
0087/00018626/el 

Γενική Συνέλευση 

SEA STAR CAPITAL PLC 

SEAS 

 
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση.
 
Attachment: 
  1. SEAS Announcement 

 

 

Non Regulated

Publication Date: 18/01/2017



 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Κύπιοι Μέηοσοι, 

Παπακαλείζθε, όπωρ ενημεπωθείηε όηι διαηίθενηαι ζηην ιζηοζελίδα  www.seastarcapitalplc.gr, όλα ηα 

απαιηούμενα, δςνάμει ηος άπθπος 127Α ηος Πεπί Εηαιπειών Νόμος (ΚΕΦ. 113),  έγγπαθα αναθοπικά 

με ηην ειδοποίηζη και ηιρ πποςποθέζειρ ζςμμεηοσήρ ζηην Εκηακηη Γενική Σςνέλεςζη ηων μεηόσων ηηρ 

Sea Star Capital Plc (η «Εηαιπεία»), η οποία θα λάβει σώπα ζηιρ 10 Φεβποςαπίος 2017, ημέπα 

Παπαζκεςή και ώπα 13:00 μ.μ. ζηο ζςνεδπιακό και εκθεζιακό κένηπο Akamantis Conference & 

Exhibition Center, οδόρ Αιγύπηος 10, ζηην Λεςκωζία με ηο ακόλοςθο θέμα ημεπηζίαρ διάηαξηρ: 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ: Διαγπαυή τηρ Εταιπείαρ από το Χπηματιστήπιο Αξιών Κύππος 

 

Η Έκηακηη Γενική Σςνέλεςζη ζςγκαλείηαι καηόπιν αναβολήρ ηηρ, από ηην ζςνεδπίαζη ηηρ 15ηρ 

Δεκεμβπίος 2016. 

 

 

Με ενηολή ηος  Διοικηηικού Σςμβοςλίος, 

Η Γπαμμαηέαρ 

Άννα Α. Λάγια 

Λεςκωζία, 17 Ιανοςαπίος 2017 

 

http://www.seastarcapitalplc.gr/


. 

 

 
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 
ΜΔ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΑ ΔΙΓΟΠΟΙΔΙΣΔ όηη ηελ 10ε Φεβξνπαξίνπ 2017, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 13:00 κ.κ.  
ζα ιάβεη ρώξα ζην ζπλεδξηαθό θαη εθζεζηαθό θέληξν Akamantis Conference & Exhibition Center, νδόο 
Αηγύπηνπ 10, ζηελ Λεπθσζία Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο Sea Star Capital Plc (ε «Δηαηξεία») 
κε ηελ αθόινπζε εκεξήζηα δηάηαμε:  
 
 
 ΕΙΔΙΚΟ ΧΗΦΙΣΜΑ: Διαγπαυή τηρ Εταιπείαρ από το Φπηματιστήπιο Αξιών Κύππος 
  
Η Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη θαηόπηλ αλαβνιήο ηεο, από ηελ ζπλεδξίαζε ηεο 15εο Γεθεκβξίνπ 

2016. 
 
Με εληνιή ηνπ  Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, 
Γξακκαηέαο 
Άλλα Α. Λάγηα 
Λεπθσζία, 17 Ιαλνπαξίνπ 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



. 

 

 
 
 
 
  ΗΜΔΙΧΔΙ: 
A) To εθδνκέλν θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο απνηειείηαη από 629.784.892 ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο  €0,04 εθάζηε. Η θάζε κία 
κεηνρή έρεη έλα δηθαίσκα ςήθνπ, ζπλεπώο ηα δηθαηώκαηα ςήθνπ αληηζηνηρνύλ αθξηβώο ζην εθδνκέλν θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο. 
 
Β) Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε έρνπλ νη κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο πνπ ζα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ζρεηηθό 
κεηξών κεηνρώλ ηεο Δηαηξείαο πνπ ηεξείηαη από ην ΥΑΚ θαηά ηελ εκεξνκελία θαηαγξαθήο, ε νπνία είλαη ε 8ε Φεβξνπξίνπ 2017, ή 
ζε πεξίπησζε αλαβνιήο ηεο παξνύζαο ζπλέιεπζεο, ε εκεξνκελία θαηαγξαθήο ζα είλαη δύν κέξεο πξηλ ηε ζπλέιεπζε. 
 
Γ) Κάζε κέηνρνο πνπ δηθαηνύηαη λα παξαζηεί θαη λα ςεθίζεη ζηελ πην πάλσ Γεληθή πλέιεπζε δηθαηνύηαη λα δηνξίζεη έλα ή 
πεξηζζόηεξνπο Πιεξεμνύζηνπο Αληηπξνζώπνπο (proxy) γηα λα παξαζηεί θαη λα ςεθίζεη ζηε ζέζε ηνπ. Σν ζρεηηθό έγγξαθν ηνπ 
δηνξηζκνύ Πιεξεμνπζίνπ Αληηπξνζώπνπ πξέπεη λα είλαη ζπληαγκέλν ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο θαη 
ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί ζηα γξαθεία ηεο Δηαηξείαο ζηε Λεπθσζία, νδόο Πνιπθξάηε αξ. 12 Α, 2047 ηξόβνινο, ηνπιάρηζηνλ 48 ώξεο 
πξηλ από ην ρξόλν πνπ νξίζηεθε ε ζύγθιηζε ηεο πλέιεπζεο, ή ζαξσκέλν (scanned) αληίγξαθν απηνύ λα ιεθζεί από ηελ Δηαηξεία 
ζηνλ αξηζκό ηειενκνηόηππνπ +357 22442004, ηνπιάρηζηνλ 48 ώξεο πξηλ από ην ρξόλν πνπ νξίζηεθε ε ζύγθιηζε ηεο Γεληθήο 
πλέιεπζεο. Ο Πιεξεμνύζηνο απηόο Αληηπξόζσπνο δελ είλαη αλαγθαίν λα είλαη θαη κέηνρνο ηεο Δηαηξείαο θαη δύλαηαη λα είλαη 
θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν. 
 
ε πεξίπησζε πνπ ν κέηνρνο είλαη λνκηθό πξόζσπν, ην έγγξαθν δηνξηζκνύ Πιεξεμνπζίνπ Αληηπξνζώπνπ ηνπ κεηόρνπ, ζα πξέπεη 
λα ζπλνδεύεηαη από ζρεηηθή Απόθαζε ή Φήθηζκα ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή άιινπ εμνπζηνδνηεκέλνπ δηνηθεηηθνύ νξγάλνπ ηνπ 
κεηόρνπ, δεόλησο ππνγεγξακκέλε ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηνπ ελ ιόγσ λνκηθνύ πξνζώπνπ, κε ην νπνίν λα 
νξίδεηαη θαη εμνπζηνδνηείηαη πξόζσπν σο Πιεξεμνύζηνο Αληηπξόζσπνο ηνπ κεηόρνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Δηαηξείαο γηα λα 
παξαζηεί θαη λα ςεθίζεη ζηε ζέζε ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ ην πξόζσπν πνπ νξηζηεί σο Πιεξεμνύζηνο Αληηπξόζσπνο είλαη θαη πάιη 
λνκηθό πξόζσπν ηόηε ν Πιεξεμνύζηνο Αληηπξόζσπνο ζα πξέπεη κε απόθαζε ησλ δηθώλ ηνπ δηνηθεηηθώλ νξγάλσλ λα 
εμνπζηνδνηήζεη πξόζσπν/α γηα λα ελεξγήζεη σο ν εθπξόζσπόο ηνπ γηα ζθνπνύο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 
 
Γ) Κάζε κέηνρνο έρεη ην δηθαίσκα λα απεπζύλεη ιόγν ζηε Γεληθή πλέιεπζε, λα ππνβάιιεη εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα ζηελ 
εκεξήζηα δηάηαμε θαη λα ιακβάλεη απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο απηέο από ηελ Δηαηξεία. Πεξαηηέξσ, κέηνρνο δηθαηνύηαη λα ππνβάιεη 
εξσηήζεηο  ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε πξηλ από ηε Γεληθή πλέιεπζε κε ηνπο αθόινπζνπο ηξόπνπο: - ζε έληππε 
κνξθή ζηα γξαθεία ηεο Δηαηξείαο, νδόο Πνιπθξάηε αξ. 12 Α, 2047 ηξόβνινο Λεπθσζία - κε απνζηνιή ηειενκνηόηππνπ ζηνλ 
αξηζκό ηειενκνηόηππνπ+357 22442004. 
Οπνηεζδήπνηε εξσηήζεηο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ελππόγξαθα, θαη λα αλαθέξνληαη επθξηλώο ην πιήξεο όλνκα, Α.Γ.Σ. ή αξηζκόο 
εγγξαθήο εηαηξείαο, ε δηεύζπλζε ηνπ κεηόρνπ, θαη ε εκεξνκελία απνζηνιήο. 
Η Δηαηξεία κπνξεί λα παξέρεη κηα γεληθή απάληεζε ζε εξσηήζεηο κε ην ίδην πεξηερόκελν. Δάλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη 
ήδε κε ηε κνξθή εξώηεζεο – απάληεζεο ζηε δηαδηθηπαθή ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο, ε Δηαηξεία ζεσξείηαη όηη έρεη απαληήζεη. Ννείηαη 
όηη ην δηθαίσκα ιήςεο απάληεζεο από ηελ Δηαηξεία ζε ππνβιεζέληα εξσηήκαηα ππόθεηηαη πάληνηε ζηελ πξνζηαζία ηεο 
εκπηζηεπηηθόηεηαο θαη ησλ επηρεηξεκαηηθώλ ζπκθεξόλησλ ηεο Δηαηξείαο. 
Δ) Μέηνρνο ή κέηνρνη πνπ θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 5% ηνπ εθδνκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο, δηθαηνύηαη λα πξνζζέζεη 
ζέκα ή πξνηεηλόκελν ςήθηζκα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο Δηήζηαο Γεληθήο πλέιεπζεο, θαη/ή λα ηνπνζεηήζεη πξνηεηλόκελν 
ςήθηζκα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε Γεληθήο πλέιεπζεο. ε πεξίπησζε πξόζζεζεο ζέκαηνο θαη/ή ςεθίζκαηνο ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε 
Γεληθήο πλέιεπζεο, απηό πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από αλαθεξόκελνπο ιόγνπο πνπ δηθαηνινγνύλ ηε ζπκπεξίιεςε ηνπ. Αίηεζε από 
κέηνρν/νπο γηα πξόζζεζε ζέκαηνο ή ηνπνζέηεζε πξνηεηλόκελνπ ςεθίζκαηνο πξέπεη λα ιακβάλεηαη από ηελ Δηαηξεία ζε έληππε 
κνξθή ηνπιάρηζηνλ 42 εκέξεο πξηλ ηελ Γεληθή πλέιεπζε κε ηελ νπνία ζρεηίδεηαη.  
Η παξνύζα εηδνπνίεζε ζπλνδεύεηαη από ην Μλεκόλην ηεο παξαγξάθνπ 5 ηεο νδεγίαο ΥΑΚ 01 ΣΟΤ 2015  ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 
ΚΔΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΓΡΑΦΗ ΚΙΝΗΣΧΝ ΑΞΙΧΝ ΑΠΟ ΣΟ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΧΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΟΠΙΝ ΑΙΣΗΗ ΣΗ 
ΔΚΓΟΣΡΙΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ. 
ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο ε λέα ηξνπνπνηεκέλε εκεξεζία δηάηαμε ζα ζαο θνηλνπνηεζεί κε ηνλ ίδην ηξόπν 
πνπ ζαο θνηλνπνηήζεθε ε παξνύζα. 
 
 
Η παξνύζα αλαξηήζεθε ζηνλ ηζηόηνπν  ηεο Δηαηξείαο: www.seastarcapitalplc.gr από όπνπ θαη κπνξεί λα εθηππσζεί. 
 

http://www.seastarcapitalplc.gr/








18 Ννεκβξίνπ 2016 

 

ΜΝΗΜΟΝΙΟ 

 

Διαγπαυή των τίτλων τηρ Εταιπείαρ Sea Star Capital Plc από το Χπηματιστήπιο Αξιών 

Κύππος  

 

Η Εηαηξεία ζπζηάζεθε ζηελ Κύπξν ην 1987 σο ηδησηηθή εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζύλεο 

ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηνπ πεξί Εηαηξεηώλ Νόκνπ ηεο Κύπξνπ, Κεθ. 113, κεηαηξάπεθε ζε 

δεκόζηα ζηηο 16 Φεβξνπαξίνπ 2000, κε ηελ επσλπκία Megabet Plc, θαη νη ηίηινη ηεο 

εηζήρζεθαλ ζην Χξεκαηηζηήξην Αμηώλ Κύπξνπ ζηηο 18 Απξηιίνπ 2001. 

Τνλ Μάην ηνπ 2007 ε Εηαηξεία πξνέβε ζε ζεκαληηθή αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ ηεο θεθαιαίνπ, κε 

ηελ έθδνζε κεηνρώλ ζε ζηξαηεγηθνύο επελδπηέο ζε Ειιάδα, Κύπξν θαη άιιεο ρώξεο, κε 

ζηόρν ηελ πινπνίεζε λένπ ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ γηα αιιαγή ηεο θύξηαο δξαζηεξηόηεηα 

ηεο. Τν όλνκα ηεο άιιαμε θαηά ην 2007 ζε Sea Star Capital Plc.   

 

Η Εηαηξεία αζρνιείην σο ηόηε κε ηε δηεμαγσγή ζπιινγηθώλ ζηνηρεκάησλ, θαη από ην 2007 ε 

δξαζηεξηόηεηα ηεο κεηαηξάπεθε ζε ζπκκεηνρή ζε εηαηξείεο πνπ είραλ ζθνπό ηελ 

εθκεηάιιεπζε πινίσλ ή ήηαλ πινηνθηήηξηεο. Τν Δεθέκβξην ηνπ ηδίνπ έηνπο πσιήζεθε ε 

δξαζηεξηόηεηα ησλ ζπιινγηθώλ ζηνηρεκάησλ. 
  

 
   

Τν 2009 κε απόθαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ απνθαζίζζεθε λέα αύμεζε 

κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ κε αληίζηνηρνπο όξνπο, απηήο ηνπ 2007, γηα έθδνζε 34.615.385 

κεηνρώλ. 

 

Τν ζύλνιν ησλ λέσλ κεηνρώλ πνπ εθδόζεθαλ, θαηά ηηο απμήζεηο ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 

πνπ απνθαζίζζεθαλ ην 2007 θαη ην 2009 , αλήιζε ζε 496.213.463. Η νλνκαζηηθή αμία  ησλ 

αλσηέξσ κεηνρώλ  πξνζδηνξίζζεθε ζε  €0,04, ελώ δηαηέζεθαλ  πξνο €0,26 ε θαζεκηά. 

Με ηελ νινθιήξσζε ησλ αλσηέξσ απμήζεσλ  ην ζύλνιν ησλ κεηνρώλ ηεο Εηαηξείαο, πνπ 

δηαπξαγκαηεπόηαλ ζην Χξεκαηηζηήξην Αμηώλ Κύπξνπ , δηακνξθώζεθε ζε 629.784.892 . 

Η Εηαηξεία κε ην θεθάιαην ησλ παξαπάλσ απμήζεσλ ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαη κε 

παξάιιειν Τξαπεδηθό δαλεηζκό πξνρώξεζε ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζηξαηεγηθνύ ηεο 

ζρεδηαζκνύ κε ηελ απόθηεζε ζεκαληηθήο ζπκκεηνρήο ζε δύν από ηηο κεγαιύηεξεο 

αθηνπιντθέο εηαηξείεο ζηελ Ειιάδα, ηελ ΑΝΕΚ ΑΕ θαη ηελ Hellenic Seaways ΑΝΕ.  

Λόγσ όκσο ηεο παξαηεηακέλεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηνπ έληνλνπ αληαγσληζκνύ πνπ 

επηθξαηνύζε ζηνλ θιάδν ηεο επηβαηεγνύ λαπηηιίαο ζηελ Ειιάδα, νη ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείεο 

παξνπζίαζαλ ζεκαληηθέο δεκηέο ηηο ακέζσο επόκελεο πεξηόδνπο. Απνηέιεζκα απηνύ ήηαλ ε 

Εηαηξεία λα κελ έρεη νπνηαδήπνηε απόδνζε θαη έζνδν από ηηο ζπγθεθξηκέλεο επελδύζεηο, 

ελώ ηαπηόρξνλα απνκεησλόηαλ  ε αμία ησλ κεηνρώλ πνπ θαηείρε. 

 

Λόγσ ηεο αλσηέξσ αλύπαξθηεο απόδνζεο ε Εηαηξεία δελ κπνξνύζε λα εμππεξεηήζεη ηνλ 

Τξαπεδηθό ηεο δαλεηζκό, ζε θεθάιαην θαη ηόθνπο  ύςνπο 186 εθ. επξώ πεξίπνπ, πνπ είραλ 

δηακνξθσζεί ζηελ ρξήζε ηνπ 2009.  

 

Τν ζύλνιν ησλ κεηνρώλ πνπ θαηείρε ε Εηαηξεία ήηαλ ελερπξηαζκέλν ππέξ Τξαπεδώλ,  νη 

νπνίεο ζηελ ζπλέρεηα θαηήγγεηιαλ ηηο δαλεηαθέο ζπκβάζεηο, απαηηώληαο ηελ άκεζε εμόθιεζε 

ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ ησλ δαλείσλ. 

 

Τν 2015 ε Τξάπεδα Πεηξαηώο πξνρώξεζε ζηελ δηαδηθαζία εθπνίεζεο ησλ κεηνρώλ πνπ 

θαηείρε ε Εηαηξεία κέζσ πιεηζηεξηαζκνύ, πξνθεηκέλνπ κε ην ηίκεκα ηεο δηάζεζεο ησλ 

κεηνρώλ λα απνπιεξσζεί κεξηθώο ην πνζό ηνπ Δαλείνπ. 
 



Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην πξνέβε ζε όιεο ηηο λόκηκεο ελέξγεηεο θαη άζθεζε όια ηα δηθνλνκηθά 
κέζα πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεύζεη ηα ζπκθέξνληα ησλ κεηόρσλ ηεο Εηαηξείαο, 
θαηαβάιινληαο θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα λα απνηξέςεη ηηο εμειίμεηο απηέο. Οη λνκηθέο 
ελέξγεηεο πνπ αζθήζεθαλ θαηά ηεο ελέξγεηαο ηεο Τξάπεδαο γηα ηηο επελδύζεηο ηεο Εηαηξείαο 
δελ έθεξαλ ζεηηθό απνηέιεζκα γηα ηελ Εηαηξεία.   
 

Μεηά ηελ παξαπάλσ  εθπνίεζε κέζσ πιεηζηεξηαζκνύ, ηνπ ζπλόινπ ζρεδόλ ησλ 
επελδύζεσλ, παξέκεηλαλ ζεκαληηθέο αλεμόθιεηεο ππνρξεώζεηο, νη νπνίεο ζηηο 31 
Δεθεκβξίνπ 2015, ζύκθσλα κε ηηο ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Εηαηξείαο 
αλέξρνληαλ ζε €122 εθαηνκκύξηα γηα ηξαπεδηθά δάλεηα, θαη πεξίπνπ €600.000 γηα ινηπέο 
ππνρξεώζεηο, ελώ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Εηαηξείαο είραλ πεξηνξηζηεί  ζε €840.000, ηα 
νπνία ήηαλ ελερπξηαζκέλα πξνο όθεινο Τξαπεδηθνύ νξγαληζκνύ.  

 

Σηελ ρξήζε ηνπ 2016, κεηά από θαηαγγειία Τξαπεδηθνύ Οξγαληζκνύ, πνπ είρε ελέρπξν επί 

ησλ επελδύζεσλ πνπ είραλ απνκείλεη ζηελ Εηαηξεία, πξνρώξεζε ε ππνρξεσηηθή εθπνίεζε θαη 

ηνπ ηειεπηαίνπ πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ θαη κε ην ηίκεκα εμνθιήζεθε ην δάλεην ππέξ ηνπ 

νπνίνπ είρε ελερπξηαζηεί ην ζπγθεθξηκέλν πεξηνπζηαθό ζηνηρείν. 

Σήκεξα ε εηαηξεία δελ έρεη θαλέλα πεξηνπζηαθό ζηνηρείν, ελώ ν Τξαπεδηθόο ηεο δαλεηζκόο 

παξακέλεη ζε πνιύ ςειά επίπεδα , ηεο ηάμεο ησλ €122,5 εθ. θαη νη ινηπέο ππνρξεώζεηο ηεο , 

από ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, ζε €100.000 πεξίπνπ. Όπσο γίλεηαη αληηιεπηό από ηα 

πξναλαθεξζέληα ε Εηαηξεία δελ έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα εμνθιήζεη νπνηαδήπνηε ππνρξέσζή 

ηεο θαη ε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο σο δξώζα νηθνλνκηθή κνλάδα δελ είλαη πιένλ εθηθηή 

θαη ζηεξείηαη πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ελεξγεηηθνύ γηα ηελ εμόθιεζε ησλ ππνρξεώζεσλ 

ηεο. 

Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ιακβάλνληαο ππόςε όηη :  

- Ο Ιζνινγηζκόο ηεο παξνπζηάδεη αξλεηηθά  ίδηα θεθάιαηα €127 εθαηνκκπξίσλ πεξίπνπ 

 

- Η Εηαηξεία δελ θαηέρεη πιένλ θαλέλα πεξηνπζηαθό ζηνηρείν, δελ δηεμάγεη θακία 

δξαζηεξηόηεηα θαη δελ είλαη εθηθηή ε επαλαδξαζηεξηνπνίεζε ηεο  

 

- Τνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο νη πξάμεηο κεηαβίβαζεο ηίηισλ ηεο Εηαηξείαο πνπ έγηλαλ, 

είλαη ειάρηζηεο 

 

- Οη ηίηινη ηεο Εηαηξείαο δελ έρνπλ πιένλ θακία αμία 

 

- Καηόπηλ ησλ πξνζπαζεηώλ ηνπ  γηα πξνζέγγηζε Επελδπηώλ , δελ εθδειώζεθε 

θαλέλα ελδηαθέξνλ  

 

- Η Εηαηξεία αδπλαηεί λα ζπλερίζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο σο δξώζα νηθνλνκηθή κνλάδα ή 

λα επηηύρεη ηνπο εηαηξηθνύο ηεο ζηόρνπο,  

 

πξνηείλεη ηε δηαγξαθή ησλ ηίηισλ ηεο Εηαηξείαο Sea Star Capital Plc από ην Χξεκαηηζηήξην 

Αμηώλ Κύπξνπ, πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζζνύλ ηα ιεηηνπξγηθά ηεο έμνδά, νη δαπάλεο θαη νη 

ππνρξεώζεηο ηεο Εηαηξείαο . 

 

Η δηαγξαθή πνπ πξνηείλεηαη αθνξά ζην  ζύλνιν ησλ θηλεηώλ αμηώλ ηεο Εηαηξείαο, ήηνη 

629.784.892 κεηνρέο, πνπ δηαπξαγκαηεύνληαη ζηελ ξπζκηδόκελε αγνξά ηνπ Χξεκαηηζηεξίνπ 

Αμηώλ Κύπξνπ, γηα ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ 8 κόιηο πξάμεηο ζπλνιηθήο αμίαο €17.000, 

ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο, ζε 247 ζπλεδξηάζεηο ηνπ Χξεκαηηζηεξίνπ. 



Ωο εκεξνκελία δηαγξαθήο πξνηείλεηαη ε 31
ε
 Ιαλνπαξίνπ 2017. 

 

Όιεο νη παξαπάλσ αγνξαπσιεζίεο ησλ κεηνρώλ, έγηλαλ ζηελ θαηώηαηε επηηξεπηή ηηκή ησλ 

€0,001. 

 

Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην εθηηκά όηη ε πξνηεηλόκελε δηαγξαθή δελ ζα δεκηνπξγήζεη 

νπνηνδήπνηε πιενλέθηεκα ή θίλδπλν   ζηνπο  κεηόρνπο ηεο Εηαηξείαο. Αληίζεηα γηα ηελ 

Εηαηξεία, ε δηαγξαθή ησλ ηίηισλ από ην Χξεκαηηζηήξην έρεη ην πιενλέθηεκα όηη πεξηνξίδνληαη, 

ζρεδόλ κεδελίδνληαη, ηα ιεηηνπξγηθά ηεο έμνδα, νη δαπάλεο θαη νη ππνρξεώζεηο ηεο.  

 

Μεηά ηε δηαγξαθή ζθνπόο θαη πξόζεζε ηεο Εηαηξείαο ζα είλαη ε νξηζηηθή δηεπζέηεζε ησλ 

εθθξεκνηήησλ, ελώ ε αξλεηηθή θαζαξή ζέζε θαη νη ζπζζσξεπκέλεο ππνρξεώζεηο ηεο δελ ηεο  

επηηξέπνπλ νπνηνδήπνηε επηρεηξεκαηηθό ζρεδηαζκό. 

 

Τν Δηνηθεηηθό ζπκβνύιην, αλάινγα κε ηελ απόθαζε ησλ κεηόρσλ ζρεηηθά κε ηελ δηαγξαθή, ζα 

εθηηκήζεη ηελ θαηάζηαζε ηεο Εηαηξείαο, όπσο ζα δηακνξθσζεί θαη ζα απνθαζίζεη αλάινγα γηα 

ηπρόλ αιιαγέο όζνλ αθνξά ζηελ ζύλζεζή ηνπ, ελώ ζεκεηώλεηαη όηη δελ πθίζηαληαη 

Δηεπζπληηθά ζηειέρε. 

 

Καηά ηελ άπνςε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ε δηαγξαθή ή όρη ησλ ηίηισλ ηεο Εηαηξείαο από 

ην Χξεκαηηζηήξην, δελ ζα δηαθνξνπνηήζεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ θαηόρσλ ηνπο, αθνύ 

ζήκεξα νη ζπγθεθξηκέλεο κεηνρέο δελ έρνπλ θακία αμία θαη δελ ππάξρεη επελδπηηθό  

ελδηαθέξνλ .  

 

Τέινο, ζρεηηθά κε ηελ πξόηαζε γηα αγνξά ησλ ηίηισλ από ηνπο θαηόρνπο, πνπ δελ ζα 

ςεθίζνπλ ππέξ ηεο δηαγξαθήο, όπσο πξνθύπηεη θαη από ηελ έθζεζε ηνπ αλεμάξηεηνπ 

εκπεηξνγλώκνλα, ε νπνία ζπλνδεύεη ην παξόλ, νπδεκία πξόηαζε κπνξεί λα γίλεη αθνύ νη 

πξάμεηο πνπ έιαβαλ ρώξα ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο δελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθέο, θαζόηη 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ  κόιηο 8 , ζηελ ηερληθά θαηώηεξε ηηκή πνπ κπνξεί λα γίλνπλ ζπλαιιαγέο, 

ελώ ε θαζαξή αμία ηεο Εηαηξείαο είλαη αξλεηηθή. 

 

Ελ ηνύηνηο ιόγσ ησλ πξνλνηώλ ηνπ λόκνπ ππνρξενύκαζηε λα πξνηείλνπκε ζηνπο κεηόρνπο 

πνπ δελ ζα ςεθίζνπλ ππέξ ηεο δηαγξαθήο σο ηηκή γηα θάζε κία θηλεηή αμία, ην πνζό €0,0001, 

ην νπνίν ζα θαηαβιεζεί εληόο ηξηώλ κελώλ από ηελ εκέξα ηεο δηαγξαθήο.  

 

 

Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο 

 

Sea Star Capital Plc 



 

Sea Star Capital Plc 
Πολσκράτη αρ. 12 Α,, 2047 Στρόβολος, Λεσκωσία  

Τηλ: (+357) 22442007 

ΠΛΗΡΕΞΟΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
 
Πξνο SEA STAR CAPITAL PLC 
Πνιπθξάηε αξ. 12 Α, 2047 Σηξόβνινο, Λεπθσζία  
Φαμ ++357 22 442004 
 
Εγώ/Εκείο …………………………………………………………….κε αξηζκό ηαπηόηεηαο/εγγξαθήο 
…………………………….από ………………………….κέινο/κέιε ηεο πην πάλσ Εηαηξείαο δηνξίδσ/δηνξίδνπκε 
ηνλ/ηελ…………………………………………….. κε αξηζκό ηαπηόηεηαο …………………… από …………………………… 
ή ζε πεξίπησζε θσιύκαηνο ηνλ/ηελ …………………………………………………….κε αξηζκό 
ηαπηόηεηαο…………………………… από ……………………………… σο ηνλ αληηπξόζσπό κνπ/καο, γηα λα 
ςεθίζεη γηα κέλα/καο θαη γηα ινγαξηαζκό κνπ/καο θαηά ηελ πξνζερή Εθηαθηε Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ 
κεηόρσλ ηεο Εηαηξείαο, πνπ έρεη ζπγθιεζεί γηα ηελ 10ε Φεβξνπαξίνπ 2017, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 
13:00 κ.κ. πνπ ζα ιάβεη ρώξα  ζην εθζεζηαθό θέληξν Akamantis Conference & Exhibition Center, νδόο  
Αηγύπηνπ 10, ζηελ Λεπθσζία θαη ζε νπνηαδήπνηε αλαβνιή απηήο. 

  
Ειδικό Φήθιζμα που θα ηεθεί ζηην ημεπήζια διάηαξη: 
 
             ΤΠΕΡ                ΚΑΣΑ         ΑΠΟΥΗ 

 Δηαγξαθή ηεο Εηαηξείαο από ην Χξεκαηηζηήξην  
 Αμηώλ Κύπξνπ              
 
 

 

 
Ηκεξνκελία ………………………………    Υπνγξαθή ………………………………………. 
 
Σεκείσζε 
Με ην παξόλ πιεξεμνύζην έγγξαθν ν θάζε κέηνρνο έρεη εμνπζία λα νξίζεη ηνλ πιεξεμνύζην αληηπξόζσπν ηνπ θαη λα θαζνξίζεη ηνλ 

ηξόπν πνπ ζα ςεθίζεη. Αλ απηό επηζηξαθεί ρσξίο έλδεημε σο πξνο ηνλ ηξόπν θαηά ηνλ νπνίν ν πιεξεμνύζηνο αληηπξόζσπνο 
εληέιιεηαη λα ςεθίζεη, ν πιεξεμνύζηνο αληηπξόζσπνο δύλαηαη λα ςεθίζεη ή λα απόζρεη ηεο ςεθνθνξίαο θαηά ηελ θξίζε ηνπ. 

 
Η Εηαηξεία δύλαηαη λα απνξξίςεη πιεξεμνύζην έγγξαθν εάλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο, δελ έρεη ζπκπιεξσζεί νξζά θαη δελ έρεη δηαζθαιηζζεί 
ηθαλνπνηεηηθά ε ηαπηόηεηα ηνπ πιεξεμνπζίνπ αληηπξνζώπνπ θαη ε πηζηνπνίεζε ησλ νδεγηώλ ςήθνπ ηνπ κεηόρνπ.  

   


