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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
  
 
Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), μέσα στα 
πλαίσια εξέτασης του περιεχόμενου των Εκθέσεων των Ανεξάρτητων 
Ελεγκτών στις Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις των εισηγμένων εκδοτών στη 
Ρυθμιζόμενη Αγορά του ΧΑΚ για το έτος που έληξε στις 31/12/2018, 
αποφάσισε με βάση τις παραγράφους 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της ΚΔΠ 
379/2014 (ως τροποποιήθηκε), τα ακόλουθα: 

      
A.  Οι τίτλοι των πιο κάτω εκδοτών θα συνεχίσουν να παρουσιάζονται με 

σήμανση (Σ) στους πίνακες διαπραγμάτευσης και στα δελτία τιμών 
στην Αγορά τους (Εναλλακτική) [πρόνοια 2.2.6(β) της ΚΔΠ 379/2014 
(ως τροποποιήθηκε)], λόγω του περιεχομένου της  Έκθεσης 
Ανεξάρτητων Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις 31/12/2018: 

 
Εκδότες Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 

31/12/2018 
 

C.T.O PUBLIC COMPANY LTD  Ουσιώδης αβεβαιότητα ως προς τη 
δρώσα οικονομική μονάδα  

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΛΤΔ 

Ουσιώδης αβεβαιότητα ως προς τη 
συνεχιζόμενη δραστηριότητα 

CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD Ουσιώδης αβεβαιότητα ως προς τη 
συνεχιζόμενη δραστηριότητα 

UNIFAST FINANCE & 
INVESTMENTS PUBLIC 
COMPANY LTD 

Ουσιώδης αβεβαιότητα σε σχέση με 
τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα 

DISPLAY ART PLC 
  

Ουσιαστική Αβεβαιότητα αναφορικά 
με Συνέχιση Δραστηριότητας  

ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 
 

Ουσιώδης αβεβαιότητα σε σχέση με 
τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα  

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ 
ΑΓΡΟΥ «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 

Ουσιώδης αβεβαιότητα ως προς τη 
δρώσα οικονομική μονάδα 
 



ACTIBOND GROWTH FUND 
PUBLIC COMPANY LTD 

Έμφαση Θέματος 

ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 

Έμφαση θέματος  

 
B. Για τους τίτλους του Εκδότη DOME INVESTMENTS PUBLIC 

COMPANY LIMITED, θα αφαιρεθεί η Σήμανση (Σ) στους πίνακες 
διαπραγμάτευσης και τα δελτία τιμών, η οποία αφορούσε τις οικονομικές 
καταστάσεις του προηγούμενου έτους, εφόσον οι λόγοι που είχαν 
οδηγήσει στην παρουσίαση της σήμανσης στις αξίες του εκδότη έχουν 
εκλείψει (Παράγραφος 2.2.7 της ΚΔΠ379/2014 ως έχει τροποποιηθεί) 
σύμφωνα με την έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών για το έτος που έληξε 
στις 31/12/2018. Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι οι τίτλοι της εταιρείας θα 
συνεχίσουν να παρουσιάζονται με Σήμανση (Σ) λόγω της μη τήρησης της 
συνεχούς υποχρέωσης που αφορά τη διασπορά στο ευρύ κοινό.  

 
Διευκρινίζεται ότι το Συμβούλιο θα προβεί σε αφαίρεση της σήμανσης (Σ) 
από τους πίνακες διαπραγμάτευσης και τα δελτία τιμών για τους τίτλους των 
εκδοτών αυτών, ως παρουσιάζονται στα σημεία Α και Β πιο πάνω, όταν 
διαπιστώσει ότι οι λόγοι που οδήγησαν στην παρουσίαση της σήμανσης στις 
αξίες των εκδοτών, θα έχουν εκλείψει.  
 
 
 
  

Λευκωσία, 4 Ιουλίου 2019 
 

 


