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

OCEAN TANKERS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
ΕΚ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΧΑΚ)
161.631.810 ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ (RIGHTS) ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
OCEAN TANKERS HODINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ
2008.
ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ (RIGHTS) ΘΑ ΕΚ∆ΟΘΟΥΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΕΘΟΥΝ ∆ΩΡΕΑΝ ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 1
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΕΤΟΧΗ. ΚΑΘΕ 5 ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ, ΘΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ 2 ΠΛΗΡΩΣ ΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΝΕΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ $0,20 ∆ΟΛΑΡΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ €0,55 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΠΟΥ ΘΑ
ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ. ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΘΑ ΕΙΣΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΧΑΚ ΓΙΑ
∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενέκρινε το περιεχόµενο του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου
µόνο όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού όπως αυτές
καθορίζονται στον περί ∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµο του 2005 της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, και στον Κανονισµό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η
έγκριση του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου δεν συνεπάγεται µε παρότρυνση προς το επενδυτικό
κοινό για επένδυση στον εκδότη.
Τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης θα εισαχθούν και θα τυγχάνουν διαπραγµάτευσης στο Χρηµατιστήριο
Αξιών Κύπρου από τις 23 Ιουλίου 2008 µέχρι τις 12 Αυγούστου 2008 εφόσον εγκριθεί η εισαγωγή
τους από το ΧΑΚ.
Η παρούσα δηµόσια προσφορά διενεργείται αποκλειστικά στην Κύπρο και στην Ελλάδα και
απευθύνεται µόνο προς πρόσωπα τα οποία µπορούν να την αποδεχθούν νόµιµα. Συγκεκριµένα, και
προς συµµόρφωση µε τη σχετική χρηµατιστηριακή νοµοθεσία των παρακάτω κρατών, η παρούσα
δηµόσια προσφορά δεν απευθύνεται µε κανέναν τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), άµεσα ή έµµεσα,
εντός ή προς τις Ηνωµένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Νότιο Αφρική ή την Ιαπωνία, ή
σε οποιαδήποτε άλλη χώρα (“οι Εξαιρούµενες Χώρες”), στην οποία σύµφωνα µε τους νόµους αυτής, η
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διενέργεια της παρούσας δηµόσιας προσφοράς ή η ταχυδρόµηση/ διανοµή του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου είναι παράνοµη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρµοστέας νοµοθεσίας,
κανόνα ή κανονισµού. Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται αφενός η αποστολή, διανοµή, ταχυδρόµηση ή
µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου και κάθε
προωθητικού και σχετικού µε την παρούσα δηµόσια προσφορά εγγράφου ή άλλου υλικού από
οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από τις Εξαιρούµενες Χώρες και αφετέρου η άσκηση των ∆ικαιωµάτων
από πρόσωπα των Εξαιρούµενων Χωρών.
Η απόφαση για πιθανή επένδυση σε µετοχές που προσφέρονται µε το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο
οφείλει να βασίζεται στο σύνολο των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο.
Ειδικότερα για µερικούς σηµαντικούς παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη βλέπε Μέρος Α 1.0
“Παράγοντες Κινδύνου”.
Το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο περιέχει ορισµένες προβλέψεις για το µέλλον. Οι προβλέψεις αυτές
προσδιορίζονται γενικά µε τη χρήση όρων όπως «πιστεύει», «αναµένει», «ενδέχεται», «θα», «θα
πρέπει», «µπορεί», «θα µπορούσε», «σχεδιάζει» και άλλους συγκρίσιµους όρους και το αρνητικό των
όρων αυτών. Εκ φύσεως οι προβλέψεις αυτές εµπεριέχουν κίνδυνο και αβεβαιότητα και οι παράγοντες
που περιγράφονται στο πλαίσιο των προβλέψεων του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου θα µπορούσαν
να επιφέρουν τελικά αποτελέσµατα και εξελίξεις που θα διαφέρουν σηµαντικά από αυτές που
εκφράζονται ρητά ή σιωπηρά από τις εν λόγω προβλέψεις. Οι προβλέψεις αυτές υπόκεινται σε
κινδύνους, αβεβαιότητες και υποθέσεις περιλαµβανοµένων µεταξύ άλλων, των µεταβαλλόµενων
συνθηκών στις επιχειρήσεις ή στην αγορά. Ενόψει των κινδύνων αυτών, αβεβαιοτήτων και θεωριών,
οι προβλέψεις που περιλαµβάνονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο µπορεί να µην
πραγµατοποιηθούν. Οποιεσδήποτε αναφορές σε τάσεις ή δραστηριότητες του παρελθόντος δεν πρέπει
να εκλαµβάνονται ως εγγύηση ότι οι τάσεις ή δραστηριότητες αυτές θα συνεχισθούν και στο µέλλον.
Οι αναγνώστες προειδοποιούνται να µην βασισθούν πέραν του δέοντος σε αυτές τις προβλέψεις οι
οποίες αφορούν µόνο όσα προβλέπονται σήµερα.

Η ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου είναι η 13η Ιουνίου 2008
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ΤΜΗΜΑ Ι
1.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Το παρόν Περιληπτικό Σηµείωµα περιλαµβάνει µια συνοπτική περιγραφή των δραστηριοτήτων και της
επιχειρηµατικής στρατηγικής της Ocean Tankers Holdings Public Company Limited (η “Εταιρεία”)
καθώς και τα συνοπτικά στοιχεία της παρούσας έκδοσης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης της Εταιρείας.
Το Περιληπτικό Σηµείωµα αποτελεί σύνοψη του βασικού µέρους του Ενηµερωτικού ∆ελτίου και πρέπει
να διαβάζεται ως εισαγωγή του Ενηµερωτικού ∆ελτίου. Ο επενδυτής θα πρέπει να βασίσει
οποιαδήποτε επενδυτική του απόφαση ως προς τις προσφερόµενες κινητές αξίες στο Ενηµερωτικό
∆ελτίο, ως σύνολο. Σε περίπτωση που εγερθεί ενώπιον ∆ικαστηρίου 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 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

Γενικές πληροφορίες και δραστηριότητες
H εταιρεία Ocean Τankers Holdings Public Company Limited ιδρύθηκε στην Κύπρο στις 30 Ιουνίου
2005 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης σύµφωνα µε τον περί Εταιρειών Νόµο Κεφ. 113
(Αρ. Εγγραφής 162533). Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας που
πραγµατοποιήθηκε στις 3 Νοεµβρίου 2005, αποφασίστηκε η µετατροπή της Εταιρείας από ιδιωτική σε
δηµόσια µε τροποποίηση του Καταστατικού της. Οι τίτλοι της Εταιρείας εισήχθηκαν προς
διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου στις 6 ∆εκεµβρίου 2006.
Τα Κεντρικά Γραφεία της Ocean Tankers Holdings Public Company Limited καθώς και η Κεντρική
∆ιοίκηση του Συγκροτήµατος στεγάζονται στην Οδό Κυριάκου Μάτση 16 και Πάρου 4, Blue Anchor
House 1082 Λευκωσία, Κύπρος, (τηλέφωνο: +357 2281 3030).
H Ocean Τankers Holdings Public Company Limited αποτελεί την ιθύνουσα εταιρεία του
Συγκροτήµατος το οποίο περιλαµβάνει 16 πλοιοκτήτριες εταιρείες (πίνακας 1) που δραστηριοποιούνται
στον τοµέα της διεθνούς µεταφοράς πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου. Συνολικά κατά την
ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου το Συγκρότηµα έχει στο στόλο του 13 πλοία τα
οποία χρησιµοποιεί για τις δραστηριότητες του ενώ µέσα στο 2008 αναµένεται να του παραδοθούν
άλλα 3 πλοία ως αναφέρεται πιο κάτω.
Τα οκτώ πλοία µε αριθµό αναφοράς 9 µέχρι 16 στον πίνακα 1 εξαγοράστηκαν από το Συγκρότηµα τον
Οκτώβριο του 2007. Η εξαγορά αυτή αποτελεί την υλοποίηση της εταιρικής στρατηγικής για επίτευξη
µιας πρωταγωνιστικής θέσης στη συγκεκριµένη παγκόσµια αγορά των δεξαµενόπλοιων διπλού
τοιχώµατος χωρητικότητας µέχρι 20.000 τόνων. Σηµειώνεται ότι από τα 8 υπό εξαγορά πλοία έχουν
ήδη παραδοθεί τα 7 από αυτά: το M/T Prodromi, το M/T Frachtis, το M/T Green Forest, το M/T
Anefani, το M/T Berengaria, το M/T Hartzi και το M/T Skledros. Το M/T Stavrodromi αναµένεται να
παραδοθεί στην Εταιρεία τον Ιούνιο του 2008.
Επίσης τα νεόκτιστα πλοία M/T Gemi και M/T Vasi αναµένονται να παραδοθούν στην Εταιρεία τον
Ιούλιο του 2008 και το ∆εκέµβριο του 2008 αντίστοιχα.
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Πίνακας 1: Πλοιοκτήτριες εταιρείες του Συγκροτήµατος

α/α

Πλοιοκτήτρια εταιρεία

Όνοµα πλοίου

Χώρα
εγγραφής
εταιρείας

Σηµαία

Χωρητικότητα

Έτος
κατασκευής

1

Eleousa Maritime Co Ltd

M/T Eleousa
Trikoukiotissa

Κύπρος

Κυπριακή

4.527

2000

2

Navkios Maritime Co Ltd

M/T Navkios

Κύπρος

Κυπριακή

7.639

2005

3

Limi Maritime Co Ltd

M/T Limi

Κύπρος

Κυπριακή

8.055

1997

4

Kalia Maritime Co Ltd

M/T Kalia

Κύπρος

Κυπριακή

5.771

1999

5

Lisa Maritime Co Ltd

M/T Lisa

Κύπρος

Κυπριακή

4.285

2007

6

Marim Maritime Co Ltd

M/T Marim

Κύπρος

Κυπριακή

4.285

2007

1

2008

7

Gemi Maritime Co Ltd

M/T Gemi

Κύπρος

Κυπριακή

12.800

8

Vasi Maritime Co Ltd

M/T Vasi i2

Κύπρος

Κυπριακή

12.800

2008

9

Prodromi Maritime Co Ltd

M/T Prodromi

Μάλτα

Μαλτέζικη

19.996

2000

10

Berengaria Maritime Co Ltd

M/T Berengaria

Μάλτα

Μαλτέζικη

19.996

2001

11

Green Forest Maritime Co Ltd

M/T Green Forest

Μάλτα

Μαλτέζικη

19.996

2000

12

Frachtis Maritime Co Ltd

M/T Frachtis

Μάλτα

Μαλτέζικη

15.885

1997

13

Anefani Maritime Co Ltd

M/T Anefani

Μάλτα

Μαλτέζικη

15.885

1998

14

Imvros Management Company

M/T Hartzi

Νήσοι
Μάρσιαλ

Μαλτέζικη

15.441

1999

15

Sultan Management S.A

M/T Skledros

Νήσοι
Μάρσιαλ

Μαλτέζικη

15.441

1999

16

Stavrodromi Maritime Company
Limited

M/T Stavrodrom3

Μάλτα

Μαλτέζικη

15.441

1999

1

= = Αναµενόµενη περίοδος παραλαβής Ιούλιος του 2008
= Αναµενόµενη περίοδος παραλαβής ∆εκέµβριος του 2008
3
= Αναµενόµενη περίοδος παραλαβής Ιούνιος του 2008
2

1.2

∆ιοικητικό Συµβούλιο και Ανώτερα ∆ιοικητικά Στελέχη
1.2.1 ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι 10µελές και αποτελείται από τους εξής:
Ονοµατεπώνυµο

Θέση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Μιχάλης Ιωαννίδης

- Εκτελεστικός Πρόεδρος

Γιώργος Ιωαννίδης

- Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος

Χρυσόστοµος Χρυσοστόµου

- Εκτελεστικός Σύµβουλος

∆ανιήλ Ιωαννίδης

- Μη εκτελεστικός Σύµβουλος

Αντώνιος Ιωαννίδης

- Μη εκτελεστικός Σύµβουλος

Μιχάλης Φιλίππου

- Μη εκτελεστικός Σύµβουλος

Μιχάλης Μιχαήλ

- Ανεξάρτητος µη εκτελεστικός Σύµβουλος

Φίλιππος Φράγκος

- Ανεξάρτητος µη εκτελεστικός Σύµβουλος
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Adrian D. Pace

- Ανεξάρτητος µη εκτελεστικός Σύµβουλος

Γεώργιος Α. Τσαβλίρης

- Ανεξάρτητος µη εκτελεστικός Σύµβουλος

1.2.2 Ανώτερα ∆ιευθυντικά Στελέχη

1.3

Ονοµατεπώνυµο

Θέση

Μιχάλης Ιωαννίδης

- ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Γιώργος Ιωαννίδης

- Εκτελεστικός Σύµβουλος

Χρυσόστοµος Χρυσοστόµου

- Οικονοµικός ∆ιευθυντής

Προσωπικό
Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου η Ocean Tankers Holdings Public Company
Limited και οι θυγατρικές της εργοδοτούν 251 άτοµα.

1.4

Επιλεγµένες Οικονοµικές Πληροφορίες
Πίνακας 2: Στοιχεία Ενοποιηµένης Κατάστασης Λογαριασµού Αποτελεσµάτων

Ελεγµένα
2007
Έσοδα από εκµετάλλευση πλοίων

Ελεγµένα
2006

Ελεγµένα Περίοδος
30/06/200531/12/2005

$

$

$

16.414.906

9.788.470

2.207.164

Κέρδος πριν από αποσβέσεις, τόκους και φορολογία

8.079.959

5.271.016

356.603

Κέρδος / (Ζηµιά) πριν από τόκους και φορολογία

4.088.807

3.720.744

(18.028)

Mη επαναλαµβανόµενα έξοδα
Κέρδος / (Ζηµιά) για
φορολογία

την

περίοδο

πριν

τη

Φορολογία
Καθαρό κέρδος/ (ζηµιά) για την περίοδο/ έτος µετά
τη φορολογία
Κέρδος / (ζηµιά) ανά µετοχή

-

-

(620.641)

1.490.519

1.757.011

(1.102.685)

(19.483)
1.471.036
1.15

3

(14.425)
1.742.586
1,33

2

(2.884)
(1.105.569)
(1,38)1

1

= Αναπροσαρµοσµένη µε βάση το µεσοσταθµικό αριθµό µετοχών 797.294 ο οποίος υπολογίστηκε µε βάση την υποδιαίρεση
της ονοµαστικής αξίας των µετοχών από $1 σε µετοχές ονοµαστικής αξίας $0,40 και την έκδοση δωρεάν µετοχών.
2
= Αναπροσαρµοσµένο µε βάση το µεσοσταθµικό αριθµό µετοχών 130.900.094 ο οποίος υπολογίστηκε µε βάση την
υποδιαίρεση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών από $1 σε µετοχές ονοµαστικής αξίας $0,40 και την έκδοση δωρεάν
µετοχών.
3
= Αναπροσαρµοσµένα µε βάση το µεσοσταθµικό αριθµό µετοχών 161.631.810 ο οποίος υπολογίστηκε µε βάση την
υποδιαίρεση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών από $0,40 σε µετοχές ονοµαστικής αξίας $0,20.
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Πίνακας 3: Ανάλυση εσόδων από εκµετάλλευση πλοίων

Ελεγµένα
2007

Ελεγµένα
2006

$
Χρονοναυλώσεις
Ναυλώσεις κατά ταξίδι

Ελεγµένα
Περίοδος
30/06/200531/12/2005

%

$

%

14.154.665

86,2

6.525.292

2.125.123

12,9

2.771.563

Αποζηµιώσεις υπεραναµονής

$

%

66,7

296.198

13,4

28,3

1.847.986

83,7

122.211

0,7

157.987

1,6

49.087

2,2

Άλλα έσοδα

12.907

0,1

33.628

0,3

13.893

0,6

Προµήθειες

-

-

300.000

3,1

-

-

16.414.906

100

9.788.470

100

2.207.164

100

Συνολικά έσοδα από
εκµετάλλευση πλοίων

Πίνακας 4: Στοιχεία Ενοποιηµένου Ισολογισµού

Ελεγµένα
31/12/2007
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

$

Ελεγµένα
31/12/2006

$

Ελεγµένα
31/12/2005

281.983.596

50.092.401

46.571.651

12.690.154

13.213.665

1.403.678

294.673.750

63.306.066

47.975.329

32.326.363
60.184.787

32.326.363
34.151.944

5.325.000
17.577.230

Μη βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

197.467.654

25.644.705

27.247.500

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

37.021.903
234.488.963
294.673.750

3.509.417
29.154.122
63.306.066

1.316.250
30.398.099
47.975.329

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Κεφάλαιο και αποθεµατικά

Πηγή: Ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο 30 Ιουνίου - 31 ∆εκεµβρίου 2005 και για το έτος που
έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 και για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007.

1.5

$

Κεφαλαιοποίηση και Βαθµός Χρέωσης Εκδότη
Πίνακας 5: Κεφαλαιοποίηση Εταιρείας

Κεφαλαιοποίηση
Αριθµός εκδοµένων µετοχών
Χρηµατιστηριακή τιµή κλεισίµατος στις 31 Μαρτίου 2008
Κεφαλαιοποίηση Εταιρείας στις 31 Μαρτίου 2008

161.631.810
€0,60
€96.979.086,00
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Πίνακας 6: Βαθµός δανεισµού Συγκροτήµατος

Ελεγµένα
2007

$

Ελεγµένα
2006

$

Ελεγµένα
Περίοδος
30/06/2005 31/12/2005

$

Μη βραχυπρόθεσµος δανεισµός
Βραχυπρόθεσµος ∆ανεισµός
Σύνολο δανεισµού

184.346.032
32.172.268
216.518.300

25.644.705
1.903.500
27.548.205

27.247.500
1.316.250
28.563.750

Ίδια κεφάλαια

60.184.787

34.151.944

17.577.230

Βαθµός ∆ανεισµού προς Ίδια Κεφάλαια

360%

81%

163%

*Σηµειώνεται ότι ο βαθµός δανεισµού προς ίδια κεφάλαια για τα ελεγµένα αποτελέσµατα του 2007 δεν συµπεριλαµβάνει τον
νέο δανεισµό που έχει παραχωρήσει ο κ. Μιχάλης Ιωαννίδης προς την Εταιρεία συνολικού ύψους $16,3 εκ. τον Ιανουάριο και
Μάρτιο 2008 (βλέπε Κεφ. 17.3).

Ανάλυση δανειακών υποχρεώσεων στις 31/12/2007 και 31/03/2008:
Μη ελεγµένα
31/03/2008

Ελεγµένα
31/12/2007

$
Βραχυπρόθεσµος ∆ανεισµός
- Εξασφαλισµένα (συµπεριλαµβάνει το τρεχούµενο µέρος
του µακροπρόθεσµου δανεισµού)
- Μη Εξασφαλισµένα
Μακροπρόθεσµος ∆ανεισµός
- Εξασφαλισµένα
- Μη Εξασφαλισµένα
Συνολικός ∆ανεισµός

$

54.834.056

32.172.268

54.834.056

32.172.268

-

-

179.590.244

184.346.032

179.590.244

184.346.032

-

-

234.424.300

216.518.300

Το σύνολο του δανεισµού του Συγκροτήµατος είναι εγγυηµένο και εξασφαλισµένο µε τα περιουσιακά
στοιχεία του. Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά µε τις εξασφαλίσεις και τον καθαρό συνολικό
δανεισµό του Συγκροτήµατος παραθέτονται στο Μέρος Γ, Κεφ. 17.3.
1.6

Απολογισµός ∆ραστηριοτήτων της Περιόδου 30 Ιουνίου 2005 - 31 ∆εκεµβρίου 2005
Κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας του (30 Ιουνίου 2005 – 31 ∆εκεµβρίου 2005), ο κύκλος
εργασιών του Συγκροτήµατος ανήλθε σε $2,21 εκ. Τα έσοδα αυτά προήλθαν από την εκµετάλλευση
πλοίων και αφορούν έσοδα από χρονοναυλώσεις ύψους $0,296 εκ. και έσοδα από ναυλώσεις κατά
ταξίδι ύψους $1,91 εκ. Η καθαρή ζηµιά για την περίοδο µετά τη φορολογία, ανήλθε σε $1,11 εκ.
Σηµειώνεται ότι τα πιο πάνω αποτελέσµατα αφορούν την πρώτη περίοδο λειτουργίας του
Συγκροτήµατος και εποµένως δεν θεωρούνται αντιπροσωπευτικά της µελλοντικής πορείας .

1.7

Απολογισµός δραστηριοτήτων Οικονοµικού έτους 2006
Κατά το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006, ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήµατος ανήλθε σε
$ 9,79 εκ. (έναντι $ 2,21 εκ. για την περίοδο 30 Ιουνίου 2005 – 31 ∆εκεµβρίου 2005). Τα έσοδα αυτά
προήλθαν από την εκµετάλλευση πλοίων και αφορούν έσοδα από χρονοναυλώσεις ύψους $ 6,53 εκ.,
έσοδα από ναυλώσεις ταξιδιών $ 2,77 εκ., έσοδα από αποζηµιώσεις υπεραναµονής $ 0,16 εκ. και άλλα
έσοδα και προµήθειες $ 0,33 εκ. Το καθαρό κέρδος για τo έτος µετά τη φορολογία ανήλθε σε $ 1,74
εκ. (έναντι ζηµιών $ 1,11 εκ. για την περίοδο 30 Ιουνίου 2005 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2005). Η αύξηση
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στον κύκλο εργασιών και στην κερδοφορία του Συγκροτήµατος κατά το έτος που έληξε στις 31
∆εκεµβρίου 2006 οφείλεται στη ναύλωση των πλοίων του Συγκροτήµατος για περισσότερες µέρες σε
σύγκριση µε την περίοδο 30 Ιουνίου 2005 – 31 ∆εκεµβρίου 2005. Σηµειώνεται ότι η περίοδος 30
Ιουνίου 2005 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2005 ήταν η πρώτη περίοδος λειτουργίας της Ocean Tankers
Holdings Public Company Ltd και ως εκ τούτου τα πλοία του Συγκροτήµατος δεν ήταν ναυλωµένα για
όλη την περίοδο.
Τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε $ 3,27 εκ. που αντιστοιχεί σε 33,42% του κύκλου εργασιών έναντι
67,0% για την περίοδο 30 Ιουνίου 2005 – 31 ∆εκεµβρίου 2005 ($ 1,48 εκ.) σηµειώνοντας σηµαντική
βελτίωση.
Τα καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης αυξήθηκαν σε $ 1,96 εκ. το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου
2006 από $ 0,46 εκ. για την περίοδο 30 Ιουνίου 2005 – 31 ∆εκεµβρίου 2005.
1.8

Απολογισµός ∆ραστηριοτήτων Οικονοµικού έτους 2007
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας Ocean Tankers Holdings Public Company Limited, σε συνεδρία
του 29 Απριλίου 2008, εξέτασε και ενέκρινε τους τελικούς ελεγµένους λογαριασµούς για το έτος 2007.
Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήµατος για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007, ανήλθε σε
$ 16,41 εκ.. Τα έσοδα αυτά προήλθαν από την εκµετάλλευση πλοίων και αφορούν έσοδα από
χρονοναυλώσεις ύψους $ 14,15 εκ., έσοδα από ναυλώσεις ταξιδιών $ 2,13 εκ. και άλλα έσοδα $ 0,13
εκ.. Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήµατος αυξήθηκε κατά 67,7% σε σύγκριση το έτος που έληξε
στις 31 ∆εκεµβρίου 2006. Η αύξηση στον κύκλο εργασιών του Συγκροτήµατος οφείλεται στην
επέκταση του στόλου µε την ένταξη τριών νέων πλοίων, των Μ/Τ Kalia, Μ/Τ Lisa και M/T Marim, που
παραλήφθηκαν από το Συγκρότηµα στις 24 Ιανουαρίου 2007, 8 Μαΐου 2007 και 9 Αυγούστου 2007
αντίστοιχα καθώς και την παραλαβή το Νοέµβριο και ∆εκέµβριο 2007 πέντε εκ των οκτώ
δεξαµενόπλοιών που εξαγοράστηκαν τον Οκτώβριο του 2007: των M/T Prodromi, M/T Frachtis, M/T
Green Forest, M/T Anefani και M/T Berengaria. Τα πλοία Μ/Τ Lisa και M/T Marim έχουν
χρονοναυλωθεί µε ηµερήσιο ναύλο $ 7.375 ενώ το πλοίο Μ/Τ Kalia έχει χρονοναυλωθεί µε ηµερήσιο
ναύλο $ 9.150, τα πλοία M/T Prodromi, M/T Frachtis, M/T Green Forest, M/T Anefani και M/T
Berengaria είναι χρονοναυλοµένα µε την Lukoil/ Litasco µε ηµερήσιο ναύλο $ 15.300 ανά πλοίο. Το
καθαρό κέρδος για το έτος µετά τη φορολογία για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007
ανέρχεται σε $ 1,47 εκ..
Σηµειώνεται ότι τα τελικά ελεγµένα οικονοµικά αποτελέσµατα διαφέρουν εν σχέση µε τα ενδεικτικά
αποτελέσµατα ηµεροµηνίας 17 Ιανουαρίου 2008 για τους ακόλουθους λόγους:
-

Τα κέρδη από εκµετάλλευση πλοίων από τα ενδεικτικά ύψους $10,217,041 παρουσιάζουν
µερική απόκλιση από τα ελεγµένα τα οποία ανέρχονται σε $9,993,026.

-

Τα έξοδα διαχείρισης είναι αυξηµένα από τα ενδεικτικά ύψους $1,138,684 σε $1,913,067
καθότι έχουν συµπεριληφθεί έξοδα, που αφορούσαν την απόκτηση και διοίκηση των οκτώ
πρόσθετων δεξαµενόπλοιων, και τα οποία είχαν κεφαλαιοποιηθεί αλλά βάσει των διεθνών
λογιστικών προτύπων (IFRS) έχουν µεταφερθεί στον λογαριασµό κερδοζηµιών.

-

Οι αποσβέσεις των πλοίων από τα ενδεικτικά $3,093,102 αυξήθηκαν σε ελεγµένα $3,524,447
καθ΄ ότι έχει υπολογισθεί απόσβεση και για τα πέντε δεξαµενόπλοια που παρελήφθησαν κατά
τους µήνες Νοέµβριο και ∆εκέµβριο 2007.

-

Στα ελεγµένα αποτελέσµατα έγινε πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες $320,369 και
αποσβέσεις δεξαµενισµών $146,336 που δεν είχαν ληφθεί υπόψη στα ενδεικτικά
αποτελέσµατα.
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας κρίνει ότι δεν υπήρξε καµιά σηµαντική αλλαγή στα
αποτελέσµατα από την εµπορική εκµετάλλευση των πλοίων.
1.9

Προοπτικές
Η στρατηγική του Συγκροτήµατος εστιάζεται:
(i) στην επέκταση και λειτουργία ενός σύγχρονου και άριστα συντηρηµένου στόλου,
(ii) στην κεφαλαιοποίηση της αναγνωρισµένης φήµης των υψηλών λειτουργικών προτύπων του
Συγκροτήµατος,
(iii) στη διατήρηση χαµηλού κόστους και εργασιών µε υψηλή απόδοση,
(iv) στη διατήρηση προβλεπόµενων ταµειακών ροών δίνοντας έµφαση σε χρονοναυλώσεις
(v) στη δραστηριοποίηση ενός σηµαντικού στόλου σε επιλεγµένους τοµείς της αγοράς, και
(vi) στη διατήρηση και ανάπτυξη µακροχρόνιων σχέσεων µε τους κύριους πελάτες της.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναµένει ότι το Συγκρότηµα θα έχει ακόµη καλύτερη κερδοφόρα πορεία στο
µέλλον ως αποτέλεσµα της σηµαντικής αύξησης του στόλου, βασισµένο στα ακόλουθα γεγονότα:
i) Το πλοίο Μ/Τ Kalia το οποίο έχει παραδοθεί στο Συγκρότηµα στις 24 Ιανουαρίου 2007 και το
πλοίο M/T Lisa το οποίο έχει παραδοθεί στο Συγκρότηµα στις 8 Μαΐου 2007 είναι
χρονοναυλώµενα µέχρι τον Ιούνιο του 2009 και Μάρτιο του 2011 αντίστοιχα.
ii) Στις 09 Αυγούστου του 2007, το Συγκρότηµα παρέλαβε το νεότευκτο πλοίο M/T Marim το
οποίο έχει χρονοναυλωθεί µε ηµερήσιο ναύλο $ 7.375 µέχρι τον Μάρτιο του 2011.
iii) Στις 15 Οκτωβρίου του 2007, το Συγκρότηµα προχώρησε στην αγορά οκτώ πρόσθετων
δεξαµενόπλοιων. Όλα τα πλοία είναι χρονοναυλωµένα για επτά συν τρία χρόνια µε την
εταιρεία πετρελαιοειδών LUKOIL/LITASCO έναντι καθαρού ηµερήσιου ναύλου $ 15.300, το
καθένα. Από τα 8 υπό εξαγορά πλοία έχουν ήδη παραδοθεί τα 7 από αυτά: το M/T Prodromi,
το M/T Frachtis, το M/T Green Forest, το M/T Anefani, το M/T Berengaria, το M/T Hartzi και
το M/T Skledros. Το M/T Stavrodromi αναµένεται να παραδοθεί στην Εταιρεία τον Ιούνιο του
2008.
iv) Τα νεότευκτα δεξαµενόπλοια M/T GEMI και Μ/Τ VASI, χωρητικότητας 12.800 τόνων το
καθένα, θα παραδοθούν στο Συγκρότηµα τον Ιούλιο του 2008 και το ∆εκέµβριο του 2008
αντίστοιχα.
Μεσοπρόθεσµα, το Συγκρότηµα αναµένεται να συνεχίσει την αύξηση του στόλου του µε νεότερα και
µεγαλύτερα πλοία, βασισµένο σε µεγάλο µέρος στην αυξηµένη κερδοφορία και ταµειακές ροές που θα
εξασφαλίσει µε την υφιστάµενη επέκταση του στόλου. Το Τµήµα Αγοραπωλησιών της Ocean Tankers
είναι σε συνεχή επαφή µε διεθνείς οίκους µεσιτείας αγοραπωλησιών και δέχεται, αναλύει και εξετάζει
προτάσεις για την ανάπτυξη, ανανέωση και εκµετάλλευση του στόλου. Οι µελλοντικές κινήσεις του
Συγκροτήµατος θα εξαρτηθούν ανάλογα µε τις τάσεις στην αγορά για αύξηση των µεγεθών
(οικονοµίες κλίµακας), τις παραγγελίες και αναµενόµενες ναυπηγήσεις πλοίων (κατηγορίας και
µεγέθους), τη δυνατότητα εξασφάλισης για συγκεκριµένες κατηγορίες πλοίων µακροχρόνιας
ναύλωσης και σταθερής ροής ναύλων και την ισοσταθµισµένη (balanced) ανάπτυξη του
Συγκροτήµατος µε γνώµονα τη σταθερή κερδοφορία του Συγκροτήµατος και την παραµονή του ως
ένας βασικός συντελεστής στις διεθνείς θαλάσσιες µεταφορές.

1.10

Μετοχικό Κεφάλαιο

Εγκεκριµένο

$50.000.000 διαιρεµένο σε 250.000.000 κοινές µετοχές ονοµαστικής αξίας $0,20 η κάθε µια.
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Εκδοµένο και πλήρως πληρωµένο

$32.326.362 διαιρεµένο σε 161.631.810 κοινές µετοχές ονοµαστικής αξίας $0,20 η κάθε µια.
1.11

Κύριοι Μέτοχοι
Οι κύριοι µέτοχοι της Ocean Tankers Holdings Public Company Limited επί συνόλου 161.631.810
µετοχών κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, παρουσιάζονται στον πίνακα 7.
Πίνακας 7: Κύριοι µέτοχοι

Μιχάλης Ιωαννίδης
Άλλοι Μέτοχοι
Σύνολο

Αριθµός µετοχών

Ποσοστό

105.205.584*
56.426.226
161.631.810

65,09
34,91
100,00

%

*

Άµεση (104.064.083) και έµµεση (1.141.501) συµµετοχή. Η έµµεση συµµετοχή του Μιχάλη Ιωαννίδη προκύπτει µέσω της
άµεσης συµµετοχής του στις εταιρείες Blue Anchor Trading Limited, Admibros Shipmanagement Limited, Admibros Quality
Management Limited καθώς επίσης και της συµµετοχής της συζύγου του Θεοτούλας Ιωαννίδου, του υιού του Γιώργου
Ιωαννίδη και της θυγατέρας του Λουϊζας Ιωαννίδου.
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1.12

Γενικά Στοιχεία Έκδοσης
Πίνακας 8: Συνοπτικά στοιχεία έκδοσης

ΕΚ∆ΟΤΗΣ

Ocean Tankers Holdings Public Company Limited

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ
∆ΕΛΤΙΟΥ

13 Ιουνίου 2008

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

$50.000.000 διαιρεµένο σε 250.000.000 κοινές µετοχές ονοµαστικής αξίας
$0,20 η κάθε µια όπως αναµένεται να εγκριθούν στην Έκτακτη Γενική
Συνέλευση.

ΕΚ∆ΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΚ∆ΟΣΗ

$32.326.362 διαιρεµένο σε 161.631.810 κοινές µετοχές ονοµαστικής αξίας
$0,20 η κάθε µια.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ
ΑΣΚΗΘΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ)

Μέχρι $12.930.544,8 διαιρεµένο σε 64.652.724 µετοχές ονοµαστικής
αξίας $0,20.

AΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
ΠΡΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗ

161.631.810 ∆ικαιώµατα Προτίµησης (Rights) που προσφέρονται δωρεάν
στους µετόχους της Εταιρείας που θα κατέχουν µετοχές της Εταιρείας
στις 30 Ιουνίου 2008 σε αναλογία 1 ∆ικαίωµα Προτίµησης για κάθε µια
µετοχή που κατέχουν.

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

Κάθε 5 ∆ικαιώµατα Προτίµησης που θα ασκούνται θα µετατρέπονται σε 2
πλήρως πληρωµένες νέες συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας $0,20.
Κλασµατικά υπόλοιπα τα οποία τυχόν θα προκύψουν θα
στρογγυλοποιούνται στον αµέσως µεγαλύτερο ακέραιο αριθµό µετοχών.

ΤΙΜΗ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ

€ 0,55 ανά µετοχή

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

$0,20

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

Όλες οι Νέες Μετοχές από την έκδοσή τους και εφεξής θα έχουν τα ίδια
ακριβώς δικαιώµατα (rank pari passu) µε τις υφιστάµενες µετοχές για
όλους τους σκοπούς.

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΚΗΘΕΝΤΑ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Τα καθαρά κεφάλαια τα οποία θα συγκεντρωθούν από την παρούσα
έκδοση ∆ικαιωµάτων Προτίµησης και τα οποία αναµένεται να ανέλθουν
µέχρι € 35,311 εκ. περίπου, θα χρησιµοποιηθούν για τη χρηµατοδότηση
µέρους του τιµήµατος της εξαγοράς των οκτώ πλοίων.

ΜΟΝΑ∆Α ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΧΑΚ

Τίτλος 1 µετοχής

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΠΕΝ∆ΥΤΗ

Η επένδυση σε µετοχές της Εταιρείας θα απολαµβάνει τα φορολογικά
κίνητρα τα οποία προνοούνται από τη Φορολογική Νοµοθεσία της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στο
Μέρος Β, Κεφ. 3.2 – Φορολογικό Καθεστώς, του παρόντος Ενηµερωτικού
∆ελτίου.

ΕΙ∆ΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λεπτοµέρειες για το φορολογικό καθεστώς της Εταιρείας παρατίθενται
στο Μέρος Β, Κεφ. 3.2 – Φορολογικό Καθεστώς, του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου.

ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η µερισµατική πολιτική την οποία το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας
προτίθεται να ακολουθήσει αναµένεται να είναι σταθερή αφού λάβει
υπόψη τα αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος, τις προϋπολογιζόµενες
κεφαλαιουχικές του δαπάνες, τις ταµειακές ροές, τις προοπτικές
κερδοφορίας του και τους επενδυτικούς στόχους και δυνατότητες του.
Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στο Μέρος Γ Κεφ. 14.0 του
παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ

Κυπριακός Οργανισµός Επενδύσεων και Αξιών Λίµιτεδ (CISCO)

1
Οι αριθµοί που παρουσιάζονται δεν λαµβάνουν υπόψη το αποτέλεσµα της στρογγυλοποίησης των κλασµατικών υπολοίπων
κατά τη µετατροπή των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης του κάθε µέτοχου.
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Αναµενόµενο Χρονοδιάγραµµα
Στον πίνακα 9 παρατίθεται το χρονοδιάγραµµα της ∆ηµόσιας Προσφοράς της Εταιρείας. Σηµειώνεται
ότι το χρονοδιάγραµµα είναι ενδεικτικό και υπόκειται στην έγκριση του Χρηµατιστηρίου Αξιών
Κύπρου. Το ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα παρατίθεται πιο κάτω έτσι ώστε το επενδυτικό κοινό να έχει
µια αρχική χρονική εκτίµηση των απαραίτητων διαδικασιών µέχρι την έναρξη διαπραγµάτευσης των
Νέων Μετοχών στο ΧΑΚ:
Πίνακας 9: Χρονοδιάγραµµα έκδοσης

Ηµεροµηνία

Γεγονός

5/12/2007

Απόφαση Όρων παρούσας Έκδοσης από το ∆.Σ. της Εταιρείας

13/6/2008

Άδειας δηµοσίευσης παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου

30/6/2008

Ηµεροµηνία προσδιορισµού δικαιούχων για την έκδοση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης

1/7/2008

Αναπροσαρµογή της τιµής της µετοχής της Εταιρείας για την έκδοση των ∆ικαιωµάτων
Προτίµησης (ex-rights date)

9/7/2008

Αποστολή Επιστολής Παραχώρησης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης για τους εγγεγραµµένους
στο Κεντρικό Μητρώο

23/7/2008

Έναρξη διαπραγµάτευσης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης στο ΧΑΚ

12/8/2008

Λήξη διαπραγµάτευσης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης στο ΧΑΚ

21/8/2008

Έναρξη άσκησης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης για µετόχους εγγεγραµµένους στο Κεντρικό
Μητρώο Αποθετήριο του ΧΑΚ
(δεν ισχύει για µετόχους των Εξαιρουµένων Χωρών)

(δεν ισχύει για µετόχους των Εξαιρουµένων Χωρών)

29/8/2008
12/9/2008

Τελευταία Ηµεροµηνία Άσκησης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης

(δεν ισχύει για µετόχους των Εξαιρουµένων Χωρών)
Έναρξη διαπραγµάτευσης των Νέων Μετοχών

Τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης θα εισαχθούν και θα είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµα στο ΧΑΚ από τις 23
Ιουλίου 2008, µέχρι τις 12 Αυγούστου 2008 εφόσον το ΧΑΚ εγκρίνει την εισαγωγή τους. Σηµειώνεται
ότι κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου δεν έχει ακόµη ληφθεί η έγκριση του
Χρηµατιστηρίου για την εισαγωγή τους.
Η ηµεροµηνία έναρξης διαπραγµάτευσης των Νέων Μετοχών θα ανακοινωθεί στο ΧΑΚ και θα
δηµοσιευθεί στον κυπριακό τύπο εντός πέντε εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία έγκρισης της
εισαγωγής των Νέων Μετοχών από το ΧΑΚ.
Σηµειώνεται ότι το χρονοδιάγραµµα εξαρτάται από αρκετούς αστάθµητους παράγοντες και ενδέχεται
να µεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού µε σχετική
ανακοίνωση στο ΧΑΚ και στον τύπο ή µε έκδοση Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου (εάν
εφαρµόζεται).
Απαγορεύεται αφενός η αποστολή, διανοµή, ταχυδρόµηση ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο προώθηση
αντιγράφων του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου και κάθε προωθητικού και σχετικού µε την παρούσα
δηµόσια προσφορά εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από τις
Εξαιρούµενες Χώρες και αφετέρου η άσκηση των ∆ικαιωµάτων από πρόσωπα των Εξαιρούµενων
Χωρών.
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1.14

Συναλλαγές και Συµβάσεις µε Συνδεδεµένα Μέρη
Ο κύριος µέτοχος της Ocean Tankers Holdings Public Company Ltd είναι ο κ. Μιχάλης Ιωαννίδης
(Εκτελεστικός Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος) και ο οποίος κατέχει άµεσα ή έµµεσα 65,1% του
µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Συνεπώς, η Εταιρεία ελέγχεται από τoν κ. Μιχάλη Ιωαννίδη.
Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν µε συγγενικά µέρη σε καθαρά εµπορική βάση:
1.14.1 Αµοιβή Συµβούλων
Πίνακας 10: Αµοιβή Συµβούλων

Ελεγµένα
2007

Ελεγµένα
Περίοδος
30/06/2005 31/12/2005

Ελεγµένα
2006

$

$

$

Μιχάλης Ιωαννίδης

128.517

110.307

17.539

Γεώργιος Ιωαννίδης

70.014

67.772

8.765

Χρυσόστοµος Χρυσοστόµου

9.575

81.001

74.542

∆ανιήλ Ιωαννίδης

2.200

2.200

Αντώνιος Ιωαννίδης

2.200

2.200

-

Μιχάλης Φιλίππου

2.200

2.200

-

Μιχάλης Μιχαήλ

4.400

4.400

-

Φίλιππος Φράγκος
Adrian D. Pace
Γεώργιος Α. Τσαβλίρης
Σύνολο

338

-

-

1.362

-

-

663

-

-

292.895

263.621

35.879

(α) Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ο κ. Μιχάλης Ιωαννίδης σε περίπτωση αποχώρησης
του από την Εταιρεία δικαιούται να λάβει τις νόµιµες αποζηµιώσεις του. Η ετήσια καθαρή αµοιβή
του καθορίστηκε στις $100.000 από τις 3 Νοεµβρίου 2005 µέχρι τις 8 Νοεµβρίου 2008.
(β) Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ο κ. Γεώργιος Ιωαννίδης σε περίπτωση αποχώρησης
του από την Εταιρεία δικαιούται να πάρει τις νόµιµες αποζηµιώσεις του. Η ετήσια καθαρή αµοιβή
του καθορίστηκε στις $50.000 από τις 3 Νοεµβρίου 2005 µέχρι τις 8 Νοεµβρίου 2008.

1.14.2 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
Πίνακας 11: Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη

Φύση συναλλαγής

Ελεγµένα
2007

$

Ελεγµένα
2006

Ελεγµένα Περίοδος
30/06/2005 31/12/2005

$

$

Χρεώσεις ΑΠΟ συνδεδεµένα µέρη
Admibros Shipmanagement Co Ltd
(Ελλάδα)

Προµήθεια1

205.186

67.698

61.627

Admibros Shipmanagement Co Ltd
(Κύπρος)

Προµήθεια1

205.186

116.716

42.937
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Έξοδα διαχείρισης
(Predelivery)
Χρήση γραφειακού
εξοπλισµού2
∆ιαχειριστικά έξοδα
Blue Anchor Trading Ltd

Ενοίκια3

Woodlanders Ltd

Έξοδα κεφάλαιοποίησης

1

Σύνολο

666.500

90.000

-

53.081

52.772

-

987.000

37.500

-

26.540

26.484

4.240

-

6.409

-

2.143.493

397.579

108.804

Χρεώσεις ΣΕ συνδεδεµένα µέρη
Admibros Shipmanagement Co Ltd
(Κύπρος)

Προµήθεια από
πώληση Μ/V Arrow

-

193.750

-

Προµήθεια από
πώληση Μ/V Dimitris
Manios II

-

106.250

-

-

300.000

-

Σύνολο
1

Αφορά τη συµφωνία µε την Admibros Shipmanagement Co Ltd
δεξαµενόπλοιων του Συγκροτήµατος (βλέπε Μέρος Γ Κέφ. 5.3)

Γραφείο Ελλάδας για την πλοιοδιαχείρηση των

2

Αφορά τη συµφωνία µε την Admibros Shipmanagement Co Ltd Γραφείο Κύπρου για δικαίωµα χρήσης αντικειµένων (βλέπε
Μέρος Γ Κέφ. 5.3).
3

Αφορά τη συµφωνία µε την Blue Anchor Trading Ltd για ενοικίαση ακινήτου (βλέπε Μέρος Γ Κέφ. 5.3).

Ο κ. Μιχάλης Ιωαννίδης κατέχει το 100% των µετοχών στην Αdmibros Shipmanagement Co Ltd (στην
Κύπρο και στην Ελλάδα) και στην Blue Anchor Trading Ltd.
Η Εταιρεία έχει συνάψει τις ακόλουθες συµφωνίες µε συγγενικές και συνδεδεµένες εταιρείες:
•

Συµφωνίες εµπορικής διαχείρισης και πρακτόρευσης των πλοίων τους (εξεύρεσης πελατών για
ναύλωση των πλοίων) µε τη συγγενική εταιρεία Admibros Shipmanagement Co Ltd (γραφείο
Ελλάδος).

•

Συµφωνία χρήσης γραφειακού εξοπλισµού (υπολογιστές, faxes, εκτυπωτές κλπ) και
λογισµικών προγραµµάτων µεταξύ µε τη συγγενική εταιρεία AdmiBros Shipmanagement Co
Limited (γραφείο Κύπρου).

•

Συµφωνία για ενοικίαση ακινήτου µε την συγγενική εταιρεία Blue Anchor Trading Limited για
να στεγάσει την έδρα της.

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τις πιο πάνω συµβάσεις βλέπε Μέρος Γ Κέφ. 5.3.
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1.14.3 Υπόλοιπα µε συνδεδεµένα µέρη
Πίνακας 12: Υπόλοιπα µε συνδεδεµένα µέρη

Φύση υπολοίπου

Ελεγµένα
2007

Ελεγµένα
Περίοδος
30/06/2005 31/12/2005

Ελεγµένα
2006

$

$

$

179.673

105.274

54.871

Πληρωτέα ΣΕ συνδεδεµένα µέρη
Admibros Shipmanagement Co Ltd
(Ελλάδα)

Προµήθεια

Admibros Shipmanagement Co Ltd
(Κύπρος)

Προµήθεια,
διαχειριστικά έξοδα,
ενοίκια

437.074

194.980

8.608

616.747

300.254

63.479

Προµήθεια από
πώληση Μ/Τ Arrow

-

193.750

-

∆ιαχειριστικά έξοδα
προπληρωτέα

2.432

106.250

-

∆ιαχειριστικά έξοδα
προπληρωτέα

170.500

46.500

-

14.530

6.682

187.462

353.182

Σύνολο
Εισπρακτέα ΑΠΟ συνδεδεµένα µέρη
Admibros Shipmanagement Co Ltd

Woodlanders Ltd

Προπληρωµές

Σύνολο

-

1.14.4 ∆ανεισµός από τον κύριο µέτοχο κ. Μιχάλη Ιωαννίδη
Πίνακας 13: ∆ανεισµός από τον κύριο µέτοχο κ. Μιχάλη Ιωαννίδη

Ελεγµένα
2007
∆άνεια από κύριο µέτοχο
Σύνολο

Ελεγµένα
Περίοδος
30/06/2005 31/12/2005

Ελεγµένα
2006

$

$

$

22.000.000

-

-

22.000.000

-

-

Σηµειώνεται ότι, ο κύριος µέτοχος της Εταιρείας κ. Μιχάλης Ιωαννίδης έχει προχωρήσει σε νέο
δανεισµό προς την Εταιρεία στις 31 Ιανουαρίου 2008 για το ποσό των $8,15 εκ. και στις 20 Μαρτίου
2008 επίσης για το ποσό των $8,15 εκ. για τη διευκόλυνση της παραλαβής των τριών δεξαµενόπλοιων
του στόλου Palmali που υπολείπονται να παραδοθούν στο Συγκρότηµα.
Ως αποτέλεσµα, ο συνολικός προσωπικός δανεισµός του κ. Μιχάλη Ιωαννίδη προς την Εταιρεία κατά
την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου ανέρχεται στα $38,3 εκ..
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Περίοδος 1 Ιανουαρίου 2008- 31 Μαρτίου 2008
Σύµφωνα µε στοιχεία από την Εταιρεία για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2008 – 31 Μαρτίου 2008, οι πιο
κάτω συναλλαγές του Συγκροτήµατος έγιναν µε συνήθεις εµπορικούς όρους και πρακτική µε
συγγενικές εταιρείες. Από τις 31 Μαρτίου 2008 µέχρι την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού
∆ελτίου δεν υπήρξαν οποιεσδήποτε άλλες σηµαντικές συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη.
1.14.5 Αµοιβή Συµβούλων 1/1/2008-31/3/2008
Πίνακας 14: Αµοιβή Συµβούλων

Μη ελεγµένα
1/1/200831/3/2008

$
Μιχάλης Ιωαννίδης

30.900

Γεώργιος Ιωαννίδης

15.600

Χρυσόστοµος Χρυσοστόµου

16.500

∆ανιήλ Ιωαννίδης

550

Αντώνιος Ιωαννίδης

550

Μιχάλης Φιλίππου

550

Μιχάλης Μιχαήλ

1.100

Φίλιππος Φράγκος

1.100

Adrian D. Pace

1.100

Γεώργιος Α. Τσαβλίρης

1.100

Σύνολο

69.050

1.14.6 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 1/1/2008-31/3/2008
Πίνακας 16: Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη

Μη ελεγµένα
1/1/200831/3/2008

Φύση συναλλαγής

$
Χρεώσεις ΑΠΟ συνδεδεµένα µέρη
Admibros Shipmanagement Co Ltd

Προµήθεια1

Admibros Shipmanagement Co Ltd
(Κύπρος)

Προµήθεια1

127.221
127.221

Χρήση γραφειακού εξοπλισµού
∆ιαχειριστικά έξοδα1
Blue Anchor Trading Ltd

Ενοίκια3

Σύνολο

2

15.076
500.500
7.538
777.556

Χρεώσεις ΣΕ συνδεδεµένα µέρη
Σύνολο
1
Αφορά τη συµφωνία µε την Admibros Shipmanagement Co Ltd
Συγκροτήµατος (βλέπε Μέρος Γ Κέφ. 5.3)

για την πλοιοδιαχείρηση των δεξαµενόπλοιων του

2

Αφορά τη συµφωνία µε την Admibros Shipmanagement Co Ltd Γραφείο Κύπρου για δικαίωµα χρήσης αντικειµένων (βλέπε
Μέρος Γ Κέφ. 5.3).
3

Αφορά τη συµφωνία µε την Blue Anchor Trading Ltd για ενοικίαση ακινήτου (βλέπε Μέρος Γ Κέφ. 5.3).
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1.14.7 Υπόλοιπα µε συνδεδεµένα µέρη 1/1/2008-31/3/2008
Πίνακας 17: Υπόλοιπα µε συνδεδεµένα µέρη

Φύση υπολοίπου

Μη Ελεγµένα
31/3/2008

$
Πληρωτέα ΣΕ συνδεδεµένα µέρη
Admibros Shipmanagement Co Ltd

Προµήθεια, Έξοδα
διαχείρισης, Χρήση
γραφειακού
εξοπλισµού

Σύνολο

273.630
273.630

Εισπρακτέα ΑΠΟ συνδεδεµένα µέρη
Admibros Shipmanagement Co Ltd

Προµήθεια

60.097

∆ιαχειριστικά έξοδα
προπληρωτέα
Σύνολο

165.000
225.097

1.14.8 ∆ανεισµός από τον κύριο µέτοχο κ. Μιχάλη Ιωαννίδη µέχρι 31/3/2008
Πίνακας 15: ∆ανεισµός από τον κύριο µέτοχο κ. Μιχάλη Ιωαννίδη

Μη ελεγµένα
1/1/200831/3/2008

$
∆άνεια από κύριο µέτοχο

38.300.000

Σύνολο

38.300.000

Ο κύριος µέτοχος της Εταιρείας κ. Μιχάλης Ιωαννίδης έχει προχωρήσει σε νέο δανεισµό προς την
Εταιρεία στις 31 Ιανουαρίου 2008 για το ποσό των $8,15 εκ. και στις 20 Μαρτίου 2008 επίσης για το
ποσό των $8,15 εκ. για τη διευκόλυνση της παραλαβής των τριών δεξαµενόπλοιων του στόλου
Palmali που υπολείπονται να παραδοθούν στο Συγκρότηµα.
Ως αποτέλεσµα του νέου δανεισµόυ, ο συνολικός προσωπικός δανεισµός του κ. Μιχάλη Ιωαννίδη προς
την Εταιρεία στις 31/03/2008 ανέρχεται στα $38,3 εκ.
1.15

Ελεγκτές
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Ocean Tankers Holdings Public Company Limited ελέγχονται από
εξωτερικούς ελεγκτές.
Τον έλεγχο των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων του Συγκροτήµατος και των οικονοµικών
καταστάσεων της Εταιρείας και όλων των εξαρτηµένων εταιρειών του Συγκροτήµατος για την περίοδο
30 Ιουνίου 2005 - 31 ∆εκεµβρίου 2005, διενήργησε ο ελεγκτικός οίκος A&P Professional Services
Limited, µε αριθµό µητρώου ΣΕΛΚ Ε 037/032 και διεύθυνση στην Στασικράτους 20, Κτίριο Κραµβής,
3ος όροφος, γραφείο 301, 1065 Λευκωσία, Κύπρος.
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Τον έλεγχο των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων του Συγκροτήµατος και των οικονοµικών
καταστάσεων της Εταιρείας και όλων των εξαρτηµένων εταιρειών του Συγκροτήµατος για το
οικονοµικό έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 και το οικονοµικό έτος που έληξε στις 31
∆εκεµβρίου 2007, διενήργησε ο ελεγκτικός οίκος Moore Stephens Stylianou & Co, µε αριθµό µητρώου
ΣΕΛΚ Σ 009/042 και διεύθυνση στην Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 58, Πολυκατοικία Ίρις, 6ος όροφος,
Γραφείο 602, 1075 Λευκωσία, Κύπρος.
1.16

Προϊόν της Έκδοσης
Το καθαρό προϊόν από την άσκηση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης (αφαιρουµένων των εξόδων που
αναφέρονται στο Μέρος ∆, Κεφ. 4) αναµένεται να ανέλθει σε €35,31 εκ. περίπου.
Τα καθαρά κεφάλαια τα οποία θα συγκεντρωθούν από την παρούσα έκδοση ∆ικαιωµάτων
Προτίµησης, θα χρησιµοποιηθούν για τη χρηµατοδότηση µέρους του τιµήµατος της εξαγοράς των
οκτώ πλοίων. Η Εταιρεία έχει εξασφαλίσει τραπεζικό δανεισµό από την ABN AMRO, ύψους µέχρι $284
για την χρηµατοδότηση του υπολοίπου µέρους του τιµήµατος της εξαγοράς των οκτώ πλοίων όπως
και για την επαναχρηµατοδώτηση των υφιστάµενων δεξαµενόπλοιων.

1.17

Έξοδα της Έκδοσης
Τα συνολικά έξοδα της Έκδοσης, συµπεριλαµβανοµένων των επαγγελµατικών αµοιβών που θα
καταβληθούν στους ελεγκτές, νοµικούς συµβούλους, αναδόχους και συµβούλους έκδοσης,
ανεξάρτητους νοµικούς και ελεγκτές που διενήργησαν τις εκθέσεις νοµικού και οικονοµικού ελέγχου,
τα δικαιώµατα του ΧΑΚ και του Εφόρου Εταιρειών καθώς και εκτυπωτικά και διαφηµιστικά έξοδα της
Έκδοσης κ.λπ., υπολογίζονται σε €250 χιλ. περίπου.

1.18

Έγγραφα ∆ιαθέσιµα στο Κοινό
Αντίγραφα των ακόλουθων εγγράφων θα είναι διαθέσιµα για επιθεώρηση κατά τις συνήθεις εργάσιµες
ηµέρες στα Κεντρικά Γραφεία της Ocean Tankers Holdings Public Company Limited στην Οδό
Κυριάκου Μάτση 16 και Πάρου 4, Blue Anchor House 1082 Λευκωσία, Κύπρος κατά την περίοδο
ισχύος του Ενηµερωτικού ∆ελτίου:
(ι)
(ιι)
(ιιι)
(ιν)
(ν)
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του Ιδρυτικού Εγγράφου και Καταστατικού της Ocean Tankers Holdings Public Company
Limited,
των ενοποιηµένων ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων της Ocean Tankers Holdings Public
Company Limited για την περίοδο 30 Ιουνίου 2005- 31 ∆εκεµβρίου 2005,
των ενοποιηµένων ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων της Ocean Tankers Holdings Public
Company Limited για το οικονοµικό έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006,
των ενοποιηµένων ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων της Ocean Tankers Holdings Public
Company Limited για το οικονοµικό έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007,
των συγκαταθέσεων που αναφέρονται στο Τµήµα ΙΙ, Μέρος ∆, §8.0 του Ενηµερωτικού
∆ελτίου.

Παραποµπές
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος για την περίοδο 30 Ιουνίου 2005 µέχρι
31 ∆εκεµβρίου 2005, για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 και για το έτος που έληξε στις 31
∆εκεµβρίου 2007 ενσωµατώνονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο µέσω παραποµπής (incorporated
by reference) σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του Κανονισµού 809/2004 της Επιτροπής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι επενδυτές δύνανται να προµηθευτούν δωρεάν αντίγραφο των:
(i)
(ii)

ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για την περίοδο 30 Ιουνίου 2005 µέχρι 31
∆εκεµβρίου 2005
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006
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(iii)

ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007

κατά τις συνήθεις εργάσιµες ηµέρες µεταξύ των ωρών 9:00 π.µ. – 12:00 το µεσηµέρι από τα Κεντρικά
Γραφεία της Εταιρείας, µέχρι την ηµεροµηνία ισχύος του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου καθώς και
στην ιστοσελίδα του Συγκροτήµατος.
1.20

Παράγοντες Κινδύνου
Η επένδυση σε µετοχές της Ocean Tankers Holdings Public Company Limited υπόκειται σε µία σειρά
κινδύνων. Μαζί µε τις λοιπές πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο, οι
δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τους κινδύνους που περιγράφονται στο
Τµήµα ΙΙ, Μέρος Α, 1.0
“Παράγοντες κινδύνου” του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου πριν
επενδύσουν στις µετοχές αυτές. Εάν επέλθει οποιοδήποτε από τα γεγονότα που περιγράφονται στο
Τµήµα ΙΙ, Μέρος Α, 1.0, το Συγκρότηµα, η χρηµατοοικονοµική θέση του ή τα αποτελέσµατα της
λειτουργίας του ενδέχεται να επηρεαστούν δυσµενώς και ουσιωδώς και, ανάλογα, µπορεί να
σηµειωθεί πτώση στην αξία και την τιµή πώλησης των µετοχών της Εταιρείας, οδηγώντας σε απώλεια
του συνόλου ή µέρους οποιασδήποτε επένδυσης σε αυτές. Επιπρόσθετα, οι κίνδυνοι και οι
αβεβαιότητες που περιγράφονται στο Μέρος Α, Κεφ. 1.0 µπορεί να µην είναι οι µόνοι που
ενδεχοµένως να αντιµετωπίσει το Συγκρότηµα. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί του
παρόντος δεν είναι γνωστοί ή που θεωρούνται επουσιώδεις, µπορεί να επιδράσουν δυσµενώς στις
επιχειρηµατικές δραστηριότητες του Συγκροτήµατος.

1.19

Ιδρυτικό Έγγραφο
Οι σκοποί της Εταιρείας περιγράφονται στο άρθρο 3 του Ιδρυτικού Εγγράφου στο κωδικοποιηµένο
Καταστατικό της. Στους κύριους σκοπούς της Εταιρείας, µεταξύ άλλων, περιλαµβάνονται:

να ναυλώνει γυµνά πλοία κάθε είδους (bareboat charter) και να προβαίνει στην εγγραφή τους
σε οποιοδήποτε νηολόγιο και σύµφωνα µε οποιοδήποτε σχετικό νόµο καθώς και να αγοράζει,
ανταλλάσσει, µισθώνει, διαχειρίζεται, ναυλώνει, κατασκευάζει ή διαφορετικά αποκτά, κατέχει ή
εξοπλίζει πλοία ή ιστιοφόρα κάθε είδους, µε ή χωρίς τον εξοπλισµό, τα µηχανήµατα, έπιπλα και
σκεύη τους, ή µετοχές ή συµφέροντα επί των πλοίων ή ιστιοφόρων αυτών, καθώς και µετοχές
ή άλλα έγγραφα εταιρειών που κατέχουν τέτοια πλοία ή ιστιοφόρα, και να τα χρησιµοποιεί για
την µεταφορά επιβατών, εµπορευµάτων και προϊόντων κάθε είδους, περιλαµβανοµένων ζώων,
πετρελαίου ή άλλων υγρών, και γενικά όλων των ειδών τα αντικείµενα µεταξύ οποιωνδήποτε
λιµανιών ή τόπων, στην Κύπρο ή αλλού, και να αποκτά ταχυδροµικές ενισχύσεις (posta1
subsidies), και να διατηρεί, επιδιορθώνει, καλυτερεύει, τροποποιεί, ενοικιάζει, υποθηκεύει, ή
διαφορετικά συναλλάττεται, πωλεί ή αποξενούται τέτοιων πλοίων, ιστιοφόρων, µετοχών ή
εγγράφων.
Οι κύριοι σκοποί της Εταιρείας παρουσιάζονται στο Μέρος Γ, Κεφ.1.0 του παρόντος Ενηµερωτικού
∆ελτίου.

24

TMHMA ΙΙ

ΜΕΡΟΣ Α’
ΣΕΛΙ∆Α
1.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

27

2.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ

36

3.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

38

ΤΜΗΜΑ ΙΙ
ΜΕΡΟΣ Α’

ΤΜΗΜΑ ΙΙ
ΜΕΡΟΣ Α’
1.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Η επένδυση στις µετοχές της Ocean Tankers Holdings Public Company Limited υπόκειται σε µία σειρά
κινδύνων. Μαζί µε τις λοιπές πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο, οι
δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τους κινδύνους που περιγράφονται
παρακάτω, πριν επενδύσουν σε αυτές τις µετοχές. Εάν επέλθει οποιοδήποτε από τα γεγονότα που
περιγράφονται παρακάτω, η Εταιρεία, η χρηµατοοικονοµική θέση της ή τα αποτελέσµατα της
λειτουργίας της ενδέχεται να επηρεαστούν δυσµενώς και ουσιωδώς και, ανάλογα, µπορεί να σηµειωθεί
πτώση στην αξία και την τιµή πώλησης των µετοχών της, οδηγώντας σε απώλεια του συνόλου ή
µέρους οποιασδήποτε επένδυσης σε αυτές. Επιπρόσθετα, οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που
περιγράφονται παρακάτω µπορεί να µην είναι οι µόνοι που ενδεχοµένως να αντιµετωπίσει η Εταιρεία.
Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί του παρόντος δεν είναι γνωστοί ή που θεωρούνται
επουσιώδεις, µπορεί να επιδράσουν δυσµενώς στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες της Εταιρείας.

1.1

Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την επιχειρηµατική δραστηριότητα της Ocean Tankers
Holdings Public Company Limited
1.1.1 Eξάρτηση από σχέσεις και συµβάσεις µε εταιρείες του Οµίλου Iωαννίδη
Η Εταιρεία διαθέτει σηµαντικές σχέσεις και συµβάσεις µε εταιρείες του οµίλου Ιωαννίδη, λόγω των
οικονοµιών κλίµακας που επιτυγχάνονται καθ’ ότι οι εξειδικευµένες υπηρεσίες παρέχονται από το
ελεγχόµενο, δοκιµασµένο, έµπειρο και προσοντούχο προσωπικό του οµίλου.
Συγκεκριµένα ο κ. Μιχάλης Ιωαννίδης κατέχει κατά την ηµεροµηνία του Ενηµερωτικό ∆ελτίο άµεσα ή
έµµεσα το 65,1% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Ως αποτέλεσµα ο όµιλος Ιωαννίδη ελέγχει
όλες τις λειτουργικές και χρηµατοοικονοµικές αποφάσεις της Ocean Tankers Holdings Public Company
Limited.
Το Συγκρότηµα εκτός από τη λειτουργία του Τµήµατος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης διαθέτει και
ξεχωριστό ανεξάρτητο τµήµα εσωτερικού ελέγχου. Για τις υπόλοιπες εργασίες όπως την αναζήτηση
πελατών, τη διαπραγµάτευση και τη κατάληξη συµβολαίων για τη ναύλωση των πλοίων, το
Συγκρότηµα έχει συνάψει συµφωνίες µε τη συγγενική εταιρεία AdmiBros Shipmanagement Co Ltd
(“AdmiBros”). Η Admibros λειτουργεί ενεργά από το 2001 και ανήκει αποκλειστικά (100%) στον κύριο
µέτοχο και εκτελεστικό πρόεδρο της Ocean Tankers Holdings Public Company Limited, κ. Μιχάλη
Ιωαννίδη. Κατά την ηµεροµηνία υπογραφής του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, η Admibros
διαχειρίζεται όλα τα πλοία του Συγκροτήµατος.
Σύµφωνα µε τις πρόνοιες των συµφωνιών εµπορικής διαχείρισης, η Admibros Shipmanagement Co.
Limited µεταξύ άλλων θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες σε σχέση µε κάθε πλοίο:




θα φροντίζει να διατηρείται το πλοίο σε καλή κατάσταση ως είναι αναγκαίο από τους
σχετικούς κανονισµούς και νόµους.
θα φροντίζει την παροχή τέτοιων ανταλλακτικών και λιπαντικών για τη σωστή και ασφαλή
λειτουργία του πλοίου.
θα προσλαµβάνει και θα παρέχουν πλήρωµα το οποίο θα είναι εκπαιδευµένο και θα χειρίζονται
όλα τα θέµατα σχετικά µε την εργοδότησή τους.
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θα διευθετεί τις ασφάλειες του πλοίου έναντι φωτιάς και συνήθεις ναυτικούς και κινδύνους
πολέµου (risks).
θα διευθετεί την εισαγωγή του πλοίου σε τέτοιους συνδέσµους (associations) προστασίας,
αποζηµίωσης και άµυνας.
θα χειρίζεται και θα διευθετούν όλες τις ασφάλειες, αβαρίες (average), ναυαγιαιρεσίες
(salvage) και άλλες απαιτήσεις σε σχέση µε το πλοίο.
να εργοδοτεί τέτοιους αντιπροσώπους (agents) και/ή ασφαλιστικούς πράκτορες (insurance
brokers) ως θα θεωρήσουν πρέπον, έχοντας το δικαίωµα να διορίσει οποιαδήποτε
συνδεδεµένη εταιρεία µε την Εταιρεία για το σκοπό αυτό, και τέτοια συνδεδεµένη εταιρεία θα
δικαιούται να χρεώνει και να κρατεί για λογαριασµό της την συνήθη προµήθεια σε σχέση µε
τις υπηρεσίες που προσφέρθηκαν από αυτήν.
να εργοδοτεί συµβούλους (consultants) και άλλους εµπειρογνώµονες για να επιθεωρήσουν ή
να συµβουλεύσουν σε σχέση µε τη συντήρηση, επισκευή, λειτουργία και επιθεώρηση του
πλοίου.
να λαµβάνει νοµική συµβουλή σε σχέση µε διαφωνίες ή άλλα θέµατα που επηρεάζουν τα
συµφέρονται των ιδιοκτητών σε σχέση µε το πλοίο.

Η συµφωνία διαχείρισης έχει αόριστη ισχύ και θα τερµατίζεται από οποιοδήποτε µέρος µε γραπτή
ειδοποίηση 90 ηµερών. Επίσης, η Admibros Shipmanagement Co. Limited έχει το δικαίωµα να
τερµατίζει τη συµφωνία διαχείρισης µεταξύ άλλων στις περιπτώσεις όπου η πλοιοκτήτρια εταιρεία δεν
πληρώσει την οφειλή της στη ∆ιαχειρίστρια εντός 7 ηµερών, ή το πλοίο κατά τη γνώµη της Admibros
Shipmanagement Co. Limited δεν είναι κατάλληλο και ασφαλές για χρήση. Θα υπάρχει δικαίωµα
τερµατισµού εάν οποιοδήποτε από τα µέρη και/ή η µητρική τους εταιρεία δώσει ειδοποίηση
τερµατισµού για τον λόγο ότι υπόκειται σε διαδικασία εκκαθάρισης.
Για τις πιο πάνω υπηρεσίες οι χρεώσεις της Admibros Shipmanagement Co. Limited περιλαµβάνουν:




Καταβολή αµοιβής $500 ανά ηµέρα το οποίο θα καταβάλλεται µηνιαίως
Εµπορική προµήθεια 1,25% επί όλων των κερδών από το πλοίο που λαµβάνεται σύµφωνα µε
το τιµολόγιο που εκδίδει ο ∆ιαχειριστής.
Μεσιτική προµήθεια (brokerage fee) ύψους 1,25% επί των συνολικών ναύλων από τις
δραστηριότητες του πλοίου.

Τυχόν διατάραξη των σχέσεων µεταξύ της Εταιρείας και του οµίλου Ιωαννίδη, καθώς και ενδεχόµενη
απόφαση του οµίλου Ιωαννίδη για διάθεση της µετοχικής του συµµετοχής στην Εταιρεία, θα
επηρεάσει αρνητικά τις δραστηριότητες της Εταιρείας.
Η διεύθυνση της Εταιρείας πιστεύει ότι λόγω της αµφίδροµης σηµαντικότητας των εµπορικών
σχέσεων της µε τον όµιλο Ιωαννίδη καθώς και λόγω της πλειοψηφικής µετοχικής συµµετοχής του κ.
Ιωαννίδη στο µετοχικό της κεφάλαιο, ο κίνδυνος της διατάραξης των άριστων αυτών σχέσεων
θεωρείται αποµακρυσµένος.
1.1.2 Νεοσυσταθείσα εταιρεία – Έλλειψη ιστορικής πορείας
Η Εταιρεία συστάθηκε στην Κύπρο στις 30 Ιουνίου 2005 ως εταιρεία περιορισµένης ευθύνης. Κατά
συνέπεια, η µέχρι σήµερα σύντοµη πορεία της Εταιρείας αλλά και τα µέχρι σήµερα οικονοµικά της
αποτελέσµατα δεν είναι αντιπροσωπευτικά για τη µελλοντική πορεία του Συγκροτήµατος.
Παρόλα αυτά, η έλλειψη εκτενούς ιστορικής πορείας της Εταιρείας αντισταθµίζεται από την προσωπική
επιτυχηµένη ιστορική πορεία και εµπειρία 30 χρόνων στη ναυτιλία, του ιδρυτή της Εταιρείας κ. Μιχάλη
Ιωαννίδη και των µελών του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου.
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1.1.3 Εξάρτηση από ναυλωτές / ναυλώσεις
Όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 3, το µεγαλύτερο ποσοστό των εισοδηµάτων της Εταιρείας πηγάζει
από τη χρονοναύλωση του στόλου (86,2% του συνολικού εισοδήµατος για το έτος που έληξε στις 31
∆εκεµβρίου 2007). Η χρονοναύλωση των πλοίων γίνεται σε ένα περιορισµένο αριθµό ναυλωτών.
Αυτό αντισταθµίζεται από το γεγονός ότι οι ναυλωτές είναι σταθερές εταιρείες µε δυνατή και
πολύχρονη παρουσία στο ναυτιλιακό εµπόριο. Όπως προαναφέρθηκε, τα οκτώ πλοία που
αποκτήθηκαν τον Οκτώβριο του 2007, είναι χρονοναυλωµένα στον κολοσσό πετρελαιοειδών
LUKOIL/LITASCO για τα επόµενα επτά συν τρία χρόνια.
Η Εταιρεία δεν αντιµετωπίζει µέχρι σήµερα αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην είσπραξη ναύλων από
τους ναυλωτές της και ούτε έτυχε να διακοπούν χρονοναυλώσεις πριν την κανονική τους λήξη. Όµως
καµιά εγγύηση δε µπορεί να δοθεί ότι αυτό δεν µπορεί να συµβεί στο µέλλον.
Η Εταιρεία διαθέτει ένα δίκτυο συνεργατών και διεθνών ναυλοµεσιτικών γραφείων από τα οποία
τυγχάνει υποστηρίξει. Υπολογίζεται ότι µέσω των προσπαθειών, της εµπειρίας και τεχνογνωσίας της
διαχειρίστριας εταιρείας, θα συνεχίσει η επικερδής ναύλωση των πλοίων νοουµένου ότι δεν θα υπάρξει
ουσιαστική αλλαγή στις συνθήκες της αγοράς. Όµως καµιά εγγύηση δεν µπορεί να δοθεί για τις
συνθήκες της αγοράς και το ύψος των ναύλων, παρόλο που δεν φαίνεται να υπάρχει µεγάλη
πιθανότητα δυσµενούς διαφοροποίησής τους στο προβλεπτό µέλλον.
1.1.4 Εξάρτηση σε βασικά στελέχη της Εταιρείας
Η επιτυχηµένη πορεία των εργασιών της Εταιρείας εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την τεχνογνωσία,
εµπειρίες αλλά και την προσπάθεια που καταβάλλεται από τα στελέχη της ∆ιεύθυνσης της Εταιρείας
και ιδιαίτερα από τον Εκτελεστικό Πρόεδρο και ∆ιευθύνων Σύµβουλο του Συγκροτήµατος κ. Μιχάλη
Ιωαννίδη. Η απώλεια ενός ή περισσοτέρων τέτοιων στελεχών µπορεί να έχει δυσµενή επίδραση στις
δραστηριότητες της Εταιρείας.
1.1.5 Ικανότητα διαχείρισης αναπτυξιακής πορείας
Η αναπτυξιακή πορεία των δραστηριοτήτων της Εταιρείας δυνατό να επιφέρει αυξηµένες ανάγκες
στην Εταιρεία σε επιπρόσθετο διευθυντικό και άλλο προσωπικό, σε κεφάλαιο κίνησης, σε συστήµατα
τεχνολογίας και σε οικονοµικούς πόρους. Η αναπτυξιακή πορεία της Εταιρείας επηρεάζεται από
διάφορους παράγοντες όπως τον ανταγωνισµό, το κανονιστικό πλαίσιο κ.α. Ορισµένοι από αυτούς
τους παράγοντες δεν εναπόκεινται στον έλεγχο της Εταιρείας.
1.1.6 Επάρκεια ασφαλιστικής κάλυψης
Η διεξαγωγή εργασιών οποιουδήποτε πλοίου εν λειτουργία εµπεριέχει κινδύνους από καταστροφικές
θαλάσσιες απώλειες και απώλεια περιουσίας, οι οποίες πιθανό να προέλθουν από δυσµενείς καιρικές
συνθήκες, µηχανικές βλάβες, ανθρώπινο λάθος, πόλεµο, τροµοκρατικές ενέργειες, πειρατεία, απεργία,
απώλεια εσόδων κατά τη διάρκεια µη-ναυλωµένων περιόδων (περιλαµβανοµένων εκτεταµένων
περιόδων δεξαµενισµού πλοίου (dry-docking) για απρόβλεπτες επιδιορθώσεις), και από άλλες
περιστάσεις ή γεγονότα. Επίσης η µεταφορά ακάθαρτων και καθαρών πετρελαιοειδών υπόκειται σε
κινδύνους διαρροής πετρελαίου και διακοπής εργασιών λόγω πολιτικών ενεργειών. Ένα από τα πιο
πάνω συµβάντα µπορεί να κοστίσει στην Εταιρεία µείωση των εισοδηµάτων, αυξηµένα κόστη ή
δυσφήµιση του ονόµατός της. Η Εταιρεία έχει ασφαλιστική κάλυψη του επιπέδου που συνάδει µε την
πρακτική που εφαρµόζεται γενικά στη ναυτιλιακή βιοµηχανία για τους περισσότερους κινδύνους που
προέρχονται ατυχήµατα, περιλαµβανοµένων ζηµιών και ρύπανσης.
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1.1.7

Επάνδρωση πλοίων – διαταραχές εργασιακών σχέσεων

Τυχόν διαταραχές στις εργασιακές σχέσεις του προσωπικού που επανδρώνει το στόλο, δυνατό να
επιφέρει αρνητικό αντίκτυπο στην οµαλή διεξαγωγή των εργασιών της Εταιρείας και των
αποτελεσµάτων της.
Σηµειώνεται ότι όσον αφορά τα 8 δεξαµενόπλοια που έχουν εξαγοραστεί, η Εταιρεία έχει επιτύχει την
δέσµευση από µέρους του πωλητή για την διατήρηση των ιδίων πληρωµάτων επί µονίµου βάσεως
µειώνοντας έτσι τον κίνδυνο εξεύρεσης νέων προσοντούχων και κατάλληλα καταρτισµένων
πληρωµάτων για επάνδρωση των πλοίων της, όπως και την καταβολή επιπλέον κόστους για σκοπούς
εκπαίδευσης τους.
1.1.8 Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Τα εισοδήµατα της Εταιρείας είναι σε ∆ολάρια Αµερικής καθώς επίσης και οι πλείστες λειτουργικές της
δαπάνες (συν των χρηµατοοικονοµικών δαπανών). Ως εκ τούτου ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι
περιορισµένος και τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας δεν επηρεάζονται σηµαντικά λόγω των αλλαγών
στις ισοτιµίες µεταξύ του Αµερικάνικου ∆ολαρίου και των άλλων νοµισµάτων.
1.1.9 ∆ανειακή µόχλευση
Σε συνέχεια της εξαγοράς των οκτώ πλοίων τον Οκτώβριο του 2007, η Εταιρεία στην αναδιοργάνωση
του δανεισµού της εξασφαλίζοντας τραπεζικό δάνειο από την ABN Amro Bank µέχρι $284 εκ και το
οποίο δεν µπορεί να ξεπερνά το 70% της αξίας των υπό εξαγορά πλοίων. Το δάνειο θα
χρησιµοποιηθεί σταδιακά και ανάλογα µε τις ταµειακές εκροές της Εταιρείας και σε συνδυασµό µε τα
έσοδα από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου από την παρούσα έκδοση ∆ικαιωµάτων Προτίµησης,
για:
•

να χρηµατοδοτήσει την εξαγορά των οκτώ πλοίων ύψους $231,5 εκ.

•

την επαναχρηµατοδότηση των υφιστάµενων πλοίων

•

να χρηµατοδοτήσει την αγορά των δύο νέων πλοίων Μ/Τ Gemi και Μ/Τ Vasi, ύψους $46 εκ.

Ως αποτέλεσµα της αναδιοργάνωσης του δανεισµού στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 το Συγκρότηµα είχε
συνολικό δανεισµό ύψους $216,5 εκ. σε σύγκριση µε $27,55 εκ. στις 31 ∆εκεµβρίου του 2006.
Ο συνολικός δανεισµός του Συγκροτήµατος στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 περιλαµβάνει επίσης δάνεια από
προσωπικό δανεισµό του κ. Μιχάλη Ιωαννίδη προς την Ocean Tankers Holdings Public Company
Limited συνολικού ύψους $22 εκ..
Ο προσωπικός δανεισµός του κ. Μιχάλη Ιωαννίδη προς την Ocean Tankers Holdings Public Company
Limited ύψους $22 εκ. αποτελείται από δύο προσωπικά δάνεια ύψους δώδεκα εκατοµµυρίων δολαρίων
και δέκα εκατοµµυρίων δολαρίων τα οποία παραχωρήθηκαν στην Εταιρεία στις 12 Οκτωβρίου 2007
και 19 Νοεµβρίου 2007 αντίστοιχα, µε σκοπό την άµεση κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας για την
προσωρινή διευκόλυνση ώστε να πραγµατοποιηθεί η αγορά των οκτώ πρόσθετων δεξαµενόπλοιων.
Το τραπεζικό δάνειο από την ABN Amro Bank ύψους µέχρι $284 εκ. είναι εξασφαλισµένο µε:
1. Πρώτη υποθήκη (first preferred mortgage) επί του στόλου του Συγκροτήµατος
2. Πρώτη προτεραιότητα στην εκχώρηση (first priority assignment) οποιουδήποτε και όλου του
εισοδήµατος του Συγκροτήµατος
3. Πρώτη προτεραιότητα στην εκχώρηση (first priority assignment) των συµβολαίων
κατασκευής των νεότευκτων πλοίων
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4. Εκχώρηση όλων των ασφαλειών των πλοίων
5. Εταιρικές εγγυήσεις από όλες τις 16 πλοιοκτήτριες εταιρείες
6. Ενεχυρίαση των τραπεζικών λογαριασµών των εταιρειών του Συγκροτήµατος
7. ∆ιοικητική δέσµευση
Τα προσωπικά δάνεια του κ. Μιχάλη Ιωαννίδη συνολικού ύψους $22 εκ. είναι εξασφαλισµένα µε:
(α) ∆ικαίωµα εγγραφής δεύτερης υποθήκης επί των οκτώ δεξαµενοπλοίων κατόπιν συγκατάθεσης
της ABN AMRO Bank, ενυπόθηκου δανειστή της Εταιρείας, που έχει την πρώτη υποθήκη των
οκτώ αυτών δεξαµενοπλοίων.
Σηµειώνεται ότι ο κύριος µέτοχος της Εταιρείας κ. Μιχάλης Ιωαννίδης έχει προχωρήσει σε νέο
δανεισµό προς την Εταιρεία στις 31 Ιανουαρίου 2008 για το ποσό των $8,15 εκ. και στις 20 Μαρτίου
2008 επίσης για το ποσό των $8,15 εκ. για τη διευκόλυνση της παραλαβής των τριών δεξαµενόπλοιων
του στόλου Palmali που υπολείπονται να παραδοθούν στο Συγκρότηµα.
Με τον νέο δανεισµό ως περιγράφεται πιο πάνω, ο κ. Ιωαννίδης έχει αυξήσει περαιτέρω τον δανεισµό
του προς την Εταιρεία κατά $16,3 εκ. και ο συνολικός προσωπικός δανεισµός του προς την Εταιρεία
κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου ανέρχεται στα $38,3 εκ.
Σε περίπτωση που στο µέλλον το Συγκρότηµα αδυνατεί να εξυπηρετήσει το δανεισµό της, τότε αυτό
δυνατό να επιφέρει σηµαντικό αρνητικό αντίκτυπο στις δραστηριότητές του Συγκροτήµατος µε
ενδεχόµενη δέσµευση πλοίων του.
Με βάση πρόσθετη συµφωνία ηµεροµηνίας 16 Οκτωβρίου 2007, η Εταιρεία έχει εξασφαλίσει σταθερό
επιτόκιο 2% για τους πρώτους 15 µήνες του τραπεζικού δανείου και 6,2% για την υπόλοιπη περίοδο.
1.1.10 ∆ιακυµάνσεις επιτοκίων
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007, ο συνολικός δανεισµός του Συγκροτήµατος ύψους $216,5 εκ. ήταν
επιβαρηµένος µε σταθερό επιτόκιο. Το ίδιο ισχύει και για τον επιπρόσθετο τραπεζικό δάνειο που έχει
εξασφαλίσει από την ABN Amro Bank. Σε περίπτωση που ο δανεισµός της Εταιρείας επιβαρύνεται µε
κυµαινόµενο επιτόκιο στο µέλλον, τότε η Εταιρεία θα υπόκειται σε µεταβολές στο ύψος των
καταβλητέων επιτοκίων που σχετίζονται µε µεταβολές επιτοκίων και συνεπώς ενδεχόµενες αυξήσεις
στα υφιστάµενα επιτόκια θα έχουν αρνητική επίδραση στην κερδοφορία και ταµειακές ροές της
Εταιρείας µε την αύξηση των χρηµατοδοτικών της εξόδων.
1.1.10 Κίνδυνος από παράγωγα – Συµφωνία SWAP
Η Εταιρεία υπέγραψε συµφωνία ανταλλαγής επιτοκίου (Interest Rate Swap Agreement, swap) µε την
τράπεζα ABN AMRO στις 16 Οκτωβρίου 2007. Ο σκοπός του swap ήταν η προστασία (hedge) από
κινδύνους διακύµανσης επιτοκίου που απορρέουν από τη συµφωνία δανείου που υπέγραψε η Εταιρεία
µε την ABN AMRO Bank (το ‘δάνειο’) ηµεροµηνίας 16 Οκτωβρίου 2007. Ο λογιστικός χειρισµός του
swap και του σχετικού δανείου είναι ουσιαστικός για τα αποτελέσµατα, την οικονοµική κατάσταση και
γενικά την παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων.
Σηµειώνεται ότι η Εταιρεία έχει συνάψει πρόσθετη συµφωνία ηµεροµηνίας 17 Απριλίου 2008 µε την
ABN Amro Bank η οποία προνοεί ότι εφόσον η Εταιρεία δεν προχωρήσει σε πρόσθετη συµφωνία
αντιστάθµισης ανταλλαγής επιτοκίου (Unwind of the Interest Rate Swap Agreement) µέχρι την 31
Ιανουαρίου 2009, τότε δεν θα υπάρξει οποιοδήποτε κόστος ή κέρδος για την Εταιρεία εάν επιθυµεί να
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προχωρήσει στην ακύρωση της αρχικής συµφωνίας ανταλλαγής επιτοκίου µετά από την 31
Ιανουαρίου 2009.
1.1.11 Αρνητικό κεφάλαιο κίνησης
Η Εταιρεία στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 παρουσιάζει αρνητικό κεφάλαιο κίνησης ύψους $24,3 εκ. Το
κεφάλαιο κίνησης µιας εταιρείας είναι το ποσό των χρηµάτων που είναι δεσµευµένο για τις συνήθεις
λειτουργίες της επιχείρησης (εκτός από το πάγιο ενεργητικό) και τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται
συνιστούν τους παράγοντες εκείνους που κυρίως επηρεάζουν το συνολικό ρυθµό ταµειακής κίνησης.
Η παρουσία αρνητικού κεφαλαίου κίνησης εµπερικλείει τον κίνδυνο η Εταιρεία να µην είναι σε θέση να
ικανοποιήσει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της, απειλώντας την ικανότητα της να συνεχίσει
κανονικά τις δραστηριότητες της.
H αρνητική θέση της Εταιρείας όσον αφορά το κεφάλαιο κίνησης οφείλεται στο γεγονός ότι η Εταιρεία
έχει πρόσφατα προχωρήσει στην ενίσχυση του στόλου της µέσω εξαγορών δεξαµενόπλοιων τα οποία
χρηµατοδοτούνται µέσω τραπεζικού δανεισµού άλλα και µέσω του προσωπικού δανεισµού του κ.
Μιχάλη Ιωαννίδη και τα οποία ενισχύουν τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της Εταιρείας. Η Εταιρεία
µέσω της παρούσας έκδοσης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης αναµένεται να αντλήσει καθαρά κεφάλαια
€35,31 εκ. περίπου τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για την µερική χρηµατοδότηση των νέων
δεξαµενόπλοιων µειώνοντας έτσι τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της Εταιρείας και ενισχύοντας
σηµαντικά τα στοιχεία τρέχοντος ενεργητικού και κατά συνέπεια το κεφάλαιο κίνησης.
1.2

Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τον κλάδο δραστηριοτήτων της Ocean Tankers Holdings
Public Company Limited
1.2.1 Κυκλικότητα της βιοµηχανίας δεξαµενόπλοιων, εξάρτηση από αγορές πετρελαίου
Το Συγκρότηµα δραστηριοποιείται στη ναυτιλιακή βιοµηχανία και πιο συγκεκριµένα στη βιοµηχανία
δεξαµενόπλοιων, αγορά η οποία χαρακτηρίζεται από κυκλικότητα και διακυµάνσεις τόσο στο ύψος των
ναύλων όσο και στις αγοραίες τιµές των πλοίων. Σύµφωνα µε την Εταιρεία, τα συγκεκριµένα πλοία
που κατέχει παρουσίασαν κατά τα τελευταία χρόνια τις µικρότερες διακυµάνσεις στα ναύλα τους
µειώνοντας το εµπορικό ρίσκο, συγκρινόµενα µε δεξαµενόπλοια µεγαλύτερου µεγέθους όπως
διαφαίνεται και από το πιο κάτω σχεδιάγραµµα.

Πηγή : BRAEMAR SEASCOPE
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Όπως διαφαίνεται και στον πιο πάνω πίνακα, στην αγορά όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία, η
κυκλικότητα είναι σε χαµηλά επίπεδα.
Σηµειώνεται όµως ότι οι διακυµάνσεις αυτές που είναι υπεράνω του ελέγχου των ∆ιοικητικών
Συµβούλων της Εταιρείας, εξαρτώνται πρωταρχικά από την προσφορά και τη ζήτηση της µεταφορικής
ικανότητας των φορτίων των πλοίων.
Η προσφορά της χωρητικότητας των δεξαµενόπλοιων, η οποία υπολογίζεται από τη µεταφορική
ικανότητα φορτίου σε τόνους είναι προϊόν του µεγέθους του υφιστάµενου στόλου σε µια
συγκεκριµένη αγορά, του αριθµού των καινούργιων παραδόσεων σκαφών, της διαγραφής
παλαιότερων σκαφών, και του αριθµού των σκαφών τα οποία δεν είναι σε λειτουργία (δηλαδή είτε
βρίσκονται στην ξηρά για επιθεώρηση, είτε αναµένουν επισκευές, ή γενικά δεν είναι διαθέσιµα για
λειτουργία). Η ζήτηση για χωρητικότητα δεξαµενόπλοιων είναι παράγωγος ζήτηση και επηρεάζεται
από τα επίπεδα του παγκόσµιου εµπορίου, τις διακυµάνσεις στην παγκόσµια βιοµηχανική παραγωγή,
τη ζήτηση ακάθαρτου πετρελαίου και παράγωγων προϊόντων του, τις αποστάσεις των θαλάσσιων
οδών και από τις αλλαγές στα πρότυπα θαλάσσιων µεταφορών και µεταφοράς γενικά. Συγκεκριµένα
για την Εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στον τοµέα µεταφοράς ακάθαρτου πετρελαίου και
πετρελαιοειδών, η ζήτηση για τα σκάφη και τις υπηρεσίες της συσχετίζεται άµεσα µε τις αγορές
πετρελαίου τόσο τοπικά, όσο και παγκόσµια. Ιστορικά, οι παγκόσµιες και περιφερειακές αγορές
πετρελαίου παρουσιάζουν διακυµάνσεις σαν αποτέλεσµα των διαφόρων παραγόντων που επηρεάζουν
την τιµή, την παραγωγή και τη µεταφορά πετρελαίου, καθώς και από τον ανταγωνισµό που
προέρχεται από εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Λόγω του ότι πολλοί από τους παράγοντες που
επηρεάζουν την προσφορά και τη ζήτηση για χωρητικότητα σκαφών είναι απρόβλεπτοι, συνεπάγεται
πως η φύση, ο συγχρονισµός και ο βαθµός των αλλαγών στον τοµέα των δεξαµενόπλοιων είναι επίσης
απρόβλεπτα.
Τυχόν ύφεση στην αγορά δεξαµενόπλοιων θα έχει αρνητική επίδραση τόσο στην αγορά των ναύλων
όσο και στην αξία των πλοίων. Σε περίπτωση που στο µέλλον η αγορά των δεξαµενόπλοιων είναι σε
ύφεση και η Εταιρεία προβεί σε πώληση των πλοίων της, ή και ανανέωση των χρονοναυλώσεων, αυτό
ενδεχοµένως να επηρεάσει αρνητικά τόσο τις εργασίες όσο και τα αποτελέσµατα της Εταιρείας.
Η ικανότητα της Εταιρείας να ανανεώνει τις χρονοναυλώσεις των πλοίων της σε επίπεδα ναύλων, ίσα
ή µεγαλύτερα µε τα υφιστάµενα, εξαρτάται από τα επίπεδα της αγοράς δεξαµενόπλοιων και από τους
παράγοντες που προαναφέρθηκαν.
Μεσοπρόθεσµα, η έκθεση της Εταιρείας στην κυκλικότητα της ναυτιλιακής βιοµηχανίας
αντισταθµίζεται από την εξασφάλιση των εισοδηµάτων της για τα επόµενα επτά συν τρία χρόνια από
τη χρονοναύλωση του νεοαποκτηµένου στόλου στη LUKOIL/LITASCO.
1.2.2 Αγοραία αξία πλοίων
Η αγοραία αξία των πλοίων της Εταιρείας θα διακυµαίνεται επηρεαζόµενη από τη γενική οικονοµική
κατάσταση και την κατάσταση της αγοράς παράγοντες που επηρεάζουν τον τοµέα των
δεξαµενόπλοιων, από το επίπεδο ανταγωνισµού από άλλες πλοιοκτήτριες εταιρείες, από τους τύπους
και τα µεγέθη των σκαφών που υπάρχουν διαθέσιµα, από την προσφορά χωρητικότητας
δεξαµενόπλοιων, από το κόστος αγοράς νεότευκτων πλοίων και από άλλους εναλλακτικούς τρόπους
µεταφοράς.
Γενικότερα, όσο µεγαλώνει η ηλικία των πλοίων τόσο µειώνεται η αγοραία αξία τους. Η αύξηση της
ηλικίας των πλοίων της, µπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ικανότητα της Εταιρείας να
επαναχρηµατοδοτεί υφιστάµενα δάνεια που σχετίζονται µε τα πλοία της και ενδεχοµένως να µειώσει
τη ρευστότητα της. Επιπλέον η µείωση της αγοραίας αξίας των πλοίων της Εταιρείας µπορεί να
προκαλέσει παράβαση ορισµένων συµφωνητικών δανείων που µε τη σειρά τους πιθανό να φέρουν την
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Εταιρεία σε θέση να αδυνατεί να ξεπληρώσει χρέη σε περίπτωση που δε µπορεί να δεσµεύσει επιπλέον
εµπράγµατη ασφάλεια.
Σηµειώνεται ότι, ο µέσος όρος ηλικίας του στόλου της Εταιρείας ανέρχεται στα έξι έτη.
1.2.3 Ένταση ανταγωνισµού
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στη ναυτιλιακή αγορά σε ένα οξύ ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ο
ανταγωνισµός αυτός προέρχεται από άλλες διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες δεξαµενόπλοιων που
δυνατόν να έχουν µεγαλύτερο στόλο από αυτόν του Συγκροτήµατος. Ο ανταγωνισµός σε τακτικά
χρονικά διαστήµατα δυνατό να ενταθεί είτε µε τη µείωση της ζήτησης για χωρητικότητα
δεξαµενόπλοιων από πλευράς ναυλωτών, είτε µε την υπερπροσφορά χωρητικότητας από την πλευρά
των πλοιοκτητών.
Το µερίδιο της αγοράς που απασχολεί η Εταιρεία δεν είναι σηµαντικό για να επηρεάσει τις τιµές που
επικρατούν στις αγορές στις οποίες συµµετέχει. Ως εκ τούτου η επικερδότητα της Εταιρείας µπορεί να
επηρεαστεί αρνητικά από τυχόν δηµιουργία υπερπροσφοράς πλοίων ή/και περιορισµού του διεθνούς
εµπορίου.
Σηµειώνεται ότι ο κίνδυνος έντασης του ανταγωνισµού µειώνεται από το γεγονός ότι:
•

ο αριθµός των εταιρειών οι οποίες δραστηριοποιούνται στον συγκεκριµένο τοµέα
δεξαµενόπλοιων µέχρι 20.000 τόνων είναι περιορισµένος

•

η Εταιρεία έχει εξασφαλίσει χρονοναυλώσεις για τα πλοία της.

1.2.4 Κανονιστικό πλαίσιο – Περιβαλλοντικοί και άλλοι κανονισµοί
Οι εργασίες της Εταιρείας επηρεάζονται σηµαντικά από τις κυβερνητικές νοµοθεσίες υπό τη µορφή
διεθνών συνθηκών, από εθνικούς, κρατικούς, και τοπικούς νόµους και κανονισµούς που ισχύουν στη
δικαιοδοσία στην οποία δραστηριοποιούνται τα σκάφη της Εταιρείας, και από νόµους και κανονισµούς
οι οποίοι ισχύουν στη χώρα εγγραφής των σκαφών αυτών. Τα έξοδα που επωµίζεται η Εταιρεία ώστε
να συνάδει µε αυτές τις απαιτήσεις µπορεί να είναι σηµαντικά και µπορεί να περιλαµβάνουν µεταξύ
άλλων, τροποποιήσεις σκαφών, καθάρισµα τυχόν διαρροής πετρελαίου, ή αλλαγές σε λειτουργικές
διαδικασίες. Εξαιτίας του ότι αυτές οι συνθήκες και κανονισµοί αναθεωρούνται συχνά, η Εταιρεία δεν
είναι σε θέση να προβλέψει το βαθµό των εξόδων που συνδέονται µε τις απαιτήσεις αυτές, ούτε τη
συνέπεια που θα έχουν οι απαιτήσεις αυτές στην αγοραία αξία ή τη χρήσιµη ζωή των σκαφών της.
Επιπρόσθετοι νόµοι και κανονισµοί που πιθανό να υιοθετηθούν στο µέλλον, δυνατόν να περιορίσουν
την ικανότητα της Εταιρείας να λειτουργεί µε τους σηµερινούς ρυθµούς και να φέρουν σηµαντική
αρνητική επίπτωση στις εργασίες της Εταιρείας.
Ο IMO (International Maritime Organization) ο οποίος είναι οργανισµός την Ηνωµένων Εθνών, έχει
υιοθετήσει κανονισµούς που σκοπός τους είναι να µειώσουν τη ρύπανση πετρελαίου στα διεθνή
ύδατα. Με συγκεκριµένες εξαιρέσεις, οι κανονισµοί αυτοί απαιτούν όπως δεξαµενόπλοια µε ηλικία
µεγαλύτερη των 25 ετών να έχουν κατασκευή διπλού κύτους (double-hulled construction) ή να έχουν
σχεδιασµό διπλού καταστρώµατος (mid deck design) µε κατασκευή διπλών πλευρών (double-sided
construction). Η ∆ιεθνής Συνθήκη περί Αστικής Υποχρέωσης για Ζηµιές από Ρύπανση Πετρελαίων
(International Convention on Civil for Oil Pollution Damage, 1969), ή «CLC», η οποία εφαρµόζεται από
όλα τα µέλη του IMO (εκτός των Ηνωµένων Πολιτειών), και η Συνθήκη για Εδραίωση ∆ιεθνούς
Κονδυλίου για Ρύπανση Πετρελαίων του 1971 (Convention for the Establishment of an International
Fund for Oil Pollution of 1971), επιβάλλουν αυστηρές ευθύνες για ρύπανση που προέρχεται από
πετρέλαια. Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε το ∆ιάταγµα περί Ρύπανσης Πετρελαίου των Ηνωµένων
Πολιτειών του 1990 (United States Oil Pollution Act, “OPA”), δεξαµενόπλοια που δεν έχουν διπλό
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κύτος αποτρέπονται από τη λειτουργία τους µέσα σε χωρικά ύδατα των Ηνωµένων Πολιτειών µε την
πάροδο του χρόνου, εκτός αν επανδρωθούν µε διπλό κύτος.
Η Εταιρεία συµµορφώνεται πλήρως µε όλους τους εν ισχύ νόµους και κανονισµούς, αλλά δεν υπάρχει
οποιαδήποτε βεβαιότητα ότι στο µέλλον οποιεσδήποτε αλλαγές στο νοµικό και κανονιστικό πλαίσιο το
οποίο διέπει τις δραστηριότητές της δεν θα έχουν αρνητική επίπτωση στις εργασίες ή τα
αποτελέσµατά της.
1.2.5 Κίνδυνος Ζηµιών και Απρόβλεπτων ∆εξαµενισµός Πλοίων
Σε περίπτωση δεξαµενισµού των πλοίων (dry-docking) για επιδιορθώσεις λόγω απρόβλεπτων ζηµιών
δυνατό να επιφέρει απώλεια εσόδων κατά τη διάρκεια του δεξαµενισµού µε αρνητικές επιπτώσεις
στην επιχειρηµατική δραστηριότητα και τα αποτελέσµατα της Εταιρείας.
1.2.6 ∆έσµευση Πλοίων – Απαιτήσεις εναντίον της Εταιρείας
Οι προµηθευτές, οι παροχείς υπηρεσιών και οι χρηµατοδότες της Εταιρείας δυνατό να δεσµεύσουν
κάποια από τα πλοία της Εταιρείας σε περίπτωση που η Εταιρεία αδυνατεί να ικανοποιήσει τις
υποχρεώσεις της. Η δέσµευση οποιουδήποτε από τα πλοία της Εταιρείας ενδέχεται να επηρεάσει
αρνητικά τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες και αποτελέσµατα της Εταιρείας λόγω απώλειας
εισοδηµάτων κατά τη διάρκεια της δέσµευσης κάποιου από τα πλοία και του σηµαντικού κόστους για
την αποδέσµευση του.
1.3

Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τις µετοχές
1.3.1 Μεταβολές στην τιµή της µετοχής
Η µετοχή της Εταιρείας αποτελεί αντικείµενο διαπραγµάτευσης στο ΧΑΚ. Οι χρηµατιστηριακές αγορές
διεθνώς υπόκεινται κατά καιρούς σε σηµαντικές µεταβολές τόσον όσον αφορά στις τιµές των µετοχών
όσο και στον όγκο συναλλαγών. Η τιµή των µετοχών της Εταιρείας µπορεί να παρουσιάσει
διακυµάνσεις που να οφείλονται στις προαναφερθείσες µεταβολές και να µην συνδέονται άµεσα µε τη
δραστηριότητα και τις προοπτικές της Εταιρείας. Οι γενικότερες οικονοµικές, πολιτικές και
χρηµατιστηριακές συνθήκες, όπως για παράδειγµα η οικονοµική ύφεση, οι διακυµάνσεις των επιτοκίων
και των συναλλαγµατικών ισοτιµιών, ενδέχεται να επηρεάσουν σηµαντικά την πορεία της τιµής και τη
ζήτηση για τις µετοχές της Εταιρείας. Επίσης, τα οικονοµικά αποτελέσµατα της Εταιρείας ενδέχεται σε
κάποιες χρονικές περιόδους να αποκλίνουν σηµαντικά από τις εκάστοτε προσδοκίες των επενδυτών
και αναλυτών. Κάθε ένα από τα γεγονότα αυτά µπορεί να συµβάλει στη µείωση της τιµής των
µετοχών της Εταιρείας. Πιθανή αδυναµία του επενδυτικού κοινού να αποτιµήσει άµεσα και
αποτελεσµατικά τις προοπτικές της Εταιρείας µπορεί να προκαλέσει σηµαντική διακύµανση της τιµής
της µετοχής της Εταιρείας κατά τη διαπραγµάτευσή της. Επιπλέον, η εµπορευσιµότητα της µετοχής
της Εταιρείας δυνατόν να είναι χαµηλή ως αποτέλεσµα του σχετικά χαµηλού όγκου διαπραγµάτευσης
του ΧΑΚ σε σχέση µε άλλες διεθνείς αγορές.

1.4

Κίνδυνοι που σχετίζονται µε πολιτικές εξελίξεις
1.4.1 Πολιτικός κίνδυνος
Η Εταιρεία λειτουργεί σε θάλασσες και προσεγγίζει λιµάνια σε γεωγραφικές περιοχές που µπορεί, από
καιρό σε καιρό, να πληγούν από πολιτικές αναταραχές, εχθροπραξίες, τροµοκρατικές ενέργειες και
πόλεµο. Ενδεχόµενοι πόλεµοι, ή και τροµοκρατικές ενέργειες δυνατό να επηρεάσουν τόσο την
παγκόσµια οικονοµία όσο και την αγορά των δεξαµενόπλοιων µε αποτέλεσµα τη µείωση των ναύλων ή
και την αύξηση στα τέλη ασφαλιστικής κάλυψης (insurance premiums). Η εµπειρία µέχρι σήµερα
όµως δείχνει ότι οι συνέπειες τέτοιων γεγονότων ελαττώνονται µετά από πάροδο ορισµένου χρόνου.
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2.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ
Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της
ισχύουσας νοµοθεσίας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενέκρινε το
περιεχόµενο του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου µόνον όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών
πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του περί ∆ηµόσιας
Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµου του 2005 της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και του
Κανονισµού 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το Ενηµερωτικό ∆ελτίο περιέχει κάθε πληροφορία της οποίας η δηµοσιοποίηση προβλέπεται από τον
περί ∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµο του 2005 της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και
του Κανονισµού 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία αφορά την Εταιρεία
στην παρούσα έκδοση ∆ικαιωµάτων Προτίµησης.
Συνεπώς, στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο περιέχονται πληροφορίες που είναι απαραίτητες προκειµένου
να παρέχεται στους επενδυτές η δυνατότητα να εκτιµούν ενήµεροι τα περιουσιακά στοιχεία, τις
υποχρεώσεις, τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση, τα αποτελέσµατα και τις προοπτικές του
Συγκροτήµατος καθώς και τα δικαιώµατα που ενσωµατώνονται στα ∆ικαιώµατα Προτίµησης της
Εταιρείας που προσφέρονται µε το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο.
Η Εταιρεία αναλαµβάνει την πλήρη ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν
Ενηµερωτικό ∆ελτίο και βεβαιώνει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι σύµφωνες µε την
πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενό
του. Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι της Ocean Tankers Holdings Public Company Limited είναι επίσης
συλλογικά και ατοµικά υπεύθυνοι για τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο
και βεβαιώνουν ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο µέτρο για τη σύνταξή του, οι πληροφορίες που
περιέχονται σε αυτό είναι, εξ’ όσων γνωρίζουν, σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν
παραλείψεις που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενό του.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί ∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµου του 2005
το Ενηµερωτικό ∆ελτίο υπογράφηκε από τους ακόλουθους:
-

Μιχάλη Ιωαννίδη, Εκτελεστικό Πρόεδρο και ∆ιευθύνων Σύµβουλο
Γιώργο Ιωαννίδη, Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο
Χρυσόστοµο Χρυσοστόµου, Εκτελεστικό Σύµβουλο

Υπεύθυνος Σύνταξης του Ενηµερωτικού ∆ελτίου και ανάδοχος υπεύθυνος είσπραξης είναι ο Κυπριακός
Οργανισµός Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO). Ο Κυπριακός Οργανισµός Επενδύσεων και Αξιών Λτδ
(CISCO) δηλώνει ότι αφού έλαβε κάθε εύλογο µέτρο για τη σύνταξη του Ενηµερωτικού ∆ελτίου, οι
πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι, εξ’ όσων γνωρίζει, σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και
δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενό του.
Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα µπορούν να απευθύνονται τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία:
-

του Κύριου Ανάδοχου Υπεύθυνου Είσπραξης Κυπριακού Οργανισµού Επενδύσεων και Αξιών Λτδ
(CISCO), EuroLife House, Έβρου 4, Τ.Θ. 20597, 1660 Λευκωσία, τηλ. +357 2288 1800.
της Ocean Tankers Holdings Public Company Limited, Κυριάκου Μάτση 16 και Πάρου 4, Blue
Anchor House 1082 Λευκωσία, τηλ. +357 2281 3030.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του
περιεχοµένου του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου και βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι:
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Αφού έλαβαν κάθε εύλογο µέτρο, όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στο
Ενηµερωτικό ∆ελτίο είναι, εξ όσων γνωρίζουν, πλήρη και αληθή. ∆εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν
έχουν λάβει χώρα άλλα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει
παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Ενηµερωτικό
∆ελτίο.
∆εν εκκρεµούν οποιεσδήποτε σηµαντικές δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες σε βάρος της Ocean
Tankers Holdings Public Company Limited και των θυγατρικών της εταιρειών οι οποίες θα µπορούσαν
να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση, πλην αυτών που αναφέρονται στο
παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο.
Ελεγκτές
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Ocean Tankers Holdings Public Company Limited ελέγχονται από
εξωτερικούς ελεγκτές.
Τον έλεγχο των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων του Συγκροτήµατος και των οικονοµικών
καταστάσεων της Εταιρείας και όλων των εξαρτηµένων εταιρειών του Συγκροτήµατος για την περίοδο
30 Ιουνίου 2005 - 31 ∆εκεµβρίου 2005, διενήργησε ο ελεγκτικός οίκος A&P Professional Services
Limited, µε αριθµό µητρώου ΣΕΛΚ Ε 037/032.
Τον έλεγχο των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων του Συγκροτήµατος και των οικονοµικών
καταστάσεων της Εταιρείας και όλων των εξαρτηµένων εταιρειών του Συγκροτήµατος για το
οικονοµικό έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 και το οικονοµικό έτος που έληξε στις 31
∆εκεµβρίου 2007, διενήργησε ο ελεγκτικός οίκος Moore Stephens Stylianou & Co, µε αριθµό µητρώου
ΣΕΛΚ Σ 009/042.
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3

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

3.1

Ιστορικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες
Οι πίνακες 13 και 14 παρουσιάζουν την ενοποιηµένη Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων και
τον ενοποιηµένο Ισολογισµό αντίστοιχα και προέρχονται από τις οικονοµικές καταστάσεις :
-

της περιόδου 30 Ιουνίου 2005 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2005 – ελεγµένα
του οικονοµικού έτους που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 – ελεγµένα
του οικονοµικού έτους που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 – ελεγµένα

Οι ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο/έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005, 2006
και 2007 δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονοµικής κατάστασης του Συγκροτήµατος για την
αντίστοιχη περίοδο/ έτος, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης και
τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113 της Κύπρου.
Καθότι η Εταιρεία είναι νεοσυσταθείσα, δεν υπάρχουν ιστορικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για
προηγούµενες περιόδους.
Πίνακας 13: Ενοποιηµένη Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

για τη περίοδο/ έτος που έληξε στις

31/12/2007
(Ελεγµένα)

$

31/12/2006
(Ελεγµένα)

$

31/12/2005
(Ελεγµένα)

$

Κύκλος εργασιών
Έσοδα από εκµετάλλευση πλοίων

16.414.906

9.788.470

2.207.164

Προµήθειες ναυλωτών και ναυλοµεσιτών

(711.057)

(390.737)

(122.679)

Καθαρά έσοδα από εκµετάλλευση πλοίων

15.703.849

9.397.733

2.084.485

Έξοδα
Λειτουργικά έξοδα

Άµεσα έξοδα ταξιδιών

(433.438)

(943.445)

(660.291)

Έξοδα κίνησης πλοίων

(5.277.385)

(2.327.883)

(818.339)

9.993.026

6.126.405

605.855

(1.913.067)

(855.389)

(248.718)

8.079.959

5.271.016

357.137

(3.524.447)

(1.550.272)

(375.164)

(18.027)

Κέρδος από εκµετάλλευση πλοίων
Έξοδα διαχείρισης
Κέρδος πριν από αποσβέσεις, τόκους και φορολογία
Αποσβέσεις πλοίων
Επισφαλείς Χρεώστες

(320.369)

Απόσβεση ∆εξαµενισµού

(146.336)

Κέρδος/(ζηµιά) πριν από τόκους και φορολογία

4.088.807

3.720.744

Έσοδα χρηµατοδότησης

174.834

170.495

12.548

Έξοδα χρηµατοδότησης

(2.773.122)

(2.134.228)

(476.564)

Mη επαναλαµβανόµενα έξοδα
Κέρδος/(ζηµιά) πριν τη φορολογία

-

-

(620.642)

1.490.519

1.757.011

(1.102.685)

(19.483)

(14.425)

(2.884)

1.471.036

1.742.586

(1.105.569)

Φορολογία
Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) για το έτος/περίοδο

(Ζηµιά) ανά µετοχή

Σεντς

Σεντς

Σεντς

1,15

1,33

(1,38)
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Πίνακας 14: Ενοποιηµένος Ισολογισµός

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Στις

31/12/2007
(Ελεγµένα)

$

31/12/2006
(Ελεγµένα)

31/12/2005
(Ελεγµένα)

$

$

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα
Αναπόσβεστη αξία πλοίων

271.344.950

48.950.000

46.564.352

Έξοδα πολυετούς απόσβεσης

2.155.050

-

-

Προκαταβολή στην αγορά πλοίων

8.476.197

1.132.016

-

7.399

10.385

7.299

281.983.596

50.092.401

46.571.651
226.248

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός
Κυκλοφορούντα
Αποθέµατα
Εισπρακτέα ποσά και προπληρωµές
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

1.149.284

413.703

10.540.374

1.993.335

876.238

1.000.496

10.806.627

301.192

12.690.154

13.213.665

1.403.678

294.673.750

63.306.066

47.975.329

32.326.363

32.326.363

5.325.000
4.968.560

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Κεφάλαιο και αποθεµατικά
Μετοχικό κεφάλαιο
Έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο
Αποθεµατικά δίκαιης αξίας
Συσσωρεµένα κέρδη/ (ζηµιές)

-

-

23.521.071

826.736

8.351.987

4.337.353

998.845

(1.068.317)

60.184.787

34.151.944

17.577.230

184.346.032

25.644.705

27.247.500

13.121.622

-

-

197.467.654

25.644.705

27.247.500

Μη βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆ανεισµός
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα
αντιστάθµισης µελλοντικών ταµιακών
ροών

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές
∆ανεισµός
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

4.838.265

1.597.094

1.834.349

32.172.268

1.903.500

1.316.250

10.776

8.823

-

37.021.309

3.509.417

3.150.599

Σύνολο υποχρεώσεων

234.488.963

29.154.122

30.398.099

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

294.673.750

63.306.066

47.975.329
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ΜΕΡΟΣ Β’: ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΟΡΩΝ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΕΛΙ∆Α
1.

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ
OCEAN TANKERS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
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2.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
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3.

ΑΛΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

47
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ΜΕΡΟΣ B’: ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
TANKERS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

ΤΗΣ

OCEAN

Στον πίνακα 15 παρατίθεται το χρονοδιάγραµµα της ∆ηµόσιας Προσφοράς της Εταιρείας. Σηµειώνεται
ότι το χρονοδιάγραµµα είναι ενδεικτικό και υπόκειται στην έγκριση του Χρηµατιστηρίου Αξιών
Κύπρου. Το ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα παρατίθεται πιο κάτω έτσι ώστε το επενδυτικό κοινό να έχει
µια αρχική χρονική εκτίµηση των απαραίτητων διαδικασιών µέχρι την έναρξη διαπραγµάτευσης των
Νέων Μετοχών στο ΧΑΚ:
Πίνακας 15: Χρονοδιάγραµµα έκδοσης

Ηµεροµηνία

Γεγονός

5/12/2007

Απόφαση Όρων παρούσας Έκδοσης από το ∆.Σ. της Εταιρείας

13/6/2008

Άδειας δηµοσίευσης παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου

30/6/2008

Ηµεροµηνία προσδιορισµού δικαιούχων για την έκδοση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης

1/7/2008

Αναπροσαρµογή της τιµής της µετοχής της Εταιρείας για την έκδοση των ∆ικαιωµάτων
Προτίµησης (ex-rights date)

9/7/2008

Αποστολή Επιστολής Παραχώρησης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης για τους εγγεγραµµένους
στο Κεντρικό Μητρώο

(δεν ισχύει για µετόχους των Εξαιρουµένων Χωρών)
23/7/2008

Έναρξη διαπραγµάτευσης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης στο ΧΑΚ

12/8/2008

Λήξη διαπραγµάτευσης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης στο ΧΑΚ

21/8/2008

Έναρξη άσκησης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης για µετόχους εγγεγραµµένους στο Κεντρικό
Μητρώο Αποθετήριο του ΧΑΚ
(δεν ισχύει για µετόχους των Εξαιρουµένων Χωρών)

29/8/2008
12/9/2008

Τελευταία Ηµεροµηνία Άσκησης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης

(δεν ισχύει για µετόχους των Εξαιρουµένων Χωρών)
Έναρξη διαπραγµάτευσης των Νέων Μετοχών

Τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης θα εισαχθούν και θα είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµα στο ΧΑΚ από τις 23
Ιουλίου 2008, µέχρι τις 12 Αυγούστου 2008 εφόσον το ΧΑΚ εγκρίνει την εισαγωγή τους. Σηµειώνεται
ότι κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου δεν έχει ακόµη ληφθεί η έγκριση του
Χρηµατιστηρίου για την εισαγωγή τους.
Η ηµεροµηνία έναρξης διαπραγµάτευσης των Νέων Μετοχών θα ανακοινωθεί στο ΧΑΚ και θα
δηµοσιευθεί στον κυπριακό τύπο εντός πέντε εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία έγκρισης της
εισαγωγής των Νέων Μετοχών από το ΧΑΚ.
Σηµειώνεται ότι το χρονοδιάγραµµα εξαρτάται από αρκετούς αστάθµητους παράγοντες και ενδέχεται
να µεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού µε σχετική
ανακοίνωση στο ΧΑΚ και στον τύπο ή µε έκδοση Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου (εάν
εφαρµόζεται).
Απαγορεύεται αφενός η αποστολή, διανοµή, ταχυδρόµηση ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο προώθηση
αντιγράφων του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου και κάθε προωθητικού και σχετικού µε την παρούσα
δηµόσια προσφορά εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από τις
Εξαιρούµενες Χώρες και αφετέρου η άσκηση των ∆ικαιωµάτων από πρόσωπα των Εξαιρούµενων
Χωρών.
41

ΤΜΗΜΑ ΙΙ
ΜΕΡΟΣ Β’

2.
2.1

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
Όροι αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου
Πίνακας 16: Στοιχεία έκδοσης

ΕΚ∆ΟΤΗΣ

Ocean Tankers Holdings Public Company Limited

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ
∆ΕΛΤΙΟΥ

13 Ιουνίου 2008

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

$50.000.000 διαιρεµένο σε 250.000.000 κοινές µετοχές ονοµαστικής αξίας
$0,20 η κάθε µια όπως αναµένεται να εγκριθούν στην Έκτακτη Γενική
Συνέλευση.

ΕΚ∆ΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΚ∆ΟΣΗ

$32.326.362 διαιρεµένο σε 161.631.810 κοινές µετοχές ονοµαστικής αξίας
$0,20 η κάθε µια.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ
ΑΣΚΗΘΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ)

Μέχρι $12.930.544,8 διαιρεµένο σε 64.652.724 µετοχές ονοµαστικής
αξίας $0,20.

AΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
ΠΡΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗ

161.631.810 ∆ικαιώµατα Προτίµησης (Rights) που προσφέρονται δωρεάν
στους µετόχους της Εταιρείας που θα κατέχουν µετοχές της Εταιρείας
στις 30 Ιουνίου 2008 σε αναλογία 1 ∆ικαίωµα Προτίµησης για κάθε µια
µετοχή που κατέχουν.

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

Κάθε 5 ∆ικαιώµατα Προτίµησης που θα ασκούνται θα µετατρέπονται σε 2
πλήρως πληρωµένες νέες συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας $0,20.
Κλασµατικά υπόλοιπα τα οποία τυχόν θα προκύψουν θα
στρογγυλοποιούνται στον αµέσως µεγαλύτερο ακέραιο αριθµό µετοχών.

ΤΙΜΗ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ

€ 0,55 ανά µετοχή

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

$0,20

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

Όλες οι Νέες Μετοχές από την έκδοσή τους και εφεξής θα έχουν τα ίδια
ακριβώς δικαιώµατα (rank pari passu) µε τις υφιστάµενες µετοχές για
όλους τους σκοπούς.

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΚΗΘΕΝΤΑ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Τα καθαρά κεφάλαια τα οποία θα συγκεντρωθούν από την παρούσα
έκδοση ∆ικαιωµάτων Προτίµησης και τα οποία αναµένεται να ανέλθουν
µέχρι € 35,311 εκ. περίπου, θα χρησιµοποιηθούν για τη χρηµατοδότηση
µέρους του τιµήµατος της εξαγοράς των οκτώ πλοίων.

ΜΟΝΑ∆Α ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΧΑΚ

Τίτλος 1 µετοχής

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΠΕΝ∆ΥΤΗ

Η επένδυση σε µετοχές της Εταιρείας θα απολαµβάνει τα φορολογικά
κίνητρα τα οποία προνοούνται από τη Φορολογική Νοµοθεσία της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στο
Μέρος Β, Κεφ. 3.2 – Φορολογικό Καθεστώς, του παρόντος Ενηµερωτικού
∆ελτίου.

ΕΙ∆ΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λεπτοµέρειες για το φορολογικό καθεστώς της Εταιρείας παρατίθενται
στο Μέρος Β, Κεφ. 3.2 – Φορολογικό Καθεστώς, του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου.

ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η µερισµατική πολιτική την οποία το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας
προτίθεται να ακολουθήσει αναµένεται να είναι σταθερή αφού λάβει
υπόψη τα αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος, τις προϋπολογιζόµενες
κεφαλαιουχικές του δαπάνες, τις ταµειακές ροές, τις προοπτικές
κερδοφορίας του και τους επενδυτικούς στόχους και δυνατότητες του.
Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στο Μέρος Γ Κεφ. 14.0 του
παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ

Κυπριακός Οργανισµός Επενδύσεων και Αξιών Λίµιτεδ (CISCO)

1
Οι αριθµοί που παρουσιάζονται δεν λαµβάνουν υπόψη το αποτέλεσµα της στρογγυλοποίησης των κλασµατικών υπολοίπων
κατά τη µετατροπή των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης του κάθε µέτοχου.
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ocean Tankers Public Company Limited σε συνεδρία του στις 8
Νοεµβρίου 2007 και στις 5 ∆εκεµβρίου 2007 αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας µε έκδοση ∆ικαιωµάτων Προτίµησης τα οποία θα προσφερθούν δωρεάν (nil-paid rights)
στους υφιστάµενους µετόχους. ∆ικαίωµα συµµετοχής στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας θα έχουν οι Μέτοχοι που θα είναι εγγεγραµµένοι στο Κεντρικό Μητρώο/Αποθετήριο του
ΧΑΚ στις 30 Ιουνίου 2008.
Θα εκδοθούν 161.631.810 ∆ικαιώµατα Προτίµησης (Rights) τα οποία θα παραχωρηθούν δωρεάν σε
αναλογία 1 (ένα) ∆ικαίωµα για κάθε 1 (µια) µετοχή.
Κάθε 5 (πέντε) ∆ικαιώµατα Προτίµησης που θα ασκούνται θα µετατρέπονται σε 2 (δύο) πλήρως
πληρωµένες νέες συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας $0,20. Όπου υπάρχουν κλασµατικά υπόλοιπα
µετοχών αυτά θα στρογγυλοποιούνται στον αµέσως µεγαλύτερο ακέραιο αριθµό, όπως παρουσιάζεται
στον πίνακα 17.
Πίνακας 17: Παράδειγµα µετατροπής ∆ικαιωµάτων Προτίµησης σε Νέες Μετοχές

Αριθµός υφιστάµενων µετοχών

1

2

5

10

100

Αριθµός ∆ικαιωµάτων Προτίµησης

1

2

5

10

100

Αναλογία έκδοσης Νέων µετοχών

0,40

0,80

2

4

40

Στρογγυλοποίηση κλασµατικού υπολοίπου

1

1

2

4

40

Συνολικό ποσό άσκησης

€0,55

€0,55

€1,10

€2,20

€22,00

Απαγορεύεται αφενός η αποστολή, διανοµή, ταχυδρόµηση ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο
προώθηση αντιγράφων του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου και κάθε προωθητικού και
σχετικού µε την παρούσα δηµόσια προσφορά εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε
πρόσωπο προς ή από τις Εξαιρούµενες Χώρες και αφετέρου η άσκηση των ∆ικαιωµάτων
από πρόσωπα των Εξαιρούµενων Χωρών.
Συνοπτικά, οι όροι της παρούσας αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου παρουσιάζονται στον πίνακα 18.
Πίνακας 18: Αριθµητικά στοιχεία έκδοσης

Αριθµός υφιστάµενων µετοχών

161.631.810

κοινές ονοµαστικές

64.652.7241

κοινές ονοµαστικές

226.284.5341

κοινές ονοµαστικές

Έκδοση Νέων Μετοχών

µε καταβολή µετρητών και ∆ικαίωµα Προτίµησης υπέρ των
υφιστάµενων µετόχων σε αναλογία 2 Νέες Μετοχές για κάθε 5
∆.Π.
Σύνολο µετοχών µετά την αύξηση
Ονοµαστική αξία µετοχής

$0,20

Τιµή Άσκησης ανά µετοχή

€0,55

Συνολικά έσοδα από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου

€35.558.998

1

Οι αριθµοί που παρουσιάζονται δεν λαµβάνουν υπόψη το αποτέλεσµα της στρογγυλοποίησης των κλασµατικών υπολοίπων
κατά τη µετατροπή των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης του κάθε µέτοχου.

2.2

Τιµή Άσκησης
Η τιµή Άσκησης (Τιµή Άσκησης) καθορίστηκε µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας
ηµεροµηνίας 5 ∆εκεµβρίου 2007 στα €0,55 ανά Νέα Μετοχή. Η διαφορά µεταξύ της ονοµαστικής
αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιµής Άσκησης τους, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασµού
παθητικού “Έκδοση Μετοχών υπέρ το άρτιο”.
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2.3

Όροι πληρωµής
Το πληρωτέο ποσό (αρ. νέων µετοχών x Τιµή Άσκησης ανά µετοχή) είναι πληρωτέο εξ ολοκλήρου
κατά την άσκηση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης (Rights) και θα πρέπει να καταβληθεί από τις 21
Αυγούστου 2008 και το αργότερο µέχρι τις 1:30 µ.µ. της 29ης Αυγούστου 2008 διαφορετικά η
προσφορά θα θεωρείται ότι δεν έχει γίνει αποδεκτή από τον Κάτοχο και τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης θα
παραµείνουν στη δικαιοδοσία της Εταιρείας.

2.4

∆ιαπραγµάτευση στο ΧΑΚ
Τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης για την απόκτηση νέων µετοχών θα είναι µεταβιβάσιµα και θα
διαπραγµατεύονται στο ΧΑΚ εφόσον αυτό εγκρίνει την εισαγωγή τους. Σηµειώνεται ότι κατά την
ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου δεν έχει ακόµη ληφθεί η έγκριση του
Χρηµατιστηρίου για την εισαγωγή τους. Τόσο τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης όσο και οι µετοχές που θα
προκύψουν από την άσκηση τους, θα διαπραγµατεύονται σε ευρώ (€) σε άϋλη µορφή µε µονάδα
διαπραγµάτευσης το ένα (1) ∆ικαίωµα Προτίµησης και µια (1) µετοχή αντίστοιχα.
Η διαπραγµάτευση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου θα αρχίσει από τις
23 Ιουλίου 2008 και θα διαρκέσει µέχρι και τις 12 Αυγούστου 2008 (15 εργάσιµες ηµέρες). Η
Τελευταία Ηµεροµηνία Άσκησης είναι η 29 Αυγούστου 2008 και ώρα 13:30 µµ.
Από την 1η Ιουλίου 2008 οι µετοχές της Εταιρείας θα διαπραγµατεύονται στο ΧΑΚ χωρίς το δικαίωµα
προτίµησης στην παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου.
Στους εγγεγραµµένους µετόχους στο Κεντρικό Μητρώο/Αποθετήριο του ΧΑΚ θα ταχυδροµηθούν στις
9 Ιουλίου 2008 Επιστολές Παραχώρησης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης για αγορά Νέων Μετοχών.
Επιστολές παραχώρησης θα σταλούν στην Ελλάδα, το Ηνωµένο Βασίλειο και στις λοιπές χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιστολές Παραχώρησης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης για αγορά Νέων Μετοχών
δεν θα ταχυδροµηθούν σε Εξαιρούµενες Χώρες.
Κάθε ∆ικαίωµα Προτίµησης θα είναι εγγεγραµµένο στο Κεντρικό Μητρώο/Αποθετήριο και θα µπορεί να
µεταβιβαστεί εξ ολοκλήρου ή µερικώς. Για να διαπραγµατευτεί ο µέτοχος τα ∆ικαιώµατά του στο ΧΑΚ
θα πρέπει να προβεί σε ενέργειες για άνοιγµα λογαριασµού διαπραγµάτευσης µε συγκεκριµένο Μέλος
του XAK και να δώσει πρόσβαση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης στο Μέλος αυτό.
Εάν ο ∆ικαιούχος έχει ήδη λογαριασµό διαπραγµάτευσης µε συγκεκριµένο Μέλος τότε δεν είναι
απαραίτητο το άνοιγµα νέου λογαριασµού εφόσον δοθεί πρόσβαση στο Μέλος αυτό για µεταβίβαση
µέρους ή του συνόλου των ∆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.
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2.5

∆ιαδικασία άσκησης δικαιωµάτων προτίµησης (rights)
Ανάδοχος υπεύθυνος είσπραξης της αξίας των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης που θα ασκηθούν είναι ο
Κυπριακός Οργανισµός Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO).
Απαγορεύεται η άσκηση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης από επενδυτές των Εξαιρουµένων Χωρών. Σε
περίπτωση που οι επενδυτές αυτοί ασκήσουν ∆ικαιώµατα Προτίµησης και αυτό γίνει αντιληπτό, η
Εταιρεία θα ακυρώσει την εν λόγω άσκηση και θα επιστρέψει τα καταβληθέντα ποσά στον επενδυτή.
Λόγω της εξαίρεσης των επενδυτών των Εξαιρουµένων Χωρών από την άσκηση των ∆ικαιωµάτων
Προτίµησης, η Εταιρεία θα καταβάλει στους εν λόγω επενδυτές µε επιταγή, εντός 45 ηµερών από την
Τελευταία Ηµεροµηνία Άσκησης, αντίτιµο ανά ∆ικαίωµα το οποίο θα ισούται µε το µεσοσταθµικό όρο
της τιµής κλεισίµατος του ∆ικαιώµατος Προτίµησης όπως αυτή θα διαµορφώνεται στο Χρηµατιστήριο
Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) κατά την Περίοδο διαπραγµάτευσης των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης.
Το αποτέλεσµα της άσκησης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης και οι ηµεροµηνίες έκδοσης των νέων µετοχών
και εισαγωγής τους για διαπραγµάτευση στο ΧΑΚ θα ανακοινωθούν µε ανακοίνωση στο ΧΑΚ, στην
ιστοσελίδα της Εταιρείας και στον ηµερήσιο Κυπριακό τύπο σε διάστηµα πέντε εργάσιµων ηµερών από
την έγκριση εισαγωγής των νέων µετοχών στο ΧΑΚ.

∆ιαδικασία Άσκησης
Η Περίοδος Άσκησης των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης ορίζεται από τις 21 Αυγούστου 2008 µέχρι τις 29
Αυγούστου 2008. Η Τελευταία Ηµεροµηνία Άσκησης είναι η 29η Αυγούστου 2008 και ώρα 13:30 µµ.
Οι Επιστολές Παραχώρησης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης (Rights) στις οποίες θα αναγράφονται µεταξύ
άλλων ο αριθµός ∆ικαιωµάτων Προτίµησης και ο αριθµός των Νέων Μετοχών που αναλογεί σε
κάθε ∆ικαιούχο θα ταχυδροµηθούν στις 9 Αυγούστου 2008. Επιστολές παραχώρησης θα σταλούν
στην Ελλάδα, το Ηνωµένο Βασίλειο και στις λοιπές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιστολές
Παραχώρησης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης για αγορά Νέων Μετοχών δεν θα ταχυδροµηθούν σε
Εξαιρούµενες χώρες.
Κάτοχοι ∆ικαιωµάτων Προτίµησης που θα αποκτήσουν τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης κατά τη
διαπραγµάτευσή τους στο ΧΑΚ θα πρέπει κατά την Περίοδο Άσκησης των ∆ικαιωµάτων να
απευθυνθούν στο µέλος του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου µε το οποίο προέβησαν στη συναλλαγή
µέσω του οποίου θα µπορούν να εξασφαλίσουν σχετική Επιστολή Παραχώρησης έτσι ώστε να
µπορέσουν να ασκήσουν τα ∆ικαιώµατα Προτίµησής τους.
Για να ασκήσουν το δικαίωµά τους, οι ∆ικαιούχοι των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης θα πρέπει να
συµπληρώσουν και να υπογράψουν την Επιστολή Παραχώρησης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης που θα
τους έχει αποσταλεί και να καταβάλουν το τίµηµα άσκησης των €0,55 ανά µετοχή που τους
παραχωρείται έγκαιρα (δηλαδή πριν από τις 13:30., της Τελευταίας Ηµεροµηνίας Άσκησης δηλ. της
29ης Αυγούστου 2008).
Στην συνέχεια, ο ∆ικαιούχος µέτοχος θα πρέπει να την παραδώσει µε το απαιτούµενο τίµηµα
άσκησης (αριθµός µετοχών που προκύπτουν από και τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης τα οποία ασκεί x
€0,55 ανά µετοχή που παραχωρείται) µε επιταγή σε διαταγή «Ocean Tankers Holdings Public
Company Limited» στα γραφεία του Αναδόχου Υπεύθυνου Είσπραξης Οργανισµού CISCO.

45

ΤΜΗΜΑ ΙΙ
ΜΕΡΟΣ Β’

Κεντρικά Γραφεία
Εύρου 4
Eurolife House, 2ος όροφος
Τ.Θ. 20597, 1660 Λευκωσία
Τηλ.: 2212 1800
Φαξ.: 2233 8801

Επαρχία Λεµεσού
Θεσαλλονίκης 31
Τ.Θ. 51059
3501 Λεµεσός
Τηλ.: 2581 8420
Φαξ.: 2535 3295

Εναλλακτικά ο ∆ικαιούχος µέτοχος θα µπορεί να ταχυδροµήσει τη συµπληρωµένη Επιστολή
Παραχώρησης στη διεύθυνση:

Έκδοση ∆ικαιωµάτων Προτίµησης Ocean Tankers Holdings Public Company Limited
Κυπριακός Οργανισµός Επενδύσεων και Αξιών (CISCO)
Έβρου 4
Eurolife House
T.K. 20597
1660 Λευκωσία
αφού προηγουµένως προβεί σε κατάθεση του απαιτούµενου ποσού στον ακόλουθο τραπεζικό
λογαριασµό:
-

Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ (Αρ. Λογαριασµού 0157-40-050173-48)

Σε τέτοια περίπτωση η επιστολή παραχώρησης των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης θα πρέπει απαραιτήτως
να συνοδεύεται µε αντίγραφο της κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασµό.
Η κατάθεση της Επιστολής Παραχώρησης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης και η αποδοχή των
προσφεροµένων µετοχών µε την υπογραφή του Κατόχου καθιστά την αποδοχή των µετοχών
αµετάκλητη.
Ο Κάτοχος ∆ικαιωµάτων Προτίµησης µπορεί, αν το επιθυµεί, να ασκήσει µέρος των ∆ικαιωµάτων
Προτίµησης που κατέχει. Σε τέτοια περίπτωση θα πρέπει να παρουσιάσει την Επιστολή Παραχώρησης
∆ικαιωµάτων Προτίµησης, αφού προηγουµένως συµπληρώσει και υπογράψει την Επιστολή
Παραχώρησης για τον αριθµό των µετοχών που επιθυµεί να αποδεκτεί και να καταβάλει το τίµηµα
άσκησης που αντιστοιχεί στον αριθµό Νέων Μετοχών που επιθυµεί να του παραχωρηθούν στη βάση
των 2 (δύο) Νέων Μετοχών ανά 5 (πέντε) ∆ικαιώµατα Προτίµησης Χ €0,55 ανά Νέα Μετοχή που του
παραχωρείται.
Η άσκηση του ∆ικαιώµατος Προτίµησης και η πληρωµή από τον Κάτοχο του αντίστοιχου τιµήµατος
των µετοχών αποτελεί αποδοχή της προσφοράς µε βάση τους όρους του παρόντος Ενηµερωτικού
∆ελτίου και του Καταστατικού της Εταιρείας. Αν το τίµηµα για άσκηση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης
δεν καταβληθεί από τον Κάτοχο µέχρι τις 13:30 της Τελευταίας Ηµεροµηνίας Άσκησης η προσφορά
αυτή θα θεωρείται ότι δεν έχει γίνει αποδεκτή.
Οποιοσδήποτε υφιστάµενος µέτοχος της Εταιρείας αποφασίσει να µην ασκήσει τα ∆ικαιώµατα
Προτίµησης που του αναλογούν η άµεση µεταβολή της µετοχικής τους συµµετοχής (dilution) θα
αντιστοιχεί µε µείωση κατά 28,6% περίπου.
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2.6

∆ικαιώµατα/ µερίσµατα
Οι µετοχές που θα προκύψουν από την άσκηση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης θα έχουν τα ίδια
δικαιώµατα (rank pari passu) όπως δικαιώµατα ψήφου, προτιµησιακά δικαιώµατα και δικαιώµατα
διανοµής µερίσµατος - όπως οι ήδη εκδοµένες πλήρως πληρωθείσες µετοχές της Εταιρείας και θα
συµµετάσχουν σε οποιαδήποτε καταβολή µερίσµατος µε Ηµεροµηνία Αρχείου (record date) που
έπεται της Ηµεροµηνίας Παραχώρησης των Νέων Μετοχών.
Οι Νέες Μετοχές δεν θα δικαιούνται να συµµετάσχουν σε µερίσµατα που πληρώθηκαν πριν από την εν
λόγω ηµεροµηνία αρχείου.

2.7

∆ιάθεση µετοχών που αντιστοιχούν σε ανεξάσκητα ∆ικαιώµατα Προτίµησης
Η Εταιρεία θα δικαιούται, εντός 15 εργάσιµων ηµερών από την Τελευταία Ηµεροµηνία Άσκησης των
∆ικαιωµάτων Προτίµησης, να προβεί σε άσκηση όλων ή µέρους των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης που δεν
ασκήθηκαν από τους Κατόχους τους κατά την Περίοδο Άσκησης και να διαθέσει τις µετοχές που θα
προκύψουν, νοουµένου ότι θα έχουν ήδη ληφθεί από την Εταιρεία ανέκκλητες προσφορές για αγορά
τέτοιου αριθµού µετοχών. H τυχόν διάθεση των µετοχών θα µπορεί να γίνει στην ίδια ή ψηλότερη
τιµή από την Τιµή παραχώρησης των Νέων Μετοχών νοουµένου ότι κατά τη γνώµη της Εταιρείας το
καθαρό προϊόν της διάθεσης των µετοχών µετά την αφαίρεση των εξόδων διάθεσης υπερβαίνει την
Τιµή παραχώρησης των Νέων Μετοχών. Οι µετοχές που θα προκύψουν από την άσκηση των µη
ασκηµένων ∆ικαιωµάτων Προτίµησης από την Εταιρεία, θα διατεθούν άµεσα στους επενδυτές οι
οποίοι θα έχουν ήδη υποβάλει ανέκκλητη προσφορά για αγορά µετοχών της Εταιρείας.

3.

ΑΛΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

3.1

Σκοπός της έκδοσης
Από την πλήρη άσκηση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης αναµένεται να αντληθούν µέχρι €35,56 εκ..
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την παρούσα έκδοση ∆ικαιωµάτων Προτίµησης θα
χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά για τη χρηµατοδότηση της επέκτασης του στόλου του Συγκροτήµατος
και συγκεκριµένα των οκτώ πλοίων που εξαγοράστηκαν στις 15 Οκτωβρίου 2007 έναντι $231,5
εκατοµµύρια.
Η χρηµατοδότηση του υπόλοιπου ποσού της συγκεκριµένης εξαγοράς έχει επιτευχθεί µε εξασφάλιση
µεσοπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού. Σηµειώνεται ότι η χρηµατοδότηση µε µεγάλο µέρος
δανειακών κεφαλαίων αποτελεί συνήθη πρακτική στον τοµέα της ναυτιλίας.
Η Εταιρεία δεν προτίθεται να χρησιµοποιήσει οποιαδήποτε κεφάλαια εκτός της συνήθους
δραστηριότητάς της.

3.2

Φορολογικό καθεστώς
3.2.1 Φορολογικό Καθεστώς της Εταιρείας
Με βάση τις πρόνοιες του Περί Εµπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές ∆ιατάξεις) Νόµου, η
Ιθύνουσα Εταιρεία του οµίλου Ocean Tankers Holdings Public Company Limited, ως φορολογικός
κάτοικος Κύπρου έχει επιλογή να φορολογείται µε βάση τη χωρητικότητα των πλοίων που
διαχειρίζεται ή να φορολογείται µε συντελεστή εταιρικού φόρου 4,25% στα εισοδήµατα που
προκύπτουν από την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης πλοίων. Σε άλλα εισοδήµατα υπόκειται σε
φορολογία µε συντελεστή φόρου 10%.
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Οι πλοιοκτήτριες εταιρείες του Συγκροτήµατος που είναι εγγεγραµµένες στην Μάλτα και στην Κύπρο
υπόκεινται µόνο σε καταβολή τελών εγγραφής και φόρων µε βάση τη χωρητικότητα των πλοίων που
κατέχουν. Κέρδη των Κυπριακών πλοιοκτήτριων Εταιρειών, στον βαθµό που δεν προέρχονται άµεσα
ή έµµεσα από εκµετάλλευση Κυπριακού πλοίου φορολογούνται µε συντελεστή 10%.
Τα µερίσµατα που πληρώνονται στην Ιθύνουσα Εταιρεία από τις πλοιοκτήτριες εταιρείες δεν
υπόκεινται σε οποιαδήποτε φορολογία.
Μερίσµατα που πληρώνει η Ιθύνουσα Εταιρεία σε µη νοµικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι
Κύπρου υπόκεινται σε άµυνα 15% στο βαθµό που δεν προέρχονται άµεσα ή έµµεσα από
πραγµατοποιηθέντα κέρδη εκµετάλλευσης Κυπριακού πλοίου. Μερίσµατα που πληρώνει η Ιθύνουσα
Εταιρεία σε φυσικά πρόσωπα µη φορολογικούς κάτοικους και νοµικά πρόσωπα δεν υπόκεινται σε
έκτακτη εισφορά για την άµυνα.
Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν διανέµει 70% των κερδών της µετά τη φορολογία, όπως
προσδιορίζεται στη σχετική νοµοθεσία, δύο χρόνια µετά από το τέλος του σχετικού φορολογικού
έτους, θα θεωρείται πως πλήρωσε το 70% αυτών των κερδών σαν µέρισµα. Έκτακτη αµυντική
εισφορά µε ποσοστό 15% θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόµενη διανοµή στην έκταση πού
οι µέτοχοι (φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες) είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. Το ποσό τής
λογιζόµενης διανοµής µειώνεται µε οποιαδήποτε µερίσµατα θα έχουν πληρωθεί για το σχετικό έτος
κατά τα επόµενα δύο έτη. Αυτή η έκτακτη αµυντική εισφορά είναι πληρωτέα για λογαριασµό των
µετόχων. Το εισόδηµα από µερίσµατα στο βαθµό που προέρχεται από κέρδη πραγµατοποιηθέντα
από την εκµετάλλευση υπό Κυπριακή σηµαία πλοίου εξαιρούνται από τον υπολογισµό της λογιζόµενης
διανοµής µερίσµατος.
3.2.2 Φορολογικό Καθεστώς για τον Επενδυτή

Σηµειώνεται ότι η φορολογική αντιµετώπιση των εισοδηµάτων του κάθε επενδυτή συναρτάται από
πλήθος στοιχείων και παραµέτρων, και εναπόκειται στους επενδυτές να ζητήσουν εξειδικευµένη
φορολογική συµβουλή.
Mε βάση τον περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, όλα τα φορολογικά
κίνητρα που παρέχονταν για απόκτηση µετοχών σε εταιρείες που εισάγονται στο ΧΑΚ έχουν
καταργηθεί.
Σε αντικατάσταση έχουν προσφερθεί γενικής εφαρµογής φορολογικά κίνητρα ως ακολούθως:

3.2.2.1

Φορολογία Μερισµάτων

Φορολογικοί Κάτοικοι Κύπρου

Μερίσµατα που προέρχονται από εταιρεία που είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου, εξαιρούνται από
τη φορολογία αν καταβάλλονται σε άλλη Κυπριακή εταιρεία ενώ υπόκεινται σε παρακράτηση έκτακτης
αµυντικής εισφοράς προς 15% αν καταβάλλονται σε φυσικό πρόσωπο φορολογικό κάτοικο της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Η αποκοπή αυτή αποτελεί τελικό φόρο.
Κάτοικοι Κύπρου θεωρούνται:
(ι) άτοµα που παραµένουν στην Κύπρο για µια ή περισσότερες περιόδους που υπερβαίνουν
συνολικά τις 183 ηµέρες σε ένα φορολογικό έτος, και
(ιι) εταιρείες των οποίων ο έλεγχος και η διεύθυνση ασκούνται στην Κύπρο.
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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) εξαιρούνται της φορολογίας
ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή όχι σύµβασης για αποφυγή διπλής φορολογίας.
Σε περίπτωση µη κατοίκων Κύπρου, το µέρισµα καταβάλλεται χωρίς την παρακράτηση έκτακτης
εισφοράς για την άµυνα 15%, εφόσον αυτοί έχουν προσκοµίσει στην εταιρεία σχετικό
ερωτηµατολόγιο για εξακρίβωση του όρου "Μη Κάτοικοι Κύπρου" για συγκεκριµένο έτος. Το
ερωτηµατολόγιο αυτό πρέπει να προσκοµίζεται στην εταιρεία κάθε χρόνο.

3.2.2.2

Φορολογία Κερδών από Πώληση Μετοχών που είναι Εισηγµένες στο ΧΑΚ

Με τη νέα φορολογική νοµοθεσία από το 2003 εξαιρούνται από τον Κυπριακό φόρο εισοδήµατος τα
κέρδη από πώληση µετοχών και άλλων τίτλων εταιρειών.

3.2.2.3

Ειδικό Τέλος επί Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών στο ΧΑΚ

Τηρουµένων των διατάξεων του περί Επιβολής Ειδικού Τέλους επί των Χρηµατιστηριακών
Συναλλαγών Νόµου του 1999, επί όλων των συναλλαγών που καθορίζονται στον πίνακα και
καταρτίζονται βάσει των Κανόνων ∆ιαπραγµάτευσης Αξιών (Ηλεκτρονικού Συστήµατος) του 1999 και
του τροποποιητικού Νόµου Ιουνίου 2005 ή άλλως πως στο Χρηµατιστήριο, ή ανακοινώνονται προς το
Χρηµατιστήριο, επιβάλλεται ειδικό τέλος συναλλαγής µε βάση τους 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 από τις 17 Ιουνίου 2005 καθορίζεται στο
1,50% επί της αξίας των πωλήσεων.
3.3

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

3.4

Νοµοθεσία
Η χρηµατιστηριακή αγορά στην Κύπρο λειτουργεί κάτω από τους Αξιών και περί Χρηµατιστηρίου
Αξιών Κύπρου Νόµους και Κανονισµούς. Η λειτουργία της Εταιρείας διέπεται από τον περί Εταιρειών
Νόµο κεφ. 113. Η κοινοποίηση πληροφοριών και στοιχείων θεωρείται αρκετά ικανοποιητική.
Τα λογιστικά πρότυπα που χρησιµοποιούνται είναι τα διεθνή, σύµφωνα µε τις οδηγίες του Συνδέσµου
Εγκεκριµένων Λογιστών Κύπρου και τις απαιτήσεις των Κανονισµών του ΧΑΚ.
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3.5

Προσφορές εξαγοράς
Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε προσφορές για
εξαγορά ή κανόνες υποχρεωτικής εκχώρησης και υποχρεωτικής εξαγοράς των µετοχών ή των
∆ικαιωµάτων Προτίµησης της Εταιρείας.

3.6

∆ηµόσιες προτάσεις
Τόσο κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου όσο και κατά τις υπό επισκόπηση
χρήσεις δεν υπήρξαν οποιεσδήποτε ∆ηµόσιες Προτάσεις για τις µετοχές ή τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης.

3.7

∆απάνες της έκδοσης
Τα συνολικά έξοδα της Έκδοσης, συµπεριλαµβανοµένων των επαγγελµατικών αµοιβών που θα
καταβληθούν στους ελεγκτές, νοµικούς συµβούλους, αναδόχους και συµβούλους έκδοσης,
ανεξάρτητους νοµικούς και ελεγκτές που διενήργησαν τις εκθέσεις νοµικού και οικονοµικού ελέγχου,
τα δικαιώµατα του ΧΑΚ και του Εφόρου Εταιρειών καθώς και εκτυπωτικά και διαφηµιστικά έξοδα της
Έκδοσης κ.λ.π., υπολογίζονται σε €250 χιλ. περίπου.
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ΜΕΡΟΣ Γ’: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ OCEAN TANKERS
1.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
H Ocean Τankers Holdings Public Company Limited ιδρύθηκε στην Κύπρο στις 30 Ιουνίου 2005 ως
ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης σύµφωνα µε τον Περί Εταιρειών Νόµο Κεφ. 113 (Αρ
Εγγραφής 162533). Τα Κεντρικά Γραφεία της Ocean Tankers Holdings Public Company Limited όπως
και η Κεντρική ∆ιοίκηση του Συγκροτήµατος στεγάζονται στην Οδό Κυριάκου Μάτση 16 και Πάρου 4,
Blue Anchor House 1082 Λευκωσία, Κύπρος, (τηλέφωνο: +357-22-813030).
H Ocean Τankers Holdings Public Company Limited αποτελεί την ιθύνουσα εταιρεία του
Συγκροτήµατος το οποίο αποτελείται από 16 εταιρείες που είναι πλοιοκτήτριες και δραστηριοποιούνται
στον τοµέα της διεθνούς µεταφοράς πετρελαίου και σχετικών προϊόντων.
Το Συγκρότηµα αγόρασε στις 29 Ιουνίου 2005 το δεξαµενόπλοιο M/T ELEOUSA TRIKOUKIOTISSA
(built 2000 & 4.527 dwt) και στις 18 Ιουλίου 2005 το δεξαµενόπλοιο M/T TIMI (το οποίο
µετονοµάστηκε σε M/T NAVKIOS) (built 2005 & 7.639 dwt).
Τον Οκτώβριο 2005 η Εταιρεία συµφώνησε να εξαγοράσει το υπό Κυπριακή σηµαία δεξαµενόπλοιο
M/T VICTOR DUBROVSKIY (το οποίο µετονοµάστηκε σε LIMI) (built 1997 & 8.055 dwt). Το πλοίο M/T
VICTOR DUBROVSKIY παραδόθηκε στην Εταιρεία στις 30 Νοεµβρίου 2005 (ηµεροµηνία παράδοσης).
Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας που πραγµατοποιήθηκε στις 3 Νοεµβρίου
2005 αποφασίστηκε η µετατροπή της Εταιρείας από ιδιωτική σε δηµόσια µε τροποποίηση του
Καταστατικού της και όπως η Εταιρεία υποβάλει αίτηση στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου για
εισαγωγή των τίτλων της στο εν λόγω χρηµατιστήριο. Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση ηµεροµηνίας 29
Νοεµβρίου 2005 αποφασίστηκε όπως το όνοµα της Εταιρείας αντικατασταθεί από Ocean Τankers
Holdings Limited σε Ocean Τankers Holdings Public Company Limited και στις 6 ∆εκεµβρίου 2006 οι
τίτλοι της εταιρείας εισήχθηκαν στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου, όπου και διαπραγµατεύονται στην
Αγορά Ποντοπόρου Ναυτιλίας.
Με την εισαγωγή της στο ΧΑΚ η Εταιρεία άντλησε κεφάλαια ύψους $13,4 εκ. τα οποία χρησιµοποίησε
για την επέκταση του εταιρικού στόλου. Από την ηµέρα εισαγωγής της Εταιρείας στο ΧΑΚ, ο
εταιρικός στόλος αυξήθηκε από 3 σε 16 πλοία συµπεριλαµβανοµένων και των πλοίων που αναµένεται
να παραδοθούν.
Αναλυτικά, ένα µήνα µετά την εισαγωγή της στο ΧΑΚ, δηλαδή τον Ιανουάριο του 2007, η Εταιρεία
αύξησε τα πλοία της σε 4 µε την απόκτηση του Μ/Τ KALIA. Στη συνέχεια το Συγκρότηµα προχώρησε
στην υπογραφή συµβολαίων για την αγορά 2 νεότευκτων δεξαµενόπλοιων διπλού τοιχώµατος,
χωρητικότητας 4.285 τόνων, το Μ/Τ LISA και το Μ/Τ MARIM από το ναυπηγείο Yangxhou Kejin
Shipyard Co. Και τα δύο παραδόθηκαν στην εταιρεία στις 8 Μαΐου 2007 και στις 9 Αυγούστου 2007,
αντίστοιχα.
Το Μάρτιο του 2007 η Εταιρεία υπόγραψε ακόµη δύο συµβόλαια κτίσης νεότευκτων δεξαµενόπλοιων
µε την STX Shipyard of the Republic of Korea, χωρητικότητας 12.800 τόνων το καθένα και η
παράδοση τους αναµένεται να γίνει τον Ιούλιο του 2008 για το Μ/Τ Gemi και το ∆εκεµβρίο του 2008
για το M/T Vasi.
Τον Οκτώβριο του 2007, η Εταιρεία προχώρησε στην αγορά του στόλου Palmali, ο οποίος αποτελείται
από 8 υπερσύγχρονα δεξαµενόπλοια διπλού τοιχώµατος (Double hull & Ice Class A) χωρητικότητας
από 15.000 µέχρι 20.000 τόνων. Από τα 8 υπό εξαγορά πλοία έχουν ήδη παραδοθεί τα 7 από αυτά: το
M/T Prodromi, το M/T Frachtis, το M/T Green Forest, το M/T Anefani, το M/T Berengaria, το M/T
Hartzi και το M/T Skledros. Το M/T Stavrodromi αναµένεται να παραδοθεί στην Εταιρεία τον Ιούνιο
του 2008.
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Η αγορά των 8 δεξαµενόπλοιων περιλαµβάνει µακροχρόνια χρονοναύλωση µε τη µεγάλη εταιρεία
πετρελαιοειδών, LUKOIL/LITASCO, για 7 συν 3 χρόνια (δικαίωµα αίρεσης του ναυλωτή για τα
τελευταία 3 χρόνια – Charterer’s option) µε καθαρό ηµερήσιο ναύλο $15.300 ανά πλοίο.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας Ocean Tankers Public Company Limited σε συνεδρία του στις 8
Νοεµβρίου 2007 αποφάσισε όπως προχωρήσει µε έκδοση ∆ικαιωµάτων Προτίµησης τα οποία
προσφέρονται δωρεάν (nil-paid rights) στους υφιστάµενους µετόχους κατά την ηµεροµηνία αρχείου.
Με την αγορά του στόλου Palmali, ο στόλος της εταιρείας θα ανέρχεται σε 16 δεξαµενόπλοια, µε
αποτέλεσµα η εταιρεία να συγκαταλέγεται ανάµεσα στις µεγαλύτερες εταιρείες παγκόσµια στον τύπο
των δεξαµενόπλοιων διπλού τοιχώµατος, χωρητικότητας µέχρι 20.000 τόνων.
Ο στόλος αποτελείται από υψηλής ποιότητας δεξαµενόπλοια διπλού τοιχώµατος (double hull) και
διπλού πυθµένα (double bottom). Αυτό κατατάσσει τα πλοία στην οικογένεια δεξαµενόπλοιων διπλού
τοιχώµατος όπου από το 2008 και µετά όλα τα πλοία µεταφοράς ακάθαρτου πετρελαίου µε µονό
τοίχωµα δεν θα εισέρχονται σε λιµάνια της Αµερικής και Ευρώπης. Το πλεονέκτηµα του διπλού
τοιχώµατος δίνει ευκαιρίες ναύλωσης σε καλύτερες τιµές αλλά και χαµηλότερο κόστος λειτουργίας για
τον πλοιοδιαχειριστή (π.χ. χαµηλότερα ασφάλιστρα).
Η µετοχή της Εταιρείας από τις 3 ∆εκεµβρίου 2007 θα περιλαµβάνεται στη νέα σύνθεση του δείκτη
FTSE/CySE20 του ΧΑΚ, ο οποίος αποτελείται από 20 επιλεγµένες µετοχές του ΧΑΚ οι οποίες συνιστούν
ένα µεγάλο και αντιπροσωπευτικό δείγµα της Κυπριακής χρηµατιστηριακής αγοράς.
Επιπρόσθετα, από τις 4 Οκτωβρίου 2007 η µετοχή της Εταιρείας έχει περιβληθεί στο δείκτη FTSE/X.A
International του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών.
Στις 14 Απριλίου 2008 ανακοινώθηκε από την Εταιρεία η απόφαση του Τµήµατος Αναπτύξεως Υδάτων
για την ανάθεση της σύµβασης για την µεταφορά πόσιµου νερού, µε δεξαµενόπλοια, από την Ελλάδα
στην Κύπρο και κατασκευή έργων υποδοµής στη Λεµεσό στην Εταιρεία.
Η σύµβαση υπογράφθηκε στις 21 Απριλίου 2008 και αφορά τη µεταφορά 8 εκατοµµυρίων κυβικών
µέτρων πόσιµου νερού, µε δεξαµενόπλοια, από την Ελλάδα στην Κύπρο και κατασκευή έργων
υποδοµής στη Λεµεσό. Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στα € 35 εκ.
Οι σκοποί της Εταιρείας όπως περιγράφονται στο άρθρο 3 του Ιδρυτικού Εγγράφου στο
κωδικοποιηµένο Καταστατικό της και όπως τροποποιήθηκαν κατά την έκτακτή Γενική Συνέλευση
ηµεροµηνίας 18 Ιανουαρίου 2006 είναι:
•

Να εξευρίσκει, εργοδοτεί και τοποθετεί πληρώµατα επί πλοίων και να παρέχει σε πλοιοκτήτες
και σε άλλους υπηρεσίες οποιασδήποτε φύσης και είτε γενικά είτε για συγκεκριµένο ταξίδι,
περιλαµβανοµένης της διαχείρισης των οικονοµικών υποθέσεων πλοίων και της διεύθυνσης
αυτών, και να ενεργεί ως ναυτιλιακός πράκτορας, αντιπρόσωπος, µεσίτης για την εξεύρεση
ναύλων ή φορτίων, καθώς επίσης και για την αγορά, πώληση, ναύλωση πλοίων ή
διαφορετικά, και να διεξάγει τις εργασίες των εργολάβων σε σχέση µε κατασκευαστικές ή
άλλης φύσης εργασίες ή υπηρεσίες.

•

Να ναυλώνει γυµνά πλοία κάθε είδους (bareboat charter) και να προβαίνει στην εγγραφή τους
σε οποιοδήποτε νηολόγιο και σύµφωνα µε οποιοδήποτε σχετικό νόµο καθώς και να αγοράζει,
ανταλλάσσει, µισθώνει, διαχειρίζεται, ναυλώνει, κατασκευάζει ή διαφορετικά αποκτά, κατέχει
ή εξοπλίζει πλοία ή ιστιοφόρα κάθε είδους, µε ή χωρίς τον εξοπλισµό, τα µηχανήµατα, έπιπλα
και σκεύη τους, ή µετοχές ή συµφέροντα επί των πλοίων ή ιστιοφόρων αυτών, καθώς και
µετοχές ή άλλα έγγραφα εταιρειών που κατέχουν τέτοια πλοία ή ιστιοφόρα, και να τα
χρησιµοποιεί για την µεταφορά επιβατών, εµπορευµάτων και προϊόντων κάθε είδους,
περιλαµβανοµένων ζώων, πετρελαίου ή άλλων υγρών, και γενικά όλων των ειδών τα
αντικείµενα µεταξύ οποιωνδήποτε λιµανιών ή τόπων, στην Κύπρο ή αλλού, και να αποκτά
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ταχυδροµικές ενισχύσεις (posta1 subsidies), και να διατηρεί, επιδιορθώνει, καλυτερεύει,
τροποποιεί, ενοικιάζει, υποθηκεύει, ή διαφορετικά συναλλάττεται, πωλεί ή αποξενούται
τέτοιων πλοίων, ιστιοφόρων, µετοχών ή εγγράφων.
•

Να διεξάγει την εργασία πλοιοκτητών, µεταφορέων µέσω ξηράς ή θάλασσας, διαχειριστών,
µεταπρατών και πρακτόρων πλοίων και ναυτιλιακών εταιρειών, προµηθευτών πλοίων,
αποθηκαρίων, κοντρακτόρων, ιδιοκτητών λέµβων, φορτηγίδων, ατµακάτων και άλλων
πλοιαρίων, αποστολέων (forwarding agents), πρακτόρων κάθε είδους, φορτωτών και
εκφορτωτών, πλοιοµεσιτών, ναυλοµεσιτών, εφοπλιστών, αποβαθροφυλάκων (wharfingers),
κατασκευαστών και εµπόρων πάγου, κατόχων και αποθηκαρίων ψυγείων και ψυκτικών χώρων
και να ασφαλίζεται εις οποιαδήποτε εταιρεία ή άτοµο εναντίον οποιασδήποτε απώλειας,
ζηµιάς, κινδύνου ή ευθύνης οποιουδήποτε είδους η οποία δυνατόν να επηρεάσει την Εταιρεία,
την περιουσία, τα προϊόντα της ή τα µεταφορικά µέσα, µεταφερόµενα πρόσωπα ή είδη,
καθώς και να διεξάγει εργασία αντιπροσώπου ασφαλιστικών εταιρειών για κάθε µορφή
ασφαλιστικής εργασίας συµπεριλαµβανοµένης και ναυτιλιακής.

•

Να συµµετέχει (ως holding company) στο µετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών οι οποίες είναι
ιδιοκτήτριες πλοίων και διεξάγουν, µεταξύ άλλων, πάσης φύσεως εµπορικές ή/και οικονοµικές
δραστηριότητες και πάσης φύσεως δραστηριότητες που έχουν να κάνουν µε τη ναυτιλία.

•

Να διεξάγει και να ασχολείται µε πάσης φύσεως ναυτιλιακά θέµατα και να διεξάγει πάσης
φύσεως δραστηριότητες που έχουν σχέση µε τη θάλασσα και τη ναυτιλία.

•

Να διεξάγει και να ασχολείται άµεσα ή µέσω θυγατρικών της εταιρειών ή µέσω άλλων
εταιρειών µε τη θαλάσσια µεταφορά πετρελαίου, υγραερίου, νερού, πετρελαϊκών προϊόντων,
άλλων προϊόντων, µηχανηµάτων, αντικειµένων, οχηµάτων και πάσης φύσεως πρώτων υλών
και πάσης φύσεως προϊόντων και αντικειµένων.

Οι λοιποί σκοποί της Εταιρείας εκτίθενται µε λεπτοµέρεια στο Ιδρυτικό Έγγραφο της Εταιρείας το
οποίο αποτελεί δηµόσιο έγγραφο, κατατεθειµένο στο Γραφείο του Εφόρου Εταιριών στην Κύπρο.
Στόχος της Εταιρείας είναι η υλοποίηση της εταιρικής στρατηγικής για την επίτευξη µιας
πρωταγωνιστικής θέσης στη συγκεκριµένη παγκόσµια αγορά των δεξαµενόπλοιων διπλού τοιχώµατος
χωρητικότητας µέχρι 20.000 τόνων. Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι εκτιµούν ότι η παρούσα έκδοση είναι
απαραίτητη για τη χρηµατοδότηση της εξαγοράς 8 πλοίων που αποσκοπεί στη συνέχιση της
επέκτασης των δραστηριοτήτων του Συγκροτήµατος και την υλοποίηση των στόχων που προβλέπει
το στρατηγικό σχέδιο της Εταιρείας.
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2.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

2.1

Αναγνώριση Ονόµατος Βασικών Στελεχών Συγκροτήµατος
Το όνοµα της οικογένειας Ιωαννίδη έχει καταξιωθεί στη ναυτιλιακή αγορά και χαίρει της αναγνώρισης
και εκτίµησης τόσο της εφοπλιστικής οικογένειας όσο και των πιο επιλεγµένων εταιρειών-κολοσσών,
στον παγκόσµιο χάρτη των ναυλώσεων πλοίων.
Η µακρά πείρα και η αποδεδειγµένη ικανότητα του Εκτελεστικού Πρόεδρου κ. Μιχάλη Ιωαννίδη (µε
επιτυχηµένη καριέρα 25 ετών στη ναυτιλιακή βιοµηχανία) καθώς και των άλλων µελών της
∆ιευθυντικής οµάδας του Συγκροτήµατος σε θέµατα ναυτιλίας, παρέχουν στο Συγκρότηµα ένα
σεβαστό όνοµα στην παγκόσµια ναυτιλιακή αγορά και καθιστούν εφικτή την αποτελεσµατικότερη
λειτουργία του σε σχέση µε τους ανταγωνιστές του.

2.2

Αξιοπιστία Συγκροτήµατος
Την αξιοπιστία του Συγκροτήµατος αποδεικνύουν εκτός από τις πολύ καλές σχέσεις των ∆ιευθυντών
µε τις κορυφαίες εταιρείες ναυλώσεων πλοίων και οι σχέσεις µε τραπεζικά ιδρύµατα που εξειδικεύονται
στον τοµέα της ναυτιλίας.

2.3

Πιστοποίηση στόλου από εταιρείες πετρελαίων (OIL MAJOR APPROVALS)
Τα πλοία της εταιρείας είναι πιστοποιηµένα από τις µεγαλύτερες εταιρείες πετρελαίων όπως η SHELL,
REPSOL και Lukoil. Στα σχέδια της Εταιρείας είναι τα πλοία της να πιστοποιηθούν από περισσότερες
εταιρείες πετρελαίων, αυξάνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την εµπορευσιµότητα και κερδοφορία των
πλοίων της.

2.4

Σύγχρονος και άριστα συντηρηµένος στόλος
Ο στόλος της Εταιρείας αποτελείται από 16 σύγχρονα δεξαµενόπλοια διπλού τοιχώµατος και νέας
τεχνολογίας. Οι ναυλωτές είναι διατεθειµένοι να πληρώσουν ψηλότερο ναύλο για να εξασφαλίσουν
σύγχρονα, ασφαλέστερα και πιο αποδοτικά πλοία για τη µεταφορά των φορτίων τους. Η Εταιρεία έχει
σκοπό τη συνέχιση της διαχείρισης ενός νεαρού στόλου µέσω εκλεκτικών εξαγορών νεότευκτων και
σύγχρονων µεταχειρισµένων πλοίων υψηλής ποιότητας, τα οποία ανήκουν, µεταξύ άλλων, στις
κατηγορίες των “Oil Tanker” και “Chemical Tanker”.

2.5

Σύγχρονα πλοία διπλού τοιχώµατος (DOUBLE HULL TANKERS)
Τα πλοία του Συγκροτήµατος είναι διπλού τοιχώµατος (double hull) και διπλού πυθµένα (double
bottom). Αυτό κατατάσσει όλα τα πλοία στην οικογένεια δεξαµενόπλοιων που θα µπορούν από το
2007 και µετέπειτα να εισέρχονται σε λιµάνια της Αµερικής και Ευρώπης. Σηµειώνεται ότι τα πλοία
µεταφοράς ακάθαρτου πετρελαίου µε µονό τοίχωµα δεν θα εισέρχονται σε λιµάνια της Αµερικής και
Ευρώπης από το 2007 και µετέπειτα. Το πλεονέκτηµα του διπλού τοιχώµατος δίνει ευκαιρίες
ναύλωσης σε καλύτερες τιµές αλλά και χαµηλότερο κόστος λειτουργίας για τον πλοιοδιαχειριστή (π.χ.
χαµηλότερα ασφάλιστρα).

2.6

Υψηλά λειτουργικά πρότυπα
Το Συγκρότηµα τηρεί τα υψηλότερα πρότυπα σε αποδοτικότητα, αξιοπιστία και ασφάλεια.
Σηµειώνεται επίσης ότι η πλοιοδιαχειρίστρια εταιρεία Admibros Shipmanagement Co Ltd
πιστοποιήθηκε µε το ISO-2000 για την ποιότητα της διαχείρισης πλοίων και έχει το πιστοποιητικό
διαχείρισης ασφάλειας ISM (International Safety Management).
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2.7

∆ιατήρηση χαµηλών λειτουργικών εξόδων και εργασιών µε υψηλή απόδοση
Η Εταιρεία στοχεύει στη διατήρηση των λειτουργικών της εξόδων σε χαµηλά επίπεδα µέσω συνεχούς
αξιολόγησης της απόδοσης κάθε σκάφους, και ταυτόχρονα ρυθµίζοντας τις διαδικασίες λειτουργίας και
ναύλωσης µε σκοπό τη µεγιστοποίηση της κερδοφορίας του κάθε σκάφους. Το Συγκρότηµα διατηρεί
επίσης χαµηλό το επίπεδο εξόδων στις περιόδους κατά τις οποίες τα σκάφη της δεν είναι ναυλωµένα,
µέσω ενός ενεργού προγράµµατος συντήρησης των σκαφών όταν βρίσκονται στην ξηρά, αλλά και στη
θάλασσα, έχοντας στην υπηρεσία της διπλωµατούχους αξιωµατικούς και πλήρωµα, και εκπαιδεύοντας
συνεχώς το προσωπικό για τη διασφάλιση αξιόπιστης λειτουργίας των σκαφών της. Τα τρέχοντα
λειτουργικά έξοδα ελέγχονται επί συνεχούς βάσεως από τη ∆ιεύθυνση µε στόχο πάντοτε τη
διατήρηση τους σε ανταγωνιστικά επίπεδα.
Με τη διατήρηση ενός σύγχρονου στόλου η Εταιρεία επιδιώκει την αύξηση της αποδοτικότητας µε την
αποφυγή εξόδων που συνήθως συνδέονται µε τη λειτουργία παλαιότερων σκαφών, και τα οποία
συµπεριλαµβάνουν αυξηµένα έξοδα αξιολόγησης, υψηλότερα έξοδα λειτουργίας και επιδιορθώσεων,
και εξόδων που συνδέονται µε τη συµµόρφωση σύµφωνα µε κυβερνητικούς κανονισµούς που
εφαρµόζονται σε παλαιότερα σκάφη. Επίσης, ως αποτέλεσµα των επενδύσεων του Συγκροτήµατος σε
νεότερα πλοία, ο στόλος του έχει περισσότερες λειτουργικές ηµέρες ανά έτος λόγω του ότι δεν
παρουσιάζονται, κατά κανόνα, έκτακτες βλάβες στα πλοία και λόγω του ότι οι τακτικοί δεξαµενισµοί
και οι συντηρήσεις διαρκούν λιγότερες ηµέρες στα καινούργια πλοία από ότι στα παλαιά.

2.8

∆υνατότητα επιτυχής ναύλωσης Στόλου Συγκροτήµατος
Οι µακρόχρονες σχέσεις και η συνεργασία µε υψηλού επιπέδου ναυλωτές, εγνωσµένου διεθνούς
κύρους εµπνέουν εµπιστοσύνη για την επιτυχή αποδοτική ναύλωση του στόλου του Συγκροτήµατος
στα επόµενα χρόνια και συµβάλλουν στη µείωση του επιχειρηµατικού κινδύνου.

2.9

∆ιατήρηση προβλεπόµενων ταµειακών ροών δίνοντας έµφαση σε ναυλώσεις διάρκειας
Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήµατος προέρχεται κατά κύριον λόγο από χρονοναυλώσεις. Το 86,2%
του κύκλου εργασιών του Συγκροτήµατος κατά έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 προέκυψε
από χρονοναυλώσεις και το 12,9% από ναυλώσεις ταξιδιού (Spot). Με στόχο πάντοτε τη σταθερότητα
των εσόδων, στρατηγική της ∆ιεύθυνσης είναι η έµφαση σε ναυλώσεις διαρκείας στο εγγύς µέλλον
όταν οι τάσεις αυξήσεων των ναύλων αρχίζουν να µειώνονται αφού τυχόν χρονοναυλώσεις στο παρόν
στάδιο θα περιόριζαν τη δραστηριότητα του Συγκροτήµατος στην τρέχουσα αγορά.

2.10

Λειτουργία ενός σηµαντικού στόλου σε επιλεγµένους τοµείς της αγοράς
Το Συγκρότηµα, στο παρόν στάδιο, έχει επικεντρωθεί στα δεξαµενόπλοια µικρού µεταφορικού
µεγέθους, εξαιτίας της σχετικά χαµηλής διακύµανσης στα επίπεδα των ναύλων σε σχέση µε τη
διακύµανση των ναύλων που παρουσιάζουν τα µεγαλύτερα µεγέθη. Επίσης η αγορά σύγχρονων
δεξαµενόπλοιων ποικίλων σε αριθµό και µέγεθος παρουσιάζει περισσότερες ευκαιρίες για την
ανάπτυξη µιας σηµαντικής παρουσίας στην αγορά, ευελιξία στην εξυπηρέτηση, και µεγαλύτερη
ευχέρεια για δηµιουργία µακροχρόνιων σχέσεων µε τους ναυλωτές. Επιπρόσθετα των υφιστάµενων
σκαφών της η Εταιρεία σκοπεύει να διευρύνει το στόλο της µε την εξαγορά περισσοτέρων
δεξαµενόπλοιων παροµοίου τύπου ή µεγαλύτερα µέσα στα επόµενα τρία χρόνια. Η λειτουργία ενός
σηµαντικού στόλου µέσα στους επιλεγµένους τοµείς αγοράς της, θα επιτρέψει στο Συγκρότηµα να
ενδυναµώσει την παρουσία του ως προς τους ναυλωτές, µε την προσφορά της απαραίτητης ποικιλίας
σκαφών στους κύριους ναυλωτές της για την ικανοποίηση των ποικίλων αναγκών που σχετίζονται µε
το χρονικό προγραµµατισµό των ναυλώσεων. Η επέκταση του στόλου θα επιτρέψει στην Εταιρεία να
εκµεταλλευτεί οικονοµίες κλίµακας σε σχέση µε το έµµεσο κόστος που προέρχεται από τη διαχείριση
και λειτουργία των πλοίων, και ταυτόχρονα θα δηµιουργήσει οικονοµίες κλίµακας στις αγορές
ασφαλιστικής κάλυψης σκαφών και προµηθειών του στόλου.
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2.11

Οικονοµίες Κλίµακας
Με την αύξηση του στόλου του Συγκροτήµατος από 3 σε 16 πλοία, επιτυγχάνονται οικονοµίες
κλίµακας.

2.12

Πρώτη εταιρεία Ποντοπόρου Ναυτιλίας στο ΧΑΚ
Η Ocean Tankers είναι η πρώτη Ναυτιλιακή Εταιρεία η οποία εισήγαγε τους τίτλους της στο
Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου, στην Αγορά Ποντοπόρου Ναυτιλίας.

2.13

Συµµετοχή της Εταιρείας στο δείκτη FTSE/CySE20 και στο δείκτη FTSE/ASE International
Από τις 4 ∆εκεµβρίου 2007 η µετοχή της Εταιρείας έχει περιβληθεί στο δείκτη FTSE/X.A International
του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Επίσης η µετοχή της Εταιρείας από τις 3 ∆εκεµβρίου 2007 έχει
περιβληθεί στη νέα σύνθεση του δείκτη FTSE/CySE20 του ΧΑΚ, ο οποίος αποτελείται από 20
επιλεγµένες µετοχές του ΧΑΚ οι οποίες συνιστούν ένα µεγάλο και αντιπροσωπευτικό δείγµα της
Κυπριακής χρηµατιστηριακής αγοράς.

2.14

Αγορά 8 νέων δεξαµενόπλοιων (στόλου Palmali)
Με την απόκτηση αυτών των δεξαµενόπλοιων η Εταιρεία πενταπλασιάζει τον στόλο της σε σύγκριση
µε τα τρία πλοία που είχε κατά την εισαγωγή της στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου τον ∆εκέµβριο του
2006 σε δεκαέξι και ταυτόχρονα δεκαπλασιάζει την ολική χωρητικότητα από 20.000 τόνους σε
200.000 τόνους. Είναι πολύ σηµαντικό να σηµειωθεί ότι λόγω της µακροχρόνιας χρονοναύλωσης µε
τη LUKOIL/LITASCO (επτά συν τρία χρόνια) η αύξηση στην τιµή του πετρελαίου δεν επηρεάζει την
Εταιρεία δια τον λόγω ότι ο ναυλωτής έχει την υποχρέωση να αγοράζει καύσιµα για τα δεξαµενόπλοια.
Το ίδιο ισχύει και για τον υφιστάµενο στόλο της Εταιρείας που είναι ήδη χρονοναυλωµένος. Η Εταιρεία
Ocean Tankers Holdings Public Company Limited µε το στόλο των δεκαέξι (16) σύγχρονων
δεξαµενόπλοιων θα συγκαταλέγεται σε µία από τις µεγαλύτερες εταιρείες στον παγκόσµιο χώρο στον
τύπο των δεξαµενόπλοιων διπλού τοιχώµατος χωρητικότητας µέχρι 20.000 τόνους.
Σηµειώνεται ότι όσον αφορά τα 8 δεξαµενόπλοια που έχουν εξαγοραστεί, η Εταιρεία έχει επιτύχει την
δέσµευση από µέρους του πωλητή για τη διατήρηση των ιδίων πληρωµάτων επί µονίµου βάσεως
µειώνοντας έτσι τον κίνδυνο εξεύρεσης νέων προσοντούχων και κατάλληλα καταρτισµένων
πληρωµάτων για επάνδρωση των πλοίων της, όπως και την καταβολή επιπλέον κόστους για σκοπούς
εκπαίδευσής τους.

3.

∆ΟΜΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου η δοµή του Συγκροτήµατος
ακολούθως:

έχει ως
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Άλλοι µέτοχοι

Μιχάλης
Ιωαννίδης

34,91%

65,09%*
*Άµεση και Έµµεση συµµετοχή

Ocean Tankers
Holdings Public
100
Company Limited
%
100%

Elleousa100
Maritime
Company
% Ltd

100%

100%

Prodromi Maritime
Company Limited

Limi Maritime
Company Limited

100%

100%

Berengaria Maritime
Company Limited

Navkios Maritime
Company Limited

100%

100%

Green Forest Maritime
Company Limited

Kalia Maritime
Company Limited

100%

100%

Frachtis Maritime
Company Limited

Lisa Maritime
Company Limited

100%

100%

Anefani Maritime
Company Limited

Marim Maritime
Company Limited

100%

100%

Imvros Management
Company

100%

100%

100%

100%

Gemi Maritime
Company Limited

Vasi Maritime
Company Limited

Sultan Management
S.A

Stavrodromi Maritime
Company Limited

Σηµειώνεται ότι η εταιρείες Hartzi Maritime Company Limited (Χώρα Εγγραφής: Μάλτα, Αρ. Εγγραφής: C42553), Skledros
Maritime Company Limited (Χώρα Εγγραφής: Μάλτα, Αρ. Εγγραφής: C42551), Pisti Maritime Company Limited (Χώρα
Εγγραφής: Μάλτα, Αρ. Εγγραφής: C36575) και η Timi Maritime Company Limited (Χώρα Εγγραφής: Μάλτα, Αρ. Εγγραφής:
C36637) είναι επίσης 100% θυγατρικές εταιρείες της Ocean Tankers Public Company Limited αλλά δεν διεξάγουν καµία εργασία
(αδρανείς εταιρείες).
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Πληροφορίες για τις εξαρτηµένες εταιρείες
•

Οι εξαρτηµένες εταιρείες της Ocean Tankers Holdings Public Company Limited είναι:

Όνοµα

Eleousa Maritime

Navkios Maritime

Limi Maritime Company

Company Limited

Company Limited

Limited

Ηµεροµηνία ίδρυσης

06/05/2007

31/12/2003

14/10/2005

Χώρα εγγραφής

Κύπρος

Κύπρος

Κύπρος

Αριθµός εγγραφής

ΗΕ198520

ΗΕ144341

ΗΕ166731

∆ιοικητικοί

Γιώργος Ιωαννίδης

Μιχάλης Ιωαννίδης

Μιχάλης Ιωαννίδης

Σύµβουλοι

∆ανιήλ Ιωαννίδης

Γιώργος Ιωαννίδης

Γιώργος Ιωαννίδης

Μιχάλης Ιωαννίδης

∆ανιήλ Ιωαννίδης

Αντώνιος Ιωαννίδης
∆ανιήλ Ιωαννίδης

Μετοχικό κεφαλαίο

£1.000

£100

£1.000

Όνοµα

Kalia Maritime

Lisa Maritime Company

Marim Maritime Company

Company Limited

Limited

Limited

Ηµεροµηνία ίδρυσης

21/07/2004

29/12/2006

07/02/2007

Χώρα εγγραφής

Κύπρος

Κύπρος

Κύπρος

Αριθµός εγγραφής

ΗΕ150548

ΗΕ189883

ΗΕ191644

∆ιοικητικοί

Μιχάλης Iωαvνίδης

Μιχάλης Ιωαννίδης

Μιχάλης Ιωαννίδης

Σύµβουλοι

∆ανιήλ Ιωαννίδης

∆ανιήλ Ιωαννίδης

Γιώργος Ιωαννίδης

Γιώργος Ιωαννίδης

Γιώργος Ιωαννίδης

∆ανιήλ Ιωαννίδης

Μετοχικό κεφαλαίο

£1.000

£1.000

£1.000

Όνοµα

Gemi Maritime

Vasi Maritime

Prodromi Maritime Company

Company Limited

Company Limited

Limited

Ηµεροµηνία ίδρυσης

23/02/2007

23/02/2007

09/10/2007

Χώρα εγγραφής

Κύπρος

Κύπρος

Μάλτα

Αριθµός εγγραφής

ΗΕ192837

ΗΕ192833

C42552

∆ιοικητικοί

Μιχάλης Ιωαννίδης

Μιχάλης Ιωαννίδης

Μιχάλης Iωαvνίδης

Σύµβουλοι

∆ανιήλ Ιωαννίδης

∆ανιήλ Ιωαννίδης

Γιώργος Ιωαννίδης

Γιώργος Ιωαννίδης

Γιώργος Ιωαννίδης

∆ανιήλ Ιωαννίδης

£1.000

£1.000

$ 1.700

Μετοχικό κεφαλαίο
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Όνοµα

Berengaria Maritime

Green Forest Maritime

Frachtis Maritime Company

Company Limited

Company Limited

Limited

Ηµεροµηνία ίδρυσης

09/10/2007

09/10/2007

09/10/2007

Χώρα εγγραφής

Μάλτα

Μάλτα

Μάλτα

Αριθµός εγγραφής

C42550

C42549

C42546

∆ιοικητικοί

Μιχάλης Iωαvνίδης

Μιχάλης Iωαvνίδης

Μιχάλης Iωαvνίδης

Σύµβουλοι

Γιώργος Ιωαννίδης

Γιώργος Ιωαννίδης

Γιώργος Ιωαννίδης

∆ανιήλ Ιωαννίδης

∆ανιήλ Ιωαννίδης

∆ανιήλ Ιωαννίδης

Μετοχικό κεφαλαίο

$ 1.700

$ 1.700

$ 1.700

Όνοµα

Anefani Maritime

Imvros

Sultan

Stavrodromi

Company Limited

Management

Management S.A

Maritime

Company

Company Limited

Ηµεροµηνία ίδρυσης

09/10/2007

27/9/2007

30/08/2007

09/10/2007

Χώρα εγγραφής

Μάλτα

Νήσοι Μάρσιαλ

Νήσοι Μάρσιαλ

Μάλτα

Αριθµός εγγραφής

C42547

26068

25615

C42548

∆ιοικητικοί

Μιχάλης Iωαvνίδης

Μιχάλης Iωαvνίδης

Μιχάλης Iωαvνίδης

Μιχάλης Iωαvνίδης

Σύµβουλοι

Γιώργος Ιωαννίδης

Γιώργος Ιωαννίδης

∆ανιήλ Ιωαννίδης

∆ανιήλ Ιωαννίδης

Μετοχικό κεφαλαίο

$ 1.700

500 µετοχές επί του

500 µετοχές επί του

κοµιστή (bearer

κοµιστή (bearer

shares)

shares)

$ 1.700

Πληροφορίες για τον κύριο µέτοχο Όµιλο Ιωαννίδη
Κύριος µέτοχος της Ocean Tankers Public Company Limited είναι ο Μιχάλης Ιωαννίδης, κύριος
µέτοχος του Οµίλου Ιωαννίδη. Ο Όµιλος Ιωαννίδη δραστηριοποιείται στον τοµέα της ναυτιλίας τα
τελευταία 10 χρόνια και αποτελείται από τα συγκροτήµατα Admibros, Ocean Tankers Holdings Public
Company Ltd και Ocean Bulkers. Το συγκρότηµα Admibros δραστηριοποιείται στον τοµέα
πλοιοδιαχείρισης ενώ το συγκρότηµα Ocean Bulkers στον τοµέα της διεθνούς θαλάσσιας µεταφοράς
εµπορευµάτων, χύδην φορτίων.
Πιο κάτω παρουσιάζεται το οργανόγραµµα όλου του οµίλου όπου το τελικό πρόσωπο είναι ο Μιχάλης
Ιωαννίδης. Σηµειώνεται ότι όλες οι εταιρείες του Οµίλου είναι θυγατρικές κατά 100% του Οµίλου
Ιωαννίδη εκτός από την Ocean Tankers Holdings Public Compamy Limited και οι θυγατρικές της, της
οποίας ο κ. Ιωαννίδης κατέχει άµεσα ή έµµεσα το 65,1% του µετοχικού της κεφαλαίου.
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Μιχάλης
Ιωαννίδης

MGI (Michael
G Ioannides)
Trading
Corporation
ltd

MGI
(Michael G
Ioannides)
Investment
Corporation
ltd

Blue
Anchor
Trading
Ltd

MGI
(Michael G
Ioannides)
Corporation
Services
Ltd

MGI
(Michael G
Ioannides)
Media &
Publications
Ltd

MGI
(Michael G
Ioannides)
Foundation

MGI
(Michael G
Ioannides)
Fund
Manageme
nt

Kitoil
Cyprus
Petroleum
Ltd

Admibros
Shipping
Holdings
Ltd

Ocean
Tankers
Holding
Public
Company
Ltd

Admibros
Shipping
Enterpris
es Ltd

16
Πλοιοκτήτριες
εταιρείες
(βλ. Κεφ. 3)

MGI
(Michael G
Ioannides)
Shipping
Corporation

Ocean
Bulkers
Holdings
Ltd

Admimed
NYCY
Holdings
Ltd

Admibros
Quality
Manage
ment Ltd

Admibros
ShipManage
ment Ltd
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4.

ΣΤΟΛΟΣ
Ο στόλος του Συγκροτήµατος πριν από την εξαγορά αποτελείται από 8 δεξαµενόπλοια εκ των οποίων
τα δύο, το M/T Gemi και το M/T Vasi αναµένεται να παραδοθούν τον Ιούλιο του 2008 και τον
∆εκέµβριο του 2008 αντίστοιχα. Τα συνοπτικά στοιχεία των δεξαµενόπλοιων φαίνονται στο πιο κάτω
πίνακα:
α/α

Όνοµα
πλοίου

Πλοιοκτήτρια
εταιρεία

Τύπος

Σηµαία

Έτος κατάσκευής

DWT

Νηογνώµονας

∆ιαχειριστής

1

M/T Eleousa
Trikoukiotissa

Eleousa
Maritime Co Ltd

Oil &
chemical

Κύπρος

2000

4.527

Bureau
Veritas

Admibros Ship
Management Ltd

2

M/T Navkios

Navkios
Maritime Co Ltd

Product

Κύπρος

2005

7.639

Bureau
Veritas

Admibros Ship
Management Ltd

3

M/T Limi

Limi Maritime
Co Ltd

Oil &
chemical

Κύπρος

1997

8.055

Det Norske
Veritas

Admibros Ship
Management Ltd

4

M/T Kalia

Kalia Maritime
Co Ltd

Product/
Chemical

Κύπρος

1999

5.771

ABS

Admibros Ship
Management Ltd

5

M/T Lisa

Lisa Maritime
Co Ltd

Product/
Chemical

Κύπρος

2007

4.285

CCS

Admibros Ship
Management Ltd

6

M/T Marim

Marim Maritime
Co Ltd

Product/
Chemical

Κύπρος

2007

4.285

CCS

Admibros Ship
Management Ltd

7

M/T Gemi *

Gemi Maritime
Co Ltd

Product/
Chemical

Κύπρος

2008

12.800

ABS

Admibros Ship
Management Ltd

8

M/T Vasi **

Vasi Maritime
Co Ltd

Product/
Chemical

Κύπρος

2008

12.800

ABS

Admibros Ship
Management Ltd

* Η παράδοση του αναµένεται τον Ιούλιο του 2008
** Η παράδοση του αναµένεται το ∆εκέµβριο του 2008

Τον Οκτώβριο του 2007, η Εταιρεία προχώρησε στην αγορά του στόλου Palmali, ο οποίος αποτελείται
από 8 υπερσύγχρονα δεξαµενόπλοια διπλού τοιχώµατος (Double hull & Ice Class A) χωρητικότητας
από 15.000 µέχρι 20.000 τόνων. Από τα 8 υπό εξαγορά πλοία έχουν ήδη παραδοθεί τα 7 από αυτά: το
M/T Prodromi, το M/T Frachtis, το M/T Green Forest, το M/T Anefani, το M/T Berengaria, το M/T
Hartzi και το M/T Skledros. Το M/T Stavrodromi αναµένεται να παραδοθεί στην Εταιρεία τον Ιούνιο
του 2008. Τα συνοπτικά στοιχεία των δεξαµενόπλοιων αυτών φαίνονται στο πιο κάτω πίνακα:
α/α

Όνοµα
πλοίου

Πλοιοκτήτρια
εταιρεία

Τύπος

Σηµαία

Έτος
κατάσκευής

DWT

Νηογνώµονας

∆ιαχειριστής

1

M/T
Prodromi

Prodromi
Maritime Co Ltd

Oil &
chemical

Μάλτα

2000

19.996

Det
Norske
Veritas

Admibros Ship
Management Ltd

2

M/T
Berengaria

Berengaria
Maritime Co Ltd

Oil &
chemical

Μάλτα

2001

19.996

Det
Norske
Veritas

Admibros Ship
Management Ltd

3

M/T Green
Forest

Green Forest
Maritime Co Ltd

Oil &
chemical

Μάλτα

2000

19.996

Det
Norske
Veritas

Admibros Ship
Management Ltd

4

M/T Frachtis

Frachtis Maritime
Co Ltd

Oil &
chemical

Μάλτα

1997

15.885

Det
Norske
Veritas

Admibros Ship
Management Ltd

5

M/T Anefani

Anefani Maritime
Co Ltd

Oil &
chemical

Μάλτα

1998

15.885

Det
Norske
Veritas

Admibros Ship
Management Ltd

6

M/T Hartzi

Imvros
Management
Company

Oil &
chemical

Μάλτα

1999

15.441

Det
Norske
Veritas

Admibros Ship
Management Ltd

62

ΤΜΗΜΑ ΙΙ
ΜΕΡΟΣ Γ’

7

M/T Skledros

Sultan
Management S.A

Oil &
chemical

Μάλτα

1999

15.441

Det
Norske
Veritas

Admibros Ship
Management Ltd

8

M/T
Stavrodromi*

Stavrodromi
Maritime
Company Limited

Oil &
chemical

Μάλτα

1999

15.441

Det
Norske
Veritas

Admibros Ship
Management Ltd

* Η παράδοση του αναµένεται τον Ιούνιο του 2008

Η αγοραία αξία των 8 υφιστάµενων δεξαµενόπλοιών του Συγκροτήµατος βάση των εκτιµήσεων
ανεξάρτητων εκτιµητών µε ηµεροµηνία εκτίµησης 31/12/2007 φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα:
α/α

Όνοµα
πλοίου

Πλοιοκτήτρια εταιρεία

Ηµεροµηνία
Εκτίµησης

Αγοραία Αξία
($)

1

M/T Eleousa
Trikoukiotissa

Eleousa Maritime Co Ltd

31/12/2007

14.500.000

2

M/T Navkios

Navkios Maritime Co Ltd

31/12/2007

21.000.000

3

M/T Limi

Limi Maritime Co Ltd

31/12/2007

18.000.000

4

M/T Kalia

Kalia Maritime Co Ltd

31/12/2007

17.500.000

5

M/T Lisa

Lisa Maritime Co Ltd

31/12/2007

16.250.000

6

M/T Marim

Marim Maritime Co Ltd

31/12/2007

16.250.000

7

M/T Gemi *

Gemi Maritime Co Ltd

31/12/2007

29.000.000

8

M/T Vasi **

Vasi Maritime Co Ltd

31/12/2007

29.000.000
161.500.000

* Η παράδοση του αναµένεται τον Ιούλιο του 2008
** Η παράδοση του αναµένεται το ∆εκέµβριο του 2008

Η αγοραία αξία των 5 εκ των 8 δεξαµενόπλοιων του στόλου Palmali έχει εκτιµηθεί από τους
ανεξάρτητους εκτιµητές Intermodal Shipbrokers Co µε ηµεροµηνία εκτίµησης 31/12/2007 στα
$ 170.000.000.
α/α

Όνοµα
πλοίου

Πλοιοκτήτρια εταιρεία

Ηµεροµηνία
Εκτίµησης

1

M/T Prodromi

Prodromi Maritime Co Ltd

31/12/2007

2

M/T Berengaria

Berengaria Maritime Co Ltd

31/12/2007

3

M/T Green
Forest

Green Forest Maritime Co Ltd

31/12/2007

4

M/T Frachtis

Frachtis Maritime Co Ltd

31/12/2007

5

M/T Anefani

Anefani Maritime Co Ltd

31/12/2007

Αγοραία Αξία
($)

170.000.000
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Η αγοραία αξία των υπόλοιπων 3 εκ των 8 δεξαµενόπλοιων του στόλου Palmali έχει εκτιµηθεί από
τους ανεξάρτητους εκτιµητές Intermodal Shipbrokers Co µε ηµεροµηνία εκτίµησης 1/04/2008 στα
$ 95.000.000.
α/α

Όνοµα πλοίου

Πλοιοκτήτρια εταιρεία

Ηµεροµηνία
Εκτίµησης

1

M/T Hartzi

Imvros Management
Company

1/04/2008

2

M/T Skledros

Sultan Management S.A

1/04/2008

3

M/T Stavrodromi

Stavrodromi Maritime
Company Limited

1/04/2008

Αγοραία Αξία
($)

95.000.000
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5.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Το Συγκρότηµα µέσω των θυγατρικών του εταιρειών δραστηριοποιείται στον τοµέα της ιδιοκτησίας
πλοίων µε σκοπό τη µεταφορά προϊόντων πετρελαίου για λογαριασµό πελατών.
5.1

Ναυλώσεις
α/α

Όνοµα πλοίου

Τύπος
µίσθωσης

Λήξη
Μίσθωσης

Ναυλωτής

1

M/T Eleousa
Trikoukiotissa

Χρονοναύλωση

06/2009

Herning
Shipping A.S

2

M/T Navkios

Χρονοναύλωση

03/2014

Dalmer
Limited

3

M/T Limi

Χρονοναύλωση

9/2012

4

M/T Kalia

Χρονοναύλωση

5

M/T Lisa

6

Ελάχιστο
Ηµερήσιο
ναύλο ($)

Σηµείωση

7.500

Ηµερήσιο ναύλο $7.500 µέχρι τον
Ιούνιο του 2008 και επιλογή
ανανέωσης* για ακόµη 1 χρόνο

7.500

Ηµερήσιο ναύλο $7.500 µέχρι τον
Μάρτιο του 2010 + επιλογή
ανανέωσης* για ακόµη 2 χρόνια
µέχρι τον Μάρτιο του 2012 +
επιλογή ανανέωσης* για ακόµη 2
χρόνια µέχρι τον Μάρτιο του
2014

O.W.Tankers
A.S

9.000

Ηµερήσιο ναύλο $9.000 µέχρι τον
Σεπτέµβριο του 2008 + επιλογή
ανανέωσης* για 24 µήνες µε
ηµερήσιο ναύλο $9.000 + επιλογή
ανανέωσης* για 24 µήνες µε
ηµερήσιο ναύλο $9.150

06/2009

Navogao
Guarlta
S.A.**

9.150

Ηµερήσιο ναύλο $9.150 µέχρι τον
Ιούνιο 2008 + επιλογή ανανέωσης*
για 12 µήνες µε ηµερήσιο ναύλο
$9.000

Χρονοναύλωση

03/2011

Herning
Shipping A.S

7.375

Ηµερήσιο ναύλο $7.375 µέχρι τον
Μάρτιο του 2009 + επιλογή
ανανέωσης* µέχρι τον Μάρτιο του
2010 µε ηµερήσιο ναύλο $7.600 +
επιλογή ανανέωσης* µέχρι τον
Μάρτιο του 2010 µε ηµερήσιο
ναύλο $7.950

M/T Marim

Χρονοναύλωση

09/2011

Herning
Shipping A.S

7.375

Ηµερήσιο ναύλο $7.375 µέχρι τον
Αύγουστο του 2009 + επιλογή
ανανέωσης* µέχρι τον Αύγουστο
του 2010 µε ηµερήσιο ναύλο
$7.600 + επιλογή ανανέωσης* τον
Αύγουστο του 2011 µε ηµερήσιο
ναύλο $7.950

7

M/T Vasi

Χρονοναύλωση

Υπό ∆ιαπραγµάτευση

Υπό
∆ιαπραγµάτευση

Το πλοίο αναµένεται να
παραληφθεί το ∆εκεµβρίο του
2008

8

M/T Gemi

Χρονοναύλωση

Υπό ∆ιαπραγµάτευση

Υπό
∆ιαπραγµάτευση

Το πλοίο αναµένεται να
παραληφθεί τον Ιούλιο του 2008

9

M/T Prodromi

Χρονοναύλωση

04/2016

LUKOIL/
LITASCO

15.300

Από τον Απρίλιο του 2006
ηµερήσιο ναύλο $15.300 για 7
χρόνια + επιλογή ανανέωσης* για
3 χρόνια
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10

M/T Berengaria

Χρονοναύλωση

04/2016

LUKOIL/
LITASCO

15.300

Από τον Απρίλιο του 2006
ηµερήσιο ναύλο $15.300 για 7
χρόνια + επιλογή ανανέωσης* για
3 χρόνια

11

M/T Green
Forest

Χρονοναύλωση

04/2016

LUKOIL/
LITASCO

15.300

Από τον Απρίλιο του 2006
ηµερήσιο ναύλο $15.300 για 7
χρόνια + επιλογή ανανέωσης* για
3 χρόνια

12

M/T Frachtis

Χρονοναύλωση

04/2016

LUKOIL/
LITASCO

15.300

Από τον Απρίλιο του 2006
ηµερήσιο ναύλο $15.300 για 7
χρόνια + επιλογή ανανέωσης* για
3 χρόνια

13

M/T Anefani

Χρονοναύλωση

04/2016

LUKOIL/
LITASCO

15.300

Από τον Απρίλιο του 2006
ηµερήσιο ναύλο $15.300 για 7
χρόνια + επιλογή ανανέωσης* για
3 χρόνια

14

M/T Hartzi

Χρονοναύλωση

04/2016

LUKOIL/
LITASCO

15.300

Από τον Απρίλιο του 2006
ηµερήσιο ναύλο $15.300 για 7
χρόνια + επιλογή ανανέωσης* για
3 χρόνια

15

M/T Skledros

Χρονοναύλωση

04/2016

LUKOIL/
LITASCO

15.300

Από τον Απρίλιο του 2006
ηµερήσιο ναύλο $15.300 για 7
χρόνια + επιλογή ανανέωσης* για
3 χρόνια

16

M/T
Stavrodromi***

Χρονοναύλωση

04/2016

LUKOIL/
LITASCO

15.300

Από τον Απρίλιο του 2006
ηµερήσιο ναύλο $15.300 για 7
χρόνια + επιλογή ανανέωσης* για
3 χρόνια

* Η επιλογή ανανέωσης εναπόκειται στον ναυλωτή
** Το πλοίο υποναυλώνεται στην Copesul
*** Από την παράδοσή του που αναµένεται να γίνει τον Ιούνιο του 2008

Τη ναύλωση των πλοίων του Συγκροτήµατος αναλαµβάνουν ναυλοµεσίτες (ship brokers) µεταξύ των
οποίων και η συνδεδεµένη µε το Συγκρότηµα εταιρεία, Admibros Shipmanagement Company Limited.
Συγκεκριµένα, η Admibros Shipmanagement Company Limited έχει υπογράψει την µε τις
πλοιοκτήτριες εταιρείες συµφωνία για εξεύρεση πελατών για ναύλωση των πλοίων (βλ. Κεφ 5.3).
5.2

Πελάτες του Συγκροτήµατος
Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την ανάλυση των εισοδηµάτων από ναυλώσεις των πλοίων του
Συγκροτήµατος ανά πελάτη για την περίοδο από την 01 Ιανουαρίου 2007 µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου
2007:
Πελάτες

Εισόδηµα
($000)

Ποσοστό
(%)

HERNING

5.111.862

30,71

BRYGGEN

3.423.550

20,56

LITASCO

2.503.037

15,04

COPESUL

1.730.954

10,40

NAVINORTE

1.107.234

6,65

PAKRI

1.065.213

6,40

392.299

2,36

ALL SEEDS
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INTEMACO

292.344

1,76

WILMAR

279.397

1,68

Άλλοι

741.580

4,45

16.647.470

100

Σύνολο

Πηγή: Ocean Tankers Holdings Public Company Limited

Από τον πιο πάνω πίνακα διαφαίνεται ότι σηµαντικό ποσοστό των εισοδηµάτων της Εταιρείας πηγάζει
από ένα µικρό αριθµό ναυλωτών µε αποτέλεσµα τη µερική εξάρτησή του από αυτούς. Σηµειώνεται
επίσης ότι τα 8 υπό εξαγορά πλοία είναι ναυλωµένα στην Lukoil/Litasco για περίοδο 7+3 χρόνια µε
αποτέλεσµα την εξάρτηση των εισοδηµάτων από τον ναυλωτή αυτό.
Η Εταιρεία διαθέτει ένα δίκτυο συνεργατών και διεθνών ναυλοµεσιτικών γραφείων από τα οποία
τυγχάνει υποστήριξης και προτίµησης. Υπολογίζεται ότι µέσω των προσπαθειών, της εµπειρίας και
τεχνογνωσίας της διαχειρίστριας εταιρείας, η επικερδής ναύλωση των πλοίων θα συνεχιστεί
νοουµένου ότι δεν θα υπάρξει ουσιαστική αλλαγή στις συνθήκες της αγοράς. Όµως καµιά εγγύηση
δεν µπορεί να δοθεί για τις συνθήκες της αγοράς και το ύψος των ναύλων, παρόλο που δεν φαίνεται
να υπάρχει µεγάλη πιθανότητα δυσµενούς διαφοροποίησής τους στο προβλεπτό µέλλον.
5.3

Συµφωνίες µε Admibros Shipmanagement Co Limited και Blue Anchor Trading Limited
5.3.1 Συµφωνίες για εµπορική διαχείριση των πλοίων µε Admibros Shipmanagement Co
Limited
Οι πλοιοκτήτριες εταιρείες του Συγκροτήµατος έχουν συνάψει συµφωνίες εµπορικής διαχείρισης και
πρακτόρευσης των πλοίων τους (εξεύρεσης πελατών για ναύλωση των πλοίων) µε τη συγγενική
εταιρεία Admibros Shipmanagement Co Ltd (γραφείο Ελλάδος).
Σύµφωνα µε τις πρόνοιες των συµφωνιών εµπορικής διαχείρισης, η Admibros Shipmanagement Co.
Limited µεταξύ άλλων θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες σε σχέση µε κάθε πλοίο:










θα φροντίζει να διατηρείται το πλοίο σε καλή κατάσταση ως είναι αναγκαίο από τους
σχετικούς κανονισµούς και νόµους.
θα φροντίζει την παροχή τέτοιων ανταλλακτικών και λιπαντικών για τη σωστή και ασφαλή
λειτουργία του πλοίου.
θα προσλαµβάνει και θα παρέχουν πλήρωµα το οποίο θα είναι εκπαιδευµένο και θα χειρίζονται
όλα τα θέµατα σχετικά µε την εργοδότησή τους.
θα διευθετεί τις ασφάλειες του πλοίου έναντι φωτιάς και συνήθεις ναυτικούς και κινδύνους
πολέµου (risks).
θα διευθετεί την εισαγωγή του πλοίου σε τέτοιους συνδέσµους (associations) προστασίας,
αποζηµίωσης και άµυνας.
θα χειρίζεται και θα διευθετούν όλες τις ασφάλειες, αβαρίες (average), ναυαγιαιρεσίες
(salvage) και άλλες απαιτήσεις σε σχέση µε το πλοίο.
να εργοδοτεί τέτοιους αντιπροσώπους (agents) και/ή ασφαλιστικούς πράκτορες (insurance
brokers) ως θα θεωρήσουν πρέπον, έχοντας το δικαίωµα να διορίσει οποιαδήποτε
συνδεδεµένη εταιρεία µε την Εταιρεία για το σκοπό αυτό, και τέτοια συνδεδεµένη εταιρεία θα
δικαιούται να χρεώνει και να κρατεί για λογαριασµό της την συνήθη προµήθεια σε σχέση µε
τις υπηρεσίες που προσφέρθηκαν από αυτήν.
να εργοδοτεί συµβούλους (consultants) και άλλους εµπειρογνώµονες για να επιθεωρήσουν ή
να συµβουλεύσουν σε σχέση µε τη συντήρηση, επισκευή, λειτουργία και επιθεώρηση του
πλοίου.
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να λαµβάνει νοµική συµβουλή σε σχέση µε διαφωνίες ή άλλα θέµατα που επηρεάζουν τα
συµφέροντα των ιδιοκτητών σε σχέση µε το πλοίο.

Η συµφωνία διαχείρισης έχει αόριστη ισχύ και θα τερµατίζεται από οποιοδήποτε µέρος µε γραπτή
ειδοποίηση 90 ηµερών. Επίσης, η Admibros Shipmanagement Co. Limited έχει το δικαίωµα να
τερµατίζει τη συµφωνία διαχείρισης µεταξύ άλλων στις περιπτώσεις όπου η πλοιοκτήτρια εταιρεία δεν
πληρώσει την οφειλή της στη ∆ιαχειρίστρια εντός 7 ηµερών, ή το πλοίο κατά τη γνώµη της Admibros
Shipmanagement Co. Limited δεν είναι κατάλληλο και ασφαλές για χρήση. Θα υπάρχει δικαίωµα
τερµατισµού εάν οποιοδήποτε από τα µέρη και/ή η µητρική τους εταιρεία δώσει ειδοποίηση
τερµατισµού για τον λόγο ότι υπόκειται σε διαδικασία εκκαθάρισης.
Για τις πιο πάνω υπηρεσίες οι χρεώσεις της Admibros Shipmanagement Co. Limited περιλαµβάνουν:




Καταβολή αµοιβής $500 ανά ηµέρα το οποίο θα καταβάλλεται µηνιαίως
Εµπορική προµήθεια 1.25% επί όλων των κερδών από το πλοίο που λαµβάνεται σύµφωνα µε
το τιµολόγιο που εκδίδει ο ∆ιαχειριστής.
Μεσιτική προµήθεια (brokerage fee) ύψους 1,25% επί των συνολικών ναύλων από τις
δραστηριότητες του πλοίου.

5.3.2 Συµφωνία χρήσης αντικειµένων µε Admibros Shipmanagement Co Limited
Στις 4 Νοεµβρίου 2005 τέθηκε σε ισχύ συµφωνία χρήσης γραφειακού εξοπλισµού (υπολογιστές, faxes,
εκτυπωτές κλπ) και λογισµικών προγραµµάτων µεταξύ της Εταιρείας µε τη συγγενική εταιρεία
AdmiBros Shipmanagement Co Limited (γραφείο Κύπρου). Σύµφωνα µε τους όρους της συµφωνίας η
Εταιρεία θα πληρώνει µηνιαίως £2.000 προς την Admibros Shipmanagement Co Limited για τις
παρεχόµενες υπηρεσίες που προσφέρει η δεύτερη προς την πρώτη. Η συµφωνία έχει ισχύ µέχρι την
3η Νοεµβρίου 2006 και ανανεώθηκε για ακόµη 2 χρόνια.
5.3.3 Συµφωνία για ενοικίαση ακινήτου µε Blue Anchor Trading Limited
Η Ocean Tankers Holdings Public Company Limited έχει υπογράψει συµβόλαιο για ενοικίαση ακινήτου
που ανήκει στη συγγενική εταιρεία Blue Anchor Trading Limited για να στεγάσει την έδρά της.
Συµφωνά µε τους όρους του συµβολαίου, το ενοίκιο καθορίζεται στις £1.000 µηνιαίως. Η ισχύς της
συµφωνίας είναι από την 1 Νοεµβρίου 2005 µέχρι την 31η Οκτωβρίου 2007 και ανανεώθηκε για ακόµη
1 χρόνο.
5.4

Συµφωνίες για αγορά και κατασκευή νεότευκτων πλοίων Μ/Τ Gemi και Μ/Τ Vasi
Το Συγκρότηµα έχει υπογράψει συµφωνία κατασκευής του πλοίου Μ/Τ Gemi µε την εταιρεία STX
SHIPBUILDING CO. LTD από την Κορέα, ηµεροµηνίας 28.02.2007. Σύµφωνα µε την συµφωνία
κατασκευής, το πλοίο θα στοιχίσει $22.945.000 και θα είναι σχεδιασµένο να µεταφέρει
πετρέλαιο/χηµικά και θα έχει πραγµατική χωρητικότητα (DWT) 12.800 τόνους και θα έχει ΙΜΟ είδους
ΙΙ και ΙΙΙ. Το πλοίο αναµένεται να παραδοθεί τον Ιούλιο του 2008.
Το Συγκρότηµα έχει υπογράψει συµφωνία κατασκευής του πλοίου Μ/Τ Vasi µε την εταιρεία STX
SHIPBUILDING CO. LTD από την Κορέα, ηµεροµηνίας 28.02.2007. Σύµφωνα µε την συµφωνία
κατασκευής, το πλοίο θα στοιχίσει $22.945.000 και θα είναι σχεδιασµένο να µεταφέρει
πετρέλαιο/χηµικά και θα έχει πραγµατική χωρητικότητα (DWT) 12.800 τόνους και θα έχει ΙΜΟ είδους
ΙΙ και ΙΙΙ. Το πλοίο αναµένεται να παραδοθεί το ∆εκέµβριο του 2008.
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5.5

Σύµβαση για τη Μεταφορά Πόσιµου Νερού, µε ∆εξαµενόπλοια, από την Ελλάδα στην
Κύπρο και Κατασκευή Έργων Υποδοµής στη Λεµεσό
Κατόπιν συµµετοχής της Εταιρείας σε διαγωνισµό της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας για την Μεταφορά
Πόσιµου Νερού µε ∆εξαµενόπλοια από την Ελλάδα στην Κύπρο και Κατασκευή Έργων Υποδοµής στη
Λεµεσό αποφασίστηκε από το Συµβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος όπως ανατεθεί το εν λόγω έργο στην Εταιρεία.
Στις 21 Απριλίου 2008 υπεγράφη η Σύµβαση Αρ. ΤΑΥ 33/2008, µεταξύ της Εταιρείας και της
Κυβέρνησης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Το αντικείµενο της Σύµβασης είναι η µεταφορά µε
δεξαµενόπλοια 8 εκατοµµυρίων κυβικών µέτρων πόσιµου νερού από το σηµείο φόρτωσης στο λιµάνι
Ελληνικών Πετρελαίων στην Ελευσίνα, στο σηµείο εκφόρτωσης που είναι το αγκυροβόλιο στις
εκβολές του ποταµού Γερµασόγειας, και η µελέτη / κατασκευή έργων υποδοµής για εκφόρτωση του
νερού και η συντήρηση τους καθ’ όλη την διάρκεια της Σύµβασης.
Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στα € 35 εκ. (χωρίς ΦΠΑ).
Η Σύµβαση προβλέπει την διαδικασία και τρόπο πληρωµής, όπου για τα έργα υποδοµής το ποσό των
€2,590,000 θα δοθεί σε τρεις δόσεις, για το καθάρισµα των δεξαµενόπλοιων το ποσό των €3,658,000
θα δοθεί σε ανάλογες µηνιαίες δόσεις και για την µεταφορά νερού το ποσό των €28,752,000 θα δοθεί
σε ανάλογες µηνιαίες δόσεις βάση των ποσοτήτων νερού που θα παραλαµβάνονται. Η Σύµβαση
περιέχει ρήτρες καθυστέρησης σε περιπτώσεις όπου ευθύνεται η Εταιρεία, ως επίσης και πρόνοια για
την αναπροσαρµογή της τιµής µονάδας για µεταφορά νερού που θα υπολογίζεται βάση του τύπου
αναπροσαρµογής που περιγράφεται στην Σύµβαση.
Οι γενικοί όροι της Σύµβασης περιλαµβάνουν τις γενικές υποχρεώσεις της Εταιρείας και της
Αναθετούσας Αρχής, δηλαδή το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών
Πόρων και Περιβάλλοντος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Στην περίπτωση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας
υπάρχει η υποχρέωση παροχής πληροφοριών στην Εταιρεία και την γρήγορη εξασφάλιση αναγκαίων
αδειών και εγκρίσεων από τις Αρχές της Κυπριακής ή Ελληνικής ∆ηµοκρατίας έτσι ώστε να εκτελεσθεί
το αντικείµενο της Σύµβασης. Η Εταιρεία πρέπει να παράσχει εγγύηση πιστής εκτέλεσης µε ισχύ για 18
µήνες µετά την υπογραφή της Σύµβασης, η οποία έχει εκδοθεί ήδη από την Τράπεζα Κύπρου για το
ποσό των €1,000,000. Η Σύµβαση περιλαµβάνει επίσης γενικές εγγυητικές διαβεβαιώσεις από την
Εταιρεία για τήρηση µεταξύ άλλων της ισχύουσας νοµοθεσίας, του τεχνικούς κανονισµούς και την
πλήρη συνεργασία της Εταιρείας για την διεξαγωγή ελέγχων.
Η Σύµβαση προβλέπει µεταξύ άλλων τον τρόπο τροποποίησης της Σύµβασης, το δικαίωµα αναστολής
εκτέλεσης, τον τρόπο ασφάλισης και αποζηµίωσης σε περίπτωση µη εκτέλεσης του αντικειµένου της
Σύµβασης. Σχετικά µε τον τερµατισµό της Σύµβασης, υπάρχουν οι όροι για το δικαίωµα τερµατισµού
από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία που περιλαµβάνει την µη εκπλήρωση της Εταιρείας των συµβατικών
της υποχρεώσεων και το δικαίωµα τερµατισµού από την Εταιρεία που περιλαµβάνει την µη πληρωµή
των οφειλόµενων ποσό εντός του συµφωνηθέν χρονικού διαστήµατος. Σε περίπτωση αθέτησης των
συµβατικών όρων το µέρος που ζηµιώθηκε δικαιούται να τερµατίσει και να απαιτήσει αποζηµιώσεις.
Η Σύµβαση διέπεται από το Κυπριακό ∆ίκαιο και σε περίπτωση διαφορών εάν η διαφορά δεν επιλυθεί
φιλικά µεταξύ των δύο µερών εντός 56 ηµερών, θα παραπέµπεται η διαφορά σε διαιτησία από δύο
διαιτητές σύµφωνα µε του Περί ∆ιαιτησίας Νόµου (Κεφ.4). Η Σύµβαση φαίνεται έγκυρη και
δεσµευτική και το φαίνεται ότι το πρωτότυπο έχει χαρτοσηµανθεί δεόντως.

69

ΤΜΗΜΑ ΙΙ
ΜΕΡΟΣ Γ’
6.

AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ

Η ασφαλιστική κάλυψη στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις είναι απαραίτητη λόγω της φύσης των
δραστηριοτήτων αυτών των εταιρειών και του ύψους των κεφαλαίων που δαπανούνται σε στοιχεία
πάγιου ενεργητικού.
6.1

Ασφάλιση κύτους και µηχανηµάτων (Hull & Machinery)
Η ασφαλιστική κάλυψη του κύτους και των µηχανηµάτων του στόλου της Εταιρείας έχουν ασφαλιστεί
από τον ασφαλιστικό οργανισµό Seascope Insurance Service Ltd.
Η Εταιρεία έχει εξασφαλίσει ασφαλιστική κάλυψη για το κύτος και τα µηχανήµατα της και έναντι
πολέµου, η οποία καλύπτει τον κίνδυνο ολικής ζηµίας ή ζηµίας κατασκευής για όλα τα πλοία της. Το
κάθε πλοίο έχει κάλυψη για τουλάχιστο την τρέχουσα εµπορική του αξία, µε αφαιρετέο ποσό
(deductible) $ 75.000 ανά πλοίο ανά συµβάν. Η Εταιρεία έχει επίσης επιπρόσθετη ασφαλιστική
κάλυψη (increased market value) για µεγαλύτερη αξία από την τρέχουσα αξία του κύτους και των
µηχανηµάτων της, ώστε σε περίπτωση ολικής απώλειας του πλοίου, να ανακτήσει ποσό που δε θα
ανακτούσε µέσω του ασφαλιστηρίου κάλυψης κύτους και µηχανηµάτων λόγω χαµηλότερης
ασφάλισης.

6.2

Ασφαλιστική κάλυψη προστασίας και αποζηµίωσης (Protection and Indemnity Insurance)
H ασφάλιση προστασίας και αποζηµίωσης για πλοιοκτήτριες εταιρείες παρέχεται µέσω διεθνούς
συνδέσµου αλληλοασφάλισης. Κάθε ένα από τα µέλη του συνδέσµου υπόκειται στους κανονισµούς
που εκδίδονται από το ∆ιεθνές Συγκρότηµα Συνδέσµου Κάλυψης Προστασίας και Αποζηµιώσεων
(International Group of Protection and Indemnity Associations). Η συγκεκριµένη ασφάλιση καλύπτει
τη νοµική ευθύνη και άλλα σχετικά έξοδα τραυµατισµού ή θανάτου του πληρώµατος, των επιβατών
και άλλων τρίτων προσώπων, απώλεια ή ζηµιάς του εµπορεύµατος, διεκδικήσεις από συγκρούσεις µε
άλλα πλοία, ζηµιάς περιουσίας τρίτων προσώπων, µόλυνσης από πετρέλαιο ή άλλες ουσίες, και της
διάσωσης, ρυµούλκησης και άλλων σχετικών εξόδων, συµπεριλαµβανοµένου της περισυλλογής
ναυαγίου.
Η ολική κάλυψη συµπεριλαµβάνει τις ακόλουθες εξαιρέσεις όσον αφορά την κάλυψη για ρύπανση από
πετρέλαιο η οποία περιορίζεται στο $1 δις και η κάλυψη για επιβάτες και πλήρωµα (passengers and
seamen) η οποία ανέρχεται στα $3 δις.
Η ασφάλιση τύπου αλληλοασφαλίσεως διά ζηµίας προς τρίτους (PROTECTION AND INDEMNITY)
καθώς επίσης και η ασφάλιση Υπεράσπισης και Προάσπισης των συµφερόντων (FREIGHT
DEMURRAGE & DEFENCE) για τις πλοιοκτήτριες παρέχεται µέσω διεθνών συνδέσµων
αλληλοασφάλισης (MUTUAL ASSOCIATIONS), που υπάγονται στο INTERNATIONAL GROUP OF
PROTECTION AND INDEMNITY ASSOCIATIONS.

6.3

Ασφάλιση πολέµου
Οι πλοιοκτήτριες εταιρείες διατηρούν ασφάλεια πολέµου (War Risk Insurance) µέσω της Hellenic War
Risks Association Ltd, για κάθε πλοίο ίση προς την ασφαλιστική κάλυψη για σκάφος και µηχανές.
Οι πιο κάτω πίνακες παρουσιάζουν πληροφορίες για τα ασφαλιστικά συµβόλαια για κάθε ένα από τα
πλοία του Συγκροτήµατος.
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M/T ELEOUSA
TRIKOUKIOTISSA

Είδος Ασφάλισης

Κύτους &
µηχανής
(H&M)

P&I

Seascope
Insurance Service
Ltd

% κάλυψης

100%

100%

100%

100%

Ηµεροµηνία λήξης

31/10/2008

20/02/2009

20/02/2009

31/10/2008

Υπεραξία (Premium)

$47,673

$26,137.50

$9.000

$2.048

10.000.000

AE Cover / Premium

$2.500.000 /
$3.018.5

IV Cover / Premium

$2.500.000 /
$3.018.5

Gard

War Risk
Insurance

Ασφαλιστική Εταιρεία

Κάλυψη (Cover)

Gard

Defence
Insurance

Seascope
Insurance Service
Ltd

$15.000.000

Είδος Ασφάλισης
M/T NAVKIOS

Κύτους &
µηχανής
(H&M)

P&I

Seascope
Insurance Service
Ltd

% κάλυψης

100%

100%

100%

100%

Ηµεροµηνία λήξης

31/10/2008

20/02/2009

20/02/2009

31/10/2008

Υπεραξία (Premium)

$45.463

$30.237.50

$9.000

$2.918

$14.000.000

AE Cover / Premium

$3.500.000 /
$4.156

IV Cover / Premium

$3.500.000 /
$4.156

Gard

War Risk
Insurance

Ασφαλιστική Εταιρεία

Κάλυψη (Cover)

Gard

Defence
Insurance

Seascope
Insurance Service
Ltd

$21.000.000

Είδος Ασφάλισης
M/T LIMI

Κύτους &
µηχανής
(H&M)

P&I

Defence
Insurance

War Risk
Insurance

Ασφαλιστική Εταιρεία

Seascope
Insurance Service
Ltd

Gard

Gard

Seascope
Insurance Service
Ltd

% κάλυψης

100%

100%

100%

100%

Ηµεροµηνία λήξης

31/10/2008

20/02/2009

20/02/2009

31/10/2008

Υπεραξία (Premium)

$44.725

$34.850

$9.000

Κάλυψη (Cover)

$12.000.000

AE Cover / Premium

$3.000.000 /
$3.500

IV Cover / Premium

$3.000.000 /
$3.500

$2.485
$18.000.000
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Είδος Ασφάλισης
M/T KALIA

Κύτους &
µηχανής
(H&M)

Defence
Insurance

P&I

Ασφαλιστική Εταιρεία

Seascope
Insurance Service
Ltd

% κάλυψης

100%

100%

100%

100%

Ηµεροµηνία λήξης

31/10/2008

20/02/2009

20/02/2009

31/10/2008

Υπεραξία (Premium)

$45.500

$27.675

$9.000

$2.450

Κάλυψη (Cover)

$11.400.000

AE Cover / Premium

$2.750.000 /
$2.750

IV Cover / Premium

$2.850.000 /
$2850

Gard

War Risk
Insurance

Gard

Seascope
Insurance Service
Ltd

$17.000.000

Είδος Ασφάλισης
M/T LISA

Κύτους &
µηχανής
(H&M)

Defence
Insurance

P&I

Ασφαλιστική Εταιρεία

Seascope
Insurance Service
Ltd

Gard

% κάλυψης

100%

100%

100%

Ηµεροµηνία λήξης

31/10/2008

20/02/2009

20/02/2009

Υπεραξία (Premium)

$35.778

$25.112.50

$9.000

Κάλυψη (Cover)

$11.400.000

AE Cover / Premium

$2.750.000
$2.700

IV Cover / Premium

$2.850.000 /
$ 2.800

War Risk
Insurance

Gard

Seascope
Insurance
Service Ltd
100%
31/10/2008
$2.500
$17.000.000

/

Είδος Ασφάλισης
M/T MARIM

Κύτους &
µηχανής

P&I

(H&M)

Seascope
Insurance
Service Ltd

% κάλυψης

100%

100%

100%

100%

Ηµεροµηνία λήξης

31/10/2008

20/02/2009

20/02/2009

31/10/2008

Υπεραξία (Premium)

$35.778

$25.112.50

$9.000

$2.500

$11.400.000

AE Cover / Premium

$2.750.000
$2.700

IV Cover / Premium

$2.850.000 /
$ 2.800

Gard

War Risk Insurance

Ασφαλιστική Εταιρεία

Κάλυψη (Cover)

Gard

Defence
Insurance

Seascope
Insurance
Service Ltd

$17.000.000
/

72

ΤΜΗΜΑ ΙΙ
ΜΕΡΟΣ Γ’

M/T VASI*

Είδος Ασφάλισης

Κύτους & µηχανής
(H&M)

P&I

N/A

War Risk Insurance

Ασφαλιστική Εταιρεία

Seascope Insurance
Service Ltd

% κάλυψης

100%

100%

Ηµεροµηνία λήξης

31/10/2008

31/10/2008

Υπεραξία (Premium)

$56.400

$5.250

Κάλυψη (Cover)

$22.000.000

$33.000.000

AE Cover / Premium

$5.500.000 / $6.875

IV Cover / Premium

$5.500.000 / $6.875

M/T GEMI*

N/A

Defence
Insurance

Seascope
Insurance
Service
Ltd

Είδος Ασφάλισης

Κύτους & µηχανής
(H&M)

P&I
N/A

Defence
Insurance
N/A

War Risk Insurance

Ασφαλιστική Εταιρεία

Seascope Insurance
Service Ltd

Seascope Insurance
Service Ltd

% κάλυψης

100%

100%

Ηµεροµηνία λήξης

31/10/2008

31/10/2008

Υπεραξία (Premium)

$56.400

$5.250

Κάλυψη (Cover)

$22.000.000

$33.000.000

AE Cover / Premium

$5.500.000 / $6.875

IV Cover / Premium

$5.500.000 / $6.875

M/T PRODROMI

Είδος Ασφάλισης

Κύτους & µηχανής
(H&M)

P&I
Gard

Defence
Insurance
Gard

War Risk
Insurance

Ασφαλιστική Εταιρεία

Seascope Insurance
Service Ltd

Seascope
Insurance
Service Ltd

% κάλυψης

100%

100%

100%

100%

Ηµεροµηνία λήξης

31/10/2008

20/02/2009

20/02/2009

31/10/2008

Υπεραξία (Premium)

$74.000

$37.500

$9.000

Κάλυψη (Cover)

$23.000.000

AE Cover / Premium

$5.500.000 / $8.125

IV Cover / Premium

$5.500.000 / $8.125

$5.700
$34.000.000
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M/T BERENGARIA

Είδος Ασφάλισης

Κύτους & µηχανής
(H&M)

P&I

Seascope Insurance
Service Ltd

% κάλυψης

100%

100%

100%

100%

Ηµεροµηνία λήξης

31/10/2008

20/02/2009

20/02/2009

31/10/2008

Υπεραξία (Premium)

$74.000

$37.500

$9.000

$5.700

$23.000.000

AE Cover / Premium

$5.500.000 / $8.125

IV Cover / Premium

$5.500.000 / $8.125

Gard

War Risk
Insurance

Ασφαλιστική Εταιρεία

Κάλυψη (Cover)

Gard

Defence
Insurance

Seascope
Insurance
Service
Ltd

$34.000.000

Είδος Ασφάλισης
M/T GREEN FOREST

Κύτους &
µηχανής
(H&M)

P&I

Gard

War Risk
Insurance

Ασφαλιστική Εταιρεία

Seascope
Insurance Service
Ltd

% κάλυψης

100%

100%

100%

100%

Ηµεροµηνία λήξης

31/10/2008

20/02/2009

20/02/2009

31/10/2008

Υπεραξία (Premium)

$74.000

$37.500

$9.000

Κάλυψη (Cover)

$23.000.000

AE Cover / Premium

$5.500.000
$8.125

/

IV Cover / Premium

$5.500.000
$8.125

/

M/T FRACHTIS

Gard

Defence
Insurance

Seascope
Insurance
Service Ltd

$5.700
$34.000.000

Είδος Ασφάλισης

Κύτους & µηχανής
(H&M)

P&I

Seascope Insurance
Service Ltd

% κάλυψης

100%

100%

100%

100%

Ηµεροµηνία λήξης

31/10/2008

20/02/2009

20/02/2009

31/10/2008

Υπεραξία (Premium)

$71.000

$35.000

$9.000

$5.000

$20.000.000

AE Cover / Premium

$5.000.000 / $7.375

IV Cover / Premium

$5.000.000 / $7375

Gard

War Risk
Insurance

Ασφαλιστική Εταιρεία

Κάλυψη (Cover)

Gard

Defence
Insurance

Seascope
Insurance
Service Ltd

$30.000.000
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Είδος Ασφάλισης
M/T ANEFANI

Κύτους &
µηχανής
(H&M)

P&I

Seascope
Insurance Service
Ltd

% κάλυψης

100%

100%

100%

100%

Ηµεροµηνία λήξης

31/10/2008

20/02/2009

20/02/2009

31/10/2008

Υπεραξία (Premium)

$71.000

$35.000

$9.000

$5.000

$20.000.000

AE Cover / Premium

$5.000.000
$7.375

/

IV Cover / Premium

$5.000.000
$7375

/

Gard

War Risk
Insurance

Ασφαλιστική Εταιρεία

Κάλυψη (Cover)

Gard

Defence
Insurance

Seascope
Insurance Service
Ltd

$30.000.000

Είδος Ασφάλισης
M/T HARTZI

Κύτους &
µηχανής
(H&M)

P&I
Gard

Defence
Insurance
Gard

War Risk
Insurance

Ασφαλιστική Εταιρεία

Seascope
Insurance Service
Ltd

Seascope
Insurance Service
Ltd

% κάλυψης

100%

100%

100%

100%

Ηµεροµηνία λήξης

31/10/2008

20/02/2009

20/02/2009

31/10/2008

Υπεραξία (Premium)

$73.800

$35.000

$9.000

Κάλυψη (Cover)

$23.500.000

AE Cover / Premium

$5.750.000 /
$ 8.500

IV Cover / Premium

$5.750.000
$8.500

$5.850
$35.000.000

/

Είδος Ασφάλισης
M/T SKLEDROS

Κύτους &
µηχανής
(H&M)

P&I

Seascope
Insurance Service
Ltd

% κάλυψης

100%

100%

100%

100%

Ηµεροµηνία λήξης

31/10/2008

20/02/2009

20/02/2009

31/10/2008

Υπεραξία (Premium)

$73.800

$35.000

$9.000

$5.850

$23.500.000

AE Cover / Premium

$5.750.000 /
$ 8.500

IV Cover / Premium

$5.750.000
$8.500

Gard

War Risk
Insurance

Ασφαλιστική Εταιρεία

Κάλυψη (Cover)

Gard

Defence
Insurance

Seascope
Insurance Service
Ltd

$35.000.000

/
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M/T
STAVRODROMI*

Είδος Ασφάλισης

Κύτους &
µηχανής
(H&M)

P&I

Seascope
Insurance Service
Ltd

% κάλυψης

100%

100%

100%

100%

Ηµεροµηνία λήξης

31/10/2008

20/02/2009

20/02/2009

31/10/2008

Υπεραξία (Premium)

$73.800

$35.000

$9.000

$5.850

$23.500.000

AE Cover / Premium

$5.750.000 /
$ 8.500

IV Cover / Premium

$5.750.000
$8.500

Gard

War Risk
Insurance

Ασφαλιστική Εταιρεία

Κάλυψη (Cover)

Gard

Defence
Insurance

Seascope
Insurance Service
Ltd

$35.000.000

/

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η&Μ – ΗULL & MACHINERY (Κύτους & Μηχανής)
IV – INCREASED VALUE (Υπεράξιας)
AE – ANTICIPATED EARNINGS (Απώλεια Εισοδηµάτων)
P&I – PROTECTION & INDEMNITY (Έναντι Τρίτων)
*
Η ασφάλιση για τα πλοία M/T Gemi, M/T Vassi και M/T Stavrodromi που δεν έχουν ακόµη παραδοθεί γίνεται για κάλυψη
τυχών ζηµιών στα πλοία καθότι έχουν δοθεί προκαταβολές για την απόκτηση των πλοίων αυτών.
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7.

ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΑΣ (Classification Society)

Το αρχείο του Νηογνώµονα (Classification Society) ενός πλοίου αντικατοπτρίζει το ιστορικό του όσον
αφορά τις επιθεωρήσεις (surveys) και τα ατυχήµατα και επίσης άλλες πληροφορίες για την κατάσταση
του πλοίου.
Το σκάφος και η µηχανή κάθε πλοίου (hull and machinery) πρέπει να αξιολογείται και να
παρακολουθείται από ένα ανεξάρτητο Νηογνώµονα Classification Society, εξουσιοδοτηµένο από τη
χώρα εγγραφής του. Ο Νηογνώµονας πιστοποιεί πως το πλοίο τηρεί τους κανονισµούς του και
συµµορφώνεται µε τους εφαρµόσιµους νόµους και κανονισµούς της χώρας εγγραφής του πλοίου και
των διεθνών συνθηκών των οποίων η χώρα είναι µέλος. Ο Νηογνώµονας επιθεωρεί κάθε πλοίο για να
βεβαιώσει την ασφάλεια και την αξιοπλοϊα του (sea worthiness), βάσει των κανονισµών του IMO
(International Maritime Organisation). Κάθε πλοίο πρέπει να επιθεωρείται κάθε χρόνο (“Ετήσια
Επιθεώρηση”, “Annual Survey”), κάθε δύο µε τρία χρόνια (“Ενδιάµεση Επιθεώρηση”, “Intermediate
Survey”) και κάθε πέντε χρόνια (“Ειδική Επιθεώρηση”, “Special Survey”).
Τα περισσότερα πλοία συµπεριλαµβανοµένων των πλοίων της Εταιρείας υποχρεούνται επίσης, ως
µέρος της διαδικασίας της Ενδιάµεσης Επιθεώρησης, να δεξαµενίζονται κάθε 30 µε 36 µήνες για
επιθεώρηση του βρεχάµενου µέρους τους και για να γίνονται οι απαραίτητες επιδιορθώσεις, αν
απαιτούνται. Σε περίπτωση που παρουσιαστούν ελλείψεις ή αδυναµίες, ο Νηογνώµονας εκδίδει µια
συστατική επιστολή “recommendation”, την οποία ο πλοιοκτήτης πρέπει να ακολουθήσει µέσα σε
προσδιορισµένο χρονικό πλαίσιο. Οι ασφαλιστές πλοίων έχουν ως βασική τους προϋπόθεση το πλοίο
να διατηρεί την κλάση του (in class) δηλαδή να είναι αξιόπλουν (sea worthy).
Κατά την διάρκεια της Ειδικής Επιθεώρησης, γίνεται εξονυχιστικός έλεγχος στο πλοίο,
περιλαµβανοµένου ραδιοµέτρησης –ανάλογα της ηλικίας του πλοίου- για τη διαπίστωση του
απαιτούµενου πάχους του ατσαλιού. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πως το πάχος είναι λιγότερο από
το προβλεπόµενο καθορίζονται ανανεώσεις του ατσαλιού. Εάν το σκάφος έχει υποστεί σηµαντική
φυσική φθορά, η ανανέωση του ατσαλιού είναι αρκετά δαπανηρή ώστε να περάσει επιτυχώς πλοίο
από την Ειδική Επιθεώρηση. Στη διάρκεια των πέντε χρόνων µεταξύ των Ειδικών Επιθεωρήσεων, το
κύτος του πλοίου επιθεωρείται.
Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει την ηµεροµηνία της τελευταίας επιθεώρησης για κάθε πλοίο καθώς
και την ηµεροµηνία της επόµενης προγραµµατισµένης επιθεώρησης.
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α/α

ΌΝΟΜΑ
ΠΛΟΙΟΥ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Ετήσια
Τελευταία

1

Ενδιάµεση
Επόµενη

Τελευταία

Ειδική

Επόµενη
4/4/2010

Τελευταία
5/4/2005

Επόµενη

M/T Eleousa
Trikoukiotissa

4/4/2008

4/4/2009

28/8/2007

4/4/2010

2

M/T Navkios

26/4/2008

26/4/2009

13/7/2007

26/4/2010

25/4/2005

26/4/2010

3

M/T Limi

30/4/2008

31/5/2009

12/6/2007

30/10/2009

12/6/2007

30/4/2012

4

M/T Kalia

19/6/2007

31/8/2008

19/6/2007

31/8/2009

30/8/2004

31/8/2009

5

M/T Lisa

5/5/2008

5/5/2009

6/5/2007

5/5/2009

6/5/2007

5/5/2012

6

M/T Marim

3/8/2007

2/8/2008

3/8/2007

2/8/2009

3/8/2007

2/8/2012

7

M/T Vasi

New Build

New Build

New Build

New Build

New Build

New Build

8

M/T Gemi

New Build

New Build

New Build

New Build

New Build

New Build

9

M/T Prodromi

15/3/2008

15/3/2009

16/8/2007

15/3/2010

16/4/2005

15/3/2010

10

M/T Berengaria

14/2/2008

14/2/2009

29/1/2006

14/8/2008

29/1/2006

14/2/2011

11

M/T Green Forest

19/7/2007

18/7/2008

19/7/2007

18/7/2010

2/12/2005

18/7/2010

12

M/T Frachtis

19/11/2007

18/11/2008

19/11/2007

18/11/2009

19/11/2007

18/11/2012

13

M/T Anefani

27/2/2008

27/2/2009

27/2/2008

27/7/2010

27/2/2008

27/2/2013

14

M/T Hartzi

16/5/2007

7/7/2008

16/5/2007

7/7/2009

28/5/2004

7/7/2009

15

M/T Skledros

7/10/2007

7/10/2008

7/4/2007

7/10/2009

26/9/2004

7/10/2009

16

M/T Stavrodromi

14/4/2008

14/4/2009

29/3/2007

14/4/2009

23/4/2004

14/4/2009
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Κατά την ασφαλιστική κάλυψη των πλοίων, οι ασφαλιστές έχουν ως όρο όπως κάθε πλοίο είναι
πιστοποιηµένο ως «in class» από Νηογνώµονα που είναι µέλος του International Association of
Classification Societies (“IACS”).
Όλα τα πλοία της Εταιρείας που διεξάγουν εργασίες είναι
πιστοποιηµένα ως «in class» µε έναν από τους ηγετικούς νηογνώµονες του IACS, όπως: American
Bureau of Shipping, Bureau Veritas, Lloyd’s Register, Det Norske Veritas.
Όλα τα πλοία της Ocean Tankers Holdings Public Company Limited είναι εφοδιασµένα (µεταξύ άλλων)
και µε τα κάτωθι πιστοποιητικά/έγγραφα:-

8.

•

∆ιεθνές Πιστοποιητικό Χωρητικότητας (International Tonnage Certificate) .

•

∆ιεθνές Πιστοποιητικό Γραµµής Φορτώσεως (International Load Line Certificate )

•

∆ιεθνές Πιστοποιητικό Ασφάλειας Κατασκευής (International Safety Construction Certificate).

•

∆ιεθνές Πιστοποιητικό Ασφάλειας Εξοπλισµού (International Safety Equipment Certificate).

•

∆ιεθνές Πιστοποιητικό Ασφάλειας Ραδιοτηλεγραφίας (International Safety Radio Certificate).

•

∆ιεθνές Πιστοποιητικό για την Πρόληψη της Ρύπανσης της Θάλασσας από Πετρέλαιο
(International Oil Pollution Prevention Certificate, I.O.P.P).

ΑΣΦΑΛΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡIΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Το Συγκρότηµα, έχει εφαρµόσει σε συνεργασία µε ανεξάρτητους ναυτιλιακούς συµβούλους ένα
πρόγραµµα για την Ασφαλή ∆ιαχείριση του στόλου και την προστασία του περιβάλλοντος (Safety
Management and Environment Protection System (ISM). Το Συγκρότηµα δίδει ιδιαίτερη έµφαση στα
θέµατα ασφάλειας του πληρώµατος και γενικότερα αναφορικά µε την διαχείριση του στόλου ως
επίσης και στα περιβαλλοντικά ζητήµατα. Αυτό έρχεται και σε άµεση συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις
του κώδικα για την Ασφαλή ∆ιαχείριση International Safety Management Code Requirements for the
Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention (ISM) που αφορά τη λειτουργικότητα των πλοίων
και την πάταξη της ρύπανσης. Ο κώδικας του ISM υποχρεώνει τους ιδιοκτήτες των πλοίων και των
ναυλωτών γυµνού πλοίου (bareboat charterers) να αναπτύξουν ένα εκτεταµένο σύστηµα
διαχειριστικής διασφάλισης (Safety Management System) που να λαµβάνει υπόψη την πολιτική της
Εταιρείας, τις διαδικασίες καθώς και την οργανωτική δοµή της Εταιρείας. Η εφαρµογή του κώδικα ISM
θεωρείται υποχρεωτική για όλες τις ναυτιλιακές εταιρείες δεξαµενόπλοιων από τον Ιούλιο του 1998.
Το Συγκρότηµα δίδει µεγάλη σηµασία στην Ασφάλεια και Προστασία του περιβάλλοντος και στη
διασφάλιση ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος πάνω στα πλοία της. Η Εταιρεία
πιστεύει ότι οι υψηλές περιβαλλοντικές και ποιοτικές ανησυχίες των ασφαλιστών, ρυθµιστών
κανονισµών και των ναυλωτών θα επιβάλουν περισσότερες επιθεωρήσεις και απαιτήσεις ασφάλειας
που να αφορούν όλα τα σκάφη του τοµέα δεξαµενόπλοιων. Τα πλοία της Εταιρείας υπόκεινται σε
προγραµµατισµένες και µη προγραµµατισµένες επιθεωρήσεις από διάφορους κυβερνητικούς και
ιδιωτικούς φορείς. Οι φορείς αυτοί περιλαµβάνουν τις τοπικές αρχές λιµένων, τους νηογνώµονες, τη
διοίκηση της χώρας εγγραφής του πλοίου, τους ναυλωτές, που είναι κυρίως µεγάλες εταιρείες
πετρελαίου που προβαίνουν σε επιθεώρηση των σκαφών που επιθυµούν να ναυλώσουν, καθώς επίσης
και τα διυλιστήρια που ασχολούνται µε τη φόρτωση και εκφόρτωση των φορτίων των πλοίων.
Ο IMO (International Maritime Organization) είναι ο ναυτιλιακός οργανισµός την Ηνωµένων Εθνών
που έχει σαν σκοπό την ανάπτυξη διεθνών κανονισµών και πρακτικών που επηρεάζουν τη ναυτιλία και
το διεθνές εµπόριο και την ενθάρρυνση εφαρµογής των προτύπων για την ασφάλεια και
διακυβέρνηση. Όλες οι συµφωνίες του IMO πρέπει να επικυρωθούν από την κάθε κυβερνητική
περιφέρεια. Η συνθήκη CLC (International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage) και
FUND (Convention for the Establishment of an International Fund for Oil Pollution) του 1971, όπως
τροποποιήθηκαν, είναι οι κυριότεροι διεθνείς νόµοι που υιοθετήθηκαν από τις περισσότερες
δικαιοδοσίες, επιβάλλοντας αυστηρή υποχρέωση στους εγγεγραµµένους ιδιοκτήτες των πλοίων για
ζηµιές από ρύπανση σε χωρικά ύδατα συµβαλλοµένου κράτους κατόπιν απώλειας πετρελαίου. Η
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ευθύνη σε περίπτωση περιβαλλοντικής
περιγράφεται στο Κεφ. 6.0.

καταστροφής

είναι

ασφαλιστικά

καλυµµένη,

όπως

Ο IMO ρυθµίζει επίσης το σχεδιασµό και την ωφέλιµη ζωή των δεξαµενόπλοιων σαν µέσο πρόληψης
της ρύπανσης. Οι ρυθµίσεις αυτές, οι οποίες έχουν ήδη εφαρµοστεί, αναφέρουν µεταξύ άλλων πως
(i) πετρελαιοφόρα ηλικίας µεταξύ 25 και 30 χρόνων πρέπει να είναι κατασκευής διπλού τοιχώµατος, ή
µε µέσο κατάστρωµα µε διπλές πλευρές, εκτός αν έχουν wing tanks (δεξαµενές στα πλάγια του
σκάφους για µεταφορά έρµατος) ή διπύθµενους χώρους, οι οποίοι δεν χρησιµοποιούνται για τη
µεταφορά πετρελαίου, (ii) πετρελαιοφόρα ηλικίας 30 χρόνων και άνω πρέπει να είναι κατασκευής
διπλού κύτους, ή µε µέσο κατάστρωµα µε διπλές πλευρές και (iii) όλα τα πετρελαιοφόρα θα πρέπει να
υπόκεινται σε αυστηρές επιθεωρήσεις. Επιπλέον, οι κανονισµοί του IMO προβλέπουν, εν µέρει, πως
το δεξαµενόπλοιο πρέπει να είναι κατασκευής διπλού κύτους, ή µε µέσο κατάστρωµα µε διπλές
πλευρές ή να είναι από άλλο εγκριµένο σχέδιο που εξασφαλίζει το ίδιο επίπεδο προστασίας ενάντια
ρύπανσης από πετρέλαιο, σε περίπτωση που τέτοιο σκάφος (i) υφίσταται συµφωνίας για κύρια
µετατροπή ή καινούργιας κατασκευής κατά την 6ην Ιουλίου 1993 ή µετέπειτα (ii) ξεκινά κύρια
µετατροπή ή έχει ήδη την καρίνα της υπό µετατροπή την 6ην Ιανουαρίου 1994 ή µετέπειτα ή (iii)
ολοκληρώνει κύρια µετατροπή ή είναι νεότευκτο που θα παραδοθεί από την 6ην Ιουλίου 1996 και
µετέπειτα.

9.

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

9.1

∆ιοικητικό Συµβούλιο

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΙ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ

Μιχάλης Ιωαννίδης –
Εκτελεστικός Πρόεδρος
και ∆ιευθύνων
Σύµβουλος,
Πλοιοκτήτης και
εφοπλιστής
Ακτή Μιαούλη 51,
18536 Πειραιάς,
Αθήνα
Ελλάδα

Είναι 50
ετών µε 26 χρόνια εκτενούς εµπειρίας στη ναυτιλία.
Αριστούχος της σχολής ΜΙΤΣΙ µε ακαδηµαϊκά προσόντα στο “Business
Αdministration, Fellow of the Institute of Chartered ShipbrokersLondon, Fellow of the Institute of Commercial Management –London
and LIC member of the Quality Assurance”. Άρχισε την καριέρα του
από την TROODOS SHIPPING COMPANY LTD όπου εργάστηκε για 19
χρόνια, και της οποίας διετέλεσε και πρόεδρος της. Επίσης, εργάστηκε
στην LMZ TRANSOIL ως ∆ιευθύνων Σύµβουλος. Παράλληλα
δραστηριοποίησε τον όµιλο εταιρειών ADMIBROS. Η τεράστια του
εµπειρία στα δεξαµενόπλοια οδήγησε τον κ Μ Ιωαννίδη στη
δηµιουργία της OCEAN TANKERS HOLDINGS PUBLIC COMPANY
LIMITED η οποία είναι σήµερα ιδιοκτήτρια 3 δεξαµενόπλοιων.
Ο κ. Μ Ιωαννίδης είναι ιδρυτικό µέλος της Κυπριακής Ένωσης
Πλοιοκτητών, ιδρυτής της Ναυτιλιακής Λέσχης Κύπρου, εκδότης του
πρώτου ναυτιλιακού περιοδικού στην Κύπρο (EUROSHIP).

Γιώργος Ιωαννίδης –
Εκτελεστικός
Αντιπρόεδρος

Είναι 28 ετών µε 5 χρόνια εµπειρία στη ναυτιλία. Σπούδασε οικονοµικά
και λογιστικά στο πανεπιστήµιο ESSEX
και κατέχει MSC στα
Ναυτιλιακά από το City University – London. Είναι ο Εκτελεστικός
Αντιπρόεδρος της Εταιρείας καθώς επίσης ο ναυτιλιακός αναλυτής του
περιοδικού EUROSHIP. Ο κ. Γιώργος Ιωαννίδης είναι υιός του κ.
Μιχάλη Ιωαννίδη.

Οικονοµολόγος

Κυριάκου Μάτση,
Άγιοι Οµολογητές,
Πολυκατοικία Αχίλλειον
4, ∆ιαµέρισµα 101,
1082 Λευκωσία
Κύπρος
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Αντώνιος Ιωαννίδης –
Σύµβουλος

Ναυλοµεσίτης

Οδός Ηπείρου 10,
Παλαιό Φάληρο, 175 63
Αθήνα

∆ανιήλ Ιωαννίδης –
Σύµβουλος

Ναυλοµεσίτης

Oδός Παρού 4,
1082 Λευκωσία
Κύπρος

Είναι 55 ετών µε 35 χρόνια εκτενούς εµπειρίας ως διευθυντικό
στέλεχος σε διάφορους τοµείς στην ναυτιλία. Αριστούχος της σχολής
ΜΙΤΣΙ. Είναι “fellow member” του, the
Institute of Chartered
Shipbrokers- London, ICS- London & Chartered Arbitrators”. Άρχισε
την καριέρα του από την Τroodos Shipping Co. Ltd και µετέπειτα
δούλεψε σε άλλες ναυτιλιακές εταιρείες ως ναυλοµεσίτης και
διευθυντής του εµπορικού τµήµατος , όπως για παράδειγµα,
C.Efstathiou – P.Pappis Shipping Co , Arkadiki Maritime SΑ, George
Moundreas Shipping SA και Nicholas G. Moundreas Shipping SA. Ο κ Α
Iωαννίδης έχει επίσης µεγάλη εµπειρία στον τοµέα των ασφαλιστικών
απαιτήσεων. Ο κ. Αντώνιος Ιωαννίδης είναι αδερφός του κ. Μιχάλη
Ιωαννίδη.
Είναι 58 ετών µε 37 χρόνια εµπειρία ως διευθυντικό στέλεχος σε
διάφορους τοµείς στην ναυτιλία Είναι απόφοιτος της σχολής ΜΙΤΣΙ
και “fellow member” του “Institute of Chartered Shipbrokers (A.I.C.S)
& Institute of Commercial Management”. Άρχισε την καριέρα του από
την Τroodos Shipping and Trading Ltd στο Λονδίνο ως λογιστής και
µετέπειτα διετέλεσε διευθυντικό στέλεχος της εταιρείας. Έπειτα
εργάστηκε στην Lavar Shipping and Chartering Co Ltd ως διευθύνων
σύµβουλος και ακολούθως ως διευθύνων σύµβουλος στη Seatankers
Management Co Ltd. Ο κ. ∆ανιήλ Ιωαννίδης είναι αδερφός του κ.
Μιχάλη Ιωαννίδη.

Χρυσόστοµος
Χρυσοστόµου –
Εκτελεστικός Σύµβουλος
Οικονοµολόγος
Οδός Στρατηγού Τιµάγια,
6051 Λάρνακα
Κύπρος

Είναι 45 ετών µε 19 χρόνια εµπειρίας σε θέµατα οικονοµίας στη
ναυτιλία.
Απόφοιτος
της
Ανώτατης
Βιοµηχανικής
Σχολής
Θεσσαλονίκης, άρχισε την καριέρα του στην Τroodos Shipping Co. Ltd
στην Ελλάδα ως λογιστής για µια πενταετία. Ακολούθως εργάστηκε
στην Intership Navigation co Ltd στη Λεµεσό ως βοηθός οικονοµικού
διευθυντή για 13 χρόνια.
Είναι ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής της
Εταιρείας.

Μιχάλης Μιχαήλ –
Φίλωνος 64,
185 35 Πειραιάς,
Ελλάδα

Είναι 54 ετών µε πάνω από 26 χρόνια εµπειρίας στη ναυτιλία. Είναι
απόφοιτος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστήµιου Αθηνών µε
πτυχίο στα Οικονοµικά. Από το 1980 έως το 1985 εργάστηκε ως
ναυλοµεσίτης και υπεύθυνος εργασιών σε ναυτιλιακές εταιρείες. Το
1995 ανέλαβε τη θέση του Εκτελεστικού Προέδρου της Greenwich
Brokerage Naviera S.A µέχρι και το 2004. Από το 2004 κατέχει τη
θέση του εκτελεστικού προέδρου της Polyar Shipping Co Limited της
οποίας ιδιοκτήτης είναι ο κ. Πόλυς Χατζιωάννου.

Μιχάλης Φιλίππου –
Πάρου 4,
Λευκωσία 2015,
Κύπρος

Είναι 29 ετών. Σπούδασε Ναυτιλιακές σπουδές στο Πανεπιστήµιο του
Πειραιά από απέκτησε το πτυχίο Ναυτιλιακού Οικονοµολόγου. Στη
συνέχεια απέκτησε µεταπτυχιακό δίπλωµα στη ∆ιοίκηση ∆ιεθνών
Μεταφορών από το State University of New York. Η επαγγελµατική
του καριέρα άρχισε στην εταιρεία Louis Cruιse Lines ως λειτουργός
αγορών και στη συνέχεια ως λειτουργός πληρωµάτων. Από το 2005
κατέχει τη θέση του Γενικού ∆ιευθυντή στην Κυπριακή Ένωση
Πλοιοκτητών.

Φίλιππος Φράγκος –
Φοίβου Φράγκου 30,
Ζαλάκια

Σπούδασε ηλεκτρονική και ηλεκτρολογική µηχανολογία στο Imperial
College of London και στο Birmigham University και είναι κάτοχος
BSc(Eng), MSc(Eng) όπως και διδακτορικού διπλώµατος (PhD). Υπήρξε
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Λεµεσός 4723
Κύπρος

ιδρυτικό µέλος της και συνέταιρος της Otis Elevator (Cyprus) Ltd όπου
και εργάστηκε ως ∆ιευθύνων Σύµβουλος για την περίοδο 1996-2005.
Μεταξύ της περιόδου 2000-2003 διετέλεσε καθήκοντα ∆ιευθύνοντος
Συµβούλου στην εταιρεία X. Beremis – Otis Abete στην Ελλάδα. Από
το 2005 είναι πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Frango
Engineering & Contracting Ltd.

Adrian D. Pace –
73, Mirade
Geronimo Abos Street
L-Iklin BZN11
Malta

Ο κ. Anrian D. Pace είναι νυµφευµένος µε τρία παιδία. Γεννήθηκε και
µεγάλωσε στην Μάλτα. Έχει φοιτήσει στο τεχνολογικό ινστιτούτο,
Paula στην Μάλτα και τα τελευταία 21 χρόνια κατέχει τη θέση του
∆ιευθύνοντος Σύµβουλου στην εταιρεία Phax Services Company
Limited, η οποία είναι θυγατρική εταιρεία του δικηγορικού οµίλου
Prof. J.M. Ganado & Associates. Η εταιρεία Phax Services Company
Limited ασχολείται µε την εγγραφή / νηολόγηση πλοίων υπό
Μαλτέζικη σηµαία.

Γεώργιος Α. Τσαβλίρης–
Ακτή Ποσειδώνος 10
Πειραιώς 185 31
Ελλάδα

Ο κ. Τσαβλίρης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1948 και είναι πατέρας
πέντε παιδιών. Έχει φοιτήσει στο Λονδίνο στο University College of
London απ’ όπου και απέκτησε το πτυχίο στην δικηγορία µε έµφαση
στο ναυτιλιακό δίκαιο. Είναι εγγεγραµµένο µέλος στο Ινστιτούτο
Ναυλοµεσίτων (Fellow Member of the Institute of Chartered
Shipbrokers) και στο Ινστιτούτο των Εγγεγραµµένων Arbitrators
(Associateship of Institute of Arbitrators). O κ. Τσαβλίρης είναι
∆ιευθύνων Σύµβουλος της οικογενειακής επιχείρησης Tsavliris
(Hellas) Maritime Corp. S.A. στην Ελλάδα και της εταιρείας Tsavliris
(Shipping) Ltd µε έδρα το Λονδίνο. Επίσης είναι ενεργό µέλος και
σύµβουλος σε αριθµό άλλων οργανισµών όπως η Wentworth
Underwriting Ltd στο Λονδίνο, πρόεδρος της CYMEPA, σύµβουλος
στο London Shipping Law Centre, σύµβουλος στον Αµερικάνικο
Νηογνώµονα (American Bureau of Shipping) και άλλους οργανισµούς.
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9.2

∆ιεύθυνση Εργασιών
Η διεύθυνση εργασιών του Συγκροτήµατος έχει ως ακολούθως:
Επιτροπή Αµοιβών
κ. ∆ανιήλ Ιωαννίδης
κ. Μιχάλης Μιχαήλ
κ. Φίλιππος Φράγκος

Τµήµα Εσωτερικού
Ελέγχου
κ. Γιώργος Ιωαννίδης

Επιτροπή Ελέγχου
κ. Μιχάλης Μιχαήλ
κ. ∆ανιήλ Ιωαννίδης
κ. Φίλιππος Φράγκος

∆ιοικητικό Συµβούλιο
(10 µελές)

Επιτροπή ∆ιορισµών
κ. Μιχάλης Ιωαννίδης
κ. ∆ανιήλ Ιωαννίδης
κ. Αντώνης Ιωαννίδης

Μιχάλης Ιωαννίδης
Πρόεδρος και Εκτελεστικός
∆ιευθύνων Σύµβουλος

Γιώργος Ιωαννίδης
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος

Χρυσόστοµος
Χρυσοστόµου
Οικονοµικός ∆ιευθυντής
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Μιχάλης Ιωαννίδης –
Εκτελεστικός Πρόεδρος
και ∆ιευθύνων
Σύµβουλος

Βλέπε ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Γιώργος Ιωαννίδης –
Εκτελεστικός
Αντιπρόεδρος

Βλέπε ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Χρυσόστοµος
Χρυσοστόµου –
Οικονοµικός ∆ιευθυντής

Βλέπε ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Σηµειώνεται ότι την οικονοµική και εµπορική διαχείριση του Συγκροτήµατος αναλαµβάνει το
∆ιοικητικό Συµβούλιο Τη διαχείριση των πλοίων του Συγκροτήµατος έχει αναλάβει η συγγενική
εταιρεία AdmiBros Shipmanagement Co Ltd βάσει γραπτής συµφωνίας (βλέπε Κεφ. 5.3).
Για τις υπόλοιπες εργασίες όπως την αναζήτηση πελατών, τη διαπραγµάτευση και τη κατάληξη
συµβολαίων για τη ναύλωση των πλοίων, το Συγκρότηµα έχει συνάψει συµφωνία στις 4 Νοεµβρίου
2005 µε τη συγγενική εταιρεία AdmiBros Shipmanagement Co Ltd. Επιπρόσθετα, κατά την ίδια
ηµεροµηνία υπογράφτηκε µεταξύ των προαναφερόµενων εταιρειών συµφωνία για τη χρήση
γραφειακού εξοπλισµού και λογισµικών προγραµµάτων.
9.3

Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας σε συνεδρία του στις 2/11/2005 αποφάσισε την πλήρη
εφαρµογή του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης που εξέδωσε το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου το
Σεπτέµβριο 2002 και τροποποιήθηκε το Νοέµβριο 2003. Ως εκ τούτου, συγκρότησε διάφορες
επιτροπές και διόρισε τους υπεύθυνους που προβλέπονται από τον κώδικα και συνεχίζει τη δέσµευση
του για τη συνεχή εφαρµογή των αρχών και διατάξεων του κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης.
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο Κώδικας προνοεί πως θα πρέπει να υπάρχει σαφής διαχωρισµός των
αρµοδιοτήτων του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Εκτελεστικού ∆ιευθύνοντα
Σύµβουλου. Στην περίπτωση που αυτό δεν ισχύει θα πρέπει να δίνεται εξήγηση. Ο κ. Μιχάλης
Ιωαννίδης κατέχει και τη θέση του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και αυτή του Εκτελεστικού
∆ιευθύνοντα Σύµβουλου. Σύµφωνα µε την έκθεση περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Εταιρείας, ηµεροµηνίας 9 Φεβρουαρίου 2006, οι θέσεις αυτές δεν διαχωρίζονται για
το λόγο ότι ο κ. Μ. Ιωαννίδης µε τα προσόντα που έχει και τις εµπειρίες που διαθέτει σε άλλες
µεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες καθίσταται αναγκαίος στους δύο αυτούς ρόλους για την αρχική
οργάνωση και ανάπτυξη της Εταιρείας. Με βάση την έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας
περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, αναµένεται στο µέλλον οι ρόλοι αυτοί να διαχωριστούν, εφόσον το
επιτρέψουν οι περιστάσεις .
Σηµειώνεται επίσης ότι στο παρόν στάδιο η Εταιρεία δεν πληροί τις πρόνοιες του Κώδικα όσον αφορά
την Επιτροπή ∆ιορισµών και την ισορροπία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας (τουλάχιστον
50% του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πρέπει να απαρτίζεται από Μη-Εκτελεστικούς Ανεξάρτητους
∆ιοικητικούς Συµβούλους). Αναλυτικότερα µε βάση επιστολή της ηµεροµηνίας 11 Ιουνίου 2008 προς
το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου, η Εταιρεία προτίθεται να συγκαλέσει συνεδρίαση του ∆ιοικητικού
της Συµβουλίου για τους ακόλουθους λόγους:
1.

Στην Επιτροπή ∆ιορισµών, βάση της πρόνοιας του κώδικά Α.4, θα πρέπει ο κ. Μιχάλης
Ιωαννίδης, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και νυν Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιορισµών
να αντικατασταθεί από τα καθήκοντα του ως Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιορισµών από έναν
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µη-Εκτελεστικό Ανεξάρτητο ∆ιοικητικό Σύµβουλο. Ο καινούργιος Πρόεδρος της Επιτροπής
∆ιορισµών θα ανακοινωθεί µετά την σύγκληση και απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Εταιρείας.
2.

Με βάση την πρόνοια του κώδικα Α.2, που αφορά την ισορροπία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
της Εταιρείας (τουλάχιστον 50% του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πρέπει να απαρτίζεται από ΜηΕκτελεστικούς Ανεξάρτητους ∆ιοικητικούς Συµβούλους), η εταιρεία και το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της βρίσκονται στη διαδικασία διορισµού ενός ακόµα Ανεξάρτητου ∆ιοικητικού
Συµβούλου ο οποίος θα έχει τις γνώσεις και τα κατάλληλα προσόντα για να βοηθήσει την
κερδοφόρα και αναπτυξιακή πορεία της Εταιρείας.

Στις 8 Αυγούστου 2006, οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι Αντρέας Χατζηαναστασίου και Νίκος Χατζηνικολάου
παραιτήθηκαν από τις θέσεις τους για προσωπικούς λόγους και στη θέση τους διορίστηκαν οι κ.κ.
Μιχάλης Μιχαήλ και Μιχάλης Φιλίππου.
Στις 10 Σεπτεµβρίου 2007, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε το διορισµό του κ.
Φίλιππου Φράγκου ως Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο ∆ιοικητικό Σύµβουλο ενώ στις 7 Νοεµβρίου 2007,
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε το διορισµό του κ. Andrian D. Pace ως Μη
Εκτελεστικό Ανεξάρτητο ∆ιοικητικό Σύµβουλο. Στις 3 ∆εκεµβρίου 2007, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
Εταιρείας αποφάσισε το διορισµό του κ. Γιώργου Τσαβλίρη ως Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο ∆ιοικητικό
Σύµβουλο.
Η σύνθεση των επιτροπών µετά την αλλαγή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει ως ακολούθως:
Εσωτερικός έλεγχος
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διατηρεί βάσει των διατάξεων του Κώδικα, Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου του
οποίου προϊστάµενος είναι ο κ. Γεώργιος Ιωαννίδης (BA Accounting and Economics, Msc Shipping
Trade & Finance).
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει την ευθύνη για το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας και για
την αξιολόγηση της επάρκειάς του. Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Κώδικα, οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι
πρέπει τουλάχιστον µία φορά τον χρόνο να επιθεωρούν την αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων
εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας καθώς και των διαδικασιών επαλήθευσης της ορθότητας,
πληρότητας και εγκυρότητας των πληροφοριών που παρέχονται στους επενδυτές, και να βεβαιώνουν
σχετικά στην έκθεση περί εταιρικής διακυβέρνησης. Η επιθεώρηση πρέπει να καλύπτει όλα τα
συστήµατα ελέγχου, περιλαµβανοµένων των χρηµατοοικονοµικών και λειτουργικών συστηµάτων
καθώς και των συστηµάτων συµµόρφωσης και διαχείρισης των κινδύνων που απειλούν την επίτευξη
των στόχων της Εταιρείας.
Επιτροπή ελέγχου
Η Επιτροπή Ελέγχου διορίστηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και αποτελείται από τους πιο κάτω
Συµβούλους (2 µη εκτελεστικούς ανεξάρτητoυς και 1 µη εκτελεστικό µη ανεξάρτητο):
Μιχάλης Μιχαήλ – Πρόεδρος – Μη εκτελεστικός ανεξάρτητος σύµβουλος,
∆ανιήλ Ιωαννίδης – Μη εκτελεστικός µη ανεξάρτητος σύµβουλος
Φίλιππος Φράγκος - Ανεξάρτητος µη εκτελεστικός Σύµβουλος
Η Επιτροπή θα συνέρχεται σε συνεδρίες σε τακτά χρονικά διαστήµατα τουλάχιστον 2 φορές τον
χρόνο. Κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2007 η επιτροπή ελέγχου έκανε τέσσερις
συνεδρίες.
Η Επιτροπή έχει την ευθύνη να βοηθήσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στην εξάσκηση αποτελεσµατικής
εποπτείας στις δραστηριότητες και λειτουργίες της Εταιρείας σε θέµατα ελέγχου, προκειµένου να
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υπάρχουν διαφανείς και συγκεκριµένες διαδικασίες όσον αφορά τον τρόπο µε τον οποίο εφαρµόζονται
οι αρχές περί οικονοµικών εκθέσεων εταιρικής διακυβέρνησης και εσωτερικού ελέγχου. Παράλληλα,
να διατηρούνται οι κατάλληλες σχέσεις µε τους Ελεγκτές της Εταιρείας.
Επιτροπή αµοιβών
Η Επιτροπή Αµοιβών διορίστηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και αποτελείται από τους πιο κάτω
Συµβούλους :
∆ανιήλ Ιωαννίδης - Μη εκτελεστικός µη ανεξάρτητος σύµβουλος
Μιχάλης Μιχαήλ – Μη εκτελεστικός ανεξάρτητος σύµβουλος
Φίλιππος Φράγκος - Ανεξάρτητος µη εκτελεστικός Σύµβουλος
Οι αµοιβές ∆ιοικητικών Συµβούλων υπό την ιδιότητα τους ως µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
εγκρίνονται από τους µετόχους σε Γενική Συνέλευση. Η αµοιβή των µη Εκτελεστικών ∆ιοικητικών
Συµβούλων δεν συνδέεται µε την κερδοφορία του Συγκροτήµατος.
Κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2007 η επιτροπή αµοιβών συνεδρίασε µία φορά.
Επιτροπή διορισµών
Η Επιτροπή ∆ιορισµού διορίστηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και αποτελείται από τους πιο κάτω
Συµβούλους:
Μιχάλης Ιωαννίδης – Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
∆ανιήλ Ιωαννίδης - Μη εκτελεστικός µη ανεξάρτητος σύµβουλος
Αντώνιος Ιωαννίδης – Μη εκτελεστικός µη ανεξάρτητος σύµβουλος
Κύριο καθήκον της Επιτροπής είναι η εισήγηση και υποβολή απόψεων για διορισµό νέων, έµπειρων και
ικανών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Όλοι οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι υπόκεινται σε εκλογή από
τους µετόχους µε την πρώτη ευκαιρία µετά τον διορισµό τους. Βάση δε του καταστατικού της
Εταιρείας, όλοι οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι προσφέρονται για επανεκλογή από τους µετόχους τουλάχιστο
κάθε 3 χρόνια.
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο Κώδικας προνοεί πως θα πρέπει να υπάρχει σαφής διαχωρισµός των
αρµοδιοτήτων του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Εκτελεστικού ∆ιευθύνοντα
Σύµβουλου. Στην περίπτωση που αυτό δεν ισχύει θα πρέπει να δίνεται εξήγηση. Στο παρόν στάδιο ο
κ. Μιχάλης Ιωαννίδης κατέχει και τη θέση του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και αυτή του
Εκτελεστικού ∆ιευθύνοντα Σύµβουλου. Σύµφωνα µε την έκθεση περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, ηµεροµηνίας 9 Φεβρουαρίου 2006, οι θέσεις αυτές δεν
διαχωρίζονται για το λόγο ότι ο κ. Μ. Ιωαννίδης µε τα προσόντα που έχει και τις εµπειρίες που
διαθέτει σε άλλες µεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες καθίσταται αναγκαίος στους δύο αυτούς ρόλους για
την αρχική οργάνωση και ανάπτυξη της εταιρείας. Με βάση και πάλι την έκθεση περί Εταιρικής
∆ιακυβέρνησης, αναµένεται στο µέλλον οι ρόλοι αυτοί να διαχωριστούν, εφόσον το επιτρέψουν οι
περιστάσεις .
Κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2007 η Επιτροπή ∆ιορισµών έκανε τέσσερις
συνεδρίες.
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9.4

∆ηλώσεις Μελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Ανώτερων ∆ιευθυντικών Στελεχών
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα Ανώτερα ∆ιευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας δήλωσαν τα
εξής:

-

∆εν διατηρούν οικογενειακούς δεσµούς µέχρι 2ου βαθµού εξ’αγχιστείας µε µέλη των
διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων της Εταιρείας ή διευθυντικά στελέχη της
Εταιρείας µε εξαίρεση του κ. Μιχάλη Ιωαννίδη Εκτελεστικού Προέδρου και του κ. Γιώργου
Ιωαννίδη Εκτελεστικού Αντιπροέδρου (1ος βαθµός εξ’ αίµατος πατέρας και υιός) και του κ.
Μιχάλη Ιωαννίδη Εκτελεστικού Προέδρου και των ∆ιοικητικών Συµβούλων ∆ανιήλ Ιωαννίδη
και Αντώνιου Ιωαννίδη (1ος βαθµός εξ’ αίµατος - αδέλφια).

-

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

-

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

-

∆εν έχουν γίνει αποδέκτες οποιασδήποτε δηµόσιας επίσηµης κριτικής ή/και κύρωσης εκ
µέρους των καταστατικών ή ρυθµιστικών αρχών (συµπεριλαµβανοµένων τυχόν
επαγγελµατικών οργανώσεων στις οποίες µετέχουν), και δεν έχουν παρεµποδιστεί από
δικαστήριο να ενεργούν µε την ιδιότητα του µέλους της διοίκησης της Εταιρείας ή να
παρέµβουν στη διαχείριση ή στο χειρισµό των υποθέσεων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια των
πέντε τελευταίων ετών.

-

Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το αξίωµά τους δεν δηµιουργούν στο πρόσωπό τους
οποιαδήποτε σύγκρουση µε ιδιωτικά τους συµφέροντα ή άλλες υποχρεώσεις τους εκτός των
συµβάσεων µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που παρουσιάζονται στο Κεφ.9.5.

-

Η τοποθέτηση στο αξίωµά τους δεν είναι αποτέλεσµα οποιασδήποτε ρύθµισης ή συµφωνίας
µετόχων της Εταιρείας ή συµφωνίας µεταξύ της Εταιρείας και πελατών της, προµηθευτών της
ή άλλων προσώπων.

-

Πλην των περιορισµών που προκύπτουν από την κείµενη νοµοθεσία, δεν υφίσταται στο
πρόσωπό τους οποιοσδήποτε συµβατικός περιορισµός ο οποίος αφορά τη διάθεση, εντός
ορισµένης χρονικής περιόδου, των κινητών αξιών της Εταιρείας που κατέχουν εκτός από
δέσµευση του κ. Μ. Ιωαννίδη µε επιστολή του ηµεροµηνίας 2 Μαΐου 2006 προς το
Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ότι κατά το πρώτο έτος από την εισαγωγή των µετοχών της
Ocean Tankers Holdings Public Company Limited στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου δεν θα
προβεί σε πωλήσεις µετοχών της Εταιρείας.
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9.5

Αµοιβές ∆ιοικητικών
Εποπτείας

Συµβούλων,

Ανώτερων

∆ιοικητικών

Στελεχών

και

Οργάνων

Οι αµοιβές και ωφελήµατα που παρασχέθηκαν από την Εταιρεία και τις θυγατρικές της για την περίοδο
30 Ιουνίου 2005 – 31 ∆εκεµβρίου 2005, για το έτος 2006 και για το έτος 2007 στους ∆ιοικητικούς
Συµβούλους, Ανώτερα ∆ιοικητικά Στελέχη και Όργανα Εποπτείας της Εταιρείας παρουσιάζονται πιο
κάτω:
Η συνολική αµοιβή των Συµβούλων ήταν ως εξής:
Ελεγµένα
2007
$

∆ικαιώµατα ως µη εκτελεστικοί
σύµβουλοι
∆ικαιώµατα ως εκτελεστικοί σύµβουλοι
Αµοιβή ως εκτελεστικοί σύµβουλοι
Εισφορές στο ταµείο προνοίας
Σύνολο

Ελεγµένα
2006
$

Ελεγµένα
Περίοδος από
30 Ιουνίου
2005- 31
∆εκεµβρίου
2005
$

13.363

11.000

-

279.532
-

252.621
-

1.717
35.879
-

292.895

263.621

37.596

Η συνολική αµοιβή των Ελεγκτών από την Εταιρεία και τις θυγατρικές της για την περίοδο 30 Ιουνίου
2005- 31 ∆εκεµβρίου 2005, για το έτος 2006 και για το έτος 2007 ήταν ως εξής:
Ελεγµένα
2007
$

∆ικαιώµατα Ελεγκτών
Σύνολο

Ελεγµένα
2006
$

Ελεγµένα
Περίοδος από
30 Ιουνίου
2005- 31
∆εκεµβρίου
2005
$

58.265

18.722

38.345

58.265

18.722

38.345

Η Εταιρεία έχει υπογράψει τρεις συµφωνίες εργοδότησης µε τον κ. Μιχάλη Ιωαννίδη, κ. Γιώργο
Ιωαννίδη και κ. Χρυσόστοµο Χρυσοστόµου.
Η συµφωνία µε τον κ. Μιχάλη Ιωαννίδη τέθηκε σε ισχύ τις 3 Νοεµβρίου 2005, παραµένει σε ισχύ
µέχρι τις 2 Νοεµβρίου 2008, µετά την οποία ηµεροµηνία δύναται να ανανεωθεί για ακόµα 3 χρόνια
µετά την πιο πάνω λήξη της εφόσον συµφωνήσουν σε αυτό οι συµβαλλόµενοι και εφόσον ληφθεί
σχετική απόφαση µε σύνηθες ψήφισµα σε Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. Η συµφωνία
τροποποιήθηκε στις 9 Φεβρουαρίου 2006.
Η αµοιβή του κ. Μιχάλη Ιωαννίδη από την Εταιρεία για την περίοδο εργοδότησής του είναι
USD$100.000 ετησίως µε µίνιµουµ 5% αύξηση κάθε έτος, η οποία αµοιβή θα καταβάλλεται
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προκαταβολικά την 1η µέρα κάθε έτους. Σε περίπτωση τερµατισµού του συµβολαίου από την Εταιρεία,
τότε θα πρέπει να καταβληθεί το υπόλοιπο της αµοιβής για την εναποµένουσα περίοδο εργοδότησης,
λαµβανοµένης υπόψη της 5% µίνιµουµ ετήσιας αύξησης, συν νόµιµη αποζηµίωση, σε περίπτωση που
ο τερµατισµός αποδειχτεί παράνοµος.
Η συµφωνία µε τον κ. Γιώργο Ιωαννίδη τέθηκε σε ισχύ τις 3 Νοεµβρίου 2005, παραµένει σε ισχύ µέχρι
τις 2 Νοεµβρίου 2008, µετά την οποία ηµεροµηνία δύναται να ανανεωθεί για ακόµα 3 χρόνια µετά την
πιο πάνω λήξη της εφόσον συµφωνήσουν σε αυτό οι συµβαλλόµενοι και εφόσον ληφθεί σχετική
απόφαση µε σύνηθες ψήφισµα σε Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. Η συµφωνία τροποποιήθηκε στις 9
Φεβρουαρίου 2006.
Η αµοιβή του κ. Γιώργου Ιωαννίδη από την Εταιρεία για την περίοδο εργοδότησής του είναι
USD$50.000 ετησίως µε µίνιµουµ 5% αύξηση κάθε έτος, η οποία αµοιβή θα καταβάλλεται
προκαταβολικά την 1η µέρα κάθε έτους. Σε περίπτωση τερµατισµού του συµβολαίου από την Εταιρεία,
τότε θα πρέπει να καταβληθεί το υπόλοιπο της αµοιβής για την εναποµένουσα περίοδο εργοδότησης,
λαµβανόµενης υπόψη της 5% µίνιµουµ ετήσιας αύξησης, συν νόµιµη αποζηµίωση, σε περίπτωση που
ο τερµατισµός αποδειχτεί παράνοµος.
Η συµφωνία µε τον κ. Χρυσόστοµο Χρυσοστόµου τέθηκε σε ισχύ τις 3 Νοεµβρίου 2005, παραµένει σε
ισχύ µέχρι τις 3 Νοεµβρίου 2008, µετά την οποία ηµεροµηνία η συµφωνία εργοδότησης του θα
αναθεωρηθεί µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Η αµοιβή του κ. Χρυσόστοµου Χρυσοστόµου από την Εταιρεία για την περίοδο εργοδότησής του είναι
£26.000 ετησίως µε µίνιµουµ 5% αύξηση κάθε έτος, η οποία αµοιβή θα καταβάλλεται προκαταβολικά
την 1η µέρα κάθε έτους. Η Εταιρεία δύναται να τερµατίσει την Συµφωνία µε ειδικό ψήφισµα σε
Έκτακτή Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.
Η Εταιρεία έχει υπογράψει επίσης 7 συµφωνίες παροχής υπηρεσιών µε τους µη εκτελεστικούς
συµβούλους κ. ∆ανιήλ Ιωαννίδη, κ. Αντώνιο Ιωαννίδη, κ. Μιχάλη Φιλίππου, κ. Μιχάλη Μιχαήλ, κ.
Φίλιππος Φράγκο, κ. Adrian D. Pace και κ. Γεώργιο Α. Τσαβλίρη.
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9.6

Συµµετοχές Μελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Ανώτερων ∆ιευθυντικών Στελεχών στη
∆ιοίκηση άλλων Εταιριών
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι συµµετοχές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στα
διοικητικά συµβούλια άλλων εταιριών κατά τα τελευταία πέντε χρόνια (µη περιλαµβανοµένων
θυγατρικών εταιριών του Συγκροτήµατος).
Μιχάλης Ιωαννίδης
Συµµετοχή σε άλλες εταιρείες (Επωνυµία - Θέση)

Αντικείµενο εργασιών
εταιρειών στις οποίες
συµµετέχουν

Εταιρείες στις οποίες είναι ∆ιοικητικός Σύµβουλος κατά την ηµεροµηνία του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου
ΜGI( Michael G Ioannides) Investment Corporation – (∆ιευθυντής)

Επενδυτική

ΜGI( Michael G Ioannides) Fund Management – (∆ιευθυντής)

Επενδυτική

ΜGI( Michael G Ioannides) Media & Publications – (∆ιευθυντής)

∆ιαφηµιστική

ΜGI( Michael G Ioannides) Shipping Corporation – (∆ιευθυντής)

Επενδυτική

ΜGI( Michael G Ioannides) Trading Corporation – (∆ιευθυντής)

Εµπορική

Αdmibros Shipping Holdings – (∆ιευθυντής)

Επενδυτική

Ocean Bulkers Holdings – (∆ιευθυντής)

Επενδυτική

Kitoil Cyprus Petroleum – (∆ιευθυντής)

Εµπορική

Timi Maritime Company Limited – (∆ιευθυντής)

Πλοιοκτήτρια

Pisti Maritime Company Limited – (∆ιευθυντής)

Πλοιοκτήτρια

Limi Maritime Shipping Company Limited - (∆ιευθυντής)

Πλοιοκτήτρια

Kiti Maritime Company Limited - (∆ιευθυντής)

Πλοιοκτήτρια

Holy Mount Shipping Co Ltd - (∆ιευθυντής)

Πλοιοκτήτρια

DMI AHEAD SHIPPING CO. LTD

Πλοιοκτήτρια

Petrovounos Shipping Co Ltd - (∆ιευθυντής)

Πλοιοκτήτρια

Admimed NYCY Holdings Ltd - (∆ιευθυντής)

Επενδυτική

Αdmibros Shipping Enterprises - (∆ιευθυντής)

Εµπορική

Αdmibros Quality Serviceς - (∆ιευθυντής)

Υπηρεσίες

Αdmibros Ship Management - (∆ιευθυντής)

∆ιαχειρίστρια πλοίων

Blue Anchor Trading - (∆ιευθυντής)

Εµπορική

ΜGI (Michael G Ioannides) Corporation Services Limited - (∆ιευθυντής)

Εµπορική

Εταιρείες στις οποίες υπήρξε ∆ιοικητικός Σύµβουλος κατά τα τελευταία πέντε χρόνια
L.M.Z Transoil Limited
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Γιώργος Ιωαννίδης
Συµµετοχή σε άλλες εταιρείες (Επωνυµία - Θέση)

Αντικείµενο εργασιών
εταιρειών στις οποίες
συµµετέχουν

Εταιρείες στις οποίες είναι ∆ιοικητικός Σύµβουλος κατά την ηµεροµηνία του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου
ΜGI( Michael G Ioannides) Investment Corporation – ( ∆ιευθυντής)

Επενδυτική

ΜGI( Michael G Ioannides) Fund Management – ( ∆ιευθυντής)

Επενδυτική

ΜGI( Michael G Ioannides) Shipping Corporation – ( ∆ιευθυντής)

Επενδυτική

ΜGI( Michael G Ioannides) Trading Corporation – ( ∆ιευθυντής)

Εµπορική

Αdmibros Shipping Holdings – ( ∆ιευθυντής)

Επενδυτική

Ocean Bulkers Holdings – ( ∆ιευθυντής)

Επενδυτική

Kitoil Cyprus Petroleum – ( ∆ιευθυντής)

Εµπορική

Timi Maritime Co Ltd – ( ∆ιευθυντής)

Πλοιοκτήτρια

Pisti Maritime Co Ltd – ( ∆ιευθυντής)

Πλοιοκτήτρια

Limi Maritime Shipping Co Ltd - ( ∆ιευθυντής)

Πλοιοκτήτρια

Kiti Maritime Co Ltd - ( ∆ιευθυντής)

Πλοιοκτήτρια

Holy Mount Shipping Co Ltd - ( ∆ιευθυντής)

Πλοιοκτήτρια

DMI AHEAD SHIPPING CO. LTD

Πλοιοκτήτρια

Petrovοunos Shipping Co Ltd - ( ∆ιευθυντής)

Πλοιοκτήτρια

Αdmibros Shipping Enterprises – ( ∆ιευθυντής)

Εµπορική

Admimed NYCY Holdings Ltd - ( ∆ιευθυντής)

Επενδυτική

Αdmibros Quality Services – ( ∆ιευθυντής)

Υπηρεσίες

Αdmibros Ship Management – ( ∆ιευθυντής)

∆ιαχειρίστρια πλοίων

Blue Anchor Trading Limited – ( ∆ιευθυντής)

Εµπορική

Woodlanders leisure/catering – ( ∆ιευθυντής)

Εµπορική

Εταιρείες στις οποίες υπήρξε ∆ιοικητικός Σύµβουλος κατά τα τελευταία πέντε χρόνια
∆/Υ

Αντώνιος Ιωαννίδης
Συµµετοχή σε άλλες εταιρείες (Επωνυµία - Θέση)

Αντικείµενο εργασιών
εταιρειών στις οποίες
συµµετέχουν

Εταιρείες στις οποίες είναι ∆ιοικητικός Σύµβουλος κατά την ηµεροµηνία του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου
Αdmibros Shipping Enterprises - ( ∆ιευθυντής)

Εµπορική

Αdmibros Quality Services - ( ∆ιευθυντής)

Υπηρεσίες

Αdmibros Ship Management - ( ∆ιευθυντής)

∆ιαχειρίστρια πλοίων

Kiti Maritime Co Ltd - ( ∆ιευθυντής)

Πλοιοκτήτρια

Holy Mount Shipping Co Ltd - ( ∆ιευθυντής)

Πλοιοκτήτρια

DMI AHEAD SHIPPING CO. LTD

Πλοιοκτήτρια

Petrovοunos Shipping Co Ltd - ( ∆ιευθυντής)

Πλοιοκτήτρια
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Admimed NYCY Holdings Ltd - ( ∆ιευθυντής)

Επενδυτική

Εταιρείες στις οποίες υπήρξε ∆ιοικητικός Σύµβουλος κατά τα τελευταία πέντε χρόνια
∆/Υ

∆ανιήλ Ιωαννίδης
Συµµετοχή σε άλλες εταιρείες (Επωνυµία - Θέση)

Αντικείµενο εργασιών
εταιρειών στις οποίες
συµµετέχουν

Εταιρείες στις οποίες είναι ∆ιοικητικός Σύµβουλος κατά την ηµεροµηνία του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου
Αdmibros Shipping Enterprises– ( ∆ιευθυντής)

Εµπορική

Αdmibros Quality Services –

Υπηρεσίες

( ∆ιευθυντής)

Αdmibros Ship Management – ( ∆ιευθυντής)

∆ιαχειρίστρια πλοίων

Kiti Maritime Co Ltd ( ∆ιευθυντής)

Πλοιοκτήτρια

Holy Mount Shipping Co Ltd

Πλοιοκτήτρια

( ∆ιευθυντής)

DMI AHEAD SHIPPING CO. LTD

Πλοιοκτήτρια

Petrovοunos Shipping Co Ltd ( ∆ιευθυντής)

Πλοιοκτήτρια

Admimed NYCY
Holdings Ltd( ∆ιευθυντής)

Επενδυτική

Εταιρείες στις οποίες υπήρξε ∆ιοικητικός Σύµβουλος κατά τα τελευταία πέντε χρόνια
∆/Υ

Μιχάλης Μιχαήλ
Συµµετοχή σε άλλες εταιρείες (Επωνυµία - Θέση)

Αντικείµενο εργασιών
εταιρειών στις οποίες
συµµετέχουν

Εταιρείες στις οποίες είναι ∆ιοικητικός Σύµβουλος κατά την ηµεροµηνία του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου
Polyar Shipping Co Limited (Πρόεδρος)

Ναυτιλιακά

Εταιρείες στις οποίες υπήρξε ∆ιοικητικός Σύµβουλος κατά τα τελευταία πέντε χρόνια
Greenwich Brokerage Naviera S.A. (Πρόεδρος)

Ναυτιλιακά
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Μιχάλης Φιλίππου
Συµµετοχή σε άλλες εταιρείες (Επωνυµία - Θέση)

Αντικείµενο εργασιών
εταιρειών στις οποίες
συµµετέχουν

Εταιρείες στις οποίες είναι ∆ιοικητικός Σύµβουλος κατά την ηµεροµηνία του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου
∆/Υ

Εταιρείες στις οποίες υπήρξε ∆ιοικητικός Σύµβουλος κατά τα τελευταία πέντε χρόνια
∆/Υ

Φιλίππος Φράγκος
Συµµετοχή σε άλλες εταιρείες (Επωνυµία - Θέση)

Αντικείµενο εργασιών
εταιρειών στις οποίες
συµµετέχουν

Εταιρείες στις οποίες είναι ∆ιοικητικός Σύµβουλος κατά την ηµεροµηνία του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου
Franco Engineering & Contracting Ltd (Πρόεδρος)

Κατασκευαστικά

Εταιρείες στις οποίες υπήρξε ∆ιοικητικός Σύµβουλος κατά τα τελευταία πέντε χρόνια
Otis Elevator (Cyprus) Ltd (∆ιευθυντής)
Χ. Beremis – OTIS ABETE (∆ιευθυντής)

Εµπορικά
Εµπορικά

Adrian D. Pace
Συµµετοχή σε άλλες εταιρείες (Επωνυµία - Θέση)

Αντικείµενο εργασιών
εταιρειών στις οποίες
συµµετέχουν

Εταιρείες στις οποίες είναι ∆ιοικητικός Σύµβουλος κατά την ηµεροµηνία του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου
Phax Services Company Limited (∆ιευθυντής)

Ναυτιλιακά

Εταιρείες στις οποίες υπήρξε ∆ιοικητικός Σύµβουλος κατά τα τελευταία πέντε χρόνια
∆/Υ

Γιώργος Α Τσαβλίρης
Συµµετοχή σε άλλες εταιρείες (Επωνυµία - Θέση)

Αντικείµενο εργασιών
εταιρειών στις οποίες
συµµετέχουν

Εταιρείες στις οποίες είναι ∆ιοικητικός Σύµβουλος κατά την ηµεροµηνία του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου
Tsavliris (Hellas) Maritime Corp. SA (∆ιευθυντής)
Tsavliris (Shipping) Ltd (∆ιευθυντής)
Wentworth Underwritting Ltd (Πρόεδρος)
CYMEPA (Πρόεδρος)
London Shipping Law – Steering Committee (Μέλος)
IMIF (International Maritime Industries Forum) (Μέλος)
Cyprus Union of Shipowners (Αντιπρόεδρος – Μέλος)

Ναυτιλιακά
Ναυτιλιακά
Ναυτιλιακά
Ναυτιλιακά
Ναυτιλιακά - Νοµικά
Ναυτιλιακά
Ναυτιλιακά

Εταιρείες στις οποίες υπήρξε ∆ιοικητικός Σύµβουλος κατά τα τελευταία πέντε χρόνια
∆/Υ
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10.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου η Ocean Tankers Holdings Public Company
Limited και οι θυγατρικές της εργοδοτούν 251 άτοµα. Ο αριθµός µόνιµου και προσωρινού προσωπικού
που ενδεικτικά απασχολούσε η Ocean Tankers Holdings Public Company Ltd και οι θυγατρικές στις 31
∆εκεµβρίου 2005, 31 ∆εκεµβρίου 2006 και 31 ∆εκεµβρίου 2006 καθώς και ο αριθµός προσωπικού
κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου/Πρόσκλησης για Εγγραφή παρουσιάζονται
αναλυτικά πιο κάτω:

Εταιρεία

Ηµεροµηνία
παρόντος Ε.∆.

31 ∆εκεµβρίου
2007

31 ∆εκεµβρίου
2006

31 ∆εκεµβρίου
2005

3

3

7

7

Εκτελεστικοί ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι
Γραµµατειακό

7

7

1

-

Ναυτικό

240

190

50

31

Σύνολο

251

200

58

38

11.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

11.1

Εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο
Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου το εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο της
Ocean Tankers Holdings Public Company Ltd ανέρχεται σε $50.000.000 διαιρεµένο σε 250.000.000
µετοχές των $0,20 η καθεµιά.
Η διαµόρφωση του εγκεκριµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από την ίδρυσή της στις 30
Ιουνίου 2005 µέχρι την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου συνοψίζεται ως ακολούθως:
i)

Κατά τη σύσταση της Ocean Tankers Holdings Public Company Ltd στις 30 Ιουνίου 2005 το
εγκεκριµένο µετοχικό της κεφάλαιο ανερχόταν σε £1.000 διαιρεµένο σε 1.000 µετοχές
ονοµαστικής αξίας £1 η κάθε µια.

ii)

Στις 2 Νοεµβρίου 2005 το εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µετατράπηκε από
£1.000 σε $2.000 διαιρεµένο σε 1.000 µετοχές των $2 η καθεµιά.

iii)

Στις 2 Νοεµβρίου 2005 το εγκεκριµένο µετοχικό κεφαλαίο αυξήθηκε από $2.000 σε $50.000
διαιρεµένο σε 25.000 µετοχές των $2 η καθεµιά.

iv)

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 µε ειδικό ψήφισµα Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το εγκεκριµένο
µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε από $50.000 σε $10.600.000 διαιρεµένο σε
5.300.000 µετοχές των $2 η καθεµιά.

v)

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 η Εταιρεία προέβη σε υποδιαίρεση της ονοµαστικής αξίας των
µετοχών της από $2 σε $1 η καθεµιά, µε αποτέλεσµα το εγκεκριµένο µετοχικό κεφαλαίο να
διαµορφωθεί σε $10.600.000 διαιρεµένο σε 10.600.000 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας
$1 η κάθε µια.

vi)

Στις 3 Απριλίου 2006 µε ειδικό ψήφισµα Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το εγκεκριµένο
µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε από $10.600.000 σε $20.000.000 διαιρεµένο σε
20.000.000 µετοχές των $1 η καθεµιά.

vii)

Στις 5 Απριλίου 2006 η Εταιρεία προέβη σε υποδιαίρεση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών
της από $1 σε $0,40 η καθεµιά, µε αποτέλεσµα το εγκεκριµένο µετοχικό κεφαλαίο να
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διαµορφωθεί σε $20.000.000 διαιρεµένο σε 50.000.000 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας
$0,40 η κάθε µια.
viii)

Στις 17 Απριλίου 2006 µε ειδικό ψήφισµα Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το εγκεκριµένο
µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε από $20.000.000 σε $42.000.000 διαιρεµένο σε
105.000.000 µετοχές των $0,40 η καθεµιά.

ix)

Στις 2 Μαΐου 2007 µε ειδικό ψήφισµα Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε όπως το
εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας από $42.000.000 διαιρεµένο σε 105.000.000
µετοχές των $0,40 η καθεµιά διαιρεθεί σε 210.000.000 µετοχές των $0,20 η καθεµιά.

x)

Στις 5 ∆εκεµβρίου 2007 το διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε όπως συγκαλέσει
Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 7 Ιανουαρίου 2008 για αύξηση του εγκεκριµένου µετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας από $42.000.000 σε $50.000.000 διαιρεµένο σε 250.000.000
µετοχές των $0,20 η καθεµιά.

xi)

Στις 7 Ιανουαρίου 2008 σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση
του εγκεκριµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από $42.000.000 σε $50.000.000
διαιρεµένο σε 250.000.000 µετοχές των $0,20 η καθεµιά.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΟΝ.
ΑΞΙΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Μετοχικό κεφάλαιο
µετά την αύξηση

Αύξηση κεφαλαίου
Μετοχές

11.2

Μετοχές

30/6/2005

£1

1.000

£1.000

1.000

£1.000

2/11/2005

$2

-

-

1.000

$2.000

2/11/2005

$2

24.000

$48.000

25.000

$50.000

31/12/2005

$2

5.275.000

$10.550.000

5.300.000

$10.600.000

31/12/2005

$1

-

-

10.600.000

$10.600.000

03/04/2006

$1

9.400.000

$9.400.000

20.000.000

$20.000.000

05/04/2006

$0,40

-

-

50.000.000

$20.000.000

17/04/2006

$0,40

55.000.000

$42.000.000

105.000.000

$42.000.000

02/05/2007

$0,20

-

-

210.000.000

$42.000.000

07/01/2008

$0,20

40.000.000

$8.000.000

250.000.000

$50.000.000

Εκδοµένο µετοχικό κεφάλαιο
Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου το εκδοµένο µετοχικό κεφάλαιο της
Εταιρείας ανέρχεται σε $32.326.362 διαιρεµένο σε 161.631.810 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας
$0,20 η κάθε µια.
Η διαµόρφωση του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από την ίδρυσή της στις 30 Ιουνίου
2005 µέχρι την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου/Πρόσκλησης για Εγγραφή έχει ως
ακολούθως:
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i)

Κατά την ηµεροµηνία ίδρυσης της, το εκδοµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχετο σε
£1.000 διαιρεµένο σε 1.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας £1 η κάθε µια.

ii)

Στις 2 Νοεµβρίου 2005, βάσει ειδικού ψηφίσµατος Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το εκδοµένο
µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µετατράπηκε από £1.000 σε $2.000 διαιρεµένο σε 1.000
µετοχές των $2 η καθεµιά.

iii)

Στις 2 Νοεµβρίου 2005 µε απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το εκδοµένο µετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά $48.000 από $2.000 σε $50.000 διαιρεµένο σε 25.000
µετοχές των $2 η καθεµιά µε την έκδοση 24.000 συνήθων µετοχών ονοµαστικής αξίας $2. η
κάθε µια στους υφιστάµενους µετόχους.

iv)

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 η Εταιρεία προέβη σε υποδιαίρεση της ονοµαστικής αξίας των
µετοχών της από $2 σε $1 η καθεµιά, µε αποτέλεσµα το εκδοµένο µετοχικό κεφαλαίο να
διαµορφωθεί σε $50.000 διαιρεµένο σε 50.000 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας $1 η κάθε
µια.

v)

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 µε απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το εκδοµένο µετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε από $50.000 σε $5.325.000 µε την έκδοση 5.275.000
µετοχών ονοµαστικής αξίας $1 η καθεµιά προς $2 η καθεµιά κυρίως µε κεφαλαιοποίηση του
υπολοίπου του κύριου µετόχου. Οι µετοχές αυτές εκδόθηκαν στην τιµή των $2 η καθεµία και
η διαφορά των $5.275.000 µεταφέρθηκε στο αποθεµατικό έκδοσης µετοχών υπέρ το άρτιο.

vi)

Στις 15 Μαρτίου 2006 µε απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το εκδοµένο µετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε από $5.325.000 σε $5.475.000 µε την έκδοση 150.000
µετοχών ονοµαστικής αξίας $1 η καθεµιά προς $2 η καθεµιά κατ’ αναλογία στους µετόχους ως
ήταν στις 15 Μαρτίου 2005. Οι µετοχές αυτές εκδόθηκαν στην τιµή των $2 η καθεµία και η
διαφορά των $150.000 µεταφέρθηκε στο αποθεµατικό έκδοσης µετοχών υπέρ το άρτιο.

vii)

Στις 5 Απριλίου 2006. µε απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το εκδοµένο µετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε από $5.475.000 σε $18.945.546 µε την έκδοση 13.470.546
µετοχών ονοµαστικής αξίας $1 η καθεµιά στο άρτιο µε τη κεφαλαιοποίηση αποθεµατικού από
έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ύψους $5.118.560 και αποθεµατικού δίκαιας αξίας ύψους
$8.351.987.

viii)

Στις 5 Απριλίου 2006 η Εταιρεία προέβη σε υποδιαίρεση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών
της από $1 σε $0,40 η καθεµιά, µε αποτέλεσµα το εκδοµένο µετοχικό κεφαλαίο να
διαµορφωθεί σε $18.945.546 διαιρεµένο σε 47.363.865 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας
$0,40 η κάθε µια.

ix)

Στις 15 Ιουνίου 2006 κατόπιν απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της
Εταιρείας αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:
(α) η έκδοση µέχρι 24.328.756 µετοχών ονοµαστικής αξίας $0,40 που εκδόθηκαν και
παραχωρήθηκαν στο ευρύ κοινό στην τιµή των $0,55 ανά µετοχή.
(β) η έκδοση µέχρι 9.123.284 µετοχών ονοµαστικής αξίας $0,40 η κάθε µια που
εκδόθηκαν και παραχωρήθηκαν ως δωρεάν στους εγγεγραµµένους µετόχους στο
Μητρώο της Εταιρείας κατά τη 17 Απριλίου 2006.
Έως αποτέλεσµα της πιο πάνω έκδοσης, το εκδοµένο µετοχικό κεφαλαίο της Εταιρείας
διαµορφώθηκε σε $32.326.362 διαιρεµένο σε 80.815.905 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας
$0,40 η κάθε µια.
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xii)

Στις 2 Μαΐου 2007, µε ειδικό ψήφισµα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε όπως
η Εταιρεία προβεί σε υποδιαίρεση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών της από $0,40 σε $0,20
η καθεµιά µε αποτέλεσµα το εκδοµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να διαµορφωθεί από
$32.326.362 διαιρεµένο σε 80.815.905 µετοχές ονοµαστικής αξίας $0,40 η καθεµιά σε
$32.326.362 διαιρεµένο σε 161.631.810 µετοχές ονοµαστικής αξίας $0,20 η καθεµιά.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΟΝ.
ΑΞΙΑ

ΕΚ∆ΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Μετοχικό κεφάλαιο µετά την
αύξηση

Αύξηση κεφαλαίου
Μετοχές

11.3

Μετοχές

30/6/2005

£1

1.000

£1.000

1.000

£1.000

2/11/2005

$2

-

-

1.000

$2.000

2/11/2005

$2

24.000

$48.000

25.000

$50.000

31/12/2005

$1

25.000

-

50.000

$50.000

31/12/2005

$1

5.275.000

$5.275.000

5.325.000

$5.325.000

15/03/2006

$1

150.000

$150.000

5.475.000

$5.475.000

05/04/2006

$1

13.470.546

$13.470.546

18.945.546

$18.945.546

05/04/2006

$0,40

28.418.319

-

47.363.865

$18.945.546

15/06/2006

$0,40

33.452.040

$13.380.816

80.815,905

$32.326.362

02/05/2007

$0,20

-

-

161.631.810

$32.326.362

Μετοχική δοµή

Υφιστάµενη µετοχική δοµή
Το εκδοµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού
∆ελτίου, κατέχεται ως ακολούθως:
Υφιστάµενοι µέτοχοι

Μιχάλης Ιωαννίδης

Αριθµός µετοχών

Ονοµαστική
αξία $

Ποσοστό
%
64,38

104.064.083

20.812.816,60

Admibros Shipmanagement Limited

112.978

22.595,60

0,07

Admibros Quality Management Limited

112.978

22.595,60

0,07

Γιώργος Ιωαννίδης

112.978

22.595,60

0,07

Blue Anchor Trading Limited

576.611

115.322,20

0,36

Θεοτούλα Ιωαννίδου

112.978

22.595,60

0,07

Λουϊζα Ιωαννίδου
Σύνολο
Ευρύ κοινό
ΣΥΝΟΛΟ

112.978

22.595,60

0,07

105.205.584

21.041.116,80

65,09

56.426.226

11.285.245,20

34,91

161.631.810

32.326.362,00

100,00

Η πιο πάνω είναι η άµεση συµµετοχή στο εκδοµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.
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12.

ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ
Συµφέρον ∆ιοικητικών Συµβούλων
Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου επί συνόλου 161.631.810 µετοχών το
ποσοστό που κατέχουν στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι και
αξιωµατούχοι της Ocean Tankers Holdings Public Company Limited έχει ως ακολούθως:

Όνοµα

Θέση

Αρ. Μετοχών
Άµεση
συµµετοχή

Αρ.
Μετοχών
Έµµεση
συµµετοχή

Αρ. Μετοχών
Σύνολο

Ποσοστό
%

Μιχάλης Ιωαννίδης

Εκτελεστικός
Πρόεδρος

104.064.083

1.028.523

105.092.606

65,02

Γιώργος Ιωαννίδης

Εκτελεστικός
Αντιπρόεδρος

112.978

-

112.978

0,07

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

255.500

-

255.500

0,16

104.432.561

1.028.523

105.461.084

65,25

Αντώνιος Ιωαννίδης

Μη Εκτελεστικός

∆ανιήλ Ιωαννίδης

Μη Εκτελεστικός

Χρυσόστοµος
Χρυσοστόµου

Εκτελεστικός

Μιχάλης Μιχαήλ

Μη Εκτελεστικός

Μιχάλης Φιλίππου

Μη Εκτελεστικός

Andrian D. Pace

Μη Εκτελεστικός

Γεώργιος Τσαβλίρης

Μη Εκτελεστικός

Σύνολο

*Η έµµεση συµµετοχή του Μιχάλη Ιωαννίδη προκύπτει µέσω της άµεσης συµµετοχής του στις εταιρείες Blue Anchor Trading
Limited, Admibros Shipmanagement Limited, Admibros Quality Management Limited καθώς επίσης και της συµµετοχής της
συζύγου του Θεοτούλας Ιωαννίδου και της θυγατέρας του Λουϊζας Ιωαννίδου. Σηµειώνεται ότι για σκοπούς του παρόντος
πίνακα, η έµµεση συµµετοχή του Μιχάλη Ιωαννίδη δεν συµπεριλαµβάνει τη έµµεση συµµετοχή που προκύπτει µέσω της
άµεσης συµµετοχής του υιού του Γιώργου Ιωαννίδη και η οποία παρουσιάζεται ξεχωριστά στον πιο πάνω πίνακα.
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13.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Ο κύριος µέτοχος της Ocean Tankers Holdings Public Company Ltd είναι ο κ. Μιχάλης Ιωαννίδης
(Εκτελεστικός Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος) και ο οποίος κατέχει άµεσα ή έµµεσα 65,1% του
µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Συνεπώς, η Εταιρεία ελέγχεται από τoν κ. Μιχάλη Ιωαννίδη.
Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν µε συγγενικά µέρη σε καθαρά εµπορική βάση:
13.1

Αµοιβή Συµβούλων

Πίνακας: Αµοιβή Συµβούλων

Ελεγµένα
2007
Μιχάλης Ιωαννίδης

Ελεγµένα
Περίοδος
30/06/2005 31/12/2005

Ελεγµένα
2006

$

$

$

128.517

110.307

17.539

Γεώργιος Ιωαννίδης

70.014

67.772

8.765

Χρυσόστοµος Χρυσοστόµου

81.001

74.542

9.575

2.200

2.200

-

∆ανιήλ Ιωαννίδης
Αντώνιος Ιωαννίδης

2.200

2.200

Μιχάλης Φιλίππου

2.200

2.200

-

Μιχάλης Μιχαήλ

4.400

4.400

-

338

-

-

1.362

-

-

663

-

-

292.895

263.621

35.879

Φίλιππος Φράγκος
Adrian D. Pace
Γεώργιος Α. Τσαβλίρης
Σύνολο

-

α) Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ο κ. Μιχάλης Ιωαννίδης σε περίπτωση αποχώρησης
του από την Εταιρεία δικαιούται να λάβει τις νόµιµες αποζηµιώσεις του. Η ετήσια καθαρή αµοιβή
του καθορίστηκε στις $100.000 από τις 3 Νοεµβρίου 2005 µέχρι τις 8 Νοεµβρίου 2008.
(β) Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ο κ. Γεώργιος Ιωαννίδης σε περίπτωση αποχώρησης
του από την Εταιρεία δικαιούται να πάρει τις νόµιµες αποζηµιώσεις του. Η ετήσια καθαρή αµοιβή
του καθορίστηκε στις $50.000 από τις 3 Νοεµβρίου 2005 µέχρι τις 8 Νοεµβρίου 2008.
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13.2

Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη

Πίνακας: Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη

Φύση συναλλαγής

Ελεγµένα
2007

Ελεγµένα
2006

$

Ελεγµένα Περίοδος
30/06/2005 31/12/2005

$

$

Χρεώσεις ΑΠΟ συνδεδεµένα µέρη
Admibros Shipmanagement Co Ltd
(Ελλάδα)

Προµήθεια1

205.186

67.698

61.627

Admibros Shipmanagement Co Ltd
(Κύπρος)

Προµήθεια1

205.186

116.716

42.937

Έξοδα διαχείρισης
(Predelivery)

666.500

90.000

-

Χρήση γραφειακού
εξοπλισµού2
∆ιαχειριστικά έξοδα1
Blue Anchor Trading Ltd

Ενοίκια3

Woodlanders Ltd

Έξοδα κεφαλαιοποίησης

Σύνολο

53.081

52.772

987.000

37.500

-

26.540

26.484

4.240

-

6.409

-

2.143.493

397.579

108.804

Χρεώσεις ΣΕ συνδεδεµένα µέρη
Admibros Shipmanagement Co Ltd
(Κύπρος)

Προµήθεια από
πώληση Μ/V Arrow

-

193.750

-

Προµήθεια από
πώληση Μ/V Dimitris
Manios II

-

106.250

-

-

300.000

-

Σύνολο
1
Αφορά τη συµφωνία µε την Admibros Shipmanagement Co Ltd
δεξαµενόπλοιων του Συγκροτήµατος (βλέπε Μέρος Γ Κέφ. 5.3)

Γραφείο Ελλάδας για την πλοιοδιαχείρηση των

2
Αφορά τη συµφωνία µε την Admibros Shipmanagement Co Ltd Γραφείο Κύπρου για δικαίωµα χρήσης αντικειµένων (βλέπε
Μέρος Γ Κέφ. 5.3).
3

Αφορά τη συµφωνία µε την Blue Anchor Trading Ltd για ενοικίαση ακινήτου (βλέπε Μέρος Γ Κέφ. 5.3).

Ο κ. Μιχάλης Ιωαννίδης κατέχει το 100% των µετοχών στην Αdmibros Shipmanagement Co Ltd (στην
Κύπρο και στην Ελλάδα) και στην Blue Anchor Trading Ltd.
Η Εταιρεία έχει συνάψει τις ακόλουθες συµφωνίες µε συγγενικές και συνδεδεµένες εταιρείες:
•

Συµφωνίες εµπορικής διαχείρισης και πρακτόρευσης των πλοίων τους (εξεύρεσης πελατών για
ναύλωση των πλοίων) µε τη συγγενική εταιρεία Admibros Shipmanagement Co Ltd (γραφείο
Ελλάδος).

•

Συµφωνία χρήσης γραφειακού εξοπλισµού (υπολογιστές, faxes, εκτυπωτές κλπ) και
λογισµικών προγραµµάτων µεταξύ µε τη συγγενική εταιρεία AdmiBros Shipmanagement Co
Limited (γραφείο Κύπρου).
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•

Συµφωνία για ενοικίαση ακινήτου µε την συγγενική εταιρεία Blue Anchor Trading Limited για
να στεγάσει την έδρα της.

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τις πιο πάνω συµβάσεις βλέπε Μέρος Γ Κέφ. 5.3.
13.3

Υπόλοιπα µε συνδεδεµένα µέρη

Πίνακας: Υπόλοιπα µε συνδεδεµένα µέρη

Φύση υπολοίπου

Ελεγµένα
2007

Ελεγµένα
Περίοδος
30/06/2005 31/12/2005

Ελεγµένα
2006

$

$

$

179.673

105.274

54.871

Πληρωτέα ΣΕ συνδεδεµένα µέρη
Admibros Shipmanagement Co Ltd
(Ελλάδα)

Προµήθεια

Admibros Shipmanagement Co Ltd
(Κύπρος)

Προµήθεια,
διαχειριστικά έξοδα,
ενοίκια

437.074

194.980

8.608

616.747

300.254

63.479

Προµήθεια από
πώληση Μ/Τ Arrow

-

193.750

-

∆ιαχειριστικά έξοδα
προπληρωτέα

2.432

106.250

-

∆ιαχειριστικά έξοδα
προπληρωτέα

170.500

46.500

-

Σύνολο
Εισπρακτέα ΑΠΟ συνδεδεµένα µέρη
Admibros Shipmanagement Co Ltd
( Κύπρος )

Woodlanders Ltd

Προπληρωµές

Σύνολο

13.4

14.530

6.682

187.462

353.182

-

∆ανεισµός από τον κύριο µέτοχο κ. Μιχάλη Ιωαννίδη

Πίνακας: ∆ανεισµός από τον κύριο µέτοχο κ. Μιχάλη Ιωαννίδη

Ελεγµένα
2007
∆άνεια από κύριο µέτοχο
Σύνολο

Ελεγµένα
Περίοδος
30/06/2005 31/12/2005

Ελεγµένα
2006

$

$

$

22.000.000

-

-

22.000.000

-

-

Σηµειώνεται ότι, ο κύριος µέτοχος της Εταιρείας κ. Μιχάλης Ιωαννίδης έχει προχωρήσει σε νέο
δανεισµό προς την Εταιρεία στις 31 Ιανουαρίου 2008 για το ποσό των $8,15 εκ. και στις 20 Μαρτίου
2008 επίσης για το ποσό των $8,15 εκ. για τη διευκόλυνση της παραλαβής των τριών δεξαµενόπλοιων
του στόλου Palmali που υπολείπονται να παραδοθούν στο Συγκρότηµα.
Ως αποτέλεσµα, ο συνολικός προσωπικός δανεισµός του κ. Μιχάλη Ιωαννίδη προς την Εταιρεία κατά
την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου ανέρχεται στα $38,3 εκ..

101

ΤΜΗΜΑ ΙΙ
ΜΕΡΟΣ Γ’
Περίοδος 1 Ιανουαρίου 2008- 31 Μαρτίου 2008
Σύµφωνα µε στοιχεία από την Εταιρεία για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2008 – 31 Μαρτίου 2008, οι πιο
κάτω συναλλαγές του Συγκροτήµατος έγιναν µε συνήθεις εµπορικούς όρους και πρακτική µε
συγγενικές εταιρείες. Από τις 31 Μαρτίου 2008 µέχρι την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού
∆ελτίου δεν υπήρξαν οποιεσδήποτε άλλες σηµαντικές συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη.

13.4 Αµοιβή Συµβούλων 1/1/2008-31/3/2008
Πίνακας : Αµοιβή Συµβούλων

Μη ελεγµένα
1/1/200831/3/2008

$
Μιχάλης Ιωαννίδης

30.900

Γεώργιος Ιωαννίδης

15.600

Χρυσόστοµος Χρυσοστόµου

16.500

∆ανιήλ Ιωαννίδης

550

Αντώνιος Ιωαννίδης

550

Μιχάλης Φιλίππου

550

Μιχάλης Μιχαήλ

1.100

Φίλιππος Φράγκος

1.100

Adrian D. Pace

1.100

Γεώργιος Α. Τσαβλίρης

1.100

Σύνολο

13.5

69.050

Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 1/1/2008-31/3/2008

Πίνακας: Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη

Φύση συναλλαγής

Μη ελεγµένα
1/1/200831/3/2008

$
Χρεώσεις ΑΠΟ συνδεδεµένα µέρη
Admibros Shipmanagement Co Ltd

Προµήθεια1

127.221

Admibros Shipmanagement Co Ltd
(Κύπρος)

Προµήθεια1

127.221

Χρήση γραφειακού
εξοπλισµού 2
∆ιαχειριστικά έξοδα
Blue Anchor Trading Ltd

15.076
1

Ενοίκια3

Σύνολο

500.500
7.538
777.556

Χρεώσεις ΣΕ συνδεδεµένα µέρη
Σύνολο
1
Αφορά τη συµφωνία µε την Admibros Shipmanagement Co Ltd
Συγκροτήµατος (βλέπε Μέρος Γ Κέφ. 5.3)

για την πλοιοδιαχείρηση των δεξαµενόπλοιων του
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2
Αφορά τη συµφωνία µε την Admibros Shipmanagement Co Ltd Γραφείο Κύπρου για δικαίωµα χρήσης αντικειµένων (βλέπε
Μέρος Γ Κέφ. 5.3).
3

Αφορά τη συµφωνία µε την Blue Anchor Trading Ltd για ενοικίαση ακινήτου (βλέπε Μέρος Γ Κέφ. 5.3).

13.6 Υπόλοιπα µε συνδεδεµένα µέρη 1/1/2008-31/3/2008
Πίνακας: Υπόλοιπα µε συνδεδεµένα µέρη

Φύση υπολοίπου

Μη Ελεγµένα
31/3/2008

$
Πληρωτέα ΣΕ συνδεδεµένα µέρη
Admibros Shipmanagement Co Ltd

Προµήθεια, Έξοδα
διαχείρισης, Χρήση
γραφειακού
εξοπλισµού

Σύνολο

273.630
273.630

Εισπρακτέα ΑΠΟ συνδεδεµένα µέρη
Admibros Shipmanagement Co Ltd

Προµήθεια

60.097

∆ιαχειριστικά έξοδα
προπληρωτέα
Σύνολο

165.000
225.097

13.7 ∆ανεισµός από τον κύριο µέτοχο κ. Μιχάλη Ιωαννίδη µέχρι 31/3/2008
Πίνακας: ∆ανεισµός από τον κύριο µέτοχο κ. Μιχάλη Ιωαννίδη

Μη ελεγµένα
1/1/200831/3/2008

$
∆άνεια από κύριο µέτοχο

38.300.000

Σύνολο

38.300.000

Ο κύριος µέτοχος της Εταιρείας κ. Μιχάλης Ιωαννίδης έχει προχωρήσει σε νέο δανεισµό προς την
Εταιρεία στις 31 Ιανουαρίου 2008 για το ποσό των $8,15 εκ. και στις 20 Μαρτίου 2008 για το ποσό
των $8,15 εκ. για τη διευκόλυνση της παραλαβής των τριών δεξαµενόπλοιων του στόλου Palmali που
υπολείπονται να παραδοθούν στο Συγκρότηµα.
Ως αποτέλεσµα του νέου δανεισµού, ο συνολικός προσωπικός δανεισµός του κ. Μιχάλη Ιωαννίδη προς
την Εταιρεία στις 31/03/2008 ανέρχεται στα $38,3 εκ.
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14.

ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κατά την περίοδο 30 Ιουνίου 2005 -31 ∆εκεµβρίου 2005 και το έτος 2006 δεν καταβλήθηκε
οποιοδήποτε µέρισµα.
Στο µέλλον οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι προτίθενται να ακολουθήσουν αρχικά χαµηλή πολιτική παροχής
µερίσµατος στους µετόχους αφού σκοπός της Εταιρείας είναι να επανεπενδύσει το µεγαλύτερο µέρους
των κερδών της στην επιχείρηση για διατήρηση υψηλού βαθµού ανάπτυξης.
Πρόθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ocean Tankers Holdings Public Company Limited είναι η
µεγιστοποίηση της µερισµατικής πολιτικής προς όφελος των µετόχων, λαµβανοµένων πάντοτε υπόψη
των διαθέσιµων προς διανοµή κερδών, την αναπτυξιακή πολιτική και στρατηγικό σχεδιασµό της
Εταιρείας.
Από το 2003 και µετέπειτα, εισόδηµα από µερίσµατα απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήµατος
εξολοκλήρου. Στην περίπτωση που ο επενδυτής είναι φυσικό πρόσωπο που είναι φορολογικός
κάτοικος Κύπρου, τα µερίσµατα υπόκεινται σε παρακράτηση εισφοράς για την άµυνα προς 15%. Στην
περίπτωση που ο επενδυτής είναι νοµικό πρόσωπο που είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου δεν
επιβάλλεται εισφορά για την άµυνα. Αν παρακρατηθεί εισφορά για την άµυνα, σε τέτοιες περιπτώσεις
το νοµικό πρόσωπο έχει το δικαίωµα να διεκδικήσει επιστροφή από το Γραφείο Φόρου Εισοδήµατος.

15.

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

15.1

Ιδιόκτητα ακίνητα
Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου,
οποιουδήποτε ακινήτου.

15.2

η Εταιρεία δεν είναι ιδιοκτήτρια

Ακίνητα Μισθωµένα από την Εταιρεία
Οι διάφορες συµφωνίες ενοικίασης υποστατικών της Εταιρείας από τρίτους αφορούν τα ακόλουθα:
Η Εταιρεία έχει συνάψει
200 τ.µ. από την BLUE
ενοίκιο καθορίζεται στις
µέχρι την 31 Οκτωβρίου

15.3

συµφωνία ενοικίασης τεσσάρων συνεχόµενων γραφείων συνολικού εµβαδού
ANCHOR TRADING LIMITED. Σύµφωνα µε τους όρους του συµβολαίου, το
£1.000 µηνιαίως. Η ισχύς της συµφωνίας είναι από την 1 Νοεµβρίου 2005
2007 και ανανεώθηκε για ακόµη 1 χρόνο.

Πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα ουσιαστικότερα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας είναι τα πλοία όπως περιγράφονται στο
Μέρος Γ. Κεφ. 4.0. Η Εταιρεία είναι ιδιοκτήτρια των δεξαµενοπλοίων µέσω των θυγατρικών εταιρειών
της ως παρουσιάζονται στο Μέρος Γ. Κεφ. 4.0.
Τα πλοία είναι υποθηκευµένα έναντι των δανείων του Συγκροτήµατος. Συγκεκριµένα ο δανεισµός του
Συγκροτήµατος είναι εγγυηµένος µε:
1. Πρώτη υποθήκη (first preferred mortgage) επί του στόλου του Συγκροτήµατος
2. Πρώτη προτεραιότητα στην εκχώρηση (first priority assignment) οποιουδήποτε και όλου του
εισοδήµατος του Συγκροτήµατος
3. Πρώτη προτεραιότητα στην εκχώρηση (first priority assignment) των συµβολαίων
κατασκευής των νεότευκτων πλοίων
4. Εκχώρηση όλων των ασφαλειών των πλοίων
5. Εταιρικές εγγυήσεις από όλες τις 16 πλοιοκτήτριες εταιρείες
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6. Ενεχυρίαση των τραπεζικών λογαριασµών των εταιρειών του Συγκροτήµατος
7. ∆ιοικητική δέσµευση

16.

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2005, 31 ∆εκεµβρίου 2006 και 31 ∆εκεµβρίου 2007 και κατά την ηµεροµηνία
του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, το Συγκρότηµα δεν είχε οποιεσδήποτε επενδύσεις πέραν των
θυγατρικών του εταιρειών.

17.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

17.1

Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις των τελευταίων τριών ετών
Οι ακόλουθες συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες προέρχονται από τις ελεγµένες
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για:
(i) την περίοδο από 30 Ιουνίου 2005 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2005 και
(ii) το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006
(iii) το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007.
Οι κ.κ. PriceWaterhouseCoopers έχουν διεξάγει ανεξάρτητη οικονοµική και λογιστική µελέτη (due
diligence) στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο 1 Ιανουαρίου
2007 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2007, οι οποίες παρατίθονται στο Παράρτηµα Α.
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 και για το
έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 έχουν ελεγχθεί από τους κατά νόµο ελεγκτές της Εταιρείας
κ.κ Moore Stephens Stylianou & Co και ενσωµατώνονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο µέσω
παραποµπής (incorporated by reference) σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του Κανονισµού
809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο 30 Ιουνίου 2005 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2005
έχουν ελεγχθεί από τους κατά νόµο ελεγκτές της Εταιρείας κ.κ. A&P Professional Services Limited και
ενσωµατώνονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο µέσω παραποµπής (incorporated by reference)
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του Κανονισµού 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Η γνώµη των ελεγκτών ήταν χωρίς επιφύλαξη και στις τρεις χρήσεις. Οι οικονοµικές καταστάσεις
ετοιµάστηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης και τις απαιτήσεις
του περί Εταιριών Νόµου, Κεφ. 113 της Κύπρου.
Οι επενδυτές δύνανται να προµηθευτούν δωρεάν αντίγραφο των:
(iv)
(v)
(vi)

ελεγµένων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για την περίοδο 30 Ιουνίου 2005
µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2005
ελεγµένων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για το έτος 2006
ελεγµένων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για το έτος 2007

κατά τις συνήθεις εργάσιµες ηµέρες µεταξύ των ωρών 9:00 π.µ. – 12:00 το µεσηµέρι από τα Κεντρικά
Γραφεία της Εταιρείας, µέχρι την ηµεροµηνία ισχύος του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου καθώς και
στην ιστοσελίδα του Συγκροτήµατος.
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17.2

Ανάλυση των οικονοµικών αποτελεσµάτων του Συγκροτήµατος
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

για τη περίοδο/ έτος που έληξε στις

31/12/2007
(Ελεγµένα)

$

31/12/2006
(Ελεγµένα)

$

31/12/2005
(Ελεγµένα)

$

Κύκλος εργασιών
16.414.906

9.788.470

Προµήθειες ναυλωτών και ναυλοµεσιτών

Έσοδα από εκµετάλλευση πλοίων

(711.057)

(390.737)

2.207.164
(122.679)

Καθαρά έσοδα από εκµετάλλευση πλοίων

15.703.849

9.397.733

2.084.485

Έξοδα
Λειτουργικά έξοδα

Άµεσα έξοδα ταξιδιών

(433.438)

(943.445)

(660.291)

Έξοδα κίνησης πλοίων

(5.277.385)

(2.327.883)

(818.339)

9.993.026

6.126.405

605.855

(1.913.067)

(855.389)

(248.718)

8.079.959

5.271.016

357.137

(3.524.447)

(1.550.272)

(375.164)

Κέρδος από εκµετάλλευση πλοίων
Έξοδα διαχείρισης
Κέρδος πριν από αποσβέσεις, τόκους και φορολογία
Αποσβέσεις πλοίων
Επισφαλείς Χρεώστες

(320.369)

Απόσβεση ∆εξαµενισµού

(146.336)

Κέρδος/(ζηµιά) πριν από τόκους και φορολογία

4.088.807

3.720.744

(18.027)

Έσοδα χρηµατοδότησης

174.834

170.495

12.548

Έξοδα χρηµατοδότησης

(2.773.122)

(2.134.228)

(476.564)

-

-

(620.642)

1.490.519

1.757.011

(1.102.685)

Mη επαναλαµβανόµενα έξοδα
Κέρδος/(ζηµιά) πριν τη φορολογία
Φορολογία
Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) για το έτος/περίοδο

(Ζηµιά) ανά µετοχή

(19.483)

(14.425)

(2.884)

1.471.036

1.742.586

(1.105.569)

Σεντς

Σεντς

Σεντς

1,15

1,33

(1,38)

Κύκλος εργασιών: Το καθαρό εισόδηµα από την εκµετάλλευση των πλοίων του Συγκροτήµατος
ανήλθε σε $16.414.906 το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007, $9.788.470 για το έτος που
έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 και $2.207.164 για την περίοδο 30 Ιουνίου 2005 - 31 ∆εκεµβρίου
2005. Η ραγδαία αύξηση οφείλεται στους ακόλουθους παράγοντες:
(i)
(ii)
(iii)

στην αύξηση των πλοίων και συνεπώς της χωρητικότητας του στόλου όπως παρουσιάζεται
στο διάγραµµα 1
στην αύξηση των ηµερήσιων ναύλων χρέωσης των πλοίων από περίοδο σε περίοδο
στο γεγονός ότι η περίοδος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 όντας η πρώτη του
Συγκροτήµατος, δεν ήταν αντιπροσωπευτική.
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Η χωρητικότητα και ο αριθµός των πλοίων για το 2007 αντιπροσωπεύει το σύνολο των πλοίων που
άνηκαν στο Συγκρότηµα µέχρι τις 30/11/2007, εκτός 2 εκ των πλοίων που εξαγοράστηκαν από την
Palmali Shipping, τα οποία παραδόθηκαν στο Συγκρότηµα λίγο πριν τη λήξη της περιόδου και
συνεπώς η συνεισφορά τους στο εισόδηµα της περιόδου ήταν ελάχιστη.

Προµήθειες ναυλωτών και ναυλοµεσιτών: Η προµήθεια των ναυλωτών ύψους $711.057, φθάνει

το 4,3% του µικτού εισοδήµατος του Συγκροτήµατος για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007,
παρουσιάζοντας µικρή αύξηση σε σύγκριση µε 4,0% για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006.
Η αντίστοιχη προµήθεια για την περίοδο 30 Ιουνίου 2005 – 31 ∆εκεµβρίου 2005, ήταν 5,6%.

Περιθώριο κέρδους από την εκµετάλλευση πλοίων: Το περιθώριο κέρδους για το έτος που

έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 ανήλθε σε 60,9% παρουσιάζοντας 1,7% µείωση σε σύγκριση µε
62,6% για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006. Το αντίστοιχο περιθώριο κέρδους για την
περίοδο 30 Ιουνίου 2005 – 31 ∆εκεµβρίου 2005, ήταν 27,4%.

Έξοδα διαχείρισης: Αφορούν έξοδα διοίκησης για τις συµφωνίες για τη διαχείριση των πλοίων του

Συγκροτήµατος µε την Admibros Shipmanagement Co Ltd, έξοδα ελεγκτών, επαγγελµατικά έξοδα,
αµοιβές ∆ιοικητικών Συµβούλων κ.α. Τα διοικητικά έξοδα για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου
2007 ανήλθαν σε $1,91 εκ. σε σύγκριση µε $855 χιλιάδες για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου
2006.

Αποσβέσεις στοιχείων πάγιου ενεργητικού: Οι αποσβέσεις περιλαµβάνουν ως επί το πλείστον
αποσβέσεις για τα πλοία του Συγκροτήµατος. Το κόστος ή εκτιµηµένη αξία των πλοίων, µετά από τις
αφαιρέσεις της υπολειµµατικής αξίας, αποσβένεται µε ισόποσες ετήσιες επιβαρύνσεις στο διάστηµα
της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής τους. Η ωφέλιµη ζωή των πλοίων και άλλων παγίων είναι 30 έτη
για τα δεξαµενόπλοια.
Η µεγάλη αύξηση στις αποσβέσεις που ανήλθαν σε $3.524.447 για το έτος που έληξε στις 31
∆εκεµβρίου 2007 σε σύγκριση µε $1.550.272 για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006,
ανταποκρίνεται στην αντίστοιχη αύξηση της αγοραίας αξίας των πλοίων του Συγκροτήµατος µετά την
τελευταία επανεκτίµηση όπως και στην αύξηση του στόλου του Συγκροτήµατος.

Καθαρά χρηµατοδοτικά έξοδα:
Τα καθαρά χρηµατοδοτικά έξοδα περιλαµβάνουν τόκους
πληρωτέους, άλλα έξοδα χρηµατοδότησης, ζηµιά από συναλλαγές σε ξένο συνάλλαγµα και
πιστωτικούς τόκους.

107

ΤΜΗΜΑ ΙΙ
ΜΕΡΟΣ Γ’

Η αύξηση στα έξοδα χρηµατοδότησης, που ανήλθαν σε $2.773.122 για το έτος που έληξε στις 31
∆εκεµβρίου 2007 σε σύγκριση µε $2.134.228 για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006,
οφείλεται στην αύξηση των δανείων του Συγκροτήµατος ως αποτέλεσµα της αύξησης του στόλου του
Συγκροτήµατος.
Το κέρδος πριν από τόκους και φορολογία για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 καλύπτει τα
χρηµατοδοτικά έξοδα για την αντίστοιχη περίοδο, 1,47 φορές (κάλυψη τόκου/interest cover). Η
αντίστοιχη κάλυψη τόκου για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 ήταν 1,74 φορές.
Σηµειώνεται ότι τα τελικά ελεγµένα οικονοµικά αποτελέσµατα διαφέρουν εν σχέση µε τα ενδεικτικά
αποτελέσµατα ηµεροµηνίας 17 Ιανουαρίου 2008 για τους ακόλουθους λόγους:
-

Τα κέρδη από εκµετάλλευση πλοίων από τα ενδεικτικά ύψους $10,217,041 παρουσιάζουν
µερική απόκλιση από τα ελεγµένα τα οποία ανέρχονται σε $9,993,026.

-

Τα έξοδα διαχείρισης είναι αυξηµένα από τα ενδεικτικά ύψους $1,138,684 σε $1,913,067 καθ
ότι έχουν συµπεριληφθεί έξοδα, που αφορούσαν την απόκτηση και διοίκηση των οκτώ
πρόσθετων δεξαµενόπλοιων, και τα οποία είχαν κεφαλαιοποιηθεί αλλά βάσει των διεθνών
λογιστικών προτύπων (IFRS) έχουν µεταφερθεί στον λογαριασµό κερδοζηµιών.

-

Οι αποσβέσεις των πλοίων από τα ενδεικτικά $3,093,102 αυξήθηκαν σε ελεγµένα $3,524,447
καθ΄ ότι έχει υπολογισθεί απόσβεση και για τα πέντε δεξαµενόπλοια που παρελήφθησαν κατά
τους µήνες Νοέµβριο και ∆εκέµβριο 2007.

-

Στα ελεγµένα αποτελέσµατα έγινε πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες $320,369 και
αποσβέσεις δεξαµενισµών $146,336 που δεν είχαν ληφθεί υπόψη στα ενδεικτικά
αποτελέσµατα.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας κρίνει ότι δεν υπήρξε καµιά σηµαντική αλλαγή στα
αποτελέσµατα από την εµπορική εκµετάλλευση των πλοίων.

17.3

Ανάλυση χρηµατοοικονοµικής θέσης/ισολογισµού του Συγκροτήµατος
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Στις

31/12/2007
(Ελεγµένα)

$

31/12/2006
(Ελεγµένα)

31/12/2005
(Ελεγµένα)

$

$

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα
Αναπόσβεστη αξία πλοίων

271.344.950

48.950.000

46.564.352

Έξοδα πολυετούς απόσβεσης

2.155.050

-

-

Προκαταβολή στην αγορά πλοίων

8.476.197

1.132.016

-

7.399

10.385

7.299

281.983.596

50.092.401

46.571.651

1.149.284

413.703

226.248

10.540.374

1.993.335

876.238

1.000.496

10.806.627

301.192

12.690.154

13.213.665

1.403.678

294.673.750

63.306.066

47.975.329

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός

Κυκλοφορούντα
Αποθέµατα
Εισπρακτέα ποσά και προπληρωµές
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
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Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Κεφάλαιο και αποθεµατικά
Μετοχικό κεφάλαιο
Έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο
Αποθεµατικά δίκαιης αξίας
Συσσωρευµένα κέρδη/ (ζηµιές)

32.326.363

32.326.363

5.325.000

-

-

4.968.560

23.521.071

826.736

8.351.987

4.337.353

998.845

(1.068.317)

60.184.787

34.151.944

17.577.230

184.346.032

25.644.705

27.247.500

13.121.622

-

-

197.467.654

25.644.705

27.247.500

4.838.265

1.597.094

1.834.349

32.172.268

1.903.500

1.316.250

10.776

8.823

-

37.021.309

3.509.417

3.150.599

Μη βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆ανεισµός
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα
αντιστάθµισης µελλοντικών ταµιακών
ροών

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές
∆ανεισµός
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και
υποχρεώσεων

234.488.963

29.154.122

30.398.099

294.673.750

63.306.066

47.975.329

Αναπόσβεστη αξία πλοίων: Η αναπόσβεστη αξία των πλοίων στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 ανήλθε στα

$271,34 εκ. σε σύγκριση µε $48,95 εκ. και $46,56 εκ. στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 και 2005, αντίστοιχα.
Η αύξηση κατά 454,3% στην αναπόσβεστη αξία του εταιρικού στόλου που παρατηρείται για το έτος
που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 σε σχέση µε το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006,
οφείλεται στην προσθήκη των νέων πλοίων που έχουν παραδοθεί στο Συγκρότηµα κατά τη διάρκεια
του έτους 2007 και στην αύξηση της αγοραίας αξίας του στόλου µετά την τελευταία επανεκτίµηση. Η
επανεκτίµηση των πλοίων του Συγκροτήµατος έγινε τον ∆εκέµβριο του 2007 από ανεξάρτητο
εκτιµητή µε βάση την αγοραία αξία τους. Το πλεόνασµα από την επανεκτίµηση µετά την αφαίρεση
της επιπλέον απόσβεσης πιστώθηκε στα αποθεµατικά δίκαιης αξίας στο συµφέρον µετόχων.

Εισπρακτέα ποσά και προπληρωµές: Τα εισπρακτέα και άλλα ποσά στις 31 ∆εκεµβρίου 2007
ανήλθαν σε $10,5 εκ. σε σχέση µε $2,0 εκ. και $0,9 εκ. στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 και 2005,
αντίστοιχα. Η αύξηση που παρατηρήθηκε δικαιολογείται από την αύξηση του κύκλου εργασιών για
την αντίστοιχη περίοδο. Η χρονική διάρκεια είσπραξης των χρεωστών για το 2007 υπολογίζεται σε 234
µέρες σε σχέση µε 74 και 145 µέρες για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 και για την
περίοδο 30 Ιουνίου 2005 – 31 ∆εκεµβρίου 2005, αντίστοιχα.
∆ανεισµός: Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007, ο δανεισµός του Συγκροτήµατος ανήλθε σε $216,5 εκ. από το

οποίο ποσό $32,2 εκ. είναι αποπληρωτέο εντός ενός έτους και το υπόλοιπο $184,3 εκ. µεταξύ 2 και 10
ετών.
Ο δανεισµός αποτελείται από τραπεζική διευκόλυνση ύψους µέχρι $284 εκ., η οποία παραχωρήθηκε
από την ABN Amro Bank τον Οκτώβριο του 2007 και από προσωπικό δανεισµό του κ. Μιχάλη
Ιωαννίδη ύψους $22 εκ..
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Οι κύριοι όροι της τραπεζικής διευκόλυνσης από την ABN Amro Bank είναι οι ακόλουθοι:
Ποσό

Το µικρότερο του:
• 70% της αγοραίας τιµής των πλοίων του Συγκροτήµατος και
• µέχρι $284 εκ.
Η διευκόλυνση αποτελείται από 5 µερίδια:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Αναχρηµατοδότηση
των
υφιστάµενων
πλοίων
(αποπληρωµή
υφιστάµενων δανείων)
Αναχρηµατοδότηση , κατασκευή και αγορά του M/T Gemi
Αναχρηµατοδότηση , κατασκευή και αγορά του M/T Vasi
Αγορά 5 πλοίων από την Palmali Shipping (µέχρι τον Ιαν 2008)
Αγορά 3 πλοίων από την Palmali Shipping (µέχρι τον Απρ 2008)

Σκοπός

Η χρηµατοδότηση των 5 πιο πάνω µεριδίων

Περίοδος ανάληψης

Αντίστοιχα για κάθε µερίδιο:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Προκαταβολικά στις 18/10/2007
Το συντοµότερο της ηµεροµηνίας
30/09/2008
Το συντοµότερο της ηµεροµηνίας
30/09/2008
Το συντοµότερο της ηµεροµηνίας
31/01/2008
Το συντοµότερο της ηµεροµηνίας
30/04/2008

παραλαβής του M/T Gemi και της
παραλαβής του M/T Vasi και της
παραλαβής των 5 πλοίων και της
παραλαβής των 3 πλοίων και της

Χρονοδιάγραµµα
αποπληρωµής

40 ίσες τριµηνιαίες δόσεις, µε την πρώτη δόση πληρωτέα στις 30 Απριλίου
2008

Τελική
ηµεροµηνία
αποπληρωµής

31 ∆εκεµβρίου 2017

Επιτόκιο

LIBOR + 1,375%
Την µέρα υπογραφής της τραπεζικής διευκόλυνσης, το Συγκρότηµα εισήλθε σε
επιπρόσθετη γραπτή συµφωνία ανταλλαγής επιτοκίων µε την ABN Amro, η
οποία προνοεί τη σταθεροποίηση του επιτοκίου της διευκόλυνσης σε 2% για
τους πρώτους 15 µήνες και 6,2% για την υπόλοιπη διάρκειά του µέχρι την
πλήρη αποπληρωµή του.
Στις 17 Απριλίου 2008, η Εταιρεία σύναψε πρόσθετη συµφωνία µε την ABN
Amro Bank η οποία προνοεί ότι εφόσον η Εταιρεία δεν προχωρήσει σε
πρόσθετη συµφωνία αντιστάθµισης ανταλλαγής επιτοκίου (Unwind of the
Interest Rate Swap Agreement) µέχρι την 31 Ιανουαρίου 2009, τότε δεν θα
υπάρξει οποιοδήποτε κόστος ή κέρδος για την Εταιρεία εάν επιθυµεί να
προχωρήσει στην ακύρωση της αρχικής συµφωνίας ανταλλαγής επιτοκίου µετά
από την 31 Ιανουαρίου 2009.

Αµοιβή για ανειληµµένη
υποχρέωση

0,50% πληρωτέο κάθε τρίµηνο στο ηµερήσιο µη-αναληµένο, έγκυρο ποσό από
την ηµεροµηνία υπογραφής της ∆ιευκόλυνσης

Εγγυήσεις

Πρώτη υποθήκη (first preferred mortgage) επί του στόλου του Συγκροτήµατος
Πρώτη προτεραιότητα στην εκχώρηση (first priority assignment) οποιουδήποτε
και όλου του εισοδήµατος του Συγκροτήµατος
Πρώτη προτεραιότητα στην εκχώρηση (first priority assignment) των
συµβολαίων κατασκευής των νεότευκτων πλοίων
Εκχώρηση όλων των ασφαλειών των πλοίων
Εταιρικές εγγυήσεις από όλες τις 16 πλοιοκτήτριες εταιρείες
Ενεχυρίαση των τραπεζικών λογαριασµών των εταιρειών του Συγκροτήµατος
∆ιοικητική δέσµευση

Χρηµατοοικονοµικοί όροι

Οι όροι θα εξετάζονται κάθε εξάµηνο ξεκινώντας από τις 30 Απριλίου 2008
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Η ενοποιηµένη κάλυψη τόκου (consolidated interest cover) να µην είναι ποτέ
µικρότερη από 2:1 για την περίοδο µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2009
συµπεριλαµβανοµένης, και 2,5:1 για τις µετέπειτα περιόδους
Ο ενοποιηµένος δείκτης δανεισµού προς ίδια κεφάλαια να µην ξεπερνά το 3,5:1
για την περίοδο µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2009 συµπεριλαµβανοµένης, και 3:1 για
τις µετέπειτα περιόδους
Η ελάχιστη ρευστότητα να είναι τουλάχιστον $3 εκ. για την περίοδο µέχρι 31
∆εκεµβρίου 2009 συµπεριλαµβανοµένης, και τουλάχιστον ίση µε το πληρωτέο
ποσό αποπληρωµής της ∆ιευκόλυνσης του επόµενου τριµήνου, για τις
µετέπειτα περιόδους

Ο δείκτης δανεισµού προς ίδια κεφάλαια στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 ήταν 360% σε σχέση µε 81% και
163% στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 και 2005, αντίστοιχα.
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007, ο ισολογισµός του Συγκροτήµατος περιλαµβάνει δάνειο συνολικού
ύψους $22 εκ. που αποτελείται από προσωπικό δανεισµό του κ. Μιχάλη Ιωαννίδη προς την Ocean
Tankers Holdings Public Company Limited, δώδεκα εκατοµµυρίων και δέκα εκατοµµυρίων αντίστοιχα,
µε σκοπό την άµεση κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας για την προσωρινή διευκόλυνση ώστε να
πραγµατοποιηθεί η αγορά των οκτώ πρόσθετων δεξαµενόπλοιων. Ο συνολικός δανεισµός των είκοσι
δύο εκατοµµυρίων δολαρίων Αµερικής έχει δοθεί στην Eταιρεία µε τους ακόλουθους συνήθης
εµπορικούς όρους:

Α) Συνήθης Εµπορικοί όροι για το προσωπικό δανεισµό του κ. Μιχάλη Ιωαννίδη ύψους
δώδεκα (12) εκατοµµυρίων δολάρια Αµερικής ηµεροµηνίας 12 Οκτωβρίου 2007:
∆ανεισµός:

$12 εκατοµµύρια δολάρια Αµερικής

∆ανειοδώτης:

κ. Μιχάλης Ιωαννίδης, κάτοχος του 65,1% των µετοχών της Εταιρείας

Περίοδος Αποπληρωµής:

Ένα χρόνο από την ηµεροµηνία εκχώρησης του δανείου, η οποία έγινε στις 12
Οκτωβρίου 2007

Μέθοδος Αποπληρωµής:

Εάν το ποσό των δώδεκα εκατοµµυρίων δολαρίων Αµερικής δεν αποπληρωθεί
από την Εταιρεία µέχρι τις 30 Απριλίου 2008 δια της έκδοσης δικαιωµάτων
προτίµησης, παροχής µερισµάτων, κερδών από την πώληση πλοίων,, τότε θα
αποπληρωθεί µέσω της παροχής µηνιαίων δόσεων αξίας $2 εκ. έναντι του
δανείου που θα αρχίσουν να καταβάλλονται από την 1η Μαΐου 2008 για έξη
µήνες µέχρι και την ολική αποπληρωµή του δανείου. Η πρώτη δόση θα είναι
την 1η Μαΐου 2008 και η τελευταία δόση θα είναι στις 31 Οκτωβρίου 2008.

Επιτόκιο

9% τον χρόνο

Καλύψεις & Εγγύηση της
Ocean Tankers Holdings
Public company Limited

∆ικαίωµα εγγραφής δεύτερης υποθήκης επί των οκτώ δεξαµενοπλοίων κατόπιν
συγκατάθεσης της ABN AMRO Bank, ενυπόθηκου δανειστή της Εταιρείας, που
έχει
την
πρώτη
υποθήκη
των
οκτώ
αυτών
δεξαµενοπλοίων.

B) Συνήθης Εµπορικοί όροι για το προσωπικό δανεισµό του κ. Μιχάλη Ιωαννίδη ύψους
δέκα (10) εκατοµµυρίων δολάρια Αµερικής ηµεροµηνίας 19 Νοεµβρίου 2007:
∆ανεισµός:

$10 εκατοµµύρια δολάρια Αµερικής
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∆ανειοδώτης:

κ. Μιχάλης Ιωαννίδης, κάτοχος του 65,1% των µετοχών της Εταιρείας

Περίοδος Αποπληρωµής

Ένα χρόνο από την ηµεροµηνία εκχώρησης του δανείου, η οποία έγινε στις 19
Νοεµβρίου 2007

Μέθοδος Αποπληρωµής:

Εάν το ποσό των δέκα εκατοµµυρίων δολαρίων Αµερικής δεν αποπληρωθεί από
την Εταιρεία µέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2008 δια της έκδοσης δικαιωµάτων
προτίµησης, παροχής µερισµάτων, κερδών από την πώληση πλοίων, τότε θα
αποπληρωθεί µέσω της παροχής µηνιαίων δόσεων αξίας $2 εκ. έναντι του
δανείου που θα αρχίσουν να καταβάλλονται από την 1η Νοεµβρίου 2008. Η
πρώτη µηνιαία δόση ύψους δύο εκατοµµυρίων δολαρίων Αµερικής θα είναι την
1η Νοεµβρίου και η τελευταία δόση τον Μάρτιο του 2009.

Επιτόκιο

9% τον χρόνο

Καλύψεις & Εγγύηση της
Ocean Tankers Holdings
Public company Limited

∆ικαίωµα εγγραφής δεύτερης υποθήκης επί των οκτώ δεξαµενοπλοίων κατόπιν
συγκατάθεσης της ABN AMRO Bank, ενυπόθηκου δανειστή της Εταιρείας, που
έχει την πρώτη υποθήκη των οκτώ αυτών δεξαµενοπλοίων.

Σηµειώνεται ότι, ο κύριος µέτοχος της Εταιρείας κ. Μιχάλης Ιωαννίδης έχει προχωρήσει σε νέο
δανεισµό προς την Εταιρεία στις 31 Ιανουαρίου 2008 για το ποσό των $8,15 εκ. και στις 20 Μαρτίου
2008 επίσης για το ποσό των $8,15 εκ. για τη διευκόλυνση της παραλαβής των δύο εκ των τριών
δεξαµενόπλοιων του στόλου Palmali που υπολείπονται να παραδοθούν στο Συγκρότηµα.
Ως αποτέλεσµα, ο συνολικός προσωπικός δανεισµός του κ. Μιχάλη Ιωαννίδη προς την Εταιρεία κατά
την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου ανέρχεται στα $38,3 εκ..
Ο νέος δανεισµός έχει παραχωρηθεί στην Eταιρεία από τον κ. Μιχάλη Ιωαννίδη µε τους ακόλουθους
συνήθης εµπορικούς όρους:
Γ) Συνήθης Εµπορικοί όροι για το προσωπικό δανεισµό του κ. Μιχάλη Ιωαννίδη ύψους
$ 8,15 εκ. ηµεροµηνίας 31/01/2008:
∆ανεισµός:

$8,15 εκατοµµύρια δολάρια Αµερικής

∆ανειοδώτης:

κ. Μιχάλης Ιωαννίδης, κάτοχος του 65,1% των µετοχών της Εταιρείας

Περίοδος και Μέθοδος
Αποπληρωµής:

Εάν το ποσό των οκτώ εκατοµµυρίων τριακοσίων χιλιάδων δολαρίων Αµερικής
δεν αποπληρωθεί από την Εταιρεία µέχρι τις 31 Μαΐου 2008 δια της έκδοσης
δικαιωµάτων προτίµησης, παροχής µερισµάτων, κερδών από την πώληση
πλοίων, τότε θα αποπληρωθεί µέσω της παροχής µηνιαίων δόσεων αξίας $2 εκ.
έναντι του δανείου που θα αρχίσουν να καταβάλλονται από την 1η Απριλίου
2009. Η πρώτη µηνιαία δόση ύψους $2 εκ. θα είναι την 1η Απριλίου 2009 και η
τελευταία δόση θα είναι ύψους $2,15 εκ. και θα καταβληθεί την 31η Ιουλίου
του 2009.

Επιτόκιο

9% τον χρόνο

Καλύψεις & Εγγύηση της
Ocean Tankers Holdings
Public company Limited

Εταιρικές Εξασφαλίσεις.
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∆) Συνήθης Εµπορικοί όροι για το προσωπικό δανεισµό του κ. Μιχάλη Ιωαννίδη ύψους
$ 8,15 εκ. ηµεροµηνίας 20/03/2008:
∆ανεισµός:

$8,15 εκατοµµύρια δολάρια Αµερικής

∆ανειοδώτης:

κ. Μιχάλης Ιωαννίδης, κάτοχος του 65,1% των µετοχών της Εταιρείας

Περίοδος και Μέθοδος
Αποπληρωµής:

Εάν το ποσό των οκτώ εκατοµµυρίων τριακοσίων χιλιάδων δολαρίων Αµερικής
δεν αποπληρωθεί από την Εταιρεία µέχρι τις 31 Μαΐου 2008 δια της έκδοσης
δικαιωµάτων προτίµησης, παροχής µερισµάτων, κερδών από την πώληση
πλοίων, τότε θα αποπληρωθεί µέσω της παροχής µηνιαίων δόσεων αξίας $2 εκ.
έναντι του δανείου που θα αρχίσουν να καταβάλλονται από την 1η Αυγούστου
2009. Η πρώτη µηνιαία δόση ύψους $2 εκ. θα πραγµατοποιηθεί την 1η
Αυγούστου 2009 και η τελευταία δόση θα είναι ύψους $2,15 εκ. και θα
καταβληθεί την 30η Νοεµβρίου του 2009.

Επιτόκιο

9% τον χρόνο

Καλύψεις & Εγγύηση της
Ocean Tankers Holdings
Public company Limited

Εταιρικές Εξασφαλίσεις.

Ίδια κεφάλαια: Το Συγκρότηµα διαθέτει ισχυρή κεφαλαιουχική βάση. Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007, η

κεφαλαιουχική βάση του Συγκροτήµατος ανέρχονταν στα $60.184.787 που αποτελείται από µετοχικό
κεφάλαιο $32.326.363, αποθεµατικά δίκαιης αξίας $23.521.071 και συσσωρευµένα κέρδη $4.337.353.
Η κεφαλαιουχική βάση στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 και 2005 ανερχόταν σε $34.151.944 και $17.577.230,
αντίστοιχα.

17.4

Ίδια κεφάλαια και δανειακά κεφάλαια στις 31 Μαρτίου 2008

∆άνεια: Σύµφωνα µε τους λογαριασµούς διοίκησης του Συγκροτήµατος, τα δάνεια και διευκολύνσεις

του Συγκροτήµατος στις 31 Μαρτίου 2008 ανήλθαν σε $234.424.300 των οποίων $54.834.056 είναι
πληρωτέα εντός ενός έτους (βραχυπρόθεσµο µέρος) ενώ το υπόλοιπο $179.590.244 είναι πληρωτέο
από 2 µέχρι 10 έτη (µακροπρόθεσµο µέρος). Τα τραπεζικά δάνεια και παρατραβήγµατα είναι όλα
εξασφαλισµένα.

Μετοχικό Κεφάλαιο: Σύµφωνα µε τους λογαριασµούς διοίκησης του Συγκροτήµατος, το µετοχικό

κεφάλαιο της Εταιρείας στις 31 Μαρτίου 2008 ανήλθε σε $32.326.363 και τα αποθεµατικά σε
$46.655.634.

Συνολικός δανεισµός στις 31 Μαρτίου 2008:
Πίνακας: Συνολικός δανεισµός στις 31 Μαρτίου 2008:

Μη ελεγµένα
31/03/2008

$
Βραχυπρόθεσµος ∆ανεισµός
- Εξασφαλισµένα (συµπεριλαµβάνει το τρεχούµενο µέρος του µακροπρόθεσµου
δανεισµού)
- Μη Εξασφαλισµένα

Μακροπρόθεσµος ∆ανεισµός

54.834.056
54.834.056
-

179.590.244
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- Εξασφαλισµένα

179.590.244

- Μη Εξασφαλισµένα

-

Συνολικός ∆ανεισµός

234.424.300

Τα τραπεζικά ∆άνεια είναι εξασφαλισµένα ως εξής:

(Α) Ο βραχυπρόθεσµος δανεισµός ύψους $16.534.056 είναι εγγυηµένος µε:
(α) Πρώτη υποθήκη (first preferred mortgage) επί του στόλου του Συγκροτήµατος
(β) Πρώτη προτεραιότητα στην εκχώρηση (first priority assignment) οποιουδήποτε και όλου του
εισοδήµατος του Συγκροτήµατος
(γ) Πρώτη προτεραιότητα στην εκχώρηση (first priority assignment) των συµβολαίων κατασκευής
των νεότευκτων πλοίων
(δ) Εκχώρηση όλων των ασφαλειών των πλοίων
(ε) Εταιρικές εγγυήσεις από όλες τις 16 πλοιοκτήτριες εταιρείες
(στ) Ενεχυρίαση των τραπεζικών λογαριασµών των εταιρειών του Συγκροτήµατος
(ζ) ∆ιοικητική δέσµευση

(Β) Ο βραχυπρόθεσµος προσωπικός δανεισµός του κ. Μιχάλη Ιωαννίδη ύψους
$22.000.000 εκατοµµυρίων δολαρίων Αµερικής είναι εγγυηµένος µε:
∆ικαίωµα εγγραφής δεύτερης υποθήκης επί των οκτώ δεξαµενοπλοίων κατόπιν συγκατάθεσης
της ABN AMRO Bank, ενυπόθηκου δανειστή της Εταιρείας, που έχει την πρώτη υποθήκη των
οκτώ αυτών δεξαµενοπλοίων.

(Γ) Ο βραχυπρόθεσµος προσωπικός δανεισµός του κ. Μιχάλη Ιωαννίδη ύψους
$16.300.000 εκατοµµυρίων δολαρίων Αµερικής είναι εγγυηµένος µε:
Εταιρικές Εγγυήσεις.

(∆) Τα µακροπρόθεσµα δάνεια ύψους $179.590.244 είναι όλα εγγυηµένα µε:
Ισχύουν οι ίδιες εγγυήσεις όπως για τα βραχυπρόθεσµα δάνεια στο σηµείο (Α) πιο πάνω.

Μετοχικό Κεφάλαιο και αποθεµατικά στις 31 Μαρτίου 2008:
Πίνακας: Μετοχικό Κεφάλαιο και αποθεµατικά στις 31 Μαρτίου 2008:

Μη ελεγµένα
31/03/2008

$
Μετοχικό Κεφάλαιο

32.326.363

Αποθεµατικά

46.655.634

Σύνολο

78.981.997

Σύνολο δανείων και ιδίων κεφαλαίων στις 31 Μαρτίου 2008

313.406.297
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∆εν υπήρχαν σηµαντικές αλλαγές στο δανεισµό από τις 31 Μαρτίου 2008 µέχρι την ηµεροµηνία αυτού
του εγγράφου.
Καθαρός Συνολικός ∆ανεισµός στις 31 Μαρτίου 2008:
Πίνακας: Καθαρός δανεισµός Συγκροτήµατος 31 Μαρτίου 2008:

Μη ελεγµένα
31/03/2008

$
Α. Μετρητά στην Τράπεζα

10.654.250

Β. Βραχυπρόθεσµος ∆ανεισµός από τον κύριο µέτοχο

38.300.000

Γ. Βραχυπρόθεσµος ∆ανεισµός

16.534.056

∆. Συνολικός Βραχυπρόθεσµος ∆ανεισµός (Β) + (Γ)

54.834.056

Ε. Καθαρός τρεχούµενος δανεισµός (∆) – (Α)

44.179.806

Ζ. Μακροπρόθεσµος Τραπεζικά ∆άνεια

179.590.244

Ι. Άλλα µακροπρόθεσµα δάνεια

-

Θ. Συνολικός Μακροπρόθεσµος ∆ανεισµός (Ζ) + (Ι)

179.590.244

Ι. Καθαρός Συνολικός ∆ανεισµός (Ε) + (Θ)

223.770.050

Το σηµείο Ε του πιο πάνω πίνακα συµπεριλαµβάνει τον προσωπικό δανεισµό του κ. Μιχάλη Ιωαννίδη
ύψους $22.000.000 και τον νέο δανεισµό του κ. Μιχάλη Ιωαννίδη προς την Εταιρεία ύψους $16,3 εκ.
ο συνολικός προσωπικός δανεισµός του κ. Μιχάλη Ιωαννίδη προς την Εταιρεία ανέρχεται στα $38,3
εκ.. Πέραν του προσωπικού δανεισµού από τον κ. Μιχάλη Ιωαννίδη δεν υπήρχαν οποιοιδήποτε άλλα
δάνεια ή άλλη µορφή δανεισµού στις 31 ∆εκεµβρίου 2007.
17.5

Πηγές Προέλευσης Κεφαλαίων
Η κεφαλαιουχική δοµή του Συγκροτήµατος αποτελείται από ίδια κεφάλαια και δανειακά κεφάλαια όπως
αυτά παρουσιάζονται πιο πάνω.
Κύρια πηγή προέλευσης κεφαλαίων και ταµειακών ροών του Συγκροτήµατος είναι η ροή µετρητών
από εργασίες και η ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες.
Με βάση τα οικονοµικά στοιχεία για το έτος που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2007, κύρια πηγή προέλευσης
κεφαλαίων και ταµειακών ροών του Συγκροτήµατος είναι η ροή µετρητών από εργασίες και
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες ύψους $4.751.356 και $191.232.184 αντίστοιχα. Η ροή µετρητών
από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες για την περίοδο αυτή προήλθε από εισπράξεις από νέα δανειακά
κεφάλαια και χρησιµοποιήθηκε για την αγορά των πλοίων του Συγκροτήµατος.

18.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ
Η στρατηγική της Εταιρείας είναι:
i) η λειτουργία ενός σύγχρονου και άριστα συντηρηµένου στόλου,
ii) η κεφαλαιοποίηση της εδραιωµένης φήµης του Συγκροτήµατος να λειτουργεί µε υψηλά
λειτουργικά πρότυπα,
iii) η διατήρηση χαµηλού κόστους και εργασιών µε υψηλή απόδοση,
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iv) η διατήρηση προβλεπόµενων ταµειακών ροών δίνοντας έµφαση σε χρονοναυλώσεις όταν η
τρέχουσα αγορά (Spot market) δεν έχει ανοδικές τάσεις
v) η δραστηριοποίησης ενός σηµαντικού στόλου σε επιλεγµένους τοµείς της αγοράς, και (vi) τη
δηµιουργία µακροχρόνιων σχέσεων µε τους κύριους πελάτες της.
(i)

Λειτουργία ενός σύγχρονου και άριστα συντηρηµένου στόλου. Η Εταιρεία πιστεύει πως
λειτουργεί έναν σύγχρονο και καλοδιατηρηµένο στόλο δεξαµενόπλοιων στα µεγέθη πλοίων στα
οποία δραστηριοποιείται. Οι ναυλωτές είναι διατεθειµένοι να πληρώσουν ψηλότερο ναύλο για
να εξασφαλίσουν σύγχρονα, ασφαλέστερα και πιο αποδοτικά πλοία για τη µεταφορά των
φορτίων τους. Η Εταιρεία έχει σκοπό τη συνέχιση της διαχείρισης ενός νεαρού στόλου µέσω
εκλεκτικών εξαγορών νεότευκτων και σύγχρονων µεταχειρισµένων πλοίων υψηλής ποιότητας,
τα οποία ανήκουν, µεταξύ άλλων, στις κατηγορίες των “Oil Tanker” και “Chemical Tanker”.

(ii)

Κεφαλαιοποίησης της εδραιωµένης φήµης της Εταιρείας να λειτουργεί µε υψηλά λειτουργικά
πρότυπα. Η Εταιρεία πιστεύει ότι οι ναυλωτές δίνουν σηµασία και σε άλλους παράγοντες εκτός
του κόστους ναύλωσης όπως τη φήµη της διεύθυνσης του σκάφους. Το Συγκρότηµα έχοντας
για Εκτελεστικό Πρόεδρο τον κ Μιχάλη Ιωαννίδη µε επιτυχηµένη καριέρα 25 ετών στη
ναυτιλιακή βιοµηχανία, όπου εργάστηκε ως εκτελεστικός πρόεδρος της Troodos Shipping
Company Limited και ως ∆ιευθύνων Σύµβουλος της LMZ Tranzoil Ltd δηµιουργώντας ένα
σεβαστό όνοµα στην παγκόσµια ναυτιλιακή αγορά, ευελπιστεί για τη διατήρηση των
υψηλότερων προτύπων σε αποδοτικότητα, αξιοπιστία και ασφάλεια. Η πλοιοδιαχειρίστρια
εταιρεία , πιστοποιήθηκε µε το ISO-2000 για την ποιότητα της διαχείρισης πλοίων, και έλαβε το
πιστοποιητικό διαχείρισης ασφάλειας ISM (Safety Management Standard) .

(iii)

∆ιατήρηση χαµηλών λειτουργικών εξόδων και εργασιών µε υψηλή απόδοση. Η Εταιρεία
πιστεύει ότι η δύναµη της οµάδας διεύθυνσης της την καθιστά ικανή να αποδίδει διατηρώντας
τα έξοδα σε χαµηλά επίπεδα και να είναι µια αξιόπιστη εταιρεία διαχείρισης δεξαµενόπλοιων. Η
Εταιρεία θα συνεχίζει την προσπάθεια της για µείωση των λειτουργικών της εξόδων µέσω
συνεχούς αξιολόγησης της απόδοσης κάθε σκάφους, και ταυτόχρονα ρυθµίζοντας τις
διαδικασίες λειτουργίας και ναύλωσης µε σκοπό τη µεγιστοποίηση της κερδοφορίας του κάθε
σκάφους. Το Συγκρότηµα επίσης προτίθεται να διατηρεί χαµηλό το επίπεδο εξόδων στις
περιόδους κατά τις οποίες τα σκάφη της δεν είναι ναυλωµένα, µέσω ενός ενεργού
προγράµµατος συντήρησης των σκαφών όταν βρίσκονται στην ξηρά, αλλά και στη θάλασσα,
έχοντας στην υπηρεσία της διπλωµατούχους αξιωµατικούς και πλήρωµα, και εκπαιδεύοντας
συνεχώς το προσωπικό για τη διασφάλιση αξιόπιστης λειτουργίας των σκαφών της. Τα
τρέχοντα λειτουργικά έξοδα ελέγχονται επί συνεχούς βάσεως από την ∆ιεύθυνση µε στόχο
πάντοτε την διατήρηση τους σε ανταγωνιστικά επίπεδα. Με τη διατήρηση ενός σύγχρονου
στόλου η Εταιρεία επιδιώκει την αύξηση της αποδοτικότητας µε την αποφυγή εξόδων που
συνήθως συνδέονται µε τη λειτουργία παλαιότερων σκαφών, τα οποία συµπεριλαµβάνουν
αυξηµένα έξοδα αξιολόγησης, υψηλότερα έξοδα λειτουργίας και επιδιορθώσεων, και εξόδων
που συνδέονται µε τη συµµόρφωση σύµφωνα µε κυβερνητικούς κανονισµούς που
εφαρµόζονται σε παλαιότερα σκάφη. Επίσης, ως αποτέλεσµα των επενδύσεων του
Συγκροτήµατος σε νεότερα πλοία, ο στόλος του έχει περισσότερες λειτουργικές ηµέρες ανά
έτος διότι δεν παρουσιάζονται, κατά κανόνα, έκτακτες βλάβες στα πλοία και διότι οι τακτικοί
δεξαµενισµοί και οι συντηρήσεις διαρκούν λιγότερες ηµέρες στα καινούργια πλοία από ότι στα
παλαιά.

(iv)

∆ιατήρηση προβλεπόµενων ταµειακών ροών δίνοντας έµφαση σε ναυλώσεις διάρκειας.
Τουλάχιστο το 86,2% του κύκλου εργασιών του Συγκροτήµατος κατά το έτος που έληξε 31
∆εκεµβρίου 2007 προέκυψαν από χρονοναυλώσεις και 12,9% από ναυλώσεις ταξιδιού (Spot).
Με στόχο πάντοτε τη σταθερότητα των εσόδων, η στρατηγική της ∆ιεύθυνσης αναφορικά µε
τις ναυλώσεις των πλοίων είναι ο συνδυασµός πλοίων ναυλωµένων για ένα χρονικό διάστηµα
και πλοίων στην ελεύθερη αγορά και που αποτελεί την ιδανική εκµετάλλευση των πλοίων και
που εξασφαλίζει τόσον τη συντηρητική προσέγγιση της αγοράς ως επίσης και την εκµετάλλευση
των ευκαιριών που παρέχονται από την ελεύθερη αγορά.
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(v)

Λειτουργία ενός σηµαντικού στόλου σε επιλεγµένους τοµείς της αγοράς. Το Συγκρότηµα, στο
παρόν στάδιο, έχει επικεντρωθεί στα δεξαµενόπλοια µικρού µεταφορικού µεγέθους , εξαιτίας
της σχετικά χαµηλής διακύµανσης στα επίπεδα των ναύλων σε σχέση µε τη διακύµανση των
ναύλων που παρουσιάζουν τα µεγαλύτερα µεγέθη. Επίσης η αγορά σύγχρονων δεξαµενόπλοιων
ποικίλων σε αριθµό και µέγεθος παρουσιάζει περισσότερες ευκαιρίες για την ανάπτυξη µιας
σηµαντικής παρουσίας στην αγορά, ευελιξία στην εξυπηρέτηση, και µεγαλύτερη ευχέρεια για
δηµιουργία µακροχρόνιων σχέσεων µε τους ναυλωτές. Επιπρόσθετα των υφιστάµενων σκαφών
της η Εταιρεία σκοπεύει να διευρύνει το στόλο της µε την εξαγορά περισσοτέρων
δεξαµενόπλοιων παροµοίου τύπου µέσα στα επόµενα τρία χρόνια. Η λειτουργία ενός
σηµαντικού στόλου θα επιτρέψει στο Συγκρότηµα να ενδυναµώσει την παρουσία του ως προς
τους ναυλωτές, µε την προσφορά της απαραίτητης ποικιλίας σκαφών στους κύριους ναυλωτές
της για την ικανοποίηση των ποικίλων αναγκών που σχετίζονται µε το χρονικό προγραµµατισµό
των ναυλώσεων. Η επέκταση του στόλου θα επιτρέψει στην Εταιρεία να εκµεταλλευτεί
οικονοµίες κλίµακας σε σχέση µε το έµµεσο κόστος που προέρχεται από τη διαχείριση και
λειτουργία των πλοίων, και ταυτόχρονα θα δηµιουργήσει οικονοµίες κλίµακας στις αγορές
ασφαλιστικής κάλυψης σκαφών και προµηθειών του στόλου.

(vi)

∆ηµιουργία µακροχρόνιων σχέσεων κατευθείαν µε κύριους πελάτες της χωρίς µεσάζοντες. Η
Εταιρεία πιστεύει ότι η δηµιουργία σχέσεων απευθείας µε τους πελάτες ναυλωτές, χωρίς τη
µεσολάβηση τρίτων, συµπεριλαµβανοµένων και εταιρειών πετρελαιοειδών, θα γίνει πολύ,
σηµαντική για τους ανεξάρτητους ιδιοκτήτες στόλων δεξαµενόπλοιων στα επόµενα λίγα χρόνια
λόγω της αυξανόµενης τάσης µείωσης των ιδιόκτητων στόλων που παρατηρείται από τις
µεγάλες εταιρείες πετρελαιοειδών. Για παράδειγµα, από το 1990, οι κύριες εταιρείες
πετρελαιοειδών έχουν µειώσει τους ιδιόκτητους στόλους τους από 38 εκατοµµύρια dwt σε 16
εκατοµµύρια dwt.

Προοπτικές 2008 - 2010:
Η Εταιρεία αναµένεται να συνεχίσει την αύξηση του στόλου µε νεότερα και µεγαλύτερα πλοία τόσο µε
τη χρησιµοποίηση δανειακών αλλά και ιδίων κεφαλαίων. Το Τµήµα Αγοραπωλησιών της Εταιρείας είναι
σε συνεχή επαφή µε διεθνείς οίκους µεσιτείας αγοραπωλησιών και δέχεται, αναλύει και εξετάζει
προτάσεις διά την ανάπτυξη, ανανέωση και εκµετάλλευση του στόλου.
Σηµειώνεται ότι τον Ιούνιο του 2008 αναµένεται να παραδοθεί στην Εταιρεία και το τελευταίο πλοίο
από τα 8 που εξαγοράστηκαν τον Οκτώβριο 2007, το M/T Stavrodromi.
Επίσης τα νεόκτιστα πλοία M/T GEMI και Μ/Τ VASI αναµένεται να παραδοθούν στο Συγκρότηµα τον
Ιούλιο του 2008 και το ∆εκέµβριο του 2008 αντίστοιχα.
Οι µελλοντικές κινήσεις της Εταιρείας θα εξαρτηθούν ανάλογα µε τις τάσεις στην αγορά για αύξηση
των µεγεθών (economιes of scales), τις παραγγελίες και αναµενόµενες ναυπηγήσεις πλοίων
(κατηγορίας και µεγέθους), τη δυνατότητα εξασφάλισης για συγκεκριµένες κατηγορίες πλοίων
µακροχρόνιας ναύλωσης και σταθερής ροής ναύλων και την ισοσταθµισµένη (balanced) ανάπτυξη της
Εταιρείας µε γνώµονα τη σταθερή κερδοφορία της Εταιρείας και την παραµονή της ως ένας βασικός
συντελεστής στις διεθνείς θαλάσσιες µεταφορές.
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ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008
Με βάση ανακοίνωση ηµεροµηνίας 12 ∆εκεµβρίου 2007 και αναθεώρηση των προβλέψεων1 ως
αναφέρονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο, η Ocean Tankers Holdings Public Company Limited
παρουσιάζει πιο κάτω τις προβλέψεις τις για τα οικονοµικά της αποτελέσµατα για το έτος που λήγει
31 ∆εκεµβρίου 2008.
2007
Ελεγµένα
($)
16.414.906

2008
Προβλέψεις
($)
110.236.031

Προµήθειες ναυλωτών
Έξοδα κίνησης πλοίων & άλλα έξοδα

711.057
5.277.385

1.429.005
67.965.885

Κέρδος από εκµετάλλευση πλοίων
Αποσβέσεις πλοίων και άλλων
στοιχείων ενεργητικού

9.993.026

40.841.141

3.524.447

13.549.364

Κέρδος πριν από τόκους και φόρους
Έξοδα χρηµατοδότησης
Κέρδος πριν φόρους

4.088.807
2.598.288
1.490.519

27.291.777
7.154.435
20.137.342

1.471.036

20.107.342

Εισοδήµατα από εκµετάλλευση πλοίων

Καθαρό κέρδος για το έτος

Παραδοχές - Υποθέσεις για τις προβλέψεις αποτελεσµάτων του Συγκροτήµατος για το έτος
2008:
Κύκλος Εργασιών: Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήµατος για το έτος 2008 αναµένεται να ανέλθει
σε $110,24 εκ. έναντι $16,41 εκ το 2007 σηµειώνοντας αύξηση 571,6%. Ο προβλεπόµενος κύκλος
εργασιών για το έτος 2008 υπολογίσθηκε µε βάση τη συµφωνία της Εταιρείας µε τη Κυπριακή
Κυβέρνηση καθώς και µε τις υφιστάµενες και αναµενόµενες χρονοναυλώσεις των πλοίων του
Συγκροτήµατος και τις αναµενόµενες µέρες ναυλώσεως για το έτος ως ακολούθως:
α/α

Όνοµα πλοίου

Τύπος
µίσθωσης

Ναυλωτής

1

Μέρες
ναυλώσεις
για το έτος
2008

Ηµερήσιο ναύλο
($)

M/T Eleousa
Trikoukiotissa

Χρονοναύλωση

Herning
Shipping
S.A

350

8.000

2

M/T Navkios

Τρέχουσα
Αγορά

-

350

9.000

3

M/T Limi

Χρονοναύλωση

Bryggen
Shipping
and
Trading A.S

350

9.875

4

M/T Kalia

Χρονοναύλωση

Navogao
Guarlta S.A.

350

9.150

1

Η αναθεώρηση κρίθηκε αναγκαία για την επικαιροποίηση των προβλέψεων µε τη συµφωνία της
Εταιρείας µε τη Κυπριακή Κυβέρνηση
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M/T Lisa

Χρονοναύλωση

Herning
Shipping
S.A

350

7.600

6

M/T Marim

Χρονοναύλωση

Herning
Shipping
S.A

350

7.600

7

M/T Vasi*

Χρονοναύλωση

Υπό
∆ιαπραγµάτευση

140

13.000

8

M/T Gemi**

Χρονοναύλωση

Υπό
∆ιαπραγµάτευση

50

13.000

9

M/T Prodromi

Χρονοναύλωση

LUKOIL/
LITASCO

350

15.300

10

M/T Berengaria

Χρονοναύλωση

LUKOIL/
LITASCO

350

15.300

11

M/T Green
Forest

Χρονοναύλωση

LUKOIL/
LITASCO

350

15.300

12

M/T Frachtis

Χρονοναύλωση

LUKOIL/
LITASCO

350

15.300

13

M/T Anefani

Χρονοναύλωση

LUKOIL/
LITASCO

350

15.300

14

M/T Hartzi

Χρονοναύλωση

LUKOIL/
LITASCO

290

15.300

15

M/T Skledros

Χρονοναύλωση

LUKOIL/
LITASCO

290

15.300

16

M/T
Stavrodromi***

Χρονοναύλωση

LUKOIL/
LITASCO

290

15.300

*Η παράδοσή του αναµένεται να γίνει το ∆εκεµβρίο 2008
** Η παράδοσή του αναµένεται να γίνει τον Ιούλιο 2008
*** Η παράδοσή τους αναµένεται να γίνει τον Ιούνιο 2008

Σηµειώνεται ότι η σύµβαση µεταξύ της Εταιρείας και της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας ηµεροµηνίας 21
Απριλίου 2008 αφορά τη µεταφορά 8 εκατοµµυρίων κυβικών µέτρων πόσιµου νερού, µε
δεξαµενόπλοια, από την Ελλάδα στην Κύπρο και κατασκευή έργων υποδοµής στη Λεµεσό. Ο
συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στα € 35 εκ (βλ. Κεφ. 5.5).
Περιθώριο κέρδους από εκµετάλλευση πλοίων. Tο ποσοστό µεικτού κέρδους αναµένεται να
µειωθεί από 60,9% το 2007 σε 37,0% το 2008. Αυτό οφείλεται στο µικρό περιθώριο κέρδους των
εισοδηµάτων που θα προέλθουν από τη συµφωνία µε την Κυπριακή Κυβέρνηση. Αξίζει να σηµειωθεί
όµως ότι η αύξηση του στόλου του Συγκροτήµατος µε πιο µεγάλης χωρητικότητας πλοία αποφέρουν
ψηλότερο περιθώριο κέρδους από τα πλοία µικρότερα σε χωρητικότητα.
Αποσβέσεις: Οι αποσβέσεις αναµένονται να αυξηθούν από $3,5εκ. το 2007 σε $13,55 εκ. το 2008
λόγω της σηµαντικής αύξησης του στόλου του Συγκροτήµατος.
Έξοδα χρηµατοδότησης : Τα έξοδα χρηµατοδότησης για το έτος 2008 µε βάση το δάνεια του
Συγκροτήµατος (βλέπε Κεφ. 17) υπολογίζονται σε $7,25 εκ. έναντι $2,6 εκ το 2007.
Καθαρό κέρδος περιόδου: Το καθαρό κέρδος περιόδου που αναλογεί στους µετόχους για έτος
2008 αναµένεται να ανέλθει στα $20,11 εκ έναντι $1,47 εκ. το 2007 ως αποτέλεσµα της σηµαντικής
αύξησης του στόλου του Συγκροτήµατος µε µεγαλύτερης χωρητικότητας πλοία που αποφέρουν
µεγαλύτερα περιθώρια κέρδους αλλά και της συµφωνίας µε την Κυπριακή Κυβέρνηση.
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Η σχετική βεβαίωση των ελεγκτών Moore Stephens Stylianou & Co που αφορά την πρόβλεψη των
ενοποιηµένων αποτελεσµάτων της Ocean Tankers Holdings Public Company Limited για το έτος 2008
παρατίθεται στο Μέρος ∆, Κεφ. 8 (vii).
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ΜΕΡΟΣ ∆’: ΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές
3.
Τηρουµένων των προνοιών του Νόµου, του Καταστατικού και του αµέσως επόµενου
Κανονισµού, οι µετοχές θα βρίσκονται στη διάθεση των Συµβούλων οι οποίοι θα έχουν το δικαίωµα
παραχώρησης ή γενικά διάθεσής τους και παραχώρησης δικαιωµάτων προαίρεσης (options) ή ειδικών
δικαιωµάτων αγοράς µετοχών σε σχέση µε αυτές σε οποιαδήποτε πρόσωπα και σε οποιοδήποτε χρόνο
και είτε οποιεσδήποτε τέτοιες µετοχές ή δικαιώµατα είναι συνδεδεµένα µε οµολογιακά ή άλλα
χρεόγραφα κάθε µορφής ή µε πιστοποιητικά µελλοντικής παραχώρησης ή εξαγοράς µετοχών ή
χρεογράφων είτε όχι, ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο και κάτω από οποιουσδήποτε άλλους όρους,
προϋποθέσεις και περιορισµούς που θα κρίνουν ενδεδειγµένους και είτε στην ονοµαστική τους αξία,
είτε υπέρ το άρτιο (at a premium) είτε (τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 56 του Νόµου) υπό
το άρτιο (at a discount).
4.
Εκτός αν η Εταιρεία µε ειδικό ψήφισµα της αποφασίσει διαφορετικά σε γενική συνέλευση, οι
αρχικές µετοχές που µπορούσαν να εκδοθούν και παραχωρηθούν αλλά δεν εκδόθηκαν ούτε
παραχωρήθηκαν, καθώς και οι νέες µετοχές που δηµιουργούνται σε οποιοδήποτε χρόνο αλλά πριν
αυτές εκδοθούν, θα προσφέρονται πρώτα στα µέλη κατ’ αναλογία µε βάση τον αριθµό µετοχών που
κατέχουν κατά την στιγµή της προσφοράς. Η προσφορά αυτή θα γίνεται µε γνωστοποίηση που θα
καθορίζει τον αριθµό των µετοχών που προσφέρονται, καθώς και την προθεσµία µέσα στην οποία, αν
δεν γίνει αποδεκτή, η προσφορά θα θεωρείται ότι απορρίφθηκε και όταν παρέλθει η προθεσµία αυτή ή
όταν ληφθεί ειδοποίηση από το πρόσωπο προς το οποίο έγινε η προσφορά, ότι αρνείται να δεχθεί τις
µετοχές που του προσφέρθηκαν, οι Σύµβουλοι µπορούν, µε την τήρηση των Κανονισµών αυτών, να
τις διαθέτουν µε τον τρόπο που κατά την κρίση τους θεωρούν ως πιο ωφέλιµο για την Εταιρεία. Οι
Σύµβουλοι µπορούν µε τον ίδιο τρόπο να διαθέτουν οποιεσδήποτε τέτοιες νέες ή αρχικές µετοχές,
όπως αναφέρεται πιο πάνω, οι οποίες λόγω της αναλογίας που έχουν ως προς τον αριθµό των
προσώπων που αναφέρονται πιο πάνω που δικαιούνται στην προσφορά αυτή ή λόγω οποιασδήποτε
άλλης δυσκολίας, η οποία πιθανόν να προκύπτει κατά την κατανοµή τους, δεν µπορούν κατά τη
γνώµη των Συµβούλων να προσφερθούν εύκολα µε τον πιο πάνω προβλεπόµενο τρόπο. Ο
Κανονισµός αυτός θα τυγχάνει εφαρµογής για διαφύλαξη των δικαιωµάτων προτίµησης (pre-emption
rights) των εκάστοτε µελών της Εταιρείας και στις περιπτώσεις έκδοσης οποιωνδήποτε άλλων αξιών ή
τίτλων που συνεπάγονται άµεσα ή έµµεσα σε οποιοδήποτε στάδιο την έκδοση µετοχών της εταιρείας.
6.
Αν σε οποιοδήποτε χρόνο το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι διαιρεµένο σε
διαφορετικές τάξεις µετοχών, τα δικαιώµατα που είναι προσαρτηµένα σε οποιαδήποτε τάξη (εκτός αν
προνοείται διαφορετικά στους όρους έκδοσης των µετοχών της τάξης αυτής) µπορούν, τηρουµένων
των διατάξεων του Άρθρου 70 του Νόµου ακόµη και εάν η Εταιρεία βρίσκεται υπό διάλυση να
τροποποιούνται ή να καταργούνται µε την γραπτή συγκατάθεση των κατόχων των τριών τετάρτων
των εκδοµένων µετοχών της τάξης αυτής, ή µε την έγκριση έκτακτου ψηφίσµατος που εγκρίνεται σε
χωριστή γενική συνέλευση των κατόχων των µετοχών της τάξης αυτής. Για την κάθε χωριστή γενική
συνέλευση, θα εφαρµόζονται οι πρόνοιες του Καταστατικού αυτού που αφορούν γενικές συνελεύσεις,
τηρουµένων των αναλογιών, αλλά µε τρόπο ώστε 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 αν σε οποιαδήποτε συνέλευση εξ αναβολής
των κατόχων τούτων δεν υπάρχει απαρτία ο παρών ή οι παρόντες µέτοχοι θα συνιστούν απαρτία.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
56.
Η Εταιρεία θα συγκαλεί κάθε χρόνο γενική συνέλευση που θα είναι η ετήσια γενική συνέλευσή
της, επιπρόσθετα προς άλλες συνελεύσεις που τυχόν θα συγκαλούνται στο ίδιο έτος και θα καθορίζει
τη συνέλευση αυτή ως τέτοια στις ειδοποιήσεις που τη συγκαλούν. Το χρονικό διάστηµα µεταξύ µιας
ετήσιας γενικής συνέλευσης της Εταιρείας και της ηµεροµηνίας της επόµενης γενικής συνέλευσης δεν
πρέπει να υπερβαίνει τους δεκαπέντε µήνες.
Νοείται ότι σε περίπτωση που η Εταιρεία θα συγκαλούσε την πρώτη της γενική συνέλευση µέσα σε
δεκαοχτώ µήνες από τη σύστασή της, δεν είναι ανάγκη να γίνει ετήσια γενική συνέλευση µέσα στο
χρόνο που έγινε η σύστασή της ή τον επόµενο χρόνο. Η ετήσια γενική συνέλευση γίνεται σε χρόνο
και τόπο που καθορίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
57.
Όλες οι γενικές συνελεύσεις εκτός από την ετήσια γενική συνέλευση θα ονοµάζονται έκτακτες
γενικές συνελεύσεις.
58.
Οι Σύµβουλοι µπορούν, οποτεδήποτε το κρίνουν ορθό, να συγκαλούν έκτακτη γενική
συνέλευση. Έκτακτες γενικές συνελεύσεις θα συγκαλούνται επίσης και όπως προνοείται από το άρθρο
126 του Νόµου. Αν σε οποιοδήποτε χρόνο δεν υπάρχουν στην Κύπρο αρκετοί Σύµβουλοι που να
µπορούν να δηµιουργήσουν απαρτία, οποιοσδήποτε Σύµβουλος ή οποιαδήποτε δύο µέλη της
Εταιρείας, θα µπορούν να συγκαλούν έκτακτη γενική συνέλευση µε τον ίδιο ή όσο το δυνατό
πλησιέστερο τρόπο που θα µπορούσαν να τη συγκαλέσουν οι Σύµβουλοι.
ΨΗΦΟΙ ΜΕΛΩΝ
72.
Στην περίπτωση από κοινού κατόχων µετοχών, η ψήφος του αρχαιότερου από τους κατόχους
που δίνει την ψήφο, είτε είναι παρών είτε παρίσταται µέσω αντιπροσώπου, θα γίνεται δεκτή προς
αποκλεισµό των ψήφων των άλλων από κοινού κατόχων. Για το σκοπό αυτό, η αρχαιότητα θα
κρίνεται από τη σειρά που τα ονόµατα των κατόχων είναι καταχωρηµένα στο Μητρώο των Μελών.
73.
Μέλος που είναι διανοητικά ανίκανο, ή µέλος για το οποίο έχει εκδοθεί διάταγµα από το
δικαστήριο που είναι αρµόδιο για τους διανοητικά ανίκανους, µπορεί να ψηφίζει είτε όταν πρόκειται
για ανάταση των χεριών είτε όταν πρόκειται για ψηφοφορία, µέσω του διαχειριστή της περιουσίας
του, της επιτροπής, του παραλήπτη, του κηδεµόνα (curator bonis) ή άλλου προσώπου που επέχει
θέση διαχειριστή, επιτροπής, παραλήπτη ή κηδεµόνα (curator bonis) διορισµένου από το δικαστήριο,
και ο τέτοιος διαχειριστής, επιτροπή, παραλήπτης, κηδεµόνας (curator bonis) ή άλλο πρόσωπο, θα
µπορεί, σε περίπτωση ψηφοφορίας, να ψηφίζει µέσω αντιπροσώπου.
74.
Κανένα µέλος δεν θα δικαιούται να ψηφίζει σε γενική συνέλευση εκτός αν όλες οι κλήσεις και
όλα τα ποσά που έχουν καταστεί πληρωτέα από αυτό σε σχέση µε τις µετοχές του στην Εταιρεία
έχουν πληρωθεί.
76.

Σε περίπτωση ψηφοφορίας, οι ψήφοι µπορούν να δίνονται προσωπικά ή µέσω αντιπροσώπου.

77.
Το πληρεξούσιο µε το οποίο διορίζεται ο αντιπρόσωπος Πρέπει να είναι γραπτό και να
υπογράφεται από το µέλος που προβαίνει στον διορισµό ή τον αντιπρόσωπου που έχει δεόντως
εξουσιοδοτηθεί γραπτώς από αυτό, ή στην περίπτωση που το µέλος που κάνει το διορισµό είναι
νοµικό πρόσωπο, κάτω από τη σφραγίδα του ή µε υπογραφή δεόντως εξουσιοδοτηµένου
αξιωµατούχου ή αντιπροσώπου του. Ο αντιπρόσωπος δεν χρειάζεται να είναι µέλος της Εταιρείας και
θα έχει το δικαίωµα να µιλήσει προς τη συνέλευση.
Το πληρεξούσιο µε το οποίο διορίζεται ο αντιπρόσωπος όπως και οποιοδήποτε άλλο πληρεξούσιο
έγγραφο ή εξουσιοδότηση, όπου υπάρχει, µε βάση την οποία τούτο υπογράφτηκε, ή το
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πιστοποιηµένο αντίγραφο του πληρεξουσίου ή της εξουσιοδότησης, θα κατατίθεται στο εγγεγραµµένο
γραφείο της Εταιρείας ή σε άλλο τόπο εντός της Κύπρου που θα υποδεικνύεται για το σκοπό αυτό
στην ειδοποίηση που συγκαλεί τη συνέλευση, όχι αργότερα από 48 ώρες πριν από το χρόνο που
καθορίζεται για τη συγκρότηση της συνέλευσης ή της εξ αναβολής συνέλευσης, στην οποία το
πρόσωπο που αναγράφεται στο πληρεξούσιο προτίθεται να ψηφίσει, ή στην περίπτωση ψηφοφορίας,
όχι αργότερα από 24 ώρες πριν από το χρόνο που καθορίζεται για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Αν
υπάρξει παράβαση οποιασδήποτε από τις πιο πάνω διατάξεις, το πληρεξούσιο έγγραφο δεν θα
θεωρείται έγκυρο. Αν µέλος είναι παρόν σε γενική συνέλευση για την οποία διόρισε αντιπρόσωπο, ο
αντιπρόσωπος δεν µπορεί να παρίσταται σ’ αυτή και το σχετικό πληρεξούσιο θα θεωρείται ότι
ανακλήθηκε.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
83.
Εκτός αν η Εταιρεία σε γενική συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά, ο αριθµός των Συµβούλων
δεν θα είναι µικρότερος των τριών και δεν θα υπάρχει ανώτατο όριο στον αριθµό των Συµβούλων. Οι
Πρώτοι Σύµβουλοι διορίζονται εγγράφως από τους υπογραφείς του Ιδρυτικού Εγγράφου ή της
πλειονότητας τους και δεν είναι αναγκαία η σύγκληση οποιασδήποτε συνέλευσης για αυτό το σκοπό.
84.
(1) Η αµοιβή των Συµβούλων θα καθορίζεται από καιρό σε καιρό από την Εταιρεία σε γενική
συνέλευση. Στους Συµβούλους µπορεί ακόµη να καταβάλλονται όλα τα έξοδα διακίνησης, διαµονής σε
ξενοδοχεία και παρόµοια, τα οποία εύλογα διενεργούνται για την προσέλευση τους στις συνελεύσεις
των Συµβούλων ή των επιτροπών τους ή σε γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας ή αναφορικά µε
εργασίες της Εταιρείας.
ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
100.
Τηρουµένων των προνοιών του Καταστατικού αυτού, κάθε τρία χρόνια κατά την ετήσια
γενική συνέλευση της Εταιρείας όλοι οι Σύµβουλοι αποχωρούν από το αξίωµα του Συµβούλου.
101.

Σύµβουλος που αποχωρεί θα δικαιούται να επανεκλεγεί.

102.
Στη συνέλευση κατά την οποία ένας Σύµβουλος έχει αποχωρήσει µε τον πιο πάνω τρόπο, η
Εταιρεία θα µπορεί να πληρώσει τη θέση που κενώθηκε εκλέγοντας κάποιο πρόσωπο για τη θέση
τούτη, κι αν παραλείψει να το κάνει, ο Σύµβουλος που αποχωρεί θα θεωρείται, δεδοµένου ότι θα έχει
προσφέρει τον εαυτό του για επανεκλογή, ότι έχει επανεκλεγεί, εκτός αν στη συνέλευση αυτή
αποφασισθεί ρητώς όπως µη πληρωθεί η θέση που κενώθηκε ή εκτός αν ψήφισµα για την επανεκλογή
του Συµβούλου αυτού είχε προταθεί στη συνέλευση και απορριφθεί.
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
113.
Οι Σύµβουλοι µπορούν από καιρό σε καιρό να διορίζουν ένα ή περισσότερους από αυτούς ως
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο ή ∆ιευθύνοντες Συµβούλους για τόση χρονική περίοδο και κάτω από τέτοιους
όρους που κατά την κρίση τους θέλουν καθορίσει. Ο Σύµβουλος που θα διορισθεί σύµφωνα µε τον
Κανονισµό αυτό θα υπόκειται (για όσο χρόνο διατηρεί τη θέση του αυτή) σε αποχώρηση κάθε τρία
χρόνια στην ετήσια γενική συνέλευση. Αλλά ο διορισµός ενός Συµβούλου ως ∆ιευθύνοντος
Συµβούλου θα τερµατίζεται αυτόµατα αν για οποιοδήποτε λόγο αυτός ήθελε παύσει να κατέχει τη
θέση του Συµβούλου.
114.
Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος θα δικαιούται να παίρνει αµοιβή (είτε υπό µορφή µισθού είτε υπό
µορφή προµήθειας ή συµµετοχής στα κέρδη, είτε µερικώς υπό τη µια µορφή και µερικώς υπό την
άλλη), που οι Σύµβουλοι θα εγκρίνουν από καιρό σε καιρό. Η αµοιβή του Συµβούλου που να διορισθεί
στη θέση του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου µπορεί να είναι ανεξάρτητη και περιπλέον της αµοιβής που
καθορίζεται µε βάση τον Κανονισµό 84(ι) του Καταστατικού αυτού.
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ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
120.
Η Εταιρεία µπορεί σε γενική συνέλευση να ορίζει µερίσµατα, αλλά κανένα µέρισµα δεν θα
υπερβαίνει το ποσό που προτείνεται από τους Συµβούλους.
121.
Οι Σύµβουλοι µπορούν από καιρό σε καιρό να πληρώνουν στα µέλη οποιοδήποτε ενδιάµεσα
µερίσµατα πάνω σε οποιεσδήποτε µετοχές, όπως οι Σύµβουλοι θέλουν κρίνει ότι η πληρωµή τους
δικαιολογείται από τα κέρδη της Εταιρείας.
122.

Μέρισµα δεν θα πληρώνεται παρά µόνο από τα κέρδη.

123.
Οι Σύµβουλοι µπορούν να κατακρατούν τέτοια ποσά από τα κέρδη της Εταιρείας που οι ίδιοι
κρίνουν ορθό, ως αποθεµατικό ή αποθεµατικά τα οποία θα χρησιµοποιούνται, κατά την κρίση των
Συµβούλων, για σκοπούς για τους οποίους τα κέρδη της Εταιρείας µπορούν νόµιµα να
χρησιµοποιούνται και µέχρις ότου χρησιµοποιηθούν κατά τον τρόπο αυτό, και πάλιν κατά την κρίση
των Συµβούλων, θα µπορούν είτε να χρησιµοποιούνται για τις εργασίες της Εταιρείας είτε να
επενδύονται σε τέτοιες επενδύσεις (εκτός σε µετοχές της Εταιρείας) που οι Σύµβουλοι θέλουν
καθορίσει κατά την κρίση τους από καιρό σε καιρό. Οι Σύµβουλοι µπορούν επίσης, χωρίς να
τοποθετούν σε αποθεµατικό, να µεταφέρουν όσα από τα κέρδη κρίνουν ορθό, στον επόµενο χρόνο
αντί να το διανέµουν.
124.
Τηρουµένων των δικαιωµάτων οποιωνδήποτε προσώπων, αν υπάρχουν, που δικαιούνται να
πάρουν µετοχές µε ειδικά δικαιώµατα ως προς το µέρισµα, όλα τα µερίσµατα θα ορίζονται και
πληρώνονται πάνω στη βάση των ποσών που πληρώθηκαν ή που πιστώθηκαν ως πληρωµένα πάνω
στις µετοχές αναφορικά µε τις οποίες πληρώνεται το µέρισµα. Κανένα όµως ποσό που πληρώθηκε ή
που πιστώθηκε ως πληρωµένο πάνω σε µετοχή προκαταβολικά των κλήσεων θα θεωρείται γιο τους
σκοπούς του Κανονισµού αυτού ότι πληρώθηκε πάνω στη µετοχή. Όλα τα µερίσµατα θα κατανέµονται
και πληρώνονται ανάλογα µε τα ποσά που πληρώθηκαν ή που πιστώθηκαν ως πληρωµένο πάνω στις
µετοχές στη διάρκεια του τµήµατος ή των τµηµάτων της περιόδου σε σχέση προς την οποία
πληρώνεται το µέρισµα. Αν όµως µια µετοχή εκδίδεται κάτω από όρους που προνοούν ότι το δικαίωµα
συµµετοχής της σε µέρισµα θα αρχίσει από µια συγκεκριµένη ηµεροµηνία, η µετοχή αυτή θα λογίζεται
για σκοπούς µερίσµατος σύµφωνα µε την πρόνοια αυτή.
125.
Οι Σύµβουλοι µπορούν να αφαιρούν από το µέρισµα που είναι πληρωτέο προς ένα µέλος, όλα
τα ποσά χρηµάτων (αν υπάρχουν) που έχουν ήδη καταστεί πληρωτέα από αυτό προς την Εταιρεία σε
σχέση προς µετοχές της Εταιρείας.
126.
Κάθε γενική συνέλευση στην οποία ορίζεται µέρισµα ή φιλοδώρηµα (bonus) µπορεί να
καθορίζει ότι η πληρωµή του µερίσµατος ή φιλοδωρήµατος τού που µπορεί να γίνεται εν όλω ή εν
µέρει µε τη διανοµή συγκεκριµένης περιουσίας της Εταιρείας και ειδικότερα εξ ολοκλήρου
πληρωµένων µετοχών, οµολόγων ή χρεωστικών οµολόγων σε άλλη εταιρεία ή σε οποιοδήποτε µια ή
περισσότερες από τις µορφές αυτές ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο και οι Σύµβουλοι θα εφαρµόζουν
µια τέτοια απόφαση όπου προκύπτει δυσχέρεια σε τέτοια διανοµή, οι Σύµβουλοι θα µπορούν να τη
διευθετούν κατά την κρίση τους, και ειδικότερα θα µπορούν να εκδίδουν πιστοποιητικά κλασµάτων
και να καθορίζουν την αξία που θα ισχύει σε σχέση προς τη διανοµή συγκεκριµένης περιουσίας ή
µέρους της και µπορούν να καθορίζουν ότι θα γίνονται πληρωµές σε µετρητά σε µέλη πάνω στη βάση
της πιο πάνω καθορισµένης αξίας για την προσαρµογή των δικαιωµάτων όλων των µελών, και
µπορούν να µεταβιβάζουν οποιαδήποτε τέτοια περιουσία σε επιτρόπους µε τον τρόπο που οι
Σύµβουλοι θεωρούν ορθό.
127.
Τα µερίσµατα, οι τόκοι ή άλλα χρήµατα που καθίστανται πληρωτέα σε µετρητά σε σχέση προς
µετοχές, µπορούν να πληρώνονται µε επιταγή ή µε διατακτικό που αποστέλλεται µέσω του
ταχυδροµείου στην εγγεγραµµένη διεύθυνση του κατόχου ή στην περίπτωση από κοινού κατόχων,
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στην εγγεγραµµένη διεύθυνση εκείνου από τους από κοινού κατόχους που το όνοµα του εµφανίζεται
πρώτο στο Μητρώο των Μελών ή στο πρόσωπο και τη διεύθυνση που ο κάτοχος ή οι από κοινού
κάτοχοι θα έχουν γραπτώς υποδείξει. Κάθε τέτοια επιταγή ή διατακτικό θα είναι πληρωτέο στη
διαταγή του προσώπου στο οποίο αποστέλλεται. Ο καθένας από δύο ή περισσότερους από κοινού
κατόχους µπορεί να δίνει έγκυρες αποδείξεις εν σχέσει προς µερίσµατα, φιλοδωρήµατα (bonuses) ή
άλλα χρήµατα που πληρώθηκαν σε σχέση προς τις µετοχές που κατέχουν από κοινού.
128.

Κανένα µέρισµα θα φέρει τόκο σε βάρος της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΡ∆ΩΝ
134.
Η Εταιρεία σε γενική συνέλευση µπορεί, ύστερα από σύσταση των Συµβούλων, να αποφασίζει
ότι είναι επιθυµητό όπως κεφαλαιοποιηθεί µέρος του ποσού που εκάστοτε βρίσκεται πιστωµένο σε
οποιοδήποτε από τους λογαριασµούς αποθεµατικού της Εταιρείας, ή αντιπροσωπεύει το υπέρ το άρτιο
ποσό (premium) που εισπράχθηκε σε σχέση µε την έκδοση οποιωνδήποτε µετοχών, ή που είναι
πιστωµένο στο λογαριασµό κερδοζηµιών ή που είναι κατ’ άλλο τρόπο διαθέσιµο για διανοµή, και ότι το
ποσό αυτό θα πρέπει να αποδεσµευτεί για διανοµή ανάµεσα στα µέλη που δικαιούνταν να το πάρουν
αν επρόκειτο για διανοµή µερίσµατος και στις ίδιες αναλογίες, υπό τον όρο ότι το ποσό αυτό δεν θα
πληρωθεί σε µετρητά αλλά θα χρησιµοποιηθεί προς ή έναντι της αποπληρωµής οποιωνδήποτε ποσών
που εκάστοτε Παραµένουν απλήρωτα σε σχέση προς µετοχές που κατέχονται από τα µέλη αυτά
αντίστοιχα, ή για την εξ ολοκλήρου αποπληρωµή µετοχών που δεν έχουν ακόµη εκδοθεί ή οµολόγων
της Εταιρείας που πρόκειται να εκδοθούν και διανεµηθούν πιστωµένα ως εξ ολοκλήρου
αποπληρωµένα προς και ανάµεσα στα µέλη στην πιο Πάνω αναλογία, ή εν µέρει µε τον ένα τρόπο και
εν µέρει µε τον άλλο, και οι Σύµβουλοι θα έχουν υποχρέωση να εφαρµόζουν µια τέτοια απόφαση.
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
εξοφληµένες δωρεάν µετοχές (bonus shares).
∆ΙΑΛΥΣΗ
142.
Στην περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας, ο εκκαθαριστής θα µπορεί, ύστερα από την έγκριση
εκτάκτου ψηφίσµατος της Εταιρείας και οποιαδήποτε άλλη έγκριση που χρειάζεται από το Νόµο, να
διανέµει ανάµεσα στο µέλη σε χρήµα ή σε είδος ολόκληρο ή µέρος του ενεργητικού της Εταιρείας
(είτε τούτο θα αποτελείται από περιουσία του ίδιου είδους είτε όχι) και θα µπορεί για το σκοπό αυτό,
το προσδίδει τέτοια αξία, όσο ο ίδιος κρίνει δίκαιη πάνω στην περιουσία που πρόκειται να διανεµηθεί
µε τον πιο πάνω τρόπο, και θα µπορεί να ρυθµίζει τον τρόπο µε τον οποίο η διανοµή αυτή θα
διενεργείται ανάµεσα στα µέλη ή τις διαφορετικές τάξεις των µελών. Ο εκκαθαριστής θα µπορεί, µε
παρόµοια έγκριση, να µεταβιβάζει ολόκληρο ή µέρος του ενεργητικού σε επιτρόπους, πάνω σε τέτοια
καταπιστεύµατα, προς όφελος των συνεισφορέων (contributories), που ο εκκαθαριστής, µε παρόµοια
έγκριση, θα κρίνει ορθό, αλλά µε τρόπο που κανένα µέλος να εξαναγκάζεται να παίρνει µετοχές ή
άλλα χρεόγραφα πάνω στα οποία υπάρχει οποιαδήποτε υποχρέωση.

2.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
(α)

Κατά τα τρία χρόνια που προηγούνται του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου / Πρόσκλησης για
Εγγραφή δεν έγινε οποιαδήποτε άλλη έκδοση µετοχών από την Ocean Tankers Holdings εκτός
όπως περιγράφεται στο Μέρος Γ Κεφ. 11.0.

(β)

Kατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου / Πρόσκλησης για Εγγραφή δεν
υπάρχει οποιαδήποτε άλλη συµφωνία µε βάση την οποία µέρος του κεφαλαίου της Ocean
Tankers Holdings θα διατεθεί µε βάση δικαίωµα επιλογής (share option), ούτε και υπάρχει
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οποιαδήποτε συµφωνία για παροχή µετοχών ή χρεογράφων µε όρους ή µε βάση δικαίωµα
επιλογής εκτός από αυτά που αναφέρονται στο Μέρος Β. Κεφ.11.3 του Ενηµερωτικού ∆ελτίου
της Εταιρείας ηµεροµηνίας 22 Σεπτεµβρίου 2006.
(γ)

3.

Εκτός από την προµήθεια πώλησης κατά τη διαδικασίας ∆ηµόσιας Προσφοράς ηµεροµηνίας 22
Σεπτεµβρίου 2006, καµιά προµήθεια, έκπτωση, µεσιτεία ή άλλοι ειδικοί όροι δεν έχουν
παραχωρηθεί κατά τα δύο τελευταία χρόνια σε σχέση µε την έκδοση ή την πώληση µετοχικού
κεφαλαίου της Ocean Tankers Holdings ή οποιασδήποτε εξαρτηµένης της.

ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ
Το καθαρό προϊόν από την άσκηση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης (αφαιρουµένων των εξόδων που
αναφέρονται στο Κεφ. 4.0 πιο κάτω) αναµένεται να ανέλθει σε €35,31 εκ. περίπου.
Τα καθαρά κεφάλαια τα οποία θα συγκεντρωθούν από την παρούσα έκδοση ∆ικαιωµάτων
Προτίµησης, θα χρησιµοποιηθούν για τη χρηµατοδότηση µέρους του τιµήµατος της εξαγοράς των
οκτώ πλοίων. Η Εταιρεία έχει εξασφαλίσει τραπεζικό δανεισµό από την ABN AMRO, ύψους µέχρι $284
για την χρηµατοδότηση του υπολοίπου µέρους του τιµήµατος της εξαγοράς των οκτώ πλοίων όπως
και για την επαναχρηµατοδώτηση των υφιστάµενων δεξαµενόπλοιων.

4.

ΕΞΟ∆Α ΤΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ
Τα συνολικά έξοδα της Έκδοσης, συµπεριλαµβανοµένων των επαγγελµατικών αµοιβών που θα
καταβληθούν στους ελεγκτές, νοµικούς συµβούλους, αναδόχους και συµβούλους έκδοσης,
ανεξάρτητους νοµικούς και ελεγκτές που διενήργησαν τις εκθέσεις νοµικού και οικονοµικού ελέγχου,
τα δικαιώµατα του ΧΑΚ και του Εφόρου Εταιρειών καθώς και εκτυπωτικά και διαφηµιστικά έξοδα της
Έκδοσης κ.λπ., υπολογίζονται σε €250 χιλ.. περίπου.

5.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
Ο Εκδότης δηλώνει ότι κατά την άποψη του, το κεφάλαιο κίνησης του επαρκεί για τις τρέχουσες
δραστηριότητες του για τους επόµενους 12 µήνες από την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού
∆ελτίου.
Με επιστολή της ηµεροµηνίας 27 Μαΐου 2008, η Εταιρεία υποστηρίζει την άποψη αυτή µε τα εξής
επιχειρήµατα:
α) Κατά το οικονοµικό έτος 2008 η εταιρεία µε βάση συµφωνιών θα παραλάβει ακόµη πέντε διπλού
τοιχώµατος δεξαµενόπλοια αυξάνοντας το στόλο της σε δεκαέξι πλοία. Στις 23 Απριλίου 2008 η
εταιρεία παρέλαβε δύο ακόµη δεξαµενόπλοια, το M/T Hartzi και το M/T Skledros αυξάνοντας τον
στόλο της σε δεκατρία δεξαµενόπλοια. Αναµένονται ακόµη τρία δεξαµενόπλοια να παραλειφθούν
ως ακολούθως. Έτσι, για το 2008 η εταιρεία θα εκµεταλλεύεται έντεκα δεξαµενόπλοια για όλη την
χρονία και τα υπόλοιπα πέντε θα παραλειφθούν σταδιακά ως ακολούθως:
i)
M/T Stavrodromi: Παραλαβή τον Ιούνιο του 2008,
ii)
M/T GEMI (νεότευκτο δεξαµενόπλοιο): Παραλαβή τον Ιούλιο του 2008,
iii)
M/T VASI (νεότευκτο δεξαµενόπλοιο): Παραλαβή τον ∆εκέµβριο του 2008.
Με βάση τις ανωτέρω παραλαβές και την αύξηση του στόλου της εταιρείας, τα δεκαέξι δεξαµενόπλοια
θα αυξήσουν σηµαντικά τις ταµειακές ροές, τα κέρδη και κατά συνέπεια τα κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι η εταιρεία επισυνάπτει στο εν’
λόγω Ενηµερωτικό ∆ελτίο και τη βεβαίωση των ελεγκτών της εταιρείας Moore Stephens Stylianou &
Co. για τα προβλεπόµενα κέρδη της εταιρείας, ύψους $20.1 εκατοµµύρια δολλάρια Αµερικής, για το
οικονοµικό έτος 2008. Η προβλεπόµενη κερδοφορία της εταιρείας έχει στοιχειοθετηθεί µετά από
µελέτη των συµφωνιών χρονοναυλώσεων όλων των δεξαµενόπλοίων της εταιρείας, συµφωνιών
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δανειοδότησης, συµφωνίων πλοιοδιαχείρησης και άλλων συµφωνιών που επηρεάζουν την εν λόγω
κερδοφορία.
β) Με την επικέιµενη έκδοση δικαιωµάτων προτίµησης από την οποία η εταιρεία, εφόσον εξασκηθούν
όλα τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης, θα αντλήσει περίπου µέχρι και $50 εκατοµµύρια δολλάρια
Αµερικής. Με βάση την άντληση αυτών των επιπρόσθετων κεφαλαίων τα κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας θα ενδυναµωθούν, οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις (δάνειο κ.
Μιχάλη Ιωαννίδη, ως γ κατωτέρω ύψους $38,3 εκατοµµυρίων δολλαρίων Αµερικής) θα µειωθούν
σηµαντικά.
γ) Ειδικότερα, όσον αφορά τον προσωπικό δανεισµό του κ. Μιχάλη Ιωαννίδη, ύψους $38,3
εκατοµµυρίων δολλαρίων Αµερικής, όπως έχει ήδη αναφερθεί σε σχετικές ανακοινώσεις της
εταιρείας, µέρος η ολόκληρο το ποσό ενδεχοµένως να κεφαλαιοποιηθεί. Η απόφαση αυτή θα
εξαρτηθεί ανάλογα µε την κάλυψη των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης.

6.

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

ΑΜΟΙΒΕΣ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΑΙ

(α)

∆εν έχουν παρασχεθεί οποιαδήποτε δάνεια ή εγγυήσεις από την Ocean Tankers Holdings
Public Company Limited στα µέλη των οργάνων διοίκησης, διεύθυνσης και εποπτείας της
κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου/Πρόσκλησης για Εγγραφή,

(β)

Κανένας από τους ∆ιοικητικούς Συµβούλους, διευθυντής ή όργανο εποπτείας δεν έχει ή είχε
κατά το τελευταία δύο χρόνια και το τρέχον οικονοµικό έτος οποιοδήποτε συµφέρον σε µη
συνήθεις συναλλαγές µε την Ocean Tankers Holdings Public Company Limited εκτός ως
αναφέρονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο και τη παροχή προσωπικού δανεισµού του κ.
Μιχάλη Ιωαννίδη προς την Ocean Tankers Holdings Public Company Limited.

(γ)

∆εν υπάρχουν σηµαντικές συµβάσεις που υφίστανται ή υφίσταντο κατά την ηµεροµηνία του
παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου/Πρόσκλησης για Εγγραφή, στις οποίες µέλη των οργάνων
διοίκησης, διεύθυνσης και εποπτείας της Ocean Tankers Holdings Public Company Limited και
των εξαρτηµένων της είχαν άµεσα ή έµµεσα, ουσιώδες συµφέρον. Εκτός από:

(δ)

-

Συµφωνία χρήσης γραφειακού εξοπλισµού (υπολογιστές, µηχανές, τηλεοµοιότυπου, κλπ)
και λογισµικών προγραµµάτων µεταξύ της Εταιρείας και της συγγενικής εταιρείας AdmiBros
Shipmanagement Co Ltd (βλέπε Μέρος Γ Κεφ. 5.3).

-

Συµφωνίες διαχείρισης και πρακτόρευσης των πλοίων τους που έχουν συνάψει οι
πλοιοκτήτριες εταιρείες του Συγκροτήµατος µε τη συγγενική εταιρεία AdmiBros
Shipmanagment Co Ltd (βλέπε Μέρος Γ Κεφ. 5.3).

-

Συµβόλαιο για ενοικίαση ακινήτου που ανήκει στη συγγενική εταιρεία Blue Anchor Trading
Ltd για να στεγάσει την έδρα της η Εταιρεία (βλέπε Μέρος Γ Κεφ. 5.3).

Εκτός ως αναφέρεται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο (βλέπε Μέρος Γ Κεφ. 9.5) δεν υπάρχει
οποιαδήποτε πρόταση ή συµφωνία που να συνεπάγεται την πληρωµή ή την παροχή
ωφελήµατος κατά τη λήξη της από την Ocean Tankers Holdings Public Company Limited η
οποιαδήποτε θυγατρική της προς οποιοδήποτε ∆ιοικητικό Σύµβουλο του Συγκροτήµατος
Ocean Tankers Holdings Public Company Limited ή συµφωνία για την καταβολή
αποζηµιώσεων σε περίπτωση παράνοµου τερµατισµού της.
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7.

ΑΛΛΕΣ ΘΕΣΜΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
(α)

Εκτός ως αναφέρεται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο, από τις 31 ∆εκεµβρίου 2007 µέχρι την
ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου/Πρόσκλησης για Εγγραφή δεν υπήρξε
οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή στην οικονοµική κατάσταση της Ocean Tankers Holdings
Public Company Limited ή και εξαρτηµένη της.

(β)

Εξ όσων οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι της Ocean Tankers Holdings Public Company Limited
γνωρίζουν, καµιά δικαστική αγωγή ή απαίτηση µε ουσιώδη σηµασία δεν εκκρεµεί ή απειλεί να
προσβάλει την Ocean Tankers Holdings Public Company Ltd ή/και το Συγκρότηµα Ocean
Tankers Holdings Public Company Limited κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού
∆ελτίου/Πρόσκλησης για Εγγραφή.

(γ)

Καµιά δικαστική διαφορά ή διαιτησία δεν υπάρχει ή υπήρξε που δύναται να έχει ή είχε στο
πρόσφατο παρελθόν σηµαντικές συνέπειες ή επιπτώσεις στην οικονοµική κατάσταση της Ocean
Tankers Holdings Public Company Limited ή/και του Συγκροτήµατος Ocean Tankers Holdings
Public Company Ltd.

(δ)

Εκτός ως αναφέρεται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο (βλέπε Μέρος Γ Κεφ 5.0 και 6.0) κατά την
ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου και κατά τα έτη 2007 και 2006 δεν υπάρχουν
ή υπήρχαν οποιεσδήποτε συµβάσεις που να έχουν θεµελιώδη σηµασία για τις δραστηριότητες
της Εταιρείας ή οποιασδήποτε θυγατρικής της.

(ε)

Η Ocean Tankers Holdings Public Company Limited δεν είχε συνάψει µετά την 31 ∆εκεµβρίου
2006 και µέχρι την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου/Πρόσκλησης για Εγγραφή,
οποιοδήποτε άλλο βραχυπρόθεσµο ή µακροπρόθεσµο δάνειο, οµόλογο, χρεόγραφο,
υποθηκεύσει ή επιβαρύνει την περιουσία της Ocean Tankers Holdings Public Company Limited.
εκτός από το δάνειο µε την ABN Amro Bank και τον προσωρινό δανεισµό από τον κ. Μιχάλη
Ιωαννίδη ως αναφέρεται το Μέρος Γ Κεφ. 17.3.

(στ)

∆εν υπάρχει οποιαδήποτε ειδική συµφωνία που να συνεπάγεται την πληρωµή προς οποιοδήποτε
υπάλληλο της Ocean Tankers Holdings Public Company Limited αποζηµιώσεων σε περίπτωση
παράνοµου τερµατισµού του εκτός των κ.κ. Μιχάλη Ιωαννίδη και Γιώργου Ιωαννίδη όπως
αναφέρθηκε στο Μέρος Γ Κεφ.9.5.

(η)

Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου/Πρόσκλησης για Εγγραφή δεν
υπάρχει ή υπήρξε στο πρόσφατο παρελθόν καµιά διακοπή των δραστηριοτήτων της Ocean
Tankers Holdings Public Company Limited ή των θυγατρικών της εταιρειών που να έχει ή να
είχε σηµαντικές συνέπειες στην οικονοµική της κατάσταση.

(θ)

Εκτός από τα στοιχεία που αναφέρονται στο Μέρος Γ Κεφ 7.0 και Κεφ. 8.0 οι δραστηριότητες
της Ocean Tankers Holdings Public Company Limited και του Συγκροτήµατος δεν εξαρτώνται σε
µεγάλο βαθµό από άλλα δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας, άδειες εκµετάλλευσης, βιοµηχανικές,
εµπορικές, ή οικονοµικές συµβάσεις.

(ι)

Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου/Πρόσκλησης για Εγγραφή οι
∆ιοικητικοί Σύµβουλοι δεν έχουν αναλάβει καµία οριστική υποχρέωση σχετικά µε σηµαντικές
µελλοντικές επενδύσεις της Ocean Tankers Holdings Public Company Limited ή των θυγατρικών
της εταιρειών εξαιρουµένου του προσωπικού δανεισµού από τον κ. κ. Μιχάλη Ιωαννίδη (βλ.
Κεφ 17.3).

(κ)

Στα πλαίσια της σύνταξης του Παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, διενεργήθηκαν κατ’ εντολή του
Αναδόχου Υπεύθυνου Σύνταξης, ανεξάρτητες νοµικές και λογιστικές/οικονοµικές µελέτες.
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Αποσπάσµατα των ανεξάρτητων εκθέσεων αυτών παρουσιάζονται στο Παράρτηµα Α και Β του
παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.

8.

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

(i)

Οι ελεγκτές Moore Stephens Stylianou & Co έχουν παράσχει και δεν έχουν αποσύρει τη πιο κάτω
γραπτή συγκατάθεσή τους για τις αναφορές στο όνοµά τους µε τον τρόπο και υπό την έννοια που
παρουσιάζονται.
13 Ιουνίου 2008
∆ιοικητικό Συµβούλιο
Ocean Tankers Holdings Public Company Limited
Λευκωσία
Αξιότιµοι Κύριοι,
Ενηµερωτικό ∆ελτίο ηµεροµηνίας 13 Ιουνίου 2008
Είµαστε οι ελεγκτές της Ocean Tankers Holdings Public Company Limited για τα έτη 2006 και 2007.
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήµατος στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 και 2007
έχουν ελεγχθεί από εµάς σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Στις εκθέσεις µας εκφράσαµε
γνώµη χωρίς επιφύλαξη για αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις.
Με την παρούσα επιστολή δίνουµε και δεν αποσύρουµε τη συγκατάθεσή µας για τις αναφορές στο
όνοµά µας µε τον τρόπο και υπό την έννοια που παρουσιάζονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο ηµεροµηνίας
13 Ιουνίου 2008 για το περιεχόµενο του οποίου ως ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι είστε υπεύθυνοι.
Moore Stephens Stylianou & Co

Chartered Accountants
(ii)

Οι ελεγκτές A&P Professional Services Limited οι οποίοι έχουν ελέγξει τις οικονοµικές καταστάσεις του
Συγκροτήµατος για την περίοδο 30/06/05-31/12/05 δεν έχουν παράσχει την συγκατάθεση τους για
την αναφορά του ονόµατος τους στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο καθότι έχουν διακόψει τις
δραστηριότητες τους.

(iii)

Ο Κύριος Ανάδοχος- Υπεύθυνος Σύνταξης Ενηµερωτικού ∆ελτίου Κυπριακός Οργανισµός Επενδύσεων
και Αξιών Λτδ (CISCO), έχει παράσχει και δεν έχει αποσύρει τη γραπτή συγκατάθεσή του και για τις
αναφορές στο όνοµά του µε τον τρόπο και υπό την έννοια που παρουσιάζονται.
∆ιοικητικό Συµβούλιο
Ocean Tankers Holdings Public Company Limited
Λευκωσία
Αξιότιµοι Κύριοι
Με την παρούσα επιστολή δίνουµε και δεν αποσύρουµε τη συγκατάθεσή µας για τις αναφορές στο
όνοµά µας µε τον τρόπο και υπό την έννοια που παρουσιάζονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο ηµεροµηνίας
13 Ιουνίου 2008 της Εταιρείας Ocean Tankers Holdings Public Company Limited.
Κυπριακός Οργανισµός Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO)
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(iv)

Οι νοµικοί σύµβουλοι κ.κ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ έχουν παράσχει και δεν έχουν αποσύρει τη
γραπτή συγκατάθεσή τους.
∆ιοικητικό Συµβούλιο
Ocean Tankers Holdings Public Company Limited
Λευκωσία
Αξιότιµοι Κύριοι
Οι υπογεγραµµένοι Ανδρέας Κουκούνης & Σία ∆ικηγόροι εκ Λάρνακας µε την παρούσα βεβαιώνουµε τα
ακόλουθα αναφορικά µε το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Ocean Tankers Holdings Public Company
Limited ηµεροµηνίας 13 Ιουνίου 2008 αντίγραφο του οποίου επισυνάπτουµε και µονογράφουµε για
σκοπούς αναγνώρισης:
Η προαναφερθείσα εταιρεία έχει κατά Νόµο συσταθεί και λειτουργεί σύµφωνα µε τον περί Εταιριών
Νόµο Κεφάλαιο 113 και έχει εξουσία για έκδοση τίτλων προς το κοινό.
Εκτός από τα αναφερόµενα στο Μέρος Β του Ενηµερωτικού ∆ελτίου οι προς δηµόσια προσφορά τίτλοι
δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε περιορισµό αναφορικά προς το δικαίωµα µεταβίβασης.
Όλες οι “Γενικές Πληροφορίες Σχετικά µε τον Εκδότη και το Κεφάλαιό του” που αναφέρονται στο
Ενηµερωτικό ∆ελτίο συνάδουν και θα συνάδουν προς τα στοιχεία και έγγραφα της Εταιρείας στο
φάκελο αυτής στο Αρχείο Εταιριών του Τµήµατος Εφόρου Εταιριών και Επισήµου Παραλήπτη.
Εξουσιοδοτούµε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου να δηµοσιοποιήσει κατά την απόλυτη κρίση
της, εάν κρίνει τούτο σκόπιµο, οποιεσδήποτε από τις πληροφορίες οι οποίες αναφέρονται στη
βεβαίωση αυτή προς το κοινό ή προς οποιονδήποτε.
Ανδρέας Κουκούνης & Σία

(v)

∆ήλωση Ανεξάρτητων Ελεγκτών PricewatehouseCoopers
∆ιοικητικό Συµβούλιο
Ocean Tankers Holdings Public Company Limited
Λευκωσία
Αξιότιµοι Κύριοι,
Με την παρούσα επιστολή δίνουµε και δεν αποσύρουµε τη συγκατάθεσή µας για τις αναφορές στο
όνοµά µας µε τον τρόπο και υπό την έννοια που παρουσιάζονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο ηµεροµηνίας
13 Ιουνίου 2008 της Εταιρείας Ocean Tankers Holdings Public Company Limited µε οποία δεν έχουµε
οποιοδήποτε σηµαντικό συµφέρον.
Με εκτίµηση,
PricewatehouseCoopers Ltd
Chartered Accountants διενεργούντες την ανεξάρτητη οικονοµική και λογιστική µελέτη
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(vi)

∆ήλωση Ανεξάρτητων Νοµικών Συµβούλων Παπαδόπουλος, Λυκούργος & Σία
∆ιοικητικό Συµβούλιο
Ocean Tankers Holdings Public Company Limited
Λευκωσία
Αξιότιµοι Κύριοι,
Με την παρούσα επιστολή δίνουµε και δεν αποσύρουµε τη συγκατάθεσή µας για τις αναφορές στο
όνοµά µας µε τον τρόπο και υπό την έννοια που παρουσιάζονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο ηµεροµηνίας
13 Ιουνίου 2008 της Εταιρείας Ocean Tankers Holdings Public Company Limited µε την οποία δεν
έχουµε οποιοδήποτε σηµαντικό συµφέρον.
Με εκτίµηση,
Παπαδόπουλος, Λυκούργος & Σία
∆ικηγόροι διενεργούντες την ανεξάρτητη εµπεριστατωµένη νοµική µελέτη

(vii)

Βεβαίωση ελεγκτών Moore Stephens Stylianou & Co
∆ιοικητικό Συµβούλιο
Ocean Tankers Holdings Public Company Limited
Αξιότιµοι Κύριοι,
Έχουµε λάβει εντολή από εσάς να εκφέρουµε γνώµη κατά πόσο η πρόβλεψη των ενοποιηµένων
αποτελεσµάτων της Ocean Tankers Holdings Public Company Limited για το έτος που λήγει στις 31
∆εκεµβρίου 2008 (“Πρόβλεψη”) σύµφωνα µε την ανακοίνωση ηµεροµηνίας 12 ∆εκεµβρίου 2007 και
την αναθεώρηση των προβλέψεων ως περιλαµβάνεται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο ηµεροµηνίας 13
Ιουνίου 2008, συνάδει µε τις βασικές λογιστικές αρχές που εφαρµόζει το Συγκρότηµα και κατά πόσο η
αριθµητική πρόβλεψη που αφορά τα κέρδη καταρτίστηκε µε βάση τις δηλωθείσες υποθέσεις.
Η εργασία µας έχει βασιστεί αποκλειστικά σε στοιχειά που µας έχουν δοθεί από τη ∆ιεύθυνση της
Εταιρείας. Σε καµία περίπτωση δεν έχουµε διενεργήσει οποιαδήποτε εργασία ελέγχου (νοµικού,
φορολογικού ή λογιστικού) ή την εφαρµογή ελεγκτικών διαδικασιών στα στοιχεία που µας
παρασχέθηκαν για σκοπούς εξακρίβωσης της ακρίβειας ή πληρότητας των πληροφοριών αυτών. Θα
πρέπει να τονιστεί ότι η ετοιµασία της Πρόβλεψης καθώς και η ακρίβεια και πληρότητα των στοιχείων
που µας έχουν δοθεί είναι ευθύνη της διεύθυνσης της Εταιρείας.
Ως εκ τούτου, δεν αναλαµβάνουµε οποιανδήποτε ευθύνη ή δίνουµε οποιεσδήποτε διαβεβαιώσεις
αναφορικά µε την ορθότητα ή πληρότητα των πληροφοριών που δίνονται στην ανακοίνωση και
ιδιαίτερα αναφορικά µε την ορθολογικότητα των υποθέσεων που δηλώθηκαν µε βάση τις οποίες έχει
ετοιµαστεί η Πρόβλεψη από τη διεύθυνση της Εταιρείας.
Κατά τη γνώµη µας, η πρόβλεψη των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων της Ocean Tankers Holdings
Public Company Limited για το έτος που λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 (“Πρόβλεψη”) σύµφωνα µε
την ανακοίνωση ηµεροµηνίας 12 ∆εκεµβρίου 2007 και την αναθεώρηση των προβλέψεων ως
περιλαµβάνεται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο ηµεροµηνίας 13 Ιουνίου 2008, συνάδει µε τις βασικές
λογιστικές αρχές που εφαρµόζει το Συγκρότηµα και έχει καταρτιστεί µε βάση τις δηλωθείσες
υποθέσεις.
Με εκτίµηση,
Moore Stephens Stylianou & Co
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(viii)

∆ήλωση Ανεξάρτητων Εκτιµητών πλοίων
Οι Ανεξάρτητοι Εκτιµητές πλοίων BRAEMAR SEASCOPE VALUATIONS LTD, SIMPSON SPENCE & YOUNG
LIMITED και Intermodal Shipbrokers Co έχουν παράσχει και δεν έχουν αποσύρει τη πιο κάτω γραπτή
συγκατάθεσή τους για τις αναφορές στο όνοµά τους µε τον τρόπο και υπό την έννοια που
παρουσιάζονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο ηµεροµηνίας 13 Ιουνίου 2008 της Εταιρείας Ocean Tankers
Holdings Public Company Limited µε την οποία δηλώνουν ότι δεν έχουν οποιοδήποτε σηµαντικό
συµφέρον.

(ix)

Το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο έχει τεθεί ενώπιον του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ocean Tankers
Holdings Public Company Limited και έχει εγκριθεί. Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι της Ocean Tankers
Holdings Public Company Limited έχουν επιδείξει την προσήκουσα επιµέλεια για τη συγκέντρωση και
καταγραφή όλων των απαιτούµενων κατά το Νόµο στοιχείων και αναλαµβάνουν ευθύνη όσον αφορά
την ακρίβεια, ορθότητα και πληρότητα των πληροφοριών και στοιχείων που περιέχονται στο παρόν
Ενηµερωτικό ∆ελτίο και διαβεβαιώνουν ότι εξ’ όσων γνωρίζουν δεν υπάρχουν άλλα ουσιαστικά
γεγονότα που η παράλειψή τους θα καθιστούσε οποιαδήποτε δήλωση που περιέχεται σ’ αυτό
παραπλανητική. Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι της Ocean Tankers Holdings Public Company Limited
αποδέχονται συλλογικά και ατοµικά κάθε ευθύνη όσον αφορά την ορθότητα και πληρότητα των
στοιχείων και γεγονότων που περιλαµβάνονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο.
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9.

ΕΓΓΡΑΦΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
(α)

Τα έγγραφα τα οποία επισυνάφθηκαν στο αντίτυπο του παρόντος Ενηµερωτικού
∆ελτίου/Πρόσκλησης για Εγγραφή το οποίο παραδόθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγορά και το
γραφείο του Εφόρου Εταιρειών ήταν, οι συγκαταθέσεις και βεβαιώσεις που αναφέρονται στο
Κεφ 8.0 πιο πάνω.

(β)

Αντίγραφα των ακολούθων εγγράφων θα είναι διαθέσιµα για επιθεώρηση κατά τις συνήθεις
εργάσιµες ηµέρες µεταξύ των ωρών 9.00 π.µ. - 12.00 µ.µ. το µεσηµέρι στα Κεντρικά Γραφεία
της Ocean Tankers Holdings Public Company Limited στην Οδό Κυριάκου Μάτση 16 και Πάρου
4, Blue Anchor House 1082 Λευκωσία, Κύπρος κατά την περίοδο ισχύος του Ενηµερωτικού
∆ελτίου.
i.
ii.
iii.
iv.
v.

10.

του ιδρυτικού εγγράφου και καταστατικού της Ocean Tankers Holdings Public Company
Limited.
των ελεγµένων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της Ocean Tankers Holdings
Public Company Limited για την περίοδο 30 Ιουνίου 2005- 31 ∆εκεµβρίου 2005
των ελεγµένων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της Ocean Tankers Holdings
Public Company Limited για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006,
των ελεγµένων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της Ocean Tankers Holdings
Public Company Limited για το οικονοµικό έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007,
των συγκαταθέσεων και βεβαιώσεων που αναφέρονται στο Κεφ 8.0 πιο πάνω.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος για την περίοδο 30 Ιουνίου 2005 µέχρι
31 ∆εκεµβρίου 2005, για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 και για το έτος που έληξε στις 31
∆εκεµβρίου 2007 ενσωµατώνονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο µέσω παραποµπής (incorporated
by reference) σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του Κανονισµού 809/2004 της Επιτροπής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι επενδυτές δύνανται να προµηθευτούν δωρεάν αντίγραφο των:
(i)
(ii)
(iii)

ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για την περίοδο 30 Ιουνίου 2005 µέχρι 31
∆εκεµβρίου 2005
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007

κατά τις συνήθεις εργάσιµες ηµέρες µεταξύ των ωρών 9:00 π.µ. – 12:00 το µεσηµέρι από τα Κεντρικά
Γραφεία της Εταιρείας, µέχρι την ηµεροµηνία ισχύος του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου καθώς και
στην ιστοσελίδα του Συγκροτήµατος.
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ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ
Οι ακόλουθοι όροι που αναφέρονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο έχουν την πιο κάτω ερµηνεία:
“Ocean Tankers Holdings”,
“Εταιρεία”

:

Σηµαίνει τη δηµόσια εταιρεία Ocean Tankers Holdings
Public Company Limited.

“Συγκρότηµα Ocean Tankers”

:

Σηµαίνει την εταιρεία Ocean Tankers Holdings
Company Limited, και τις θυγατρικές της εταιρείες

“Ενηµερωτικό ∆ελτίο ”

:

Σηµαίνει το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο που ετοιµάστηκε µε
βάση τον περί Εταιρειών Νόµο Κεφ. 113 και µε βάση τις
διατάξεις του περί ∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού
∆ελτίου Νόµου του 2005, και του Συµβουλίου και τις
διατάξεις του Κανονισµού 809/2004 της Επιτροπής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

“Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης
του Ενηµερωτικού ∆ελτίου”

:

Σηµαίνει τον Κυπριακό Οργανισµό Επενδύσεων και Αξιών
Λίµιτεδ (CISCO).

“Ανάδοχος Υπεύθυνος
Είσπραξης”

:

Σηµαίνει τον Κυπριακό Οργανισµό Επενδύσεων και Αξιών
Λίµιτεδ (CISCO).

“∆ιοικητικό Συµβούλιο”,
“Συµβούλιο”

: σηµαίνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας.

“∆ιοικητικοί Σύµβουλοι”,
“Σύµβουλοι”

: σηµαίνει τους ∆ιοικητικούς Συµβούλους της Εταιρείας.

“ΧΑΚ”

: σηµαίνει το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου.

“Μετοχές”

: σηµαίνει τις πλήρως πληρωθείσες µετοχές της Ocean
Tankers Holdings Public Company Limited ονοµαστικής
αξίας $0,20, η κάθε µια.

“Νέες Μετοχές”

: σηµαίνει τις νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής
αξίας $0,20 που θα προκύψουν από την άσκηση των
∆ικαιωµάτων Προτίµησης που προσφέρονται µε το παρόν
Ενηµερωτικό ∆ελτίο.

“∆ικαιώµατα Προτίµησης”,
“∆ικαιώµατα”,
“Rights”,“Nil-paid Rights”

: σηµαίνει τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης (Rights) που
προσφέρονται στους µετόχους της Εταιρείας µε το παρόν
Ενηµερωτικό ∆ελτίο.
Τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης θα
παραχωρηθούν στους µετόχους της Εταιρείας που θα
κατέχουν µετοχές στις 30 Ιουνίου 2008.

“Επιστολή Παραχώρησης
∆ικαιωµάτων”

: σηµαίνει την επιστολή παραχώρησης αναφορικά µε τα υπό
έκδοση ∆ικαιώµατα Προτίµησης (Rights) της Εταιρείας η
οποία θα αποσταλεί στους µετόχους που είναι
εγγεγραµµένοι στο Κεντρικό Μητρώο/Αποθετήριο του ΧΑΚ.

“Επιστολή Παραχώρησης
Νέων Μετοχών”

: σηµαίνει την επιστολή παραχώρησης αναφορικά µε τις Νέες
Μετοχές της Εταιρείας η οποία θα αποσταλεί στους
µετόχους που είναι εγγεγραµµένοι στο Κεντρικό
Μητρώο/Αποθετήριο του ΧΑΚ.

Public

135

ΤΜΗΜΑ ΙΙ
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΌΡΩΝ

“Μητρώο Μετόχων”

: σηµαίνει το µητρώο κατόχων µετοχών της Εταιρείας.

“Μέλος του Χρηµατιστηρίου”
“Μέλος”

: σηµαίνει χρηµατιστή, χρηµατιστηριακή εταιρεία, Κυπριακή
Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ), ή
οµόρρυθµη
εταιρεία
χρηµατιστών
που
είναι
εγγεγραµµένος/η στο Μητρώο Μελών του Χρηµατιστηρίου
Αξιών Κύπρου.

“Περίοδος διαπραγµάτευσης των
∆ικαιωµάτων Προτίµησης”

: σηµαίνει την περίοδο από 23 Ιουλίου 2008 µέχρι 12
Αυγούστου 2008 που θα διαπραγµατεύονται στο ΧΑΚ τα
∆ικαιώµατα Προτίµησης (nil-paid rights).

“Μέτοχοι”

: σηµαίνει τους κατόχους µετοχών της Ocean Tankers
Holdings Public Company Ltd.

“∆ικαιούχοι”

: σηµαίνει τους µετόχους της Εταιρείας που θα κατέχουν
µετοχές στις 30 Ιουνίου 2008.

“Κάτοχοι ∆ικαιωµάτων
Προτίµησης”, “Κάτοχοι”

: σηµαίνει τους κατόχους ∆ικαιωµάτων Προτίµησης οι οποίοι
είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο ∆ικαιωµάτων Προτίµησης
µετά την τελευταία ηµεροµηνία διαπραγµάτευσης των
∆ικαιωµάτων στο Χρηµατιστήριο.

“Τιµή Παραχώρησης των Νέων
Μετοχών.”

: σηµαίνει το ποσό των €0,55 για κάθε Μετοχή το οποίο
πρέπει να καταβάλει ο κάθε Κάτοχος ∆ικαιωµάτων
Προτίµησης για να αποκτήσει µετοχές που εκδίδονται µε το
παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο στη βάση των 2 µετοχών για
κάθε 5 ∆ικαιώµατα Προτίµησης.

“Μητρώο ∆ικαιωµάτων
Προτίµησης”

: σηµαίνει το µητρώο ∆ικαιωµάτων Προτίµησης για Αγορά
Μετοχών της παρούσας έκδοσης το οποίο θα τηρεί το ΧΑΚ
στο Κεντρικό Μητρώο.

“Κεντρικό Μητρώο/Αποθετήριο”

: σηµαίνει το Κεντρικό Μητρώο εισηγµένων αξιών στο ΧΑΚ.

“Περίοδος Άσκησης”

: Σηµαίνει την περίοδο από 21 Αυγούστου 2008 µέχρι 29
Αυγούστου 2008 που αποτελεί και την περίοδο κατά την
οποία θα ασκούνται τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης.

“Τελευταία Ηµεροµηνία
Άσκησης”

σηµαίνει τη 29 Αυγούστου 2008, τελευταία ηµεροµηνία
: άσκησης των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης.

“Εξαιρούµενες Χώρες”

“$”

: Η οποιαδήποτε άλλη χώρα εκτός των Μελών Κρατών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία σύµφωνα µε τους νόµους
αυτής, η διενέργεια της παρούσας δηµόσιας προσφοράς ή η
ταχυδρόµηση / διανοµή του παρόντος Ενηµερωτικού
∆ελτίου
είναι
παράνοµη
ή
αποτελεί
παραβίαση
οποιασδήποτε εφαρµοστέας νοµοθεσίας, κανόνα ή
κανονισµού.
: Σηµαίνει το Αµερικάνικο ∆ολάριο.

“€”

: Σηµαίνει το Ευρώ.

“£”

: Σηµαίνει την Κυπριακή Λίρα.
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ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ:
Chemical Tankers:

Ονοµάζουµε τα δεξαµενόπλοια που έχουν διαµορφωθεί ειδικά
για να µεταφέρουν χηµικά υγρά ή ειδικά προϊόντα πετρελαίου.
∆ιαθέτουν πολλαπλές αντλίες ώστε να αποφεύγεται το
ενδεχόµενο ανάµειξης των πολλαπλών διαφορετικών φορτίων
που µεταφέρει κάθε φορά. Επίσης, έχουν την ικανότητα της
ανάπτυξης των κατάλληλων θερµοκρασιών για τη διατήρηση
της πυκνότητας των φορτίων.

Clean (Cln) Cargo:

Τα καθαρά προϊόντα (clean cargoes and/or Cln) περιλαµβάνουν
τα ελαφρύτερα αποστάγµατα της διύλισης του αργού
πετρελαίου, κυρίως την κηροζίνη και την βενζίνη, τα οποία
µεταφέρονται συνήθως µε πλοία µε ανοξείδωτες δεξαµενές.

Dirty Products (DTY):

Τα ακάθαρτα προϊόντα (dirty products and/or dty)
περιλαµβάνουν τα χαµηλότερα και βαρύτερα αποστάγµατα που
µπορούν να µεταφερθούν µε συµβατικά δεξαµενόπλοια.

Dry-Docking (D/D):

∆εξαµενισµός πλοίου. Μετακίνηση πλοίου από την θάλασσα για
επιθεώρηση ή/και επισκευή των υποβρυχίων µερών του. Ο
δεξαµενισµός πλοίου γενικά, πραγµατοποιείται µία φορά κάθε
30 µήνες ή δυο φορές ανά πενταετία. Κατά την διάρκεια των
δεξαµενισµών, πραγµατοποιούνται
κάποιες υποχρεωτικές
επιθεωρήσεις από τα Classification Societies και χορηγούνται
από αυτά τα προβλεπόµενα πιστοποιητικά.

Dwt (deadweight tonnage):

Χωρητικότητα σε νεκρό βάρος. Ονοµάζουµε τη συνολική
χωρητικότητα ενός πλοίου, δηλαδή το συνολικό βάρος το
οποίο µπορεί να µεταφέρει (ωφέλιµο βάρος), χωρίς να
υπολογίζεται το βάρος του ίδιου του πλοίου, όπου
συµπεριλαµβάνονται το βάρος του φορτίου, των εφοδίων,
υλικών, τροφίµων, καυσίµων, πόσιµου νερού, πληρώµατος,
επιβατών, αποσκευών και έρµατος.

OPA ’90:

O OPA ’90 αποτελεί την αµερικανική νοµοθεσία για την
πρόληψη ρύπανσης της θάλασσας από πλοία και την
αποζηµίωση από όποιον την προκαλεί.

Scrap ή παλιοσίδερο:

Ονοµάζουµε τα µεταλλικά κοµµάτια που προκύπτουν από την
κοπή
κάποιον
άχρηστων
µεταλλικών
εξαρτηµάτων,
κατασκευών, πλοίων, αυτοκινήτων κ.λ.π. Είναι δυνατό να
βρεθεί σε πολλά σχήµατα και σχέδια και χρησιµοποιείται από
τις χαλυβουργίες για παραγωγή σιδήρου, αντί της
χρησιµοποίησης σιδηροµεταλλεύµατος εξ ολοκλήρου.

Special Survey (S/S):

Οι Ειδικές Επιθεωρήσεις που γενικά πραγµατοποιούνται από τα
Classification Societies του κάθε πλοίου µε συχνότητα µια
φορά ανά πενταετία.
Ο επιθεωρητής (surveyor) του
Classification Society, ελέγχει την γενική κατάσταση του πλοίου
προς διαπίστωση ότι το πλοίο εξακολουθεί να πλήρη τους

137

ΤΜΗΜΑ ΙΙ
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΌΡΩΝ

απαιτούµενους όρους
Classification Society.
Spot
Market
αγορά):
Time
(χρονοναύλωση):

(τρέχουσα

Charter

και

προϋποθέσεις

που

θέτει

το

Η αγορά στην οποία αποτείνεται ένας ναυλωτής για άµεση
ναύλωση ενός πλοίου, συνήθως για ένα µεµονωµένο ταξίδι.
Ναύλωση πλοίου µε πλήρωµα για συγκεκριµένο διάστηµα.

Voyage (spot) Charter/
Ναύλωση ταξιδίου:

Ναύλωση µε αναφορά σε ταξίδι πλοίου , από την αφετηρία
µέχρι την εκφόρτωση. Ο πλοιοκτήτης είναι υπεύθυνος να
πληρώσει τόσο τα λειτουργικά (operating expenses) όσο και τα
έξοδα ταξιδίου (voyage expenses). Τυπικά ο ναυλωτής είναι
υπεύθυνος για οποιαδήποτε καθυστέρηση δηµιουργηθεί στα
λιµάνια φόρτωσης / εκφόρτωσης.

Voyage Expenses:

Έξοδα τα οποία δηµιουργούνται όταν το πλοίο ταξιδεύει από
ένα λιµάνι φόρτωσης προς ένα λιµάνι εκφόρτωσης όπως,
πετρέλαια (bunkers), έξοδα λιµένων (port expenses),
πρακτορεία (agent fees), έξοδα χρήσης καναλιών (canal dues),
επιπλέον, ασφαλιστικά έξοδα από πολεµικές ενέργειες (extra
war risk insurance) και προµήθειες.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ:

Κυπριακός Οργανισµός Επενδύσεων και
Αξιών Λτδ (CISCO)
EuroLife House, Έβρου 4
Τ.Θ. 20597
1660 Λευκωσία
Κύπρος

ΕΛΕΓΚΤΕΣ:

Moore Stephens Stylianou & Co
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
58 Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ
Πολυκατοικία Ίρις
6ος όροφος, Γραφείο 602
1075 Λευκωσία, Κύπρος

ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ
∆ΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
9 Λεωφ. Aρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, Κτίριο Λάζαρος
Γρ 101-102, P.O.Box 40519
6305 Λάρνακα, Κύπρος

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
∆ΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ:

PricewaterhouseCoopers Limited
Julia House,
Θεµιστοκλή ∆έρβη 3,
Τ.Θ. 21612,
1591 Λευκωσία.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
∆ΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΗ ΝΟΜΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ:

∆ικηγορικό γραφείο Παπαδόπουλος, Λυκούργος & Σία
Capital Center,
Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ’ 2-4,
7ος όροφος, 1640 Λευκωσία.
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Το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο/Πρόσκληση για Εγγραφή της Ocean Tankers Holdings Public Company
Limited ηµεροµηνίας 13 Ιουνίου 2008 υπογράφηκε από τους ακόλουθους ∆ιοικητικούς Σύµβουλους
της Ocean Tankers Holdings Public Company Limited οι οποίοι δηλώνουν ότι αφού έλαβαν κάθε
εύλογο µέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο είναι, εξ
όσων γνωρίζουν, σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα µπορούσαν
να αλλοιώσουν το περιεχόµενο του:

Μιχάλης Ιωαννίδης , Εκτελεστικός Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Γιώργος Ιωαννίδης, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος

Χρυσόστοµος Χρυσοστόµου, Εκτελεστικός Σύµβουλος
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Το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο/Πρόσκληση για Εγγραφή της Ocean Tankers Holdings Public Company
Limited ηµεροµηνίας 13 Ιουνίου 2008 υπογράφηκε από τον Ανάδοχο Υπεύθυνο Σύνταξης του
Ενηµερωτικού ∆ελτίου Κυπριακό Οργανισµό Επενδύσεων και Αξιών (CISCO) Λίµιτεδ ο οποίος δηλώνει
ότι αφού έλαβε κάθε εύλογο µέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο
Ενηµερωτικό ∆ελτίο είναι, εξ όσων γνωρίζει, σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν
παραλείψεις που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενο του:

Κυπριακός Οργανισµός Επενδύσεων και Αξιών (CISCO) Λίµιτεδ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Παράρτηµα Α:
Αποσπάσµατα Ανεξάρτητης Οικονοµικής και Λογιστικής
Μελέτης για την Εταιρεία Ocean Tankers Public Company Limited και τις
εξαρτηµένες της εταιρείες που διενεργήθηκε από τους PricewaterhouseCoopers
Η Ανεξάρτητη Οικονοµική Και Λογιστική Μελέτη του Συγκροτήµατος διενεργήθηκε από τους
Ανεξάρτητους Ελεγκτές PricewaterhouseCoopers Limited, Julia House, Θεµιστοκλή ∆έρβη 3, Τ.Θ.
21612, 1591 Λευκωσία. Πιο κάτω παραθέτουµε αποσπάσµατα της Ανεξάρτητης Οικονοµικής και
Λογιστικής Μελέτης για την Εταιρεία Ocean Tankers Public Company Limited και τις εξαρτηµένες της
εταιρείες που διενεργήθηκε από τους PricewaterhouseCoopers Limited.
Περίληψη και κύρια συµπεράσµατα





Το παρόν µέρος αποτελεί µόνο περίληψη της έκθεσης µας («η Έκθεση»). Είναι απαραίτητη η
ανάγνωση ολόκληρης της Έκθεσης για την εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων.
∆εν έχουµε διενεργήσει έλεγχο σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου και ως εκ τούτου
δεν εκφέρουµε γνώµη ελεγκτή στο κατά πόσο τα αποτελέσµατα, η καθαρή θέση και οι
ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις για τη περίοδο που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007
χρίζουν αναπροσαρµογής.
Η παρούσα έκθεση ετοιµάσθηκε αποκλειστικά για τον Ανάδοχο Υπεύθυνο Σύνταξης του
Ενηµερωτικού ∆ελτίου σε σχέση µε την προτεινόµενη εισαγωγή των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης
της Εταιρείας στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. ∆εν αναλαµβάνουµε οποιαδήποτε ευθύνη ή
υποχρέωση για το περιεχόµενο της Έκθεσης προς οποιοδήποτε τρίτο µέρος εκτός από τον
Ανάδοχο Υπεύθυνο Σύνταξης του Ενηµερωτικού ∆ελτίου.

∆άνειο και Συµφωνία swap






Η Εταιρεία υπέγραψε συµφωνία swap µε την τράπεζα ABN AMRO στις 16 Οκτωβρίου 2007 (το
‘swap’). Ο σκοπός του swap ήταν η προστασία (hedge) από κινδύνους διακύµανσης επιτοκίου
που απορρέουν από τη συµφωνία δανείου που υπέγραψε η Εταιρεία µε την ABN AMRO Bank
(το ‘δάνειο’) ηµεροµηνίας 16 Οκτωβρίου 2007. Ο λογιστικός χειρισµός του swap και του
σχετικού δανείου είναι ουσιαστικός για τα αποτελέσµατα, την οικονοµική κατάσταση και
γενικά την παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων. Η Εταιρεία επέλεξε να ακολουθήσει το
λογιστικό χειρισµό γνωστό σαν hedge accounting όπως επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις στο
∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο IAS 39 (‘∆ΛΠ 39’) Χρηµατοοικονοµικά Εργαλεία: Αναγνώριση και
Επιµέτρηση.
Οι ελεγκτές της Εταιρείας Moore Stephens & Co έχουν εξετάσει το λογιστικό χειρισµό της
Εταιρείας στο θέµα αυτό και έχουν εκδώσει σχετική θετική γνώµη. Η σχετική επιστολή
επισυνάπτεται στο Παράρτηµα 3. Η PricewaterhouseCoopers Ltd (“PwC”) δεν έχει προβεί σε
οποιανδήποτε επιπρόσθετη εργασία στο θέµα της ικανοποίησης ή όχι των προϋποθέσεων του
∆ΛΠ 39, της δίκαιης αξίας, του λογιστικού χειρισµού του κόστους δανεισµόυ σε σχέση µε το
swap και γενικά του λογιστικού χειρισµού του swap και σαν αποτέλεσµα δεν εκφράζουµε
άποψη κατά πόσον η δίκαιη αξία και ο σχετικός λογιστικός χειρισµός είναι σύµφωνα µε τις
πρόνοιες των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.
Θέµατα πρόωρης διακοπής του δανείου και του swap αναφέρονται στο Παράρτηµα 4.

Συµφωνίες πλοιοδιαχείρισης


Σύµφωνα µε συµφωνίες που µας δόθηκαν από τη διεύθυνση της Εταιρείας, όλες οι
πλοιοκτήτριες εταιρείες πληρώνουν 2.5% επί των εσόδων κάθε πλοίου ως προµήθεια στην
συγγενική εταιρεία Admibros Shipmanagement Company Limited, καθώς και $500 ηµερησίως.
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Το ποσοστό 2.5% καθορίζεται ως 1.25% µεσιτεία (brokerage) για την παροχή διαφόρων
υπηρεσιών και το υπόλοιπο 1.25% αφορά την παροχή υπηρεσιών εµπορικής διοίκησης.
Εκτιµήσεις πλοίων


Όλες οι εκτιµήσεις των πλοίων αναφέρουν τα εξής:
-∆εν πραγµατοποιήθηκε επιτόπιος έλεγχος των πλοίων (physical inspection).
-∆εν έχουν ελεγχθεί τα αρχεία κατηγοριοποίησης των πλοίων (vessels classification records)



Με εξαίρεση τις εκτιµήσεις της Intermodal Shipbroker Co, οι υπόλοιπες εκτιµήσεις αναφέρουν
ότι η επανεκτιµηµένη αξία που αναγράφεται αποτελεί την αξία των πλοίων χωρίς να
λαµβάνονται υπόψη οι συµφωνίες χρονοναύλωσης.

Θέµατα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Ocean Tankers Holdings Public Company Limited)













Το εισόδηµα από την παροχή υπηρεσιών διαµεσολάβησης για αγοραπωλησία πλοίων υπόκειται
σε Κυπριακό ΦΠΑ µόνο αν η αγοραπωλησία του πλοίου έγινε στην Κύπρο. Στην περίπτωση
αυτή, το εισόδηµα θα φορολογείται µε συντελεστή µηδέν τοις εκατό νοούµενου ότι:
(α)
το πλοίο είναι εκτοπίσµατος µεγαλύτερου των 15 τόνων
(β)
το πλοίο χρησιµοποιείται στην ναυσιπλοΐα ανοικτής θαλάσσης και
(γ)
χρησιµοποιείται για την πραγµατοποίηση εµπορικής, βιοµηχανικής ή αλιευτικής
δραστηριότητας.
Στην περίπτωση που η αγοραπωλησία του πλοίου έγινε σε άλλο Κράτος Μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης τότε το εισόδηµα από την παροχή υπηρεσιών διαµεσολάβησης
φορολογείται µε ΦΠΑ βάση των προνοιών εκείνου του Κράτους Μέλους. Σηµειώνουµε ότι µε
βάση τις πρόνοιες της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/112/EC το εισόδηµα αυτό φορολογείται µε
συντελεστή µηδέν τοις εκατόν σε περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις (α) µέχρι (γ)
που αναφέρθηκαν πιο πάνω.
Σηµειώνουµε ότι σε περίπτωση που το εισόδηµα δεν αντιπροσωπεύει εισόδηµα από παροχή
υπηρεσιών διαµεσολάβησης τότε πιθανόν να φορολογείται µε τον θετικό συντελεστή ΦΠΑ
στην Κύπρο ανεξάρτητα από την χώρα στην οποία έγινε η αγορά ή πώληση του πλοίου.
Υπηρεσίες διαµεσολάβησης είναι οι υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτο πρόσωπο προς
ενδιαφερόµενο αγοραστή ή πωλητή για την διευθέτηση της πραγµατοποίησης της
συναλλαγής. Ο διαµεσολαβητής είναι το πρόσωπο που λειτουργεί ως ενδιάµεσος µεταξύ του
προτιθέµενου αγοραστή ή πωλητή για την πραγµατοποίηση της συναλλαγής.
∆εν µας έχει δοθεί συµβόλαιο ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο που να βεβαιώνει την
φύση των υπηρεσιών που προσφέρθηκαν. Ελλείψει των πιο πάνω στοιχείων δεν µπορούµε
να επιβεβαιώσουµε την φύση των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν και συνεπώς τον
φορολογικό χειρισµό.
Επιπρόσθετα η εταιρεία διεκδικεί επιστροφή ΦΠΑ Κ₤66.768,11.
Το ποσό αυτό
αντιπροσωπεύει ουσιαστικά ΦΠΑ το οποίο καταβλήθηκε στα έξοδα για δηµοσιοποίηση της
εταιρείας. Με βάση την εγκύκλιο 96 της Υπηρεσίας ΦΠΑ, τα έξοδα δηµοσιοποίησης εταιρείας
αποτελούν κοινά έξοδα για σκοπούς ΦΠΑ. Συνεπώς παρέχεται το δικαίωµα έκπτωσης του
ΦΠΑ για το ποσό των εξόδων που αφορά ή αντιστοιχεί σε παροχή υπηρεσιών οι οποίες είτε:
(α)
υπόκεινται σε ΦΠΑ, ή
(β)
είναι εκτός αντικειµένου του ΦΠΑ µε δικαίωµα έκπτωσης του
φόρου εισροών.
Οι υπηρεσίες διαµεσολάβησης για αγορά ή πώληση πλοίου περιλαµβάνονται στις υπηρεσίες
που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (α) και (β) που αναφέρθηκαν πιο πάνω.
Σηµειώνουµε όµως ότι υπάρχει ο κίνδυνος η Υπηρεσία ΦΠΑ να περιορίσει µέρος ή όλο από το
ποσό του ΦΠΑ που διεκδικείται για τους πιο κάτω λόγους:
(α) Σηµαντικό µέρος των δραστηριοτήτων της εταιρείας είναι η µακροπρόθεσµη
κατοχή
επενδύσεων (holding of investment). Η δραστηριότητα
αυτή
δεν
αποτελεί
άσκηση
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επιχειρηµατικής δραστηριότητας για σκοπούς ΦΠΑ. Συνεπώς δεν αποτελεί δραστηριότητα για
την οποία εκπίπτεται το ΦΠΑ.
(β)
Η εταιρεία παρέχει δάνεια σε άλλες εταιρείες του συγκροτήµατος. Τα ποσά που
δανείστηκαν σε άλλες εταιρείες του συγκροτήµατος ανέρχονται σε US$12.057.271 από το
συνολικό ποσό των US$34.661.197 που είναι ο συνολικός ισολογισµός της εταιρείας. Υπάρχει
ο κίνδυνος όµως λόγω του µεγέθους του ποσού όπως ο Έφορος
ΦΠΑ
σε
περίπτωση
επίσκεψης ελέγχου περιορίσει κάποιο ποσό φόρου εισροών ως ποσό το οποίο αντιστοιχεί
στις χρηµατοδοτικές δραστηριότητες της εταιρείας για τις οποίες δεν εκπίπτεται ο φόρος
εισροών.
Θέµατα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Θυγατρικές εταιρείες της Ocean Tankers Holdings
Public Company Limited )
Υποχρέωση για εγγραφή στο Κυπριακό Μητρώο ΦΠΑ
∆εν δηµιουργείται υποχρέωση για εγγραφή των εταιρειών στο Κυπριακό Μητρώο ΦΠΑ λόγω των
δραστηριοτήτων τους.
Πιθανή υποχρέωση για εγγραφή για σκοπούς ΦΠΑ
Σύµφωνα µε τις πρόνοιες της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/112/EC, ο τόπος παροχής των
ενδοκοινοτικών µεταφορών (δηλαδή η χώρα στην οποία η υπηρεσία υπόκειται σε ΦΠΑ) είναι η χώρα
από την οποία ξεκινά η µεταφορά. Αυτό σηµαίνει ότι εάν οι εταιρείες πραγµατοποιούσαν µεταφορές
εµπορευµάτων από την Ισπανία στην Αγγλία, θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσον οι εταιρείες θα
έπρεπε να εγγραφούν για σκοπούς ΦΠΑ στην Ισπανία και εποµένως να χρεώσουν Ισπανικό ΦΠΑ στην
αξία της υπηρεσίας που θα προσφέρουν.
Η πιο πάνω υποχρέωση επιβολής ΦΠΑ µπορεί να µετατοπιστεί στον λήπτη της υπηρεσίας εάν:
(α)
η υπηρεσία µεταφοράς παρασχέθηκε σε πρόσωπο (εταιρεία ή άτοµο) που είναι εγγεγραµµένο
για σκοπούς ΦΠΑ σε κάποιο άλλο Κράτος Μέλος (ΚΜ) της ΕΕ, και
(β)
η εταιρεία που πραγµατοποιεί την µεταφορά έχει εκδώσει φορολογικό τιµολόγιο για σκοπούς
ΦΠΑ πάνω στο οποίο παρουσιάζεται ο αριθµός εγγραφής ΦΠΑ του προσώπου στο οποίο παρασχέθηκε
η υπηρεσία.
∆εν µας έχουν δοθεί πληροφορίες για οποιεσδήποτε ενδοκοινοτικές µεταφορές (µεταφορές προϊόντων
από ένα ΚΜ της ΕΕ σε άλλο) για να µπορέσουµε να επιβεβαιώσουµε κατά πόσο οφείλεται οποιοδήποτε
ποσό ΦΠΑ από τις εταιρείες αυτές ή να επιβεβαιώσουµε ότι οι διαδικασία που αναφέρθηκε πιο πάνω
έχει γίνει και συνεπώς στις ενδοκοινοτικές µεταφορές το ΦΠΑ οφείλεται από τον λήπτη της υπηρεσίας.
Φορολογικά Θέµατα

Φορολογικές Υποχρεώσεις
Το Συγκρότηµα δηλώνει στους ενοποιηµένους ελεγµένους λογαριασµούς του 2006 το ποσό των ∆ΗΠ
8.823 ως φορολογική υποχρέωση αναφορικά µε αµυντική εισφορά σε εισόδηµα από τόκους, καθώς
επίσης ποσό ∆ΗΠ 5.602 αναφορικά µε φόρους χωρητικότητας πλοίων. Με βάση τα στοιχεία που µας
παρασχέθηκαν οι προβλέψεις για το έτος 2006 αναφορικά µε υποχρεώσεις αµυντική εισφοράς σε
τραπεζικούς τόκους και οι υποχρεώσεις αναφορικά µε φόρους χωρητικότητας πλοίων κρίνονται ως
επαρκείς.
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Ενδεχόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Ναυτιλιακές ∆ραστηριότητες
Το συγκρότηµα ουσιαστικά δραστηριοποιείται σε ναυτιλιακές δραστηριότητες, είτε µέσω Κυπριακών
πλοιοκτήτριων εταιριών µε πλοία υπό Κυπριακή σηµαία ή µέσω Μαλτέζικων πλοιοκτήτριων εταιριών
µε πλοία υπό Μαλτέζικη σηµαία. Οι πλοιοκτήτριες εταιρείες φορολογούνται βάσει ειδικού φορολογικού
καθεστώτος στη Κύπρο και τη Μάλτα όπου υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας και απαλλάσσονται
του φόρου εισοδήµατος στα εισοδήµατα τους που προέρχονται από τις ναυτιλιακές δραστηριότητες.
Ο ειδικός αυτός τρόπος φορολόγησης δύναται να τροποποιηθεί προς εναρµόνιση µε σχετικές οδηγίες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στο φορολογικό καθεστώς που διέπει τις εταιρείες που
δραστηριοποιούνται σε ναυτιλιακές δραστηριότητες είτε στη Κύπρο ή στη Μάλτα, δύναται να
επηρεάσουν την πιο κάτω ανάλυση και να δηµιουργήσουν µεταβολές στις παρούσες ή µελλοντικές
φορολογικές υποχρεώσεις του συγκροτήµατος. Λαµβάνοντας υπόψη τα γεγονότα, δεν µπορούν να
εκτιµηθούν στο παρών στάδιο οποιεσδήποτε τροποποιήσεις δύναται να προκύψουν στο φορολογικό
καθεστώς και εποµένως δεν µπορούν στο παρών στάδιο να εκτιµηθούν και οι οποιεσδήποτε
ενδεχόµενες φορολογικές υποχρεώσεις που δύναται να προκύψουν από οποιεσδήποτε τέτοιες
τροποποιήσεις.
Άλλες ∆ραστηριότητες








Πέραν του ισοζυγίου των εταιρειών του συγκροτήµατος, δεν έχουµε λάβει µη ενοποιηµένους
λογαριασµούς για τις εταιρείες του συγκροτήµατος καθώς επίσης και οποιεσδήποτε ελεγµένες
πληροφορίες για τυχών µη ναυτιλιακές δραστηριότητες ή συναλλαγές ή χρηµατοδοτήσεις
προς συγγενικές εταιρείες για να µπορέσουµε να εκφράσουµε άποψη για τυχόν φορολογικές
υποχρεώσεις που µπορεί να προκύψουν στο συγκρότηµα για το έτος 2007.
Με βάση τους ελεγµένους λογαριασµούς του 2005 και 2006 καθώς και µη ελεγµένα στοιχεία
που µας παρουσιάστηκαν για το έτος 2007 εκτιµάται ότι το Γραφείο Φόρου Εισοδήµατος
ενδέχεται να επιβάλει τροποποιήσεις στον υπολογισµό του φορολογητέου εισοδήµατος
αναφορικά µε συναλλαγές µεταξύ κυρίως της ΟΤΗ και των θυγατρικών της εταιρειών. Με
βάση τα στοιχεία που µας παρασχεθήκαν δεν µπορεί να υπολογιστεί µε σχετική ακρίβεια το
ενδεχόµενο φορολογικό κόστος από τέτοιες πιθανές τροποποιήσεις.
Παρόλα αυτά, λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία από τους ελεγµένους λογαριασµούς του 2005
και 2006 καθώς και µε την υπόθεση ότι τα υπόλοιπα που δηµιουργήθηκαν το 2006 συνεχίζουν
να υφίστανται κατά το 2007, εκτιµάται ότι οι ενδεχόµενες φορολογίες δύναται να ανέρχονται
περίπου στις ∆ΗΠ 160.000. Όσον αφορά νέες συναλλαγές κατά το έτος 2007, λαµβάνοντας
υπόψη τα µη ελεγµένα στοιχεία που µας παρασχέθηκαν, εκτιµάται ότι δύναται να προκύψουν
επιπλέον φόροι ∆ΗΠ 15.000 µέχρι ∆ΗΠ 30.000.
Αναφορικά µε φόρο χαρτοσήµου στην Κύπρο, σηµειώνουµε ότι δεν επιβάλλεται φόρος
χαρτοσήµανσης πάνω σε πωλητήρια έγγραφα και υποθήκες πλοίων υπό Κυπριακή σηµαία ή
άλλα σχετικά έγγραφα. Λοιπά έγγραφα των εταιρειών του συγκροτήµατος τα οποία πιθανών
να υπόκεινται σε Κυπριακό φόρο χαρτοσήµου δεν έχουν εξεταστεί.
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Απάντηση Εταιρείας: Σύµφωνα µε απαντητική επιστολή της Εταιρείας ηµεροµηνίας 9 Μαϊου 2008
προς την Επιττροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου επισηµένει τα ακόλουθα, αναφορικά µε τα κύρια
συµπεράσµατα του Ανεξάρτητου Οικονοµικού Ελέγχου (Due Diligence) από την εταιρεία PWC:
1. ∆άνειο και Συµφωνία Swap
Οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν εξετάσει τον λογιστικο χειρισµό του swap µε βάσει τα ∆ιεθνή
Λογιστικά Πρότυπα ΙΑΣ 39 και έχουν εκδώσει σχετική θετική γνώµη η οποία έχει δωθεί και
στη PWC για την διεκπερέωση του ελέγχου της εταιρείας. Λεπτοµέριες για τον χειρισµό του
swap αναφέρονται στα ελεγµένα οικονοµικά αποτελέσµατα της εταιρείας για το οικονοµικό
έτος 2007.
2. Συµφωνίες Πλοιοδιαχείρισης
Όλες οι πλοιοκτήτριες εταιρείες του οµίλου έχουν συνάψει συµφωνίες πλοιοδιαχείρισης µε την
θυγατρική εταιρεία Admibros Shipmanagement co. Ltd, των οποίων οι όροι και οι χρεώσεις
έιναι µε βάση τους συνήθης εµπορικούς όρους της ∆ιεθνής Ναυτιλίας. Όλες οι συµφωνίες
έχουν ελεγχθεί από τον ανεξάρτητο νοµικό ελεγκτή της εταιρείας (Legal due diligence) και µε
βάση το πόρισµα του όλες οι συµφωνίες είναι βάσιµες και εµπεριστατωµένες
3. Εκτιµήσεις πλοίων
Είναι συνήθης πρακτική στην ναυτιλία ότι οι εκτιµήσεις πλοίων γίνονται µε βάση τις
υπάρχουσες τάσεις της αγοράς (demand & supply). Όσον αφορά επιτόπιο έλεγχο των πλοίων
και έλεγχον στα αρχεία κατηγοριοποίησης των πλοίων αυτό γίνεται µόνο σε περιπτώσεις
αγορών ή πωλήσεων πλοίων από τους ενδιαφερόµενους αγοραστές συνήθως.
Συνήθως όλες οι εκτιµήσεις των πλοίων γίνονται λαµβάνοντας υπόψιν ότι τα πλοία είναι µη
χρονοναυλωµένα. Στην περίπτωση του εκτιµητή Intermodal Shipbroker Co., η εκτίµηση έγινε
µε βάση την συµφωνία χρονοναύλωσης.
4. Θέµατα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας
∆εν υπάρχει θέµα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας στις αγοροπωλησίες και εµπορικών
δραστηριοτήτων της εταιρείας.
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Παράρτηµα Β:
Αποσπάσµατα Ανεξάρτητης Έκθεσης Νοµικού Ελέγχου για την
Εταιρεία Ocean Tankers Public Company Limited και τις εξαρτηµένες της εταιρείες
που διενεργήθηκε από το ∆ικηγορικό Γραφείο Παπαδόπουλος, Λυκούργος & Σία
Στο παρών παράρτηµα θα δοθούν περιληπτικά οι σηµαντικότερες πληροφορίες και γενικά
συµπεράσµατα που προκύπτουν από τον νοµικό έλεγχο που διενεργήσαµε επί της Εταιρείας και των
θυγατρικών και/ή συνδεδεµένων εταιρειών της, στο σηµείο που αυτό ήταν εφικτό, από την
ηµεροµηνία ίδρυσης της Εταιρείας µέχρι και σήµερα. Σηµειώνουµε ότι είναι απαραίτητη η ανάγνωση
όλης της Έκθεσης για την εξαγωγή ασφαλών πληροφοριών και συµπερασµάτων.
Σύσταση και Εταιρική Υπόσταση
Η Εταιρεία έχει δεόντως συσταθεί στις 30 Ιουνίου 2005 σύµφωνα µε τους Νόµους της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας ως ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης και έχει µετατραπεί σε δηµόσια εταιρεία στις
3.11.2005 σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Περί Εταιρειών Νόµου Κεφ. 113.
Η Εταιρεία είναι η ιθύνουσα εταιρεία του Οµίλου Εταιρειών, και οι θυγατρικές και/ή συνδεδεµένες
εταιρείες της είναι πλοιοκτήτριες εταιρείες και η κύρια τους δραστηριότητα είναι η διεθνής µεταφορά
αργού πετρελαίου και/ή σχετικών προϊόντων. Το Ιδρυτικό Έγγραφο της Εταιρείας δίνει την ικανότητα
στην Εταιρεία να ενεργεί ως µητρική / ιθύνουσα εταιρεία, αλλά και να διεξάγει τις επιχειρηµατικές
εργασίες µε τις οποίες η Εταιρεία ασχολείται σήµερα.
Μετοχική ∆οµή
Αναφέρουµε εδώ τις τελευταίες αλλαγές στη µετοχική δοµή πού έχουν διεξαχθεί µετά την εισαγωγή
των τίτλων της Εταιρείας στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου στις 6 ∆εκεµβρίου 2006, έχοντας ήδη
αναφέρει στην Έκθεση το ιστορικό της αλλαγής των µετόχων της Εταιρείας και τις διάφορες αυξήσεις
και µετατροπές του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Στις 1.6.2007 το εγκεκριµένο ονοµαστικό κεφάλαιο της Εταιρείας από USD 42.000.000 διαιρεµένο σε
105.000.000 συνήθεις µετοχές των USD 0,40 η καθεµιά υποδιαιρείται και µετατρέπεται σε
210.000.000 συνήθεις µετοχές των USD 0,20 η καθεµία. Ο αριθµός των µετοχών που θα κατέχει ο
κάθε µέτοχος της Εταιρείας κατά την 1.6.2007 θα διπλασιαστεί.
Το εκδοµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Νοµικού Ελέγχου
κατέχεται ως ακολούθως:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Μιχάλης Ιωαννίδης, 104.064.083 συνήθη µετοχές ονοµαστικής αξίας USD 0,20 έκαστη
Admibros Shipmanagement Co. Limited, 112.978 συνήθη µετοχές ονοµαστικής αξίας USD
0,20 έκαστη
Θεοτούλα Ιωαννίδου, 112.978 συνήθη µετοχές ονοµαστικής αξίας USD 0,20 έκαστη
Λουϊζα Ιωαννίδου, 112.978 συνήθη µετοχές ονοµαστικής αξίας USD 0,20 έκαστη
Γεώργιος Ιωαννίδης, 112.978 συνήθη µετοχές ονοµαστικής αξίας USD 0,20 έκαστη
Blue Anchor Trading Limited, 576.611 συνήθη µετοχές ονοµαστικής αξίας USD 0,20
έκαστη
Admibros Quality Management Limited, 112.978 συνήθη µετοχές ονοµαστικής αξίας USD
0,20 έκαστη
Ευρύ Κοινό, 56.426.226 συνήθη µετοχές ονοµαστικής αξίας USD 0,20 έκαστη.

Στις 05.12.2007 σε Συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, αποφασίστηκε όπως:
(α) η Εταιρεία προχωρήσει στην Έκδοση ∆ικαιωµάτων Προτίµησης ως ακολούθως:
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-

-

δια της έκδοσης 161.631.810 ∆ικαιωµάτων Προτίµησης και να τα προσφέρει δωρεάν (nil –
paid rights) στους υφιστάµενους µετόχους της Εταιρείας στην αναλογία: ένα ∆ικαίωµα
Προτίµησης για κάθε µια µετοχή, κατά την ηµεροµηνία αρχείου, όπως αυτή θα καθοριστεί µε
τη λήψη των απαραίτητων εγγράφων από τις αρµόδιες Αρχές.
η Εταιρεία να εκδώσει τα πιο πάνω 161.631.810 δικαιώµατα (rights) και να προσφέρει στους
υφιστάµενους µετόχους της Εταιρείας στην αναλογία 1 right για κάθε 1 µετοχή, κατά την
ηµεροµηνία αρχείου, όπως αυτή θα καθοριστεί µε τη λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων από
τις αρµόδιες Αρχές. Κάθε 5 rights θα µετατρέπονται κατά την άσκηση τους σε 5 νέες µετοχές
µε τιµή εξάσκησης €0,55 ανά µετοχή

-

η ηµεροµηνία αρχείου, η ηµεροµηνία έναρξης διαπραγµάτευσης των rights καθώς και η
περίοδος άσκησης τους να αποφασιστούν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας και να
εξαρτηθούν από τη λήψη των απαιτούµενων εγκρίσεων από τις αρµόδιες Αρχές και να
γνωστοποιηθούν µε νεότερη ανακοίνωση,

-

το Ενηµερωτικό ∆ελτίο για την Έκδοση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης να κατατεθεί εντός των
επόµενων ηµερών στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,

(β) όπως η Εταιρεία προχωρήσει σε Αύξηση του Ονοµαστικού της Κεφαλαίου για να µπορέσει να
προχωρήσει στην έκδοση των δικαιωµάτων προτίµησης. Για αυτό το λόγο συγκαλείται Έκτακτη Γενική
Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας για έγκριση συνήθους ψηφίσµατος για την αύξηση του
µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά USD 8.000.000 στις 20.12.2007, ώρα 17:00 στην Αίθουσα
«Το Καράβι» της Ναυτιλιακής Λέσχης Κύπρου στην οδό Κυριάκου Μάτση 16, στη Λευκωσία.
(γ) η λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων εκ µέρους της Εταιρείας για την υλοποίηση όλων των πιο
πάνω αποφάσεων.
Λόγω του ότι η Εταιρεία δεν προχώρησε στην δηµοσίευση της Πρόσκλησης Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης προς το κοινό εντός του ελάχιστου απαιτούµενου χρόνου των 14 ηµερών, διεξήχθη
Συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ηµεροµηνίας 20.12.2007 στην οποία αποφασίστηκε όπως
ακυρωθεί η σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 20.12.2007 και συγκληθεί Έκτακτη
Γενική Συνέλευση στις 7.01.2007 στο εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας. Η εν λόγω Έκτακτη Γενική
Συνέλευση έχει διεξαχθεί, και έχει ψηφιστεί το ακόλουθο σύνηθες ψήφισµα:
-

Όπως το εγκεκριµένο κεφάλαιο της Εταιρείας αυξηθεί από USD42.000.000 διαιρεµένο σε
210.000.000 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας USD0,20 η κάθε µια σε USD 50.000.000
διαιρεµένο σε 250.000.000 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας USD 0,20 µε τη δηµιουργία
40.000.000 επιπρόσθετων συνήθων µετοχών ονοµαστικής αξίας USD 0,20 η κάθε µια.

∆ιοικητικό Συµβούλιο και Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αποτελείται σήµερα από 10 µέλη. Το Καταστατικό της
Εταιρείας προνοεί ότι ο αριθµός των συµβούλων δεν θα είναι µικρότερος των 3 και δεν θα υπάρχει
ανώτατο όριο στον αριθµό των Συµβούλων. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να καθορίσει την
απαρτία που χρειάζεται για την διεξαγωγή των εργασιών του και σε περίπτωση που δεν την καθορίσει
τότε τουλάχιστο ο µισός του εκάστοτε ολικού αριθµού των Συµβούλων συν ένας θα αποτελεί απαρτία.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας κατά την ηµεροµηνία της έκθεσης είχε την ακόλουθη σύνθεση:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Μιχάλης Ιωαννίδης - Πρόεδρος - εκτελεστικός σύµβουλος
Αντώνιος Ιωαννίδης - Μη εκτελεστικός εξαρτώµενος σύµβουλος
Γιώργος Ιωαννίδης- εκτελεστικός σύµβουλος
∆ανιήλ Ιωαννίδης - Μη εκτελεστικός εξαρτώµενος σύµβουλος
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(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)

Χρυσόστοµος Χρυσοστόµου – Οικονοµικός ∆ιευθυντής – εκτελεστικός σύµβουλος
Μιχάλης Φιλίππου - Μη εκτελεστικός εξαρτώµενος σύµβουλος
Μιχαήλ Μιχαήλ – Μη εκτελεστικός ανεξάρτητος σύµβουλος
Φίλιππος Φράγκος– Μη εκτελεστικός ανεξάρτητος σύµβουλος
Andrian Pace – Μη εκτελεστικός ανεξάρτητος σύµβουλος
Γιώργος Τσαβλίρης – Μη εκτελεστικός ανεξάρτητος σύµβουλος

Η Εταιρεία αποφάσισε να εφαρµόσει τον αναθεωρηµένο Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης που έκδωσε
το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου τον Ιανουάριο 2007, και εν όψει αυτού το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει
ετοιµάσει Έκθεση Περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. Εν όψει της απόφασης εφαρµογής των προνοιών
του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε όπως δηµιουργήσει τις
ακόλουθες επιτροπές, οι οποίες έχουν την ακόλουθη σύσταση:
- Επιτροπή Ελέγχου: Μιχαήλ Μιχαήλ, ∆ανιήλ Ιωαννίδης Φίλιππος Φράγκου
- Επιτροπή Αµοιβών: ∆ανιήλ Ιωαννίδης, Μιχαήλ Μιχαήλ, Φίλιππος Φράγκου
- Επιτροπή ∆ιορισµού: Μιχάλης Ιωαννίδης, ∆ανιήλ Ιωαννίδης, Αντώνιος Ιωαννίδης
Επίσης, έτσι ώστε να υπάρχει ισορροπία µεταξύ ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών ∆ιοικητικών
Συµβούλων και όλων των υπόλοιπων ∆ιοικητικών Συµβούλων, έχουν διοριστεί τέσσερις Ανεξάρτητοι
Μη Εκτελεστικοί ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι. Μας έχει επίσης παρουσιαστεί αντίγραφο επιστολής
ηµεροµηνίας 11.06.2008, της Εταιρείας προς το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου, σχετικά µε την Έκθεση
Περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης της Εταιρείας, όπου αναφέρεται η πρόθεση σύγκλησης συνεδρίασης
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έτσι ώστε να αντικατασταθεί ο κ. Μιχάλης Ιωαννίδης από τα καθήκοντα
του ως Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιορισµού από ένα µη – Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Σύµβουλο, ως
επίσης και η πρόσληψη ενός ακόµα Μη Εκτελεστικού Ανεξάρτητου Συµβούλου στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της Εταιρείας έτσι ώστε να υπάρχει ισορροπία µεταξύ ανεξάρτητων και εξαρτώµενων
Συµβούλων που απαρτίζουν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και για την πιο ορθή εφαρµογή του Κώδικα
Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. Η εν λόγω συνεδρίασης δεν έχει πραγµατοποιηθεί µέχρι την ηµεροµηνία
ολοκλήρωσης του Ελέγχου. Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 100 οι Σύµβουλοι κάθε τρία χρόνια κατά την
ετήσια γενική συνέλευση της Εταιρείας αποχωρούν αλλά έχουν δικαίωµα επανεκλογής. Ο Κανονισµός
αυτός συµµορφώνεται µε τις πρόνοιες του αναθεωρηµένου Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης του
Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σε συνεδρίαση του την 26.04.2006, αποφάσισε οµόφωνα και εξουσιοδότησε
τον Εκτελεστικό Πρόεδρο και ∆ιευθύνων Σύµβουλο της Εταιρείας, κ. Μιχάλη Ιωαννίδη όπως, µεταξύ
άλλων αρµοδιοτήτων, να αντιπροσωπεύει την Εταιρεία σε όλες τις τραπεζικές και χρηµατοπιστωτικές
δραστηριότητες και ανάγκες; διαπραγµατεύεται συµβόλαια αγοράς ή πώλησης πλοίων; να
συνοµολογεί, εκτελεί και υπογράφει εµπορικές και/ή άλλες συµφωνίες που αφορούν την συνήθη
διεξαγωγή των εργασιών της Εταιρείας, νοουµένου ότι λαµβάνει σχετική έγκριση από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της Εταιρείας.
Θυγατρικές και/ή Συνδεδεµένες Εταιρείες
Η Εταιρεία κατέχει το 100% των µετοχών οχτώ (8) εταιρειών που είναι εγγεγραµµένες σύµφωνα µε
τους Νόµους της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, των δέκα (10) εταιρειών που είναι εγγεγραµµένες σύµφωνα
µε τους Νόµους της Μάλτας και των δύο (2) εταιρειών που είναι εγγεγραµµένες σύµφωνα µε τους
Νόµους των Νήσων Μάρσαλ. Παραθέτουµε στην Έκθεση µας πλήρεις λεπτοµέρειες της σύστασης,
µετοχικού κεφαλαίου και διοικητικού συµβουλίου της κάθε θυγατρικής εταιρείας ως αυτά
καταγράφηκαν κατόπιν έρευνας του αρχείου του Εφόρου Εταιρειών στην Κύπρο και στη Μάλτα. Έχει
διεξαχθεί επίσης έρευνα στο αρχείο δύο συνδεδεµένων εταιρειών οι οποίες είναι εγγεγραµµένες
σύµφωνα µε τους Νόµους της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, όπου ο µοναδικός µέτοχος είναι ο κ. Μιχάλης
Ιωαννίδης, ο οποίος είναι Εκτελεστικός Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας.
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Πλοία
Η Εταιρεία ως µητρική ναυτιλιακή εταιρεία των θυγατρικών εταιρειών, στις οποίες έχουµε αναφερθεί
πιο πάνω, έχει στον όµιλό της δεκατρία (13) ιδιόκτητα δεξαµενόπλοια τα οποία µεταφέρουν αργό
πετρέλαιο και άλλα προϊόντα πετρελαίου. Όπως φαίνεται από την ανάλυση των θυγατρικών εταιριών
πιο πάνω, αναµένεται ο στόλος των δεξαµενόπλοιων να µεγαλώσει δια την παράδοση ενός πλοίου υπό
µαλτέζικη σηµαία και δύο υπό κατασκευή πλοίων τα οποία θα εγγραφούν στο νηολόγιο της Κύπρου. Η
Εταιρική δοµή της Εταιρείας είναι τέτοια που το κάθε ένα πλοίο ανήκει σε µια θυγατρική εταιρεία
αντίστοιχα.
Υπάρχουν οι αναγκαίες ασφάλειες για κάθε πλοίο, περίληψη των οποίων έγινε στην Έκθεση, µε τον
Ασφαλιστικό Σύνδεσµο Gard P & I, για ασφάλεια έναντι τρίτων (protection & indemnity) έναντι
κινδύνων, απαιτήσεις φορτίου, απαιτήσεις ρύπανσης και µεταφορά ναυαγίου, και µε την ασφαλιστική
εταιρεία Seascope Insurance Services Ltd για ασφάλιση κύτους και µηχανηµάτων (Hull & Machinery),
για κινδύνους πολέµου (war risks), για αυξηµένη αξία (increased value), αναµενόµενα έσοδα
(anticipated earnings) και θαλάσσιους κινδύνους (marine risks). Παρατηρούµε ότι έχουµε εξετάσει
µόνο τα σχετικά σηµειώµατα και/ή πιστοποιητικά ασφάλισης.
Συµφωνίες Εταιρείας και των Θυγατρικών της εταιρειών
Έχουµε µελετήσει τρεις συµφωνίες εργοδότησης των κ. Μιχάλη Ιωαννίδη, κ. Γιώργο Ιωαννίδη και κ.
Χρυσόστοµο Χρυσοστόµου και επτά συµφωνίες προσφοράς υπηρεσιών συµβούλου µε τους κ.κ.
Μιχάλη Φιλίππου, Αντώνη Ιωαννίδη, ∆ανιήλ Ιωαννίδη, Γιώργο Α. Τσαβλίρη, Φιλίππου Φράγκου,
Μιχάλη Μιχαήλ και Andrian D. Pace.
Η Εταιρεία έχει συνάψει συµφωνία ενοικίασης τεσσάρων συνεχόµενων γραφείων συνολικού εµβαδού
200 τ.µ. από την BLUE ANCHOR TRADING LIMITED. Η ενοικίασης δυνάµει του ενοικιαστηρίου
εγγράφου άρχισε την 1.11.2005 και έληξε την 31.11.2007. Η εν λόγω ενοικίαση ανανεώθηκε για
ακόµα δύο ακόµα έτη µε νέα συµφωνία ενοικίασης η οποία υπογράφτηκε στις 1.12.2007 και έχει ισχύ
µέχρι τις 31.11.2009. Η αξία της ενοικίασης είναι Λ.Κ. 1000 µηνιαίως.
Η συµφωνία της Εταιρείας για την χρήση αντικειµένων µε την εταιρεία Admibros Shipmanagement
Co. Limited, ηµεροµηνίας 4.11.2005 είχε αρχική ισχύ ενός έτους, η οποία ανανεώθηκε µε την
υπογραφή νέας συµφωνίας ηµεροµηνίας 4.11.2006 η οποία παραµένει σε ισχύ µέχρι τις 4 Νοεµβρίου
2008, και προβλέπει την καταβολή αντιπαροχής ύψους Λ.Κ. 2.000 µηνιαίως από την Εταιρεία στην
Admibros Shipmanagement Co. Limited.
Υπάρχουν συµφωνίες διαχείρισης (management agreement), αναφορά των οποίων έγινε στην
Έκθεση, µεταξύ των θυγατρικών πλοιοκτητριών εταιρειών σχετικά µε τα δεκατρία (13) πλοία και της
συνδεδεµένης εταιρείας Admibros Shipmanagement Co Ltd και των συµφωνιών διαχείρισης
(management agreement) µεταξύ της Admibros Shipmanagement Co Ltd και των τριών
πλοιοκτητριών εταιρειών οι οποίες είναι οι εγγεγραµµένες ιδιοκτήτριες εταιρείες των τριών Μαλτέζικων
πλοίων που έχουν αγοραστεί από τρεις θυγατρικές εταιρείες αντίστοιχα όµως δεν έχουν παραδοθεί
µέχρι σήµερα. Η Admibros Shipmanagement Co Ltd ως διαχειρίστρια θα λαµβάνει από τη συµφωνία
µε το κάθε πλοίο το ποσό των Αµερικάνικων ∆ολαρίων 500 ανά ηµέρα, 1.25% ως αµοιβή επί όλων
των κερδών του πλοίου και 1.25% µεσιτική προµήθεια (brokerage fee) επί των συνολικών ναύλων
από τις δραστηριότητες του πλοίου.
Υπάρχουν επίσης συµφωνίες αγοράς πλοίων, στις πρόνοιες των οποίων αναφερθήκαµε περιληπτικά
στην Έκθεση, συµπεριλαµβανοµένων ενός Μαλτέζικου πλοίου που δεν έχει παραδοθεί και έχει γίνε
αναφορά στις συµφωνίες αγοράς και κατασκευής των δύο πλοίων που δεν έχουν µέχρι σήµερα
παραδοθεί.
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Μας παρουσιάστηκαν συµφωνίες χρονοναύλωσης, στις πρόνοιες των οποίων αναφερθήκαµε
περιληπτικά στην Έκθεση, των πλοίων που κατέχονται από τις θυγατρικές εταιρείες όπου δίνονται
λεπτοµέρειες της διάρκειας και ποσού που θα καταβάλλεται για κάθε ναύλωση.
Έχουµε αναφερθεί και στην Σύµβαση της Εταιρείας µε την Κυπριακή ∆ηµοκρατίας για την µεταφορά
πόσιµου νερού µε δεξαµενόπλοια από την Ελλάδα στην Κύπρο και την κατασκευή έργων υποδοµής
στη Λεµεσό.
Να σηµειωθεί σε αυτό το σηµείο ότι δεν µας έχουν παρουσιαστεί στοιχεία ότι οι συµφωνίες στις
οποίες αναφερόµαστε στην Έκθεση Νοµικού Ελέγχου πλην της Σύµβασης της Εταιρείας µε την
Κυπριακή ∆ηµοκρατία, που αφορούν ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία ή
σε ζητήµατα ή πράγµατα τα οποία θα εκτελεστούν ή θα γίνουν στη ∆ηµοκρατία, έχουν
χαρτοσηµανθεί σύµφωνα µε τον Περί Χαρτοσήµων Νόµο του 1963 (ως τροποποιήθηκε), όµως τυχόν
παράληψη συµµόρφωσης δεν επιφέρει ακυρότητα επί των συµφωνιών και οι συµφωνίες παραµένουν
έγκυρες και δεσµευτικές σύµφωνα µε το Κυπριακό ∆ίκαιο.
∆άνεια και Χρηµατοδοτήσεις
Η Εταιρεία έχει συµφωνία δανείου µε τον τραπεζικό οργανισµό ABN AMRO BANK N.V, στην οποία
γίνεται αναφορά πιο πάνω, για την δανειοδότηση των εργασιών της Εταιρείας για το ποσό
Αµερικάνικων ∆ολαρίων 284,000,000. Εν όψει της εν λόγω συµφωνίας έχουν µέχρι σήµερα
επιβαρυνθεί τα έντεκα πλοία που ανήκουν στις θυγατρικές εταιρείες.
Υπάρχουν τέσσερις συµφωνίες δανείου µεταξύ της Εταιρείας και του Μιχάλη Ιωαννίδη συνολικής αξίας
Αµερικάνικων ∆ολαρίων 38,300,000 τα οποία χορηγήθηκαν προς την Εταιρεία για την αγορά των οχτώ
Μαλτέζικων πλοίων.
Σύµφωνα µε τις έρευνες που διεξήγαµε στο Νηολόγιο της Κύπρου και της Μάλτας, οι υποθήκες επί
των πλοίων που ανήκουν στις θυγατρικές εταιρείες της Εταιρείας και οι οποίες εδόθησαν ως
εξασφάλιση του δανείου από τραπεζικό οργανισµό ABN AMRO BANK N.V είναι δεόντως
εγγεγραµµένες. Να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε τον Περί Εταιρειών Νόµο Κεφ. 113 (ως τροποποιήθηκε)
εταιρείες εγγεγραµµένες στη Κυπριακή ∆ηµοκρατία έχουν υποχρέωση να καταχωρούν στον Έφορο
Εταιρειών στοιχεία επιβάρυνσης η οποία έγινε από την εταιρεία επί της περιουσίας της. Κατόπιν
έρευνας που διεξήγαµε στον Έφορο Εταιρειών, φάνηκε ότι έχουν εγγραφεί στοιχεία επιβάρυνσης
µόνο επί των δύο θυγατρικών Εταιρειών, την Limi Maritime Co Ltd και την Marim Maritime Co Ltd, οι
οποίες εδόθησαν ως εξασφάλιση του δανείου από τον τραπεζικό οργανισµό ABN AMRO BANK N.V.
Αναφορικά µε το εν λόγω δάνειο, δεν έχουν εγγραφεί µέχρι σήµερα στοιχεία επιβάρυνσης επί των
άλλων τεσσάρων Κυπριακών θυγατρικών Εταιρειών οι οποίες είναι σήµερα πλοιοκτήτριες, την Kalia
Maritime Co Ltd, Lisa Maritime Co Ltd, Navkios Maritime Co Ltd και την Eleousa Maritime Co Ltd,
όµως µας έχει παρουσιαστεί επιστολή από ∆ικηγορικό Γραφείο της Λευκωσίας το οποίο δηλώνει ότι
τους έχουν δοθεί οδηγίες από την ABN AMRO BANK N.V να εγγράψουν τις εν λόγω επιβαρύνσεις στον
Έφορο Εταιρειών.
Λευκωσία, 13 Ιουνίου 2008
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ & ΣΙΑ
∆ικηγόροι
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Εκτιµήσεις Ανεξάρτητων Εκτιµητών Πλοίων
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adtikatiorvJcoirrJ'proceedings
anclwe reserr'ethe right to with-hoi<isuch consehtr.vithoutproviCing anv
reasonfor suchrefusal,
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wE HEREBV CEF-TIFY IIHAT we have exaniined oi:r reccrds for rhe pulpose of ascertaining
lhe value of
the above mentionerivesseland are of the op-inionthat the approxiroutevalue, ia good condibion,
safel,v
afioa" cn the basisof a salefor prompt chaner&eedeliveryfot
on nonnal cornniercialtemrsas between
"ustr
u"iiii-egseiier-sand wiliing tsuyersasat 3lstDecenber 2a07is as
follows:
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Date: 3 i" December!A07
To:

OceanTankersHoidingsPubllcCo,mpanyLimited

M/f tELSCIU'$A'tnffiouKrioff sa'
Bookg, it appearsthat ihe
From our exar,ninafionof the currentenbiesin the approprialeRef,ene,gee
r.€sselwas built,ih llu ua{y 2.000.,
b;vCelik Tekne,Turkey- is of eboui2,747 ,fossregister,ancia.bout
1,303neft registe;,isclassedwith BV, havingonedeck,is shownascapableof carrying absut4,5Zl
,rnetfictonsdcdd#eigfit;is fitted'with a wartsila 8L25 engineof 3,320BTIF.
We sholild rirake it elear tliiit'we ha'/enor-made a physica{inspectiOiiof the v.erselcnor iiave'vre
-ouf
tee'srds; we have asslrnedfor {hp purposes'oft},ris'rrahla"+ion,
tbe ves$el'$rolassi{ication
inspeete.d
js,jp:goodanii.sea#ffiy,cbnditioii.
thatthe,\ress61
1ve are of +fie opinion tbat the charter&eertq:liketvalire of the above
after carsfi:ri ..oonsiiderirtiio.it:
vesselas, at llst Degonr'ber2,00?bef+veena,i,llilrg Bulrer arrdwitl'lng Seller basis deli'r'ery in an
fieE of dhcUa$raitces,maiitirnC lierlb andariy cit*.reidebtsrvhatsoeveriSl''
aceeptallle;areA,

u.s.$ 14,500,000
(Say:Utrite'dr
lvfiiiioo,Five
HundieriThoilsand)
Dd-llags"F.owtepn
$:-tate$
solelyio our opinion of the marketvallre of the abovevesseJas at
The {igute rnentioneCabor,e,relates
.a{t'dshouldnot he tdeen,'toappiy at an}'61ir.. date. In additionno assuranoeoan
3l't Ddcer.nbefp$O?
be giventhatthe valuationwill be.sustained.
We believe thai tleeabov,ev4iuation andpaltictlars are reaso.nabiyacel)talt, bu,t,alls,iaternentsrnade
above are s:tateme,nts
of'op.inioli and aie nof to be' taken as rspresenteitjons,ejf,f,,actr' rthy parfy
cofiemplating entering a #ansaction shouid satisfu tfiernselvesby inspection of ihe vessel or
tlle vaiulitib,ncontains.
other'rtiseas{ritthe coiteetiidssof fhe staternents.r,Vliieh
oR oui part can be'accepted
and no responsibilif-v
Thjs valuationis providedsolely'fortheaddressee
not to p-eusedin a
adil,ifionally
is
v.aJtration
any
other
parr6r.
ftis
tte
eyent
is,
in
ii used.ol spen.b;v
public doCimdiit Oi a firFd:fai'singdoCrrme*t
\tiihoiit our priOr'uiiittbaioilsent.
For and on behdlfnf
VATUATiONS Lii\riiTED

Director

SEASCOPE

VALUAT!O[SS LTD

;n :r)gi:.,.i ri; I35::-=
F!iii:,i!'i
vri irsiarrilicd No 7[6 l!ii 33

GERTIFIGAlIE

Date:
Tn-

llItilr

O F VA I. {.JAT'I O ES

3iu'December2.007
Liniited
l{ol.dingsPublicC'ompanx,
OoeanTankers

r(r 'TNir[t)

Refer*nce Books, it ,appearsthat the
Ffom our exa,iiiinatidnof the c'lrFrerltentries in 1&s,aprpropriate
vegseiwas built in April 1997,b1' Aaniirary Siripyard,Russid,i$ pf ,abodt5.431 grosSreg'isfeiand
Of caqying
,abo1it2,3.19nett:register;is classedwidi DIrI\', J:avingoqe dgciq is'Si,louaras oarpable
B-T{P,
o,f
5,?80
6t35MC'engiine
with
a
B&W
fitted
absst 8i055metric tons,,deadmeighL
is
We should mzikeit qlilar,iha'tw.ehav€ not made a pirysicai ingpectionof the vesse!,nor have we
records,but we have assumedfor'tlre purposesof tli'is valuatr'oil,
the Vdsseils.,classification
i.nspeeted
llratthevessei is'in good andseaworthyconditioR,
Aflqr oatefui eonsidetation,w,e ars: of the opinion itrat the cirai*ei*ee market val'tle of;,the above
At 3fii Decemlber2S3? bet$ieenrvilling Buyer and willing Seller basis del'iveT in an
v;g13sri'lras
otheodehtgvihatsoevefiS:'
efr..dli$rb,r:aneb6i
malitime liens and
f,ie'e,.'{}f
i€ir€,a,
ae,c,epfable
"ny
U-S-,$ 1"S;0'0CIq000
(Sa$Uniteasnates'r;l-olldr.sEighteenlvfiliion)
to our opinionof the'mariietva'lueof the abovevesselasat
The fig,u.iernmf.iOfted.ahbrli;efelates,solely
jf
taken
to upity ut any otlier'date. in aaAifionno assuraiioe"can
hot
be
shou,ld
*a
aCI,fi
dr.r.t;i
will
bo'sustained.
be $.iventfiat'tlre valurt:fio:l
but a'll statements'made
andparticuiarsare reasonahiyaocui.ate,
Wb,'b3liAr9e.thalt.fl1e,abo*eVaLu.ation
,staterp;ents
.opinion
of fact. Any paity
representations
taken
be
are
not
to
and
4s
bf
aUov" are
of tire rressei or
iilspection
tl,terfiselVe}'by
Should
satrsfy
coittffiplahqg: #ering a trar*saC{ion
w.hioh.tlre
.vdudtiiin,contains.
of,ihe statemenis
ihe,o'G:r€rctrtess
ntheililr
"u'to
*
ouxpArt Can-beaceept9d
andno responsibiii-ry'On
Ttris valuation;isBrovidedss1ely-for the.addressee
not to be usedin a
add,itionall-v
in the eventit is i*ed or secoby any otherpartry. This valuation'iis
conseflt'
piiox14lrttteii
put{ic dooument:o,ljafuad-'rais:ngd'ocumentui'ithout our
For andon

VAI-UATIONSLI]{ITED

Diiect6f

SEASCO PE VALUAT'IOFJS LTD
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Date: J i - ' u e c e m D e r- / u u/
To:

Ocean Tanliers lioldings Pubiic Company Limited

IWT *Mi!fLEV["
of the curent ent'riesinthe.appropriateReferenceBooks-it appearstirat the
Froal our e*ar.rli{ianion
vesselwasbi.rjitin August?007, by Yangzhoui(ejin Shipyard,China,is of abow 2.971tons gross
reg'isterand about 1392 tons nett register,is classedwith CC (Ico Class lB), havin'gbne deck, is
shown ascappbleof'c;arryinga,bout4,20CIrne'hietons'deadweighgis fitted rvith a DaihatsuSDKM28 engineof 3J9.9,BlPWe shouidrnakeit clem that we haveno'tmaciea physicalinspeciionof the vessel,nor have r,ve
f,or ttrlepuqposesof tii;s 'valtation,
elassifieationree,ords,bui'*'e have,:assurned
the ve,ssells
inspeored'
is in good,afid seawolttly conri,itiortr.
that the v'ess€tr
Aft:er carefii coit$ideiation, we are of ihe cpinion th6t the e.h,alterfreemarket rialue of the abo,r'e
vessel as at 3t$'DeB,gnb€r ?007 bef,lveenwiiling Buyer and rvi,iling Seller bas,isddlivery in air-*
is: ili.hr$so'evei
any-ofh'ercJeblts
acceptablemda;ft,be:ofencumbrances;
maritimEljbirs,a.ati
u.s. $ 16,250,000
(Say; United'$tatesfle1,larsSix.seea[4nil,ionTwo tlundrcd and Fifu Thousared]
as dt
to our.opinionof'the,rnarketvdiue,ofthe,above'vessel
Tlle figure mentib;rlsd
ab.gve.reiates,soiti-ly
oan
to applyat any other date. In ziddiiionno assur:axrce
3In December2$'07and sho,uirinst b,e.taken
wiill be sustained.
be giventbat,rhe,va,luation
q7" 6uilsyer!$atthe.,bbsvevaluatioa andparticularsare reasonabi;Iaeourate,but atl statementsrnade
abo'vearq,staternentscif, oprinion aild are not to bg taiien ai ?epiesentationsof fact' Arlti party
contemplatingentering a 'transaotionshould sat:isfythemse:lvesby inspection o'f, ihe vessel or
which the valuation contairis.
of the statements
othen*'iseasto the eorredtfless
pro$idedsoiely for the addressee
and ns responsibifityon oui ptirt Caiibe aeoepted
This valuation,i,b.
in the event ii is.use:dor"seenby.anlr other par"f, fhiS vallrati'bnis additionaily'noi to be used i,na
public.doounieirtrox
a fiind iaising doouirbntwithort our prior wiitten conseht
For and on belitrlf of
IAIUATIONS LMITED

Eiieotor

S E A S C O P E V A E : f l J A T I O F \ { $L T D

F.9,3rn*o In Eritl.ird il3 i lF;5
\,ir Fciil.rtur,on iln ?65 i2:r 3!

CERT$FICAJTE C F VA L i.-'AT'g@hN
Date:

31" Decenlber2,A0i"/

To:

OceanTankeisHoidings Public Companl'Limitsd

M/T "LISA')
From our exar,nina'tion
s,f the cur'rentenfies in tire appropriateReferenceBooks, it appearsthat {he
vessel was bliit in June !007. by'Yangsh.ouKe.jin Sjrip.yard,ehina; is of,'absut 2:.971tons gross
regisrerand about i.292 tons nett register,is classedwith CC (Ice Ciass iB), havingone declq is
shorvnasoapab,le
of e:aliyingabout4;?00metric,rbiisrd-eadrvEight,
is fitted with a Daiharsu,SDKM-28
engineof 3,399BFIP.
.Wre
Shouldrnakeit siear t'hat we havenot roadea pbysieal inspeelionsf tlie rress€l,,
nor have we
inspecteci
tbe vesseiisclaSsification
records,but we haveassuriiedforihe purposesof ihis vaiuation,
thatthe vesselis furgood.and,sea+vor,fhy
oonditi:on.
A&er carefill eonsideraiion-\r'e ,are o,f the opini'on that, fhe .chartei"freema.ildefValtte of tlle above
vesse{a,( at 11$ BeeernbEr2007 betweenwitiing Brgrei and,*ilting Sellei basis de,triveryin an
acceptdblear€a,free sfensumbra*r*ees,
manitirn'eiiens and"anyothbr debtswhatsoeveris: -

U.S.$ tr5,.250;000
($ay: ijn"iieti State:sDsiiar.s$ixreeii lvfii1i'o*Trvo itun.died;andFifgz'Th. r:sand)
Thefigure nrenticined,aboVsie,trates
soleilrto CIuropiniitn orfti,ter{^r.arket
value of f}re abovevessel aqat
3T6'Eeoerolber
2007asd shouldnoi be takento,appty 6t any othei date. I.nadditiocno assuranee
can
be giventhat thevaluationv.ill bEsustained.
We believetliat the abovevaluation andparLicularsarereasonabiyaccurate,but all staternents
maiJe
above' are staternontsof, opiniorr .and are 'not to be tdlrcd as'.repi,esentafions,
of, fait. r\irty pary
contenplating ehtefihg a ftansaetiirnihoul.il saiisr ihenrselvesby inspeefion of fhe vessel or
othenpiseasts $e corrre.e'tness"ofthe
stateffrents
rvhichtle valuationcohtains.
Ttriisr,:alnationis providedsoletry'furthe addresseeand no responsibiiif on our patr can be,aecepled
'is
iir, the evect it rised o.rseen b,r:aoy ofhhr parqy, Tllis votuation is additionally not to be used in a
public doeurn.€ni
or a fundiaising documentwilholit oir prioi written conserit.
For nrid on bei:alf

PE ]IALUATiONS LI]\4ITED

Direotor

S E A , S C O P E V A L t I A T E O h 8S t L T D

CER- EFIGAT'E OF VAL[JATIEN
Date:

Jl" Deoernber20A7

f'o:

OceanTan-krer-s
HolCings public Ccmpany Limited

IrflT.cGAMt"
From sur exarnirnation basqd on the .i.nforn.ration provided by ihe oryvflBf,Sr:
it appeafs fhat the vessel
wiii be deiivereciin Au$ust 2008, by STX Shipbuilciing,Korea, is classedivitli'AB, having one deck,
is shoivn as eii$a-b,ieof car'ry,uig albout i2,8CI0 iaetrictons deadrve,ight,is fitted rvith aMan B&W

5S3'5MCenginbof 6,,050BLfrP,.

*:e siroraldrnake l't clear thanwe have nrdtma.dea physical inspectionof the ressel; nor have we
ins,p-eoted
the vegpe{igclassifieation*eoords,br,rtwe.hav" uur**,"[ 1616e,'pulposesof tn;s valuarion,
that the vesselis in goodandseawoi-thysonditi,on.
Aftei carefili coiisjderation,w.e are of the.op,inionfiat ihd oh rfree marketvaiue,of,the above
vessel as' at Slqr Deoernb.er20.03 betlareenwiliing Buyer and willing Senierbasis,deiivery in an
acoeptiitiiearea,See f eilcrl'n:r,brimoes,
fiaiitime liens and.anvotief dtsbtbivh soever.is;.
U.S. $ 29-r0:00j000
[Say: Uta'ited$"tatesDolilrrs Tweng, MneMilli'on)
Thp figure menlionediibol'erdlatessolelyto our opinion of the marketvalueof the,aboveves,selas at
31"'Decertrber20aT&rd shottld.notbeiakenfo.appiy at any oitherdafe. In addition.no,assiirrance
o,an
be given iha the,v.a"lu'a{ion
\ruil} u'e,srrs6ined.
We'beJievethat"theabovevaXuatiortandpar.riculalsare reasonabl)tacourdteibtrt:alj statementsmade
ab.o$.eare siatd.mdntsof opinio,n atid aF€nst t0 be tahen a$ representationsp.t;facl Any p*ty
eorl:temolatingentoring a' tu-ansacfionshwl.d satis& thernselves by inspeetlon of the v""s"l o,
otllelr:viseasio tFid,oorectrieBs
6ft"hdstatffn€nts'rvlichthe valuation..contains,
-* fhi: valuationis providedsolelyfor the addressee
andno responsibiiityon our part can.beaceepted
rn the .evenfit is used or seen by aqy.other party. ?his valuai,ionls aahitlonatly not rs be used in a
pu6{it doeunehtor e fiind raising dbuiilnebtu'ithout our prior ,*Tittencousent.
Foi.,aq'd0n behaff'.gf
VNLUATiOIIS,J-SdITED

Director

SEASCOPE

VALUATfiOI\!S LTD

CER'TgFIGATE @ F V A i l - [ " J A T I O N {
Date: 3I ='Decemb
er 2A07
Ta;

OceanTa*ers Ho,t ings fuUtic Coripany Limiied

M,€'YA,SI:"
From'our.exan-rinatibn
base"ilon ithe infor.n'iationprovided ,by the ownprq;it appearsthat the vessel
will b.edeiiveredin Deoember2'008.by STX Sirip'buildino,Kor,ea,is classed-withAB, iiaving one
dedi, is s'hownaScapabieof carrying absut 12,800m,ehictons rieadrveight,is fitted rv.ith a ldan
B&W,6$35MC .enginei
of:6;0,60B'IS,
We should make it clvrr tha{,we kav.6not rnade a physioal ingpeotio,nof ttrrevesse,l,nor Lave we
insp€eiedfrff! vesse{rsc:ldss,ifioe#cfl,teecrds,
btt we havg assunredfor the pur.posesof this vafuation,
thatthe vesselis in good andsea,worthy
eondition.
Aftei cereftl cons'ideratioti ye are of the opiiri'on that the chrter*-ee market va.lr,reof -the a'bove
vessijl as at 3lst Eecernber200? betvreeowiiiing Bu,y.erand wilffi$ SeJlefbasis delivery in an
accoFiab,ie
,Irea,fiee ofelcu4qbraocd,su
rnaritirneiiens end:anysther debtswhaisoeveris: .
'U.S'
$ ?9,000;0CI0
(Sayi:UdifedStutesDollars T#eniiyNine M,il{ion}
The fig"rlrcaentioned,aboverelatessolelyto our olinion of.thb rnarketValue.of the abovev,eS'$el..ab'bl
.31'rDecdiinref '?jAg7an.dsho.uldriot,lbetakento apply at any-otller,date" hr,addition Ro assur,aFice
cafl
be g:rienthaf the valuationwili be sustained.
We bei'ievethat tbe abov-evaluatiohand particularsare feasonabl;zaiourate,but all statementsmade
above are staternentsof opinion and are not to be taken as representationsof f,act. Any pqry
contem.platingeatering a b.a,ri$aEtion
srliould satiss them'$etrv,es
by inspeetion of the i,,less€lor
otlerrrriseasio the correotnEss'of,'thestaters,ents
whieli tire valuationcorriains,
- This v,ainiation
is p-rov'idedlso,leb:'flolfhe
addtesseeand no resBonsib:ilt,ty
on o.urpart can be,aeoepfed
tn fie errentit is used or seen'b-yany.6therBar,g,.This valtiationi's additionatlynot lo be usedia. a
public doeumentor a fund raising docurnent'r.vithout
our prior written cogsent.
For anil on behalf

\,-ALUATI0l{S Ll}rff f ED
'''r'
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-;/,/--7Di,rector

SEASCOPE

VALUATEON{S LITD
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ΤΜΗΜΑ ΙΙ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’

Παράρτηµα ∆: Αποσπάσµατα από το Επιχειρηµατικό Σχέδιο της Εταιρείας
Το Επιχειρηµατικό Σχέδιο της Εταιρείας έχει ετοιµασθεί από τη ∆ιεύθυνση της Εταιρείας. Η
Εταιρεία και οι ∆ιοικητικοί της Σύµβουλοι φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για το
Επιχειρηµατικό της Σχέδιο.
ΣΤΟΧΟΙ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Η Εταιρεία πιστεύει πως µπορεί να κατορθώσει τους σκοπούς της µέσω της ακόλουθης στρατηγικής η
οποία αποτελείται από έξι σκέλη: (i) τη λειτουργία ενός σύγχρονου και άριστα συντηρηµένου στόλου,
(ii) της κεφαλαιοποίησης της εδραιωµένης φήµης του Συγκροτήµατος να λειτουργεί µε υψηλά
λειτουργικά πρότυπα, (iii) τη διατήρηση χαµηλών κόστων και εργασιών µε υψηλή απόδοση, (iv) τη
διατήρηση προβλεπόµενων ταµειακών ροών δίνοντας έµφαση σε χρονοναυλώσεις όταν η τρέχουσα
αγορά (Spot market) δεν έχει ανοδικές τάσεις (v) τη δραστηριοποίηση ενός σηµαντικού στόλου σε
επιλεγµένους τοµείς της αγοράς, και (vi) τη δηµιουργία µακροχρόνιων σχέσεων µε τους κύριους
πελάτες της.
i. Λειτουργία ενός σύγχρονου και άριστα συντηρηµένου στόλου. Η Εταιρεία πιστεύει πως
λειτουργεί έναν σύγχρονο και καλοδιατηρηµένο στόλο δεξαµενόπλοιων στα µεγέθη πλοίων στα οποία
δραστηριοποιείται. Οι ναυλωτές είναι διατεθειµένοι να πληρώσουν ψηλότερο ναύλο για να
εξασφαλίσουν σύγχρονα, ασφαλέστερα και πιο αποδοτικά πλοία για τη µεταφορά των φορτίων τους.
Η Εταιρεία έχει σκοπό τη συνέχιση της διαχείρισης ενός νεαρού στόλου µέσω εκλεκτικών εξαγορών
νεότευκτων και σύγχρονων µεταχειρισµένων πλοίων υψηλής ποιότητας, τα οποία ανήκουν, µεταξύ
άλλων, στις κατηγορίες των “Oil Tanker” και “Chemical Tanker”. Ο µέσος όρος ηλικίας των διπλού
τοιχώµατος δεξαµενόπλοιων της εταιρείας είναι λιγότερο από επτά (7) έτη.
ii. Κεφαλαιοποίησης της εδραιωµένης φήµης της Εταιρείας να λειτουργεί µε υψηλά
λειτουργικά πρότυπα. Η Εταιρεία πιστεύει ότι οι ναυλωτές δίνουν σηµασία και σε άλλους
παράγοντες εκτός του κόστους ναύλωσης όπως τη φήµη της διεύθυνσης του σκάφους. Το
Συγκρότηµα έχοντας για Εκτελεστικό Πρόεδρο τον Κον Μιχάλη Ιωαννίδη µε επιτυχηµένη καριέρα 25
ετών στην ναυτιλιακή βιοµηχανία, όπου εργάστηκε ως εκτελεστικός πρόεδρος της Troodos Shipping
Company Limited και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της LMZ Tranzoil Ltd δηµιουργώντας ένα σεβαστό όνοµα
στην παγκόσµια ναυτιλιακή αγορά, ευελπιστεί για τη διατήρηση των υψηλότερων προτύπων σε
αποδοτικότητα, αξιοπιστία και ασφάλεια. Η πλοιοδιαχειρίστρια εταιρεία , πιστοποιήθηκε µε το ISO2000 για την ποιότητα της διαχείρισης πλοίων, και έλαβε το πιστοποιητικό διαχείρισης ασφάλειας ISM
(Safety Management Standard) .
iii. ∆ιατήρηση χαµηλών λειτουργικών εξόδων και εργασιών µε υψηλή απόδοση. Η Εταιρεία
πιστεύει ότι η δύναµη της οµάδας διεύθυνσης της την καθιστά ικανή να αποδίδει διατηρώντας τα
έξοδα σε χαµηλά επίπεδα και να είναι µια αξιόπιστη εταιρεία διαχείρισης δεξαµενόπλοιων. Η Εταιρεία
θα συνεχίζει την προσπάθεια της για µείωση των λειτουργικών της εξόδων µέσω συνεχούς
αξιολόγησης της απόδοσης κάθε σκάφους, και ταυτόχρονα ρυθµίζοντας τις διαδικασίες λειτουργίας και
ναύλωσης µε σκοπό τη µεγιστοποίηση της κερδοφορίας του κάθε σκάφους. Το Συγκροτήµατος επίσης
θα διατηρεί χαµηλό το επίπεδο εξόδων στις περιόδους κατά τις οποίες τα σκάφη της δεν είναι
ναυλωµένα, µέσω ενός ενεργού προγράµµατος συντήρησης των σκαφών όταν βρίσκονται στην ξηρά,
αλλά και στη θάλασσα, έχοντας στην υπηρεσία της διπλωµατούχους αξιωµατικούς και πλήρωµα, και
εκπαιδεύοντας συνεχώς το προσωπικό για τη διασφάλιση αξιόπιστης λειτουργίας των σκαφών της. Τα
τρέχοντα λειτουργικά έξοδα ( που υπολογίζονται στα $3.000 ηµερησίως) θα ελέγχονται επί συνεχούς
βάσεως από την ∆ιεύθυνση µε στόχο πάντοτε την διατήρηση τους σε ανταγωνιστικά επίπεδα. Με τη
διατήρηση ενός σύγχρονου στόλου η Εταιρεία επιδιώκει την αύξηση της αποδοτικότητας µε την
αποφυγή εξόδων που συνήθως συνδέονται µε τη λειτουργία παλαιότερων σκαφών, τα οποία
συµπεριλαµβάνουν αυξηµένα έξοδα αξιολόγησης, υψηλότερα έξοδα λειτουργίας και επιδιορθώσεων,
και εξόδων που συνδέονται µε τη συµµόρφωση σύµφωνα µε κυβερνητικούς κανονισµούς που
εφαρµόζονται σε παλαιότερα σκάφη. Επίσης, σαν αποτέλεσµα των επενδύσεων του Συγκροτήµατος
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σε νεότερα πλοία, ο στόλος του έχει περισσότερες λειτουργικές ηµέρες ανά έτος διότι δεν
παρουσιάζονται, κατά κανόνα, έκτακτες βλάβες στα πλοία και διότι οι τακτικοί δεξαµενισµοί και οι
συντηρήσεις διαρκούν λιγότερες ηµέρες στα καινούργια πλοία από ότι στα παλαιά.
iv. ∆ιατήρηση προβλεπόµενων ταµειακών ροών δίνοντας έµφαση σε ναυλώσεις διάρκειας.
Τουλάχιστο το 86% του κύκλου εργασιών του Συγκροτήµατος κατά το 2007 προέκυψε από
χρονοναυλώσεις των δεξαµενοπλοίων, διατηρώντας για την εταιρεία σταθερό εισόδηµα και το 13%
από ναυλώσεις ταξιδίων (spot market). Κατά το οικονοµικό έτος 2007 ο στόλος της εταιρείας
αυξήθηκε από τρία πλοία σε έντεκα πλοία. Τα εφτά από τα δεκατρία πλοία είναι χρονοναυλωµένα µε
την εταιρεία πετραλεοειδών Lukoil/Litasco. Τα υπόλοιπα δεξαµενόπλοια της εταιρείας είναι
χρονοναυλωµένα για µικρότερη περίοδο από δύο µέχρι και τέσσερα χρόνια µε ηµερήσιο ναύλο από
$7.350 µέχρι και $9.375.
Κατά το οικονοµικό έτος 2008 η εταιρεία έχει παραλάβει ακόµη δύο δεξαµενόπλοια ενώ αναµένεται να
παραλάβει µέσα στο 2008 ακόµη τρία δεξαµενόπλοια δύο εκ’ των οποίων τα δύο θα είναι νεότευκτα.
Τα πλοίο M/T Stavrodromi αναµένεται να παραλειφθεί τον Ιούνιο του 2008 είναι και αυτά ήδη
χρονοναυλωµένο µε την εταιρεία Lukoil/Litasco για επτά συν τρία χρόνια στον ηµερήσιο καθαρό
ναύλο των $15.300. Όσον αφορά τα δύο νεότευκτα δεξαµενόπλοια που θα παραλειφθούν τον Ιούλιο
του 2008 και το ∆εκεµβρίο του 2008, πρέπει να σηµειωθεί ότι η Εταιρεία είναι ήδη στο στάδιο της
έρευνας της αγοράς για συµφέρουσες για την εταιρεία χρονοναυλώσεις. Τυχόν χρονοναύλωση των
πλοίων αυτών θα αποφασιστεί και συµφωνηθεί λίγο πριν την παραλαβή των πλοίων.
Για το παρόν στάδιο στόχος της εταιρείας είναι να έχει όλα τα δεξαµενόπλοια υπό χρονοναύλωση για
να διατήρηση µία σταθερότητα στα εισοδήµατα της, έχοντας µ’ αυτόν τον τρόπο την δυνατότητα
καλύτερης και πιο αποτελεσµατικής διαχείρισης των εξόδων της.
Ως εκ τούτου η Εταιρεία πιστεύει µε βάση τις γνωµατεύσεις των ναυλοµεσιτών συµβούλων ότι ένας
συνδυασµός πλοίων ναυλωµένων για ένα χρονικό διάστηµα και πλοίων στην ελεύθερη αγορά
αποτελεί την ιδανική εκµετάλλευση των πλοίων που εξασφαλίζει τόσον την συντηρητική προσέγγιση
της αγοράς ως επίσης και την εκµετάλλευση των ευκαιριών που παρέχονται από την ελεύθερη αγορά.
v. Λειτουργία ενός σηµαντικού στόλου σε επιλεγµένους τοµείς της αγοράς. Το Συγκρότηµα,
στο παρόν στάδιο, έχει επικεντρωθεί στα δεξαµενόπλοια µεταφορικού µεγέθους από 4.000 τόνους
µέχρι και 20.000 τόνους , εξαιτίας της σχετικά χαµηλής διακύµανσης στα επίπεδα των ναύλων σε
σχέση µε τη διακύµανση των ναύλων που παρουσιάζουν τα µεγαλύτερα µεγέθη. Επίσης η αγορά
σύγχρονων δεξαµενόπλοιων ποικίλων σε αριθµό και µέγεθος παρουσιάζει περισσότερες ευκαιρίες για
την ανάπτυξη µιας σηµαντικής παρουσίας στην αγορά, ευελιξία στην εξυπηρέτηση, και µεγαλύτερη
ευχέρεια για δηµιουργία µακροχρόνιων σχέσεων µε τους ναυλωτές. Επιπρόσθετα των υφιστάµενων
σκαφών της η Εταιρεία σκοπεύει να διευρύνει το στόλο της µε την εξαγορά περισσοτέρων
δεξαµενόπλοιων παροµοίου τύπου µέσα στα επόµενα τρία χρόνια. Η λειτουργία ενός σηµαντικού
στόλου θα επιτρέψει στο Συγκρότηµα να ενδυναµώσει την παρουσία του ως προς τους ναυλωτές, µε
την προσφορά της απαραίτητης ποικιλίας σκαφών στους κύριους ναυλωτές της για την ικανοποίηση
των ποικίλων αναγκών που σχετίζονται µε το χρονικό προγραµµατισµό των ναυλώσεων. Η επέκταση
του στόλου θα επιτρέψει στην Εταιρεία να εκµεταλλευτεί οικονοµίες κλίµακας σε σχέση µε τα έµµεσα
κόστα που προέρχονται από τη διαχείριση και λειτουργία των πλοίων, και ταυτόχρονα θα
δηµιουργήσει οικονοµίες κλίµακας στις αγορές ασφαλιστικής κάλυψης σκαφών και προµηθειών του
στόλου. Ήδη η εταιρεία έχει πραγµατοποιήσει το πρώτο στάδιο επέκτασης της αφού από τρία
δεξαµενόπλοια αυτή την στιγµή έχει δεκαέξι δεξαµενόπλοια εκ’ των οποίων τα πέντε θα παραλειφθούν
ως ανωτέρω.
vi. ∆ηµιουργία µακροχρόνιων σχέσεων κατευθείαν µε κύριους πελάτες της χωρίς
µεσάζοντες. Η Εταιρεία πιστεύει ότι η δηµιουργία σχέσεων απευθείας µε τους πελάτες ναυλωτές,
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χωρίς τη µεσολάβηση τρίτων, συµπεριλαµβανοµένων και εταιρειών πετρελαιοειδών, θα γίνει πολύ,
σηµαντική για τους ανεξάρτητους ιδιοκτήτες στόλων δεξαµενόπλοιων στα επόµενα λίγα χρόνια λόγω
της αυξανόµενης τάσης µείωσης των ιδιόκτητων στόλων που παρατηρείται από τις µεγάλες εταιρείες
πετρελαιοειδών. Για παράδειγµα, από το 1990, οι κύριες εταιρείες πετρελαιοειδών έχουν µειώσει τους
ιδιόκτητους στόλους τους από 38 εκατοµµύρια dwt σε 16 εκατοµµύρια dwt.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΡΙΕΤΙΑ
Το Στρατηγικό Σχέδιο της Εταιρείας για την επόµενη τριετία έχει ήδη εκποιηθεί µε συγκεκριµένο τρόπο
όσον αφορά το πρώτον ήµισυ της τριετίας και κατά τρόπον γενικότερο όσον αφορά το δεύτερον
ήµισυ της τριετίας το οποίον και θα συγκεκριµενοποιηθεί µελλοντικά ευθύς ως οι ναυτιλιακές και
οικονοµικές συνθήκες για την περίοδο αυτή καταστούν καλύτερα προβλέψιµες.
Επέκταση 2008 µέχρι 2010:
Η Εταιρεία µε τη δηµοσιοποίηση της, και την άντληση νέων κεφαλαίων ύψους $13.4, καθώς και
δανεισµό από τράπεζες, αύξησε τον στόλο της από τρία δεξαµενόπλοια σε δεκαέξι δεξαµενόπλοια.
Μετά την δηµοσίευση της απόκτησης του στόλου των οκτώ πρόσθετων δεξαµενόπλοιων αξίας $231.5
εκατοµµύρια δολάρια Αµερικής, η εταιρεία µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου
ανακοίνωση την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου µε την έκδοση δικαιωµάτων προτίµησης,
στόχος του οποίου είναι η χρηµατοδότηση, µαζί µε τραπεζικό δανεισµό ($284 εκατοµµύρια δολάρια
Αµερικής) που έχει ήδη εξασφαλίσει από την ABN AMRO, του στόλου των οκτώ πρόσθετων
δεξαµενόπλοιων και η επαναχρηµατοδώτηση των υφιστάµενων δεξαµενόπλοιων.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι για την διευκόλυνση της απόκτησης των οκτώ πρόσθετων δεξαµενόπλοιων ο
µεγαλοµέτοχος κ. Μιχάλης Ιωαννίδης έχει δανείσει την εταιρεία µε $38,3 εκατοµµύρια δολάρια
Αµερικής.
Η αύξηση του στόλου από τρία σε δεκαέξι δεξαµενόπλοια δεν αποτρέπει το Τµήµα Αγοραπωλησιών
της Εταιρείας να είναι σε συνεχή επαφή µε διεθνείς οίκους µεσιτείας αγοραπωλησιών και να δέχεται,
να αναλύει και να εξετάζει προτάσεις διά την ανάπτυξη, ανανέωση και εκµετάλλευση του στόλου.
Οι µελλοντικές κινήσεις της Εταιρείας θα εξαρτηθούν ανάλογα µε τις τάσεις στην αγορά για αύξηση
των µεγεθών (economy of scales), τις παραγγελίες και αναµενόµενες ναυπηγήσεις πλοίων (κατηγορίας
και µεγέθους), τη δυνατότητα εξασφάλισης για συγκεκριµένες κατηγορίες πλοίων µακροχρόνιας
ναύλωσης και σταθερής ροής ναύλων και την ισοσταθµισµένη (balanced) ανάπτυξη της Εταιρείας µε
γνώµονα τη σταθερή κερδοφορία της Εταιρείας και την παραµονή της σαν ενός βασικού συντελεστή
στις διεθνείς θαλάσσιες µεταφορές.
Όσον αφορά τα µελλοντικά σχέδια για περαιτέρω ανάπτυξη του στόλου της εταιρείας, µε βάση τις
πολύχρονες εµπειρίες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας για την ναυτιλία, µία εταιρεία για να
έχει πλήρη έλεγχο των δεξαµενόπλοιων της, αποφέροντας της ικανοποιητική κερδοφορία, είναι η
αύξηση του στόλου µέχρι και εικοσιπέντε πλοία.
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ
Τα οικονοµικά αποτελέσµατα της Εταιρείας για τα επόµενα 3 χρόνια δεν µπορούν να προβλεφθούν
επακριβώς λόγω των πιο κάτω αστάθµητων παραγόντων
α) τυχόν δυσµενώς εξελίξεων στις τιµές των πετρελαιοειδών και φυσικού αερίου,
β) των συνθηκών οικονοµικής ή πολιτικής αστάθειας στις πετρελαιοπαραγωγές χώρες,
γ) στις διακυµάνσεις στις διεθνείς ισοτιµίες νοµισµάτων και
δ) άλλους παράγοντες εκτός του ελέγχου της Εταιρείας.
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Ως εκ’ τούτου οποιαδήποτε πρόβλεψη για τα οικονοµικά αποτελέσµατα της Εταιρείας για τα επόµενα
χρόνια δεν µπορεί να είναι ακριβής λόγω αστάθµητων παραγόντων που αναφέρθηκαν πιο πάνω.
Η Εταιρεία ευελπιστεί ότι µε την περαιτέρω αύξηση του στόλου της θα επιτύχει ανοδική πορεία των
εσόδων καθώς και της κερδοφορία της εφόσον οι συνθήκες της το επιτρέψουν.
Για την καλύτερη ενηµέρωση των αρµόδιων αρχών και των µετόχων της εταιρείας η εταιρεία έχει
υποβάλει στο παρόν ενηµερωτικό δελτίο τις προβλέψεις της για το οικονοµικό έτος 2008 για το οποίο
έχει και την γνωµάτευση των ελεγκτών της, Moore Stephen Stylianou & Co., µετά από ανάλυση των
συµβολαίων χρονοναύλωσης, τραπεζικού δανεισµού, πλοιοδιαχείρησης και άλλων συµφωνιών που
επηρεάζουν την κερδοφορία της εταιρείας.
Στο πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται ανάλυση ευαισθησίας (sensitivity analysis) στον κύκλο εργασιών
και κερδοφορία της Εταιρείας από τυχόν αλλαγές στις συνθήκες αγοράς δεξαµενόπλοιων.

Αύξηση κύκλου εργασιών
Αύξηση Κερδοφορίας

Ανοδική Αγορά*
5%
25%

Καθοδική Αγορά*
-5%
-25%

* Αυτά µπορούν να διαφοροποιηθούν ουσιαστικά αν η Εταιρεία προβεί σε αύξηση /
µείωση του στόλου της.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι λόγω της κυκλικότητας της αγοράς ναυτιλίας δεν µπορεί να γίνει
καµία δέσµευση για τις πιο πάνω αυξήσεις/ µειώσεις.
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