
 

 

 

Λευκωσίαβ ς3 Νοεμβρίου ςιΣό    

Προς  

Διευθυντή  

Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 

Λευκωσία    

 

Κύριεβ   

Θέμακ Ταχυδρόμηση Πρόσκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 

 

Σας πληροφορούμε ότι έχουν αποσταλεί ταχυδρομικώς προς τους μετόχους της 

Εταιρείας οι προσκλήσεις για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 

Εταιρείαςβ που θα λάβει χώρα στη Λεωφόρο Αθαλάσσας Σφηβ ςιςλ Στρόβολοςβ στη 

Λευκωσίαβ την Τρίτη Σέ Δεκεμβρίου ςιΣό και ωρα ΣΣχπι πΚμΚ, με το ακόλουθο θέμα 

στην ημερήσια διάταξηχ 

Η Δημόσια Εταιρεία ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 

(HE 3282), κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ημερΚ 

13/11/2017, εισηγείται μέσω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 

Εταιρείας την έγκριση Συγχώνευσης με την εταιρεία MINERVA ESTATE LIMITED 

(HE 3054), με το ακόλουθο προτεινόμενο δια έγκριση ψήφισμα χ 

«Δια της παρούσας προτείνεται όπως εγκριθεί και εγκρίνεται το Σχέδιο Συγχώνευσης 

της Εταιρείας με την εταιρεία ΒΗΦΑΠVΈ ΑΧTΈTΑ LIMITED (ΗΕ πιηλΝ» 

Η συγχώνευση θα έχει τα εξής αποτελέσματαχ 

 



(αΝ Τη μεταβίβαση ολόκληρης της επιχείρησης καθώς και όλων 

των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της MINERVA 

ESTATE LIMITED στην Εταιρεία. 

(βΝ Τη συνέχιση από ή εναντίον της Εταιρείας οποιασδήποτε 

νομικής διαδικασίας που εκκρεμεί από ή εναντίον της 

MINERVA ESTATE LIMITED. 

(γΝ Τη συνέχιση από την Εταιρεία  ήύκαι προς όφελος της 

Εταιρείαςβ οποιασδήποτε σύμβασης στην οποία συμβαλλόμενη 

είναι η MINERVA ESTATE LIMITED. 

(δΝ Τη διάλυσηβ χωρίς εκκαθάριση της MINERVA ESTATE 

LIMITED. 

(εΝ Οι πιστωτές της MINERVA ESTATE LIMITED θα 

καταστούν πιστωτές της ΕταιρείαςΚ 

(στΝ Τα υφιστάμενα χρέη της MINERVA ESTATE LIMITED 

προς την Εταιρεία θα συμψηφισθούν με την αξία των 

ακινήτων τα οποία θα περιέλθουν στην κυριότητα της 

Εταιρείας λόγω της συγχώνευσηςΚ 

(ζΝ Οι υφιστάμενες υποθήκες ήύκαι συμβάσεις υποθηκών οι 

οποίες έχουν καταρτιστεί μεταξύ της MINERVA ESTATE 

LIMITED και ενυπόθηκων δανειστών απρος εξασφάλιση 

χρεών της ΕταιρείαςΝ και οι οποίες έχουν εγγραφεί δεόντως 

στα αρμόδια κτηματολογικά γραφεία της Κυπριακής 

Δημοκρατίαςβ θα συνεχίσουν να υφίστανται και θα 

εξακολουθήσουν να επιβαρύνουν τα ακίνητα της MINERVA 

ESTATE LIMITED προς εξασφάλιση των ενυπόθηκων 

δανειστών ακαι πιστωτών της MINERVA ESTATE 

LIMITED) παρά τη μεταβίβαση τους στην ΕταιρείαΚ         

 

Η Συγχώνευση των δύο εταιρειών έχει ως πρωταρχικό στόχο και σκοπό την 

απλοποίηση της δομής του Συγκροτήματος της Εταιρείας και κατ� επέκταση την 



μείωση των διοικητικών εξόδωνβ όπως ελεγκτικώνβ δικηγορικώνβ λογιστικών και 

ετήσιων τελών. 

 

Περαιτέρω, η Συγχώνευση των δύο εταιρειών θα βελτιώσει τη Φερεγγυότητα της 

Εταιρείας εφόσον τα ακίνητα της MINERVA ESTATE LIMITED θα περιέλθουν 

στην κυριότητα της Εταιρείας και δεν θα λογίζεται η αξία της, με βάση τα ισχύοντα 

λογιστικά πρότυπα ήύκαι με βάση την Οδηγία ικκΝϊύνςϊΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ιλης Νοεμβρίου ικκΝρ σχετικά με την ανάληψη 

και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης ΚΦερεγγυότητα IIτρ 

γνωστής και ως SOLVENCY II,  ως «Επένδυση σε μετοχές» άλλης εταιρείαςβ η οποία 

επιβάλλει την ανάγκη διατήρησης επιπρόσθετων αποθεμάτων και τα οποία έχουν 

αρνητικό αντίκτυπο ως προς τον δείκτη φερεγγυότητας αsolvency ratio) της 

ΕταιρείαςΚ   

 

Αντίγραφα του προτεινόμενου Σχεδίου Συγχώνευσης και της Εκθεσης των 

Διευθυντών των δύο Εταιρειώνβ μπορεί να ληφθούν από τους μετόχουςβ ως έχουν 

προς τούτο ειδοποιηθείβ σε έντυπη μορφή από τα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας 

μας αΛεωφΚ Αθαλάσσας Σ65, 2024 Στρόβολοςβ ΛευκωσίαΝ. Σε ηλεκτρονική μορφή θα 

είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας του διαδικτυακού χώρου του Χρηματιστηρίου 

Αξιών Κύπρου www.cse.com.cy . Περαιτέρω, θα είναι επίσης διαθέσιμα και κατά την 

Εκτακτη Γενική Συνέλευσης της ΕταιρείαςΚ    

 

Με εκτίμηση 

 

Τάκης Αντωνίου 

Γραμματέας        

 

 

ΚοινΚ Επιτροπή ΚεφαλαιαγοράςΚ 

http://www.cse.com.cy
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