
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 

17η εισαγωγή της Capital Markets Experts στη Ν.Ε.Α του Χ.Α.Κ. η οποία πλέον 

μετρά 52 εισηγημένες 

Ξεκινά σήμερα η διαπραγμάτευση των μετοχών της κυπριακής επενδυτικής εταιρείας 

Frenco Plc στη Ν.Ε.Α. αγορά του Χ.Α.Κ. (www.neaxak.com). Η Frenco Plc, είναι η 50η 

εταιρεία η οποία θα διαπραγματεύεται σε ευρώ και συνυπολογίζοντας και τους δύο 

βρετανικούς μετοχικούς τίτλους που διαπραγματεύονται αντίστοιχα σε βρετανικές 

λίρες στο πλαίσιο της Ν.Ε.Α., την καθιστά την 52η εισηγμένη στο σύνολο της αγοράς .  

Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 2002 με σκοπό τη διενέργεια επενδύσεων στο 

χρηματοοικονομικό τομέα. Μέρος του αντικειμένου της αποτελεί η παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών, σχετικά με χρηματοοικονομικές και μη επενδύσεις. 

Επιπλέον, η ίδια η Εταιρεία επενδύει σε χαρτοφυλάκια αποτελούμενα από μετοχές 

εταιρειών, ομολογίες ή άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Εκτός της μεσοπρόθεσμης ή 

μακροπρόθεσμης απόδοσης, που τα χαρτοφυλάκια αυτά προσφέρουν, διενεργεί και 

ενεργή εμπορία (trading), μετοχών (stocks), υλικών προϊόντων (commodities) και 

χρηματοοικονομικών προϊόντων (συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης κλπ.). Η 

εταιρεία επιδιώκει να συμπληρώσει το επενδυτικό της προφίλ, στο άμεσο μέλλον και με 

την πραγματοποίηση επενδύσεων στον κτηματομεσιτικό κλάδο (real estate), κυρίως με 

την προοπτική τουριστικά αξιοποιήσιμης ακίνητης περιουσίας, αλλά και στον κλάδο 

των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Εκτός του μετοχικού χαρτοφυλακίου, στην 

Εταιρεία ανήκουν και δύο θυγατρικές, ενώ μέρος των επενδύσεων αφορά και 

μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια. 

Η Frenco Plc θα εισάγει προς διαπραγμάτευση 100.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 

ενός σεντ, θα έχει το ISIN CY0109901310 ενώ οι κωδικοί διαπραγμάτευσης της μετοχής 

στα ελληνικά και τα αγγλικά αντίστοιχα θα είναι ΦΡΕΝΚΟ και FRENCO αντίστοιχα. 

 

Η Frenco Plc, αποτελεί τη 17η εταιρεία, η οποία εισάγεται στο ταμπλό της Ν.Ε.Α. με 

Σύμβουλο Εισαγωγής τον leader της αντίστοιχης αγοράς, την ελλαδική Capital Markets 

Experts A.E. (www.camex.gr) . 

Σημειώνεται, ότι μόνο μέσα στο τρέχον έτος η Capital Markets Experts πέτυχε για πρώτη 

φορά στην ιστορία της, την έγκριση για την εισαγωγή τεσσάρων νέων εταιρειών στη 

Ν.Ε.Α. Αγορά, ενώ το σύνολο των νέων εγκρίσεων του έτους στο Χρηματιστήριο της 

http://www.neaxak.com/
http://www.camex.gr/


 
Κύπρου έφθασε τις οκτώ, δίνοντας στην CAMEX την πρωτοκαθεδρία με το 50% αυτών 

να αφορά πελάτες της. Παλαιότερα επιτυχημένα έτη από πλευράς νέων εισαγωγών 

ήταν το 2012, το 2016 και το 2017, όπου είχε πετύχει την εισαγωγή τριών εταιρειών 

αντίστοιχα ανά έτος. 

Παράλληλα, το 2021 ήταν μια εξαιρετικά πετυχημένη χρονιά για την εταιρεία, καθώς η 

Capital Markets Experts, πέραν των νέων εισαγωγών, υπέγραψε συμφωνία 

αποκλειστικής αντιπροσώπευσης για το χώρο της Ν.Α. Ευρώπης, με την κινέζικη 

χρηματιστηριακή Mingeen Capital. Στη βάση αυτής της συμφωνίας, η Capital Markets 

Experts έχει αναλάβει την οργάνωση της εισαγωγής των πελατών της κινεζικής 

χρηματιστηριακής, στα χρηματιστήρια της Κύπρου, της Ρουμανίας και της Ελλάδας. 

 


