
 

 

 

K. ATHIENITIS CONTRACTORS DEVELOPERS PUBLIC LTD 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

28 Απριλίου 2010 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας K. ATHIENITIS CONTRACTORS DEVELOPERS PUBLIC LTD σε 
συνεδρία του που έλαβε χώρα στις 28 Απριλίου 2010 αποφάσισε τα ακόλουθα: 

1. Εξέτασε κι ενέκρινε τις Ετήσιες Εξελεγµένες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του 
Συγκροτήµατος και τις Οικονοµικές Καταστάσεις της Μητρικής Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 
31 ∆εκεµβρίου 2009 των οποίων το πλήρες κείµενο επισυνάπτεται. 

Ολόκληρο το κείµενο των Τελικών Οικονοµικών Καταστάσεων όπως αυτά εγκρίθηκαν και 
υπογράφηκαν και όπως αυτά θα περιληφθούν στο τελικό έντυπο της Ετήσιας Έκθεσης και Ετήσιων 
Οικονοµικών Καταστάσεων, θα διατίθενται στο εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας, στην οδό 
Θεµιστοκλή ∆έρβη 48, Athienitis Centennial Building, 8ος Όροφος, 1066, Λευκωσία καθώς επίσης 
και στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.athienitis.net.  

Το τελικό έντυπο της Ετήσιας Έκθεσης θα σταλεί ταχυδροµικώς σε όλους τους µετόχους µαζί µε 
την Πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση. H ηµεροµηνία αποστολής θα ανακοινωθεί 
αργότερα. 

Το κέρδος του Συγκροτήµατος για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 όπως φαίνεται στην 
Ενοποιηµένη Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων ανέρχεται σε €4.735.849 ενώ το κέρδος 
του Συγκροτήµατος όπως αυτό έχει ανακοινωθεί στην ένδειξη Οικονοµικού Αποτελέσµατος ήταν 
€3.481.307. Οι λόγοι για τη διαφοροποίηση είναι οι εξής: 

 € 

Επίδραση από διαφοροποίηση του µεριδίου κέρδους συνδεδεµένων εταιρειών 1.995.278 

Επίδραση από διαφοροποίηση του µεριδίου φόρου συνδεδεµένων εταιρειών (620.234) 

Επίδραση από διαφοροποίηση της  χρέωσης του φόρου εισοδήµατος (26.283) 

Λοιπές διαφοροποιήσεις  (94.219) 

 

2. Όπως προτείνει προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση της καταβολής τελικού µερίσµατος προς τους 
µετόχους ύψους €805.000 που αναλογεί σε €0,06 για κάθε µετοχή ονοµαστικής αξίας €0,34 και 
που αντιπροσωπεύει 17,65% επί της ονοµαστικής αξίας του µετοχικού κεφαλαίου. 

Οι ηµεροµηνίες αρχείου, αποκοπής (ex-dividend) και πληρωµής του τελικού µερίσµατος θα 
αποφασιστούν σε µεταγενέστερη συνεδρία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και θα ανακοινωθούν. 

3. Όπως συγκαλέσει την Ετήσια Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας στις  09 Ιουλίου  2010, 
ηµέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 στο κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, Athienitis Centennial 
Building, Λεωφόρος Θεµιστοκλή ∆έρβη 48, όγδοος όροφος. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη τη µέχρι τώρα πορεία του Συγκροτήµατος και µελέτησε τις 
προοπτικές και τα δεδοµένα όπως αυτά παρουσιάζονται σήµερα πιστεύει ότι τα οικονοµικά αποτελέσµατα 
του Συγκροτήµατος για το έτος 2010 θα είναι βελτιωµένα σε σχέση µε το έτος 2009 παρά την 
συνεχιζόµενη διεθνή και εγχώρια οικονοµική κρίση.  

 

 


























































































































































































































