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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Θέμα: Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου INTERFUND INVESTMENTS PLC μέσω έκδοσης 
Δικαιωμάτων Προτίμησης – Ενέργειες για επέκταση χρονοδιαγράμματος προς 
διάθεση των νέων μετοχών που αναλογούν στα μη ασκηθέντα ΔΠ 
 

 
Για καλύτερη ενημέρωση των μετόχων της και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού, η δημόσια εισηγμένη 

εταιρεία INTERFUND INVESTMENTS PLC (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει πως σε συνεδρία που 

πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε όπως, 

σε σχέση με το πιο πάνω θέμα: 

• Η έκδοση των 18.567 νέων μετοχών που προκύπτουν από ασκηθέντα Δικαιώματα Προτίμησης 

πραγματοποιηθεί στις 30 Ιανουαρίου 2023, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται στο 

Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2022 και στην ανακοίνωση ημερομηνίας 31 

Οκτωβρίου 2022. Θα ακολουθήσει η διαδικασία εισαγωγής των εν λόγω μετοχών στο ΧΑΚ και η 

ενσωμάτωση τους στις ήδη εκδομένες συνήθεις μετοχές της Εταιρείας. 

• Η Εταιρεία προβεί σε ενέργειες για την επέκταση της περιόδου διάθεσης των μετοχών που 

αναλογούν σε μη ασκηθέντα Δικαιώματα Προτίμησης (έναντι της 30ης Ιανουαρίου 2023 που 

προνοούσε το αρχικό χρονοδιάγραμμα), καθότι εκτιμάται πως βελτιώνονται σημαντικά οι 

πιθανότητες εξεύρεσης επενδυτών για νέες μετοχές. 

• Συνεχιστούν οι ενέργειες εξεύρεσης επενδυτών για τις μετοχές αυτές. 

 

Διευκρινίζεται πως (α) η διάθεση των μετοχών αυτών θα γίνει στην ίδια τιμή με αυτή στην οποία ήδη 

ασκήθηκαν Δικαιώματα Προτίμησης, (β) σε περίπτωση που προκύψουν σημαντικές εξελίξεις μέχρι την 

ημερομηνία εισαγωγής των νέων αυτών μετοχών στο ΧΑΚ, η Εταιρεία θα εκδώσει συμπληρωματικό  

ενημερωτικό Δελτίο προς συμμόρφωση με το άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, και (γ) αμέσως 

μετά την έκδοση των νέων μετοχών θα ακολουθήσει η διαδικασία εισαγωγής τους στο ΧΑΚ και η 

ενσωμάτωση τους στις ήδη εκδομένες συνήθεις μετοχές της Εταιρείας. 

Σχετική επιστολή έχει αποσταλεί στο ΧΑΚ με κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. 

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση για κάθε σχετική  εξέλιξη προκύψει. 

 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Η παρούσα ανακοίνωση είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο ή ισοδύναμο έγγραφο. Η 

παρούσα ανακοίνωση και οι πληροφορίες που περιέχονται είναι περιορισμένες και δεν είναι για δημοσίευση, διάθεση, προώθηση, 

μεταβίβαση ή διανομή, άμεσα ή έμμεσα, πλήρως ή μερικώς, εντός ή στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε οποιαδήποτε Εξαιρούμενη 

Χώρα ή σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία που θα ήταν παράνομο αν αυτό συνέβαινε. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα 

ανακοίνωση δεν επιτρέπεται να προωθηθούν ή να διανεμηθούν σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο και δεν μπορούν να 

αναπαραχθούν με οποιονδήποτε τρόπο. Δεν παρέχεται εξουσιοδότηση για οποιαδήποτε προώθηση, διανομή, αναπαραγωγή ή 

αποκάλυψη αυτών των πληροφοριών, πλήρως ή μερικώς. Η μη συμμόρφωση με οποιονδήποτε τέτοιο περιορισμό μπορεί 

να αποτελέσει παραβίαση του νόμου περί αξιών σε τέτοιες δικαιοδοσίες. 
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