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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ «Η ΠΡΟΟ∆ΟΣ» ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ∆ 
 
 
Προς το 
Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου 
Λευκωσία 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Η Εταιρεία Αναπτύξεως Αγρού «Η ΠΡΟΟ∆ΟΣ» ∆ηµόσια Λτδ Ιδιοκτήτρια του 
Ξενοδοχείου Ρόδον στον Αγρό  σας πληροφορεί ότι οι λόγοι της απόφασης και 
ανακοίνωσης του τερµατισµού της λειτουργίας του πιο πάνω ξενοδοχείου της από τις 15 
Σεπτεµβρίου 2016 αναφέρονται στην ανακοίνωση της εταιρείας στις 25/4/2016 η οποία 
και αποστάληκε προς εσάς. 
 
Από την εποµένη του τερµατισµού λειτουργίας του ξενοδοχείου το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
έχει προβεί στις πιο κάτω ενέργειες µε σκοπό την εξέταση της δυνατότητας να 
λειτουργήσει και πάλι ως βιώσιµη µονάδα.  Γίνονται όλες οι ενέργειες ώστε να επιτύχει η 
προσπάθεια µας. 
 
1. Γίνονται προσπάθειες για επέκταση της τουριστικής περιόδου έτσι ώστε η µονάδα να 

καταστεί βιώσιµη και κατ’ επέκταση ανταγωνιστική.  Προς τον σκοπό αυτό έχουν 
γίνει επαφές τόσο µε τουριστικά Γραφεία όσο και µε Οργανισµούς προσέλκυσης 
ιατρικού  τουρισµού για να εξεταστεί η πιθανότητα καθόδου τουριστικού ρεύµατος 
ολόχρονα. 

 
2. Γίνονται επαφές µε Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα για εξεύρεση χρηµατικών πόρων µε 

ευνοϊκούς όρους αποπληρωµής και χαµηλού επιτοκίου έτσι ώστε η µονάδα να 
µπορεί να αντεπεξέρχεται στις υποχρεώσεις της.  Η χρηµατοδότηση αυτή θα έχει 
στόχο την ανακαίνιση όλων των χώρων και αναβάθµιση όλων των υπηρεσιών που 
θα προσφέρει η µονάδα. 
 

3. Αναµένουµε την εξαγγελία του σχεδίου Επιχορήγησης για Τουριστικές Μονάδες του 
Κ.Ο.Τ έτσι ώστε να συνυπολογιστεί για τη Χρηµατοδότηση.  Το σχέδιο αυτό θα 
διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στις οποιεσδήποτε περαιτέρω αποφάσεις µας. 

 
Μέσα στο πλαίσιο των πιο πάνω ενεργειών µας έχουµε προχωρήσει σε ετοιµασία 
σχεδίων και σε προκήρυξη προσφορών για ηλεκτρολογικές, µηχανολογικές και 
κατασκευαστικές εργασίες οι οποίες και αξιολογούνται από τους ειδικούς µας 
συµβούλους. 
 
Είναι πολύ σηµαντικό να σας αναφέρουµε ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας θα 
εξετάσει τη δυνατότητα και τρόπο λειτουργίας της µονάδας µόνο όταν εκπληρωθούν  
και οι τρεις προϋποθέσεις  που έχοµε αναφέρει πιο πάνω στην σηµερινή µας 
ανακοίνωση.  
 
Από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
 
Λευκωσία 6 Απριλίου 2017 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 


