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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
  

 

Συνέχιση αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων εταιρειών της 

Ρυθμιζόμενης Αγοράς  
 

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοινώνει τη συνέχιση της αναστολής 

διαπραγμάτευσης των τίτλων των ακόλουθων εταιρειών, κατόπιν απόφασης της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία λήφθηκε με βάση την εξουσία που της 

παρέχεται από το άρθρο 70(2)(ιγ) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και 

Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017: 

 

1. Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λτδ 

2. Regallia Holdings & Investments Public Ltd 

3. Αίαντας Επενδυτική Δημόσια Λτδ 

4. Τρίαινα Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Λτδ 

5. Cyprus Trading Corporation Plc 

6. Ermes Department Stores Plc 

7. Woolworth (Cyprus) Properties Plc 

 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αφού έλαβε υπόψη της τις θέσεις ή/ και τις 

ανακοινώσεις των πιο πάνω εταιρειών καθώς και το γεγονός ότι το 

Χρηματιστήριο δεν έχει εξουσία για αναστολή της διαπραγμάτευσης των τίτλων 

των πιο πάνω εταιρειών για περαιτέρω χρονική περίοδο, αποφάσισε όπως ζητήσει 

από το Συμβούλιο του ΧΑΚ την αναστολή της διαπραγμάτευσης των τίτλων των 

εταιρειών αυτών στο ΧΑΚ από την 1η Ιουλίου 2022, μέχρι τη συμμόρφωση τους 

και το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2022, εφόσον μέχρι τη λήξη της 

υφιστάμενης περιόδου αναστολής δεν έχουν συμμορφωθεί με την υποχρέωση 

τους για δημοσιοποίηση της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που εκκρεμεί.  

  

Η Επιτροπή κατέληξε στην πιο πάνω απόφαση, καθότι: 

 

(i) Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λτδ, Regallia Holdings & Investments 

Public Ltd, Αίαντας Επενδυτική Δημόσια Λτδ  

 

Οι πιο πάνω εταιρείες δεν έχουν συμμορφωθεί, με την υποχρέωση τους για 

δημοσιοποίηση: 

(α)   της Ετήσιας Οικονομικής τους Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 

31/12/2019, 



(β)      της Εξαμηνιαίας Οικονομικής τους Έκθεσης για την περίοδο που έληξε 

στις 30/6/2020, 

(γ)  της Ετήσιας Οικονομικής τους Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 

31/12/2020, 

(δ) της Εξαμηνιαίας Οικονομικής τους Έκθεσης για την περίοδο που έληξε 

στις 30/6/2021, 

(ε) της Ετήσιας Οικονομικής τους Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 

31/12/2021, 

με αποτέλεσμα να μην παρέχεται στους επενδυτές η απαιτούμενη ενημέρωση, για 

την οικονομική κατάσταση των εν’ λόγω εταιρειών. 

 

(ii) Τρίαινα Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Λτδ   

Η πιο πάνω εταιρεία δεν έχει συμμορφωθεί, με την υποχρέωση της για 

δημοσιοποίηση: 

(α)   της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 

30/6/2020, 

(β)  της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 

31/12/2020, 

(γ) της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 

30/6/2021, 

(δ) της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 

31/12/2021, 

με αποτέλεσμα να μην παρέχεται στους επενδυτές η απαιτούμενη ενημέρωση, για 

την οικονομική κατάσταση της εν λόγω εταιρείας. 

 

 

(iii) Cyprus Trading Corporation Plc, Ermes Department Stores Plc, 

Woolworth (Cyprus) Properties Plc 

Οι πιο πάνω εταιρείες δεν έχουν συμμορφωθεί, με την υποχρέωση τους για 

δημοσιοποίηση: 

(α)   της Ετήσιας Οικονομικής τους Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 

31/12/2020, 

(β) της Εξαμηνιαίας Οικονομικής τους Έκθεσης για την περίοδο που έληξε 

στις 30/6/2021, 

(γ) της Ετήσιας Οικονομικής τους Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 

31/12/2021, 

με αποτέλεσμα να μην παρέχεται στους επενδυτές η απαιτούμενη ενημέρωση, για 

την οικονομική κατάσταση των εν λόγω εταιρειών. 

 

 

Λευκωσία, 30 Ιουνίου 2022 


