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Απόκτηση ή διάθεση σημαντικής συμμετοχής σε δικαιώματα ψήφου σε Εκδότη (5%, 10%, 15%,

20%, 25%, 30%, 50% ή 75%) 

EXELIXI INVESTMENT PUBLIC LTD 

EXIN 

 
Ανακοίνωση Απόκτησης και Διάθεσης Σημαντικής Συμμετοχής 

Υποβάλλεται συνημμένα ανακοίνωση απόκτησης και διάθεσης σημαντικής
συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 'Εξέλιξη Επενδυτική
Δημόσια Λτδ'
 
Attachments: 
  1. EXIN_Announcement_Acquisition_Disposal_Material_Holding 
  2. 1. ΕΝΤΥΠΟ-190-AlkisAloneftis 
  3. 2. ΕΝΤΥΠΟ-190-AILNomineeServices 
  4. 3. ΕΝΤΥΠΟ-190-LICASecretarial 
  5. 4. ΕΝΤΥΠΟ-190-AndreasKaramanos 
  6. 5. ΕΝΤΥΠΟ-190-CoinTraders 

 

 

Regulated

Publication Date: 20/01/2021



Ανακοίνωση Απόκτησης και Διάθεσης Σημαντικής Συμμετοχής 
 
Υποβάλλεται συνημμένα ενημέρωση για την απόκτηση συμμετοχής από τους Άλκη Αλωνεύτη, A.I.L. 
Nominee Services Ltd, L.I.C.A. Secretarial Limited και Ανδρέα Καραμάνο στο μετοχικό κεφάλαιο της 
Εξέλιξη Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η «Εξέλιξη», η «Εταιρεία») και τη διάθεση σημαντικής 
συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εξέλιξη από την εταιρεία Coin Traders Limited (πρώην 
Emerging Capital Limited), η οποία μέχρι την ημερομηνία διάθεσης των μετοχών της στους A.I.L. 
Nominee Services Ltd, L.I.C.A. Secretarial Limited και Ανδρέα Καραμάνο αποτελούσε τον κύριο μέτοχο 
της Εταιρείας. 
 
Η απόκτηση μετοχών της Εταιρείας από τον Άλκη Αλωνεύτη, ο οποίος τις απέκτησε από δύο (2) 
φυσικά πρόσωπα, έλαβε χώρα στις 22.07.2020, και εκ παραδρομής δεν ανακοινώθηκε ενωρίτερα. 
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ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

(Άρθρα 28, 30, 31 και 31Α του Νόμου) 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
(αποστέλλεται στον Εκδότη και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου) 

 

1. Ταυτότητα του Εκδότη ή του Εκδότη των υποκείμενων μετοχών οι οποίες ενσωματώνουν 
δικαιώματα ψήφου: 

D.A.P.P. DIGITAL ACCESS PASS PTE INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD- (ΕΧ- ΕΞΕΛΙΞΗ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ) 

2. Λόγος κοινοποίησης (παρακαλώ επιλέξτε ένα ή περισσότερα πεδία): 
 

[☑ ] Απόκτηση ή διάθεση δικαιωμάτων ψήφου 
[  ] Απόκτηση ή διάθεση χρηματοοικονομικών μέσων 
[  ] Γεγονός που μεταβάλλει την κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου 
[  ] Άλλο (παρακαλώ καθορίστε): 

3. Στοιχεία προσώπου/ων υπόχρεου/ων  προς κοινοποίηση :  
 

Πλήρης ονοματεπώνυμο/επωνυμία:  ΑΛΚΗΣ ΑΛΩΝΕΥΤΗΣ  

 
Πόλη και Χώρα του εγγεγραμμένου 
 γραφείου:                                                                   
 
(εφόσον ισχύει): 

4. Πλήρης ονοματεπώνυμο/ επωνυμία μετόχου/ων ( εφόσον αυτό/ά είναι διαφορετικό/ά από τα 
αναφερόμενα στο σημείο 3 πρόσωπα ): 
 
Δεν Εφαρμόζεται 
 

5. Ημερομηνία κατά την οποία σημειώθηκε η διαφοροποίηση του ορίου: 22 Ιουλίου 2020 

6. Όριο το οποίο διαφοροποιήθηκε: 5%  

7. Συνολικές θέσεις προσώπου/ων υπόχρεου/ων  προς κοινοποίηση: 
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 % δικαιωμάτων 
ψήφου που 

ενσωματώνονται 
σε μετοχές 
(σύνολο 8.A) 

% δικαιωμάτων 
ψήφου 

δια μέσου των 
χρηματο-

οικονομικών μέσων  
(σύνολο 8.B.1 + 

8.B.2) 

Συνολικό % 

(8.A+8.B.1 

+8.Β.2) 

Συνολικός αριθμός 
δικαιωμάτων 
ψήφου του εκδότη 

Προκύπτουσα 
κατάσταση την 
ημερομηνία 
διαφοροποίησης 
του ορίου  

6.82% 0.00% 6.82% 529,826 

Κατάσταση από 
προηγούμενη 
κοινοποίηση 
(εάν ισχύει) 

0.001% 0.00% 0.001% 100 

     

8. Κοινοποιούμενες λεπτομέρειες για την προκύπτουσα κατάσταση την ημερομηνία διαφοροποίησης 
του ορίου: 

A: Δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές 

Τάξη/τύπος 
μετοχών 

(όπου είναι 
δυνατόν 
αναφέρεται και το 
ISIN code) 

Αριθμός δικαιωμάτων ψήφου % δικαιωμάτων ψήφου 

Άμεσα 
(άρθρο 28 του 
Νόμου) 

Έμμεσα 
(άρθρο 30 του 
Νόμου) 

Άμεσα 

(άρθρο 28 του 
Νόμου) 

Έμμεσα 

(άρθρο 30 του 
Νόμου) 

Συνήθεις 529,826 0 6.82% 0.00% 

     

     

     

     

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ A: 

(Άμεσα και Έμμεσα) 

529,826 6.82% 
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B.1: Χρηματοοικονομικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 31(1)(α) του Νόμου 

Είδος  

χρηματο-

οικονομικού μέσου 

Ημερομηνία 
λήξης 

Περίοδος 

άσκησης/ 

μετατροπής 

Αριθμός 
δικαιωμάτων 
ψήφου που 
δύνανται να 
αποκτηθούν σε 
περίπτωση 
άσκησης/ 
μετατροπής του 
μέσου 

% δικαιωμάτων 

ψήφου 

     

     

     

     

     

   
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ B.1 

  

     

B.2: Χρηματοοικονομικά μέσα με ανάλογη οικονομική επίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 31(1)(β) του 
Νόμου 

Είδος  
χρηματο-
οικονομικού 
μέσου 

 
 

Ημερομηνία 
λήξης 

Περίοδος 
άσκησης/ 
μετατροπής 

Φυσική 
παράδοση 

ή χρηματικός 
διακανονισμός 

Αριθμός 
δικαιωμάτων 

ψήφου 

%  
δικαιωμάτων 

ψήφου 

      

      

      

      

    
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ B.2 
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9. Πληροφόρηση σχετικά με το πρόσωπο υπόχρεο προς κοινοποίηση (παρακαλώ επιλέξτε το κατάλληλο 
πεδίο): 
 

[☑]  Το πρόσωπο υπόχρεο προς κοινοποίηση δεν ελέγχεται από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο 

ή νομική οντότητα και δεν ελέγχει οποιαδήποτε/οποιεσδήποτε άλλη/ες επιχείρηση/σεις που 
κατέχει/ουν άμεσα ή έμμεσα συμμετοχή στον εκδότη ή στον εκδότη  των υποκείμενων μετοχών. 

 
[  ]   Πλήρης αλυσίδα των ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα 

δικαιώματα ψήφου ή/και τα χρηματοοικονομικά μέσα, ξεκινώντας από το τελικό ελέγχοντα 
φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα: 

 Ονοματεπώνυμο/ 
Επωνυμία 

% δικαιωμάτων 
ψήφου εφόσον 
ισούται ή είναι 

μεγαλύτερο από το 
κοινοποιούμενο 

όριο 

% δικαιωμάτων 
ψήφου μέσω 
χρηματο- 

οικονομικών μέσων 
εφόσον ισούται ή 

είναι μεγαλύτερο από 
το κοινοποιούμενο 

όριο 

Σύνολο  των δύο 
εφόσον ισούται ή 

είναι μεγαλύτερο από 
το κοινοποιούμενο 

όριο 

 ΑΛΚΗΣ ΑΛΩΝΕΥΤΗΣ           6.82% …………………………  6.82% 

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

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

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

     

10. Σε περίπτωση ψήφου μέσω πληρεξουσίου: 

 
Ο/Η .....................................................................................................................  

[ονοματεπώνυμο του κατόχου του πληρεξουσίου] θα παύσω να κατέχω 

………………………………………………………………………….[αριθμός και ποσοστό (%)]  δικαιώματα 
ψήφου από την  ……………………………………………. [ημερομηνία]. 

 

11. Πρόσθετες Πληροφορίες: 

 
Δηλώνω ότι, εξ’ όσων γνωρίζω, όλα τα πιο πάνω στοιχεία, είναι ορθά και αληθινά. 

(Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία):  ΑΛΚΗΣ ΑΛΩΝΕΥΤΗΣ 
 
(Υπογραφή):  
 
(Τόπος, Ημερομηνία)   Λευκωσία, 22/07/2020 
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ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

(Άρθρα 28, 30, 31 και 31Α του Νόμου) 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
(αποστέλλεται στον Εκδότη και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου) 

 

1. Ταυτότητα του Εκδότη ή του Εκδότη των υποκείμενων μετοχών οι οποίες ενσωματώνουν 
δικαιώματα ψήφου: 

D.A.P.P. DIGITAL ACCESS PASS PTE INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD- (ΕΧ- ΕΞΕΛΙΞΗ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ) 

2. Λόγος κοινοποίησης (παρακαλώ επιλέξτε ένα ή περισσότερα πεδία): 
 

[ Χ ] Απόκτηση ή διάθεση δικαιωμάτων ψήφου 
[  ] Απόκτηση ή διάθεση χρηματοοικονομικών μέσων 
[  ] Γεγονός που μεταβάλλει την κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου 
[  ] Άλλο (παρακαλώ καθορίστε): 

3. Στοιχεία προσώπου/ων υπόχρεου/ων  προς κοινοποίηση :  
 

Πλήρης ονοματεπώνυμο/επωνυμία:   A.I.L. NOMINEE SERVICES LTD                 
………………………………………………………………………… 

 
Πόλη και Χώρα του εγγεγραμμένου 
 γραφείου:                                                                   
 
ARCH. KYPRIANOU 3, STROVOLOS, 2059, NICOSIA, CYPRUS 
(εφόσον ισχύει): 

4. Πλήρης ονοματεπώνυμο/ επωνυμία μετόχου/ων ( εφόσον αυτό/ά είναι διαφορετικό/ά από τα 
αναφερόμενα στο σημείο 3 πρόσωπα ): 
 

5. Ημερομηνία κατά την οποία σημειώθηκε η διαφοροποίηση του ορίου: 09/10/2020 

6. Όριο το οποίο διαφοροποιήθηκε: 5%, 10%, 20% 

7. Συνολικές θέσεις προσώπου/ων υπόχρεου/ων  προς κοινοποίηση: 

 % δικαιωμάτων 
ψήφου που 

ενσωματώνονται 

σε μετοχές 
(σύνολο 8.A) 

% δικαιωμάτων 
ψήφου 

δια μέσου των 

χρηματο-
οικονομικών μέσων  
(σύνολο 8.B.1 + 

8.B.2) 

Συνολικό % 

(8.A+8.B.1 

+8.Β.2) 

Συνολικός αριθμός 
δικαιωμάτων 
ψήφου του εκδότη 
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Προκύπτουσα 
κατάσταση την 
ημερομηνία 
διαφοροποίησης 
του ορίου  

20.93%   1.626.610 

Κατάσταση από 
προηγούμενη 
κοινοποίηση 
(εάν ισχύει) 

    

     

8. Κοινοποιούμενες λεπτομέρειες για την προκύπτουσα κατάσταση την ημερομηνία διαφοροποίησης 
του ορίου: 

A: Δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές 

Τάξη/τύπος 
μετοχών 

(όπου είναι 
δυνατόν 
αναφέρεται και το 
ISIN code) 

Αριθμός δικαιωμάτων ψήφου % δικαιωμάτων ψήφου 

Άμεσα 
(άρθρο 28 του 
Νόμου) 

Έμμεσα 
(άρθρο 30 του 
Νόμου) 

Άμεσα 

(άρθρο 28 του 
Νόμου) 

Έμμεσα 

(άρθρο 30 του 
Νόμου) 

 1.626.610  20.93%  

     

     

     

     

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ A: 

(Άμεσα και Έμμεσα) 

1.626.610 20.93% 
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B.1: Χρηματοοικονομικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 31(1)(α) του Νόμου 

Είδος  

χρηματο-

οικονομικού μέσου 

Ημερομηνία 
Λήξης 

Περίοδος 

άσκησης/ 

μετατροπής 

Αριθμός 
δικαιωμάτων 
ψήφου που 
δύνανται να 
αποκτηθούν σε 
περίπτωση 
άσκησης/ 
μετατροπής του 
μέσου 

% δικαιωμάτων 

ψήφου 

     

     

     

     

     

   
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ B.1 

  

     

B.2: Χρηματοοικονομικά μέσα με ανάλογη οικονομική επίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 31(1)(β) του 
Νόμου 

Είδος  
χρηματο-
οικονομικού 
μέσου 

 
 

Ημερομηνία 
λήξης 

Περίοδος 
άσκησης/ 
μετατροπής 

Φυσική 
παράδοση 

ή χρηματικός 
διακανονισμός 

Αριθμός 
δικαιωμάτων 

ψήφου 

%  
δικαιωμάτων 

ψήφου 

      

      

      

      

    
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ B.2 
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9. Πληροφόρηση σχετικά με το πρόσωπο υπόχρεο προς κοινοποίηση (παρακαλώ επιλέξτε το κατάλληλο 
πεδίο): 
 
 

[  ]  Το πρόσωπο υπόχρεο προς κοινοποίηση δεν ελέγχεται από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή 
νομική οντότητα και δεν ελέγχει οποιαδήποτε/οποιεσδήποτε άλλη/ες επιχείρηση/σεις που 
κατέχει/ουν άμεσα ή έμμεσα συμμετοχή στον εκδότη ή στον εκδότη  των υποκείμενων μετοχών. 

 
[ ]   Πλήρης αλυσίδα των ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα 

δικαιώματα ψήφου ή/και τα χρηματοοικονομικά μέσα, ξεκινώντας από το τελικό ελέγχοντα 
φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα: 

 Ονοματεπώνυμο/ 
Επωνυμία 

% δικαιωμάτων 
ψήφου εφόσον 
ισούται ή είναι 

μεγαλύτερο από το 
κοινοποιούμενο 

όριο 

% δικαιωμάτων 
ψήφου μέσω 
χρηματο- 

οικονομικών μέσων 
εφόσον ισούται ή 

είναι μεγαλύτερο από 
το κοινοποιούμενο 

όριο 

Σύνολο  των δύο 
εφόσον ισούται ή 

είναι μεγαλύτερο από 
το κοινοποιούμενο 

όριο 

  
A.I.L. NOMINEE 
SERVICES LTD  

    
20.93% 

   
………………………… 

   
20.93% 

  
……………………………. 

   
……………………. 

 
………………………… 

   
………………………… 

  
……………………………. 

  
……………………. 

   
………………………… 

   
………………………… 

  
……………………………. 

 
……………………. 

   
………………………… 

   
………………………… 

     

10. Σε περίπτωση ψήφου μέσω πληρεξουσίου: 

 
Ο/Η .....................................................................................................................  

[ονοματεπώνυμο του κατόχου του πληρεξουσίου] θα παύσω να κατέχω 

………………………………………………………………………….[αριθμός και ποσοστό (%)]  δικαιώματα 
ψήφου από την  ……………………………………………. [ημερομηνία]. 

 

11. Πρόσθετες Πληροφορίες: 
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Δηλώνω ότι, εξ’ όσων γνωρίζω, όλα τα πιο πάνω στοιχεία, είναι ορθά και αληθινά. 

(Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία):              
.................................................................................. 
 
(Υπογραφή):             …………………………………………  
 
(Τόπος, Ημερομηνία)     ………………………………………. 
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ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

(Άρθρα 28, 30, 31 και 31Α του Νόμου) 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
(αποστέλλεται στον Εκδότη και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου) 

 

1. Ταυτότητα του Εκδότη ή του Εκδότη των υποκείμενων μετοχών οι οποίες ενσωματώνουν 
δικαιώματα ψήφου: 

D.A.P.P. DIGITAL ACCESS PASS PTE INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD- (ΕΧ- ΕΞΕΛΙΞΗ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ) 

2. Λόγος κοινοποίησης (παρακαλώ επιλέξτε ένα ή περισσότερα πεδία): 
 

[ Χ ] Απόκτηση ή διάθεση δικαιωμάτων ψήφου 
[  ] Απόκτηση ή διάθεση χρηματοοικονομικών μέσων 
[  ] Γεγονός που μεταβάλλει την κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου 
[  ] Άλλο (παρακαλώ καθορίστε): 

3. Στοιχεία προσώπου/ων υπόχρεου/ων  προς κοινοποίηση :  
 

Πλήρης ονοματεπώνυμο/επωνυμία:   L.I.C.A. SECRETARIAL LIMITED                 
………………………………………………………………………… 

 
Πόλη και Χώρα του εγγεγραμμένου 
 γραφείου:                                                                   
 
AGION OMOLOGITON 15, 1080, NICOSIA, CYPRUS 
(εφόσον ισχύει): 

4. Πλήρης ονοματεπώνυμο/ επωνυμία μετόχου/ων ( εφόσον αυτό/ά είναι διαφορετικό/ά από τα 
αναφερόμενα στο σημείο 3 πρόσωπα ): 
 

5. Ημερομηνία κατά την οποία σημειώθηκε η διαφοροποίηση του ορίου: 9/10/2020 

6. Όριο το οποίο διαφοροποιήθηκε: 5%, 10%, 20% 

7. Συνολικές θέσεις προσώπου/ων υπόχρεου/ων  προς κοινοποίηση: 

 % δικαιωμάτων 
ψήφου που 

ενσωματώνονται 

σε μετοχές 
(σύνολο 8.A) 

% δικαιωμάτων 
ψήφου 

δια μέσου των 

χρηματο-
οικονομικών μέσων  
(σύνολο 8.B.1 + 

8.B.2) 

Συνολικό % 

(8.A+8.B.1 

+8.Β.2) 

Συνολικός αριθμός 
δικαιωμάτων 
ψήφου του εκδότη 
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Προκύπτουσα 
κατάσταση την 
ημερομηνία 
διαφοροποίησης 
του ορίου  

20.65%   1.604.955 

Κατάσταση από 
προηγούμενη 
κοινοποίηση 
(εάν ισχύει) 

    

     

8. Κοινοποιούμενες λεπτομέρειες για την προκύπτουσα κατάσταση την ημερομηνία διαφοροποίησης 
του ορίου: 

A: Δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές 

Τάξη/τύπος 
μετοχών 

(όπου είναι 
δυνατόν 
αναφέρεται και το 
ISIN code) 

Αριθμός δικαιωμάτων ψήφου % δικαιωμάτων ψήφου 

Άμεσα 
(άρθρο 28 του 
Νόμου) 

Έμμεσα 
(άρθρο 30 του 
Νόμου) 

Άμεσα 

(άρθρο 28 του 
Νόμου) 

Έμμεσα 

(άρθρο 30 του 
Νόμου) 

 1.604.955  20.65%  

     

     

     

     

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ A: 

(Άμεσα και Έμμεσα) 

1.604.955 20.65% 

     

B.1: Χρηματοοικονομικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 31(1)(α) του Νόμου 

Είδος  

χρηματο-

οικονομικού μέσου 

Ημερομηνία 
λήξης 

Περίοδος 

άσκησης/ 

μετατροπής 

Αριθμός 
δικαιωμάτων 
ψήφου που 
δύνανται να 
αποκτηθούν σε 

περίπτωση 
άσκησης/ 
μετατροπής του 
μέσου 

% δικαιωμάτων 

ψήφου 
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ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ B.1 

  

     

B.2: Χρηματοοικονομικά μέσα με ανάλογη οικονομική επίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 31(1)(β) του 
Νόμου 

Είδος  
χρηματο-
οικονομικού 
μέσου 

 
 

Ημερομηνία 
λήξης 

Περίοδος 
άσκησης/ 
μετατροπής 

Φυσική 
παράδοση 

ή χρηματικός 
διακανονισμός 

Αριθμός 
δικαιωμάτων 

ψήφου 

%  
δικαιωμάτων 

ψήφου 

      

      

      

      

    
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ B.2 

  

     

9. Πληροφόρηση σχετικά με το πρόσωπο υπόχρεο προς κοινοποίηση (παρακαλώ επιλέξτε το κατάλληλο 
πεδίο): 
 
 

[  ]  Το πρόσωπο υπόχρεο προς κοινοποίηση δεν ελέγχεται από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή 
νομική οντότητα και δεν ελέγχει οποιαδήποτε/οποιεσδήποτε άλλη/ες επιχείρηση/σεις που 
κατέχει/ουν άμεσα ή έμμεσα συμμετοχή στον εκδότη ή στον εκδότη  των υποκείμενων μετοχών. 

 
[ ]   Πλήρης αλυσίδα των ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα 

δικαιώματα ψήφου ή/και τα χρηματοοικονομικά μέσα, ξεκινώντας από το τελικό ελέγχοντα 
φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα: 
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 Ονοματεπώνυμο/ 
Επωνυμία 

% δικαιωμάτων 
ψήφου εφόσον 
ισούται ή είναι 

μεγαλύτερο από το 
κοινοποιούμενο 

όριο 

% δικαιωμάτων 
ψήφου μέσω 
χρηματο- 

οικονομικών μέσων 
εφόσον ισούται ή 

είναι μεγαλύτερο από 
το κοινοποιούμενο 

όριο 

Σύνολο  των δύο 
εφόσον ισούται ή 

είναι μεγαλύτερο από 
το κοινοποιούμενο 

όριο 

 L.I.C.A. SECRETARIAL 
LIMITED 

    
20.65% 

   
………………………… 

   
20.65% 

  
……………………………. 

   
……………………. 

 
………………………… 

   
………………………… 

  
……………………………. 

  
……………………. 

   
………………………… 

   
………………………… 

  
……………………………. 

 
……………………. 

   
………………………… 

   
………………………… 

     

10. Σε περίπτωση ψήφου μέσω πληρεξουσίου: 

 
Ο/Η .....................................................................................................................  

[ονοματεπώνυμο του κατόχου του πληρεξουσίου] θα παύσω να κατέχω 

………………………………………………………………………….[αριθμός και ποσοστό (%)]  δικαιώματα 
ψήφου από την  ……………………………………………. [ημερομηνία]. 

 

11. Πρόσθετες Πληροφορίες: 
 
 
 
 

 

 
 

Δηλώνω ότι, εξ’ όσων γνωρίζω, όλα τα πιο πάνω στοιχεία, είναι ορθά και αληθινά. 

(Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία):              
.................................................................................. 
 
(Υπογραφή):             …………………………………………  
 
(Τόπος, Ημερομηνία)     ………………………………………. 
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ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

(Άρθρα 28, 30, 31 και 31Α του Νόμου) 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
(αποστέλλεται στον Εκδότη και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου) 

 

1. Ταυτότητα του Εκδότη ή του Εκδότη των υποκείμενων μετοχών οι οποίες ενσωματώνουν 
δικαιώματα ψήφου: 

D.A.P.P. DIGITAL ACCESS PASS PTE INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD- (ΕΧ- ΕΞΕΛΙΞΗ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ) 

2. Λόγος κοινοποίησης (παρακαλώ επιλέξτε ένα ή περισσότερα πεδία): 
 

[ Χ ] Απόκτηση ή διάθεση δικαιωμάτων ψήφου 
[  ] Απόκτηση ή διάθεση χρηματοοικονομικών μέσων 
[  ] Γεγονός που μεταβάλλει την κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου 
[  ] Άλλο (παρακαλώ καθορίστε): 

3. Στοιχεία προσώπου/ων υπόχρεου/ων  προς κοινοποίηση :  
 

Πλήρης ονοματεπώνυμο/επωνυμία:   ANDREAS KARAMANOS                
………………………………………………………………………… 

 
Πόλη και Χώρα του εγγεγραμμένου 
 γραφείου:                                                                  ………………………………………………………………………… 
(εφόσον ισχύει): 

4. Πλήρης ονοματεπώνυμο/ επωνυμία μετόχου/ων ( εφόσον αυτό/ά είναι διαφορετικό/ά από τα 
αναφερόμενα στο σημείο 3 πρόσωπα ): 
 

5. Ημερομηνία κατά την οποία σημειώθηκε η διαφοροποίηση του ορίου: 9/10/2020 

6. Όριο το οποίο διαφοροποιήθηκε: 5% 

7. Συνολικές θέσεις προσώπου/ων υπόχρεου/ων  προς κοινοποίηση: 

 % δικαιωμάτων 
ψήφου που 

ενσωματώνονται 
σε μετοχές 
(σύνολο 8.A) 

% δικαιωμάτων 
ψήφου 

δια μέσου των 
χρηματο-

οικονομικών μέσων  
(σύνολο 8.B.1 + 

8.B.2) 

Συνολικό % 
(8.A+8.B.1 

+8.Β.2) 

Συνολικός αριθμός 
δικαιωμάτων 
ψήφου του εκδότη 
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Προκύπτουσα 
κατάσταση την 
ημερομηνία 
διαφοροποίησης 
του ορίου  

5.46%   424.333 

Κατάσταση από 
προηγούμενη 
κοινοποίηση 
(εάν ισχύει) 

    

     

8. Κοινοποιούμενες λεπτομέρειες για την προκύπτουσα κατάσταση την ημερομηνία διαφοροποίησης 
του ορίου: 

A: Δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές 

Τάξη/τύπος 
μετοχών 

(όπου είναι 
δυνατόν 
αναφέρεται και το 
ISIN code) 

Αριθμός δικαιωμάτων ψήφου % δικαιωμάτων ψήφου 

Άμεσα 
(άρθρο 28 του 
Νόμου) 

Έμμεσα 
(άρθρο 30 του 
Νόμου) 

Άμεσα 

(άρθρο 28 του 
Νόμου) 

Έμμεσα 

(άρθρο 30 του 
Νόμου) 

 426.333  5.46%  

     

     

     

     

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ A: 

(Άμεσα και Έμμεσα) 

426.333 5.46% 

     

B.1: Χρηματοοικονομικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 31(1)(α) του Νόμου 

Είδος  

χρηματο-

οικονομικού μέσου 

Ημερομηνία 
λήξης 

Περίοδος 

άσκησης/ 

μετατροπής 

Αριθμός 
δικαιωμάτων 
ψήφου που 
δύνανται να 
αποκτηθούν σε 

περίπτωση 
άσκησης/ 
μετατροπής του 
μέσου 

% δικαιωμάτων 

ψήφου 
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ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ B.1 

  

     

B.2: Χρηματοοικονομικά μέσα με ανάλογη οικονομική επίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 31(1)(β) του 
Νόμου 

Είδος  
χρηματο-
οικονομικού 
μέσου 

 
 

Ημερομηνία 
λήξης 

Περίοδος 
άσκησης/ 
μετατροπής 

Φυσική 
παράδοση 

ή χρηματικός 
διακανονισμός 

Αριθμός 
δικαιωμάτων 

ψήφου 

%  
δικαιωμάτων 

ψήφου 

      

      

      

      

    
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ B.2 

  

     

9. Πληροφόρηση σχετικά με το πρόσωπο υπόχρεο προς κοινοποίηση (παρακαλώ επιλέξτε το κατάλληλο 
πεδίο): 
 
 

[  ]  Το πρόσωπο υπόχρεο προς κοινοποίηση δεν ελέγχεται από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή 
νομική οντότητα και δεν ελέγχει οποιαδήποτε/οποιεσδήποτε άλλη/ες επιχείρηση/σεις που 
κατέχει/ουν άμεσα ή έμμεσα συμμετοχή στον εκδότη ή στον εκδότη  των υποκείμενων μετοχών. 

 
[ ]   Πλήρης αλυσίδα των ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα 

δικαιώματα ψήφου ή/και τα χρηματοοικονομικά μέσα, ξεκινώντας από το τελικό ελέγχοντα 
φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα: 
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 Ονοματεπώνυμο/ 
Επωνυμία 

% δικαιωμάτων 
ψήφου εφόσον 
ισούται ή είναι 

μεγαλύτερο από το 
κοινοποιούμενο 

όριο 

% δικαιωμάτων 
ψήφου μέσω 
χρηματο- 

οικονομικών μέσων 
εφόσον ισούται ή 

είναι μεγαλύτερο από 
το κοινοποιούμενο 

όριο 

Σύνολο  των δύο 
εφόσον ισούται ή 

είναι μεγαλύτερο από 
το κοινοποιούμενο 

όριο 

  
ANDREAS KARAMANΟS 

    
5.46% 

   
………………………… 

   
5.46% 

  
……………………………. 

   
……………………. 

 
………………………… 

   
………………………… 

  
……………………………. 

  
……………………. 

   
………………………… 

   
………………………… 

  
……………………………. 

 
……………………. 

   
………………………… 

   
………………………… 

     

10. Σε περίπτωση ψήφου μέσω πληρεξουσίου: 

 
Ο/Η .....................................................................................................................  

[ονοματεπώνυμο του κατόχου του πληρεξουσίου] θα παύσω να κατέχω 

………………………………………………………………………….[αριθμός και ποσοστό (%)]  δικαιώματα 
ψήφου από την  ……………………………………………. [ημερομηνία]. 

 

11. Πρόσθετες Πληροφορίες: 
 
 
 
 

 

 
 

Δηλώνω ότι, εξ’ όσων γνωρίζω, όλα τα πιο πάνω στοιχεία, είναι ορθά και αληθινά. 

(Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία):              
.................................................................................. 
 
(Υπογραφή):             …………………………………………  
 
(Τόπος, Ημερομηνία)     ………………………………………. 
 



Παρ. 4 Οδηγία ΟΔ190-2007-01 του 2017 (Κ.Δ.Π.222/2017)                                                         

ΕΝΤΥΠΟ 190-01-01 

1 

ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

(Άρθρα 28, 30, 31 και 31Α του Νόμου) 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
(αποστέλλεται στον Εκδότη και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου) 

 

1. Ταυτότητα του Εκδότη ή του Εκδότη των υποκείμενων μετοχών οι οποίες ενσωματώνουν 
δικαιώματα ψήφου: 

D.A.P.P. DIGITAL ACCESS PASS PTE INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD- (ΕΧ- ΕΞΕΛΙΞΗ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ) 

2. Λόγος κοινοποίησης (παρακαλώ επιλέξτε ένα ή περισσότερα πεδία): 
 

[ Χ ] Απόκτηση ή διάθεση δικαιωμάτων ψήφου 
[  ] Απόκτηση ή διάθεση χρηματοοικονομικών μέσων 
[  ] Γεγονός που μεταβάλλει την κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου 
[  ] Άλλο (παρακαλώ καθορίστε): 

3. Στοιχεία προσώπου/ων υπόχρεου/ων  προς κοινοποίηση :  
 

Πλήρης ονοματεπώνυμο/επωνυμία:   COIN TRADERS LTD (EMERGING CAPITAL LTD)                 
………………………………………………………………………… 

 
Πόλη και Χώρα του εγγεγραμμένου 
 γραφείου:                                                                   
 
HONG KONG  
(εφόσον ισχύει): 

4. Πλήρης ονοματεπώνυμο/ επωνυμία μετόχου/ων ( εφόσον αυτό/ά είναι διαφορετικό/ά από τα 
αναφερόμενα στο σημείο 3 πρόσωπα ): 
 

5. Ημερομηνία κατά την οποία σημειώθηκε η διαφοροποίηση του ορίου: 9/10/2020 

6. Όριο το οποίο διαφοροποιήθηκε: 5%, 10%, 20%, 25%, 30% 

7. Συνολικές θέσεις προσώπου/ων υπόχρεου/ων  προς κοινοποίηση: 

 % δικαιωμάτων 
ψήφου που 

ενσωματώνονται 

σε μετοχές 
(σύνολο 8.A) 

% δικαιωμάτων 
ψήφου 

δια μέσου των 

χρηματο-
οικονομικών μέσων  
(σύνολο 8.B.1 + 

8.B.2) 

Συνολικό % 

(8.A+8.B.1 

+8.Β.2) 

Συνολικός αριθμός 
δικαιωμάτων 
ψήφου του εκδότη 
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Προκύπτουσα 
κατάσταση την 
ημερομηνία 
διαφοροποίησης 
του ορίου  

22.96%   1.784.268 

Κατάσταση από 
προηγούμενη 
κοινοποίηση 
(εάν ισχύει) 

70%   5.440.166 

     

8. Κοινοποιούμενες λεπτομέρειες για την προκύπτουσα κατάσταση την ημερομηνία διαφοροποίησης 
του ορίου: 

A: Δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές 

Τάξη/τύπος 
μετοχών 

(όπου είναι 
δυνατόν 
αναφέρεται και το 
ISIN code) 

Αριθμός δικαιωμάτων ψήφου % δικαιωμάτων ψήφου 

Άμεσα 
(άρθρο 28 του 
Νόμου) 

Έμμεσα 
(άρθρο 30 του 
Νόμου) 

Άμεσα 

(άρθρο 28 του 
Νόμου) 

Έμμεσα 

(άρθρο 30 του 
Νόμου) 

 1.784.268  20.96%  

     

     

     

     

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ A: 

(Άμεσα και Έμμεσα) 

1.784.268 20.96% 

     

B.1: Χρηματοοικονομικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 31(1)(α) του Νόμου 

Είδος  

χρηματο-

οικονομικού μέσου 

Ημερομηνία 
λήξης 

Περίοδος 

άσκησης/ 

μετατροπής 

Αριθμός 
δικαιωμάτων 
ψήφου που 
δύνανται να 
αποκτηθούν σε 

περίπτωση 
άσκησης/ 
μετατροπής του 
μέσου 

% δικαιωμάτων 

ψήφου 
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ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ B.1 

  

     

B.2: Χρηματοοικονομικά μέσα με ανάλογη οικονομική επίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 31(1)(β) του 
Νόμου 

Είδος  
χρηματο-
οικονομικού 
μέσου 

 
 

Ημερομηνία 
λήξης 

Περίοδος 
άσκησης/ 
μετατροπής 

Φυσική 
παράδοση 

ή χρηματικός 
διακανονισμός 

Αριθμός 
δικαιωμάτων 

ψήφου 

%  
δικαιωμάτων 

ψήφου 

      

      

      

      

    
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ B.2 

  

     

9. Πληροφόρηση σχετικά με το πρόσωπο υπόχρεο προς κοινοποίηση (παρακαλώ επιλέξτε το κατάλληλο 
πεδίο): 
 
 

[  ]  Το πρόσωπο υπόχρεο προς κοινοποίηση δεν ελέγχεται από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή 
νομική οντότητα και δεν ελέγχει οποιαδήποτε/οποιεσδήποτε άλλη/ες επιχείρηση/σεις που 
κατέχει/ουν άμεσα ή έμμεσα συμμετοχή στον εκδότη ή στον εκδότη  των υποκείμενων μετοχών. 

 
[ ]   Πλήρης αλυσίδα των ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα 

δικαιώματα ψήφου ή/και τα χρηματοοικονομικά μέσα, ξεκινώντας από το τελικό ελέγχοντα 
φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα: 
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 Ονοματεπώνυμο/ 
Επωνυμία 

% δικαιωμάτων 
ψήφου εφόσον 
ισούται ή είναι 

μεγαλύτερο από το 
κοινοποιούμενο 

όριο 

% δικαιωμάτων 
ψήφου μέσω 
χρηματο- 

οικονομικών μέσων 
εφόσον ισούται ή 

είναι μεγαλύτερο από 
το κοινοποιούμενο 

όριο 

Σύνολο  των δύο 
εφόσον ισούται ή 

είναι μεγαλύτερο από 
το κοινοποιούμενο 

όριο 

 COIN TRADERS LIMITED     
20.96% 

   
………………………… 

   
20.96% 

  
……………………………. 

   
……………………. 

 
………………………… 

   
………………………… 

  
……………………………. 

  
……………………. 

   
………………………… 

   
………………………… 

  
……………………………. 

 
……………………. 

   
………………………… 

   
………………………… 

     

10. Σε περίπτωση ψήφου μέσω πληρεξουσίου: 

 
Ο/Η .....................................................................................................................  

[ονοματεπώνυμο του κατόχου του πληρεξουσίου] θα παύσω να κατέχω 

………………………………………………………………………….[αριθμός και ποσοστό (%)]  δικαιώματα 
ψήφου από την  ……………………………………………. [ημερομηνία]. 

 

11. Πρόσθετες Πληροφορίες: 
 
 
 
 

 

 
Δηλώνω ότι, εξ’ όσων γνωρίζω, όλα τα πιο πάνω στοιχεία, είναι ορθά και αληθινά. 

(Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία):              
.................................................................................. 
 
(Υπογραφή):             …………………………………………  
 
(Τόπος, Ημερομηνία)     ………………………………………. 
 

 


