία, εκτός αν προνοείται διαφορετικά στο έγγραφο
αυτό.
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Αν µέσα σε µισή ώρα µετά τον καθορισµένο χρόνο για τη συνέλευση δε σχηµατιστεί απαρτία, η
συνέλευση, εφόσον συγκλήθηκε ύστερα από αίτηση των µελών, διαλύεται. Σε οποιαδήποτε άλλη
περίπτωση η συνέλευση αναβάλλεται για την ίδια µέρα της επόµενης εβδοµάδας και κατά τον ίδιο
χρόνο και τόπο ή για οποιαδήποτε άλλη µέρα, χρόνο και τόπο, όπως θα αποφάσιζε κάθε φορά το
∆ιοικητικό Συµβούλιο οπότε αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία για δεύτερη φορά µέσα σε µισή ώρα
µετά από τον καθορισµένο χρόνο για τη συνέλευση, τα µέλη που παρευρίσκονται αποτελούν
απαρτία.
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Όταν υπάρχει Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, αυτός προεδρεύει κάθε φορά που γίνεται
γενική συνέλευση. Όταν δεν υπάρχει Πρόεδρος ή όταν υπάρχει αλλά δεν παρουσιαστεί µέσα σε
δεκαπέντε λεπτά από τον καθορισµένο χρόνο σύγκλησης της συνέλευσης, ή όταν δε θέλει να
προεδρεύσει, τότε τα παρόντα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγουν έναν από αυτούς για να
προεδρεύσει στη συνέλευση.
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Αν σε µια συνέλευση δεν επιθυµεί κανένα µέλος να προεδρεύσει ή αν κανένα από τα µέλη δεν
παρουσιαστεί µέσα σε δεκαπέντε λεπτά µετά τον καθορισµένο χρόνο για τη σύγκληση της
συνέλευσης, τότε τα παρόντα µέλη εκλέγουν ένα απ' αυτούς για να προεδρεύσει στη συνέλευση.
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Με τη συγκατάθεση της συνέλευσης σε απαρτία, ο πρόεδρος µπορεί, (και σε περίπτωση εντολής της
συνέλευσης είναι υπόχρεος), να ανάβαλλε: από καιρό σε καιρό τη συνέλευση και να καθορίζει άλλο
χρόνο και τόπο σύγκλησης της συνέλευσης. Σε τέτοια περίπτωση, καµιά άλλη εργασία δε θα
διεξαχθεί εκτός από εκείνη που δεν περατώθηκε κατά τη συνέλευση που αναβλήθηκε. Σε
περίπτωση που η συνέλευση αναβάλλεται για τριάντα ή περισσότερες µέρες θα πρέπει να δοθεί
ειδοποίηση για την αναβολή αυτή, όπως και στην περίπτωση της αρχικής συνέλευσης. Με την
εξαίρεση των περιπτώσεων που αναφέρονται πιο πάνω, δεν επιβάλλεται η παροχή ειδοποίησης για
τη συνέλευση που αναβλήθηκε ή για την εργασία που πρόκειται να διεξαχθεί σ' αυτή.
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Κατά τις γενικές συνελεύσεις τα ψηφίσµατα που είναι για ψηφοφορία εγκρίνονται µε ανάταση των
χεριών, εκτός από τις περιπτώσεις, κατά τις οποίες (πριν ή µόλις ανακοινωθεί το αποτέλεσµα της
ψηφοφορίας µε ανάταση των χεριών) θα εζητείτο η διεξαγωγή µυστικής ψηφοφορίας:
(α)
από τον Πρόεδρο, ή
(β) από δύο τουλάχιστο µέλη που παρευρίσκονται αυτοπροσώπως ή µε πληρεξούσιο αντιπρόσωπο,
ή
(γ)
από οποιοδήποτε µέλος που παρευρίσκεται αυτοπροσώπως ή µε πληρεξούσιο αντιπρόσωπο
και που αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το ένα δέκατο από το σύνολο όλων των µελών που
δικαιούνται να ψηφίσουν κατά τη συνέλευση, ή
(δ)
από ένα µέλος ή µέλη που κατέχουν µετοχές της Εταιρείας που παρέχουν το δικαίωµα για
ψήφο κατά τη συνέλευση για τις οποίες πληρώθηκε συνολικό ποσό ίσο µε το ένα δέκατο
τουλάχιστον του ολικού ποσού, που πληρώθηκε πάνω σ1 όλες τις µετοχές που δίνουν το
δικαίωµα αυτό.
Εκτός από την περίπτωση, κατά την οποία θα εζητείτο για το σκοπό αυτό η διεξαγωγή µυστικής
ψηφοφορίας, δήλωση του προέδρου ότι ένα ψήφισµα εγκρίθηκε µε ανάταση των χεριών (οµόφωνα ή
µε συγκεκριµένη πλειοψηφία) ή ότι απορρίφτηκε, και σχετική καταχώρηση στο Βιβλίο Πρακτικών της
Εταιρείας, αποτελούν αδιαµφισβήτητη απόδειξη του γεγονότος, χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε
απόδειξη ως προς τον αριθµό ή το ποσοστό που ψήφισαν υπέρ ή εναντίον της απόφασης αυτής.
Η αίτηση για διεξαγωγή µυστικής ψηφοφορίας µπορεί να ανακληθεί.
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Με εξαίρεση την πρόνοια του Κανονισµού 64, σε περίπτωση που θα ζητηθεί η κανονική διεξαγωγή
µυστικής ψηφοφορίας, αυτή θα διεξαχθεί µε τον τρόπο που καθορίζει ο πρόεδρος και το αποτέλεσµα
της θα θεωρηθεί ως απόφαση της συνέλευσης κατά την οποία ζητήθηκε η διεξαγωγή µυστικής
ψηφοφορίας.
Σε περίπτωση ισοψηφίας, ύστερα από ψηφοφορία που έγινε είτε µε ανάταση των χεριών είτε
µυστικά, ο πρόεδρος της συνέλευσης δεν έχει το δικαίωµα για δεύτερη ή «νικώσα» ψήφο.
Η απαιτούµενη µυστική ψηφοφορία για την εκλογή προέδρου ή για αναβολή της συνέλευσης,
διεξάγεται χωρίς αναβολή. Μυστική ψηφοφορία που χρειάζεται να γίνει αναφορικά µε οποιοδήποτε
άλλο θέµα, διεξάγεται σε χρόνο που καθορίζει κάθε φορά ο Πρόεδρος της συνέλευσης, και
οποιαδήποτε άλλη εργασία εκτός από εκείνη για την οποία ζητήθηκε η διεξαγωγή µυστικής
ψηφοφορίας µπορεί να συνεχιστεί προτού προχωρήσει η διεξαγωγή της µυστικής ψηφοφορίας.

Ψήφοι Μελών
Με την επιφύλαξη των δικαιωµάτων και περιορισµών, που κάθε φορά επισυνάπτονται σε
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οποιαδήποτε τάξη ή τάξεις µετοχών κάθε µέλος ξεχωριστά, που παρευρίσκεται προσωπικά στις
ψηφοφορίες που διεξάγονται µε ανάταση των χεριών, έχει το δικαίωµα µιας ψήφου. Στις µυστικές
ψηφοφορίες έχει το δικαίωµα µιας ψήφου για κάθε µετοχή που κατέχει.
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Σε περίπτωση που η µετοχή κατέχεται από κοινού από περισσότερα από ένα πρόσωπα, γίνεται
αποδεκτή η ψήφος του αρχαιότερου είτε αυτός ψηφίζει αυτοπροσώπως είτε µε πληρεξούσιο
αντιπρόσωπο, µε αποτέλεσµα οι ψήφοι των υπολοίπων να αποκλείονται. Για το σκοπό αυτό η
αρχαιότητα καθορίζεται µε βάση τη σειρά µε την οποία τα ονόµατα φαίνονται στο Μητρώο των
Μελών.
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Ένα µέλος, το οποίο είναι διανοητικά ανίκανο ή για το οποίο θα µπορούσε να εκδοθεί διάταγµα
∆ικαστηρίου µε δικαιοδοσία πάνω στα πρόσωπα που είναι διανοητικά άρρωστα, µπορεί να ψηφίζει
είτε κατά την ψηφοφορία που διεξάγεται µε ανάταση των χεριών είτε κατά τη διεξαγωγή µυστικής
ψηφοφορίας µέσω του διαχειριστή της περιουσίας του, των επιτρόπων του (his trustees), του
συνδίκου (receiver-), του κηδεµόνα (curator bonis) ή άλλου προσώπου µε ανάλογη ιδιότητα, που
διορίζεται από το ∆ικαστήριο αυτό. Τα πρόσωπα αυτά µπορούν να ψηφίζουν εφόσον πρόκειται για
µυστική ψηφοφορία και µε πληρεξούσιο αντιπρόσωπο.
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Κανένα µέλος δεν δικαιούται να ψηφίζει σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση, εκτός αν πλήρωσε όλα τα
ποσά για τα οποία κλήθηκε να πληρώσει αναφορικά µε τις µετοχές της Εταιρείας που κατέχει ή
οποιοδήποτε άλλο ποσό, που πρέπει να πληρωθεί από αυτό και που έχει σχέση µε τις µετοχές
αυτές.
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Αναφορικά µε το δικαίωµα ψήφου οποιουδήποτε, δεν µπορεί να υπάρξει ένσταση, παρά µόνο κατά
τη συνέλευση ή, κατά τη συνέλευση που γίνεται ύστερα από αναβολή, κατά την οποία δίνεται ή
προσφέρεται η ψήφος που έχει σχέση µε την ένσταση που έγινε, και η ψήφος η οποία δεν
απαγορεύεται κατά τη συνέλευση αυτή, θεωρείται έγκυρη για όλους τους σκοπούς. Οποιαδήποτε
τέτοια ένσταση που γίνεται έγκαιρα παραπέµπεται στον Πρόεδρο της συνέλευσης, η απόφαση του
οποίου είναι τελεσίδικη.
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Σε περίπτωση µυστικής ψηφοφορίας τα µέλη µπορούν να ψηφίζουν είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω
του πληρεξούσιου αντιπροσώπου τους.
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Το έγγραφο για το διορισµό του πληρεξούσιου αντιπροσώπου φέρει την υπογραφή του µέλους που
τον διορίζει ή του αντιπροσώπου του που είναι γραπτώς και κατάλληλα εξουσιοδοτηµένος, ή σε
περίπτωση που αυτός που διορίζει είναι νοµικό πρόσωπο, τη σφραγίδα του παραπάνω προσώπου ή
την υπογραφή του αξιωµατούχου ή αντιπροσώπου του που είναι κατάλληλα εξουσιοδοτηµένος γι΄
αυτό. Ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δεν είναι απαραίτητο να είναι µέλος της Εταιρείας.
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Ψήφος που δόθηκε σύµφωνα µε τους όρους πληρεξούσιου εγγράφου θεωρείται έγκυρη και αν
ακόµα συνέβαινε ο θάνατος ή η πνευµατική ανικανότητα του µέλους που έδωσε την εξουσιοδότηση
ή ανάκληση του πληρεξούσιου ή της εξουσιοδότησης, µε βάση την οποία εκδόθηκε το
πληρεξούσιο έγγραφο ή µεταβίβαση της µετοχής για την οποία γινόταν λόγος στο πληρεξούσιο
έγγραφο, εφόσον δεν παραλήφθηκε στο γραφείο της Εταιρείας γραπτή γνωστοποίηση των πιο πάνω
συµβάντων, πριν από την έναρξη της συνέλευσης ή της συνέλευσης ύστερα από αναβολή, κατά την
οποία έγινε χρήση του πληρεξούσιου εγγράφου.
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Με την τήρηση των διατάξεων του Νόµου, γραπτή απόφαση η οποία φέρει την υπογραφή όλων των
µελών, τα οποία κάθε φορά έχουν το δικαίωµα να παίρνουν ειδοποίηση για σύγκληση γενικών
συνελεύσεων να παρευρίσκονται και να ψηφίζουν σ'αυτές (ή σε περίπτωση νοµικών προσώπων την
υπογραφή των εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων τους), είναι έγκυρη και έχει τις ίδιες
νοµικές συνέπειες ως εάν η απόφαση είχε ψηφιστεί σε συνέλευση της Εταιρείας που συγκλήθηκε και
έγινε κανονικά. Η απόφαση αυτή δυνατό να αποτελείται από περισσότερα έγγραφα του ίδιου τύπου,
το καθένα από τα οποία φέρει την υπογραφή ενός ή περισσότερων µελών ή των αντιπροσώπων
τους και σε περίπτωση νοµικών προσώπων µελών της Εταιρείας, την υπογραφή µέλους του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του ή άλλου εξουσιοδοτηµένου αξιωµατούχου ή διορισµένου πληρεξούσιου
αντιπροσώπου του.

Νοµικά Πρόσωπα που Ενεργούν Μέσω Αντιπροσώπων σε Γενικές Συνελεύσεις
Οποιοδήποτε νοµικό πρόσωπο, µέλος της Εταιρείας, µπορεί ύστερα από απόφαση του ∆ιοικητικού
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Συµβουλίου ή άλλου διοικητικού οργάνου, να εξουσιοδοτεί κατά την κρίση του οποιοδήποτε
πρόσωπο για να ενεργεί ως αντιπρόσωπος του σε οποιαδήποτε συνέλευση της Εταιρείας ή
οποιασδήποτε τάξης µελών της Εταιρείας. Το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται µε τον τρόπο αυτό έχει
το δικαίωµα να ασκεί για λογαριασµό και από µέρους του νοµικού προσώπου, το οποίο
αντιπροσωπεύει τις εξουσίες εκείνες που θα µπορούσε το νοµικό πρόσωπο να ενασκήσει, αν ήταν
µέλος της Εταιρείας ως φυσικό πρόσωπο.
Σύµβουλοι
Το πρώτο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, θα είναι τετραµελές και θα αποτελείται από τους υπογραφείς του
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ιδρυτικού εγγράφου. Ο αριθµός των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν πρέπει σε καµιά
περίπτωση να είναι κατώτερος των 2 (δύο) ή µεγαλύτερος των 11 (έντεκα).
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Η αµοιβή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθορίζεται κάθε φορά από την Εταιρεία σε γενική
συνέλευση. Η αµοιβή αυτή καθορίζεται πάνω σε ηµερήσια βάση. Στα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου µπορούν επίσης να καταβάλλονται όλα τα έξοδα διακίνησης, τα ξενοδοχειακά και άλλα
παρόµοια τα οποία θα ξοδεύονταν κανονικά για την προσέλευση τους στις συνελεύσεις του
∆ιοικητικού Συµβουλίου ή των επιτροπών του ή στις γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας ή για εργασίες
της Εταιρείας. Η αµοιβή του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν υπόκειται στον κανονισµό
αυτό.
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Η προϋπόθεση για κατοχή µετοχών από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να καθοριστεί
από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση, και µέχρι που να γίνει αυτό, µια τέτοια κατοχή δεν είναι
αναγκαία.
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Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας µπορούν να είναι η να γίνουν µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου ή άλλοι αξιωµατούχοι ή να έχουν άλλα συµφέροντα σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, την
ίδρυση της οποίας θα προωθούσε η Εταιρεία ή στην οποία αυτή έχει συµφέροντα ως µέτοχος, ή µε
άλλο τρόπο, και δεν έχουν καµιά υποχρέωση να λογοδοτήσουν στην Εταιρεία για το θέµα της
αµοιβής ή άλλες ωφέλειες που απολαµβάνουν λόγω της ιδιότητας τους αυτής ή των συµφερόντων
που έχουν στην άλλη εταιρεία, εκτός αν η Εταιρεία καθορίσει διαφορετικά.

Εξουσίες για τη σύναψη δανείων
(1)Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θ' ασκεί όλες τις εξουσίες της Εταιρείας που αφορούν την παροχή
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εγγυήσεων και τη σύναψη δανείων από την Εταιρεία, κατά τέτοιο τρόπο και µε τέτοιους όρους που οι
σύµβουλοι από καιρό σε καιρό θα κρίνουν σωστό ή σκόπιµο. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα δικαιούται
επίσης να επιβαρύνει ή υποθηκεύει ολόκληρο ή µέρος της επιχείρησης, της κινητής ή ακίνητης
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περιουσίας της Εταιρείας, παρούσης ή µέλλουσας, περιλαµβανοµένου ολόκληρου ή µέρους του µη
κληθέντος ακόµη κεφαλαίου, και να εκδίδει χρεωστικά οµόλογα µε κυµαινόµενη επιβάρυνση
(FLOATING CHARGE), οµόλογα (DEBENTURES), γραµµάτια εξασφαλισµένα µε υποθήκη
(MORTGAGE DEBENTURES), τίτλους οµολογιακού δανείου (DEBENTURE STOCK), χρεωστικά
οµόλογα, γραµµάτια και άλλα χρεόγραφα πληρωτέα στον κοµιστή ή µε άλλο τρόπο και είτε αυτά είναι
διηνεκή είτε εξαγοραστέα είτε επαναπληρωτέα και είτε απ' ευθείας είτε υπό µορφή ασφάλειας που να
εξασφαλίζει οποιοδήποτε δάνειο, ευθύνη ή υποχρέωση της εταιρείας ή οποιουδήποτε τρίτου
προσώπου.
(2) Τα πιο πάνω αναφερόµενα χρεωστικά οµόλογα µε κυµαινόµενη επιβάρυνση ((FLOATING
CHARGE),), οµόλογα (DEBENTURES), γραµµάτια εξασφαλισµένα µε υποθήκη (MORTGAGE
DEBENTURES), τίτλοι οµολογιακού δανείου (DEBENTURE STOCK), χρεωστικά οµόλογα,
γραµµάτια ή άλλα χρεόγραφα µπορούν να εκδίδονται σε τιµή χαµηλότερη της πραγµατικής (ΑΤ Α
DISCOUNT), υπέρ το άρτιο (ΑΤ Α PREMIUM), ή µε άλλο τρόπο και µε τέτοιες εξουσίες ως προς την
ανάκτηση (REDEMPTION), εγκατάλειψη (SURRENDER), “DRAWINGS", έκδοση µετοχών ή άλλες,
που το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα κρίνει σκόπιµο ή ορθό.
Εξουσίες και καθήκοντα των συµβούλων
Οι εργασίες της Εταιρείας διευθύνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο µπορεί να πληρώνει
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όλες τις δαπάνες που γίνονται για την ίδρυση και εγγραφή της Εταιρείας, και να ασκεί όλες τις
εξουσίες της εταιρείας εκτός από εκείνες, οι οποίες σύµφωνα µε το Νόµο ή τους Κανονισµούς αυτούς,
πρέπει να ασκούνται από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση, µε την τήρηση όµως των Κανονισµών
αυτών, των διατάξεων του Νόµου και των σχετικών κανονισµών, που δεν είναι αντίθετοι προς τους
παραπάνω Κανονισµούς ή διατάξεις, όπως θα καθόριζε κάθε φορά η Εταιρεία σε γενική συνέλευση.
Σε καµία όµως περίπτωση δεν µπορεί εσωτερικός κανονισµός που εκδόθηκε από την Εταιρεία σε
γενική συνέλευση να καταστήσει άκυρη οποιαδήποτε προηγούµενη πράξη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, η οποία θα ήταν άκυρη αν δεν εκδιδόταν ο εσωτερικός αυτός κανονισµός.
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να διορίζει κάθε φορά µε πληρεξούσιο έγγραφο, οποιαδήποτε
εταιρεία , οίκο ή πρόσωπο ή οργανισµό προσώπων που καθορίζεται από αυτό άµεσα ή έµµεσα για
να ενεργεί ως πληρεξούσιος ή πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι (attorneys) της Εταιρείας. Το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο θα καθορίζει κατά την κρίση του τους σκοπούς, για τους οποίους γίνεται η
πληρεξουσιοδότηση αυτή, τις εξουσίες, περιλαµβανοµένων και των διακριτικών εξουσιών, καθώς και
εξουσιοδοτήσεις που έχουν οι πληρεξούσιοι που διορίζονται µε τον τρόπο αυτό (σε καµία όµως
περίπτωση οι εξουσιοδοτήσεις αυτές δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις εξουσίες τις οποίες, µε
βάση τους Κανονισµούς αυτούς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει ή µπορεί να ασκεί), καθώς επίσης και τη
χρονική περίοδο και τους όρους µε τους οποίους αυτή παρέχεται. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να
περιλάβει στο πληρεξούσιο έγγραφο, κατά την κρίση του, όρους που σκοπό έχουν την προστασία
και διευκόλυνση των προσώπων που συναλλάσσονται µε τους πληρεξούσιους αντιπροσώπους.
Επιπλέον το ∆ιοικητικά Συµβούλιο µπορεί να εξουσιοδοτήσει τον πληρεξούσιο αντιπρόσωπο του που
διορίζεται µε τον τρόπο αυτό, για να µεταβιβάζει όλες ή µερικές από τις εξουσίες που έχει,
περιλαµβανοµένων και των διακριτικών εξουσιών και εξουσιοδοτήσεων.
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Η Εταιρεία µπορεί να ασκεί τις εξουσίες που της χορηγούνται από το άρθρο 36 του Νόµου, ως προς
τη χρήση της επίσηµης σφραγίδας στο εξωτερικό και οι εξουσίες αυτές θα περιέλθουν στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο.
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Η Εταιρεία µπορεί να ασκεί τις εξουσίες που της χορηγούνται από τα άρθρα 114 ως 117 (και των δύο
περιλαµβανοµένων) του Νόµου, σε ότι αφορά την τήρηση Μητρώου Μελών (Dominion Register)
εκτός της έδρας της. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί (µε την τήρηση των διατάξεων των παραπάνω
άρθρων), να εκδίδει ή να τροποποιεί κανονισµούς, κατά την κρίση του, που διέπουν την τήρηση
οποιουδήποτε τέτοιου Μητρώου.
(1) Κάθε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το οποίο έχει οποιοδήποτε συµφέρον άµεσο ή έµµεσο,
σε σύµβαση ή σε σύµβαση που πρόκειται να γίνει µε την εταιρεία, πρέπει να δηλώσει τη φύση του
συµφέροντος του σε συνεδρία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 191
του Νόµου.
(2) Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να ψηφίσουν αναφορικά µε οποιαδήποτε σύµβαση
ή σύµβαση που πρόκειται να γίνει ή συµφωνία και αν συµβαίνει να έχουν οποιοδήποτε συµφέρον σ'
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αυτή, σε περίπτωση που θα ψήφιζαν, η ψήφος τους καταµετρείται και η παρουσία τους λαµβάνεται
υπόψη, για να φανεί αν σχηµατίστηκε απαρτία σε οποιαδήποτε συνέλευση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, στην οποία θα µπορούσε να παρουσιαστεί για µελέτη οποιαδήποτε τέτοια σύµβαση ή
σύµβαση που πρόκειται να γίνει ή συµφωνία.
(3) Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να κατέχουν οποιοδήποτε άλλο αξίωµα ή θέση
στην Εταιρεία που τους αποκοµίζει κέρδη (εκτός από τη θέση του Ελεγκτή) επιπρόσθετα προς την
ιδιότητα τους ως µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τόσο χρόνο και µε τέτοιους όρους (όσον
αφορά την αµοιβή ή οτιδήποτε άλλο) όπως θα αποφάσιζε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κάθε φορά. Η
ιδιότητα του µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή του ενδεχόµενου µέλους δεν το εµποδίζει να
συνάψει συµβάσεις µε την Εταιρεία, είτε σε ότι αφορά την απόκτηση οποιουδήποτε άλλου αξιώµατος
ή θέσης που να του αποκοµίζει κέρδη, είτε ως πωλητή, αγοραστή ή οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα.
Επιπλέον, το γεγονός ότι σε µια τέτοια σύµβαση ή οποιαδήποτε άλλη σύµβαση ή συµφωνία που
έγινε από ή για λογαριασµό της Εταιρείας, ένα µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατέχει
οποιοδήποτε συµφέρον, δεν ακυρώνει τις πιο πάνω πράξεις. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
τα οποία θα υπέγραφαν συµφωνία µε την Εταιρεία ή τα οποία κατέχουν οποιοδήποτε συµφέρον
όπως αναφέρεται πιο πάνω, δεν έχουν καµιά υποχρέωση απέναντι στην Εταιρεία να λογοδοτήσουν
για το κέρδος που πραγµατοποίησαν από µια τέτοια σύµβαση ή συµφωνία, παρά µόνο ότι κατέχουν
την ιδιότητα αυτή καθώς και την εµπιστευτική θέση που δηµιουργήθηκε µε βάση την ιδιότητα αυτή.
(4) Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν µε την επαγγελµατική τους ιδιότητα, να ενεργούν
είτε προσωπικά είτε µέσω του οίκου που ανήκουν, για την Εταιρεία, και δικαιούνται αµοιβή για τις
επαγγελµατικές υπηρεσίες που προσέφεραν, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η ιδιότητα τους ως µελών
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Εννοείται, όµως ότι τα µέλη αυτά ή ο οίκος στον οποίο ανήκουν, δεν
µπορούν σε καµιά περίπτωση να αναλάβουν καθήκοντα Ελεγκτή της Εταιρείας.
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Η υπογραφή, έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση ή µε άλλο τρόπο εκτέλεση επιταγών, γραµµατίων,
σε διαταγή (promissory notes) συναλλαγµατικών και άλλων τίτλων στον κοµιστή, ανάλογα µε την
περίπτωση, καθώς και οποιασδήποτε απόδειξης για καταβολή χρηµάτων στην Εταιρεία, θα πρέπει
να γίνεται µε τον τρόπο που το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα όριζε κάθε φορά µε απόφαση του.
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα φροντίσει για την καταχώρηση στα βιβλία που τηρούνται για το σκοπό
αυτό:
(α) οποιουδήποτε διορισµού αξιωµατούχων που έγινε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
(β) των ονοµάτων των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που παρευρίσκονται σε κάθε συνεδρία του
∆ιοικητικού Συµβουλίου ή οποιασδήποτε επιτροπής του
(γ) των αποφάσεων που λαµβάνονται και των εργασιών που διεξάγονται κατά τις συνελεύσεις της
Εταιρείας, τις συνεδρίες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των επιτροπών του.

Συντάξεις
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να χορηγεί συντάξεις αφυπηρέτησης ή ετήσια εισοδήµατα ή άλλα
89
φιλοδωρήµατα ή επιδόµατα καθώς και χορηγήµατα λόγω θανάτου, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, για
υπηρεσίες που πρόσφερε στην Εταιρεία, είτε ως διευθύνων σύµβουλος ή ως άλλος αξιωµατούχος ή
υπάλληλος της Εταιρείας, είτε έµµεσα ως αξιωµατούχος ή υπάλληλος οποιασδήποτε άλλης
εξαρτηµένης (subsidiary) από την εταιρεία αυτή, συµβληµένης (associated) ή συγγενικής φύσης
(allied) εταιρείας, ανεξάρτητα αν είναι ή υπήρξε και µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας.
Η Εταιρεία έχει το δικαίωµα να κάνει πληρωµές για ασφαλίσεις, καταπιστεύµατα (trusts), σχέδια ή
ταµεία για τους πιο πάνω σκοπούς σε σχέση µε το πρόσωπο αυτό και µπορεί να περιλάβει τα
δικαιώµατα, που αφορούν τις συντάξεις αυτές, τα ετήσια εισοδήµατα και επιδόµατα, στους όρους
πρόσληψης οποιουδήποτε προσώπου.
Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθούν οι Σύµβουλοι
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συνέρχεται για διεξαγωγή εργασιών και να αναβάλλει ή αλλιώς να
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ρυθµίζει τα θέµατα των συνεδριών του κατά την κρίση του. Τα θέµατα που προκύπτουν κατά τις
συνεδρίες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αποφασίζονται µε πλειοψηφία. Το έν τρίτο ή ο πλησιέστερος
προς το 1/3 των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί και µετά από αίτηση τους ο γραµµατέας
οφείλει, να συγκαλέσει σε οποιονδήποτε χρόνο, συνεδρία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η επίδοση
ειδοποιήσεων που αφορούν τις συνεδρίες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς τα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου τα οποία απουσιάζουν κατά το χρόνο εκείνο από την Κύπρο, δεν επιβάλλεται.
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να καθορίσει την απαρτία που χρειάζεται για τη διεξαγωγή των
εργασιών του και σε περίπτωση που δε θα την καθόριζε, τότε τρία από τα µέλη του που
παρευρίσκονται σε µια συνεδρία αποτελούν απαρτία.
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Τα ενεργά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να ασκούν τα καθήκοντα τους και αν ακόµα
παραµένει κενή η θέση οποιουδήποτε από τα µέλη του, σε περίπτωση όµως που ο αριθµός των
µελών θα µειωνόταν κάτω από τον αριθµό που καθορίζεται από ή που είναι σύµφωνα µε τους
κανονισµούς της εταιρείας απαραίτητος για να σχηµατιστεί απαρτία, τα ενεργά µέλη ή ανάλογα µε την
περίπτωση, το ενεργό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µπορούν να ενεργούν ως µέλη, µόνο µε
σκοπό ο αριθµός τους να φθάσει τον καθορισµένο αριθµό ή µε σκοπό να πραγµατοποιηθεί σύγκληση
γενικής συνέλευσης της εταιρείας, όχι όµως για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να εκλέγει Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο των συνεδριών του και να
καθορίζει την περίοδο για την οποία θα κατέχουν το αξίωµα αυτό. Σε περίπτωση που δε θα
εκλεγόταν Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος ή σε περίπτωση που ο Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος που
εκλέχτηκε δεν παρουσιαστεί σε µια συνεδρία µέσα σε δεκαπέντε λεπτά από τον καθορισµένο
χρόνο για την σύγκληση της συνεδρίας, τα παρόντα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχουν το
δικαίωµα να εκλέξουν ένα από αυτούς, για να προεδρεύσει κατά τη συνεδρία. Στην απουσία του
Προέδρου προεδρεύει των συνεδριών ο Αντιπρόεδρος.
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να εκχωρήσει οποιεσδήποτε από τις εξουσίες του σε επιτροπές που
θα αποτελούνται από ένα ή περισσότερα µέλη του ή και από µη µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
κατά την κρίση του. Οποιαδήποτε τέτοια επιτροπή θα πρέπει να συµµορφωθεί κατά την άσκηση των
εξουσιών που εκχωρήθηκαν σ' αυτή µε τους κανονισµούς που τυχόν επιβλήθηκαν σ' αυτή από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο.

99

Κάθε µία επιτροπή µπορεί να εκλέγει Πρόεδρο για τις συνεδρίες της. Στην περίπτωση που δε θα
εκλεγόταν Πρόεδρος µε τον τρόπο αυτό ή σε περίπτωση που ο Πρόεδρος που εκλέχτηκε δεν
παρουσιαστεί σε µια συνεδρία µέσα σε δεκαπέντε λεπτά από τον καθορισµένο χρόνο για σύγκληση
της συνεδρίας, τα παρόντα µέλη µπορούν να εκλέξουν ένα από αυτά για να προεδρεύσει κατά τη
συνεδρία.

100

Κάθε επιτροπή µπορεί να συνέρχεται και να αναβάλλει τις συνεδρίες της κατά την κρίση της και να
παίρνει αποφάσεις για τα ζητήµατα που παρουσιάζονται µε πλειοψηφία των µελών που
παρευρίσκονται. Ο Πρόεδρος της επιτροπής θα µπορεί να συνεννοείται διά τηλεφώνου µε τα µέλη και
να συντάσσεται σχετικό έγγραφο που να καταγράφει αποφάσεις και να υπογράφεται από τα µέλη της
επιτροπής στην αµέσως επόµενη συνεδρία µε τις αποφάσεις που λήφθηκαν.
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Όλες οι πράξεις που διεξάγονται από οποιανδήποτε συνεδρία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή
επιτροπής του ή από οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί µε την ιδιότητα του µέλους του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, είναι έγκυρες ακόµα και σε περίπτωση που αργότερα θα αποκαλυπτόταν ότι υπήρχε
κάποιο ελάττωµα στον διορισµό οποιουδήποτε τέτοιου µέλους ή προσώπου που ενεργεί όπως
αναφέρεται πιο πάνω ή ότι τα µέλη αυτά ή οποιαδήποτε από αυτά δεν κατείχαν τα απαραίτητα
προσόντα για το σκοπό αυτό. Οι πράξεις αυτές θεωρούνται τόσο έγκυρες, ωσάν ένα τέτοιο
πρόσωπο να είχε κανονικά διοριστεί και είχε τα αναγκαία προσόντα για τον διορισµό του ως µέλος
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
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Γραπτή απόφαση, υπογραµµένη ή εγκεκριµένη µε επιστολή, τηλεγράφηµα, τηλέτυπο ή τέλεφαξ από
το κάθε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή αναπληρωτή του, είναι έγκυρη και έχει τις ίδιες νοµικές
συνέπειες ωσάν αυτή να είχε εγκριθεί σε συνεδρία που συγκλήθηκε και πραγµατοποιήθηκε κανονικά
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Σε περίπτωση ενυπόγραφης απόφασης, αυτή µπορεί να αποτελείται
από περισσότερα από ένα έγγραφα, το καθένα από τα οποία να φέρει την υπογραφή ενός ή
περισσοτέρων από τα πιο πάνω πρόσωπα.

∆ιευθύνων Σύµβουλος
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει το δικαίωµα να διορίζει κάθε φορά ένα ή περισσότερα από τα µέλη του
104
ως ∆ιευθύνοντες Συµβούλους για περίοδο και µε όρους που καθορίζονται κάθε φορά απ' αυτό κατά
την κρίση του, µε τον τρόπο που θεωρεί ενδεδειγµένο και, µε την τήρηση των όρων οποιασδήποτε
συµφωνίας που έγινε σε κάθε µια ειδική περίπτωση, µπορεί να ανακαλεί το διορισµό που έγινε µε τον
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τρόπο αυτό. Το µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που διορίζεται µε τον τρόπο αυτό δεν υπόκειται
κατά την περίοδο που κατέχει την θέση αυτή σε αποχώρηση εκ περιτροπής, ούτε και λαµβάνεται
υπόψη κατά τον καθορισµό των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που αποχωρούν εκ περιτροπής.
Ο διορισµός του όµως θα τερµατιστεί αυτοδίκαια οπωσδήποτε, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε
λόγο χάσει την ιδιότητα του ως µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
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Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος δικαιούται να παίρνει αµοιβή (είτε υπό µορφή µισθού, προµήθειας ή
συµµετοχής στα κέρδη, είτε µερικώς µε τον έναν ή µερικώς µε τον άλλο τρόπο) όπως θα αποφάσιζε,
κάθε φορά, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αναθέτει και να µεταβιβάζει στο ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο
οποιαδήποτε εξουσία που ασκεί αυτό, επισυνάπτοντας στις εξουσίες αυτές τους όρους και
περιορισµούς που καθορίζονται, κατά την κρίση του, κάθε φορά από αυτό. Οι εξουσίες που
µεταβιβάζονται µε τον τρόπο αυτό µπορούν να ασκούνται είτε παράλληλα µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
είτε αποκλειστικά και µόνο από το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, µε την προϋπόθεση ότι το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο µπορεί κάθε φορά να ανακαλεί, να αναστέλλει, ή να τροποποιεί όλες ή µερικές από τις
εξουσίες που µεταβιβάζονται µε τον τρόπο αυτό.

Μέρισµα και Αποθεµατικό
(1) Η Εταιρεία έχει το δικαίωµα να καθορίζει σε γενική συνέλευση µερίσµατα, κανένα όµως µέρισµα
111
δεν µπορεί να υπερβαίνει το µέρισµα που προτείνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο έχει το δικαίωµα να προτείνει και η Εταιρεία έχει το δικαίωµα να καθορίζει διαφορετικό
µέρισµα για διαφορετικές τάξεις ή κατηγορίες µετοχών ή να προτείνει και καθορίσει διαφορετικό
µέρισµα για µια τάξη ή κατηγορία µετοχών από την άλλη ή να προτείνει και να καθορίσει µέρισµα για
ορισµένες µόνον τάξεις ή κατηγορίες µετοχών.
(2) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει το δικαίωµα να πληρώνει κάθε φορά στα µέλη ενδιάµεσα µερίσµατα,
τα οποία θα φαίνονται σ' αυτό ως δικαιολογηµένα από τα κέρδη της Εταιρείας.
(3)Όλα τα µερίσµατα θα πληρώνονται από τα κέρδη και µε κανένα άλλο τρόπο.
112

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί, πριν να προτείνει οποιοδήποτε µέρισµα να κρατήσει κατά την κρίση
του µερικά ποσά από τα κέρδη της Εταιρείας ως αποθεµατικά, τα οποία το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει
τη διακριτική εξουσία να χρησιµοποιεί για οποιοδήποτε σκοπό για τον οποίο τα κέρδη της Εταιρείας
µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε τον τρόπο αυτό. το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει διακριτική εξουσία να
τα διαθέτει για τις επιχειρήσεις ή εργασίες της Εταιρείας ή να τα τοποθετεί για τις επιχειρήσεις ή
εργασίες της Εταιρείας ή να τα τοποθετεί στις επενδύσεις που από καιρό σε καιρό επιλέγει το
∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά την κρίση του. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί, επιπρόσθετα, να
µεταφέρει για άλλη χρήση και να µην τα περιλάβει στο αποθεµατικό της Εταιρείας, κέρδη,
που δε θα θεωρήσει ορθό να διανείµει.
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Με τη διαφύλαξη των δικαιωµάτων των προσώπων, τα οποία τυχόν δικαιούνται να κατέχουν µετοχές
που συνεπάγονται ειδικά δικαιώµατα αναφορικά µε το µέρισµα, τα µερίσµατα καθορίζονται και
πληρώνονται ανάλογα µε τα ποσά που πληρώθηκαν ή πιστώθηκαν ως πληρωµένα για τις µετοχές,
αναφορικά µε τις οποίες πληρώνεται το µέρισµα. Σε περίπτωση όµως που οποιοδήποτε ποσό
πληρωθεί για κάποια µετοχή πριν να γίνει η κλήση µε την οποία σχετίζεται το ποσό αυτό δεν
υπολογίζεται για τους σκοπούς του Κανονισµού αυτού ως πληρωµένο ποσό για τη µετοχή. Όλα τα
µερίσµατα κατανέµονται και πληρώνονται κατ’ αναλογία προς τα ποσά, τα οποία πληρώθηκαν ή
πιστώθηκαν ως πληρωµένα για τις µετοχές, κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε τµήµατος ή τµηµάτων
της περιόδου, για την οποία πληρώνεται το µέρισµα. Σε περίπτωση όµως που µια µετοχή εκδίδεται
µε όρους που καθορίζουν ότι το µέρισµα πάνω στη µετοχή αυτή είναι πληρωτέο από µια, ειδικά,
καθορισµένη ηµεροµηνία, η µετοχή αυτή αρχίζει να αποφέρει µέρισµα σύµφωνα µε τους όρους
αυτούς.

114

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αφαιρεί από όλα τα µερίσµατα που είναι πληρωτέα στα µέλη,
οποιοδήποτε ποσό (αν υπάρχει) που είναι άµεσα πληρωτέο απ' αυτό στην Εταιρεία λόγω κλήσεων ή
µε άλλο τρόπο, αναφορικά µε τις µετοχές που κατέχει στην Εταιρεία.
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Γενική συνέλευση που καθορίζει µέρισµα ή επιµέρισµα (bonus) µπορεί να αποφασίζει να καταβληθεί
αυτό στο σύνολο του ή µερικώς, µε την διανοµή ειδικών στοιχείων ενεργητικού, κυρίως ξοφληµένων
µετοχών, οµολόγων ή χρεωστικών οµολόγων (debentures or debenture stock) οποιασδήποτε άλλης
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εταιρείας ή µε άλλο τρόπο. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκτελεί την απόφαση αυτή και σε περίπτωση που
προκύψει οποιαδήποτε δυσκολία ως προς τη διανοµή αυτή το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα την
διευθετήσει όπως κρίνει ενδεδειγµένο. Πιο ειδικά µπορεί να εκδώσει κλασµατικά πιστοποιητικά και να
καθορίσει την αξία για διανοµή των ειδικών αυτών στοιχείων ενεργητικού ή οποιουδήποτε µέρους
τους και µπορεί να αποφασίσει ότι οι πληρωµές τοις µετρητοίς σε οποιαδήποτε µέλη θα γίνονται µε
βάση την αξία που καθορίζεται µε τον τρόπο αυτό µε σκοπό να διακανονιστούν τα δικαιώµατα όλων
των µερών. Επιπλέον µπορεί να εκχωρεί οποιαδήποτε τέτοια ειδικά στοιχεία του ενεργητικού σε
επιτρόπους (trustees), όπως το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα έκρινε κάθε φορά.
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Η πληρωµή των µερισµάτων, τόκων ή άλλων χρηµατικών ποσών που είναι πληρωτέα τοις µετρητοίς
αναφορικά µε τις µετοχές, µπορεί να γίνει µε επιταγή ή ένταλµα πληρωµής (warrant), το οποίο
αποστέλλεται ταχυδροµικώς στην εγγεγραµµένη διεύθυνση του κατόχου ή σε περίπτωση που οι
κάτοχοι της ίδιας µετοχής είναι περισσότεροι από ένας, στην εγγεγραµµένη διεύθυνση εκείνου από
τους κατόχους του οποίου το όνοµα είναι εγγεγραµµένο πρώτο στο Μητρώο των Μελών ή στο
πρόσωπο και στη διεύθυνση που ο κάτοχος ή οι κάτοχοι θα καθορίσουν γραπτώς. Οι επιταγές αυτές
ή εντάλµατα πληρωµής εκδίδονται στη διαταγή του προσώπου προς το οποίο αποστέλλονται, Σε
περίπτωση που δύο ή περισσότερα πρόσωπα κατέχουν µετοχές από κοινού, οποιοσδήποτε από
τους κατόχους µπορεί να εκδίδει έγκυρες αποδείξεις για οποιαδήποτε µερίσµατα, επιµερίσµατα
(bonus) ή άλλα χρηµατικά ποσά που είναι πληρωτέα αναφορικά µε τις µετοχές που κατέχουν από
κοινού.
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Κανένα µέρισµα δεν αποφέρει τόκο σε βάρος της Εταιρείας.

Λογαριασµοί
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα φροντίσει για την τήρηση κατάλληλων λογιστικών βιβλίων αναφορικά µε:
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(α) οποιοδήποτε χρηµατικό ποσό που εισπράττεται και ξοδεύεται από την εταιρεία, καθώς και
οποιοδήποτε ζήτηµα αναφορικά µε το οποίο γίνονται οι εισπράξεις και οι πληρωµές
(β) οποιαδήποτε πώληση και αγορά εµπορευµάτων από την Εταιρεία και
(γ) Το ενεργητικό και παθητικό της Εταιρείας.
Τα βιβλία που τηρούνται, για να θεωρούνται κατάλληλα, πρέπει να περιλαµβάνουν όλα τα λογιστικά
βιβλία που είναι απαραίτητα για να παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της κατάστασης των
υποθέσεων της Εταιρείας και να δείχνουν τις συναλλαγές της.
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Τα λογιστικά βιβλία πρέπει να φυλάσσονται στο εγγεγραµµένο γραφείο της εταιρείας ή µε την τήρηση
του άρθρου 141(3) του Νόµου, σε άλλο µέρος ή µέρη που καθορίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
κατά την κρίση του και επιπλέον είναι πάντοτε ανοιχτά για επιθεώρηση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει κάθε φορά αν και µέχρι ποιου βαθµού σε ποιες ώρες, σε ποια
µέρη και κάτω από ποιους όρους και κανονισµούς οι λογαριασµοί και τα βιβλία της Εταιρείας ή
οποιοδήποτε από αυτά θα είναι ανοιχτά για επιθεώρηση από µέλη της Εταιρείας που δε µετέχουν στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο. Κανένα µέλος (που δε µετέχει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο) δεν έχει οποιοδήποτε
δικαίωµα να επιθεωρήσει οποιοδήποτε λογαριασµό ή βιβλίο ή έγγραφο της Εταιρείας, εκτός στο
βαθµό που θα του παραχωρηθεί το δικαίωµα αυτό από νόµο ή σε περίπτωση που θα εξουσιοδοτηθεί
γι' αυτό από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση.
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο φροντίζει κάθε φορά, σύµφωνα µε τα άρθρα 142, 144 και 151 του νόµου, να
ετοιµαστούν και να τεθούν ενώπιον της Εταιρείας σε γενική συνέλευση οι λογαριασµοί κερδοζηµιών,
οι ισολογισµοί, οι ενοποιηµένοι λογαριασµοί (αν υπάρχουν) και οι εκθέσεις, που αναφέρονται στα
παραπάνω άρθρα.
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Αντίγραφο οποιουδήποτε ισολογισµού (περιλαµβανοµένου και οποιουδήποτε, σύµφωνα µε το νόµο
εγγράφου που είναι επισυνηµµένο σ' αυτό) το οποίο πρόκειται να τεθεί ενώπιον της Εταιρείας σε
γενική συνέλευση, µαζί µε αντίγραφο της έκθεσης των ελεγκτών, αποστέλλονται 21 τουλάχιστον
ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της συνέλευσης, σε κάθε ένα από τα µέλη της Εταιρείας, σε κάθε
ένα κάτοχο οµολόγων της Εταιρείας, καθώς και σε κάθε ένα εγγεγραµµένο πρόσωπο σύµφωνα µε
τον Κανονισµό 34.
Εννοείται ότι ο Κανονισµός αυτός δεν καθορίζει υποχρεωτικά να αποστέλλονται αντίγραφα των
παραπάνω εγγράφων σε πρόσωπα η διεύθυνση των οποίων είναι άγνωστη στην Εταιρεία ή σε
περισσότερα από ένα πρόσωπα που κατέχουν από κοινού µετοχές ή οµόλογα της Εταιρείας.
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Κεφαλαιοποίηση Κερδών
Η Εταιρεία σε γενική συνέλευση µπορεί, µε σύσταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, να αποφασίσει ότι
123
η κεφαλαιοποίηση οποιουδήποτε µέρους του ποσού που κάθε φορά είναι πιστωµένο σε οποιοδήποτε
λογαριασµό αποθεµατικού της Εταιρείας ή που είναι πιστωµένο στο λογαριασµό κερδοζηµιών ή το
οποίο είναι διαθέσιµο µε άλλο τρόπο για σκοπούς διανοµής και, ανάλογα, να αποδεσµεύει το ποσό
αυτό για διανοµή στα µέλη, τα οποία θα είχαν δικαιώµατα σ' αυτό, αν διανεµόταν µε τη µορφή
µερίσµατος και µε τις ίδιες αναλογίες, µε τον όρο ότι αυτό δε θα καταβληθεί σε µετρητά και ότι θα
διατεθεί είτε για την εξόφληση είτε έναντι της εξόφλησης των από καιρού σε καιρό απλήρωτων ακόµα
ποσών για µετοχές που κατέχονται από τα µέλη αυτά αντίστοιχα ή για την πλήρη εξόφληση µετοχών
που δεν εκδόθηκαν ή οµολόγων της Εταιρείας, οι οποίες θα παραχωρηθούν και θα διανεµηθούν
πιστωµένες ως πλήρως ξοφληµένες στα µέλη αυτά και ανάµεσα σ' αυτά µε τις εν λόγω αναλογίες ή
µερικώς µε τον έναν και µερικώς µε τον άλλο τρόπο, και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα εκτελέσει την
απόφαση αυτή. Εννοείται ότι το αποθεµατικό από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο και το
αποθεµατικό για την εξόφληση κεφαλαίου µπορεί για τους σκοπούς του κανονισµού αυτού να δίνεται
µόνο για την εξόφληση µετοχών που δεν εκδόθηκαν και οι οποίες θα εκδοθούν σε µέλη της
Εταιρείας ως πλήρως ξοφληµένες δωρεάν µετοχές (bonus shares).
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Σε περίπτωση που θα ληφθεί απόφαση, όπως αναφέρεται πιο πάνω, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
προβαίνει στη διάθεση και χρήση των κερδών που δε διανεµήθηκαν, για τα οποία αποφασίστηκε η
κεφαλαιοποίηση µε τον τρόπο αυτό, καθώς και στην τυχόν παραχώρηση και έκδοση ξοφληµένων
µετοχών ή οµολόγων. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο γενικά κάνει ότι απαιτείται για εφαρµογή της
συµφωνίας αυτής και προς το σκοπό αυτό έχει πλήρη εξουσία να παίρνει τις αναγκαίες, κατά την
κρίση του, πρόνοιες µε την έκδοση πιστοποιητικών που παρέχουν δικαίωµα πάνω σε κλάσµα
µετοχών ή µε πληρωµή σε µετρητά ή µε άλλο τρόπο, για την περίπτωση µετοχών ή οµολόγων που
πρέπει να διανεµηθούν σε κλάσµατα. Επιπλέον το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε
πρόσωπο για να συνάπτει, από µέρους όλων των µελών που έχουν τέτοιο δικαίωµα, συµφωνία µε
την Εταιρεία σχετικά µε την παραχώρηση σ' αυτά, αντίστοιχα, οποιωνδήποτε πρόσθετων µετοχών ή
οµολόγων που είναι πιστωµένα ως ξοφληµένα προς τις οποίες τυχόν να δικαιούνται κατά την
κεφαλαιοποίηση ή ανάλογα µε την κάθε περίπτωση που θα παρουσιαστεί, την εξόφληση από µέρους
της Εταιρείας για λογαριασµό τους, των ποσών ή οποιουδήποτε µέρους των ποσών που
παραµένουν απλήρωτα πάνω στις υφιστάµενες µετοχές τους, µε τη διάθεση των αντίστοιχων
αναλογίων τους στα κέρδη για τα οποία αποφασίστηκε η κεφαλαιοποίηση. Συµφωνία η οποία γίνεται
µε βάση την εξουσιοδότηση αυτή, θεωρείται έγκυρη και δεσµευτική για όλα αυτά τα µέλη.

Έλεγχος
Οι ελεγκτές διορίζονται και τα καθήκοντα τους ρυθµίζονται σύµφωνα µε τα άρθρα 153 µέχρι 156
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(περιλαµβανοµένων και των δύο) του Νόµου.
4.19 Άλλες Θέσµιες Πληροφορίες
4.19.1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Παρατίθενται ακολούθως πληροφορίες για σηµαντικές συµβάσεις της Εταιρείας κατά τις υπό αναφορά
περιόδους.
Στις 2 Ιανουαρίου 2006 η Εταιρεία σύναψε συµφωνία µε τη Marfin CLR (Financial Services) Limited για
παροχή υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Για τις υπηρεσίες αυτές η Εταιρεία καταβάλλει 0,5%
ετησίως επί της αξίας των υπό διαχείριση κεφαλαίων όπως θα υπολογίζεται την τελευταία ηµέρα του κάθε
τριµήνου και το οποίο θα καταβάλλεται κάθε τρίµηνο πλέον Φόρου Προστιθέµενης Αξίας. Επιπρόσθετα, η
Εταιρεία χρεώνεται ποσοστό 0,43% (2008: 0,43%) προµήθεια επί της αξίας των χρηµατιστηριακών
συναλλαγών που διενεργεί.
Στις 2 Ιανουαρίου 2009 η Εταιρεία υπέγραψε συµφωνία µε την Marfin CLR (Financial Services) Limited για
παροχή υπηρεσιών γραµµατέα ύψους €4.800 ετησίως, πλέον ΦΠΑ µε ισχύ µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2009.
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Στις 2 Ιανουαρίου 2009 η Εταιρεία υπέγραψε συµφωνία µε την Marfin CLR (Financial Services) Limited για
παροχή υπηρεσιών τήρησης µητρώου µετόχων. Η αµοιβή για την παροχή των υπηρεσιών αυτών ανέρχεται
σε €1.100 ετησίως πλέον ΦΠΑ. Η παρούσα συµφωνία έχει ισχύ µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2009 και θα
ανανεώνεται αυτόµατα για περίοδο ενός έτους.
Στις 2 Ιανουαρίου 2009 η Εταιρεία υπέγραψε συµφωνία µε την Marfin CLR (Financial Services) Limited για
παροχή διοικητικών υπηρεσιών και τήρηση λογιστικών βιβλίων ύψους €10.000 ετησίως πλέον ΦΠΑ. Η
παρούσα συµφωνία έχει ισχύ µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2009 και θα ανανεώνεται αυτόµατα για περίοδο ενός
έτους.
Για τα δύο αµέσως προηγούµενα έτη από τη δηµοσίευση του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου:


∆εν υφίσταται οποιαδήποτε άλλη σηµαντική σύµβαση (εκτός από τις προαναφερόµενες συµφωνίες και
τις συµβάσεις που συνάπτονται στο σύνηθες πλαίσιο των δραστηριοτήτων) στις οποίες η Εταιρεία
αποτελεί συµβαλλόµενο µέρος.



∆εν υφίσταται, επίσης, οποιαδήποτε άλλη σύµβαση (εκτός από τις προαναφερόµενες συµφωνίες και τις
συµβάσεις που συνάπτονται στο σύνηθες πλαίσιο των δραστηριοτήτων) που έχει συναφθεί από την
Εταιρεία και περιέχει διατάξεις δυνάµει των οποίων η Εταιρεία έχει αναλάβει υποχρέωση ή δέσµευση
που είναι σηµαντική για την Εταιρεία κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.

4.19.2 ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ
Κατά τους τελευταίους τουλάχιστον δώδεκα µήνες και κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού
∆ελτίου δεν υπάρχουν εκκρεµείς αγωγές εναντίον της Εταιρείας σε σχέση µε τις δραστηριότητές της, πέραν
του ζητήµατος µε την Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. όπως αναφέρεται στο Μέρος 4.2.1.
Με βάση τα πιο πάνω και τις πρόνοιες της παραγράφου 20.8 του Παραρτήµατος Ι, του Κανονισµού
809/2004, προσαρτάται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο σχετική αρνητική δήλωση (βλ. Μέρος 4.22.2).
4.19.3 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η Εταιρεία δεν έχει επηρεαστεί από οποιουσδήποτε έκτακτους παράγοντες στα πλαίσια της ανάπτυξης των
εργασιών της, στις δραστηριότητες και γεωγραφικούς τοµείς που καλύπτει.
Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου δεν υπάρχει ή υπήρξε στο πρόσφατο παρελθόν
καµία διακοπή των δραστηριοτήτων της Εταιρείας που να έχει ή να είχε σηµαντικές συνέπειες στην
οικονοµική της κατάσταση, πέραν του ζητήµατος µε την Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. όπως αναφέρεται στο
Μέρος 4.2.1.
∆εν υπάρχει οποιαδήποτε εξάρτηση της Εταιρείας από άδειες εκµετάλλευσης, από βιοµηχανικές, εµπορικές
ή χρηµατοοικονοµικές συµβάσεις.
4.19.4 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ή ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚ∆ΟΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας εκτιµά ότι δεν έχει επέλθει οποιαδήποτε σηµαντική αλλαγή στη
χρηµατοοικονοµική ή εµπορική θέση της Εταιρείας από την ηµεροµηνία των τελευταίων δηµοσιευµένων µη
ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων (30 Ιουνίου 2010).
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4.20 Έγγραφα ∆ιαθέσιµα προς Επιθεώρηση
α. Τα έγγραφα τα οποία επισυνάφθηκαν στο αντίτυπο του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου το οποίο
παραδόθηκε και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για καταχώρηση ήταν η συγκατάθεση των ελεγκτών
(PricewaterhouseCoopers Limited) και οι σχετικές δηλώσεις των ∆ιοικητικών Συµβούλων, όπως
απαιτούν οι σχετικοί κανονισµοί.
β. Αντίγραφα των ακόλουθων εγγράφων της Εταιρείας θα είναι διαθέσιµα σε έντυπη µορφή για
επιθεώρηση κατά τις συνήθεις εργάσιµες ηµέρες, µεταξύ των ωρών 8:30 π.µ. µέχρι 12:00 το µεσηµέρι,
στο εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας για όλη την περίοδο ισχύος του Ενηµερωτικού ∆ελτίου:


του Ιδρυτικού Εγγράφου και Καταστατικού της Εταιρείας,



των ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας για τα έτη 2007, 2008 και 2009,



των ενδιάµεσων µη ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων και εκθέσεων διαχείρισης της Εταιρείας για
τις εξαµηνίες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2009 και 2010,



των συγκαταθέσεων και βεβαιώσεων που αναφέρονται στο Μέρος 4.22.

4.21 Παραποµπές
Oι ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για τα έτη 2007, 2008 και 2009 ενσωµατώνονται στο
παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο µε τη µέθοδο της 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 οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας για το έτος 2007,
ii. ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας για το έτος 2008,
iii. ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας για το έτος 2009,
iv. ενδιάµεσων µη ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εξαµηνία που έληξε στις 30
Ιουνίου 2010,
κατά τις συνήθεις εργάσιµες ηµέρες, µεταξύ των ωρών 8:30 π.µ. µέχρι 12:00 το µεσηµέρι, στο
εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας, για όλη την περίοδο ισχύος του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
Οι προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις είναι διαθέσιµες και στην ιστοσελίδα του Χρηµατιστηρίου
Αξιών Κύπρου (www.cse.com.cy).
4.22 Συγκαταθέσεις, Βεβαιώσεις και ∆ηλώσεις
4.22.1 ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Υφίστανται οι ακόλουθες συγκαταθέσεις και βεβαιώσεις:
α. Οι Ελεγκτές της Εταιρείας, PricewaterhouseCoopers Limited, οι οποίοι έχουν ελέγξει τις οικονοµικές
καταστάσεις της Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2007, 2008 και 2009, έχουν παράσχει και δεν έχουν
αποσύρει τη γραπτή συγκατάθεσή τους για τη συµπερίληψή των εκθέσεων τους στο Ενηµερωτικό
∆ελτίο, ηµεροµηνίας 29 Σεπτεµβρίου 2010 της EUROPROFIT CAPITAL INVESTORS PUBLIC LTD, µε
τη µορφή και στο πλαίσιο στο οποίο συµπεριλαµβάνονται στο έγγραφο αυτό.
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β. Ο Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης, Marfin CLR (Financial Services) Ltd, έχει παράσχει και δεν έχει
αποσύρει τη γραπτή συγκατάθεσή του για την έκδοση του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου,
ηµεροµηνίας 29 Σεπτεµβρίου 2010 της EUROPROFIT CAPITAL INVESTORS PUBLIC LTD, µε τις
αναφορές στο όνοµά του µε τη µορφή και στο πλαίσιο που παρουσιάζονται στο έγγραφο αυτό. Η
Marfin CLR (Financial Services) Ltd δηλώνει, έχοντας λάβει κάθε εύλογο µέτρο για το σκοπό αυτό, ότι
οι πληροφορίες που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο είναι, εξ όσων γνωρίζει, σύµφωνες µε την
πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενό
του.
γ.

Το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο έχει τεθεί ενώπιον των ∆ιοικητικών Συµβούλων της Εταιρείας και έχει
εγκριθεί. Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι της Εταιρείας έχουν λάβει κάθε εύλογο µέτρο για τη συγκέντρωση και
καταγραφή όλων των απαιτούµενων κατά το Νόµο στοιχείων και αναλαµβάνουν ευθύνη για την
ακρίβεια, ορθότητα και πληρότητα των πληροφοριών και στοιχείων που περιλαµβάνονται στο παρόν
Ενηµερωτικό ∆ελτίο. Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι δηλώνουν, έχοντας λάβει κάθε εύλογο µέτρο για το
σκοπό αυτό, ότι 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 περιεχόµενό του.
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Eπιστολές Συγκαταθέσεων και Βεβαιώσεις
α.

Από PricewaterhouseCoopers Limited

29 Σεπτεµβρίου 2010
∆ιοικητικό Συµβούλιο
EUROPROFIT CAPITAL INVESTORS PUBLIC LTD
Λευκωσία

Αξιότιµοι Κύριοι,
Είµαστε οι ελεγκτές της EUROPROFIT CAPITAL INVESTORS PUBLIC LTD («Εταιρεία») για τα έτη που
έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2007, 2008 και 2009.
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2007, 2008 και 2009, είχαν ελεγχθεί από εµάς
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου στις 23 Απριλίου 2008, 23 Απριλίου 2009 και 23 Απριλίου 2010,
αντίστοιχα. Στις εκθέσεις µας κατά τις ηµεροµηνίες που αναφέρονται πιο πάνω δεν έχουµε εκφράσει
επιφύλαξη ή άρνηση γνώµης, εκτός του έτους 2008, όταν και εκφράσαµε επιφύλαξη για την πληρωµή
µερίσµατος ύψους €268.322 σε αντίθεση µε τις πρόνοιες του Άρθρου 169Α(1) του περί Εταιρειών Νόµου.
Υπάρχει επίσης ‘έµφαση θέµατος’ για τα έτη 2007, 2008 και 2009, χωρίς να εκφράζουµε επιφύλαξη, για την
σηµείωση που αφορά στην οφειλή της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε..
Με την παρούσα επιστολή δίνουµε και δεν αποσύρουµε τη συγκατάθεση µας για την αναφορά στο όνοµά
µας και στις εκθέσεις µας µε τη µορφή και στο πλαίσιο στο οποίο περιλαµβάνονται στο Ενηµερωτικό
∆ελτίο, ηµεροµηνίας 29 Σεπτεµβρίου 2010 της Εταιρείας.
Με εκτίµηση

PricewaterhouseCoopers Limited
Ελεγκτές
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β.

Από Marfin CLR (Financial Services) Ltd

29 Σεπτεµβρίου 2010
∆ιοικητικό Συµβούλιο
EUROPROFIT CAPITAL INVESTORS PUBLIC LTD
Λευκωσία

Αξιότιµοι Κύριοι,
Με την παρούσα επιστολή δίνουµε και δεν αποσύρουµε την συγκατάθεσή µας για τις αναφορές στο όνοµά
µας µε τη µορφή και στο πλαίσιο που παρουσιάζονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο, ηµεροµηνίας 29
Σεπτεµβρίου 2010, της EUROPROFIT CAPITAL INVESTORS PUBLIC LTD.
Με εκτίµηση

Marfin CLR (Financial Services) Ltd
Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης Ενηµερωτικού ∆ελτίου και
Ανάδοχος Υπεύθυνος Είσπραξης
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4.22.2 ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
Υφίσταται η ακόλουθη δήλωση, συµφώνως των προνοιών της παραγράφου 20.8 του Παραρτήµατος Ι, του
Κανονισµού 809/2004:
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της EUROPROFIT CAPITAL INVESTORS PUBLIC LTD («Εταιρεία») δηλώνει ότι
κατά την περίοδο των τελευταίων τουλάχιστον δώδεκα µηνών δεν υπήρξε ή υπάρχει οποιαδήποτε
διοικητική, δικαστική ή διαιτητική διαδικασία η οποία µπορεί να είχε προσφάτως ή να έχει σηµαντικές
επιπτώσεις στη χρηµατοοικονοµική κατάσταση ή στην κερδοφορία της Εταιρείας.
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5

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

5.1

Ενδεικτικό Χρονοδιάγραµµα ∆ικαιωµάτων Προτίµησης
Ηµεροµηνίες

18 Ιουνίου, 2010

Γεγονότα
Ηµεροµηνία απόφασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την έκδοση ∆ικαιωµάτων
Προτίµησης.

15 Ιουλίου, 2010

Ηµεροµηνία έγκρισης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

29 Σεπτεµβρίου, 2010

Ηµεροµηνία άδειας δηµοσίευσης παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου από Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς.

14 Οκτωβρίου, 2010

Ηµεροµηνία διαπραγµάτευσης (last cum date) της µετοχής της Εταιρείας µέχρι την
οποία τα πρόσωπα που θα αποκτήσουν µετοχές της Εταιρείας θα δικαιούνται να
λάβουν µέρος στη δωρεάν παραχώρηση ∆ικαιωµάτων Προτίµησης.

15 Οκτωβρίου, 2010

Ηµέρα αποκοπής ∆ικαιωµάτων Προτίµησης (ex-rights date), από την οποία η µετοχή
της Εταιρείας θα διαπραγµατεύεται χωρίς το δικαίωµα δωρεάν παραχώρησης
∆ικαιωµάτων Προτίµησης.

18 Οκτωβρίου, 2010

Ηµεροµηνία καταγραφής / ηµεροµηνία αρχείου (record date), στο τέλος της οποίας
καταγράφονται στα αρχεία του Χ.Α.Κ. τα πρόσωπα που θα δικαιούνται να λάβουν
µέρος στη δωρεάν παραχώρηση ∆ικαιωµάτων Προτίµησης.

25 Οκτωβρίου, 2010

Ηµεροµηνία έκδοσης και αποστολής των επιστολών παραχώρησης ∆ικαιωµάτων
Προτίµησης.

9 Νοεµβρίου, 2010 µέχρι

Περίοδος διαπραγµάτευσης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης στο Χ.Α.Κ..

29 Νοεµβρίου, 2010
7 ∆εκεµβρίου, 2010 µέχρι

Περίοδος άσκησης των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης για αγορά νέων µετοχών.

13 ∆εκεµβρίου, 2010
13 ∆εκεµβρίου, 2010
22 ∆εκεµβρίου, 2010

Τελευταία ηµεροµηνία άσκησης των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης.
Ηµεροµηνία έκδοσης και αποστολής επιστολών παραχώρησης για τις Νέες Συνήθεις
Μετοχές που θα προκύψουν από την άσκηση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης.

31 ∆εκεµβρίου, 2010

Απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την παραχώρηση τυχόν µη ασκηθέντων
∆ικαιωµάτων Προτίµησης.

7 Ιανουαρίου, 2011

Ηµεροµηνία έναρξης διαπραγµάτευσης των Νέων Συνήθων Μετοχών, εφόσον το
Χ.Α.Κ. βεβαιωθεί ότι το µητρώο των κατόχων των συνήθων µετοχών της Εταιρείας έχει
κατατεθεί σε ηλεκτρονική µορφή και πληροί όλες τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί
από το Χ.Α.Κ..

Σηµείωση: Το πιο πάνω ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα εξαρτάται και από αστάθµητους παράγοντες και ενδέχεται να µεταβληθεί µε
σχετικές ανακοινώσεις στο Χ.Α.Κ. και στον τύπο ή και έκδοση Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου αν εφαρµόζεται.

5.2
5.2.1

Όροι της Προσφοράς
ΈΚ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Σύµφωνα µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας ηµεροµηνίας 18 Ιουνίου 2010, η οποία
εγκρίθηκε από τους µετόχους στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση ηµεροµηνίας 15 Ιουλίου 2010, η Εταιρεία θα
προβεί σε έκδοση 17.888.244 ∆ικαιωµάτων Προτίµησης (Rights), που προσφέρονται δωρεάν στους
η

µετόχους της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραµµένοι στα αρχεία του Χ.Α.Κ. κατά την 18 Οκτωβρίου 2010
(Ηµεροµηνία Αρχείου – record date), σε αναλογία ένα (1) ∆ικαίωµα Προτίµησης για κάθε µία (1) µετοχή
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που θα κατέχουν. Η ηµεροµηνία αποκοπής του ∆ικαιώµατος Προτίµησης (ex rights date) είναι η 15η
Οκτωβρίου 2010. ∆ηλαδή δικαίωµα στη δωρεάν παραχώρηση ∆ικαιωµάτων Προτίµησης θα έχουν τα
πρόσωπα που θα αποκτήσουν µετοχές της Εταιρείας µέχρι και την 14η Οκτωβρίου 2010. Κάθε ένα (1)
∆ικαιώµα Προτίµησης που θα ασκείται θα µετατρέπεται σε µία (1) πλήρως πληρωθείσα Νέα Συνήθης
Μετοχή της Εταιρείας µε Τιµή Άσκησης €0,09. Ως αποτέλεσµα, για κάθε µια µετοχή που θα κατέχεται κατά
τις 14 Οκτωβρίου 2010, ο µέτοχος θα δικαιούται να αποκτήσει µία Νέα Μετοχή καταβάλλοντας το συνολικό
ποσό των €0,09.
Το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο δεν απευθύνεται µε κανένα τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), άµεσα ή
έµµεσα, εντός ή προς τις Ηνωµένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Αυστραλία, ή τη Νότιο Αφρική ή σε
οποιαδήποτε άλλη χώρα («Εξαιρούµενες Χώρες»), στην οποία σύµφωνα µε τους νόµους της, η διενέργεια
της παρούσας δηµόσιας προσφοράς ή η ταχυδρόµηση / διανοµή του Ενηµερωτικού ∆ελτίου είναι
παράνοµη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρµοστέας νοµοθεσίας, κανόνα ή κανονισµού. Για το
λόγο αυτό, απαγορεύεται αφενός η αποστολή, διανοµή, ταχυδρόµηση ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο
προώθηση αντιγράφων του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου και κάθε προωθητικού και σχετικού µε την
παρούσα δηµόσια προσφορά εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από τις
Εξαιρούµενες Χώρες και αφ’ ετέρου η άσκηση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης από πρόσωπα των
Εξαιρούµενων Χωρών. Επιστολές παραχώρησης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης θα σταλούν σε όλους τους
µετόχους που είναι κάτοικοι κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Aντίγραφα του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου θα είναι διαθέσιµα στα γραφεία του Ανάδοχου Υπεύθυνου
Σύνταξης, Marfin CLR (Financial Services) Ltd, και στα γραφεία της Εταιρείας. Επιπροσθέτως, το παρόν
Ενηµερωτικό ∆ελτίο θα είναι διαθέσιµο σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, www.cysec.gov.cy και στην ιστοσελίδα του Χ.Α.Κ., www.cse.com.cy.
Σηµειώνεται ότι η παρούσα έκδοση και παραχώρηση ∆Π αφορά νέους τίτλους και δεν αφορά οποιαδήποτε
διάθεση υφιστάµενων τίτλων. Η Εταιρεία δεν έχει οποιοδήποτε δικαίωµα ανάκλησης ή αναστολής της
έκδοσης και παραχώρησης των τίτλων που προσφέρονται µε το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο.
5.2.2

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης θα προσφερθούν στους µετόχους της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραµµένοι
στα αρχεία του Χ.Α.Κ. κατά την 18η Οκτωβρίου 2010 (Ηµεροµηνία Αρχείου – record date).
Η µετοχή θα διαπραγµατεύεται χωρίς το δικαίωµα απόκτησης δωρεάν ∆Π (ex-rights) από τις 15
Οκτωβρίου 2010, σύµφωνα µε τους Κανονισµούς του Χρηµατιστηρίου.
5.2.3

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η Εταιρεία θα ανακοινώσει την προσφορά των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης µε γραπτή ανακοίνωση στο
Χ.Α.Κ. και µε δηµοσίευση της ανακοίνωσης σε δύο εφηµερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας.
5.2.4

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Η Επιστολή Παραχώρησης των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης µαζί µε επεξηγηµατικό σηµείωµα θα
ταχυδροµηθεί στις 25 Οκτωβρίου 2010 στους µετόχους που θα είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο του Χ.Α.Κ.
κατά την Ηµεροµηνία Αρχείου, 18 Οκτωβρίου 2010 (record date). Στις επιστολές παραχώρησης των
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∆ικαιωµάτων Προτίµησης θα αναγράφεται, µεταξύ άλλων, ο αριθµός των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης που
παραχωρείται στον κάθε µέτοχο.
Επιστολές παραχώρησης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης θα σταλούν στην Κύπρο και στις λοιπές χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιστολές παραχώρησης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης για αγορά Νέων Μετοχών δε θα
ταχυδροµηθούν σε Εξαιρούµενες Χώρες.
5.2.5

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης, εφόσον εγκριθεί η εισαγωγή τους από το Χ.Α.Κ., θα εισαχθούν και θα
διαπραγµατεύονται στο Χ.Α.Κ.. ∆ε θα διενεργηθούν πράξεις σταθεροποίησης σε σχέση µε τα ∆ικαιώµατα
Προτίµησης, ενώ δε θα υπάρχει ειδικός διαπραγµατευτής για σκοπούς ρευστότητας.
5.2.6

∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΟ Χ.Α.Κ.

Η διαπραγµάτευση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης στο Χ.Α.Κ. θα διαρκέσει από τις 9 Νοεµβρίου 2010 µέχρι
και τις 29 Νοεµβρίου 2010. Τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης θα τυγχάνουν διαπραγµάτευσης και θα
µεταβιβάζονται µέσω του Χ.Α.Κ..
Κάτοχοι

∆ικαιωµάτων

Προτίµησης

που

θα

αποκτήσουν

τα

∆ικαιώµατα

Προτίµησης

κατά

τη

διαπραγµάτευσή τους στο Χ.Α.Κ. θα πρέπει κατά την περίοδο άσκησης των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης να
απευθυνθούν σε οποιοδήποτε από τα καταστήµατα της Marfin Laiki Bank στην Κύπρο, µέσω των οποίων
θα µπορούν να εξασφαλίσουν σχετική επιστολή παραχώρησης έτσι ώστε να µπορέσουν να ασκήσουν τα
∆ικαιώµατα Προτίµησής τους.
Κάθε ∆ικαίωµα Προτίµησης θα είναι εγγεγραµµένο στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο του
Χ.Α.Κ. και θα είναι ελεύθερα µεταβιβάσιµο εξολοκλήρου ή µερικώς µε το άνοιγµα λογαριασµού
διαπραγµάτευσης µε συγκεκριµένο Μέλος του Χ.Α.Κ. και δίνοντας πρόσβαση των ∆ικαιωµάτων
Προτίµησης στο Μέλος αυτό. Εάν ο µέτοχος / κάτοχος ∆ικαιώµατος Προτίµησης έχει ήδη λογαριασµό
διαπραγµάτευσης µε συγκεκριµένο Μέλος τότε δεν είναι απαραίτητο το άνοιγµα λογαριασµού εφόσον δοθεί
πρόσβαση στο Μέλος αυτό για µεταβίβαση µέρους ή του συνόλου των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης. Κάθε
µεταβίβαση καταχωρείται στο Κεντρικό Μητρώο και οι αξίες εγγράφονται στο όνοµα του δικαιούχου την
τρίτη εργάσιµη ηµέρα από την κατάρτιση της συναλλαγής. Οι µέτοχοι / Κάτοχοι των ∆ικαιωµάτων
Προτίµησης προτρέπονται να προβούν έγκαιρα στις κατάλληλες ενέργειες µε τους χρηµατιστές τους, σε
σχέση µε τους λογαριασµούς διαπραγµάτευσης, για να είναι σε θέση να διαπραγµατεύονται τους τίτλους
που θα κατέχουν.
5.2.7

ΤΙΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Η Τιµή Άσκησης των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης καθορίστηκε στο ποσό των €0,09 για κάθε ένα (1) ∆ικαιώµα
Προτίµησης. Κάθε ένα (1) ∆ικαιώµα Προτίµησης θα αποδίδει µία (1) Νέα Μετοχή της Εταιρείας.
Τα παραδείγµατα που δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως οδηγός όσον
αφορά την ακριβή διαδικασία:
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Αριθµός
Αριθµός ∆Π
Νέες µετοχές
(1)
υφιστάµενων
που
που προκύπτουν
µετοχών
αναλογούν
πριν τη
µετά τη
στο µέτοχο στρογγυλοποίηση στρογγυλοποίηση

Τιµή Άσκησης ανά
ένα (1) ∆Π

Ποσό που πρέπει να
πληρωθεί για άσκηση
όλων των ∆Π (2)

500

500

500

500

€0,09

€ 45,00

1.235

1.235

1.235

1.235

€0,09

€111,15

3.000

3.000

3.000

3.000

€0,09

€ 270,00

(1)

Αριθµός υφιστάµενων µετοχών διαιρούµενος µε το 1. Κλασµατικά υπόλοιπα µετοχών µεγαλύτερα του 0,5 θα στρογγυλοποιούνται
προς τη µία µετοχή.
(2)

[Αριθµός µετοχών µετά τη στρογγυλοποίηση] Χ [Τιµή Άσκησης €0,09]

Η Τιµή Άσκησης των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης καθορίστηκε µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Εταιρείας, ηµεροµηνίας 15 Ιουλίου, 2010.
5.3

Περίοδος και ∆ιαδικασία Άσκησης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης

5.3.1

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ AΣΚΗΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Οι Κάτοχοι των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης θα έχουν το δικαίωµα να τα ασκήσουν, για να αγοράσουν τον
αντίστοιχο αριθµό των Νέων Μετοχών της Εταιρείας (δηλαδή αγορά µίας (1) Νέας Μετοχής για κάθε ένα (1)
∆ικαιώµατα Προτίµησης), καταβάλλοντας την Τιµή Άσκησης των €0,09 για κάθε ένα (1) ∆ικαιώµα
Προτίµησης, η οποία είναι πληρωτέα εξολοκλήρου κατά την περίοδο άσκησης των ∆ικαιωµάτων
Προτίµησης. ∆ικαιώµατα Προτίµησης που δε θα ασκηθούν µέχρι τη σχετική ηµεροµηνία θα παύσουν να
ισχύουν και η προσφορά θα θεωρείται ότι δεν έχει γίνει αποδεκτή από τον κάτοχο ∆ικαιώµατος
Προτίµησης.
Κάτοχοι

∆ικαιωµάτων

Προτίµησης

που

θα

αποκτήσουν

τα

∆ικαιώµατα

Προτίµησης

κατά

τη

διαπραγµάτευσή τους στο Χ.Α.Κ. θα πρέπει κατά την περίοδο άσκησης των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης να
απευθυνθούν σε οποιοδήποτε από τα καταστήµατα της Marfin Laiki Bank στην Κύπρο, µέσω των οποίων
θα µπορούν να εξασφαλίσουν σχετική επιστολή παραχώρησης έτσι ώστε να µπορέσουν να ασκήσουν τα
∆ικαιώµατα Προτίµησής τους.
Η Περίοδος Άσκησης είναι η περίοδος από τις 7 ∆εκεµβρίου 2010 µέχρι τις 13 ∆εκεµβρίου 2010. Η
τελευταία ηµεροµηνία άσκησης είναι η 13η ∆εκεµβρίου 2010, ώρα 14:00.
5.3.2

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ AΣΚΗΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Για να ασκήσουν το δικαίωµά τους, οι Κάτοχοι των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης θα πρέπει να συµπληρώσουν
και να υπογράψουν τη σχετική αίτηση που υπάρχει στην Επιστολή Παραχώρησης ∆ικαιωµάτων
Προτίµησης δηλώνοντας τον αριθµό µετοχών για τις οποίες ασκείται το ∆ικαίωµα Προτίµησης και να την
παραδώσουν σε οποιοδήποτε από τα καταστήµατα της Marfin Laiki Bank στην Κύπρο.
Η αίτηση επί της επιστολής παραχώρησης θα πρέπει να παραδίδεται κατά τις συνήθεις εργάσιµες ώρες
των καταστηµάτων της Marfin Laiki Bank στην Κύπρο εντός της περιόδου άσκησης (από τις 7 ∆εκεµβρίου
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2010 µέχρι τις 13 ∆εκεµβρίου 2010) και να συνοδεύεται µε όλο το απαιτούµενο ποσό µε επιταγή σε διαταγή
«EUROPROFIT CAPITAL INVESTORS PUBLIC LTD – ∆Π».
Σηµειώνεται ότι οι Κάτοχοι των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης µπορούν να ασκήσουν µέρος ή όλα τα
∆ικαιώµατα Προτίµησης που κατέχουν. Και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να παρουσιάσουν την
Επιστολή Παραχώρησης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης, αφού προηγουµένως συµπληρώσουν και υπογράψουν
την επιστολή παραχώρησης για τον αριθµό των µετοχών που επιθυµούν να αποδεχτούν και να
καταβάλουν το τίµηµα άσκησης που αντιστοιχεί στον αριθµό των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης που επιθυµούν
να ασκήσουν.
Εφόσον κατατεθεί η υπογεγραµµένη επιστολή παραχώρησης για άσκηση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης, η
αποδοχή καθίσταται αµετάκλητη. Σε περίπτωση που επιταγή επιστραφεί απλήρωτη τότε θα θεωρείται ότι ο
συγκεκριµένος κάτοχος των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης δεν έχει ασκήσει τα ∆ικαιώµατα Προτίµησής του.
Με την άσκηση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης, αυτά θα παύσουν να ισχύουν και θα µετατραπούν σε
µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σε αναλογία µία (1) Νέα Μετοχή για κάθε ένα (1) ∆ικαιώµα Προτίµησης
που ασκήθηκε.
Η άσκηση του ∆ικαιώµατος Προτίµησης και η πληρωµή από τον κάτοχο αυτού του αντίστοιχου τιµήµατος
(για µερική ή ολική άσκηση) αποτελεί αποδοχή της προσφοράς µε βάση τους όρους του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου και του καταστατικού της Εταιρείας. Αν το τίµηµα για την άσκηση των ∆ικαιωµάτων
Προτίµησης δεν καταβληθεί από τον κάτοχο εντός των συνήθων εργάσιµων ωρών των καταστηµάτων της
Marfin Laiki Bank στην Κύπρο, µέχρι και την τελευταία ηµεροµηνία άσκησης (δηλαδή στις 13 ∆εκεµβρίου
2010), η προσφορά αυτή θα θεωρείται ότι δεν έχει γίνει αποδεκτή.
Σε περίπτωση που µετά τη λήξη της περιόδου άσκησης των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης προκύψουν µη
ασκηθέντα ∆ικαιώµατα Προτίµησης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, κατά τη διακριτική ευχέρειά του,
θα προβεί στη διάθεσή τους προς όφελος της Εταιρείας, εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιµων ηµερών από
τη λήξη της περιόδου άσκησης των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης, µε τους ίδιους όρους και σε τιµή που θα είναι
τουλάχιστον ίση µε την τιµή που διενεργείται η προσφορά.
Απαγορεύεται η άσκηση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης από επενδυτές των Εξαιρούµενων Χωρών, προς
τους οποίους δεν θα σταλούν επιστολές παραχώρησης. Σε σχέση µε τους επηρεαζόµενους επενδυτές, το
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας προτίθεται (α) να ασκήσει στα πλαίσια της πιο πάνω αναφερθείσας
διακριτικής του ευχέρειας τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης που τους αναλογούν και διαθέσει τις προκύπτουσες
µετοχές προς επενδυτές, νοουµένου πως θα υπάρξει προηγουµένως ενδιαφέρον από επενδυτές για
απόκτηση µετοχών σε τιµή τουλάχιστον €0,09 (β) να τους πληρώσει το καθαρό προϊόν πώλησης, µετά την
αφαίρεση της τιµής έκδοσης των €0,09 και τυχόν εξόδων διαδικασίας.
∆ε θα καταβληθεί οποιοδήποτε ποσό στους κατόχους ∆ικαιωµάτων Προτίµησης που µε τη λήξη της
περιόδου άσκησης θα θεωρείται πως δεν έχουν ασκήσει τα ∆ικαιώµατα Προτίµησής τους, µε εξαίρεση τους
επενδυτές των Εξαιρούµενων Χωρών όπως αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο.
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5.3.3

ΜΕΡΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Όπως αναφέρεται πιο πάνω, οι Κάτοχοι των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης µπορούν να ασκήσουν µέρος ή όλο
τον αριθµό των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης που κατέχουν.
Σε περίπτωση που συγκεκριµένος κάτοχος δεν επιθυµεί να ασκήσει τα ∆ικαιώµατα Προτίµησής του ή
επιθυµεί να ασκήσει µόνο µέρος των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης που κατέχει, µπορεί από τις 9 Νοεµβρίου
2010 µέχρι τις 29 Νοεµβρίου 2010 να διαθέσει στην αγορά (Χ.Α.Κ.) το µέρος που δεν επιθυµεί να ασκήσει
εξασφαλίζοντας τίµηµα ανάλογο µε την ισχύουσα τιµή διαπραγµάτευσης των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης στο
Χ.Α.Κ..
Οι Κάτοχοι ∆ικαιωµάτων Προτίµησης (καθώς και το λοιπό επενδυτικό κοινό) µπορούν επίσης να
αγοράσουν επιπρόσθετα ∆ικαιώµατα Προτίµησης από την αγορά (Χ.Α.Κ.).
Κάτοχοι ∆ικαιωµάτων Προτίµησης που θα αποκτήσουν ∆ικαιώµατα Προτίµησης κατά τη διαπραγµάτευσή
τους στο Χ.Α.Κ. θα πρέπει κατά την περίοδο άσκησης των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης να απευθυνθούν σε
οποιοδήποτε από τα καταστήµατα της Marfin Laiki Bank στην Κύπρο, µέσω των οποίων θα µπορούν να
εξασφαλίσουν σχετική επιστολή παραχώρησης έτσι ώστε να µπορέσουν να ασκήσουν τα ∆ικαιώµατα
Προτίµησής τους.
5.3.4

∆ΙΑΘΕΣΗ ΜΗ ΑΣΚΗΘΕΝΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Αν ο κάτοχος των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης δεν ασκήσει όλα τα ∆ικαιώµατά του, όπως αναγράφονται στην
σχετική επιστολή παραχώρησης µέχρι την τελευταία ηµεροµηνία της περιόδου άσκησης των ∆ικαιωµάτων
Προτίµησης, που είναι η στις 13 ∆εκεµβρίου 2010, τότε χάνει την ευκαιρία άσκησης των ∆ικαιωµάτων
Προτίµησης που δεν έχει ασκήσει.
Σε περίπτωση που µετά την εκπνοή της περιόδου άσκησης των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης παραµείνουν µη
ασκηθέντα ∆ικαιώµατα Προτίµησης, ο αριθµός αυτών θα υπολογιστεί αµέσως µετά την εκπνοή της
περιόδου αυτής. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας έχει το δικαίωµα να διαθέσει οποιαδήποτε
∆ικαιώµατα Προτίµησης που δεν ασκηθούν από τους δικαιούχους κατά την απόλυτη κρίση του προς
όφελος της Εταιρείας εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιµων ηµερών από τη λήξη της περιόδου άσκησης
των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης µε τους ίδιους όρους.
5.3.5

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών από την τελευταία ηµεροµηνία της περιόδου άσκησης των ∆ικαιωµάτων
Προτίµησης, η Εταιρεία θα προβεί σε ανακοίνωση στην οποία θα δηµοσιεύσει το αποτέλεσµα σε δύο
εφηµερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας.
5.3.6

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Οι επιστολές παραχώρησης για τις Νέες Συνήθεις Μετοχές που θα προκύψουν από την άσκηση των
∆ικαιωµάτων Προτίµησης, θα εκδοθούν και θα ταχυδροµηθούν µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από
την τελευταία ηµεροµηνία της περιόδου άσκησης, δηλαδή στις 22 ∆εκεµβρίου 2010. Σηµειώνεται ότι κατά
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την παραχώρηση των Νέων Μετοχών που θα προκύψουν από την άσκηση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης
κλασµατικά υπόλοιπα θα αγνοούνται.
5.3.7

∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Κ.

Οι Νέες Συνήθεις Μετοχές, εφόσον δοθεί η έγκριση του Χ.Α.Κ., θα τυγχάνουν διαπραγµάτευσης και θα
µεταβιβάζονται µέσω του Χ.Α.Κ., εφόσον το Χ.Α.Κ. βεβαιωθεί ότι το µητρώο µετόχων, µετά την έκδοση των
Νέων Μετοχών, έχει κατατεθεί σε ηλεκτρονική µορφή και πληροί όλες τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί
από το Χ.Α.Κ. σύµφωνα µε τον Κανονισµό 4 των Περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου
(καταχώρηση, διαπραγµάτευση και εκκαθάριση άυλων κινητών αξιών) Κανονισµών του 2001 για την
εισαγωγή των Νέων Μετοχών της Εταιρείας στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο. Τυχόν αλλαγή
στο πιο πάνω χρονοδιάγραµµα λόγω αστάθµητων παραγόντων, θα ανακοινωθεί στο Χ.Α.Κ. και στον
ηµερήσιο τύπο.
∆ε θα διενεργηθούν πράξεις σταθεροποίησης σε σχέση µε τις Νέες Συνήθεις Μετοχές, ενώ δε θα υπάρχει
ειδικός διαπραγµατευτής για σκοπούς ρευστότητας.
5.4

∆ικαιώµατα / Μερίσµατα

Οι συνήθεις πλήρως πληρωθείσες µετοχές που θα προκύψουν από την άσκηση των ∆ικαιωµάτων
Προτίµησης θα τίθενται αµέσως στην ίδια κατηγορία µε τις υφιστάµενες συνήθεις µετοχές (rank pari passu)
ονοµαστικής αξίας €0,09 η κάθε µία και θα δικαιούνται να συµµετάσχουν σε οποιαδήποτε καταβολή
µερίσµατος, µε ηµεροµηνία αρχείου που έπεται της περιόδου άσκησής τους. Οι µετοχές αυτές δε θα
δικαιούνται να συµµετάσχουν σε µερίσµατα που πληρώθηκαν πριν από την εν λόγω ηµεροµηνία αρχείου.
Μέρισµα που δε θα έχει ζητηθεί για περίοδο που υπερβαίνει τα δώδεκα χρόνια από την ηµέρα που
δηλώθηκε, θα υπόκειται, σε οποιοδήποτε χρόνο µετά την εκπνοή της προθεσµίας αυτής, σε κατάσχεση
ύστερα από απόφαση των Συµβούλων.
Επίσης, οι πιο πάνω συνήθεις πλήρως πληρωθείσες µετοχές, θα τυγχάνουν του ίδιου χειρισµού αναφορικά
µε θέµατα συµµετοχής στα κέρδη της Εταιρείας και σε τυχόν πλεόνασµα από εκκαθάριση αυτής ως οι
υφιστάµενες συνήθεις µετοχές της Εταιρείας.
Σηµειώνεται ότι δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε ρήτρες εξαγοράς ή ρήτρες µετατροπής για τις µετοχές αυτές.
5.5

Πληροφορίες Σχετικά µε τις Κινητές Αξίες που Προσφέρονται

Τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης θα τυγχάνουν διαπραγµάτευσης στο Χ.Α.Κ. (ως nil paid rights) όπως
αναφέρεται στο Μέρος 5.2.6. Μετά την άσκησή τους, θα µετατραπούν σε Νέες Συνήθεις Μετοχές που θα
εισαχθούν στο Χ.Α.Κ. και θα τυγχάνουν διαπραγµάτευσης µαζί µε τις υφιστάµενες µετοχές της Εταιρείας.
Στον πίνακα που ακολουθεί, παρατίθενται βασικές πληροφορίες σχετικά µε τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης και
τις Νέες Συνήθεις Μετοχές που θα προκύψουν από την άσκηση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης.
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Νέες Συνήθεις Μετοχές που θα
προκύψουν από την άσκηση των
∆ικαιωµάτων Προτίµησης

∆ικαίωµα Προτίµησης

Κατηγορία Αξιών

∆ικαιώµατα Προτίµησης (nil paid rights).

Συνήθεις µετοχές µε τα ίδια δικαιώµατα µε
όλες τις υφιστάµενες µετοχές της Εταιρείας.

Νοµοθεσία µε βάση την
οποία εκδόθηκαν / θα
εκδοθούν

Σύµφωνα µε τον περί Εταιρειών Νόµο,
τον περί ∆ηµόσιας Προσφοράς και
Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµο του 2005
και τον Κανονισµό 809/2004 της
Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύµφωνα µε τον περί Εταιρειών Νόµο, τον
περί
∆ηµόσιας
Προσφοράς
και
Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµο του 2005 και
τον Κανονισµό 809/2004 της Επιτροπής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είδος κινητών αξιών

Ονοµαστικές και άυλες

Ονοµαστικές και άυλες

Τήρηση µητρώου

Κεντρικό Αποθετήριο
Μητρώο Χ.Α.Κ..

Νόµισµα Έκδοσης

Ευρώ (€)

Ευρώ (€)

Νόµισµα
∆ιαπραγµάτευσης

Ευρώ (€)

Ευρώ (€)

ISIN

Θα δοθεί από το Χ.Α.Κ. µετά την έγκριση
για
εισαγωγή
των
∆ικαιωµάτων
Προτίµησης.

ISIN CY0005410713

∆ιαπραγµάτευση

Χ.Α.Κ.

Χ.Α.Κ.

∆ικαίωµα Μερίσµατος

Όχι

Ναι

∆ικαίωµα ψήφου

Όχι

Ναι (µία ψήφος ανά µετοχή)

∆ικαίωµα προτίµησης
στην εγγραφή αξιών της
ίδιας κατηγορίας

∆εν ισχύει

Ναι

∆ικαίωµα συµµετοχής
στα κέρδη του εκδότη

Όχι - Βλέπε δικαίωµα µερίσµατος

Βλέπε δικαίωµα µερίσµατος

∆ικαίωµα σε τυχόν
πλεόνασµα σε
περίπτωση
εκκαθάρισης

Όχι

Ναι

Αποφάσεις µε βάση τις
οποίες εκδίδονται

Με βάση απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου ηµεροµηνίας 15 Ιουλίου,
2010.

Με βάση απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου ηµεροµηνίας 15 Ιουλίου, 2010.

Περιορισµοί στην
Ελεύθερη Μεταβίβαση

Όχι*

Όχι*

και

Κεντρικό

Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο
Χ.Α.Κ..

* Τα υπό έκδοση ∆ικαιώµατα Προτίµησης είναι ελεύθερα µεταβιβάσιµα, σηµειώνεται όµως ότι τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης δεν
προορίζονται για επενδυτές Εξαιρούµενων Χωρών, οι οποίοι απαγορεύεται να τα ασκήσουν.

∆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.
Σηµειώνεται ότι σε περιπτώσεις υποβολής δηµόσιας πρότασης εξαγοράς ή συγχώνευσης ισχύουν οι
διατάξεις του περί ∆ηµοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόµου του 2007, ο οποίος περιέχει πρόνοιες για την
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ίση µεταχείριση των µετόχων. Ισχύουν, επίσης, σχετικές πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου της Κύπρου
σε περίπτωση απόκτησης ποσοστού πέραν του 90% ως αποτέλεσµα δηµόσιας πρότασης, όπου είναι
δυνατό να ενεργοποιούνται πρόνοιες για υποχρεωτική απόκτηση του εναποµείναντος ποσοστού.
5.6

Ποσό Έκδοσης

Με βάση την Τιµή Άσκησης των €0,09, στην περίπτωση που ασκηθούν όλα τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης, η
Εταιρεία θα αντλήσει ποσό ύψους €1.609.942, χωρίς να υπολογίζονται τα έξοδα της έκδοσης. Το ακριβές
ποσό θα καθοριστεί από το τελικό ποσοστό άσκησης.
5.7

Άλλοι Όροι

Η προσφορά των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης δεν υπόκειται σε οποιουσδήποτε όρους πέραν της έγκρισης
του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
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6

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚ∆ΟΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

6.1

Συµµετοχή Μη Μονίµων Κατοίκων Κύπρου στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας

Σύµφωνα µε τον περί της ∆ιακίνησης Κεφαλαίων Νόµο (115(Ι)/2003) της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας ο οποίος
τέθηκε σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία προσχώρησης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου
2004, δεν υπάρχουν περιορισµοί στη διακίνηση κεφαλαίων και τις πληρωµές από και προς την Κύπρο, µε
ορισµένες µόνο εξαιρέσεις οι οποίες προβλέπονται στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με βάση τον περί της ∆ιακίνησης Κεφαλαίων Νόµο και σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού Συµβουλίου, η
διενέργεια άµεσων επενδύσεων στην Κύπρο σε εταιρείες εισηγµένες στο Χ.Α.Κ. από κατοίκους κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών είναι ελεύθερη.
6.1.1

Φορολογικό Καθεστώς – Γενικά Θέµατα

(i)

Φορολογικό Καθεστώς για την Εταιρεία

Η Εταιρεία έχει συσταθεί στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία ως Νοµικό Πρόσωπο (∆ηµόσια Εταιρεία). Η Εταιρεία
φορολογείται µε βάση τις διατάξεις των εκάστοτε φορολογικών νόµων της Κύπρου και στις άλλες χώρες
όπου αυτή, ή οι εξαρτηµένες της εταιρείες, δραστηριοποιούνται, σύµφωνα µε τις φορολογικές νοµοθεσίες
των χωρών αυτών και µε Συµφωνίες για Αποφυγή ∆ιπλής Φορολογίας που η Κύπρος έχει συνάψει µε
κάποιες από αυτές τις χώρες.
Επίσης, εκεί όπου η Εταιρεία δραστηριοποιείται µέσω θυγατρικών / συνδεδεµένων εταιρειών σε άλλες
χώρες – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ισχύουν επίσης οι σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες.
(ii)

Κέρδη από διαθέσεις τίτλων

Σύµφωνα µε τον περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµο 118(Ι)/2002, όπως τροποποιήθηκε, «κέρδος από
διάθεση τίτλων» απαλλάσσεται από το Φόρο Εισοδήµατος. «Τίτλοι», σύµφωνα µε το άρθρο 2 του πιο
πάνω Νόµου και σχετικές εγκυκλίους που έχει εκδώσει το Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων στις 17
∆εκεµβρίου 2008 και 29 Μαΐου 2009, σηµαίνει µετοχές (συνήθεις, ιδρυτικές καθώς και προνοµιούχες),
χρεόγραφα, οµολογίες, ιδρυτικοί και άλλοι τίτλοι εταιρειών ή άλλων νοµικών προσώπων, που έχουν κατά
νόµο συσταθεί στην Κύπρο ή την αλλοδαπή και δικαιώµατα επ’ αυτών καθώς και τα ακόλουθα επενδυτικά
προϊόντα: ακάλυπτες θέσεις σε τίτλους (short positions on titles), προθεσµιακά συµβόλαια σε τίτλους
(futures / forwards on titles), συµβόλαια ανταλλαγής σε τίτλους (swaps on titles), αποδείξεις θεµατοφύλακα
σε τίτλους (depositary receipts on titles) όπως ADRs και GDRs, συµφωνίες επαναγοράς σε τίτλους (Repos
on titles) υπό προϋποθέσεις, µερίδια σε συλλογικά επενδυτικά σχέδια ανοικτού ή κλειστού τύπου ( units in
open-end or close-end collective investment schemes), διεθνή συλλογικά επενδυτικά σχέδια (International
Collective Investment Schemes - ICIS), οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες ΟΣΕΚΑ
(Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities - UCITS), επενδυτικά και αµοιβαία
κεφάλαια (Investment Trusts, Investment Funds, Mutual Funds, Unit Trusts, Real Estate Investment
Trusts), συµµετοχές σε κεφάλαια εταιρειών νοουµένου ότι δεν αποτελούν διαφανείς οντότητες για σκοπούς
φορολογίας επί του εισοδήµατος τους και συµµετοχές σε δείκτες αξιών µόνο στις περιπτώσεις που
αντιπροσωπεύουν τίτλους. Σηµειώνεται ότι η εγκύκλιος της 29ης Μαΐου 2009 διευκρινίζει ότι τα 'Promissory
notes' και οι 'συναλλαγµατικές' (Bills of exchange) δεν εµπίπτουν στον όρο τίτλοι.
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(iii)

Ειδικό Τέλος επί Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών

Τηρουµένων των διατάξεων του περί Επιβολής Ειδικού Τέλους επί των Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών
Νόµου του 1999 (η ισχύς της νοµοθεσίας είναι από την 01/01/2000 µέχρι την 31/12/2011), επί των
συναλλαγών που καθορίζονται στον Πίνακα και καταρτίζονται µε βάση τους Κανόνες ∆ιαπραγµάτευσης
Αξιών (Ηλεκτρονικού Συστήµατος) του 1999 ή άλλως πως στο Χρηµατιστήριο, ή ανακοινώνονται προς το
Χρηµατιστήριο, επιβάλλεται ειδικό τέλος συναλλαγής µε βάση τους σχετικούς φορολογικούς συντελεστές.
Το ποσό που αντιστοιχεί στο ειδικό τέλος συναλλαγής βαρύνει τον πωλητή ή το πρόσωπο που
ανακοινώνει τη συναλλαγή, αναλόγως της περίπτωσης.
Ο φορολογικός συντελεστής του ειδικού τέλους συναλλαγής καθορίζεται σε 0,15% στην περίπτωση που ο
πωλητής του τίτλου ή το πρόσωπο που ανακοινώνει τη συναλλαγή είναι είτε νοµικό είτε φυσικό πρόσωπο.
Το τέλος υπολογίζεται ως ακολούθως:
1) Στην περίπτωση συναλλαγής που καταρτίζεται στο Χρηµατιστήριο, πάνω στο ποσό της αξίας της
χρηµατιστηριακής συναλλαγής,
2) Στην περίπτωση οποιασδήποτε άλλης συναλλαγής που καθορίζεται στον Πίνακα και ανακοινώνεται
στο Χρηµατιστήριο δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 23 των Περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου
Αξιών Κύπρου Νόµων 1993 µέχρι 1999, πάνω στη συνολική αξία των τίτλων κατά την ηµέρα
ανακοίνωσης της συναλλαγής στο Χρηµατιστήριο µε βάση την τιµή κλεισίµατος των τίτλων την
ηµέρα της ανακοίνωσης, ή αν δεν υπάρχει τέτοια τιµή µε βάση την τελευταία υπάρχουσα τιµή ή µε
βάση τη δηλωθείσα τιµή, οποιαδήποτε από τις πιο πάνω τιµές είναι η υψηλότερη.
(iv)

Λογιζόµενη ∆ιανοµή

Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άµυνα Νόµου Ν117(Ι)/2002 (όπως
τροποποιήθηκε), εταιρεία η οποία είναι φορολογικός κάτοικος στην Κύπρο, λογίζεται ότι διανέµει 70% των
λογιστικών κερδών της (όπως αναπροσαρµόζονται µε βάση τη σχετική νοµοθεσία) µετά τον εταιρικό φόρο,
υπό µορφή µερισµάτων, κατά το τέλος της περιόδου των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους
στο οποίο τα λογιστικά κέρδη αναφέρονται και αποδίδει έκτακτη εισφορά για την άµυνα σε συντελεστή 15%
επί του λογιζόµενου µερίσµατος που αναλογεί σε µετόχους (φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες), που είναι
φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου.
Το ποσό των λογιζόµενων µερισµάτων µειώνεται µε οποιοδήποτε πραγµατικό µέρισµα διανέµεται στη
διάρκεια του έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται (προµέρισµα) και των δύο ετών από το τέλος του
φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται. Πραγµατικό µέρισµα που διανέµεται σε µετόχους
εταιρείες δεν υπόκειται σε οποιανδήποτε Έκτακτη Εισφορά για την Άµυνα.
Σε περίπτωση που πληρώνεται πραγµατικό µέρισµα µετά την παρέλευση των δύο ετών, οποιοδήποτε
ποσό λογιζόµενης διανοµής µερίσµατος µειώνει το πραγµατικό µέρισµα επί του οποίου παρακρατείται
έκτακτη εισφορά.
(v)

Κυπριακές Εταιρείες ∆ιεθνών Επιχειρήσεων

Οι Εταιρείες ∆ιεθνών ∆ραστηριοτήτων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου φορολογούνται, όπως και τα
υπόλοιπα νοµικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου.
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(vi)

Μη φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου (φυσικά και νοµικά πρόσωπα)

Σε περίπτωση κατόχων µη κατοίκων της ∆ηµοκρατίας, ο τρόπος φορολογίας των µερισµάτων που
λαµβάνουν εξαρτάται από το φορολογικό καθεστώς της χώρας φορολογικής κατοικίας του κάθε κατόχου.
Ωστόσο, φορολογικοί κάτοικοι της ∆ηµοκρατίας δικαιούνται να εισπράττουν το µέρισµα τους χωρίς
παρακράτηση Έκτακτης Εισφοράς για την Άµυνα ή οποιονδήποτε άλλων Κυπριακών φόρων.
Πιο κάτω παρατίθενται πληροφορίες που αφορούν τη φορολογική αντιµετώπιση των µερισµάτων του κάθε
επενδυτή που συναρτάται από πλήθος παραµέτρων και στοιχείων, και εναπόκειται στους επενδυτές να
ζητήσουν εξειδικευµένη φορολογική συµβουλή.
6.1.2

Φορολογικό Καθεστώς – Φορολογία Μερισµάτων

(i)

Επενδυτές φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου

Μερίσµατα που προέρχονται από εταιρεία που είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου εξαιρούνται από τη
φορολογία αν καταβάλλονται σε άλλη εταιρεία, ενώ υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά για την άµυνα µε
συντελεστή 15% αν καταβάλλονται σε φυσικό πρόσωπο φορολογικό κάτοικο της Κύπρου. Η εταιρεία που
πληρώνει µέρισµα οφείλει να παρακρατήσει την έκτακτη αµυντική εισφορά κατά την πληρωµή του
µερίσµατος σε µέτοχο φυσικό πρόσωπο, φορολογικό κάτοικο Κύπρου, και να την καταβάλει στις
φορολογικές αρχές µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα από τον οποίο έγινε η παρακράτηση.
(ii)

Επενδυτές µη φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου

Μερίσµατα που προέρχονται από εταιρεία που είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου και καταβάλλονται σε
µη φορολογικό κάτοικο Κύπρου (εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο) απαλλάσσονται της φορολογίας στην
Κύπρο. Εάν τα κέρδη από τα οποία λαµβάνεται το µέρισµα έχουν σε οποιοδήποτε στάδιο υποστεί
λογιζόµενη διανοµή, η έκτακτη εισφορά που καταβλήθηκε λόγω της λογιζόµενης διανοµής που αναλογεί
στο µέρισµα που λαµβάνεται από το µη φορολογικό κάτοικο Κύπρου (εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο),
επιστρέφεται, µετά από σχετική αίτηση του µετόχου στις Κυπριακές φορολογικές αρχές.
6.2

Υφιστάµενοι Μέτοχοι

Η έκδοση και παραχώρηση αφορά νέους τίτλους και δεν αφορά οποιαδήποτε διάθεση υφιστάµενων τίτλων.
Κατ’ επέκταση δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε συµφωνίες σε σχέση µε διακράτηση µετοχών από
υφιστάµενους µετόχους, ή δεσµεύσεις υφιστάµενων µετόχων σε σχέση µε την άσκηση µέρους ή όλων των
∆Π που θα τους παραχωρηθούν, εκτός από την πρόθεση της εταιρείας CLR Investment Fund Public Ltd
(κύριος µέτοχος), η οποία προτίθεται να εξασκήσει όλα τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης που της αναλογούν.
6.3

Συµφέροντα Προσώπων που Συµµετέχουν στην Έκδοση ∆ικαιωµάτων Προτίµησης

Τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης θα προσφερθούν δωρεάν στους µετόχους της Εταιρείας που θα είναι
εγγεγραµµένοι στα αρχεία του Χ.Α.Κ. κατά την 18η Οκτωβρίου 2010 (Ηµεροµηνία Αρχείου – record date)
και δε θα προσφερθούν σε τρίτους επενδυτές / πρόσωπα.
Σε περίπτωση που συγκεκριµένος κάτοχος δεν επιθυµεί να ασκήσει τα ∆ικαιώµατα Προτίµησής του ή
επιθυµεί να ασκήσει µόνο µέρος των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης που κατέχει µπορεί από τις 9 Νοεµβρίου
2010 µέχρι τις 29 Νοεµβρίου 2010 να διαθέσει στην αγορά (Χ.Α.Κ.) το µέρος που δεν επιθυµεί να ασκήσει
εξασφαλίζοντας τίµηµα ανάλογο µε την ισχύουσα τιµή διαπραγµάτευσης των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης στο
Χ.Α.Κ..
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Σε περιπτώσεις υφιστάµενων µετόχων που δεν προτίθενται να ασκήσουν κανένα από τα ∆ικαιώµατα
Προτίµησης που θα τους προσφερθούν και αυτά ασκηθούν από άλλα πρόσωπα, το ποσοστό συµµετοχής
τους θα µειωθεί µέχρι 50% περίπου (µε βάση τις υφιστάµενες 17.888.244 µετοχές και τις µέχρι 17.888.244
Νέες Συνήθεις Μετοχές που δύνανται να προκύψουν από την άσκηση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης πλέον
µικρού αριθµού µετοχών που δύναται να προκύψουν από τη στρογγυλοποίηση κλασµατικών υπολοίπων
µετοχών µεγαλύτερων του 0,5).
Νοείται πως σε περίπτωση που οι κύριοι µέτοχοι δεν ασκήσουν µέρος ή το σύνολο των ∆ικαιωµάτων
Προτίµησης που τους αναλογεί και αυτά ασκηθούν από άλλα πρόσωπα, θα υπάρξουν µεταβολές στα
ποσοστά τους όπως αυτά παρουσιάζονται στο σχετικό πίνακα της παραγράφου 7.5. Τα τελικά ποσοστά
της κάθε περίπτωσης θα εξαρτηθούν από το τελικό συνολικό ποσοστό άσκησης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης,
το οποίο θα καθορίσει το συνολικό αριθµό µετοχών της Εταιρείας.
6.4

Επίπτωση σε Θέµατα ∆ιασποράς (Dilution)

Επειδή τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης προσφέρονται στους υφιστάµενους µετόχους κατ’ αναλογία των
µετοχών που κατέχουν, σε περίπτωση που ασκηθούν όλα τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης όπως αυτά θα
προσφερθούν, η διασπορά θα παραµείνει στα ίδια µε τα σηµερινά επίπεδα και τα ποσοστά των
υφιστάµενων Μετόχων θα µείνουν αναλλοίωτα.
Σε περιπτώσεις υφιστάµενων µετόχων που δεν προτίθενται να ασκήσουν κανένα από τα ∆ικαιώµατα
Προτίµησης που θα τους προσφερθούν και αυτά ασκηθούν από άλλα πρόσωπα, το ποσοστό συµµετοχής
τους θα µειωθεί µέχρι 50% περίπου (µε βάση τις υφιστάµενες 17.888.244 µετοχές και τις µέχρι 17.888.244
Νέες Συνήθεις Μετοχές που δύνανται να προκύψουν από την άσκηση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης πλέον
µικρού αριθµού µετοχών που δύναται να προκύψουν από τη στρογγυλοποίηση κλασµατικών υπολοίπων
µετοχών µεγαλύτερων του 0,5).
Τα τελικά ποσοστά της κάθε περίπτωσης θα εξαρτηθούν από το τελικό συνολικό ποσοστό άσκησης
∆ικαιωµάτων Προτίµησης, το οποίο θα καθορίσει το συνολικό αριθµό µετοχών της Εταιρείας.
6.5

Ύψος και Σκοπός Έκδοσης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης

Τα συνολικά κεφάλαια που θα αντληθούν, νοουµένου ότι ασκηθούν όλα τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης, θα
ανέλθουν σε €1.609.942. Μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης, το καθαρό προϊόν της Έκδοσης
αναµένεται να ανέλθει σε €1,59εκ. περίπου.
Η Εταιρεία προβαίνει στην παρούσα έκδοση ∆ικαιωµάτων Προτίµησης µε σκοπό κυρίως την αποπληρωµή
µέρους του οφειλόµενου ποσού προς την CLR Investment Fund Public Ltd, χρησιµοποίηση µέρους των
κεφαλαίων για ανέγερση πολυκατοικίας στη Σόφια Βουλγαρίας και γενικά την ενίσχυση της ρευστότητας
της.
Πιο συγκεκριµένα η Εταιρεία σκοπεύει να χρησιµοποιήσει τουλάχιστον €100.000 για ενίσχυση της
ρευστότητας της, ενώ τουλάχιστον €100.000 θα επενδυθούν, εάν οι συνθήκες της κτηµαταγοράς της
Βουλγαρίας το επιτρέπουν, για την ανέγερση της προαναφερθείσας πολυκατοικίας µε σκοπό την πώληση
της. Μέχρι σήµερα έχει εξασφαλιστεί η πρώτη άδεια από τον τοπικό δήµο στην οποία καθορίζονται οι όροι
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δόµησης και δίνεται η έγκριση για ετοιµασία αρχιτεκτονικών σχεδίων, τα οποία και βρίσκονται στο στάδιο
υποβολής προς τις αρµόδιες αρχές. Σηµειώνεται πως ανάλογα µε τα δεδοµένα που θα υπάρξουν, το
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δύναται να επανεξετάσει την πολιτική της επένδυσης αυτής, δηλαδή αν
θα ολοκληρωθεί ή αν θα ρευστοποιηθεί σε ενδιάµεσο στάδιο. Σε περίπτωση αρνητικής εξέλιξης τα
επιπρόσθετα κεφάλαια θα χρησιµοποιηθούν για περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας της Εταιρείας Το
υπόλοιπο ποσό θα χρησιµοποιηθεί για την αποπληρωµή µέρους του οφειλόµενου ποσού προς την CLR
Investment Fund Public Ltd (€3,6εκ. κατά τις 30/6/2010).
6.6

Έξοδα Έκδοσης

Τα συνολικά έξοδα, συµπεριλαµβανοµένων των επαγγελµατικών αµοιβών, των δικαιωµάτων προς το
Χ.Α.Κ. και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου, των τελών καταβλητέων προς τον Έφορο Εταιρειών,
των εκτυπωτικών, εξόδων δηµοσιεύσεων και ανακοινώσεων κ.λπ., υπολογίζονται σε €20.000 περίπου.
6.7

Συµπληρωµατικές Πληροφορίες

Στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο δεν παρέχονται δηλώσεις άλλων εµπειρογνωµόνων ή τρίτων µερών και δεν
υπάρχουν άλλα στοιχεία που έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας, εκτός όπως αναφέρεται στο
Μέρος 4.20 του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
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7

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ

Οι παρακάτω ορισµοί ισχύουν για το σύνολο του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, εκτός όπου το κείµενο
απαιτεί διαφορετικά:
«EUROPROFIT », «Εταιρεία»:

Σηµαίνει την EUROPROFIT CAPITAL INVESTORS PUBLIC LTD.

«Συγκρότηµα»:

Σηµαίνει την EUROPROFIT CAPITAL INVESTORS PUBLIC LTD και τις
θυγατρικές της εταιρείες, ER Profit Property Holdings Limited και
Rubypoint Property Advisors Limited.

«Αλλοδαποί Μέτοχοι»:

Άτοµα που διαµένουν, έχουν την ιθαγένεια ή είναι πολίτες, σε χώρες εκτός
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.

«Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης

Σηµαίνει τη Marfin CLR (Financial Services) Ltd, η οποία ενεργεί ως

Ενηµερωτικού ∆ελτίου», «Ανάδοχος

Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης του Ενηµερωτικού ∆ελτίου και ως

Υπεύθυνος Είσπραξης»:

Ανάδοχος Υπεύθυνος Είσπραξης.

«∆ικαιώµατα Προτίµησης», «∆Π»:

Σηµαίνει τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης της Εταιρείας που εκδίδονται και
προσφέρονται µέσω του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.

«∆ιοικητικό Συµβούλιο», «∆.Σ.»:

Σηµαίνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας.

«Έκδοση ∆ικαιωµάτων Προτίµησης»:

Σηµαίνει την έκδοση και προσφορά ∆ικαιωµάτων Προτίµησης που
αποτελεί αντικείµενο του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.

«Ενηµερωτικό ∆ελτίο»:

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

«Εξαιρούµενες Χώρες»:

Οι Ηνωµένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Νότιος Αφρική, ή
οποιαδήποτε άλλη χώρα, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
στην οποία, σύµφωνα µε τους νόµους της, η διενέργεια της παρούσας
δηµόσιας προσφοράς ή η ταχυδρόµηση / διανοµή του παρόντος
Ενηµερωτικού

∆ελτίου

είναι

παράνοµη

ή

αποτελεί

παραβίαση

οποιασδήποτε εφαρµοστέας νοµοθεσίας, κανόνα ή κανονισµού.
«Επιστολή Παραχώρησης

Σηµαίνει την επιστολή παραχώρησης αναφορικά µε τα υπό έκδοση

∆ικαιωµάτων Προτίµησης»:

∆ικαιώµατα Προτίµησης της Εταιρείας, η οποία θα αποσταλεί στους
δικαιούχους µετόχους.

«Επιστολή Παραχώρησης Νέων

Σηµαίνει την επιστολή παραχώρησης αναφορικά µε τις Νέες Συνήθεις

Μετοχών από την Άσκηση

Μετοχές της Εταιρείας που θα προκύψουν από την άσκηση των

∆ικαιωµάτων Προτίµησης»:

∆ικαιωµάτων Προτίµησης.

«Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» ή «E.K.»:

Σηµαίνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

«Ηµεροµηνία Ενηµερωτικού ∆ελτίου»:

Σηµαίνει την 29η Σεπτεµβρίου 2010.

«Ηµεροµηνία Καταγραφής»,
«Ηµεροµηνία Αρχείου- (Record
Date)»:

Σηµαίνει

«Ηµεροµηνία Προσδιορισµού
∆ικαιούχων (last cum-date) »:

Σηµαίνει την ηµεροµηνία διαπραγµάτευσης (last cum-date) της µετοχής

την

ηµεροµηνία

εκκαθάρισης,

στο

τέλος

της

οποίας

καταγράφονται οι θέσεις που καθορίζουν τα πρόσωπα που θα δικαιούνται
να λάβουν µέρος στην έκδοση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης.

της Εταιρείας µέχρι την οποία οι µέτοχοι θα µπορούν να αποκτήσουν
µετοχές της Εταιρείας και θα δικαιούνται να λάβουν µέρος στην παρούσα
Έκδοση.

«Κάτοχοι ∆ικαιωµάτων Προτίµησης»:

Σηµαίνει τους Κατόχους ∆ικαιωµάτων Προτίµησης οι οποίοι είναι
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εγγεγραµµένοι στο µητρώο ∆ικαιωµάτων Προτίµησης.
«Μέλος του Χρηµατιστηρίου Αξιών
Κύπρου»:

Σηµαίνει χρηµατιστή, χρηµατιστηριακή εταιρεία, Kυπριακή Εταιρεία
Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Κ.Ε.Π.Ε.Υ.) ή οµόρρυθµη εταιρεία
χρηµατιστών που είναι εγγεγραµµένος(η) στο Μητρώο Μελών του
Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου, καθώς και τα ελληνικά χρηµατιστηριακά
γραφεία που είναι εξ αποστάσεως µέλη (remote members) του Χ.Α.Κ..

«Μετοχές» ή «Υφιστάµενες Μετοχές»

Σηµαίνει τις 17.888.244 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας €0,09 η κάθε

ή «Εκδοµένες Μετοχές»:

µία, που αντιπροσωπεύουν το εκδοµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

«Μητρώο Κατόχων ∆ικαιωµάτων

Σηµαίνει το µητρώο Κατόχων ∆ικαιωµάτων Προτίµησης (Rights) που θα

Προτίµησης»:

διατηρεί η Εταιρεία στο Τµήµα Μετοχών της, ή το µητρώο ∆ικαιωµάτων
Προτίµησης που θα τηρείται στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό
Μητρώο Αξιών του Χ.Α.Κ., όταν τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης εισαχθούν
στο Χ.Α.Κ..

«Μητρώο Μετόχων»:

Σηµαίνει το µητρώο κατόχων συνήθων µετοχών της Εταιρείας, που
τηρείται στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο του Χ.Α.Κ..

«Νέες Συνήθεις Μετοχές»:

Σηµαίνει τις µέχρι 17.888.244 συνήθεις µετοχές που θα προκύψουν από
την άσκηση των ∆Π της παρούσας Έκδοσης πλέον µικρού αριθµού
µετοχών που δύναται να προκύψουν από τη στρογγυλοποίηση
κλασµατικών υπολοίπων µετοχών µεγαλύτερων του 0,5.

«Νέες Συνήθεις Μετοχές από την

Σηµαίνει τις συνήθεις µετοχές της Εταιρείας ονοµαστικής αξίας €0,09 που

Άσκηση των ∆ικαιωµάτων

θα προκύψουν από την άσκηση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης της

Προτίµησης»:

παρούσας έκδοσης.

«Περίοδος Άσκησης»:

Σηµαίνει την περίοδο κατά την οποία οι Κάτοχοι ∆ικαιωµάτων Προτίµησης
µπορούν να τα ασκήσουν καταβάλλοντας την τιµή εξάσκησης.

«Περίοδος ∆ιαπραγµάτευσης»:

Σηµαίνει

την

περίοδο

που

τα

∆ικαιώµατα

Προτίµησης

θα

διαπραγµατεύονται στο Χ.Α.Κ..
«Σύµβουλοι»:
«Τελευταία Ηµεροµηνία Άσκησης»:

Σηµαίνει τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας.
Σηµαίνει την τελευταία ηµέρα της περιόδου άσκησης, που είναι η
τελευταία ηµέρα κατά την οποία οι Κάτοχοι ∆ικαιωµάτων Προτίµησης
µπορούν να ασκήσουν τα ∆ικαιώµατα Προτίµησής τους.

«Τιµή Άσκησης»:

Σηµαίνει την τιµή ανά ένα (1) ∆ικαιώµα Προτίµησης που θα πρέπει να
καταβάλουν οι Κάτοχοι ∆ικαιωµάτων Προτίµησης.

«Χ.Α.Κ.» ή «Χρηµατιστήριο» :

Σηµαίνει το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου.

«∆.Π.Χ.Α. / ∆.Λ.Π.»:

Σηµαίνει τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς / ∆ιεθνή
Λογιστικά Πρότυπα.

«Σ.∆.Λ.Π.»:

Σηµαίνει το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων

«£» ή «ΛΚ»:

Σηµαίνει τη Λίρα Κύπρου, η οποία, κατόπιν της ένταξης της Κύπρου στην
η

Ευρωζώνη την 1 Ιανουαρίου 2008, έχει αντικατασταθεί µε το Ευρώ (€)
στην επίσηµη ισοτιµία €1 = £0,585274.
«€»:

Σηµαίνει Ευρώ.
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Το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο της EUROPROFIT CAPITAL INVESTORS PUBLIC LTD, ηµεροµηνίας
29 Σεπτεµβρίου 2010, υπογράφεται από τους ακόλουθους ∆ιοικητικούς Συµβούλους της
EUROPROFIT CAPITAL INVESTORS PUBLIC LTD. Η Εταιρεία και οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι
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 περιεχόµενό του:

Bύρων Κρανιδιώτης, Πρόεδρος

Αιµίλιος Παντελίδης

Κώστας Τουµπουρής

Βαγγέλης Συκοπετρίτης

94

Το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο της EUROPROFIT CAPITAL INVESTORS PUBLIC LTD, ηµεροµηνίας
29 Σεπτεµβρίου 2010, υπογράφηκε από τον Ανάδοχο Υπεύθυνο Σύνταξης του Ενηµερωτικού
∆ελτίου και Ανάδοχο Υπεύθυνο Είσπραξης, Marfin CLR (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 που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενό του:

Marfin CLR (Financial Services) Ltd
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