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17 Ιανουαρίου 2022
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Λευκωσία
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θέμα: Πώληση επένδυσης της Ellinas Finance Public Company Limited στην NIPD
Genetics Ltd
Η Ellinas Finance Public Company Limited (η «Εταιρεία») με βάση την ισχύουσα νομοθεσία
και με γνώμονα τη διαφάνεια και για την όσο το δυνατό καλύτερη ενημέρωση των μετόχων
αλλά και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει ότι έχει πωλήσει το σύνολο των
μετοχών που είχε στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας NIPD Genetics Ltd στην εταιρεία
Medicover Investment B.V.
Η Εταιρεία κατείχε πριν την πώληση 452 μετοχές και το κόστος επένδυσης ήταν €303.000. Η
τιμή πώλησης κατέληξε στα €1.600 ανά μετοχή με αποτέλεσμα τα συνολικά έσοδα της
Εταιρείας από την πώληση να είναι €723.200. Από την πώληση των μετοχών θα προκύψει
καθαρό κέρδος για την Εταιρεία ύψους €420.200. Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε στις 11
Ιανουαρίου του 2022.
Η αύξηση του ποσοστού ελέγχου της NIPD Genetics Ltd από 18,9% σε 87,2% από την
εταιρεία Medicover Investment B.V. είναι στρατηγικής σημασίας για την NIPD Genetics Ltd
καθώς θα συμβάλει στην περεταίρω ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης και παράλληλα θα
προωθήσει τις υφιστάμενες λύσεις της NIPD Genetics Ltd σε άλλες αγορές μέσω του
υφιστάμενου δικτύου τους.
Η συναλλαγή έγινε σε καθαρή εμπορική βάση (arms’ length).

Κωνσταντίνος Σέρβος
Λειτουργός Συμμόρφωσης

Κοιν: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

ΘΕΟΤΟΚΗ 6, ΜΕΓΑΡΟ ΈΛΛΗΝΑ, 1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, 1055 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

19 Ιανουαρίου 2022
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Λευκωσία
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θέμα: Πώληση επένδυσης της Ellinas Finance Public Company Limited στην NIPD
Genetics Public Company Ltd
Η Ellinas Finance Public Company Limited («ELF») με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και με
γνώμονα τη διαφάνεια και για την όσο το δυνατόν καλύτερη ενημέρωση των μετόχων αλλά
και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει ότι έχει πωλήσει το σύνολο των μετοχών
που κατείχε στο μετοχικό κεφάλαιο της κυπριακής εταιρείας NIPD Genetics Public Company
Ltd («NIPD») στην εταιρεία Medicover Investment B.V. («Medicover»).
Η NIPD συστάθηκε τον Οκτώβριο του 2010 με πρωταρχικό στόχο τον σχεδιασμό, ανάπτυξη
και παρασκευή προϊόντων για τη μη επεμβατική προγεννητική διάγνωση του συνδρόμου Down
(Τρισωμία 21) και άλλων γενετικών παθήσεων. Σήμερα η NIPD παρέχει ένα εκτεταμένο
χαρτοφυλάκιο προγεννητικών, αναπαραγωγικών, μεταγεννητικών και ογκολογικών
εξετάσεων, καθώς και κλινικών εργαστηρίων.
Λαμβάνοντας υπόψιν την καλή επιχειρηματική πορεία των τελευταίων ετών και τα οικονομικά
δεδομένα και προοπτικές της NIPD, δημιουργήθηκε ενδιαφέρον για την απόκτηση των
μετοχών της NIPD που κατείχε η ELF και άλλων μέτοχων της NIPD, και η ELF κατέληξε σε
επικερδή συμφωνία πώλησης των μετοχών σε σημαντικά αυξημένη τιμή σε σύγκριση με το
κόστος αγοράς τους.
Η ELF κατείχε πριν την πώληση 452 μετοχές (1,2% του συνόλου των εκδομένων μετοχών της
NIPD) και το κόστος επένδυσης ήταν €303.000. Η τιμή πώλησης κατέληξε στα €1.600 ανά
μετοχή με αποτέλεσμα τα συνολικά έσοδα της ELF από την πώληση να είναι €723.200. Από
την πώληση των μετοχών θα προκύψει καθαρό κέρδος για την ELF ύψους €420.200. Η
απόφαση για την πώληση των μετοχών της NIPD λήφθηκε μετά από εξέταση όλων των
δεδομένων από το ΔΣ της ELF και με βάση τα ανωτέρω δεν κρίθηκε αναγκαία η λήψη
συμβουλής ειδικού εμπειρογνώμονα. Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε στις 11 Ιανουαρίου του
2022.
Η αύξηση του ποσοστού ελέγχου της NIPD από 18,9% σε 87,2% από την εταιρεία Medicover
είναι στρατηγικής σημασίας για την NIPD καθώς θα συμβάλει στην περεταίρω ενίσχυση της
έρευνας και ανάπτυξης και παράλληλα θα προωθήσει τις υφιστάμενες λύσεις της εταιρείας σε
άλλες αγορές μέσω του υφιστάμενου δικτύου τους.
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Η συναλλαγή έγινε σε καθαρή εμπορική βάση (arms’ length) και δε σχετίζεται ή επηρεάζει
άμεσα ή έμμεσα συμφέροντα του Γραμματέα της ELF, ή συμφέροντα οποιουδήποτε
‘καθορισμένου προσώπου’ σύμφωνα με την έννοια που αποδίδεται στον περί Χρηματιστηρίου
και Αξιών Κύπρου Νόμο.

Κωνσταντίνος Σέρβος
Λειτουργός Συμμόρφωσης
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