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Εκδοση νέων συνήθων μετοχών  

Η Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λίμιτεδ (η «Εταιρεία») με την
παρούσα ανακοίνωση πληροφορεί το επενδυτικό κοινό ότι για την έκδοση των
21.584.312 νέων συνήθων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,17 η
κάθε μία (οι «Νέες Μετοχές»), οι οποίες παραχωρήθηκαν δωρεάν προς όλους
τους μετόχους της Εταιρείας, σε αναλογία τριάντα (30) Νέες Μετοχές για
κάθε εκατόν εννέα (109) μετοχές που κατείχαν οι υφιστάμενοι μέτοχοι στις
28 Ιουλίου 2020, δεν υφίσταται υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού
δελτίου σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά
με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια
προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά (ο «Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129»).
Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 1(5)(ζ) του Κανονισμού (ΕΕ)
2017/1129, η Εταιρεία έχει ετοιμάσει το απαιτούμενο έγγραφο με τις
πληροφορίες για τον αριθμό και το είδος των 21.584.312 Νέων Μετοχών,
καθώς και τους λόγους και λεπτομέρειες της προσφοράς των Νέων Μετοχών,
σύμφωνα με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Εποπτικών Αρχών
Κεφαλαιαγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (The Committee of European
Securities Regulators (“CESR”) για την εφαρμογή του Κανονισμού της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής 809/2004 (παράγραφοι 173 έως 176  του CESR). Το
σχετικό έγγραφο επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση.
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Λευκωσία, 06 Αυγούστου 2020 
 
Προς 
Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή 
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 
Λευκωσία 
 
Κύριε, 
 
Θέμα: Έγγραφο για έκδοση μέχρι 21.585.106 συνήθων μετοχών ονομαστικής 
αξίας €0,17 η κάθε μία που παραχωρήθηκαν σε όλους τους υφιστάμενους 
μετόχους δια δωρεάς 
 
Η Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λίμιτεδ (η «Εταιρεία») με την παρούσα 
ανακοίνωση πληροφορεί το επενδυτικό κοινό ότι για την έκδοση των 21.584.312 νέων 
συνήθων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,17 η κάθε μία (οι «Νέες Μετοχές»), 
οι οποίες παραχωρήθηκαν δωρεάν προς όλους τους μετόχους της Εταιρείας, σε αναλογία 
τριάντα (30) Νέες Μετοχές για κάθε εκατόν εννέα (109) μετοχές που κατείχαν οι υφιστάμενοι 
μέτοχοι στις 28 Ιουλίου 2020, δεν υφίσταται υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου 
σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει 
να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών 
αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά (ο «Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129»). 
 
Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 1(5)(ζ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, η Εταιρεία 
έχει ετοιμάσει το απαιτούμενο έγγραφο με τις πληροφορίες για τον αριθμό και το είδος των 
21.584.312 Νέων Μετοχών, καθώς και τους λόγους και λεπτομέρειες της προσφοράς των 
Νέων Μετοχών, σύμφωνα με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Εποπτικών Αρχών 
Κεφαλαιαγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (The Committee of European Securities Regulators 
(“CESR”) για την εφαρμογή του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 809/2004 
(παράγραφοι 173 έως 176  του CESR). Το σχετικό έγγραφο επισυνάπτεται στην παρούσα 
ανακοίνωση.  
 
 
 
Με εκτίμηση 
 
 
 
Τάκης Αντωνίου 
Γραμματέας  
 
 
 
Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
 
Επισ.  Έγγραφο ημερομηνίας  06 Αυγούστου 2020 
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ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 
 
Το παρόν έγγραφο ετοιμάστηκε σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 1(5)(ζ) του Κανονισμού 
(ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά 
κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη 
αγορά (ο «Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129»), για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου («ΧΑΚ») των 21.584.312 νέων συνήθων μετοχών της 
εταιρείας Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λίμιτεδ (η «Εταιρεία») ονομαστικής 
αξίας €0,17 η κάθε μία (οι «Νέες Μετοχές»), οι οποίες παραχωρήθηκαν δωρεάν προς τους 
μετόχους της Εταιρείας, σε αναλογία τριάντα (30) Νέες Μετοχές για κάθε εκατόν εννέα (109) 
μετοχές που κατείχαν οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Εταιρείας στις 28 Ιουλίου 2020 (η 
«Ημερομηνία Αρχείου»). 
 
Το παρόν έγγραφο δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ)  
2017/1129 και το περιεχόμενο και η δημοσίευσή του δεν έχει εγκριθεί από οποιαδήποτε 
αρμόδια εποπτική αρχή, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Η 
Εταιρεία έχει ετοιμάσει το παρόν έγγραφο για σκοπούς της εισαγωγής των Νέων Μετοχών 
προς διαπραγμάτευση στο ΧΑΚ και αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τις πληροφορίες που 
περιέχονται σε αυτό.  

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Η Εταιρεία συστάθηκε στην Κύπρο στις 29 Οκτωβρίου 1970 ως ιδιωτική εταιρεία 
περιορισμένης ευθύνης με αριθμό εγγραφής ΗΕ 3282 και στις 20 Νοεμβρίου 1997 
μετατράπηκε σε δημόσια εταιρεία σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 
113. Στις 30 Δεκεμβρίου 1997, οι μετοχές της Εταιρείας εισήχθηκαν στο Χρηματιστήριο Αξιών 
Κύπρου. Η Εταιρεία κατέχει άδεια άσκησης ασφαλιστικών εργασιών για τους κλάδους ζωής 
και γενικής φύσεως, σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών 
Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμων του 2016-2020. 
 
Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της (το «Συγκρότημα») δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στην 
Κύπρο. Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήματος, επικεντρώνονται κυρίως στη 
διεξαγωγή ασφαλιστικών εργασιών, στις χρηματοδοτήσεις, στις επενδύσεις σε 
χρηματιστηριακές αξίες και στην εκμετάλλευση ακινήτων. 
 
Το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας βρίσκεται στη διεύθυνση Λεωφόρος Αθαλάσσας 165, 
Anna Maria Court, 2024, Στρόβολος, Λευκωσία, με τηλέφωνο επικοινωνίας 22551616. Η 
ιστοσελίδα της Εταιρείας είναι http://minervacy.com/.    
 
Ο κωδικός Legal Entity Identifier («LEI») της Εταιρείας είναι 529900VQA3SYOTJKL584. 

Α.1 Νομοθετικό καθεστώς 

Η Εταιρεία συστάθηκε σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 και 
παρέχει ασφαλιστικές υπηρεσίες σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Ασφαλιστικών και 
Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμων του 2016-2020. 

Ως εταιρεία εισηγμένη στο ΧΑΚ συμμορφώνεται με τις πρόνοιες των περί Αξιών και 
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και με τους Κανονισμούς και Κανονιστικές 
Αποφάσεις που εκδίδονται δυνάμει αυτών, καθώς και με τις πρόνοιες των περί των 



 

2 
 

Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) 
Νόμους του 2007 έως 2017. 

Οι ενοποιημένες και χωριστές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ετοιμάζονται με βάση 
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, τις 
πρόνοιες των περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστών Εργασιών και Άλλων Συναφών 
Θεμάτων Νόμων του 2016-2020, τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους 
και Κανονιστικές Αποφάσεις και τους περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες 
προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμους του 2007 έως 2017. 

Β. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Το ονομαστικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την ημερομηνία του παρόντος εγγράφου 
ανέρχεται σε €17.000.000 διαιρεμένο σε 100.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 
€0,17 η κάθε μία. 
 
Το εκδομένο κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την ημερομηνία του παρόντος εγγράφου έχει 
ανέλθει σε €16.999.865,02 διαιρεμένο σε 99.999.206 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 
€0,17 η κάθε μία (από €13.330.531,98 διαιρεμένο σε 78.414.894 συνήθεις μετοχές 
ονομαστικής αξίας €0,17 η κάθε μία). Σημειώνεται ότι οι 21.584.312 Νέες Μετοχές που 
εκδόθηκαν και παραχωρήθηκαν προς όλους τους υφιστάμενους μετόχους κατά την 
Ημερομηνία Αρχείου θα αποτελέσουν αντικείμενο εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στο ΧΑΚ 
και είναι πλήρως καταβεβλημένες. Η Εταιρεία έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για 
εισαγωγή των Νέων Μετοχών στο ΧΑΚ και εφόσον ληφθεί η έγκριση εισαγωγής οι Νέες 
Μετοχές θα πιστωθούν στη μερίδα επενδυτή του κάθε μετόχου.   

Γ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 1(5)(ζ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, δεν υφίσταται 
υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή και διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά μετοχών που προσφέρονται δωρεάν στους υφιστάμενους μετόχους της 
Εταιρείας υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω μετοχές είναι της ίδιας κατηγορίας με τις μετοχές 
που έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην ίδια ρυθμιζόμενη αγορά και ότι καθίσταται 
διαθέσιμο έγγραφο με πληροφορίες για τον αριθμό και το είδος αυτών των μετοχών καθώς και 
για τους λόγους και τις λεπτομέρειες της προσφοράς.     

Το παρόν έγγραφο έχει ετοιμαστεί με σκοπό την παροχή πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό 
σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 1(5)(ζ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, σχετικά με την 
εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο ΧΑΚ των 21.584.312 Νέων Μετοχών που εκδόθηκαν και 
παραχωρήθηκαν δωρεάν προς τους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας κατά την 
Ημερομηνία Αρχείου. Η έκδοση και παραχώρηση των Νέων Μετοχών πραγματοποιήθηκε 
βάση του ειδικού ψηφίσματος 1 (βλέπε Ενότητα Δ.1 «Αποφάσεις σχετικά με την έκδοση και 
εισαγωγή των Νέων Μετοχών στο ΧΑΚ» πιο κάτω) το οποίο εγκρίθηκε από τους μετόχους της 
Εταιρείας κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ημερομηνίας 15 Ιουλίου 2020 
(η «Εκ.ΓΣ»). 

Δ. ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ   

Δ.1 Αποφάσεις σχετικά με την έκδοση και εισαγωγή των Νέων Μετοχών στο ΧΑΚ 

Στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2020 
εξετάστηκαν μεταξύ άλλων θέματα κεφαλαιακής δομής και αποφασίστηκε η αναδιάρθρωση 
των κεφαλαίων της Εταιρείας μέσω δύο ειδικών ψηφισμάτων, τα οποία προτάθηκαν για 
έγκριση από τους μετόχους της Εταιρείας στην Εκ.ΓΣ. Κατά την Εκ.ΓΣ των μετόχων της 
Εταιρείας ημερομηνίας 15 Ιουλίου 2020 έχουν εγκριθεί τα ακόλουθα ειδικά ψηφίσματα:  
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Ειδικό ψήφισμα 1: Έκδοση και παραχώρηση χαριστικών μετοχών  

1. (α) Όπως, η Εταιρεία προχωρήσει με την έκδοση μέχρι 21.585.106 συνήθων μετοχών 
ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,17 η κάθε μία, ως πλήρως πληρωμένες χαριστικές μετοχές, 
προς όλους τους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας κατά την 28/07/2020 (η 
«Ημερομηνία Αρχείου»), που θα δοθούν σε αναλογία 30 χαριστικές μετοχές για κάθε 
109 μετοχές που θα κατέχονται από τους μετόχους της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία 
Αρχείου, με κεφαλαιοποίηση του ποσού μέχρι των Ευρώ 3.669.468,02 από το 
Αποθεματικό μετοχών υπέρ το άρτιο. Οι μετοχές θα εκδοθούν και παραχωρηθούν με 
τους ίδιους όρους και δικαιώματα όπως οι υπόλοιπες μετοχές της Εταιρείας. 

 
(β) Όπως κλάσματα νέων συνήθων μετοχών ως αποτέλεσμα της παραχώρησης των 
χαριστικών μετοχών δεν θα εκδοθούν και το Διοικητικό Συμβούλιο θα χειρίζεται 
οποιαδήποτε κλασματικά υπόλοιπα που σχετίζονται με την παραχώρηση πλήρως 
πληρωμένων χαριστικών μετοχών κατά την κρίση του. 

Ειδικό ψήφισμα 2: Μείωση ονομαστικής αξίας μετοχής  

2. (α) Tο ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετατραπεί από Ευρώ 17.000.000 
διαιρεμένο σε 100.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,17 η κάθε μία 
σε Ευρώ 17.000.000 διαιρεμένο σε 1.700.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 
Ευρώ 0,01 η κάθε μία. 

 
(β) Το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ως έχει μεταβληθεί μετά την 
προαναφερόμενη έκδοση χαριστικών μετοχών, μειωθεί από ποσό μέχρι των Ευρώ 
17.000.000  διαιρεμένο σε μέχρι 100.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 
0,17 η κάθε μία σε ποσό μέχρι των Ευρώ 1.000.000 διαιρεμένο σε μέχρι 100.000.000 
συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,01 η κάθε μία. 

 
(γ) Όπως το ποσό μέχρι των Ευρώ 16.000.000 που θα προκύψει από την μείωση της 
ονομαστικής αξίας των μετοχών χρησιμοποιηθεί ως ακολούθως: (α) το ποσό των Ευρώ 
15.572.638,67 για την απόσβεση συσσωρευμένων ζημιών της Εταιρείας σύμφωνα με τις 
ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις στις 31/12/2019 και (β) το ποσό μέχρι των Ευρώ 
427.361,33 για τη δημιουργία αποθεματικού από μείωση κεφαλαίου (capital reduction 
reserve fund). 

Δ.2 Πληροφορίες σχετικά με τις κινητές αξίες που εισάγονται προς διαπραγμάτευση 

Οι 21.584.312 Νέες Μετοχές που εκδόθηκαν και παραχωρήθηκαν σύμφωνα με τον περί 
Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, οι οποίες προέκυψαν από την έκδοση και παραχώρηση δωρεάν 
μετοχών προς τους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας οι οποίοι ήταν εγγεγραμμένοι στο 
μητρώο μετόχων της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Αρχείου, θα αποτελέσουν αντικείμενο 
εισαγωγής προς διαπραγμάτευση, και θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης μαζί με τις 
υφιστάμενες μετοχές της Εταιρείας, στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑΚ. 

Σημειώνεται ότι η τελευταία μέρα που διαπραγματεύτηκαν στο ΧΑΚ οι μετοχές της 
Εταιρείας με το δικαίωμα συμμετοχής για τις χαριστικές μετοχές ήταν η 24η Ιουλίου 2020 
(last-cum date) και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής για τις χαριστικές μετοχές από τις  
27 Ιουλίου 2020 (ex-bonus). 

H διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών θα αρχίσει εφόσον το ΧΑΚ βεβαιωθεί ότι το μητρώο 
μετόχων της Εταιρείας έχει κατατεθεί σε ηλεκτρονική μορφή και πληροί όλες τις 
προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το ΧΑΚ σύμφωνα με το Μέρος ΙΙ, Παράγραφος 4 των 
περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (καταχώρηση, διαπραγμάτευση και 
εκκαθάριση άυλων κινητών αξιών) Κανονισμών του 2001 (ως έχουν τροποποιηθεί) για την 
εισαγωγή των αξιών στο Κεντρικό Αποθετήριο/ Μητρώο του ΧΑΚ. Επισημαίνεται ότι οι 
Νέες Μετοχές θα κατανεμηθούν στους επενδυτές είτε στο λογαριασμό του χειριστή είτε στον 
Ειδικό Λογαριασμό, βάσει των υφιστάμενων στοιχείων που είναι καταχωρημένα στο 
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Κεντρικό Αποθετήριο/ Μητρώο του ΧΑΚ. Στην περίπτωση που οι υφιστάμενες μετοχές των 
δικαιούχων είναι επιβαρυμένες και ο  ενεχυριούχος δανειστής έχει δικαίωμα στα ωφελήματα 
των μετοχών, οι Νέες Μετοχές θα καταχωρηθούν προς όφελος του ενεχυριούχου δανειστή.     

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται βασικές πληροφορίες σχετικά με τις Νέες Μετοχές 
και τα δικαιώματα που ενσωματώνονται σε αυτές. 

Νομοθεσία βάσει της οποίας εκδόθηκαν Σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, 
Κεφ.113 

Αναλογία παραχώρησης χαριστικών μετοχών Τριάντα (30) Νέες Μετοχές για κάθε 
εκατόν εννέα (109) μετοχές που κατείχαν 
οι μέτοχοι της Εταιρείας κατά την 
Ημερομηνία Αρχείου 

Είδος κινητών αξιών Ονομαστικές και άυλες 

ISIN CY0000960316 

Τήρηση Μητρώου Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο του ΧΑΚ 

Διαπραγμάτευση Εναλλακτική Αγορά ΧΑΚ 

Δικαίωμα ψήφου Ναι (μία ψήφος ανά μετοχή) 

Δικαίωμα μερίσματος Ναι 

Δικαίωμα προτίμησης στην εγγραφή αξιών 
της ίδιας κατηγορίας 

Ναι 

Δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη του εκδότη Ναι – Βλέπετε «Δικαίωμα μερίσματος» 

Δικαίωμα σε τυχόν πλεόνασμα σε περίπτωση 
εκκαθάρισης  

Ναι  

Περιορισμοί στην ελεύθερη μεταβίβαση Όχι 

Δ.2.1. Δικαιώματα/ Μερίσματα 

Οι Νέες Μετοχές θα έχουν τα ίδια δικαιώματα (rank pari passu) όπως οι ήδη εκδομένες 
πλήρως πληρωθείσες μετοχές της Εταιρείας και θα συμμετέχουν σε οποιαδήποτε καταβολή 
μερίσματος με ημερομηνία αρχείου (record date) που έπεται της ημερομηνίας έκδοσης και 
παραχώρησης των Νέων Μετοχών. Οι Νέες Μετοχές δεν θα δικαιούνται να συμμετάσχουν 
σε μερίσματα που πληρώθηκαν πριν από την εν λόγω ημερομηνία αρχείου. 

Δ.2.2. Μεταβίβαση μετοχών 

Οι Νέες Μετοχές, όπως και οι ήδη εκδομένες πλήρως πληρωθείσες μετοχές της Εταιρείας, 
είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Κάθε μέτοχος δύναται να μεταβιβάσει τις μετοχές του, εφόσον 
ο αποδέκτης διατηρεί ενεργή μερίδα στο Κεντρικό Αποθετήριο/Μητρώο και προβεί σε 
δήλωση χρήσης με χειριστή/ θεματοφύλακα, δίνοντας πρόσβαση στις αξίες αυτές στον 
συγκεκριμένο χειριστή/ θεματοφύλακα του ΧΑΚ. Επιπρόσθετα οι αξίες προς μεταβίβαση θα 
πρέπει να βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του ΚΑΜ του ΧΑΚ ελεύθερες από 
οποιαδήποτε επιβάρυνση.  

Οι μεταβιβάσεις των μετοχών θα γίνονται στα πλαίσια της νομοθεσίας του ΧΑΚ. Κάθε 
μεταβίβαση θα καταχωρείται στο Κεντρικό Αποθετήριο/Μητρώο και οι αξίες θα εγγράφονται 
στο όνομα του δικαιούχου την ημέρα κατάρτισης της συναλλαγής. 

 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 

Λευκωσία, 6 Αυγούστου 2020 


