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Προς: Γενικό ∆ιευθυντή 
          Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου
          Λευκωσία 
                    
Ηµερ.: 25 Νοεµβρίου 2014 
 
Κύριε, 
 
Θέµα:_Έγκριση των τελικών 
αποτελεσµάτων του 1ου εξαµήνου του 2014, της 2ης ενδιάµεσης κατάστασης διαχείρισης 
του 2014  και ηµεροµηνία Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
 
Θα θέλαµε να πληροφορήσουµε το επενδυτικό κοινό ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας Unifast 
Finance & Investments Public Company Ltd, συνήλθε χθες 
ασχολήθηκε µε τα ακόλουθα:  
 

1. Μελέτησε και ενέκρινε τα τελικά 
στις 31 ∆εκεµβρίου 201
αποτελέσµατα που είχαν ανακοινωθεί στις 28 Φεβρουαρίου 201
τελική ζηµιά για το έτος ανέρχεται
διαφορά αυτή προέκυψε από την αποµείωση των αποθεµάτων γης της εταιρείας σε καθαρή 
ρευστοποιήσιµη αξία λόγω 
οικονοµικής κατάστασης γενικότερα.
καταστάσεων της εταιρείας όπως αυτό εγκρίθηκε και υπογράφτηκε από το ∆.Σ. Αντίγραφα των 
οικονοµικών καταστάσεων θα είναι διαθέσιµα στο επενδυτικό κοινό για περίοδο πέντε ετών, στα 
γραφεία  της εταιρείας στη Λεωφόρο Θεµιστοκλή ∆έρβη 23, 1066 Λευκωσία. 

 
2. Μελέτησε και ενέκρινε τις συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας για την 

περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014. Οι εν λόγω καταστάσεις δεν θα αποσταλούν στους 
µετόχους αλλά ο Λογαριασµός Αποτελεσµάτων θα δηµοσιευθεί στην εφηµερίδα Expre
Οικονοµική την Πέµπτη 27 Νοεµβρίου 2014. Το επενδυτικό κοινό και οι µέτοχοι θα µπορούν να 
προµηθευτούν αντίτυπα της έκθεσης από τα γραφεία της εταιρείας στην Θεµιστοκλή ∆έρβη 23, 
Μέγαρο ΣΤΑ∆ΥΛ, 1066 Λευκωσία. Σύµφωνα µε το άρθρο 10(2) του Νόµου 190(Ι)/2
εξαµηνιαία έκθεση θα είναι διαθέσιµη και προσιτή στο κοινό για τουλάχιστον πέντε έτη µετά τη 
δηµοσίευση της. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείµενο της εξαµηνιαίας έκθεσης µαζί µε την 
επεξηγηµατική κατάσταση.
 

3. Μελέτησε και ενέκρινε την δεύτερη ενδιάµεση 
Άρθρο 11 του περί των Προϋποθέσεων ∆ιαφάνειας (Κινητές Αξίες προς ∆ιαπραγµάτευση σε 
Ρυθµιζόµενη Αγορά) Νόµου του 2007 (Ν.190(Ι) του 2007). Η εταιρεία παρουσιάζει ζηµιά πριν 
την φορολογία ύψους €96.279
πώλησης οικοπέδων. Τα λειτουργικά
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Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου 

Έγκριση των τελικών αποτελεσµάτων της εταιρείας για το έτος 201
αποτελεσµάτων του 1ου εξαµήνου του 2014, της 2ης ενδιάµεσης κατάστασης διαχείρισης 

και ηµεροµηνία Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. 

Θα θέλαµε να πληροφορήσουµε το επενδυτικό κοινό ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας Unifast 
Finance & Investments Public Company Ltd, συνήλθε χθες Τρίτη 25 Νοεµβρίου

Μελέτησε και ενέκρινε τα τελικά ετήσια αποτελέσµατα της εταιρείας για την περίοδο που έληξε 
στις 31 ∆εκεµβρίου 2013. Τα τελικά αποτελέσµατα διαφέρουν από τα προκαταρκτικά 
αποτελέσµατα που είχαν ανακοινωθεί στις 28 Φεβρουαρίου 2014 
τελική ζηµιά για το έτος ανέρχεται στις €280,629 αντί €607,779
διαφορά αυτή προέκυψε από την αποµείωση των αποθεµάτων γης της εταιρείας σε καθαρή 
ρευστοποιήσιµη αξία λόγω της δυσµενούς κατάστασης στην κτηµαταγορά αλλά και της 
οικονοµικής κατάστασης γενικότερα. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείµενο των οικονοµικών
καταστάσεων της εταιρείας όπως αυτό εγκρίθηκε και υπογράφτηκε από το ∆.Σ. Αντίγραφα των 
οικονοµικών καταστάσεων θα είναι διαθέσιµα στο επενδυτικό κοινό για περίοδο πέντε ετών, στα 
γραφεία  της εταιρείας στη Λεωφόρο Θεµιστοκλή ∆έρβη 23, 1066 Λευκωσία. 

λέτησε και ενέκρινε τις συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας για την 
περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014. Οι εν λόγω καταστάσεις δεν θα αποσταλούν στους 
µετόχους αλλά ο Λογαριασµός Αποτελεσµάτων θα δηµοσιευθεί στην εφηµερίδα Expre
Οικονοµική την Πέµπτη 27 Νοεµβρίου 2014. Το επενδυτικό κοινό και οι µέτοχοι θα µπορούν να 
προµηθευτούν αντίτυπα της έκθεσης από τα γραφεία της εταιρείας στην Θεµιστοκλή ∆έρβη 23, 
Μέγαρο ΣΤΑ∆ΥΛ, 1066 Λευκωσία. Σύµφωνα µε το άρθρο 10(2) του Νόµου 190(Ι)/2
εξαµηνιαία έκθεση θα είναι διαθέσιµη και προσιτή στο κοινό για τουλάχιστον πέντε έτη µετά τη 

Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείµενο της εξαµηνιαίας έκθεσης µαζί µε την 
επεξηγηµατική κατάσταση. 

Μελέτησε και ενέκρινε την δεύτερη ενδιάµεση κατάσταση διαχείρισης του 2014 σύµφωνα µε το 
Άρθρο 11 του περί των Προϋποθέσεων ∆ιαφάνειας (Κινητές Αξίες προς ∆ιαπραγµάτευση σε 
Ρυθµιζόµενη Αγορά) Νόµου του 2007 (Ν.190(Ι) του 2007). Η εταιρεία παρουσιάζει ζηµιά πριν 

96.279. Η ζηµιά αυτή οφείλεται στην µη πραγµατοποίηση οποιασδήποτε 
πώλησης οικοπέδων. Τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας τους εννέα µήνες του 201

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
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αποτελεσµάτων της εταιρείας για το έτος 2013, των 
αποτελεσµάτων του 1ου εξαµήνου του 2014, της 2ης ενδιάµεσης κατάστασης διαχείρισης 

Θα θέλαµε να πληροφορήσουµε το επενδυτικό κοινό ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας Unifast 
Νοεµβρίου 2014 και ώρα 17:00 και 

ετήσια αποτελέσµατα της εταιρείας για την περίοδο που έληξε 
Τα τελικά αποτελέσµατα διαφέρουν από τα προκαταρκτικά 

 κατά €327,150 δηλαδή η 
607,779 που είχε ανακοινωθεί. Η 

διαφορά αυτή προέκυψε από την αποµείωση των αποθεµάτων γης της εταιρείας σε καθαρή 
της δυσµενούς κατάστασης στην κτηµαταγορά αλλά και της 

νάπτεται ολόκληρο το κείµενο των οικονοµικών 
καταστάσεων της εταιρείας όπως αυτό εγκρίθηκε και υπογράφτηκε από το ∆.Σ. Αντίγραφα των 
οικονοµικών καταστάσεων θα είναι διαθέσιµα στο επενδυτικό κοινό για περίοδο πέντε ετών, στα 
γραφεία  της εταιρείας στη Λεωφόρο Θεµιστοκλή ∆έρβη 23, 1066 Λευκωσία.  

λέτησε και ενέκρινε τις συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας για την 
περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014. Οι εν λόγω καταστάσεις δεν θα αποσταλούν στους 
µετόχους αλλά ο Λογαριασµός Αποτελεσµάτων θα δηµοσιευθεί στην εφηµερίδα Express 
Οικονοµική την Πέµπτη 27 Νοεµβρίου 2014. Το επενδυτικό κοινό και οι µέτοχοι θα µπορούν να 
προµηθευτούν αντίτυπα της έκθεσης από τα γραφεία της εταιρείας στην Θεµιστοκλή ∆έρβη 23, 
Μέγαρο ΣΤΑ∆ΥΛ, 1066 Λευκωσία. Σύµφωνα µε το άρθρο 10(2) του Νόµου 190(Ι)/2007, η 
εξαµηνιαία έκθεση θα είναι διαθέσιµη και προσιτή στο κοινό για τουλάχιστον πέντε έτη µετά τη 

Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείµενο της εξαµηνιαίας έκθεσης µαζί µε την 

κατάσταση διαχείρισης του 2014 σύµφωνα µε το 
Άρθρο 11 του περί των Προϋποθέσεων ∆ιαφάνειας (Κινητές Αξίες προς ∆ιαπραγµάτευση σε 
Ρυθµιζόµενη Αγορά) Νόµου του 2007 (Ν.190(Ι) του 2007). Η εταιρεία παρουσιάζει ζηµιά πριν 

υτή οφείλεται στην µη πραγµατοποίηση οποιασδήποτε 
έξοδα της εταιρείας τους εννέα µήνες του 2014 ανήλθαν 



 

 

  

 

στο ποσό των €31,810, και τα έξοδα χρηµατοδότησης στο 
έχουν πωληθεί οποιαδήποτε οικ
∆εν αναµένεται ότι εντός του 201
υπάρχουν άλλα ουσιώδη γεγονότα και συναλλαγές που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του 
εννιαµήνου του 2014 τα ο

 
4. Αποφάσισε όπως η Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 

∆εκεµβρίου 2014 στις 17:00, στα γραφεία της εταιρείας στη Λεωφόρο Θεµιστοκλή ∆έρβη 23, 
1066 Λευκωσία. Η πρόσκληση για την ετήσια Γενική Συνέλευση καθώς και το σχετικό έγγραφο 
διορισµού πληρεξούσιου αντιπροσώπου 
www.pharmakas.com. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης θα δηµοσ
τύπο. Τόσο η πρόσκληση όσο και το σχετικό έγγραφο διορισµού πληρεξούσιου αντιπροσώπου 
δεν θα αποσταλούν στους µετόχους δυνάµει των προνοιών του Άρθρου 128 του περί Εταιρειών 
Νόµου Κεφ. 113. 

 
 
Με εκτίµηση 
 
 
 
Χρήστος ∆ασκαλάκης 
Γραµµατέας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κοινοποίηση:  
Πρόεδρο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
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, και τα έξοδα χρηµατοδότησης στο ποσό των €
έχουν πωληθεί οποιαδήποτε οικόπεδα από την εταιρεία ως αποτέλεσµα της οικονοµικής κρίσης. 
∆εν αναµένεται ότι εντός του 2014 θα πωληθούν κάποια από τα οικόπεδα της εταιρείας. ∆εν 
υπάρχουν άλλα ουσιώδη γεγονότα και συναλλαγές που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του 

ποία να είχαν αντίκτυπο στην οικονοµική κατάσταση της εταιρείας.

Αποφάσισε όπως η Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 
στις 17:00, στα γραφεία της εταιρείας στη Λεωφόρο Θεµιστοκλή ∆έρβη 23, 

Η πρόσκληση για την ετήσια Γενική Συνέλευση καθώς και το σχετικό έγγραφο 
διορισµού πληρεξούσιου αντιπροσώπου είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα της εταιρείας 

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης θα δηµοσ
τύπο. Τόσο η πρόσκληση όσο και το σχετικό έγγραφο διορισµού πληρεξούσιου αντιπροσώπου 
δεν θα αποσταλούν στους µετόχους δυνάµει των προνοιών του Άρθρου 128 του περί Εταιρειών 

Πρόεδρο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Fax: 22506700 & e-mail: info@cysec.gov.cy) 
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€96.401. Κατά το 2014 δεν 
όπεδα από την εταιρεία ως αποτέλεσµα της οικονοµικής κρίσης. 

θα πωληθούν κάποια από τα οικόπεδα της εταιρείας. ∆εν 
υπάρχουν άλλα ουσιώδη γεγονότα και συναλλαγές που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του 

ποία να είχαν αντίκτυπο στην οικονοµική κατάσταση της εταιρείας. 

Αποφάσισε όπως η Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 17 
στις 17:00, στα γραφεία της εταιρείας στη Λεωφόρο Θεµιστοκλή ∆έρβη 23, 

Η πρόσκληση για την ετήσια Γενική Συνέλευση καθώς και το σχετικό έγγραφο 
είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα της εταιρείας 

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης θα δηµοσιευθεί και στον ηµερήσιο 
τύπο. Τόσο η πρόσκληση όσο και το σχετικό έγγραφο διορισµού πληρεξούσιου αντιπροσώπου 
δεν θα αποσταλούν στους µετόχους δυνάµει των προνοιών του Άρθρου 128 του περί Εταιρειών 



































 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της

γίνει στα Γραφεία της Εταιρείας

Τετάρτη 17 ∆εκεµβρίου 2014 και ώρα

 

1. Εξέταση της έκθεσης του ∆ιοικητικού

2013, 

 

2. Εκλογή µελών του ∆ιοικητικού Συµβου

 

3. Καθορισµό της αµοιβής των µελών

 

4. ∆ιορισµό ελεγκτών και εξουσιοδότηση

 

Με εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

 

 

______________ 

Χρήστος ∆ασκαλάκης  

Γραµµατέας 

 

25 Νοεµβρίου 2014 

 

 

Σηµαντική σηµείωση: 

Σαν αποτέλεσµα της τροποποίησης

καταστάσεις του έτους 2013 δεν

ζητήσει και να λάβει από την εταιρεία

µορφή. Οι ενδιαφερόµενοι µέτοχοι

τηλ.: +357 22 150 000  - φαξ: +357 22 

e-mail: info@pharmakas.com  

 

 

Σηµείωση: 
Πρόσωπο που δικαιούται να παραστεί

διορίσει αντιπρόσωπο του για να παραστεί

αντιπρόσωπος αυτός µέτοχος της Εταιρείας

Γραφείο της Εταιρείας, Θεµιστοκλή

1684 Λευκωσία) τουλάχιστον 48 ώρες

 

Έγγραφο διορισµού πληρεξουσίου

 

UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PLC

Θεµιστοκλή ∆έρβη 23, Μέγαρο
P.O.Box 23504, 1684 

Tel: +357 22 150000
e-mail: info@pharmakas.com
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της εταιρείας Unifast Finance & Investments

Εταιρείας, Θεµιστοκλή ∆έρβη 23, Μέγαρο Σ.ΤΑ.∆.Υ

και ώρα 17:00 για να ασχοληθεί µε τα ακόλουθα

∆ιοικητικού Συµβουλίου και των λογαριασµών

∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

εξουσιοδότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για καθορισµό

Συµβουλίου  

τροποποίησης του άρθρου 152 του περί Εταιρειών

δεν αποστέλλονται στους µετόχους. Οιοσδήποτε

την εταιρεία αντίγραφο, χωρίς πληρωµή, είτε σε ηλεκτρονική

µέτοχοι µπορούν να αποταθούν στον Γραµµατέα της

φαξ: +357 22 150 150 

παραστεί και να ψηφίσει κατά την Ετήσια Γενική

για να παραστεί και ψηφίσει στη θέση του.  ∆εν

ης Εταιρείας.  Το σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί

Θεµιστοκλή ∆έρβη 23, Μέγαρο Σ.ΤΑ.∆.Υ.Λ, 1066 Λευκωσία

 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για σύγκληση

πληρεξουσίου αντιπροσώπου (Proxy form) - όπισθεν  

UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PLC 

Μέγαρο Σ.ΤΑ.∆.Υ.Λ, 1066 Λευκωσία                           
23504, 1684 Λευκωσία, Κύπρος 
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ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

Investments Public Company Ltd θα 

ΤΑ.∆.Υ.Λ, 1066 Λευκωσία, την 

ακόλουθα θέµατα: 

λογαριασµών της εταιρείας για το έτος 

για καθορισµό της αµοιβής τους. 

Εταιρειών Νόµου, οι οικονοµικές 

Οιοσδήποτε µέτοχος δικαιούται να 

σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη 

Γραµµατέα της Εταιρείας,  

Γενική Συνέλευση, δικαιούται να 

∆εν είναι αναγκαίο να είναι ο 

να κατατεθεί στο Εγγεγραµµένο 

Λευκωσία (Ταχ. Θυρ. 23504, 

σύγκληση της Συνέλευσης. 

  



 

 

  

 

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ

 

 

Εγώ/Εµείς  ………………………………………………………………………………………..

από …………………………………………………………………………………………………

µέλος/µέλη της Unifast Finance & 

αυτό τον  ………….…………………………………………………………………...

από …………………………………………………………………................................................

ή στην απουσία του τον ……………………………………………………………………………

από …………………………………………………………………………………………………

ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπό µου

Συνέλευση της Εταιρείας που θα συγκροτηθεί

 

Υπεγράφη σήµερα ………………………………………

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ……………………………………………

 

 

Σηµειώσεις: 1.  Το πληρεξούσιο αυτό

     άλλα συνοδευτικά

Γραφείο της Εταιρείας

1066 Λευκωσία 

     από το χρόνο που

 

2.  Προκειµένου για

                             φέρει  την επίσηµη

                             προσώπων. 
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ΕΓΓΡΑΦΟ ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ 

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 

(FORM OF PROXY) 

  ………………………………………………………………………………………..

 …………………………………………………………………………………………………

& Investments Public Company Ltd διορίζω

  ………….…………………………………………………………………...

 …………………………………………………………………................................................

 ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

αντιπρόσωπό µου/µας για να ψηφίσει στη θέση µου/µας κατά

θα συγκροτηθεί στις 17 ∆εκεµβρίου 2014 και σε οποιαδήποτε

 ……………………………………… 

 …………………………………………… 

πληρεξούσιο αυτό θα πρέπει να κατατεθεί µαζί µε οποιαδήποτε

συνοδευτικά έγγραφα που τυχόν να απαιτούνται, στο Εγγεγραµµένο

της Εταιρείας, Θεµιστοκλή ∆έρβη 23, Μέγαρο Σ.ΤΑ

 (Ταχ. Θυρ. 23504, 1684 Λευκωσία) τουλάχιστον

χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση της συνέλευσης

Προκειµένου για εταιρεία, είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό

επίσηµη σφραγίδα της και την υπογραφή εξουσιοδοτηµένων

UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PLC 

Μέγαρο Σ.ΤΑ.∆.Υ.Λ, 1066 Λευκωσία                           
23504, 1684 Λευκωσία, Κύπρος 
150000, Fax: +357 22 150150 

info@pharmakas.com * www.pharmakas.com 

 

  ……………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………… 

διορίζω/διορίζουµε µε το έγγραφο 

  ………….…………………………………………………………………... 

 …………………………………………………………………................................................ 

 …………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

µας κατά την Ετήσια Γενική 

και σε οποιαδήποτε αναβολή της. 

οποιαδήποτε  

στο Εγγεγραµµένο 

Μέγαρο Σ.ΤΑ.∆.Υ.Λ,  

τουλάχιστον 48 ώρες πριν 

συνέλευσης. 

αυτό να     

εξουσιοδοτηµένων 




































































































