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Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις 

CYVENTURE CAPITAL PUBLIC COMPANY LTD 

EXE 

 
Ανακοίνωση ΔΣ αναφορικά με τη Δημόσια Πρόταση από την εταιρεία SFS  
Επισυνάπτεται ανακοίνωση συνεδρίασης του ΔΣ της Εταιρείας σε σχέση με τη
Δημόσια Πρόταση από την SFS Group Public Company Ltd για την απόκτηση
μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 
Επισυνάπτονται επίσης αντίγραφο της Έκθεσης του Ανεξάρτητου
Εμπειρογνώμονα καθώς και το Έγγραφο Γνώμης του ΔΣ της Εταιρείας.
 
Attachments: 
  1. Ανακοίνωση ΔΣ 
  2. Έκθεση Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα 
  3. Έγγραφο Γνώμης του ΔΣ 
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22 Ιουνίου 2017 
 
 
 
 
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 
Λευκωσία 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Αξιότιμοι κύριοι, 
 
Θέμα: Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας CyVenture Capital Public Company Ltd σχετικά με τη 
Δημόσια Πρόταση της εταιρείας SFS Group Public Company Ltd 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας CyVenture Capital Public Company Ltd (το «Διοικητικό Συμβούλιο») (η 
«Υπό Εξαγορά Εταιρεία»), σε σημερινή της συνεδρία μελέτησε την έκθεση αξιολόγησης που ετοίμασε ο 
Ανεξάρτητος Εμπειρογνώμονας, PEK Ltd, (η «Έκθεση Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα») αναφορικά με τη δημόσια 
πρόταση από την εταιρεία SFS Group Public Company Ltd (ο «Προτείνοντας») για την απόκτηση μέχρι και του 
100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας (η “Δημόσια Πρόταση”). 
 
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 33 του περί των Δημοσίων 
Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο του 2007 [Ν41(Ι)/2007] ως τροποποιήθηκε, κατάρτισε έγγραφο στο οποίο 
περιλαμβάνεται η αιτιολογημένη γνώμη του επί της Δημόσιας Πρότασης (το “Έγγραφο Γνώμης”). 
 
Η Έκθεση Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα καθώς και το Έγγραφο Γνώμης επισυνάπτονται στα Ελληνικά μόνο. 
 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
Prusec Ltd 
Γραμματέας 
 
 
 
 
Κοινοποίηση: 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου 
SFS Group Public Company Ltd 
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22 Ιουνίου 2017 
 
Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας CYVENTURE CAPITAL PUBLIC COMPANY LTD σχετικά με τη 
Δημόσια Πρόταση από την εταιρεία SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD 
 

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας CYVENTURE CAPITAL PUBLIC COMPANY LTD (το «Διοικητικό Συμβούλιο») 
(η «Υπό Εξαγορά Εταιρεία») συνήλθε την Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017 και μελέτησε τους όρους της Δημόσιας 
Πρότασης από την εταιρεία SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD (η «SFS», ο «Προτείνοντας») για την απόκτηση 
μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Υπό Εξαγορά Εταιρεία (η «Δημόσια Πρόταση»).  
 
Σύμφωνα με το άρθρο 33(2) του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007 (Ν. 41(Ι)/2007), ως έχει 
τροποποιηθεί, (ο «Νόμος»), το Διοικητικό Συμβούλιο της Υπό Εξαγορά Εταιρείας οφείλει να καταρτίσει και να 
δημοσιοποιήσει έγγραφο, στο οποίο να περιλαμβάνεται η αιτιολογημένη γνώμη του επί της Δημόσιας 
Πρότασης (το «Έγγραφο Γνώμης»), το οποίο ανακοινώνεται κατά το άρθρο 7 του Νόμου στο Χρηματιστήριο 
Αξιών Κύπρου (το «ΧΑΚ»), στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και στον Προτείνοντα.  
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Υπό Εξαγορά Εταιρείας διόρισε, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 33(6) του 
Νόμου, τον ελεγκτικό οίκο PEK LIMITED ως ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα (ο «Ανεξάρτητος Εμπειρογνώμονας», 
«PEK») για την κατάρτιση έκθεσης αξιολόγησης της Δημόσιας Πρότασης (η «Έκθεση Αξιολόγησης»), η οποία και 
επισυνάπτεται. Στην Έκθεση Αξιολόγησης ο Ανεξάρτητος Εμπειρογνώμονας διατυπώνει τη γνώμη του κατά 
πόσο η προτεινόμενη αντιπαροχή, η οποία ανέρχεται στα €0,097 ανά μετοχή («Προτεινόμενη Αντιπαροχή») και 
θα καταβληθεί σε μετρητά στους μετόχους που θα αποδεχτούν τη Δημόσια Πρόταση, είναι δίκαιη και εύλογη, 
καθώς και την άποψή του επί της βάσης του υπολογισμού που χρησιμοποιήθηκε προς καθορισμό της 
Προτεινόμενης Αντιπαροχής. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο μελέτησε το περιεχόμενο του εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης, ημερομηνίας 29 
Μαΐου 2017 (το «Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης») και, για τη διαμόρφωση της γνώμης του, έλαβε ιδιαίτερα 
υπόψη τα συμφέροντα της Υπό Εξαγορά Εταιρείας και των μετόχων της, καθώς και τους σκοπούς και προθέσεις 
του Προτείνοντα όσο αφορά την Υπό Εξαγορά Εταιρεία, όπως αυτοί αναφέρονται στο Έγγραφο Δημόσιας 
Πρότασης καθώς και στην Έκθεση Αξιολόγησης.  
 
Σημειώνεται ότι το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Φίλιππος Λάρκος (ο οποίος είναι και μέλος του  
διοικητικού συμβουλίου του Προτείνοντα) δηλώνει σύγκρουση συμφερόντων και ως εκ τούτου δε συμμετείχε 
στη διαμόρφωση άποψης του Διοικητικού Συμβουλίου επί του θέματος.  
 
Το Έγγραφο Γνώμης, καθώς και η Έκθεση Αξιολόγησης θα αποσταλούν ταχυδρομικώς προς όλους τους 
μετόχους της Υπό Εξαγορά Εταιρείας, οι οποίοι κατέχουν πέραν των 7.000 μετοχών της Υπό Εξαγορά Εταιρείας, 
το αργότερο την Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017, βάσει σχετικής απαλλαγής που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο 
της Υπό Εξαγορά Εταιρείας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 22(1)(β)(iii) του Νόμου.  
 
Επιπρόσθετα, το Έγγραφο Γνώμης, καθώς και η Έκθεση Αξιολόγησης θα είναι διαθέσιμα χωρίς οποιαδήποτε 
επιβάρυνση μέχρι τη λήξη της Δημόσιας Πρότασης, η οποία είναι στις 6 Ιουλίου 2017, ως ακολούθως: 
 

 σε έντυπη μορφή καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης στο γραφεία 
της Υπό Εξαγορά Εταιρείας, στη διεύθυνση Θεοτόκη 6, Άγιος Αντώνιος, 1055 Λευκωσία, και  

 σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΧΑΚ (www.cse.com.cy), από όπου και μπορούν να 
εκτυπωθούν.  

http://www.cse.com.cy/
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Υπό Εξαγορά Εταιρείας για διαμόρφωση της γνώμης του, έλαβε υπόψη και 
μελέτησε το περιεχόμενο του Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης, και ειδικότερα τη βάση της Δημόσιας 
Πρότασης, τους σκοπούς και προθέσεις του Προτείνοντα, τα οφέλη για τους μετόχους της Υπό Εξαγορά 
Εταιρείας, τα οικονομικά στοιχεία και δεδομένα της Υπό Εξαγορά Εταιρείας καθώς και την Έκθεση Αξιολόγησης 
του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα. 

Α.  Όσον αφορά την Προτεινόμενη Αντιπαροχή των €0,097 ανά μετοχή σε μετρητά, το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Υπό Εξαγορά Εταιρείας έλαβε υπόψη τα πιο κάτω ως περιέχονται στο Έγγραφο της 
Δημόσιας Πρότασης 

i. Η Δημόσια Πρόταση δίνει την ευκαιρία σε όλους τους κατόχους μετοχών της Υπό Εξαγορά Εταιρείας να 
ρευστοποιήσουν πλήρως την επένδυσή τους. Το σημείο αυτό είναι πολύ σημαντικό αφού έχει ληφθεί υπόψη η 
συγκεκριμένη περίοδος όπου το χρηματιστηριακό, οικονομικό και το ευρύτερο επιχειρηματικό και 
καταναλωτικό περιβάλλον παραμένει αρνητικό, με κύρια χαρακτηριστικά την ψηλή αβεβαιότητα και 
μεταβλητότητα, και την αύξηση των επιχειρηματικών και επενδυτικών κινδύνων καθώς και την ιδιαιτέρως 
χαμηλή εμπορευσιμότητα της μετοχής της Υπό Εξαγορά Εταιρείας στο ΧΑΚ. 

ii. Η παραμονή των μετοχών της Υπό Εξαγορά Εταιρείας στο ΧΑΚ δεν προσδίδει κάποια πλεονεκτήματα για την 
Υπό Εξαγορά Εταιρεία, λόγω του προαναφερθέντος χαμηλού επενδυτικού ενδιαφέροντος από την πλειοψηφία 
των άλλων υφιστάμενων μετόχων και το ευρύ επενδυτικό κοινό. Εκτιμάται πως το καθεστώς αυτό δεν θα 
βελτιωθεί σε μεσοπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη βάση.  

iii. Η χρηματική αντιπαροχή τοις μετρητοίς, ύψους €0,097 για κάθε μετοχή της Υπό Εξαγορά Εταιρείας, 
υπολογίστηκε έχοντας ως βάση υπολογισμού την τιμή διαπραγμάτευσης της μετοχής κατά την ημερομηνία που 
προηγήθηκε της ανακοίνωσης της Δημόσιας Πρότασης. Συγκεκριμένα, η Προτεινόμενη Αντιπαροχή των €0,097 
ανά μετοχή καθορίστηκε ως ισότιμη με την τιμή κλεισίματος της μετοχής της Υπό Εξαγορά Εταιρείας στο ΧΑΚ 
κατά την τελευταία χρηματιστηριακή συνάντηση πριν την ημερομηνία που έγινε η επίσημη ανακοίνωση της 
Δημόσια Πρότασης («Επίσημη Ανακοίνωση»), δηλαδή τη χρηματιστηριακή συνάντηση της 13 Απριλίου 2017 
όπου ο αγοραστής της συναλλαγής ήταν ο Προτείνοντας και η τιμή κλεισίματος της ΕΧΕ ήταν €0,097. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι η προαναφερόμενη συναλλαγή επέφερε την παρούσα υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση. Μετά 
από την εκτέλεση της συναλλαγής αυτής ο Προτείνοντας αύξησε το άμεσο ποσοστό του πέραν του 75% του 
εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της ΕΧΕ. 

iv. Εξαιρώντας την προαναφερόμενη συναλλαγή, σημειώνεται ότι για την περίοδο των δώδεκα (12) μηνών που 
προηγήθηκαν της Επίσημης Ανακοίνωσης, η μετοχή της Υπό Εξαγορά Εταιρείας συμμετείχε σε μόνο μια (1) 
διαπραγμάτευση στις χρηματιστηριακές συναντήσεις του ΧΑΚ. Ο περιορισμένος όγκος συναλλαγών και η 
συμμετοχή στις χρηματιστηριακές συναντήσεις του ΧΑΚ της μετοχής της Εταιρείας για την περίοδο από την 14

η
 

Απριλίου 2016 μέχρι την 13
η
 Απριλίου 2017, παρουσιάζεται στον πιο κάτω πίνακα: 

 

Όγκος συναλλαγών και συμμετοχή της μετοχής της ΕΧΕ  
στις  χρηματιστηριακές συναντήσεις του ΧΑΚ για την περίοδο 14/4/16 – 13/4/17 
(ΕΞΑΙΡΩΝΤΑΣ ΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ) 

  1-μήνας 3-μήνες 6-μήνες 12-μήνες 

Μέσος όρος όγκου συναλλαγών (σε αριθμό μετοχών) 3,423 1,250 625 312 

Εμπορευσιμότητα* 0.53% 0.53% 0.53% 0.53% 

Χρηματιστηριακές συναντήσεις του ΧΑΚ 23 63 126 252 

Χρηματιστηριακές Συναντήσεις κατά τις οποίες η 
μετοχή της Εταιρείας διαπραγματευόταν 

1 0 0 0 

Ποσοστό συμμετοχής στις χρηματιστηριακές 
συναντήσεις 

4.35% 1.59% 0.79% 0.40% 

* Η εμπορευσιμότητα ισούται με τον ετησιoποιημένο ημερήσιο όγκο συναλλαγών της μετοχής δια τον μεσοσταθμικό αριθμό εκδομένων 
μετοχών.  
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Ο πιο πάνω πίνακας παρουσιάζει τον περιορισμένο όγκο συναλλαγών της μετοχής της Υπό Εξαγορά Εταιρείας, 
ο οποίος δεν ξεπερνά καν το 0,53% και την ελάχιστη συμμετοχή της Υπό Εξαγορά Εταιρείας στις 
χρηματιστηριακές συναντήσεις του ΧΑΚ καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου των δώδεκα (12) μηνών που 
προηγήθηκαν της Επίσημης Ανακοίνωσης κατά την οποία από τις 252 χρηματιστηριακές συναντήσεις του ΧΑΚ, 
η μετοχή της Υπό Εξαγορά Εταιρείας συμμετείχε σε διαπραγμάτευση μόνο μια (1). Ως εκ τούτου, με βάση τα πιο 
πάνω η δυνατότητα των επενδυτών να ρευστοποιήσουν την επένδυση τους στην Υπό Εξαγορά Εταιρεία είναι 
περιορισμένη. 

v. Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει την έκπτωση που προσδίδει η Προτεινόμενη Αντιπαροχή σε σχέση με τον 
μέσο όρο τιμής κλεισίματος της μετοχής της Υπό Εξαγορά Εταιρείας κατά τους τελευταίους 1-μήνα, 3-μήνες, 6-
μήνες και 12-μήνες που προηγείται της Επίσημης Ανακοίνωσης: 

[Σε €] 
Περίοδος πριν την Επίσημη Ανακοίνωση  

1-μήνας 3-μήνες 6-μήνες 12-μήνες 

Μέσος όρος τιμής κλεισίματος 0.116 0.117 0.117 0.117 

Προτεινόμενη Αντιπαροχή  0.097 0.097 0.097 0.097 

Μείωση από τον μέσο όρο τιμής κλεισίματος (0.019) (0.020) (0.020) (0.020) 

Υπεραξία/(Έκπτωση) (σε %) από τον μέσο όρο τιμής κλεισίματος -16.13% -16.74% -16.92% -17.01% 

vi. Ο πιο κάτω πίνακας, βάσει του άρθρου 4(1)(ια) της Οδηγίας ΟΔ41-2007-03 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 
παρουσιάζει τη μέση τιμή κλεισίματος των μετοχών της Υπό Εξαγορά Εταιρείας κατά την πρώτη εργάσιμη μέρα 
κάθε μήνα για τους τελευταίους έξι μήνες που προηγούνται της ανακοίνωσης της Δημόσιας Πρότασης και τη 
μέση τιμή κλεισίματος κατά την τελευταία εργάσιμη μέρα που προηγείται της σχετικής ανακοίνωσης: 

[Σε €] Ημερομηνία 

Τιμή 
Κλεισίματος 

Μετοχών 
ΕΧΕ στο ΧΑΚ  

Προτεινόμενη 
Αντιπαροχή  

Κεφαλαιουχική 
Απόδοση (%) 

Τελευταία εργάσιμη ημέρα που 
προηγείται της ημερομηνίας 
ανακοίνωσης Δημόσιας Πρότασης 

13/4/2017 0,097 0,097 0,00% 

Πρώτη εργάσιμη ημέρα 1 μήνα πριν από 
την ημερομηνία ανακοίνωσης της 
Δημόσιας Πρότασης 

1/3/2017 0,117 0,097 -17,09% 

Πρώτη εργάσιμη ημέρα 2 μήνες πριν 
από την ημερομηνία ανακοίνωσης της 
Δημόσιας Πρότασης 

1/2/2017 0,117 0,097 -17,09% 

Πρώτη εργάσιμη ημέρα 3 μήνες πριν 
από την ημερομηνία ανακοίνωσης της 
Δημόσιας Πρότασης 

2/1/2017 0,117 0,097 -17,09% 

Πρώτη εργάσιμη ημέρα 4 μήνες πριν 
από την ημερομηνία ανακοίνωσης της 
Δημόσιας Πρότασης 

1/12/2016 0,117 0,097 -17,09% 

Πρώτη εργάσιμη ημέρα 5 μήνες πριν 
από την ημερομηνία ανακοίνωσης της 
Δημόσιας Πρότασης 

1/11/2016 0,117 0,097 -17,09% 
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Πρώτη εργάσιμη ημέρα 6 μήνες πριν 
από την ημερομηνία ανακοίνωσης της 
Δημόσιας Πρότασης 

3/10/2016 0,117 0,097 -17,09% 

Λόγω της μη διαπραγμάτευσης της μετοχής της Υπό Εξαγορά Εταιρείας κατά την πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε 
μήνα, τους τελευταίους έξι μήνες πριν τη διατύπωση της Δημόσιας Πρότασης, ως τιμή κλεισίματος κατά τις 
συγκεκριμένες ημερομηνίες παρουσιάζεται η τιμή της τελευταίας συναλλαγής που έγινε στις 4 Ιουλίου 2014, η 
οποία ανερχόταν στα  €0,117,  Κατά την 13.04.2017, τελευταία εργάσιμη ημέρα που προηγείται της 
ημερομηνίας ανακοίνωσης Δημόσιας Πρότασης, η μετοχή της Εταιρείας διαπραγματεύτηκε στα €0,097 και είχε 
ως αγοραστή των Προτείνοντα. 

vii. Η Προτεινόμενη Αντιπαροχή ύψους €0,097 ανά μετοχή της Υπό Εξαγορά Εταιρείας εμπεριέχει έκπτωση από την 
Καθαρή Αξία Ενεργητικού για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2016 και 31 Δεκεμβρίου 2015 βάσει των 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Υπό Εξαγορά Εταιρείας, όπως παρουσιάζεται στον πιο κάτω 
πίνακα: 

 

[Σε €] 31.12.2016 31.12.2015 

ΚΑΕ  4.819.291 5.252.741 
Συνολικός αριθμός εκδομένων μετοχών  14.972.974 14.972.974 

ΚΑΕ ανά μετοχή 0,322 0,351 

Προτεινόμενη Αντιπαροχή 0,097 0,097 
Μείωση από την ΚΑΕ -0,225 -0,254 
Έκπτωση (σε %) από την ΚΑΕ -69,87% -72,35% 

Η ΚΑΕ δεν λήφθηκε υπόψη στον υπολογισμό της Προτεινόμενης Αντιπαροχής της Δημόσιας Πρότασης καθώς 
δεν είναι αντιπροσωπευτική της παρούσας αξίας της Υπό Εξαγοράς Εταιρείας. Ένα μεγάλο ποσοστό του 
ενεργητικού της Υπό Εξαγοράς Εταιρείας αποτελείται κυρίως από ακίνητα για επένδυση και μακροπρόθεσμες 
επενδύσεις, που κατά την παρούσα χρονική περίοδο καθώς και στο εγγύς μέλλον είναι πολύ δύσκολα έως 
καθόλου ρευστοποιήσιμα, αφού οι τρέχουσες οικονομικές συνθήκες τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό 
παραμένουν αρνητικές, με κύρια χαρακτηριστικά την ψηλή αβεβαιότητα και μεταβλητότητα και την αύξηση 
των επιχειρηματικών και επενδυτικών κινδύνων. Ακίνητα για επένδυση της Υπό Εξαγορά Εταιρείας έχουν 
επίσης χρησιμοποιηθεί για εξασφάλιση τραπεζικών διευκολύνσεων προς εταιρείες του Ομίλου. 
 
Επιπρόσθετος λόγος που δεν χρησιμοποιήθηκε η ΚΑΕ της Εταιρείας για τον υπολογισμό της Προτεινόμενης 
Αντιπαροχής της Δημόσιας Πρότασης είναι ότι στην ΚΑΕ της Εταιρείας για το έτος 2016 περιλαμβάνονται ποσά 
μακροπρόθεσμα εισπρακτέα από τη μητρική εταιρεία ύψους €2.788.712, καθώς δεν αναμένεται η 
αποπληρωμή τους κατά τους επόμενους 12 (δώδεκα) μήνες. 

[Σε €]  31.12.2016   

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Ακίνητα για Επένδυση  1.662.000   
Μακροπρόθεσμες επενδύσεις  686.381   
Ποσά εισπρακτέα  

 
  

Ποσά εισπρακτέα από ιθύνουσα εταιρεία 2.788.712    
Πρόβλεψη για απομείωση (458.948)    

  2.329.764   

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων   4.678.145   
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Β.  Οι Σκοποί και Προθέσεις του Προτείνοντα ως αναφέρονται στο Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης 

Σκοπός της παρούσας Δημόσιας Πρότασης είναι αφενός να αποκτήσει ο Προτείνοντας το σύνολο του μετοχικού 
κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας, ώστε να καταστεί στη συνέχεια δυνατή η 
έξοδος της από το ΧΑΚ, και αφετέρου να προσφερθεί σε όσους μετόχους της Υπό Εξαγορά Εταιρείας επιθυμούν 
να αποδεχτούν την Πρόταση, μια διέξοδος από την επένδυση τους στην Υπό Εξαγορά Εταιρεία, λόγω της 
χαμηλής εμπορευσιμότητας που παρουσιάζει η μετοχή της ΕΧΕ στο ΧΑΚ.  
 
Εκτιμάται πως (α) παραμονή της Υπό Εξαγορά Εταιρείας στο ΧΑΚ δεν προσδίδει οποιαδήποτε πλεονεκτήματα 
λόγω του προαναφερθέντος χαμηλού επενδυτικού ενδιαφέροντος από την πλειοψηφία των τρίτων 
υφιστάμενων μετόχων αλλά και το ευρύ επενδυτικό κοινό, (β) δεν αναμένεται βελτίωση των χρηματιστηριακών 
συνθηκών σε μεσοπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη βάση και (γ) η αγορά δεν προσφέρεται για άντληση νέων 
κεφαλαίων για εξεύρεση και αξιοποίηση νέων επιχειρηματικών συμμετοχών..  
 
Περεταίρω, ο κύριος μέτοχος, ήτοι ο Προτείνοντας, ήδη κατέχει άμεσα το 90,34% της Υπό Εξαγορά Εταιρείας 
και ως εκ τούτου, δεν υπάρχουν περιθώρια για αύξηση της εμπορευσιμότητας των υπόλοιπων μετοχών στο 
ΧΑΚ. Εν συνεχεία, ο Προτείνοντας, εφόσον ήδη κατέχει άμεσα ποσοστό πέραν του 90% του εκδομένου 
μετοχικού κεφαλαίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας ισχύουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 36 του Νόμου και 
προτίθεται να εξασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς (squeeze out) και να απαιτήσει τη μεταβίβαση των υπόλοιπων 
τίτλων της Υπό Εξαγορά Εταιρείας με τη λήξη της Δημόσιας Πρότασης. 
 
Οι προθέσεις του Προτείνοντα έναντι της Υπό Εξαγορά Εταιρείας συνοψίζονται ως εξής: 
 

i. Προθέσεις του Προτείνοντα ως προς τις Δραστηριότητες της Υπό Εξαγορά Εταιρείας 
Πρόθεση του Προτείνοντα στο παρόν στάδιο είναι να διατηρήσει τις κύριες δραστηριότητες της Υπό Εξαγορά 
Εταιρείας που είναι η διεξαγωγή εργασιών σε σχέση με επιχειρηματικές συμμετοχές, επενδύσεις σε ακίνητα και 
επενδύσεις σε κινητές αξίες. Συνεπώς, ο Προτείνοντας δεν προτίθεται να επιφέρει αλλαγές στο αντικείμενο 
δραστηριότητας της Υπό Εξαγορά Εταιρείας, αλλά ούτε και στον τρόπο και τόπο διεξαγωγής των 
δραστηριοτήτων της. 
 

ii. Προθέσεις του Προτείνοντα ως προς τη Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας   
Ο Προτείνοντας δύναται να προβεί σε αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Υπό Εξαγορά 
Εταιρείας, αφού ασκηθεί το δικαίωμα εξαγοράς και ο Προτείνοντας αποκτήσει το 100% της Υπό Εξαγορά 
Εταιρείας. Σε τέτοια περίπτωση ο Προτείνοντας θα πραγματοποιήσει αλλαγές που θα αντικατοπτρίζουν την 
διαφοροποιημένη μετοχική δομή και το καθεστώς μη εισηγμένης, ιδιωτικής εταιρείας. 
 

iii. Προθέσεις του Προτείνοντα ως προς την Πολιτική απασχόλησης για τους εργαζομένους της Υπό Εξαγορά 
Εταιρείας 
Η Υπό Εξαγορά Εταιρεία δεν έχει οποιουσδήποτε εργαζόμενους ούτε και συμβόλαια με τρίτους για παροχή 
υπηρεσιών.  
 

iv. Προθέσεις του Προτείνοντα ως προς το Καταστατικό της Υπό Εξαγορά Εταιρείας 
Ο Προτείνοντας αφού αποκτήσει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας (με άσκηση του 
δικαιώματος εξαγοράς) και η Υπό Εξαγορά Εταιρεία διαγραφεί από το ΧΑΚ, θα αντικαταστήσει το Καταστατικό 
της Υπό Εξαγορά Εταιρείας και θα τη μετατρέψει σε ιδιωτική. 
 

v. Προθέσεις του Προτείνοντα ως προς τη χρήση των στοιχείων ενεργητικού της Υπό Εξαγορά Εταιρείας 
Ο Προτείνοντας δεν προτίθεται να αλλάξει τη χρήση των στοιχείων ενεργητικού της Υπό Εξαγορά Εταιρείας. Τα 
στοιχεία ενεργητικού της Υπό Εξαγορά Εταιρείας θα συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται στην άσκηση των 
συνήθων δραστηριοτήτων της. 
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vi. Στρατηγικά σχέδια του Προτείνοντος για τις δύο εταιρείες και πιθανές επιπτώσεις τους στην απασχόληση και 

τους τόπους διεξαγωγής των δραστηριοτήτων των δύο εταιρειών 
Ο Προτείνοντας, ήδη κατέχει άμεσα ποσοστό πέραν του 90% του κεφαλαίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας και ως 
εκ τούτου περιλαμβάνεται ήδη στα στρατηγικά του σχέδια. Επίσης στοχεύει να αποκτήσει το σύνολο του 
κεφαλαίου της EXE, ώστε να καταστεί στη συνέχεια δυνατή η έξοδος της ΕΧΕ από το ΧΑΚ. Ο Προτείνοντας δεν 
προτίθεται να ανασυγκροτήσει ή να επιφέρει αλλαγές στο αντικείμενο δραστηριότητας της Υπό Εξαγορά 
Εταιρείας, αλλά ούτε και στην απασχόληση ή στους τόπους διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της.  
 

vii. Προθέσεις του Προτείνοντα ως προς τη συνέχιση διαπραγμάτευσης της μετοχής της Υπό Εξαγορά Εταιρείας 
στο ΧΑΚ 
Ο Προτείνοντας, ήδη κατέχει άμεσα ποσοστό πέραν του 90% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Υπό 
Εξαγορά Εταιρείας και εφόσον έχει διενεργήσει δημόσια πρόταση, ισχύουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 36 
του Νόμου και προτίθεται να εξασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς (squeeze out) και να απαιτήσει τη μεταβίβαση 
των υπόλοιπων τίτλων της Υπό Εξαγορά Εταιρείας με τη λήξη της Δημόσιας Πρότασης ώστε να αποκτήσει το 
100% του μετοχικού κεφαλαίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας σε ίση τιμή και ίδια μορφή ως και η Προτεινόμενη 
Αντιπαροχή. Ο Προτείνοντας θα ασκήσει το δικαίωμα του εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της περιόδου 
αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης. Στη συνέχεια, ο Προτείνοντας προτίθενται να αιτηθεί τη διαγραφή της ΕΧΕ 
από το ΧΑΚ. 
 
Σε περίπτωση που κατά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης δε τηρούνται τα ελάχιστα κριτήρια 
διασποράς της Εναλλακτικής Αγοράς του ΧΑΚ, τότε το ΧΑΚ είναι δυνατό να προβεί σε διαγραφή των μετοχών 
της EXE από το ΧΑΚ. Εάν με την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης η Υπό Εξαγορά Εταιρεία παραμείνει 
εισηγμένη στο ΧΑΚ, αλλά προκύψουν προβλήματα με τα ελάχιστα κριτήρια διασποράς, ο Προτείνοντας δεν 
προτίθεται να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια γιατί θα αιτηθεί για την διαγραφή της Υπό Εξαγορά Εταιρείας 
από το ΧΑΚ  

 
Γ.  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Υπό Εξαγορά Εταιρείας έλαβε υπόψη την Έκθεση Αξιολόγησης, η 

οποία αναφέρει τα ακόλουθα: 

Η Έκθεση Αξιολόγησης, η οποία και επισυνάπτεται, καταλήγει ως ακολούθως: 
Παρά το γεγονός ότι η Προτεινόμενη Αντιπαροχή είναι κατά 17,1% χαμηλότερη σε σύγκριση με το μέσο όρο 
τιμής κλεισίματος της μετοχής της Υπό Εξαγορά Εταιρείας για τους δώδεκα μήνες που προηγείτο της 
ημερομηνίας της Επίσημης Ανακοίνωσης και κατά 69,87% χαμηλότερη σε σύγκριση με την ΚΑΕ της Υπό Εξαγορά 
Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2016, ο Προτείνοντας, κάνοντας λόγο για:  
 

 χαμηλή προς ανύπαρκτη εμπορευσιμότητα της μετοχής της Υπό Εξαγορά Εταιρείας, 

 τις αντικειμενικές δυσκολίες ρευστοποίησης των επενδύσεων της Υπό Εξαγοράς Εταιρείας στο εγγύς μέλλον, 
και  

 την απροθυμία των τρίτων υφιστάμενων μετόχων και του ευρέως επενδυτικού κοινού να προβεί σε 
απόκτηση μετοχών της Υπό Εξαγορά Εταιρείας,  
 

καθόρισε την Προτεινόμενη Αντιπαροχή στην τιμή τις τελευταίας συναλλαγής και την τιμή κλεισίματος της 
μετοχής της Υπό Εξαγορά Εταιρείας πριν την Επίσημη Ανακοίνωση, δηλαδή στις 13ης Απριλίου 2017.  
 
Τα δεδομένα των τελευταίων δώδεκα μηνών πριν την ημερομηνία της Επίσημης Ανακοίνωσης της Δημόσιας 
Πρότασης επιβεβαιώνουν την άποψη του Προτείνοντα καθώς απεικονίζουν μια αρκετά περιορισμένη 
εμπορευσιμότητα των μετοχών της Υπό Εξαγορά Εταιρείας, με την μετοχή τις ΕΧΕ να συναλλάσετε σε δυο (2) 
από τις 252 χρηματιστηριακές συναντήσεις του ΧΑΚ, από τις οποίες η μια είχε ως αγοραστή τον Προτείνοντα. 
Επισημάνεται επίσης ότι, για την περίοδο 5 Ιουλίου 2014 μέχρι 11 Απριλίου 2017, δηλαδή χρονικό διάστημα 
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πέραν των τριάντα τεσσάρων (34) μηνών, η τιμή της μετοχής της Υπό Εξαγορά Εταιρείας στο ΧΑΚ δεν 
κυμάνθηκε καθόλου, γεγονός που επιδεικνύει την χαμηλή προς ανύπαρκτη εμπορευσιμότητα της μετοχής της 
ΕΧΕ. 
 
Τέλος, η θέση του Προτείνοντα, περί ευκαιρίας ρευστοποίησης των μετόχων της Υπό Εξαγορά Εταιρείας από 
την επένδυσή τους, υποστηρίζετε και από την συγκεκριμένη περίοδο όπου: το χρηματιστηριακό, οικονομικό και 
το ευρύτερο επιχειρηματικό και καταναλωτικό περιβάλλον παραμένει αρνητικό, με κύρια χαρακτηριστικά την 
ψηλή αβεβαιότητα και μεταβλητότητα, και την αύξηση των επιχειρηματικών και επενδυτικών κινδύνων. 
Επιπρόσθετα, η  αγορά δεν προσφέρεται για άντληση νέων κεφαλαίων και για εξεύρεση και αξιοποίηση νέων 
επιχειρηματικών συμμετοχών, η παραμονή της Υπό Εξαγορά Εταιρείας στο ΧΑΚ δεν προσδίδει οποιαδήποτε 
πλεονεκτήματα, και οι χρηματιστηριακές συνθήκες σε μεσοπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη βάση δεν αναμένεται 
να βελτιωθούν. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω αποτελέσματα και συνεκτιμώντας όλους τους άλλους παράγοντες που 
ανάλυσε ο Ανεξάρτητος Εμπειρογνώμονας στην Έκθεση Αποτίμησης της Δημόσιας Πρότασης του Προτείνοντα, 
έκρινε ότι: 
 

1. Η προτεινόμενη αντιπαροχή των €0,097 για κάθε μετοχή είναι δίκαιη και εύλογη, και 
2. Η βάση υπολογισμού, η οποία χρησιμοποιήθηκε για καθορισμό της αντιπαροχής είναι κατάλληλη. 

 

Δ. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 33(4) του Νόμου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Υπό Εξαγορά 
Εταιρείας, το οποίο απαρτίζεται από τους κ.κ. Φίλιππο Λάρκο, Γιάννη Πίτσιλλο, Μάριο Αργύρη, Γιώργο 
Χριστοφίδη, και Προκόπη Τέκκη δηλώνει τα ακόλουθα: 

i. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Φίλιππος Λάρκος δηλώνει και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Προτείνοντα και ως εκ τούτου υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και δε συμμετείχε στη διαμόρφωση άποψης 
του Διοικητικού Συμβουλίου επί του θέματος και αποδέχεται τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου και 
δεσμεύεται από αυτή. Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας, ήτοι οι κ.κ. 
Μάριος Αργύρης, Γιώργος Χριστοφίδης, Γιάννης Πίτσιλλος και Προκόπης Τέκκης δεν ενεργούν εκ συμφώνου με 
τον Προτείνοντα επί της Δημόσιας Πρότασης. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ως σώμα δηλώνει ότι δεν ενεργεί εκ συμφώνου με τον Προτείνοντα επί της Δημόσιας 
Πρότασης και ότι δεν γνωρίζει να υπάρχουν οποιεσδήποτε άλλες συμφωνίες αναφορικά με την άσκηση των 
δικαιωμάτων ψήφου που επισυνάπτονται στους τίτλους της Υπό Εξαγορά Εταιρείας.  

ii. Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται αναλυτικά η έμμεση και άμεση συμμετοχή των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας: 

Όνομα Μετόχου Άμεσα Έμμεσα 
Σύνολο 
Μετοχών 

Ποσοστό 

Διοικητικοί Σύμβουλοι 

    Φίλιππος Λάρκος
1 

5.000 10.000
1 

15.000 0,10% 
1 Η έμμεση συμμετοχή του κ. Φίλιππου Λάρκου προέρχεται από τη συμμετοχή της εταιρείας ΠΑ ΦΙ ΛΑ ΜΥ ΛΙΜΙΤΕΔ, 10.000 μετοχές 

Αναφορικά με τις μετοχές της Υπό Εξαγορά Εταιρείας που κατέχονται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
σημειώνονται τα ακόλουθα: 

 οι μετοχές που ο κ. Λάρκος κατέχει άμεσα είναι ενεχυριασμένες οπότε δεν υπάρχει δυνατότητα 
αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, και  

 η ΠΑ ΦΙ ΛΑΜΥ ΛΙΜΙΤΕΔ θα αποδεχτεί την Δημόσια Πρόταση. 
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iii. Δεν υφίστανται οποιεσδήποτε συμφωνίες, περιλαμβανομένων αυτών για την παροχή υπηρεσιών, μεταξύ της 

Υπό Εξαγορά Εταιρείας ή των συμβούλων της ή των προσώπων που ενεργούν σε συνεννόηση με αυτούς, και 
του Προτείνοντα, προσώπων που ενεργούν σε συνεννόηση με αυτόν, καθώς και για τις θυγατρικές της Υπό 
Εξαγορά Εταιρείας και του Προτείνοντα. 

iv. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε αμετάκλητη δέσμευση ή επιστολής πρόθεσης για τη μεταβίβαση τίτλων από την Υπό 
Εξαγορά Εταιρεία ή οποιαδήποτε πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση με αυτήν. 

 

Ε. ΓΝΩΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο με κριτήριο το ευρύτερο συμφέρον όλων των μετόχων της Υπό Εξαγορά Εταιρείας και 
λαμβάνοντας υπόψη την Έκθεση Αξιολόγησης, όλους τους άλλους παράγοντες που αναφέρονται πιο πάνω και 
ιδιαίτερα τα ακόλουθα:  

 την ευκαιρία ολικής ρευστοποίησης που δίνεται στους μικρομετόχους της Υπό Εξαγοράς Εταιρείας σε μια 
περίοδο πολύ δύσκολων οικονομικών και χρηματιστηριακών συνθηκών, 

 τον όγκο συναλλαγών και τις χρηματιστηριακές συναντήσεις στις οποίες η μετοχή της Υπό Εξαγορά 
Εταιρείας διαπραγματεύτηκε στο ΧΑΚ για την περίοδο των δώδεκα μηνών που προηγήθηκαν της Επίσημης 
Ανακοίνωσης της Δημόσιας Πρότασης, 

 το γεγονός ότι ένα μεγάλο ποσοστό του ενεργητικού της Υπό Εξαγοράς Εταιρείας αποτελείται κυρίως από 
ακίνητα για επένδυση και μακροπρόθεσμες επενδύσεις τα οποία, κατά την παρούσα χρονική περίοδο 
καθώς και στο εγγύς μέλλον είναι πολύ δύσκολα έως καθόλου ρευστοποιήσιμα, αφού οι τρέχουσες 
οικονομικές συνθήκες καταδεικνύουν τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό παραμένει αρνητικός, με 
κύρια χαρακτηριστικά την ψηλή αβεβαιότητα και μεταβλητότητα και την αύξηση των επιχειρηματικών και 
επενδυτικών κινδύνων. Ακίνητα για επένδυση της Υπό Εξαγορά Εταιρείας έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί 
για εξασφάλιση τραπεζικών διευκολύνσεων προς εταιρείες του Ομίλου. Τέλος υπάρχουν ποσά 
μακροπρόθεσμα εισπρακτέα από τη μητρική εταιρεία τα οποία δεν αναμένεται η αποπληρωμή τους κατά 
τους επόμενους 12 (δώδεκα) μήνες, 

 το γεγονός ότι ο Προτείνοντας ήδη κατέχει άμεσα το 90,34% του συνολικού εκδομένου μετοχικού 
κεφαλαίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας, ήτοι 13.526.744 μετοχές, και ως εκ τούτου εντός τριών (3) μηνών 
από  τη λήξη της Δημόσιας Πρότασης προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς, 

 τη μη ύπαρξη οποιασδήποτε συμφωνίας με τρίτους ή άλλα στοιχεία, εξ’ όσων το Διοικητικό Συμβούλιο 
γνωρίζει, που να προσφέρει σημαντική επιχειρηματική ευκαιρία από την οποία να διαφαίνεται ότι η 
μελλοντική κερδοφορία και μερισματική απόδοση της Υπό Εξαγορά Εταιρείας θα αυξηθεί αισθητά, 

αποφάσισε όπως υιοθετήσει τη θέση του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα και εισηγηθεί στους μετόχους της Υπό 
Εξαγορά Εταιρείας να αποδεχτούν τη Δημόσια Πρόταση. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τονίζει ότι οι μέτοχοι της Εταιρείας θα πρέπει να λάβουν τις δικές τους 
επαγγελματικές συμβουλές σε σχέση με την απόφασή τους να αποδεχθούν ή όχι τη Δημόσια Πρόταση. Σε κάθε 
περίπτωση υπογραμμίζεται ότι η Δημόσια Πρόταση από τον Προτείνοντα αποτελεί πρόταση και δε στοχεύει 
καθ’ οποιονδήποτε τρόπο να προκαταλάβει τους μετόχους της Υπό Εξαγορά Εταιρείας να την αποδεχτούν, και η 
ευθύνη της λήψης της απόφασης βαρύνει τελικά τους ιδίους. 
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