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ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας C.C.C. Tourist Enterprises Public
Company Ltd σε συνεδρία του που πραγματοποιήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου
2021, εξέτασε και ενέκρινε πρόταση για μείωση κεφαλαίου της εταιρείας
και αποφάσισε όπως συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της
Εταιρείας  την  Τετάρτη  13  Οκτωβρίου  2021  και  ώρα  11:00  π.μ.,  στο
εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, προς την οποία θα υποβληθεί για
έγκριση το πιο κάτω Ειδικό Ψήφισμα:

«ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
(α)  Όπως  ο  λογαριασμός  από  υπεραξία  μετοχών  της  Εταιρείας  (share
premium account) ο οποίος έχει συσταθεί δυνάμει του Άρθρου 55 του Περί
Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, μειωθεί,  και δια του παρόντος μειώνεται από
ΕΥΡΩ 1.756.398 σε ΕΥΡΩ 0 (μηδέν) επί τη βάσει του ότι το εν λόγω ποσό
των  ΕΥΡΩ  1.756.398  του  λογαριασμού  από  υπεραξία  μετοχών  δεν
αντιπροσωπεύεται από τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας
και/ή με σκοπό τη διαγραφή συσσωρευμένων ζημιών της Εταιρείας.
(β)  Όπως  το  εγκεκριμένο  μετοχικό  κεφάλαιο  της  Εταιρείας  το  οποίο
ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 64.500.000 διαιρεμένο σε 150.000.000 συνήθεις μετοχές
ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,43 σεντ εκάστη, μειωθεί,  και δια του παρόντος
μειώνεται σε ΕΥΡΩ 2.445.000 διαιρεμένο σε 150.000.000 συνήθεις μετοχές
ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,0163 σεντ εκάστη.    
Όπως το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε
ΕΥΡΩ 60.927.577 διαιρεμένο σε 141.692.040 συνήθεις μετοχές ονομαστικής
αξίας ΕΥΡΩ 0,43 σεντ εκάστη, μειωθεί, και δια του παρόντος μειώνεται από
ΕΥΡΩ 60.927.577 σε ΕΥΡΩ 2.309.580 δια της μείωσης της ονομαστική αξίας
της κάθε μετοχής ως ακολούθως:
(i) μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από ΕΥΡΩ 0,43
σεντ εκάστη σε ΕΥΡΩ 0,1563 σεντ εκάστη, επί τη βάσει του ότι το ποσό των
ΕΥΡΩ 38.781.111 του μετοχικού κεφαλαίου δεν αντιπροσωπεύεται από τα
διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας και/ή με σκοπό τη διαγραφή
συσσωρευμένων ζημιών της Εταιρείας, και ακολούθως,
(ii) μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από ΕΥΡΩ
0,1563  σεντ  εκάστη  σε  ΕΥΡΩ  0,0163  σεντ  εκάστη,  δια  της  επιστροφής
μετρητών  στους  μετόχους  του  ποσού  των  ΕΥΡΩ  19.836.886,  το  οποίο
αντιστοιχεί  σε  ΕΥΡΩ  0,14  σεντ  εκάστη  μετοχή.»
Στην  πιο  πάνω  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  λήφθηκε  υπόψη  η
τροποποίηση και επιβολή φορολογίας από το Τμήμα Φορολογίας για την
διάθεση του 24,98% των μετοχών της εταιρείας Parklane Hotels Limited,
για την οποία η Εταιρεία έχει υποβάλει ένσταση.
C.C.C. Secretarial Ltd 
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