ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ/ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ
(PROSPECTUS)
Το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο καταρτίστηκε µε βάση τον Κανονισµό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον
περί ∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµο του 2005 και τις διατάξεις του περί Εταιριών Νόµου Κεφ. 113
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.

ΕΚ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΧΡΙ 1.200.100 ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ £0,10 Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:
- 75,0% (δηλαδή 900.100 µετοχές) θα διατεθούν µε ιδιωτική τοποθέτηση σε
επαγγελµατίες επενδυτές και σε περιορισµένο κύκλο προσώπων µε τιµή
διάθεσης που θα καθοριστεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας
-

8,33% (δηλαδή 100.000 µετοχές) θα διατεθούν µε τη διαδικασία Βιβλίου
Προσφορών σε επαγγελµατίες επενδυτές

-

16,67% (δηλαδή 200.000 µετοχές) θα διατεθούν µε ∆ηµόσια Προσφορά στο
ευρύ επενδυτικό κοινό µε τιµή διάθεσης που θα καθοριστεί µέσω της
διαδικασίας Βιβλίου προσφορών σε επαγγελµατίες επενδυτές. Το επενδυτικό
κοινό θα εγγράφεται αρχικά στη µέγιστη τιµή του εύρους της διαδικασίας του
Βιβλίου Προσφορών, όµως θα χρεωθεί µε βάση την τιµή διάθεσης που θα
προκύψει από τη διαδικασία του Βιβλίου Προσφορών

Εάν η ζήτηση σε µία από τις τρεις κατηγορίες της συνολικής προσφοράς (επαγγελµατίες επενδυτές και
περιορισµένος κύκλος προσώπων µε ιδιωτική τοποθετηση / επαγγελµατίες επενδυτές µε τη διαδικασία
Βιβλίου Προσφορών / ευρύ επενδυτικό κοινό) υπολείπεται της αντίστοιχης προσφοράς και δεν έχει
ικανοποιηθεί πλήρως η ζήτηση στην άλλη κατηγορία, οι πλεονάζουσες µετοχές µεταφέρονται στην
κατηγορία µε την ανικανοποίητη ζήτηση. Στην περίπτωση αυτή, παύουν να ισχύουν τα ανωτέρω
ποσοστά ανά κατηγορία επενδυτών.
Μετά τη συµπλήρωση της έκδοσης αυτής, και µετά την εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης του
Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου, όλοι οι τίτλοι της Εταιρείας θα εισαχθούν και θα
διαπραγµατεύονται στην Εναλλλακτική Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου, νοουµένου ότι θα
επιτευχθεί ικανοποιητική διασπορά στο ευρύ κοινό.

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Κυπριακός Οργανισµός Επενδύσεων και Αξιών Λτδ

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 Εταιριών Νόµου Κεφ. 113
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 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 Woodland Designs Plc 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 Woodland Designs Plc 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.

WOODLAND DESIGNS PLC
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.
Η παρούσα δηµόσια προσφορά διενεργείται αποκλειστικά στην Κύπρο και απευθύνεται µόνο προς
πρόσωπα τα οποία µπορούν να την αποδεχθούν νόµιµα. Συγκεκριµένα, και προς συµµόρφωση µε τη
σχετική χρηµατιστηριακή νοµοθεσία των παρακάτω κρατών, η παρούσα δηµόσια προσφορά δεν
απευθύνεται µε κανέναν τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), άµεσα ή έµµεσα, εντός ή προς τις Ηνωµένες
Πολιτείες, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Νότιο Αφρική ή την Ιαπωνία, ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα
(“οι Εξαιρούµενες Χώρες”), στην οποία σύµφωνα µε τους νόµους αυτής, η διενέργεια της παρούσας
δηµόσιας προσφοράς ή η ταχυδρόµηση /διανοµή του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου είναι παράνοµη ή
αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρµοστέας νοµοθεσίας, κανόνα ή κανονισµού. Για το λόγο αυτό,
απαγορεύεται αφενός η αποστολή, διανοµή, ταχυδρόµηση ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο προώθηση
αντιγράφων του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου και κάθε προωθητικού και σχετικού µε την παρούσα
δηµόσια προσφορά εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από τις Εξαιρούµενες
Χώρες και αφετέρου η άσκηση των ∆ικαιωµάτων από πρόσωπα των Εξαιρούµενων Χωρών.
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 Τµήµα ΙΙ 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 31 Μαΐου 2007
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ΤΜΗΜΑ Ι:

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

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 κοινοποίηση του, υπέχουν αστική
ευθύνη, µόνο εάν το εν λόγω σηµείωµα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή αντιφατικό προς άλλα µέρη
του Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ WOODLAND DESIGNS PLC
H Woodland Designs Plc (“Ιθύνουσα”, “Εταιρεία”, “Woodland Designs”) ιδρύθηκε στη Λευκωσία στις
26 Μαΐου 1994 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης σύµφωνα µε τον Περί Εταιρειών Νόµο
Κεφ. 113 της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας (Αρ. Εγγραφής E. 62414).
Κύριος σκοπός σύστασης της ήταν και παραµένει η δραστηριοποίηση στο λιανικό εµπόριο και
συγκεκριµένα στον κλάδο ειδών ένδυσης και υπόδησης.
Κύριος µέτοχος µε ποσοστό 99,15% είναι η εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (“ΧΑ”) εταιρεία
Ridenco A.E. και από 0,42% κατέχουν έκαστη από τις εισηγµένες εταιρείες στο XA Proton Bank A.E.
και Altius A.E.E.X.
Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου το Συγκρότηµα Woodland λειτουργεί µέσω
της Ιθύνουσας 8 καταστήµατα στην Κύπρο και µέσω της θυγατρικής εταιρείας Woodland Rom Srl 12
καταστήµατα στη Ρουµανία αποκλειστικής διάθεσης ειδών ένδυσης και υπόδυσης µε τα σήµατα
Timberland και Nautica µε βάση συµφωνίες που έχει η µητρική εταιρεία Ridenco µε τους οίκους
Timberland και Νautica. Παράλληλα σε ορισµένα καταστήµατα της Εταιρείας διατίθενται παιδικά είδη
µε άλλα εµπορικά σήµατα.
Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας που πραγµατοποιήθηκε στις 19 Σεπτεµβρίου
2006, αποφασίστηκε η µετατροπή της Εταιρείας από ιδιωτική σε δηµόσια και η αλλαγή επωνυµίας της
από Woodland Designs Limited σε Woodland Designs Plc µε παράλληλες τροποποιήσεις του
Καταστατικού της. Επίσης στις 20 Σεπτεµβρίου 2006 αποφασίσθηκε όπως η Εταιρεία υποβάλει αίτηση
για εισαγωγή των µετοχών της στην Εναλλακτική Αγορά του Xρηµατιστηρίου Aξιών Kύπρου (“ΧΑΚ”) .
Τέλος οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της 23ης Μαρτίου 2007 και 18ης Μαΐου 2007 αποφάσισαν την
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά £120.010 µε την έκδοση 1.200.100 µετοχών
ονοµαστικής αξίας £0,10 η καθεµία. Από αυτές οι 900.100 µετοχές θα διατεθούν µε τιµή που θα
καθοριστεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, ενώ οι υπόλοιπες µε τιµή που θα καθοριστεί
µέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών. Έτσι το εκδοθέν µετοχικό κεφαλαίοι αναµένεται να ανέλθει σε
£1.300.020 διαιρεµένο σε 13.000.200 µετοχές ονοµαστικής αξίας £0,10 η καθεµία.
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΑΝΩΤΕΡΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΕΛΕΓΚΤΕΣ, ΝΟΜΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
∆ιοικητικό Συµβούλιο
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι 5 µελές και αποτελείται από τους εξής:
Κάρολος Φρανσές – Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος
Ιωάννης Γ. Αποστολάκος – Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος
Κώστας Γεωργίου Χατζησάββα – ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Ιωάννης Κασιµάτης – Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ελένη Γεωργίου Βασιλείου – Εκτελεστικό Μέλος
Ανώτερα ∆ιοικητικά Στελέχη
Κώστας Γεωργίου Χατζησάββα – ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Ελένη Γεωργίου Βασιλείου - Εκτελεστικό Μέλος
Παντελίτσα Χατζηστεφάνου – Υπεύθυνη Λογιστηρίου
Ελεγκτές
PricewaterhouseCoopers Ltd.
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Νοµικοί Σύµβουλοι
Kinanis & Co.
Ανάδοχος / Υπεύθυνος Σύνταξης του Ενηµερωτικού ∆ελτίου, Σύµβουλος Προσφοράς και
Υπεύθυνος Είσπραξης:
Κυπριακός Οργανισµός Επενδύσεων & Αξιών Λτδ (CISCO).
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου το Συγκρότηµα Woodland εργοδοτεί 62
άτοµα.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι ακόλουθες επιλεγµένες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες προέρχονται από τις ελεγµένες οικονοµικές
καταστάσεις των χρήσεων 2004, 2005 και 2006 οι οποίες έχουν ελεγχθεί από τους κατά νόµο ελεγκτές
του Συγκροτήµατος Woodland κ.κ PricewaterhouseCoopers Limited.
Στοιχεία Ενοποιηµένου Λογαριασµού
Αποτελεσµάτων
Πωλήσεις
Μικτό κέρδος
Κέρδος/(ζηµιά) εργασιών
Κέρδος/(ζηµιά) πριν τη φορολογία
Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) για το έτος

Στοιχεία Ενοποιηµένου Ισολογισµού

2006
£
1.980.439
1.083.423
224.897
263.756
263.761

2005
£
1.659.764
903.567
185.675
175.920
175.920

2004
£
732.495
297.681
(216.725)
(180.746)
(181.036)

2006
£

2005
£

2004
£

Περιουσιακά στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

869.112

980.595

270.714

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

1.719.860

1.475.811

832.147

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

2.588.972

2.456.406

1.102.861

Κεφάλαιο και αποθεµατικά

751.663

527.273

(142.058)

Μη βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

411.104

496.746

331.300

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

1.426.205

1.432.387

913.619

Σύνολο υποχρεώσεων

1.837.309

1.929.133

1.244.919

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΜΗ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ
Αριθµός Εκδοµένων Μετοχών µετά τη νέα έκδοση µετοχών
Τελευταία Τιµή διάθεσης ανά µετοχή *
Κεφαλαιοποίηση µε βάση τελευταία τιµή διάθεσης*

13.000.200
£0,27
£3.510.054

* Με βάση την τιµή διάθεσης των £0,27 για τις µετοχές που διατέθηκαν µε αύξηση κεφαλαίου βάσει απόφασης
Έκτακτής Γενικής Συνέλευσης στις 10 Μαρτίου 2007 στις εταιρείες Proton Bank A.E και Altius A.E.E.X.
Σηµειώνεται ότι η τιµή διάθεσης σε επαγγελµατίες επενδυτές και σε περιορισµένο κύκλο προσώπων µε ιδιωτική
τοποθέτηση θα καθορισθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας. Η τιµή διάθεσης σε επαγγελµατίες
επενδυτές µε τη διαδικασία του Βιβλίου προσφορών και η τιµή διάθεσης µε ∆ηµόσια Προσφορά στο ευρύ
επενδυτικό κοινό θα είναι η ίδια και θα καθοριστεί µέσω της διαδικασίας Βιβλίου προσφορών. Οι τιµές διάθεσης της
Ιδιωτικής Τοποθέτησης και της ∆ηµόσιας Προσφοράς πιθανόν να διαφέρουν αφενός µεταξύ τους, αφετέρου της
ανωτέρω τιµής διάθεσης αύξησης κεφαλαίου £0,27 ανά µετοχή.
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Ίδια κεφάλαια και δανειακά κεφάλαια κατά την 24 Απριλίου 2007:
∆άνεια: Σύµφωνα µε τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις τα δάνεια και διευκολύνσεις του
Συγκροτήµατος κατά την 24 Απριλίου 2007 ανέρχονταν σε £545.912 τα οποία περιλαµβάνουν
βραχυπρόθεσµα δάνεια £170.938 καθώς και µακροπρόθεσµα δάνεια τραπεζών £374.974. Τα τραπεζικά
δάνεια και παρατραβήγµατα είναι µερικώς εξασφαλισµένα ως αναφέρεται πιο κάτω.
Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια : £170.938
Εξασφαλισµένα :
£170.938
-Μη εξασφαλισµένα:
Μακροπρόθεσµα δάνεια : £374.974
Εξασφαλισµένα : £374.974
Μη εξασφαλισµένα: Τα τραπεζικά δάνεια και παρατραβήγµατα είναι εξασφαλισµένα ως εξής:
(α)
Με εταιρική εγγύηση για £150.000
(β)
Με Β οµόλογο κυµαινόµενης επιβάρυνσης για £150.000 πάνω στο ενεργητικό της Εταιρείας.
(γ)
Με δέσµευση λογαριασµού στο όνοµα της Εταιρείας για το ποσο των £43.496
Μετοχικό Κεφάλαιο: Σύµφωνα µε τους λογαριασµούς διοίκησης της Εταιρείας, το µετοχικό κεφάλαιο
της Εταιρείας κατά τις 24 Απριλίου 2007 ανερχόταν σε £1.180.010 και τα αποθεµατικά σε -£262.041
Μετοχικό Κεφάλαιο και αποθεµατικά:
- Μετοχικό Κεφάλαιο :
£1.180.010
- Αποθεµατικά
: (£262.041)
- Σύνολο
: £917.969
Σύνολο δανείων και µετοχικού κεφαλαίου: £1.463.881
∆εν υπήρχαν σηµαντικές αλλαγές στο δανεισµό από την ηµεροµηνία ισολογισµού 24 Απριλίου 2007
σύµφωνα µε τα βιβλία της Εταιρείας µέχρι την ηµεροµηνία αυτού του εγγράφου.
Καθαρός συνολικός δανεισµός στις 24 Απριλίου 2007:
Α. Μετρητά στην τράπεζα: £201.293
Β. Εισπρακτέα χρηµατοδοτικής φύσεως : Γ. Βραχυπρόθεσµος δανεισµός : £170.938
∆. Τρεχούµενο µέρος µακροπρόθεσµού δανεισµού: E. Συνολικός Τρεχούµενος ∆ανεισµός (Γ+∆): £170.938
Ζ. Καθαρός τρεχούµενος δανεισµός : (Ε)-(B)-(Α): (£30.335)
Η. Μακροπρόθεσµα τραπεζικά δάνεια : £374.974
Θ. Άλλα µακροπρόθεσµα δάνεια : Ι . Συνολικός Μακροπρόθεσµος δανεισµός : £374.974
Κ. Καθαρός συνολικός δανεισµός : (Ζ)+(Ι) £344.619
∆εν υπήρχαν οποιαδήποτε άλλα δάνεια ή άλλη µορφή δανεισµού.
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006
Tα αποτελέσµατα του οικονοµικού έτους 2006 παρουσιάζονται σηµαντικά βελτιωµένα έναντι του έτους
2005. Οι πωλήσεις για το 2006 ανήλθαν σε £1,98 εκ έναντι £1,66 εκ. το 2005. Τα κέρδη που αναλογούν
στους µετόχους της Εταιρείας ανήλθαν σε £264 χιλ. έναντι £176 χιλ . το 2005.
Η θετική απόκλιση έναντι του 2005 αποδίδεται στο συνδυασµό:
- αύξησης των λιανικών πωλήσεων του Συγκροτήµατος στη Ρουµανία που προήλθε από τη
δηµιουργία νέων καταστηµάτων και από τη λειτουργία για όλη τη διάρκεια του χρόνου των
καταστηµάτων που λειτούργησαν εντός του 2005,
- αύξησης των λιανικών πωλήσεων στην Κύπρο,
- διατήρησης του ποσοστού µεικτού κέρδους,
- εσόδων από εκµετάλλευση του εµπορικού σήµατος Nautica,
- καθώς και από τα καθαρά χρηµατοδοτικά έσοδα που προέκυψαν από συναλλαγµατικές διαφορές .
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Οι κύριοι στόχοι του Συγκροτήµατος Woodland για τα επόµενα χρόνια είναι:
- Αύξηση µεριδίου αγοράς στην Κύπρο και στη Ρουµανία µε τη διεύρυνση του δικτύου
καταστηµάτων λιανικής πώλησης.
- Επέκταση στο εξωτερικό όπως σε αγορές της Μέσης Ανατολής, και χώρες της πρώην Ανατολικής
Ευρώπης
- ∆ιεύρυνση Χαρτοφυλακίου Σηµάτων µέσω νέων συνεργασιών σε επίπεδο Οµίλου Ridenco ή σε
µεµονωµένες αγορές.
Για την επίτευξη των στόχων του, το Συγκρότηµα Woodland προγραµµατίζει για την περίοδο 2007-2009
την επέκταση του κυρίως στην αγορά της Ρουµανίας µε τη λειτουργία 16 νέων καταστηµάτων (ήδη
έχουν λειτουργήσει 4 από αυτά) και µε τη λειτουργία 3 νέων καταστηµάτων στην Κύπρο (βλ. µέρος Β.
Κεφ 16.0)
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο
£1.300.020 διαιρεµένο σε 13.000.200 µετοχές ονοµαστικής αξίας 10 σεντ η κάθε µια.
Εκδόθηκε και πληρώθηκε εξ΄ολοκλήρου
£1.180.010 διαιρεµένο σε 11.800.100 µετοχές ονοµαστικής αξίας 10 σεντ η κάθε µια.
ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ
Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, επί συνόλου 11.800.100 µετοχών οι µέτοχοι
της Woodland Designs έχουν ως ακολούθως:
Μέτοχος
Ridenco Α.Ε
Proton Bank A.E.
Altius A.E.E.X
Άλλοι µέτοχοι
Σύνολο

Μετοχές
11.700.000
50.000
50.000
100
11.800.100

Ποσοστό
99,15%
0,42%
0,42%
0,01%
100,00%
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙΛΩΝ
ΕΚ∆ΟΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ

Woodland Designs Plc

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΚ∆ΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΚ∆ΟΣΗ:
ΕΚ∆ΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ:

31 Μαΐου 2007

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΚ∆ΟΜΕΝΟ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤO XAK
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
31/12/2006
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚ∆ΟΤΡΙΑΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ
ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΤΗΣ
ΝΕΑΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΜΟΝΑ∆Α ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
ΣΤΟ ΧΑΚ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ
ΚΥΠΡΟΥ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΗ

ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

£1.300.020 διαιρεµένο σε 13.000.200 µετοχές ονοµαστικής αξίας
£0,10 η κάθε µια
£1.180.010 διαιρεµένο σε 11.800.100 µετοχές ονοµαστικής αξίας
£0,10 η κάθε µια
Μέχρι 1.200.100 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας £0,10 η
καθεµία, εκ των οποίων 900.100 µετοχές θα διατεθούν µε
ιδιωτική τοποθέτηση σε επαγγελµατίες επενδυτές και σε
περιορισµένο κύκλο προσώπων στην τιµή που θα καθοριστεί από
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, 100.000 µετοχές θα
διατεθούν µε τη διαδικασία Βιβλίου Προσφορών σε περιορισµένο
αριθµό επαγγελµατιών επενδυτών, 200.000 µετοχές θα διατεθούν
µε ∆ηµόσια Προσφορά στο ευρύ επενδυτικό κοινό µε τιµή
διάθεσης που θα καθοριστεί µέσω της διαδικασίας Βιβλίου
προσφορών σε επαγγελµατίες επενδυτές. Το επενδυτικό κοινό θα
εγγράφεται αρχικά στη µέγιστη τιµή του εύρους της διαδικασίας
του Βιβλίου Προσφορών, όµως θα χρεωθεί µε βάση την τιµή
διάθεσης που θα προκύψει από τη διαδικασία του Βιβλίου
Προσφορών.
Μέχρι £1.300.020 διαιρεµένο σε 13.000.200 µετοχές
ονοµαστικής αξίας £0,10 η κάθε µια.
£0,10
£0,064
Όλες οι νέες µετοχές θα έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώµατα (rank
pari passu) µε τις υφιστάµενες µετοχές για όλους τους σκοπούς.
Τα καθαρά κεφάλαια τα οποία θα συγκεντρωθούν από την
παρούσα έκδοση νέων µετοχών αφαιρουµένων των εξόδων της
έκδοσης θα χρησιµοποιηθούν για τη χρηµατοδότηση του
Επενδυτικού Σχεδίου της Εταιρείας για τις χρήσεις 2007-2009
(βλ. Μέρος Β Κεφ. 16.0).
Τίτλος 1 µετοχής
Μετά τη συµπλήρωση της έκδοσης αυτής, και µετά την
εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης του Συµβουλίου του ΧΑΚ, οι
µετοχές της Εταιρείας θα εισαχθούν και θα διαπραγµατεύονται
στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑΚ εφόσον εξασφαλισθεί ότι
µετά την παραχώρηση των µετοχών που προσφέρονται προς το
κοινό µε τη ∆ηµόσια Προσφορά το µετοχικό της κεφάλαιο θα
είναι ικανοποιητικά διεσπαρµένο στο ευρύ κοινό.
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 A Κεφ. ΙΙΙ Παρ 2.0 του
παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου / Πρόσκλησης για Εγγραφή.
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 εκάστοτε ανάγκες για ενίσχυση
της κεφαλαιουχικής βάσης, και τους επενδυτικούς στόχους και
δυνατότητες του. Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στο
Μέρος Β 10.0 του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
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ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ
∆ΕΛΤΙΟΥ

Κυπριακός Οργανισµός Επενδύσεων και Αξιών Λίµιτεδ (CISCO)

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται το χρονοδιάγραµµα της ∆ηµόσιας Προσφοράς της Εταιρείας.
Σηµειώνεται ότι το χρονοδιάγραµµα είναι ενδεικτικό ώστε το επενδυτικό κοινό να έχει µία καταρχήν
χρονική εκτίµηση των απαραίτητων διαδικασιών µέχρι την έναρξη διαπραγµάτευσης στο ΧΑΚ:
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Λήψη προέγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΧΑΚ
Παρουσιάσεις (Roadshows) σε επαγγελµατίες επενδυτές (pre-marketing)
Γνωστοποίηση δεσµευτικού εύρους τιµών
Έναρξη ∆ηµόσιας Προσφοράς και διαδικασίας Βιβλίου Προσφορών
Λήξη ∆ηµόσιας Προσφοράς και διαδικασίας Βιβλίου Προσφορών
Προσδιορισµός Τιµής ∆ιάθεσης (Strike Price), Οριστικοποίηση Κατανοµών
Ανακοίνωση Τιµής ∆ιάθεσης (Strike Price) και των Κατανοµών

8.

Επίτευξη της ελάχιστης διασποράς και Έγκριση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΧΑΚ για
εισαγωγή και διαπραγµάτευση των µετοχών στο ΧΑΚ
Αποστολή επιστολής παραχώρησης µετοχών και επιστροφή υπολοίπου ποσού στους
επενδυτές
Πίστωση λογαριασµών µετόχων στο Κεντρικό Αποθετήριο του ΧΑΚ
Έναρξη διαπραγµάτευσης των µετοχών στο ΧΑΚ

9.
10.
11.

Ηµεροµηνία
T
Τ+3
T+10
T+11
T+14
T+16
T+17
Ν
Ν+2
Ν+14
Ν+15

Οι ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης της ∆ηµόσιας Προσφοράς και της διαδικασίας του Βιβλίου
Προσφορών θα ανακοινωθούν εγκαίρως µε ανακοίνωση στο ΧΑΚ και µέσω του Τύπου ή µε Έκδοση
Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου (εάν εφαρµόζεται).
Επίσης σηµειώνεται ότι το χρονοδιάγραµµα εξαρτάται από αρκετούς αστάθµητους παράγοντες και
ενδέχεται να µεταβληθεί µε ανακοίνωση στο ΧΑΚ και µέσω του Τύπου ή µε Έκδοση Συµπληρωµατικού
Ενηµερωτικού ∆ελτίου (εάν εφαρµόζεται).
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Η Woodland Designs Plc ελέγχεται από το 2001 από τη Ridenco A.E., εγγεγραµµένη στην Ελλάδα η
οποία απέκτησε την ίδια χρονιά το 51% των µετοχών της Εταιρείας. Το υπόλοιπο 49% των µετοχών το
κατείχε από το 2004 ο κ. Μωρίς Φρανσές, κύριος µέτοχος της µητρικής. Στις 11 Φεβρουαρίου 2006 η
Ridenco A.E. απέκτησε το υπόλοιπο 49% από τον κ. Μωρίς Φρανσές µε αποτέλεσµα να αυξήσει το
συµφέρον της στη Woodland Designs Plc στο 100%. Κατόπιν αυξήσεων µετοχικού κεφαλαίου που
αποφασίστηκαν στις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας στις 19 Σεπτεµβρίου 2006 και 10
Μαρτίου 2007, η Ridenco A.E. κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου κατέχει το
99,15% των µετοχών.
Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν µε συγγενικά µέρη:
(α)
Πωλήσεις εµπορευµάτων και υπηρεσιών
2006
£
Ridenco A.E.
Χονδρικές πωλήσεις εµπορευµάτων
Έσοδα από προβολή εµπορικού σήµατος

Ridenco K.F.T., Ουγγαρία
Πωλήσεις εµπορευµάτων

650.179
147.599
________
797.778
________
109.411
========

2005
£
748.745
________
748.745
________
========

2004
£
________
________
========
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Οι πωλήσεις στη Ridenco A.E. έγιναν µε εµπορικούς όρους και προϋποθέσεις.
(β)

Αγορές εµπορευµάτων, εξοπλισµού και υπηρεσιών

Ridenco A.E.:
Αγορές εµπορευµάτων
Έπιπλα και εξοπλισµός
Έξοδα διαφήµισης
Άµεσα έξοδα πωλήσεων

Σύµβουλος:
Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων

(γ)

2006
£

2005
£

2004
£

796.414
10.981
10.798
________
818.193
========

472.800
134.231
________
607.031
========

271.761
________
271.761
========

25.200
========

18.840
========

========

2005
£

2004
£
-

Υπόλοιπα στο τέλος του έτους
Φύση
συναλλαγής

2006
£

Εισπρακτέα από συγγενικά µέρη:
Ridenco A.E.
Ridenco K.F.T.
Geopil Optical Distribution Centre Limited

Εµπορική
Εµπορική
Εµπορική

78.287
109.411
_________
187.698
=========

281.470
________
281.470
=======

________10
10
========

Πληρωτέα σε συγγενικά µέρη :
Ridenco A.E.

Εµπορική

1.135.969
=========

1.122.221
=======

671.509
=========

2006
£

2005
£

2004
£

========

345.032
=======

========

2006
£

2005
£

2004
£

39.363
========

67.829
=======

6.582
========

4.116
========

=======

833
========

(δ)

Λογαριασµοί έκδοσης κεφαλαίου

Ποσά που εισπράχθηκαν:
Ridenco A.E.

(ε)

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων

Υποχρεώσεις σε συγγενικό µέρος :
Ridenco A.E.
Τόκος χρηµατοδοτικών µισθώσεων :
Ridenco A.E.
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(στ)

Αµοιβή Συµβούλων
Η συνολική αµοιβή των Συµβούλων ήταν ως εξής:

Αµοιβή υπό εκτελεστική ιδιότητα
Εισφορές και δικαιώµατα

2006
£

2005
£

2004
£

26.000
14.459
________
40.459
========

26.000
13.500
________
39.500
=======

27.461
6.700
_______
34.161
========

Περίοδος 1 Ιανουαρίου 2007 – 24 Απριλίου 2007
Σύµφωνα µε στοιχεία από την Εταιρεία για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2007 – 24 Απριλίου 2007, οι πιο
κάτω συναλλαγές του Συγκροτήµατος έγιναν µε συνήθεις εµπορικούς όρους και πρακτική µε συγγενικές
εταιρείες. Από τις 24 Απριλίου 2007 µέχρι την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου δεν
υπήρξαν οποιεσδήποτε άλλες σηµαντικές συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη.
(α)

Πωλήσεις εµπορευµάτων και υπηρεσιών
Περίοδος από
1 Ιανουαρίου 2007
µέχρι
24 Απριλίου 2007
£

Ridenco Α.Ε.
Χονδρικές πωλήσεις εµπορευµάτων
Έσοδα από προβολή εµπορικού σήµατος

Ridenco K.F.T., Ουγγαρία
Πωλήσεις εµπορευµάτων

423.450
34.878
________
458.328
========

Οι πωλήσεις του Συγκροτήµατος στη Ridenco A.E. έγιναν µε εµπορικούς όρους και προϋποθέσεις.
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(β)

Αγορές εµπορευµάτων, εξοπλισµού και υπηρεσιών
Περίοδος από
1 Ιανουαρίου 2007 µέχρι
24 Απριλίου 2007
£

Ridenco Α.Ε.:
Αγορές εµπορευµάτων
Έπιπλα και εξοπλισµός
Έξοδα διαφήµισης
Άµεσα έξοδα πωλήσεων

210.726
85.279
6.944
12.890
________
315.839
========

Σύµβουλος:
Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων

(γ)

9.000
========

Υπόλοιπα στις 24 Απριλίου 2007
Φύση
συναλλαγής

Περίοδος από
1 Ιανουαρίου 2007
µέχρι
24 Απριλίου 2007
£

Εισπρακτέα από συγγενικά µέρη:
Ridenco Α.Ε.
Ridenco K.F.T.

Εµπορική
Εµπορική

386.550
104.357
_________
490.907
=======

Πληρωτέα σε συγγενικά µέρη :
Ridenco Α.Ε.

Εµπορική

1.028.791
========

(δ)

Λογαριασµοί έκδοσης κεφαλαίου
Περίοδος από
1 Ιανουαρίου 2007 µέχρι
24 Απριλίου 2007
£

Ποσά που εισπράχθηκαν:
Ridenco Α.Ε.
Proton Bank A.E.
Altius A.E.E.X.

13.500
13.500
_________
27.000
=======
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(ε)

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων
Περίοδος από
1 Ιανουαρίου 2007
µέχρι
24 Απριλίου 2007
£

Υποχρεώσεις σε συγγενικό µέρος :
Ridenco Α.Ε.
Τόκος χρηµατοδοτικών µισθώσεων :
Ridenco Α.Ε

63.760
=======
3.135
=======

(στ)

Αµοιβή Συµβούλων
Η συνολική αµοιβή των Συµβούλων ήταν ως εξής:
Περίοδος από
1 Ιανουαρίου 2007
µέχρι
24 Απριλίου 2007
£

Αµοιβή υπό εκτελεστική ιδιότητα
Εισφορές και δικαιώµατα

8.400
4.850
________
13.250
========
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Ι∆ΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Οι σκοποί της Εταιρείας περιγράφονται στο άρθρο 3 του Ιδρυτικού Εγγράφου στο κωδικοποιηµένο
Καταστατικό της. Στους κύριους σκοπούς της Εταιρείας µεταξύ άλλων περιλαµβάνονται:
- Να διεξάγει (είτε σε περιοχές “ελεύθερης ζώνης”, περιοχές µη υπαγόµενες σε δασµούς (bonded areas) ή
οπουδήποτε αλλού), τις εργασίες ή επιχειρήσεις βιοµηχάνων, µεταποιητών, εµπόρων, χονδρεµπόρων,
λειανοπωλών, εισαγωγέων, εξαγωγέων, προµηθευτών, διανοµέων, αγοραστών, πελατών, αποθηκάριων
οποιουδήποτε είδους αγαθών, υλών, εµπορευµάτων, οχηµάτων ή πραγµάτων οποιασδήποτε φύσης και
είδους, περιλαµβανοµένων (χωρίς επηρεασµό της γενικότητας των πιο πάνω), πάση φύσεως και είδους
ενδυµάτων, υποδηµάτων, υφασµάτων και δερµατίνων ειδών και είτε πάνω σε βάση ειδικών αποκλειστικών
δικαιωµάτων ή προνοµιών ή αλλιώτικα καθώς επίσης και εργασίες ή επιχειρήσεις εµπόρων γενικά,
καταστηµαταρχών, µεταφορέων µε οποιοδήποτε µέσο µεταφοράς, ενοικιαστών κατόχων ή ιδιοκτητών
οχηµάτων, διαχειριστών ή ιδιοκτητών γκαράζ, ταξιδιωτικών τουριστικών ή ασφαλιστικών πρακτόρων,
εκτελωνιστών, κτηµατοµεσιτών, µεσιτών ή προµήθεια ή άλλως, και πρακτόρων και αντιπροσώπων εις
όλους των τους τοµείς και κλάδους.
- Να διεξάγει τις εργασίες ή επιχειρήσεις ιθύνουσας (holdings εταιρείες),.
- Να υποβάλλει αιτήσεις και να παίρνει, αγοράζει ή αλλιώς αποκτά, και να προστατεύει και ανανεώνει σε
οποιοδήποτε µέρος του κόσµου οποιαδήποτε σχέδια, εµπορικά σήµατα, προνόµια ευρεσιτεχνίας,
δικαιώµατα πάνω σε προνόµια ευρεσιτεχνίας ή εφευρέσεις, διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, δικαιώµατα
πνευµατικής ιδιοκτησίας ή µυστικών µεθόδων, τα οποία θα κρίνονταν χρήσιµα για τους σκοπούς της
Εταιρείας και να χορηγεί άδειες για τη χρήση αυτών ή άλλως πως τη δοκιµή και τη βελτίωση τους.
Οι κύριοι σκοποί της Εταιρείας παρουσιάζονται στο Μέρος Α, Κεφ.1.0 του παρόντος Ενηµερωτικού
∆ελτίου. Περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τα άρθρα καταστατικού της Εταιρείας παρουσιάζονται
στο Μέρος Γ Κεφ 1.0.
EΓΓΡΑΦΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ
Αντίγραφα των ακόλουθων εγγράφων θα είναι διαθέσιµα για επιθεώρηση κατά τις συνήθεις εργάσιµες
ηµέρες στα Γραφεία της Εταιρείας, Στασικράτους 24, ΜΟ2, Λευκωσία, κατά τη διάρκεια ισχύος του
Ενηµερωτικού ∆ελτίου:
• του Ιδρυτικού Εγγράφου και Καταστατικού της Woodland Designs Plc,
• των ενοποιηµένων ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων της Woodland Designs Plc για τα
οικονοµικά έτη που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2004, 2005 και 2006
• των συγκαταθέσεων που αναφέρονται στο Μέρος Γ παρ. 8.0 του Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Η επένδυση σε µετοχές της Woodland Designs Plc υπόκειται σε µια σειρά κινδύνων. Μαζί µε τις
υπόλοιπες πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο, οι δυνητικοί επενδυτές θα
πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τους κινδύνους που περιγράφονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο, πριν
επενδύσουν στις µετοχές αυτές. Εάν επέλθει οποιοδήποτε από τα γεγονότα που περιγράφονται στο
Ενηµερωτικό ∆ελτίο, 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 στο Ενηµερωτικό
∆ελτίο µπορεί να µην είναι οι µόνοι που ενδεχοµένως να αντιµετωπίσει η Εταιρεία. Πρόσθετοι κίνδυνοι
και αβεβαιότητες που επί του παρόντος δεν είναι δεδοµένοι ή που θεωρούνται επουσιώδεις, µπορεί να
επιδράσουν δυσµενώς τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες της Εταιρείας.
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TMHMA ΙΙ:

17

TMHMA ΙΙ:
1.0

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Η επένδυση στις µετοχές της Woodland Designs Plc 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, 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 παρακάτω 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.
Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα του Συγκροτήµατος
Woodland

ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΟΜΙΛΟ RIDENCO: Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου
κύριος µέτοχος της Woodland Designs µε ποσοστό 99,15% είναι η Ridenco A.E. ενώ µετά την νέα
έκδοση το ποσοστό αυτό θα µειωθεί στο 89,99%. Oι δραστηριότητες του Συγκροτήµατος Woodland
επηρεάζονται από τη Σύµβαση Woodland – Ridenco καθώς και από δικαιώµατα που απορρέουν από τις
Συµβάσεις Ridenco µε τους οίκους Timberland και Nautica, για την πώληση προϊόντων Timberland και
Nautica. Ως αποτέλεσµα ο όµιλος Ridenco ελέγχει όλες τις λειτουργικές και χρηµατοοικονοµικές
αποφάσεις του Συγκροτήµατος Woodland.
Ενδεχόµενη απόφαση του οµίλου Ridenco για διάθεση της µετοχικής του συµµετοχής στην Εταιρεία, θα
επηρεάσει αρνητικά τις δραστηριότητες του Συγκροτήµατος.
Η διεύθυνση της Εταιρείας πιστεύει ότι λόγω της αµφίδροµης σηµαντικότητας των εµπορικών σχέσεων
της µε τον όµιλο Ridenco καθώς και λόγω της πλειοψηφικής µετοχικής συµµετοχής του οµίλου Ridenco
στο µετοχικό της κεφάλαιο, ο κίνδυνος της διατάραξης των άριστων αυτών σχέσεων θεωρείται
αποµακρυσµένος.
ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ – ΑΠΩΛΕΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ: Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, οι δραστηριότητες του
Συγκροτήµατος Woodland επηρεάζονται από δικαιώµατα που απορρέουν από τις Συµβάσεις Ridenco µε
τους οίκους Timberland και Nautica, για την πώληση προϊόντων Timberland και Nautica και oι οποίες
λήγουν (µετά τα δικαιώµατα παράτασης) το 2010 και το 2013 αντίστοιχα.
Η πολύχρονη συνεργασία του Οµίλου Ridenco µε τους δύο οίκους (µε τον πρώτο οίκο χρονολογείται
από το 1982 και µε το δεύτερο από το 1995) καθώς και η επιτυχής εισαγωγή, καθιέρωση και διατήρηση
των δύο σηµάτων στην ελληνική αγορά καθώς σε χώρες της Ευρώπης προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στη
συνέχιση της άριστης σχέση συνεργασίας του Οµίλου Ridenco µε τους οίκους.
Παρά ταύτα, είναι δυνατό να προκύψει το ενδεχόµενο διακοπής κάποιας συνεργασίας ή/ και µη
επέκταση συνεργασίας. Στις πλείστες των περιπτώσεων διακοπής τέτοιων εµπορικών συµβάσεων
(εφόσον δεν υφίσταται υπαιτιότητα της συνεργαζόµενης εταιρείας) οι αλλοδαποί οίκοι αποζηµιώνουν τις
εταιρείες. Τέτοιο ενδεχόµενο εφόσον δεν ληφθεί υπόψη πιθανή αποζηµίωση είναι δυνατό να επηρεάσει
δυσµενώς τα αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος Woodland. Η µέχρι σήµερα συνεργασία του
Συγκροτήµατος Woodland και του Oµίλου Ridenco στην επίτευξη και επιµήκυνση της διάρκειας
συµβάσεων µειώνουν τον κίνδυνο απώλειας εισοδηµάτων εξ’ υπαιτιότητας τους.
Επίσης το Συγκρότηµα Woodland δύναται σε περίπτωση διακοπής κάποιας εκ των ανωτέρω
συνεργασιών να διαπραγµατευτεί και να επιτύχει νέα συνεργασία µε οίκο ένδυσης ή/και υπόδησης.
Σηµεία ενδιαφέροντος για την επίτευξη τέτοιας συνεργασίας αποτελούν το δίκτυο καταστηµάτων
λιανικής πώλησης του Συγκροτήµατος και η πολυετής γνώση των αγορών της Κύπρου κυρίως και
δευτερευόντως της Ρουµανίας, τα οποία θα προσέδιδαν άµεση εισαγωγή του νέου οίκου στις δύο αγορές.
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Οι ∆ιοικήσεις του Οµίλου Ridenco και του Συγκροτήµατος Woodland στοχεύουν στον εµπλουτισµό του
χαρτοφυλακίου σηµάτων και µε άλλα σήµατα αναλόγου κύρους που να επιφέρουν αξιόλογα έσοδα ώστε
να µειωθεί ο βαθµός εξάρτησης από τα υφιστάµενα σήµατα.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ: Η αναπτυξιακή πορεία των
δραστηριοτήτων του Συγκροτήµατος Woodland, ιδιαίτερα στη Ρουµανία είναι δυνατό να επιφέρει
αυξηµένες ανάγκες σε επιπρόσθετο διευθυντικό και άλλο προσωπικό, σε επιπρόσθετες εγκαταστάσεις,
σε κεφάλαιο κίνησης, σε συστήµατα τεχνολογίας και σε οικονοµικούς πόρους. Η αναπτυξιακή πορεία
του Συγκροτήµατος Woodland επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες όπως η ενδυνάµωση της γκάµας
των ειδών που διαθέτει, ο ανταγωνισµός και το διαθέσιµο εισόδηµα των καταναλωτών. Ορισµένοι από
αυτούς τους παράγοντες, όπως η ένταση του ανταγωνισµού και το διαθέσιµο εισόδηµα των
καταναλωτών, δεν εναπόκεινται στον έλεγχο του Συγκροτήµατος.
ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ: Το Συγκρότηµα διατηρεί επαρκή ασφαλιστική κάλυψη
έναντι κινδύνων όπως πυρός, σεισµού, κλοπής, κακόβουλων ενεργειών, τροµοκρατικών ενεργειών,
πτώσης αεροπλάνων, πρόσκρουση οχηµάτων, αστικής ευθύνης, κ.α. ∆εν είναι όµως πάντοτε βέβαιο, ότι
τέτοια ασφάλιση θα είναι επαρκής να καλύψει όλο το κόστος σε περίπτωση επέλευσης συνδυασµού
τέτοιων κινδύνων σε µεγάλο αριθµό σηµείων πώλησης.
ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ: Η επιτυχηµένη πορεία των
εργασιών του Συγκροτήµατος Woodland εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την τεχνογνωσία, εµπειρίες ,
την προσπάθεια που καταβάλλεται από τα στελέχη του αλλά και την υποστήριξη της ∆ιοίκησης του
Οµίλου Ridenco, διευθυντικά στελέχη του οποίου (Μέλη ∆Σ της Ridenco) συµµετέχουν στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της Εταιρείας. Η απώλεια ενός ή περισσοτέρων στελεχών στις αγορές που το Συγκρότηµα
Woodland αναπτύσσει δραστηριότητα ενδέχεται να έχει περιοδικώς δυσµενή επίδραση στις
δραστηριότητες του. Παρά ταύτα είναι δυνατό να µετακινηθούν στελέχη αντίστοιχου επαγγελµατικού
επιπέδου από άλλες εταιρείες του Οµίλου Ridenco ή και από την κυπριακή και ρουµάνικη αγορά σε
περίπτωση που προκύψει τέτοια ανάγκη.
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ: Η τεχνολογία αποτελεί σηµαντικό παράγοντα καταγραφής, µεταφοράς
και επεξεργασίας πληροφοριών για αποτελεσµατική ανταπόκριση στις ανάγκες της αγοράς. Η απώλεια
χρήσης τεχνολογικών προϊόντων και λογισµικών προγραµµάτων δυνατό να περιορίσει τη λειτουργία του
Συγκροτήµατος Woodland και δυνατόν να επηρεάσει δυσµενώς τα αποτελέσµατα του.
Κίνδυνοι αγοράς που δραστηριοποιείται το Συγκρότηµα

ΕΝΤΑΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Σε περίπτωση που αναπτυχθεί ασυνήθιστα οξύς ανταγωνισµός
ανάµεσα στις εταιρείες που ανταγωνίζεται το Συγκρότηµα Woodland, µε κύρια χαρακτηριστικά την
έντονη διαφήµιση και προβολή και πωλήσεις προϊόντων κάτω του κόστους, η επικέρδεια των
καταστηµάτων του κλάδου στο σύνολό του θα ήταν δυνατό να επηρεαστεί αρνητικά. Θα πρέπει να
σηµειωθεί ότι στη διάρκεια της 13ετούς λειτουργίας του Συγκροτήµατος Woodland καθώς και της
25ετούς και πλέον λειτουργίας του Οµίλου Ridenco ουδέποτε ακολουθήθηκαν τέτοιου είδους πρακτικές
πώλησης, γεγονός που συνέβαλλε στη διατήρηση του υψηλού επιπέδου (status) των σηµάτων
Timberland και Nautica στις επιµέρους γεωγραφικές αγορές ένδυσης και υπόδησης.
ΠΙΘΑΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΦΕΣΗ : Πιθανή µείωση στο ρυθµό ανάπτυξης του Ακαθάριστου
Εγχώριου Προϊόντος, θα µπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την αγοραστική δύναµη των πελατών του
Συγκροτήµατος Woodland µε ανάλογη επίδραση στον κύκλο εργασιών και στην επικέρδεια του. Παρά
ταύτα σε ανάλογες περιπτώσεις οικονοµικής ύφεσης παρατηρείται στροφή του καταναλωτικού κοινού σε
είδη όπως αυτά που διαθέτει το Συγκρότηµα Woodland τα οποία προσφέρουν τον καλύτερο δυνατό
συνδυασµό παραγόντων αντοχής, ποιότητας, εµφάνισης και τιµής.
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Οι δραστηριότητες του Συγκροτήµατος Woodland, οι εγκαταστάσεις του
και τα είδη που διαθέτει διέπονται από το Νοµικό και Κανονιστικό πλαίσιο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας,
της ∆ηµοκρατίας της Ρουµανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συγκρότηµα Woodland
συµµορφώνεται πλήρως µε όλους τους νόµους και κανονισµούς σε ισχύ, αλλά δεν υπάρχει οποιαδήποτε
βεβαιότητα ότι στο µέλλον οποιεσδήποτε αλλαγές στο νοµικό και κανονιστικό πλαίσιο το οποίο διέπει
τις δραστηριότητες του δεν θα έχουν επίπτωση στις εργασίες ή τα αποτελέσµατα του.
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Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου

Οι δραστηριότητες του Συγκροτήµατος Woodland το εκθέτουν σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους,
συµπεριλαµβανοµένων των επιδράσεων στις τιµές ξένου συναλλάγµατος και στα επιτόκια, στον
πιστωτικό κίνδυνο και στον κίνδυνο ρευστότητας. Το πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων του
Συγκροτήµατος Woodland στα πλαίσια ανάλογου προγράµµατος του Οµίλου Ridenco στοχεύει στη
µείωση των µελλοντικών αρνητικών επιπτώσεων στις οικονοµικές επιδόσεις του. Το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της Woodland παρέχει τις γενικές αρχές διαχείρισης κινδύνου, καθώς και την πολιτική
σχετικά µε συγκεκριµένα θέµατα, όπως τον κίνδυνο ξένου συναλλάγµατος, τον κίνδυνο των επιτοκίων,
τον πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο ρευστότητας.
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ: Τα έσοδα και η ροή µετρητών από εργασίες του Συγκροτήµατος
Woodland είναι ουσιαστικά ανεξάρτητα από αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς. Το Συγκρότηµα
Woodland κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Εγγράφου µέσω της Εταιρείας έχει τραπεζικά δάνεια
χορηγηθέντα από την Κύπρο και την Ελλάδα, τα οποία φέρουν και κυµαινόµενο επιτόκιο. Η θυγατρική
Woodland Rom Srl δεν έχει τραπεζικό δανεισµό. Η διεύθυνση του Συγκροτήµατος Woodland
παρακολουθεί τις εξελίξεις της τραπεζικής αγοράς σε Ελλάδα και Κύπρο όσον αφορά τα προσφερόµενα
προϊόντα δανεισµού και τις διακυµάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση. Οποιαδήποτε αύξηση στα
επιτόκια δυνατόν να επηρεάσει δυσµενώς τα αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος Woodland .
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ: Το Συγκρότηµα Woodland δεν έχει σηµαντική συγκέντρωση πιστωτικού
κινδύνου καθώς διεξάγει λιανικό εµπόριο στο ευρύ κοινό, ενώ οι χονδρικές πωλήσεις του προς τη
µητρική Ridenco και άλλες συνδεδεµένες εταιρείες εξοφλούνται εµπρόθεσµα µε όρους αγοράς.
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ: Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη
των στοιχείων τρέχοντος ενεργητικού και τρεχουσών υποχρεώσεων δεν συµπίπτουν, ή όταν οι τρέχουσες
υποχρεώσεις είναι σηµαντικά αυξηµένες σε σχέση µε το τρέχον ενεργητικό. Όταν οι λήξεις δεν
συµπίπτουν, η αποδοτικότητα µπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα µπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος
ζηµιών. Το Συγκρότηµα Woodland εφαρµόζει διαδικασίες µε σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων
κινδύνων.
Μια συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει τη διατήρηση επαρκών µετρητών και την
ύπαρξη χρηµατοδότησης µέσω ικανοποιητικών ορίων πιστωτικών διευκολύνσεων. Το Συγκρότηµα
Woodland στοχεύει στη διατήρηση ευελιξίας στη χρηµατοδότηση µε το να διατηρεί διαθέσιµα πιστωτικά
όρια. Πέραν αυτών δύναται να υπάρξει υποστήριξη της µητρικής Ridenco για το Συγκρότηµα και της
Εταιρείας για τη θυγατρική Woodland Rom.
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ: Οι εισαγωγές της Εταιρείας µέσω των Συµβάσεων Ridenco
προνοούν την καταβολή της αντιπαροχής σε ξένα νοµίσµατα (σε ευρώ ή δολάρια ΗΠΑ) ενώ τα
εισοδήµατα της Εταιρείας τιµολογούνται σε κυπριακές λίρες (λιανικό εµπόριο), δολάρια ΗΠΑ και ευρώ
(χονδρικό εµπόριο). Η θυγατρική Woodland Rom προµηθεύεται και πληρώνει σε ξένα νοµίσµατα (ευρώ
ή δολλάρια ΗΠΑ) και τα έσοδα της πραγµατοποιούνται σε ρουµάνικα λέι (Rol). Ως αποτέλεσµα µια
δυσµενής διακύµανση στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες σε νοµίσµατα που συναλλάσσεται το Συγκρότηµα
Woodland πιθανό να επηρεάσει αρνητικά την κερδοφορία του.
Ο συναλλαγµατικός αυτός κίνδυνος περιορίζεται λόγω της σύνδεσης της Κυπριακής Λίρας µε το Ευρώ
και την ένταξη της από την 1η Μαΐου 2005 στο Μηχανισµό Συναλλαγµατικών Ισοτιµιών ΙΙ.
Σηµειώνεται ότι, η Κυπριακή λίρα έχει όριο διακύµανσης +/- 15% στην ισοτιµία £1 = €1,7086.
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Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τις µετοχές

ΜΗ ΥΠΑΡΞΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ - ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ: Η µετοχή της
Εταιρείας εφόσον εγκριθεί η αίτηση της για εισαγωγή στο ΧΑΚ, θα αποτελεί αντικείµενο
διαπραγµάτευσης στην Εναλλακτική Αγορά αυτού. 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 του Συγκροτήµατος 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 του
Συγκροτήµατος 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. ∆εν µπορούν να υπάρξουν οποιεσδήποτε διαβεβαιώσεις ότι οι µετοχές της Εταιρείας
δεν θα διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου σε χαµηλότερη αξία από την τιµή
έκδοσης.
∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ – ΒΑΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ: Ενδεχόµενη πώληση σηµαντικού
αριθµού µετοχών της Εταιρείας µετά την εισαγωγή της στην Έναλλακτική Αγορά του ΧΑΚ δύναται να
επηρεάσει αρνητικά την τιµή της µετοχής της λόγω του µειωµένου βάθους της Κυπριακής
χρηµατιστηριακής αγοράς. Μετά την εισαγωγή των µετοχών της Εταιρείας στο ΧΑΚ, το εκδοµένο
µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αποτελείται από 13.000.200 συνήθεις µετοχές. Σύµφωνα µε τους
κανονισµούς του ΧΑΚ όλες οι µετοχές θα είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες χωρίς οποιουσδήποτε
περιορισµούς στη µεταβίβασή τους.
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2.0

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΣΥΝΤΑΞΗ

ΤΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ

∆ΕΛΤΙΟΥ

ΚΑΙ

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 Πρόσκλησης Νόµο του 2005 της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και του Κανονισµού 809/2004
της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία αφορά το Συγκρότηµα.
Έτσι, στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες
προκειµένου να παρέχεται στους επενδυτές η δυνατότητα να εκτιµούν ενήµεροι τα περιουσιακά
στοιχεία, τις υποχρεώσεις, την χρηµατοοικονοµική κατάσταση, τα αποτελέσµατα και τις προοπτικές του
Συγκροτήµατος Woodland καθώς και τα δικαιώµατα που ενσωµατώνονται στις µετοχές της Εταιρείας.
Η Woodland Designs Plc 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 Woodland Designs Plc 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
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας το Ενηµερωτικό ∆ελτίο υπογράφηκε από τους ακόλουθους ∆ιοικητικούς
Σύµβουλους της Woodland Designs :
(i) το Μη Εκτελεστικό Πρόεδρο του Συγκροτήµατος κ.Κάρολο Φρανσές
(ii) το Μη Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο του Συγκροτήµατος κ. Ιωάννη Αποστολάκο
(iii) το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο του Συγκροτήµατος κ. Κώστα Γεωργίου Χατζησάββα.
(iv) το Εκτελεστικό Μέλος κ. Ελένη Γεωργίου Βασιλείου.
(v) τo Μη Εκτελεστικό Μέλος κ. Ιωάννη Κασιµάτη.
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:
(i)
(ii)

στα γραφεία του Υπεύθυνου Σύνταξης Κυπριακός Οργανισµός Επενδύσεων και Αξιών Λίµιτεδ
(CISCO), EuroLife House, Έβρου 4, Τ.Θ. 20597, 1660 Λευκωσία, τηλ +357-22-881800.
στην κύρια διοικητική έδρα της Woodland Designs Plc, Στασικράτους 24, ΜΟ2, Λευκωσία , τηλ.
+357-22-673892.

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

Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο είναι πλήρη
και αληθή.
(ii) ∆εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα άλλα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη
των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και
πληροφοριών που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο.
(iii) ∆εν εκκρεµούν οποιεσδήποτε σηµαντικές δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες σε βάρος της
Woodland Designs Plc και της θυγατρικής της εταιρείας οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν
22

σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση, πλην αυτών που αναφέρονται στο παρόν
Ενηµερωτικό ∆ελτίο.
ΕΛΕΓΚΤΕΣ
Η Woodland Designs Plc ελέγχεται από εξωτερικούς ελεγκτές. Τον έλεγχο των ενοποιηµένων
οικονοµικών καταστάσεων του Συγκροτήµατος για τις εταιρικές χρήσεις 2004, 2005 και 2006
πραγµατοποίησε ο ελεγκτικός οίκος PricewaterhouseCoopers Limited Κύπρου (Αρ. Μητρώου ΣΕΛΚ
E002/003) ο οποίος έλεγξε και τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. Τον έλεγχο των οικονοµικών
καταστάσεων της εξαρτηµένης εταιρείας Woodland Rom για τα έτη 2004-2005 πραγµατοποίησε o
Ρουµάνικος οίκος Findexperts (Αρ. Μητρώου RO6641616) και για το έτος 2006 ο οίκος Mts Boscolo &
Partners Romania (συνεργαζόµενος µε το διεθνή οίκο Grand Thorton για τη Ρουµανία) (Αρ. Μητρώου
R07475015).
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3.0

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι ακόλουθες συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες προέρχονται από τις οικονοµικές
καταστάσεις των χρήσεων 2004, 2005 και 2006 οι οποίες έχουν ελεγχθεί από τους κατά νόµο ελεγκτές
του Συγκροτήµατος κ.κ PricewaterhouseCoopers Limited. Οι οικονοµικές καταστάσεις δίνουν αληθινή
και δίκαιη εικόνα της οικονοµικής κατάστασης του Συγκροτήµατος για τα έτη που έληξαν στις 31
∆εκεµβρίου 2004, 2005 και 2006 σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης
όπως αυτά εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και τις απαιτήσεις του περί
Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, της Κύπρου.
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
για το έτη που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2004, 2005 και 2006

Πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων αγαθών
Μικτό κέρδος
Άλλα κέρδη/(ζηµιές) – καθαρά
Έξοδα πωλήσεων και προώθησης
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Κέρδος/(ζηµιά) εργασιών
Χρηµατοδοτικά έσοδα/(έξοδα)
Μερίδιο (ζηµιάς)/κέρδους συνδεδεµένων
εταιρειών
Κέρδος/(ζηµιά) πριν τη φορολογία
Φορολογία
Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) για το έτος

2006
£

2005
£

2004
£

1.980.439
(897.016)

1.659.764
(756.197)

732.495
(434.814)

_________

_________

_________

1.083.423
159.124
(397.968)
(619.682)

903.567
2.746
(281.860)
(438.778)

297.681
(797)
(188.177)
(325.432)

_________

_________

_________

224.897
38.859
-

185.675
(9.523)
(232)

(216.725)
40.848

_________

_________

_________

263.756
5

175.920
-

(180.746)
(290)

_________

_________

_________

263.761

175.920

(181.036)

=========

=========

=========

(4.869)
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ στις 31 ∆εκεµβρίου 2004, 2005 και 2006
2006
£

2005
£

2004
£

Περιουσιακά στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Εγκαταστάσεις και εξοπλισµός
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Επένδυση σε συνδεδεµένη εταιρεία
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Αναβαλλόµενες δαπάνες

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Αναβαλλόµενες δαπάνες
Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που
αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

350.783
10.934
19.895
487.500
_________
869.112
_________

405.796
1.453
20.846
552.500
_________
980.595
_________

246.462
419
2.987
20.846
_________
270.714
_________

1.146.066
65.000
342.768

862.813
65.000
370.170

740.838
35.693

14.650
151.376
_________
1.719.860
_________
2.588.972
=========

5.608
172.220
_________
1.475.811
_________
2.456.406
=========

4.024
51.592
_________
832.147
_________
1.102.861
=========

1.170.010
2.404
2.925
(423.676)
_________
751.663
_________
751.663
_________

675.000
152.362
42.316
(687.437)
_________
182.241
345.032
_________
527.273
_________

500.000
152.362
68.937
(863.357)
_________
(142.058)
_________
(142.058)
_________

411.104
_________
411.104
_________

496.746
_________
496.746
_________

331.300
_________
331.300
_________

1.258.053
168.152
_________
1.426.205
_________
1.837.309
_________
2.588.972
=========

1.214.057
218.330
_________
1.432.387
_________
1.929.133
_________
2.456.406
=========

713.656
199.963
_________
913.619
_________
1.244.919
_________
1.102.861
=========

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις
Κεφάλαιο και αποθεµατικά
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο
Αποθεµατικό συναλλαγµατικών διαφορών
Συσσωρευµένες ζηµιές
Λογαριασµός έκδοσης µετοχών

Μη βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆ανεισµός

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
∆ανεισµός

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων
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ΜΕΡΟΣ Α:
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙΤΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
I.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙΛΩΝ

ΕΚ∆ΟΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΚ∆ΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΚ∆ΟΣΗ:
ΕΚ∆ΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ:

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΚ∆ΟΜΕΝΟ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤO XAK
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
31/12/2006
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚ∆ΟΤΡΙΑΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ
ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΤΗΣ
ΝΕΑΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΜΟΝΑ∆Α ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
ΣΤΟ ΧΑΚ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ
ΚΥΠΡΟΥ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΗ

ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Woodland Designs Plc
31 Μαΐου 2007
£1.300.020 διαιρεµένο σε 13.000.200 µετοχές ονοµαστικής αξίας
£0,10 η κάθε µια
£1.180.010 διαιρεµένο σε 11.800.100 µετοχές ονοµαστικής αξίας
£0,10 η κάθε µια
Μέχρι 1.200.100 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας £0,10 η
καθεµία, εκ των οποίων 900.100 µετοχές θα διατεθούν µε
ιδιωτική τοποθέτηση σε επαγγελµατίες επενδυτές και σε
περιορισµένο κύκλο προσώπων στην τιµή που θα καθοριστεί από
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, 100.000 µετοχές θα
διατεθούν µε τη διαδικασία Βιβλίου Προσφορών σε περιορισµένο
αριθµό επαγγελµατιών επενδυτών, 200.000 µετοχές θα διατεθούν
µε ∆ηµόσια Προσφορά στο ευρύ επενδυτικό κοινό µε τιµή
διάθεσης που θα καθοριστεί µέσω της διαδικασίας Βιβλίου
προσφορών σε επαγγελµατίες επενδυτές. Το επενδυτικό κοινό θα
εγγράφεται αρχικά στη µέγιστη τιµή του εύρους της διαδικασίας
του Βιβλίου Προσφορών, όµως θα χρεωθεί µε βάση την τιµή
διάθεσης που θα προκύψει από τη διαδικασία του Βιβλίου
Προσφορών.
Μέχρι £1.300.020 διαιρεµένο σε 13.000.200 µετοχές
ονοµαστικής αξίας £0,10 η κάθε µια.
£0,10
£0,064
Όλες οι νέες µετοχές θα έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώµατα (rank
pari passu) µε τις υφιστάµενες µετοχές για όλους τους σκοπούς.
Τα καθαρά κεφάλαια τα οποία θα συγκεντρωθούν από την
παρούσα έκδοση νέων µετοχών αφαιρουµένων των εξόδων της
έκδοσης θα χρησιµοποιηθούν για τη χρηµατοδότηση του
Επενδυτικού Σχεδίου της Εταιρείας για τις χρήσεις 2007-2009
(βλ. Μέρος Β Κεφ. 16.0).
Τίτλος 1 µετοχής
Μετά τη συµπλήρωση της έκδοσης αυτής, και µετά την
εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης του Συµβουλίου του XAK, οι
µετοχές της Εταιρείας θα εισαχθούν και θα διαπραγµατεύονται
στην Εναλλακτική Αγορά αυτού εφόσον εξασφαλισθεί ότι µετά
την παραχώρηση των µετοχών που προσφέρονται προς το κοινό
µε τη ∆ηµόσια Προσφορά το µετοχικό της κεφάλαιο θα είναι
ικανοποιητικά διεσπαρµένο στο ευρύ κοινό.
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 A Κεφ. ΙΙΙ Παρ 2.0 του
παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου / Πρόσκλησης για Εγγραφή.
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 εκάστοτε ανάγκες για ενίσχυση
της κεφαλαιουχικής βάσης, και τους επενδυτικούς στόχους και
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ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ
∆ΕΛΤΙΟΥ

της κεφαλαιουχικής βάσης, και τους επενδυτικούς στόχους και
δυνατότητες του. Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στο
Μέρος Β 10.0 του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
Κυπριακός Οργανισµός Επενδύσεων και Αξιών Λίµιτεδ (CISCO)
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ΙΙ ΕΚ∆ΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1.0
1.1

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ
Καθορισµός της Τιµής διάθεσης µε ιδιωτική τοποθέτηση

Για σκοπούς της ιδιωτικής τοποθέτησης σε επαγγελµατίες επενδυτές και περιορισµένο κύκλο προσώπων
η τιµή διάθεσης θα καθορισθεί από τους ∆ιοικητικούς Συµβούλους της Εταιρείας πριν την έναρξη της
ιδιωτικής τοποθέτησης αφού ληφθούν υπόψη οι τρέχουσες χρηµατιστηριακές συνθήκες και άλλοι
παράγοντες.
Η τιµή διάθεσης θα µεταφρασθεί σε Ευρώ κατά την ηµέρα που θα προηγείται της Ιδιωτικής
Τοποθέτησης έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους επενδυτές να αιτηθούν στο νόµισµα που
επιθυµούν, Ευρώ, ή Κυπριακή Λίρα (βλέπε Παρ. 3.5 Μέθοδο Πληρωµής).
1.2
Καθορισµός της Τιµής ∆ιάθεσης σε επαγγελµατίες επενδυτές µε τη µέθοδο του Βιβλίου
Προσφορών (bookbuilding) και ευρύ επενδυτικό κοινό µε ∆ηµόσια Προσφορά
Η Τιµή ∆ιάθεσης των µετοχών που θα διατεθούν µε τη µέθοδο του Βιβλίου Προσφορών (bookbuilding)
σε επαγγελµατίες επενδυτές και για το ευρύ επενδυτικό κοινό µε ∆ηµόσια Προσφορά θα καθοριστεί από
τον Ανάδοχο Υπεύθυνο Είσπραξης, σε συνεννόηση µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας το
διήµερο µετά το πέρας της περιόδου της ∆ηµόσιας Προσφοράς και θα ανακοινωθεί µέσω των ΜΜΕ
στην Κύπρο την επόµενη εργάσιµη µέρα.
Η τιµή διάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές (επαγγελµατίες και ιδιώτες) που θα
συµµετάσχουν.
Η Τιµή ∆ιάθεσης θα καθοριστεί µε βάση τις προσφορές που θα υποβάλουν οι επαγγελµατίες επενδυτές
στο Βιβλίο Υποβολής Προσφορών (διαδικασία Book Building), και οι οποίες θα αξιολογηθούν από τον
Ανάδοχο Υπεύθυνο Είσπραξης σε συνεννόηση µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας
συνεκτιµώντας διάφορους παράγοντες, όπως το µέγεθος της ζήτησης των µετοχών, µε σκοπό την
ικανοποιητική χρηµατιστηριακή πορεία της µετοχής της Εταιρείας µεσοπρόθεσµα στο ΧΑΚ. Η εν λόγω
διαδικασία υποβολής προσφορών θα ακολουθηθεί για το µέρος της έκδοσης που αφορά στους
επαγγελµατίες επενδυτές και θα πραγµατοποιηθεί ταυτόχρονα µε τις εγγραφές των ιδιωτών επενδυτών.
Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία του Βιβλίου Προσφορών παρατίθενται στην Παράγραφο
3.3.
Οι επαγγελµατίες επενδυτές θα υποβάλουν τις προσφορές τους για µετοχές της Εκδότριας µέσω του
Αναδόχου Υπεύθυνου Είσπραξης. Οι προσφορές αυτές θα διενεργούνται εντός ενός δεσµευτικού εύρους
τιµών το οποίο θα οριστεί από τον Ανάδοχο Υπεύθυνο Είσπραξης, το αργότερο την προτεραία της
έναρξης της ∆ηµόσιας Προσφοράς και θα ανακοινωθεί µέσω των ΜΜΕ της Κύπρου.
Σηµειώνεται ότι οι ιδιώτες επενδυτές θα υποβάλουν αιτήσεις για εγγραφή στη δηµόσια προσφορά µε
βάση την ανώτατη τιµή του δεσµευτικού εύρους τιµών.
Το δεσµευτικό εύρος τιµών και εποµένως η Τιµή διάθεσης δυνατόν να υπερβαίνουν την αξία των
περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ανά µετοχή ή και να διαφέρει από τη τιµή διάθεσης της ιδιωτικής
τοποθέτησης. Σηµειώνεται ότι οι εγγραφόµενοι δεν θα βαρύνονται µε οποιαδήποτε έξοδα ή φόρους
Η ανώτατη τιµή του δεσµευτικού εύρους τιµών δεν θα είναι µεγαλύτερη από 25% από την κατώτατη
τιµή του εύρους και δεν θα υπερβαίνει τα £0,45 ανά µετοχή. Σηµειώνεται ότι για το προσδιορισµό του
δεσµευτικού εύρους των τιµών θα ακολουθηθεί η διαδικασία του pre-marketing, σε συνεκτίµηση τόσο
της χρηµατιστηριακής συγκυρίας όσο και της οικονοµικής θέσης και τις προοπτικές του Συγκροτήµατος.
Κατά την περίοδο που θα προηγηθεί της διαδικασίας του Βιβλίου Προσφορών (pre-marketing period) ο
Κύριος Ανάδοχος θα λάβει ενδεικτικές προσφορές από επαρκή αριθµό επαγγελµατιών επενδυτών, οι
οποίοι καλύπτουν σηµαντικό τµήµα της αγοράς, ώστε να προσδιορίσουν, σύµφωνα µε επαγγελµατικά
κριτήρια, την τιµή που ανταποκρίνεται καλύτερα στις συνθήκες ζήτησης της αγοράς.
Κατά τη διάρκεια της πιο πάνω διαδικασίας ο Ανάδοχος Υπεύθυνος Είσπραξης θα λάβει επίσης υπόψη
τους δείκτες αποτίµησης που θα προκύψουν για την Εταιρεία, όπως π.χ. τιµή προς κέρδη και τιµή προς
29

λογιστική αξία σε σχέση µε τους αντίστοιχους δείκτες συγκρισιµων εταιρειών, καθώς και άλλες διεθνώς
αποδεκτές µεθόδους αποτίµησης.
Το δεσµευτικό εύρος τιµών και οι σχετικοί δείκτες αποτίµησης θα δηµοσιευθούν στον τύπο από τον
Ανάδοχο Υπεύθυνο Είσπραξης το αργότερο την προτεραία της έναρξης της ∆ηµόσιας Προσφοράς.
Σε κάθε περίπτωση η Τιµή ∆ιάθεσης θα ορισθεί µεταξύ του ανώτατου και του κατώτατου ορίου του
προαναγγελθέντος εύρους.
2.0

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται το χρονοδιάγραµµα της ∆ηµόσιας Προσφοράς της Εταιρείας.
Σηµειώνεται ότι το χρονοδιάγραµµα είναι ενδεικτικό ώστε το επενδυτικό κοινό να έχει µία καταρχήν
χρονική εκτίµηση των απαραίτητων διαδικασιών µέχρι την έναρξη διαπραγµάτευσης στο ΧΑΚ:
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Λήψη προέγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΧΑΚ
Παρουσιάσεις (Roadshows) σε επαγγελµατίες επενδυτές (pre-marketing)
Γνωστοποίηση δεσµευτικού εύρους τιµών
Έναρξη ∆ηµόσιας Προσφοράς και διαδικασίας Βιβλίου Προσφορών
Λήξη ∆ηµόσιας Προσφοράς και διαδικασίας Βιβλίου Προσφορών
Προσδιορισµός Τιµής ∆ιάθεσης (Strike Price), Οριστικοποίηση Κατανοµών
Ανακοίνωση Τιµής ∆ιάθεσης (Strike Price) και των Κατανοµών

8.

Επίτευξη της ελάχιστης διασποράς και Έγκριση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΧΑΚ για
εισαγωγή και διαπραγµάτευση των µετοχών στο ΧΑΚ
Αποστολή επιστολής παραχώρησης µετοχών και επιστροφή υπολοίπου ποσού στους
επενδυτές
Πίστωση λογαριασµών µετόχων στο Κεντρικό Αποθετήριο του ΧΑΚ
Έναρξη διαπραγµάτευσης των µετοχών στο ΧΑΚ

9.
10.
11.

Ηµεροµηνία
T
Τ+3
T+10
T+11
T+14
T+16
T+17
Ν
Ν+2
Ν+14
Ν+15

Οι ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης της ∆ηµόσιας Προσφοράς και της διαδικασίας του Βιβλίου
Προσφορών θα ανακοινωθούν εγκαίρως µε ανακοίνωση στο ΧΑΚ και µέσω του Τύπου ή µε Έκδοση
Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου (εάν εφαρµόζεται).
Επίσης σηµειώνεται ότι το χρονοδιάγραµµα εξαρτάται από αρκετούς αστάθµητους παράγοντες και
ενδέχεται να µεταβληθεί µε ανακοίνωση στο ΧΑΚ και µέσω του Τύπου ή µε Έκδοση Συµπληρωµατικού
Ενηµερωτικού ∆ελτίου (εάν εφαρµόζεται).
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3.0

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

3.1.

∆ιαδικασία Αιτήσεων (Γενικά)

Αιτήσεις & Παραχώρηση µετοχών
Αιτήσεις για εγγραφή στην παρούσα ∆ηµόσια Προσφορά πρέπει να υποβάλλονται πάνω στα ειδικά
έντυπα αίτησης που συνοδεύουν το Ενηµερωτικό ∆ελτίο.
Αντίγραφα του Ενηµερωτικού ∆ελτίου θα είναι διαθέσιµα στα γραφεία του Ανάδοχου Υπεύθυνου
Σύνταξης του Ενηµερωτικού ∆ελτίου, Κυπριακό Οργανισµό Επενδύσεων και Αξιών (CISCO) Λτδ, και
στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας.
Αιτήσεις που θα ληφθούν µετά το κλείσιµο των καταλόγων, δηλαδή µε τη λήξη της ∆ηµόσιας
Προσφοράς, δεν θα λαµβάνονται υπόψη.
Ελάχιστος Αριθµός Αίτησης
Ο ελάχιστος αριθµός κάθε αίτησης είναι 100 µετοχές. Ο µέγιστος αριθµός είναι το µέγιστο των µετοχών
που προσφέρονται στη συγκεκριµένη κατηγορία της ∆ηµόσιας Προσφοράς για την οποία γίνεται η
αίτηση.
3.2.

∆ηµόσια Προσφορά στο ευρύ Επενδυτικό Κοινό

16,67 % της Συνολικής Προσφοράς, ή 200.000 µετοχές θα διατεθούν στο ευρύ επενδυτικό κοινό στην
Κύπρο. Αιτήσεις µπορούν να υποβληθούν από οποιοδήποτε επενδυτή χωρίς εξαίρεση.
Για να επιτευχθεί η επιθυµητή ευρεία διασπορά των µετοχών που διατίθενται στη ∆ηµόσια Προσφορά,
βάσει των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Νόµων και Κανονισµών θα ακολουθηθεί η παρακάτω
διαδικασία:
•

Οι επενδυτές που θα λάβουν µέρος στη ∆ηµόσια Προσφορά θα εγγράφονται αρχικά στην
ανώτατη τιµή του δεσµευτικού εύρους τιµών το οποίο θα ανακοινωθεί στον τύπο το αργότερο
την προτεραία της έναρξης της ∆ηµόσιας Προσφοράς, θα χρεώνονται όµως µε βάση την τιµή
διάθεσης που θα προκύψει από τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών. Εννοείται ότι η τιµή
διάθεσης που θα προκύψει θα είναι εντός του δεσµευτικού εύρους τιµών.

•

Οι επενδυτές θα πρέπει να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις στα καταστήµατα του Αναδόχου
Υπεύθυνου Είσπραξης Κυπριακού Οργανισµού Επενδύσεων και Αξιών.

•

Οι επενδυτές για να συµµετάσχουν στη ∆ηµόσια Προσφορά πρέπει να τηρούν ενεργό
Λογαριασµό Αποθετηρίου στο Κεντρικό Μητρώο του ΧΑΚ, τον αριθµό του οποίου θα πρέπει
να δηλώσουν στην αίτηση εγγραφής προκειµένου να καταχωρηθούν οι µετοχές που θα
αποκτήσουν και οι οποίες θα διαπραγµατεύονται µε βάση το αποϋλοποιηµένο σύστηµα. Αν δεν
διαθέτουν τέτοιο λογαριασµό, µε την αίτηση τους για εγγραφή θα τους καταχωρηθεί αυτόµατα
νέος αριθµός Λογαριασµού Αποθετηρίου από το ΧΑΚ.

Επίσης, αµέσως µετά από την παραχώρηση µετοχών προς αυτούς, οι επενδυτές προτρέπονται, αν δεν το
έχουν πράξει, να συµπληρώσουν ειδική αίτηση προς το ΧΑΚ (Αίτηση για άνοιγµα γενικού λογαριασµού
διαπραγµάτευσης) στην οποία να ορίζουν εγκεκριµένο χρηµατιστηριακό γραφείο ως το Χειριστή Μέλος
που επιθυµούν να χειρίζεται τις µετοχές που θα τους κατανεµηθούν για σκοπούς εκτέλεσης πράξεων στο
ΧΑΚ. Ταυτόχρονα θα πρέπει να γίνονται οποιεσδήποτε άλλες διευθετήσεις απαιτούνται από το εν λόγω
χρηµατιστηριακό γραφείο. Στην περίπτωση κατά την οποία ο επενδυτής δεν επιθυµεί να ορίσει Χειριστή
Μέλος, οι µετοχές θα είναι υπό το γενικό έλεγχο του ΧΑΚ (Κωδικός GLOBAL) και Χειριστής θα είναι
το Κεντρικό Αποθετήριο.
Συνιστάται πάντως στους επενδυτές να ορίζουν συγκεκριµένο Χειριστή Μέλος στην αίτηση εγγραφής
και να προβαίνουν στις αναγκαίες διευθετήσεις µε το Μέλος αυτό, προκειµένου να µπορούν αµέσως
µετά την έναρξη διαπραγµάτευσης να διενεργούν πράξεις επί των µετοχών που θα τους κατανεµηθούν.
Εφιστάται η προσοχή στους επενδυτές ότι, αν δεν αναγράφεται στην αίτηση εγγραφής ο αριθµός του
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Λογαριασµού Αξιών (αν δεν υπάρχει θα πρέπει να αναφερθεί), ή αν ο αναγραφόµενος αριθµός είναι
λανθασµένος ή αν οι αιτήσεις δεν είναι ορθά συµπληρωµένες ο επενδυτής δυνατόν να αποκλείεται από
την κατανοµή των µετοχών.
Εάν µετά το πέρας της ∆ηµόσιας Προσφοράς διαπιστωθούν περισσότερες της µίας εγγραφές των ιδίων
φυσικών ή νοµικών προσώπων, το σύνολο των εγγραφών αυτών θα αντιµετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή
και θα ισχύουν οι σχετικοί κανόνες για την κατανοµή των µετοχών που αναφέρονται παρακάτω.
Αιτήσεις από εταιρείες θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν τη σφραγίδα της εταιρείας και να υπογράφονται
από πρόσωπα που είναι δεόντως εξουσιοδοτηµένα για το σκοπό αυτό και να επισυνάπτεται το σχετικό
ψήφισµα για την εν λόγω εξουσιοδότηση. Για ανήλικους αιτητές, οι αιτήσεις θα πρέπει να υπογράφονται
από τον κηδεµόνα. Αιτήσεις από δύο ή περισσότερα πρόσωπα που επιθυµούν να είναι συνιδιοκτήτες των
µετοχών πρέπει να υπογράφονται από κάθε πρόσωπο ξεχωριστά.
3.3.

∆ιάθεση Μετοχών σε Επαγγελµατίες Επενδυτές βάσει της ∆ιαδικασίας Βιβλίου
Προσφορών

8,33% της Συνολικής Προσφοράς, ή 100.000 µετοχές θα διατεθούν σε επαγγελµατίες επενδυτές βάσει
διαδικασίας και κριτηρίων που έχει θέσει ο Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης του Ενηµερωτικού ∆ελτίου
Κυπριακός Οργανισµός Επενδύσεων και Αξιών (CISCO) Λτδ σε συνεργασία µε την Εταιρεία και θα
αναγράφονται στα έγγραφα αίτησης για τη ∆ιαδικασία Βιβλίου Προσφορών.
Ο Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης του Ενηµερωτικού ∆ελτίου κατά την περίοδο προ της ∆ηµόσιας
Προσφοράς θα απευθύνει πρόσκληση σε επαγγελµατίες επενδυτές για συµµετοχή στη διαδικασία του
βιβλίου προσφορών. Οι επαγγελµατίες επενδυτές οι οποίοι ορίζονται στον περί ∆ηµόσιας Προσφοράς
και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµο του 2005 της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας ανήκουν στις ακόλουθες
κατηγορίες:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.

Τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρύµατα
ΕΠΕΥ
Άλλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που υπάγονται σε καθεστώς ειδικής επαγγελµατικής
εποπτείας
Ασφαλιστικές επιχειρήσεις
Οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων και εταιρείες διαχείρισής τους
Επιχειρήσεις των οποίων αποκλειστικός σκοπός είναι οι επενδύσεις σε κινητές αξίες
Συνταξιοδοτικά ταµεία και εταιρείες διαχείρισης τους
Επιχειρήσεις των οποίων αποκλειστικός σκοπός είναι οι επενδύσεις σε κινητές αξίες
Επιχειρήσεις που δεν πληρούν δύο τουλάχιστον από τα τρία κριτήρια του ορισµού της
µικροµεσαίας επιχείρησης
Μικροµεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν καταχωρηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
στο µητρώο οιωνεί επαγγελµατιών επενδυτών
Φυσικά πρόσωπα τα οποία πληρούν δύο από τις ακόλουθες τρεις προϋποθέσεις και
καταχωρούνται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο µητρώο οιωνεί επαγγελµατιών
επενδυτών. Οι τρεις προϋποθέσεις είναι: Α. Πραγµατοποίηση σηµαντικού µεγέθους συναλλαγές
σε αγορές κινητών αξιών µε µέση συχνότητα δέκα συναλλαγές ανά τρίµηνο, Β. Αξία
χαρτοφυλακίου κινητών αξιών πέραν των €500.000, Γ. Να έχει εργασιακή πείρα στον
χρηµατοπιστωτικό τοµέα µε γνώσεις στον τοµέα των επενδύσεων σε κινητές αξίες.

Σηµειώνεται ότι ο Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης του Ενηµερωτικού ∆ελτίου δεν θα περιλαµβάνεται
στην οµάδα των επαγγελµατιών επενδυτών οι οποίοι θα µπορούν να συµµετάσχουν στη διαδικασία του
Βιβλίου Προσφορών.
Λόγω του ότι η πρόσκληση για διάθεση των 100.000 µετοχών θα γίνει µόνο σε επαγγελµατίες επενδυτές
όπως ορίζεται στο άρθρο 4(3) του περί ∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµου του
2005 της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, εξαιρείται από την υποχρέωση δηµοσίευσης Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
Ως αποτέλεσµα η κατανοµή των µετοχών σε περίπτωση υπερκάλυψης δεν θα γίνει κατ’ αναλογία των
αιτήσεων των επαγγελµατιών επενδυτών αλλά µε βάση κριτήρια που περιγράφονται πιο κάτω.
Οι προσφορές των επαγγελµατιών επενδυτών στο Βιβλίο Προσφορών µέσω του Ανάδοχου Υπεύθυνου
Σύνταξης του Ενηµερωτικού ∆ελτίου, θα πραγµατοποιηθούν µε την ακόλουθη διαδικασία και µπορούν
να περιλαµβάνουν εναλλακτικά:
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•
•
•
•

τον αριθµό των µετοχών που επιθυµούν να αποκτήσουν στην τιµή διάθεσης (strike price), που
θα προκύψει από τη διαδικασία,
τη συνολική αξία των µετοχών που επιθυµούν να αποκτήσουν στην τιµή που θα προκύψει από
τη διαδικασία,
τον αριθµό των µετοχών ή τη συνολική αξία και την ανώτατη τιµή που επιθυµούν να
καταβάλουν ανά µετοχή
µέχρι τρεις εναλλακτικούς αριθµούς µετοχών και τις αντίστοιχες ανώτατες τιµές που επιθυµούν
να καταβάλουν σε κάθε περίπτωση

Οι προσφορές που θα υποβάλουν οι επενδυτές θα συγκεντρώνονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
στο Βιβλίο Προσφορών (που θα διαχειρίζεται ο Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης του Ενηµερωτικού
∆ελτίου Κυπριακός Οργανισµός Επενδύσεων και Αξιών (CISCO) Λτδ) για το σκοπό του προσδιορισµού
της ζητούµενης ποσότητας σε εναλλακτικές τιµές καθώς και του συνολικού αριθµού ζητούµενων
µετοχών.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του Βιβλίου Προσφορών, οι επαγγελµατίες επενδυτές θα µπορούν
να τροποποιούν τις προσφορές τους.
Το Βιβλίο Προσφορών θα κλείσει την τελευταία ηµέρα της περιόδου της ∆ηµόσιας Προσφοράς (ώρα
12:00), οπότε όλες οι προσφορές, όπως ισχύουν εκείνη τη στιγµή θεωρούνται οριστικές και
δεσµευτικές.
∆ύο εργάσιµες ηµέρες µετά τη λήξη της ∆ηµόσιας Προσφοράς, θα γίνει ο προσδιορισµός της τιµής
διάθεσης των µετοχών (strike price) που θα είναι κοινή για όλους τους συµµετέχοντες στη διαδικασία,
καθώς και η κατανοµή των µετοχών στους επενδυτές.
Σηµειώνεται ότι η τιµή διάθεσης των µετοχών (strike price) θα κοινοποιηθεί στην Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς και στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου και θα ανακοινωθεί στο ευρύ επενδυτικό κοινό
µε δηµοσιοποίηση σε δύο εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας εντός τριών εργάσιµων ηµερών από την
λήξη της ∆ηµόσιας Προσφοράς.
Για την κατανοµή των µετοχών στους Επαγγελµατίες Επενδυτές που θα συµµετάσχουν στη διαδικασία
του Βιβλίου Προσφορών, θα πραγµατοποιηθεί αξιολόγηση των υποβληθέντων προσφορών, κατά την
οποία θα συνεκτιµηθούν από τον Ανάδοχο τα εξής ενδεικτικά κριτήρια:
• το είδος του επαγγελµατία επενδυτή, ανάλογα µε την εκτίµηση του Αναδόχου για το χρονικό ορίζοντα
διακράτησης των µετοχών.
• ο χρόνος υποβολής της προσφοράς.
• το µέγεθος της προσφοράς
• η προσφερόµενη τιµή και ειδικότερα η συµβολή των προσφορών ενός επαγγελµατία επενδυτή στη
διαµόρφωση ελκυστικής τιµής,
• η χρηµατιστηριακή συµπεριφορά σε προηγούµενες περιπτώσεις ∆ηµοσίων Προσφορών και η
εκτιµώµενη συµπεριφορά µετά τη ∆ηµόσια Προσφορά.
Επισηµαίνεται ότι δεν υπάρχει καµία υποχρέωση αναλογικής ή άλλου είδους ικανοποίησης των
υποβληθείσων προσφορών
3.4.

∆ιάθεση Μετοχών σε Επαγγελµατίες Επενδυτές και περιορισµένο κύκλο
προσώπων

75,0% της Συνολικής Προσφοράς, ή 900.100 µετοχές θα διατεθούν σε επαγγελµατίες επενδυτές και σε
περιορισµένο κύκλο πρόσωπων κατά την κρίση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. Η τιµή
διάθεσης των µετοχών θα καθοριστεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας πριν από την έναρξη
της περιόδου Ιδιωτικής Τοποθέτησης αφού ληφθούν υπόψη οι χρηµατιστηριακές συνθήκες και άλλοι
παράγοντες.
Οι επαγγελµατίες επενδυτές οι οποίοι ορίζονται στον περί ∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού
∆ελτίου Νόµο του 2005 της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:
i.

Τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρύµατα
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ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.

ΕΠΕΥ
Άλλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που υπάγονται σε καθεστώς ειδικής επαγγελµατικής
εποπτείας
Ασφαλιστικές επιχειρήσεις
Οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων και εταιρείες διαχείρισής τους
Συνταξιοδοτικά ταµεία και εταιρείες διαχείρισης τους
Επιχειρήσεις των οποίων αποκλειστικός σκοπός είναι οι επενδύσεις σε κινητές αξίες
Επιχειρήσεις που δεν πληρούν δύο τουλάχιστον από τα τρία κριτήρια του ορισµού της
µικροµεσαίας επιχείρησης
Μικροµεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν καταχωρηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
στο µητρώο οιωνεί επαγγελµατιών επενδυτών
Φυσικά πρόσωπα τα οποία πληρούν δύο από τις ακόλουθες τρεις προϋποθέσεις και
καταχωρούνται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο µητρώο οιωνεί επαγγελµατιών
επενδυτών. Οι τρεις προϋποθέσεις είναι: Α. Πραγµατοποίηση σηµαντικού µεγέθους συναλλαγές
σε αγορές κινητών αξιών µε µέση συχνότητα δέκα συναλλαγές ανά τρίµηνο, Β. Αξία
χαρτοφυλακίου κινητών αξιών πέραν των €500.000, Γ. Να έχει εργασιακή πείρα στον
χρηµατοπιστωτικό τοµέα µε γνώσεις στον τοµέα των επενδύσεων σε κινητές αξίες.

Μετά την ολοκλήρωση της ιδιωτικής τοποθέτησης οι µετοχές αυτής θα παραχωρηθούν και εκδοθούν µε
το κλείσιµο των καταλόγων της ∆ηµόσιας Προσφοράς.
Το ποσό για τη διάθεση µετοχών σε επαγγελµατίες επενδυτές και περιορισµένο κύκλο προσώπων θα
κατατεθεί σε ειδικό δεσµευµένο τραπεζικό λογαριασµό που θα διαχειρίζεται ο Οργανισµός CISCO. Η
αποδέσµευση του ποσού θα γίνει κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος των καταλόγων κατά τη ∆ηµόσια
Προσφορά µε βάση το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο / Πρόσκληση για Εγγραφή. Η διαδικασία διάθεσης
µετοχών σε επαγγελµατίες επενδυτές και περιορισµένο κύκλο προσώπων αναµένεται να έχει
ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη της ∆ηµόσιας Προσφοράς στο ευρύ κοινό.
3.5.

Μέθοδος Πληρωµής

Αιτήσεις εγγραφής για τη ∆ηµόσια Προσφορά θα γίνονται δεκτές εφόσον συνοδεύονται από το αντίτιµο
της αξίας των αιτηθέντων µετοχών, το οποίο µπορεί να καταβληθεί µε εντολή χρέωσης τραπεζικού
λογαριασµού, ή τραπεζική επιταγή / bankers draft σε διαταγή “ Woodland Designs Plc– Λογαριασµός
IPO” στην Τράπεζα Κύπρου ως ακολούθως:
- σε Λίρες Κύπρου (£) στο δεσµευτικό λογαριασµό 0187-05-005601-00
- σε Ευρώ (€) στο δεσµευτικό λογαριασµό 0187-40-000582-48
Οι πιο πάνω λογαριασµοί έχουν ανοιχτεί στην Τράπεζα Κύπρου και αποτελούν δεσµευµένους
τραπεζικούς λογαριασµούς (escrow account) µε δικαιούχο την Εταιρεία και εντολοδόχους από κοινού
την Εταιρεία και τον Ανάδοχο Υπεύθυνο Είσπραξης Κυπριακό Οργανισµό Επενδύσεων και Αξιών
Λίµιτεδ.
Το αντίτιµο της αξίας των αιτηθέντων µετοχών για το ευρύ επενδυτικό κοινό στη ∆ηµόσια Προσφορά,
εκτός των επαγγελµατιών επενδυτών στα πλαίσια του βιβλίου προσφορών, ορίζεται ως ο αριθµός των
αιτουµένων µετοχών επί την ανώτατη τιµή του δεσµευτικού ανακοινωθέντος εύρους τιµών. Η αξία της
συµµετοχής για τους επαγγελµατίες επενδυτές εξαρτάται από το είδος της προσφοράς που υποβάλλουν
στο Βιβλίο Προσφορών (βλ. παραπάνω). Συγκεκριµένα σε προσφορές που περιέχουν αριθµό µετοχών,
ως αξία συµµετοχής νοείται το γινόµενο των αιτούµενων µετοχών επί την ανώτατη τιµή της προσφοράς,
ή, αν δεν υπάρχει τέτοια, επί την ανώτατη τιµή του ανακοινωθέντος εύρους τιµών. Σε προσφορές που
περιέχουν συνολική αξία µετοχών, µε ή χωρίς ανώτατη τιµή, ως αξία συµµετοχής νοείται η συνολική
αξία των µετοχών. Τέλος, σε προσφορές που περιέχουν εναλλακτικούς αριθµούς µετοχών, ως αξία
συµµετοχής νοείται το µέγιστο µεταξύ των γινοµένων των αιτούµενων µετοχών επί των αντιστοίχων
ανώτατων τιµών, ή, αν δεν υπάρχουν τέτοιες, επί την ανώτατη τιµή του ανακοινωθέντος δεσµευτικού
εύρους τιµών. Σε κάθε τροποποίηση των υποβαλλοµένων προσφορών, η αξία συµµετοχής θα
προσαρµόζεται κατάλληλα στη νέα προσφορά.
Οι αιτήσεις εγγραφής θα γίνονται δεκτές µόνο εφόσον οι επενδυτές είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι των
λογαριασµών βάσει των οποίων εγγράφονται.
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Με την οριστικοποίηση του αριθµού των µετοχών που θα αποκτήσει κάθε επενδυτής µετά την κατανοµή
και παραχώρηση των νέων µετοχών στην τιµή διάθεσης, θα επιστρέφεται στον επενδυτή µέσα σε 2
εργάσιµες µέρες από την ηµεροµηνία που το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΧΑΚ αποφασίζει ότι
επιτυγχάνεται η ελάχιστη απαιτούµενη διασπορά για την έναρξη της διαπραγµάτευσης των µετοχών στο
ΧΑΚ, µε πίστωση σε τραπεζικό λογαριασµό που θα έχει υποδείξει στην αίτηση εγγραφής του, το
υπόλοιπο του ποσού που έχει καταβάλει αφού αφαιρεθεί η αξία των µετοχών που θα του παραχωρηθούν.
Επί του ποσού που επιστρέφεται θα καταβάλλεται επίσης ο τόκος που θα έχει κερδηθεί κατά την περίοδο
που το ποσό αυτό θα είναι κατατεθειµένο στο δεσµευµένο τραπεζικό λογαριασµό της Εταιρείας (βάσει
του επιτοκίου που θα φέρει ο συγκεκριµένος λογαριασµός).
Ανάλογες πρόνοιες για το άνοιγµα τραπεζικών λογαριασµών για την Ιδιωτική Τοποθέτηση θα λάβουν
χώρα πριν την έναρξη της Ιδιωτικής Τοποθέτησης. Το αντίτιµο της αξίας των αιτηθέντων µετοχών για
τους επαγγελµατίες επενδυτές και περιορισµένο κύκλο προσώπων στα πλαίσια της ιδιωτικής
τοποθέτησης, ορίζεται ως ο αριθµός των αιτουµένων µετοχών επί την τιµή διάθεσης. Το αντίτιµο της
αξίας των αιτηθέντων µετοχών θα µπορεί να καταβληθεί είτε σε Ευρώ είτε σε κυπριακές Λίρες.
3.6.

Γενικά Στοιχεία Κατανοµής Μετοχών στους Επενδυτές

Η κατανοµή των µετοχών στους επενδυτές προβλέπεται καταρχήν να πραγµατοποιηθεί ως εξής:




75,0% (δηλαδή 900.100 µετοχές) θα διατεθούν µε ιδιωτική τοποθέτηση σε επαγγελµατίες
επενδυτές και σε περιορισµένο κύκλο προσώπων στην τιµή που θα αποφασίσει το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της Εταιρείας πριν από την έναρξη της Ιδιωτικής Τοποθέτησης,
8,33% (δηλαδή 100.000 µετοχές) θα διατεθούν µε τη διαδικασία Βιβλίου Προσφορών σε
περιορισµένο αριθµό επαγγελµατιών επενδυτών και
16,67% (δηλαδή 200.000 µετοχές) θα διατεθούν µε ∆ηµόσια Προσφορά στο ευρύ επενδυτικό
κοινό µε τιµή διάθεσης που θα καθοριστεί µέσω της διαδικασίας Βιβλίου προσφορών σε
επαγγελµατίες επενδυτές. Το επενδυτικό κοινό θα εγγράφεται αρχικά στη µέγιστη τιµή του
εύρους της διαδικασίας του Βιβλίου Προσφορών, όµως θα χρεωθεί µε βάση την τιµή διάθεσης
που θα προκύψει από τη διαδικασία του Βιβλίου Προσφορών .

Εάν η ζήτηση σε µία από τις τρεις κατηγορίες της συνολικής προσφοράς (επαγγελµατίες επενδυτές και
περιορισµένος κύκλος προσώπων µε ιδιωτική τοποθετηση / επαγγελµατίες επενδυτές µε τη διαδικασία
Βιβλίου Προσφορών / ευρύ επενδυτικό κοινό) υπολείπεται της αντίστοιχης προσφοράς και δεν έχει
ικανοποιηθεί πλήρως η ζήτηση στην άλλη κατηγορία, οι πλεονάζουσες µετοχές µεταφέρονται στην
κατηγορία µε την ανικανοποίητη ζήτηση. Στην περίπτωση αυτή, παύουν να ισχύουν τα ανωτέρω
ποσοστά ανά κατηγορία επενδυτών.
Επίσης σε περίπτωση που η ζήτηση στην Ιδιωτική Τοποθέτηση υπερβαίνει την προσφορά, η Ιδιωτική
Τοποθέτηση θα αυξηθεί όπως το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα κρίνει σωστό, µειώνοντας παράλληλα τον
αριθµό των µετοχών της ∆ηµόσιας Προσφοράς. Σε αυτή την περίπτωση, παύουν να ισχύουν τα ανωτέρω
ποσοστά ανά κατηγορία επενδυτών.
Σηµειώνεται ότι τα αποτελέσµατα της ∆ηµόσιας Προσφοράς θα κοινοποιηθούν στην Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς και στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου και θα ανακοινωθούν στο ευρύ επενδυτικό κοινό
µε δηµοσιοποίηση σε δύο εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας εντός τριών εργάσιµων ηµερών από την
λήξη της ∆ηµόσιας Προσφοράς.
Εφόσον το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΧΑΚ αποφασίσει ότι δεν επιτυγχάνεται επαρκής διασπορά για την
έναρξη της διαπραγµάτευσης των µετοχών στο ΧΑΚ, ο Υπεύθυνος Είσπραξης Κυπριακός Οργανισµός
Επενδύσεων και Αξιών και οι τυχόν λοιποί συµµετέχοντες στη διάθεση θα επιστρέψουν οποιαδήποτε
ποσά έχουν καταβάλει οι επενδυτές εντόκως.
Κατανοµή Μετοχών στους Επαγγελµατίες Επενδυτές που θα συµµετάσχουν στη διαδικασία του
Βιβλίου Προσφορών
Η τιµολόγηση θα αποφασιστεί από τον Υπεύθυνο Είσπραξης Κυπριακό Οργανισµό Επενδύσεων και
Αξιών και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας συνεκτιµώντας διάφορους παράγοντες, οι κυριότεροι
των οποίων είναι το µέγεθος της ζήτησης των µετοχών, και η επιθυµία για ικανοποιητική
χρηµατιστηριακή πορεία της µετοχής της Εταιρείας στο ΧΑΚ.
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Για την κατανοµή των µετοχών στους επαγγελµατίες επενδυτές που θα συµµετάσχουν στη διαδικασία
του Βιβλίου Προσφορών, θα πραγµατοποιηθεί αξιολόγηση των υποβληθείσων προσφορών, κατά την
οποία θα συνεκτιµηθούν τα εξής ενδεικτικά κριτήρια:
•
το είδος του επαγγελµατία επενδυτή
•
ο χρόνος υποβολής της προσφοράς
•
το µέγεθος της προσφοράς
•
η προσφερόµενη τιµή και ειδικότερα η συµβολή των προσφορών ενός επαγγελµατία επενδυτή
στη διαµόρφωση ελκυστικής τιµής,
•
η χρηµατιστηριακή συµπεριφορά σε προηγούµενες περιπτώσεις ∆ηµοσίων Προσφορών και η
εκτιµώµενη συµπεριφορά µετά τη ∆ηµόσια Προσφορά.
Επισηµαίνεται ότι δεν υπάρχει καµία υποχρέωση αναλογικής ή άλλου είδους ικανοποίησης των
υποβληθείσων προσφορών.
Σηµειώνεται ότι ο Ανάδοχος εξαιρείται από την παραπάνω κατανοµή.
Το µικρότερο µέγεθος κατανοµής είναι µία µετοχή.
Κατανοµή Μετοχών στο ευρύ Επενδυτικό Κοινό
Κατά την κατανοµή των µετοχών στα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που θα υποβάλλουν αιτήσεις στα
πλαίσια της ∆ηµόσιας Εγγραφής στο ευρύ Επενδυτικό Κοινό, θα δοθεί προτεραιότητα σε αιτήσεις
εγγραφής για ελάχιστο αριθµό µετοχών (1000 µετοχές ανά αίτηση).
Αν οι διαθέσιµες µετοχές δεν επαρκούν για την ικανοποίηση όλων των αιτήσεων εγγραφής σύµφωνα µε
τα παραπάνω, η ικανοποίηση των αιτήσεων εγγραφής θα γίνει αναλογικά ενώ θα δοθεί προτεραιότητα σε
αιτήσεις εγγραφής για ελάχιστο αριθµό µετοχών ως αναγράφεται πιο πάνω. Εάν µετά την κατανοµή
αποµείνουν αδιάθετες µετοχές, θα κατανεµηθεί από µία µετοχή στους επενδυτές που είχαν τα
µεγαλύτερα παραληφθέντα κλάσµατα µετοχών, αν δε οι διαθέσιµες µετοχές δεν επαρκούν για την
ικανοποίηση όλων των αιτήσεων εγγραφής που είχαν το ίδιο κλάσµα µετοχών, θα διενεργηθεί κλήρωση
προκειµένου να κατανεµηθεί σε κάθε επενδυτή που θα κληρωθεί µία ακέραια µετοχή.
Παραχώρηση Μετοχών
Η κατανοµή των µετοχών θα γίνει µε τον τρόπο που περιγράφεται πιο πάνω. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
της Εταιρείας δεν έχει δικαίωµα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση.
Επιστολές Παραχώρησης
Οι επιστολές παραχώρησης µετοχών θα αποσταλούν στους επενδυτές εντός 2 εργάσιµων ηµερών από
την ηµεροµηνία που το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΧΑΚ αποφασίσει ότι επιτυγχάνεται η ελάχιστη
απαιτούµενη διασπορά για την έναρξη της διαπραγµάτευσης των µετοχών στο ΧΑΚ.
Εισαγωγή και ∆ιαπραγµάτευση Τίτλων στο ΧΑΚ
Μετά την έκδοση και παραχώρηση των τίτλων που προσφέρονται µε το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο/
Πρόσκληση για Εγγραφή, οι υφιστάµενοι τίτλοι της Εταιρείας και οι τίτλοι που θα προκύψουν από τη
νέα έκδοση θα εισαχθούν προς διαπραγµάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑΚ, εφόσον δοθεί
σχετική έγκριση από το Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου. Σηµειώνεται ότι η Εταιρεία έχει υποβάλει
αίτηση στο Χρηµατιστηρίο Αξιλων Κύπρου για εισαγωγή των τίτλων της στην Εναλλακτική Αγορά
αυτού. Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Λειτουργίας του ΧΑΚ και σε συνέχεια των Κανονιστικών
Αποφάσεων του Συµβουλίου τουΧΑΚ, η διασπορά των µετοχών εταιρείας που επδιώκει να εισάξει για
πρώτη φορά τις µετοχές της στην Εναλλακτική Αγορά στο ΧΑΚ είναι:
•

Τουλάχιστον 10% των µετοχών που προτείνονται για εισαγωγή κατέχονται από το ευρύ κοινό και
από τουλάχιστο 100 φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και κανένας µέτοχος δεν ελέγχει άµεσα ή έµµεσα
ποσοστό µεγαλύτερο του 75% που κατόπιν ειδικής απόφασης του Συµβουλίου του ΧΑΚ σε
περίπτωση νεοεισερχόµενου εκδότη ή εκδότη για τον οποίο έχει γίνει πρόσφατα δηµόσια πρόταση
δυνατόν να επιτραπεί όπως φτάνει µέχρι το 90%.
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Επίσης η Εταιρεία θα πρέπει πριν από την εισαγωγή των τίτλων στο ΧΑΚ, να υποβάλει στις αρχές του
ΧΑΚ αντίγραφο του τελικού προς δηµοσίευση Ενηµερωτικού ∆ελτίου και να υποβάλει τελικό Εταιρικό
Προφίλ.
Όπως αναφέρεται πιο πάνω, εφόσον το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΧΑΚ αποφασίσει ότι δεν
επιτυγχάνεται επαρκής διασπορά για την έναρξη της διαπραγµάτευσης, ο υπεύθυνος είσπραξης θα
επιστρέψει οποιαδήποτε ποσά έχουν καταβάλει οι επενδυτές εντόκως.
Η διαπραγµάτευση των µετοχών θα αρχίσει σε ηµεροµηνία που θα ορίσει το ΧΑΚ εφόσον βεβαιωθεί ότι
έχουν ικανοποιηθεί αυτοί οι όροι/αιρέσεις και το Μητρώο Μετόχων της Εταιρείας έχει κατατεθεί σε
ηλεκτρονική µορφή και πληροί όλες τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το ΧΑΚ σύµφωνα µε τον
Κανονισµό 4 των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου (Καταχώριση, ∆ιαπραγµάτευση, και
Εκκαθάριση άϋλων κινητών αξιών) Κανονισµών του 2001, για την εισαγωγή της Εταιρείας στο
Κεντρικό Μητρώο.
Μονάδα διαπραγµάτευσης είναι ο τίτλος µίας (1) µετοχής. Οι µετοχές της Εταιρείας που θα εισαχθούν
στο ΧΑΚ θα διαπραγµατεύονται σε € (Ευρώ).
Λοιπές τυχόν λεπτοµέρειες της διαδικασίας εγγραφής θα περιληφθούν στην ανακοίνωση µέσω του
Τύπου και / ή στα έντυπα των αιτήσεων για εγγραφή.
4.0

ΚΑΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

Οι υφιστάµενοι µέτοχοι δεν πρόκειται να διαθέσουν οποιεσδήποτε µετοχές τους µε τη Συνολική
Προσφορά.
5.0

∆ΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

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 £80.000 περίπου.
6.0

∆ΙΑΣΠΟΡΑ

Στην περίπτωση ενδεχόµενης επιτυχούς ολοκλήρωσης της παρούσας Συνολικής Προσφοράς το µετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας θα είναι ικανοποιητικά διεσπαρµένο στο ευρύ κοινό σε τουλάχιστο 100
πρόσωπα και θα ανέρχεται σε 1.300.100 µετοχές ονοµαστικής αξίας £0,10 ή 10,0% του εκδοµένου
µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ικανοποιώντας έτσι το σχετικό κριτήριο της Εναλλακτικής Αγοράς
του ΧΑΚ.
7.0

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ/ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Οι µετοχές που θα προκύψουν από την Έκδοση θα έχουν τα ίδια δικαιώµατα (rank pari passu), όπως
δικαιώµατα ψήφου, προτιµησιακών δικαιωµάτων και 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.
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ΙΙΙ.
1.0

ΑΛΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ

Σκοπός της έκδοσης είναι η άντληση κεφαλαίων που θα χρησιµοποιηθούν για τη χρηµατοδότηση και
εφαρµογή επενδυτικού σχεδίου µε σκοπό την περαιτέρω επέκταση του Συγκροτήµατος ιδίως στη
Ρουµανία (βλέπε Μέρος Β Κεφ.16.0).
2.0

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

2.1

Φορολογικό Καθεστώς Εταιρείας

Η ιθύνουσα εταιρεία Woodland Designs Plc ως φορολογικός κάτοικος Κύπρου φορολογείται µε
συντελεστή εταιρικού φόρου 10%. Τυχόν κέρδος από πώληση των εξαρτηµένων εταιρειών
απαλλάσσεται του Φόρου Εισοδήµατος. Η πώληση µετοχών εξαρτηµένων εταιρειών µπορεί να υπάγεται
σε φόρο κεφαλαιουχικών κερδών εάν η εταιρεία της οποίας οι µετοχές διατίθενται είναι ιδιοκτήτης
ακίνητης περιουσίας στην Κύπρο. Το πιο πάνω δεν ισχύει για εταιρείες οι µετοχές των οποίων είναι
εισηγµένες σε Χρηµατιστήρια. Κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις τόκοι µπορεί να υπόκεινται σε
αµυντική εισφορά µε ποσοστό 10%. Σε τέτοιες περιπτώσεις 50% των τόκων αυτών θα εξαιρούνται από
εταιρικό φόρο και εποµένως θα έχουν πραγµατικό φορολογικό συντελεστή µέχρι 15%.
Σε περίπτωση που η εταιρεία δε διανέµει 70% των κερδών της µετά τη φορολογία, όπως
προσδιορίζονται από τη σχετική νοµοθεσία, δυο 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.
Η εξαρτηµένη εταιρεία Woodland Rom Srl, είναι εγγεγραµένη εταιρεία στη Ρουµανία. Συνεπώς δεν
υπόκειται στις πρόνοιες της νοµοθεσίας αναφορικά µε τη λογιζόµενη διανοµή.
Τα µερίσµατα εισπρακτέα από τη Woodland Rom Srl, εξαιρούνται της φορολογίας Φόρου Εισοδήµατος.
Εξαιρούνται επίσης από την καταβολή έκτακτης Αµυντικής εισφοράς καθώς πληρώνονται από κέρδη
που προέρχονται από εµπορικές δραστηριότητες.
Τα µερίσµατα εισπρακτέα λαµβάνονται υπόψη για σκοπούς υπολογισµού του κέρδους που υπόκειται σε
λογιζόµενη διανοµή.
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 παρέχονται για απόκτηση µετοχών σε εταιρείες που εισάγονται στο ΧΑΚ έχουν καταργηθεί.
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. Τυχόν φόρος που προπληρώθηκε από την Εταιρεία σχετικά µε τα εν λόγω
µερίσµατα µέσω της λογιζόµενης διανοµής µερίσµατος θα πιστώνεται στην πληρωτέα έκτακτη εισφορά
για την άµυνα.
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Κάτοικοι Κύπρου θεωρούνται:
(α) άτοµα που παραµένουν στην Κύπρο για µία ή περισσότερες περιόδους που υπερβαίνουν συνολικά
τις 183 ηµέρες σε ένα φορολογικό έτος, και
(β) εταιρείες των οποίων ο έλεγχος και η διεύθυνση ασκούνται στην Κύπρο.
Μη Φορολογικοί Κάτοικοι Κύπρου
Μερίσµατα σε µη φορολογικούς κατοίκους Κύπρου εξαιρούνται από τον φόρο εισοδήµατος καθώς και
από την έκτακτη εισφορά για την άµυνα.
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.
Σε περίπτωση που πληρώθηκε φόρος από την εταιρεία σχετικά µε τα εν λόγω µερίσµατα µέσω της
λογιζόµενης διανοµής µερίσµατος, το εν λόγω ποσό µπορεί να ζητηθεί να επιστραφεί.
2.2.2.

Φορολογία Κερδών από Πώληση Μετοχών που είναι Εισηγµένες στο ΧΑΚ

Κέρδη από πώληση µετοχών και άλλων τίτλων εταιρειών εισηγµένων στο ΧΑΚ απαλλάσσονται της
φορολογίας.
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 της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, 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 της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 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.
3.0

∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ

Σύµφωνα µε τον περί της ∆ιακίνησης Κεφαλαίων Νόµο (Ν.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 της ∆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.
4.0

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η λειτουργία της Woodland Designs Plc διέπεται από τον περί Εταιρειών Νόµο Κεφ. 113 της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας. Η κοινοποίηση πληροφοριών και στοιχείων θεωρείται αρκετά ικανοποιητική.
Τα λογιστικά πρότυπα που χρησιµοποιούνται είναι τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) σύµφωνα µε τις οδηγίες του Συνδέσµου Εγκεκριµένων Λογιστών Κύπρου και
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Περί Εταιρειών Νόµου της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας .
Τα δικαστήρια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας έχουν τη µοναδική εξουσιοδότηση να δικάσουν
οποιεσδήποτε διαφορές που µπορεί να προέλθουν ή έχουν σχέση µε το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο και
τις µετοχές της Woodland Designs Plc.
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1.0

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η εταιρεία Woodland Designs Plc συστάθηκε στην Κύπρο από την οικογένεια του κ. Κώστα Γεωργίου
Χατζησάββα στις 26 Μαΐου 1994 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης σύµφωνα µε τον Περί
Εταιρειών Νόµο Κεφ. 113 της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας (Αρ Εγγραφής E. 62414). Σκοπός σύστασης της
είναι η δραστηριοποίηση στο λιανικό εµπόριο και συγκεκριµένα στον κλάδο ειδών ένδυσης και
υπόδησης. Οι σκοποί της Εταιρείας περιγράφονται στο άρθρο 3 του Ιδρυτικού Εγγράφου στο
κωδικοποιηµένο Καταστατικό της. Οι κύριοι σκοποί της Εταιρείας είναι:
(1)

Να διεξάγει (είτε σε περιοχές “ελεύθερης ζώνης”, περιοχές µη υπαγόµενες σε δασµούς (bonded
areas) ή οπουδήποτε αλλού), τις εργασίες ή επιχειρήσεις βιοµηχάνων, µεταποιητών, εµπόρων,
χονδρεµπόρων, λειανοπωλών, εισαγωγέων, εξαγωγέων, προµηθευτών, διανοµέων, αγοραστών,
πελατών, αποθηκάριων οποιουδήποτε είδους αγαθών, υλών, εµπορευµάτων, οχηµάτων ή
πραγµάτων οποιασδήποτε φύσης και είδους, περιλαµβανοµένων (χωρίς επηρεασµό της
γενικότητας των πιο πάνω), πάση φύσεως και είδους ενδυµάτων, υποδηµάτων, υφασµάτων και
δερµατίνων ειδών και είτε πάνω σε βάση ειδικών αποκλειστικών δικαιωµάτων ή προνοµιών ή
αλλιώτικα καθώς επίσης και εργασίες ή επιχειρήσεις εµπόρων γενικά, καταστηµαταρχών,
µεταφορέων µε οποιοδήποτε µέσο µεταφοράς, ενοικιαστών κατόχων ή ιδιοκτητών οχηµάτων,
διαχειριστών ή ιδιοκτητών γκαράζ, ταξιδιωτικών τουριστικών ή ασφαλιστικών πρακτόρων,
εκτελωνιστών, κτηµατοµεσιτών, µεσιτών ή προµήθεια ή άλλως, και πρακτόρων και
αντιπροσώπων εις όλους των τους τοµείς και κλάδους.

(2)

Να διεξάγει τις εργασίες ή επιχειρήσεις ιθύνουσας (holdings εταιρείες), όπως επίσης και να
αποκτά µε σύµβαση, αγορά ανταλλαγή, δωρεά, αρχική εγγραφή κατά την ίδρυση ή αλλιώς και
είτε στο όνοµα της Εταιρείας είτε σ’εκείνο κάποιου κατ’ονόµα δικαιούχου και να κατέχει,
εκµεταλλεύεται, διαχειρίζεται υποθηκεύει, επιβαρύνει, τροποποιεί, πωλεί ή αποξενώνει µε
οποιοδήποτε άλλο τρόπο, µε οποιουσδήποτε όρους, οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη περιουσία, ή
οποιωνδήποτε δικαιωµάτων πάνω σ΄αυτή, περιλαµβανοµένων (χωρίς να επηρεάζεται η
γενικότητα των πιο πάνω), οποιωνδήποτε µετοχών, δέσµη µετοχών, οµόλογα, δέσµης οµολόγων,
οµολογίες, γραµµάτια, υποχρεώσεις και αξίες πάσης φύσεως, που έχουν εκδοθεί ή εγγυηθεί από
οποιαδήποτε Κυβέρνηση, κυρίαρχο άρχοντα, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο (µε νοµική
προσωπικότητα ή µη), δηµοσίου σώµατος ή αρχής, ανωτάτης εξηρτηµένης, δηµοτικής, τοπικής ή
αλλιώς, οπουδήποτε και αν βρίσκονται και είτε είναι αποπληρωµένα ή µη και κάτω από
οποιουσδήποτε όρους που θα θεωρείτο σωστό.

(3)

Να υποβάλλει αιτήσεις και να παίρνει, αγοράζει ή αλλιώς αποκτά, και να προστατεύει και
ανανεώνει σε οποιοδήποτε µέρος του κόσµου οποιαδήποτε σχέδια, εµπορικά σήµατα, προνόµια
ευρεσιτεχνίας, δικαιώµατα πάνω σε προνόµια ευρεσιτεχνίας ή εφευρέσεις, διπλώµατα
ευρεσιτεχνίας, δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας ή µυστικών µεθόδων, τα οποία θα κρίνονταν
χρήσιµα για τους σκοπούς της Εταιρείας και να χορηγεί άδειες για τη χρήση αυτών ή άλλως πως
τη δοκιµή και τη βελτίωση τους.

Οι λοιποί σκοποί της Εταιρείας εκτίθενται µε λεπτοµέρεια στο Ιδρυτικό Έγγραφο της Εταιρείας το οποίο
αποτελεί δηµόσιο έγγραφο, κατατεθειµένο στο γραφείο του Εφόρου Εταιρειών στην Κύπρο.
Τα Κεντρικά Γραφεία της Woodland Designs Plc όπως και η Κεντρική ∆ιοίκηση του Συγκροτήµατος
στεγάζονται στη Στασικράτους 24, ΜΟ2, Λευκωσία, τηλ +357-22-673892.
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Mε την ίδρυσή της το 1994, η Εταιρεία υπέγραψε την πρώτη της σύµβαση µε τον οίκο Τhe Timberland
Company, USA, µέλος του Οµίλου Timberland, που αφορούσε την αποκλειστική διανοµή και διάθεση
(exclusive distribution and retail development agreement) ανδρικών και γυναικείων ειδών ένδυσης και
υπόδησης, παιδικών ειδών υπόδησης και διαφόρων αξεσουάρ µε το σήµα Timberland για την Κύπρο.
Στα επόµενα χρόνια και µέχρι το 2003 η Εταιρεία προέβη σε συνεχείς ανανεώσεις της εν λόγω
σύµβασης.
Στα τέλη του 1994, η Εταιρεία λειτουργούσε 3 µονοθεµατικά καταστήµατα Timberland, το πρώτο στη
Λεµεσό, το δεύτερο στη Λευκωσία και το τρίτο στο Παραλίµνι.
To 1995 δηµιουργήθηκε το δεύτερο µονοθεµατικό κατάστηµα της Εταιρείας στη Λευκωσία µε
αντικείµενο την πώληση παιδικών ειδών Timberland.
Το 1997 λειτούργησαν το πρώτο Timberland Outlet στην Αγία Νάπα, ένα Timberland Concept Corner
στο χώρο των αφορολογήτων ειδών του Αεροδροµίου Λάρνακας ενώ διακόπηκε η λειτουργία του
καταστήµατος Παραλιµνίου.
Το 1998 η Εταιρεία συµµετείχε κατά 50% στην ίδρυση της κυπριακής εταιρείας Geopil Optical
Distribution Center Ltd (συνδεδεµένη µη ελεγχόµενη εταιρεία µέχρι το έτος 2005 οπότε και διαλύθηκε)
στη Λευκωσία, η οποία είχε ως αντικείµενο τη χονδρική και λιανική πώληση οφθαλµολογικών
προϊόντων Timberland.
Το Μάρτιο του 1999 ιδρύθηκε από την Εταιρεία στο Βουκουρέστι της Ρουµανίας, η κατά 100%
θυγατρική εταιρεία Woodland Rom Srl µε κύριο αντικείµενο εργασιών τη λιανική πώληση ανδρικών,
γυναικείων ειδών υπόδησης, ένδυσης και αξεσουάρ, παιδικών ειδών υπόδησης µε το σήµα Timberland
στη Ρουµανία κατόπιν σχετικής άδειας παρασχεθείσας από τον οίκο The Timberland Company, USA. Η
Woodland Rom προχώρησε στη λειτουργία του πρώτου µονοθεµατικού καταστήµατος αποκλειστικής
πώλησης ειδών Timberland στο Βουκουρέστι τον Ιούνιο του 1999.
Το Μάιο του 2001 η εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών ελληνική εταιρεία ΡIΝTENKO
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (“Ridenco” ή “Ridenco A.E.”)
απέκτησε από την οικογένεια Γεωργίου το 51% των µετοχών της Εταιρείας καθιστώντας την έτσι
θυγατρική του Οµίλου Ridenco. Κατά την περίοδο αυτή βάσει υπογεγραµµένων συµβάσεων, η Ridenco
είχε µεταξύ άλλων δικαιώµατα:
α. αποκλειστικής διανοµής και διάθεσης (exclusive distribution & retail development) ειδών µε το
σήµα Timberland για την Ελλάδα για ανδρικά, γυναικεία και παιδικά υποδήµατα καθώς και για
ανδρικά και γυναικεία ενδύµατα και αξεσουάρ και
β. χρήσης (License) του σήµατος Νautica για την Ελλάδα, Κύπρο, Ρουµανία, Βουλγαρία και Τουρκία
για ανδρικά, γυναικεία και παιδικά είδη ένδυσης και αξεσουάρ. H Σύµβαση Ridenco για τα είδη
Nautica έδιδε µεταξύ άλλων το δικαίωµα την αποκλειστική διανοµή και διάθεση ειδών Nautica από
τη Ridenco και τις θυγατρικές εταιρίες της.
Το 2001 βάσει της Σύµβασης Ridenco – Nautica Αpparel Inc. για τα είδη Nautica, η Ridenco προέβη στη
λειτουργία του πρώτου µονοθεµατικού καταστήµατος Νautica στη Λευκωσία. Επίσης η Εταιρεία βάσει
της ίδιας σύµβασης προχώρησε στη λειτουργία 1 διπλού καταστήµατος Τimberland/ Nautica στη
Λεµεσό διευρύνοντας έτσι την γκάµα των σηµάτων (brands) που διέθετε µέσω του δικτύου της.
Προµηθευτής της Εταιρείας για τα είδη Nautica ήταν και παραµένει η Ridenco.
Το 2002 η Εταιρεία λειτούργησε το δεύτερο Οutlet στην Αγία Νάπα µε είδη Νautica ενώ η θυγατρική
διέκοψε τη λειτουργία του πρώτου µονοθεµατικού της καταστήµατος Timberland και ξεκίνησε νέο διπλό
κατάστηµα Timberland / Νautica σε άλλη διεύθυνση στο Βουκουρέστι.
Το 2003 υπογράφηκαν στα πρότυπα των παλαιών Συµβάσεων Ridenco νέες Συµβάσεις της Ridenco µε
τους αµερικάνικους οίκους The Timberland Company και Νautica Apparel Inc. Αµφότερα τα συµβόλαια
κάλυπταν την αποκλειστική διανοµή και διάθεση των προαναφερθέντων ειδών Τimberland και Nautica
από τη Ridenco και τις θυγατρικές κατά γεωγραφική περιοχή εταιρείες της. Στη σύµβαση Ridenco – Τhe
Timberland Company προσετέθη η Κύπρος, η Ρουµανία και η Βουλγαρία. Έτσι το Συγκρότηµα
Woodland εισήλθε σε νέα φάση συνεργασίας µε τον οίκο Timberland στα πλαίσια του Οµίλου Ridenco.
Ως εκ τούτου το 2003 ξεκινά πλέον η προµήθεια της Εταιρείας µε είδη Timberland µέσω της Ridenco
στα πλαίσια της Σύµβασης Ridenco - Τhe Timberland Company, ενώ η θυγατρική συνέχισε την
προµήθεια ειδών Timberland από την Εταιρεία και Nautica από τη Ridenco. Tην ίδια χρονιά η Εταιρεία
προχώρησε στη λειτουργία του πρώτου outlet ανδρικών, γυναικείων και παιδικών ειδών
Timberland/Νautica στο οποίο διετίθεντο και παιδικά ενδύµατα µε άλλα σήµατα (εκτός Timberland και
Nautica) στο Στρόβολο της Λευκωσίας, ενώ διεκόπη η λειτουργία του πρώτου µονοθεµατικού
καταστήµατος Nautica στη Λευκωσία.
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Tο ∆εκέµβριο του 2004 η οικογένεια Γεωργίου Χατζησάββα παρεχώρησε το υπόλοιπο 49% των
µετοχών της Εταιρείας στον κ. Μωρίς Ρίτσι Φρανσές, ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της Ridenco. Η οικογένεια
Γεωργίου Χατζησάββα παρά την πώληση των µετοχών της που κατείχε στην Εταιρεία εξακολούθησε και
συνεχίζει να συµµετέχει ενεργά στη διοίκηση του Συγκροτήµατος Woodland καθώς ο κ. Κώστας
Γεωργίου Χατζησάββα και η θυγατέρα του κ. Ελένη Γεωργίου Βασιλείου είναι Εκτελεστικά Μέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. Την ίδια χρονιά διακόπτεται η λειτουργία του Nautica Outlet
στην Αγία Νάπα.
To 2005 υπογράφεται και ενεργοποιείται σύµβαση µεταξύ της Woodland Designs και της Ridenco για
την εισαγωγή και διάθεση ειδών Timberland από την πρώτη στην τελευταία, ενώ δηµιουργήθηκε 1
ακόµη µονοθεµατικό κατάστηµα Nautica στη Λευκωσία. Επίσης η θυγατρική προχώρησε πλέον στην
προµήθεια ειδών Timberland αποκλειστικώς µέσω της Ridenco και στο άνοιγµα 3 νέων µονοθεµατικών
καταστηµάτων στο Βουκουρέστι, 2 µε είδη Timberland και 1 µε είδη Νautica ανεβάζοντας έτσι τον
αριθµό των καταστηµάτων της σε 5. Την ίδια χρονιά ελήφθη και υλοποιήθηκε η απόφαση του
Συγκροτήµατος Woodland για την οριστική διακοπή των εργασιών και λύση της Geopil Optical
Distribution Center Ltd συνεπεία του έντονου ανταγωνισµού της αγοράς οφθαλµολογικών προϊόντων
στην Κύπρο.
Στις αρχές του 2006 τίθεται σε ισχύ νέα Σύµβαση Ridenco µε τον όµιλο Timberland µέσω της εταιρείας
Timberland Switzerland GmbH, στα πρότυπα της υπογραφείσας σύµβασης του 2003.
Το Φεβρουάριο του 2006 η Ridenco προέβη στην αγορά του υπόλοιπου 49% των µετοχών της Εταιρείας
από τον κ. Φρανσές αποκτώντας έτσι το 100%. Tο Μάϊο του 2006 σταµάτησε η λειτουργία του
Timberland Concept Corner στο χώρο των αφορολογήτων ειδών του Αεροδροµίου Λάρνακας, συνεπεία
αλλαγών στην εταιρεία αφορολογήτων ειδών.
Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας που πραγµατοποιήθηκε στις 19 Σεπτεµβρίου
2006, αποφασίστηκαν:
α.

η µετατροπή της Εταιρείας από ιδιωτική σε δηµόσια και η αλλαγή επωνυµίας της από Woodland
Designs Limited σε Woodland Designs Plc µε παράλληλες τροποποιήσεις του Καταστατικού της
και

β.

η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά 10 µόνο µετοχές µε καταβολή µετρητών προκειµένου η
Εταιρεία να πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις περί µετατροπής της σε ∆ηµόσια Εταιρεία. Στα
πλαίσια αυτά αποφασίστηκε η διάθεση των 10 νέων µετοχών της αύξησης σε 7 συνολικά φυσικά
πρόσωπα, τα οποία ήταν Μέλη ∆Σ της Εταιρείας ,της Ridenco και συγγενείς α’ βαθµού αυτών. Οι
προαναφερθέντες σήµερα κατέχουν συνολικά ποσοστό 0,01% της Εταιρείας και το υπόλοιπο
99,15% συνεχίζει να κατέχεται από τη Ridenco.

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας που πραγµατοποιήθηκε στις 20 Σεπτεµβρίου
2006, αποφασίστηκε:
όπως γίνει υποβολή αίτησης στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου, για την εισαγωγή των τίτλων της
Εταιρείας στην Εναλλακτική Αγορά,
και όπως εξουσιοδοτηθεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας να προβεί στις απαραίτητες
ενέργειες για την εισαγωγή των τίτλων της Εταιρείας στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου.
Το Σεπτέµβριο του 2006 η θυγατρική Woodland Rom Srl προχώρησε στη λειτουργία 2 ακόµη
µονοθεµατικών καταστηµάτων, 1 Timberland και 1 Nautica στην Τιµισοάρα της Ρουµανίας, ενώ το
∆εκέµβριο 2006 λειτούργησε 1 ακόµη µονοθεµατικό κατάστηµα Timberland στην Κωστάντζα της
Ρουµανίας.
Το Μάρτιο του 2007, κατόπιν αύξησης µετοχικού κεφαλαίου απέκτησαν συµµετοχή κατά 0,42% η κάθε
µια στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, οι εισηγµένες στο ΧΑ Proton Bank A.E. και Altius A.E.E.X.
Το Μάρτιο και Απρίλιο του 2007 η Woodland Rom Srl προχώρησε στη λειτουργία 4 ακόµη
καταστηµάτων Timberland και Nautica στο Ιάσιο και Βουκουρέστι.
Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, το Συγκρότηµα Woodland λειτουργεί 8
καταστήµατα στην Κύπρο και 12 στη Ρουµανία αποκλειστικής διάθεσης ειδών µε τα σήµατα
Timberland και Nautica υλοποιώντας πολυετείς συνεργασίες του Οµίλου Ridenco µε τους οίκους
Timberland και Νautica.
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2.0

∆ΟΜΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου η δοµή του Συγκροτήµατος Woodland
Designs έχει ως ακολούθως:

Ridenco Α.Ε

99,15%

Woodland Designs Plc

100%

Woodland Rom Srl

Σηµειώνεται ότι κατά το έτος 2005 το Συγκρότηµα Woodland έπαψε να θεωρεί την εταιρεία Geopil
Optical Distribution Center Ltd (50% συµµετοχή Woodland Designs) ως συνδεδεµένη, λόγω
τερµατισµού των εργασιών της και διάλυσης της Εταιρείας.
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Πληροφορίες για τον κύριο µέτοχο RIDENCO Α.Ε
Κύριος µέτοχος της Woodland Designs Plc είναι η Ridenco µε ποσοστό 99,15%. Η Ridenco συνεστήθη
στις 22 Ιουνίου 1982. Έδρα της είναι ο ∆ήµος Αµαρουσίου Αττικής. Τα γραφεία βρίσκονται στην οδό
Αιγιαλείας 52, Παράδεισος Αµαρουσίου, Τ.Κ. 151 25. Η εταιρεία είναι καταχωρηµένη στα Μητρώα των
Ανωνύµων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελλάδας µε ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13569/06/Β/86/07.
Οι µετοχές της Ridenco εισήχθησαν προς διαπραγµάτευση στο ΧΑ το 1991. Kύριοι Μέτοχοι της
Ridenco είναι ο κ.Μωρίς Φρανσές (49,1% βάσει σχετικής επίσηµης ενηµέρωσης στο ΧΑ της 16.9.1999)
και η σύζυγος του κα. Μυρτώ Καροτσιέρη (10,08% βάσει επίσηµης σχετικής ενηµέρωσης στο ΧΑ της
27.6.2006)
Η Ridenco ασχολείται κυρίως µε την αποκλειστική διανοµή, τις εισαγωγές και τη χονδρική και λιανική
πώληση υποδηµάτων, ειδών ένδυσης και αξεσουάρ.
Τα εµπορεύµατα που διακινεί η Ridenco απευθύνονται, κυρίως, σε καταναλωτές µεσαίου και υψηλού
εισοδήµατος καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες για εξωτερική ένδυση και υπόδηση. Τα εµπορεύµατά της
Ridenco απευθύνονται σε άνδρες, γυναίκες και παιδιά.
Τα εµπορεύµατα που πωλεί η Ridenco χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
•
•
•

Υποδήµατα, ανδρικά, γυναικεία και παιδικά.
Ενδύµατα, ανδρικά, γυναικεία και παιδικά.
Αξεσουάρ, ανδρικά και γυναικεία.

Πιο κάτω παρουσιάζονται οι οίκοι του εξωτερικού µε τους οποίους συνεργάζεται κυρίως η Ridenco
καθώς και οι κατηγορίες των εµπορευµάτων που διακινούνται από αυτή:
•
•
•

Timberland Switzerland GmbH (Ελβετία) - Ενδύµατα ανδρικά και γυναικεία, υποδήµατα
ανδρικά, γυναικεία και παιδικά, αξεσουάρ ανδρικά και γυναικεία που φέρουν το σήµα
Timberland,
Nautica Αpparel Inc. (ΗΠΑ) - Ενδύµατα ανδρικά, γυναικεία και παιδικά, αξεσουάρ ανδρικά και
γυναικεία πουν φέρουν το σήµα Nautica,
Earl Jean Inc. (ΗΠΑ) - Ενδύµατα ανδρικά και γυναικεία, υποδήµατα ανδρικά και γυναικεία,
αξεσουάρ ανδρικά και γυναικεία που φέρουν το σήµα Earl Jean.

Εκτός των πιο πάνω εµπορικών δραστηριοτήτων η Ridenco έχει το δικαίωµα κατασκευής ενδυµάτων για
τα είδη Nautica. Επιπλέον, η Ridenco παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες (παροχή υποστηρικτικών
υπηρεσιών σχετικά µε την οργάνωση και λειτουργία των καταστηµάτων καθώς και την οργάνωση και
προώθηση των λιανικών πωλήσεων) και υπηρεσίες merchandising.
Η Ridenco αγοράζει τα εµπορεύµατα της στα πλαίσια των υπογεγραµµένων συµβάσεων της µε τους
προαναφερθέντες οίκους και προµηθεύει όλες τις εταιρείες του Οµίλου της µε τα είδη που διαθέτουν
αυτές στις κατά τόπους αγορές. Εξαίρεση αποτελούν εξειδικευµένα είδη Timberland που αγοράζει η
Ridenco µέσω της Εταιρείας στα πλαίσια της Σύµβασης Woodland - Ridenco τα οποία στη συνέχεια
διαθέτει µέσω των καταστηµάτων της στην ελληνική αγορά. Επίσης η Ridenco αγοράζει παιδικά
ενδύµατα Timberland από τρίτους τα οποία διαθέτει µέσω των καταστηµάτων της λιανικής πώλησης
στην Ελλάδα.
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∆ίκτυο Καταστηµάτων Ridenco Α.Ε.
Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, o Όµιλος Ridenco λειτουργεί 93 σηµεία
πώλησης (καταστήµατα, corners, συνεργασίες τύπου franchising) στην Ελλάδα και 51 σηµεία πώλησης
στο εξωτερικό.
ΕΛΛΑ∆Α
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
NAUTICA
TIMBERLAND
EARL JEAN

ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

15
19
2
36

2
2

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΤΥΠΟΥ
FRANCHISING
8
6
14

SHOP IN
SHOP

ΣΥΝΟΛΟ

CORNERS

24
17
41

47
42
2
2
93

SHOP IN
SHOP

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

NAUTICA
TIMBERLAND
ΣΥΝΟΛΟ

38
13
51

ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΤΥΠΟΥ
FRANCHISING
-

CORNERS

-

38
13
51

Εταιρίες Οµίλου Ridenco
Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, η δοµή του Οµίλου έχει ως ακολούθως:

RIDENCO GROUP
RIDENCO S.A.
(Greece)
parent company

RIDENCO ITALY S.p.A.
(Italy)
99,50%

RIDENCO KF T
(Hungary)
99,00%

ATLANTIKI EMPORIA Ltd
(Greece)
64,60%

CONCEPT ONE S.A.
(Greece)
40,00%

RIDENCO TEKSTIL A.S.
(Turkey)
98,96%

RIDENCO POLAND SP.ZO.O.
(Poland)
99,00%

ABA MANAGEMENT SRO
(Czech Republic)
100,00%

ARTOON S.A.
(Greece)
40,00%

RIDENCO OU ESTONIA
(Estonia)
100,00%

ATTIKA POLYKATASTIMATA S.A.
(Greece)
10,00%

RIDENKO PAZARLAMA A.S.
(Turkey)
99,99%

WOODLAND DESIGNS Plc
(Cyprus)
99,99%

ATHLITIKI S.A.
(Greece)
20,00%

WOODLAND ROM SRL
(Romania)
100,00%

Eντός του ∆εκεµβρίου 2006, η Ridenco εκποίησε τη συµµετοχή της στη Ridenco BULGARIA OoD.
Η οργανωτική και ∆ιοικητική ∆οµή του Οµίλου Ridenco έχει ως ακολούθως:
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Oργανωτική και ∆ιοικητική ∆οµή του Οµίλου RIDENCO
RIDENCO A.E.
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

ANTIΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΟΜΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
RECEPTION

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH
∆ΙΕΥΘΥΝΣH

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ BUDGETING &
REPORTING

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΟΡΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΠΩΛHΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ
∆/ΝΤΗΣ ΚΑΤ/ΤΩΝ

RETAIL PRODUCT
MANAGER

∆ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ASSISTANTS

ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΛΗΤΕΣ - ΤΑΜΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

∆ΙΕYΘΥΝΣΗ
ΧΟΝ∆ΡΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΣ
ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΧΟΝ∆ΡΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΧΟΝ∆ΡΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΑΓΟΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ
BRAND MANAGEMENT

TMHMA
MARKETING

TMHMA MERCHANDISING
ΚΑΙ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
LOGISTICS

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ &
∆ΙΑΝΟΜΗΣ

ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ &
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ &
ΕΞΑΓΩΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ
ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
(SOFTWARE)

ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ &
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

3.0

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Tο Συγκρότηµα Woodland ασχολείται κυρίως µε την αποκλειστική διανοµή, τις εισαγωγές και τη
χονδρική και λιανική πώληση ανδρικών και γυναικείων ενδυµάτων Τimberland, ανδρικών, γυναικείων και
παιδικών υποδηµάτων Τimberland και ενδυµάτων Nautica, καθώς και ανδρικών και γυναικείων αξεσουάρ
Τimberland και Nautica. Τα δικαιώµατα αποκλειστικότητας απορρέουν από τις Συµβάσεις Ridenco.
Παράλληλα το Συγκρότηµα Woodland πωλεί λιανικώς µέσω των καταστηµάτων του παιδικά ενδύµατα µε
τα σήµατα Timberland, Calvin Klein, Jean Bourget που προµηθεύεται από τρίτους (εκτός Οµίλου Ridenco
εκτός Συµβάσεων Ridenco).
Τα εµπορεύµατα που διακινεί το Συγκρότηµα Woodland απευθύνονται, κυρίως, σε ιδιώτες καταναλωτές
µεσαίου και υψηλού εισοδήµατος καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες για εξωτερική ένδυση και υπόδηση. Τα
εµπορεύµατά αυτά απευθύνονται σε άνδρες, γυναίκες και παιδιά.
Τα εµπορεύµατα που πωλεί το Συγκρότηµα Woodland χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
•

Υποδήµατα, ανδρικά, γυναικεία και παιδικά.

•

Ενδύµατα, ανδρικά, γυναικεία και παιδικά.

•

Αξεσουάρ, ανδρικά και γυναικεία.

Την τελευταία πενταετία, το Συγκρότηµα Woodland έχει επικεντρωθεί στις ακόλουθες δραστηριότητες
χονδρικών και λιανικών πωλήσεων ειδών Timberland και Nautica (πέραν του 99% του ενοποιηµένου
Κύκλου Εργασιών του Συγκροτήµατος Woodland) στοχεύοντας στην ανάπτυξή του µέσω αυτών.
Τα εµπορικά σήµατα Timberland και Νautica, ως είθισται σε ανάλογες περιπτώσεις , έχουν καταχωρηθεί
στις αρµόδιες αρχές της Κύπρου και Ρουµανίας από τους δικαιούχους οίκους Timberland και Νautica
αντίστοιχα.
ΧΟΝ∆ΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Εντός Κύπρου
Τα τελευταία 5 χρόνια η Εταιρεία δεν πραγµατοποιεί σηµαντικές χονδρικές πωλήσεις σε τρίτους στην
Κύπρο (δηλ. καταστήµατα λιανικής τρίτων) καθώς λόγω της φύσης της αγοράς θεωρούσε ότι τα
περιθώρια ανάπτυξης της θα είχαν επιπτώσεις στο δίκτυο καταστηµάτων της. Το συνολικό ποσοστό επί
του Κύκλου Εργασιών της Εταιρείας για το 2006 δεν υπερβαίνει το 1%. Ανάλογου τύπου επιλεκτικές
πωλήσεις αναµένεται να πραγµατοποιηθούν στην τρέχουσα χρήση και στο µέλλον, αποσκοπώντας αφενός
στην περαιτέρω διάδοση των σήµατων της Εταιρείας αλλά και στη διατήρηση της αποτελεσµατικότητας
του δικτύου καταστηµάτων της.
Οι ανωτέρω χονδρικές πωλήσεις αφορούν είδη τρέχουσας συλλογής Τimberland ή/και Nautica.
Εκτός Κύπρου
Μέχρι και το 2004 η Εταιρεία πραγµατοποιούσε πωλήσεις ειδών Timberland στη θυγατρική. Οι πωλήσεις
προς τη θυγατρική διεκόπησαν στα πλαίσια της γενικότερης στρατηγικής του Οµίλου Ridenco, σύµφωνα
µε την οποία η Ridenco προµηθεύει τις θυγατρικές της. Οι πωλήσεις δύναται να επαναληφθούν (µερικώς ή
συνολικώς) κατόπιν νεώτερης απόφασης της Ridenco.
Από το 2005 η Εταιρεία πραγµατοποιεί χονδρικές πωλήσεις στη Ridenco εξειδικευµένων εισαγόµενων
είδων Timberland βάσει ειδικής σύµβασης µεταξύ Ridenco και Εταιρείας, η οποία λήγει το 2013 και
δύναται να ανανεωθεί για τουλάχιστον 10 ακόµη έτη. Η σύµβαση αυτή τελεί υπό την αίρεση της
ανανέωσης της Σύµβασης Ridenco – Timberland, η οποία λήγει το 2010. Η εν λόγω σύµβαση προβλέπει τη
διενέργεια πωλήσεων είδων Timberland προς τη Ridenco : α.ελαχίστου ορίου / έτος β.ελαχίστου
συνολικού ορίου από την έναρξη της µέχρι το 2010 (2005-2010) και γ.ελαχίστου συνολικού ορίου από την
έναρξη της µέχρι τη λήξη της το 2013 (2005-2013) περιλαµβανοµένων και των υπο α και β ορίων. Oι
πωλήσεις προς τη Ridenco αφορούν είδη τρέχουσας συλλογής. Η Ridenco στη συνέχεια διαθέτει τα εν
λόγω είδη από το δίκτυο καταστηµάτων της στην Ελλάδα. Οι πωλήσεις βάσει της ανωτέρω σύµβασης
πραγµατοποιούνται µε τους συνήθεις όρους πωλήσεων προς πελάτες χονδρικής πώλησης που ακολουθεί ο
Οµιλος Ridenco. Η σύµβαση προβλέπει αυστηρές ρήτρες εις βάρος της Ridenco σε περίπτωση µη τήρησης
των προβλεπόµενων όρων από την τελευταία.
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Επίσης, η Εταιρεία µε την άδεια της Ridenco δύναται να διαθέσει χονδρικώς είδη Τimberland και Nautica
παλαιότερων συλλογών σε άλλες εταιρείες του Οµίλου Ridenco προκειµένου αυτά να διατεθούν από τις
τελευταίες µέσω outlets. Η Εταιρεία εντός του ∆εκεµβρίου 2006 πραγµατοποίησε τέτοιες πωλήσεις ειδών
Nautica προς τη Ridenco KFT Ουγγαρίας.
Εκτός των ανωτέρω δεν υφίστανται άλλοι πελάτες χονδρικής πώλησης εκτός Κύπρου.
H θυγατρική επί του παρόντος δεν πραγµατοποιεί χονδρικές πωλήσεις στη Ρουµανία.
ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Το Συγκρότηµα Woodland κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου λειτουργεί δίκτυο
20 καταστηµάτων λιανικής πώλησης σε πόλεις της Κύπρου και της Ρουµανίας. Στοχεύει δε στην επέκταση
του κυρίως στη Ρουµανία.
Πελάτες του δικτύου καταστηµάτων του Συγκροτήµατος Woodland στην Κύπρο και τη Ρουµανία είναι
ιδιώτες καταναλωτές µεσαίου και υψηλού εισοδήµατος.
Στον πιο κάτω πίνακα περιλαµβάνεται η εξέλιξη του δικτύου καταστηµάτων Λιανικής Πώλησης του
Συγκροτήµατος Woodland από το 2000 µέχρι το χρόνο σύνταξης του παρόντος.

Eίδος
Τimberland
Stores*
Τimberland
Corners
Timberland
Outlets
Nautica Stores*
Nautica Outlets
Τimb/Nautica
Outlets
Σύνολο

2000
4

ΕΞΕΛΙΞΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ WOODLAND*
2001
2002
2003
2004
2005
5
5
5
5
7

2006
9

2007
11

1

1

1

1

1

1

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

-

1
-

2
1
-

2
1
1

2
1

4
1

5
1

7
1

6

8

10

11

10

14

16

20

* Περιλαµβάνονται τα 3 διπλά κατάστηµα Timberland και Νautica, ένα στη Λεµεσό και δύο στο Βουκουρέστι τα οποία προσµετρώνται
ως 3 Timberland και 3 Nautica.

Αναλυτικά η Εταιρεία κατά το χρόνο σύνταξης του παρόντος λειτουργεί στην Κύπρο 8 καταστήµατα εκ
των οποίων 4 καταστήµατα στη Λευκωσία, 3 καταστήµατα στη Λεµεσό και 1 κατάστηµα στην Αγία
Νάπα.
Αναλυτικές διευθύνσεις περιλαµβάνονται στο Κεφάλαιο 11.1 Κύριες Εγκαταστάσεις.
Τα καταστήµατα της Εταιρείας διακρίνονται σε:
- 4 καταστήµατα πώλησης ειδών υπόδησης και ένδυσης Timberland
- 1 Outlet πώλησης ειδών υπόδησης και ένδυσης Timberland
- 2 καταστήµατα πώλησης ειδών ένδυσης Nautica
- 1 Οutlet πώλησης ειδών υπόδησης και ένδυσης Timberland /Nautica και άλλων παιδικών ειδών τρίτων.
Σηµειώνεται ότι στα πιο πάνω προσµετράται ως 1 κατάστηµα Timberland και 1 κατάστηµα Nautica, το
διπλό κατάστηµα της Εταιρείας στη Λεµεσό (λειτουργία ως 2 καταστήµατα µε κοινό ταµείο).
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Στον πιο κάτω πίνακα περιλαµβάνεται η εξέλιξη του δικτύου Λιανικών Πωλήσεων της Εταιρείας από το
2000 µέχρι την περίοδο σύνταξης του παρόντος:
ΕΞΕΛΙΞΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ*
2000
2001
2002
2003
2004
2005
3
4
4
4
4
4

Eίδος
Τimberland
Stores*
Τimberland
Corners
Timberland
Outlets
Nautica Stores*
Nautica Outlets
Τimb/Nautica
Outlets
Σύνολο

2006
4

2007
4

1

1

1

1

1

1

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

-

1
-

1
1
-

1
1
1

1

2

2

2

1

1

1

1

5

7

8

9

8

9

8

8

* Περιλαµβάνεται το διπλό κατάστηµα Τimberland και Nautica στη Λεµεσό.

Η θυγατρική δραστηριοποιείται στο τοµέα της Λιανικής στη Ρουµανία λειτουργώντας κατά την
ηµεροµηνία του Ενηµερωτικού ∆ελτίου 12 καταστήµατα εκ των οποίων 7 καταστήµατα στο Βουκουρέστι,
2 καταστήµατα στην Τιµισοάρα, 1 κατάστηµα στην Κωστάντζα και 2 καταστήµατα στο Ιάσιο.
Τα ανωτέρω καταστήµατα διακρίνονται σε:
- 7 Timberland και
- 5 Nautica.
Σηµειώνεται ότι τα δύο διπλά καταστήµατα της θυγατρικής στο Βουκουρέστι (λειτουργία εκάστου ως 2
καταστήµατα µε κοινό ταµείο) προσµετρώνται ως 2 καταστήµατα Timberland και 2 κατάστηµατα Nautica.
Στον πιο κάτω πίνακα περιλαµβάνεται η εξέλιξη του δικτύου Λιανικών Πωλήσεων της θυγατρικής από το
2000 µέχρι την περίοδο σύνταξης του παρόντος

Eίδος
Τimberland
Stores*
Nautica
Stores*
Σύνολο

ΕΞΕΛΙΞΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ*
2000
2001
2002
2003
2004
2005
1
1
1
1
1
3

2006
5

2007
7

-

-

1

1

1

2

3

5

1

1

2

2

2

5

8

12

* Περιλαµβάνονται τα δύο διπλά καταστήµατα στο Βουκουρέστι.

Τα ανωτέρω καταστήµατα φέρουν κατ΄αντιστοιχία τα σήµατα, τα λογότυπα αλλά και τις διευθετήσεις των
οίκων Timberland και Nautica.
Στόχος της ∆ιοίκησης του Συγκροτήµατος Woodland αλλά και του Οµίλου Ridenco γενικότερα είναι η
δυνατότητα κάλυψης των αναγκών των πελατών µέσω πλήρους συλλογής ενδυµάτων και υποδηµάτων που
διατίθενται µέσω των καταστηµάτων του δικτύου Λιανικής Πώλησης της Εταιρείας και της θυγατρικής.
Τα καταστήµατα Timberland και Nautica (Stores) διαθέτουν τις τρέχουσες συλλογές ειδών Timberland και
Nautica αντίστοιχα στην Κύπρο και τη Ρουµανία.
Τα Outlets της Εταιρείας στην Κύπρο διαθέτουν είδη παλαιοτέρων συλλογών σε τιµές χαµηλότερες (από
αυτές που είχαν ως τρέχουσα συλλογή και πάντα σε τιµές που υπερβαίνουν το κόστος αγοράς πλέον
λοιπών εξόδων) ώστε αυτά να µην ανταγωνίζονται τα καταστήµατα που διαθέτουν τρέχουσες συλλογές.
Ανάλογη πολιτική για τα outlets µε αυτή της Κύπρου σχεδιάζεται να ακολουθηθεί εντός του τρέχοντος
έτους και από τη θυγατρική στη Ρουµανία. H δηµιουργία των Outlets στη Ρουµανία εκτιµάται ότι θα
βοηθήσει σηµαντικά στην εξάπλωση των σηµάτων του Συγκροτήµατος Woodland στη χώρα καθώς τα είδη
του, έστω και αυτά των παλαιότερων συλλογών, θα απευθυνονται σε µεγαλύτερο αριθµό καταναλωτών
(π.χ. σε νεαρές ηλικίες µε χαµηλότερα διαθέσιµα εισοδήµατα κλπ).
Περιστασιακά είδη παλαιότερων συλλογών δύναται να πωλούνται από την Εταιρεία, βάσει συνθηκών των
κατά τόπους αγορών, σε εταιρείες του Οµίλου Ridenco (π.χ. πώληση ειδών Nautica στην Ουγγαρία εντός
2006) προκειµένου να διατεθούν από τα οutlets αυτών των εταιρειών.
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Το ποσοστό ελαττωµατικών ειδών είναι µηδαµινό καθώς τα εργοστάσια παραγωγής ακολουθούν
συστήµατα ποιοτικού ελέγχου που έχουν θεσπιστεί από τους οίκους Τhe Timberland Company και Nautica
Apparel. Το Συγκρότηµα Woodland επιστρέφει τυχόν ελαττωµατικό απόθεµα στα εργοστάσια παραγωγής
συµψηφίζοντας το κόστος µε µελλοντικές παραγγελίες.
H ∆ιοίκηση του Συγκροτήµατος Woodland σε τακτά διαστήµατα (εντός του πρώτου µήνα µετά την
παρέλευση εκάστου ηµερολογιακού τριµήνου) προβαίνει σε αξιολόγηση της πορείας και των προοπτικών
έκαστου σηµείου του δικτύου της λιανικής πώλησης. Στα πλαίσια αυτά σε συνδυασµό µε τις γενικότερες
συνθήκες της αγοράς (π.χ τάσεις αγοράς ένδυσης υπόδησης, real estate, οικονοµικές συνθήκες κλπ)
λαµβάνονται αποφάσεις για την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του δικτύου των καταστηµάτων µέσω
κινήσεων που ενδεικτικά µπορεί να περιλαµβάνουν την µεταβολή του θέµατος, την ανακαίνιση, την
προσθήκη χώρων, την διακοπή λειτουργίας υφισταµένων καταστηµάτων καθώς και την έναρξη
λειτουργίας νέων καταστηµάτων.

3.1

∆οµή Επιχειρηµατικών ∆ραστηριοτήτων Συγκροτήµατος

Woodland Designs
PLC

Κύπρος

4 Τimberland Stores
1 Timberland Outlet
2 Nautica Stores
1 Τimberland/Nautica
Outlet

Ρουµανία
(µέσω της
Θυγατρικής
εταιρείας
Woodland Rom
Srl)
7 Τimberland Stores
5 Nautica Stores
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3.2 ∆ίκτυο καταστηµάτων
Συνοπτικά τα καταστήµατα που λειτουργεί η Woodland Designs Plc κατά την ηµεροµηνία του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου έχουν ως ακολούθως:
ΚΥΠΡΟΣ
∆ιεύθυνση

Αντικείµενο

Γωνία Ανεξαρτησίας/Θέµιδος, Λεµεσός
Στασικράτους 24, Λευκωσία
Θεµιστοκλή ∆έρβη 5, Λευκωσία

Timberland Store
Timberland Store

Λεωφόρος Νησί 6, Αγία Νάπα
Λεωφόρος Μακαρίου ΙΙΙ 197, Gala Tower ,
Λεµεσός *
Aγ.Αντωνίου 3, Muskita Building,Στρόβολος
Γωνία Μακαρίου & Eυαγόρου, Λευκωσία

Έναρξη Λειτουργίας
Καταστήµατος
6/1994
11/1994

Timberland Store (kids)

6/1995

Timberland Οutlet

3/1997

Timberland/Nautica Stores

11/2001

Timberland/Nautica Outlet Παιδικά

2/2003

Νautica Store

11/2005

*∆ιπλό Κατάστηµα

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
∆ιεύθυνση
Nicolae Balcescu 35,
Bucharest *
Plaza Mall No.G34A, Bdul Timisoara No. 26,
Sector 6, Bucharest
City Mall, SO5 Octemitei No. 2, Sector 4,
Bucharest
City Mall, SO5 Octemitei No.2, Sector 4,
Bucharest
Iulius Mall, Str. Demetriade No. 1, Timisoara
Iulius Mall, Str. Demetriade No. 1, Timisoara
Τomis Shopping Mall, Constanta
Complex Comercial Iulius Center, Str. Tudor
Vladimirescu, Iasi
Complex Comercial Iulius Center, Str. Tudor
Vladimirescu, Iasi
Vitan Mall, Calea Vitan nr. 55 – 59, Sector 3
Bucharest*

Αντικείµενο
Timberland/ Nautica Stores

Έναρξη Λειτουργίας
4/2002

Timberland Store

4/2005

Timberland Store

10/2005

Νautica Store

10/2005

Timberland Store
Nautica Store
Timberland Store

9/2006
9/2006
12/2006

Timberland Store

03/2007

Nautica Store

03/2007

Timberland/ Nautica Stores

04/2007

* ∆ιπλό κατάστηµα
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4.0

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, το Συγκρότηµα Woodland δεν είχε υπογράψει
σύµβασεις διανοµής µε τους οίκους Timberland και Νautica.
Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, το Συγκρότηµα Woodland έχει τα ακόλουθα
δικαιώµατα πώλησης των προϊόντων Timberland και Νautica για την Κύπρο και τη Ρουµανία που
απορρέουν από τις Συµβάσεις Ridenco µε τους οίκους Timberland και Νautica ως ακολούθως:
i. διάθεσης και διανοµής ανδρικών και γυναικείων ειδών ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ καθώς και
παιδικών ειδών υπόδησης Timberland (exclusive distribution and retail development agreement) και
ii. χρήσης (License) του σήµατος Νautica και διάθεσης και διανοµής ειδών ένδυσης και αξεσουάρ
Nautica για άνδρες, γυναίκες και παιδιά.
Η συνεργασία του Οµίλου Ridenco και µε τους δύο ανωτέρω οίκους διεξήγετο και συνεχίζει να διεξάγεται
κατά το χρόνο σύνταξης του παρόντος µε υποδειγµατικό τρόπο.
Συνοπτικά στοιχεία για τις Συµβάσεις Ridenco παρατίθενται πιο κάτω.
Η µοναδική σύµβαση συνεργασίας που έχει συνάψει το Συγκρότηµα Woodland είναι µε τη Ridenco και
αφορά την προµήθεια ειδών Timberland από την Εταιρεία στη Ridenco.
ΣΥΜΒΑΣΗ WOODLAND RIDENCO
Η σύµβαση αποτελεί την υλοποίηση Μνηµονίου Συνεργασίας της 30 Ιουνίου 2003 που υπέγραψαν οι δύο
πλευρές και αφορούσε προθέσεις για την πραγµατοποίηση αγορών ειδών Timberland από τη Ridenco µέσω
της Eταιρείας. Η συνεργασία αυτή είναι αντάλλαγµα της µη ανανέωσης του συµβολαίου συνεργασίας της
Εταιρείας µε τον οίκο The Timberland Company που επήλθε λόγω της ένταξης της στη Σύµβαση Ridenco
–The Timberland Company (2003) στα πλαίσια της στρατηγικής του Οµιλου Ridenco.
Η σύµβαση προνοεί την πώληση προϊόντων Timberland [ένδυσης και υπόδησης και συναφή (accessories)
που καθορίζονται στη Σύµβαση], από την Εταιρεία προς τη Ridenco µε τη µέθοδο του τριγωνικού
εµπορίου, δηλαδή η Εταιρεία παραγγέλλει τα προϊόντα στην Timberland και αυτά αποστέλλονται
απευθείας στη Ridenco.
Η σύµβαση υπεγράφη στις 27 Ιουνίου 2005 και έχει διάρκεια µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2013. Η σύµβαση
είναι ανανεώσιµη για ακόµη δέκα χρόνια εφόσον ανανεωθεί η Σύµβαση µεταξύ του οίκου Timberland και
της Ridenco.
Οι βασικές υποχρεώσεις της Ridenco που απορρέουν από τη Σύµβαση είναι:
(α) Να αγοράζει προϊόντα ελάχιστης καθορισµένης αξίας ετησίως, ελάχιστης καθορισµένης αξίας για την
περίοδο µέχρι 31∆εκεµβρίου 2010 και ελάχιστης καθορισµένης αξίας για την περίοδο µέχρι 31∆εκεµβρίου
2013.
(β) Να αγοράζει προϊόντα ελάχιστης καθορισµένης αξίας ετησίως, και ελάχιστης καθορισµένης αξίας για
την περίοδο ανανέωσης της Σύµβασης.
(γ) Να πληρώνει τις αγορές που πραγµατοποιεί εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος από την έκδοση των
σχετικών τιµολογίων.
Η Σύµβαση προβλέπει ότι :
- Η Ridenco δικαιούται να πωλεί τα προϊόντα που αγοράζει από την Εταιρεία (µε βάση τη Σύµβαση),
οπουδήποτε εκτός από την Κύπρο.
- Η Ridenco δικαιούται να αγοράζει προϊόντα Timberland (που δεν καθορίζονται στη Σύµβαση) απευθείας
από την Timberland µε βάση τη Σύµβαση Ridenco - Timberland.
Η Εταιρεία δεν έχει αναλάβει οποιεσδήποτε ειδικές υποχρεώσεις έναντι της Ridenco στα πλαίσια της
Σύµβασης. Οι υποχρεώσεις της περιορίζονται στην εκτέλεση των παραγγελιών και την απευθείας
αποστολή των προϊόντων από την Timberland στη Ridenco και ως εκ τούτου δεν έχει την υποχρέωση να
διατηρεί οποιαδήποτε αποθέµατα για να ικανοποιεί τις παραγγελίες της Ridenco.
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Η Σύµβαση επίσης προβλέπει ρητά τις περιπτώσεις τερµατισµού πριν από τη λήξη της. Συνοπτικά η
Σύµβαση:
(i) Παρέχει το δικαίωµα σε οποιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη να τερµατίσει τη Σύµβαση
µονοµερώς στην περίπτωση που το άλλο µέρος δεν εκπληρώσει οποιαδήποτε από τις βασικές υποχρεώσεις
του.
(ii) Προβλέπει τερµατισµό στην περίπτωση που τερµατιστεί πρόωρα η Σύµβαση Ridenco - Timberland.
(iii) Προβλέπει τερµατισµό στην περίπτωση που δεν ανανεωθεί η Σύµβαση Ridenco - Timberland.
Η Σύµβαση προβλέπει ρητά ότι σε περίπτωση αποδεδειγµένης παραβίασης των όρων της Σύµβασης, το
αθώο µέρος δικαιούται ως αποζηµίωση ποσό ίσο µε το διπλάσιο της συνολικής αξίας του υπολοίπου των
αγορών που θα ήταν υποχρεωµένη να πραγµατοποιήσει η Ridenco µέχρι τη λήξη της Σύµβασης και ότι η
αποζηµίωση είναι πληρωτέα εντός τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία παραβίασης των όρων της
Σύµβασης.
Η Σύµβαση προβλέπει ρητά τις περιπτώσεις κάτω από τις οποίες η Εταιρεία δικαιούται σε αποζηµιώσεις
ως αποτέλεσµα της πρόωρης λήξης και/ή του τερµατισµού και/ή της µη ανανέωσης της Σύµβασης Ridenco
- Timberland. Συνοπτικά:
(α) Σε περίπτωση που η Σύµβαση Ridenco - Timberland τερµατιστεί πρόωρα λόγω υπαιτιότητας της
Ridenco, η Εταιρεία δικαιούται ως αποζηµίωση ποσό ίσο µε το διπλάσιο της συνολικής αξίας του
υπολοίπου των αγορών που θα ήταν υποχρεωµένη να πραγµατοποιήσει η Ridenco µέχρι τη λήξη της
Σύµβασης. Η αποζηµίωση είναι πληρωτέα εντός τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία τερµατισµού
της Σύµβασης Timberland.
(β) Σε περίπτωση που η Σύµβαση Ridenco - Timberland τερµατιστεί πρόωρα χωρίς υπαιτιότητα της
Ridenco και η Ridenco εισπράξει αποζηµίωση από τον οίκο Timberland Switzerland GmbH, η
Εταιρεία δικαιούται µέρος της αποζηµίωσης υπολογιζόµενη πάνω στο ύψος των αγορών που
πραγµατοποίησε η Ridenco από την Timberland το έτος πριν από το τερµατισµό της Σύµβασης
Ridenco - Timberland. Η αποζηµίωση είναι πληρωτέα εντός τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία
που η Ridenco θα εισπράξει την αποζηµίωση από τον οίκο Timberland.
(γ) Σε περίπτωση που η Σύµβαση Ridenco - Timberland δεν ανανεωθεί κατά τη λήξη της και η Ridenco
εισπράξει αποζηµίωση από τον οίκο Timberland Switzerland GmbH, η Εταιρεία δικαιούται µέρος της
αποζηµίωσης υπολογιζόµενη µε τη µέθοδο που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (β) πιο πάνω. Η
αποζηµίωση είναι πληρωτέα εντός τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία που η Ridenco θα εισπράξει
την αποζηµίωση από τον οίκο Timberland.
(δ) Σε περίπτωση που η Σύµβαση Ridenco - Timberland δεν ανανεωθεί κατά τη λήξη της λόγω
υπαιτιότητας της Ridenco, η Εταιρεία δικαιούται καθορισµένη αποζηµίωση για ποσό ίσο µε το ποσό
που προβλέπει η Σύµβαση ως ελάχιστη καθορισµένη αξία αγορών για την περίοδο ισχύος της
Σύµβασης.
Η Σύµβαση προβλέπει ρητά ότι η Ridenco απαλλάσσεται από την υποχρέωση πληρωµής αποζηµίωσης
στην Εταιρεία σε περίπτωση που:
(α) Αποκτήσει (και για όσο χρόνο διατηρεί) άµεσα ποσοστό 90% πλέον µία µετοχή (ι) του εκδοθέντος
µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και (ιι) των µετοχών µε δικαίωµα ψήφου στο µετοχικό κεφάλαιο
της Εταιρείας.
(β) Συνάψει άλλη σύµβαση συνεργασίας µε οίκο ένδυσης και/ή υπόδησης και/η συναφών ειδών
(accessories) η οποία, να προσδίδει µακροχρόνια ανάλογα οικονοµικά οφέλη όπως και η Σύµβαση
Ridenco - Timberland και η οποία, να παρέχει τη δυνατότητα στη Ridenco να παραχωρήσει
δικαιώµατα πώλησης και διανοµής των προϊόντων του οίκου αυτού στην Εταιρεία.
Η Σύµβαση δεν προβλέπει ρητά το Εφαρµοστέο ∆ίκαιο αλλά προβλέπει ρητά ότι αρµόδια για την επίλυση
οποιασδήποτε διαφοράς είναι τα δικαστήρια στην Αθήνα.
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ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΜΙΛΟΥ RIDENCO ME ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ TIMBERLAND
Η συνεργασία της Ridenco µε τον αµερικάνικο οίκο The Timberland Company ξεκίνησε µε την ίδρυση της
πρώτης το 1982 και ουσιαστικά απετέλεσε συνέχεια της από το 1978 συνεργασίας του εν λόγω οίκου µε
τον κ.Μωρίς Ρίτσι Φρανσές, κύριο µέτοχο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της Ridenco. Σήµερα κατόπιν
συνεννόησης των δύο µερών γίνεται µέσω της ελβετικής εταιρείας Timberland Switzerland GmbH, µε την
οποία η Ridenco A.E. έχει υπογράψει σχετική σύµβαση ισχύουσα από 1 Ιανουαρίου 2006.
Η Σύµβαση Ridenco – Timberland είναι σύµβαση διανοµής και πώλησης (Distribution Agreement)
προϊόντων Timberland [ένδυσης και υπόδησης και συναφή (accessories) που καθορίζονται στη Σύµβαση],
είναι µακροσκελής, λεπτοµερής και περιλαµβάνει τις αυστηρές πρόνοιες που συνήθως περιλαµβάνονται
και/ή επιβάλλουν σε τέτοιες συµβάσεις οι κατασκευαστές γνωστών προϊόντων µε όνοµα (brand name
products) και/ή ιδιοκτήτες/ δικαιούχοι των εµπορικών σηµάτων, ονοµάτων και/ή άλλων δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας για την προστασία τους. Συνοπτικά οι βασικές πρόνοιες της Σύµβασης έχουν ως
εξής:
Η σύµβαση Ridenco – Timberland υπεγράφη την 1 Ιανουαρίου 2006 και διαρκεί µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου
2008. Η σύµβαση είναι ανανεώσιµη για ακόµη δύο χρόνια εφόσον:
(α) Η Ridenco ειδοποιήσει έγκαιρα την Timberland ότι επιθυµεί ανανέωση της Σύµβασης.
(β) Η Ridenco συµµορφώθηκε και εκπλήρωσε πλήρως όλες τις υποχρεώσεις του µε βάση και/ή που
απορρέουν από τη Σύµβαση κατά τη διάρκεια της αρχικής περιόδου ισχύος της.
(γ) Οι πωλήσεις της Ridenco κατά τη διάρκεια του 2008 ανέλθουν σε καθορισµένο ελάχιστο ύψος.
Σύµφωνα µε τη Σύµβαση Ridenco – Timberland η εταιρεία Timberland Switzerland GmbH:
(α) ∆ιόρισε τη Ridenco ως τον αποκλειστικό διανοµέα (exclusive distributor) των προϊόντων Timberland
που καθορίζονται στη Σύµβαση για την Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Ρουµανία.
(β) Παραχώρησε στη Ridenco τα αποκλειστικά δικαιώµατα (η άσκηση των οποίων θα γίνεται από τη
Ridenco µε βάση τους όρους και την προηγούµενη έγκριση της Timberland):
(i) Να ανοίγει και να λειτουργεί, για λογαριασµό της Ridenco, καταστήµατα όπως αυτά
καθορίζονται και περιγράφονται στη Σύµβαση.
(ii) Να παραχωρεί στην Εταιρεία το δικαίωµα να ανοίγει και να λειτουργεί, για λογαριασµό της
Εταιρείας, καταστήµατα όπως αυτά καθορίζονται και περιγράφονται στη Σύµβαση.
(iii) Να παραχωρεί σε τρίτους το δικαίωµα να ανοίγουν και να λειτουργούν, για λογαριασµό τους,
καταστήµατα όπως αυτά καθορίζονται και περιγράφονται στη Σύµβαση.
(iv) Nα συναλλάσσεται µε επιλεγµένα καταστήµατα λιανικής πώλησης.
(γ)

Παραχώρησε στη Ridenco, µη µεταβιβάσιµη, περιορισµένη και µη αποκλειστική άδεια χρήσης
των εµπορικών σηµάτων και άλλων δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας των προϊόντων
Timberland που καθορίζονται στη Σύµβαση για να διευκολύνει τη Ridenco να εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις της µε βάση και/ή που απορρέουν από τη Σύµβαση.

Με βάση τη Σύµβαση, τα δικαιώµατα που διατήρησε η εταιρεία Timberland Switzerland GmbH, δεν
επηρεάζουν τα δικαιώµατα που παραχώρησε στη Ridenco.
Η εταιρεία Timberland Switzerland GmbH αναγνωρίζει και συµφωνεί ότι η πώληση και διανοµή των
προϊόντων Timberland στην Κύπρο θα γίνεται από την Εταιρεία και η Σύµβαση Ridenco – Timberland
προβλέπει ρητά ότι η Ridenco θα διανέµει τα προϊόντα Timberland στην Κύπρο µόνο µέσω της Εταιρείας,
εκτός και αν η εταιρεία Timberland Switzerland GmbH δώσει τη συγκατάθεση της στο Μέτοχο για να
διανέµει τα προϊόντα της µέσω άλλου προσώπου. Η Σύµβαση επιβάλλει επίσης την υποχρέωση στο
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Μέτοχο να ειδοποιήσει την εταιρεία Timberland Switzerland GmbH σε περίπτωση που το ποσοστό
συµµετοχής του στην Εταιρεία µειωθεί.
Οι βασικές υποχρεώσεις της Ridenco µε βάση και/ή που απορρέουν από τη Σύµβαση Ridenco –
Timberland είναι:
(α) Στο τέλος κάθε έτους να ετοιµάζει και να υποβάλει Επιχειρηµατικό Σχέδιο για κάθε επόµενο έτος.
(β) Να αγοράζει ελάχιστο καθορισµένο αριθµό προϊόντων (ελάχιστης καθορισµένης αξίας) ετησίως ανά
είδος προϊόντων (δηλαδή, ένδυσης, υπόδησης) και ανά χώρα.
(γ) Να δηµιουργήσει και να αναπτύξει δίκτυο διανοµής των προϊόντων και καταστηµάτων και/ή να
ανοίξει και να λειτουργήσει, µε βάση τις προδιαγραφές του οίκου Timberland, ελάχιστο καθορισµένο
αριθµό καταστηµάτων (όπως περιγράφονται και καθορίζονται στη Συµφωνία) ανά έτος και ανά χώρα.
(δ) Να πραγµατοποιεί ετήσια προωθητική και διαφηµιστική εκστρατεία (µε την καθοδήγηση και έγκριση
του οίκου Timberland) µε καθορισµένη ελάχιστη δαπάνη.
(ε) Να δραστηριοποιείται µόνο εντός της Περιοχής και να µην πωλεί προϊόντα εκτός Περιοχής και/ή που
θα εξαχθούν εκτός Περιοχής.
Πέραν των συνήθων υποχρεώσεων που αναλαµβάνουν οι κατασκευαστές σε τέτοιες περιπτώσεις π.χ.
εκτέλεση παραγγελιών, υποστήριξης κλπ, η εταιρεία Timberland Switzerland GmbH έχει αναλάβει την
υποχρέωση να πωλεί στο Μέτοχο σε καθορισµένες ελάχιστες τιµές.
Η Σύµβαση προβλέπει ρητά τις περιπτώσεις τερµατισµού πριν από τη λήξη της. Συνοπτικά η Σύµβαση:
(α) Παρέχει το δικαίωµα στην Timberland να τερµατίσει τη Σύµβαση µονοµερώς χωρίς ή µε ελάχιστη
προειδοποίηση στην περίπτωση που η Ridenco δεν εκπληρώσει οποιαδήποτε από τις βασικές
υποχρεώσεις της.
(β) Παρέχει το δικαίωµα σε οποιοδήποτε από τους συµβαλλοµένους, να τερµατίσει τη Σύµβαση µε
προειδοποίηση σε περίπτωση που συµβεί οποιοδήποτε από σειρά γεγονότων που δικαιολογούν
τερµατισµό µιας σύµβασης και συνήθως περιλαµβάνονται σε τέτοιας φύσης συµβάσεις (termination
events) όπως π.χ. η αφερεγγυότητα, η διακοπή εργασιών, η έκδοση διατάγµατος εκκαθάρισης και η µη
συµµόρφωση µε όρους της Σύµβασης.
Η Σύµβαση Ridenco – Timberland προβλέπει ρητά ότι η Ridenco δεν δικαιούται σε πληρωµή αποζηµίωσης
για απώλεια κερδών, φήµης και πελατείας και/ή για επενδύσεις σε καµιά περίπτωση τερµατισµού.
Τη Σύµβαση διέπει το Ελβετικό ∆ίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων επιλύεται σε
διαιτησία, στη Ζυρίχη, µε βάση τους Κανόνες ∆ιαιτησίας του Ελβετικού Εµπορικού Επιµελητηρίου.
Η Εταιρεία ως µη συµβαλλόµενος, συµβατικά, δεν έχει δικαιώµατα ή υποχρεώσεις µε βάση τη Σύµβαση
Ridenco – Timberland και δεν υποχρεούται να αγοράζει ελάχιστο καθορισµένο αριθµό προϊόντων
(ελάχιστης καθορισµένης αξίας) ετησίως για την Κύπρο και/ή για τη Ρουµανία. Όµως είναι δυνατόν κάτω
από ορισµένες περιστάσεις, πράξεις και/ή παραλείψεις της Εταιρείας (στο βαθµό που αυτές αφορούν την
πώληση και διανοµή προϊόντων Timberland) που δεν συνάδουν µε το γράµµα της Σύµβασης, να έχουν
αρνητικές επιπτώσεις για τη Ridenco. Η Σύµβαση Ridenco – Timberland προβλέπει ρητά ότι η Ridenco
είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τις πράξεις και παραλείψεις της Εταιρείας και εποµένως, οποιαδήποτε
πράξη και η παράλειψη της Εταιρείας, την οποία, αν έκανε ή παρέλειπε να κάνει η Ridenco, και η οποία,
τυχόν να είχε αρνητικές επιπτώσεις για τη Ridenco (π.χ. θα επέφερε τον τερµατισµό της Σύµβασης), είναι
πιθανόν να έχει τις ίδιες επιπτώσεις.
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΜΙΛΟΥ RIDENCO ME TΟΝ ΟΙΚΟ NAUTICA
Η συνεργασία της Ridenco µε τον αµερικάνικο οίκο Nautica ξεκίνησε το 1995 και σήµερα γίνεται βάση
Σύµβασης υπογραφείσας την 1 Ιανουαρίου 2003.
Η Σύµβαση Ridenco – Nautica είναι σύµβαση παραχώρησης άδειας χρήσης (license agreement) έναντι
πληρωµής ετησίων δικαιωµάτων (annual royalties) για τη χρήση καθορισµένων στη σύµβαση εµπορικών
σηµάτων και ονοµάτων Nautica σε σχέση µε συγκεκριµένα προϊόντα ένδυσης και συναφή (accessories)
Nautica, είναι µακροσκελής, λεπτοµερής και περιλαµβάνει τις αυστηρές πρόνοιες που συνήθως
περιλαµβάνονται και/ή επιβάλλουν σε τέτοιες συµβάσεις οι ιδιοκτήτες/ δικαιούχοι/ των εµπορικών
σηµάτων, ονοµάτων και/ή άλλων δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας για την προστασία τους.
Η σύµβαση Ridenco – Nautica υπεγράφη την 1 Ιανουαρίου 2003 και διαρκεί µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου
2009. Η σύµβαση είναι ανανεώσιµη για ακόµη τέσσερα χρόνια (µέχρι 1 Ιανουαρίου 2013) εφόσον:
(α) Η Ridenco ειδοποιήσει έγκαιρα τη Nautica ότι επιθυµεί ανανέωση της Σύµβασης και ταυτόχρονα
υποβάλει Επιχειρηµατικό Σχέδιο για τα επόµενα 4 χρόνια.
(β) Η Ridenco συµµορφώθηκε και εκπλήρωσε πλήρως όλες τις υποχρεώσεις της µε βάση και/ή που
απορρέουν από τη Σύµβαση κατά τη διάρκεια της αρχικής περιόδου ισχύος της.
(γ) Οι πωλήσεις του Ridenco κατά τη διάρκεια του 2008, όπως αυτές θα υπολογιστούν µε µέθοδο που
καθορίζει η Σύµβαση, ανέλθουν σε καθορισµένο ελάχιστο ύψος.
Με τη Σύµβαση Ridenco – Nautica, ο οίκος Nautica παραχωρεί στη Ridenco τα πιο κάτω δικαιώµατα:
(α) Να προωθεί, να πωλεί και να διανέµει τα προϊόντα Nautica που καθορίζονται στη Σύµβαση σε
διάφορες χώρες της Ευρώπης, οι οποίες, περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων, την Ελλάδα, την Κύπρο, τη
Βουλγαρία, τη Ρουµανία, την Τσεχία, τη Σλοβακία και την Ουγγαρία µε βάση καθορισµένη µέθοδο
πώλησης και διανοµής.
(β) Να κατασκευάζει, να προωθεί, να διανέµει και να πωλεί τα προϊόντα Nautica που καθορίζονται στη
Σύµβαση στις προαναφερόµενες χώρες.
(γ) Με την προηγούµενη έγκριση της Nautica και εφόσον οι τρίτοι συµφωνήσουν να δεσµεύονται µε και
να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις και καθήκοντα της Ridenco και να συµµορφώνονται µε τις οδηγίες της
Nautica, να παραχωρεί σε τρίτους το (µη αποκλειστικό) δικαίωµα να ανοίγουν και να λειτουργούν για
λογαριασµό τους, καταστήµατα όπως αυτά καθορίζονται και περιγράφονται στη Σύµβαση .
(γ) Να χρησιµοποιεί τα εµπορικά σήµατα, εµπορικά ονόµατα και άλλα δικαιώµατα πνευµατικής
ιδιοκτησίας που καθορίζονται στη Σύµβαση (για σκοπούς άσκησης των πιο πάνω δικαιωµάτων που
παραχώρησε στη Ridenco µε βάση και/ή που απορρέουν από τη Σύµβαση).
Τα δικαιώµατα που διατήρησε ο οίκος Nautica µε βάση τη Σύµβαση Ridenco – Nautica δεν φαίνεται να
επηρεάζουν τα δικαιώµατα της Ridenco.
Σηµειώνεται ότι στη Σύµβαση Ridenco – Nautica δεν υπάρχει ρητή πρόνοια αναφορικά µε τη Woodland
Designs.
Οι βασικές υποχρεώσεις της Ridenco µε βάση και/ή που απορρέουν από τη Σύµβαση Ridenco – Nautica
είναι:
(α) Να πληρώνει ετησίως ελάχιστα ετήσια δικαιώµατα (annual royalties) στον οίκο Nautica και/ή
δικαιώµατα µε βάση τις συνολικές πωλήσεις που κάνει η Ridenco.
(β) Να ανοίξει και να λειτουργήσει, µε βάση τις προδιαγραφές του οίκου Nautica, αριθµό καταστηµάτων.
(γ) Να πραγµατοποιεί ετήσια προωθητική και διαφηµιστική εκστρατεία (µε την καθοδήγηση και έγκριση
του οίκου Nautica) µε καθορισµένη ελάχιστη δαπάνη.
(δ) Να προµηθεύει πελάτες οι οποίοι προωθούν και βελτιώνουν τη φήµη, εικόνα και το κύρος των
εµπορικών σηµάτων και ονοµάτων του οίκου Nautica.
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Ο οίκος Nautica έχει αναλάβει τις συνήθεις υποχρεώσεις που αναλαµβάνουν οι ιδιοκτήτες/ δικαιούχοι σε
τέτοιες περιπτώσεις π.χ. υποστήριξη, καθοδήγηση κλπ.
Η Σύµβαση Ridenco – Nautica προβλέπει ρητά τις περιπτώσεις τερµατισµού πριν από τη λήξη της.
Συνοπτικά η Σύµβαση Ridenco – Nautica παρέχει το δικαίωµα στη Nautica Apparel Inc. να τερµατίσει τη
Σύµβαση µονοµερώς µε ελάχιστη προειδοποίηση στην περίπτωση που συµβεί καθοριστικό γεγονός όπως
αυτό καθορίζεται στη Σύµβαση (“Event of Default”), τα οποία, περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων, την
περίπτωση που η Ridenco έπραξε ή παρέλειψε να πράξει οτιδήποτε κατά παράβαση των όρων της
Σύµβασης, η Ridenco δεν εκπληρώσει οποιαδήποτε από τις βασικές υποχρεώσεις της µε βάση τη Σύµβαση
όπως π.χ. την υποχρέωση του για πληρωµή των ετήσιων δικαιωµάτων (annual royalties), την περίπτωση
που συµβεί οποιοδήποτε από σειρά γεγονότων που δικαιολογούν τερµατισµό µιας σύµβασης και συνήθως
περιλαµβάνονται σε τέτοιας φύσης συµβάσεις (termination events) όπως π.χ. η αφερεγγυότητα, η διακοπή
εργασιών, η έκδοση διατάγµατος εκκαθάρισης και η µη συµµόρφωση µε όρους της Σύµβασης.
Η Σύµβαση Ridenco – Nautica προβλέπει ότι κάτω από ορισµένες περιπτώσεις τερµατισµού της
Σύµβασης, η Ridenco θα έχει το δικαίωµα να πωλήσει, µέσα σε 6 µήνες από τον τερµατισµό της
Σύµβασης, είτε εντός, είτε εκτός Περιοχής, τα αποθέµατα που έχει κατά το χρόνο τερµατισµού της
Σύµβασης.
Η Σύµβαση Ridenco – Nautica προβλέπει ρητά ότι η Ridenco δεν δικαιούται σε πληρωµή αποζηµίωσης για
απώλεια κερδών, φήµης και πελατείας και/ή για επενδύσεις σε καµιά περίπτωση τερµατισµού.
Τη Σύµβαση Ridenco – Nautica διέπει το ∆ίκαιο της Πολιτείας της Νέας Υόρκης και οποιαδήποτε διαφορά
µεταξύ των συµβαλλοµένων επιλύεται από τα δικαστήρια της Νέας Υόρκης.
Η Woodland Designs Plc ως µη συµβαλλόµενος, συµβατικά, δεν έχει δικαιώµατα ή υποχρεώσεις µε βάση
τη Σύµβαση και δεν υποχρεούται να αγοράζει από τη Ridenco και/ή να πωλεί ελάχιστο καθορισµένο
αριθµό προϊόντων (ελάχιστης καθορισµένης αξίας) ετησίως για την Κύπρο και/ή για τη Ρουµανία.
Όµως είναι δυνατόν κάτω από ορισµένες περιστάσεις, πράξεις και/ή παραλείψεις της Woodland (στο
βαθµό που αυτές αφορούν την πώληση και διανοµή προϊόντων Nautica) οι οποίες, δεν συνάδουν µε το
γράµµα της Σύµβασης, να έχουν αρνητικές επιπτώσεις για τη Ridenco.
(α) Πρώτον, η Σύµβαση προβλέπει ρητά ότι η Ridenco είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τις πράξεις και
παραλήψεις της Εταιρείας, ως τρίτου στον οποίo, η Ridenco παραχώρησε το (µη αποκλειστικό)
δικαίωµα να πωλεί και να διανέµει προϊόντα Nautica. Εποµένως, οποιαδήποτε πράξη και η παράλειψη
της Εταιρείας, την οποία, αν έκανε ή παρέλειπε να κάνει η Ridenco, και η οποία, τυχόν να είχε
αρνητικές επιπτώσεις για τη Ridenco (π.χ. θα επέφερε τον τερµατισµό της Σύµβασης), είναι πιθανόν
να έχει τις ίδιες επιπτώσεις.
(β) ∆εύτερον, η Σύµβαση προβλέπει ότι πρόσωπα στα οποία, η Ridenco παραχωρεί (µη αποκλειστικό)
δικαίωµα να ανοίγουν και να λειτουργούν, για λογαριασµό τους, καταστήµατα όπως αυτά
καθορίζονται και περιγράφονται στη Σύµβαση, δεσµεύονται και υποχρεούνται να εκπληρώνουν τις
υποχρεώσεις και καθήκοντα της Ridenco και να συµµορφώνονται µε τις οδηγίες της Nautica.
Εποµένως, η Εταιρεία οφείλει να εκπληρώνει και να συµµορφώνεται πλήρως µε τις πρόνοιες της
Σύµβασης (στο βαθµό που αυτές αφορούν την από µέρους της Εταιρείας πώληση και διανοµή
προϊόντων Nautica).
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5.0
5.1

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
∆ιοικητικό Συµβούλιο
–

Σύµβουλος της Εταιρείας από τις 7.2.2007. Είναι 27 ετών.
Επιχειρηµατίας, Οικονοµολόγος, κάτοχος Bachelor του Βentley College,
ΜA (USA) . Εργάζεται στη Ridenco σε διάφορες θέσεις από το 2002 και
από το 2006 είναι υπεύθυνος τοµέα καταστηµάτων δικτύου λιανικής
πώλησης.

Ιωάννης Γ. Αποστολάκος –
Μη Εκτελεστικός
Αντιπρόεδρος
Oικονοµολόγος
Αλωπεκής 43, Κολωνάκι,
Αθήνα - Ελλάς

Σύµβουλος της Εταιρείας από τις 26.2.2006. Ετών 43. Oικονοµολόγος,
απόφοιτος του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών µε µεταπτυχιακές
σπουδές ΜΒΑ στο University of Wales, Great Britain. Έχει θητεύσει σε
διάφορες διευθυντικές θέσεις στους τοµείς Πιστοδοτήσεων και
Investment Banking στην Ελλάδα στην Όµιλο Τραπέζης Εργασίας (νυν
Eurobank Ergasias), την Ωµέγα Χρηµατιστηριακή (νυν Proton Bank), τη
Σίγµα Χρηµατιστηριακή (νυν Πειραιώς Χρηµατιστηριακή) και τον
Όµιλο Τραπέζης Πειραιώς. Υπήρξε Μέλος ∆Σ της εισηγµένης στο ΧΑ
εταιρίας επενδύσεων Πειραιώς Επενδυτική ΑΕΕΧ (απορροφηθείσα από
την Τράπεζα Πειραιώς). Εργάζεται στη Ridenco από το Νοέµβριο 2004
όπου κατέχει τη Θέση του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου.

Kάρολος Φρανσές
Μη Εκτελεστικός
Πρόεδρος
Οικονοµολόγος
Θέτιδος 17, Εκάλη,
Αθήνα - Ελλάς

Κώστας Γεωργίου
Χατζησάββα
∆ιευθύνων Σύµβουλος
Επιχειρηµατίας
Λεωφ. Κέννεντυ 61,
∆ιαµ. 51, Λευκωσία –
Κύπρος

–

Σύµβουλος της Εταιρείας από τις 5.4.1995. Ετών 67. Επιχειρηµατίας,
Οικονοµολόγος, Fellow Member Corporate Institute of Management
U.K µε πολυετή πείρα εις τίς Αµερικάνικες Εταιρείες ΝCR Corporation
and AT&T ως περιφερειακός Οικονοµικός ∆ιευθυντής γιά πάνω από 70
χώρες τής Μέσης Ανατολής και ολόκληρης τής Αφρικής. Εργάζεται
στην Εταιρεία από την ίδρυση της.

Ιωάννης Κασιµάτης
–
Mη Εκτελεστικό Μέλος
Οικονοµολόγος
Αγίων Σαράντα 8, Παπάγου,
Αθήνα - Ελλάς

Σύµβουλος της Εταιρείας από τις 26.4.2001. Ετών 46. Oικονοµολόγος,
απόφοιτος του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών µε µεταπτυχιακές
σπουδές στο Rivier College Nashua NH, USA. Έχει θητεύσει σε
διάφορες διευθυντικές θέσεις στους τοµείς στρατηγικής και marketing
σε πολυεθνικές εταιρείες στην Ελλάδα. Εργάζεται στη Ridenco από το
2000 ως Γενικός ∆ιευθυντής ενώ συµµετέχει από το 2003 ως
Εκτελεστικό Μέλος στο ∆ιοικητικό της Συµβούλιο.

Ελένη Γεωργίου Βασιλείου –
Εκτελεστικό Μέλος,
Οικονοµολόγος
Γεωργίου Σχολάριου 11,
2047, Στρόβολος,
Κύπρος

Σύµβουλος της Εταιρείας από τις 5.4.1995. Ετών 32. Οικονοµολόγος,
κάτοχος ΒSc in Finance & Accounting στό Πανεπιστήµιο του Miami
University of Oxford, OHIO, και ΜΒΑ in Marketing & Management
στό Πανεπιστήµιο Conetica στη Γαλλία καί Αµερική. Εργάζεται στην
Εταιρεία από το 1998.

5.2

∆ιεύθυνση Εργασιών

Η διεύθυνση εργασιών του Συγκροτήµατος βρίσκεται στην Στασικράτους 24, ΜΟ2, Λευκωσία.
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Κώστας Γεωργίου Χατζησάββας,
∆ιευθύνων Σύµβουλος
Ηλίας Καλαµάρας,
∆ιευθυντής Ρουµανίας

Christina Sandru,
Υπεύθυνη Λογιστηρίου

Ελένη Γεωργίου Βασιλείου,
∆ιευθύντρια ∆ραστηριοτήτων

Παντελίτσα Χατζηστεφάνου,
Υπεύθυνη Λογιστηρίου

Izabela Zara,
Brand Manager

Τάκης Λαζαρίδης,
Υπεύθυνος Αποθήκης

Προσωπικό Πωλήσεων Ρουµανίας

Προσωπικό Πωλήσεων Κύπρου
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Ανώτερα ∆ιευθυντικά Στελέχη

5.3

Κώστας Γεωργίου
Χατζησάββα –
∆ιευθύνων Σύµβουλος

Βλέπε Κεφ. 5.1 ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Ελένη Γεωργίου
Βασιλείου Εκτελεστικό Μέλος

Βλέπε Κεφ. 5.1 ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Παντελίτσα Χ¨Στεφάνου
– Υπεύθυνη Λογιστηρίου
Πινδάρου 6, 2364,
Άγιος ∆οµέτιος,
Λευκωσία- Κύπρος

Ετών 43. Λογίστρια κάτοχος πιστοποιητικού Ανωτέρας Λογιστικής του
London Chamber of Commerce. Έχει εργαστεί αρχικά ως Λογίστρια και
µετά ως Υπεύθυνη Λογιστηρίου σε διάφορες επιχειρήσεις και Logos Net
αντίστοιχα . Eργάζεται στην Εταιρεία από το 2003.

Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης

Η Woodland Designs Plc, δεν εφαρµόζει τις αρχές του κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης που καταρτίστηκε
από το ΧΑΚ και ούτε τηρεί προς το παρόν τις διατάξεις του κώδικα λόγω του ότι ως εταιρεία που θα
εισαχθεί στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑΚ δεν υποχρεούται να εφαρµόζει τις αρχές του κώδικα
εταιρικής διακυβέρνησης. Στο µέλλον η Εταιρεία προτίθεται να εφαρµόζει τις αρχές του κώδικα εταιρικής
διακυβέρνησης που καταρτίστηκε από το ΧΑΚ και να τηρεί τις διατάξεις του κώδικα.
5.4

∆ηλώσεις Μελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Ανώτερων ∆ιευθυντικών Στελεχών

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα Ανώτερα ∆ιευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας δήλωσαν τα
εξής:
(i)

∆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. Κώστα Γεωργίου Χατζησάββα, ∆ιευθύνοντος Συµβούλου και της Εκτελεστικής
∆ιοικητικού Συµβούλου Ελένης Γεωργίου Bασιλείου (1ος βαθµός εξ’ αίµατος πατέρας και
θυγατέρα).

(ii)

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

(iii) ∆εν συµµετείχαν σε οποιαδήποτε διαδικασία πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης ή εκκαθάρισης
κατά τη διάρκεια των πέντε τουλάχιστον τελευταίων ετών.
(iv) ∆εν έχουν γίνει αποδέκτες οποιασδήποτε δηµόσιας επίσηµης κριτικής ή/και κύρωσης εκ µέρους των
καταστατικών ή ρυθµιστικών αρχών (συµπεριλαµβανοµένων τυχόν επαγγελµατικών οργανώσεων
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.
(v)

Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το αξίωµά τους δεν δηµιουργούν στο πρόσωπό τους
οποιαδήποτε σύγκρουση µε ιδιωτικά τους συµφέροντα ή άλλες υποχρεώσεις τους. Όλες οι
συµβάσεις µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου παρουσιάζονται στο Μέρος Γ, Κεφ.6.0.

(vi)

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.

(vii) 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.
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5.5

Aµοιβές ∆ιοικητικών Συµβούλων, Ανώτερων ∆ιοικητικών Στελεχών και Οργάνων
Εποπτείας

Οι αµοιβές και ωφελήµατα που παρασχέθηκαν για τα έτη 2004, 2005 και 2006 στους ∆ιοικητικούς
Συµβούλους, Ανώτερα ∆ιοικητικά Στελέχη και Όργανα Εποπτείας της Εταιρείας παρουσιάζονται πιο
κάτω:
Η συνολική αµοιβή των Συµβούλων ήταν ως εξής:

Αµοιβή Εκτελεστικών Μελών ∆.Σ.
Εισφορές σε Tαµείο Προνοίας (employer contribution)
Ωφελήµατα (παροχές) υπό µορφήν allowances
Σύνολο

2006
£000
26,0
2,1
12,4
--------40,5

2005
£000
26,0
2,1
11,4
----39,5

2004
£000
27,5
2,1
4,6
-------34,2

2006
£000

2005
£000

2004
£000

35,1
15,4

34,3
14,3

35,7
7,0

________

________

________

50,5

48,6

42,7

Η συνολική αµοιβή των Ανώτερων ∆ιευθυντικών Στελεχών ήταν ως εξής:

Αµοιβή/ µισθός (gross salary)
Εισφορές στο ταµείο προνοίας (εργοδότης)
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5.6

Συµµετοχές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Ανώτερων ∆ιευθυντικών Στελεχών στη
∆ιοίκηση άλλων Εταιρειών

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι συµµετοχές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στα
διοικητικά συµβούλια άλλων εταιρειών κατά τα τελευταία πέντε χρόνια (µη περιλαµβανοµένων
θυγατρικών εταιρειών του Συγκροτήµατος).
Ονοµατεπώνυµο

Θέση

Συµµετοχή σε άλλες εταιρείες
(επωνυµία -%-Θέση)

Αντικείµενο
εργασιών
εταιρειών στις
οποίες
συµµετέχουν
Logistics
Χονδρικό &
Λιανικό Εµπόριο
Ενδυµάτων
&Υποδηµάτων
Eyewear products

Κάρολος Φρανσές
Ιωάννης Γ.Αποστολάκος

Mέλος ∆Σ
Εκτελεστικός
Αντιπρόεδρος

HANDLING HELLAS SA
RIDENCO A.E.

Κώστας Γεωργίου
Χατζησάββα

∆ιευθυντής

Geopil Optical Distribution
Center Co., Ltd *
ΕΜV Suenios Ltd.,**

Tobacco products

Ελένη Γεωργίου
Βασιλείου

∆ιευθύνων
Σύµβουλος
Μέλος ∆Σ Μη
Εκτελεστικό

EMV Suenios Ltd.,**

Tobacco Products

Ιωάννης Κασιµάτης***

Μέλος ∆Σ

RIDENCO ITALY S.p.A

∆ιαχειριστής

RIDENCO POLAND SP.ZO.O

∆ιαχειριστής

ABA MANAGEMENT
SRO(Τσεχία)

∆ιαχειριστής

RIDENCO O.Ü. ESTONIA

Χονδρικό &
Λιανικό Εµπόριο
Ενδυµάτων
Χονδρικό &
Λιανικό Εµπόριο
Ενδυµάτων
Χονδρικό &
Λιανικό Εµπόριο
Ενδυµάτων
Χονδρικό &
Λιανικό Εµπόριο
Ενδυµάτων

* Η εταιρεία έχει σταµατήσει τις δραστηριότητές της και έχει διαλυθεί από το 2005
**Η εταιρεία EMV Suenios Ltd είναι οικογενειακή του κυρίου Κ.Γεωργίου Χατζησάββα, υπολογίζεται δε
ότι θα διακόψει τη λειτουργία της περίπου εντός των προσεχών 12 µηνών. ∆εν υφίστανται διεταιρικές
συναλλαγές µε το Συγκρότηµα Woodland
***Για τη συµµετοχή του κ.Κασιµάτη ως Μέλους ∆Σ στις άλλες εταιρίες του Οµίλου πλην Ridenco έχει
ληφθεί έγκριση από Γ.Σ. της Ridenco
Ακολούθως παρουσιάζονται οι συµµετοχές των µελών της Ανώτερης ∆ιεύθυνσης στα διοικητικά
συµβούλια άλλων εταιρειών κατά τα τελευταία πέντε χρόνια (µη περιλαµβανοµένων θυγατρικών εταιρειών
του Συγκροτήµατος).
Παντελίτσα Χ¨Στεφάνου
– Υπεύθυνη Λογιστηρίου

∆εν υπήρξε ∆ιοικητικός Σύµβουλος σε άλλες εταιρείες τα τελευταία πέντε
χρόνια
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6.0

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου η Woodland Designs και η θυγατρική της
εργοδοτούν 62 άτοµα. Ο αριθµός µόνιµου και προσωρινού προσωπικού που ενδεικτικά απασχολούσε το
Συγκρότηµα Woodland και η εταιρεία απασχολούσε στις 31 ∆εκεµβρίου καθενός των τριών τελευταίων
χρόνων καθώς και ο αριθµός προσωπικού κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου
παρουσιάζονται αναλυτικά πιο κάτω:

Εταιρεία

Ηµεροµηνία παρόντος Ε.∆.

2006

2005

2004

20
42
62

20
27
47

20
20
24

18
6
24

Woodland Designs Plc
Woodland Rom Srl
Συγκρότηµα Woodland

7.0

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

7.1 Εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο
Κατά την ηµεροµηνία σύνταξης του παρόντος Εγγράφου το εγκεκριµένο και το εκδοθέν και πλήρως
πληρωµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε £1.180.010 διαιρεµένο σε 11.800.100 συνήθεις
µετοχές ονοµαστικής αξίας £0,10 έκαστη.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΟΝ. ΑΞΙΑ
Σεντ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Μετοχικό κεφάλαιο µετά την
αύξηση
Μετοχές
£Κ

Αύξηση κεφαλαίου
Μετοχές

£

26/5/1994

100

10.000

10.000

-

10.000

30/6/1995

100

50.000

50.000

60.000

60.000

17/12/1996

100

140.000

140.000

200.000

200.000

25/1/200

100

200.000

200.000

400.000

400.000

26/4/2001

100

100.000

100.000

500.000

500.000

31/3/2005

100

175.000

175.000

675.000

675.000

24/7/2006

100

495.000

495.000

1.170.000

1.170.000

19/9/2006

100

10

10

1.170.010

1.170.010

10/3/2207

10

-

-

11.700.100

1.170.010

10/3/2007

10

100.000

10.000

11.800.100

1.180.010

23/3/2007

10

1.200.100

120.010

13.000.200

1.300.020

7.2 Εκδοµένο µετοχικό κεφάλαιο
Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου το εκδοθέν και πλήρως πληρωµένο µετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε £1.180.010 διαιρεµένο σε 11.800.100 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής
αξίας £0,10 έκαστη.
Η εξέλιξη του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από την ίδρυση της ως σήµερα έχει ως
ακολούθως:
•

Σύµφωνα µε το ιδρυτικό έγγραφο της Εταιρείας. κατά την ηµεροµηνία σύστασης στις 26 Μαίου 1994
το εκδοθέν και πλήρως πληρωµένο µετοχικό κεφάλαιο ανερχόταν σε £10.000 διαιρεµένο σε 10.000
συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας £1 έκαστη.
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•

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 1995 αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου
κατά £50.000 µε καταβολή µετρητών και την έκδοση 50.000 νέων συνήθων µετοχών ονοµαστικής
αξίας και τιµής διάθεσης £1,00. Ετσι το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στίς £60.000 διαιρούµενο σέ
60.000 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας £ 1 έκαστη.

•

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 17ης ∆εκεµβρίου 1996 αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου κατά £140.000 µε καταβολή µετρητών και την έκδοση 140.000 νέων συνήθων µετοχών
ονοµαστικής αξίας και τιµής διάθεσης £1,00. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε στις £ 200.000
διαιρούµενο σε 200.000 συνήθεις µετοχές οναµαστικής αξίας £ 1 έκαστη.

•

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 25ης Ιανουαρίου 2000 αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου κατά £200.000 µε καταβολή µετρητών και την έκδοση 200.000 νέων συνήθων µετοχών
ονοµαστικής αξίας και τιµής διάθεσης £1.00. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε στίς £ 400.000
διαιρούµενο σε 400.000 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας £ 1 έκαστη.

•

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 26ης Απριλίου 2001 αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου κατά £100.000 µέ καταβολή µετρητών και την έκδοση 100.000 νέων συνήθων µετοχών
ονοµαστικής αξίας καί τιµής διάθεσης £2,52. Η διαφορά ήχθη σε πίστωση σχετικού Αποθεµατικού
Έκδοσης Μετοχών υπέρ το Άρτιο. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε στίς £500.000 διαιρούµενο
σε 500.000 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας £ 1 έκαστη.

•

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 31ης Μαρτίου 2005 αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου κατά £175.000 µε καταβολή µετρητών και την έκδοση 175.000 νέων συνήθων µετοχών
ονοµαστικής αξίας και τιµής διάθεσης £1,00. ΄Ετσι το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε στις £675.000
διαιρούµενο σε 675.000 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας £ 1 έκαστη.

•

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 24ης Ιουλίου 2006 αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου κατά £495.000 µε καταβολή µετρητών κατά £345.032 και το υπόλοιπο £149.968 µε
κεφαλαιοποίηση Αποθεµατικών Υπερ το Αρτιο και την έκδοση 495.000 νέων συνήθων µετοχών
ονοµαστικής αξίας £1,00. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε στις £ 1.170.000 διαιρούµενο σε
1.170.000 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας £ 1 έκαστη.

•

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 19ης Σεπτεµβρίου 2006 αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου κατά £10 µε καταβολή µετρητών και την έκδοση 10 νέων συνήθων µετοχών ονοµαστικής
αξίας £1,00 και τιµής διάθεσης υπέρ το άρτιο £2,00. Η διαφορά ήχθη σε Αποθεµατικό Υπέρ το Άρτιο.
Έτσι το εκδοθέν µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε £1.170.010 διαιρούµενο σε 1.170.010
συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας £1.00 έκαστη.

•

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 10ης Μαρτίου 2007 αποφάσισε όπως η ονοµαστική αξία των
µετοχών της εταιρείας µειωθεί από £1 σε £0,10 η καθεµία και κατά συνέπεια το ονοµαστικό µετοχικό
κεφάλαιο της εταιρείας διαιρεθεί σε 11.700.100 νέες συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας £0,10 σε
αντικατάσταση των 1.170.010 υφισταµένων συνήθων µετοχών ονοµαστικής αξίας £1. Επίσης
αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά £10.000 µε την έκδοση 100.000 νέων συνήθων
µετοχών ονοµαστικής αξίας £0,10 η καθεµία και τιµή διαθέσης που θα καθορίσει το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της Εταιρείας. Η διαφορά ήχθη στο αποθεµατικό υπέρ το άρτιο. Έτσι το εκδοθέν µετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε £1.180.010 διαιρεµένο σε 11.800.100 συνήθεις µετοχές
ονοµαστικής αξίας £0,10 η καθεµία.

•

Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της 23ης Μαρτίου 2007 και 18ης Μαρτίου 2007 αποφάσισαν την
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά £120.010 µε την έκδοση 1.200.100 συνήθων
µετοχών ονοµαστικής αξίας £0,10 η καθεµία. Από αυτές οι 900.100 µετοχές θα διατεθούν µε τιµή
διάθεσης που θα καθορίσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, ενώ οι υπόλοιπες µε τιµή που θα
καθοριστεί µέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών. Η διαφορά θα αχθεί στο αποθεµατικό υπέρ το
άρτιο. Έτσι το εκδοθέν µετοχικό κεφάλαιιο αναµένεται να ανέλθει σε £1.300.020 διαιρεµένο σε
13.000.200 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας £0,10 η καθεµία.
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8.0

ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

8.1

Συµφέρον Μετόχων

Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, επί συνόλου 11.800.100 µετοχών οι µέτοχοι
της Woodland Designs Plc έχουν ως ακολούθως:
Μέτοχος
Ridenco Α.Ε
Proton Bank A.E.
Altius A.E.E.X
Άλλοι µέτοχοι
Σύνολο

Μετοχές
11.700.000
50.000
50.000
100
11.800.100

Ποσοστό
99,15%
0,42%
0,42%
0,01%
100,00%

Όλες οι µετοχές έχουν τα ίδια δικαιώµατα (rank pari passu) µεταξύ τους συµπεριλαµβανοµένων δικαιωµάτων
ψήφου, προτιµησιακών δικαιωµάτων και µερίσµατος.
8.2

Συµφέρον ∆ιοικητικών Συµβούλων

Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, επί συνόλου 11.800.100 µετοχών το ποσοστό
που κατέχουν στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι και αξιωµατούχοι της
Woodland Designs Plc έχει ως ακολούθως:
Αρ.Μετοχών
Άµεση
συµµετοχή

Αρ. Μετοχών
Έµµεση
συµµετοχή

Αρ. Μετοχών
Σύνολο

Ποσοστό
%

Μη Εκτελεστικός
Πρόεδρος

-

5.744.720

5.744.720

48,68%

Ιωάννης
Γ.Αποστολάκος

Μη Εκτελεστικός
Αντιπρόεδρος

10

-

10

0,00%

Κώστας Γεωργίου
Χατζησάββα

∆ιευθύνων Σύµβουλος

20

-

20

0,00%

Ιωάννης Κασιµάτης

Μη Εκτελεστικό Μέλος

10

-

10

0,00%

Ελένη Γεωργίου
Βασιλείου

Εκτελεστικό Μέλος

10

-

10

0,00%

Όνοµα

Θέση

Κάρολος Φρανσές

Σύνολο
50
5.744.720
5.744.770
48,68%
Η έµµεση συµµετοχή του κ. Κάρολου Φρανσές προκύπτει µέσω της άµεσης συµµετοχής του πατέρα του κ. Μωρίς Φρανσές στην
Εταιρεία και στην Ridenco A.E. (49,1% µε βάση την Ελληνική Χρηµατιστηριακή Νοµοθεσία) (48,68% συνολική συµµετοχή).
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9.0

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Η Woodland Designs Plc ελέγχεται από το 2001 από τη Ridenco A.E., εγγεγραµµένη στην Ελλάδα η οποία
απέκτησε την ίδια χρονιά το 51% των µετοχών της Εταιρείας. Το υπόλοιπο 49% των µετοχών το κατείχε
από το 2004 ο κ. Μωρίς Φρανσές, κύριος µέτοχος της µητρικής. Στις 11 Φεβρουαρίου 2006 η Ridenco
A.E. απέκτησε το υπόλοιπο 49% από τον κ. Μωρίς Φρανσές µε αποτέλεσµα να αυξήσει το συµφέρον της
στη Woodland Designs Plc στο 100%. Κατόπιν αυξήσεων µετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκαν στις
Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας στις 19 Σεπτεµβρίου 2006 και 10 Μαρτίου 2007, η Ridenco
A.E. κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου κατέχει το 99,15% των µετοχών.
Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν µε συγγενικά µέρη:
(α)

Πωλήσεις εµπορευµάτων και υπηρεσιών

Ridenco A.E.
Χονδρικές πωλήσεις εµπορευµάτων
Έσοδα από προβολή εµπορικού σήµατος

Ridenco K.F.T., Ουγγαρία
Πωλήσεις εµπορευµάτων

2006
£

2005
£

2004
£

650.179
147.599
________
797.778
________

748.745
________
748.745
________

________
________

109.411
========

========

========

2006
£

2005
£

2004
£

796.414
10.981
10.798
________
818.193
========

472.800
134.231
________
607.031
========

271.761
________
271.761
========

25.200
========

18.840
========

========

Οι πωλήσεις στη Ridenco A.E. έγιναν µε εµπορικούς όρους και προϋποθέσεις.
(β)

Αγορές εµπορευµάτων, εξοπλισµού και υπηρεσιών

Ridenco A.E.:
Αγορές εµπορευµάτων
Έπιπλα και εξοπλισµός
Έξοδα διαφήµισης
Άµεσα έξοδα πωλήσεων

Σύµβουλος:
Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων
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(γ)

Υπόλοιπα στο τέλος του έτους
Φύση
συναλλαγής

2006
£

2005
£

2004
£
-

Εισπρακτέα από συγγενικά µέρη:
Ridenco A.E.
Ridenco K.F.T.
Geopil Optical Distribution Centre Limited

Εµπορική
Εµπορική
Εµπορική

78.287
109.411
_________
187.698
=========

281.470
________
281.470
=======

________10
10
========

Πληρωτέα σε συγγενικά µέρη :
Ridenco A.E.

Εµπορική

1.135.969
=========

1.122.221
=======

671.509
=========

2006
£

2005
£

2004
£

========

345.032
=======

========

2006
£

2005
£

2004
£

39.363
========

67.829
=======

6.582
========

4.116
========

=======

833
========

2006
£

2005
£

2004
£

26.000
14.459
________
40.459
========

26.000
13.500
________
39.500
=======

27.461
6.700
_______
34.161
========

(δ)

Λογαριασµοί έκδοσης κεφαλαίου

Ποσά που εισπράχθηκαν:
Ridenco A.E.

(ε)

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων

Υποχρεώσεις σε συγγενικό µέρος :
Ridenco A.E.
Τόκος χρηµατοδοτικών µισθώσεων :
Ridenco A.E.

(στ)

Αµοιβή Συµβούλων
Η συνολική αµοιβή των Συµβούλων ήταν ως εξής:

Αµοιβή υπό εκτελεστική ιδιότητα
Εισφορές και δικαιώµατα
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Περίοδος 1 Ιανουαρίου 2007 – 24 Απριλίου 2007
Σύµφωνα µε στοιχεία από την Εταιρεία για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2007 – 24 Απριλίου 2007, οι πιο
κάτω συναλλαγές του Συγκροτήµατος έγιναν µε συνήθεις εµπορικούς όρους και πρακτική µε συγγενικές
εταιρείες. Από τις 24 Απριλίου 2007 µέχρι την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου δεν
υπήρξαν οποιεσδήποτε άλλες σηµαντικές συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη.
(α)

Πωλήσεις εµπορευµάτων και υπηρεσιών
Περίοδος από
1 Ιανουαρίου 2007
µέχρι
24 Απριλίου 2007
£

Ridenco Α.Ε.
Χονδρικές πωλήσεις εµπορευµάτων
Έσοδα από προβολή εµπορικού σήµατος

Ridenco K.F.T., Ουγγαρία
Πωλήσεις εµπορευµάτων

423.450
34.878
________
458.328
========

Οι πωλήσεις του Συγκροτήµατος στη Ridenco A.E. έγιναν µε εµπορικούς όρους και προϋποθέσεις.
(β)

Αγορές εµπορευµάτων, εξοπλισµού και υπηρεσιών
Περίοδος από
1 Ιανουαρίου 2007 µέχρι
24 Απριλίου 2007
£

Ridenco Α.Ε.:
Αγορές εµπορευµάτων
Έπιπλα και εξοπλισµός
Έξοδα διαφήµισης
Άµεσα έξοδα πωλήσεων

Σύµβουλος:
Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων

210.726
85.279
6.944
12.890
________
315.839
========
9.000
========
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(γ)

Υπόλοιπα στις 24 Απριλίου 2007
Φύση
συναλλαγής

Περίοδος από
1 Ιανουαρίου 2007
µέχρι
24 Απριλίου 2007
£

Εισπρακτέα από συγγενικά µέρη:
Ridenco Α.Ε..
Ridenco K.F.T.

Εµπορική
Εµπορική

386.550
104.357
_________
490.907
=======

Πληρωτέα σε συγγενικά µέρη :
Ridenco Α.Ε.

Εµπορική

1.028.791
========

(δ)

Λογαριασµοί έκδοσης κεφαλαίου
Περίοδος από
1 Ιανουαρίου 2007 µέχρι
24 Απριλίου 2007
£

Ποσά που εισπράχθηκαν:
Ridenco Α.Ε.
Proton Bank A.E.
Altius A.E.E.X.

(ε)

13.500
13.500
_________
27.000
=======

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων
Περίοδος από
1 Ιανουαρίου 2007
µέχρι
24 Απριλίου 2007
£

Υποχρεώσεις σε συγγενικό µέρος :
Ridenco Α.Ε.
Τόκος χρηµατοδοτικών µισθώσεων :
Ridenco Α.Ε

63.760
=======
3.135
=======
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(στ)

Αµοιβή Συµβούλων
Η συνολική αµοιβή των Συµβούλων ήταν ως εξής:
Περίοδος από
1 Ιανουαρίου 2007
µέχρι
24 Απριλίου 2007
£

Αµοιβή υπό εκτελεστική ιδιότητα
Εισφορές και δικαιώµατα

8.400
4.850
________
13.250
========
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10.0 ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τα έτη 1994-2006 δεν καταβλήθηκε οποιοδήποτε µέρισµα.
Στο µέλλον οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι της Woodland Designs Plc προτίθενται να ακολουθήσουν σταθερή
πολιτική παροχής µερίσµατος στους µετόχους, λαµβανοµένων πάντοτε υπόψη των αποτελεσµάτων της
Woodland Designs Plc και των αναγκών της σε κεφάλαιο για επέκταση των δραστηριοτήτων της και τις
εκάστοτε συνθήκες αγοράς.
Η πρώτη καταβολή µερίσµατος θα γίνει το 2008 για το έτος 2007 εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις.
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.
Μερίσµατα σε µη φορολογικούς κατοίκους Κύπρου εξαιρούνται από τον φόρο εισοδήµατος καθώς και από
την έκτακτη εισφορά για την άµυνα.

11.0
11.1

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Κτιριακές Εγκαταστάσεις

Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, η Εταιρεία, δεν είναι ιδιοκτήτρια
οποιουδήποτε ακινήτου στην Κύπρο. Η Εταιρεία µισθώνει τις ακόλουθες κτιριακές εγκαταστάσεις. Οι
συµφωνίες ενοικίασης που έχει η Εταιρεία κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου
είναι οι ακόλουθες:
α/α
1
2
3

∆ιεύθυνση

Αντικείµενο

Γωνία Ανεξαρτησίας/Θεµιδος,
Λεµεσός (µέγεθος 128 τ.µ.)
Στασικράτους 24, Λευκωσία
(µέγεθος 317 τ.µ.)
Θεµιστοκλή ∆έρβη 5 ,
Λευκωσία (µέγεθος 60 τ.µ.)

Timberland
Store
Timberland
Store
Timberland
Store (kids)

Έναρξη
Λειτουργίας
Καταστήµατος

Έναρξη
Ισχύοντος
Συµβολαίου

Λήξη
Ισχύοντος
Συµβολαίου

6/1994

1.01.2006

31.10.2010

11/1994

31.10.2004

31.10.2009

6/1995

1.01.2006

31.12.2010

3/1997

Ανοικτό
Συµβόλαιο Αορίστου
διαρκείας

11/2001

1.08.2004

31.07.2010

2/2003

1.01.2003

31.12.2007

4

5
6

7
9
10
11

Λεωφόρος Νησί 20,
Αγία Νάπα (µέγεθος 80 τ.µ.)

Timberland
Οutlet

Λεωφόρος Μακαρίου ΙΙΙ 197,
Gala Tower *, Λεµεσος
(µέγεθος 185 τ.µ.)

Timberland/
Nautica
Stores
Timberland/
Nautica
Outlet Παιδικά

Aγ.Αντωνίου 3, Muskita
Building,Στρόβολος
(µέγεθος 277 τ.µ.)

Χωρίς λήξη

Γωνία Μακαρίου &
Eυαγόρου, Λευκωσία
(µέγεθος 113 τ.µ.)
Γραφεία Woodland Designs,
MO2 ,Στασικράτους 24
Λευκωσία. (µέγεθος 80 τ.µ.)
Αποθήκη Πινδάρου 6,
Αγιος ∆οµέτιος. Λευκωσία
(µέγεθος 100 τ.µ.)

Νautica
Store

11/2005

1.06.2005

31.05.2010

Γραφεία
Εταιρείας

11/1994

31.10.2004

31.10.2009

Αποθήκη

03/2005

Χωρίς
Συµβόλαιο

∆έν υπάρχει
λήξη

Εγγεγραµµένο Γραφείο
JULIA HOUSE Λευκωσία

Εγγεγραµένη
∆ιεύθυνση

05/1994

Χωρίς
Συµβόλαιο

Χωρίς λήξη

* ∆ιπλό Κατάστηµα

Τα υπ΄αριθµόν 1 και 3 καταστήµατα είναι ιδιοκτησία του κ. Κώστα Γεωργίου Χατζησάββα και της
σύζυγου του κας Ειρηνούλας Γεωργίου Χατζησάββα και οι µισθώσεις µε την Εταιρεία έχουν συναφθεί στα
πλαίσια συνήθους εµπορικής πρακτικής για ανάλογα καταστήµατα.
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Η Εταιρεία προβαίνει περιοδικά σε ανανεώσεις των µισθωτηρίων συµβολαίων των καταστηµάτων της
διατηρώντας τις καλύτερες δυνατές σχέσεις µε τους εκµισθωτές των ακινήτων. Μέχρι σήµερα δεν
υφίστανται µεταβολές στις διευθύνσεις των καταστηµάτων γεγονός που συνηγορεί κατά συνέπεια, εκτός
άλλων, στη διατήρηση της δεδοµένης εικόνας για τα σηµεία πώλησης από τον πελάτη.
Η θυγατρική µισθώνει τις ακόλουθες κτιριακές εγκαταστάσεις στη Ρουµανία από τρίτους :
α/α

∆ιεύθυνση

Αντικείµενο

1

Nicolae Balcescu 35,
Bucharest (104 τ.µ.)*

Timberland/
Nautica
Stores

2
3
4
5
6
7
8

9

Plaza Mall No.G34A, Bdul
Timisoara No. 26, Sector 6,
Bucharest (64 τ.µ.)
City Mall, SO5 Octemitei No.
2, Sector 4, Bucharest
(75 τ.µ..)
City Mall, SO5 Octemitei
No.2, Sector 4, Bucharest
(75 τ.µ..)
Iulius Mall, Store E57, Str.,
Demetriade No. 1, Timisoara
(47 τ.µ..)
Iulius Mall, Store E57A, Str.,
Demetriade No. 1, Timisoara
(47 τ.µ..)
Τomis
Shopping
Mall,
Constanta (78 τ.µ.)
Complex Comercial Iulius
Center,
Str.
Tudor
Vladimirescu, Iasi
(97 τ.µ..)**
Vitan Mall, Calea Vitan 5559, sector 3 Bucharest
(162τ.µ.) *

10

Έναρξη
Λειτουργίας

Έναρξη
ισχύοντος
συµβολαίου

Λήξη
ισχύοντος
συµβολαίου

4/2002

11.10.2002

30.09.2008

Timberland
Store

4/2005

1.04.2005

31.03.2010

Timberland
Store

10/2005

22.04.2005

22.04.2010

Νautica
Store

10/2005

22.04.2005

22.04.2010

Timberland
Store

9/2006

16.05.2006

15.05.2011

Nautica
Store

9/2006

16.05.2006

15.05.2011

Timberland
Store

12/2006

1.11.2006

1.11.2011

Timberland/
Nautica
Storeς

03/2007

1.11.2006

31.10.2011

Timberland/
Nautica
Stores

04/2007

16.08.2006

15.08.2011

1.06.2005

1.06.2010

1.5.2007

1.5.2009

Otopeni Area, Bucharest
Γενική
08/2005
(150 τ.µ.)
Αποθήκη
11
Decebal Avenue 13, Block
S15, entrance A, Floor 3,
Γραφεία
05/2007
Apartment 29, Sector 3
(110 τ.µ..)
* διπλό κατάστηµα
** 1 µισθωτήριο για δύο καταστήµατα συνολικής επιφάνειας 97 τ.µ..

11.2

Εξοπλισµός

Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2006, το πάγιο ενεργητικό του Συγκροτήµατος περιλάµβανε έπιπλα, σκεύη και
εξοπλισµό γραφείου ύψους £211.662. Το ποσό αυτό περιλαµβάνει έπιπλα, σκεύη και εξοπλισµό γραφείου
ύψους £276.992 ως είχαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 καθώς επίσης πόσο ύψους £39.778 που δαπανήθηκε
κατά το έτος 2006, ενώ οι αποσβέσεις ανήλθαν σε £94.480 και χρέωση συναλλαγµατικής διαφοράς
£10.628.
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12.0 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ
Κατωτέρω παρατίθενται οι ασφαλιστικές καλύψεις της Εταιρείας για τα καταστήµατα της, τα γραφεία, την
αποθήκη της, το προσωπικό και τους πελάτες της.
Α/Α

Αρ.
Συµβολαίου

1.

201-000962
201-000341

2.

FR0030533

3.

201-000962
201-000341

4

FR000314

5

201-000962
201-000341

6

FR0030537

7

102101014406

8

162100467106

Αντικείµενο
Ασφαλιστικής
Κάλυψης

Εµπορεύµατα
Επιπλα &
Εξοπλισµός
γραφείου.
Εµπορεύµατα
Επιπλα &
Εξοπλισµός
καταστήµατος
Εµπορεύµατα
Επιπλα &
Εξοπλισµός
καταστήµατος
Εµπορεύµατα
Επιπλα &
Εξοπλισµός
καταστήµατος
Εµπορεύµατα
Επιπλα &
Εξοπλισµός
καταστήµατος
Εµπορεύµατα
Επιπλα &
Εξοπλισµός
καταστήµατος
Εµπορεύµατα
Επιπλα &
Εξοπλισµός
καταστήµατος
Εµπορεύµατα
Επιπλα &
Εξοπλισµός
καταστήµατος

Είδος
Ασφ.
Κάλυψης

Ασφαλιστική
εταιρεία

Ασφαλιζόµενος

Καταστ. και
Γραφεία
Στασικρατους 24
Λευκωσία
Καταστ.
Ανεξαρτησίας /
Θέµιδος
Λεµεσός
Καταστ.
Θεµιστοκλή
∆έρβη 5,
Λευκωσία

Ασφαλιζόµενο
ποσό σε £

Ηµερ/νία
Λήξης

251.000

31/12/2007

100.000

15/5/2008

41.500

31/12/2007

Πυρόςσεισµόςκλοπή

Cοmmercial
Union

Κλοπήσεισµόςάλλοι
κίνδυνοι

Olympic Ins
Co Ltd

Πυρόςσεισµόςκλοπή

Cοmmercial
Union

Πυρόςσεισµόςκλοπή

Olympic Ins
Co Ltd

Καταστ. Λεωφ
Νησί 20, Αγία
Νάπα

56.000

30/07/2007

Πυρόςσεισµόςκλοπή

Cοmmercial
Union

Καταστ. Λεωφ
Μακαρίου 197,
Λεµεσός

121.500

31/12/2007

Κλοπήσεισµόςάλλοι
κίνδυνοι

Olympic Ins
Co Ltd

Αποθήκη
Πινδάρου Αγιος
∆οµέτιος

122.000

15/5/2008

Πυρός-

BOC General
Insurance

Καταστ.
Αγίου Αντωνίου
3, Στρόβολος
Λευκωσία

181.000

15/05/2008

Κλοπής

BOC General
Insurance

Καταστ.
Αγίου Αντωνίου
3 Στρόβολος
Λευκωσία

181.000

15/05/2008

Πυρόςσεισµός

BOC General
Insurance

111.000

27/06/2007

BOC General
Insurance

111.000

27/06/2007

250.000

27/06/2007

50.000
100.000

27/06/2007

9

102101024306

Εµπορεύµατα
Επιπλα &
Εξοπλισµός
καταστήµατος

10

162100471806

Εµπορεύµατα
Επιπλα &
Εξοπλισµός
καταστήµατος

Κλοπής

11

102101024206

Κατάστηµα

Πυρός

Boc General
insurance

12

354100110506

Ευθύνης Εναντι
Τρίτων ∆ιάφοροι
κύνδυνοι

∆ιάφοροι
Κίνδυνοι

Boc General
insurance

Καταστ.
Μακαριου &
Ευαγόρου
Capital Center
Λευκωσία
Καταστ.
Μακαριου &
Ευαγόρου
Capital Center
Λευκωσία
Καταστ
Μακαρίου &
Ευαγόρου
Capital Center
Λευκωσία
Προσωπικό και
πελάτες
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Oι ασφαλίσεις στη Ρουµανία έχουν ως εξής:
Α/Α

Αρ.
Συµβολαίου

Αντικείµενο Ασφαλιστικής
Κάλυψης

1.

2316170
2822804

2.

2316170
2822804

.Εµπορευµατα Επιπλα
και Σκευη

3.

2316170
2822804

Εµπορευµατα, Επιπλα
και Σκευη

4.

2316170
2822804

Εµπορευµατα Επιπλα
και Σκευη

Εµπορευµατα, Επιπλα
και Σκευη

5.

2316170
2822804

Επιπλα, Σκευη & Office
Equipment

6

2316170
2822804

Εµπορευµατα, Επιπλα
και Σκευη

7

8

9

2316170
2822804

2616170
2822804

2316170
2822804

Εµπορευµατα, Επιπλα
και Σκευη

Εµπορευµατα, Επιπλα
και Σκευη

Εµπορευµατα, Επιπλα
και Σκευη

Είδος
Ασφ. Κάλυψης

Πυρός,κλοπη
ς και αλλων
κινδύνων
Πυρος,
κλοπης και
αλλων
κινδυνων
Πυρος,
Κλοπης και
αλλων
κινδυνων
Πυρος,
Κλοπης και
αλλων
κινδυνων
Πυρος,
Κλοπης και
αλλων
κινδυνων
Πυρος,
Κλοπης και
αλλων
κινδυνων
Πυρος,
Κλοπης και
αλλων
κινδυνων
Πυρος,
Κλοπης και
αλλων
κινδυνων
Πυρος,
Κλοπης και
αλλων
κινδυνων

Ασφαλιστική
εταιρεία

Ασφαλιζόµενος

Ασφαλιζόµενο
ποσό σε ₤χιλ

Ηµερ/νία Λήξης

Αλλιανς
Τιριακ

Κατάστηµα Nicolae
Balcescu 35,
Bucharest*

179,0

30/06/2007

Αλλιανς
Τιριακ

Κατάστηµα Plaza
Mall, Bucharest

140,0

30/06/2007

Αλλιανς
Τιριακ

Καταστήµατα City
Mall, Bucharest.

275,0

30/6/2007

Αλλιανς
Τιριακ

Αποθήκη Otopeni
Area
Bucharest

318,0

30/6/2007

Γραφείο Decebal
Avenue, Bucharest

6,0

30/6/2007

Καταστήµατα Iulius
Mall,Timisoara

215,5

30/06/2007

186,7

30/06/2007

175,7

30/06/2007

152,1

30/06/2007

Αλλιανς
Τιριακ

Αλλιανς
Τιριακ

Αλλιανς
Τιριακ

Αλλιανς
Τιριακ

Αλλιανς
Τιριακ

Κατάστηµα
Τοmis Mall
Costanta
Καταστήµατα
Complex Comercial
Iulius Center, Str.
Tudor Vladimirescu,
Iasi
Καταστήµατα
Vitan Mall, Calea
Vitan 55-59, Sector
3, Bucharest*

* ∆ιπλό Κατάστηµα

Η ∆ιοίκηση της θυγατρικής, δεσµεύεται ότι θα προβεί, ως είθισται, στην έγκαιρη ανανέωση των ανωτέρω
ασφαλιστηρίων.
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13.0

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Κατά τα τρία τελευταία οικονοµικά έτη το Συγκρότηµα πραγµατοποίησε τις ακόλουθες καθαρές
επενδύσεις (από- επενδύσεις ) :

Bελτιώσεις µισθώσεων
Έπιπλα & Σκεύη & Εξοπλισµός Γραφείου
Οχήµατα
Μείον : Πωλήσεις Ενσώµατων Παγίων
Επενδύσεις στη θυγατρική WOODLAND ROM*
Επενδύσεις στην Geopil Optical Distrib. Ltd
Σύνολο

Περίοδος
από
1 Ιανουαρίου
2007 µέχρι
24 Απριλίου
2007
(£000)
17,38
116,5
0
0
0
0
133,9

2006
(£000)

2005
(£000)

51,0
40,0
12,0
0
137,0
0
240,0

82,0
140,0
7,0
0
283,2
(3,0)**
509,2

2004
(£000)

1,8
2,5
8,9
7,0
0
(2,0)**
18,2

* Αφορούσε αυξήσεις κεφαλαίου ή ποσά προοριζόµενα για αυξήσεις κεφαλαίου
** Το ποσό του 2004 αφορά πρόβλεψη για αποµείωση της επένδυσης ενώ το ποσό του 2005 αφορά αποµείωση της
επένδυσης και διανοµή στη διάλυση της εν λόγω εταιρείας

Oι ανωτέρω επενδύσεις χρηµατοδοτήθηκαν από αύξηση κεφαλαίου της Εταιρείας και τρέχουσα
ρευστότητα.
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14.0

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

14.1

Ανάλυση της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης και των αποτελεσµάτων του
Συγκροτήµατος για τα έτη 2004, 2005 και 2006

Οι ακόλουθες συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες προέρχονται από τις ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων 2004, 2005 και 2006. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις
των χρήσεων 2004, 2005 και 2006 έχουν ελεγχθεί από τους κατά νόµο ελεγκτές της Εταιρείας κ.κ.
PricewaterhouseCoopers Limited και παρατίθεται στο Μέρος ∆ του Ενηµερωτικού ∆ελτίου. Η γνώµη των
ελεγκτών ήταν χωρίς επιφύλαξη. Οι οικονοµικές καταστάσεις ετοιµάστηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών
Λογιστικών Προτύπων και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, της Κύπρου.
Ανάλυση Κατάστασης Λογαριασµού Αποτελεσµάτων 2004, 2005 και 2006
2006
£

2005
£

2004
£

Πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων αγαθών

1.980.439
(897.016)

1.659.764
(756.197)

732.495
(434.814)

Μικτό κέρδος
(% στον κύκλο εργασιών)
Άλλα κέρδη/(ζηµιές) – καθαρά
Έξοδα πωλήσεων και προώθησης
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

1.083.423
54,71%
159.124
(397.968)
(619.682)

903.567
54,44%
2.746
(281.860)
(438.778)

297.681
40,64%
(797)
(188.177)
(325.432)

Κέρδος/(ζηµιά) εργασιών
(% στον κύκλο εργασιών)
Χρηµατοδοτικά έξοδα/(έσοδα)
Μερίδιο (ζηµιάς)/κέρδους συνδεδεµένων
εταιρειών

224.897
11,36%
38.859
-

185.675
11,19%
(9.523)
(232)

(216.725)
Μ/Ε
40.848
(4.869)

Κέρδος/(ζηµιά) πριν τη φορολογία
Φορολογία

263.756
5

175.920
-

(180.746)
(290)

Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) για το έτος
(% στον κύκλο εργασιών)

263.761
13,32%

175.920
10,60%

(181.036)
Μ/Ε
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Ανάλυση οικονοµικών αποτελεσµάτων του Συγκροτήµατος για τις χρήσεις 2004, 2005 και
2006:
Κύκλος εργασιών: Η µεγάλη αύξηση στον κύκλο εργασιών κατά το 2005 σε σχέση µε το 2004 κατά
£927,2 χιλιάδες (αύξηση 126,6%) οφείλεται στην αύξηση των εγχώριων λιανικών πωλήσεων κατά £178,6
χιλιάδες και στην αύξηση των χονδρικών πωλήσεων εξωτερικού κατά £748,7 χιλιάδες. Όλες οι χονδρικές
πωλήσεις εξωτερικού έγιναν προς τη µητρική εταιρεία Ridenco, η οποία µε την σειρά της διέθεσε τα εν
λόγω στην ελληνική αγορά. Η αύξηση το 2005 οφείλεται επίσης και στην αύξηση των λιανικών πωλήσεων
του Συγκροτήµατος και ειδικότερα στη Ρουµανία λόγω λειτουργίας 3 νέων καταστηµάτων.
Η αύξηση το 2006 κατά £320,7 χιλιάδες (αύξηση 19,3%) οφείλεται στην αύξηση των εγχώριων λιανικών
πωλήσεων κατά £294,6 χιλιάδες και στην αύξηση των χονδρικών πωλήσεων εξωτερικού κατά £26,1
χιλιάδες. Οι χονδρικές πωλήσεις εξωτερικού έγιναν προς τη µητρική εταιρεία Ridenco και την
συνδεδεµένη εταιρεία Ridenco K.F.T. Η αυξητική τάση του κύκλου εργασιών που σηµειώθηκε στο έτος
2006, οφείλεται κυρίως στην αύξηση των λιανικών πωλήσεων και ειδικότερα στη Ρουµανία, λόγω
λειτουργίας 3 ακόµη νέων καταστηµάτων και του νέου καταστήµατος στη Λευκωσία που λειτούργησε
κατά τα τέλη του 2005.
Η αύξηση στον κύκλο εργασιών είχε ως αποτέλεσµα τη σηµαντική βελτίωση της κερδοφορίας του
Συγκροτήµατος και τη βελτίωση των δεικτών κερδοφορίας. Σηµειώνεται ότι το ποσοστό καθαρού κέρδους
ανήλθε σε 13,32% το 2006 έναντι σε 10,60% το 2005.
Ποσοστό µεικτού κέρδους: Το ποσοστό µεικτού κέρδους του Συγκροτήµατος για το έτος 2006 ανήλθε σε
54,71% του κύκλου εργασιών σε σχέση µε 54,44% το 2005 παρουσιάζοντας µια ελάχιστη βελτίωση. Η

σταθερότητα του ποσοστού µεικτού κέρδους οφείλεται στη συνεπή εµπορική πολιτική του Συγκροτήµατος.
Ως εκ τούτου η αύξηση του κύκλου εργασιών του Συγκροτήµατος είναι ανάλογη µε την αύξηση του
κόστους των πωλήσεων.
Σηµειώνεται επίσης ότι η µεγάλη αύξηση του ποσοστού µεικτού κέρδους του 2005 σε σχέση µε το 2004
(54,44% το 2005 έναντι 40,64% το 2004) οφείλεται στις οικονοµίες κλίµακος από την αύξηση των
εγχώριων λιανικών πωλήσεων καθώς και στην αύξηση των χονδρικών πωλήσεων εξωτερικού.
Άλλα εισοδήµατα: Τα άλλα εισοδήµατα κατά το 2006 ανέρχονται σε £176,2 χιλιάδες, τα οποία
περιλαµβάνουν ποσό ύψους £147,6 χιλιάδων, που αντιπροσωπεύει το ποσό του τιµήµατος που πληρώθηκε
από τη µητρική εταιρεία Ridenco, για την προβολή του σήµατος “Nautica” στην ανταγωνιστική αγορά της
Κύπρου, που επιτυγχάνεται κυρίως από τη λειτουργία του νέου καταστήµατος στη ΓωνίαΛεωφόρου
Μακαρίου & Eυαγόρου, στο εµπορικό κέντρο Capital Centre στη Λευκωσία. Η Ridenco πλήρωσε το ποσό
αυτό στην Εταιρεία, επειδή θεωρεί ότι µε την προβολή του σήµατος προάγονται τα δικά της συµφέροντα.
Έξοδα πωλήσεων και προώθησης: Τα έξοδα πωλήσεων και προώθησης ανήλθαν σε 20,10% του κύκλου
εργασιών για το έτος 2006 έναντι 16,98% το 2005, λόγω της λειτουργίας των νέων καταστηµάτων στη
Ρουµανία και του νέου καταστήµατος στη Λευκωσία. Σε αντίθεση µε την αύξηση που σηµειώθηκε το έτος
2006, το 2005 παρατηρείται µια αισθητή µείωση στο ποσοστό των εξόδων πωλήσεων και προώθησης σε
σχέση µε τον κύκλο εργασιών κατά 8,72% σε σύγκριση µε το 2004. Η µείωση αυτή οφείλεται στην αύξηση
των πωλήσεων το 2005 κατά 126,6%, λόγω της αύξησης των χονδρικών πωλήσεων προς τη Ridenco.
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας: Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε 31,29% του κύκλου
εργασιών για το έτος 2006 έναντι 26,43% το 2005 λόγω της λειτουργίας των νέων καταστηµάτων στη
Ρουµανία και του νέου καταστήµατος στη Λευκωσία στην Κύπρο. Σε αντίθεση µε την αύξηση που
σηµειώθηκε το έτος 2006, το 2005 παρατηρείται µια αισθητή µείωση στο ποσοστό των εξόδων διοικητικής
λειτουργίας σε σχέση µε τον κύκλο εργασιών σε σύγκριση µε το 2004. Η µείωση αυτή οφείλεται στην
αύξηση των πωλήσεων το 2005 κατά 126,6%, λόγω της αύξησης των χονδρικών πωλήσεων προς τη
Ridenco.
Χρηµατοδοτικά έσοδα/(έξοδα)-καθαρά: Τα καθαρά χρηµατοδοτικά έσοδα για το έτος 2006 που ανήλθαν
σε £38,9 χιλιάδες έναντι £9,5 χιλιάδες έξοδα το 2005, περιλαµβάνουν χρεωστικούς τόκους για τραπεζικές
διευκολύνσεις και άλλα δάνεια ύψους £39,5 χιλιάδες και συναλλαγµατικά κέρδη £78,4 χιλιάδες. Τα
χρηµατοδοτικά έσοδα κατά το 2004 ανήλθαν σε £40,8 χιλ.
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Ανάλυση Χρηµατοοικονοµικής Κατάστασης – Ισολογισµού 31 ∆εκεµβρίου 2004, 2005 και
2006
2006
£

2005
£

2004
£

350.783
10.934
19.895
487.500
_________
869.112
_________

405.796
1.453
20.846
552.500
_________
980.595
_________

246.462
419
2.987
20.846
_________
270.714
_________

1.146.066
65.000
342.768

862.813
65.000
370.170

740.838
35.693

14.650
151.376
_________
1.719.860
_________
2.588.972
========

5.608
172.220
_________
1.475.811
_________
2.456.406
========

4.024
51.592
_________
832.147
_________
1.102.861
=========

1.170.010
2.404
2.925
(423.676)
_________
751.663
_________
751.663
_________

675.000
152.362
42.316
(687.437)
_________
182.241
345.032
_________
527.273
_________

500.000
152.362
68.937
(863.357)
_________
(142.058)
_________
(142.058)
_________

411.104
_________
411.104
_________

496.746
_________
496.746
_________

331.300
_________
331.300
_________

1.258.053
168.152
_________
1.426.205
_________
1.837.309
_________
2.588.972
========

1.214.057
218.330
_________
1.432.387
_________
1.929.133
_________
2.456.406
========

713.656
199.963
_________
913.619
_________
1.244.919
_________
1.102.861
=========

Περιουσιακά στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Εγκαταστάσεις και εξοπλισµός
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Επένδυση σε συνδεδεµένη εταιρεία
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Αναβαλλόµενες δαπάνες

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Αναβαλλόµενες δαπάνες
Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που
αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις
Κεφάλαιο και αποθεµατικά
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο
Αποθεµατικό συναλλαγµατικών διαφορών
Συσσωρευµένες ζηµιές
Λογαριασµός έκδοσης µετοχών

Μη βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆ανεισµός

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
∆ανεισµός

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων
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Ανάλυση της χρηµατοοικονοµικής θέσης/ ισολογισµού του Συγκροτήµατος κατά την 31
∆εκεµβρίου 2004, 2005 και 2006:
Αποθέµατα: Τα αποθέµατα του Συγκροτήµατος κατά τις 31 ∆εκεµβρίου 2006 ανήλθαν σε £1.146.066
έναντι £862.813 στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 και £740.838 στις 31 ∆εκεµβρίου 2004. Το ψηλό ύψος των
αποθεµάτων σε σχέση µε το κόστος πωλήσεων του Συγκροτήµατος οφείλεται στο άνοιγµα νέων
καταστηµάτων στη Ρουµανία κατά τη διάρκεια του έτους κατά το 2005 και 2006. Τα καταστήµατα αυτά
λόγω της έναρξης λειτουργίας τους κατά τη διάρκεια του έτους δεν είχαν σηµαντική συνεισφορά στις
πωλήσεις (και στο κόστος πωλήσεων) του Συγκροτήµατος ενώ ήταν πλήρη σε αποθέµατα (πλήρεις
συλλογές ειδών) κατά τις 31 ∆εκεµβρίου κάθε έτους για τα εν λόγω έτη.
Αναβαλλόµενες δαπάνες: Οι αναβαλλόµενες δαπάνες όπως παρουσιάζονται στις ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος για το έτος 2006 προέρχονται από ποσό £650.000 που
προπληρώθηκε κατά το έτος 2005 για την εξασφάλιση της µίσθωσης ενός καταστήµατος του
Συγκροτήµατος και θα διαγραφούν στον ενοποιηµένο λογαριασµό αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της
µίσθωσης. Κατά το έτος 2006 ποσό ύψους £65.000 (έναντι £32.500 το 2005) περιλήφθηκε στα ενοίκια
λειτουργικών µισθώσεων που διαγράφηκαν στον ενοποιηµένο λογαριασµό αποτελεσµάτων του έτους.
∆άνεια: Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2006, τα δάνεια και διευκολύνσεις του Συγκροτήµατος περιλαµβάνουν
τρέχουσες υποχρεώσεις £168 χιλ. καθώς και µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις £411 χιλ. σε σχέση µε
τρέχουσες υποχρεώσεις £218 χιλ. καθώς και µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις £497 χιλ κατά την 31η
∆εκεµβρίου 2005. Τα ποσά αυτά αφορούν δάνεια της Ιθύνουσας.
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές: Οι εµπορικοί και άλλοι πιστωτές ανήλθαν κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2006
σε £1,258 εκ. (έναντι £1,214 εκ. την 31 ∆εκεµβρίου 2005) από τα οποία £24,6 χιλ. προήλθαν από
πιστωτές εµπορίου, £1,136 χιλ. από ποσά πληρωτέα σε συγγενικά µέρη εµπορικής φύσεως και £97,5 χιλ.
από άλλους πιστωτές και οφειλόµενα έξοδα .
Κεφαλαιουχική Βάση Συγκροτήµατος: Το Συγκρότηµα διαθέτει καλή κεφαλαιουχική βάση. Στο τέλος
του 2006, η κεφαλαιουχική βάση του Συγκροτήµατος ανερχόταν στα £752 χιλ (σε σχέση µε £527 χιλ. στις
31 ∆εκεµβρίου 2005) που αποτελείται από µετοχικό κεφάλαιο £1,17 εκ., άλλα αποθεµατικά £5,3 χιλ καθώς
και συσσωρευµένες ζηµιές £424 χιλ.
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Η κεφαλαιουχική δοµή του Συγκροτήµατος αποτελείται από ίδια κεφάλαια και δανειακά κεφάλαια ως
ακολούθως:
-Ίδια Κεφάλαια: Το Συγκρότηµα διαθέτει καλή κεφαλαιουχική βάση. Στο τέλος του 2006, η
κεφαλαιουχική βάση του Συγκροτήµατος ανερχόταν στα £752 χιλ (σε σχέση µε £527 χιλ. στις 31
∆εκεµβρίου 2005) που αποτελείται από µετοχικό κεφάλαιο £1,17 εκ., άλλα αποθεµατικά £5,3 χιλ καθώς
και συσσωρευµένες ζηµιές £424 χιλ.
- ∆ανειακά κεφάλαια: Τα δάνεια και διευκολύνσεις του Συγκροτήµατος κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2006
περιλαµβάνουν τρέχουσες υποχρεώσεις £168 χιλ. καθώς και µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις £411 χιλ..
Κύρια πηγή προέλευσης κεφαλαίων και ταµειακών ροών του Συγκροτήµατος είναι η ροή µετρητών από
εργασίες. Η ροή µετρητών από εργασίες είναι αρκετή για να καλύψει τις ανάγκες του Συγκροτήµατος σε
κεφάλαιο κίνησης καθώς επίσης να καλύψει τις κεφαλαιακές ανάγκες του Συγκροτήµατος για επενδύσεις.
Με βάση τα οικονοµικά στοιχεία του 2006, η ταµειακή ροή από εργασίες ανήλθε σε £413,7 χιλ. ενώ η
καθαρή ταµειακή ροή από εργασίες ανήλθε σε £266,9 χιλ. αρκετή για να καλύψει τις ανάγκες σε στοιχεία
πάγιου ενεργητικού £114,2 χιλ. και τις αποπληρωµές δανείων £85,3 χιλ.
Η ρευστότητα του Συγκροτήµατος βρίσκεται σε καλά επίπεδα λαµβάνοντας υπόψη τη φύση των
δραστηριοτήτων του Συγκροτήµατος.
Στο µέλλον αναµένεται να αυξηθεί σηµαντικά η κεφαλαιουχική δοµή του Συγκροτήµατος από αυξήσεις
κεφαλαίου και από τα συσσωρευµένα κέρδη. Οποιεσδήποτε επενδύσεις του Συγκροτήµατος στο µέλλον θα
χρηµατοδοτούνται ως επί το πλείστον από τις ταµειακές ροές από εργασίες και σε µικρότερο βαθµό από
δανειακά κεφάλαια.
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Ίδια κεφάλαια και δανειακά κεφάλαια κατά την 24 Απριλίου 2007:
∆άνεια: Σύµφωνα µε τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις τα δάνεια και διευκολύνσεις του
Συγκροτήµατος κατά την 24 Απριλίου 2007 ανέρχονταν σε £545.912 τα οποία περιλαµβάνουν
βραχυπρόθεσµα δάνεια £170.938 καθώς και µακροπρόθεσµα δάνεια τραπεζών £374.974. Τα τραπεζικά
δάνεια και παρατραβήγµατα είναι µερικώς εξασφαλισµένα ως αναφέρεται πιο κάτω.
Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια : £170.938
Εξασφαλισµένα :
£170.938
-Μη εξασφαλισµένα:
Μακροπρόθεσµα δάνεια : £374.974
Εξασφαλισµένα : £374.974
Μη εξασφαλισµένα: Τα τραπεζικά δάνεια και παρατραβήγµατα είναι εξασφαλισµένα ως εξής:
(α)
Με εταιρική εγγύηση για £150.000
(β)
Με Β οµόλογο κυµαινόµενης επιβάρυνσης για £150.000 πάνω στο ενεργητικό της Εταιρείας.
(γ)
Με δέσµευση λογαριασµού στο όνοµα της Εταιρείας για το ποσο των £43.496
Μετοχικό Κεφάλαιο: Σύµφωνα µε τους λογαριασµούς διοίκησης της Εταιρείας, το µετοχικό κεφάλαιο της
Εταιρείας κατά τις 24 Απριλίου 2007 ανερχόταν σε £1.180.010 και τα αποθεµατικά σε -£262.041
Μετοχικό Κεφάλαιο και αποθεµατικά:
- Μετοχικό Κεφάλαιο :
£1.180.010
- Αποθεµατικά
: (£262.041)
- Σύνολο
: £917.969
Σύνολο δανείων και µετοχικού κεφαλαίου: £1.463.881
∆εν υπήρχαν σηµαντικές αλλαγές στο δανεισµό από την ηµεροµηνία ισολογισµού 24 Απριλίου 2007
σύµφωνα µε τα βιβλία της Εταιρείας µέχρι την ηµεροµηνία αυτού του εγγράφου.
Καθαρός συνολικός δανεισµός στις 24 Απριλίου 2007:
Α. Μετρητά στην τράπεζα: £201.293
Β. Εισπρακτέα χρηµατοδοτικής φύσεως : Γ. Βραχυπρόθεσµος δανεισµός : £170.938
∆. Τρεχούµενο µέρος µακροπρόθεσµού δανεισµού: E. Συνολικός Τρεχούµενος ∆ανεισµός (Γ+∆): £170.938
Ζ. Καθαρός τρεχούµενος δανεισµός : (Ε)-(B)-(Α): (£30.335)
Η. Μακροπρόθεσµα τραπεζικά δάνεια : £374.974
Θ. Άλλα µακροπρόθεσµα δάνεια : Ι . Συνολικός Μακροπρόθεσµος δανεισµός : £374.974
Κ. Καθαρός συνολικός δανεισµός : (Ζ)+(Ι) £344.619
∆εν υπήρχαν οποιαδήποτε άλλα δάνεια ή άλλη µορφή δανεισµού.
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Οι στόχοι του Συγκροτήµατος Woodland για τα επόµενα χρόνια είναι:
- Αύξηση µεριδίου αγοράς στην Κύπρο και στη Ρουµανία. Το Συγκρότηµα Woodland επιδιώκει την
αύξηση του µεριδίου στην αγορά της Κύπρου και ειδικότερα στον τοµέα της ένδυσης καθώς εκτιµά ότι
παρά τον έντονο ανταγωνισµό υφίστανται σχετικές δυνατότητες περαιτέρω διείσδυσης µέσω της
λειτουργίας νέων επιλεγµένων σηµείων πώλησης αλλά και κατάλληλης προβολής των ειδών του. Για τη
Ρουµανία στόχος του Συγκροτήµατος είναι η αύξηση του µεριδίου αγοράς τόσο στον τοµέα της υπόδησης ,
όσο και της ένδυσης, µέσω διεύρυνσης του δικτύου καταστηµάτων λιανικής πώλησης. Ο πληθυσµός της
χώρας (21 εκατοµύρια κάτοικοι περίπου), η βελτίωση του διαθέσιµου εισοδήµατος µε τη λειτουργία των
µεγάλων πολυκαταστηµάτων (shopping malls) σε συνδυασµό µε την ένταξη της Ρουµανίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007 αναµένεται να επιδράσουν θετικά στις επιδιώξεις του Συγκροτήµατος
Woodland. Η διεύρυνση των δραστηριοτήτων του Συγκροτήµατος Woodland και κατ’ επέκταση του
Οµίλου Ridenco στη Ρουµανία σχεδιάζεται να χρηµατοδοτηθεί τόσο µε ίδια κεφάλαια όσο και µε
δανεισµό. Το Συγκρότηµα Woodland αφού εξέτασε τα δεδοµένα αποφάσισε να καταθέσει αίτηση
εισαγωγής των µετοχών της Εταιρείας στο ΧΑΚ προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε επενδυτικά
κεφάλαια µέσω της έκδοσης νέων µετοχών και διαφόρων άλλων χρηµατοδοτικών εργαλείων αναλόγως
των αναγκών του και των συνθηκών της αγοράς.
- Επέκταση στο εξωτερικό. Το Συγκρότηµα Woodland επιδιώκει και διερευνά µαζί µε τον Όµιλο
Ridenco την επέκτασης του Συγκροτήµατος Woodland σε αγορές της Μέσης Ανατολής, χωρών της πρώην
Ανατολικής Ευρώπης καθώς και άλλων χωρών στα πρότυπα της συµµετοχής στη Ρουµανία για τις οποίες
υφίστανται οι σχετικές προϋποθέσεις.
- ∆ιεύρυνση Χαρτοφυλακίου Σηµάτων – Νέες Συνεργασίες. Επιδίωξη του Συγκροτήµατος Woodland
είναι σε συνεργασία µε τον Όµιλο Ridenco η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου επώνυµων σηµάτων του µέσω
νέων συνεργασιών σε επίπεδο Οµίλου Ridenco ή σε µεµονωµένες αγορές. Tα νέα σήµατα θα πρέπει να
πληρούν ορισµένα χαρακτηριστικά όπως η ποιότητα των ειδών, το κύρος (status) και οι εκτιµήσεις για τα
προσδοκώµενα οφέλη σε σχέση µε την απαιτούµενη επένδυση για την εισαγωγή τους στις αγορές.
- Συνέργιες. Το Συγκρότηµα Woodland λειτουργώντας στα πλαίσια του Οµίλου Ridenco επιδιώκει την
επίτευξη οικονοµιών κλίµακας µέσω συνεργιών σε επίπεδο λειτουργικού κόστους, προµήθειας, διανοµής
και οργάνωσης πωλήσεων.
- Είσοδος σε νέες δραστηριότητες. Το Συγκρότηµα Woodland µελετά τη λειτουργία ειδικών
πολυκαταστηµάτων ένδυσης και υπόδησης και αξεσουάρ µε την ειδική επωνυµία στη Ρουµανία στα
πρότυπα ανάλογων καταστηµάτων της Ridenco στην Ελλάδα. Τα καταστήµατα αυτά θα διαθέτουν µεταξύ
άλλων είδη των συλλογών προηγούµενων ετών µε τα σήµατα Timberland και Nautica και απευθύνονται
κυρίως σε νεανικό κοινό. Στα συγκεκριµένα καταστήµατα θα παρέχεται η δυνατότητα πώλησης και ειδών
ένδυσης και υπόδησης τρίτων. Επίσης στη Ρουµανία αναµένεται να λειτουργήσουν εντός του 2007 και
Outlets της θυγατρικής Woodland Rom που θα πωλούν είδη παλαιοτέρων συλλογών Timberland και
Nautica. Εκτιµάται προς το παρόν ότι µε τον τρόπο αυτό το Συγκρότηµα Woodland θα µπορέσει να
διαφοροποιηθεί στις προτιµήσεις των καταναλωτών της χώρας αυτής προσφέροντας τα είδη του ανάλογα
µε τις οικονοµικές τους δυνατότητες πραγµατοποιώντας έτσι τη µεγαλύτερη δυνατή διάδοση των σηµάτων.
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Γενικά
Για την περίοδο 2007-2009 το Συγκρότηµα Woodland προγραµµατίζει την επέκταση του κυρίως στην
αγορά της Ρουµανίας όπου την τελευταία διετία προέβη στη λειτουργία πέντε νέων σηµείων πώλησης
διευρύνοντας µάλιστα την παρουσία του και εκτός Βουκουρεστίου σε πόλεις που πληρούν τα
χαρακτηριστικά. Συνολικά προγραµµατίζεται η λειτουργία 19 νέων σηµείων πωλήσεων εκ των οποίων τα
16 στη Ρουµανία και τα τρία στην Κύπρο.

Χώρα
Κύπρος
Ρουµανία
Σύνολο

ΝΕΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ*
2007
2008
1
1
8
4
9
5

2009
1
4
5

Σύνολο
3
16
19

* Σηµειώνεται ότι τα πιο πάνω στοιχεία ενδέχεται να διαφοροποιηθούν συνεπεία των τάσεων της αγοράς ακινήτων, αλλά και
των τυχόν ευκαιριών και συνθηκών αγοράς κατά την ίδια περίοδο.

Σηµειώνεται ότι ενδεχοµένως οι νέοι χώροι πώλησης στη Ρουµανία δυνατόν να στεγάζουν δύο σηµεία
πώλησης ο κάθε χώρος (Timberland & Nautica), στην ίδια διεύθυνση µε σκοπό την επίτευξη µεγαλύτερης
διείσδυσης για τα σήµατα του Συγκροτήµατος Woodland στις τοπικές αγορές.
Κατωτέρω παρουσιάζεται η εκτίµηση της ∆ιοίκησης του Συγκροτήµατος Woodland για τη συνολική
επιφάνεια των σηµείων πώλησης:
Χώρα
Κύπρος
Ρουµανία
Σύνολο

ΧΩΡΟΙ ΝΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ σε τµ*
2007
2008
60
60
500
200
560
260

2009
60
200
260

Σύνολο
180
900
1.080

* Σηµειώνεται ότι τα πιο πάνω στοιχεία ενδέχεται να διαφοροποιηθούν συνεπεία των τάσεων της αγοράς ακινήτων, αλλά και
των τυχόν ευκαιριών και συνθηκών αγοράς κατά την ίδια περίοδο.

Κατωτέρω παρουσιάζεται το εκτιµώµενο ύψος των επενδύσεων του Συγκροτήµατος Woodland:

Χώρα
Κύπρος
Ρουµανία
Σύνολο

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ σε ₤ χιλ.*
2007
2008
2009
£000
£000
£000
68,9
68,9
68,9
574,3
229,7
229,7
643,2
298,6
298,6

Σύνολο
£000
206,7
1.033,7
1.240,4

* Σηµειώνεται ότι τα πιο πάνω στοιχεία ενδέχεται να διαφοροποιηθούν συνεπεία των τάσεων της αγοράς ακινήτων, του
ανταγωνισµού, της µορφής των υπό προετοιµασία καταστηµάτων (υφιστάµενα ή cold shell), του κόστους κατασκευής και
εξοπλισµού των καταστηµάτων αλλά και των τυχόν ευκαιριών και περιστάσεων κατά την ίδια περίοδο.

Oι επενδύσεις αυτές εκτιµάται κατά µέσο όρο ότι θα αφορούν κατά 50% έπιπλα και λοιπό εξοπλισµό
καταστηµάτων και κατά 50% βελτιώσεις σε κτίρια τρίτων και µέρος τυχόν αµοιβής απόκτησης «αέρα»
(key money). Το Συγκρότηµα Woodland όπως και οι άλλες εταιρίες του Οµίλου Ridenco είναι
υποχρεωµένο να προετοιµάζει τα καταστήµατα του και να τοποθετεί σε αυτά έπιπλα σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές που θέτουν οι οίκοι Timberland και Νautica.
Επιπρόσθετα εκτιµάται ότι η θυγατρική Woodland Rom θα ξεκινήσει το 2009 τις χονδρικές πωλήσεις της.
Προς το σκοπό αυτό στα τέλη του 2008 αναµένεται να απαιτηθούν επιπρόσθετες επενδύσεις για τη
δηµιουργία εκθεσιακών χώρων 150 τµ συνολικού ύψους £218 χιλ.
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Χώρα
Κύπρος
Ρουµανία
∆ίκτυο Λιανικής
Πώλησης
∆ίκτυο Χονδρικής
Πώλησης
Σύνολο χώρας
Γενικό Σύνολο

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ σε ₤ χιλ.*
2007
2008
68,9
68,9
574,3

229,7

2009
68,9

Σύνολο
206,7

229,7

1.033,7

218,2
574,3
643,2

447,9
516,8

218,2
229,7
298,6

1.251,9
1.458,6

*Σηµειώνεται ότι τα ανωτέρω ενδέχεται να διαφοροποιηθούν συνεπεία των τάσεων της αγοράς real estate, του ανταγωνισµού,
της µορφής των υπό προετοιµασία καταστηµάτων (υφιστάµενα ή cold shell), του κόστους κατασκευής και εξοπλισµού των
καταστηµάτων αλλά και των τυχόν ευκαιριών και περιστάσεων κατά την ίδια περίοδο.

Στόχος είναι η χρηµατοδότηση των επενδύσεων να γίνει µε 30% από ίδια κεφάλαια και το υπόλοιπο µε
µακροπρόθεσµο δανεισµό (τραπεζικό ή µε έκδοση χρεογράφων).
Τα Ίδια Κεφάλαια θα προέλθουν από αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών µέσω
του ΧΑΚ ενώ για τα υπόλοιπα προγραµµατίζεται η σύναψη µακροπροθέσµου δανεισµού κατά τα ανωτέρω
από την Εταιρεία ή/και τη θυγατρική της. Τα κεφάλαια της Εταιρείας που θα εισφέρουν στη θυγατρική θα
αποτελέσουν αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της.
Σηµειώνεται ότι το ανωτέρω χρηµατοδοτικό σχήµα ενδέχεται να διαφοροποιηθεί βάσει των
αντληθησοµένων κεφαλαίων στα πλαίσια της εισαγωγής της Εταιρείας στο ΧΑΚ ή µελλοντικών αυξήσεων
κεφαλαίου που τυχόν ακολουθήσουν αυτή στο ΧΑΚ ή άλλων συνθηκών που τυχόν επικρατήσουν στην
χρηµαταγορά όπως η πορεία των επιτοκίων κλπ.
Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα αντληθησόµενα κεφάλαια της παρούσας συνολικής προσφοράς θα
χρηµατοδοτήσουν την υλοποίηση των επενδύσεων του 2007.
Σηµειώνεται ότι από τα 8 νέα καταστήµατα που προβλέπεται να δηµιουργηθούν στη Ρουµανία το 2007, τα
4 έχουν ήδη αρχίσει λειτουργία, τα δύο εντός Μαρτίου 2007 στο Ιάσιο και το άλλο διπλό κατάστηµα
Timberland/Nautica στις αρχές Απριλίου στο Βουκουρέστι.
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ΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.0 ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΜΕΤΟΧIΚΟ ΚΕΦΑΛΑIΟ
5.

Τηρουµένων οποιωνδήποτε οδηγιών περί του αντιθέτου που δυνατό να περιέχονται σε Ψήφισµα που
εγκρίνεται σε Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, όλες οι νέες µετοχές και/ή άλλες αξίες που
παρέχουν δικαίωµα αγοράς µετοχών της Εταιρείας ή είναι µετατρέψιµες σε µετοχές της Εταιρείας,
πρίν την έκδοση τους θα προσφέρονται στους µετόχους της Εταιρείας κατ’αναλογία (pro-rata) της
συµµετοχής του κάθε µετόχου στο κεφάλαιο της Εταιρείας, σε σύγκεκριµένη ηµεροµηνία που θα
καθορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Οποιαδήποτε τέτοια προσφορά θα γίνεται µε γραπτή
ειδοποίηση πρός τους µετόχους στην οποία θα καθορίζεται ο αριθµός των µετοχών και/ή άλλων
αξιών που παρέχουν δικαίωµα αγοράς µετοχών της Εταιρείας ή είναι µετατρέψιµες σε µετοχές της
Εταιρείας, που δικαιούται να αποκτήσει η Ridenco και η χρονική περίοδος (η οποία δεν θα είναι
µικρότερη των δεκατεσσάρων ηµερών από την αποστολή της γραπτής ειδοποίησης) µέσα στην
οποία η προσφορά, αν δεν γίνει αποδεκτή, θα θεωρείται ως απορριφθείσα. Αν µέχρι την εκπνοή της
εν λόγω χρονικής περιόδου δεν ληφθεί γνωστοποίηση από το πρόσωπο πρός το οποίο υποβάλλεται η
προσφορά ή πρός το οποίο έχουν εκχωρηθεί τα δικαιώµατα ότι τούτο αποδέχεται όλες ή µέρος των
προσφεροµένων µετοχών ή άλλων αξιών που παρέχουν δικαίωµα αγοράς µετοχών της Εταιρείας ή
είναι µετατρέψιµες σε µετοχές της εταιρείας, οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι µπορούν να διαθέσουν
αυτές κατά τέτοιο τρόπο όπως αυτοί κρίνουν περισσότερο επωφελή για την Εταιρεία.
Αν λόγω ανισότητας µεταξύ του αριθµού των υπό έκδοση µετοχών ή άλλων αξιών που παρέχουν
δικαίωµα αγοράς µετοχών ή που είναι µετατρέψιµες σε µετοχές της Εταιρείας και του αριθµού των
µετοχών που κατέχουν µέτοχοι δικαιούµενοι στη ρηθείσα προσφορά των νέων µετοχών και/ ή
άλλων αξιών, αναφύεται δυσκολία στη διανοµή των νέων µετοχών και/ή άλλων αξιών µεταξύ των
µετοχών, η δυσκολία αυτή θα επιλύεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκτός εάν
υπάρχουν οδηγίες της Εταιρείας σε Γενική Συνέλευση περί του αντιθέτου.
Νοείται ότι ο παρών Κανονισµός θα έχει ισχύ στις περιπτώσεις όπου οι προτεινόµενες µετοχές θα
εκδοθούν µε εισφορές σε µετρητά.
ΓΕΝIΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕIΣ

45.

Η Εταιρεία οφείλει να συγκαλεί κάθε χρόνο γενική συνέλευση που θα συνιστά την ετήσια γενική
συνέλευση της επιπρόσθετα προς άλλες συνελεύσεις που τυχόν θα συγκαλούνται στο ίδιο έτος, και
θα καθορίζει τη συνέλευση αυτή ως τέτοια, στις ειδοποιήσεις που συγκαλούν, και οι γενικές αυτές
συνελεύσεις δεν µπορεί να απέχουν µεταξύ τους περισσότερο από δεκαπέντε µήνες. Νοείται ότι
εφόσον η εταιρεία θα έχει συγκροτήσει την πρώτη της γενική συνέλευση εντός δεκαοκτώ µηνών
απο την ίδρυση της , δεν θα χρειάζεται να συγκαλέσει γενική συνέλευση στο έτος της ίδρυσης της ή
στο επόµενο έτος. Η ετήσια γενική συνέλευση θα συγκαλείται σε χρόνο κα τόπο που θα καθορίζουν
οι Σύµβουλοι.

46.

Όλες οι γενικές συνελεύσεις εκτός από την ετήσια γενική συνέλευση θα ονοµάζονται έκτακτες
γενικές συνελεύσεις.

47.

Οι Σύµβουλοι µπορούν, οποτεδήποτε το κρίνουν σωστό, να συγκαλούν έκτακτη γενική συνέλευση.
Έκτακτες γενικές συνελεύσεις θα συγκαλούνται και ύστερα από σχετική αίτηση, ή σε περίπτωση
παράλειψης σύγκλησης του, µπορούν αν συγκαλούνται απ’’ αυτούς που έχουν ζητήσει τη σύγκληση
τους, όπως προνοείται απο το Άρθρο 126 του Νόµου. Αν σε οποιοδήποτε χρόνο δεν υπάρχουν στην
Κύπρο αρκετοί Σύµβουλοι που 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 της συγκαλέσουν οι Σύµβουλοι.
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Μέλη της Εταιρείας που συνολικά κατέχουν τουλάχιστον 5% του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου
θα µπορούν να εγγράφουν θέµατα προς συζήτηση στις Γενικές Συνελεύσεις νοουµένου ότι αυτά
λαµβάνονται από την Εταιρεία τουλάχιστον 15 ηµέρες πριν από την ειδοποίηση για σύγκληση
Γενικής Συνέλευσης.
ΨΗΦΟI ΜΕΛΩΝ
62.

Στην περίπτωση από κοινού κατόχων µετοχών, η ψήφος του αρχαιότερου από τους κατόχους που
δίνει τη ψήφο, είτε είναι παρών είτε παρίσταται µέσω αντιπροσώπου, θα γίνεται δεχτή προς
αποκλεισµό των ψήφων των άλλων απο κοινού κατόχων και για το σκοπό αυτό , η αρχαιότητα θα
κρίνεται απο τη σειρά που τα ονόµατα ατόµων κατόχων είναι καταχωρηµένα στο Μητρώο

63.

΄Ενα Μέλος, το οποίο είναι διανοητικά ανίκανο ή για το οποίο εκδόθη διάταγµα ∆ικαστηρίου µε
δικαιοδοσία πάνω στα πρόσωπα που είναι διανοητικά άρρωστα, µπορεί να ψηφίζει είτε κατά την
ψηφοφορία που διεξάγεται µε ανάταση των χεριών είτε κατά τη διεξαγωγή µυστικής ψηφοφορίας,
µέσω του διαχειριστή της περιουσίας του, των επιτρόπων του (his committee) του παραλήπτη
(receiver), του κηδεµόνα (curator bonis) ή άλλου προσώπου µε ανάλογη ιδιότητα, που διορίζεται
από το ∆ικαστήριο αυτό. Τα πρόσωπα αυτά µπορούν να ψηφίζουν εφόσον πρόκειται για µυστική
ψηφοφορία και µε πληρεξούσιο αντιπρόσωπο.

64.

Κανένα µέλος δεν θα δικαιούται να ψηφίζει σε γενική συνέλευση εκτός αν όλες οι κλήσεις και όλα
τα ποσά που έχουν καταστεί πληρωτέα απ’ αυτό για τις µετοχές του στην Εταιρεία έχουν πληρωθεί.

65.

Αναφορικά µε το δικαίωµα ψήφου οποιουδήποτε, δεν µπορεί να υπάρξει ένσταση, παρά µόνο κατά
τη συνέλευση ή, κατά τη συνέλευση που γίνεται ύστερα από αναβολή, κατά την οποία δίνεται ή
προσφέρεται η ψήφος που έχει σχέση µε την ένσταση που έγινε και η ψήφος η οποία δεν ακυρώθηκε
κατά τη συνέλευση αυτή, θεωρείται έγκυρη για όλους τους σκοπούς. Οποιαδήποτε τέτοια ένσταση
που γίνεται έγκαιρα παραπέµπεται στον Πρόεδρο της συνέλευσης, η απόφαση του οποίου είναι
τελεσίδικη.

66.

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

67.

Το πληρεξούσιο µε το οποίο διορίζεται ο αντιπρόσωπος πρέπει να είναι γραπτό και να υπογράφεται
από το µέλος που προβαίνει στο διορισµό ή τον αντιπρόσωπο του που έχει δεόντως εξουσιοδοτηθεί
γραπτώς απο αυτό , ή , στην περίπτωση που το µέλος που κάνει το διορισµό είναι νοµικό πρόσωπο,
κάτω από τη σφραγίδα του, ή µε υπογραφή πρεπόντως εξουσιοδοτηµένου αξιωµατούχου ή
αντιπροσώπου του. Ο αντιπρόσωπος δεν χρειάζεται να είναι µέλος της Εταιρείας.

68.

Το έγγραφο για το διορισµό πληρεξουσίου αντιπροσώπου, καθώς και το πληρεξούσιο ή άλλο τυχόν
έγγραφο εξουσιοδότησης µε βάση το οποίο υπογράφτηκε το έγγραφο του διορισµού ή αντίγραφο
του πληρεξουσίου αυτού κατάλληλα κυρωµένο η γραπτή εξουσιοδότηση θα πρέπει να κατατεθούν
στο εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας ή σε οποιοδήποτε άλλο µέρος στην Κύπρο που
καθορίζεται για το σκοπό αυτό στην ειδοποίηση µε την οποία συγκαλείται η συνέλευση, σε
οποιοδήποτε χρόνο πριν από τον καθορισµένο χρόνο για την αρχική συνέλευση ή τη συνέλευση που
γίνεται ύστερα από αναβολή, κατά την οποία το πρόσωπο που αναφέρεται στο έγγραφο σκοπεύει να
ψηφίσει ή σε περίπτωση µυστικής ψηφοφορίας, σε οποιοδήποτε χρόνο πριν από τον καθορισµένο
χρόνο για τη διεξαγωγή της µυστικής ψηφοφορίας. Σε περίπτωση παράβασης οποιασδήποτε από τις
πιο πάνω διατάξεις, το έγγραφο του διορισµού του πληρεξουσίου αντιπροσώπου δε θεωρείται
έγκυρο.
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

75.

Εκτός αν και µέχρις ότου αποφασιστεί διαφορετικά από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση, ο
αριθµός των Συµβούλων θα είναι δύο (2) και δεν θα υπάρχει ανώτατος αριθµός.

81.

(1) Η αµοιβή των Συµβούλων θα καθορίζεται από καιρό σε καιρό από την Εταιρεία, σε γενική
συνέλευση.
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(2) Οποιοσδήποτε Σύµβουλος που ύστερα από παράκληση της Εταιρείας παρέχει υπηρεσίες στην
Εταιρεία ή χρειάζεται να ταξιδεύσει ή να παραµείνει στο εξωτερικό για τους σκοπούς της Εταιρείας,
θα λαµβάνει από την Εταιρεία τέτοια πρόσθετη αµοιβή υπό µορφή µισθού, επιδόµατος,
πραγµατικών εξόδων ή µε άλλο τρόπο, όπως το συµβούλιο θ’ αποφασίζει.
83.

Σύµβουλος της Εταιρείας µπορεί να είναι ή να γίνει Σύµβουλος ή άλλος αξιωµατούχος ή µε άλλο
τρόπο ν’ αποκτήσει συµφέρον, σε οποιαδήποτε εταιρεία που η ίδρυση της προωθήθηκε από την
Εταιρεία ή στην οποία η Εταιρεία µπορεί να έχει συµφέρον ως µέτοχος ή µε άλλο τρόπο, και ένας
τέτοιος σύµβουλος µε κανένα τρόπο δεν θα έχει υποχρέωση να δίνει λογαριασµό στην Εταιρεία για
οποιαδήποτε αµοιβή ή άλλα ωφελήµατα λαµβάνει µε την ιδιότητα του ως Συµβούλου ή
αξιωµατούχου ή λόγω του συµφέροντος του στην άλλη εταιρεία εκτός αν η Εταιρεία εκδώσει
διαφορετικές οδηγίες.
∆IΟΡIΣΜΟI ΕΠIΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΚΑI ΠΑΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

95.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει σε οποιαδήποτε στιγµή και από καιρό σε καιρό εξουσία να διορίζει
κάθε φορά οποιοδήποτε πρόσωπο ως µέλος του είτε για πλήρωση κάποιας κενής θέσης είτε ως
πρόσθετο µέλος προς τα ήδη υπάρχοντα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε τον όρο ότι ο
συνολικός αριθµός των µελών αυτών δεν υπερβαίνει σε καµιά περίπτωση τον καθορισµένο αριθµό
σύµφωνα µε τους Κανονισµούς αυτούς. Κάθε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που διορίζεται µε
τον τρόπο αυτό θα παραµένει στη θέση του µόνο µέχρι την επόµενη ετήσια γενική συνέλευση, οπότε
δικαιούται να εκλεγεί πάλι.

96.

Η Εταιρεία µπορεί να παύει, µε συνηθισµένη απόφαση που γνωστοποιείται ειδικά, σύµφωνα µε το
136 του Νόµου, οποιοδήποτε από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πριν από τη λήξη της
θητείας του, ανεξάρτητα από οτιδήποτε περιλαµβάνεται στους Κανονισµούς αυτούς ή σε συµφωνία
που έγινε µεταξύ της Εταιρείας και του µέλους αυτού. Η παύση αυτή δεν επηρεάζει καθόλου
οποιαδήποτε απαίτηση για αποζηµίωση, την οποία το µέλος αυτό µπορεί να έχει λόγω της
παράβασης των όρων οποιασδήποτε σύµβασης υπηρεσίας µεταξύ του και της Εταιρείας.
∆IΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

108.

Οι σύµβουλοι µπορούν από καιρό σε καιρό να διορίζουν ένα ή περισσότερους από αυτούς ως
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ως ∆ιευθυντή για τόση χρονική περίοδο και
κάτω από τέτοιους όρους που κατά την κρίση τους θέλουν καθορίσει. Ο Σύµβουλος που θα
διοριστεί σύµφωνα µε τον Κανονισµό αυτό δεν θα υπόκειται – για όσο χρόνο διατηρεί τη θέση του
αυτή – σε αποχώρηση εκ περιτροπής ούτε θα λαµβάνεται υπόψη στον καθορισµό των Συµβούλων
που αποχωρούν εκ περιτροπής. Αλλά ο διορισµός ενός συµβούλου ως ∆ιευθύνοντος Συµβούλου θα
τερµατίζεται αυτόµατα αν για οποιοδήποτε λόγο αυτός ήθελε παύσει να κατέχει τη θέση του
Συµβούλου ή, επιφυλασσοµένων των όρων οποιασδήποτε τυχόν συµφωνίας του µε την Εταιρεία, αν
η Εταιρεία σε γενική συνέλευση ήθελε αποφασίσει να τερµατιστεί ο διορισµός του ως ∆ιευθύνοντος
Συµβούλου.

109.

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος θα δικαιούται να παίρνει αµοιβή που οι Σύµβουλοι εκάστοτε θα
εγκρίνουν. Η αµοιβή του Συµβούλου που θα διοριστεί στη θέση του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου θα
είναι ανεξάρτητη και περιπλέον της αµοιβής που καθορίζεται δυνάµει του Κανονισµού 81 του
Καταστατικού αυτού.
ΜΕΡIΣΜΑΤΑ ΚΑI ΑΠΟΘΕΜΑΤIΚΟ

115.

Η Εταιρεία µπορεί σε γενική συνέλευση να δηλώνει µερίσµατα, αλλά κανένα µέρισµα δεν θα
υπερβαίνει το ποσό που συνιστούν οι Σύµβουλοι.

116.

Οι Σύµβουλοι µπορούν από καιρό σε καιρό να πληρώνουν στα µέλη ενδιάµεσα µερίσµατα
(συµπεριλαµβανοµένων σ’αυτά των καθορισµένων µερισµάτων που είναι πληρωτέα σε
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καθορισµένους χρόνους) πάνω σε οποιεσδήποτε µετοχές προτιµήσεως ή άλλες µετοχές που οι
Σύµβουλοι κρίνουν ότι η πληρωµή τους δικαιολογείται από τα κέρδη της Εταιρείας.
117.

Μέρισµα δεν θα πληρώνεται παρά µόνο από τα κέρδη.

118.

Οι Σύµβουλοι µπορούν να κατακρατούν τέτοια ποσά από τα κέρδη της Εταιρείας που οι ίδιοι
κρίνουν σωστό ως αποθεµατικό ή αποθεµατικά τα οποία θα χρησιµοποιούνται, κατά την κρίση των
Συµβούλων, για σκοπούς που τα κέρδη της Εταιρείας µπορούν νόµιµα να χρησιµοποιούνται και
µέχρις ότου χρησιµοποιηθούν κατά τον τρόπο αυτό , και πάλι κατά την κρίση των Συµβούλων θα
µπορούν είτε να χρησιµοποιούνται για την επιχείρηση της Εταιρείας είτε να επενδύονται σε τέτοιες
επενδύσεις ( εκτός σε µετοχές της Εταιρείας) που οι Σύµβουλοι θέλουν κατά την κρίση τους από
καιρό σε καιρό καθορίσει. Οι Σύµβουλοι µπορούν επίσης, χωρίς να τα τοποθετούν σε αποθεµατικό,
να µεταφέρουν όσα από τα κέρδη κρίνουν σωστό, στον επόµενο χρόνο αντί να τα διανέµουν.

119.

Τηρουµένων των δικαιωµάτων οποιωνδήποτε προσώπων, αν υπάρχουν, που δικαιούνται να πάρουν
µετοχές µε ειδικά δικαιώµατα ως προς το µέρισµα, όλα τα µερίσµατα θα δηλώνονται και
πληρώνονται πάνω στη βάση των ποσών που πληρώθηκαν ή που πιστώθηκαν ως πληρωµένα πάνω
στις µετοχές για τις οποίες πληρώνεται το µέρισµα, κανένα όµως ποσό που πληρώθηκε ή που
πιστώθηκε ως πληρωµένο πάνω σε µετοχή προκαταβολικά των κλήσεων θα θεωρείται για 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
πληρωµένα πάνω στις µετοχές στη διάρκεια του τµήµατος ή των τµηµάτων της περιόδου
αναφορικά προς την οποία πληρώνεται το µέρισµα, αν όµως µια µετοχή εκδίδεται κάτω από όρους
που προνοούν ότι το δικαίωµα συµµετοχής της µετοχής σε µέρισµα θ’αρχίσει από µια συγκεκριµένη
ηµεροµηνία, η µετοχή αυτή θα λογίζεται για σκοπούς µερίσµατος µε τον τρόπο που προνοείται στην
πρόνοια αυτή.

120.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αφαιρεί από όλα τα µερίσµατα που είναι πληρωτέα στα Μέλη,
οποιοδήποτε ποσό (άν υπάρχει) που είναι άµεσα πληρωτέο απ' αυτό στην Εταιρεία λόγω κλήσεων ή
µε άλλο τρόπο, αναφορικά µε τις µετοχές που κατέχει στην Εταιρεία.

121.

Κάθε γενική συνέλευση στην οποία δηλώνεται µέρισµα µπορεί να καθορίζει ότι η πληρωµή του
µερίσµατος τούτου µπορεί να γίνεται εν όλω ή εν µέρει µε τη διανοµή συγκεκριµένης περιουσίας
της Εταιρείας κι ειδικότερα εξ’ ολοκλήρου πληρωµένων µετοχών, οµολόγων ή τίτλων οµολογιακού
δανείου σε άλλη εταιρεία ή σε οποιαδήποτε µια ή περισσότερες από τις µορφές αυτές, και οι
Σύµβουλοι θα εφαρµόζουν µια τέτοια υπόδειξη, και όπου συναντάται δυσκολία πάνω σε µια τέτοια
διανοµή, οι Σύµβουλοι θα µπορούν να τη διευθετούν κατά την κρίση τους, κι ειδικώτερα θα
µπορούν να εκδίδουν πιστοποιητικά κλασµάτων και να καθορίζουν την αξία που θα ισχύει
αναφορικά προς τη διανοµή συγκεκριµένης περιούσιας 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 σ’ επιτρόπους µε τον τρόπο που οι Σύµβουλοι θα κρίνουν σωστό.

122.

Η πληρωµή των µερισµάτων, τόκων ή άλλων χρηµατικών ποσών που είναι πληρωτέα τοις µετρητοίς
αναφορικά µε µετοχές, µπορεί να γίνει µε επιταγή ή ένταλµα πληρωµής (warrant), το οποίο
αποστέλλεται ταχυδροµικώς στην εγγεγραµµένη διεύθυνση του κατόχου ή σε περίπτωση που οι
κάτοχοι της ίδιας µετοχής είναι περισσότεροι από ένας, στην εγγεγραµµένη διεύθυνση εκείνου από
τους κατόχους του οποίου το όνοµα είναι εγγεγραµµένο πρώτο στο Μητρώο των Μελών ή στο
πρόσωπο και στη διεύθυνση που ο κάτοχος ή οι κάτοχοι θα καθορίσουν γραπτώς. Οι επιταγές αυτές
ή εντάλµατα πληρωµής εκδίδονται στη διαταγή του προσώπου προς το οποίο αποστέλλονται. Σε
περίπτωση που δύο ή περισσότερα πρόσωπα κατέχουν µετοχές από κοινού, οποιοσδήποτε από τους
κατόχους µπορεί να εκδίδει έγκυρες αποδείξεις για οποιαδήποτε µερίσµατα, επιµερίσµατα (bonus) ή
άλλα χρηµατικά ποσά που είναι πληρωτέα αναφορικά µε τις µετοχές που κατέχουν από κοινού.

123.

Κανένα µέρισµα δεν αποφέρει τόκο σε βάρος της Εταιρείας.
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ΚΕΦΑΛΑIΟΠΟIΗΣΗ ΚΕΡ∆ΩΝ
129.

Η Εταιρεία σε γενική συνέλευση µπορεί ύστερα από σύσταση των Συµβούλων, ν’ αποφασίζει ότι
είναι επιθυµητό να κεφαλαιοποιηθεί µέρος του ποσού που εκάστοτε βρίσκεται πιστωµένο σε
οποιοδήποτε από τους λογαριασµούς αποθεµατικού της Εταιρείας ή πιστωµένο στο λογαριασµό
κερδοζηµιών ή που είναι µε άλλο τρόπο διαθέσιµο για διανοµή και συνεπόµενα ότι το ποσό αυτό θα
πρέπει ν’ αποδεσµευθεί για διανοµή αυτό θα πρέπει να αποδεσµευθεί για διανοµή ανάµεσα στα
µέλη που θα δικαιούνται 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 αναφορικά
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, κι οι Σύµβουλοι θα έχουν
υποχρέωση να εφαρµόζουν µια τέτοια απόφαση.
Νοείται ότι λογαριασµός µετοχών υπέρ το άρτιο και ταµείο για την ανάκτηση αποθεµατικού
κεφαλαίου θα µπορεί, για τους σκοπούς του κανονισµού αυτού, να χρησιµοποιείται µόνο για την
αποπληρωµή µετοχών που δεν έχουν ακόµη εκδοθεί και που θα εκδοθούν στα µέλη της Εταιρείας
ως εξ’ολοκλήρου αποπληρωµένες δωρεάν µετοχές.

130.

Σε περίπτωση που θα ληφθεί απόφαση, όπως αναφέρεται πιο πάνω, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
προβαίνει στη διάθεση και χρήση των κερδών που δε διανεµήθηκαν, για τα οποία αποφασίστηκε η
κεφαλαιοποίηση µε τον τρόπο αυτό, καθώς και στην τυχόν παραχώρηση και έκδοση ξοφληµένων
µετοχών ή οµολόγων.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο γενικά κάµνει ότι απαιτείται για εφαρµογή της συµφωνίας αυτής και προς
το σκοπό αυτό έχει πλήρη εξουσία να παίρνει τις αναγκαίες, κατά την κρίση του, πρόνοιες µε την
έκδοση πιστοποιητικών που παρέχουν δικαίωµα πάνω σε κλάσµα µετοχών ή µε πληρωµή σε
µετρητά ή µε άλλο τρόπο, για την περίπτωση µετοχών ή οµολόγων που πρέπει να διανεµηθούν σε
κλάσµατα. Επιπλέον το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε πρόσωπο για να συνάπτει,
από µέρους όλων των µελών που έχουν τέτοιο δικαίωµα, συµφωνία µε την Εταιρεία σχετικά µε την
παραχώρηση σ' αυτά, αντίστοιχα, οποιωνδήποτε πρόσθετων µετοχών ή οµολόγων που είναι
πιστωµένα ως ξοφληµένα προς τις οποίες τυχόν να δικαιούνται κατά την κεφαλαιοποίηση ή
ανάλογα µε την κάθε περίπτωση που θα παρουσιαστεί, την εξόφληση από µέρους της Εταιρείας για
λογαριασµό τους, των ποσών ή οποιουδήποτε µέρους των ποσών που παραµένουν απλήρωτα πάνω
στις υφιστάµενες µετοχές τους, µε τη διάθεση των αντίστοιχων αναλογιών τους στα κέρδη για τα
οποία αποφασίστηκε ή κεφαλαιοποίηση. Συµφωνία η οποία γίνεται µε βάση την εξουσιοδότηση
αυτή, θεωρείται έγκυρη και δεσµευτική για όλα αυτά τα Μέλη.
∆IΑΛΥΣΗ

136.

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 στα µέλη σε χρήµα ή σε είδος ολόκληρο ή µέρος του ενεργητικού της Εταιρείας
(είτε τούτο θ’ αποτελείται από περιουσία της ίδιας µορφής είτε όχι) και θα µπορεί, για το σκοπό
αυτό, να προσδίδει τέτοια αξία, όση 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 σ’ επιτρόπους,
πάνω σε τέτοια καταπιστεύµατα, προς όφελος των συνδροµητών (CONTRIBUTORIES), που ο
εκκαθαριστής, µε παρόµοια έγκριση, θα κρίνει σωστό, αλλά σε τρόπο που κανένα µέλος να
εξαναγκάζεται να παίρνει µετοχές ή άλλα χρεόγραφα πάνω στα οποία υπάρχει οποιαδήποτε
υποχρέωση.
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2.0 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
(α) Κατά τα τρία χρόνια που προηγούνται του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου δεν έγινε οποιαδήποτε
άλλη έκδοση µετοχών από την Woodland Designs εκτός όπως περιγράφεται στο Μέρος Β Κεφ. 7.0.
(β) Kατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου δεν υπάρχει οποιαδήποτε συµφωνία µε
βάση την οποία µέρος του κεφαλαίου της Woodland Designs θα διατεθεί µε βάση δικαίωµα επιλογής
(share option), ούτε και υπάρχει οποιαδήποτε συµφωνία για παροχή µετοχών ή χρεογράφων µε όρους
ή µε βάση δικαίωµα επιλογής.
(γ) 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 Woodland Designs
ή οποιασδήποτε εξαρτηµένης της.
3.0 ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ/ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Τα αντληθησόµενα κεφάλαια από την έκδοση νέων µετοχών θα χρησιµοποιηθούν για την
χρηµατοδότηση µέρους του επενδυτικού προγράµµατος του Συγκροτήµατος Woodland για το 2007 ως
αναλύθηκε ανωτέρω. Οι υπόλοιπες επενδύσεις του 2007 θα χρηµατοδοτηθούν από δανειακά
κεφάλαια.
Οι επενδύσεις στη Ρουµανία αναµένεται να πραγµατοποιηθούν µε αυξήσεις κεφαλαίου της θυγατρικής
που θα καλυφθούν από την Εταιρεία από τα κεφάλαια της παρούσας έκδοσης νέων µετοχών και από
δανειακά κεφάλαια, µέσω τραπεζικού δανεισµού ή/και την έκδοση οµολογιών.
4.0 ΕΞΟ∆Α ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ/ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Τα έξοδα της Εισαγωγής που αφορούν τις επαγγελµατικές αµοιβές που θα καταβληθούν στους
ελεγκτές, νοµικούς συµβούλους, σύµβουλους της ∆ηµόσιας Εγγραφής, και τα δικαιώµατα Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς και ΧΑΚ υπολογίζονται σε £75.000 περίπου. Επιπρόσθετο ποσό £5.000 περίπου
αφορά τα εκτυπωτικά και διαφηµιστικά έξοδα της έκδοσης.
5.0 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
Η Εταιρεία δηλώνει ότι κατά την άποψη της, το κεφάλαιο κίνησης του επαρκεί για τις τρέχουσες
δραστηριότητες της τουλάχιστον για τους επόµενους 12 µήνες από την ηµεροµηνία του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
6.0 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
(α) ∆εν έχουν παρασχεθεί οποιαδήποτε δάνεια ή εγγυήσεις από την Woodland Designs στα µέλη των
οργάνων διοίκησης, διεύθυνσης και εποπτείας της κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού
∆ελτίου.
(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 Woodland Designs , εκτός ως αναφέρεται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο.
(γ) Εκτός ως αναφέρεται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο, δεν υπάρχουν σηµαντικές συµβάσεις που
υφίστανται ή υφίσταντο κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, στις οποίες µέλη
των οργάνων διοίκησης, διεύθυνσης και εποπτείας της Woodland Designs και των εξαρτηµένων της
είχαν άµεσα ή έµµεσα, ουσιώδες συµφέρον.
(δ) ∆εν υπάρχει οποιαδήποτε πρόταση ή συµφωνία που να συνεπάγεται την πληρωµή ή την παροχή
ωφελήµατος από την Woodland Designs προς οποιοδήποτε ∆ιοικητικό Σύµβουλο του Συγκροτήµατος
Woodland Designs ή συµφωνία για την καταβολή αποζηµιώσεων σε περίπτωση παράνοµου
τερµατισµού της.
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7.0 ΑΛΛΕΣ ΘΕΣΜΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
(α) Εκτός ως αναφέρεται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο, από τις 31 ∆εκεµβρίου 2006 µέχρι την
ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου δεν υπήρξε οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή στην
οικονοµική κατάσταση της Woodland Designs ή και εξαρτηµένη της.
(β) Εξ όσων οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι της Woodland Designs γνωρίζουν, καµιά δικαστική αγωγή ή
απαίτηση µε ουσιώδη σηµασία δεν εκκρεµεί ή απειλεί να προσβάλει την Woodland Designs ή/και το
Συγκρότηµα Woodland Designs κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
(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 Woodland Designs
ή/και της θυγατρικής της.
(δ) ∆εν υπάρχουν οποιεσδήποτε οικονοµικές συµβάσεις που να έχουν θεµελιώδη σηµασία για τις
δραστηριότητες της Εταιρείας ή οποιασδήποτε θυγατρικής της εκτός από αυτές που αναφέρονται στο
Μέρος ΒΚεφ. 4.0.
(ε) Η Woodland Designs δεν είχε συνάψει µετά την 31 ∆εκεµβρίου 2006 και µέχρι την ηµεροµηνία του
παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, οποιοδήποτε άλλο βραχυπρόθεσµο ή µακροπρόθεσµο δάνειο,
οµόλογο, χρεόγραφο, υποθηκεύσει ή επιβαρύνει την περιουσία της Woodland Designs .
(στ) ∆εν υπάρχει οποιαδήποτε ειδική συµφωνία που να συνεπάγεται την πληρωµή προς οποιοδήποτε
υπάλληλο της Woodland Designs αποζηµιώσεων σε περίπτωση παράνοµου τερµατισµού του.
(η) Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου δεν υπάρχει ή υπήρξε στο πρόσφατο
παρελθόν καµιά διακοπή των δραστηριοτήτων της Woodland Designs ή της θυγατρικής της εταιρείας
που να έχει ή να είχε σηµαντικές συνέπειες στην οικονοµική της κατάσταση.
(θ) Εκτός από όσα αναφέρονται στο Μέρος Β Κεφ 4.0 οι δραστηριότητες της Woodland Designs και του
Συγκροτήµατος Woodland δεν εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από άλλα δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας,
άδειες εκµετάλλευσης, βιοµηχανικές, εµπορικές, ή οικονοµικές συµβάσεις.
(ι) Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι δεν έχουν
αναλάβει καµία οριστική υποχρέωση σχετικά µε σηµαντικές µελλοντικές επενδύσεις της Woodland
Designs ή των θυγατρικών της εταιρειών που να µην αναφέρεται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο.
(κ) ∆εν υπάρχουν οποιεσδήποτε συµβάσεις παροχής υπηρεσιών που συνδέουν τα µέλη των διοικητικών
διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων του εκδότη ή οποιασδήποτε θυγατρικής του που να προβλέπουν
την παροχή οφελών στη λήξη τους.
8.0 ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
(i)

Οι ελεγκτές PricewaterhouseCoopers Limited έχουν παράσχει και δεν έχουν αποσύρει την πιο κάτω
γραπτή συγκατάθεσή τους για τις αναφορές στο όνοµά τους µε τον τρόπο και υπό την έννοια που
παρουσιάζονται.
31 Μαΐου 2007
∆ιοικητικό Συµβούλιο
Woodland Designs Plc
Λευκωσία
Αξιότιµοι Κύριοι,
Ενηµερωτικό ∆ελτίο ηµεροµηνίας 31 Μαΐου 2007
Είµαστε οι ελεγκτές της Woodland Designs Plc για τα έτη 2004 – 2006.
Οι οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος στις 31 ∆εκεµβρίου 2004, 31 ∆εκεµβρίου 2005 και
31 ∆εκεµβρίου 2006 έχουν ελεγχθεί από εµάς σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Στις
εκθέσεις µας εκφράσαµε γνώµη χωρίς επιφύλαξη για αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις.
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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 31 Μαΐου 2007 για το περιεχόµενο του οποίου ως ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι είστε
αποκλειστικά υπεύθυνοι.
PricewaterhouseCoopers Limited
Chartered Accountants
(ii)

Ο Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης του Ενηµερωτικού ∆ελτίου, Σύµβουλος Προσφοράς Κυπριακός
Οργανισµός Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO), έχει παράσχει και δεν έχει αποσύρει τη γραπτή
συγκατάθεσή του και για τις αναφορές στο όνοµά του µε τον τρόπο και υπό την έννοια που
παρουσιάζονται.
∆ιοικητικό Συµβούλιο
Woodland Designs Plc
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 31 Μαΐου 2007 της εταιρείας Woodland Designs Plc.
Κυπριακός Οργανισµός Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO)

(iii) Oι νοµικοί σύµβουλοι Kinanis & Co έχουν παράσχει και δεν έχουν αποσύρει τη γραπτή
συγκατάθεσή της.
∆ιοικητικό Συµβούλιο
Woodland Designs Plc
Λευκωσία
Αξιότιµοι Κύριοι
Οι υπογεγραµµένοι Kinanis & Co ∆ικηγόροι εκ Λευκωσίας µε την παρούσα βεβαιώνουµε τα
ακόλουθα αναφορικά µε το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Woodland Designs Plc ηµεροµηνίας 31
Μαΐου 2007
Η προαναφερθείσα εταιρεία έχει κατά Νόµο συσταθεί και λειτουργεί σύµφωνα µε τον περί Εταιρειών
Νόµο Κεφάλαιο 113 της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και έχει εξουσία για έκδοση τίτλων προς το κοινό.
Εκτός από τα αναφερόµενα στο Μέρος Α 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 Εταιρειών του Τµήµατος Εφόρου Εταιρειών 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.
Kinanis & Co
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(iv) ∆ήλωση Ανεξάρτητων Ελεγκτών Baker Tilly Klitou and Partners
∆ιοικητικό Συµβούλιο
Woodland Designs Plc
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 31 Μαΐου 2007 της εταιρείας Woodland Designs Plc µε την οποία δεν έχουµε
οποιοδήποτε σηµαντικό συµφέρον.
Με εκτίµηση,
Baker Tilly Klitou and Partners
Certified Public Accountants διενεργούντες την ανεξάρτητη εµπεριστατωµένη οικονοµική µελέτη
(v)

∆ήλωση Ανεξάρτητων Νοµικών Συµβούλων Αλέκος Ευαγγέλου & Σία
∆ιοικητικό Συµβούλιο
Woodland Designs Plc 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 31 Μαΐου 2007 της εταιρείας Woodland Designs Plc µε την οποία δεν έχουµε
οποιοδήποτε σηµαντικό συµφέρον.
Με εκτίµηση,
Αλέκος Ευαγγέλου & Σία
∆ικηγόροι διενεργούντες την ανεξάρτητη εµπεριστατωµένη νοµική µελέτη

(vi) Το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο έχει τεθεί ενώπιον του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Woodland
Designs Plc και έχει εγκριθεί. Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι της Woodland Designs 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
Woodland Designs αποδέχονται συλλογικά και ατοµικά κάθε ευθύνη όσον αφορά την ορθότητα και
πληρότητα των στοιχείων και γεγονότων που περιλαµβάνονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο.
9.0 ΕΓΓΡΑΦΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
(α) Τα έγγραφα τα οποία επισυνάφθηκαν στο αντίτυπο του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου το οποίο
παραδόθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ήταν, οι συγκαταθέσεις και βεβαιώσεις που
αναφέρονται στο Μέρος 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 στο εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας,
Στασικράτους 24, ΜΟ2, Λευκωσία, κατά τη διάρκεια ισχύος του Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
i. του ιδρυτικού εγγράφου και καταστατικού της Woodland Designs Plc.
ii. των ελεγµένων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για τα έτη που έληξαν στις 31
∆εκεµβρίου 2004, 31 ∆εκεµβρίου 2005 και 31 ∆εκεµβρίου 2006.
iιι.των συγκαταθέσεων και βεβαιώσεων που αναφέρονται στο Μέρος 8.0 πιο πάνω.
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ΜΕΡΟΣ ∆:
1.0

ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ
WOODLAND DESIGNS PLC ΓΙΑ ΤA ΕΤH 2004 - 2005

97(1)-(32)

2.0

ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ
WOODLAND DESIGNS PLC ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ 2006

98(1)-(33)

3.0

ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΜΕΝΩΝ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ
WOODLAND DESIGNS PLC ΓΙΑ ΤA ΕΤH 2004 – 2006

4.0

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΜΕΝΩΝ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ
WOODLAND DESIGNS PLC ΓΙΑ ΤA ΕΤH 2004 - 2006
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ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ
Οι ακόλουθοι όροι που αναφέρονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο έχουν την πιο κάτω ερµηνεία:
“Woodland Designs ”, “Εταιρεία”

:

Σηµαίνει τη δηµόσια εταιρεία Woodland Designs Plc.

“Συγκρότηµα Woodland”,
“Συγκρότηµα ”

:

Σηµαίνει την εταιρεία Woodland Designs Plc και τη θυγατρική
της εταιρεία Woodland Rom Srl.

“Ridenco ”, “Ridenco Α.Ε ”

:

Σηµαίνει την ελληνική εταιρεία ΡIΝTENKO ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που είναι
εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.

“Όµιλος Ridenco”

:

Σηµαίνει την εταιρεία Ridenco A.E. και τις ενεργές εξαρτηµένες
της εταιρείες Woodland Designs Plc, Woodland Rom Srl,
Ridenco Italy S.p.A., Ridenco Tekstil A.S., Ridenco Pazarlama
A.S, Ridenco KFT, Ridenco Poland Sp.Zo.O., Atlantiki Emporia
Ltd, ABA Management Sro και Ridenco Ou Estonia.

“Ενηµερωτικό ∆ελτίο/ Πρόσκληση για
Εγγραφή ”

:

Σηµαίνει το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο/ Πρόσκληση για
Εγγραφή που ετοιµάστηκε µε βάση τον περί Εταιρειών Νόµο
Κεφ. 113 της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και µε βάση τις διατάξεις
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

“Μετοχές”

:

Σηµαίνει τις πλήρως πληρωθείσες µετοχές της Woodland
Designs Plc ονοµαστικής αξίας 10 σεντ, η κάθε µια.

“Μέτοχοι”

:

Σηµαίνει τους κατόχους µετοχών της Woodland Designs Plc.

“Μητρώο Μετόχων”

:

Σηµαίνει το µητρώο κατόχων µετοχών της Woodland Designs
Plc.

“Οίκος Timberland”

:

Σηµαίνει την The Timberland Company

“Οίκος Nautica”

:

Σηµαίνει την εταιρεία Nautica Apparel Inc.

“Σύµβαση Woodland - Ridenco”

:

Σηµαίνει τη σύµβαση µεταξύ της Woodland Designs Plc µε την
Ridenco Α.Ε

“Σύµβαση Ridenco - Timberland”

:

Σηµαίνει τη σύµβαση µεταξύ της Ridenco µε την εταιρεία
Timberland Switzerland GmbH

“Σύµβαση Ridenco - Nautica”

:

Σηµαίνει τη σύµβαση µεταξύ της Ridenco µε την εταιρεία
Nautica Apparel Inc.

“Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης του
Ενηµερωτικού ∆ελτίου ”

:

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

“XAK”

:

Σηµαίνει το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου

“XA”

:

Σηµαίνει το Χρηµατιστήριο Αθηνών
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Το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Woodland Designs Plc ηµεροµηνίας 31 Μαΐου 2007
υπογράφηκε από τους ακόλουθους ∆ιοικητικούς Σύµβουλους της Woodland Designs Plc, οι
οποίοι δηλώνουν ότι αφού έλαβαν κάθε εύλογο µέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που
περιέχονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο είναι, όσων γνωρίζουν, σύµφωνες µε την πραγµατικότητα
και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενο του:

Κάρολος Φρανσές , Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος

Ιωάννης Αποστολάκος, Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος

Κώστας Γεωργίου Χατζησάββα, ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Ελένη Γεωργίου Βασιλείου, Εκτελεστική Σύµβουλος

Ιωάννης Κασιµάτης, Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος
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Το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Woodland Designs Plc ηµεροµηνίας 31 Μαΐου 2007
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,
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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Παράρτηµα Α: Αποσπάσµατα Ανεξάρτητης Έκθεσης Οικονοµικού και Λογιστικού
Ελέγχου για την εταιρεία Woodland Designs Plc και την εξαρτηµένη της εταιρεία
Woodland Rom Srl που διενεργήθηκε από τους Baker Tilly Klitou & Partners
Ο έκτακτος οικονοµικός και λογιστικός έλεγχος του Συγκροτήµατος διενεργήθηκε από τους
Ανεξάρτητους Ελεγκτές Baker Tilly Klitou & Partners, Μπουµπουλίνας 11, 1060 Λευκωσία. Πιο
κάτω παραθέτουµε αποσπάσµατα της Ανεξάρτητης Έκθεσης Οικονοµικού και Λογιστικού Ελέγχου για
την εταιρεία Woodland Designs Plc και τις εξαρτηµένες της εταιρείες που διενεργήθηκε από τους
Baker Tilly Klitou & Partners.
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Kατά την κρίση µας και µε βάση τον λογιστικό, οικονοµικό και φορολογικό έλεγχο που διεξάγαµε για
την εταιρεία Woodland Designs Plc και τη θυγατρική της, Woodland Rom S.R.L. (η “Θυγατρική”), τα
αποτελέσµατα και η καθαρή θέση της εταιρείας και της Θυγατρικής για τα υπό εξέταση έτη, δεν
χρειάζονται οποιανδήποτε άλλη αναπροσαρµογή, εκτός από τις αναπροσαρµογές που αναφέρονται στο
σηµείο 3 πιο κάτω.
Με βάση τον έλεγχο µας, βεβαιώνουµε τα παρακάτω σηµεία όπως απαιτείται από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου:
•

H Εταιρεία διαθέτει ικανοποιητική περιουσιακή διάρθρωση κατά την τελευταία απολογιστική
χρήση (2005/06), µε σχετική τεκµηρίωση του ελεγκτή, λαµβάνοντας υπόψη τόσο τα
δηµοσιευµένα όσο και τα αναµορφωµένα, κατόπιν των παρατηρήσεων του ελέγχου µας, στοιχεία.

•

∆εν µπορεί να επηρεαστεί η οικονοµική κατάσταση, η περιουσιακή διάρθρωση (και επαρκές
κεφάλαιο κίνησης) από:
1.
γεγονότα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν απεικονίζονται στις µέχρι σήµερα
δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας
2.
από τυχόν µη ποσοτικοποιηµένες παρατηρήσεις µας, και
3.
από επιπτώσεις που θα υπάρξουν σε περίπτωση αρνητικής έκβασης τυχόν εκκρεµών
δικαστικών υποθέσεων στις οποίες εµπλέκεται η Εταιρεία

•

Έχουν διενεργηθεί όλες οι αναµορφώσεις των αποτελεσµάτων και της καθαρής θέσης της
Εταιρείας, ώστε να προκύπτει η πραγµατική της οικονοµική κατάσταση.

•

Το Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Εταιρείας, το οποίο συντάχθηκε βάσει των προνοιών του περί
∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικό ∆ελτίου Νόµου του 2005, έχει ανασκοπηθεί για την
πληρότητα, επάρκεια και ακρίβεια των στοιχείων που παρατίθενται και συνάδει µε τα
αποτελέσµατα του λογιστικού, οικονοµικού και φορολογικού Ελέγχου.

•

Η φορολογική θέση της Εταιρείας και της Θυγατρικής της αναφέρονται στο σηµείο 3 πιο κάτω.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Παραθέτουµε πιο κάτω τις σηµαντικές διαπιστώσεις όπως προέκυψαν µε βάση την εργασία µας που
έγινε σύµφωνα µε τις διαδικασίες που συµφωνήσαµε. Η εργασία µας έγινε µε βάση τα διαθέσιµα
στοιχεία που συλλέξαµε από την Εταιρεία και το Συγκρότηµα και τα διαθέσιµα φύλλα εργασίας των
ανεξάρτητων ελεγκτών.
1. Πωλήσεις
Οι πωλήσεις της Εταιρείας το 2006 ανήλθαν σε ΛΚ£1.509 χιλιάδες, σε σύγκριση µε ΛΚ£1.380,6
χιλιάδες το 2005 και ΛΚ£654,1 χιλιάδες το 2004. Η αύξηση το 2005 κατά ΛΚ£726,5 χιλιάδες (αύξηση
111%) οφείλεται στην αύξηση των εγχώριων λιανικών πωλήσεων κατά ΛΚ£13 χιλιάδες και στην
αύξηση των χονδρικών πωλήσεων εξωτερικού κατά ΛΚ£713,5 χιλιάδες. Όλες οι χονδρικές πωλήσεις
εξωτερικού έγιναν προς τη µητρική εταιρεία Ridenco S.A. Η αύξηση το 2006 κατά ΛΚ£128,4 χιλιάδες
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(αύξηση 9%) οφείλεται στην αύξηση των εγχώριων λιανικών πωλήσεων κατά ΛΚ£117,5 χιλιάδες και
στην αύξηση των χονδρικών πωλήσεων εξωτερικού κατά ΛΚ£10,9 χιλιάδες. Οι χονδρικές πωλήσεις
εξωτερικού έγιναν προς τη µητρική εταιρεία Ridenco S.A και την συνδεδεµένη εταιρεία Ridenco
K.F.T., εταιρεία εγγεγραµµένη στην Ουγγαρία, εξολοκλήρου εξαρτηµένη της µητρικής εταιρείας
Ridenco S.A. Επίσης το 2006 έγιναν χονδρικές πωλήσεις προς πελάτη χονδρικών πωλήσεων στην
Πάφο, ύψους ΛΚ£15,2 χιλιάδες.
Οι πωλήσεις προς την µητρική εταιρεία Ridenco S.A. γίνονται µε τους ίδιους εµπορικούς όρους όπως
οι εγχώριες λιανικές πωλήσεις, µε µικτό περιθώριο κέρδους περίπου 60%, βάση του Μνηµονίου
Προθέσεων Συνεργασίας µε τη Ridenco S.A., το οποίο υπογράφηκε µεταξύ των δύο µερών τον Ιούνιο
του 2003.
Οι πωλήσεις προς την συνδεδεµένη εταιρεία Ridenco K.F.T. γίνονται µε τους ίδιους εµπορικούς όρους
όπως γίνονται στο κατάστηµα εκπτώσεων της Εταιρείας, όπου πωλούνται προϊόντα παλιών
παραλαβών σε τιµές χαµηλότερες από τις συνήθεις τιµές πωλήσεως, µε ένα µικτό περιθώριο κέρδους
περίπου 25%.
2. Η Θυγατρική εταιρεία λειτουργεί µε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης
Από την ανασκόπηση του ισολογισµού της θυγατρικής εταιρείας φαίνεται ότι η θυγατρική λειτουργεί
µε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης ύψους ΛΚ£11,5 χιλιάδες στις 31 ∆εκεµβρίου 2006, που υποδεικνύει
θεωρητικά ότι µπορεί να αντιµετωπίζει προβλήµατα ρευστότητας.
Η ∆ιεύθυνση της Εταιρείας δεν ανησυχεί για το γεγονός αυτό, καθώς δεν υπάρχουν σηµαντικές
υποχρεώσεις σε µέρη εκτός του Συγκροτήµατος Ridenco. Ο αποκλειστικός προµηθευτής της
Θυγατρικής είναι η µητρική Εταιρεία Ridenco S.A. και το δάνειο που έχει η Θυγατρική είναι
πληρωτέο στην Εταιρεία.
Επίσης, σύµφωνα µε τη ∆ιεύθυνση του Συγκροτήµατος, η επιδίωξη για την Ρουµανία είναι η αύξηση
του µεριδίου αγοράς και στους 2 τοµείς δηλ. υπόδησης και ένδυσης µέσω διεύρυνσης αρχικά του
δικτύου καταστηµάτων λιανικής πώλησης. Ο πληθυσµός της χώρας (21 εκατ.), η βελτίωση του
διαθέσιµου εισοδήµατος µε την λειτουργία των µεγάλων shopping mall ιδιαίτερα στις µεγάλες πόλεις
σε συνδυασµό µε την ένταξη της Ρουµανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007 αναµένεται να
επιδράσουν θετικά στις επιδιώξεις του Συγκροτήµατος. Σε δεύτερη φάση το Συγκρότηµα
προγραµµατίζει την διενέργεια χονδρικών
πωλήσεων στη χώρα αυτή. Η διεύρυνση των δραστηριοτήτων του Συγκροτήµατος και κατ’ επέκταση
του Οµίλου RIDENCO στην Ρουµανία σχεδιάζεται να χρηµατοδοτηθεί τόσο µε ίδια κεφάλαια όσο και
µε δανεισµό. Η ∆ιοίκηση του Συγκροτήµατος αφού εξέτασε τα δεδοµένα αποφάσισε να καταθέσει
αίτηση εισαγωγής των µετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α.Κ. προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε
επενδυτικά κεφάλαια µέσω της έκδοσης νέων µετοχών και διαφόρων άλλων χρηµατοδοτικών
εργαλείων αναλόγως των αναγκών του και των συνθηκών της αγοράς.
Όπως µας έχει λεχθεί από τη ∆ιεύθυνση της Εταιρείας, µέρος αυτών των κεφαλαίων αναµένεται να
χρησιµοποιηθούν για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Θυγατρικής.
3. Περιορισµός στην έκταση του ελέγχου.
Η έκταση του ελέγχου µας ήταν περιορισµένη από τους πιο κάτω παράγοντες:
•
•

•
•
•

∆εν παρευρεθήκαµε στη φυσική καταµέτρηση των αποθεµάτων της Εταιρείας και της Θυγατρικής
για κανένα από τα τρία έτη υπό µελέτη, αφού µας ανατέθηκε η ευθύνη του οικονοµικού,
λογιστικού και φορολογικού ελέγχου στις 6 Φεβρουαρίου 2007.
∆εν στείλαµε επιστολές βεβαιώσεων υπολοίπων προς τους χρεώστες και πιστωτές της Εταιρείας
και της Θυγατρικής της, καθώς επίσης δεν στείλαµε επιστολές προς τους τραπεζίτες της Εταιρείας
και της Θυγατρικής της ζητώντας πληροφορίες για κανένα από τα έτη υπό µελέτη. Πήραµε
αντίγραφα των επιστολών βεβαιώσεων υπολοίπων των χρεωστών, πιστωτών και των τραπεζικών
λογαριασµών της Εταιρείας και της Θυγατρικής της. Όπου δεν µας έχουν γίνει διαθέσιµα,
ελέγξαµε ότι αυτά υπήρχαν στα αρχεία των ανεξάρτητων ελεγκτών της Εταιρείας.
∆εν στείλαµε επιστολές προς τους δικηγόρους της Εταιρείας και της Θυγατρικής της.
∆εν µας έγιναν διαθέσιµες οι αναλύσεις των εξόδων της Θυγατρικής σε κόστος πωλήσεων,
διοικητικών εξόδων και έξοδα πωλήσεων και διανοµής. Βασιστήκαµε στις οικονοµικές
καταστάσεις της Θυγατρικής για το διαχωρισµό των εξόδων.
∆εν µας δόθηκε ανάλυση των ελεγκτικών διορθώσεων που έγιναν τα έτη 2005 και 2004 στη
Θυγατρική.
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•
•
•

∆εν µας δόθηκε η ανάλυση και ο υπολογισµός της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης της
Θυγατρικής.
∆εν µας δόθηκαν οι αναλύσεις των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων της Θυγατρικής για
τα έτη 2005 και 2004.
Για την ετοιµασία των σηµειώσεων των Πάγιων Εµπράγµατων και Άϋλων Ενεργητικών στοιχείων
βασιστήκαµε στις οικονοµικές καταστάσεις.
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Παράρτηµα Β: Αποσπάσµατα Ανεξάρτητης Έκθεσης Νοµικού Ελέγχου για την
εταιρεία Woodland Designs Plc και την εξαρτηµένη της εταιρεία Woodland Rom Srl
που διενεργήθηκε από το ∆ικηγορικό γραφείο Αλέκος Ευαγγέλου & Σία
Ο έκτακτος νοµικός έλεγχος του Συγκροτήµατος διενεργήθηκε από τους Ανεξάρτητους Νοµικούς
∆ικηγορικό Γραφείο Αλέκος Ευαγγέλου & Σία, Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 16, Eagle House, 7ος όροφος,
1082 Λευκωσία. Πιο κάτω παραθέτουµε αποσπάσµατα της Ανεξάρτητης Έκθεσης Νοµικού Ελέγχου
για την εταιρεία Woodland Designs Plc και τις εξαρτηµένες της εταιρείες που διενεργήθηκε από το
∆ικηγορικό γραφείο Αλέκος Ευαγγέλου & Σία.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.
Εχοντες υπόψη τα πιο πάνω και τηρουµένων των επιφυλάξεων που εκτίθενται στη Εκθεση και
συνοψίζονται πιο κάτω, έχουµε τη γνώµη ότι:
(α) Η εταιρική κατάσταση πραγµάτων των Εταιρειών, συνάδει µε τα στοιχεία που τέθηκαν
ενώπιον µας, τα µητρώα και αρχεία των Εταιρειών και µε τους φακέλους των Εταιρειών που
τηρούν οι Αρµόδιες Αρχές.
(β) Οι συµβάσεις της RIDENCO µε τους Οίκους ΤIMBERLAND και NAUTICA, από τις
οποίες, εξαρτάται και οι οποίες, επηρεάζουν την επιχειρηµατική δραστηριότητα των
Εταιρειών, είναι κατά την ηµεροµηνία ετοιµασίας της Εκθεσης σε ισχύ.
(γ) Η σύµβαση µεταξύ της Εταιρείας και της RIDENCO, µε βάση την οποία, η Εταιρεία
προµηθεύει την RIDENCO προϊόντα TIMBERLAND είναι κατά την ηµεροµηνία ετοιµασίας
της Εκθεσης σε ισχύ.
(δ) ∆εν υπάρχει οτιδήποτε που να δηµιουργεί αµφιβολία ως προς τη νοµιµότητα, εγκυρότητα
και δεσµευτικότητα των συµβάσεων µεταξύ της Εταιρείας και της τράπεζας µε την οποία,
συνεργάζεται ή ανησυχία αναφορικά µε αυτές τις συµβάσεις, εκτός από τις επισηµάνσεις
αναφορικά µε τους συνήθης όρους (standard terms) που χρησιµοποιούν οι τράπεζες.
(ε) ∆εν υπάρχει οτιδήποτε που να δηµιουργεί αµφιβολία ως προς τη νοµιµότητα, εγκυρότητα
και δεσµευτικότητα των ενοικιαστηρίων συµβάσεων της Εταιρείας και/ή την ιδιότητα
ενοικιαστή που έχει η Εταιρεία αναφορικά µε τα υποστατικά που ενοικιάζει και ειδικότερα τα
καταστήµατα από όπου εµπορεύεται και δεν υπάρχει οτιδήποτε στις συµβάσεις ενοικίασης
που να δηµιουργεί κίνδυνο τερµατισµού των ενοικιάσεων ή οποιασδήποτε από αυτές σε
περίπτωση που η Εταιρεία απωλέσει το δικαίωµα να εµπορεύεται προϊόντα TIMBERLAND
και NAUTICA.
(στ) ∆εν υπάρχει οτιδήποτε που να δηµιουργεί αµφιβολία ως προς τη νοµιµότητα, εγκυρότητα
και δεσµευτικότητα των ενοικιαστηρίων συµβάσεων της Θυγατρικής και/ή την ιδιότητα
ενοικιαστή που έχει η Θυγατρική αναφορικά µε τα υποστατικά που ενοικιάζει και ειδικότερα
τα καταστήµατα από όπου εµπορεύεται. Ολες οι συµβάσεις εκτός από µια, περιορίζουν τη
χρήση των καταστηµάτων που ενοικιάζει η Θυγατρική στην πώληση ειδών TIMBERLAND
και NAUTICA και για να γίνει αλλαγή χρήσης απαιτείται η συγκατάθεση των ιδιοκτητών.
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