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Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου έχει αποστείλει επιστολήν στην  Εταιρεία
σχετικά με την μη τήρηση συνεχών υποχρεώσεων της ,ήτοι την μη έκδοση
Οικονομικής Έκθεσης για το 2106 και την πρώτη εξαμηνία του 2017 και
ενδεχόμενη διαγραφή της.Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου θέτει διορίαν
μέχρι της 31/1/2017 για να προβάλει τις θέσεις της , το οποίο θα πράξει.
Η Εταιρεία έχει εκδώσει πολλές  σχετικές ανακοινώσεις ενώ έχει
αποστείλει επιστολές στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς.Για σκοπούς ενημέρωσης των μετόχων σημειώνονται τα
ακόλουθα:
1.Δεν έχει υπάρξει καμία εξέλιξη σε ότι αφορά την Τράπεζα Κύπρου από την
οποίαν η Εταιρεία αναμένει να μελετήσει την υπόθεση και να ορίσει
συνάντηση για εξεύρεση  διευθέτησης.Η Εταιρεία εκτιμά ότι η συνάντηση
δεν θα πραγματοποιηθεί πριν από το τέλος Φεβρουαρίου.
2.Η Ελληνική Τράπεζα,δεύτερος μεγαλύτερος πιστωτής της Εταιρείας 
ενημέρωσε προφορικά ότι προχωρεί  εσωτερικά την διαδικασία για επίτευξη
συμφωνίας στην βάση όσων συζητήθηκαν.
3.Το πρόβλημα των Μη Εξυπηρετουμένων Δανείων είναι γενικό και αφορά
χιλιάδες εταιρείες και φυσικά πρόσωπα.Η Εταιρεία δεν έχει κανένα τρόπο
να πιέσει τις τράπεζες να δώσουν προτεραιότητα στις δικές της
υποθέσεις.Η κάθε   τράπεζα ενεργεί προς το συμφέρον  της και θα κάμει (
αν κάμει )συμφωνία τον χρόνο που εκείνη κρίνει κατάλληλο έχοντας
συγχρόνως την υποχρέωση να ανταποκριθεί σε αυστηρές εποπτικές
απαιτήσεις.Η Εταιρεία δεν μπορεί να εκδώσει εξελεγμένα αποτελέσματα, για
τους λόγους που έχει επανειλημμένα ανακοινώσει, χωρίς συμφωνία η
στοιχεία από την Τράπεζα Κύπρου.Ως εκ τούτου η Εταιρεία δεν μπορεί να
ανταποκριθεί σε διορίες ,ανεξαρτήτως συνεπειών,αφού  δεν  πρόκειται να
υπάρξει ανταπόκριση από την Τράπεζα Κύπρου πριν τις 31/1/2018
4.Οι υποθέσεις της Εταιρείας με τράπεζες είναι ενώπιον δικαστηρίων.Η
εκδίκαση δικαστικών υποθέσεων στην Κύπρο καθυστερεί,όπως σε  άλλες 
χώρες και στα Ευρωπαικά Δικαστήρια .Η Εταιρεία δεν μπορεί να κάμει
τίποτε άλλο από να προσπαθήσει να συμβιβάσει τις υποθέσεις η να
περιμένει την εκδίκαση τους.Είτε παραμείνει στο Χρηματιστήριο είτε
διαγραφεί οι  μέτοχοι δεν χάννουν τα δικαιώματα τους.Ακόμα και σε
περίπτωση εκκαθάρισης της οι μέτοχοι διατηρούν τα δικαιώματα τους.Η
Εταιρεία θεωρεί ότι είναι  εφικτή συμφωνία τόσο με την Τράπεζα Κύπρου
όσο και με την Ελληνική Τράπεζα.    



5.Εναντίον της Εταιρείας εκκρεμoύν δύο αιτήσεις εκκαθάρισης για τις
οποίες έχει γίνει αναφορά σε προηγούμενες ανακοινώσεις,ενώ στο παρελθόν
4 αιτήσεις εκκαθάρισης απορρίφθηκαν από το Δικαστήριο.
6.Όπως είναι η κατάσταση με τις τράπεζες και τις υποθέσεις στα
Δικαστήρια δεν υπάρχει η δυνατότητα για έκδοση εξελεγμένων οικονομικών
καταστάσεων αφού κανένας ελεγκτής δεν θα είναι σε θέση να εκφράσει
γνώμη. Τα χρέη της Εταιρείας χρονολογούνται από το 2004 ,οι τόκοι που
έχουν επιβληθεί ,πολλές φορές παράνομα ,είναι περισσότεροι από το
κεφάλαιο .Η κύρια υπόθεση όμως της Εταιρείας αφορά αθέτηση συμφωνίας που
είναι κατατεθειμένη στο Κτηματολόγιο και να διευθετηθεί ευνοικά σε
μεγάλο βαθμό η Εταιρεία θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα των δανείων της.  
7.Η Εταιρεία  θα απαντήσει με επιστολή στο Χρηματιστήριο Αξιών
Κύπρου,δεν θα εκδώσει νέα ανακοίνωση και θα αναμένει τις ενέργειες του
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου με βάση τους κανονισμούς και τις εξουσίες
του .Θεωρεί   ότι η παραμονή των τίτλων της σε αναστολή διαπραγμάτευσης 
 για δύο ακόμα μήνες μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση με την Τράπεζα
Κύπρου δεν επηρεάζει τα συμφέροντα μετόχων.
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