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30 Σεπτεμβρίου 2020 

 
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 
Λευκωσία 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Θέμα:  Έγκριση και Δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της 
Actibond Growth Fund Public Company Limited  (η ‘‘Εταιρεία’’) που αφορά το 
πρώτο εξάμηνο του έτους 2020 (μη - ελεγμένα αποτελέσματα) 
 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Actibond 
Growth Fund Public Company Limited (το ‘ΔΣ’, η «Εταιρεία»), συνήλθε σήμερα στις 30 
Σεπτεμβρίου 2020 και ασχολήθηκε με τα ακόλουθα θέματα: 
 

1. Μελέτη και έγκριση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης η οποία 
περιλαμβάνει τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις με τους εξαμηνιαίους, 
μη ελεγμένους λογαριασμούς της Εταιρείας για την εξαμηνιαία περίοδο που 
έληξε στις 30 Ιουνίου 2020. 

 
Το ΔΣ μελέτησε και ενέκρινε την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας που αφορά 
το πρώτο εξάμηνο του έτους 2020, και περιλαμβάνει τις ενδιάμεσες οικονομικές 
καταστάσεις με τα εξαμηνιαία μη ελεγμένα αποτελέσματα της Εταιρείας για την περίοδο 
που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020, σύμφωνα με τον Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών 
Κύπρου Νόμο και τους σχετικούς Κανονισμούς, όπως επίσης και τον περί Προϋποθέσεων 
Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο του 2007 
ως έχει τροποποιηθεί (η «Έκθεση). 
 
Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Έκθεσης, και σημειώνεται ότι, οι ενδιάμεσες 
συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με το 
Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 34. 
 
Ολόκληρο το κείμενο της Έκθεσης και η συμπεριληφθήσα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης, 
δε θα σταλούν στους μετόχους της Εταιρείας αλλά θα αναρτηθούν σε ηλεκτρονική μορφή 

στον ιστότοπο www.sfsnet.com από όπου και μπορεί να εκτυπωθούν. Επιπρόσθετα, η 

Εταιρεία διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό αντιτύπων χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση στην οδό 
Θεοτόκη 6, 1055 Λευκωσία. 
 
Ο Ενδιάμεσος Ενοποιημένος Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την περίοδο από 1 
Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2020 όπως και η Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης που 
συμπεριλαμβάνονται στην Έκθεση, θα δημοσιευτούν στην ημερήσια εφημερίδα 
Παγκύπριας κυκλοφορίας «Αλήθεια», την Πέμπτη,  01 Οκτωβρίου 2020. 
 
 
 
 

http://www.sfsnet.com/
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2. Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
 
Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση που έλαβε χώρα στις 9 Ιουλίου 2020, - η σύγκληση 
της οποίας κατέστη αναγκαία σύμφωνα με τις πρόνοιες του εταιρικού δικαίου αφού είχε 
διαπιστωθεί ότι με βάση τους ετήσιους, ελεγμένους λογαριασμούς της Εταιρείας για το 
2019 η Εταιρεία είχε απωλέσει πέραν του 50% του εκδοθέντος κεφαλαίου της -, το τότε 
ΔΣ της Εταιρείας πρότεινε στη Γενική Συνέλευση ειδικό ψήφισμα όπως η Εταιρεία συνεχίσει 
τη λειτουργία της ως είχε χωρίς τη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων. Το ψήφισμα αυτό 
καταψηφίστηκε, και το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό τη νέα του σύνθεση η οποία 
ολοκληρώθηκε στις 15 Ιουλίου 2020, αποφάσισε όπως εξετάσει σε συνεδρία τη λήψη 
απαραίτητων μέτρων και ενεργειών.  
 
Κατά τη συνεδρία που πραγματοποιήθηκε σήμερα το ΔΣ εξέτασε το θέμα, και αποφάσισε 
τη σύγκληση νέας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας σε ημερομηνία 
και ημερήσια διάταξη που θα ανακοινωθεί, και οι μέτοχοι θα ειδοποιηθούν σύμφωνα των 
σχετικών προνοιών του εταιρικού δικαίου. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα προταθούν 
συγκεκριμένα μέτρα σε σχέση με τα ανωτέρω.  
 
 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
_____________ 
PruSec Limited 
Γραμματέας 
 
 
Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

 






























