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(Άρθρο 172) Ενημέρωση από εκδότρια εταιρεία σε περίπτωση απόκτησης ή διάθεσης από

μέτοχο σημαντικής συμμετοχής 

EXELIXI INVESTMENT PUBLIC LTD 

EXIN 

 
Ανακοίνωση Απόκτησης /Διάθεσης Σημαντικού Ποσοστού Εισηγμένων

Μετοχών 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Εξέλιξη Επενδυτική Δημόσια Λίμιτεδ
(η «Εξέλιξη», η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια σχετικής
ενημέρωσης που έλαβε, κατά τη χρηματιστηριακή συνεδρία της 15ης Ιουλίου
2019, η εταιρεία EMERGING CAPITAL LTD, που είναι ιδιωτική εταιρεία
εγγεγραμμένη στο Hong Kong με αρ. Εγγραφής 1709166 (ο «Αποκτών»),
απέκτησε από την ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ (ο «Διαθέτων»), μέσω
συναλλαγής που διενεργήθηκε εκτός Χρηματιστηρίου, 5.440.166 συνήθεις
μετοχές της ‘Εξέλιξη’. Η τιμή στην οποία διενεργήθηκε η πιο πάνω
συναλλαγή διαμορφώθηκε σε €0,006 (ή 0,6 σεντ) ανά μετοχή.
Οι μετοχές της Εταιρείας που η EMERGING CAPITAL LTD απέκτησε από την
ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ αντιστοιχούν σε ποσοστό 70% των συνολικών
συνήθων μετοχών της ‘Εξέλιξη’, οι οποίες είναι εισηγμένες για
διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Συνέπεια της πιο πάνω
απόκτησης, η EMERGING CAPITAL LTD καθίσταται κάτοχος του 70% των
δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Σημειώνεται ότι, πέρα από την απόκτηση των συνήθων, εισηγμένων μετοχών
της Εξέλιξη που αναφέρονται πιο πάνω, ο Αποκτών βρίσκεται επίσης σε
διαδικασία απόκτησης του συνόλου των μετοχών Τάξης ‘Β’ της ‘Εξέλιξη’ από
τον Διαθέτοντα, οι οποίες ανέρχονται σε 26.228.334. Οι μετοχές Τάξης ‘Β’
της Εταιρείας δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο.
Υπενθυμίζεται ότι οι μετοχές Τάξης ‘Β’ της ‘Εξέλιξη’ έχουν την ίδια
ονομαστική αξία με τις υφιστάμενες συνήθεις, εισηγμένες μετοχές καθώς
και τα ίδια δικαιώματα σε μερίσματα και άλλες διανομές, στερούνται όμως
δικαιωμάτων ψήφου σε σχέση με το διορισμό Διοικητικών Συμβούλων και τη
γενικότερη επιχειρηματική λειτουργία της Εταιρείας.
Η Εταιρεία θα προχωρήσει σε νέα ανακοίνωση μόλις ολοκληρωθεί η απόκτηση
των ως άνω 26.228.334 μετοχών Τάξης ‘Β’ της ‘Εξέλιξη’ από τον Αποκτώντα.
Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται βάσει των προνοιών:
Των Άρθρων 171 και 172 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Νόμου, 
Της «Οδηγίας ΧΑΚ 01 του 2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την
Ενημέρωση σε Περίπτωση Απόκτησης ή Διάθεσης Σημαντικής Συμμετοχής», και 
Του Άρθρου 19 και του εδαφίου (1) του Άρθρου 32 του  περί των
Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε
Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου του 2007. 

Στην παρούσα Ανακοίνωση επισυνάπτονται:
(α) Τα Παραρτήματα 1 και 2 που προβλέπονται στην πιο πάνω Οδηγία ΧΑΚ 01
του 2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που αφορούν την απόκτηση των
5.440.166 συνήθων μετοχών της ‘Εξέλιξη’ από τον Αποκτώντα, και



(β) Τα αντίστοιχα Παραρτήματα 1 και 2 που αφορούν τη διάθεση των
5.440.166 συνήθων μετοχών της ‘Εξέλιξη’ από τον Διαθέτοντα.
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