
ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΛΣΔ 

Εξέλιξη Επενδςηική Δημόζια Ληδ 
Γλάδζηυνορ 31, 1095 Λεςκυζία  

 
Τηλ. 22680810, Fax 22666548 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ Ε ΕΚΣΑΚΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΧΝ ΜΕΣΟΥΧΝ 

Καλούνηαι οι μέηοσοι ηηρ Δξέλιξη Δπενδςηική Γημόζια Ληδ (η «Δηαιπεία») ζε Έκηακηη Γενική ςνέλεςζη ηυν 

Μεηόσυν ηην Σεηάπηη, 15 Νοεμβπίος 2017 και ώπα 09:30 π.μ. ζηο εγγεγπαμμένο γπαθείο ηηρ Δηαιπείαρ, 

Γλάδζηυνορ 31, 1095 Λεςκυζία. 

 

ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 

Έγκπιζη τηθίζμαηορ για διαγπαθή ηυν ζςνήθυν μεηοσών ηηρ Δηαιπείαρ από ηο Υπημαηιζηήπιο:  

 

ΕΙΔΙΚΟ ΦΗΦΙΜΑ 

ΔΓΚΡΙΝΔΣΑΙ Η ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ ΣΗ 

ΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΑΤΣΟ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΣΩΝ ΤΝΗΘΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ, ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΙ 

ΠΡΟΝΟΙΔ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 4Γ) ΣΗ «ΟΓΗΓΙΑ ΥΑΚ 01 ΣΟΤ 2015 ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΔΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ 

(Κ.Γ.Π. 392/2015) ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΓΡΑΦΗ ΚΙΝΗΣΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΠΟ ΣΟ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΤΠΡΟΤ 

ΚΑΣΟΠΙΝ ΑΙΣΗΗ ΣΗ ΔΚΓΟΣΡΙΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ». 

 

Δζυκλείονηαι:  

1] Γείγμα διοπιζμού πληπεξοςζίος ανηιπποζώπος | 2] Πληποθοπίερ για ηη ςνέλεςζη | 3] Μνημόνιο για ηην 

ενημέπυζη ηυν μεηόσυν ζσεηικά με ηο πποηεινόμενο τήθιζμα | 4] Έκθεζη Ανεξάπηηηος Δμπειπογνώμονα 

ζσεηικά με ηο δίκαιο ηηρ πποηεινόμενηρ ανηιπαποσήρ αγοπάρ ηυν μεηοσών από ηοςρ μεηόσοςρ εκείνοςρ πος 

δεν θα τηθίζοςν ςπέπ ηηρ έγκπιζηρ ηος τηθίζμαηορ.  

 

Σα πιο πάνυ έγγπαθα ζσεηικά με ηην οπγάνυζη ηηρ Έκηακηηρ Γενικήρ ςνέλεςζηρ θα είναι επίζηρ 

διαθέζιμα ζηο Δγγεγπαμμένο Γπαθείο ηηρ Δηαιπείαρ, Γλάδζηυνορ 31, 1095 Λεςκυζία.  

 

Με ενηολή ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος  

 

 

Panlaw Secretarial Ltd, Γπαμμαηέαρ 

Λεςκυζία, 17 Οκηυβπίος, 2017 

 

Κάθε μέηοσορ πος δικαιούηαι να παπαζηεί και να τηθίζει ζηην πιο πάνυ Σςνέλεςζη, δικαιούηαι να διοπίζει 

ανηιππόζυπό ηος για να τηθίζει ζηη θέζη ηος. Ο ανηιππόζυπορ δεν είναι αναγκαίο να είναι μέηοσορ ηηρ εηαιπείαρ. 

Σσεηικό έγγπαθο ππέπει να καηαηεθεί ζηα γπαθεία ηηρ εηαιπείαρ ζηην οδό Γλάδζηυνορ 31, Λεςκυζία, ηοςλάσιζηο 

48 ώπερ ππιν από ηον σπόνο πος οπίζηηκε για ηη ζύγκληζη ηηρ Σςνέλεςζηρ. Η ςπογπαθή ηος διοπίζονηορ 

μεηόσος θα ππέπει να είναι πιζηοποιημένη από εγγεγπαμμένο Πιζηοποιώνηα Υπάλληλο. Αν ο διοπίζυν μέηοσορ 

είναι ζηο εξυηεπικό η ςπογπαθή ηος θα ππέπει να πιζηοποιηθεί από πποξενείο ηηρ Κςππιακήρ Δημοκπαηίαρ. 



ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 

Εξέλιξη Επενδςηική Δημόζια Ληδ 
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Έγγπαυο Διοπισμού Πληπεξούσιου Αντιπποσώπου 

 

 

Πξνο Εμέιημε Επελδπηηθή Δεκόζηα Ληδ 

Γιάδζησλνο 31, 1095 Λεπθσζία, Κύπξνο 

Τ.Θ. 24860, 1304 Λεπθσζία, Κύπξνο 

 

Εγώ / Εκείο ………………………….........……………………………………. από ………………. κέινο / κέιε ηεο  

 

εηαηξείαο Εμέιημε Επελδπηηθή Δεκόζηα Ληδ (ε ‘Εηαηξεία’), δηνξίδσ /δνπκε ηνλ / ηελ ............................................. 

 

 ..………………………..……… κάτοχο Δελτίου Σαυτότθτασ/Διαβατθρίου με αρικμό ……..................................  

 

πιεξεμνύζην αληηπξόζσπό κνπ/καο γηα λα ςεθίζεη ζηε ζέζε κνπ/καο ζηελ Έθηαθηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο 

Εηαηξείαο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 15 Ννεκβξίνπ, 2017 θαη ώξα 09:30 θαη ζε νπνηαδήπνηε αλαβνιή ηεο. 

 

Ο αντιπρόςωποσ μου ζχει οδθγίεσ να ψθφίςει ΤΠΕΡ ΣΟΤ ΨΗΦΙΜΑΣΟ – ΕΝΑΝΣΙΟΝ ΣΟΤ ΨΗΦΙΜΑΣΟ – 
ΚΑΣΑ ΒΟΤΛΗΗ (διαγράψτε ότι ΔΕΝ εφαρμόηεται), και 
 
Σε πεξίπησζε πνπ ε ςήθνο δελ είλαη ππέξ ηνπ ςεθίζκαηνο, λα ππνγξάςεη ην Έληππν 13 ηνπ Χ.Α.Κ θαη/ή 

νπνηαδήπνηε άιια έγγξαθα ηνπ δεηεζνύλ γηα απνδνρή ησλ όξσλ εμαγνξάο, γηα κεηαβίβαζε ησλ κεηνρώλ 

πξνο ηνλ πξνηείλνληα κέηνρν. Ννείηαη όηη αλ δελ ππνγξάςεη ηελ απνδνρή εμαγνξάο ζεσξείηαη όηη δελ 

απνδέρεηαη θαη/ή δελ έρεη νδεγία γηα πώιεζε ησλ κεηνρώλ κνπ/καο. 

 
Χϊροσ Πιςτοποίθςθσ Τπογραφισ  

 
 
 
 
.......................................................................  
(Τπογραφι και ςφραγίδα αν προβλζπεται)  
 
Τπογράφθκε ςιμερα τθν ....... θμζρα μθνόσ ..........................2017  
 
Σημείωση:  

Κάθε μέηοσορ πος δικαιούηαι να παπαζηεί και να τηθίζει καηά ηην πιο πάνυ Σςνέλεςζη, δικαιούηαι να διοπίζει 
ανηιππόζυπό ηος για να τηθίζει ζηη θέζη ηος. Ο ανηιππόζυπορ δεν είναι αναγκαίο να είναι μέηοσορ ηηρ εηαιπείαρ. 
Σσεηικό έγγπαθο ππέπει να καηαηεθεί ζηα γπαθεία ηηρ εηαιπείαρ ζηην οδό Γλάδζηυνορ 31, Λεςκυζία, ηοςλάσιζηο 48 
ώπερ ππιν από ηον σπόνο πος οπίζηηκε για ηη ζύγκληζη ηηρ Σςνέλεςζηρ. Η ςπογπαθή ηος διοπίζονηορ μεηόσος θα 
ππέπει να είναι πιζηοποιημένη από εγγεγπαμμένο Πιζηοποιώνηα Υπάλληλο. Αν ο διοπίζυν μέηοσορ είναι ζηο 
εξυηεπικό η ςπογπαθή ηος θα ππέπει να πιζηοποιηθεί από πποξενείο ηηρ Κςππιακήρ Δημοκπαηίαρ. 
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ΗΜΕΙΩΕΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΚΣΑΚΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ 15Η  

ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 2017 ΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΛΣΔ 
  
Η Πρόςκλθςθ για τθν Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ, το Μνθμόνιο για τθν ενθμζρωςθ των μετόχων 
ςχετικά με το προτεινόμενο ψιφιςμα, θ Ζκκεςθ Ανεξάρτθτου Εμπειρογνϊμονα ςχετικά με το δίκαιο 
τθσ προτεινόμενθσ αντιπαροχισ αγοράσ των μετοχϊν των μετόχων που δεν κα ψθφίςουν υπζρ τθσ 
ζγκριςθσ του ψθφίςματοσ και οι Πλθροφορίεσ για τθ Συνζλευςθ, περιλαμβανομζνου του Εγγράφου 
Διοριςμοφ Πλθρεξοφςιου Αντιπροςϊπου διατίκενται επίςθσ ςτο Εγγεγραμμζνο Γραφείο τθσ Εταιρείασ, 
Γλάδςτωνοσ 31, 1095 Λευκωςία. 
 
Πλθρεξοφςιο Ζγγραφο 
 
Κάκε μζτοχοσ που δικαιοφται να παραςτεί και να ψθφίςει ςτθν Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ δικαιοφται 
να διορίςει αντιπρόςωπο για να παραςτεί και να ψθφίςει εκ μζρουσ του. Δεν είναι αναγκαίο ο 
αντιπρόςωποσ αυτόσ να είναι μζτοχοσ τθσ Εταιρείασ. 
 
Το ζγγραφο διοριςμοφ πλθρεξουςίου αντιπροςϊπου κα πρζπει να κατατεκεί ςτο Εγγεγραμμζνο 
Γραφείο τθσ Εταιρείασ, Γλάδςτωνοσ 31, 1095 Λευκωςία, τουλάχιςτον 48 ϊρεσ πριν από τον χρόνο που 
ορίςτθκε να ςυγκλθκεί θ Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ.  
 
Σε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου το Πλθρεξοφςιο Ζγγραφο κα πρζπει να υπογράφεται από πρόςωπο 
ι πρόςωπα που είναι δεόντωσ εξουςιοδοτθμζνα για το ςκοπό αυτό και να φζρει τθν επίςθμθ 
ςφραγίδα του νομικοφ προςϊπου. Το εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο κα δικαιοφται να αςκεί τισ ίδιεσ 
εξουςίεσ εκ μζρουσ του νομικοφ προςϊπου που αντιπροςωπεφει ςτθν εν λόγω Ζκτακτθ Γενικι 
Συνζλευςθ. 
 
Σε περίπτωςθ που μετοχζσ κατζχονται από κοινοφ από δφο ι περιςςότερα πρόςωπα, Πλθρεξοφςιο 
Ζγγραφο μπορεί να δϊςει μόνο ο μζτοχοσ του οποίου το όνομα εμφανίηεται πρϊτο ςτο Μθτρϊο 
Μελϊν τθσ Εταιρείασ.  
 
ΗΜΑΝΣΙΚΟ: Η υπογραφι του διορίηοντοσ μετόχου ςτο Πλθρεξοφςιο Ζγγραφο κα πρζπει να είναι 
πιςτοποιθμζνθ από εγγεγραμμζνο Πιςτοποιϊντα Τπάλλθλο. Αν ο διορίηων μζτοχοσ είναι ςτο 
εξωτερικό θ υπογραφι του κα πρζπει να πιςτοποιθκεί από προξενείο τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ 
ςτθ χϊρα διαμονισ. 
  
ε περίπτωςθ Νομικοφ Προςϊπου κα πρζπει να επιςυνάπτεται επί του Πλθρεξουςίου Εγγράφου 
πρόςφατο, μζχρι ενόσ μθνόσ, αντίγραφο Πιςτοποιθτικοφ Διευκυντϊν ςτο οποίο να αναφζρεται το 
όνομα του υπογράφοντοσ το Πλθρεξοφςιο εκ μζρουσ του Νομικοφ Προςϊπου, και του οποίου θ 
υπογραφι κα πιςτοποιείται. Η ιςχφσ του Πιςτοποιθτικοφ μπορεί να βεβαιωκεί από Δικθγόρο του 
οποίου θ υπογραφι να είναι δεόντωσ πιςτοποιθμζνθ. 
 
Η πιο πάνω διευκζτθςθ είναι απαραίτθτθ λόγω τθσ φφςθσ του ψθφίςματοσ και τθσ ειδικισ 
περίπτωςθσ τθσ διαδικαςίασ. Οι κάτοχοι του Πλθρεξουςίου Εγγράφου, ςτθν περίπτωςθ που δεν κα 
ψθφίςουν υπζρ του ψθφίςματοσ, είτε βάςει ςυγκεκριμζνθσ οδθγίασ του εξουςιοδοτοφντοσ μετόχου 
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είτε αν θ εξουςιοδότθςθ είναι «κατά βοφλθςθ», κα πρζπει να μποροφν να υπογράψουν τθν 
αποδοχι εξαγοράσ των μετοχϊν που αντιπροςωπεφουν, κακϊσ και το ςχετικό Ζγγραφο 
Μεταβίβαςθσ των μετοχϊν, και να παραλάβουν το αντίτιμο. 
 
Αντιπρόςωποσ που ενεργεί για περιςςότερουσ μετόχουσ μπορεί να ψθφίςει διαφορετικά για κάκε 
μζτοχο. Τονίηεται ότι ςτθν περίπτωςθ που ο μζτοχοσ κζλει να κακορίςει τθν ψιφο του ςε ςχζςθ με το 
ψιφιςμα και διορίηει ωσ αντιπρόςωπο τον Πρόεδρο τθσ Συνζλευςθσ ι οποιοδιποτε άλλο πρόςωπο, 
κα πρζπει να ςυμπλθρϊςει δεόντωσ το πλθρεξοφςιο ζγγραφο, υποδεικνφοντασ ρθτά τον τρόπο που 
κα ψθφίςει ο αντιπρόςωπόσ του αναφορικά με το ψιφιςμα αυτό. 
  
Δεν προβλζπεται θ δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςτθ Γενικι Συνζλευςθ με θλεκτρονικά μζςα χωρίσ τθ 
φυςικι παρουςία των μετόχων ι των αντιπροςϊπων τουσ ςτον τόπο διεξαγωγισ τθσ, οφτε θ 
δυνατότθτα εξ αποςτάςεωσ ςυμμετοχισ των Μελϊν ςτθ ψθφοφορία. 
 
Ημερομθνία Καταγραφισ Αρχείου  
 
Ωσ ‘Ημερομθνία Καταγραφισ Αρχείου’ για τθ ςυμμετοχι ςτθν Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ τθσ 15θσ  
Νοεμβρίου 2017, ορίηεται θ 13θ Νοεμβρίου 2017. 
 
Σε περίπτωςθ αναβολισ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, ωσ ‘Ημερομθνία Καταγραφισ’ κακορίηεται αυτι που 
κα ςυμπίπτει δφο εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν νζα θμερομθνία.  
 
Δικαίωμα υμμετοχισ  
 
Μόνο Μζλθ εγγεγραμμζνα κατά τθν Ημερομθνία Καταγραφισ ςτο Κεντρικό Αποκετιριο / Μθτρϊο του 
Χρθματιςτθρίου Αξιϊν Κφπρου κα δφνανται να αςκιςουν το δικαίωμα ςυμμετοχισ και ψιφου ςτθν 
Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ, και οποιαδιποτε αλλαγι ςε καταχϊρθςθ ςτο ςχετικό μθτρϊο μετά τθν 
Ημερομθνία Καταγραφισ δε κα λογαριάηεται ςτον κακοριςμό του δικαιϊματοσ οποιουδιποτε 
προςϊπου να παραςτεί και να ψθφίςει ςτθν εν λόγω Συνζλευςθ. 
 
Κατά τθ Γενικι Συνζλευςθ, θ απόδειξθ τθσ μετοχικισ ιδιότθτασ δφναται να γίνει με επίδειξθ του 
δελτίου ταυτότθτασ ι άλλου πιςτοποιθτικοφ αναγνϊριςθσ ταυτότθτασ βάςει του οποίου είναι δυνατι 
θ ταυτόχρονθ ταυτοποίθςθ από τθν Εταιρεία με το Μθτρϊο Μετόχων κατά τθν Ημερομθνία 
Καταγραφισ. 
 
Στθν εν λόγω Γενικι Συνζλευςθ, το ψιφιςμα που τίκεται ςε ψθφοφορία κα αποφαςιςτεί με 
ονομαςτικι ψθφοφορία ϊςτε να καταγραφοφν όςοι δεν κα ψθφίςουν υπζρ του ψθφίςματοσ και ωσ 
εκ τοφτου να δικαιοφνται να λάβουν, αν το κελιςουν, τθν προτεινόμενθ αντιπαροχι. 
 
Σθμειϊνεται ότι το προτεινόμενο ψιφιςμα κα πρζπει να εγκρικεί με πλειοψθφία πζραν του 90% των 
ψιφων που αντιπροςωπεφονται ςτθ Γενικι Συνζλευςθ. 
 
Δικαίωμα υποβολισ ερωτιςεων και κεμάτων τθσ Ημερθςίασ Διάταξθσ 
 
Οποιοδιποτε Μζλοσ, προςωπικά ι μζςω αντιπροςϊπου, ζχει το δικαίωμα να υποβάλει ερωτιςεισ 
ςχετικά με το κζμα τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ ςυηιτθςθσ από τθ Γενικι Συνζλευςθ  
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του κζματοσ το οποίο αφοροφν, και να λαμβάνει απαντιςεισ ςτισ ερωτιςεισ αυτζσ. Η Εταιρεία μπορεί 
να παρζχει μια γενικι απάντθςθ ςε ερωτιςεισ με το ίδιο περιεχόμενο. 
 
Προτεινόμενο Ψιφιςμα 
 
Με βάςθ τθν Ημεριςια Διάταξθ τθσ Συνζλευςθσ, οι μζτοχοι τθσ Εταιρείασ κα κλθκοφν να μελετιςουν 
και να εγκρίνουν το ακόλουκο Ειδικό Ψιφιςμα: 
 
ΕΓΚΡΙΝΕΣΑΙ Η ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΟΤ ΧΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ ΣΗ 
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΑΤΣΟ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΣΩΝ ΤΝΗΘΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ, ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΙ 
ΠΡΟΝΟΙΕ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 4Γ) ΣΗ «ΟΔΗΓΙΑ ΧΑΚ 01 ΣΟΤ 2015 ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ 
(Κ.Δ.Π. 392/2015) ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΙΝΗΣΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΠΟ ΣΟ ΧΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΤΠΡΟΤ 
ΚΑΣΟΠΙΝ ΑΙΣΗΗ ΣΗ ΕΚΔΟΣΡΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ». 
 
Μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου  
 
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρείασ απαρτίηεται από τουσ Νικόλαο Σ. Παπαγεωργίου (Πρόεδρο), 
Νικόλαο Γ. Παπαγεωργίου (Μζλοσ), Στζλιο Παναγίδθ (Μζλοσ) και Παγκράτθ Λιβζρα (Μζλοσ). 
 
  
Μετοχικό Κεφάλαιο  
 
Κατά τθν θμζρα τθσ ειδοποίθςθσ για τθν πιο πάνω Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ, το εκδομζνο μετοχικό 
κεφάλαιο τθσ Εταιρείασ ανζρχεται ςε €3.400.000 διαιρεμζνο ςε 7.771.666 ςυνικεισ μετοχζσ 
ονομαςτικισ αξίασ €0,10 θ κάκε μία, και 26.228.334 μετοχζσ Τάξθσ «Β», ονομαςτικισ αξίασ €0,10 θ 
κάκε μία. 
 
 
 
PANLAW SECRETARIAL LTD 
ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
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ΜΝΘΜΟΝΙΟ 

 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ: 17 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2017 

 

φμφωνα με τισ Πρόνοιεσ του Άρθρου 5 τησ «Οδηγίασ ΧΑΚ 01 του 2015 τησ Επιτροπήσ 

Κεφαλαιαγοράσ (Κ.Δ.Π. 392/2015)» 

 

 

ΜΝΘΜΟΝΙΟ ΤΘΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ ‘ΕΞΕΛΙΞΘ ΕΡΕΝΔΥΤΙΚΘ ΔΘΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ’ ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΡΟΒΟΛΘ 

ΨΘΦΙΣΜΑΤΟΣ ΡΟΣ ΕΓΚΙΣΘ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΘΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΘ ΔΙΑΓΑΦΘ ΤΩΝ 

ΕΙΣΘΓΜΕΝΩΝ ΣΥΝΘΘΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΘΣ ΑΡΟ ΤΟ ΧΘΜΑΤΙΣΤΘΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΡΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΤΙΣ ΡΟΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΑΘΟΥ 4Γ) ΤΘΣ «ΟΔΘΓΙΑΣ ΧΑΚ 01 ΤΟΥ 2015 ΤΘΣ ΕΡΙΤΟΡΘΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΑΣ 

(Κ.Δ.Ρ. 392/2015) ΓΙΑ ΤΘ ΔΙΑΓΑΦΘ ΚΙΝΘΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΡΟ ΤΟ ΧΘΜΑΤΙΣΤΘΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΡΟΥ 

ΚΑΤΟΡΙΝ ΑΙΤΘΣΘΣ ΤΘΣ ΕΚΔΟΤΙΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ» ΓΙΑ ΕΝΘΜΕΩΣΘ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝΟΨΕΙ ΤΟΥ 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΨΘΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟ ΟΡΟΙΟ ΘΑ ΤΕΘΕΙ ΡΟΣ ΕΓΚΙΣΘ ΣΤΘΝ ΕΚΤΑΚΤΘ ΓΕΝΙΚΘ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΘ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΘΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑΣ 15 ΝΟΕΜΒΙΟΥ 2017:  

 

ΕΙΔΙΚΟ ΨΘΦΙΜΑ 

ΕΓΚΙΝΕΤΑΙ Θ ΥΡΟΒΟΛΘ ΑΙΤΘΣΘΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΘΜΑΤΙΣΤΘΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΘ 
ΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΟ ΑΥΤΟ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΘΘΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΘΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΙΣ ΡΟΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΑΘΟΥ 4Γ) ΤΘΣ «ΟΔΘΓΙΑΣ ΧΑΚ 01 ΤΟΥ 2015 ΤΘΣ ΕΡΙΤΟΡΘΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΑΣ (Κ.Δ.Ρ. 392/2015) ΓΙΑ ΤΘ ΔΙΑΓΑΦΘ ΚΙΝΘΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΡΟ ΤΟ ΧΘΜΑΤΙΣΤΘΙΟ 
ΑΞΙΩΝ ΚΥΡΟΥ ΚΑΤΟΡΙΝ ΑΙΤΘΣΘΣ ΤΘΣ ΕΚΔΟΤΙΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ». 
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Α. ΕΙΑΓΩΓΘ – ΛΟΓΟ ΑΠΟΣΟΛΘ ΣΟΤ ΜΘΜΟΝΙΟΤ  
  

Το παρόν ζγγραφο είναι ςθμαντικό και απαιτεί τθν άμεςθ προςοχι ςασ. Αν χρειάηεςτε 

οποιεςδιποτε επεξθγιςεισ ι/και διευκρινίςεισ επί του παρόντοσ Μνθμονίου μπορείτε να 

ςυμβουλευτείτε ΕΡΕΥ και ΚΕΡΕΥ ι Συμβοφλουσ Επενδφςεων.  

Το παρόν Μνθμόνιο καταρτίςτθκε με βάςθ τισ διατάξεισ τθσ «Οδθγίασ ΧΑΚ 01 του 2015 τθσ 

Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ (Κ.Δ.Ρ. 392/2015) για τθ διαγραφι κινθτϊν αξιϊν από το Χρθματιςτιριο 

Αξιϊν Κφπρου κατόπιν αίτθςθσ τθσ εκδότριασ εταιρείασ» και εξ’ οριςμοφ ΔΕΝ ςυνιςτά Ενθμερωτικό 

Δελτίο όπωσ προβλζπεται από τισ διατάξεισ τθσ ςχετικισ Νομοκεςίασ.  

Το Μνθμόνιο αυτό αποςτζλλεται προσ όλουσ τουσ μετόχουσ τθσ Εταιρείασ για να τουσ εξθγθκοφν 

αναλυτικά οι λόγοι για τουσ οποίουσ καλοφνται να εγκρίνουν το ανωτζρω προτεινόμενο Ψιφιςμα,  

τα πλεονεκτιματα και τουσ κινδφνουσ που κα προκφψουν ωσ αποτζλεςμα τθσ ζγκριςθσ του 

Ψθφίςματοσ, τουσ ςκοποφσ και τισ προκζςεισ τθσ Εταιρείασ μετά τθν επικείμενθ διαγραφι των 

ειςθγμζνων ςυνικων μετοχων τθσ, και ποια είναι θ επιλογι των μετόχων οι οποίοι κα επιλζξουν να 

μθν ψθφίςουν υπζρ του προτεινόμενου Ψθφίςματοσ.  

Στόχοσ του παρόντοσ Μνθμονίου είναι να προςφζρει τισ αναγκαίεσ πλθροφορίεσ οφτωσ ϊςτε οι 

κάτοχοι των μετοχϊν να είναι ςε κζςθ να λάβουν ενθμερωμζνθ απόφαςθ ςε ςχζςθ με το 

προτεινόμενο Ψιφιςμα.   

Σο προτεινόμενο ψήφιςμα θα πρζπει να εγκριθεί με τη θετική ψήφο ποςοςτοφ πζραν του 90% 

των ψήφων των παρευριςκομζνων μετόχων που δικαιοφνται να παρευρίςκονται και να 

ψηφίςουν, προςωπικά ή μζςω αντιπροςϊπου, ςτην Ζκτακτη Γενική υνζλευςη.  

Θ ειδοποίθςθ για τθν Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ, τθν οποία ςυνοδεφει το παρόν Μνθμόνιο δίδεται 

κατάλλθλα και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 135 του Ρερί Εταιρειϊν Νόμου Κεφ. 113 και 

των προνοιϊν τθσ πιο πάνω Οδθγίασ.  

Οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ μετοχζσ ςτο μετοχικό κεφάλαιο τθσ Εταιρείασ οι οποίεσ ζχουν εκδοκεί 

με βάςθ τον Ρερί Εταιρειϊν Νόμο Κεφ. 113 και το Καταςτατικό τθσ Εταιρείασ και είναι ςτο ςφνολο 

τουσ εγγεγραμμζνεσ και ειςθγμζνεσ για διαπραγμάτευςθ ςτο Χρθματιςτιριο Αξιϊν Κφπρου. Ο 

Κωδικόσ ISIN είναι CY0005160219.   

 

Θ ημερομηνία του παρόντοσ Μνημονίου είναι η 17 Οκτωβρίου 2017  
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Β. ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΣΙ ΟΠΟΙΕ ΑΝΑΦΕΡΕΣΑΙ Θ 

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΘ ΑΙΣΘΘ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΘ   
  

Θ προτικζμενθ αίτθςθ αφορά τθ διαγραφι του ςυνόλου των 7.771.666 ςυνικων μετοχϊν τθσ 

Εταιρείασ ονομαςτικισ αξίασ €0,10 θ κάκε μία, οι οποίεσ διαπραγματζυονται ςτο Χρθματιςτιριο 

Αξιϊν Κφπρου. Πλεσ οι μετοχζσ ανικουν ςε μια τάξθ και ζχουν τα ίδια δικαιϊματα. 

υνοπτικόσ Πίνακασ Πληροφοριϊν ςχετικά με τισ αξίεσ που θα διαγραφοφν από το Χ.Α.Κ. 

 ΤΝΘΘΕΙ ΜΕΣΟΧΕ ΠΡΟ ΔΙΑΓΡΑΦΘ   
 

Κατθγορία Αξιϊν Συνικεισ μετοχζσ  

Νομοκεςία με βάςθ τθν οποία εκδόκθκαν   Ρερί Εταιρειϊν Νόμοσ τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ 

Είδοσ κινθτϊν αξιϊν Ονομαςτικζσ και άυλεσ 

Τιρθςθ μθτρϊου Κεντρικό Αποκετιριο/Μθτρϊο  ΧΑΚ 

Ονομαςτικι Αξία Μετοχισ €0,10 (δζκα ςεντ του Ευρϊ) 

Αρικμόσ Εκδομζνων, Ειςθγμζνων Μετοχϊν 7.771.666 ςυνικεισ μετοχζσ 

ISIN CY0100710710 

Δικαίωμα Μερίςματοσ Ναι 

Δικαίωμα ψιφου Ναι - μία ψιφοσ ανά μετοχι 

Δικαίωμα προτίμθςθσ ςτθν ζκδοςθ αξιϊν 
τθσ ίδιασ κατθγορίασ 

Ναι 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτα κζρδθ του 
εκδότθ 

Ναι 

Δικαίωμα ςε τυχόν πλεόναςμα ςε 
περίπτωςθ εκκακάριςθσ 

Ναι 

Ρεριοριςμοί ςτθν Ελεφκερθ Μεταβίβαςθ Πχι 

ιτρεσ Εξαγοράσ Πχι 

ιτρεσ Μετατροπισ Πχι  

 

Εκτόσ από τισ ςυνικεισ μετοχζσ, οι οποίεσ αποτελοφν αντικείμενο τθσ αίτθςθσ για διαγραφι από το 

Χρθματιςτιριο και τα χαρακτθριςτικά των οποίων αναφζρονται πιο πάνω, το μετοχικό κεφάλαιο 

τθσ Εταιρείασ περιλαμβάνει επίςθσ 26.228.334 μετοχζσ Τάξθσ «Β», οι οποίεσ δεν είναι ειςθγμζνεσ 

ςτο Χρθματιςτιριο. 

Είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό να ςθμειωκεί ότι οι πιο πάνω μετοχζσ Τάξθσ «Β» ζχουν δικαίωμα τόςο 

ςτα κζρδθ του εκδότθ, όςο και ςε τυχόν πλεόναςμα ςε περίπτωςθ εκκακάριςθσ. 

Τα χαρακτθριςτικά των μετοχϊν Τάξθσ «Β» τθσ Εταιρείασ ςυνοψίηονται πιο κάτω: 

 Τφποσ Αξιϊν: Mετοχζσ Τάξθσ «Β» 

 Εκδόκθκαν με βάςθ τον Ρερί Εταιρειϊν Νόμο τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ 

 Ονομαςτικι Αξία: €0,10 (δζκα ςεντ του Ευρϊ) ανά μετοχι 

 Αρικμόσ Εκδομζνων Μετοχϊν Τάξθσ «Β»: 26.228.334 
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 Κάτοχοσ Συνόλου Μετοχϊν Τάξθσ «Β»: ΤΟΡΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΘ Α.Ε.Β.Ε. (πρϊθν ΣΑΝΥΟ 

ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΘ ΕΜΡΟΙΚΘ ΚΑΙ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ, ι 

«ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ») 

 Φζρουν δικαίωμα ςε μζριςμα, δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτα κζρδθ του εκδότθ και δικαίωμα 

ςε τυχόν πλεόναςμα ςε περίπτωςθ εκκακάριςθσ. 

 

Οι 26.228.334 μετοχζσ Τάξθσ «Β», που αποτελοφν μζροσ του εκδομζνου μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ 

«Εξζλιξθ» δεν είναι ειςθγμζνεσ και δεν αποτελοφν αντικείμενο τθσ προτεινόμενθσ διαγραφισ 

τίτλων από το Χρθματιςτιριο. 

 

Εξζλιξη του μετοχικοφ κεφαλαίου:   

 

Κατά τθν θμερομθνία του παρόντοσ Μνθμονίου, το εκδομζνο μετοχικό κεφάλαιο τθσ Εταιρείασ 

ανζρχεται ςε €3.400.000 διαιρεμζνο ςε 7.771.666 ςυνικεισ μετοχζσ ονομαςτικισ αξίασ €0,10 θ 

κάκε μία, και 26.228.334 μετοχζσ Τάξθσ «Β», ονομαςτικισ αξίασ €0,10 θ κάκε μία. 

Πλεσ οι ςυνικεισ μετοχζσ οι οποίεσ εκδόκθκαν και κατανεμικθκαν όπωσ περιγράφεται πιο πάνω, 

εγγράφθκαν και ειςιχκθκαν για διαπραγμάτευςθ ςτο Χρθματιςτιριο Αξιϊν Κφπρου με βάςθ τισ 

πρόνοιεσ τθσ Νομοκεςίασ. 

Θ διαγραφι μετοχϊν από το Χ.Α.Κ. που προτείνεται, αφορά τισ 7.771.666 ςυνικεισ μετοχζσ τθσ 

Εταιρείασ που είναι εγγεγραμμζνεσ ςτο Χρθματιςτιριο Αξιϊν Κφπρου, και ειςθγμζνεσ ςε αυτό για 

διαπραγμάτευςθ.  

Θ προτεινόμενθ διαγραφι μετοχϊν δεν αφορά τισ 26.228.334 μετοχζσ Τάξθσ «Β» τθσ Εταιρείασ που 

ζχουν εκδοκεί αλλά δεν είναι ειςθγμζνεσ για διαπραγμάτεςθ ςτο Χρθματιςτιριο, το ςφνολο των 

οποίων κατζχει θ ΤΟΡΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΘ Α.Ε.Β.Ε. (πρϊθν ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ). 
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Γ. ΙΣΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΣΟΤ ΟΠΟΙΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΕΣΑΙ Θ 

ΤΠΟΒΟΛΘ ΣΘ ΑΙΣΘΘ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΘ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΑΠΟ ΣΟ 

Χ.Α.Κ.   
 

Ιςτορικό 

 

Θ Εξζλιξθ Επενδυτικι Δθμόςια Λτδ ςυςτάκθκε ςτθν Κφπρο ωσ ιδιωτικι εταιρεία ςτισ 6 Δεκεμβρίου 

1999 µε αρικμό εγγραφισ 107006 και μετατράπθκε ςε δθμόςια με απόφαςθ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ 

Συνζλευςθσ των μετόχων τθσ ςτισ 15 Δεκεμβρίου 1999, µε ςκοπό τθν ειςαγωγι των τίτλων τθσ ςτο 

ΧΑΚ. 

Τθν 1θ Μαρτίου 2000 θ Εταιρεία ζλαβε άδεια δθμοςίευςθσ Ενθμερωτικοφ Δελτίου για ειςαγωγι 

των τίτλων τθσ ςτο Χρθματιςτιριο Αξιϊν Κφπρου. Οι τίτλοι τθσ Εταιρείασ ειςιχκθκαν ςτο ΧΑΚ ςτον 

κλάδο των Εγκεκριμζνων Επενδυτικϊν Οργανιςμϊν ςτισ 15 Μαρτίου 2000. 

Μετά από τθν υποβολι και επιτυχι ολοκλιρωςθ πρόταςθσ εξαγοράσ προσ τουσ μετόχουσ τθσ 

εταιρείασ Νεφζλθ Επενδυτικι Εταιρεία Λτδ, που διατυπϊκθκε μετά από απόφαςθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου τθσ Εταιρείασ ςτισ 23 Μαΐου 2002, θ Εταιρεία απζκτθςε ποςοςτό 92,12% του μετοχικοφ 

κεφαλαίου τθσ Νεφζλθ. 

Στισ 20 Ιουλίου 2006 θ Εταιρεία ςυμφϊνθςε με τθ ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ τθ ςυμμετοχι τθσ τελευταίασ ςτο 

μετοχικό τθσ κεφάλαιο μζςω αφξθςθσ των υφιςτάμενων ςυνικων μετοχϊν τθσ κακϊσ και τθσ 

απόκτθςθσ του ςυνόλου των μετοχϊν Τάξθσ Β που κα δθμιουργοφντο και κα αποκτοφντο 

αποκλειςτικά από τθ ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ. Για τθν εν λόγω ςυμμετοχι τθσ θ ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ κα κατζβαλλε 

ςυνολικό αντίτιμο £2.600.000. 

Στισ 15 Νοεμβρίου 2006, το Χρθματιςτιριο με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ 

παρείχε τθν ζγκριςι του για δθμοςίευςθ του Ρλθροφοριακοφ Μνθμονίου με το οποίο θ Εταιρεία 

είχε αιτθκεί επζκταςθ των δραςτθριοτιτων τθσ και απαλλαγι τθσ από τουσ επενδυτικοφσ 

περιοριςμοφσ. Θ επζκταςθ των δραςτθριοτιτων τθσ Εταιρείασ εγκρίκθκε από Ζκτακτθ Γενικι 

Συνζλευςθ των μετόχων τθσ ςτισ 6 Δεκεμβρίου 2006. 

Μζςα ςτα πλαίςια τθσ υλοποίθςθσ τθσ ςυμφωνίασ με τθ ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ θμερομθνίασ 20 Ιουλίου 

2006, και τθσ ςυμπλιρωςισ τθσ ςτισ 1 Νοεμβρίου 2006, με απόφαςθ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ 

Συνζλευςθσ των μετόχων τθσ Εταιρείασ ςτισ 6 Δεκεμβρίου 2006, θ Εταιρεία ενζκρινε τθν αφξθςθ 

του εκδομζνου μετοχικοφ τθσ κεφαλαίου με τθν ζκδοςθ 5.440.166 ςυνικων μετοχϊν ονομαςτικισ 

αξίασ £0,17 και 5.172.079 μετοχϊν Τάξθσ Β ονομαςτικισ αξίασ £0,17 θ κάκε µία ςτθν τιμι των 

£0,245 και παραχϊρθςθ όλων των πιο πάνω μετοχϊν ςτθ ΣΑΝΥΟ Ελλάσ Συμμετοχικι Α.Ε.B.E. Ωσ 

αποτζλεςμα τθσ πιο πάνω αφξθςθσ μετοχικοφ κεφαλαίου, θ ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ κατζςτθ ο μεγαλφτεροσ 

μζτοχοσ τθσ Εταιρείασ, κατζχοντασ ςυνολικι ςυμμετοχι 70% επί των ςυνικων μετοχϊν τθσ 

Εταιρείασ και το ςφνολο των εκδομζνων μετοχϊν Τάξθσ «Β».  

Κατά το 2007, κφρια δραςτθριότθτα τθσ μθτρικισ εταιρείασ κατζςτθ θ ςυμμετοχι ςε εταιρείεσ που 

δραςτθριοποιοφνται ςτον ναυτιλιακό τομζα, αφοφ θ Εταιρεία προχϊρθςε ςτθ ςφςταςθ ι ςτθν 
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απόκτθςθ ποςοςτοφ ςυμμετοχισ ςτο μετοχικό κεφάλαιο μίασ ςειράσ εταιρειϊν, με άμεςθ ι ζμμεςθ 

δραςτθριότθτα ςτον τομζα τθσ ναυτιλίασ. 

Οι κφριεσ δραςτθριότθτεσ των εξαρτθμζνων και ςυνδεδεμζνων εταιρειϊν του ςυγκροτιματοσ τθσ 

Εξζλιξθ που ςυςτάκθκαν ι αποκτικθκαν, περιγράφεται ςτον Ρίνακα που ακολουκεί: 

 

Εξαρτημζνεσ εταιρείεσ 

Shelton Shipping & Trading Corporation 

Neda International S.A. 

 

- Επενδφςεισ ςτο ναυτιλιακό τομζα. 

- Αγορά, πϊλθςθ, διαχείριςθ και εκμετάλλευςθ     

  πλοίων. 

Gortynia Shipping S.A. - Αγορά, πϊλθςθ, διαχείριςθ και εκμετάλλευςθ  

  πλοίων. 

Εxelixi Shipping Management Ltd - Αγορά, πϊλθςθ, διαχείριςθ και εκμετάλλευςθ  

  πλοίων. 

Νεφζλθ Επενδυτικι Εταιρεία Λτδ - Επενδφςεισ ςε μετοχζσ και παντόσ είδουσ 

   παράγωγα χρθματοοικονομικϊν προϊόντων. 

                                                                                                                                    

  υνδεδεμζνεσ εταιρείεσ 

Romylia Shipping Company Ltd - Αγορά, πϊλθςθ, διαχείριςθ και εκμετάλλευςθ  

  εμπορικϊν πλοίων. 

Romylia Ene - Αγορά, πϊλθςθ, διαχείριςθ και εκμετάλλευςθ   

  εμπορικϊν πλοίων. 

 

Κατά τα ζτθ 2014 και 2015 θ Εταιρεία προχϊρθςε ςε διάκεςθ του ςυνόλου των ςυμμετοχϊν που 

κατείχε ςε εταιρείεσ που δραςτθριοποιοφνταν άμεςα ι ζμμεςα ςτον τομζα τθσ ναυτιλίασ. Ζκτοτε, θ 

Εταιρεία κατζςτθ χωρίσ ουςιαςτικό αντικείμενο δραςτθριότθτασ. 

 

Λόγοι για τουσ οποίουσ προτείνεται η διαγραφή 

 

Θ πϊλθςθ του πλοίου “Stavros P”, το οποίο ανικε ςε κυγατρικι εταιρεία, το πρϊτο 6-μθνο του 

2015, και θ διάκεςθ τθσ ςυμμετοχισ που το Συγκρότθμα τθσ ‘Εξζλιξθ’ κατείχε ςτθ ςυνδεδεμζνθ 
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εταιρεία Romylia Shipping Company Ltd, ςιμαναν το τζλοσ τθσ εμπλοκισ τθσ Εταιρείασ ςτον τομζα 

των ναυτιλιακϊν ςυμμετοχϊν. Ζκτοτε, θ Εταιρεία υφίςταται χωρίσ ουςιαςτικό αντικείμενο 

δραςτθριότθτασ. 

Θ Εταιρεία διλωςε και ςτο παρελκόν, μζςα από τισ ανακοινϊςεισ τθσ ςτο Χρθματιςτιριο, ότι δεν 

επικυμεί τθ ςυνζχιςθ τθσ εμπλοκισ τθσ ςτο ναυτιλιακό τομζα, ο οποίοσ κατά τα τελευταία χρόνια 

δεν απζδωςε ςτο Συγκρότθμα τα αναμενόμενα. 

Κατά τα τελευταία αρκετά χρόνια, δεν υπιρξε για τθν Εταιρεία θ δυνατότθτα άντλθςθσ κεφαλαίων. 

Στο προςεχζσ μζλλον, δεν προβλζπεται να υπάρξει κεαματικι αλλαγι ςτισ ςυνκικεσ αυτζσ, και 

εκτιμάται ότι θ Εταιρεία δεν κα μπορεί να αξιοποιιςει με οποιονδιποτε τρόπο το γεγονόσ ότι οι 

τίτλοι τθσ είναι ειςθγμζνοι ςε οργανωμζνθ αγορά, αφοφ θ ςυνεχιηόμενθ ζλλειψθ ρευςτότθτασ δεν 

τθσ επιτρζπει τθν άντλθςθ κεφαλαίων από τθν ευρφτερθ αγορά.  

Επιπρόςκετα, οι ςυναλλαγζσ επί των μετοχικϊν τίτλων τθσ Εταιρείασ είναι εξαιρετικά 

περιοριςμζνεσ, τόςο ςε αρικμό όςο και ςε όγκο, με αποτζλεςμα να μθν προκφπτει κανζνα 

πλεονζκτθμα για τθν Εταιρεία να παραμζνει ειςθγμζνθ ςτο Χρθματιςτιριο. Θ διαπραγμάτευςθ των 

μετοχϊν τθσ Εταιρείασ ςτο Χρθματιςτιριο επιφζρει ςε αυτι οικονομικό κόςτοσ, χωρίσ πραγματικό 

όφελοσ, ενϊ ο περιοριςμζνοσ όγκοσ ςυναλλαγϊν εκκζτει τθν τιμι τθσ μετοχισ τθσ Εταιρείασ ςτον 

κίνδυνο πικανϊν απότομων διακυμάνςεων με ιδιαίτερα μικροφσ όγκουσ. 

Λόγω των πιο πάνω, θ  Εταιρεία κεωρεί ότι δεν ενδείκνυται  να διατθρεί τισ μετοχζσ τθσ 

εγγεγραμμζνεσ ςτο Χ.Α.Κ. 

Εφόςον θ διαγραφι των τίτλων τθσ ‘Εξζλιξθ’ από το Χρθματιςτιριο καταςτεί επιτυχισ, θ Εταιρεία 

κα προχωριςει με εκοφςια εκκακάριςθ και κα κατανζμει το πλεόναςμα των περιουςιακϊν τθσ 

ςτοιχείων ςε όςουσ μετόχουσ κατζχουν τίτλουσ που φζρουν δικαίωμα  ςε τυχόν πλεόναςμα ςε 

περίπτωςθ εκκακάριςθσ 

Θ προτεινόμενθ θμερομθνία διαγραφισ είναι θ 4θ Δεκεμβρίου 2017 υπό τθν αίρεςθ τθσ ζγκριςθσ 

τθσ διαγραφισ από το Συμβοφλιο του Χ.Α.Κ.  
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Δ. ΠΛΕΟΝΕΚΣΘΜΑΣΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΤΝΟΙ ΠΟΤ ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΛΟΓΩ ΣΘ 

ΔΙΑΓΡΑΦΘ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΑΠΟ ΣΟ Χ.Α.Κ.  
 

Θ διαγραφι των ςυνικων μετοχϊν τθσ Εταιρείασ από το Χρθματιςτιριο, εφόςον αυτι εγκρικεί 

ςτθν Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων που κα ςυγκλθκεί ςχετικά, ςυνεπάγεται 

πλεονεκτθματα και κινδφνουσ, τα οποία παρουςιάηονται πιο κάτω:  

 

Πλεονεκτήματα 

 

Θ διαγραφι των ςυνικων μετοχϊν από το Χρθματιςτιριο, και θ αναμενόμενθ εκοφςια εκκακάριςθ 

τθσ Εταιρείασ που κα ακολουκιςει, κα δϊςει ςτουσ μετόχουσ τθσ Εταιρείασ τθν ευκαιρία να 

ρευςτοποιιςουν τθν επζνδυςι τουσ. 

Στθν περίπτωςθ που οι πιο πάνω ενζργειεσ δεν λάβουν χϊρα, οι επενδυτζσ κα εξακολουκιςουν να 

παραμζνουν μζτοχοι ςε μία εταιρεία χωρίσ ουςιαςτικό αντικείμενο δραςτθριότθτασ, και 

εγκλωβιςμζνοι ςε τίτλουσ με ιδιαίτερα χαμθλι εμπορευςιμότθτα.  

Επιπρόςκετα, όςο θ Εταιρεία παραμζνει ειςθγμζνθ ςτο Χρθματιςτιριο, τόςο τα περιουςιακά τθσ 

ςτοιχεία καταναλϊνονται κάκε χρόνο ςε ζξοδα που είναι άμεςα ι ζμμεςα ςυνδεδεμζνα με το 

Χρθματιςτιριο και άλλεσ υποχρεϊςεισ τθσ Εταιρείασ, όπωσ λογιςτικά και νομικά ζξοδα, ζξοδα 

εταιρικισ διακυβζρνθςθσ, κλπ. 

 

Κίνδυνοι 

 

Υπό τισ τρζχουςεσ περιςτάςεισ δεν προβλζπονται οποιοιδιποτε κίνδυνοι για τουσ μετόχουσ τθσ 

Εταιρείασ, οι οποίοι κίνδυνοι να μθν υφίςτανται οφτωσ ι άλλωσ. Σε κάκε περίπτωςθ, οι μζτοχοι τθσ 

Εταιρείασ κα λάβουν το πλεόναςμα των περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ Εταιρείασ που τουσ αναλογεί, 

ωσ αποτζλεςμα τθσ εκοφςιασ εκκακάριςθσ που κα λάβει χϊρα. 
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Ε. ΑΛΛΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ  
 

Θ πϊλθςθ του πλοίου “Stavros P”, το οποίο ανικε ςε κυγατρικι εταιρεία, το πρϊτο 6-μθνο του 

2015, και θ διάκεςθ τθσ ςυμμετοχισ που το Συγκρότθμα τθσ ‘Εξζλιξθ’ κατείχε ςτθ ςυνδεδεμζνθ 

εταιρεία Romylia Shipping Company Ltd, ςιμαναν το τζλοσ τθσ εμπλοκισ τθσ Εταιρείασ ςτον τομζα 

των ναυτιλιακϊν ςυμμετοχϊν. Ζκτοτε, θ Εταιρεία υφίςταται χωρίσ ουςιαςτικό αντικείμενο 

δραςτθριότθτασ. 

Θ μοναδικι δραςτθριότθτα τθσ Εταιρείασ μετά τθν πϊλθςθ των πιο πάνω περιουςιακϊν ςτοιχείων 

υπιρξε θ διαχείριςθ των κυκλοφοροφντων περιουςιακϊν τθσ ςτοιχείων.  

Σ. ΠΡΟΘΕΕΙ ΣΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΘ ΔΙΑΓΡΑΦΘ 
 

Ρρόκεςθ τθσ Εταιρείασ μετά τθ διαγραφι των ςυνικων μετοχϊν τθσ από το Χρθματιςτιριο, 

εφόςον αυτι εγκρικεί ςτθν Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων που κα ςυγκλθκεί ςχετικά, 

είναι να  προχωριςει ςε εκοφςια εκκακάριςθ και να κατανζμει το πλεόναςμα των περιουςιακϊν 

τθσ ςτοιχείων ςε όςουσ μετόχουσ κατζχουν τίτλουσ που φζρουν δικαίωμα  ςε τυχόν πλεόναςμα ςε 

περίπτωςθ εκκακάριςθσ. 

Με τθ διαγραφι των τίτλων τθσ από το Χ.Α.Κ., θ Εταιρεία κα είναι ςε κζςθ να ζχει τθν αναγκαία 

πλθροφόρθςθ ςε ςχζςθ με τουσ μετόχουσ τθσ και να μπορεί να ςυνεχίςει να βρίςκεται ςε ςυνεχι 

επικοινωνία μαηι τουσ, μεχρί τθν τελικι, επιτυχι ζκβαςθ τθσ εκοφςιασ εκκακάριςισ τθσ.    

 

Η. ΧΕΣΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΣΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ  
 

Εκκαθάριςη 

 

Άρκρο 144. Σε περίπτωςθ που θ εταιρεία τεκεί ςε εκκακάριςθ, ο εκκακαριςτισ κα μπορεί, µε τθν 

ζγκριςθ ζκτακτου ψθφίςματοσ τθσ εταιρείασ και οποιαδιποτε άλλθ ζγκριςθ που απαιτείται από το 

Νόμο, να διανζμει ςτα µζλθ ςε χριμα ι ςε είδοσ ολόκλθρο ι μζροσ του ενεργθτικοφ τθσ εταιρείασ 

(είτε τοφτο κα αποτελείται από περιουςία του ίδιου είδουσ είτε όχι) και κα μπορεί, για το ςκοπό 

αυτό, να προςδίδει τζτοια αξία, όςθ ο ίδιοσ κρίνει δίκαιθ πάνω ςτθν περιουςία που πρόκειται να 

διανεμθκεί µε τον πιο πάνω τρόπο, και κα μπορεί να ρυκμίηει τον τρόπο µε τον οποίο θ διανομι 

αυτι κα διενεργείται ανάμεςα ςτα µζλθ ι τισ διαφορετικζσ τάξεισ των µελϊν. Ο εκκακαριςτισ κα 

μπορεί, µε παρόμοια ζγκριςθ, να μεταβιβάηει ολόκλθρο ι μζροσ του ενεργθτικοφ ςε επιτρόπουσ, µε 

τζτοια καταπιςτεφματα, προσ όφελοσ των ςυνδρομθτϊν (contributories), που ο εκκακαριςτισ, µε 

παρόμοια ζγκριςθ, κα κρίνει ςωςτό, αλλά µε τρόπο που κανζνα µζλοσ δεν κα εξαναγκάηεται να 

παίρνει μετοχζσ ι άλλα χρεόγραφα πάνω ςτα οποία υπάρχει οποιαδιποτε υποχρζωςθ. 
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Θ. ΕΚΟΤΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ  

Περιπτϊςεισ Εκκαθάριςησ Εταιρείασ 

 
Ο κφκλοσ ηωισ μιασ εταιρείασ μπορεί να ολοκλθρωκεί είτε μετά από αναγκαςτικι εκκακάριςθ από 

το Δικαςτιριο είτε ςε περίπτωςθ εκοφςιασ εκκακάριςθσ από τουσ μετόχουσ ι πιςτωτζσ τθσ 

εταιρείασ. 

Εάν οι ςφμβουλοι μιασ εταιρείασ κεωροφν ότι υπάρχει ανάγκθ για διάλυςθ τθσ εταιρείασ, όπωσ για 

παράδειγμα ςτισ περιπτϊςεισ όπου θ εταιρεία εξαιτίασ των υποχρεϊςεων τθσ δεν είναι ςε κζςθ να 

ςυνεχίςει τθ διεξαγωγι των εργαςιϊν τθσ, ι όπου κρίνουν ότι θ ςυνζχιςθ τθσ εταιρείασ είναι άνευ 

αντικειμζνου, τότε δφνανται να προχωριςουν ςε εκοφςια εκκακάριςθ.  

Εφόςον οι ςφμβουλοι αποφανκοφν ότι θ εταιρεία μπορεί να εξοφλιςει όλα τθσ τα χρζθ εντόσ 12 

(δϊδεκα) μθνϊν από τθν θμερομθνία που εγκρίκθκε το ςχετικό ψιφιςμα, τότε θ εκκακάριςθ κα 

γίνει από τουσ μετόχουσ τθσ. 

Στθν αντίκετθ περίπτωςθ, όπου οι ςφμβουλοι κεωροφν ότι δεν μπορεί να γίνει θ αποπλθρωμι των 

χρεϊν τθσ, τότε θ εκκακάριςθ γίνεται από τουσ πιςτωτζσ τθσ. 

Στθν περίπτωςθ τθσ ‘Εξζλιξθ’, πρόκεςθ των ςυμβοφλων τθσ Εταιρείασ είναι να προχωριςουν με 

εκοφςια εκκακάριςθ από τουσ μετόχουσ τθσ.  

 

Διαδικαςία Εκοφςιασ Εκκαθάριςησ από τουσ Μετόχουσ 

 
Στθν περίπτωςθ όπου θ εταιρεία κα προχωριςει ςε εκοφςια εκκακάριςθ από τουσ μετόχουσ, ςε 

πρϊτο ςτάδιο καταχωρείται κζςμια διλωςθ ι διλωςθ φερεγγυότθτασ, με τθν οποία οι ςφμβουλοι 

εκφράηουν τθ βεβαιότθτά τουσ ότι θ εταιρεία είναι ςε κζςθ να αποπλθρϊςει τα χρζθ τθσ ςε 

διάςτθμα 12 μθνϊν.  

Θ διλωςθ αυτι πρζπει να καταχωρθκεί πριν εγκρικεί το ψιφιςμα για διάλυςθ τθσ εταιρείασ και 

πρζπει οι ςφμβουλοι να προβοφν ςε τζτοια διλωςθ εφόςον είναι ςίγουροι ότι θ εταιρεία είναι ςε 

κζςθ να αποπλθρϊςει τα χρζθ τθσ. 

Εφόςον ζχει ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία αυτι, κα ακολουκιςει ςφγκλθςθ γενικισ ςυνζλευςθσ τθσ 

εταιρείασ, ςτθν οποία κα εγκρικεί ψιφιςμα για διάλυςθ τθσ εταιρείασ κακϊσ και για διοριςμό 

Εκκακαριςτι. 

 

Οι εξουςίεσ του Εκκαθαριςτή 

 
Αμζςωσ μετά τθν ζγκριςθ του ψθφίςματοσ για εκοφςια διάλυςθ τθσ εταιρείασ, θ εξουςία περνά 

ςτον Εκκακαριςτι. Ο Εκκακαριςτισ κα ςυγκαλζςει τελικι γενικι ςυνζλευςθ των μετόχων όταν 

ζχουν ικανοποιθκεί όλεσ οι υποχρεϊςεισ τθσ εταιρείασ. Στθν τελικι γενικι ςυνζλευςθ, ο 
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Εκκακαριςτισ κα καταρτίςει λογαριαςμό, ο οποίοσ κα παρουςιάηει τον τρόπο με τον οποίο ζχει 

διανεμθκεί θ περιουςία τθσ εταιρείασ. 

 

Ολοκλήρωςη διάλυςησ εταιρείασ 
 
Θ εταιρεία κεωρείται ότι ζχει εκκακαριςτεί εφόςον ο εκκακαριςτισ ζχει καταχωριςει ςτον Ζφορο 

Εταιρειϊν ςχετικι διλωςθ ότι ζλαβε χϊρα θ τελικι γενικι ςυνζλευςθ των μετόχων και ζχει 

υποβάλει τον τελικό λογαριαςμό.  

Ακολοφκωσ, μζςα ςε διάςτθμα 3 (τριϊν) μθνϊν, ο Ζφοροσ Εταιρειϊν κα προχωριςει ςε 

καταχϊρθςθ του λογαριαςμοφ και των αποφάςεων τθσ τελικισ γενικισ ςυνζλευςθσ, και τότε θ 

εταιρεία κα κεωρείται ότι ζχει διαλυκεί. 
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Θ. ΑΛΛΑΓΕ ΣΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΣΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

ΜΕΣΑ ΣΘ ΔΙΑΓΡΑΦΘ  
 

Θ Εταιρεία δεν προτίκεται να προχωριςει ςε οποιεςδιποτε αλλαγζσ ςτο Διοικθτικό τθσ Συμβοφλιο 

ςαν αποτζλεςμα τθσ διαγραφισ των μετοχϊν τθσ από το Χ.Α.Κ..  

  

Ι. ΔΘΛΩΘ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ   
 

Τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εταιρείασ ομόφωνα δθλϊνουν ότι, κατά τθν άποψι τουσ,  

θ διαγραφι των ςυνικων μετοχϊν τθσ Εταιρείασ από το Χρθματιςτιριο Αξιϊν Κφπρου είναι προσ 

όφελοσ όλων κατόχων ςυνικων μετοχϊν τθσ Εταιρείασ.  

  

ΙΑ. ΠΡΟΣΑΘ ΠΡΟ ΣΟΤ ΚΑΣΟΧΟΤ ΜΕΣΟΧΩΝ ΠΟΤ ΔΕΝ ΘΑ 

ΨΘΦΙΟΤΝ ΤΠΕΡ ΣΟΤ ΨΘΦΙΜΑΣΟ  
 

Μετά τθν απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου για τθν ειςιγθςθ προσ τουσ μετόχουσ για 

διαγραφι των μετοχϊν, θ εταιρεία ΤΟΡΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΘ Α.Ε.Β.Ε. (πρϊθν ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ), 

κάτοχοσ ποςοςτοφ 70% των ςυνικων μετοχϊν τθσ Εταιρείασ (5.440.166 ςυνικεισ μετοχζσ), κακϊσ 

και του ςυνόλου των μετοχϊν Τάξθσ «Β» τθσ Εταιρείασ (26.228.334 ςυνικεισ μετοχζσ Τάξθσ «Β»), 

αποφάςιςε να προτείνει ςε όςουσ εκ των παρόντων μετόχων ςτθ ςχετικι Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ 

δεν ψθφίςουν υπζρ του προτεινομζνου ψθφίςματοσ για διαγραφι των ςυνικων μετοχϊν από το 

Χ.Α.Κ., τθν αγορά του ςυνόλου των μετοχϊν τουσ ςε μετρθτά, ςτθν τιμι των €0,108 (δθλαδι προσ 

10,8 ςεντ) ανά ςυνικθ μετοχι που κα αποκτιςει.  

Για το ςκοπό αυτό, εςωκλείεται ζκκεςθ του ανεξάρτθτου οίκου Marcou & Kypri Audit Ltd για το 

κατά πόςον θ ανωτζρω προτεινόμενθ αντιπαροχι είναι δίκαιθ ςφμφωνα με τισ πρόνοιεσ τθσ 

ςχετικισ Οδθγίασ τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ. 

Το προτεινόμενο ψιφιςμα που κα τεκεί προσ ζγκριςθ ςτθν Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ που κα 

ςυγκλθκεί ςχετικά, κα πρζπει να εγκρικεί με τθ κετικι ψιφο ποςοςτοφ πζραν του 90% των ψιφων 

των παρευριςκομζνων μετόχων που δικαιοφνται να παρευρίςκονται και να ψθφίςουν, προςωπικά 

ι μζςω αντιπροςϊπου, ςτθν εν λόγω Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ. 

ημειϊνεται ότι, η ΣΡΟΠΑΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΙΚΘ Α.Ε.Β.Ε. δφναται να ψηφίςει υπζρ ή κατά του 

ςχετικοφ ψηφίςματοσ ςτην εν λόγω Ζκτακτη Γενική υνζλευςη, ανάλογα με το πωσ θα ζχουν 

διαμορφωθεί οι ςυνθήκεσ μζχρι τη διεξαγωγή τησ. 
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Για τθν διευκόλυνςθ των μετόχων, και υπό τθν αίρεςθ τθσ ζγκριςθσ του ψθφίςματοσ, κα υπάρχουν 

ςτο χϊρο τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ τα ςχετικά ζντυπα για άμεςθ ςυμπλιρωςθ και ταχεία 

διεκπεραίωςθ κακϊσ επίςθσ και Ριςτοποιϊν Υπάλλθλοσ, όπωσ προβλζπεται, για τθ ςυμπλιρωςθ 

των εγγράφων του Χ.Α.Κ. 

Θ διαδικαςία μεταβίβαςθσ των μετοχϊν και τθσ καταβολισ του αντιτίμου προσ τουσ μετόχουσ που 

δεν κα ψθφίςουν υπζρ του προτεινομζνου ψθφίςματοσ για διαγραφι των ςυνικων μετοχϊν από 

το Χ.Α.Κ. αναμζνεται να ςυμπλθρωκεί μζχρι τισ 24 Νοεμβρίου 2017.  

 

 

Μζλη Διοικητικοφ υμβουλίου  

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρείασ απαρτίηεται από τουσ ακόλουκουσ:  

Νικόλαοσ Σ. Ραπαγεωργίου  –  Ρρόεδροσ  

Νικόλαοσ Γ. Ραπαγεωργίου  –  Μζλοσ 

Στζλιοσ Ραναγίδθσ  –  Μζλοσ 

Ραγκράτθσ Λιβζρασ  –  Μζλοσ 

 

Γραμματζασ   

Panlaw Secretarial Ltd, Γλάδςτωνοσ, 31, 1095, Λευκωςία 

 

Με εντολι και εκ μζρουσ  του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εταιρείασ  

Panlaw Secretarial Ltd, Γραμματζασ 
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