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Ανακοίνωση Αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης της 23ης Νοεμβρίου 2017 

Η Εταιρεία S.N.P. Southeast Network Public Limited, 
ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία 
συνεκλήθει σήμερα Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 
17:00 μ.μ., στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας στη 
Λεμεσό, στην οδό Ανεξαρτησίας 79, 2ος όροφος, γραφείο 
203, στην οποία παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 
το 90,09% του μετοχικού κεφαλαίου και των αντίστοιχων 
συνολικών ψήφων και με την παρακάτω agenda : 
Θέμα 1ο. Πρόταση διενέργειας Αύξησης Μετοχικού 
Κεφαλαίου με μετρητά, και 
Θέμα 2ο. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις επί της 
περαιτέρω στρατηγικής της Εταιρίας, 
έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις :  
Α. Επί της πρότασης διενέργειας αύξησης μετοχικού 
κεφαλαίου : 
Εγκρίθηκε, με την ψήφο του συνόλου των υφιστάμενων 
μετόχων, η διενέργεια Αύξησης, τόσο του Εγκεκριμένου όσο 
και του Εκδομένου Μετοχικού Κεφαλαίου κατά εκατόν 
πενήντα χιλιάδες ευρώ (€150.000,00), με παραίτηση του 
δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και την 
έκδοση δεκαπέντε εκατομμυρίων, νέων μετοχών 
(15.000.000), επίσης ονομαστικής αξίας ενός σεντ (€0,01) 
του ευρώ εκάστη, την οποία και θα καλύψει με μετρητά 
ένας από τους βασικούς μετόχους, η εταιρία Sherito 
Holdings Ltd . 
Έτσι, τόσο το εγκεκριμένο όσο και το εκδομένο μετοχικό 
κεφάλαιο, μετά την ολοκλήρωση της παρούσας αύξησης, θα 
ανέρχονται πλέον στο ποσό των τριακοσίων ενενήντα οκτώ 
χιλιάδων ευρώ (€398.000,00) και θα διαιρούνται σε τριάντα 
εννέα εκατομμύρια, οκτακόσιες χιλιάδες (39.800.000) 
ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός σεντ (€0,01) 
του ευρώ εκάστη. 
Β. Επί των διαφόρων θεμάτων και ανακοινώσεων επί 
της περαιτέρω στρατηγικής της Εταιρίας,  
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1. Σε σχέση με το παραπάνω θέμα, αποφασίσθηκε, επίσης με 
την ψήφο του συνόλου των υφιστάμενων μετόχων, όπως η 
Διοίκηση της Εταιρίας, συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις 
εξελίξεις της αδειοδότησης τηλεοπτικών σταθμών, 
ειδικότερα στην περιοχή άμεσου ενδιαφέροντος, η οποία 
στην παρούσα περίοδο ορίζεται στο χώρο της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, προκειμένου, εφόσον 
εξυπηρετεί τα συμφέροντα και τους σκοπούς της, να 
συμμετέχει στις αντίστοιχες διαδικασίες. 
2. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους 
μετόχους, ότι το μέλος του Δ.Σ. κ. Γεώργιος Παλάζης, με 
ηλεκτρονικό του μήνυμα, απέστειλε την παραίτησή του από 
μέλος του σώματος για προσωπικούς λόγους. Συνέχεια 
αυτού, προτάθηκε από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης η 
υποψηφιότητα του κ. Φυλακτή Ρούμπα, (ΑΔΤ584424, 
Επιχειρηματίας, Διεύθυνση: Παρασίου 2, 4106 Αγ. 
Αθανάσιος, Λεμεσός), προς αντικατάσταση του 
αποχωρήσαντα κ. Παλάζη, η οποία έγινε δεκτή με την ψήφο 
του συνόλου των υφιστάμενων μετόχων. 

 
Λεμεσός, 23 Νοεμβρίου 2017 

Για την  S.N.P. Southeast Network Public Limited 
Ηλίας Κονναρής 

Δικηγόρος 
Διευθυντής & Γραμματέας 

 



 

 

Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007  

 

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του 

Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, 

Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου 

βάση του Άρθρου 135(2) 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Όνομα  εκδότη           S.N.P. SOUTHEAST NETWORK PUPLIC LTD 

 

Υποβλήθηκε από       S.N.P. SOUTHEAST NETWORK PUPLIC LTD 

 

Διεύθυνση      Ανεξαρτησίας &Αθηνών Nora Court, γραφείο 203 

 

 

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 

 

Όνομα Ιδιότητα Ημερομηνία Παραίτησης 

 

Γεώργιος Παλάζης 

 

 

Μέλους του Διοικητικού 

Συμβουλίου 

 

23.11.2017 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ 

Όνομα 
Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία 

(π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός – Ανεξάρτητος) 
Επάγγελμα 

Ημερομηνία 

Διορισμού 

 

Φυλακτής 

Ρούμπας 

 

 

Μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου 

 
Επιχειρηματίας 

 

23.11.2017 

 

 
 

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ 

-καμία κανένας 

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ] 

ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ 

Ουδείς Ουδεμία Καμία κανένας 

 

 

23/11/2017 
                                Ημερομηνία 

 

 

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. 

Λόρδου Βύρωνος 71-73,  1096 Λευκωσία, T.K. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ : 22-712300 Φαξ: 22-570308,        

e-mail: info@cse.com.cy, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής 

συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με 

βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007 . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, 

συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (a) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ’ αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) 

εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.  
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