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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
  

 

Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις Εισηγμένων Εκδοτών στη Ρυθμιζόμενη 

Αγορά για το έτος που έληξε 31/12/2017 

 

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), μέσα στα πλαίσια 

εξέτασης του περιεχόμενου της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Ελεγκτών στις 

Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις των εισηγμένων εκδοτών στη Ρυθμιζόμενη 

Αγορά για το έτος που έληξε στις 31/12/2017, αποφάσισε, με βάση τις 

παραγράφους 2.2.3, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7  της ΚΔΠ 379/2014 (ως 

τροποποιήθηκε), τα ακόλουθα: 

 

  Α.  Οι τίτλοι του εκδότη Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λιμιτεδ θα 

μεταταχθούν από την Εναλλακτική Αγορά στην Αγορά Επιτήρησης του 

Χρηματιστηρίου, με ημερομηνία ισχύος την 3/8/2018, λόγω των θεμάτων 

που εγείρονται στην Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών και κυρίως στη βάση 

για αδυναμία έκφρασης γνώμης για το έτος που έληξε στις 31/12/2017 

[(πρόνοια 2.2.3(β) της ΚΔΠ 379/2014 (ως τροποποιήθηκε)]. 

      
Β.  Όι 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 31/12/2017: 

 

Εκδότες Έκθεση Ανεξάρτητων 

Ελεγκτών 31/12/2017 

 

Liberty Life Insurance Public Company Ltd Γνώμη με επιφύλαξη και 

Ουσιώδης αβεβαιότητα ως 

προς τη συνεχιζόμενη 

δραστηριότητα 

 

C.T.O Public Company Ltd  Έμφαση Θέματος   

 

 



Κόσμος Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ 

 

Ουσιώδης αβεβαιότητα σε 

σχέση με τη συνεχιζόμενη 

δραστηριότητα και Έμφαση 

Θέματος- συγκριτικές 

πληροφορίες    

 

Display Art Plc 

  

Ουσιώδης αβεβαιότητα 

αναφορικά με συνέχιση 

δραστηριότητας 

 

Elma Holdings Public Company Ltd 

  

Γνώμη με επιφύλαξη και 

Ουσιώδης αβεβαιότητα σε 

σχέση με τη συνεχιζόμενη 

δραστηριότητα 

Jupiter Portfolio Investments Public Company 

Ltd  

  

Γνώμη με επιφύλαξη  

 

Actibond Growth Fund Public Company Ltd 

 

Ουσιώδης αβεβαιότητα ως 

προς τη δρώσα οικονομική 

μονάδα 

Unifast Finance & Investments Public 

Company Ltd 

 

Ουσιώδης αβεβαιότητα σε 

σχέση με τη συνεχιζόμενη 

δραστηριότητα 

 

Αίαντας  Επενδυτική Δημόσια Λτδ Γνώμη με επιφύλαξη  

Δωδώνη Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου Δημόσια 

Εταιρεία Λτδ 

 

Γνώμη με επιφύλαξη και 

Ουσιώδης αβεβαιότητα σε 

σχέση με τη συνεχιζόμενη 

δραστηριότητα 

Εταιρεία Αναπτύξεως Αγρού «Η Πρόοδος» 

Δημόσια Λτδ» 

Ουσιώδης αβεβαιότητα ως 

προς τη δρώσα οικονομική 

μονάδα  

 

Dome Investments Public Company Limited Ουσιώδης αβεβαιότητας ως 

προς τη συνεχιζόμενη 

δραστηριότητα 

 

Γ.   Οι τίτλοι των εκδοτών Τρίαινα Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Λτδ και 

Εξέλιξη Επενδυτική Δημόσια Λτδ θα μεταταχθούν από την Αγορά 

Επιτήρησης στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου, σύμφωνα 



με την πρόνοια 2.2.5 των ΚΔΠ 379/2015, εφόσον οι λόγοι που είχαν 

οδηγήσει στην μετάταξη τους έχουν εκλείψει. Περαιτέρω το Συμβούλιο 

αποφάσισε όπως οι τίτλοι των πιο πάνω εκδοτών θα παρουσιάζονται στην 

Εναλλακτική Αγορά στους πίνακες διαπραγμάτευσης και στα δελτία τιμών 

με σήμανση (Σ), για τους ακόλουθους λόγους:  

(α)  Για την εταιρεία Τρίαινα Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Λτδ, λόγω 

της ‘Έμφασης Θέματος’ στην Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών στα 

Ετήσια Αποτελέσματα για το έτος που έληξε στις 31/12/2017 [Παραγ. 

2.2.6 (β) της ΚΔΠ 379/2014 ως τροποποιήθηκε],  

(β)  Για την εταιρεία Εξέλιξη Επενδυτική Δημόσια Λτδ, λόγω του ότι 

γίνεται αναφορά στα Ετήσια Αποτελέσματα (31/12/2017) ότι στους 

άμεσους στόχους της εταιρείας είναι η διαγραφή των τίτλων της από το 

Χρηματιστήριο, αφού μετά την πώληση των θυγατρικών και 

συνδεδεμένων με αυτών εταιρειών κατά τη διάρκεια του 2016, η 

παραμονή των τίτλων της σε οργανωμένη αγορά δεν εξυπηρετεί 

οποιοδήποτε σκοπό.  

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 Β, Γ και Δ πιο πάνω, όταν 

διαπιστώσει ότι οι λόγοι που οδήγησαν στην παρουσίαση της σήμανσης στις 

αξίες των εκδοτών, θα έχουν εκλείψει.  

 

Δ. Οι τίτλοι των Εκδοτών SFS Group Public Company Plc  και Δασικές 

Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λτδ, θα παρουσιάζονται χωρίς σήμανση 

(Σ) στους πίνακες διαπραγμάτευσης και τα δελτία τιμών, εφόσον οι λόγοι 

που είχαν οδηγήσει στην παρουσίαση της σήμανσης στις αξίες τους, (σε 

σχέση με οικονομικές καταστάσεις προηγούμενου έτους) έχουν εκλείψει 

(Παράγραφος 2.2.7 της ΚΔΠ379/2014 ως έχει τροποποιηθεί). Περαιτέρω, 

επισημαίνεται ότι όσον αφορά στην εταιρεία Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου 

Δημόσια Λτδ οι αξίες της θα συνεχίσουν να παρουσιάζονται με Σήμανση 

(Σ) λόγω της μη τήρησης της συνεχούς υποχρέωσης που αφορά στη 

χρηματιστηριακή αξία.  

 

     Οι πιο πάνω αποφάσεις του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου θα τεθούν σε ισχύ 

από την Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2018. 

 

 

  

Λευκωσία,  25 Ιουλίου 2018 

 


