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. Λευκωσία 12-ΝοεμβΡίου 2012

Κοιν Επιτροπή ΚεΦαλαιαγοράς

Αξιότιμε Κύριε

.... ~ .
Froin: .

Eπ~συνά7ττoυμε Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχε(ρισης.

Μετά τιμής

Κωνσταντίνος Χατζηιωάwου

ΛεcrοuργόςΣυμμόρΦωσης

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Φάρμα Ρένος Χατζηιwάwου Δημ.όσια ΕταιρεΙα Λτδ ενέκρινΕ

την Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης της Εταιρείας και της θυγατρικής της για την

περίοδο 1/7/2012 μέχρι 12/11/2012 που έχει Kαrαρτιστείσύμφωναμε τις πρόνοιεςτου

Άρθρου 1 του Περί Πρου7tοθέσεων ΔιαΦάνειας(Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε

Ρυθμιζόμενη Αγορά)Νόμ.ο του 2007 (N.190(l)/2007 και δεν έχει ελεγχθεί από τους

εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας.

Τα πιό ουσιώδη γεγονότα και συναλλαγές στην υπό αναΦορά περΙοδο είναι τα εξής

1.Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας που είναι η παραγωγή και πώληση πτηνοτροΦικών

πρoιόνrωνδεν έχει αλλάξει.Η Εταιρεία εξακολουθεΙ να υπολειτουργείλόγω προβλημάτων

ρευστότητας ενώ η.κατάσταση της πτηνοτροΦίας παραμένει άσχημη.Δεν διαφαίνεται
'"καμμία βελτίωση της αΥοράς κοτοπούλων .Λαμβάνoνrας υπόψη τις τιμές των κοτσπούλων
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που έχουν υπερδιπλασιαστείοι πωλήσειςτης Εταιρείαςείναι μειωμένεςκατά 97% αrτό το

2000.

2.Η οικονομική κατάστασητης Εταιρείαςαποτυπώνεταισης εξαμηνιαίεςοικονομικές

καταστάσεις.Τονίζεταιο πολύ χαμηλός κύκλος εργασιών,ταυψηλά δάνεια ,αλλά και τα

ελάχισταλειτουργικάέξοδα.Η οικονομική κατάστασητης Eταιρεία~ δεν θα βελτιωθείxωρί~

πώληση περιουσιακώνστοιχεΙωνη δραματική αλλαγή στην αγορά

κοτοπούλων.Σημειώνεταιότι υπάρχουνδικαστικέςαγωγέ~ από πλευρά~ πιστωτών και από

πλευράςτης Εταιρείας.

3.ΣυμΦωνίΕςμε Τράπεζεςδεν έχουν υλοποιηθείακόμα για λόγoυ~ που δεν OΦείλOVΤαιστην

Εταιρεία.Η Εταιρείαανέβαλετην Ετήσια Γενική Συνέλευση καθώς υπάρχουνδιαβουλεύσΕις

μεταξύ των δικηγόρωνγια το λεκτικό μιάς συμΦωνίαςμε Τράπεζα,JίOυαν υλοποιείτοθα

άλ/.αζε την εικόνα της ΕταιρεΙας.Παράτο γεγονός ότι δεν διαΦαίνovταιδιαΦωνίεςμεταξύ

των δύο πλευρών η υπόθεση ευρίσκεταιακόμα στους δικηγόρουςκαι η Εταιρεία δεν έχει

καμμία δυνατότηταεπιτάχυνσηςτης διαδικασίας.

4.Δεν υπάρχουνγεγονότα η συναλλαγέςπου να επηρεάσουντα αποτελέσματα,ούτε

προέκυΨανκέρδη η ζημιές από μη επαναλαμβανόμενεςδραστηριότητεςη δραστηριότητες

εκτόςτων κύριων δραστηριοτήτωντης Εταψ?ίας .
ι .

5.Παρόλον ότι ανεμένετο ότι εδώ K~Ι καψό θα εΙχε ήδη γίνει αλλαγή ζωνών εντούτοις

παρατηρείται ακόμα καθυστέρηση και η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να ξέρει ΤΤ9τε και με

--ποιούς ενδεχομένως όρους κτήμα/α της θα ενταχθούν σε οικιστική ζώνη.Σημειώνεται ότι

.πολεοδομικές ζώνες έχουν αλλάξει σε πολλές JίεΡΙOχες ,σε καμμΙα όμως που έχει κτήματα

η Εταιρεία.

6.Με βάση εκτιμήσεις που έγιναν στο παρελθόν η αξία των κrημάτων της είναι σημαντικά

περισσότερη απότα χρέη αλλά ενόψει Φημολογούμενων αλλαγών μετό. από το μνημόνιο

η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να προβλέψει την πιθανή τιμή πώλησης ακίνητης περιουσίας

. στις συνθήκες που θα δημιουργηθούν.Σημειώνεται ότι όλες οι mηνοτροΦικές επιχειρήσεις

στην Κύπρο αντιμετωπίζουν δυσκολίες και πιθανότατα αδυνατούν να ττροβούν σε αγoρCι

εργοστασίων η τπηνοτροΦικών υποστατικών από την Εταιρεία.Σε περ(πτωση που δεν

υπάρξει αλλαγή πολεοδομικών ζωνών μέχρι τις 31-12-2012 η Εταιρεία θα προβεΙ σε

επανεΚιίμησητης αξίας των ακινήτωντης.

7.Στις 10-10-2012 ο Ρένος Χατζηιωάννουπαραιτήθηκεγια προσωπικούςλόγους από το

Διοικητικό Συμβούλιο και αντικαταστάθηκεαπό την Εταιρεία$uperchick Pou/try Farm
Ltd.Vnενθυμίζεται ότι τον Μαίο η Superchick Hatcheries Ltd διορίστηκε μέλος ΤΟυ

Συμβουλίου ώστε να υπάρχουν τέσσερα μέλη του Συμβουλίου σύμΦωνα με τους

κανονισμούς του Χρηματιστηρίου.Προηγουμένως βολιδοσκοπήθηκαν μέτοχοι με μερικά

εκατομμύρια μετοχές που κατά καφούς επικοινωνούν για να μCιθOυν την πορεία της

ΕταιρεΙας αλλά απέρριΨαν το ενδεχόμενο συμμετοχής τους στοΣυμβούλιο.Νεα μέλη του

Συμβουλίου πρέπει να έχουν συμΦέρον από την ΕταιρεΙα ώστε να συμμετέχουν χωρίς
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απολαβέςαλλά και οικονομικήεπιΦάνειαη-και διασυνδέσειςγια να μπορούννα
βοηθήσουν.

Β.Τα χρέη αvέρχοvrαισε πολλά εκαίομμύριάευρώ όnωc; Φαίνεταιστον ισολογισμόν αλλά

με σχετικάλΙγα κεΦάλαιαη Εταιρεία μπορείνα αυξήσειης δραστηριότητεςτης γι αυτό και

το ΔιοικητικόΣυμβούλιοαπεφάσισενα προχωρήσει σε έκδοση νέων μετοχών στην

ονομαστικήτιμή των 3 σεντ η μια με όρους που θα αναΦέΡOVΤαι εκτενώς στην Πρόσκληση

για 'lΞκrαKτη Γενική Συνέλευση που θα ακολουθήσει τη" Ετήσια Γενική Συ"έλΕυση στις 28

11-2012 'και θα αναρτηθεί αύριο πριν το κλείσιμοτου ΧΑΚ ,αΦού προηγουμένως

επεξεργαστούντα σχετικά ψηΦίσμαrαοι NoμΙKO~Σύμβουλοιτης Εταιρείας.


