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22 Σεπτεμβρίου 2016 
 
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 
Λευκωσία 
 
Θέμα : Έκδοση ενδιάμεσων  οικονομικών καταστάσεων για την εξαμηνία που 
έληξε στις 30 Ιουνίου 2016  
 
Η SEA STAR CAPITAL PLC (η «Εταιρεία») σας πληροφορεί ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο, 
αφού εξέτασε το πιο πάνω θέμα, αποφάσισε σε Συνεδρία που πραγματοποιήθηκε την 19-9-2016 
να μην προβεί σε έκδοση και δημοσίευση ενδιάμεσων  οικονομικών καταστάσεων για την 
εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016. 
 
Οι λόγοι για την απόφαση αυτοί επεξηγούνται πιο κάτω: 
 
Όπως ήδη ανακοινώθηκε και σύμφωνα με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας 
για το έτος 2015, λόγω αδυναμίας της Εταιρείας να εκπληρώσει τους όρους αποπληρωμής 
τραπεζικού δανείου, για το οποίο είχε ενεχυριαστεί ως εξασφάλιση το μεγαλύτερο μέρος των 
επενδύσεων που κατείχε η Εταιρεία, η τράπεζα προχώρησε στην εκποίηση με πλειστηριασμό, 
αυτών  των επενδύσεων. 
 
Μετά την εξέλιξη αυτή, παρέμεινε στην κατοχή της Εταιρείας ένα μικρός αριθμός μετοχών, οι 
οποίες ήταν επίσης ενεχυριασμένες προς όφελος τραπεζικού οργανισμού για δάνειο, το οποίο δεν 
εξυπηρετείτο, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις ανέρχονταν σε 127.639.182 ευρώ.  
 
Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, η Εταιρεία δεν έχει τη δυνατότητα εξόφλησης των υποχρεώσεων 
της, και αυτό είναι πλέον μη αναστρέψιμο χωρίς την εισροή νέου κεφαλαίου.  
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο στην ίδια συνεδρία αποφάσισε να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση 
προκειμένου να επεξηγηθούν τα πιο πάνω στους μετόχους, ώστε να αποφασίσουν αναφορικά με 
τις υποχρεώσεις της Εταιρείας και την διαγραφή της Εταιρείας από το ΧΑΚ.  
 
Επομένως, η έκδοση και δημοσίευση ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων για την εξαμηνία που 
έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 δεν θα προσθέσει οποιοδήποτε σημαντικό στοιχείο που δεν είναι ήδη 
γνωστό στους μετόχους ή που να διαφοροποιεί την υφιστάμενη κατάσταση.    
 
 
 
 
Με εκτίμηση 
 
Κοιν: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  


