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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
 

(Με βάση τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 και 

με βάση τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης) 
 

 

Το έγγραφο αυτό είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν χρειάζεστε οποιεσδήποτε 
διευκρινίσεις ή / και επεξηγήσεις επί του Ενημερωτικού Δελτίου μπορείτε να συμβουλευτείτε τον Ανάδοχο 
Υπεύθυνο Σύνταξης της παρούσας έκδοσης Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ, άλλους 
επαγγελματίες χρηματιστές, τραπεζίτες, λογιστές, δικηγόρους ή συμβούλους επενδύσεων. 
 

 

LOGICOM PUBLIC LIMITED 
(Εταιρεία που συστάθηκε με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Εγκεκριμένο Μετοχικό Κεφάλαιο 
£20.000.000 διαιρεμένο σε 100.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 20 σεντ η κάθε μια. 

Εκδόθηκε και πληρώθηκε πλήρως 
£12.346.600 διαιρεμένο σε 61.733.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 20 σεντ η κάθε μια. 

 
 

Η ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 26η Σεπτεμβρίου 2007 
 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ 
ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 

ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ 
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005 ΚΑΙ 

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 809/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

 Έκδοση 61.733.000 Δικαιωμάτων Προτίμησης (Rights), που προσφέρονται δωρεάν στους Μετόχους
που θα αποκτήσουν μετοχές της Εταιρείας μέχρι και την 11η Οκτωβρίου 2007 (cum-date) σε αναλογία
ένα (1) Δικαίωμα Προτίμησης για κάθε μία (1) συνήθη μετοχή που κατέχουν. Η ημερομηνία αποκοπής
του Δικαιώματος Προτίμησης (ex-rights date) είναι η 12η Οκτωβρίου 2007. 

 
Κάθε δέκα (10) Δικαιώματα Προτίμησης που θα εξασκούνται θα μετατρέπονται σε μία (1) πλήρως
πληρωθείσα νέα μετοχή της Εταιρείας με τιμή εξάσκησης £0,65 (€1,11), η οποία θα εισαχθεί στο Χ.Α.Κ..
Επιπλέον, για κάθε δέκα (10) Δικαιώματα Προτίμησης που θα εξασκούνται θα παραχωρείται στους
δικαιούχους ένα (1) Δικαίωμα Αγοράς Μετοχών. 
 

 Έκδοση μέχρι 6.173.300 Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (Warrants), που προσφέρονται δωρεάν στους
Μετόχους, σε αναλογία ένα (1) Δικαίωμα Αγοράς Μετοχών για κάθε δέκα (10) Δικαιώματα Προτίμησης
που θα εξασκήσουν. 
 
Κάθε ένα (1) Δικαίωμα Αγοράς Μετοχών που θα εξασκείται θα μετατρέπεται σε μία (1) πλήρως
πληρωθείσα νέα μετοχή της Εταιρείας, η οποία θα εισαχθεί στο Χ.Α.Κ., με τιμή εξάσκησης το μικρότερο
των:  
- €2,00 (£1,17), ή 
- το ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 75% της μέσης τιμής κλεισίματος των τελευταίων 60 ημερών

πριν από την ημερομηνία ανακοίνωσης της τιμής εξάσκησης. 
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Η έγκριση του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου δε συνεπάγεται παρότρυνση προς το επενδυτικό κοινό για 
επένδυση στους προσφερόμενους τίτλους. Πριν από τη λήψη της επενδυτικής απόφασης, το επενδυτικό 
κοινό προτρέπεται να συμβουλεύεται το σύμβουλο επενδύσεών του. 
 
Υπεύθυνοι για τη σύνταξη και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο 
είναι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Logicom Public Limited, οι οποίοι αναλαμβάνουν συλλογικά 
και ατομικά πλήρη ευθύνη για την ακρίβεια, ορθότητα και πληρότητα των πληροφοριών και των στοιχείων 
που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχουν άλλα ουσιαστικά γεγονότα 
που η παράλειψή τους θα καθιστούσε οποιαδήποτε δήλωση που περιέχεται σε αυτό παραπλανητική. 
 
Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια 
Εταιρεία Λίμιτεδ.  
 
Η παρούσα δημόσια προσφορά διενεργείται αποκλειστικά στην Κύπρο και απευθύνεται μόνο προς 
πρόσωπα τα οποία μπορούν να την αποδεχθούν νόμιμα. Συγκεκριμένα, και προς συμμόρφωση με τη 
σχετική χρηματιστηριακή νομοθεσία των κρατών που αναφέρονται στη συνέχεια, η παρούσα δημόσια 
προσφορά δεν απευθύνεται με κανένα τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), άμεσα ή έμμεσα, εντός ή προς τις 
Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Αυστραλία, ή τη Νότιο Αφρική ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα (“οι 
Εξαιρούμενες Χώρες”), στην οποία σύμφωνα με τους νόμους της, η διενέργεια της παρούσας δημόσιας 
προσφοράς ή η ταχυδρόμηση / διανομή του Ενημερωτικού Δελτίου είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση 
οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού. Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται αφενός η 
αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων του παρόντος 
Ενημερωτικού Δελτίου και κάθε προωθητικού και σχετικού με την παρούσα δημόσια προσφορά εγγράφου 
ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες και αφ’ ετέρου η 
εξάσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης ή / και Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών από πρόσωπα των 
Εξαιρούμενων Χωρών. Επιστολές Παραχώρησης Δικαιωμάτων Προτίμησης θα σταλούν σε όλους τους 
μετόχους κατοίκους χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Η απόφαση για πιθανή επένδυση στους τίτλους που διατίθενται μέσω της παρούσας Έκδοσης και ως εκ 
τούτου και σε μετοχές της Εταιρείας με την εξάσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης ή / και Δικαιωμάτων 
Αγοράς Μετοχών, οφείλει να βασίζεται στο σύνολο των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν 
Ενημερωτικό Δελτίο. Ειδικότερα, για μερικούς σημαντικούς παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη 
σε σχέση με τους προσφερόμενους τίτλους, βλέπετε Μέρος Β, Παράγοντες Κινδύνου, του παρόντος 
Ενημερωτικού Δελτίου. 
 
Οι επενδυτές που χρειάζονται οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή / και επεξηγήσεις επί του Ενημερωτικού 
Δελτίου μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες: 

    Στα Γραφεία Διεύθυνσης της Εταιρείας: 
Στασίνου 26, Αγία Παρασκευή, 2003 Στρόβολος, Λευκωσία 

    Στον Ανάδοχο Υπεύθυνο Σύνταξης και Διευθυντή Έκδοσης: 
Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ 
Κτίριο ΕΤΙΤΤΑ, 1ος Όροφος, Λεωφόρος Ευαγόρου 39, 1066 Λευκωσία 

 Σε άλλους επαγγελματίες χρηματιστές, τραπεζίτες, λογιστές, δικηγόρους ή συμβούλους επενδύσεων. 
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Το παρόν περιληπτικό σημείωμα έχει συνταχθεί με βάση τον περί Δημόσιας Προσφοράς και 
Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 και με βάση τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας και της επιχειρηματικής 
στρατηγικής της Εταιρείας. Επίσης, περιλαμβάνει συνοπτικά στοιχεία της παρούσας Έκδοσης. 
 
Το παρόν περιληπτικό σημείωμα αποτελεί εισαγωγή στο Ενημερωτικό Δελτίο. Επισημαίνεται ότι η μελέτη 
αυτού του περιληπτικού σημειώματος και μόνο δεν είναι επαρκής για να αποκτήσουν οι επενδυτές μια 
ολοκληρωμένη εικόνα για τη λήψη επενδυτικής απόφασης. Ως εκ τούτου, η απόφαση για πιθανή 
επένδυση στα Δικαιώματα Προτίμησης («ΔΠ») και Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών («ΔΑΜ»), και κατ’ 
επέκταση και σε μετοχές της Εταιρείας, πρέπει να βασίζεται στο σύνολο των πληροφοριών που 
περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο. 
 
Σε περίπτωση που εγερθεί ενώπιον δικαστηρίου αξίωση επενδυτή που συνδέεται με τις πληροφορίες που 
περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, τα τυχόν έξοδα μετάφρασης του Ενημερωτικού Δελτίου σε σχέση με 
την όλη νομική διαδικασία φέρει ο ενάγων επενδυτής. 
 
Τα πρόσωπα που υπέβαλαν την περίληψη του Ενημερωτικού Δελτίου και κάθε μετάφρασή του και 
ζήτησαν τη δημοσίευση ή την κοινοποίησή του, υπέχουν αστική ευθύνη, μόνο εάν το εν λόγω σημείωμα 
είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή αντιφατικό προς άλλα μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου. 
 
1 Η Εταιρεία 
Η Εταιρεία συστάθηκε στην Κύπρο στις 9 Δεκεμβρίου 1986 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης 
με αριθμό εγγραφής 28390 με την επωνυμία Logicom Limited και μετατράπηκε σε δημόσια, σύμφωνα με 
τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113, στις 23 Ιουλίου 1999. Στις 4 Ιανουαρίου 2000 οι μετοχές της Εταιρείας 
εισήχθηκαν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο κωδικός ISIN (International Security Identification 
Number) της Εταιρείας είναι CY0005051111. 
 
Στις 21 Ιουνίου 2004 η Εταιρεία μετονομάστηκε σε Logicom Public Limited. 
 
2 Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό 
Οι κύριοι σκοποί της Εταιρείας όπως περιγράφονται στο άρθρο 3 του Ιδρυτικού της Εγγράφου είναι η 
εκπαίδευση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και η διανομή κάθε άλλου ηλεκτρονικού μηχανήματος και 
λογισμικού οποιουδήποτε είδους και λειτουργίας. 
 
Αποσπάσματα από το Καταστατικό της Εταιρείας παρατίθενται στο Μέρος Δ23 του παρόντος 
Ενημερωτικού Δελτίου. 
 
 
 
 
 

Α.  ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
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3 Διοικητικό Συμβούλιο 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας απαρτίζεται από τους ακολούθους: 
Αδάμος Κ. Αδαμίδης   - Πρόεδρος (Μη Εκτελεστικός) 
Βαρνάβας Ειρήναρχος   - Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικός) 
Αριστόδημος Α. Αναστασιάδης  - Μέλος (Εκτελεστικός) 
Σπαρσής Μοδέστου   - Μέλος (Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός) 
Τάκης Κληρίδης    - Μέλος (Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός) 
Κυριάκος Φιάκκας   - Μέλος (Εκτελεστικός) 
Νίκος Μιχαηλάς    - Μέλος (Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός)  
 
4 Διευθυντικό Προσωπικό της Εταιρείας 
Τα μέλη της διεύθυνσης της Εταιρείας είναι τα ακόλουθα: 
 

Ανθούλης Παπαχριστοφόρου - Οικονομικός Διευθυντής Συγκροτήματος 

Δήμος Αναστασίου - Διευθυντής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Συγκροτήματος  

Μιχάλης Παπαηρακλέους - Διευθυντής Διανομής Συγκροτήματος 

Νίκος Κυριάκου - Διευθυντής Διανομής Ευρωπαϊκών Αγορών 

Attilio Calce - Γενικός Διευθυντής της Logicom Italia s.r.l. 

Νικόλας Αργυρίδης - Γενικός Διευθυντής των εργασιών της Logicom στο Dubai 

Σπύρος Κουρμούσης - Γενικός Διευθυντής της Enet Solutions - Logicom S.A. 

Zeki Berk - Γενικός Διευθυντής της Logicom IT Distribution Ltd   

Balazs Angyan - Γενικός Διευθυντής της Logicom Hungary Kft 

Θεράπων Θεράποντος - Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος της Enet Solutions Ltd  

Laurence Gemayel  - Βοηθός Γενικός Διευθυντής της Logicom (Middle East) SAL  

Nadeem Murtada Ebrahim Alkhatib - Βοηθός Γενικός Διευθυντής της Logicom Jordan LLC  

Ανδρέας Σχίζας - Διευθυντής Υποστήριξης Πελατών στην Enet Solutions Ltd 

Αριστοτέλης Δημητρίου - Διευθύνων Σύμβουλος στην DAP Noesis Business Solutions Ltd 

Θεοφάνης Λούμπας - Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής Συγκροτήματος 

Σάββας Δυμιώτης - Διευθυντής Αγορών Συγκροτήματος 

Ιωσήφ Κακουλλής - Διευθυντής Τμήματος Πωλήσεων 

 

5 Γραμματέας, Σύμβουλοι Εταιρείας και Τραπεζίτες 
 
Γραμματέας: Adaminco Secretarial Limited 

Eagle Star House, 1ος όροφος 
Θέκλας Λυσιώτη 35 
3030 Λεμεσός 
 

Ελεγκτές & Σύμβουλοι Λογιστές: KPMG 
Elma House 
Μνασιάδου 10 
1065 Λευκωσία  
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Νομικοί Σύμβουλοι: Αδάμος Κ. Αδαμίδης & Σία 
Θέκλας Λυσιώτη 35, Eagle Star House, 1ος όροφος 
3030 Λεμεσός 
 

Εκτιμητές: Αντώνης Λοΐζου και Συνεργάτες 
Chartered Surveyors 
Εκτιμητές Ακινήτων & Διαχειριστές Έργων Ανάπτυξης 
Κεντρικά Γραφεία, Λεωφόρος Κέννεντυ 68Α , 1076 Λευκωσία 
Τ.Θ. 26634, 1646 Λευκωσία 
 
Andys Telemachou Appraisal Ltd 
Real Estate Consultants & Valuers 
Λεωφόρος Κυριάκου Μάτση 44, Γραφείο 102 
1082 Λευκωσία 
 
Andreou Property Strategy Ltd 
Chartered Surveyors 
Κεντρικά Γραφεία 
Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ 
Μέγαρο Μιτσή, Γραφείο 305 
1065 Λευκωσία 
 

Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης και 
Διευθυντής Έκδοσης: 
 

Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ 
Λεωφόρος Ευαγόρου 39, Ετίττα Κώρτ, 1ος όροφος 
1066 Λευκωσία 
 

Τραπεζίτες: Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ  
Marfin Popular Bank Public Company Ltd 
Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ 
HSBC Bank Middle East Ltd 
Bank Audi SAL 
HSBC Bank Middle East Ltd – Dubai, UAE 
HSBC Bank Middle East Ltd - Kuwait 
Marfin Εγνατία Τράπεζα Α.Ε. 
Alpha Bank Cyprus Ltd 
The Housing Bank for Trade & Finance 
Akbank P.A.S. 
Purkiye Garanti Bankasi A.S. 
Societe Generale Cyprus Ltd 
Standard Chartered Bank 
BNP Paribas Cyprus Ltd 
Bank Saudi Fransi 
Universal Bank Ltd 
BNP Paribas – Dubai UAE 
Credito Artigiano SPA 
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Διενεργήσαντες την ανεξάρτητη 
εμπεριστατωμένη λογιστική και οικονομική 
μελέτη: 

Grant Thornton  
Νιμέλη Κωρτ, Block C, Αγίου Νικολάου 41-49, 2408 Λευκωσία 
  

 
6 Εγγεγραμμένο Γραφείο και Γραφεία Διεύθυνσης 
 
Εγγεγραμμένο Γραφείο: 
 
 

Eagle Star House, 1ος όροφος 
Θέκλας Λυσιώτη 35, 3030 Λεμεσός 
Τ.Θ.: 51094, 3501 Λεμεσός 
Τηλέφωνο: +357 25 818444 
Τηλεομοιότυπο: +357 25 372282 
 

Γραφεία Διεύθυνσης: 
 
 

Στασίνου 26 
Αγία Παρασκευή 
2003 Στρόβολος, Λευκωσία 
Τ.Θ.: 23472, 1683 Λευκωσία 
Τηλέφωνο: +357 22 551000 
Τηλεομοιότυπο: +357 22 514294 
Διαδικτυακός χώρος: www.lgcom.net 

 
7 Συνοπτικές Πληροφορίες για την Εταιρεία 
Η Logicom Public Limited ξεκίνησε δραστηριότητες το 1987 ως κέντρο εκπαίδευσης εφαρμογών 
ηλεκτρονικών υπολογιστών. Μέσα του 1992 η Εταιρεία εξαγοράστηκε πλήρως από τον Βαρνάβα 
Ειρήναρχο και τη σύζυγό του Δήμητρα Προδρόμου Ειρήναρχου και άρχισε να δραστηριοποιείται στον 
τομέα της χονδρικής αγοράς προϊόντων πληροφορικής όπου και απέκτησε παρουσία στην Κύπρο, στην 
Ελλάδα, στον Λίβανο, στην Ιορδανία, στο Ντουμπάι, στην Ιταλία, στην Τουρκία, στη Σαουδική Αραβία, στη 
Βουλγαρία, στην Ουγγαρία και στη Ρουμανία, οργανικά ή μέσω των εξαρτημένων και συνδεδεμένων 
εταιρειών της.  
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Οι εξαρτημένες και συνδεδεμένες εταιρείες του Συγκροτήματος, καθώς και συνοπτικές πληροφορίες σε 
σχέση με τη χώρα εγγραφής, την ημερομηνία ίδρυσης ή απόκτησης τους και το ποσοστό συμμετοχής της 
Εταιρείας σε αυτές παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα (βλέπετε Μέρος Δ6 του παρόντος 
Ενημερωτικού Δελτίου για περισσότερες πληροφορίες): 
  
Όνομα Εταιρείας Χώρα 

Εγγραφής 
Ημερομηνία 
Απόκτησης / 
Ίδρυσης 

Ποσοστό 
Συμμετοχής 

Logicom (Overseas) Ltd Κύπρος 01/01/1999 100% 
Enet Solutions Ltd Κύπρος 01/01/2000 100% 
Netcom Ltd Κύπρος 27/04/2000 100% 
Netvision Ltd Κύπρος 31/05/2000 100% 
Logicom (Middle East) SAL Λίβανος 25/07/2000 100% 
Enet Solutions - Logicom S.A. Ελλάδα 21/02/2001 100% 
Logicom Jordan LLC Ιορδανία 07/08/2001 100% 
Logicom FZE στη Ζώνη Ελεύθερου Εμπορίου του 
αεροδρομίου στο Ντουμπάι (DAFZA) Η.Α.Ε. 03/10/20011 100% 
DAP Noesis Business Solutions Ltd Κύπρος 20/03/2002 100% 
Logicom Dubai LLC  Η.Α.Ε. 07/11/2001 49%2 
Logicom FZE στη Ζώνη Ελεύθερου Εμπορίου του 
Jebel Ali Η.Α.Ε. 08/03/2004 100% 
Logicom Italia s.r.l. Ιταλία 14/06/2005 100% 
Logicom Information Technology Distribution Ltd Τουρκία 01/12/2005 100% 
Rehab Technologies Ltd Σαουδική Αραβία 01/08/2006 -2 
Logicom Information Technology Distribution S.R.L. Ρουμανία 27/03/2007 100% 
Logicom Hungary Kft Ουγγαρία 02/04/2007 100% 
Logicom Bulgaria EOOD Βουλγαρία 15/06/2007 100% 

1Η Logicom FZE στη Ζώνη Ελεύθερου Εμπορίου του αεροδρομίου στο Ντουμπάι (DAFZA) διαγράφηκε στις 02/10/2005. 
2 Η Logicom Public Limited έχει εξασφαλίσει συμβατικά τον πλήρη έλεγχο των εργασιών των εταιρειών Logicom Dubai 
LLC και Rehab Technologies Ltd. 
 
Το Συγκρότημα σήμερα δραστηριοποιείται στον ευρύτερο τομέα της πληροφορικής και κυρίως στη 
διάθεση προϊόντων πληροφορικής, τη συναρμολόγηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, στην παροχή λύσεων 
και υπηρεσιών για δίκτυα και τηλεπικοινωνίες και στην παροχή λύσεων και υπηρεσιών λογισμικού. 
 
Όταν το 1994 η Εταιρεία τερμάτισε τις εργασίες της στο τομέα της εκπαίδευσης και επικέντρωσε τη 
δραστηριότητά της στη διανομή προϊόντων πληροφορικής, άρχισε να συνεργάζεται με τους μεγαλύτερους 
κατασκευαστές προιόντων πληροφορικής. Τα προϊόντα που διανέμονται από το Συγκρότημα 
περιλαμβάνουν, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών (hardware), 
όπως επεξεργαστές, μητρικές κάρτες, σκληρούς δίσκους, μνήμες, οθόνες κ.ά., λογισμικά (software), όπως 
λειτουργικό λογισμικό κ.α. και περιφερειακά (peripherals) όπως εκτυπωτές, σαρωτές κ.α., δικτυακά 
(networking), όπως δρομολογητές κ.ά.. Η διανομή γίνεται στη χονδρική αγορά και πελάτες της είναι 
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη συναρμολόγηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, στη λιανική πώληση 
προϊόντων πληροφορικής και στην παροχή λύσεων και υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών. 
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Στις 23 Ιουλίου 1999, η Εταιρεία μετατράπηκε σε δημόσια εταιρεία για σκοπούς του περί Εταιρειών Νόμου 
Κεφ. 113, με τροποποίηση του καταστατικού της. Μετά από δημόσια πρόσκληση για εγγραφή που έγινε 
το Δεκέμβριο 1999, οι μετοχές της εισήχθηκαν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στις 4 Ιανουαρίου 2000. 
 
Σήμερα, το Συγκρότημα διαθέτει γραφεία και αποθηκευτικούς χώρους σε 17 χώρες, και πελάτες σε 20 
χώρες στις περιοχές της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής, του Αραβικού Κόλπου, της Βορείου Αφρικής και 
της Ασίας. 
 
8 Κύριοι Μέτοχοι  
Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, οι μέτοχοι που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα 
ποσοστό πέραν του 5% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας είναι: 
 
Μέτοχος Άμεση 

Συμμετοχή 

% Έμμεση 

Συμμετοχή 

% Συνολική 

Συμμετοχή 

% 

Βαρνάβας Ειρήναρχος1 27.062.374 43,84 4.760.000 7,71 31.822.374 51,55 
1 Στο σύνολο των μετοχών που κατέχει ο κ. Βαρνάβας Ειρήναρχος συνυπολογίζονται οι μετοχές που κατέχει η σύζυγός του, 
Δήμητρα Προδρόμου Ειρήναρχου (4.760.000 μετοχές). 

 
Τα ποσοστά των μεγαλομετόχων μετά την εξάσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης και των Δικαιωμάτων 
Αγοράς Μετοχών είναι δυνατό να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τον αριθμό των Δικαιωμάτων Προτίμησης 
και των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών που θα επιλέξουν να εξασκήσουν. 
 
9 Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις 
Οι πιο κάτω συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για τα έτη 2004, 2005 και 2006 βασίζονται στις ετήσιες 
ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από τους 
ελεγκτές, KPMG. Οι διενεργήσαντες την ανεξάρτητη εμπεριστατωμένη λογιστική και οικονομική μελέτη, 
Grant Thornton δεν έχουν εισηγηθεί οποιεσδήποτε αναμορφώσεις. 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις για τα έτη 2004, 2005 και 2006 έχουν συνταχθεί με βάση τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, 
Κεφ. 113 και έχουν δημοσιευθεί όπως προβλέπεται από το νόμο.  
 
Σημειώνεται ότι τα ποσά για το έτος 2004 παρουσιάζονται μετά από αναπροσαρμογές που έγιναν για να 
συνάδουν με τις αλλαγές στις λογιστικές αρχές, την υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων ΔΠΧΠ και στην 
παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2005.  
 
Οι επιλεγμένες συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες θα πρέπει να διαβαστούν σε συνάρτηση με 
τους πλήρεις ετήσιους ελεγμένους λογαριασμούς και τις εκθέσεις ελεγκτών για τα υπό αναφορά έτη. Οι 
ελεγκτές της Εταιρείας δεν έχουν εκφράσει οποιαδήποτε επιφύλαξη ή άρνηση γνώμης στις εκθέσεις τους 
για τα υπό αναφορά έτη. 
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Όπως επεξηγείται στο Μέρος Δ9.2 του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, το Συγκρότημα εφάρμοσε από 
την 1η Ιανουαρίου 2005 νέα και αναθεωρημένα ΔΠΧΠ τα οποία σχετίζονται με τις δραστηριότητές του και 
είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2005. 
 
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές μη ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε 
στις 30 Ιουνίου 2007, έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεσες 
Οικονομικές Καταστάσεις». Οι λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν αναφορικά με στοιχεία που 
θεωρούνται ουσιώδη σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος συνάδουν με τις 
λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006. 
 

Εξαμηνία 
που έληξε 

στις
30.06.2007 

Μη ελεγμένα
£

Έτος που 
έληξε στις 
31.12.2006 
Ελεγμένα

£

 
Έτος που 
έληξε στις 
31.12.2005 
Ελεγμένα 

£ 

Έτος που 
έληξε στις 
31.12.2004 
Ελεγμένα

£
Πωλήσεις 91.076.196 145.772.788 117.636.410 87.921.517

Μεικτό κέρδος 6.739.452 11.044.155 8.016.954 5.997.523

Κέρδος από εργασίες πριν από τα καθαρά έξοδα 
χρηματοδότησης 

2.818.649 3.751.987 3.000.960 1.590.596
Κέρδος πριν τη φορολογία 2.439.012 3.547.413 1.595.752 1.305.284

Κέρδος για την περίοδο / το έτος 2.264.247 3.204.017 1.509.652 1.196.972

Κέρδος ανά μετοχή (σεντ) 7,34 5,19 2,45 1,94

Αναπροσαρμοσμένο κέρδος ανά μετοχή (σεντ) 7,34 5,19 2,45 1,94

  

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 3.544.050 3.206.885 3.078.466 3.017.198

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 75.852.316 64.305.679 56.397.328 37.764.052

Σύνολο ενεργητικού 79.396.366 67.512.564 59.475.794 40.781.250

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 21.731.733 19.685.738 17.739.106 16.183.579

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 1.330.049 1.378.426 706.141 1.272.928

Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων 56.334.584 46.448.400 41.030.547 23.324.743

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 79.396.366 67.512.564 59.475.794 40.781.250
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται στοιχεία για την κεφαλαιακή διάρθρωση του Συγκροτήματος 
(ίδια κεφάλαια και δανειακά κεφάλαια).  
 

 30.06.2007 
Μη ελεγμένα

£

31.12.2006 
Ελεγμένα

£

31.12.2005 
Ελεγμένα 

£ 

31.12.2004 
Ελεγμένα

£

Ίδια Κεφάλαια     

Μετοχικό κεφάλαιο 12.346.600 12.346.600 12.346.600 12.339.000 
Αποθεματικά 9.385.133 7.339.138 5.392.506 3.844.579 

Σύνολο ίδιων κεφαλαίων 21.731.733 19.685.738 17.739.106 16.183.579 
     
Δανειακό Κεφάλαιο     

Μακροπρόθεσμα δάνεια 1.019.169 1.093.284 424.922 963.076 
Τραπεζικά παρατραβήγματα 19.999.903 18.663.787 16.284.882 9.611.565 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 9.185.807 7.765.813 5.870.302 3.692.890 
Τρέχουσες δόσεις μακροπρόθεσμων δανείων 1.016.631 1.355.929 603.091 569.802 
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών (13.984.573) (11.049.736) (7.931.232) (9.636.945) 

Σύνολο Δανειακού Κεφαλαίου 17.236.937 17.829.077 15.251.965 5.200.388 
     
Λόγος Δανειακού Κεφαλαίου προς Ίδια Κεφάλαια 0,79 0,91 0,86 0,32 
     

 
10 Στοιχεία για Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη 
Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά τα έτη 2004, 2005, 2006 και την περίοδο που έληξε στις 30 
Ιουνίου 2007, οι οποίες βεβαιώνεται ότι διεξήχθησαν κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της Εταιρείας, 
με συνήθεις εμπορικούς όρους και κατόπιν έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, 
παρουσιάζονται πιο κάτω.  
 
Εταιρείες του Συγκροτήματος πωλούν και αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες αναλόγως των αναγκών 
τους από άλλες εταιρείες του Συγκροτήματος. Οι συναλλαγές γίνονται κυρίως σε τιμή κόστους. Υπάρχουν 
περιπτώσεις όπου συναλλαγές γίνονται σε τιμή διαφορετική του κόστους αφού αυτή συμφωνηθεί μεταξύ 
των συμβαλλόμενων μερών και αφού εμπίπτει στα πλαίσια της καθαρά εμπορικής βάσεως και της 
συνήθους εμπορικής πρακτικής που ακολουθεί το Συγκρότημα. Όταν επιβάλλεται, η Logicom Public 
Limited χρεώνει κάθε χρόνο τις θυγατρικές της εταιρείες ένα ποσό για διοικητικές υπηρεσίες. Τα ποσά τα 
οποία χρέωσε η Logicom Public Limited τις θυγατρικές της εταιρείες ήταν τα εξής: 
 
Διοικητικές υπηρεσίες και προμήθειες Εξαμηνία που 

έληξε στις 
30.06.2007 

Μη ελεγμένα 
 £ 

Έτος που 
έληξε στις 
31.12.2006 
Ελεγμένα 

£ 

Έτος που 
έληξε στις 
31.12.2005 
Ελεγμένα 

£ 

Έτος που 
έληξε στις 
31.12.2004 
Ελεγμένα 

£ 
Διοικητικές Υπηρεσίες     

Enet Solutions Limited - 51.000 49.000 44.654 
DAP Noesis Business Solutions Limited - 106.545 63.125 62.250 

Προμήθειες     
Enet Solutions Limited - 50.000 50.000 50.000 
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Οι συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και άλλων εταιρειών του Συγκροτήματος κατά τα έτη 2004, 2005, 
2006 και κατά την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2007, οι οποίες βεβαιώνεται ότι διεξήχθησαν στη 
συνήθη πορεία των εργασιών του Συγκροτήματος και με συνήθεις εμπορικούς όρους, έχουν ως 
ακολούθως: 
 
Πωλήσεις σε θυγατρικές και 
συνδεδεμένες εταιρείες 

Εξαμηνία που 
έληξε στις 
30.06.2007 

Μη ελεγμένα 
 £ 

Έτος που 
έληξε στις 
31.12.2006 
Ελεγμένα 

£ 

Έτος που 
έληξε στις 
31.12.2005 
Ελεγμένα 

£ 

Έτος που 
έληξε στις 
31.12.2004 
Ελεγμένα 

£ 
     
Enet Solutions Ltd 242.173 1.504.017 1.117.552 432.060 
Enet Solutions - Logicom S.A. 7.465.432 6.431.331 2.899.736 336.654 
Logicom (Overseas) Ltd - - 99.630 13.407 
Logicom Jordan LLC 769.288 1.133.445 1.085.284 1.014.420 
Logicom FZE 6.660 139.908 3.423 355.768 
Logicom (Middle East) SAL 247.976 760.418 646.936 512.371 
DAP Noesis Business Solutions Ltd 9.578 19.732 13.937 8.535 
Netvision Ltd - - - 5.094 
Logicom Dubai LLC - 650 99 1.511 
Netcom Ltd - - - 39.429 
Logicom Italia s.r.l. 5.993.753 4.245.439 13.882 - 
Logicom IT Distribution S.R.L. 50.279 365 - - 
Rehab Technologies Ltd 20.250 21.638 - - 

     

 
Υπόλοιπα μεταξύ της Logicom Public Limited και των θυγατρικών της εταιρειών στα βιβλία της Ιθύνουσας 
εταιρείας ήταν ως εξής: 
 
Μακροπρόθεσμα δάνεια εισπρακτέα από 
θυγατρικές εταιρείες 

30.06.2007 
Μη ελεγμένα 

£ 

31.12.2006 
Ελεγμένα 

£ 

31.12.2005 
Ελεγμένα 

£ 

31.12.2004 
Ελεγμένα 

£ 
     
Enet Solutions - Logicom S.A. 1.113.913 1.123.684 1.237.681 1.090.213 
Logicom (Middle East) SAL 2.076.652 2.094.868 2.307.391 2.032.468 
Logicom FZE 1.288.957 1.300.264 1.432.174 1.261.532 
Logicom Jordan LLC 1.328.739 1.340.395 1.476.377 1.300.468 
     

Σημείωση: Δεν υπάρχει γραπτή συμφωνία μεταξύ της Ιθύνουσας και των θυγατρικών εταιρειών, αναφορικά με τα 
μακροπρόθεσμα δάνεια εισπρακτέα από θυγατρικές εταιρείες. Τα δάνεια είναι άτοκα και χωρίς καθορισμένη ημερομηνία 
αποπληρωμής. 
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Υπόλοιπα με θυγατρικές και συνδεδεμένες 
εταιρείες  

30.06.2007 
Μη ελεγμένα 

£ 

2006 
Ελεγμένα 

£ 

2005 
Ελεγμένα 

£ 

2004 
Ελεγμένα 

£ 
     
Enet Solutions Ltd 3.526.124 3.703.650 1.960.500 1.545.705 
Enet Solutions - Logicom S.A. 7.050.644 4.750.465 3.133.645 (303.171) 
Logicom (Overseas) Ltd (219.633) (221.560) (205.881) (19.104) 
Logicom Jordan LLC (492.578) 669.719 576.878 261.675 
Netcom Ltd 32.130 32.130 32.130 53.981 
Netvision Ltd 308.075 308.075 308.075 318.083 
Logicom FZE 2.654.992 5.531.753 6.316.121 3.677.203 
Logicom (Middle East) SAL (1.062.493) (1.104.376) (442.843) (69.008) 
DAP Noesis Business Solutions Ltd 354.817 234.973 140.415 152.539 
Logicom Dubai LLC 1.044.436 1.051.788 1.300.374 1.190.714 
Logicom Italia s.r.l. 2.820.860 3.450.326 624.073 - 
Logicom IT Distribution Ltd 2.577.491 2.092.790 14.895 - 
Rehab Technologies Ltd 30.716 43.639 - - 
Logicom Hungary IT Distribution Kft 14.197 - - - 
Logicom IT Distribution S.R.L. 38.358 - - - 
     

Σημείωση: Τα υπόλοιπα αποπληρώνονται ανάλογα με τη φύση της συγκεκριμένης συναλλαγής. 

 
Κατά τη διάρκεια του 2006 και του 2007, εταιρείες του Συγκροτήματος πλήρωσαν μερίσματα στην Εταιρεία 
ως ακολούθως: 
 

 2007 
£ 

2006 
£ 

   
Μερίσματα Χρήσης 2003 - 600.000 
Μερίσματα Χρήσης 2004 - 498.000 
Μερίσματα Χρήσης 2005 - 1.347.748 
Μερίσματα Χρήσης 2006 654.617 854.000 
Μερίσματα Χρήσης 2007 700.000 - 
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11 Στόχοι και Προοπτικές Εταιρείας και Προορισμός Νέων Κεφαλαίων 
11.1 Στόχοι και Προοπτικές Εταιρείας 
Το Συγκρότημα, από το 2000 και μετά, οπότε ξεκίνησε η επέκταση του στο εξωτερικό, έχει καταφέρει να 
εδραιώσει τη παρουσία του σε 17 χώρες στη περιοχή της Μέσης Ανατολής, του Αραβικού Κόλπου και της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης και να κατέχει ηγετική θέση στην περιοχή που δραστηριοποιείται. 
 
Το Συγκρότημα στοχεύει σε περαιτέρω ανάπτυξη, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μεσοπρόθεσμα, 
στηριζόμενη σε τρεις πυλώνες: την αξιοποίηση του μεγέθους του και των οικονομιών κλίμακας που 
συνεπάγεται, την ανάπτυξη νέων αγορών και τη συνεχή ενδυνάμωση της παρουσίας του στις υφιστάμενες 
αγορές όπου δραστηριοποιείται, με πρόσθετα προϊόντα ή υπηρεσίες. 
 
Σταθεροί σύμμαχοι του Συγκροτήματος στην υλοποίηση της στρατηγικής αυτής και στην περαιτέρω 
επέκταση και εδραίωση της ηγετικής του θέσης στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται είναι και οι 
προμηθευτές του, οι σχέσεις με τους οποίους ενδυναμώνονται και αναβαθμίζονται συνεχώς.  
 
Στο τομέα της διανομής και σε βραχυπρόθεσμη βάση αναμένεται ανάπτυξη από τις νέες αγορές όπου το 
Συγκρότημα έχει ήδη δραστηριοποιηθεί, όπως η Ιταλία, η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία. Η ανάπτυξη 
στις αγορές αυτές θα προέλθει από την αύξηση του μεριδίου αγοράς και από τη προσθήκη προϊόντων 
από προμηθευτές, προϊόντα των οποίων το Συγκρότημα ήδη διανέμει σε άλλες χώρες. 
 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά της Σαουδικής Αραβίας όπου οι κύριοι προμηθευτές εστιάζουν 
το ενδιαφέρον τους και έχουν προχωρήσει σε ενδυνάμωση της παρουσίας τους στη χώρα αυτή. 
 
Οι αγορές αυτές χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα μεγάλο μέγεθος και αναμένεται να αποτελέσουν τις νέες 
βάσεις της βραχυπρόθεσμης αλλά και μεσοπρόθεσμης ανάπτυξης του Συγκροτήματος. 
 
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι επίσης μια αγορά που αναμένεται να εξακολουθήσει να συνεισφέρει 
στην ανάπτυξη του Συγκροτήματος. 
 
Η επέκταση του Συγκροτήματος στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη αναμένεται να συμβάλει στη 
μεσοπρόθεσμη ανάπτυξή του. Αναφορικά με την επίτευξη αυτού του στόχου, πρέπει να σημειωθεί ότι η 
Cisco έχει ήδη εξουσιοδοτήσει το Συγκρότημα να διανέμει τα προϊόντα της στην Ουγγαρία, Ρουμανία και 
Βουλγαρία. Η δυναμική των χωρών αυτών ιδιαίτερα στο τομέα της τεχνολογίας είναι ιδιαίτερα μεγάλη και 
πολλοί από τους προμηθευτές του Συγκροτήματος ήδη επανεξετάζουν το μοντέλο λειτουργίας τους και 
ενδυναμώνουν την παρουσία τους και στην περιοχή αυτή. 
 
Εκτός από τα πιο πάνω, που ήδη βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης, το Συγκρότημα εξετάζει μαζί με 
τους προμηθευτές του και άλλες ευκαιρίες επέκτασης που θα ενδυναμώσουν ακόμη περισσότερο την 
παρουσία του στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, Αφρικής, Ασίας και Ευρώπης. 
 

Στον τομέα των υπηρεσιών, η Logicom, μέσω των θυγατρικών της εταιρειών Enet και Noesis, έχει 
δημιουργήσει πολύ ισχυρή τεχνογνωσία και έχει εκτελέσει στην Κύπρο με απόλυτη επιτυχία έργα που 
πολύ λίγες εταιρείες διεθνώς διαθέτουν την τεχνογνωσία να υλοποιήσουν. Έχει ήδη ληφθεί η απόφαση για 
επέκταση των υπηρεσιών του Συγκροτήματος στο εξωτερικό και αρχές του επόμενου έτους αναμένεται να 
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ολοκληρωθούν οι απαραίτητες μελέτες, σχεδιασμοί και επαφές για την υλοποίηση αυτής της απόφασης. 
Μακροπρόθεσμος στόχος του Συγκροτήματος είναι η προσφορά των εν λόγω υπηρεσιών σε όλες τις 
χώρες δραστηριοποίησης.  
 
Οι προοπτικές που ανοίγονται με τη παρουσία της Logicom σε ένα τόσο ευρύ γεωγραφικό χώρο, και 
κυρίως οι στρατηγικές της συμμαχίες με τις καλύτερες και μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής προϊόντων 
τεχνολογίας, η δυναμική που παρουσιάζουν οι λεγόμενες αναδυόμενες αγορές, όπως και η ενδυνάμωση 
των υπηρεσιών στην Κύπρο, αλλά και η επέκταση των συμμαχιών αυτών σε άλλες αγορές όπου το 
Συγκρότημα έχει ήδη παρουσία, στηρίζουν τις εκτιμήσεις της Εταιρείας για συνεχή αύξηση της 
κερδοφορίας σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και για μακροπρόθεσμη υγιή ανάπτυξη και επέκταση του 
Συγκροτήματος. 
 
Τα πιο κάτω γεγονότα αναμένεται ότι θα επηρεάσουν θετικά τις μελλοντικές δραστηριότητες της Εταιρείας: 
 
- Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) το Μάιο του 2004 και η ταυτόχρονη διεύρυνση της 
ΕΕ, στην τελευταία φάση της οποίας εντάχθηκαν και η Βουλγαρία και η Ρουμανία, άνοιξε το δρόμο για 
νέες αγορές και δημιούργησε νέες προοπτικές για την επέκταση των εργασιών και δραστηριοτήτων της 
Εταιρείας. Ήδη μετά την ένταξη στην ΕΕ η Logicom Public Limited έχει προχωρήσει στην ίδρυση 100% 
θυγατρικών εταιρειών στην Ιταλία, στην Τουρκία, στη Ουγγαρία, στην Ρουμανία και στην Βουλγαρία.  
 
- Η δρομολογημένη ένταξη της Κύπρου στην Ευρωζώνη την 1η Ιανουαρίου 2008 αναμένεται να μειώσει 
τον συναλλαγματικό κίνδυνο και το κόστος των τραπεζικών συναλλαγών. 
 
Ένα στοιχείο που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις δραστηριότητες της Εταιρείας είναι η πολιτική 
αστάθεια και η αβεβαιότητα που επικρατεί στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, οι οποίες ανέκαθεν 
δύνανται να επηρεάζουν αρνητικά τις οικονομίες των χωρών της ευρύτερης περιοχής και τις εμπορικές 
συναλλαγές στις χώρες αυτές. 
 
11.2 Ύψος και Προορισμός Νέων Κεφαλαίων  
Τα συνολικά κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση των Δικαιωμάτων Προτίμησης θα ανέλθουν σε 
£4,01 εκ. (€6,86 εκ.) περίπου. Μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης, το καθαρό προϊόν της Έκδοσης 
αναμένεται να ανέλθει σε £3,96 εκ. (€6,77 εκ.) περίπου. 
 
Επίσης, αν ασκηθούν όλα τα Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών, θα αντληθούν περαιτέρω μέχρι £7,23 εκ. 
(€12,35 εκ.) περίπου, με βάση τη σταθερή τιμή των €2,00 (£1,17). 
 
Το καθαρό προϊόν της Έκδοσης, από την εξάσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης και των Δικαιωμάτων 
Αγοράς Μετοχών, μετά την αφαίρεση των εξόδων της Έκδοσης, προορίζεται για ενίσχυση της 
κεφαλαιουχικής βάσης της Εταιρείας, τη δημιουργία επαρκούς ρευστότητας και για κάλυψη των αναγκών 
του κεφαλαίου κίνησης και των υποχρεώσεων της Εταιρείας για τα προσεχή έτη και για την υλοποίηση του 
αναπτυξιακού προγράμματος της Εταιρείας. 
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12. Κύρια Στοιχεία Έκδοσης 
ΕΚΔΟΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: 

 

Logicom Public Limited. 

 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 

 

 

£20.000.000 διαιρεμένο σε 100.000.000 μετοχές ονομαστικής 

αξίας 20 σεντ η κάθε μια. 

 

ΕΚΔΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ: 

 

£12.346.600 διαιρεμένο σε 61.733.000 συνήθεις μετοχές 

ονομαστικής αξίας 20 σεντ η κάθε μια. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΣΕ 

ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ: 

Απαγορεύεται αφενός η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή 

με οποιοδήποτε άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων του 

παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου και κάθε προωθητικού και 

σχετικού με την παρούσα δημόσια προσφορά εγγράφου ή 

άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από τις 

Εξαιρούμενες Χώρες και αφετέρου η εξάσκηση των 

Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών από πρόσωπα των 

Εξαιρούμενων Χωρών. 

 

 
12.1 Κύρια στοιχεία έκδοσης Δικαιωμάτων Προτίμησης 
ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ («ΔΠ»): Έκδοση 61.733.000 Δικαιωμάτων Προτίμησης (Rights), που 

προσφέρονται δωρεάν στους Μετόχους που θα αποκτήσουν 

μετοχές της Εταιρείας μέχρι και την 11η Οκτωβρίου 2007 (cum-

date) σε αναλογία ένα (1) Δικαίωμα Προτίμησης για κάθε μία 

(1) συνήθη μετοχή που κατέχουν. Η ημερομηνία αποκοπής 

του Δικαιώματος Προτίμησης (ex-rights date) είναι η 12η 

Οκτωβρίου 2007. 

 

Κάθε δέκα (10) Δικαιώματα Προτίμησης που θα εξασκούνται 

θα μετατρέπονται σε μία (1) πλήρως πληρωθείσα νέα μετοχή 

της Εταιρείας με τιμή εξάσκησης £0,65 (€1,11), η οποία θα 

εισαχθεί στο Χ.Α.Κ.. Επιπλέον, για κάθε δέκα (10) Δικαιώματα 

Προτίμησης που θα εξασκούνται θα παραχωρείται στους 

δικαιούχους ένα (1) Δικαίωμα Αγοράς Μετοχών. Κατά την 

εξάσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης κλασματικά 

υπόλοιπα θα αγνοούνται. 

 

Σε περίπτωση που μετά τη λήξη της Περιόδου Εξάσκησης των 

Δικαιωμάτων Προτίμησης προκύψουν μη ασκηθέντα 

Δικαιώματα Προτίμησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρείας, κατά τη διακριτική ευχέρειά του, θα προβεί στη 

διάθεσή τους προς όφελος της Εταιρείας εντός δεκατεσσάρων 

(14) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Εξάσκησης 
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των Δικαιωμάτων Προτίμησης και με τιμή εξάσκησης 

τουλάχιστον £0,65 (€1,11) για κάθε δέκα (10) Δικαιώματα 

Προτίμησης. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΠ ΣΤΟ 

Χ.Α.Κ.: 

Τα Δικαιώματα Προτίμησης θα εισαχθούν και θα τυγχάνουν 

διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. 

 

ΤΙΜΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΔΠ: 

 

£0,65 (€1,11) για κάθε δέκα (10) Δικαιώματα Προτίμησης.  

ΜΕΡΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΔΠ / ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΠ / ΑΓΟΡΑ 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΔΠ: 

Οι κάτοχοι των Δικαιωμάτων Προτίμησης μπορούν να 

εξασκήσουν μέρος ή το σύνολο των Δικαιωμάτων Προτίμησης 

που κατέχουν. Όσα Δικαιώματα Προτίμησης οι κάτοχοι δεν 

προτίθενται να τα εξασκήσουν, μπορούν να τα διαθέσουν στην 

αγορά (Χ.Α.Κ.) εξασφαλίζοντας την τρέχουσα τιμή 

διαπραγμάτευσης. Οι κάτοχοι των Δικαιωμάτων Προτίμησης, 

καθώς και το λοιπό επενδυτικό κοινό, μπορούν επίσης να 

αγοράσουν επιπρόσθετα Δικαιώματα Προτίμησης από τη 

χρηματιστηριακή αγορά (Χ.Α.Κ.). 

 

ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Η Τιμή Εξάσκησης είναι πληρωτέα εξολοκλήρου κατά την 

εξάσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Χ.Α.Κ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ 

ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΠ: 

Οι Νέες Μετοχές που θα προκύψουν από την εξάσκηση των 

Δικαιωμάτων Προτίμησης, κατόπιν έγκρισης του Χ.Α.Κ., θα 

τυγχάνουν διαπραγμάτευσης και θα μεταβιβάζονται μέσω του 

Χ.Α.Κ. (Κύρια Αγορά) εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από 

την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής Επιστολής 

Παραχώρησης Νέων Μετοχών, και εφόσον βεβαιωθεί το 

Χ.Α.Κ. ότι το Μητρώο Μετόχων, μετά την έκδοση των Νέων 

Μετοχών, έχει κατατεθεί σε ηλεκτρονική μορφή και πληροί 

όλες τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το Χ.Α.Κ. 

σύμφωνα με τον Κανονισμό 4 των Περί Αξιών και 

Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (καταχώρηση, 

διαπραγμάτευση και εκκαθάριση άυλων κινητών αξιών) 

Κανονισμών του 2001 για την εισαγωγή των Νέων Μετοχών 

της Εταιρείας στο Κεντρικό Μητρώο. Τυχόν αλλαγή στο πιο 

πάνω χρονοδιάγραμμα λόγω αστάθμητων παραγόντων, θα 

ανακοινωθεί στο Χ.Α.Κ. και στον ημερήσιο τύπο. 

 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΩΝ ΠΛΗΡΩΣ 

ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ 

ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΠ:  

Οι Νέες Μετοχές που θα προκύψουν θα έχουν τα ίδια 

δικαιώματα (rank pari passu) με τις υφιστάμενες μετοχές για 

όλους τους σκοπούς και θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης στο 

Χ.Α.Κ.. 
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12.2 Κύρια στοιχεία έκδοσης Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών 
ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 

(«ΔΑΜ»): 

Έκδοση μέχρι 6.173.300 Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών 

(Warrants), που προσφέρονται δωρεάν στους Μετόχους, σε 

αναλογία ένα (1) Δικαίωμα Αγοράς Μετοχών για κάθε δέκα 

(10) Δικαιώματα Προτίμησης που θα εξασκήσουν, όπως 

αναφέρεται πιο πάνω. 

 

Κάθε ένα (1) Δικαίωμα Αγοράς Μετοχών που θα εξασκείται 

θα μετατρέπεται σε μία (1) πλήρως πληρωθείσα νέα μετοχή 

της Εταιρείας, η οποία θα εισαχθεί στο Χ.Α.Κ., με τιμή 

εξάσκησης το μικρότερο των:  

-   €2,00 (£1,17), ή 

-  το ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 75% της μέσης τιμής 

κλεισίματος των τελευταίων 60 ημερών πριν από την 

ημερομηνία ανακοίνωσης της τιμής εξάσκησης. 

 

Σε περίπτωση που μετά την εκπνοή της Τελευταίας 

Περιόδου Εξάσκησης των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών 

παραμείνουν μη ασκηθέντα Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών, ο 

αριθμός αυτών θα υπολογιστεί αμέσως μετά την εκπνοή της 

περιόδου αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει 

το δικαίωμα να διαθέσει οποιαδήποτε Δικαιώματα Αγοράς 

Μετοχών που δεν ασκηθούν από τους δικαιούχους κατά την 

απόλυτη κρίση του προς όφελος της Εταιρείας. 

 

ΤΙΜΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΜ: 

 

Για κάθε Δικαίωμα Αγοράς Μετοχών το μικρότερο των: 

-   €2,00 (£1,17), ή 

-  το ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 75% της μέσης τιμής 

κλεισίματος των τελευταίων 60 ημερών πριν από την 

ημερομηνία ανακοίνωσης της τιμής εξάσκησης. 

 

ΜΕΡΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΔΑΜ / ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΑΜ / ΑΓΟΡΑ 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΔΑΜ: 

Οι κάτοχοι των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών μπορούν να 

εξασκήσουν μέρος ή το σύνολο των Δικαιωμάτων Αγοράς 

Μετοχών που κατέχουν. Όσα Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών 

οι κάτοχοι δεν προτίθενται να τα εξασκήσουν μπορούν να τα 

διαθέσουν στην αγορά (Χ.Α.Κ.) εξασφαλίζοντας την 

τρέχουσα τιμή διαπραγμάτευσης. Οι κάτοχοι των 

Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών, καθώς και το λοιπό 

επενδυτικό κοινό, μπορούν επίσης να αγοράσουν 

επιπρόσθετα Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών από τη 

χρηματιστηριακή αγορά (Χ.Α.Κ.). 
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ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Η Τιμή Εξάσκησης είναι πληρωτέα εξολοκλήρου κατά τις 

περιόδους εξάσκησης των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών 

(βλέπετε ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα, Μέρος Α13.2 του 

παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου). 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Χ.Α.Κ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ 

ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΜ: 

Οι Νέες Μετοχές που θα προκύψουν από την εξάσκηση των 

Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών, κατόπιν έγκρισης του 

Χ.Α.Κ., θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης και θα 

μεταβιβάζονται μέσω του Χ.Α.Κ. (Κύρια Αγορά) εντός δέκα 

(10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της 

σχετικής Επιστολής Παραχώρησης Νέων Μετοχών, και 

εφόσον βεβαιωθεί το Χ.Α.Κ. ότι το Μητρώο Μετόχων, μετά 

την έκδοση των Νέων Μετοχών, έχει κατατεθεί σε 

ηλεκτρονική μορφή και πληροί όλες τις προϋποθέσεις που 

έχουν τεθεί από το Χ.Α.Κ. σύμφωνα με τον Κανονισμό 4 των 

Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 

(καταχώρηση, διαπραγμάτευση και εκκαθάριση άυλων 

κινητών αξιών) Κανονισμών του 2001 για την εισαγωγή των 

Νέων Μετοχών της Εταιρείας στο Κεντρικό Μητρώο. Τυχόν 

αλλαγή στο πιο πάνω χρονοδιάγραμμα λόγω αστάθμητων 

παραγόντων, θα ανακοινωθεί στο Χ.Α.Κ. και στον ημερήσιο 

τύπο. 

 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΩΝ ΠΛΗΡΩΣ 

ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ 

ΜΕΤΟΧΩΝ:  

Οι Νέες Μετοχές που θα προκύψουν θα έχουν τα ίδια 

δικαιώματα (rank pari passu) με τις υφιστάμενες μετοχές για 

όλους τους σκοπούς και θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης 

στο Χ.Α.Κ.. 
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13 Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Έκδοσης Δικαιωμάτων Προτίμησης και Δικαιωμάτων Αγοράς 
Μετοχών 

13.1 Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Δικαιωμάτων Προτίμησης 
Ημερομηνίες Γεγονότα 
03/09/2007 Ημερομηνία απόφασης όρων έκδοσης των τίτλων της παρούσας 

Έκδοσης. 

26/09/2007 Ημερομηνία άδειας δημοσίευσης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. 

11/10/2007 Ημερομηνία διαπραγμάτευσης (cum-date) της μετοχής της Εταιρείας μέχρι 
την οποία οι Mέτοχοι θα μπορούν να αποκτήσουν μετοχές της Εταιρείας 
και να δικαιούνται τη δωρεάν παραχώρηση Δικαιωμάτων Προτίμησης. 

12/10/2007 Ημερομηνία αναπροσαρμογής της τιμής της μετοχής της Εταιρείας (ex-
rights date). 

23/10/2007 Ημερομηνία έκδοσης και αποστολής των επιστολών παραχώρησης 
Δικαιωμάτων Προτίμησης. 

06/11/2007- 26/11/2007 Περίοδος διαπραγμάτευσης Δικαιωμάτων Προτίμησης στο Χ.Α.Κ.. 

03/12/2007- 07/12/2007 Περίοδος εξάσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης για αγορά Νέων 
Μετοχών. 

07/12/2007 Τελευταία ημερομηνία εξάσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης. 

19/12/2007 Ημερομηνία έκδοσης και αποστολής επιστολών παραχώρησης για τις 
Νέες Μετοχές και τα Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών που θα προκύψουν 
από την εξάσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης. 

07/01/2008 Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών, εφόσον το Χ.Α.Κ. 
βεβαιωθεί ότι το μητρώο των κατόχων των συνήθων μετοχών της 
Εταιρείας έχει κατατεθεί σε ηλεκτρονική μορφή και πληροί όλες τις 
προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το Χ.Α.Κ. 

Σημείωση: Το πιο πάνω ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εξαρτάται και από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί με 
σχετική ανακοίνωση στον τύπο. 
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13.2 Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών  
Ημερομηνίες Γεγονότα 
03/09/2007 Ημερομηνία απόφασης όρων έκδοσης των τίτλων της παρούσας 

Έκδοσης. 

26/09/2007 Ημερομηνία άδειας δημοσίευσης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. 

03/12/2007- 07/12/2007 Περίοδος εξάσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης. 

Οι δικαιούχοι των Δικαιωμάτων Προτίμησης που θα εξασκήσουν τα 
Δικαιώματα Προτίμησης που θα τους παραχωρηθούν, θα δικαιούνται να 
λάβουν δωρεάν Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών στην αναλογία ένα (1) 
Δικαίωμα Αγοράς Μετοχών για κάθε δέκα (10) Δικαιώματα Προτίμησης 
που θα εξασκήσουν. 

19/12/2007 Ημερομηνία έκδοσης και αποστολής των επιστολών παραχώρησης 
Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών στους μετόχους που θα εξασκήσουν τα 
Δικαιώματα Προτίμησης και θα δικαιούνται τη δωρεάν παραχώρηση 
Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών. 

07/01/2008 Ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης και μεταβίβασης των 
Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών, εφόσον το Χ.Α.Κ. βεβαιωθεί ότι το 
μητρώο των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών της Εταιρείας έχει κατατεθεί 
σε ηλεκτρονική μορφή και πληροί όλες τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί 
από το Χ.Α.Κ.. 

20 Οκτωβρίου – 31 Οκτωβρίου 
κάθε έτους από το 2008 μέχρι 
και το 2010 

Περίοδος εξάσκησης των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών για αγορά 
Νέων Μετοχών. 

Επτά (7) εργάσιμες ημέρες μετά 
τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους 
από το 2008 μέχρι το 2010 

Ημερομηνία έκδοσης και αποστολής των επιστολών παραχώρησης για 
τις Νέες Μετοχές που θα προκύψουν από την εξάσκηση των 
Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών. 

Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες 
από την ημερομηνία αποστολής 
των επιστολών παραχώρησης 
των Νέων Μετοχών  

Ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης και μεταβίβασης των συνήθων 
πλήρως εξοφλημένων μετοχών της Εταιρείας που θα προκύψουν από 
την εξάσκηση των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών, εφόσον το Χ.Α.Κ. 
βεβαιωθεί ότι το μητρώο των κατόχων των συνήθων μετοχών της 
Εταιρείας έχει κατατεθεί σε ηλεκτρονική μορφή και πληροί όλες τις 
προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το Χ.Α.Κ. 

Σημείωση: Το πιο πάνω ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εξαρτάται και από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί με 
σχετική ανακοίνωση στον τύπο. 
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14 Φορολογία 
Λεπτομέρειες για το φορολογικό καθεστώς για τον επενδυτή, καθώς και για το φορολογικό καθεστώς της 
Εταιρείας, παρατίθενται στο Μέρος Ζ του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. 
 
15 Επενδυτικοί Κίνδυνοι 
Η επένδυση στους τίτλους της παρούσας Έκδοσης εμπεριέχει αριθμό κινδύνων που σχετίζονται μεταξύ 
άλλων με τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, 
γενικότερους οικονομικούς, πολιτικούς, νομοθετικούς και κανονιστικούς παράγοντες και παράγοντες που 
αφορούν τους τίτλους της παρούσας Έκδοσης. Οι επενδυτικοί κίνδυνοι παρατίθενται στο Μέρος Β του 
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. 
 
Οι επενδυτές προτρέπονται να λάβουν σοβαρά υπόψη τους παράγοντες αυτούς, σε συνάρτηση με τις 
λοιπές πληροφορίες που παρατίθενται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο πριν προβούν σε οποιαδήποτε 
επενδυτική απόφαση. 
 
16 Έγγραφα Διαθέσιμα προς Επιθεώρηση 
(α) Τα έγγραφα τα οποία επισυνάπτονται στο αντίτυπο του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, τα οποία 
παραδόθηκαν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για καταχώρηση, ήταν οι συγκαταθέσεις και βεβαιώσεις 
που αναφέρονται στο Μέρος Δ27, καθώς και οι δηλώσεις των Διοικητικών Συμβούλων, όπως απαιτούν οι 
σχετικοί Κανονισμοί.  
 
(β) Αντίγραφα των ακόλουθων εγγράφων θα είναι διαθέσιμα για επιθεώρηση κατά τις συνήθεις εργάσιμες 
ημέρες, μεταξύ των ωρών 8:30 π.μ. μέχρι 12:00 το μεσημέρι, στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, 
Eagle Star House, 1ος όροφος, Θέκλας Λυσιώτη 35, 3030 Λεμεσός, για όλη την περίοδο ισχύος του 
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου: 
 του Ιδρυτικού Εγγράφου και Καταστατικού της Εταιρείας, 
 των ελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τα έτη 2004 - 2006, 
 των μη ελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εξαμηνία που έληξε 

στις 30 Ιουνίου 2007, 
 των γραπτών συγκαταθέσεων και βεβαιώσεων που αναφέρονται στο Μέρος Δ27 του παρόντος 

Ενημερωτικού Δελτίου. 
 
Σημειώνεται ότι οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας είναι επίσης διαθέσιμες στον 
διαδικτυακό χώρο της Εταιρείας www.lgcom.net. 
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Το Συγκρότημα εκτίθεται σε κινδύνους που είναι δυνατόν να επηρεάσουν δυσμενώς τα αποτελέσματά του 
και την υλοποίηση των στρατηγικών του στόχων. Το Συγκρότημα παρακολουθεί τους κινδύνους που 
αφορούν τις εργασίες του συνεχώς με διάφορους τρόπους ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση 
υπέρμετρων κινδύνων. Η φύση των κινδύνων αυτών και οι τρόποι αντιμετώπισής τους επεξηγούνται πιο 
κάτω. 
 
Η επένδυση στους προσφερόμενους τίτλους χαρακτηρίζεται, επίσης, από επενδυτικούς κινδύνους που 
αφορούν τους συγκεκριμένους τίτλους και τα επενδυτικά χαρακτηριστικά τους, οι οποίοι μπορεί να 
επηρεάσουν αρνητικά την αξία και την απόδοσή τους. 
 
Οι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που περιγράφονται παρακάτω μπορεί να μην είναι οι μόνοι που 
ενδεχομένως να αντιμετωπίσει το Συγκρότημα. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί του 
παρόντος δεν είναι γνωστοί ή που θεωρούνται επουσιώδεις μπορεί να επιδράσουν δυσμενώς στις 
επιχειρηματικές δραστηριότητες του Συγκροτήματος. 
 
1 Κίνδυνοι που Σχετίζονται με τον Τομέα Δραστηριότητας και τις Εργασίες του 
Συγκροτήματος 
Χρεώστες 
Το Συγκρότημα, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, παρέχει πιστωτικές διευκολύνσεις στους πελάτες 
του. Τα υπόλοιπα των πελατών αυτών παρακολουθούνται και τυγχάνουν διαχείρισης από το τμήμα 
χρεωστών, με στόχο την ελαχιστοποίηση του κινδύνου από την αδυναμία είσπραξης κάποιων από τις 
οφειλές αυτές. Επιπροσθέτως, και στο πλαίσιο της διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου, το Συγκρότημα 
έχει προβεί σε ασφάλιση πιστώσεων, η οποία καλύπτει όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται 
εκτός του Λιβάνου. Το ενδεχόμενο, παρά τα πιο πάνω μέτρα, να υπάρξει απώλεια συνιστά παράγοντα 
κινδύνου. 
 
Αποθέματα 
Το Συγκρότημα διατηρεί αποθέματα των προϊόντων που διανέμει, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί 
στις ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών του. Στο Συγκρότημα υπάρχουν, επίσης, συστήματα και 
διαδικασίες που του επιτρέπουν να διαχειρίζεται τα αποθέματα αυτά και να προωθεί προς πώληση τα 
προϊόντα, τα οποία ο κατασκευαστής προγραμματίζει να αντικαταστήσει με καινούργια μοντέλα ή να 
επιστρέφει στον κατασκευαστή προϊόντα για τα οποία έχουν υπογραφεί σχετικές συμφωνίες επιστροφής 
(stock rotation). Είναι ενδεχόμενο να υπάρξουν περιπτώσεις όπου κάποια αποθέματα να μη διακινηθούν 
γρήγορα και να μην εντοπιστούν έγκαιρα, είτε για να πωληθούν, είτε για να επιστραφούν στον 
κατασκευαστή, και το Συγκρότημα να υποστεί ζημιά από τη διαγραφή. 
 
Συμφωνίες διανομής - Διακοπή 
Οι συμφωνίες διανομής που οι εταιρείες του Συγκροτήματος έχουν υπογράψει με τους προμηθευτές 
μπορεί να διακοπούν πριν τη λήξη τους ή μπορεί να μην ανανεωθούν. Για να περιοριστούν οι συνέπειες 
του κινδύνου αυτού, το Συγκρότημα διατηρεί μια μεγάλη γκάμα προϊόντων από διάφορους προμηθευτές 
έτσι ώστε να μην υπάρχει ουσιαστική εξάρτηση από οποιονδήποτε προμηθευτή. Η διακοπή κάποιου 

Β.  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
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συμβολαίου δύναται να επηρεάσει αρνητικά τον κύκλο εργασιών, αλλά και την κερδοφορία του 
Συγκροτήματος. 
  
Συμφωνίες διανομής - Μη αποκλειστικότητα  
Οι συμφωνίες διανομής που υπογράφει το Συγκρότημα με τους προμηθευτές του είναι μη αποκλειστικές, 
έτσι οι προμηθευτές, εάν το επιθυμούν, μπορούν να διορίσουν επιπρόσθετους διανομείς στις περιοχές 
στις οποίες το Συγκρότημα έχει συμφωνίες διανομής. Στην περίπτωση που διοριστούν επιπρόσθετοι 
διανομείς και αυξηθεί ο ανταγωνισμός, υπάρχει ο κίνδυνος να μειωθεί ο κύκλος εργασιών και η 
κερδοφορία του Συγκροτήματος. 
 
Διεθνοποίηση των εργασιών 
Εκτός από την Κύπρο, το Συγκρότημα δραστηριοποιείται και στο εξωτερικό μέσω θυγατρικών / 
συνδεδεμένων εταιρειών στην Ελλάδα, στο Λίβανο, στην Ιορδανία, στο Ντουμπάι, στην Ιταλία, στην 
Τουρκία, στη Σαουδική Αραβία, στην Ουγγαρία, στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία. Η δραστηριοποίηση σε 
διεθνές επίπεδο εμπερικλείει επιπρόσθετους κινδύνους που συνδέονται με την πολιτική και οικονομική 
σταθερότητα των χωρών στις οποίες το Συγκρότημα δραστηριοποιείται, τις δυσκολίες που πηγάζουν από 
τη λειτουργία των εταιρειών του Συγκροτήματος σε διαφορετικά νομικά πλαίσια, τις μη προβλεπτές 
αλλαγές στα καθεστώτα και στα νομικά πλαίσια των χωρών αυτών και τις δυσκολίες στη διεύθυνση και τον 
έλεγχο ενός οργανισμού με δραστηριότητες σε πολλές χώρες. 
 
Εξάρτηση από θυγατρικές εταιρείες 
Κατά το τρέχον έτος, περίπου 65% του συνολικού κύκλου εργασιών του Συγκροτήματος προέρχεται από 
τις θυγατρικές εταιρείες του Συγκροτήματος που δραστηριοποιούνται στο Ντουμπάι και την Ελλάδα. 
Περαιτέρω, οι θυγατρικές εταιρείες στο Ντουμπάι συνεισφέρουν πέραν του 35% της συνολικής 
κερδοφορίας του Συγκρότηματος. Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος στηρίζονται 
σημαντικά στα αποτελέσματα ενός μικρού αριθμού θυγατρικών εταιρειών. Ενδεχόμενη διατάραξη των 
αποτελεσμάτων των εταιρειών αυτών, θα επηρεάσει σημαντικά τα αποτελέσματα ολόκληρου του 
Συγκροτήματος. Η διεύθυνση της Εταιρείας θεωρεί ότι ο κίνδυνος διατάραξης των αποτελεσμάτων των 
εταιρειών αυτών είναι απομακρυσμένος και εκτιμά ότι με την πρόσφατη επέκταση των δραστηριοτήτων 
του Συγκροτήματος σε περισσότερες χώρες, η εξάρτηση του Συγκροτήματος στα αποτελέσματα των 
εταιρειών αυτών θα μειωθεί δραστικά. 
 
Χρηματοοικονομικά μέσα 
Τα κύρια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας και του Συγκροτήματος είναι τα μετρητά 
στις τράπεζες, οι επενδύσεις και οι εμπορικοί χρεώστες. Οι κύριες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της 
Εταιρείας και του Συγκροτήματος είναι οι τραπεζικές διευκολύνσεις και δάνεια, και οι πιστωτές εμπορίου.  
 
(α) Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που απορρέει από τη μη τήρηση των υποχρεώσεων από τα 
αντίστοιχα μέρη στις συναλλαγές. Το Συγκρότημα και η Εταιρεία διασφαλίζουν την εφαρμογή κατάλληλων 
αρχών και εξασφαλίζουν την τήρηση των σχετικών διαδικασιών παρακολούθησης και ελέγχου των 
πιστώσεων. Οι πιστωτικοί κίνδυνοι παρακολουθούνται σε συνεχή βάση. 
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Η μέγιστη έκθεση πιστωτικού κινδύνου του Συγκροτήματος και της Εταιρείας αντιπροσωπεύεται από τα 
ποσά των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις. Η 
Εταιρεία έχει συνάψει συμφωνίες με ασφαλιστικές εταιρείες για την ασφάλιση των πιστώσεων που η 
Εταιρεία παρέχει στους πελάτες της. Η αγορά τέτοιων συμβολαίων ασφάλισης κρίνεται ως η 
καταλληλότερη μέθοδος αντιστάθμισης του πιστωτικού κινδύνου. 
 
(β) Κίνδυνος επιτοκίων 

Ο κίνδυνος επιτοκίων είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να διακυμαίνεται εξαιτίας 
αλλαγών στα επιτόκια αγοράς. Τα έσοδα και ροή μετρητών από εργασίες του Συγκροτήματος και της 
Εταιρείας εξαρτώνται από αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς, εφόσον το Συγκρότημα και η Εταιρεία έχουν 
σημαντικά περιουσιακά στοιχεία που φέρουν τόκο.  
 
Το Συγκρότημα και η Εταιρεία εκτίθενται σε κίνδυνο επιτοκίου αναφορικά με το βραχυπρόθεσμο δανεισμό 
τους. Ο δανεισμός σε κυμαινόμενα επιτόκια εκθέτει το Συγκρότημα και την Εταιρεία σε κίνδυνο επιτοκίου 
που αφορά τις ταμειακές ροές. Ο δανεισμός σε σταθερά επιτόκια εκθέτει το Συγκρότημα και την Εταιρεία 
σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τη δίκαιη αξία. Η διεύθυνση του Συγκροτήματος και της Εταιρείας 
παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και λαμβάνει τα δέοντα μέτρα. 
 
(γ) Κίνδυνος συναλλαγματικών διαφορών 

Ο κίνδυνος αυτός πηγάζει από αρνητικές μεταβολές στις τιμές ξένου συναλλάγματος. Η Εταιρεία και το 
Συγκρότημα υπόκεινται σε κίνδυνο συναλλαγματικών διαφορών πάνω σε πωλήσεις που γίνονται σε ξένα 
νομίσματα, σε πιστωτές του εξωτερικού, καθώς και στις επενδύσεις θυγατρικών εταιρειών του εξωτερικού. 
Η διεύθυνση γνωρίζει τον κίνδυνο συναλλαγματικών διαφορών και εξετάζει εναλλακτικές λύσεις 
αντιστάθμισης του κινδύνου. 
 
Την αντιστάθμιση του κινδύνου συναλλαγματικών διαφορών χειρίζεται ο Οικονομικός Διευθυντής του 
Συγκροτήματος μαζί με τους Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους. Το όλο θέμα συζητείται και 
εξετάζεται στις συνεδρίες της ολομέλειας του Διοικητικού Συμβουλίου για το λόγο ότι, η Εταιρεία 
επηρεάζεται σημαντικά από τις διακυμάνσεις των ισοτιμιών των ξένων νομισμάτων με την Κυπριακή Λίρα.  
 
Οι τρόποι αντιστάθμισης του κινδύνου συναλλαγματικών διαφορών που χρησιμοποιήθηκαν μέχρι σήμερα 
είναι οι ακόλουθοι: 

 Φυσική Αντιστάθμιση (Natural Hedging). Η Εταιρεία διατηρεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό ενεργητικό 
(επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες εξωτερικού) και υποχρεώσεις (τραπεζικά παρατραβήγματα, 
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια) στο ίδιο νόμισμα, κυρίως Δολάρια Η.Π.Α.. Με αυτό τον 
τρόπο, το κέρδος ή η ζημιά στο ενεργητικό αντισταθμίζεται με την αντίστοιχη ζημιά ή κέρδος στις 
υποχρεώσεις. 

 Το ποσοστό των πωλήσεων σε ξένο νόμισμα επί του συνολικού κύκλου εργασιών, είναι περίπου το 
ίδιο με το ποσοστό του τραπεζικού δανεισμού σε ξένο νόμισμα σε σχέση με το συνολικό δανεισμό του 
Συγκροτήματος. 

 Ο τραπεζικός δανεισμός γίνεται κυρίως στο νόμισμα στο οποίο οι προμηθευτές τιμολογούν την 
Εταιρεία. 
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 Σε περιπτώσεις εκτέλεσης έργων όπου, το συνολικό κόστος διεκπεραίωσης του έργου είναι γνωστό 
από τη στιγμή της κατακύρωσης της προσφοράς, τότε χρησιμοποιείται η προαγορά (Forward 
Contract), για την περίοδο εκτέλεσης του έργου, του συγκεκριμένου ποσού στο ξένο νόμισμα στο 
οποίο θα τιμολογηθεί η Εταιρεία.  

 
(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων δε συμπίπτουν. Όταν οι λήξεις δε συμπίπτουν, η αποδοτικότητα μπορεί να αυξηθεί αλλά 
ταυτόχρονα μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος ζημιών. Η Εταιρεία και το Συγκρότημα εφαρμόζουν διαδικασίες 
με σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων ζημιών, όπως η διατήρηση ικανοποιητικών ποσών μετρητών και 
άλλων περιουσιακών στοιχείων με υψηλή ρευστότητα και με τη διατήρηση ενός ικανοποιητικού ποσού σε 
εξασφαλισμένες πιστωτικές διευκολύνσεις. 
 
2 Κίνδυνοι που Σχετίζονται με τα Δικαιώματα Προτίμησης, τα Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών 
και τις μετοχές που προκύπτουν από την εξάσκησή τους. 
Τα Δικαιώματα Προτίμησης και τα Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών δίδουν το δικαίωμα αγοράς συνήθων 
πλήρως εξοφλημένων μετοχών, οι οποίες θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με τις υφιστάμενες συνήθεις 
μετοχές της Εταιρείας και θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Επομένως θα έχουν τους 
ίδιους επενδυτικούς κινδύνους με τις υπόλοιπες συνήθεις μετοχές της Εταιρείας. 
 
Σημειώνεται επίσης ότι μέχρι την εξάσκησή τους, τα Δικαιώματα Προτίμησης και τα Δικαιώματα Αγοράς 
Μετοχών θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης στο Χ.Α.Κ.. Η πορεία της χρηματιστηριακής αξίας των 
Δικαιωμάτων Προτίμησης και των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής 
τους αναμένεται να επηρεάζεται άμεσα από την πορεία της τιμής των υφιστάμενων εισηγμένων στο Χ.Α.Κ. 
μετοχών της Εταιρείας. Η ποσοστιαία θετική ή αρνητική μεταβολή της αξίας των Δικαιωμάτων Προτίμησης 
και των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών αναμένεται να είναι μεγαλύτερη από την ποσοστιαία μεταβολή της 
αξίας των υφιστάμενων μετοχών και δεν υπόκειται στο ημερήσιο όριο μεταβολής (limit up / limit down) που 
ισχύει για τις κοινές μετοχές, με βάση τους κανονισμούς του Χ.Α.Κ.. 
 
Οι τιμές των μετοχών παρουσιάζουν αυξομειώσεις και δεν είναι βέβαιο ότι πάντοτε θα ακολουθούν 
ανοδική πορεία. Η ιστορική απόδοση της χρηματιστηριακής αγοράς δεν αποτελεί εγγύηση για τη 
μελλοντική της πορεία. Η αξία των μετοχών και το εισόδημα από αυτές μπορούν να αυξηθούν όπως και 
να μειωθούν, επηρεαζόμενα από τα οικονομικά αποτελέσματα και τις προοπτικές μιας εταιρείας, από τις 
εκάστοτε συνθήκες της χρηματιστηριακής αγοράς και της οικονομίας γενικότερα και από άλλους εξωγενείς 
παράγοντες. 
 
Η ζήτηση και η τιμή των μετοχών της Εταιρείας, οι οποίες τυγχάνουν διαπραγμάτευσης στο Χ.Α.Κ., 
ενδέχεται να παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις, οι οποίες μπορεί να οφείλονται σε παράγοντες όπως 
οι ακόλουθοι: 
 Οι γενικότερες οικονομικές, πολιτικές και χρηματιστηριακές συνθήκες, όπως για παράδειγμα 

οικονομική ύφεση και διακυμάνσεις των επιτοκίων και των συναλλαγματικών ισοτιμιών. 
 Μεταβολή στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας σε σχέση με τα ιστορικά αποτελέσματά της και 

/ ή τις προσδοκίες των επενδυτών και αναλυτών. 
 Γεγονότα ή φήμες που δυνατόν να οδηγήσουν σε αμφισβήτηση την αξιοπιστία της Εταιρείας. 
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 Πιθανή αδυναμία του επενδυτικού κοινού να αποτιμήσει άμεσα και αποτελεσματικά τις προοπτικές της 
Εταιρείας. 

 Σημαντικές μεταβολές στις χρηματιστηριακές αγορές γενικότερα, τόσο από απόψεως τιμών των 
μετοχών, όσο και όγκου συναλλαγών. 

 Πολιτική αστάθεια ή ενδεχόμενη πολεμική σύρραξη στην Κύπρο ή στο εξωτερικό. 
 Τρομοκρατικές ενέργειες με ευρύτερες συνέπειες στη διεθνή και τοπική κεφαλαιαγορά. 
 Διαφοροποίηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος και της εμπορευσιμότητας της μετοχής της Εταιρείας 

ως αποτέλεσμα μεταβολής του όγκου συναλλαγών. 
 Πιθανολογούμενη ή πραγματοποιούμενη πώληση μεγάλων πακέτων μετοχών της Εταιρείας στην 

αγορά. 
 
3 Κίνδυνοι που Σχετίζονται με Πολιτικούς, Οικονομικούς, Κανονιστικούς και Άλλους 
Συναφείς Παράγοντες 
Οι δραστηριότητες της Εταιρείας δυνατόν να επηρεαστούν από οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές, 
νομικές, κανονιστικές, φορολογικές και άλλες συναφείς αλλαγές, τόσο στην Κύπρο, όσο και σε άλλες 
χώρες όπου δραστηριοποιείται. 
 
Η Εταιρεία επηρεάζεται, επίσης, από πολιτικές εξελίξεις στο βαθμό που αυτές έχουν άμεση επίπτωση στις 
χρηματαγορές και κεφαλαιαγορές, όπως για παράδειγμα πολιτική αστάθεια ή αλλαγές στην πολιτική 
κυβερνήσεων. Επηρεάζεται, επίσης, από τυχόν νομικές και κανονιστικές αλλαγές και αλλαγές στο 
ρυθμιστικό πλαίσιο του κλάδου δραστηριοποίησής της λόγω αλλαγών σε Ευρωπαϊκό ή τοπικό επίπεδο, 
που δυνατόν να έχουν δυσμενή επίδραση στα αποτελέσματα και τη χρηματοοικονομική θέση της 
Εταιρείας. 
 
Εν όψει της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωζώνη την 1η Ιανουαρίου 2008, όλες οι επιχειρήσεις που 
λειτουργούν στην Κύπρο πρέπει να αναπροσαρμόσουν τα συστήματα και διαδικασίες τους, ώστε να είναι 
σε θέση να συναλλάσσονται και να τιμολογούν σε Ευρώ. Η αδυναμία μιας επιχείρησης να λειτουργήσει με 
το νέο νόμισμα, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας, πιθανόν να συνεπάγεται σοβαρούς 
κινδύνους για τη συνέχιση των εργασιών της, δεδομένου ότι από την 1η Ιανουαρίου 2008 η Λίρα Κύπρου 
θα παύσει να έχει ισχύ ως νόμιμο νόμισμα. 
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Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου έγινε σύμφωνα με τον περί Δημόσιας 
Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 και με βάση τον Κανονισμό 809/2004 της 
Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Η Εταιρεία αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τις πληροφορίες που παρατίθενται στο παρόν 
Ενημερωτικό Δελτίο και βεβαιώνει ότι αυτές είναι σύμφωνες με την πραγματικότητα και ότι δεν υπάρχουν 
παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του. 
 
Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της Logicom Public Limited είναι επίσης συλλογικά και ατομικά υπεύθυνοι για τις 
πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο και βεβαιώνουν ότι, έχοντας λάβει κάθε 
εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι, εξ όσων γνωρίζουν, 
σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το 
περιεχόμενό του. 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου του 2005 το 
Ενημερωτικό Δελτίο υπογράφηκε από τους ακόλουθους:  
Αδάμος Κ. Αδαμίδης   - Πρόεδρος (Μη Εκτελεστικός) 
Βαρνάβας Ειρήναρχος   - Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικός) 
Αριστόδημος Α. Αναστασιάδης  - Μέλος (Εκτελεστικός) 
Σπαρσής Μοδέστου   - Μέλος (Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός) 
Τάκης Κληρίδης    - Μέλος (Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός) 
Κυριάκος Φιάκκας   - Μέλος (Εκτελεστικός) 
Νίκος Μιχαηλάς    - Μέλος (Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός) 
 
Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης και Διευθυντής Έκδοσης είναι η Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια 
Εταιρεία Λίμιτεδ, η οποία υπογράφει το Ενημερωτικό Δελτίο. Η Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια 
Εταιρεία Λίμιτεδ δηλώνει ότι, αφού έλαβε κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που 
περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο είναι, εξ όσων γνωρίζει, σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν 
υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του. Υπεύθυνος είσπραξης 
είναι η Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. 
 
Η πιο πάνω δήλωση της Λαϊκής Επενδυτικής Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ πραγματοποιείται μετά 
από πρόσφατο και προσηκόντως επιμελή έλεγχο (λογιστικό και οικονομικό έλεγχο), που διενεργήθηκε με 
δική της πρωτοβουλία από εγκεκριμένους ελεγκτές που δε συνδέονται με την Εταιρεία. Παρατηρήσεις που 
προέκυψαν από τους παραπάνω ελέγχους έχουν περιληφθεί στο Ενημερωτικό Δελτίο κατά αξιολόγηση 
του Ανάδοχου Υπεύθυνου Σύνταξης. 
 
 
 
 
 

Γ.  ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ / ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
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Οι συγκαταθέσεις και βεβαιώσεις των διαφόρων προσώπων / εμπειρογνωμόνων που συμμετείχαν στη 
σύνταξη του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου ή μνημονεύονται σε αυτό παρατίθενται στο Μέρος Δ27 του 
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου και περιλαμβάνουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Ανάδοχο 
Υπεύθυνο Σύνταξης (Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ), τους ελεγκτές της Εταιρείας 
(KPMG), τους νομικούς συμβούλους της Εταιρείας (Αδάμος Κ. Αδαμίδης & Σία) και τους διενεργήσαντες 
την ανεξάρτητη εμπεριστατωμένη λογιστική και οικονομική μελέτη (Grant Thornton). 
 
Σημειώνεται ότι οι ελεγκτές της Εταιρείας, KPMG, έχουν ελέγξει την ακριβή μεταφορά των συνοπτικών 
οικονομικών στοιχείων που προέρχονται αυτούσια από τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις της Εταιρείας για τα έτη 2004 – 2006 στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο, καθώς και τις 
παραγράφους που αφορούν τα φορολογικά θέματα. 
 
Οι επενδυτές που χρειάζονται οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή / και επεξηγήσεις επί του Ενημερωτικού 
Δελτίου μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες: 
 
 Στα Γραφεία Διεύθυνσης της Εταιρείας: 

Στασίνου 26 
Αγία Παρασκευή 
2003 Στρόβολος 
Λευκωσία 

 
  Στον Ανάδοχο Υπεύθυνο Σύνταξης και Διευθυντή της παρούσας Έκδοσης: 

Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ 
Κτίριο ΕΤΙΤΤΑ, 1ος όροφος 
Λεωφόρος Ευαγόρου 39 
1066 Λευκωσία 

 
 Σε άλλους επαγγελματίες χρηματιστές, τραπεζίτες, λογιστές, δικηγόρους ή συμβούλους επενδύσεων. 
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1 Νομικό Καθεστώς 
Η Εταιρεία συστάθηκε στην Κύπρο στις 9 Δεκεμβρίου 1986 ως Ιδιωτική Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης 
με αριθμό εγγραφής 28390 με την επωνυμία Logicom Limited και μετατράπηκε σε δημόσια, σύμφωνα με 
τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113, στις 23 Ιουλίου 1999. Στις 04 Ιανουαρίου 2000 οι μετοχές της Εταιρείας 
εισήχθηκαν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο κωδικός ISIN (International Security Identification 
Number) της Εταιρείας είναι CY0005051111. 
 
Το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας βρίσκεται στην διεύθυνση: Eagle Star House, 1ος όροφος, Θέκλας 
Λυσιώτη 35, 3030 Λεμεσός. 
 
Τα γραφεία διεύθυνσης της Εταιρείας βρίσκονται στην οδό Στασίνου 26, Αγία Παρασκευή, 2003 
Στρόβολος, Λευκωσία. Το κεντρικό τηλέφωνο είναι 22551000, η διεύθυνση του διαδικτυακού χώρου είναι 
www.lgcom.net και η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας είναι info@lgcom.net. 
 
Στις 21 Ιουνίου 2004 η Εταιρεία μετονομάστηκε σε Logicom Public Limited. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται 
στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στο Λίβανο, στην Ιορδανία, στο Ντουμπάι, στην Ιταλία, στη Σαουδική Αραβία, 
στην Ουγγαρία, στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία και στην Τουρκία, οργανικά ή μέσω των εξαρτημένων και 
συνδεδεμένων εταιρειών της. 
 
Οι κύριοι σκοποί της Εταιρείας όπως περιγράφονται στο άρθρο 3 του Ιδρυτικού της Εγγράφου είναι η 
εκπαίδευση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και η διανομή κάθε άλλου ηλεκτρονικού μηχανήματος και 
λογισμικού οποιουδήποτε είδους και λειτουργίας. 
 
Το Συγκρότημα σήμερα δραστηριοποιείται στον ευρύτερο τομέα της διανομής προϊόντων πληροφορικής, 
στη συναρμολόγηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, την παροχή λύσεων και υπηρεσιών για δίκτυα και 
τηλεπικοινωνίες και την παροχή λύσεων και υπηρεσιών λογισμικού. 
 
Αποσπάσματα από το Καταστατικό της Εταιρείας παρατίθενται στο Μέρος Δ23.7 του παρόντος 
Ενημερωτικού Δελτίου. 
 
2 Ιστορική Αναδρομή και Κύρια Γεγονότα στην Εξέλιξη της Εταιρείας. 
Η ραγδαία ανάπτυξη της Εταιρείας άρχισε στα μέσα του 1992. Η Εταιρεία εξαγοράστηκε πλήρως από τον 
Βαρνάβα Ειρήναρχο και τη σύζυγό του Δήμητρα και άρχισε να δραστηριοποιείται στον τομέα της 
χονδρικής αγοράς προϊόντων πληροφορικής. 
 
Το 1994 η Εταιρεία τερμάτισε τις εργασίες της στο τομέα της εκπαίδευσης και επικέντρωσε τη 
δραστηριότητά της στη διανομή προϊόντων πληροφορικής. Πέραν αυτού η Logicom άρχισε να 
συνεργάζεται με μεγάλα ονόματα στον χώρο της πληροφορικής όπως IBM, Western Digital, Wyse, Moxa, 
Kingston, Digi, Xircom, 3M υπογράφοντας συμφωνίες για τη διανομή των προϊόντων τους. 
 

Δ.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
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Το Μάιο του 1995, κυκλοφόρησαν στην αγορά οι πρώτοι συναρμολογημένοι από την Εταιρεία 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές, με την ονομασία Arrow.  
 
Από το 1996 οι συνεργασίες της Εταιρείας με κατασκευαστές για διανομή προϊόντων πληροφορικής 
επεκτάθηκαν. Το Νοέμβριο του ιδίου χρόνου η Εταιρεία πιστοποιήθηκε με το ISO 9002 για τη διανομή και 
συναρμολόγηση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η πιστοποίηση καλύπτει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων 
της Εταιρείας. 
 
Το 1997 η Εταιρεία επέκτεινε τη συνεργασία της και με άλλους μεγάλους κατασκευαστές του χώρου, όπως 
η Philips, για τη διανομή των προϊόντων τους. 
 
Το 1998 συνάφθηκε συμφωνία με τη Cisco Systems και η Εταιρεία έγινε ο τοπικός της διανομέας 
προσφέροντας προϊόντα σε όλους τους τομείς του LAN & WAN. Επίσης, τον ίδιο χρόνο, η Εταιρεία 
διορίστηκε ως τοπικός διανομέας των προϊόντων Microsoft, του μεγαλύτερου κατασκευαστή λογισμικού 
στον κόσμο. 
 
Την 1η Ιανουαρίου 1999 αποκτήθηκε δια δωρεάς όλο το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Logicom 
(Overseas) Limited, από τον κ. Βαρνάβα Ειρήναρχο και την κ. Δήμητρα Προδρόμου Ειρήναρχου. Τον ίδιο 
χρόνο, επενδύθηκαν £216.632 για ιδιόκτητα κτίρια και εγκαταστάσεις και το Μάρτιο του 1999 
αποφασίστηκε η δημοσιοποίηση της Εταιρείας και η εισαγωγή της στο Χ.Α.Κ.. 
 
Τον Ιούνιο του 1999 η Intel διόρισε την Εταιρεία ως τοπικό διανομέα, ανοίγοντας περαιτέρω προοπτικές 
και ευκαιρίες.  
 
Στις 23 Ιουλίου 1999, η Εταιρεία μετατράπηκε σε δημόσια εταιρεία για σκοπούς του περί Εταιρειών Νόμου 
Κεφ. 113, με τροποποίηση του καταστατικού της. Μετά από δημόσια πρόσκληση για εγγραφή που έγινε 
τον Δεκέμβριο 1999, οι μετοχές της εισήχθηκαν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στις 4 Ιανουαρίου 2000. 
 
Στις 24 Ιανουαρίου 2000, η Εταιρεία, με βάση γραπτή συμφωνία, απέκτησε το μετοχικό κεφάλαιο της 
Solatherm Electro-Telecoms “SET” Limited (“SET”), της οποίας κύρια δραστηριότητα ήταν η εισαγωγή και 
εμπορία τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Στις 11 Ιανουαρίου 2001, η SET μετονομάστηκε σε Enet 
Solutions Limited. 
 
Η Εταιρεία την 1η Ιουνίου 2000 ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την αγορά των 
κτιριακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού της CCS International, εταιρείας πληροφορικής στο Λίβανο, 
έναντι του ποσού των 270.000 δολαρίων ΗΠΑ. Επίσης, εξασφαλίστηκαν οι υπηρεσίες του Διευθυντή και 
του προσωπικού της προαναφερόμενης εταιρείας. 
 
Στις 18 Ιουλίου 2000, η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι υπόγραψε με την εταιρεία Softecon Abee σύμβαση για 
την προμήθεια, εγκατάσταση και ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφορικού συστήματος στη Logicom 
Public Limited. Με την συμφωνία αυτή η Εταιρεία ξεκινά ένα πρόγραμμα για τον εκσυγχρονισμό των 
πληροφορικών της συστημάτων, εγκαθιστώντας εφαρμογές Οικονομικής και Εμπορικής Διαχείρισης και 
Ελέγχου Παραγωγής. 
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Μεταξύ των ετών 2000 και 2001, η Εταιρεία προχώρησε στην ίδρυση θυγατρικών εταιρειών (ολόκληρο το 
συμφέρον στις οποίες ανήκει στην ή διασφαλίζεται για την Εταιρεία), και συγκεκριμένα της Netcom Limited 
(27/04/2000) και της Netvision Limited (31/05/2000) στην Κύπρο, της Logicom (Middle East) SAL 
(25/07/2000) στο Λίβανο, της eΝet Solutions S.A. (21/02/2001) στην Ελλάδα η οποία μετονομάστηκε σε 
Enet Solutions - Logicom S.A. (16/11/2004), της Logicom Jordan LLC (07/08/2001) στην Ιορδανία και της 
Logicom FZE (03/10/2001) στη Ζώνη Ελεύθερου Εμπορίου του αεροδρομίου του Ντουμπάι (DAFZA). 
Επίσης, η Εταιρεία προχώρησε στην ίδρυση της Logicom Dubai LLC (07/11/2001) στα Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα, στην οποία κατέχει μερίδιο 49%. Διευκρινίζεται ότι, η Εταιρεία έχει εξασφαλίσει συμβατικά τον 
πλήρη έλεγχο των εργασιών της Logicom Dubai LLC. 
 
Η Εταιρεία στις 19 Νοεμβρίου 2001 ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας διανομής των προϊόντων της 
IBM στο Λίβανο, στην Ιορδανία, στη Δυτική Όχθη και στη Λωρίδα της Γάζας, στο Πακιστάν, στην Αίγυπτο, 
στο Μπαχρέιν, στο Κουβέιτ, στο Κατάρ, στο Ομάν, στην Υεμένη και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η 
συμφωνία, που περιλαμβάνει τα προϊόντα των IBM Intel based Servers, IBM ThinkPad Notebooks και τα 
IBM Business and Home Computers, τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2001. 
 
Στις 20 Μαρτίου 2002, η Εταιρεία εξαγόρασε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της DAP Noesis Business 
Solutions Limited που δραστηριοποιείται στην Κύπρο στον τομέα της νέας οικονομίας του χώρου της 
πληροφορικής και μπορεί να καλύψει τις ανάγκες ενός μεγάλου φάσματος επιχειρήσεων, παρέχοντας 
ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής για την αυτοματοποίηση των λειτουργιών τους. 
 
Τον Ιανουάριο του 2003, λειτούργησε το γραφείο πωλήσεων της Logicom FZE στο Κουβέιτ.  
 
Στις 6 Μαρτίου 2003, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την εφαρμογή του Κώδικα 
Εταιρικής Διακυβέρνησης (βλέπετε Μέρος Η του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, Παράρτημα Α - 
Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης). 
 
Στις 30 Σεπτεμβρίου 2003, η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι έχει διορισθεί ως επίσημος διανομέας της Hewlett 
Packard στην Κύπρο. Το πλαίσιο της σχετικής συμφωνίας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων της 
Hewlett Packard, όπως Servers, PCs, Notebooks, Storage devices, Printers (Inkjet, Laser, Designjet), 
Digital Cameras, Scanners κ.ά.. Με στόχο τη διασφάλιση της σωστής προώθησης των προϊόντων HP και 
για την καλύτερη εξυπηρέτηση της κυπριακής αγοράς, η Logicom δημιούργησε ειδικό τμήμα για τη Hewlett 
Packard με στελέχωση από εξειδικευμένη ομάδα ατόμων. 
 
Η Εταιρεία, στις 8 Δεκεμβρίου 2003, ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της εταιρεία στην Ελλάδα, Enet Solutions 
- Logicom S.A., έχει διορισθεί από τη Microsoft ως επίσημος διανομέας προϊόντων της στην Ελλάδα. Το 
πλαίσιο της σχετικής συμφωνίας καλύπτει ευρύ φάσμα προϊόντων της Microsoft, όπως Windows, 
Microsoft Office, SQL Server, Microsoft Backoffice, κ.ά.. 
 
Στις 8 Μαρτίου 2004, ιδρύθηκε η εταιρεία Logicom FZE στη Ζώνη Ελεύθερου Εμπορίου του Jebel Ali στο 
Ντουμπάι. Με την ολοκλήρωση της κατασκευής της ιδιόκτητης αποθήκης στη Ζώνη Ελεύθερου Εμπορίου 
στο Jebel Ali στις 12 Μαρτίου 2005, άρχισε η μεταφορά των εργασιών της Logicom FZE (DAFZA) στη 
Logicom FZE. Η μεταφορά των εργασιών ολοκληρώθηκε μέσα στο 2005 και η Logicom FZE (DAFZA) 
διαγράφηκε στις 2 Οκτωβρίου 2005. 
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Στις 23 Μαρτίου 2004, η Cisco Systems και η Logicom υπέγραψαν συμφωνία με την οποία η Logicom 
καθίσταται Επίσημος Διανομέας της Cisco στις περιοχές Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ομάν, Κατάρ, Ηνωμένων 
Αραβικών Εμιράτων και Υεμένης. H Logicom θα είναι υπεύθυνη για τις σχέσεις με τους μεταπωλητές 
προϊόντων δικτύων και τηλεπικοινωνιών περιλαμβανομένων της διοικητικής μέριμνας, της επάρκειας του 
εμπορικού αποθέματος και των πιστωτικών συμφωνιών. Στην περιοχή του Αραβικού Κόλπου η Logicom 
ανέλαβε, επίσης, τις δραστηριότητες ανάπτυξης του δικτύου μεταπωλητών και την προσφορά τεχνικής 
υποστήριξης κατά την προώθηση των πωλήσεων. Η Logicom εξυπηρέτησε αρχικά την επέκταση των 
εργασιών της από τα κεντρικά της γραφεία στο Ντουμπάι και το Γραφείο Πωλήσεων που διατηρεί στο 
Κουβέιτ. 
 
Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση ημερομηνίας 3 Ιουνίου 2004 εγκρίθηκε με ειδικό ψήφισμα η μετονομασία 
της Εταιρείας σε Logicom Public Limited, η οποία μετονομασία έλαβε ισχύ από τις 21 Ιουνίου 2004. 
 
Στις 27 Ιουλίου 2004 η Εταιρεία υπέβαλε αίτηση για κατάταξη των τίτλων της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά 
του Χ.Α.Κ.. Μετά την αξιολόγηση της αίτησης της Εταιρείας από τις αρχές του Χ.Α.Κ. οι μετοχές της 
Εταιρείας άρχισαν να τυγχάνουν διαπραγμάτευσης στην Κύρια Αγορά από τις 6 Σεπτεμβρίου 2004. 
 
Στις 14 Ιουνίου 2005, η Εταιρεία προχώρησε στην ίδρυση θυγατρικής εταιρείας στην Ιταλία, το μετοχικό 
κεφάλαιο της οποίας ανήκει εξ ολοκλήρου στην Εταιρεία, με την επωνυμία Logicom Italia s.r.l.. Η εταιρεία 
άρχισε τις δραστηριότητές της τον Οκτώβριο του 2005. 
 
Την 1 Δεκεμβρίου 2005, ιδρύθηκε στην Τουρκία η Logicom Information Technology Distribution Limited, 
με έδρα την Κωνσταντινούπολη, το μετοχικό κεφάλαιο της οποίας ανήκει κατά 40% στη θυγατρική εταιρεία 
Enet Solutions - Logicom S.A. και κατά 60% στη θυγατρική εταιρεία Logicom FZE. Η εταιρεία άρχισε τις 
δραστηριότητές της τον Απρίλιο του 2006. 
 
Η Εταιρεία έχει εξασφαλίσει συμβατικά τη διανομή προϊόντων πληροφορικής στη Σαουδική Αραβία, μέσω 
της εταιρείας Rehab Technologies Limited. Η δραστηριότητα του Συγκροτήματος στη Σαουδική Αραβία 
άρχισε το 2007. 
 
Στις 27 Μαρτίου 2007, ιδρύθηκε στην Ρουμανία η Logicom Information Technology Distribution S.R.L. με 
έδρα το Βουκουρέστι. Η εταιρεία ξεκίνησε δραστηριότητες στη διανομή προϊόντων πληροφορικής μέσα 
στο δεύτερο τρίμηνο του 2007. 
 
Στις 2 Απριλίου 2007, ιδρύθηκε στην Ουγγαρία η Logicom Hungary Kft με έδρα τη Βουδαπέστη. Η εταιρεία 
ξεκίνησε δραστηριότητες στη διανομή προϊόντων πληροφορικής μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2007. 
 
Στις 15 Ιουνίου 2007, ιδρύθηκε στη Βουλγαρία η Logicom Bulgaria EOOD με έδρα τη Σόφια και ξεκίνησε 
δραστηριότητες στη διανομή προϊόντων πληροφορικής μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2007. 
 
Στις 2 Ιουλίου 2007, η Εταιρεία ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της λειτουργικής υποδομής της στην 
Ουγγαρία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και τη Σαουδική Αραβία, και ότι άρχισαν οι εργασίες στον Τομέα 
Διανομής στις χώρες αυτές. 
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3 Κύριες Δραστηριότητες και Αγορές Δραστηριοποίησης της Εταιρείας 
3.1 Κύριες Δραστηριότητες 
Το Συγκρότημα σήμερα δραστηριοποιείται στον ευρύτερο τομέα της πληροφορικής και κυρίως: 
 
• Στη διανομή προϊόντων πληροφορικής 
Η διανομή προϊόντων πληροφορικής είναι η κύρια δραστηριότητα του Συγκροτήματος. Η διανομή γίνεται 
στη χονδρική αγορά και το πελατολόγιο αποτελείται από εταιρίες που δραστηριοποιούνται στη λιανική και 
χονδρική πώληση προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής. Η γκάμα του Συγκροτήματος 
συμπεριλαμβάνει προϊόντα των μεγαλύτερων κατασκευαστών στο κόσμο.  
 
• Στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων υποδομής στην πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες  
Το Συγκρότημα παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις υποδομής στην πληροφορική, στις τηλεπικοινωνίες και 
στις Υπηρεσίες Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.  
 
• Στην παροχή λύσεων λογισμικού. 
Το Συγκρότημα δραστηριοποιείται επίσης στη παροχή λύσεων λογισμικού και υπηρεσιών. Η εταιρία 
παρέχει λογισμικά συστήματα όπως ERP και CRM για επιχειρήσεις μεσαίου και μεγάλου μεγέθους.  
 
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως ως διανομέας προϊόντων πληροφορικής. Για το σκοπό αυτό, η 
Εταιρεία έχει υπογράψει συμβάσεις με τους προμηθευτές της από τις οποίες απορρέει σημαντικός βαθμός 
εξάρτησης, τόσο του κύκλου εργασιών όσο και της κερδοφορίας της Εταιρείας. Όπως αναφέρεται στο 
Μέρος Β, Παράγοντες Κινδύνου, οι συμφωνίες διανομής που η Εταιρεία έχει υπογράψει με τους 
προμηθευτές μπορεί να διακοπούν πριν τη λήξη τους ή μπορεί να μην ανανεωθούν. Η Εταιρεία, για να 
περιορίσει τις συνέπειες του κινδύνου αυτού, διατηρεί μια μεγάλη γκάμα προϊόντων από διάφορους 
προμηθευτές έτσι ώστε να μην υπάρχει ουσιαστική εξάρτηση από οποιονδήποτε προμηθευτή.  
 
Εξάλλου, η θετική πορεία της Εταιρείας από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα είχε ως αποτέλεσμα να την 
εμπιστευθούν οι μεγάλοι κατασκευαστές προϊόντων πληροφορικής, οι οποίοι συνήψαν συμφωνίες με την 
Εταιρεία για τη διανομή των προϊόντων τους και σε άλλες χώρες.  
 
Η σημαντική θέση που η Εταιρεία κατέχει στον τομέα της παροχής λύσεων πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών οφείλεται στη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα που χαρακτηρίζουν τις 
προσφερόμενες από αυτήν υπηρεσίες. Επιπρόσθετα, η αξιοπιστία της λειτουργίας του τμήματος 
λογισμικού είχε ως αποτέλεσμα την ανάληψη σημαντικών έργων. 
 
Σημειώνεται ότι, δεν υφίσταται οποιαδήποτε άλλη σημαντική εξάρτηση της Εταιρείας από διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας, άδειες εκμετάλλευσης ή εμπορικές συμβάσεις, πέραν αυτών που αναφέρονται πιο πάνω. 
 
3.2 Αγορές Δραστηριοποίησης 
Σήμερα, το Συγκρότημα διαθέτει γραφεία και αποθηκευτικούς χώρους σε 17 χώρες, και πελάτες σε 
περισσότερες από 20 χώρες στις περιοχές της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής, του Αραβικού Κόλπου, 
της Βορείου Αφρικής και της Ασίας. 
 



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

 35

Κύπρος 
Η Logicom δραστηριοποιείται στον τομέα διανομής προϊόντων πληροφορικής στην Κύπρο από το 1992. 
 
Στην Κύπρο, η Εταιρεία προσφέρει μεγάλη γκάμα προϊόντων που περιλαμβάνει προϊόντα από τις 
εταιρείες Intel, Microsoft, Hewlett Packard, Cisco Systems, Seagate, Linksys, Kingston, Sony κ.ά.. Μέσω 
του δικτύου διανομής της στην Κύπρο, η Εταιρεία προσφέρει και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές Arrow, 
δικής της συναρμολόγησης. 
 
Ελλάδα 
Η Εταιρεία άρχισε εργασίες στην Ελλάδα το 2001 με την ίδρυση της Enet Solutions S.A.. Σκοπός της 
εταιρείας ήταν η διείσδυση στον κλάδο διανομής προϊόντων πληροφορικής και η ισχυροποίηση της θέσης 
της μεταξύ των ελλαδικών επιχειρήσεων διανομής, όπως επίσης και η δημιουργία πρόσθετης και 
ισχυρότερης πρόσβασης στο βαλκανικό χώρο. 
 
Η eΝet Solutions S.A. (η οποία μετονομάστηκε σε Enet Solutions - Logicom S.A. στις 16/11/2004) έχει 
συνάψει συμφωνίες για τη διανομή στην Ελληνική αγορά των προϊόντων των εταιρειών Intel, Microsoft, 
Cisco Systems, Seagate, Sony, Philips, Hewlett Packard, Kingston, Lenovo, κ.ά.. 
 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα & Κουβέιτ  
Η Logicom δραστηριοποιείται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από το 2001, μέσω της ίδρυσης της 
Logicom FZE (DAFZA) στη Ζώνη Ελεύθερου Εμπορίου του αεροδρομίου του Ντουμπάι και τη Logicom 
Dubai LLC. Στις 12 Μαρτίου 2005 ολοκληρώθηκε η κατασκευή της ιδιόκτητης αποθήκης στη Ζώνη 
Ελεύθερου Εμπορίου στο Jebel Ali και η Logicom FZE (DAFZA) μετέφερε τις εργασίες της στη Logicom 
FZE, που ιδρύθηκε στη Ζώνη Ελεύθερου Εμπορίου του Jebel Ali. 
 
Οι Ζώνες Ελεύθερου Εμπορίου στο Ντουμπάι λειτουργούν ως κέντρα εμπορίου για σκοπούς εξαγωγής 
και εισαγωγής προϊόντων και ικανοποιούν τις ανάγκες των αγορών του Αραβικού Κόλπου, της Μέσης 
Ανατολής, της Αφρικής και του Πακιστάν. 
 
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση της περιοχής του Αραβικού Κόλπου, η Εταιρεία διατηρεί γραφεία 
πωλήσεων στο Κουβέιτ, Κατάρ, Μπαχρέιν, Ομάν και Πακιστάν. 
 
Η εταιρεία έχει συνάψει συμφωνίες για τη διανομή των προϊόντων των εταιρειών Intel, Microsoft, Seagate, 
Cisco Systems, IBM, Lenovo, Kingston, Linksys κ.ά.. 
 
Λίβανος 
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στο Λίβανο από το 2000, μέσω της θυγατρικής της εταιρείας Logicom 
(Middle East) SAL. Η γκάμα προϊόντων που προσφέρει περιλαμβάνει προϊόντα των εταιρειών Intel, 
Microsoft, Seagate, Cisco Systems, IBM, Philips, Sony, Acer.κ.ά.. 
 
Ιορδανία 
Η Logicom δραστηριοποιείται στην Ιορδανία από το 2001, μέσω της θυγατρικής της εταιρείας Logicom 
Jordan LLC, στον τομέα διανομής προϊόντων πληροφορικής. 
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Τα προσφερόμενα προϊόντα των κατασκευαστριών εταιρειών Intel, Microsoft, Seagate, Cisco Systems, 
Linksys κ.α. καλύπτουν τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς σε εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
λογισμικό, και δικτυακό εξοπλισμό. 
 
Σαουδική Αραβία 
Η CISCO Systems έχει επεκτείνει τη συνεργασία της με την Εταιρεία και στο χώρο της Σαουδικής 
Αραβίας. Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία έχει προβεί σε ενέργειες για τη δημιουργία των κατάλληλων 
υποδομών και ρυθμίσεων στη χώρα αυτή, στην οποία ξεκίνησε δραστηριότητες στις αρχές του 2007. 
 
Ιταλία 
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ιταλία μέσω της θυγατρικής της εταιρείας Logicom Italia s.r.l. με έδρα 
το Μιλάνο. Η Logicom Italia s.r.l. ιδρύθηκε στις 14 Ιουνίου 2005 και άρχισε τις εργασίες της τον Οκτώβριο 
του ιδίου έτους. Η γκάμα προϊόντων της περιλαμβάνει τα προϊόντα των εταιρειών Intel, Microsoft, S3, 
Kingston κ.ά.. 
 
Τουρκία  
Η Εταιρεία έχει διοριστεί από τη CISCO Systems ως επίσημος διανομέας των προϊόντων της στην 
Τουρκία και έχει προχωρήσει στην ίδρυση θυγατρικής εταιρείας με έδρα την Κωνσταντινούπολη και 
επωνυμία «Logicom Information Technology Distribution Limited» την 1η Δεκεμβρίου 2005. Ο σκοπός της 
εταιρείας αυτής είναι η δραστηριοποίηση στον τομέα διανομής, αρχικά των προϊόντων CISCO και στη 
συνέχεια και άλλων προϊόντων πληροφορικής που ήδη διανέμονται από την Εταιρεία σε άλλες χώρες. Η 
Logicom Information Technology Distribution Limited άρχισε τις δραστηριότητές της τον Απρίλιο του 2006. 
 
Ουγγαρία 
Η Εταιρεία έχει διοριστεί από τη CISCO Systems ως επίσημος διανομέας των προϊόντων της στην 
Ουγγαρια και προχώρησε στην ίδρυση θυγατρικής εταιρείας με έδρα την Βουδαπέστη και επωνυμία 
«Logicom Hungary Kft» στις 2 Απριλίου 2007. 
 
Βουλγαρία 
Η Εταιρεία έχει διοριστεί από τη CISCO Systems ως επίσημος διανομέας των προϊόντων της στη 
Βουλγαρία και προχώρησε στην ίδρυση θυγατρικής εταιρείας με έδρα τη Σόφια και επωνυμία «Logicom 
Bulgaria EOOD» στις 15 Ιουνίου 2007. 
 
Ρουμανία 
Η Εταιρεία έχει διοριστεί από τη CISCO Systems ως επίσημος διανομέας των προϊόντων της στην 
Ρουμανία και προχώρησε στην ίδρυση θυγατρικής εταιρείας με έδρα τo Βουκουρέστι και επωνυμία 
«Logicom Information Technology Distribution S.R.L.» στις 27 Μαρτίου 2007. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί αναγράφεται η κατανομή του συνολικού ποσού εσόδων ανά είδος 
δραστηριότητας και ανά γεωγραφική αγορά για τα έτη 2004, 2005, 2006 και για την περίοδο που έληξε 30 
Ιουνίου 2007. 
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 
  30.06.2007 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004 

Πωλήσεις* 
Ξένο 

Νόμισμα 
Ξένο 

νόμισμα ΛΚ(£) 
Ξένο 

νόμισμα ΛΚ(£) 
Ξένο 

νόμισμα ΛΚ(£) 
Ξένο 

νόμισμα ΛΚ(£) 
Λύσεις λογισμικού      
Κύπρος   - 639.109 - 1.395.223 - 1.265.707 - 1.971.425 
     
Ολοκληρωμένες λύσεις υποδομής 
στην πληροφορική    
Κύπρος   - 5.860.848 - 7.119.103 - 4.950.929 - 4.939.953 
     
Διανομή προϊόντων υψηλής 
τεχνολογίας    
Κύπρος   - 22.524.733 - 30.142.432 - 20.176.021 - 18.826.529 
Ελλάδα EUR 47.905.915 27.852.276 75.443.386 43.358.268 42.338.868 24.473.334 27.769.846 16.145.259 
Λίβανος USD 7.815.311 3.368.668 15.329.296 7.031.787 16.548.092 7.732.753 19.035.645 8.895.161 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα USD 94.081.243 40.552.260 146.235.837 67.080.659 148.946.191 69.601.024 99.762.360 46.617.925 
Ιορδανία JOR 4.101.117 2.492.490 6.461.849 4.179.453 6.639.712 4.374.764 6.506.260 4.286.975 
Ιταλία ΕUR 16.889.383 9.819.409 19.659.987 11.298.843 1.003.392 579.995 - - 
Τουρκία  USD 5.455.203 2.351.480 2.892.727 1.326.936 - - - - 
Σαουδική Αραβία USD 68.407 29.486 - - - - - - 
Ρουμανία ΕUR 597 347 - - - - - - 
*Οι πωλήσεις συμπεριλαμβάνουν τις συναλλαγές μεταξύ εταιρειών του Συγκροτήματος. 
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4 Κύριοι Συνεργάτες και Γεωγραφική Διάθεση Προϊόντων 
 

 Κύπρος Ελλάδα ΗΑΕ & 

Κουβέιτ 

Λίβανος Ιορδανία Σαουδική 

Αραβία 

Ιταλία Μάλτα Τουρκία KΑΕ* 

Intel           
Microsoft           
Cisco Systems           
Seagate           
IBM           
Hewlett Packard           
Kingston           
Philips           
Sony           
Linksys           
US Robotics           
McAfee           
Symantec           
Intermec           
Others           
* Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη 

 
5 Οργανωτική Διάρθρωση / Δομή της Εταιρείας 
Πιο κάτω παρουσιάζεται η εταιρική δομή του Συγκροτήματος και η κατάταξη των εταιρειών του κατά τομέα 
δραστηριότητας, κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. 
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1 Logicom Dubai LLC: Βάσει της νομοθεσίας για ίδρυση εταιρειών στα Η.Α.Ε. το ποσοστό του 51% του μετοχικού κεφαλαίου μιας νεοσύστατης εταιρείας πρέπει να ανήκει σε εγχώριες 
οντότητες. Οι μέτοχοι της εταιρείας είναι η Logicom Public Limited με 49% και η Eurogulf LLC με 51%. Η Logicom Public Limited έχει εξασφαλίσει συμβατικά τον πλήρη έλεγχο των 
εργασιών της Logicom Dubai LLC. 
2 Δεν ισχύει το 1 πιο πάνω αν μια εταιρεία βρίσκεται σε Ζώνη Ελεύθερου Εμπορίου. 
3 Η Logicom Public Limited, μέσω της εταιρείας Rehab Technologies Limited, έχει εξασφαλίσει συμβατικά τη διανομή προϊόντων πληροφορικής στη Σαουδική Αραβία.  
Το παραπάνω διάγραμμα δεν περιλαμβάνει τις 100% θυγατρικές εταιρείες, Netcom Limited, Netvision Limted και Logicom (Overseas) Limited (και οι τρεις εγγεγραμμένες στην Κύπρο), 
οι οποίες είναι αδρανείς. 

LOGICOM PUBLIC LTD 

Logicom Dubai LLC 1 
 

Η.Α.Ε. (49%) 

Logicom Italia s.r.l. 
 

Ιταλία (100%) 

Logicom Jordan LLC 
 

Ιορδανία (100%) 

Logicom (Middle East) SAL 
 

Λίβανος (100%) 
Enet Solutions - Logicom S.A.

 

Ελλάδα (100%) Logicom ΙΤ Distribution Ltd
 

Τουρκία

Ομάν 

Πακιστάν

Μπαχρέιν 

Κατάρ 

Κουβέιτ 

Μάλτα 

DAP Noesis Business 
Solutions Ltd 

 

Κύπρος (100%) 

Enet Solutions Ltd 
 

Κύπρος (100%) 

Rehab Technologies Ltd 3 
 

Σαουδική Αραβία 

Logicom Hungary Kft 
 

Ουγγαρία (100%) 

Logicom IT Distribution S.R.L.
 

Ρουμανία (100%) 

Logicom Bulgaria EOOD 
 

Βουλγαρία (100%)

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Logicom FZE 2 
 

Η.Α.Ε. (100%) 

40%

60%

Γραφεία Πωλήσεων 
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6 Κατάλογος και Δραστηριότητες Θυγατρικών και Συνδεδεμένων Εταιρειών 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι εξαρτημένες και συνδεδεμένες εταιρείες της Εταιρείας. 
 
Όνομα Εταιρείας Χώρα 

Εγγραφής 
Ημερομηνία 
Απόκτησης / 
Ίδρυσης 

Ποσοστό 
Συμμετοχής 

Logicom (Overseas) Ltd Κύπρος 01/01/1999 100% 
Enet Solutions Ltd Κύπρος 01/01/2000 100% 
Netcom Ltd Κύπρος 27/04/2000 100% 
Netvision Ltd2 Κύπρος 31/05/2000 100% 
Logicom (Middle East) SAL Λίβανος 25/07/2000 100% 
Enet Solutions - Logicom S.A. Ελλάδα 21/02/2001 100% 
Logicom Jordan LLC Ιορδανία 07/08/2001 100% 
Logicom FZE στη Ζώνη Ελεύθερου Εμπορίου του 
αεροδρομίου στο Ντουμπάι (DAFZA)4 Η.Α.Ε. 03/10/2001 100% 
DAP Noesis Business Solutions Ltd Κύπρος 20/03/2002 100% 
Logicom Dubai LLC3  Η.Α.Ε. 07/11/2001 49% 
Logicom FZE στη Ζώνη Ελεύθερου Εμπορίου του Jebel 
Ali1 Η.Α.Ε. 08/03/2004 100% 
Logicom Italia s.r.l. Ιταλία 14/06/2005 100% 
Logicom Information Technology Distribution Ltd Τουρκία 01/12/2005 100% 
Rehab Technologies Ltd3 Σαουδική Αραβία 01/08/2006 - 
Logicom Information Technology Distribution S.R.L. Ρουμανία 27/03/2007 100% 
Logicom Hungary Kft Ουγγαρία 02/04/2007 100% 
Logicom Bulgaria EOOD Βουλγαρία 15/06/2007 100% 

1  Στις 12 Μαρτίου 2005, οι εργασίες της Logicom FZE μεταφέρθηκαν από τη Ζώνη Ελεύθερου Εμπορίου στο αεροδρόμιο του 
Dubai στη Ζώνη Ελεύθερου Εμπορίου στο Jebel Ali. 
2 Οι εργασίες της Νetvision Ltd από την 1 Σεπτεμβρίου 2005 έχουν αναληφθεί από την DAP Noesis Business Solutions 
Limited. Ως αποτέλεσμα από αυτή την ημερομηνία η εταιρεία Netvision Limited έχει αδρανοποιηθεί.  
3 Οι εργασίες του Συγκροτήματος στο Ντουμπάι και στη Σαουδική Αραβία διεξάγονται μέσω των εταιρειών Logicom Dubai LLC 
(της οποίας η Logicom Public Limited κατέχει 49% του μετοχικού κεφαλαίου) και Rehab Technologies Limited, αντιστοίχως. Η 
Logicom Public Ltd έχει εξασφαλίσει συμβατικά τον πλήρη έλεγχο των εργασιών των Logicom Dubai LLC και Rehab 
Technologies Limited. 
4 Η Logicom FZE στη Ζώνη Ελεύθερου Εμπορίου του αεροδρομίου στο Ντουμπάι (DAFZA) διαγράφηκε στις 02/10/2005. 

 
Οι δραστηριότητες των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών του Συγκροτήματος έχουν ως εξής: 
 
Η Logicom (Overseas) Limited ασχολείται με την κεντρική αποθήκευση στη Ζώνη Ελεύθερου Εμπορίου 
στη Λάρνακα όλων των προϊόντων που προωθεί η εταιρεία, χρησιμοποιώντας τις διευκολύνσεις που 
παρέχονται από το νομικό πλαίσιο που διέπει τη Ζώνη Ελεύθερου Εμπορίου στη Λάρνακα (Νόμος 69/75 
περί Ελεύθερων Ζωνών και Κ.Δ.Π. 275/81) για εισαγωγή και για επανεξαγωγή προϊόντων. Ο κύριος όγκος 
των εργασιών της εταιρείας σήμερα έχει μεταφερθεί στη Logicom Public Limited. Κατά το 2007, η εταιρεία 
ήταν αδρανής. 
 
 
 



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
 
     

 41

Η Enet Solutions Limited σήμερα είναι μια από τις πιο καταξιωμένες εταιρείες στην Κύπρο στον κλάδο 
των δικτύων και τηλεπικοινωνιών, έχοντας εκτελέσει έργα για την Κυπριακή Δημοκρατία και για μεγάλες 
κυπριακές εταιρείες και οργανισμούς, και παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε είδους επικοινωνίας 
δεδομένων, εικόνας και ήχου. 
 
Η Netcom Limited είναι αδρανής. 
 
Η Netvision Limited είναι αδρανής. 
 
Η Logicom (Middle East) SAL δραστηριοποιείται στον τομέα της χονδρικής διανομής προϊόντων 
πληροφορικής των εταιρειών Cisco, Intel, Microsoft, Seagate, IBM, Kingston, Philips κ.ά.. 
 
Η Enet Solutions - Logicom S.A. δραστηριοποιείται στον τομέα της χονδρικής διανομής προϊόντων 
πληροφορικής των εταιρειών Intel, Microsoft, Cisco, Hewlett Packard, Kingston, Seagate, Lenovo κ.ά.. 
 
Η Logicom Jordan LLC δραστηριοποιείται στον τομέα της χονδρικής διανομής προϊόντων πληροφορικής 
των εταιρειών Intel, Cisco Systems, Seagate, Microsoft, Kingston κ.ά. 
 
Η Logicom FZE στη Ζώνη Ελεύθερου Εμπορίου του αεροδρομίου στο Ντουμπάι δραστηριοποιήθηκε 
στον τομέα της διανομής προϊόντων πληροφορικής των εταιρειών Intel, Microsoft, Cisco, Seagate, IBM, 
Intermec κ.α.. Στις 12 Μαρτίου 2005, οι εργασίες και το ενεργητικό της εταιρείας μεταφέρθηκαν στην 
Logicom FZE, εταιρεία εγγεγραμμένη στη Ζώνη Ελεύθερου Εμπορίου στο Jebel Ali, και οι διαδικασίες 
διάλυσης της εταιρείας ολοκληρώθηκαν στις 2 Οκτωβρίου 2005. 
 
Η Logicom Dubai LLC δραστηριοποιείται στον τομέα της χονδρικής διανομής προϊόντων πληροφορικής 
όπως είναι προϊόντα των εταιρειών Intel, Microsoft, Cisco, Seagate, IBM, Kingston, Philips, Intermec κ.ά.. 
 
Η DAP Noesis Business Solutions Limited παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής για την 
αυτοματοποίηση των λειτουργιών των πελατών της, όπως λογισμικά συστήματα εμπορικών εφαρμογών 
(ΕRP) και συστήματα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM) καθώς και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες 
και υποστήριξη. Προσφέρει επίσης λύσεις στον τραπεζικό τομέα, στους κρατικούς, ημικρατικούς και 
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και λαμβάνει μέρος σε εξειδικευμένα έργα σε διάφορους τομείς, σε 
συνεργασία με διεθνείς εταιρείες. 
 
Η Logicom FZE στη Ζώνη Ελεύθερου Εμπορίου του Jebel Ali δραστηριοποιείται στον τομέα της 
χονδρικής διανομής προϊόντων πληροφορικής των εταιρειών Intel, Microsoft, Cisco, Seagate, IBM, 
Intermec κ.ά.. 
 
Η Logicom Italia s.r.l. δραστηριοποιείται στον τομέα της χονδρικής διανομής προϊόντων πληροφορικής 
των εταιρειών Intel, Microsoft, Seagate κ.ά. 
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Η Logicom Information Technology Distribution Limited στην Τουρκία δραστηριοποιείται στον τομέα 
της χονδρικής διανομής προϊόντων πληροφορικής. Αρχικά ξεκίνησε να διανέμει προϊόντα Cisco, S3 και 
Linksys και στη συνέχεια αναμένεται να προχωρήσει στη διανομή και άλλων προϊόντων πληροφορικής 
που ήδη διανέμονται από το Συγκρότημα σε άλλες χώρες. 
 
Η Logicom Information Technology Distribution S.R.L., η Logicom Hungary Kft και η Logicom 
Bulgaria EOOD ξεκίνησαν να δραστηριοποιούνται στο τομέα της χονδρικής διανομής προϊόντων 
πληροφορικής με προϊόντα Cisco. Στη συνέχεια αναμένεται να προσθέσουν στη γκάμα προϊόντων τους 
και προϊόντα από άλλους προμηθευτές που το Συγκρότημα ήδη διανέμει και σε άλλες χώρες. 
 
Οι δραστηριότητες του Συγκροτήματος στη Σαουδική Αραβία διεξάγονται μέσω συμβατικής σχέσης με την 
εταιρεία Rehab Technologies Limited. 
 
7 Προώθηση και Προβολή του Συγκροτήματος 
Η προώθηση του Συγκροτήματος γίνεται μέσω της συμμετοχής σε εκθέσεις και συνέδρια τεχνολογίας και 
με τη διοργάνωση τεχνολογικών σεμιναρίων και συναντήσεων (technology forums) για τους μεταπωλητές, 
σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται το Συγκρότημα. 
 
Επίσης, υπάρχει συνεχής επικοινωνία με τους μεταπωλητές μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και προσωπικών επισκέψεων, όπου ενημερώνονται για νέα προϊόντα και τεχνολογίες και 
για νέες τιμολογιακές πολιτικές. 
 
8 Έλεγχος Ποιότητας Προϊόντων 
Για τον έλεγχο ποιότητας των προϊόντων που παράγονται και εισάγονται ακολουθείται το πρότυπο 
ελέγχου ISO9002 το οποίο έχει απονεμηθεί στην Εταιρεία. Τα παραγόμενα προϊόντα κατασκευάζονται 
βάσει των προδιαγραφών μεγάλων κατασκευαστών όπως της Intel, Microsoft, Hewlett Packard κ.ά.. 
 
9 Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες 
9.1 Οικονομικές Καταστάσεις 
Το Συγκρότημα καταρτίζει ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, 
Κεφ. 113, οι οποίες έχουν δημοσιευθεί όπως προβλέπεται από το νόμο. Για τα έτη 2004 - 2006 οι 
οικονομικές καταστάσεις έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές του Συγκροτήματος, KPMG.  
 
Το Συγκρότημα έχει επίσης καταρτίσει συνοπτικές μη ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για 
την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2007, σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο ΔΛΠ 34 
“Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις”, οι οποίες έχουν δημοσιευθεί όπως προβλέπεται από το νόμο. 
 
Σημειώνεται ότι, τα λογιστικά πρότυπα που απαιτούνται με βάση τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου 
Αξιών Κύπρου Νόμους και Κανονισμούς είναι τα διεθνή (ΔΠΧΠ), τα οποία συνάδουν με τις οδηγίες του 
Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου και τον περί Εταιρειών Νόμο. 
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Οι οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος ενσωματώνονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο με τη 
μέθοδο της παραπομπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Κανονισμού 809/2004 της 
Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι οικονομικές καταστάσεις θα είναι διαθέσιμες για επιθεώρηση 
κατά τις συνήθεις εργάσιμες ημέρες, μεταξύ των ωρών 8:30 π.μ. μέχρι 12:00 το μεσημέρι, στο 
εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας για όλη την περίοδο ισχύος του Ενημερωτικού Δελτίου, καθώς και 
στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.lgcom.net). 
 
9.2 Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για τα Έτη που Έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2004, 2005 
και 2006 
Οι πιο κάτω συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2004, 2005 
και 2006 βασίζονται στις ετήσιες ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις για τα έτη 2004, 2005 και 2006 έχουν συνταχθεί με βάση τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, 
Κεφ. 113 και έχουν δημοσιευθεί όπως προβλέπεται από το νόμο. 
 
Από την 1η Ιανουαρίου 2005, η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τα ακόλουθα αναθεωρημένα / νέα ΔΠΧΠ, τα οποία 
σχετίζονται με τις εργασίες της:  
 
ΔΛΠ 1 (αναθεωρημένο 2003) Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων 
ΔΛΠ 2 (αναθεωρημένο 2003) Αποθέματα 
ΔΛΠ 8 (αναθεωρημένο 2003) Λογιστικές αρχές, μεταβολές στις λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη 
ΔΛΠ 10 (αναθεωρημένο 2003) Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 
ΔΛΠ 16 (αναθεωρημένο 2003) Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 
ΔΛΠ 17 (αναθεωρημένο 2003) Μισθώσεις 
ΔΛΠ 21 (αναθεωρημένο 2003) Επιδράσεις των μεταβολών στις τιμές συναλλάγματος 
ΔΛΠ 24 (αναθεωρημένο 2003) Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών 
ΔΛΠ 27 (αναθεωρημένο 2004) Ενοποιημένες και ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις 
ΔΛΠ 28 (αναθεωρημένο 2004) Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες 
ΔΛΠ 32 (αναθεωρημένο 2003 και 
τροποποιημένο 2005) 

Χρηματοοικονομικά μέσα: πληροφόρηση και παρουσίαση 

ΔΛΠ 33 (αναθεωρημένο 2004) Κέρδος ανά μετοχή 
ΔΛΠ 36 (αναθεωρημένο 2004) Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού 
ΔΛΠ 38 (αναθεωρημένο 2004) Άυλα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού 
ΔΛΠ 39 (αναθεωρημένο 2003 
    και τροποποιημένο 2005) 

Χρηματοοικονομικά μέσα: καταχώρηση και αποτίμηση 

ΔΛΠ 40 (αναθεωρημένο 2003) Ακίνητα για επένδυση 
ΔΠΧΠ 2 (έκδοση 2004) Παροχές που εξαρτώνται από την αξία μετοχών 
ΔΠΧΠ 3 (έκδοση 2004) Συνδυασμοί επιχειρήσεων 
ΔΠΧΠ 4 (έκδοση 2004) Ασφαλιστήρια συμβόλαια 
ΔΠΧΠ 5 (έκδοση 2004) Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται προς 

πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες 
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Η υιοθέτηση των πιο πάνω προτύπων είχε ουσιώδη επίδραση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 
της Εταιρείας. 
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Συγκρότημα υιοθέτησε από την 1η Ιανουαρίου 2006 όλα τα καινούργια και 
αναθεωρημένα ΔΠΧΠ τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες του και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές 
περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2006. Η υιοθέτηση αυτή δεν έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές 
στις λογιστικές αρχές του Συγκροτήματος. 
 
Τα πιο κάτω ΔΠΧΠ ήταν εκδομένα στις 31 Δεκεμβρίου 2006 αλλά δεν εφαρμόστηκαν από το Συγκρότημα 
αφού τίθενται σε ισχύ σε μελλοντικές περιόδους: 
 
 ΔΛΠ 1 (τροποποίηση), Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων – Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου (ισχύει για 
περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2007). To πρότυπο αυτό απαιτεί περισσότερες 
γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις σε ότι αφορά το κεφάλαιο της Εταιρείας. Η εφαρμογή του 
προτύπου δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του 
Συγκροτήματος. 

 
 ΔΠΧΠ 7, Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις (ισχύει για περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 
1η Ιανουαρίου 2007). Το ΔΠΧΠ 7 απαιτεί περαιτέρω γνωστοποιήσεις για να βελτιώσει τις πληροφορίες 
για τα χρηματοοικονομικά μέσα. Απαιτεί τις γνωστοποιήσεις ποιοτικών και ποσοτικών πληροφοριών για 
έκθεση σε κινδύνους που προκύπτουν από χρηματοοικονομικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων 
συγκεκριμένων γνωστοποιήσεων για πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας και κίνδυνο αγοράς, 
συμπεριλαμβανομένων ανάλυσης ευαισθησίας του κινδύνου αγοράς. Το πρότυπο αντικαθιστά το ΔΛΠ 
30 «Γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις τραπεζών και παρόμοιων χρηματοοικονομικών 
ιδρυμάτων» και τις απαιτήσεις γνωστοποίησης του ΔΛΠ 32, «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις 
και Παρουσίαση». Η εφαρμογή του προτύπου δεν αναμένεται να έχει σημαντικές επιδράσεις στις 
οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος. 

 
 Διερμηνεία 7, Εφαρμογή της Μεθόδου Επαναδιατύπωσης με βάση του ΔΛΠ 29 Χρηματοοικονομική 
Πληροφόρηση για Υπερπληθωριστικές Οικονομίες (ισχύει για περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1η 
Μαρτίου 2006). Η διερμηνεία συμπεριλαμβάνει καθοδήγηση στο πως μια εταιρεία επανεκθέτει τις 
οικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα με το ΔΛΠ 29 τον πρώτο χρόνο κατά τον οποίο εντοπίζει 
υπερπληθωρισμό στην οικονομία του κυρίως χρησιμοποιούμενου νομίσματος της. Η εφαρμογή της 
διερμηνείας αυτής δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος. 

 
 Διερμηνεία 8, Πεδίο εφαρμογής ΔΠΧΠ 2 (ισχύει για περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1η Μαΐου 
2006). Η διερμηνεία διευκρινίζει το γεγονός ότι το ΔΠΧΠ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία 
μετοχών» εφαρμόζεται σε συναλλαγές στις οποίες μια εταιρεία παραχωρεί μετοχές ή αναλαμβάνει 
υποχρεώσεις (που βασίζονται στην τιμή των μετοχών της) όταν το προσδιορίσιμο αντάλλαγμα που έχει 
ληφθεί φαίνεται να είναι χαμηλότερο από την εύλογη αξία των μετοχών που παραχωρούνται ή των 
υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται. Η εφαρμογή της διερμηνείας αυτής δεν αναμένεται να έχει 
επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος. 
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 ΔΠΧΠ 8, Λειτουργικοί Τομείς (ισχύει για περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009). Το 
πρότυπο αυτό αντικαθιστά το ΔΛΠ 14 και υιοθετεί μια διοικητική προσέγγιση αναφορικά με τις 
οικονομικές πληροφορίες που δίνονται κατά τομέα. Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για 
γνωστοποιήσεις πληροφοριών για τις λειτουργίες κατά τομέα μιας εταιρείας, όπως επίσης τα προϊόντα 
και υπηρεσίες της εταιρείας, τους γεωγραφικούς τομείς στους οποίους λειτουργεί και τους κύριους της 
πελάτες. Αυτή η πληροφόρηση μπορεί να διαφέρει από αυτή που παρουσιάζεται στον ισολογισμό και 
την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων και οι εταιρείες θα πρέπει να δώσουν επεξηγήσεις και 
συμφωνίες αναφορικά με τις εν λόγω διαφορές. Το Συγκρότημα αξιολογεί την επίδραση από την 
εφαρμογή του προτύπου στις οικονομικές του καταστάσεις. 

 
 Διερμηνεία 9, Επανεκτίμηση Ενσωματωμένων Παραγώγων (ισχύει για περιόδους που αρχίζουν την ή 
μετά την 1η Ιουνίου 2006). Η διερμηνεία αφορά θέματα που έχουν σχέση με ενσωματωμένα παράγωγα. 
Η εφαρμογή της διερμηνείας αυτής δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του 
Συγκροτήματος. 

 
 Διερμηνεία 10, Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση και Απομείωση (ισχύει για περιόδους που αρχίζουν την ή 
μετά την 1η Νοεμβρίου 2006). Η διερμηνεία αφορά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 34 σε σχέση με την 
αναγνώριση της απομείωσης σε υπεραξία σύμφωνα με το ΔΛΠ 36 και κάποιων χρηματοοικονομικών 
στοιχείων σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 και την επίδραση αυτής της αναγνώρισης σε επόμενες ενδιάμεσες και 
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος. 

 
 Διερμηνεία 11, Έκταση του ΔΠΧΠ 2: Συγκρότημα και Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών (ισχύει για περιόδους 
που αρχίζουν την ή μετά την 1η Μαρτίου 2007). Η διερμηνεία αφορά τα ακόλουθα: (α) το λογιστικό 
χειρισμό κάποιων συναλλαγών μεταξύ διευθέτησης σε μετοχές ή διευθέτησης σε μετρητά σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις του ΔΠΧΠ 2 και (β) θέματα που αφορούν διευθετήσεις σε μετοχές για μια ή περισσότερες 
εταιρείες μέσα στο ίδιο συγκρότημα. Η εφαρμογή της διερμηνείας δεν αναμένεται να έχει σημαντική 
επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος. 

 
 Διερμηνεία 12, Συμβάσεις Παραχώρησης (ισχύει για περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2008). Η διερμηνεία καθορίζει τους γενικούς κανόνες για αναγνώριση και μέτρηση των 
υποχρεώσεων και δικαιωμάτων σε συμβάσεις παραχώρησης. Η εφαρμογή της διερμηνείας δεν 
αναμένεται να έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος. 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αναμένει πως η υιοθέτηση αυτών των λογιστικών προτύπων σε 
μελλοντικές περιόδους δε θα έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος. 
 
Σημειώνεται ότι, τα ποσά για το έτος 2004 παρουσιάζονται μετά από αναπροσαρμογές που έγιναν για να 
συνάδουν με τις αλλαγές στην παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2005 ως 
αποτέλεσμα της υιοθέτησης των νέων και αναθεωρημένων ΔΠΧΠ, όπως αναφέρεται πιο πάνω. 
 
Οι επιλεγμένες συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες που παρουσιάζονται στη συνέχεια θα 
πρέπει να διαβαστούν σε συνάρτηση με τους πλήρεις ετήσιους ελεγμένους λογαριασμούς και τις εκθέσεις 
ελεγκτών για τα υπό αναφορά έτη. Οι ελεγκτές της Εταιρείας δεν έχουν εκφράσει οποιαδήποτε επιφύλαξη 
ή άρνηση γνώμης στις εκθέσεις τους για τα υπό αναφορά έτη. Επίσης, οι επιλεγμένες συνοπτικές 
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χρηματοοικονομικές πληροφορίες που παρουσιάζονται σε αυτό το μέρος θα πρέπει να μελετηθούν σε 
συνδυασμό με το Μέρος Δ11.1 του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, στο οποίο παρατίθεται ανάλυση των 
οικονομικών αποτελεσμάτων για τα έτη 2004 - 2006.  
 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ 
ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004, 2005 ΚΑΙ 2006 
 

                 2006                 2005             2004 
                  £                  £                 £ 

    

Πωλήσεις 145.772.788 117.636.410 87.921.517 
Κόστος πωλήσεων (134.728.633) (109.619.456) (81.923.994) 
    
Μεικτό κέρδος 11.044.155 8.016.954 5.997.523 
Άλλα εισοδήματα 179.169 117.546 203.903 
Έξοδα διοίκησης (7.471.337) (5.133.540) (4.610.830) 
    
Κέρδος από λειτουργικές δραστηριότητες 3.751.987 3.000.960 1.590.596 
    
Έσοδα χρηματοδότησης  1.305.661 313.696 436.044 
Έξοδα χρηματοδότησης (1.510.235) (1.718.904) (721.356) 
    
Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης (204.574) (1.405.208) (285.312) 
    
Κέρδος πριν τη φορολογία 3.547.413 1.595.752 1.305.284 
Φορολογία (343.396) (86.100) (108.312) 
    
Κέρδος για το έτος 3.204.017 1.509.652 1.196.972 
    
Κέρδος ανά μετοχή 5,19 σεντ 2,45 σεντ 1,94 σεντ 
    
Αναπροσαρμοσμένο κέρδος ανά μετοχή 5,19 σεντ 2,45 σεντ 1,94 σεντ 
    
Σημείωση: Από την 1η Ιανουαρίου 2005, το Συγκρότημα υιοθέτησε νέα και αναθεωρημένα ΔΠΧΠ τα οποία σχετίζονται με τις 
εργασίες του. Ως συνέπεια της υιοθέτησης των Προτύπων αυτών, τα ποσά για τo έτoς 2004 έχουν αναπροσαρμοστεί. 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ  
ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004, 2005 ΚΑΙ 2006 

 

 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004 

 £ £ £ 

Ενεργητικό    
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 2.808.437 2.687.990 2.520.404 
Άυλο ενεργητικό 265.930 277.804 350.170 
Επενδύσεις στη δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 53.429 96.337 93.788 
Αναβαλλόμενη φορολογία 79.089 16.335 52.836 

    
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 3.206.885 3.078.466 3.017.198 
    
Αποθέματα 14.796.660 15.824.545 7.499.619 
Εταιρικός φόρος επιστρεπτέος 132.458 174.239 176.100 
Εμπορικοί και άλλοι χρεώστες 38.326.825 32.467.312 20.451.388 
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 11.049.736 7.931.232 9.636.945 

    
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 64.305.679 56.397.328 37.764.052 
    
Σύνολο ενεργητικού 67.512.564 59.475.794 40.781.250 

    
Ίδια κεφάλαια    
Μετοχικό κεφάλαιο 12.346.600 12.346.600 12.339.000 
Αποθεματικά 7.339.138 5.392.506 3.844.579 

    
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 19.685.738 17.739.106 16.183.579 
    
Υποχρεώσεις    
Μακροπρόθεσμα δάνεια 1.093.284 424.922 963.076 
Αναβαλλόμενη φορολογία 285.142 281.219 309.852 

    
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 1.378.426 706.141 1,272,928 
    
Τραπεζικά παρατραβήγματα 18.663.787 16.284.882 9.611.565 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 7.765.813 5.870.302 3.692.890 
Τρέχουσες δόσεις μακροπρόθεσμων δανείων 1.355.929 603.091 569.802 
Εταιρικός φόρος και αμυντική εισφορά πληρωτέα 122.883 124.436 186.589 
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 18.539.988 18.147.836 9.263.897 

    
Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων 46.448.400 41.030.547 23.324.743 
    
Σύνολο υποχρεώσεων 47.826.826 41.736.688 24.597.671 
    
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 67.512.564 59.475.794 40.781.250 

    
Σημείωση: Από την 1η Ιανουαρίου 2005, το Συγκρότημα υιοθέτησε νέα και αναθεωρημένα ΔΠΧΠ τα οποία σχετίζονται με τις 
εργασίες της. Ως συνέπεια της υιοθέτησης των Προτύπων αυτών, τα ποσά για τo έτoς 2004 έχουν αναπροσαρμοστεί. 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004, 2005 ΚΑΙ 2006 
 

  
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικό 
μετοχών υπέρ 

το άρτιο 

Ενοποιημένο 
αποθεματικό 
προσόδου 

 
Αποθεματικό 

επανεκτίμησης 

Αποθεματικό 
συναλλαγματικών 

διαφορών 

Αποθεματικό με βάση το 
νόμο στα Η.Α.Ε., στο 

Λίβανο και στην Ιορδανία Σύνολο 
 £ £ £ £ £ £ £ 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2003 12.339.000 2.501.168 1.925.712 83.947 (1.700.370) 13.064 15.162.521 
Προτεινόμενο μέρισμα του 2003 που πληρώθηκε το 2004 - - (246.780) - - - (246.780) 
Καθαρή συναλλαγματική διαφορά που προέκυψε από τη μετατροπή μέρους των μακροπρόθεσμων 
δανείων της ιθύνουσας προς θυγατρικές εξωτερικού και από τη μετατροπή των ιδίων κεφαλαίων των 
θυγατρικών εξωτερικού με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία που ίσχυε την ημερομηνία ισολογισμού - - - - (480.906) - (480.906) 
Επανεκτίμηση γης και κτηρίων - - - 678.609 - - 678.609 
Αποθεματικό επανεκτίμησης που πραγματοποιήθηκε λόγω χρήσης - - - - - - - 
Αναβαλλόμενη φορολογία που προκύπτει από επανεκτίμηση γης και κτιρίων - - - (126.837) - - (126.837) 
Κέρδος για το έτος - - 1.196.972 - - - 1.196.972 
Μεταφορά στο αποθεματικό με βάση το νόμο - - (9.649) - - 9.649 - 
        
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2004 12.339.000 2.501.168 2.866.255    635.719 (2.181.276)   22.713 16.183.579 
Διαγραφή αρνητικής υπεραξίας σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΔΠΧΠ 3                   -                 -      22.344               -                   - - 22.344 
Αναπροσαρμοσμένο υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2004 12.339.000 2.501.168 2.888.599    635.719 (2.181.276)   22.713 16.205.923 
Προτεινόμενο μέρισμα του 2004 που πληρώθηκε το 2005  - - (555.255) - - - (555.255) 
Κεφάλαιο που εκδόθηκε 7.600 - - - - - 7.600 
Καθαρή συναλλαγματική διαφορά που προέκυψε από τη μετατροπή μέρους των μακροπρόθεσμων 
δανείων της ιθύνουσας προς θυγατρικές εξωτερικού και από τη μετατροπή των ιδίων κεφαλαίων των 
θυγατρικών εξωτερικού με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία που ίσχυε την ημερομηνία ισολογισμού - - - - 681.581 - 681.581 
Αποθεματικό επανεκτίμησης που πραγματοποιήθηκε λόγω χρήσης - - 7.524 (7.524) - - - 
Αναβαλλόμενη φορολογία που προκύπτει από επανεκτίμηση γης και κτιρίων - - - (110.395) - - (110.395) 
Κέρδος για το έτος                 -                - 1.509.652 -                 -           - 1.509.652 
Μεταφορά στο αποθεματικό με βάση το νόμο                  -                -       (17.793)               -                  -   17.793                   - 
        
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005 12.346.600 2.501.168    3.832.727    517.800  (1.499.695)   40.506  17.739.106 
Προτεινόμενο μέρισμα του 2005 που πληρώθηκε το 2006  - - (679.063) - - - (679.063) 
Καθαρή συναλλαγματική διαφορά που προέκυψε από τη μετατροπή όλων των μακροπρόθεσμων 
δανείων της ιθύνουσας προς θυγατρικές εξωτερικού και από τη μετατροπή των ιδίων κεφαλαίων των 
θυγατρικών εξωτερικού με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία που ίσχυε την ημερομηνία ισολογισμού - - - - (709.319) - (709.319) 
Αποθεματικό επανεκτίμησης που πραγματοποιήθηκε λόγω χρήσης - - 7.524 (7.524) - - - 
Αναβαλλόμενη φορολογία που προκύπτει από επανεκτίμηση γης και κτιρίων - - - 130.997 - - 130.997 
Κέρδος για το έτος                 -                - 3.204.017 -                 -           - 3.204.017 
Μεταφορά στο αποθεματικό με βάση το νόμο                  -                -        (14.517)                -                  -   14.517                   - 
        
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006 12.346.600 2.501.168     6.350.688    641.273  (2.209.014)   55.023  19.685.738 
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9.3 Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την Περίοδο που Έληξε στις 30 Ιουνίου 2007 
Οι πιο κάτω συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2007 
βασίζονται στις συνοπτικές μη ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την 
περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2007. 
 
Οι πιο κάτω συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις ετοιμάστηκαν σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεσες 
Οικονομικές Καταστάσεις». Οι λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν αναφορικά με στοιχεία που 
θεωρούνται ουσιώδη σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος συνάδουν με τις 
λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006. 
 
Επίσης, οι επιλεγμένες συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες που παρουσιάζονται σε αυτό το 
μέρος θα πρέπει να μελετηθούν σε συνδυασμό με το Μέρος Δ11.1 του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, 
στο οποίο παρατίθεται ανάλυση των οικονομικών αποτελεσμάτων για την περίοδο που έληξε στις 30 
Ιουνίου 2007.  
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 
ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 
 

Εξαμηνία που 
έληξε στις  
30.06.2007 

Μη ελεγμένα 
£ 

Εξαμηνία που 
έληξε στις 
30.06.2006 

Μη ελεγμένα 
           £ 

   

Πωλήσεις 91.076.196 77.629.566 

Κόστος πωλήσεων (84.336.744) (71.629.835) 

   

Μεικτό κέρδος 6.739.452 5.999.731 

Άλλα εισοδήματα 53.461 112.345 

Έξοδα διοίκησης (3.974.264) (3.779.604) 

   

Κέρδος από λειτουργικές δραστηριότητες 2.818.649 2.332.472 

   

Έσοδα χρηματοδότησης 599.303 867.772 

Έξοδα χρηματοδότησης   (978.940) (930.586) 

   

Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης (379.637) (62.814) 

   

Κέρδος πριν τη φορολογία 2.439.012 2.269.658 

Φορολογία   (174.765) (150.868) 

   

Κέρδος περιόδου   2.264.247 2.118.790 

   

Κέρδος ανά μετοχή* 7,34 σεντ 6,86 σεντ 

   

Αναπροσαρμοσμένο κέρδος ανά μετοχή 7,34 σεντ 6,86 σεντ 

   
*Σημείωση: Ο υπολογισμός του κέρδους ανά μετοχή βασίζεται στο υποτιθέμενο ετήσιο καθαρό κέρδος που αναλογεί στους 
μετόχους της μητρικής Εταιρείας αξίας £4.528.494 (£2.264.247 X 2) (2006: £4.237.580 (£2.118.790 Χ 2)) και στο 
μεσοσταθμικό αριθμό μετοχών που ήταν εκδομένες κατά τη διάρκεια του έτους που αντιστοιχεί σε 61.733.000 μετοχές (2006: 
61.733.000 μετοχές). 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 
 

30.06.2007 
Μη ελεγμένα 

£ 

31.12.2006 
Ελεγμένα 

£ 

   

Ενεργητικό    

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 3.148.302 2.808.437 

Άυλο ενεργητικό 263.230 265.930 

Επενδύσεις στη δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 53.429 53.429 

Αναβαλλόμενη φορολογία        79.089 79.089 

   

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού   3.544.050  3.206.885 

   

Αποθέματα 15.612.359 14.796.660 

Εταιρικός φόρος επιστρεπτέος 132.458 132.458 

Εμπορικοί και άλλοι χρεώστες 46.122.926 38.326.825 

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών  13.984.573 11.049.736 

   

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 75.852.316 64.305.679 

   

Σύνολο ενεργητικού 79.396.366 67.512.564 

   

Ίδια κεφάλαια   

Μετοχικό κεφάλαιο 12.346.600 12.346.600 

Αποθεματικά   9.385.133 7.339.138 

   

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 21.731.733 19.685.738 

   

Υποχρεώσεις   

Μακροπρόθεσμα δάνεια 1.019.169 1.093.284 

Αναβαλλόμενη φορολογία      310.880 285.142 

   

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 1.330.049 1.378.426 

   

Τραπεζικά παρατραβήγματα 19.999.903 18.663.787 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 9.185.807 7.765.813 

Τρέχουσες δόσεις μακροπρόθεσμων δανείων 1.016.631 1.355.929 

Εταιρικός φόρος και αμυντική εισφορά πληρωτέα 231.565 122.883 

Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 25.900.678 18.539.988 

Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων 56.334.584 46.448.400 

   

Σύνολο υποχρεώσεων 57.664.633 47.826.826 

   

Σύνολο ίδιων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 79.396.366 67.512.564 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ 
ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 
 

 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

£ 

Αποθεματικό 
μετοχών υπέρ 

το άρτιο 
£ 

Ενοποιημένος 
λογαριασμός 

αποτελεσμάτων 
£ 

Αποθεματικό 
επανεκτίμησης 

£ 

Αποθεματικό 
συναλλαγματικών 

διαφορών 
£ 

Ολικό 
£ 

       
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 12.346.600 2.501.168 3.873.233 517.800       (1.499.695) 17.739.106 
Κέρδος περιόδου - - 2.118.790 -             - 2.118.790 
Συναλλαγματική διαφορά - - - - (545.134) (545.134) 
       
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2006  12.346.600    2.501.168   5.992.023     517.800 (2.044.829) 19.312.762 
       
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 12.346.600 2.501.168 6.405.711 641.273       (2.209.014) 19.685.738 
Κέρδος περιόδου - - 2.264.247 -             - 2.264.247 
Συναλλαγματική διαφορά - - - - (218.252) (218.252) 
       
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 12.346.600    2.501.168   8.669.958     641.273 (2.427.266) 21.731.733 
       

 
10 Ελεγκτές 
Ελεγκτές της Εταιρείας και των θυγατρικών εταιρειών Logicom (Overseas) Limited και Netcom Limited 
είναι ο οίκος KPMG, Elma House, Μνασιάδου 10, 1065 Λευκωσία (Αριθμός Πιστοποιητικού Άσκησης 
Επαγγέλματος Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου: 69). 
 
Eλεγκτές των θυγατρικών εταιρειών Enet Solutions Limited, DAP Noesis Business Solutions Limited και 
Netvision Limited είναι ο οίκος PricewaterhouseCoopers Limited, Julia House, Θεμιστοκλή Δέρβη 3, 1066 
Λευκωσία.  
 
Ελεγκτές της θυγατρικής εταιρείας Enet Solutions - Logicom S.A. είναι o οίκος PKF. Ελεγκτές της 
θυγατρικής εταιρείας Logicom Italia s.r.l. είναι o οίκος PKF Italia S.p.A.. Ελεγκτές της θυγατρικής εταιρείας 
Logicom (Middle East) SAL είναι ο οίκος KPMG Lebanon. Ελεγκτές της εταιρείας Rehab Technologies Ltd 
είναι ο οίκος KPMG Saudi Arabia. Ελεγκτές των θυγατρικών εταιρειών Logicom Dubai LLC και Logicom 
FZE είναι ο οίκος KPMG Dubai. Ελεγκτές της θυγατρικής εταιρείας Logicom IT Distribution Limited είναι ο 
οίκος KPMG Turkey. Τέλος, ελεγκτές της θυγατρικής εταιρείας Logicom Jordan LLC είναι ο οίκος Allied 
Accountants, ο οποίος είναι μέλος του διεθνούς οίκου Ernst & Young.  
 
Σημειώνεται ότι, στις νεοσυσταθείσες θυγατρικές εταιρείες Logicom Bulgaria EOOD, Logicom IT 
Distribution s.r.l. και Logicom Hungary ΙΤ Distribution Κft δεν έχουν διοριστεί ελεγκτές μέχρι στιγμής.  
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11 Ανάλυση Αποτελεσμάτων και Πρόσφατες Τάσεις 
Παρατίθεται πιο κάτω ανάλυση των ιστορικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας (βλέπετε Μέρος Δ9 του 
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου) και στοιχεία για τις πρόσφατες τάσεις. 
 
11.1 Ανάλυση Ιστορικών Αποτελεσμάτων 
Ανάλυση αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2004 
Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήματος, αυξήθηκε κατά £25,5 εκ. και σε ποσοστό κατά 41% περίπου. Η 
μεγαλύτερη αύξηση και σε ποσοστό 81% προέρχεται από την επέκταση των εργασιών του 
Συγκροτήματος στο εξωτερικό, κυρίως μέσω των θυγατρικών εταιρειών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
και στην Ελλάδα.  

 
Το μεικτό κέρδος του Συγκροτήματος για το έτος αυξήθηκε κατά £1,3 εκ. και σε ποσοστό κατά 27% 
περίπου. Το περιθώριο μεικτού κέρδους μειώθηκε από 7,6% σε 6,8% κυρίως λόγω του συνεχιζόμενου 
αυξημένου ανταγωνισμού και της αυξημένης αναλογίας του κύκλου εργασιών που αφορά τον τομέα 
διανομής σε σύγκριση με τους άλλους τομείς μεγαλύτερου περιθωρίου μεικτού κέρδους.  
 
Τα έξοδα διοίκησης αυξήθηκαν κατά £730.781 σε ποσοστό κατά 19%, λόγω της επιπρόσθετης 
πρόβλεψης για επισφαλείς χρεώστες, της επέκτασης των δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος και της 
αύξησης του προσωπικού. Σημειώνεται ότι, το ποσοστό των εξόδων αυτών στον κύκλο εργασιών 
μειώθηκε από 6,2% σε 5,2%.  
 
Η αύξηση του κύκλου εργασιών και η συνεπαγόμενη αύξηση του μεικτού κέρδους και οι οικονομίες 
κλίμακας ενίσχυσαν το κέρδος από εργασίες κατά £496.496 που αντιστοιχεί σε ποσοστό 45% σε σχέση με 
το 2003. 
 
Μετά την αναπροσαρμογή των αποτελεσμάτων του 2004, λόγω της υιοθέτησης του αναθεωρημένου ΔΛΠ 
21, τα καθαρά έξοδα χρηματοδότησης το 2004 ανήλθαν στις £285.312 και το κέρδος μετά τη φορολογία 
στις £1.196.972. Λόγω της πιο πάνω αναπροσαρμογής, δε μπορεί να γίνει σύγκριση με τα αντίστοιχα 
ποσά του 2003, αφού αυτά υπολογίστηκαν βάσει προηγούμενων ΔΛΠ. 
 
Τα αποτελέσματα αυτά θεωρούνται ικανοποιητικά, λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση του ποσοστού του 
μεικτού περιθωρίου κέρδους.  
 
Ανάλυση Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 
Ο κύκλος εργασιών για το 2005 αυξήθηκε κατά £29,7 εκ. και σε ποσοστό κατά 34% περίπου και ανήλθε 
στα £117,6 εκ.. Η αύξηση αυτή προήλθε κατά 94% από την επέκταση των εργασιών του Συγκροτήματος 
στο εξωτερικό, κυρίως μέσω των θυγατρικών εταιρειών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στην Ελλάδα.  
 
Το μεικτό κέρδος του Συγκροτήματος για το έτος αυξήθηκε κατά £2,0 εκ. και σε ποσοστό κατά 34% 
περίπου. Το περιθώριο μεικτού κέρδους (6,8%) παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο σε σχέση με το 2004.  
 
Τα έξοδα διοίκησης αυξήθηκαν κατά £522.710 και σε ποσοστό κατά 11%, λόγω της επέκτασης των 
εργασιών των θυγατρικών εταιρειών του εξωτερικού. Σημειώνεται ότι, τα έξοδα αυτά ως ποσοστό του 
κύκλου εργασιών μειώθηκαν από 5,2% το 2004 σε 4,4% το 2005.  
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Η αύξηση στον κύκλο εργασιών του Συγκροτήματος και η ταυτόχρονη συγκράτηση των εξόδων και 
διατήρηση του ποσοστού περιθωρίου του μεικτού κέρδους στο επίπεδο του 2004, είχαν ως αποτέλεσμα 
την αύξηση στο κέρδος από εργασίες κατά £1.410.364, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 89% σε σχέση με το 
2004.  
 
Τα καθαρά έξοδα χρηματοδότησης αυξήθηκαν κατά £1.119.896, από £285.312 το 2004 σε £1.405.208 το 
2005. Ο κυριότερος λόγος της αύξησης αυτής, είναι το γεγονός ότι τα αποτελέσματα του 2005 
περιλαμβάνουν ολικές συναλλαγματικές ζημιές ύψους £803.994 σε σχέση με ολικό συναλλαγματικό 
κέρδος ύψους £137.127 το 2004. Οι συναλλαγματικές ζημιές του 2005 οφείλονται κυρίως στη μεταβολή 
της ισοτιμίας του Δολαρίου Αμερικής έναντι της Κυπριακής Λίρας και του Ευρώ. Το καθαρό κόστος των 
τόκων και άλλων τραπεζικών επιβαρύνσεων, αυξήθηκε κατά £178.775, από £422.439 το 2004 σε 
£601.214 το 2005, λόγω αύξησης των τραπεζικών διευκολύνσεων που χρησιμοποιήθηκαν για την 
επέκταση των εργασιών του Συγκροτήματος. Με την εφαρμογή του Αναθεωρημένου Διεθνούς Λογιστικού 
Προτύπου 21, το συγκριτικό ποσό του 2004 αυξήθηκε κατά £234.599, ποσό που είχε συμπεριληφθεί στο 
αποθεματικό συναλλαγματικών διαφορών και αφορά συναλλαγματικές διαφορές που προέκυψαν από τη 
μετατροπή μέρους των μακροπρόθεσμων επενδύσεων στις θυγατρικές εταιρείες του εξωτερικού. 
 
Το κέρδος μετά τη φορολογία αυξήθηκε κατά 26%, από £1.196.972 το 2004 σε £1.509.652 το 2005. 
Αντίστοιχα, το αναπροσαρμοσμένο κέρδος ανά μετοχή αυξήθηκε κατά 26% και ανήλθε σε 2,45 σεντ, από 
1,94 σεντ το 2004. Η αύξηση στην κερδοφορία επιβεβαιώνει την επιτυχή επιδίωξη της στρατηγικής της 
Εταιρείας για περαιτέρω ενίσχυση και εδραίωση της παρουσίας του Συγκροτήματος στις χώρες 
δραστηριοποίησής του με ταυτόχρονη συγκράτηση των εξόδων και εκμετάλλευση των οικονομιών 
κλίμακας.  
 
Ανάλυση αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 
Ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση κατά 23,9% σε σχέση με το 2005. Η αύξηση ανέρχεται σε £28,1 
εκ. και οφείλεται στην αύξηση των πωλήσεων των θυγατρικών εταιρειών του εξωτερικού, κυρίως στην 
Ελλάδα και στην Ιταλία. Ο κύκλος εργασιών του τομέα διανομής αυξήθηκε κατά 23,1%. Οι τομείς παροχής 
λύσεων λογισμικού και ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής παρουσίασαν, επίσης, αντίστοιχη αύξηση.  
 
Το ποσοστό του μεικτού περιθωρίου κέρδους αυξήθηκε από 6,8% κατά το 2005 σε 7,6% στο 2006. Η 
αύξηση οφείλεται βασικά στη βελτίωση των συνθηκών αγοράς, αφενός, και στις πωλήσεις προϊόντων με 
μεγαλύτερο του μέσου μεικτού περιθωρίου κέρδους, αφετέρου. 
 
Τα έξοδα διοίκησης του Συγκροτήματος αυξήθηκαν κατά £2.337.797 και σε ποσοστό κατά 45,5%, κυρίως 
λόγω της πρόβλεψης για επισφαλείς χρεώστες ύψους £900.792, που προέκυψε πριν από τη σύναψη 
συμφωνίας ασφάλισης πιστώσεων, αλλά και λόγω της επέκτασης των εργασιών των θυγατρικών 
εταιρειών του εξωτερικού. Σημειώνεται ότι, το ποσοστό των εξόδων αυτών στον κύκλο εργασιών αυξήθηκε 
από 4,4% το 2005 σε 5,1% το 2006.  
 
Η αύξηση στο μεικτό περιθώριο κέρδους και στον κύκλο εργασιών είχε πολύ θετικό αντίκτυπο στο κέρδος 
από εργασίες, αφού παρά την αύξηση στα έξοδα διοίκησης, αυξήθηκε κατά £751.027 σε σχέση με το 
2005, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 25,0%. 
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Τα καθαρά έξοδα χρηματοδότησης του Συγκροτήματος μειώθηκαν κατά £1.200.634, από £1.405.208 το 
2005 σε £204.574 το 2006. Ο κυριότερος λόγος της μείωσης αυτής, είναι το γεγονός ότι τα αποτελέσματα 
του 2006 περιλαμβάνουν ολικό συναλλαγματικό κέρδος ύψους £1.011.361, σε σχέση με ολικές 
συναλλαγματικές ζημιές ύψους £803.994 το 2005. Το συναλλαγματικό κέρδος του 2006 οφείλεται κυρίως 
στην μεταβολή της ισοτιμίας του Δολαρίου Αμερικής έναντι της Κυπριακής Λίρας και του Ευρώ. Το καθαρό 
κόστος των τόκων και άλλων τραπεζικών επιβαρύνσεων αυξήθηκε κατά £614.721, από £601.214 το 2005 
σε £1.215.935 το 2006, λόγω αύξησης των τραπεζικών διευκολύνσεων που χρησιμοποιήθηκαν για την 
επέκταση των εργασιών του Συγκροτήματος. 
 
Το κέρδος μετά τη φορολογία αυξήθηκε κατά £1.694.365 και σε ποσοστό κατά 112% και ανήλθε στα 
£3.204.017, από £1.509.652 το 2005. Το αναπροσαρμοσμένο κέρδος ανά μετοχή αυξήθηκε, αντίστοιχα, 
κατά 112,2% και ανήλθε σε 5,19 σεντ, από 2,45 σεντ το 2005. 
 
Ανάλυση αποτελεσμάτων για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2007 
Ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση κατά 17,3% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2006. Η 
αύξηση ανέρχεται σε £13,4 εκ. η οποία οφείλεται στην αύξηση των πωλήσεων των θυγατρικών εταιρειών 
του εξωτερικού, κυρίως στην Ελλάδα, Ιταλία και Τουρκία. Ο κύκλος εργασιών του τομέα διανομής 
αυξήθηκε κατά 15,3%. Οι τομείς παροχής λύσεων λογισμικού και ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής 
παρουσιάζουν επίσης αντίστοιχη αύξηση.  
 
Το ποσοστό του μεικτού περιθωρίου κέρδους μειώθηκε από 7,7% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2006 σε 
7,4% στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2007. Η μείωση οφείλεται κυρίως στην αύξηση των πωλήσεων του 
τομέα διανομής όπου το περιθώριο του μεικτού κέρδους είναι χαμηλότερο από τους άλλους τομείς.  
 
Τα άλλα εισοδήματα αφορούν κυρίως συνεισφορές από τους προμηθευτές για προώθηση των προϊόντων 
τους. 
 
Η αύξηση στα έξοδα διοίκησης κατά £194.660 και σε ποσοστό 5,2%, οφείλεται, κυρίως, στην επέκταση 
των δραστηριοτήτων και της υποδομής του Συγκροτήματος και της επακόλουθης αύξησης του 
προσωπικού. Κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2006 είχε συνυπολογιστεί πρόβλεψη για επισφαλείς 
χρεώστες. 
 
Το κέρδος από εργασίες αυξήθηκε κατά £486.177 που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20,8%. Στην έννοια 
‘εργασίες’ περιλαμβάνονται όλες οι δραστηριότητες του Συγκροτήματος. 
 
Η αύξηση στα καθαρά έξοδα χρηματοδότησης κατά £316.823, και σε ποσοστό 504,4%, οφείλεται κυρίως 
στη μεταβολή της ισοτιμίας του Δολαρίου Αμερικής έναντι της Κυπριακής Λίρας και του Ευρώ, η οποία είχε 
μειωμένη θετική επίδραση στα αποτελέσματα του Συγκροτήματος και ανέρχεται σε £467.734, σε σχέση με 
την αντίστοιχη περίοδο του 2006 που ανερχόταν σε £560.707. Παράλληλα, αυξήθηκε το κόστος των 
τραπεζικών διευκολύνσεων που χρησιμοποιήθηκαν για την επέκταση των εργασιών του Συγκροτήματος, 
το οποίο ανέρχεται σε £847.371 σε σχέση με κόστος ύψους £623.521 κατά την αντίστοιχη περίοδο του 
2006.  
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Το κέρδος μετά τη φορολογία αυξήθηκε κατά 6,9% σε £2.264.247, έναντι £2.118.790 κατά την αντίστοιχη 
περίοδο του 2006. 
 
Με βάση τις πρόνοιες του αναθεωρημένου Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 21, η μείωση της αξίας των 
μακροπρόθεσμων επενδύσεων της Εταιρείας στις θυγατρικές της εταιρείες του εξωτερικού λόγω 
συναλλαγματικών διαφορών, συνολικού ύψους £50.950, έχει μεταφερθεί στα αποθεματικά μέχρι την 
ημερομηνία της ρευστοποίησής τους, οπότε και το αποτέλεσμα, όπως τότε θα διαμορφωθεί, θα 
μεταφερθεί στον λογαριασμό αποτελεσμάτων. 
 
11.2 Πρόσφατες Τάσεις  
Δεν υπάρχει καμιά ουσιώδης αλλαγή στην οικονομική κατάσταση του Συγκροτήματος από την ημερομηνία 
των τελευταίων δημοσιευμένων μη ελεγμένων λογαριασμών (30 Ιουνίου 2007) μέχρι την ημερομηνία του 
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. 
 
Δεν υπάρχει οποιαδήποτε πρόσφατη τάση, αβεβαιότητα, αίτημα, δέσμευση ή γεγονός που ευλόγως 
μπορεί να αναμένεται ότι θα επηρεάσει σημαντικά τις προοπτικές της Εταιρείας, κατά την τρέχουσα 
χρήση. 
 
Με άξονα την περαιτέρω εδραίωση του Συγκροτήματος στις αγορές όπου δραστηριοποιείται, καθώς και 
την επέκταση σε νέες αγορές, αναμένεται ουσιαστική αύξηση του κύκλου εργασιών και του κέρδους από 
εργασίες του Συγκροτήματος το 2007 σε σχέση με το 2006. 
 
12 Στόχοι και Προοπτικές  
Το Συγκρότημα, από το 2000 και μετά, οπότε ξεκίνησε η επέκτασή του στο εξωτερικό, έχει καταφέρει να 
εδραιώσει τη παρουσία του σε 17 χώρες στη περιοχή της Μέσης Ανατολής, του Αραβικού Κόλπου και της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης και να κατέχει ηγετική θέση στις περισσότερες χώρες όπου δραστηριοποιείται. 
 

Το Συγκρότημα στοχεύει σε περαιτέρω ανάπτυξη, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μεσοπρόθεσμα, 

στηριζόμενη σε τρεις πυλώνες: την αξιοποίηση του μεγέθους του και των οικονομιών κλίμακας που αυτό 

συνεπάγεται, την ανάπτυξη νέων αγορών και τη συνεχή ενδυνάμωση της παρουσίας του στις υφιστάμενες 

αγορές όπου δραστηριοποιείται, με πρόσθετα προϊόντα ή υπηρεσίες. 

 

Σταθεροί σύμμαχοι του Συγκροτήματος στην υλοποίηση της στρατηγικής αυτής και στην περαιτέρω 

επέκταση και εδραίωση της ηγετικής του θέσης στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται είναι και οι 

προμηθευτές του, οι σχέσεις με τους οποίους ενδυναμώνονται και αναβαθμίζονται συνεχώς.  

 

Στο τομέα της διανομής και σε βραχυπρόθεσμη βάση αναμένεται ανάπτυξη από τις νέες αγορές όπου το 

Συγκρότημα έχει ήδη δραστηριοποιηθεί, όπως η Ιταλία, η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία. Η ανάπτυξη 

στις αγορές αυτές αναμένεται να προέλθει από την αύξηση του μεριδίου αγοράς και από τη προσθήκη 

προϊόντων από προμηθευτές, προϊόντα των οποίων το Συγκρότημα ήδη διανέμει σε άλλες χώρες. 
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά της Σαουδικής Αραβίας, όπου οι κύριοι προμηθευτές του 

Συγκροτήματος εστιάζουν το ενδιαφέρον τους και έχουν προχωρήσει σε ενδυνάμωση της παρουσίας τους 

στη χώρα αυτή. 

 

Οι αγορές αυτές χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα μεγάλο μέγεθος και αναμένεται να αποτελέσουν τις νέες 

βάσεις της βραχυπρόθεσμης αλλά και μεσοπρόθεσμης ανάπτυξης του Συγκροτήματος. 

 

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι επίσης μια αγορά που αναμένεται να εξακολουθήσει να συνεισφέρει 

στην ανάπτυξη του Συγκροτήματος. 

 

Η επέκταση του Συγκροτήματος στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη αναμένεται να συμβάλει στη 

μεσοπρόθεσμη ανάπτυξή του. Αναφορικά με την επίτευξη αυτού του στόχου, πρέπει να σημειωθεί ότι η 

Cisco έχει ήδη εξουσιοδοτήσει το Συγκρότημα να διανέμει τα προϊόντα της στην Ουγγαρία, Ρουμανία και 

Βουλγαρία. Η δυναμική των χωρών αυτών ιδιαίτερα στο τομέα της τεχνολογίας είναι ιδιαίτερα μεγάλη και 

ήδη πολλοί από τους προμηθευτές του Συγκροτήματος επανεξετάζουν το μοντέλο λειτουργίας τους και 

ενδυναμώνουν την παρουσία τους και στην περιοχή αυτή. 

 

Εκτός από τα πιο πάνω, που ήδη βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης, το Συγκρότημα εξετάζει μαζί με 

τους προμηθευτές του και άλλες ευκαιρίες επέκτασης, με στόχο να ενδυναμώσει ακόμη περισσότερο την 

παρουσία του στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, Αφρικής, Ασίας και Ευρώπης. 

 

Στο τομέα των υπηρεσιών, η Εταιρεία, μέσω των θυγατρικών της εταιρειών Enet και Noesis, έχει 

δημιουργήσει πολύ ισχυρή τεχνογνωσία και έχει εκτελέσει στην Κύπρο με απόλυτη επιτυχία έργα που 

πολύ λίγες εταιρείες διεθνώς διαθέτουν την τεχνογνωσία να υλοποιήσουν. Έχει ήδη ληφθεί η απόφαση για 

επέκταση των υπηρεσιών του Συγκροτήματος στο εξωτερικό και αρχές του επόμενου έτους αναμένεται να 

ολοκληρωθούν οι απαραίτητες μελέτες, σχεδιασμοί και επαφές για την υλοποίηση αυτής της απόφασης. 

Μακροπρόθεσμος στόχος του Συγκροτήματος είναι η προσφορά των εν λόγω υπηρεσιών σε όλες τις 

χώρες, στις οποίες δραστηριοποιείται.  

 

Οι προοπτικές που ανοίγονται με τη παρουσία του Συγκροτήματος σε ένα τόσο ευρύ γεωγραφικό χώρο, 

και κυρίως οι στρατηγικές της συμμαχίες με τις καλύτερες και μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής 

προϊόντων τεχνολογίας, η δυναμική που παρουσιάζουν οι λεγόμενες αναδυόμενες αγορές, όπως και η 

ενδυνάμωση των υπηρεσιών στην Κύπρο, αλλά και η επέκταση των συμμαχιών αυτών σε άλλες αγορές 

όπου το Συγκρότημα έχει ήδη παρουσία, στηρίζουν τις εκτιμήσεις της Εταιρείας για συνεχή αύξηση της 

κερδοφορίας σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και για μακροπρόθεσμη υγιή ανάπτυξη και επέκταση του 

Συγκροτήματος. 
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Τα πιο κάτω γεγονότα αναμένεται ότι θα επηρεάσουν θετικά τις μελλοντικές δραστηριότητες της Εταιρείας: 

 

- Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) το Μάιο του 2004 και η ταυτόχρονη διεύρυνση της 

ΕΕ, στην τελευταία φάση της οποίας εντάχθηκαν και η Βουλγαρία και η Ρουμανία, άνοιξε το δρόμο για 

νέες αγορές και δημιούργησε νέες προοπτικές για την επέκταση των εργασιών και δραστηριοτήτων της 

Εταιρείας. Ήδη μετά την ένταξη στην ΕΕ η Logicom Public Limited έχει προχωρήσει στην ίδρυση 100% 

θυγατρικών εταιρειών στην Ιταλία, στην Τουρκία, στη Ουγγαρία, στην Ρουμανία και στην Βουλγαρία.  

 

- Η δρομολογημένη ένταξη της Κύπρου στην Ευρωζώνη την 1η Ιανουαρίου 2008 αναμένεται να μειώσει 

τον συναλλαγματικό κίνδυνο και το κόστος των τραπεζικών συναλλαγών. 

 

Ένα στοιχείο που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις δραστηριότητες της Εταιρείας είναι η πολιτική 

αστάθεια και η αβεβαιότητα που επικρατεί στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, οι οποίες ανέκαθεν 

δύνανται να επηρεάζουν αρνητικά τις οικονομίες των χωρών της ευρύτερης περιοχής και τις εμπορικές 

συναλλαγές στις χώρες αυτές. 
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13 Ανάλυση Εισοδήματος 
Παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί η ανάλυση του συνολικού εισοδήματος του Συγκροτήματος κατά 
γεωγραφικό τομέα για τα έτη 2004, 2005 και 2006 σύμφωνα με τις ετήσιες ελεγμένες ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις για τα έτη 2004, 2005 και 2006, και για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 
2007, σύμφωνα με τις ενδιάμεσες μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε στις 
30 Ιουνίου 2007. 
 
Ανάλυση Εισοδήματος Κατά Γεωγραφικό Τομέα: 

 Εξαμηνία που 
έληξε στις 
30.06.2007 

Μη ελεγμένα 
£ 

Έτος που 
έληξε στις 
31.12.2006 
Ελεγμένα 

£ 

Έτος που 
έληξε στις 
31.12.2005 
Ελεγμένα 

£ 

Έτος που 
έληξε στις 
31.12.2004 
Ελεγμένα 

£ 

Κύπρος 14.219.302 24.130.325 20.102.556 18.707.031 

Ελλάδα 25.283.223 41.140.179 24.436.942 16.109.257 

Λίβανος 3.339.492 6.649.205 7.000.798 8.481.322 

Ιορδανία 2.492.163 4.176.373 4.361.559 4.220.502 

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 33.541.394 57.220.668 61.154.560 40.403.405 

Ιταλία 9.819.409 11.129.099 579.995 - 

Τουρκία 2.351.380 1.326.939 - - 

Σαουδική Αραβία 29.486 - - - 

Ρουμανία 347 - - - 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 91.076.196 145.772.788 117.636.410 87.921.517 

 
Επίσης, παρατίθεται στον πιο κάτω πίνακα, η ανάλυση του συνολικού εισοδήματος του Συγκροτήματος 
κατά τομέα δραστηριότητας, για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2004, 2005 και 2006 και για την 
περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2007. 
 
Ανάλυση Εισοδήματος Κατά Τομέα Δραστηριότητας: 

 Εξαμηνία που 
έληξε στις 
30.06.2007 

£ 

Έτος που 
έληξε στις 
31.12.2006 

£ 

Έτος που 
έληξε στις 
31.12.2005 

£ 

Έτος που 
έληξε στις 
31.12.2004 

£ 

Διανομή Προϊόντων Πληροφορικής 84.576.239 137.481.492 111.596.621 81.398.208 

Υπηρεσίες Λύσεων Λογισμικού 639.109 7.077.346 4.901.853 1.655.649 

Υπηρεσίες Λύσεων Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών 5.860.848 1.213.950 1.137.936 4.867.660 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 91.076.196 145.772.788 117.636.410 87.921.517 

 
Σημειώνεται ότι, από τις 30 Ιουνίου 2007 μέχρι την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου δεν 
έχει προκύψει ουσιώδης μεταβολή στις πληροφορίες που παρατίθενται σχετικά με την ανάλυση 
εισοδήματος. 
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14 Κυριότερες Επενδύσεις 
Παρατίθενται πιο κάτω πληροφορίες για τις κύριες επενδύσεις της Εταιρείας κατά την υπό αναφορά 
περίοδο που περιλαμβάνονται στις ακόλουθες κατηγορίες του ενοποιημένου ισολογισμού: 
 Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός, 
 Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες, 
 Επενδύσεις στη δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 

 
14.1 Ακίνητα, Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός 
Στον πιο κάτω πίνακα παρατίθενται στοιχεία για τα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό του 
Συγκροτήματος για τα έτη 2004, 2005 και 2006 σύμφωνα με τις ετήσιες ελεγμένες ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις για τα έτη 2004, 2005 και 2006. Επίσης, παρατίθενται στοιχεία για τα ακίνητα, 
εγκαταστάσεις και εξοπλισμό του Συγκροτήματος για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2007, 
σύμφωνα με τις ενδιάμεσες μη ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που 
έληξε στις 30 Ιουνίου 2007. Σημειώνεται ότι, από τις 30 Ιουνίου 2007 μέχρι την ημερομηνία του παρόντος 
Ενημερωτικού Δελτίου δεν έχει προκύψει ουσιώδης μεταβολή στις πληροφορίες που παρατίθενται σχετικά 
με τα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό. 
 

 30.06.2007 
Μη ελεγμένα 

£ 

31.12.2006 
Ελεγμένα 

£ 

31.12.2005 
Ελεγμένα 

£ 

31.12.2004 
Ελεγμένα 

£ 
Τιμή κτήσης ή επανεκτίμησης     
1 Ιανουαρίου 3.986.121 3.623.166 3.221.380 2.482.177 
Συναλλαγματικές διαφορές 112.684 (40.117) 71.269 (75.112) 
Προσθήκες  461.141 460.936 386.796 353.407 
Πωλήσεις  - (57.864) (56.279) (27.246) 
Επανεκτιμήσεις - - - 488.154 
Στο τέλος της περιόδου / του έτους 4.559.946 3.986.121 3.623.166 3.221.380 
     
Αποσβέσεις     
1 Ιανουαρίου 1.177.684 935.176 700.976 740.135 
Συναλλαγματικές διαφορές 48.426 (13.723) 22.786 (35.213) 
Επιβάρυνση περιόδου / έτους 185.534 294.943 264.987 205.050 
Επί πωλήσεων  - (38.712) (53.573) (18.541) 
Επανεκτιμήσεις - - - (190.455) 
Στο τέλος της περιόδου / του έτους 2.808.437 1.177.684 935.176 700.976 
     
Καθαρή λογιστική αξία     
Στο τέλος της περιόδου / του έτους 3.148.302 2.808.437 2.687.990 2.520.404 
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14.2 Επενδύσεις σε Θυγατρικές Εταιρείες 
Η Iθύνουσα εταιρεία έχει τις ακόλουθες επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες έως τις 30 Ιουνίου 2007: 
 

 Τιμή 
κτήσης 

£ 

Χώρα Ονομαστική 
αξία 

Ημερομηνία 
απόκτησης / 
ίδρυσης 

Αριθμός 
μετοχών 

Logicom (Overseas) Ltd - Κύπρος ΛΚ 1 01/01/1999 10.000 

Enet Solutions Ltd 1.282.500 Κύπρος ΛΚ 1 01/01/2000 3.003 

Netcom Ltd 10.000 Κύπρος ΛΚ 1 27/04/2000 10.000 

Netvision Ltd 1.000 Κύπρος ΛΚ 1 31/05/2000 1.000 

Logicom (Middle East) SAL 30.816 Λίβανος LBP 15.000 25/07/2000 5.000 

Enet Solutions - Logicom S.A. 347.523 Ελλάδα EUR 2,94 21/02/2001 204.450 

Logicom Jordan LLC 45.869 Ιορδανία JOD 1 07/08/2001 50.000 

Logicom Dubai LLC 53.918 H.A.E. AED 100 07/11/2001 3.000 

DAP Noesis Business Solutions Ltd 120.003 Κύπρος ΛΚ 1 20/03/2002 950 

Logicom FZE 177.434 H.A.E. AED 1.000.000 08/03/2004 1 

Logicom Italia s.r.l. 78.821 Ιταλία EUR 10.000 14/06/2005 1 

Logicom Hungary IT Distribution Κft 7.150 Ουγγαρία HUF 3.000.000 02/04/2007 1 

Logicom Bulgaria EOOD 5.881 Βουλγαρία BGN 20.000 15/06/2007 1 

Logicom IT Distribution S.R.L. 37 Ρουμανία RON 200 05/05/2007 1 

Rehab Technologies Ltd 58.750 Σαουδική Αραβία SAR 500 01/08/2006 1.000 

Σύνολο 2.206.634     

      
Σημείωση 1: Η Εταιρεία κατέχει έμμεσα μέσω των θυγατρικών Enet Solutions – Logicom S.A. και Logicom FZE το 100% της 
Logicom ΙΤ Distribution Limited στην Τουρκία, με μετοχικό κεφάλαιο ύψους £44.507. 
Σημείωση 2: Η Εταιρεία κατέχει το 49% της Logicom Dubai LLC στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η Εταιρεία έχει εξασφαλίσει 
συμβατικά τον πλήρη έλεγχο των εργασιών της Logicom Dubai LLC. 
Σημείωση 3: Η Εταιρεία έχει εξασφαλίσει συμβατικά τον πλήρη έλεγχο των εργασιών της Rehab Technologies Ltd. 
 

Σημειώνεται ότι, από τις 30 Ιουνίου 2007 μέχρι την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου δεν 
έχει προκύψει ουσιώδης μεταβολή στις πληροφορίες που παρατίθενται σχετικά με τις επενδύσεις σε 
θυγατρικές εταιρείες. 
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Πληροφορίες σε σχέση με την εξαγορά / ίδρυση των θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας:  
Την 1η Ιανουαρίου 1999 αποκτήθηκε δια δωρεάς όλο το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Logicom 
(Overseas) Limited, από τον κ. Βαρνάβα Ειρήναρχο και την κ. Δήμητρα Προδρόμου Ειρήναρχου. Η δίκαιη 
αξία του καθαρού ενεργητικού της θυγατρικής Εταιρείας Logicom (Overseas) Limited την ημερομηνία που 
αποκτήθηκε ήταν μεγαλύτερη από το κόστος απόκτησης της. Η διαφορά αυτή αναγνωρίστηκε ως αρνητική 
υπεραξία και εκτός από το ποσοστό αυτής της υπεραξίας που αναλογεί στη δίκαιη αξία των ακινήτων, 
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, διαγράφηκε εξολοκλήρου στην Κατάσταση Λογαριασμού 
Αποτελεσμάτων. Το ποσό της υπεραξίας που αναλογεί στη δίκαιη αξία των ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
εξοπλισμού κεφαλαιοποιήθηκε και διαγραφόταν ετησίως στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 
με ανάλογους συντελεστές όπως αυτούς των αποσβέσεων. Από την 1η Ιανουαρίου 2005, σύμφωνα με το 
ΔΠΧΠ 3, το υπόλοιπο σε μεταφορά της αρνητικής υπεραξίας διαγράφηκε στα αποθεματικά από το αρχικό 
υπόλοιπο του Ενοποιημένου Αποθεματικού Προσόδου. Αναφορικά με τη απόκτηση της Logicom 
(Overseas) Limited την 1η Ιανουαρίου 1999, η δίκαιη αξία των καθαρών αναγνωρισθέντων στοιχείων 
ενεργητικού που εξαγοράστηκαν και η εμπορική εύνοια που προέκυψε από την εξαγορά παρουσιάζεται 
στον πιο κάτω πίνακα: 
 

 £ 

Μετρητά - 

Δίκαιη αξία καθαρών στοιχείων ενεργητικού  (174.490) 

Αρνητική υπεραξία  (174.490) 

  

 
Στις 24 Ιανουαρίου 2000, η Εταιρεία, με βάση γραπτή συμφωνία, απέκτησε το μετοχικό κεφάλαιο της 
Solatherm Electro-Telecoms “SET” Limited (“SET”), της οποίας κύρια δραστηριότητα ήταν η εισαγωγή και 
εμπορία τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Στις 11 Ιανουαρίου 2001, η SET μετονομάστηκε σε Enet 
Solutions Limited. Επίσης, στις 20 Μαρτίου 2002, η Εταιρεία εξαγόρασε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου 
της DAP Noesis Business Solutions Limited που δραστηριοποιείται στην Κύπρο στον τομέα της νέας 
οικονομίας του χώρου της πληροφορικής και μπορεί να καλύψει τις ανάγκες ενός μεγάλου φάσματος 
επιχειρήσεων, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής για την αυτοματοποίηση των 
λειτουργιών τους. 
 
Με την απόκτηση της Enet Solutions Limited και της DAP Noesis Business Solutions Limited 
δημιουργήθηκε υπεραξία, η οποία είχε κεφαλοποιηθεί και διαγραφόταν ετησίως με ισόποσες ετήσιες 
επιβαρύνσεις στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2004. Από την 1η 
Ιανουαρίου 2005, σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 3, η υπεραξία δε διαγράφεται, αλλά αξιολογείται ετησίως για 
απομείωση. Το υπόλοιπο σε μεταφορά της υπεραξίας που προέκυψε από την DAP Noesis Business 
Solutions Limited υπέστη απομείωση ίση με την καθαρή αξία της στις 31 Δεκεμβρίου 2005. Το ποσό της 
απομείωσης της υπεραξίας υπολογίζεται με βάση τη μέθοδο της σημερινής αξίας των υπολογιζόμενων 
μελλοντικών εισροών, με συντελεστή 11% για περίοδο 3 ετών, που προέρχονται από τις θυγατρικές εκ 
των οποίων προέκυψε. Δε δικαιολογείται οποιαδήποτε απομείωση στην υπεραξία που προέκυψε από την 
απόκτηση της Enet Solutions Limited για το λόγο ότι η καθαρή αξία της υπεραξίας είναι χαμηλότερη από 
τη σημερινή αξία των υπολογιζόμενων μελλοντικών εισροών που θα προέλθουν από τη θυγατρική αυτή. 
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Μεταξύ των ετών 2000 και 2001, η Εταιρεία προχώρησε στην ίδρυση θυγατρικών εταιρειών (ολόκληρο το 
συμφέρον στις οποίες ανήκει ή διασφαλίζεται για την Εταιρεία), και συγκεκριμένα της Netcom Limited 
(27/04/2000) και της Netvision Limited (31/05/2000) στην Κύπρο, της Logicom (Middle East) SAL 
(25/07/2000) στο Λίβανο, της eΝet Solutions S.A. (21/02/2001) στην Ελλάδα η οποία μετονομάστηκε σε 
Enet Solutions - Logicom S.A. (16/11/2004), της Logicom Jordan LLC (07/08/2001) στην Ιορδανία και της 
Logicom FZE (03/10/2001) στη Ζώνη Ελεύθερου Εμπορίου του αεροδρομίου του Ντουμπάι (DAFZA). 
Επίσης, η Εταιρεία προχώρησε στην ίδρυση της Logicom Dubai LLC (07/11/2001) στα Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα, στην οποία κατέχει μερίδιο 49%. Διευκρινίζεται ότι, η Εταιρεία έχει εξασφαλίσει συμβατικά τον 
πλήρη έλεγχο των εργασιών της Logicom Dubai LLC. 
 
Τον Ιανουάριο του 2003, λειτούργησε το γραφείο πωλήσεων της Logicom FZE στο Κουβέιτ.  
 
Στις 8 Μαρτίου 2004, ιδρύθηκε η εταιρεία Logicom FZE στη Ζώνη Ελεύθερου Εμπορίου του Jebel Ali στο 
Ντουμπάι. Με την ολοκλήρωση της κατασκευής της ιδιόκτητης αποθήκης στη Ζώνη Ελεύθερου Εμπορίου 
στο Jebel Ali στις 12 Μαρτίου 2005, άρχισε η μεταφορά των εργασιών της Logicom FZE (DAFZA) στη 
Logicom FZE. Η μεταφορά των εργασιών ολοκληρώθηκε μέσα στο 2005 και η Logicom FZE (DAFZA) 
διαγράφηκε στις 2 Οκτωβρίου 2005. 
 
Στις 14 Ιουνίου 2005, η Εταιρεία προχώρησε στην ίδρυση θυγατρικής εταιρείας στην Ιταλία, το μετοχικό 
κεφάλαιο της οποίας ανήκει εξ ολοκλήρου στην Εταιρεία, με την επωνυμία Logicom Italia s.r.l.. Η εταιρεία 
άρχισε τις δραστηριότητές της τον Οκτώβριο του 2005. 
 
Την 1 Δεκεμβρίου 2005, ιδρύθηκε στην Τουρκία η Logicom Information Technology Distribution Limited, 
με έδρα την Κωνσταντινούπολη, το μετοχικό κεφάλαιο της οποίας ανήκει κατά 40% στη θυγατρική εταιρεία 
Enet Solutions - Logicom S.A. και κατά 60% στη θυγατρική εταιρεία Logicom FZE. Η εταιρεία άρχισε τις 
δραστηριότητές της τον Απρίλιο του 2006. 
 
Η Εταιρεία έχει εξασφαλίσει συμβατικά τη διανομή προϊόντων πληροφορικής στη Σαουδική Αραβία, μέσω 
της εταιρείας Rehab Technologies Limited. Η δραστηριότητα του Συγκροτήματος στη Σαουδική Αραβία 
άρχισε το 2007. 
 
Στις 27 Μαρτίου 2007, ιδρύθηκε στην Ρουμανία η Logicom Information Technology Distribution S.R.L. με 
έδρα το Βουκουρέστι. Η εταιρεία ξεκίνησε δραστηριότητες στη διανομή προϊόντων πληροφορικής μέσα 
στο δεύτερο τρίμηνο του 2007. 
 
Στις 2 Απριλίου 2007, ιδρύθηκε στην Ουγγαρία η Logicom Hungary Kft με έδρα τη Βουδαπέστη. Η εταιρεία 
ξεκίνησε δραστηριότητες στη διανομή προϊόντων πληροφορικής μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2007. 
 
Στις 15 Ιουνίου 2007, ιδρύθηκε στη Βουλγαρία η Logicom Bulgaria EOOD με έδρα τη Σόφια και ξεκίνησε 
δραστηριότητες στη διανομή προϊόντων πληροφορικής μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2007. 
 
Στις 2 Ιουλίου 2007, η Εταιρεία ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της λειτουργικής υποδομής της στην 
Ουγγαρία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και τη Σαουδική Αραβία, και ότι άρχισαν οι εργασίες στον Τομέα 
Διανομής στις χώρες αυτές. 
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14.3 Επενδύσεις στη Δίκαιη Αξία μέσω των Αποτελεσμάτων 
Στον πιο κάτω πίνακα παρατίθενται στοιχεία για τις επενδύσεις του Συγκροτήματος στη δίκαιη αξία μέσω 
των αποτελεσμάτων για τα έτη 2004, 2005 και 2006 σύμφωνα με τις ετήσιες ελεγμένες ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις για τα έτη 2004, 2005 και 2006. Επίσης, παρατίθενται στοιχεία για τις επενδύσεις 
του Συγκροτήματος στη δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 
2007, σύμφωνα με τις ενδιάμεσες μη ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 
που έληξε στις 30 Ιουνίου 2007. Σημειώνεται ότι, από τις 30 Ιουνίου 2007 μέχρι την ημερομηνία του 
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου δεν έχει προκύψει ουσιώδης μεταβολή στις πληροφορίες που 
παρατίθενται σχετικά με τις επενδύσεις στη δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 
 

 30.06.2007 
Μη ελεγμένα 

£ 

31.12.2006 
Ελεγμένα 

£ 

31.12.2005 
Ελεγμένα 

£ 

31.12.2004
Ελεγμένα

£ 
Τίτλοι εταιρειών εισηγμένων στο Χ.Α.Κ. 49.429 49.429 1.537 988
Άλλες επενδύσεις 4.000 4.000 94.800 92.800
 53.429 53.429 96.337 93.788
     

 
14.4 Επενδύσεις σε Εξέλιξη 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2006, υπήρχαν επενδύσεις σε εξέλιξη ύψους £347.000 αναφορικά με την απόκτηση 
ακίνητης περιουσίας στην Ιορδανία στην οποία στεγάζεται η θυγατρική εταιρεία Logicom Jordan LLC. Η 
επένδυση αυτή ολοκληρώθηκε στις 15 Μαρτίου 2007 με τη μεταβίβαση του τίτλου ακίνητης ιδιοκτησίας.  
 
Κατά τις 30 Ιουνίου 2007, δεν υπήρχε οποιαδήποτε σημαντική επένδυση σε εξέλιξη πέραν της ίδρυσης 
των θυγατρικών εταιρειών στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία και στην Ουγγαρία, όπως αναφέρεται στο Μέρος 
14.2 του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. Οι θυγατρικές εταιρείες αυτές, ολοκλήρωσαν τη λειτουργική 
τους υποδομή και ξεκίνησαν τις εργασίες τους στον Τομέα Διανομής στις 2 Ιουλίου 2007.  
 
Την 1η Αυγούστου 2007, η Logicom FZE προχώρησε στη μίσθωση επιπρόσθετης γης στη Ζώνη 
Ελεύθερου Εμπορίου του Jebel Ali στο Ντουμπάι, με σκοπό την επέκταση των αποθηκευτικών της 
χώρων. Η συμφωνία μίσθωσης έχει ισχύ για 10 χρόνια προς AED397.375 ετησίως, με δικαίωμα 
ανανέωσης για ακόμη 10 χρόνια. 
 
Σημειώνεται ότι, μέχρι την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου δεν έχει ολοκληρωθεί η 
πρώτη φάση της επένδυσης του Συγκροτήματος στην υποδομή των τριών θυγατρικών εταιρειών και, ως 
εκ τούτου, δεν έχει υπολογιστεί το συνολικό ύψος της επένδυσης αυτής. Επίσης, από τις 30 Ιουνίου 2006 
μέχρι την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου δεν έχει προκύψει οποιαδήποτε άλλη 
επένδυση σε εξέλιξη. 
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14.5 Επενδύσεις για τις οποίες έχει Ληφθεί Δέσμευση από την Εκδότρια Εταιρεία 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2006, δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε επενδύσεις για τις οποίες είχε ληφθεί δέσμευση 
από την Εταιρεία. Πέραν τούτου, οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις της Εταιρείας για τις οποίες δεν έγινε 
πρόβλεψη στους λογαριασμούς ανήλθαν στις £5.570.705 και αφορούσαν τραπεζικές εγγυήσεις κυρίως σε 
προμηθευτές για παραχώρηση εμπορικής πιστώσεως. Κατά τις 30 Ιουνίου 2007, οι τραπεζικές εγγυήσεις 
της Εταιρείας διαμορφώθηκαν στις £6.164.895. 
 
Σημειώνεται ότι από τις 30 Ιουνίου 2007 μέχρι την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου δεν 
έχει προκύψει ουσιώδης μεταβολή στις πληροφορίες που παρατίθενται σχετικά με τις επενδύσεις για τις 
οποίες έχει ληφθεί δέσμευση από την Εταιρεία. 
 
15 Κτιριακές Εγκαταστάσεις 
Το Δεκέμβριο του 1998 η Εταιρεία αγόρασε γη και κτίρια στο Στρόβολο. Στο τέλος του ίδιου μήνα έγινε 
επανεκτίμηση της γης και των κτιρίων από τους κ.κ. Αντώνη Λοΐζου και Συνεργάτες. Το ολικό πλεόνασμα 
της επανεκτίμησης ανήλθε σε £58.800 μεταφέρθηκε στο αποθεματικό επανεκτίμησης. Η μεταβίβαση του 
κτιρίου στο κτηματολόγιο έγινε το Μάρτιο του 1999.  
 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2004 έγινε δεύτερη επανεκτίμηση της γης και των κτιρίων από τους κ.κ. Αντώνη 
Λοΐζου και Συνεργάτες και κ.κ. Andys Telemachou Appraisal Limited. Το ολικό πλεόνασμα της 
επανεκτίμησης που ανήλθε σε £595.609 μεταφέρθηκε στο αποθεματικό επανεκτίμησης. 
 
Η θυγατρική εταιρεία Logicom (Overseas) Limited απέκτησε κτιριακές εγκαταστάσεις (γη, γραφεία και 
αποθήκη) στη Ζώνη Ελεύθερου Εμπορίου της Λάρνακας το Δεκέμβριο 1994. Η γη είναι με μίσθωση από 
την Κυπριακή Δημοκρατία προς τη θυγατρική εταιρεία που λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2016 με πρόνοια για 
ανανέωση για άλλες δύο περιόδους εκμίσθωσης των 33 ετών. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε υποχρέωση από 
την Εταιρεία όσον αφορά την ανανέωση της εκμίσθωσης. Τα κτίρια είναι ιδιόκτητα με αρχικό κόστος 
αγοράς £76.190 και με μετέπειτα προσθήκες σε τιμή κόστους ύψους £16.371, και η ετήσια εκμίσθωση 
είναι ύψους £1.693. 
 
Τον Δεκέμβριο του 1998 έγινε επανεκτίμηση του εργοστασίου στη Λάρνακα (που αποκτήθηκε με την 
αγορά της θυγατρικής εταιρείας Logicom (Overseas) Limited από τους κ.κ. Αντώνη Λοΐζου και Συνεργάτες. 
Το πλεόνασμα επανεκτίμησης ανήλθε σε £125.295 και μεταφέρθηκε στο αποθεματικό επανεκτίμησης.  
 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2004 η Εταιρεία επανεκτίμησε το εργοστάσιο στη Λάρνακα βασισμένη σε εκτίμηση 
που έγινε από τους κ.κ. Andreou Property Strategy Ltd. Το πλεόνασμα επανεκτίμησης ανήλθε σε £83.000 
και μεταφέρθηκε στο αποθεματικό επανεκτίμησης. 
 
Η πρόβλεψη για την αναβαλλόμενη φορολογία που προέκυψε από τις επανεκτιμήσεις της γης και των 
κτιρίων ήταν £17.052 το 1998 και £126.837 το 2004. 
 
Η θυγατρική εταιρεία Logicom (Middle East) SAL απέκτησε κτιριακές εγκαταστάσεις (γραφεία) στη Βηρυτό 
του Λιβάνου τον Ιούλιο του 2000 και ένα διαμέρισμα τον Απρίλιο του 2004. 
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Στις 31 Δεκεμβρίου 2004 η Εταιρεία εκτιμά ότι η λογιστική αξία της γης και των κτιρίων ιδιοκτησία της 
Logicom (Middle East) SAL στο Λίβανο δεν είναι σημαντικά διαφορετική από τη δίκαιη αξία των κτιρίων. 
 
Η θυγατρική εταιρεία Logicom FZE κατασκεύασε κτιριακές εγκαταστάσεις (αποθήκη) στη Ζώνη Ελεύθερου 
Εμπορίου του Jebel Ali στο Dubai των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Η κατασκευή ολοκληρώθηκε το 
Μάρτιο του 2005. 
 
Εμπράγματα βάρη επί των ακινήτων: 

(α) Πρώτη υποθήκη σε εργοστάσιο και γραφεία στη Λάρνακα με αριθμό εγγραφής L6 στο όνομα της 
Logicom (Overseas) Limited για £100.000 (εξασφαλίζει επίσης και τις υποχρεώσεις της εταιρείας Logicom 
(Overseas) Limited). 

(β) Πρώτη, δεύτερη και τρίτη υποθήκη σε κτίριο με αριθμό εγγραφής Ν1664 στην Αγία Παρασκευή για 
£600.000 ιδιοκτησίας της εταιρείας Logicom Public Limited. 

(γ) Υποθήκη αρ. Υ1953/99 ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 1999 πάνω στο οικόπεδο αριθμό εγγραφής 
Ν1665 στη Λευκωσία (Στρόβολος – Αγία Παρασκευή) για £78.000 ιδιοκτησίας της εταιρείας Logicom 
Public Limited. 

(δ) Υποθήκη αρ. Υ5753/00 ημερομηνίας 21 Ιουλίου 2000 πάνω στο οικόπεδο αριθμό εγγραφής Ν1665 
στη Λευκωσία (Στρόβολος – Αγία Παρασκευή) για £80.000 ιδιοκτησίας της εταιρείας Logicom Public 
Limited. 
 
16 Κεφάλαια και Κεφαλαιακή Διάρθρωση  
Παρατίθενται παρακάτω πληροφορίες για το κεφάλαιο της Εταιρείας και για την κεφαλαιακή διάρθρωσή 
του για τα έτη 2004, 2005 και 2006 σύμφωνα με τις ετήσιες ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις, και για την περίοδο που έληξε 30 Ιουνίου 2007 σύμφωνα με τις ενδιάμεσες μη ελεγμένες 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε 30 Ιουνίου 2007. 
 
16.1 Μετοχικό Κεφάλαιο και Αποθεματικά 
Το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού 
Δελτίου ανέρχεται σε £20.000.000, διαιρεμένο σε 100.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 20 
σεντ η κάθε μια. 
 
Το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου 
ανέρχεται σε £12.346.600, διαιρεμένο σε 61.733.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 20 σεντ η κάθε 
μια. 
 
Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται η κατάσταση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα έτη που 
έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2004, 2005 και 2006 σύμφωνα με τις ετήσιες ελεγμένες ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις για τα έτη 2004, 2005 και 2006 και κατά την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 
2007 σύμφωνα με τις ενδιάμεσες μη ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 
που έληξε στις 30 Ιουνίου 2007. 
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30.06.2007 

Μετοχές 

31.12.2006 

Μετοχές 

31.12.2005 

Μετοχές 

31.12.2004 

Μετοχές 

30.06.2007 

£ 

31.12.2006 

£ 

31.12.2005 

£ 

31.12.2004 

£ 

Εγκεκριμένο         

Συνήθεις μετοχές των £0,20 η κάθε μια 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 

         

Εκδομένο και πλήρως πληρωμένο         

Υπόλοιπο στην αρχή της περιόδου / του έτους  61.733.000 61.733.000 61.695.000 61.695.000 12.346.600 12.346.600 12.339.000 12.339.000 

 Αλλαγές έτους - - 38.000 - - - 7.600 - 

Υπόλοιπο στο τέλος της περιόδου / του έτους  61.733.000 61.733.000 61.733.000 61.695.000 12.346.600 12.346.600 12.346.600 12.339.000 

         

Αποθεματικό υπέρ το άρτιο     2.501.168 2.501.168 2.501.168 2.501.168 

Ενοποιημένο αποθεματικό προσόδου     8.669.958 6.350.688 3.832.727 2.888.599 

Αποθεματικό επανεκτίμησης     641.273 641.273 517.800 635.719 

Αποθεματικό συναλλαγματικών διαφορών     (2.427.266) (2.209.014) (1.499.695) (2.181.276) 

Αποθεματικό με βάση το νόμο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, 

στο Λίβανο και στην Ιορδανία 

     

- 55.023

 

40.506 

 

22.713 

Σύνολο αποθεματικών στο τέλος της περιόδου / του έτους     9.385.133    7.339.138 5.392.506 3.866.923 

         

Κεφάλαιο και αποθεματικά στο τέλος της περιόδου / του έτους      21.731.733 19.685.738 17.739.106 16.205.923 
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Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. 
 
Κατά τη διάρκεια του έτους 2005, μέσα στα πλαίσια αντίστοιχων συμφωνιών εργοδοσίας του προσωπικού 
του Τμήματος Λογισμικού και Υπηρεσιών της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την 
εξουσιοδότηση που του δόθηκε με το Ειδικό Ψήφισμα ημερομηνίας 26 Ιουνίου 2002, αποφάσισε την 
παραχώρηση 38.000 συνήθων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 20 σεντ η κάθε μια, σε 3 μέλη 
του προσωπικού. 
 
16.2 Κεφαλαιακή Διάρθρωση 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται στοιχεία για την κεφαλαιακή διάρθρωση (ίδια και δανειακά 
κεφάλαια) του Συγκροτήματος κατά τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2004, 2005 και 2006 σύμφωνα 
με τις ετήσιες ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τα έτη 2004, 2005 και 2006 και κατά 
την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2007 σύμφωνα με τις ενδιάμεσες μη ελεγμένες ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2007. 
 

 30.06.2007 

£ 

31.12.2006 

£ 

31.12.2005 

£ 

31.12.2004 

£ 

Ίδια Κεφάλαια     

Μετοχικό κεφάλαιο 12.346.600 12.346.600 12.346.600 12.339.000 
Αποθεματικά 9.385.133 7.339.138 5.392.506 3.844.579 

Σύνολο ίδιων κεφαλαίων 21.731.733 19.685.738 17.739.106 16.183.579 
     
Δανειακό Κεφάλαιο     

Μακροπρόθεσμα δάνεια 1.019.169 1.093.284 424.922 963.076 
Τραπεζικά παρατραβήγματα 19.999.903 18.663.787 16.284.882 9.611.565 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 9.185.807 7.765.813 5.870.302 3.692.890 
Τρέχουσες δόσεις μακροπρόθεσμων δανείων 1.016.631 1.355.929 603.091 569.802 
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών (13.984.573) (11.049.736) (7.931.232) (9.636.945) 

Σύνολο Δανειακού Κεφαλαίου 17.236.937 17.829.077 15.251.965 5.200.388 
     
Λόγος Δανειακού Κεφαλαίου προς Ίδια Κεφάλαια 0,79 0,91 0,86 0,32 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
 
 

 69

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται στοιχεία αναφορικά με την κατάσταση του χρηματοοικονομικού 
χρέους και των ιδίων κεφαλαίων του Συγκροτήματος κατά τις 31 Δεκεμβρίου 2006 και κατά τις 30 Ιουνίου 
2007.  
 

 30.06.2007 
£ 

31.12.2006 
£ 

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ   
Ολικό τρέχον χρέος 30.202.341 27.785.529 
Εγγυημένο 21.716.927 17.198.674 
Εξασφαλισμένο 5.932.716 5.932.716 
Μη εγγυημένο / Μη εξασφαλισμένο 2.552.698 4.654.140 
   
Ολικό μακροπρόθεσμο χρέος 1.019.169 1.093.284 
Εγγυημένο - - 
Εξασφαλισμένο 1.019.169 1.093.284 
Μη εγγυημένο / Μη εξασφαλισμένο - - 
   
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 21.731.733 19.685.738 
Μετοχικό Κεφάλαιο 12.346.600 12.346.600 
Νόμιμο (τακτικό) αποθεματικό 55.023 55.023 
Άλλα αποθεματικά 9.330.110 7.284.115 
   
ΟΛΙΚΟ 52.953.243 48.564.551 
   

 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται στοιχεία για την κατάσταση του καθαρού χρηματοοικονομικού 
χρέους του Συγκροτήματος κατά τις 31 Δεκεμβρίου 2006 και κατά τις 30 Ιουνίου 2007.  
 
 30.06.2007 

£ 
31.12.2006 

£ 

Μετρητά 13.984.573 11.049.736 
Αντίστοιχα μετρητών - - 
Επενδύσεις για εμπορία - - 
Ρευστότητα 13.984.573 11.049.736 
   
Βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός 9.185.807 7.765.813 
Τρέχουσες δόσεις μακροπρόθεσμων δανείων 1.016.631 1.355.929 
Άλλο βραχυπρόθεσμο χρηματοοικονομικό χρέος 19.999.903 18.663.787 
Βραχυπρόθεσμος χρηματοοικονομικός δανεισμός 30.202.341 27.785.529 
   
Καθαρό βραχυπρόθεσμο χρηματοοικονομικό χρέος 16.217.768 16.735.793 
   
Μακροπρόθεσμα δάνεια 1.019.169 1.093.284 
Χρεόγραφα εκδομένα - -

Άλλα μακροπρόθεσμα δάνεια - -

Μακροπρόθεσμο χρηματοοικονομικό χρέος 1.019.169 1.093.284 
   
Καθαρό χρηματοοικονομικό χρέος 17.236.937 17.829.077 
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Τα μακροπρόθεσμα δάνεια του Συγκροτήματος και της Εταιρείας αποτελούνται από: 
 
- Δάνειο σε Δολάρια Η.Π.Α. (US$) αποπληρωτέο σε τρία έτη, συμπεριλαμβανομένης και της περιόδου 
χάριτος ενός έτους, με ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις των US$250.000 (£109.649). Το επιτόκιο είναι ίσο με το 
LIBOR πλέον 1,25% ετησίως, η πρώτη καταβολή δόσης έγινε στις 21/09/2005 και εξοφλήθηκε πλήρως στις 
21/06/2007. 
 
- Δάνειο σε Δολάρια Η.Π.Α. (US$) αποπληρωτέο σε τρία έτη, συμπεριλαμβανομένης και της περιόδου 
χάριτος ενός έτους, με ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις των US$500.000 (£219.298). Το επιτόκιο είναι ίσο με 
το LIBOR πλέον 1,25% ετησίως και η πρώτη καταβολή δόσης θα γίνει στις 23/08/2007. 
 
- Δάνειο σε Ευρώ (€) αποπληρωτέο σε τρία έτη, συμπεριλαμβανομένης και της περιόδου χάριτος ενός 
έτους, με ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις των €500.000 (£289.017). Το επιτόκιο είναι ίσο με το EURIBOR 
πλέον 1,25% ετησίως και η πρώτη καταβολή δόσης θα γίνει στις 23/08/2007.  
 
16.3 Επάρκεια Κεφαλαίου Κίνησης 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται στοιχεία για την επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης του 
Συγκροτήματος για τα έτη 2004 - 2006 σύμφωνα με τις ετήσιες ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις για τα έτη 2004 - 2006 και κατά τις 30 Ιουνίου 2007 σύμφωνα με τις ενδιάμεσες μη ελεγμένες 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2007. 
 

 30.06.2007 
Μη ελεγμένα 

£ 

31.12.2006 
Ελεγμένα 

£ 

31.12.2005 
Ελεγμένα 

£ 

31.12.2004 
Ελεγμένα 

£ 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 75.852.316 64.305.679 56.397.328 37.764.052 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (56.334.584) (46.448.400) (41.030.547) (23.324.743) 

     

Κεφάλαιο κίνησης 19.517.732 17.857.279 15.366.781 14.439.309 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θεωρεί πως το κεφάλαιο κίνησής της επαρκεί για τις τρέχουσες 
δραστηριότητές της. 
 
16.4 Προέλευση και Χρήση Ταμειακών Ροών Της Εκδότριας Εταιρείας 
Παρατίθεται πιο κάτω η ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών του Συγκροτήματος κατά τα έτη που 
έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2004, 2005 και 2006 σύμφωνα με τις ετήσιες ελεγμένες ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις για τα έτη 2004, 2005 και 2006 και κατά την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 
2007 σύμφωνα με τις ενδιάμεσες μη ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 
που έληξε στις 30 Ιουνίου 2007. 
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 30.06.2007 

Μη ελεγμένα 
£ 

31.12.2006 
Ελεγμένα 

£ 

31.12.2005 
Ελεγμένα 

£ 

31.12.2004 
Ελεγμένα 

£ 
     
Ροή μετρητών από λειτουργικές δραστηριότητες     
Κέρδος πριν τη φορολογία 2.439.012 3.547.413 1.595.752 1.305.284 
Διάφορες συναλλαγματικές διαφορές (256.480) (679.012) 635.627 (441.007) 
Αποσβέσεις 185.534 294.943 264.987 205.050 
Τόκοι πληρωτέοι 854.577 1.261.956 774.576 571.972 
Τόκοι εισπρακτέοι (131.569) (294.300) (313.696) (298.917) 
Μείωση / (αύξηση) στη δίκαιη αξία των επενδύσεων μέσω των 
αποτελεσμάτων 

 
- 

 
44.908 

 
(549) 

 
(4.410) 

Κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού - (5.349) (169) (2.961) 
Χρεόλυση που προέκυψε από δαπάνες ανάπτυξης 2.700 11.874 11.872 10.572 
Χρεόλυση υπεραξίας - - - 63.271 
Απομείωση υπεραξίας που προέκυψε από την απόκτηση των 
θυγατρικών εταιρειών 

 
- 

 
 

 
83.338 

  
               - 

       
Κέρδος από λειτουργικές δραστηριότητες πριν τις αλλαγές στο 
κεφάλαιο κίνησης 3.833.373 4.182.433 3.051.738 1.408.854 
(Αύξηση) / μείωση στα αποθέματα (815.699) 1.027.885 (8.324.926) (686.319) 
Αύξηση στους εμπορικούς και άλλους χρεώστες (7.796.101) (5.859.513) (12.015.924) (1.650.817) 
Αύξηση στους εμπορικούς και άλλους πιστωτές   7.360.690 392.152    8.883.939      656.899 
    
Ροή μετρητών από / (για) λειτουργικές δραστηριότητες 1.842.664 (257.043) (8.405.173) (271.383) 
Φορολογία που πληρώθηκε    (66.375) (234.916)    (251.448)    (148.312) 
     
Καθαρή ροή μετρητών από / (για) λειτουργικές δραστηριότητες 1.776.289 (491.959) (8.656.621)    (419.695) 
    
Ροή μετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες    
Εισπράξεις από έκδοση μετοχικού κεφαλαίου - - 7.600 - 
Πληρωμές για απόκτηση επενδύσεων στη δίκαιη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων 

 
- 

 
(2.000) 

 
(2.000) 

 
- 

Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού - 24.502 2.875 11.666 
Πληρωμές για αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (461.141) (460.936) (386.796) (353.407) 
Μέρισμα που πληρώθηκε - (679.063) (555.255) (246.780) 
Τόκοι που εισπράχθηκαν    131.569 294.300 313.696 298.917 
Πληρωμές για δαπάνες ανάπτυξης και άδειας - - (500) - 
    
Καθαρή ροή μετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες (329.572) (823.197) (620.380) (289.604) 
    
Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες    
Εισπράξεις από σύναψη νέων δανείων 6.946.298 9.790.104 5.935.239 4.590.303 
Αποπληρωμή δανείων (5.939.717) (6.473.393) (4.262.692) (1.524.316) 
Τόκοι που πληρώθηκαν (854.577) (1.261.956) (774.576) (571.972) 
     
Καθαρή ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες    152.004 2.054.755 897.971 2.494.015 
     
Καθαρή ροή μετρητών και αντίστοιχων μετρητών 1.598.721 739.599 (8.379.030) 1.784.716 
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή της περιόδου / του 
έτους (7.614.051) (8.353.650) 25.380 (1.759.336) 
     
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος της περιόδου / του 
έτους (6.015.330) (7.614.051) (8.353.650) 25.380 
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Κατά το 2004, η καθαρή ροή μετρητών για εργασίες, αν και αρνητική, βελτιώθηκε σε σχέση με το 2003 
λόγω αυξημένης κερδοφορίας από εργασίες και καλύτερης διαχείρισης των χρεωστικών υπολοίπων των 
πελατών. Επίσης, η καθαρή ροή μετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες αυξήθηκε, κυρίως, λόγω των 
αυξημένων αγορών περιουσιακών στοιχείων κατά το έτος σε σχέση με το 2003, ενώ η καθαρή ροή 
μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες αυξήθηκε λόγω της σύναψης νέων δανείων για τη 
χρηματοδότηση της επέκτασης των εργασιών του Συγκροτήματος.  
 
Η ροή μετρητών και αντιστοίχων των μετρητών κατά την διάρκεια του έτους και τα μετρητά και αντίστοιχα 
μετρητών στο τέλος του έτους βελτιώθηκαν το 2004 σε σχέση με το 2003, λόγω της αυξημένης 
κερδοφορίας, της καλύτερης διαχείρισης των χρεωστικών υπολοίπων των πελατών και της σύναψης νέων 
βραχυπρόθεσμων δανείων. 
 
Κατά το 2005, η καθαρή ροή μετρητών για εργασίες παρουσίασε αρνητική άνοδο λόγω της αύξησης των 
χρεωστών και των αποθεμάτων ως αποτέλεσμα της επέκτασης του Συγκροτήματος, κυρίως, στην αγορά 
της Ελλάδας. Επίσης, η καθαρή ροή μετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες αυξήθηκε, κυρίως, λόγω 
των αυξημένων αγορών περιουσιακών στοιχείων κατά το έτος σε σχέση με το 2004, αλλά και λόγω της 
καταβολής μερίσματος το οποίο ήταν υψηλότερο σε σχέση με το μέρισμα το οποίο καταβλήθηκε κατά το 
προηγούμενο έτος. Τέλος, η καθαρή ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες μειώθηκε κατά το 
2005 λόγω της αποπληρωμής μεγάλου μέρους των μακροπρόθεσμων δανείων.  
 
Η ροή μετρητών και αντιστοίχων των μετρητών κατά την διάρκεια του έτους και τα μετρητά και αντίστοιχα 
μετρητών στο τέλος του έτους σημείωσαν αρνητική μεταβολή ύψους £8,4εκ., λόγω της αύξησης των 
χρεωστών και των αποθεμάτων στο πλαίσιο της επέκτασης του Συγκροτήματος κυρίως στην αγορά της 
Ελλάδας. 
 
Κατά το 2006, η καθαρή ροή μετρητών για εργασίες παρουσίασε σημαντική βελτίωση, κυρίως, λόγω της 
αύξησης των εισοδημάτων και της καλύτερης διαχείρισης των αποθεμάτων σε σχέση με το 2005. Επίσης, 
η καθαρή ροή μετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες αυξήθηκε, κυρίως, λόγω των αυξημένων αγορών 
περιουσιακών στοιχείων κατά το έτος σε σχέση με το 2004, αλλά και λόγω της καταβολής μερίσματος το 
οποίο ήταν υψηλότερο σε σχέση με το μέρισμα το οποίο καταβλήθηκε κατά το προηγούμενο έτος. Τέλος, 
η καθαρή ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες αυξήθηκε κατά το 2006 λόγω της σύναψης 
νέων δανείων για τη χρηματοδότηση της επέκτασης των εργασιών του Συγκροτήματος.  
 
Η ροή μετρητών και αντιστοίχων των μετρητών κατά τη διάρκεια του έτους και τα μετρητά και αντίστοιχα 
μετρητών στο τέλος του έτους βελτιώθηκαν το 2006 σε σχέση με το 2005, λόγω της αυξημένης 
κερδοφορίας, της καλύτερης διαχείρισης των αποθεμάτων και της σύναψης νέων βραχυπρόθεσμων 
δανείων. 
 
Κατά την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2007, η καθαρή ροή μετρητών για εργασίες παρουσίασε 
βελτίωση, κυρίως λόγω της αύξησης των εισοδημάτων σε σχέση με το 2006. Επίσης, η καθαρή ροή 
μετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες μειώθηκε, κυρίως λόγω της μη καταβολής μερίσματος κατά τη 
διάρκεια της περιόδου. Τέλος, η καθαρή ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες παρέμεινε 
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θετική, παρά το γεγονός ότι μειώθηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2007, λόγω της σύναψης νέων δανείων 
για τη χρηματοδότηση της επέκτασης των εργασιών του Συγκροτήματος. 
 
16.4 Άλλες Πληροφορίες 
Δεν υπήρξε οποιοσδήποτε περιορισμός στη χρήση των κεφαλαίων, ο οποίος επηρέασε ή ενδέχεται να 
επηρεάσει σημαντικά, κατά τρόπο άμεσο ή έμμεσο, τις δραστηριότητες του εκδότη. Το αναγκαίο χρηματικό 
ποσό αναφορικά με τις επενδύσεις του Συγκροτήματος οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη ή για τις οποίες 
έχει ληφθεί δέσμευση από την Εταιρεία, όπως αυτές παρουσιάζονται στα Μέρη Δ14.4 και Δ14.5 του 
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, καλύπτεται πλήρως από το κεφάλαιο κίνησης του Συγκροτήματος. 
 
Το καθαρό προϊόν της Έκδοσης, από την εξάσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης και των Δικαιωμάτων 
Αγοράς Μετοχών, μετά την αφαίρεση των εξόδων της Έκδοσης, προορίζεται για ενίσχυση της 
κεφαλαιουχικής βάσης της Εταιρείας, τη δημιουργία επαρκούς ρευστότητας και για κάλυψη των αναγκών 
του κεφαλαίου κίνησης και των υποχρεώσεων της Εταιρείας για τα προσεχή έτη και για την υλοποίηση του 
αναπτυξιακού προγράμματος της Εταιρείας. 
 
Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου η Εταιρεία δεν είχε συνάψει οποιαδήποτε άλλη 
ουσιαστική δανειακή επιβάρυνση πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στις ελεγμένες ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις κατά τις 31 Δεκεμβρίου 2006. 
 
17 Διοίκηση και Εποπτεία 
17.1 Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και Διεύθυνσης 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας απαρτίζεται από τους ακολούθους: 
Αδάμος Κ. Αδαμίδης  - Πρόεδρος (Μη Εκτελεστικός) 
Βαρνάβας Ειρήναρχος  - Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικός) 
Αριστόδημος Α. Αναστασιάδης - Μέλος (Εκτελεστικός) 
Σπαρσής Μοδέστου  - Μέλος (Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός) 
Τάκης Κληρίδης - Μέλος (Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός) 
Κυριάκος Φιάκκας  - Μέλος (Εκτελεστικός) 
Νίκος Μιχαηλάς   - Μέλος (Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός)  
 
Η ημερομηνία πρώτου διορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αναφέρεται πιο 
κάτω: 
Αδάμος Κ. Αδαμίδης  - 8 Ιουλίου 1999 
Βαρνάβας Ειρήναρχος  - 9 Δεκεμβρίου 1986 
Αριστόδημος Α. Αναστασιάδης - 10 Απριλίου 2000 
Σπαρσής Μοδέστου  - 8 Ιουλίου 1999 
Τάκης Κληρίδης - 15 Σεπτεμβρίου 2003 
Κυριάκος Φιάκκας  - 9 Ιανουαρίου 2002 
Νίκος Μιχαηλάς   - 28 Σεπτεμβρίου 2006 
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Τα μέλη της διεύθυνσης της Εταιρείας, είναι τα ακόλουθα: 
Ανθούλης Παπαχριστοφόρου  - Οικονομικός Διευθυντής Συγκροτήματος 

Δήμος Αναστασίου   - Διευθυντής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Συγκροτήματος 

Μιχάλης Παπαηρακλέους  - Διευθυντής Διανομής Συγκροτήματος 

Νίκος Κυριάκου    - Διευθυντής Διανομής Ευρωπαϊκών Αγορών  

Attilio Calce    - Γενικός Διευθυντής της Logicom Italia s.r.l. 

Νικόλας Αργυρίδης   - Γενικός Διευθυντής των εργασιών της Logicom στο Dubai 

Σπύρος Κουρμούσης   - Γενικός Διευθυντής της Enet Solutions - Logicom S.A.  

Zeki Berk    - Γενικός Διευθυντής της Logicom IT Distribution Ltd 

Balazs Angyan    - Γενικός Διευθυντής της Logicom Hungary Kft 

Θεράπων Θεράποντος   - Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος της Enet Solutions Ltd 

Laurence Gemayel   - Βοηθός Γενικός Διευθυντής της Logicom (Middle East) SAL 

Nadeem Murtada Ebrahim Alkhatib - Βοηθός Γενικός Διευθυντής της Logicom Jordan LLC 

Ανδρέας Σχίζας    - Διευθυντής Υποστήριξης Πελατών στην Enet Solutions Ltd 

Αριστοτέλης Δημητρίου   - Διευθύνων Σύμβουλος στην DAP Noesis Business Solutions Ltd 

Θεοφάνης Λούμπας - Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής του 
Συγκροτήματος                                              

Σάββας Δυμιώτης   - Διευθυντής Αγορών Συγκροτήματος 

Ιωσήφ Κακουλλής   - Διευθυντής Τμήματος Πωλήσεων 
 
Βιογραφικά και ιδιότητα των διοικητικών συμβούλων και μελών της διεύθυνσης παρατίθενται στο Μέρος 
Δ17.4 του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. 
 
17.2 Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Μελών Διεύθυνσης της Εταιρείας 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα μέλη της διεύθυνσης της Εταιρείας δηλώνουν τα εξής: 

i. Δεν έχουν οικογενειακούς δεσμούς με μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων 
της Εταιρείας ή διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας με τις ακόλουθες εξαιρέσεις: 
- Ο Βαρνάβας Ειρήναρχος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος συνδέεται με 5ου βαθμού εξ 
αίματος συγγένεια με τον Ανθούλη Παπαχριστοφόρου, Οικονομικό Διευθυντή Συγκροτήματος, και 
τον Νίκο Κυριάκου, Διευθυντή Διανομής Ευρωπαϊκών Αγορών, με 5ου βαθμού εξ αγχιστείας 
συγγένεια με τον Μιχάλη Παπαηρακλέους, Διευθυντή Διανομής Συγκροτήματος και με 3ου βαθμού 
εξ αίματος συγγένεια με τον Σάββα Δυμιώτη, Διευθυντή Αγορών Συγκροτήματος. 
- Ο Ανθούλης Παπαχριστοφόρου, Οικονομικός Διευθυντής Συγκροτήματος, συνδέεται με 6ου 
βαθμού εξ αίματος συγγένεια με τον Σάββα Δυμιώτη, Διευθυντή Αγορών Συγκροτήματος. 
- Ο Νίκος Κυριάκου, Διευθυντής Διανομής Ευρωπαϊκών Αγορών, συνδέεται με 6ου βαθμού εξ 
αίματος συγγένεια με τον Σάββα Δυμιώτη, Διευθυντή Αγορών Συγκροτήματος. 

ii. Δεν υφίστανται καταδικαστικές αποφάσεις εναντίον τους για τέλεση δόλιας πράξης κατά τα πέντε 
τελευταία έτη. [Κανονισμός 809/2004 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Παράρτημα 1, 14.1(β)]. 

iii. Δεν συμμετείχαν σε διαδικασία πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης ή εκκαθάρισης, κατά τη 
διάρκεια των πέντε τουλάχιστον τελευταίων ετών. [Κανονισμός 809/2004 της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, Παράρτημα 1, 14.1(γ)]. 
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iv. Δεν έχουν γίνει αποδέκτες οποιασδήποτε δημόσιας επίσημης κριτικής ή/και κύρωσης εκ μέρους 
των καταστατικών ή ρυθμιστικών αρχών (συμπεριλαμβανομένων τυχόν επαγγελματικών 
οργανώσεων) και δεν έχουν παρεμποδιστεί από δικαστήριο να ενεργούν με την ιδιότητα του 
μέλους διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου ενός εκδότη ή να παρέμβουν στη 
διαχείριση ή στο χειρισμό των υποθέσεων ενός εκδότη. 

v. Η επιλογή τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και / ή της διοίκησης της Εταιρείας δεν ήταν 
αποτέλεσμα οποιασδήποτε ρύθμισης ή συμφωνίας με τους κυριότερους μετόχους, πελάτες, 
προμηθευτές ή άλλα πρόσωπα. 

vi. Οι υποχρεώσεις που έχουν έναντι της Εταιρείας δεν τους δημιουργούν οποιαδήποτε σύγκρουση 
συμφερόντων με τα ιδιωτικά τους συμφέροντα ή άλλες υποχρεώσεις τους.  

vii. Πλην των περιορισμών που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία, δεν περιορίζονται με άλλο 
τρόπο στη διάθεση, εντός ορισμένης χρονικής περιόδου, των κινητών αξιών της Εταιρείας, τις 
οποίες κατέχουν.  

 
17.3 Γραμματέας και Σύμβουλοι 
Γραμματέας: Adaminco Secretarial Limited, Eagle Star House, 1ος όροφος, Θέκλας Λυσιώτη 35, 3030 
Λεμεσός. 
 
Ελεγκτές & Σύμβουλοι Λογιστές: KPMG, Elma House, Μνασιάδου 10, 1065 Λευκωσία. 
 
Νομικοί Σύμβουλοι: Αδάμος Κ. Αδαμίδης & Σία, Eagle Star House, 1ος όροφος, Θέκλας Λυσιώτη 35, 3030 
Λεμεσός. 
 
Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης: Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ, Λεωφόρος 
Ευαγόρου 39, Ετίττα Κώρτ, 1ος όροφος, 1066 Λευκωσία 
 
Εκτιμητές: Αντώνης Λοΐζου και Συνεργάτες, Λεωφόρος Κέννεντυ 68Α , 1076 / Τ.Θ. 26634, 1646 Λευκωσία. 

    Andys Telemachou Appraisal Ltd, Λεωφόρος Κυριάκου Μάτση 44, Γραφείο 102, 1082 
Λευκωσία. 

    Andreou Property Strategy Ltd, Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, Μέγαρο Μιτσή, 
Γραφείο 305, 1065 Λευκωσία. 
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17.4 Βιογραφικά Σημειώματα και Ιδιότητα Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ανώτατης 
Διεύθυνσης της Εταιρείας 
 
Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου   
Αδάμος Κ. Αδαμίδης 

Πρόεδρος 

 

Πρόεδρος της Εταιρείας και Διοικητικός Σύμβουλος από τις 8 Ιουλίου 

1999. Γεννήθηκε στο χωριό Σύγκραση της επαρχίας Αμμοχώστου στις 

16 Φεβρουαρίου 1942. Αποφοίτησε από το Ελληνικό Γυμνάσιο 

Αμμοχώστου και τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Εργάστηκε ως διευθυντής μορφωτικού και διαφημιστικού γραφείου που 

ίδρυσε στην Αμμόχωστο. Από το 1969 άσκησε το δικηγορικό 

επάγγελμα στην Αμμόχωστο και ύστερα στη Λεμεσό, όπου 

μετακινήθηκε το 1974, λόγω του εκτοπισμού του από την τουρκική 

εισβολή. Από τον Μάιο του 1988 μέχρι τον Φεβρουάριο του 1993 ήταν 

μέλος του Συμβουλίου της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου. Το 

Φεβρουάριο του 1993 διορίστηκε Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων. 

Από τον Απρίλιο του 1997, ασκεί και πάλι το επάγγελμα του δικηγόρου. 

Έχει γράψει κείμενα για την ανταγωνιστική αναμόρφωση της 

οικονομίας και του δημόσιου τομέα, νομικά ευρετήρια, λογοτεχνία, 

καθώς και άρθρα ιστορικού και φιλοσοφικού περιεχομένου. 

 

Βαρνάβας Ειρήναρχος 

Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 

Διευθύνων Διοικητικός Σύμβουλος της Εταιρείας από την ίδρυσή της. 

Γεννήθηκε στον Αγρό στις 4 Μαΐου 1958. Φοίτησε στο Πανεπιστήμιο 

της Στοκχόλμης και έλαβε δίπλωμα στη Διεύθυνση Επιχειρήσεων. 

Ακολούθως παρακολούθησε μεταπτυχιακά στο ίδιο Πανεπιστήμιο στον 

κλάδο των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Η επαγγελματική του 

σταδιοδρομία άρχισε το 1983 με διευθυντική και στη συνέχεια με 

μετοχική συμμετοχή σε εταιρεία πώλησης προϊόντων πληροφορικής. 

Συνίδρυσε το 1986 την εταιρεία Logicom Public Limited («η Εταιρεία») 

που μέχρι το 1992 ασχολείτο αποκλειστικά με την εκπαίδευση στους 

ηλεκτρονικού υπολογιστές. Το 1992 απέκτησε εξ’ ολοκλήρου το 

μετοχικό κεφάλαιο και τον πλήρη έλεγχο της Εταιρείας, τις 

δραστηριότητες της οποίας οδήγησε στον χώρο διανομής προϊόντων 

πληροφορικής και το 1995 δημιούργησε επιχείρηση κατασκευής 

ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

 

Αριστόδημος Α. Αναστασιάδης 

Μέλος 

Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1960. Το 1980 αποφοίτησε από το 

Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Κύπρου και στη συνέχεια σπούδασε 

Electrical Engineering με ειδίκευση στη ψηφιακή επικοινωνία στο 

Πανεπιστήμιο του Michigan – Ann Arbor. Παρακολούθησε διάφορα 

μαθήματα για διοίκηση και είναι κάτοχος πτυχίου Management από το 

Πανεπιστήμιο Henley. Το 1985 ίδρυσε την εταιρεία Set Ltd η οποία 

δραστηριοποιούταν στον τομέα του data communication. Παράλληλα, 

το 1987, εργαζόταν στην εταιρεία Swift ως senior regional network 
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consultant για τις περιοχές της Μέσης Ανατολής και των Βαλκανίων. Το 

1999 επικέντρωσε τις δραστηριότητές του στη Set Ltd την οποία 

πώλησε το 2000 στη Logicom. Η Set Ltd μετονομάστηκε σε Enet 

Solutions Ltd. 

 

Σπαρσής Μοδέστου 

Μέλος 

Γεννήθηκε στο χωριό Αγγλισίδες στις 25 Δεκεμβρίου 1938. Σπούδασε 

Διοίκηση Επιχειρήσεων και είναι κάτοχος του Bachelor of Science 

Degree in Business Administration. Σπούδασε επίσης λογιστικά και 

είναι μέλος του Διεθνούς Σώματος Λογιστών του Λονδίνου. Κατείχε 

διευθυντική θέση στις Οικονομικές Υπηρεσίες της Αρχής 

Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για 20 έτη. Έγινε μέλος της Γενικής 

Διεύθυνσης της Αρχής από το 1992 και αφυπηρέτησε στις 31 

Δεκεμβρίου του 1998 από τη θέση του Γενικού Διευθυντή. 

 

Τάκης Κληρίδης 

Μέλος 

Γεννήθηκε το 1951. Είναι κάτοχος Business Studies Diploma του 

Ηνωμένου Βασιλείου, εταίρος του Chartered Institute of Certified 

Accountants του Ηνωμένου Βασιλείου και μέλος του Συνδέσμου 

Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου. Εργάστηκε στην Αγγλία και στην 

Ελλάδα προτού επιστρέψει στην Κύπρο. Από το 1977 μέχρι το 1981 

εργάστηκε στον οίκο Μεταξάς Λοϊζίδης Συρίμης & Σία (KPMG) και από 

το 1981 μέχρι το 1999 ήταν συνέταιρος στον ίδιο οίκο με εξειδίκευση, 

μεταξύ άλλων, στους τομείς των τραπεζικών, χρηματοδοτικών και 

ασφαλιστικών δραστηριοτήτων. Το Μάρτιο του 1999 διορίστηκε 

Υπουργός Οικονομικών, θέση που υπηρέτησε μέχρι το Φεβρουάριο 

του 2003. Μεταξύ άλλων υπήρξε μέλος του συμβουλίου του Συνδέσμου 

Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου και αντιπρόσωπος της Κύπρου στη 

παγκόσμια συνέλευση του Association of Certified Accountants του 

Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς επίσης και Πρόεδρος της Κυπριακής 

Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας και μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου 

της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής. Από τον Απρίλιο του 2003 

είναι Εκτελεστικός Πρόεδρος της εταιρείας συμβούλων επιχειρήσεων 

CMK Eurofinance Consultants Ltd. 

 

Κυριάκος Φιάκκας 

Μέλος 

Γεννήθηκε στην Αμμόχωστο το 1956. Σπούδασε computer science στο 

Leicester University από όπου αποφοίτησε με έπαινο το 1981. Το 1984 

ίδρυσε την εταιρεία Cycom Computer Products Ltd, η οποία 

δραστηριοποιούταν στον τομέα λογιστικών λογισμικών προγραμμάτων. 

Το 1992 η Cycom Computer Products Ltd έγινε πλήρης θυγατρική 

εταιρεία της Coopers & Lybrand και ο κ. Φιάκκας έγινε συνέταιρος στην 

Coopers & Lybrand. Το 2000 η Cycom αποκτήθηκε από την GlobalSoft 

και πήρε τη θέση του Διοικητικού Συμβούλου στη GlobalSoft από την 

οποία παραιτήθηκε το 2001. Το 2002 πήγε στην Logicom όπου 

ανέλαβε την δημιουργία τμήματος λογισμικών προγραμμάτων. 
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Νίκος Μιχαηλάς 

Μέλος 

 

 

Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Nottingham (BSc Industrial 

Economics with Accounting) και από το Manchester Business School 

αποκτώντας διδακτορικό στα χρηματοοικονομικά (Ph.D. Financial 

Economics). Από το 1997 μέχρι το 2000 διατέλεσε καθηγητής-

ερευνητής στα χρηματοοικονομικά στο Manchester Business School. 

Παρουσίασε το ερευνητικό του έργο σε παγκόσμια συνέδρια στο 

εξωτερικό και πολλές εκθέσεις του έχουν δημοσιευθεί σε παγκόσμια 

επιστημονικά περιοδικά και εφημερίδες. Από το 2000 μέχρι το 2005 

εργάστηκε στη Λευκόνοικο Χρηματιστηριακή Λτδ ως Υπεύθυνος 

Τμήματος Ερευνών & Αναλύσεων και από το 2002 ως Διευθυντής 

Υπηρεσιών. Από τον Οκτώβριο του 2005 εργάζεται στην εταιρεία 

Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λτδ ως Διευθυντής Επιχειρηματικών 

Δραστηριοτήτων και από τον Οκτώβριο του 2006 ως Γενικός 

Διευθυντής. Είναι Πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Επενδύσεων 

Χαρτοφυλακίου και Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Συνδέσμου Δημοσίων Εταιρειών Κύπρου και μέλος 

Διοικητικού Συμβουλίου άλλων δημοσίων και ιδιωτικών εταιρειών. 

 

 
Η επαγγελματική διεύθυνση των Διοικητικών Συμβούλων της Εταιρείας είναι τα γραφεία διεύθυνσης της 
Εταιρείας, οδός Στασίνου 26, Αγία Παρασκευή, 2003 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος. 
 
Μέλη Ανώτατης Διεύθυνσης 
Ανθούλης Παπαχριστοφόρου  

Οικονομικός Διευθυντής Συγκροτήματος 

Γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1969. Σπούδασε Accounting & Finance (BA 

Hons) στο London South Bank University και είναι κάτοχος 

διπλώματος εμπορικών σπουδών του Institute of Commercial 

Management στο Bournemouth της Αγγλίας. Είναι μέλος του 

Association of Chartered Certified Accountants και του Συνδέσμου 

Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου. Εργάστηκε ως ελεγκτής σε 

ελεγκτικό οίκο (1992-1994) και ως συντονιστής εταιρικού σχεδιασμού 

και ελέγχου στην Esso Cyprus Inc στην Λευκωσία (1994-2001). Από 

το Μάιο του 2001 είναι Οικονομικός Διευθυντής του συγκροτήματος 

Logicom Public Ltd.  

 

Δήμος Αναστασίου 

Διευθυντής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 

Συγκροτήματος 

Γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1969. Σπούδασε Accounting, Finance and 

Econometrics στο University of Manchester και είναι μέλος του 

Institute of Chartered Accountants of England and Wales. Εργάστηκε 

στο τμήμα εξωτερικού ελέγχου της Coopers & Lybrand (1993-1996), 

στην Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λτδ στη θέση του Οικονομικού 

Διευθυντή (1996-2000) και στη CLR Financial Services Ltd στη θέση 

του Διευθυντή Επιχειρηματικών Συμμετοχών (2000-2004). Από τον 

Ιανουάριο 2005 είναι Διευθυντής Ανάπτυξης στη Logicom Public Ltd.   
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Μιχάλης Παπαηρακλέους 

Διευθυντής Διανομής Συγκροτήματος 

Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1969. Σπούδασε Οικονομικά (BA Hons) 

στο University of Nottingham και Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master of 

Business Administration) στο City University του Λονδίνου. Εργάστηκε 

στην επιχείρηση της οικογένειάς του στη Λευκωσία (1993 – 1997) και 

ασχολήθηκε με την ανάπτυξή της και ως Management Consultant 

στην εταιρεία Imaginatik στο Λονδίνο (1998-2000) με κύριους τομείς 

ευθύνης την εταιρική διευθυντική γνώση και την ανάπτυξη 

στρατηγικής της αγοράς. Τον Φεβρουάριο του 2000 ανέλαβε ως 

Γενικός Διευθυντής των εργασιών της Logicom (Middle East) SAL στη 

Βηρυτό με παράλληλες ειδικές αρμοδιότητες στη Διεύθυνση Διανομής 

του Συγκροτήματος.   

 

Νίκος Κυριάκου 

Διευθυντής Διανομής Ευρωπαϊκών Αγορών  

 

Γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1970. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων με 

ειδικότητα στα Accounting and Management Information Systems στο 

University of Arizona στην Αμερική. Είναι μέλος του Institute of 

Chartered Accountants in England and Wales. Εργάστηκε ως 

Λογιστής και ως Ελεγκτής σε ελεγκτικούς οίκους και ως Οικονομικός 

Διευθυντής στην EFG Eurobank S.A. (E-banking) στην Αθήνα. Από 

τον Σεπτέμβριο 2000 είναι Γενικός Διευθυντής της Enet Solutions - 

Logicom S.A. (θυγατρικής της Logicom Public Ltd) στην Αθήνα. 

 

Attilio Calce 

Γενικός Διευθυντής της Logicom Italia s.r.l. 

 

Γεννήθηκε το 1965 στην Ιταλία. Το 1985 φοίτησε για τρία χρόνια στο 

Economic University του Μιλάνου και το 1989 προσλήφθηκε από την 

ITT Multicompany Electronics Group, όπου και παρέμεινε για 5 

χρόνια. Το 1994 προσλήφθηκε από την Avnet Multinational Company 

ως Διευθυντής για την Ιταλία, θέση την οποία κατείχε μέχρι το 2005, 

όταν και προσλήφθηκε από τη Logicom Italia s.r.l.. 

 

Νικόλας Αργυρίδης  

Γενικός Διευθυντής των εργασιών της 

Logicom στο Dubai 

 

Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1977. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων 

στο University of Arizona στην Αμερική. Εργάστηκε ως εκτελεστικός 

εκμετάλλευσης της αγοράς στην Integrated Biomolecule Corp στην 

Αριζόνα (2001-2002) ως Διευθυντής Προϊοντικής Γραμμής (Product 

Manager) στη Logicom Public στην Λευκωσία (2002-2003) ως τοπικός 

διευθυντής στην Logicom Jordan στο Αμμάν και από τον Απρίλιο 

2005 είναι βοηθός Γενικός Διευθυντής των εργασιών της Logicom στο 

Dubai.  

 

Σπύρος Κουρμούσης 

Γενικός Διευθυντής της Enet Solutions -

Logicom S.A. 

Γεννήθηκε το 1969 στην Ελλάδα. Είναι κάτοχος πτυχίου στη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1992) και 

μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (2002). Εργάστηκε ως 

Διευθυντής Πωλήσεων στην Tenora Ltd, μια Εταιρεία Πληροφορικής, 

από το 1992 μέχρι το 1996. Το 1997 προσλήφθηκε από την Εταιρεία 

Αριθμός Ηλεκτρονικά ως Εμπορικός Διευθυντής, θέση την οποία 

κατείχε μέχρι το 2000. Το 2001 προσλήφθηκε από την Enet Solutions 

- Logicom S.A. ως Εμπορικός Διευθυντής και το 2007 ανέλαβε τη 

Γενική Διεύθυνση. 
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Balazs Angyan 

Γενικός Διευθυντής της Logicom Hungary Kft 

 

Γεννήθηκε στην Ταπόλκα της Ουγγαρίας το 1973. Είναι κάτοχος 

πτυχίου MBA από το Budapest University of Technology and 

Economics και το State University of New York στο Buffalo. Το 1996 

αποφοίτησε από το Technical College of Gyor στην Ουγγαρία, όπου 

σπούδασε Electrical Engineering με ειδίκευση στις επικοινωνίες και 

την ασύρματη τεχνολογία. Έχει εργαστεί στην Pannon GSM 

Tavkozlesi Zrt, μια διεθνή Εταιρεία Επικοινωνιών, από το 1996 μέχρι 

το 2007, όταν και προσλήφθηκε ως Γενικός Διευθυντής της Logicom 

στην Ουγγαρία. 

 

Zeki Berk 

Γενικός Διευθυντής της Logicom IT 

Distribution Ltd 

 

Γεννήθηκε το 1959 στην Τουρκία. Αποφοίτησε από το Bosphorus 

University το 1984, όταν και ίδρυσε μια από τις μεγαλύτερες Εταιρείες 

Προγραμματισμού Λογισμικών ERP, της οποίας διετέλεσε Διευθυντής 

Πωλήσεων μέχρι το 1994. Το 1995 ίδρυσε τη Linksoft, εταιρεία 

διανομής προϊόντων ηλεκτρονικών υπολογιστών, στην οποία 

διετέλεσε Γενικός Διευθυντής μέχρι το 2003. Το 2004 προσλήφθηκε 

ως Διευθυντής Υποστήριξης Πωλήσεων της εταιρείας Coretech, όπου 

και παρέμεινε μέχρι το 2006, όταν προσλήφθηκε από τη Logicom. 

 

Θεράπων Θεράποντος 

Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος Enet 

Solutions Ltd  

Γεννήθηκε στη Πάφο το 1976. Είναι αριστούχος απόφοιτος του 

University of Kansas, Η.Π.Α., στον κλάδο της Ηλεκτρονικής 

Μηχανικής (Electrical Engineering), όπου σπούδασε με υποτροφία 

Fulbright. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο University of 

Michigan,  Η.Π.Α., με υποτροφία του Πανεπιστήμιου, όπου 

αποφοίτησε με άριστα με τον τίτλο του Master of Science στο κλάδο 

της Ηλεκτρονικής Μηχανικής και Συστημάτων Επικοινωνίας. 

Εργάστηκε στην IBM Italia S.p.A, Cyprus Branch στη θέση του ειδικού 

τεχνολογίας σε θέματα δικτύων πληροφορικής (2000-2002). Από τον 

Ιανουάριο 2002 μέχρι τον Σεπτέμβριο 2005 διετέλεσε Διευθυντής 

Πωλήσεων στην Enet Solutions Ltd. Από τον Σεπτέμβριο 2005 

υπηρετεί από τη θέση του Εκτελεστικού Διοικητικού Συμβούλου της 

Enet Solutions Ltd και είναι υπεύθυνος για θέματα πωλήσεων, 

συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνολογίας (technology consulting) και 

ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της εταιρίας στο εξωτερικό. 

 

Laurence Gemayel 

Βοηθός Γενικός Διευθυντής της Logicom 

(Middle East) SAL 

 

Γεννήθηκε το 1969 στο Λίβανο. Είναι κάτοχος πτυχίου στη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων και Λογιστικής από το CIT Technical College και είναι 

επίσης εγκεκριμένος λογιστής (CPA - Becker) από τις Η.Π.Α. Το 1992 

εργάστηκε για ένα χρόνο σε ένα ελεγκτικό γραφείο ως λογιστής. Από 

το 1993 μέχρι το 2000, εργάστηκε ως Chief Accountant στην Alco 

Contracting Company. Το 2001 προσλήφθηκε από τη Logicom 

(Middle East) SAL ως Financial Controller, και από το 2005 είναι 

επίσης Βοηθός Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας στο Λίβανο. 
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Nadeem Murtada Ebrahim Alkhatib  

Βοηθός Γενικός Διευθυντής της Logicom 

Jordan LLC 

 

Γεννήθηκε στο Gerico της Ιορδανίας το 1963. Είναι κάτοχος 

διπλώματος Programming and Systems Analysis από το Albalqa 

University της Ιορδανίας (1984). Εργάστηκε ως Store Accountant στην 

Ιορδανία για 2 χρόνια και το 1988 μετέβηκε στη Σαουδική Αραβία, 

όπου εργάστηκε για 5 χρόνια ως Accountant and Operations Manager 

για την Aldakak Trading Group. Από το 1993 μέχρι το 2001 εργάστηκε 

στην εταιρεία Jordan special systems. Το 2002 προσλήφθηκε ως 

Financial supervisor της Logicom Jordan LLC στο Αμμάν Ιορδανίας, 

όπου το 2002 έγινε financial controller και το 2004 ανέλαβε χρέη και 

βοηθού Γενικού Διευθυντή. 

 

Ανδρέας Σχίζας 

Διευθυντής Υποστήριξης Πελατών στην Enet 

Solutions Ltd 

Γεννήθηκε το 1958 και σπούδασε Electrical and Electronic 

Engineering στο Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο στην Κύπρο και στο 

University of New Brunswick στο Καναδά. Είναι μέλος του Institute of 

Electrical and Electronic Engineers και του ΕΤΕΚ. Εργάστηκε στην 

NCR για 17 χρόνια από τα οποία 8 χρόνια στη θέση του Ειδικού 

Συμβούλου για θέματα Δικτύων. Από το 2000 είναι Διευθυντής 

Υποστήριξης Πελατών στην Enet Solutions Ltd. 

 

Αριστοτέλης Δημητρίου 

Διευθύνων Σύμβουλος στην DAP Noesis 

Business Solutions Ltd 

 

Γεννήθηκε στο Στρογγυλό Αμμοχώστου το 1963. Σπούδασε Computer 

Science στο Frederic Polytecnic στη Λευκωσία. Εργάστηκε στη 

Cycom Computer Products Ltd, αρχικά στη θέση του προγραμματιστή 

(1985 – 1987) και στη συνέχεια στο τμήμα υποστήριξης και 

εξυπηρέτησης πελατών (1987 – 2000) όπου κατείχε τη θέση του 

Ανώτερου Διευθυντή επικεφαλής του τμήματος αυτού, και στη CLR 

Technology Fund Ltd στη θέση του συμβούλου σε θέματα 

πληροφορικής (2000 – 2001). Από το 2001 είναι Διευθύνων 

Σύμβουλος στην DAP Noesis Business Solutions Ltd. 

 

Θεοφάνης Λούμπας 

Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Πληροφορικής Συγκροτήματος 

Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1971. Σπούδασε Electrical & Electronics 

Engineering στο University of Leicester και απέκτησε Μεταπτυχιακό 

στις Τηλεπικοινωνίες από το University of Birmingham. Είναι κάτοχος 

επαγγελματικών διπλωμάτων από την CISCO Systems, Intel, 

Microsoft, CompTIA, CIW, και HP. Εργάστηκε ως Διευθυντής του 

Τεχνικού Τμήματος της Logicom από τον Οκτώβριο του 1998 και από 

το Σεπτέμβριο του 2003 είναι Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Πληροφορικής του Συγκροτήματος.   

 

Σάββας Δυμιώτης 

Διευθυντής Αγορών Συγκροτήματος 

 

 

Γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1969. Σπούδασε Management Information 

Systems στο Old Dominion University στις Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερικής. Από το 1994 εργάζεται στη Logicom Public Ltd αρχικά στο 

Τμήμα Πωλήσεων και στη συνέχεια ως Διευθυντής Ελέγχου 

Ποιότητας και ως Διευθυντής Αγορών Συγκροτήματος για τα προϊόντα 

της Intel, Seagate, Asus, Linksys και Sony, θέση που κατέχει μέχρι 

σήμερα. 
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Ιωσήφ Κακουλλής 

Διευθυντής Τμήματος Πωλήσεων 

 

Γεννήθηκε στην Λευκωσία το 1972. Σπούδασε Business and Data 

Processing στο Intercollege. Από το Μάιο του 1995 εργάζεται στο 

Τμήμα Πωλήσεων της Logicom Public Ltd, όπου σήμερα κατέχει τη 

θέση του Διευθυντή του Τμήματος. 

 

 
Η επαγγελματική διεύθυνση των Ανώτερων Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας είναι τα γραφεία 
διεύθυνσης, οδός Στασίνου 26, Αγία Παρασκευή, 2003 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος. 
 
17.5 Συμμετοχή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ανώτερων Διευθυντικών Στελεχών στη 
Διοίκηση Άλλων Εταιρειών ή Συνεταιρισμών 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι συμμετοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στα 
διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών ή συνεταιρισμών κατά τα τελευταία πέντε χρόνια. 
  
Όνομα Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και 
Ονόματα Εταιρειών ή Συνεταιρισμών 

Καθεστώς Εταιρείας 
(Ιδιωτική ή δημόσια) 

Συμμετοχή 
Σήμερα 

   

Αδάμος Κ. Αδαμίδης   

Lordos Hotels Holdings Public Ltd Δημόσια Εισηγμένη Ναι 

K. Kythreotis Holdings Public Ltd   Δημόσια Εισηγμένη Ναι 

Sapphire Developments Ltd Ιδιωτική Ναι 

Martin Blue Ltd Ιδιωτική Ναι 

Brunette Clare Estates Ltd Ιδιωτική Ναι 

Loumiscon Developments Ltd Ιδιωτική Όχι 

Adaminco Secretarial Ltd Ιδιωτική Ναι 

Adaminco Trustees Limited Ιδιωτική Ναι 

Delamera Trading Ltd Ιδιωτική Όχι 

Euritius Trading Ltd Ιδιωτική Ναι 

Bliss Vacation Enterprises Ltd Ιδιωτική Όχι 

Golden Coast Ltd Ιδιωτική Όχι 

Alion Lenses Co Ltd Ιδιωτική Όχι 

Adavia Trading Ltd Ιδιωτική Όχι 

Αδάμος Κ. Αδαμίδης & Σία Συνεταιρισμός Ναι 

   

Βαρνάβας Ειρήναρχος   

Edcrane Ltd Ιδιωτική Ναι 

Takero Limited Ιδιωτική Ναι 

   

Αριστόδημος Αναστασιάδης   

Phaedra Anastasiades Enterprises Ltd Ιδιωτική Ναι 

Advance Business Solutions Α. (ABS) Ltd Ιδιωτική (Αδρανής) Ναι 

   

Κυριάκος Φιάκκας   

Cycom Computer Ltd Ιδιωτική Όχι 

L.K. Globalsoft.com Ltd Ιδιωτική Όχι 
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Σπαρσής Μοδέστου --- --- 

   

Τάκης Κληρίδης   

CMK Eurofinance Consultants Limited Ιδιωτική Ναι 

DEPFA Investment Bank Ltd Ιδιωτική Ναι 

Tamoil Netherland B.V. Ολλανδία Ιδιωτική Ναι 

Fenway Services Ltd Ιδιωτική Ναι 

UBS Advisory Services Ltd Ιδιωτική Ναι 

Dycor Technologies Ltd Ιδιωτική Ναι 

TDE (Overseas) Ltd Ιδιωτική Ναι 

Universal Bank Public Ltd Δημόσια Εισηγμένη Ναι 

Helios Airways Ltd Ιδιωτική Όχι 

Lordos Hotels (Holdings) Public Ltd Δημόσια Εισηγμένη Ναι 

Golden Coast Ltd Ιδιωτική Ναι 

Ecolo Investments Ltd Ιδιωτική Ναι 

Pancyprian Insurance Ltd Ιδιωτική Όχι 

Nations Petroleum Holding (Cyprus) Ltd Ιδιωτική Ναι 

Challenge Investments Ltd, Ηνωμένο Βασίλειο Ιδιωτική Όχι 

Swire Pacific Offshore (Cyprus) Ltd Ιδιωτική Ναι 

PSV Sakhalin Offshore Ltd Ιδιωτική Ναι 

Meritocean Crewing Company Ltd Ιδιωτική Ναι 

FBG Company Ltd Ιδιωτική Ναι 

FBG Holdings Ltd Ιδιωτική Ναι 

ACM Christofides Ltd Ιδιωτική Ναι 

Thiseas Development Ltd Ιδιωτική Ναι 

Tasapro Chemicals Ltd Ιδιωτική Όχι 

Interocean Shipping Ltd Ιδιωτική Ναι 

Seastatus Shipping Ltd Ιδιωτική Ναι 

Oceanstatus Shipping Ltd Ιδιωτική Ναι 

Oceanfleet Shipping Ltd Ιδιωτική Όχι 

Globalocean Shipping Ltd Ιδιωτική Ναι 

Oceanglobe Shipping Ltd Ιδιωτική Ναι 

Unitrend Marine Ltd Ιδιωτική Ναι 

Uniterm Shipping Ltd Ιδιωτική Ναι 

Oceanorecius Shipping Ltd Ιδιωτική Ναι 

Meritplus Shipping Ltd Ιδιωτική Ναι 

Orlicks Enterprises Ltd Ιδιωτική Ναι 

Tufton Oceanic Finance Group Ιδιωτική Ναι 

Tufton Oceanic Holdings Ltd Ιδιωτική Ναι 

Atlantic Drilling Holding Co Ιδιωτική Ναι 

Hart Security Cyprus Ltd Ιδιωτική Ναι 

Hart Security Holdings Ltd Ιδιωτική Ναι 

Louis Public Co Ltd Δημόσια Εισηγμένη Ναι 

Neptune Marine Oil & Gas Co Ltd Ιδιωτική Όχι 

Al Mashrek Insurance & Λίβανος Reinsurance SAL Ιδιωτική Ναι 

Kyriakos Papavassiliou (Trading) Ltd Ιδιωτική Ναι 
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OCI International Ltd Ιδιωτική Ναι 

OCI Overseas Holding Ltd Ιδιωτική Ναι 

Aker Oilfield Services Ltd Ιδιωτική Ναι 

Aker Drilling Offshore Services Public Ltd Ιδιωτική Ναι 

Aker Floating Operations Public Ltd Ιδιωτική Ναι 

Anchor Secondary 5 Ltd Ιδιωτική Ναι 

Laing O’ Rourke Corporation Ltd Ιδιωτική Ναι 

Laing O’ Rourke Middle East (Holdings) Ltd  Ιδιωτική Ναι 

Laing O’ Rourke Ireland (Holdings) Ltd Ιδιωτική Ναι 

Laing O’ Rourke India (Holdings) Ltd Ιδιωτική Ναι 

Laing O’ Rourke Australia (Holdings) Ltd Ιδιωτική Ναι 

S & CD Developments Ltd Ιδιωτική Ναι 

Southside & City Developments Ltd Ιδιωτική Ναι 

AFI Development Plc Δημόσια Εισηγμένη Ναι 

Frakapor Holdings Ltd Ιδιωτική Όχι 

Frakapor Logistics Hellas A.E. Ιδιωτική Όχι 

Agros Development Company “H Proodos” Ltd Ιδιωτική Όχι 

   

Νίκος Μιχαηλάς   
A. Tsokkos Hotels Public Ltd Δημόσια Εισηγμένη Ναι 
Options Cassoulides Plc Δημόσια Εισηγμένη Ναι 
Venturion Investments Public Ltd Δημόσια Ναι 
Cooper Security Systems Limited Ιδιωτική Ναι 
KNM CityOil Ltd Ιδιωτική Ναι 

   
 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι συμμετοχές των Ανώτερων Διευθυντικών Στελεχών στα 
διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών ή συνεταιρισμών κατά τα τελευταία πέντε χρόνια. 
 
Όνομα Ανώτερου Διευθυντικού Στελέχους και 
Ονόματα Εταιρειών ή Συνεταιρισμών 

Καθεστώς Εταιρείας 
(Ιδιωτική ή δημόσια) 

Συμμετοχή 
Σήμερα 

   

Ανθούλης Παπαχριστοφόρου   

Αρχιμήδης Επενδυτική Λτδ Ιδιωτική Ναι 

   

Δήμος Αναστασίου   

Yiannis Charalambides Insurances Ltd Ιδιωτική Ναι 

   
 
Σημειώνεται ότι, κανένα από τα υπόλοιπα Ανώτερα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας δε συμμετείχε στα 
διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών ή συνεταιρισμών κατά τα τελευταία πέντε χρόνια. 
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17.6 Αμοιβές και Οφέλη Μελών Οργάνων Διοίκησης, Διεύθυνσης και Εποπτείας 
Πιο κάτω παρατίθενται πληροφορίες για τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 
όπως και των ελεγκτών, σύμφωνα με τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τα έτη 
2004, 2005 και 2006. 
 

 31.12.2006 
£ 

31.12.2005 
£ 

31.12.2004 
£ 

Εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι 370.584 310.022 245.554 
Μη Εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι 16.920 14.380 9.800 
Αμοιβή Ελεγκτών 79.092 49.791 35.647 
Σύνολο 466.596 374.193 291.001 
    

 
17.7 Συμβάσεις Μελών των Διοικητικών, Διαχειριστικών ή Εποπτικών Οργάνων 
Δεν υπάρχουν συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που συνδέουν τα μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή 
εποπτικών οργάνων με την Εταιρεία ή οποιαδήποτε θυγατρική της και οι οποίες προβλέπουν την παροχή 
οφελών κατά τη λήξη τους. 
 
Σε σχέση με το διορισμό και την πρόταση εκλογής: 
- Του Αριστόδημου Αναστασιάδη ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υπήρξε σχετικός 
όρος στη σύμβαση εξαγοράς της εταιρείας Enet Solutions Limited (όπως μεταγενέστερα ονομάστηκε) και 
στη σύμβαση εργοδοσίας του. 
- Του Κυριάκου Φιάκκα ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υπήρξε σχετικός όρος στη 
σύμβαση εργοδοσίας του. 
 
Κανένα από τα μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων δεν έχει ή είχε κατά το 
τελευταίο και τρέχον οικονομικό έτος οποιοδήποτε οικονομικό συμφέρον σε μη συνήθεις συναλλαγές με 
την Εταιρεία ή οποιαδήποτε θυγατρική της.  
 
Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, κανένα από τα Μέλη των Διοικητικών, 
Διαχειριστικών ή Εποπτικών Οργάνων δεν έχει οποιοδήποτε οικονομικό συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, σε 
οποιαδήποτε περιουσία που αποκτήθηκε κατά τα δυο χρόνια που προηγούνται του παρόντος 
Ενημερωτικού Δελτίου ή που σκοπεύεται να αποκτηθεί από την Εταιρεία, ή έχει ουσιαστικό συμφέρον σε 
συμβόλαιο ή συμφωνία με ειδικούς όρους σε σχέση με τις εργασίες την Εταιρείας, εκτός όσον αφορά 
μετοχές εισηγμένων ή δημόσιων εταιρειών που είναι δυνατό να κατέχουν ως επενδυτές. 
 
Δεν υπάρχουν σημαντικές συμβάσεις που υφίστανται ή υφίσταντο κατά την ημερομηνία του παρόντος 
Ενημερωτικού Δελτίου, στις οποίες μέλη των οργάνων διοίκησης, διεύθυνσης και εποπτείας της Εταιρείας 
και των θυγατρικών της είχαν άμεσα ή έμμεσα ουσιώδες συμφέρον.  
 
Δεν υπάρχουν εμπορικές συναλλαγές των μελών των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων 
με την Εταιρεία. Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Αδάμος Αδαμίδης, είναι 
εταίρος του δικηγορικού οίκου Αδάμος Κ. Αδαμίδης & Σία, Νομικών Συμβούλων της Εταιρείας και 
διοικητικός σύμβουλος του Γραμματέα της Εταιρείας Adaminco Secretarial Limited. 
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18 Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου και Θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης 
18.1 Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου 
Σύμφωνα με το άρθρο 94 του Καταστατικού της Εταιρείας σε κάθε ετήσια Γενική Συνέλευση το 1/3 των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αποχωρεί εκ περιτροπής. Ως αποτέλεσμα, το κάθε μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου αποχωρεί με την πάροδο τριών (3) ετών από την τελευταία ημερομηνία εκλογής 
του. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αποσύρονται σε κάθε ετήσια Γενική Συνέλευση μπορούν να 
προσφέρονται για επανεκλογή. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και η Ετήσια Γενική Συνέλευση κατά 
την οποία αποχωρούν, αλλά μπορούν να προσφερθούν για επανεκλογή, παρουσιάζονται πιο κάτω: 
Αδάμος Κ. Αδαμίδης  - Ετήσια Γενική Συνέλευση 2009  
Βαρνάβας Ειρήναρχος  - Ετήσια Γενική Συνέλευση 2009 
Αριστόδημος Α. Αναστασιάδης - Ετήσια Γενική Συνέλευση 2008 
Σπαρσής Μοδέστου  - Ετήσια Γενική Συνέλευση 2010 
Τάκης Κληρίδης - Ετήσια Γενική Συνέλευση 2010 
Κυριάκος Φιάκκας - Ετήσια Γενική Συνέλευση 2008 
Νίκος Μιχαηλάς   - Ετήσια Γενική Συνέλευση 2010 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 75 του Καταστατικού της Εταιρείας, οι εργασίες της Εταιρείας διευθύνονται από 
τους Συμβούλους της, οι οποίοι μπορούν να ασκούν εξουσίες της Εταιρείας που σύμφωνα με το Νόμο ή 
το Καταστατικό δεν είναι ανάγκη να ασκούνται από την Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση, τηρουμένων 
οποιωνδήποτε άρθρων του Καταστατικού, των προνοιών του Νόμου και άλλων εσωτερικών κανονισμών 
που δεν είναι αντίθετοι με το Καταστατικό της ή τις πρόνοιες η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιβάλει.  
 
18.2 Θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης 
Στις 6 Μαρτίου 2003, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την εφαρμογή του Κώδικα 
Εταιρικής Διακυβέρνησης (βλέπετε Μέρος Η του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, Παράρτημα Α - 
Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης). Η Εταιρεία εφαρμόζει πλήρως τις αρχές του Κώδικα Εταιρικής 
Διακυβέρνησης. 
 
19 Προσωπικό της Εταιρείας 
Η Εταιρεία δίδει ιδιαίτερη σημασία στον παράγοντα ανθρώπινο δυναμικό, τόσο κατά την πρόσληψη 
προσοντούχου προσωπικού, όσο και κατά την εκπαίδευση και ανάπτυξή του. 
 
Το προσωπικό της Εταιρείας επιμορφώνεται με διάφορα σεμινάρια που διοργανώνονται, είτε εσωτερικά 
από την Εταιρεία, είτε σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα, είτε και από τους προμηθευτές της 
Εταιρείας. Ο στόχος των σεμιναρίων αυτών είναι η αναβάθμιση της τεχνικής κατάρτισης και η ενίσχυση 
των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού, αλλά και η ενημέρωσή του για νέα προϊόντα και 
εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας. 
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Η Εταιρεία σήμερα απασχολεί στην Κύπρο 68 άτομα, ενώ το Συγκρότημα συνολικά 319 άτομα. Η εξέλιξη 
του προσωπικού του Συγκροτήματος από το 2003 έως και την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού 
Δελτίου παρουσιάζεται στον πίνακα πιο κάτω: 
 

Έτος Αριθμός Ατόμων * 
2003 51 
2004 51 
2005 195 
2006 290 

Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου 319 
* Σημείωση: Ο αριθμός αντιπροσωπεύει το προσωπικό διανομής, λύσεων λογισμικού και κεντρικής διοίκησης του 
Συγκροτήματος, όπως παρουσιάζεται αναλυτικά στον πιο κάτω πίνακα. 

 
Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται ο αριθμός προσωπικού ανά γεωγραφική περιοχή και δραστηριότητα 
κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου: 
 

 Διανομή Λύσεις 
Λογισμικού 

Κεντρική 
Διοίκηση 

Σύνολο 

Κύπρος 53 48 15 116 
Ελλάδα 62 - 3 65 
Λίβανος 21 - 1 22 
Ιορδανία 12 - - 12 
Η.Α.Ε. και Σαουδική Αραβία 72 - - 72 
Ιταλία 9 - - 9 
Τουρκία 16 - - 16 
A. Ευρώπη 7 - - 7 
Σύνολο 252 48 19 319 

 

Η Εταιρεία δε χρησιμοποιεί σημαντικό αριθμό υπαλλήλων μερικής απασχόλησης. 
 
20 Μετοχικό Κεφάλαιο, Κύριοι Μέτοχοι και Συμμετοχές Μελών της Διοίκησης, Διεύθυνσης και 
Προσωπικού  
20.1 Πληροφορίες για το Μετοχικό Κεφάλαιο 
Το Εγκεκριμένο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού 
Δελτίου ανέρχεται σε £20.000.000 διαιρεμένο σε 100.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας £0,20 η κάθε 
μια. 
 
Το Εκδομένο και πλήρως πληρωμένο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την ημερομηνία του 
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου ανέρχεται σε £12.346.600 διαιρεμένο σε 61.733.000 μετοχές 
ονομαστικής αξίας £0,20 η κάθε μια. 
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Αναλυτική εξέλιξη μετοχικού κεφαλαίου από την ημερομηνία σύστασης της Εταιρείας: 
Κατά την σύσταση της Εταιρείας το μετοχικό της κεφάλαιο ήταν £10.000, διαιρεμένο σε 10.000 μετοχές 
ονομαστικής αξίας £1 η καθεμιά, και το εκδομένο και πλήρως πληρωμένο κεφάλαιο ήταν 5.000 μετοχές 
της £1 η καθεμιά. 
 
Με βάση ειδικό ψήφισμα ημερομηνίας 14 Ιουλίου 1992 το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε σε 
£50.000 με τη δημιουργία 40.000 επιπρόσθετων μετοχών ονομαστικής αξίας £1 η καθεμιά. 
 
Στις 15 Ιουλίου 1992, εκδόθηκαν και παραχωρήθηκαν 45.000 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας £1 η 
καθεμιά στους υφιστάμενους μετόχους. 
 
Με βάση ειδικό ψήφισμα ημερομηνίας 27 Δεκεμβρίου 1995, το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε 
σε £150.000 με τη δημιουργία 100.000 επιπρόσθετων μετοχών ονομαστικής αξίας £1 η καθεμιά. Την ίδια 
ημερομηνία εκδόθηκαν και παραχωρήθηκαν 50.000 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας £1 η καθεμιά, 
πληρωτέες σε μετρητά, στους υφιστάμενους μετόχους. Επίσης, κατά την ίδια ημερομηνία, εκδόθηκαν και 
παραχωρήθηκαν δωρεάν 50.000 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας £1 η καθεμιά με κεφαλαιοποίηση των 
αποθεματικών της Εταιρείας στους υφιστάμενους μετόχους. 
 
Με ειδικό ψήφισμα ημερομηνίας 27 Φεβρουαρίου 1998, το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε σε 
£225.000 με τη δημιουργία 75.000 επιπρόσθετων μετοχών ονομαστικής αξίας £1 η καθεμιά. Στις 27 
Ιουλίου 1998 εκδόθηκαν 5.000 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας £1 η καθεμιά πληρωτέες σε μετρητά στους 
υφιστάμενους μετόχους και 70.000 νέες δωρεάν μετοχές ονομαστικής αξίας £1 η καθεμιά, με 
κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών της Εταιρείας, επίσης στους υφιστάμενους μετόχους. 
 
Με βάση ειδικό ψήφισμα ημερομηνίας 9 Ιουλίου 1999, το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε σε 
£500.000 με τη δημιουργία 275.000 επιπρόσθετων μετοχών ονομαστικής αξίας £1 η καθεμιά. 
 
Με βάση ειδικό ψήφισμα ημερομηνίας 21 Ιουλίου 1999, η ονομαστική αξία των μετοχών της Εταιρείας 
υποδιαιρέθηκε από £1 σε 20 σεντ η καθεμιά. Έτσι, το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε σε 
£5.000.000 με τη δημιουργία 22.500.000 επιπρόσθετων μετοχών ονομαστικής αξίας 20 σεντ η καθεμιά. 
 
Με βάση ειδικό ψήφισμα στις 21 Ιουλίου 1999, εκδόθηκαν 2.250.000 δωρεάν μετοχές ονομαστικής αξίας 
20 σεντ η καθεμιά στους μετόχους των οποίων τα ονόματα ήταν καταχωρημένα στο Μητρώο Μελών στις 
21 Ιουλίου 1999, στην αναλογία του 80% στον Βαρνάβα Ειρήναρχο και 20% στην Δήμητρα Προδρόμου 
Ειρήναρχου. Οι μετοχές αυτές προέκυψαν από την κεφαλαιοποίηση ποσού £51.672 από το Αποθεματικό 
Επανεκτίμησης και ποσού £398.328 από τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων. 
 
Με βάση ειδικό ψήφισμα στις 21 Ιουλίου 1999, αποφασίστηκε όπως εκδοθούν στις 22 Ιουλίου 1999 
1.542.720 νέες μετοχές στους υπαλλήλους του Συγκροτήματος, στενούς συνεργάτες και θεσμικούς 
επενδυτές. Η τιμή έκδοσης των πιο πάνω μετοχών καθορίστηκε στα 48,5 σεντ ανά μετοχή για 1,350,000 
μετοχές του Συγκροτήματος και στα 45 σεντ ανά μετοχή για 192.720 μετοχές που δόθηκαν στο 
προσωπικό του Συγκροτήματος. 
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Με βάση ειδικό ψήφισμα ημερομηνίας 21 Ιουλίου 1999, το ποσό των £432.930 που εισπράχθηκε από την 
έκδοση 1.542.720 νέων μετοχών στις 22 Ιουλίου 1999 σε τιμή κατά 28,06 σεντ υπέρ το άρτιο και 
πιστώθηκε στο Αποθεματικό Μετοχών Υπέρ το Άρτιο αμέσως μετά την έκδοση των πιο πάνω μετοχών, 
μαζί με ποσό £7.070 από το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων, κεφαλαιοποιήθηκε και θεωρήθηκε διαθέσιμο 
για διανομή μεταξύ των μετόχων της Εταιρείας, των οποίων τα ονόματα ήταν καταχωρημένα στο Μητρώο 
Μελών στις 21 Ιουλίου 1999, με αποκλεισμό οποιωνδήποτε προσώπων που έγιναν μέτοχοι μετά την πιο 
πάνω ημερομηνία, με την προϋπόθεση ότι το πιο πάνω ποσό δεν θα πληρωθεί προς τους μετόχους σε 
μετρητά αλλά θα χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή εξολοκλήρου και στο άρτιο 2.200.000 νέων συνήθων 
μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 20 σεντ η καθεμιά, στην αναλογία των μετοχών στο κεφάλαιο 
της Εταιρείας που ο κάθε ένας από τους πιο πάνω μετόχους κατείχε κατά την πιο πάνω ημερομηνία. 
 
Με βάση ειδικό ψήφισμα ημερομηνίας 21 Ιουλίου 1999 αποφασίστηκε όπως εκδοθούν και παραχωρηθούν 
1.457.280 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 20 σεντ η καθεμιά χωρίς να προηγηθεί προσφορά των 
μετοχών αυτών προς τους μετόχους της Εταιρείας. Οι μετοχές αυτές παραχωρήθηκαν στις 21 Δεκεμβρίου 
1999. 
 
Με βάση ειδικό ψήφισμα ημερομηνίας 21 Ιουλίου 1999 αποφασίστηκε όπως £285.000 από το ποσό των 
£437.184 που αναμένετο να εισπραχθεί από την έκδοση 1.457.280 νέων μετοχών τιμή κατά 30 σεντ υπέρ 
το άρτιο το οποίο θα πιστωθεί στο Αποθεματικό Μετοχών Υπέρ το Άρτιο αμέσως μετά την έκδοση των πιο 
πάνω μετοχών, κεφαλαιοποιηθεί και θεωρηθεί διαθέσιμο για διανομή μεταξύ των μετόχων της Εταιρείας 
των οποίων τα ονόματα ήταν καταχωρημένα στο Μητρώο Μελών στις 21 Ιουλίου 1999, με αποκλεισμό 
οποιωνδήποτε προσώπων που θα καταστούν μέτοχοι μετά την πιο πάνω ημερομηνία, με την 
προϋπόθεση ότι το πιο πάνω ποσό δεν θα πληρωθεί προς τους μετόχους σε μετρητά, αλλά θα 
χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή εξολοκλήρου και στο άρτιο 1.425.000 νέων συνήθων μετοχών της 
Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 20 σεντ η καθεμιά, στην αναλογία των μετοχών στο κεφάλαιο της Εταιρείας, 
που ο κάθε ένας από τους πιο πάνω μετόχους κατείχε κατά την πιο πάνω ημερομηνία. Οι μετοχές αυτές 
παραχωρήθηκαν στις 21 Δεκεμβρίου 1999. 
 
Στις 13 Ιανουαρίου 2000, 1.000.000 Δικαιώματα Επιλογής, που εκδόθηκαν και εξασκήθηκαν τον 
Δεκέμβριο του 1999 με βάση τις πρόνοιες του Σχεδίου Δικαιώματος Επιλογής (Share Option Scheme), 
μετατράπηκαν σε μετοχές στη τιμή των £575.000. 
 
Στις 13 Ιουλίου 2000 εξασκήθηκαν 1.000.000 Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών ονομαστικής αξίας 20 σεντ το 
καθένα σε τιμή κατά 80 σεντ υπέρ το άρτιο το οποίο πιστώθηκε στο αποθεματικό μετοχών υπέρ το άρτιο. 
 
Με βάση σύνηθες ψήφισμα ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2000, αποφασίστηκε όπως το εγκεκριμένο 
κεφάλαιο της Εταιρείας, από £5.000.000 διαιρεμένο σε 25.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 20 σεντ η 
καθεμιά, αυξηθεί σε £15.000.000 με τη δημιουργία 50.000.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 20 σεντ η 
καθεμιά. 
 
Με βάση σύνηθες ψήφισμα ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2000, αποφασίστηκε όπως εκδοθούν και 
παραχωρηθούν στους μετόχους της Εταιρείας δωρεάν μετοχές σε αναλογία τρεις δωρεάν μετοχές για 
κάθε μία μετοχή που θα κατέχεται στις 29 Νοεμβρίου 2000 με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού 
μετοχών υπέρ το άρτιο ύψους £8.400.000. 
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Με βάση ειδικό ψήφισμα στις 5 Μαρτίου 2000 αποφασίστηκε όπως εκδοθούν και παραχωρηθούν 
2.000.000 Δικαιώματα Προτίμησης για απόκτηση μετοχών ονομαστικής αξίας 20 σεντ η καθεμιά. Τα 
Δικαιώματα Προτίμησης εξασκήθηκαν στις 3 Νοεμβρίου 2000 και ποσό £4,80 υπέρ το άρτιο που 
εισπράχθηκε για κάθε μετοχή πιστώθηκε στο αποθεματικό υπέρ το άρτιο. 
 
Με βάση ειδικό ψήφισμα ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2000, αποφασίστηκε ότι δεδομένης της 
παραχώρησης, με βάση το σύνηθες ψήφισμα της 27 Οκτωβρίου 2000, δωρεάν μετοχών σε αναλογία 3 
δωρεάν μετοχές για κάθε 1 κατεχόμενη μετοχή, ο αριθμός των Δικαιωμάτων Επιλογής Μετοχών (Share 
Option) που θα εκδοθούν κατά το 2000 και η ελάχιστη τιμή εξάσκησής τους που καθορίστηκε με ειδικό 
ψήφισμα της 31 Μαΐου 2000, αναπροσαρμοστεί με την ίδια αναλογία. Δηλαδή όπως εκδοθούν και 
παραχωρηθούν 4.400.000 Δικαιώματα Επιλογής Μετοχών ονομαστικής αξίας 20 σεντ η καθεμιά σε τιμή 
κατά 5 σεντ υπέρ το άρτιο το οποίο και θα πιστωθεί στο αποθεματικό μετοχών υπέρ το άρτιο. Η εν λόγω 
μετατροπή τους σε μετοχικό κεφάλαιο έγινε στις 31 Δεκεμβρίου 2000. 
 
Με βάση ειδικό ψήφισμα ημερομηνίας 26 Ιουνίου 2002, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 
εξουσιοδοτήθηκε να παραχωρήσει έως 1.500.000 συνήθεις μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 20 
σεντ η καθεμιά, έναντι οποιουδήποτε ανταλλάγματος που σχετίζεται είτε με αγορές, ή εξαγορές, έιτε με 
συμβάσεις ετγοδοσίας, είτε με άλλους σκοπούς που το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει επωφελείς για την 
Εταιρεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνέχεια προχώρησε σε παραχωρήσεις ως εξής με βάση τους 
σχετικούς όρους αντίστοιχων συμφωνιών: 
 

 Προς την εταιρεία CLR Investment Fund Limited 100.000 μετοχές ως μέρος του τμήματος 
εξαγοράς όλου του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της DAP Noesis Business Solutions Limited. 
Η τιμή έκδοσης είναι κατά 10 σεντ υπέρ το άρτιο, ποσό το οποίο πιστώθηκε στο Αποθεματικό 
Μετοχών Υπέρ το Άρτιο αμέσως μετά την έκδοση των πιο πάνω μετοχών. 

 Σε σχέση με την ένταξη του κ. Κυριάκου Φιάκκα, διευθυντή του Τμήματος Πληροφορικής, στην 
υπηρεσία της Εταιρείας, 1.000.000 μετοχές με βάση τους όρους της συμφωνίας εργοδοσίας και 
του εγγράφου εμπιστεύματος. 

 Σε σχέση με την εργοδοσία οκτώ άλλων προσώπων 195.000 μετοχές ως μέρος των απολαβών 
τους για τη συμφωνημένη υπηρεσία τους στην Εταιρεία. 

 Στα πλαίσια αντίστοιχων συμφωνιών εργοδοσίας του προσωπικού του Τμήματος Λογισμικού και 
Υπηρεσιών της Εταιρείας, παραχωρήθηκαν 15.000 συνήθεις μετοχές της Εταιρείας προς τον 
καθένα από τους Αριστοτέλη Δημητρίου, Γιώργο Παναγιώτου και Σταύρο Αριστείδου, που 
καλύφθηκαν με έκδοση 38.000 νέων μετοχών και με μεταβίβαση 7.000 μετοχών από εμπίστευμα 
αποχωρήσαντος εργοδοτουμένου. 

 
Τέλος, με βάση σύνηθες ψήφισμα ημερομηνίας 6 Σεπτεμβρίου 2007, αποφασίστηκε όπως το εγκεκριμένο 
κεφάλαιο της Εταιρείας, από £15.000.000 διαιρεμένο σε 75.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 20 σεντ η 
καθεμιά, αυξηθεί σε £20.000.000 με τη δημιουργία 25.000.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 20 σεντ η 
καθεμιά. 
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Η διαμόρφωση του εκδομένου κεφαλαίου της Εταιρείας από το έτος ίδρυσής της μέχρι σήμερα 
παρουσιάζεται στον πιο κάτω πίνακα: 
 
Ημερομηνία 
έκδοσης 

Περιγραφή έκδοσης Μετοχές 
που 

εκδόθηκαν 

Ονομαστική 
Αξία 

£ 

Σύνολο 
εκδομένων 
μετοχών 

Σύνολο 
εκδομένου 
κεφαλαίου 

£ 
09/12/1986 Eκδομένο μετοχικό κεφάλαιο 5.000 1,00 5.000 5.000 
15/07/1992 Δωρεάν έκδοση μετοχών 45.000 1,00 50.000 50.000 
27/12/1995 Έκδοση νέων μετοχών σε καταβολή 

μετρητών 50.000 1,00 100.000 100.000 
27/12/1998 Δωρεάν έκδοση μετοχών 50.000 1,00 150.000 150.000 
27/07/1998 Έκδοση νέων μετοχών σε καταβολή 

μετρητών 5.000 1,00 155.000 155.000 
27/07/1998 Δωρεάν έκδοση μετοχών 70.000 1,00 225.000 225.000 
21/07/1999 Υποδιαίρεση μετοχής 1:5 - 0,20 1.125.000 225.000 
21/07/1999 Δωρεάν έκδοση μετοχών 2.250.000 0,20 3.375.000 675.000 
22/07/1999 Έκδοση νέων μετοχών σε υπαλλήλους 

του Συγκροτήματος (45 σεντ) 192.720 0,20 3.567.720 713.544 
22/07/1999 Έκδοση νέων μετοχών σε στενούς 

συνεργάτες και θέσμιους επενδυτές 
(48,5 σεντ) 1.350.000 0,20 4.917.720 983.544 

22/07/1999 Δωρεάν έκδοση μετοχών 2.200.000 0,20 7.117.720 1.423.544 
21/12/1999 Έκδοση νέων μετοχών σε μη 

υφιστάμενους μετόχους (Ανέκκλητες 
Αιτήσεις) σε τιμή 30 σεντ υπέρ το άρτιο 957.280 0,20 8.075.000 1.615.000 

21/12/1999 Έκδοση νέων μετοχών σε μη 
υφιστάμενους μετόχους σε τιμή 30 σεντ 
υπέρ το άρτιο 500.000 0,20 8.575.000 1.715.000 

21/12/1999 Δωρεάν έκδοση μετοχών 1.425.000 0,20 10.000.000 2.000.000 
13/01/2000 Άσκηση δικαιωμάτων επιλογής μετοχών 

(31/12/1999) 1.000.000 0,20 11.000.000 2.200.000 
05-13/07/2000 Άσκηση δικαιωμάτων αγοράς μετοχών 

σε τιμή κατά 80 σεντ υπέρ το άρτιο 1.000.000 0,20 12.000.000 2.400.000 
03/11/2000 Άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης 

μετοχών σε τιμή £4,80 υπέρ το άρτιο 2.000.000 0,20 14.000.000 2.800.000 
29/11/2000 Δωρεάν έκδοση μετοχών 42.000.000 0,20 56.000.000 11.200.000 
31/12/2000 Έκδοση δικαιωμάτων επιλογής μετοχών 

κατά 5 σεντ υπέρ το άρτιο (31/12/2000) 4.400.000 0,20 60.400.000 12.080.000 
12/07/2002 Έκδοση μετοχών για εξαγορά 

επιχείρησης σε τιμή 10 σεντ υπέρ το 
άρτιο 100,000 0,20 60.000.000 12.100.000 

12-17/07/2002 Έκδοση δωρεάν μετοχών σε 
υπαλλήλους 1.195.000 0,20 61.695.000 12.339.000 

12/10/2005 Έκδοση δωρεάν μετοχών σε 
υπαλλήλους 38.000 0,20 61.733.000 12.346.600 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας που συνήλθε στις 7 Αυγούστου 2007 αποφάσισε μεταξύ άλλων τα 
ακόλουθα:  

(α) Λαμβάνοντας υπόψη τις κεφαλαιουχικές ανάγκες της Εταιρείας στα πλαίσια του αναπτυξιακού της 
προγράμματος και της βέλτιστης διαχείρισης, να καταρτίσει και να υποβάλει για έγκριση Ενημερωτικό 
Δελτίο για έκδοση και παραχώρηση προς τους Μετόχους, στην αναλογία των μετοχών που κατέχονται 
από τον κάθε ένα, Δικαιωμάτων Προτίμησης (Rights) («ΔΠ») και Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών 
(Warrants) («ΔΑΜ»). Το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την άσκηση των ΔΠ αναμένεται 
να ανέλθει στα £4,5 εκ. (€7,7 εκ.). Λεπτομέρειες αναφορικά με τον αριθμό των ΔΠ και των ΔΑΜ που θα 
παραχωρηθούν και τους όρους άσκησης θα αποφασισθούν και θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο και 
ευθετότερο χρόνο. 

(β) Να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2007 και ώρα 9.00 π.μ. στα 
γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης στη Λευκωσία (Στασίνου 26, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος), για να 
μελετηθούν και αν κριθεί σκόπιμο να εγκριθούν: 

(i) Το ακόλουθο ή προσόμοιο ψήφισμα ως Σύνηθες Ψήφισμα: 
- Όπως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας εκ £15.000.000 (δεκαπέντε εκατομμυρίων λιρών) 

(€25.629.021) διαιρεμένο σε 75.000.000 (εβδομήντα πέντε εκατομμύρια) συνήθεις μετοχές αξίας 
£0,20 (είκοσι σεντ) (€0,34) η κάθε μια, αυξηθεί σε £20.000.000 (είκοσι εκατομμύρια λίρες) 
(€34.172.000) με τη δημιουργία 25.000.000 (είκοσι πέντε εκατομμυρίων) πρόσθετων συνήθων 
μετοχών ονομαστικής αξίας £0,20 (είκοσι σεντ) (€0,34) η κάθε μια. 

(ii) Τα ακόλουθα ή προσόμοια ψηφίσματα ως Ειδικά Ψηφίσματα: 
- Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και εξουσιοδοτείται να διαχειριστεί 
και να διαθέσει, όπως το ίδιο θα αποφασίσει, τα Δικαιώματα Προτίμησης τα οποία θέλουν 
εκδοθεί εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία του παρόντος ψηφίσματος και δε θα έχουν 
ασκηθεί στον καθοριζόμενο στο Ενημερωτικό Δελτίο χρόνο, νοουμένου ότι η τιμή διάθεσης των 
Δικαιωμάτων Προτίμησης που θα τύχουν διαχείρισης και θα διατεθούν από το Διοικητικό 
Συμβούλιο, όπως προαναφέρεται, δε θα είναι μικρότερη της οριζόμενης στο Ενημερωτικό Δελτίο 
τιμής άσκησης.  

- Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτηθεί και εξουσιοδοτείται όπως καταρτίσει και 
εφαρμόσει Σχέδιο Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών («το Σχέδιο») προς όφελος των 
Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων και του προσωπικού της Εταιρείας και των θυγατρικών 
και εξαρτημένων της Εταιρείας εταιρειών, νοουμένου ότι το σύνολο των Δικαιωμάτων 
Προαίρεσης που θα παραχωρηθούν στη βάση του Σχεδίου δε θα αφορά πέραν των 4.000.000 
(τεσσάρων εκατομμυρίων) συνήθων μετοχών της Εταιρείας. 

 
Σε συνέχεια των πιο πάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας που συνήλθε στις 3 Σεπτεμβρίου 2007, 
αποφάσισε τα ακόλουθα αναφορικά με τους όρους έκδοσης των Δικαιωμάτων Προτίμησης («ΔΠ») και των 
Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών («ΔΑΜ»): 

(α) Θα εκδοθούν 61.733.000 ΔΠ τα οποία θα παραχωρηθούν στους Μετόχους στην αναλογία 1 ΔΠ για 
κάθε μια κατεχόμενη συνήθη μετοχή της Εταιρείας. Για κάθε 10 ασκούμενα ΔΠ και με την καταβολή £0,65 
σεντ (€1,11) θα παραχωρηθεί 1 συνήθης μετοχή της Εταιρείας και ένα ΔΑΜ. 
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(β) Τα ΔΑΜ, που θα παραχωρηθούν όπως προαναφέρθηκε, θα έχουν τριετή ισχύ και θα μπορούν να 
ασκηθούν μια φορά τον χρόνο από το 2008. Για κάθε 1 ασκούμενο ΔΑΜ θα παραχωρείται 1 συνήθης 
μετοχή της Εταιρείας. Η τιμή άσκησης του ΔΑΜ καθορίζεται στο ποσό των €2,00 (£1,17 σεντ) ή στο ποσό 
που θα αντιστοιχεί στο 75% της μέσης τιμής κλεισίματος των τελευταίων 60 ημερών πριν την ημερομηνία 
ανακοίνωσης της τιμής άσκησης, οποιοδήποτε ποσό θα είναι μικρότερο. 

(γ) Τα ΔΠ και τα ΔΑΜ θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο και θα τύχουν διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τους 
διέποντες κανονισμούς.  
 
Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που συνήλθε στις 6 Σεπτεμβρίου 2007, στην οποία 
αντιπροσωπεύθηκαν 37.907.805 συνήθεις μετοχές της Εταιρείας (61,44% του εκδομένου κεφαλαίου), 
εγκρίθηκαν τα ακόλουθα ψηφίσματα: 
 
(α)  Το ακόλουθο ψήφισμα ως Σύνηθες Ψήφισμα:  

- Όπως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας εκ £15.000.000 (δεκαπέντε εκατομμυρίων λιρών) 
(€25.629.021) διαιρεμένο σε 75.000.000 (εβδομήντα πέντε εκατομμύρια) συνήθεις μετοχές αξίας 
£0,20 (είκοσι σεντ) (€0,34) η κάθε μια, αυξηθεί σε £20.000.000 (είκοσι εκατομμύρια λίρες) 
(€34.172.000) με τη δημιουργία 25.000.000 (είκοσι πέντε εκατομμυρίων) προσθέτων συνήθων 
μετοχών ονομαστικής αξίας £0,20 (είκοσι σεντ) η κάθε μια. 

(β) Τα ακόλουθα ψηφίσματα ως Ειδικά Ψηφίσματα:  

- Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και εξουσιοδοτείται να διαχειριστεί και 
να διαθέσει, όπως το ίδιο θα αποφασίσει, τα Δικαιώματα Προτίμησης τα οποία θέλουν εκδοθεί εντός 
δώδεκα μηνών από την ημερομηνία του παρόντος ψηφίσματος και δε θα έχουν ασκηθεί στον 
καθοριζόμενο στο Ενημερωτικό Δελτίο χρόνο, νοουμένου ότι η τιμή διάθεσης των Δικαιωμάτων 
Προτίμησης που θα τύχουν διαχείρισης και θα διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως 
προαναφέρεται, δεν θα είναι μικρότερη της οριζόμενης στο Ενημερωτικό Δελτίο τιμής άσκησης.  

- Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτηθεί και εξουσιοδοτείται όπως καταρτίσει και εφαρμόσει 
Σχέδιο Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών («το Σχέδιο») προς όφελος των Εκτελεστικών 
Διοικητικών Συμβούλων και του προσωπικού της Εταιρείας και των θυγατρικών και εξαρτημένων 
της Εταιρείας εταιρειών, νοουμένου ότι το σύνολο των Δικαιωμάτων Προαίρεσης που θα 
παραχωρηθούν στη βάση του Σχεδίου δε θα αφορά πέραν των 4.000.000 (τεσσάρων 
εκατομμυρίων) συνήθων μετοχών της Εταιρείας. 

 
Σημειώνεται ότι, το Σχέδιο Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών θα καταρτισθεί στη βάση 
δοκιμασμένων προτύπων και των πραγματικοτήτων και αναγκών του Συγκροτήματος και θα είναι 
συνδεδεμένο με τη συνεισφορά και απόδοση του προσωπικού. Οι λεπτομέρειες του Σχεδίου θα 
ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο και θα γίνουν όσες άλλες ενέργειες είναι αναγκαίες πριν από την 
εφαρμογή του. 
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Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που 
κατέχεται κατά κατηγορία μετόχου είναι: 
 
Κατηγορία Μετόχων Συμμετοχή % 

Κύριοι Μέτοχοι 31.822.374 51,55 

Διοικητικό Συμβούλιο1 3.133.902 5,09 

Διευθυντικό Προσωπικό 774.076 1,25 

Υπόλοιπο Προσωπικό της Εταιρείας 527.185 0,85 

Ευρύ κοινό 25.475.463 41,26 

ΣΥΝΟΛΟ 61.733.000 100,00 
1 Δεν υπολογίζονται οι 31.822.374 μετοχές που κατέχει (άμεσα και έμμεσα) ο κ. Βαρνάβας Ειρήναρχος, ως αποτέλεσμα της 
συμπερίληψής τους στους Κύριους Μετόχους της Εταιρείας. 

 
Όλες οι μετοχές ανήκουν στην ίδια κατηγορία και έχουν τα ίδια δικαιώματα. Δεν υπάρχουν μετοχές που 
δεν αντιπροσωπεύουν κεφάλαιο. 
 
Δεν κατέχονται οποιεσδήποτε μετοχές της Εταιρείας από την ίδια, είτε για λογαριασμό της, είτε από 
εξαρτημένες της εταιρείες. 
 
Δεν υφίσταται, επίσης, οποιαδήποτε δέσμευση για αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρείας, πέραν της 
παρούσας Έκδοσης. 
 
Δεν υφίσταται δικαίωμα προαίρεσης ή συμφωνία υπό όρους ή άνευ όρων που προβλέπει ότι το κεφάλαιο 
οποιουδήποτε μέλους της Εταιρείας θα αποτελέσει το αντικείμενο δικαιώματος προαίρεσης, πέραν της 
εξουσιοδότησης που δόθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να καταρτίσει Σχέδιο Δικαιωμάτων 
Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών προς όφελος των Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων και του 
προσωπικού της Εταιρείας και των θυγατρικών και εξαρτημένων της εταιρειών, δυνάμει των αποφάσεων 
που πάρθηκαν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στις 6 Σεπτεμβρίου 2007. 
 
20.2 Κύριοι Μέτοχοι 
Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, οι μέτοχοι που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα 
ποσοστό πέραν του 5% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας είναι: 
 
Μέτοχος Άμεση 

Συμμετοχή 

% Έμμεση 

Συμμετοχή 

 Συνολική 

Συμμετοχή 

% 

Βαρνάβας Ειρήναρχος1 27.062.374 43,84 4.760.000 7,71 31.822.374 51,55 
1 Στη συμμετοχή του κ. Βαρνάβα Ειρήναρχου συνυπολογίζονται οι μετοχές που κατέχει η σύζυγός του Δήμητρα Προδρόμου 
Ειρήναρχου (4.760.000 μετοχές). 

 
Ο κύριος μέτοχος δεν κατέχει διαφορετικά δικαιώματα ψήφου, μπορεί όμως, να ελέγξει την Εταιρεία στο 
επίπεδο συνήθων ψηφισμάτων. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου κρίνεται ότι διασφαλίζει 
ικανοποιητικά ότι η δυνατότητα ελέγχου δεν ασκείται με τρόπο καταχρηστικό από τον κύριο μέτοχο. 
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Τα ποσοστά των μεγαλομετόχων μετά την έκδοση των Δικαιωμάτων Προτίμησης και των Δικαιωμάτων 
Αγοράς Μετοχών είναι δυνατό να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τον αριθμό των Δικαιωμάτων Προτίμησης 
και των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών που θα αποκτήσουν. 
 
Όλοι οι μέτοχοι κατέχουν τα ίδια δικαιώματα ψήφου. 
 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2006 ο συνολικός αριθμός μετοχών ανερχόταν σε 61.733.000. 
 
Η Εκδότρια Εταιρεία δε γνωρίζει την ύπαρξη άμεσου ή έμμεσου ελέγχου της από οποιοδήποτε μέρος ή 
μέρη. 
 
Δεν υπάρχει οποιαδήποτε συμφωνία γνωστή στην Εταιρεία, της οποίας η εφαρμογή θα μπορούσε, σε μία 
μεταγενέστερη ημερομηνία, να επιφέρει αλλαγές όσον αφορά τον έλεγχο της Εταιρείας. 
 
20.3 Συμμετοχές στο Μετοχικό Κεφάλαιο των Μελών της Διοίκησης, Διεύθυνσης και 
Προσωπικού  
Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, το ποσοστό που κατέχεται από τα Μέλη της 
Διοίκησης άμεσα ή έμμεσα (σε σύνολο 61.733.000 μετοχών) σύμφωνα με τον περί Δημόσιας Προσφοράς 
και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 είναι ως ακολούθως: 
 
Όνομα Μέλους Άμεση 

Συμμετοχή 

% Έμμεση 

Συμμετοχή 

% Συνολική 

Συμμετοχή 

% 

Αδάμος Κ. Αδαμίδης1 153.000 0,25 14.000 0,02 167.000 0,27 

Βαρνάβας Ειρήναρχος2 27.062.374 43,84 4.760.000 7,71 31.822.374 51,55 

Αριστόδημος Α. Αναστασιάδης3 1.742.902 2,82 62.000 0,10 1.804.902 2,92 

Σπαρσής Μοδέστου 71.000 0,12 - - 71.000 0,12 

Τάκης Κληρίδης 100.000 0,16 - - 100.000 0,16 

Κυριάκος Φιάκκας 991.000 1,61 - - 991.000 1,61 

Νίκος Μιχαηλάς - - - - - - 

Σύνολο 30.120.276 48,80 4.836.000 7,83 34.956.276 56,63 
1 Η έμμεση συμμετοχή του Αδάμου K. Αδαμίδη είναι μέσω της συζύγου του Μάρως Αδαμίδου (4.000 μετοχές) και της Adaminco 
Secretarial Limited (10.000 μετοχές). 
2 Η έμμεση συμμετοχή του Βαρνάβα Ειρήναρχου είναι μέσω της συζύγου του Δήμητρας Προδρόμου Ειρήναρχου (4.760.000 
μετοχές). 
3 Η έμμεση συμμετοχή του Αριστόδημου Α. Αναστασιάδη είναι μέσω του πατέρα του Ανδρέα Αναστασιάδη (62.000 μετοχές). 

 
Κατά την ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, τα μέλη της διεύθυνσης της Εταιρείας κατείχαν, άμεσα 
και έμμεσα, το 1,25% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (σε σύνολο 61.733.000 μετοχών). 
 
Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου το σύνολο του προσωπικού της Εταιρείας 
(πλην των μελών της διεύθυνσης) κατείχε άμεσα και έμμεσα, το 0,85% του εκδομένου μετοχικού 
κεφαλαίου της Εταιρείας (σε σύνολο 61.733.000 μετοχών). 
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20.4 Συμφωνίες για Συμμετοχή των Μελών των Οργάνων Διοίκησης, Διεύθυνσης και Εποπτείας 
και των Εργαζομένων στο Κεφάλαιο της Εταιρείας  
Με βάση τις πιο κάτω αναφερόμενες συμφωνίες που υπογράφτηκαν κατά την διάρκεια της περιόδου 
Ιανουαρίου – Απριλίου 2002 και είναι διάρκειας από 2 μέχρι 5 ετών, οι υπάλληλοι θα λαμβάνουν, πέραν 
των χρηματικών καταβολών, και αριθμό μετοχών της Εταιρείας για κάθε συμπληρωμένο έτος υπηρεσίας.    

 
Όνομα και Επώνυμο Ημερομηνία Συμφωνίας Διάρκεια (Έτη) Αριθμός Μετοχών 

Κυριάκος Φιάκκας* 9 Ιανουαρίου 2002 5 1.000.000 
* Σημείωση: Η συμφωνία έληξε εντός του 2006. 

 
21 Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη 
Εταιρείες του Συγκροτήματος πωλούν και αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες αναλόγως των αναγκών 
τους από άλλες εταιρείες του Συγκροτήματος. Οι συναλλαγές γίνονται κυρίως σε τιμή κόστους. Υπάρχουν 
περιπτώσεις όπου συναλλαγές γίνονται σε τιμή διαφορετική του κόστους αφού αυτή συμφωνηθεί μεταξύ 
των συμβαλλόμενων μερών και αφού εμπίπτει στα πλαίσια της καθαρά εμπορικής βάσεως και της 
συνήθους εμπορικής πρακτικής που ακολουθεί το Συγκρότημα.  
 
Οι συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη κατά τα έτη 2004, 2005 και 2006 και την περίοδο που 
έληξε στις 30 Ιουνίου 2007, οι οποίες βεβαιώνεται ότι διεξήχθησαν στη συνήθη πορεία των εργασιών της 
Εταιρείας και με συνήθεις εμπορικούς όρους και ύστερα από έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Εταιρείας, παρουσιάζονται πιο κάτω σύμφωνα με τις ετήσιες ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις για τα έτη 2004, 2005 και 2006 και σύμφωνα με τις ενδιάμεσες μη ελεγμένες ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2007.  
 
Πωλήσεις που έγιναν από την Logicom Public Ltd στις θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες: 

 30.06.2007 
Μη ελεγμένα  

£ 

31.12.2006 
Ελεγμένα  

£ 

31.12.2005
Ελεγμένα

£ 

31.12.2004 
Ελεγμένα 

£ 
Enet Solutions Ltd 242.173 1.504.017 1.117.552 432.060 
Enet Solutions - Logicom S.A. 7.465.432 6.431.331 2.899.736 336.654 
Logicom (Overseas) Ltd - - 99.630 13.407 
Logicom Jordan LLC 769.288 1.133.445 1.085.284 1.014.420 
Logicom FZE 6.660 139.908 3.423 355.768 
Logicom (Middle East) SAL 247.976 760.418 646.936 512.371 
DAP Noesis Business Solutions Ltd 9.578 19.732 13.937 8.535 
Netvision Ltd - - - 5.094 
Logicom Dubai LLC - 650 99 1.511 
Netcom Ltd -                - - 39.429 
Logicom Italia s.r.l. 5.993.753 4.245.439 13.882 - 
Logicom IT Distribution S.R.L. 50.279 365 - - 
Rehab Technologies Ltd 20.250 21.638 - - 
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Πωλήσεις που έγιναν από την Logicom (Overseas) Ltd σε συγγενικές της εταιρείες: 
 30.06.2007 

Μη ελεγμένα 
£ 

31.12.2006 
Ελεγμένα 

£ 

31.12.2005
Ελεγμένα

£ 

31.12.2004 
Ελεγμένα 

£ 
Logicom (Middle East) SAL - - 150 804.798 
Enet Solutions - Logicom S.A. - - - 51.995 
Logicom Jordan LLC - - - 341.964 
Logicom Public Ltd - 46.460 232.625 2.724.152 
Logicom Dubai LLC - - - - 
Logicom FZE -                - -           658 

 
Πωλήσεις που έγιναν από τη Logicom FZE σε συγγενικές της εταιρείες: 

 30.06.2007 
Μη ελεγμένα 

£ 

31.12.2006 
Ελεγμένα 

£ 

31.12.2005
Ελεγμένα

£ 

31.12.2004 
Ελεγμένα 

£ 
Logicom Public Ltd 112.582 44.738 64.671 201.119 
Logicom (Middle East) SAL 85.895 322.550 128.000 184.720 
Logicom Jordan LLC 545.187 899.994 1.290.165 1.313.601 
Logicom Dubai LLC 5.897.456 8.516.684 6.840.246 4.511.124 
Logicom Italia s.r.l. - 51.289 - - 
Logicom IT Distribution Ltd - 2.465 - - 
Rehab Technologies Ltd 359.618 - - - 

 
Πωλήσεις που έγιναν από τη Logicom (Middle East) SAL σε συγγενικές της εταιρείες: 

 30.06.2007 
Μη ελεγμένα 

£ 

31.12.2006 
Ελεγμένα 

£ 

31.12.2005
Ελεγμένα 

£ 

31.12.2004 
Ελεγμένα 

£ 
Logicom Public Ltd 29.176 84.250 5.151 102.183 
Logicom Jordan LLC - 280.261 507.213 311.646 
Logicom FZE - 18.071 219.591 - 

 
Πωλήσεις που έγιναν από τη Logicom Dubai LLC σε συγγενικές της εταιρείες: 

 30.06.2007 
Μη ελεγμένα 

£ 

31.12.2006 
Ελεγμένα 

£ 

31.12.2005
Ελεγμένα 

£ 

31.12.2004 
Ελεγμένα 

£ 
Logicom Public Ltd 61 1.991 4.105 2.386 
Logicom (Middle East) SAL 516 - 1.616 183 
Logicom Jordan LLC - 883 187 1.159 
Logicom FZE 9.550 19.398 117.472      229 

 
Πωλήσεις που έγιναν από τη Logicom Jordan LLC σε συγγενικές της εταιρείες: 

 30.06.2007 
Μη ελεγμένα 

£ 

31.12.2006 
Ελεγμένα 

£ 

31.12.2005
Ελεγμένα 

£ 

31.12.2004 
Ελεγμένα 

£ 
Logicom Public Ltd - 564 11.407 18.163 
Logicom (Overseas) Ltd - - - 10.514 
Logicom (Middle East) SAL 327 2.002 1.797 9.157 
Logicom FZE -            514 - 28.498 

 



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
 
 

 98

Πωλήσεις που έγιναν από την Enet Solutions - Logicom S.A. στις συγγενικές της εταιρείες: 
 30.06.2007 

Μη ελεγμένα 
£ 

31.12.2006 
Ελεγμένα 

£ 

31.12.2005
Ελεγμένα 

£ 

31.12.2004 
Ελεγμένα 

£ 
Logicom Public Ltd - 185.508 34.444 35.871 
Logicom (Middle East) SAL - - - - 
Logicom FZE - - 131 131 
Logicom Jordan LLC - - 1.818 - 
Logicom IT Distribution Ltd 2.569.053 2.032.581 - - 

 
Πωλήσεις που έγιναν από την Enet Solutions Ltd στις συγγενικές της εταιρείες: 

 30.06.2007 
Μη ελεγμένα 

£ 

31.12.2006 
Ελεγμένα 

£ 

31.12.2005
Ελεγμένα 

£ 

31.12.2004 
Ελεγμένα 

£ 
Netvision Ltd - - 13.242 3.135 
DAP Noesis Business Solutions Ltd - 41.757 35.834 69.158 

 
Πωλήσεις που έγιναν από τη Netvision Ltd στις συγγενικές της εταιρείες: 

 30.06.2007 
Μη ελεγμένα 

£ 

31.12.2006 
Ελεγμένα 

£ 

31.12.2005
Ελεγμένα 

£ 

31.12.2004 
Ελεγμένα 

£ 
Logicom Public Ltd -                - - 117.969 

 
Πωλήσεις που έγιναν από τη DAP Noesis Business Solutions Ltd στις συγγενικές της εταιρείες: 

 30.06.2007 
Μη ελεγμένα 

£ 

31.12.2006 
Ελεγμένα 

£ 

31.12.2005
Ελεγμένα 

£ 

31.12.2004 
Ελεγμένα 

£ 
Logicom Public Ltd - 160.503 112.152   45.716 
Netvision Ltd - - 8.510 105.098 
Enet Solutions Ltd - 20.770 7.109 46.993 

 
Πωλήσεις που έγιναν από τη Logicom Italia s.r.l. στις συγγενικές της εταιρείες: 

 30.06.2007 
Μη ελεγμένα 

£ 

31.12.2006 
Ελεγμένα 

£ 

31.12.2005
Ελεγμένα 

£ 

31.12.2004 
Ελεγμένα 

£ 
Logicom Public Ltd - 30.613 - - 
Enet Solutions – Logicom S.A. - 138.972 - - 
Enet Solutions Ltd - 159 - - 

 
Σημειώνεται ότι, οι πωλήσεις στις οποίες έχει προβεί η Εταιρεία προς θυγατρικές και συνδεδεμένες της 
εταιρείες κατά την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2007 αποτελούν ποσοστό ύψους 65,7% του 
συνολικού κύκλου εργασιών της (47,4% για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006).  
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Όταν επιβάλλεται, η Logicom Public Limited χρεώνει κάθε χρόνο τις θυγατρικές της εταιρείες ένα ποσό για 
διοικητικές υπηρεσίες. Τα ποσά τα οποία χρέωσε η Logicom Public Limited τις θυγατρικές της εταιρείες 
ήταν τα εξής: 
 
Διοικητικές υπηρεσίες και προμήθειες Εξαμηνία που 

έληξε στις 
30.06.2007 

Μη ελεγμένα 
 £ 

Έτος που 
έληξε στις 
31.12.2006 
Ελεγμένα 

£ 

Έτος που 
έληξε στις 
31.12.2005 
Ελεγμένα 

£ 

Έτος που 
έληξε στις 
31.12.2004 
Ελεγμένα 

£ 
Διοικητικές Υπηρεσίες     

Enet Solutions Limited - 51.000 49.000 44.654 
DAP Noesis Business Solutions Limited - 106.545 63.125 62.250 

     
Προμήθειες     

Enet Solutions Limited - 50.000 50.000 50.000 
     

 
Υπόλοιπα μεταξύ της Logicom Public Limited και των θυγατρικών της εταιρειών στα βιβλία της Ιθύνουσας 
εταιρείας ήταν ως εξής: 
 
Μακροπρόθεσμα δάνεια εισπρακτέα από 
θυγατρικές εταιρείες 

30.06.2007 
Μη ελεγμένα 

£ 

31.12.2006 
Ελεγμένα 

£ 

31.12.2005 
Ελεγμένα 

£ 

31.12.2004 
Ελεγμένα 

£ 
     
Enet Solutions - Logicom S.A. 1.113.913 1.123.684 1.237.681 1.090.213 
Logicom (Middle East) SAL 2.076.652 2.094.868 2.307.391 2.032.468 
Logicom FZE 1.288.957 1.300.264 1.432.174 1.261.532 
Logicom Jordan LLC 1.328.739 1.340.395 1.476.377 1.300.468 
     

Σημείωση: Δεν υπάρχει γραπτή συμφωνία μεταξύ της Ιθύνουσας και των θυγατρικών εταιρειών, αναφορικά με τα 
μακροπρόθεσμα δάνεια εισπρακτέα από θυγατρικές εταιρείες. Τα δάνεια είναι άτοκα και χωρίς καθορισμένη ημερομηνία 
αποπληρωμής. 
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Υπόλοιπα με θυγατρικές και συνδεδεμένες 
εταιρείες  

30.06.2007 
Μη ελεγμένα 

£ 

2006 
Ελεγμένα 

£ 

2005 
Ελεγμένα 

£ 

2004 
Ελεγμένα 

£ 
     
Enet Solutions Ltd 3.526.124 3.703.650 1.960.500 1.545.705 
Enet Solutions - Logicom S.A. 7.050.644 4.750.465 3.133.645 (303.171) 
Logicom (Overseas) Ltd (219.633) (221.560) (205.881) (19.104) 
Logicom Jordan LLC (492.578) 669.719 576.878 261.675 
Netcom Ltd 32.130 32.130 32.130 53.981 
Netvision Ltd 308.075 308.075 308.075 318.083 
Logicom FZE 2.654.992 5.531.753 6.316.121 3.677.203 
Logicom (Middle East) SAL (1.062.493) (1.104.376) (442.843) (69.008) 
DAP Noesis Business Solutions Ltd 354.817 234.973 140.415 152.539 
Logicom Dubai LLC 1.044.436 1.051.788 1.300.374 1.190.714 
Logicom Italia s.r.l. 2.820.860 3.450.326 624.073 - 
Logicom IT Distribution Ltd 2.577.491 2.092.790 14.895 - 
Rehab Technologies Ltd 30.716 43.639 - - 
Logicom Hungary IT Distribution Kft 14.197 - - - 
Logicom IT Distribution S.R.L. 38.358 - - - 
     

Σημείωση: Τα υπόλοιπα αποπληρώνονται ανάλογα με τη φύση της συγκεκριμένης συναλλαγής. 

 
Σημειώνεται ότι από τις 30 Ιουνίου 2007, ημερομηνία των πιο πρόσφατων μη ελεγμένων οικονομικών 
καταστάσεων του Συγκροτήματος, μέχρι την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου δεν έχει 
προκύψει ουσιώδης μεταβολή στις πληροφορίες που παρατίθενται σχετικά με τις συναλλαγές με 
συνδεδεμένα μέρη. 
 
Κατά τη διάρκεια του 2006 και του 2007, εταιρείες του Συγκροτήματος πλήρωσαν μερίσματα στην Εταιρεία 
ως ακολούθως: 
 

 2007 
£ 

2006 
£ 

   
Μερίσματα Χρήσης 2003 - 600.000 
Μερίσματα Χρήσης 2004 - 498.000 
Μερίσματα Χρήσης 2005 - 1.347.748 
Μερίσματα Χρήσης 2006 654.617 854.000 
Μερίσματα Χρήσης 2007 700.000 - 
   

 
22 Μερισματική Πολιτική  
Η πολιτική της Εταιρείας από την δημοσιοποίησή της μέχρι σήμερα ήταν η διανομή τουλάχιστον του 30% 
του κέρδους πριν τη φορολογία στους υφιστάμενους μετόχους κατά την ημερομηνία της απόφασης. 
Νοείται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την εξέταση των ελεγμένων λογαριασμών 
αναλόγως των δυνατοτήτων της εταιρείας και τις συνθήκες της αγοράς, εισηγείται στην Γενική Συνέλευση 
προτεινόμενη μερισματική πολιτική. 
 
Οι θετικές προοπτικές και τα αναμενόμενα κέρδη και ταμειακές ροές της Εταιρείας δημιουργούν τις 
απαραίτητες συνθήκες για διανομή ικανοποιητικού μερίσματος στους μετόχους. 
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Δεν υπάρχουν οποιοιδήποτε περιορισμοί στη διανομή μερισμάτων πέραν της ύπαρξης επαρκών 
αποθεματικών στους ελεγμένους λογαριασμούς της Εταιρείας, που συντάσσονται σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 
και λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου.   
 
Τα μερίσματα καταβάλλονται αφού παρακρατηθούν τα ποσά φόρου εισοδήματος και αμυντικής εισφοράς 
που προβλέπει κάθε φορά η υπάρχουσα φορολογική νομοθεσία. 
 

 2007 2006 2005 2004 2003 

Μέρισμα που πληρώθηκε (£) 1.450.726 679.063 555.255 246.780 185.085 

Μέρισμα ανά μετοχή (σεντ) 2,35 1,10 0,90 0,40 0,30 

 
Όπως παρουσιάζεται στον πιο πάνω πίνακα, κατά τη διάρκεια του 2003 είχε καταβληθεί προμέρισμα 
χρήσεως 2003 ύψους £185.085. Αυτό αντιστοιχεί προς 0,3 σεντ ανά μετοχή. Κατά τη διάρκεια του 2004 
είχε καταβληθεί το τελικό μέρισμα χρήσεως 2003 ύψους £246.780. Αυτό αντιστοιχεί προς 0,4 σεντ ανά 
μετοχή. Κατά τη διάρκεια του 2004 δεν καταβλήθηκε οποιοδήποτε μέρισμα χρήσεως του 2004. 
 
Στις 30 Ιουνίου 2005 πληρώθηκε το τελικό μέρισμα χρήσης 2004, το οποίο ανήλθε σε £555.255 ή 0,9 σεντ 
ανά μετοχή. 
 
Στις 6 Ιουλίου 2006 πληρώθηκε το τελικό μέρισμα χρήσης 2005, το οποίο ανήλθε σε £679.063 ή 1,1 σεντ 
ανά μετοχή. 
 
Στις 2 Ιουλίου 2007 πληρώθηκε το τελικό μέρισμα χρήσης 2006, το οποίο ανήλθε σε £1.450.726 ή 2,35 
σεντ ανά μετοχή. 
 

23 Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό 
23.1 Ίδρυση και Εταιρικός Σκοπός 
Η Logicom Public Limited συστάθηκε στην Κύπρο στις 9 Δεκεμβρίου 1986 ως Εταιρεία περιορισμένης 
ευθύνης με αριθμό εγγραφής 28390 με την επωνυμία Logicom Limited και μετατράπηκε σε δημόσια, 
σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113, στις 23 Ιουλίου 1999. 
 
Τα γραφεία διεύθυνσης της Εταιρείας βρίσκονται στην οδό Στασίνου 26, Αγία Παρασκευή, 2003 
Στρόβολος, Λευκωσία. 
 
Οι κύριοι σκοποί της Εταιρείας όπως περιγράφονται στο άρθρο 3 του Ιδρυτικού της Εγγράφου είναι η 
εκπαίδευση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και η διανομή κάθε άλλου ηλεκτρονικού μηχανήματος και 
λογισμικού οποιουδήποτε είδους και λειτουργίας. 
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23.2 Τάξεις Μετόχων 
Οι υφιστάμενες μετοχές της Εταιρείας που έχουν εκδοθεί είναι συνήθεις μετοχές και δεν είναι χωρισμένες 
σε τάξεις και έχουν τα ίδια δικαιώματα. Οι Νέες Μετοχές που θα εκδοθούν είναι της ίδιας τάξης και έχουν 
τα ίδια δικαιώματα με τις συνήθεις μετοχές. 
 
23.3 Μεταβολή Δικαιωμάτων 
Τα δικαιώματα των μετόχων ορίζονται στον περί Εταιρειών Νόμο και στο καταστατικό της Εταιρείας. Τα 
δικαιώματα που ορίζονται στο καταστατικό, και όπου δεν ορίζεται αντίθετα από τον περί Εταιρειών Νόμο, 
μπορούν να μεταβληθούν με την αλλαγή του καταστατικού της Εταιρείας, κάτι που απαιτεί ειδικό ψήφισμα 
σε γενική συνέλευση των μετόχων. 
 
Αν σε οποιοδήποτε χρόνο το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρεθεί σε διαφορετικές τάξεις μετοχών, τα 
δικαιώματα που δίδονται σε οποιαδήποτε τάξη (εκτός αν προνοείται διαφορετικά από τους όρους έκδοσης 
των μετοχών της σχετικής τάξης) μπορούν, είτε η Εταιρεία διαλυθεί είτε όχι, να μεταβάλλονται με τη 
γραπτή συγκατάθεση των κατόχων των τριών τετάρτων των εκδοθεισών μετοχών της σχετικής τάξης, ή με 
την επικύρωση έκτακτης απόφασης που θα ληφθεί σε χωριστή Γενική Συνέλευση των κατόχων μετοχών 
εκείνης της τάξης. Σε κάθε τέτοια χωριστή Γενική Συνέλευση θα εφαρμόζονται οι πρόνοιες του 
Καταστατικού που αφορούν τις Γενικές Συνελεύσεις, αλλά έτσι που να εκπροσωπούν με πληρεξούσιο 
ποσοστό όχι λιγότερο του ενός τρίτου των εκδοθεισών μετοχών εκείνης της τάξης. 
 
Σημειώνεται ότι οι σχετικοί όροι στο καταστατικό για την αλλαγή των δικαιωμάτων των μετόχων δεν είναι 
αυστηρότεροι απ' ό,τι απαιτεί η σχετική ισχύουσα νομοθεσία. 
 
23.4 Σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων 
Οι διαδικασίες σύγκλησης και συμμετοχής στις γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας καθορίζονται στα άρθρα 
48-63 του καταστατικού. 
 
23.5 Περιορισμός στην Αλλαγή Ελέγχου του Εκδότη και Γνωστοποίηση Αλλαγών 
Δεν υπάρχει οποιαδήποτε διάταξη του ιδρυτικού εγγράφου, του καταστατικού, ή οποιουδήποτε 
εσωτερικού κανονισμού του Εκδότη, της οποίας η εφαρμογή ενδέχεται να καθυστερήσει, να αναβάλει ή να 
παρεμποδίσει αλλαγή στον έλεγχο του εκδότη. 
 
Σημειώνεται επίσης ότι η απόκτηση σημαντικού αριθμού μετοχών του εκδότη υπόκειται στις διατάξεις των 
κανονισμών εξαγοράς (Δημόσια Πρόταση προς Εξαγορά ή Αγορά Τίτλων και Συγχώνευση Εταιρειών 
Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Kανονισμοί του 1997 - 2006), του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών 
Κύπρου Νόμου, οι οποίοι επιβάλλουν χρονικούς περιορισμούς ή υποχρέωση υποβολής δημόσιας 
πρότασης, για την απόκτηση σημαντικού ποσοστού ή πλειοψηφίας των μετοχών μίας εισηγμένης 
εταιρείας στο Χ.Α.Κ.. 
 
Αλλαγές στο ποσοστό ελέγχου του εκδότη πρέπει να ανακοινώνονται με βάση σχετικές πρόνοιες του περί 
Εταιρειών Νόμου, των κανονισμών εξαγοράς (Δημόσια Πρόταση προς Εξαγορά ή Αγορά Τίτλων και 
Συγχώνευση Εταιρειών Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Kανονισμοί του 1997 - 2006) και του περί Αξιών 
και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικού) (Αρ.3) Νόμου / περί Αξιών και Χρηματιστηρίου 
Αξιών Κύπρου Νόμου. Δεν υπάρχουν ειδικές πρόνοιες στο καταστατικό της Εταιρείας. 
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23.6 Μεταβολές στο Επίπεδο του Μετοχικού Κεφαλαίου 
Με βάση το άρθρο 45 του καταστατικού της, η Εταιρεία μπορεί από καιρό σε καιρό με συνήθη απόφαση 
να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά οποιοδήποτε ποσό που να διαιρείται σε μετοχές 
οποιασδήποτε αξίας όπως θα αναφέρεται στην απόφαση. 
 
Η πρόνοια αυτή δεν είναι αυστηρότερη από ό,τι απαιτεί η σχετική ισχύουσα νομοθεσία. 
 
23.7 Επιλεγμένα Άρθρα του Καταστατικού 
Το καταστατικό της Εταιρείας είναι διαθέσιμο για επιθεώρηση στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας. Το 
καταστατικό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα άρθρα: 
 
Μετοχές 
3. Τηρουμένων των προνοιών του Νόμου και του Καταστατικού οι εκάστοτε μετοχές στο κεφάλαιο 

της Εταιρείας θα ελέγχονται από τους Συμβούλους, οι οποίοι μπορούν να τις παραχωρούν ή 
διαφορετικά να τις διαθέτουν ολικώς ή μερικώς σε πρόσωπα και με όρους και συμφωνίες, είτε 
στην ονομαστική τους αξία είτε στην ονομαστική αξία με επιπρόσθετο ποσό – ή τηρουμένων των 
Διατάξεων του άρθρου 56 του Νόμου – με έκπτωση και σε τέτοιο χρόνο όπως οι Σύμβουλοι θα 
έκριναν σωστό με πλήρη εξουσία των Συμβούλων να καλούν οποιοδήποτε πρόσωπο να 
καταβάλει την κλήση κεφαλαίου οποιωνδήποτε μετοχών είτε στην ονομαστική τους αξία είτε στην 
ονομαστική τους αξία με επιπρόσθετο ποσό ή όπως αναφέρεται πιο πάνω, με έκπτωση, κατά τη 
διάρκεια τέτοιου χρόνου και έναντι τέτοιου ανταλλάγματος όπως οι Σύμβουλοι θα έκριναν σωστό. 
 

4. Τηρουμένων οποιωνδήποτε ειδικών δικαιωμάτων που είχαν παραχωρηθεί προηγουμένως στους 
κατόχους οποιωνδήποτε υφιστάμενων μετοχών ή τάξης μετοχών, οποιαδήποτε μετοχή της 
Εταιρείας μπορεί να εκδοθεί με δικαιώματα προτίμησης, αναβολής, ή άλλα ειδικά δικαιώματα ή 
περιορισμούς, είτε αναφορικά με μέρισμα, ψήφο, επιστροφή κεφαλαίου ή άλλως όπως κάθε φορά 
θα αποφασίζει η Εταιρεία με συνήθη απόφαση. 
 

5. Τηρουμένων των προνοιών του άρθρου 57 του Νόμου, οποιεσδήποτε μετοχές προτίμησης 
μπορούν, να εκδίδονται με συνήθη απόφαση, υπό τον όρο ότι είναι ή κατά την κρίση της Εταιρείας 
υπόκεινται, σε αποπληρωμή με τέτοιους όρους και με τέτοιο τρόπο όπως θα αποφασίσει η 
Εταιρεία με ειδική απόφαση πριν από την έκδοση των μετοχών. 
 

6. Αν σε οποιονδήποτε χρόνο το Μετοχικό Κεφάλαιο διαιρεθεί σε διάφορες τάξεις μετοχών, τα 
δικαιώματα που δίδονται σε οποιαδήποτε τάξη (εκτός να προνοείται διαφορετικά από τους όρους 
έκδοσης των μετοχών της σχετικής τάξης) μπορούν, είτε η Εταιρεία διαλυθεί είτε όχι, να 
μεταβάλλονται με τη γραπτή συγκατάθεση των κατόχων των τριών τετάρτων των εκδοθεισών 
μετοχών της σχετικής τάξης, ή με την επικύρωση έκτακτης απόφασης που θα ληφθεί σε χωριστή 
Γενική Συνέλευση των κατόχων μετοχών εκείνης της τάξης. Σε κάθε τέτοια χωριστή Γενική 
Συνέλευση θα εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Καταστατικού που αφορούν τις Γενικές Συνελεύσεις 
αλλά έτσι που να υπάρχει η αναγκαία απαρτία δυο τουλάχιστον προσώπων που κατέχουν ή που 
εκπροσωπούν με πληρεξούσιο ποσοστό όχι λιγότερο του ενός τρίτου των εκδοθεισών μετοχών 
εκείνης της τάξης. 
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7. Τα δικαιώματα που παραχωρήθηκαν στους κατόχους των εκδοθεισών μετοχών οποιασδήποτε 

τάξης με προνομιακά ή άλλα δικαιώματα δεν θεωρούνται ότι μεταβάλλονται λόγω της δημιουργίας 
ή έκδοσης περαιτέρω μετοχών της ίδιας τάξης και σειράς εκτός αν διαφορετικά ρητά προνοείται 
από τους όρους της έκδοσης των μετοχών της τάξης. 
 

8. Η Εταιρεία μπορεί να ασκεί εξουσίες πληρωμής προμηθειών που παρέχονται από το άρθρο 52 
του Νόμου, νοουμένου ότι η εκατοστιαία αναλογία ή το ποσό της προμήθειας, που πληρώθηκε ή 
συμφωνήθηκε να πληρωθεί θα αποκαλυφθεί, κατά τον τρόπο που απαιτείται από το αναφερόμενο 
άρθρο και το ποσοστό προμήθειας δεν θα υπερβαίνει την αναλογία του 10% της τιμής στην οποία 
εκδόθηκαν οι μετοχές. Τέτοια προμήθεια μπορεί να εξοφληθεί σε μετρητά ή με την έκδοση 
μετοχών πλήρως ή μερικώς εξοφλημένων ή μερικώς με τον ένα και μερικώς με τον άλλο τρόπο. 
 

9. Εκτός αν απαιτείται διαφορετικά από τον Νόμο κανένας δεν αναγνωρίζεται από την Εταιρεία ως 
κάτοχος οποιασδήποτε μετοχής με βάση οποιαδήποτε επιτροπική πράξη ή πράξη εμπιστεύματος 
και η Εταιρεία δεν δεσμεύεται ή με οποιονδήποτε τρόπο εξαναγκάζεται να αναγνωρίσει (ακόμα και 
αν πήρε σχετική ειδοποίηση) οποιοδήποτε δικαίωμα με βάση τους κανόνες επιείκειας, δικαίωμα 
υπό αίρεση ή μερικό συμφέρον σε οποιαδήποτε μετοχή ή οποιοδήποτε συμφέρον σε οποιοδήποτε 
μέρος μετοχής οποιουδήποτε ή (εκτός μόνο της περιπτώσεως που διαφορετικά προνοείται από 
αυτούς τους κανονισμούς ή τον Νόμο) οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα σχετικά με οποιαδήποτε 
μετοχή, με εξαίρεση το απόλυτο δικαίωμα του εγγεγραμμένου κατόχου της σε αυτή. 
 

10. Η Εταιρεία θα τηρεί Μητρώο Μελών και Ευρετήριο Μελών σύμφωνα με τα άρθρα 105 και 106 του 
Νόμου. Το Μητρώο Μελών και το Ευρετήριο Μελών θα είναι ανοικτά για επιθεώρηση από τα Μέλη 
δωρεάν και από οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα με πληρωμή 15 σεντ ή τέτοια μικρότερα ποσά 
όπως οι Σύμβουλοι θα ορίσουν για κάθε επιθεώρηση. Οποιοδήποτε Μέλος ή άλλο πρόσωπο 
μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε αποσπάσματα από αυτά με πληρωμή 15 σεντ. 
 

11. Οποιοσδήποτε του οποίου το όνομα έχει εγγραφεί στο Μητρώο Μελών δικαιούται να παίρνει 
χωρίς πληρωμή μέσα σε δυο μήνες από την έκδοση ή την κατάθεση της μεταβίβασης (ή μέσα σε 
τέτοια άλλη περίοδο όπως προνοούν οι όροι έκδοσης) ένα πιστοποιητικό για όλες τις μετοχές του 
ή διάφορα πιστοποιητικά χωριστά για μία ή περισσότερες από τις μετοχές του με την πληρωμή 
ποσού όπως θα αποφασίζουν κάθε φορά οι Σύμβουλοι. Κάθε πιστοποιητικό θα έχει τη σφραγίδα 
και θα καθορίζει τον αριθμό και την τάξη των μετοχών στις οποίες θα αναφέρεται. Νοείται ότι η 
Εταιρεία δεν θα δεσμεύεται να εκδίδει περισσότερα από ένα πιστοποιητικά αναφορικά με μετοχή ή 
μετοχές που κατέχονται από κοινού από διάφορα άτομα. Σε περιπτώσεις συγκυριών μετοχής 
αποστολή του πιστοποιητικού σε εκείνο του οποίου το όνομα είναι πρώτο στο Μητρώο Μελών θα 
αποτελεί ικανοποιητική απόδειξη της αποστολής του πιστοποιητικού και στους υπόλοιπους 
συγκυρίους. Μέλος που έχει μεταβιβάσει μέρος των μετοχών του θα δικαιούται χωρίς επιβάρυνση 
σε πιστοποιητικό για τις υπόλοιπες μετοχές. 
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12. Αν πιστοποιητικό μετοχών παραμορφωθεί, χαθεί ή καταστραφεί μπορεί να εκδοθεί νέο με την 
πληρωμή τέλους 15 σεντ ή μικρότερου ποσού και με οποιουσδήποτε τυχόν όρους για την 
απόδειξη του γεγονότος, την παροχή εξασφάλισης και την πληρωμή των πραγματικών δαπανών 
της Εταιρείας για την διερεύνηση των αποδεικτικών στοιχείων όπως οι Σύμβουλοι κρίνουν 
σκόπιμο. 
 

13. Κανένα Μέλος δικαιούται να πάρει οποιοδήποτε μέρισμα ή να ασκήσει οποιοδήποτε προνόμιο ως 
Μέλος μέχρι να πληρώσει όλες τις από καιρού σε καιρό οφειλόμενες και πληρωτέες κλήσεις για 
κάθε μετοχή που κατέχει είτε μόνος είτε εξ αδιαιρέτου με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, μαζί με 
τους τόκους και τις δαπάνες (αν υπάρχουν). 
 

Μεταβολή Σύνθεσης Κεφαλαίου 
45. Η Εταιρεία μπορεί από καιρού σε καιρό με Συνήθη Απόφαση να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο 

κατά οποιοδήποτε ποσό που να διαιρείται σε μετοχές οποιασδήποτε αξίας όπως θα αναφέρεται 
στην Απόφαση. 
 
Εκτός αν προνοείται διαφορετικά στο Κατάστημα ή από τους όρους έκδοσης, οποιοδήποτε νέο 
μετοχικό κεφάλαιο θα θεωρείται ως μέρος του αρχικού συνήθους μετοχικού κεφαλαίου της 
Εταιρείας και θα υπόκειται στις ίδιες πρόνοιες αναφορικά με την πληρωμή κλήσεων, το δικαίωμα 
επίσχεσης, τη μεταβίβαση, κατάσχεση κ.λ.π. όπως το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. 
 
Η Εταιρεία μπορεί με Συνήθη Απόφαση: 
(α) Να ενοποιεί το μετοχικό της κεφάλαιο και να υποδιαιρεί το όλο ή μέρος του σε μετοχές 

αξίας μεγαλύτερης εκείνης των υφιστάμενων μετοχών. 
(β) Να υποδιαιρεί τις υφιστάμενες μετοχές ή οποιεσδήποτε από αυτές σε μετοχές αξίας 

μικρότερης από αυτή που ορίζεται στο Ιδρυτικό Έγγραφο. 

46. 

(γ) Να ακυρώνει οποιεσδήποτε μετοχές οι οποίες, κατά την ημερομηνία που λήφθηκε η 
απόφαση, δεν λήφθηκαν ή δεν συμφωνήθηκε να ληφθούν από οποιοδήποτε πρόσωπο. 
 

47. Η Εταιρεία μπορεί με Ειδική Απόφαση να ελαττώνει το μετοχικό της κεφάλαιο, οποιοδήποτε 
αποθεματικό κεφάλαιο για πληρωμή μετοχών ή οποιονδήποτε λογαριασμό από υπερτίμηση 
μετοχών κατά οποιονδήποτε τρόπο και σύμφωνα με τις απαιτούμενες από τον Νόμο διαδικασίες. 
 

Γενικές Συνελεύσεις 
48. Η Εταιρεία κάθε χρόνο θα συγκροτεί Γενική Συνέλευση ως την Ετήσια Γενική Συνέλευση 

επιπρόσθετα με οποιαδήποτε άλλη Συνέλευση κατά τη διάρκεια του ίδιου χρόνου, και θα καθορίζει 
τη Συνέλευση ως Γενική στις ειδοποιήσεις με τις οποίες θα συγκαλείται. Από την ημερομηνία μιας 
Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και της επόμενης δεν μπορεί να μεσολαβεί διάστημα 
πέραν των δεκαπέντε (15) μηνών. Νοείται ότι αν η Εταιρεία συγκροτεί την πρώτη της Ετήσια 
Γενική Συνέλευση μέσα σε δεκαοκτώ (18) μήνες από τη σύστασή της, δεν θα υπάρχει ανάγκη να 
συγκροτεί άλλη τέτοια στο ίδιο έτος από τη σύστασή της ή μέσα στο επόμενο έτος. 
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49. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση συγκροτείται σε χρόνο και τόπο που ορίζονται από τους Συμβούλους. 
 

50. Όλες οι Γενικές Συνελεύσεις, εκτός από τις Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις καλούνται Έκτακτες 
Γενικές Συνελεύσεις. 
 

51. Οι Σύμβουλοι μπορούν να συγκαλούν, όταν το θεωρούν αναγκαίο, Έκτακτη Γενική Συνέλευση. 
Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις πρέπει επίσης να συγκαλούνται μετά από σχετική αίτηση, ή σε 
περίπτωση παράλειψης σύγκλησης, μπορούν να συγκαλούνται από τους αιτητές, όπως 
προνοείται από το άρθρο 126 του Νόμου. Αν κατά οποιονδήποτε χρόνο δεν βρίσκεται στην Κύπρο 
αρκετός αριθμός Συμβούλων που να μπορούν να αποτελέσουν απαρτία, οποιοσδήποτε 
Σύμβουλος ή οποιαδήποτε δυο Μέλη της Εταιρείας μπορούν να συγκαλούν Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση με τον ίδιο ή κατά το δυνατό ίδιο τρόπο με τον οποίο οι Συνελεύσεις μπορούν να 
συγκαλούνται από τους Συμβούλους. 
 
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση και η Συνέλευση που συγκαλείται για την έγκριση Ειδικής Απόφασης 
συγκαλούνται με γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστον είκοσι μίας (21) ημερών, και κάθε άλλη 
Συνέλευση της Εταιρείας συγκαλείται με γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστο δεκατεσσάρων (14) 
ημερών. Η ημέρα κατά την οποία επιδόθηκε ή θεωρείται ότι επιδόθηκε καθώς και η ημερομηνία 
για την οποία δίδεται η ειδοποίηση δεν υπολογίζεται στους αναφερόμενους χρόνους. Η 
ειδοποίηση καθορίζει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της Συνέλευσης και σε περίπτωση ειδικής 
εργασίας, τη γενική φύση της εργασίας και επιδίδεται κατά τον τρόπο που αναφέρεται πιο πάνω ή 
με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, αν υπάρχει, όπως θα καθορισθεί από την Εταιρεία σύμφωνα με 
τους κανονισμούς της Εταιρείας. 
 
Νοείται ότι Συνέλευση της Εταιρείας που συγκαλείται με συντομότερη ειδοποίηση από εκείνη που 
καθορίζεται στο Καταστατικό, θεωρείται ότι έχει συγκληθεί σωστά αν έτσι συμφωνηθεί: 
(α) Σε περίπτωση Συνέλευσης που έχει συγκληθεί ως Ετήσια Γενική Συνέλευση, απ΄ όλα τα 

μέλη που δικαιούνται να παραστούν και ψηφίσουν σε αυτή ή 

52. 

(β) Σε περίπτωση οποιασδήποτε άλλης Συνέλευσης από την πλειοψηφία των μελών που έχουν 
δικαίωμα να παραστούν και να ψηφίσουν στη Συνέλευση και αποτελούν και κατέχουν όχι 
λιγότερο του 95% της ονομαστικής αξίας των μετοχών που παρέχουν αυτό το δικαίωμα. 
 

53. Τυχαία παράλειψη να δοθεί ειδοποίηση για Συνέλευση σε οποιοδήποτε πρόσωπο που δικαιούται 
να παίρνει ειδοποίηση ή μη παραλαβή τέτοιας ειδοποίησης από τέτοιο πρόσωπο, δεν καθιστά 
άκυρη τη διαδικασία στην αναφερόμενη Συνέλευση. 
 

Διαδικασία στις Γενικές Συνελεύσεις 
54. Κάθε εργασία που διεξάγεται σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση θεωρείται ειδική και κάθε εργασία που 

διεξάγεται σε Ετήσια Γενική Συνέλευση θεωρείται επίσης ειδική, με εξαίρεση την επικύρωση 
μερίσματος, την έγκριση των λογαριασμών και των γενικών ισολογισμών και των εκθέσεων των 
Συμβούλων και των Ελεγκτών και οποιωνδήποτε άλλων εγγράφων που συνοδεύουν τους 
γενικούς ισολογισμούς ή επισυνημμένων σε αυτούς, την εκλογή Συμβούλων σε αντικατάσταση 
εκείνων που αποχωρούν και τον διορισμό Ελεγκτών και τον ορισμό της αμοιβής τους. 
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55. Δεν διεξάγεται οποιαδήποτε εργασία σε οποιανδήποτε Γενική Συνέλευση εκτός αν υπάρχει 
απαρτία κατά το χρόνο της έναρξης των εργασιών της Συνέλευσης. Εκτός αν προνοείται 
διαφορετικά στο Καταστατικό, τρία (3) μέλη δικαιούμενα να ψηφίσουν, παρόντα αυτοπροσώπως ή 
με αντιπρόσωπο, θα αποτελούν απαρτία. 
 

56. Αν δεν υπάρχει απαρτία μέσα σε μισή ώρα από το χρόνο που ορίσθηκε για τη Γενική Συνέλευση, 
η Συνέλευση, αν συγκλήθηκε μετά από απαίτηση των Μελών, διαλύεται. Σε κάθε άλλη περίπτωση 
θεωρείται ότι αναβάλλεται για την ίδια μέρα της επόμενης βδομάδας, τον ίδιο χρόνο και τόπο, και 
αν, ύστερα από τέτοια αναβολή, μέσα σε μισή ώρα από το χρόνο που ορίστηκε δεν υπάρξει 
απαρτία στη Συνέλευση, τα Μέλη που θα είναι παρόντα θεωρούνται ότι αποτελούν απαρτία. 
 

57. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας αλλά αν δεν 
υπάρχει τέτοιος Πρόεδρος, ή αν δεν είναι παρών σε οποιανδήποτε Συνέλευση σε δεκαπέντε 
λεπτά από τον χρόνο που ορίστηκε για τη συγκρότηση της ή αν αυτός δεν επιθυμεί να 
προεδρεύσει, τα παρόντα Μέλη εκλέγουν ένα από τους Συμβούλους, ή αν δεν υπάρχει Σύμβουλος 
παρών, ή αν αρνηθούν όλοι οι παρόντες Σύμβουλοι να προεδρεύσουν, εκλέγουν κάποιο Μέλος 
που είναι παρών για να προεδρεύσει της Συνέλευσης. 
 

58. Ο Πρόεδρος μπορεί με τη συγκατάθεση οποιασδήποτε Συνέλευσης στη οποία υπάρχει απαρτία 
αλλά είναι υποχρεωμένος αν έχει τέτοιες οδηγίες από τη Συνέλευση, να αναβάλλει τη Συνέλευση 
από καιρού σε καιρό και από τόπο σε τόπο όπως αποφασίζει η Συνέλευση. Όταν αναβάλλεται 
Συνέλευση για τριάντα (30) ή περισσότερες μέρες πρέπει να δίδεται ειδοποίηση για τη Συνέλευση 
που θα γίνει λόγω της αναβολής με τον ίδιο τρόπο όπως και στην περίπτωση αρχικής 
Συνέλευσης. Τηρουμένων των πιο πάνω, κανένα Μέλος δεν δικαιούται σε οποιανδήποτε 
ειδοποίηση για αναβολή ή για την εργασία που θα διεξαχθεί στη Συνέλευση που θα ακολουθήσει 
λόγω της αναβολής εκτός από εκείνη που θα διεξαγόταν στη Συνέλευση που αναβλήθηκε. 
 

59. Σε κάθε Γενική Συνέλευση, ψήφισμα που τίθεται για ψηφοφορία αποφασίζεται με ανάταση των 
χεριών εκτός αν πριν την αναγγελία του αποτελέσματος της ανάτασης των χριών ή κατά τη 
διάρκεια της, ζητηθεί από το Πρόεδρο ή από ένα τουλάχιστο πρόσωπο που δικαιούται να ψηφίσει 
στη Συνέλευση, ψηφοφορία κατά μετοχή. Αν δεν ζητηθεί ψηφοφορία κατά μετοχή, δήλωση από το 
Πρόεδρο της Συνέλευσης ότι εγκρίθηκε κάποιο ψήφισμα με ανάταση των χεριών ή ότι εγκρίθηκε 
ομόφωνα ή με ιδιαίτερη πλειοψηφία ή καταψηφίστηκε ή δεν εγκρίθηκε με ιδιαίτερη πλειοψηφία και 
σχετική καταχώρηση στο βιβλίο των πρακτικών της Εταιρείας, αποτελεί τελειωτική μαρτυρία για το 
γεγονός χωρίς απόδειξη του αριθμού ή της αναλογίας των ψήφων. 
 

60. Η ψηφοφορία κατά μετοχή, που απαιτήθηκε κατά τον τρόπο που αναφέρεται πιο πάνω, διεξάγεται 
σε τέτοιο χρόνο (μέσα σε 14 μέρες) και τόπο και με τέτοιο τρόπο όπως θα καθορίσει ο Πρόεδρος, 
και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά μετοχή θα θεωρείται απόφαση της Συνέλευσης στην 
οποία απαιτήθηκε η ψηφοφορία κατά μετοχή. 
 
Η απαίτηση για ψηφοφορία κατά μετοχή μπορεί να αποσυρθεί. 
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61. Δεν μπορεί να απαιτηθεί οποιαδήποτε ψηφοφορία κατά μετοχή κατά την εκλογή Προέδρου 
Συνέλευσης ή για οποιοδήποτε θέμα αναβολής. 
 

62. Σε περίπτωση ισοψηφίας, είτε σε ψηφοφορία με ανάταση των χεριών είτε σε ψηφοφορία κατά 
μετοχή, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έχει δικαίωμα δεύτερης ή νικώσας ψήφου. 
 

63. Η απαίτηση για ψηφοφορία κατά μετοχή δεν εμποδίζει τη συνέχιση της Συνέλευσης για τη 
διεξαγωγή οποιασδήποτε άλλης εργασίας εκτός των θεμάτων για τα οποία απαιτήθηκε η 
ψηφοφορία κατά μετοχή. 
 

Ψήφος Μελών 
64. Τηρουμένων οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ή περιορισμών που είναι προσαρτημένα σε 

οποιαδήποτε τάξη ή τάξεις μετοχών κάθε Μέλος που είναι παρών αυτοπροσώπως ή με 
αντιπρόσωπο στις μεν ψηφοφορίες με ανάταση των χεριών θα έχει μια ψήφο στις δε ψηφοφορίες 
κατά μετοχή κάθε Μέλος θα έχει ψήφο για κάθε μετοχή που κατέχει. 
 

65. Αν δυο ή περισσότεροι έχουν από κοινού δικαίωμα σε μετοχή, κατά τη ψήφιση οποιουδήποτε 
θέματος γίνεται δεκτή η ψήφος του αρχαιότερου που ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε με 
πληρεξούσιο κατά αποκλεισμό των ψήφων των άλλων δηλωμένων κατόχων της μετοχής και για 
τον σκοπό αυτό η αρχαιότητα αποφασίζεται από τη σειρά με την οποία αναγράφονται τα ονόματα 
στο μητρώο των Μελών. 
 

66. Μέλος διανοητικά ασθενές ή σε σχέση με το οποίο εκδόθηκε διάταγμα από οποιοδήποτε 
δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία για φρενοβλάβεια μπορεί να ψηφίζει είτε με ανάταση των χεριών 
είτε με ψηφοφορία κατά μετοχή μέσω οποιουδήποτε προσώπου που διορίστηκε από το 
Δικαστήριο, και κάθε τέτοιο πρόσωπο μπορεί σε ψηφοφορία κατά μετοχή να ψηφίζει με 
αντιπρόσωπο. 
 

67. Κανένα Μέλος θα δικαιούται να ασκεί το δικαίωμα της ψήφου σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση, 
εκτός αν όλες οι κλήσεις ή άλλα ποσά αμέσως πληρωτέα από αυτό σε σχέση με τις μετοχές της 
Εταιρείας έχουν καταβληθεί. 
 

68. Δεν μπορεί να εγερθεί ένσταση ως προς την άσκηση του δικαιώματος ψήφου κάποιου 
ψηφοφόρου παρά μόνο στη Συνέλευση ή στη Συνέλευση που γίνεται μετά από αναβολή κατά την 
οποία η ψήφος για την οποία υπάρχει ένσταση δόθηκε ή προτάθηκε. Ψήφος που δεν 
αποκλείστηκε σε τέτοια Συνέλευση θα είναι έγκυρη για κάθε σκοπό. Οποιαδήποτε τέτοια ένσταση 
που υποβλήθηκε έγκαιρα θα παραπέμπεται στον Πρόεδρο της Συνέλευσης του οποίου η 
απόφαση θα είναι οριστική και τελεσίδικη. 
 

69. Στις ψηφοφορίες κατά μετοχή, οι ψήφοι δίδονται είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. 
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70. Το πληρεξούσιο διορισμού αντιπροσώπου είναι γραπτό και υπογραμμένο από το πρόσωπο που 
διορίζει ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του ή αν το πρόσωπο που διορίζει είναι νομικό 
πρόσωπο θα έχει την επίσημη σφραγίδα του, αν υπάρχει, και αν δεν υπάρχει θα υπογράφεται 
από αξιωματούχο που θα έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό. 
 

71. Το πληρεξούσιο διορισμού αντιπροσώπου μαζί με το πληρεξούσιο έγγραφο (αν υπάρχει) με βάση 
το οποίο έχει υπογραφεί ή το επίσημο πιστοποιημένο αντίγραφό του, κατατίθεται στο γραφείο της 
Εταιρείας τουλάχιστο σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από το χρόνο που καθορίστηκε για τη 
συγκρότηση της Συνέλευσης ή της Συνέλευσης μετά από αναβολή κατά την οποία το πρόσωπο 
που αναφέρεται στο έγγραφο αυτό προτίθεται να ψηφίσει ή, σε περίπτωση ψηφοφορίας κατά 
μετοχή,, τουλάχιστο εικοσιτέσσερις (24) ώρες πριν από τον χρόνο που καθορίστηκε για τη 
διεξαγωγή της ψηφοφορίας κατά μετοχή και σε περίπτωση παράλειψης, το έγγραφο διορισμού 
αντιπροσώπου δεν θεωρείται έγκυρο. 
 
Κάθε έγγραφο διορισμού αντιπροσώπου θα είναι κατά τον πιο κάτω τύπο ή άλλο πλησιέστερο 
τύπο όπως απαιτούν οι περιστάσεις ή εγκρίνουν οι Σύμβουλοι:- 
 

72. 

 «LOGICOM ΛΙΜΙΤΕΔ 
 
Εγώ/Εμείς ……………………………………………………………………. από ……………….… 
……………………………………. μέλος/μέλη της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας 
διορίζω/διορίζουμε με το παρόν τον ………………………………………. από ………………... 
………………….. ή σε περίπτωση που αυτός εμποδίζεται τον …………………………………. 
…………. από …………………………………… πληρεξούσιο αντιπρόσωπό μου/μας για να 
ψηφίσει για μένα/για μας και εκ μέρους μου/μας στην Ετήσια (Έκτακτη) Γενική Συνέλευση 
(ανάλογα με την περίπτωση) της Εταιρείας, που θα συγκροτηθεί την …… ημέρα του 
…………… του έτους …… και σε οποιανδήποτε αναβολή της. 
 
Υπογράφηκε σήμερα …… ημέρα του ……………… του έτους ………» 
 

73. Όπου είναι επιθυμητό να δοθεί ευκαιρία στα Μέλη να ψηφίσουν υπέρ ή κατά κάποιας απόφασης 
το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου είναι κατά τον πιο κάτω τύπο ή πλησιέστερο τύπο όπως οι 
περιστάσεις απαιτούν. 
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  «LOGICOM ΛΙΜΙΤΕΔ 
 
Εγώ/Εμείς ………………………………………………………………………. από …………….… 
……………………….. μέλος/μέλη της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας διορίζω/διορίζουμε 
με το παρόν τον ……………………………………….. από ……….……………………… ή σε 
περίπτωση που αυτός εμποδίζεται στον …………………………………………………………. 
από ……………………………………. Πληρεξούσιο αντιπρόσωπό μου/μας για να ψηφίσει για 
μένα/για μας και εκ μέρους μου/μας στην Ετήσια (Έκτακτη), (ανάλογα με την περίπτωση) 
Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα συγκροτηθεί την …… ημέρα του ……………….. του 
έτους ……… και σε οποιανδήποτε αναβολή της. 
 
Υπογράφηκε σήμερα …… ημέρα του ……………………… του έτους ………… 
 
Το παρόν θα χρησιμοποιηθεί υπέρ/κατά* της απόφασης. Εκτός αν διαφορετικά διαταχθεί, ο 
πληρεξούσιος αντιπρόσωπος ψηφίζει όπως κρίνει ορθά. 
 
*Απαλείψετε ότι δεν είναι επιθυμητό.» 
 

74. Το έγγραφο που διορίζει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο θεωρείται ότι παρέχει στον διοριζόμενο 
αρμοδιότητα να απαιτεί ή να συμμετέχει στην απαίτηση για ψηφοφορία κατά μετοχή. 
 

75. Ψήφος που δίδεται σύμφωνα με τους όρους εγγράφου διορισμού πληρεξουσίου είναι έγκυρη 
ανεξάρτητα από θάνατο που προηγήθηκε ή διανοητική ασθένεια του προσώπου που διόρισε ή 
από ανάκληση του πληρεξουσίου ή της αρμοδιότητας σύμφωνα με την οποία εκτελέστηκε το 
πληρεξούσιο ή από τη μεταβίβαση της μετοχής για την οποία δόθηκε το πληρεξούσιο, νοουμένου 
ότι δεν θα έχει ληφθεί στο γραφείο της Εταιρείας γραπτή ειδοποίηση για το θάνατο, διανοητική 
ασθένεια, ανάκληση ή μεταβίβαση όπως αναφέρεται, πριν την έναρξη της Συνέλευσης ή της 
Συνέλευσης που γίνεται μετά από αναβολή, στην οποία χρησιμοποιείται το πληρεξούσιο. 
 

76. Η παρουσία Μέλους αυτοπροσώπως θα αποτελεί από μόνη της ανάκληση διορισμού 
αντιπροσώπου, και το δικαίωμα ψήφου θα ασκείται προσωπικά από το Μέλος. 
 

77. Νομικά πρόσωπα που είναι Μέλη της Εταιρείας, μπορούν με απόφαση των συμβούλων τους ή 
άλλου σώματος που τα διοικεί, να εξουσιοδοτούν οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρήσουν κατάλληλο, 
για να ενεργεί ως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός τους σε οποιανδήποτε Συνέλευση της 
Εταιρείας ή σε σχέση με οποιανδήποτε τάξη Μελών της Εταιρείας, και το πρόσωπο που 
εξουσιοδοτείται με αυτό τον τρόπο θα δικαιούται να ασκεί, εκ μέρους του νομικού προσώπου που 
εκπροσωπεί, τις ίδιες εξουσίες που το νομικό αυτό πρόσωπο θα μπορούσε να ασκήσει σαν να 
ήταν άτομο Μέλος της Εταιρείας. 
 

Σύμβουλοι 
78. Ο αριθμός των Συμβούλων δεν θα είναι μεγαλύτερος των δεκαοκτώ (18). 

 
 



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
 
 

 111

79. Οι πρώτοι Σύμβουλοι ορίζονται εγγράφως από τους υπογραφείς του Ιδρυτικού Εγγράφου ή από 
την πλειοψηφία τους. 
 

80. Η Εταιρεία μπορεί από καιρού σε καιρό να αυξάνει ή να μειώνει τον αριθμό των Συμβούλων με 
συνήθη απόφαση και μπορεί επίσης να αποφασίζει τον τρόπο με τον οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή 
ο αριθμός που αυξήθηκε ή μειώθηκε. 
 

81. Η αμοιβή των Συμβούλων ορίζεται, από καιρού σε καιρό, από την Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση. 
Η αμοιβή αυτή θα μοιράζεται μεταξύ των Συμβούλων ανάλογα με τον ρυθμό των συνεδριών στις 
οποίες ο κάθε ένας από αυτούς παρευρέθηκε κατά τη διάρκεια του χρόνου για τον οποίο η αμοιβή 
καταβάλλεται. Οι Σύμβουλοι μπορούν να πληρώνονται επίσης ταξιδιωτικά, ξενοδοχειακά και άλλα 
έξοδα που γίνονται από αυτούς δεόντως, για να παραστούν σε ή να επιστρέψουν από 
συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή επιτρόπων τους ή Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας 
ή αναφορικά με εργασία της Εταιρείας. 
 

82. Η κατοχή μετοχών ως προϋπόθεση της ιδιότητας του Συμβούλου μπορεί να καθοριστεί από την 
Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση, αλλά μέχρι να καθοριστεί τέτοια προϋπόθεση, τέτοια κατοχή δεν θα 
απαιτείται. 
 

83. Σύμβουλος της Εταιρείας μπορεί να είναι ή να καταστεί Σύμβουλος ή άλλος λειτουργός ή άλλως 
πώς να έχει συμφέρον σε οποιανδήποτε εταιρεία που ιδρύεται από την Εταιρείας ή στην οποία 
δυνατό να έχει συμφέρον η Εταιρεία ως μέτοχος ή άλλως και κανένας Σύμβουλος θα είναι 
υπόλογος στην Εταιρεία για οποιανδήποτε αμοιβή ή άλλα οφέλη που λαμβάνει ως σύμβουλος ή 
ως λειτουργός τέτοιας άλλης εταιρείας ή από το συμφέρον του σε αυτή, εκτός αν η Εταιρείας 
ορίσει διαφορετικά. 
 

Εξουσίες και Καθήκοντα των Συμβούλων 
84. Οι Σύμβουλοι μπορούν να συνάπτουν δάνεια ή να εξευρίσκουν χρήματα για τους σκοπούς της 

Εταιρείας ή να δίδουν ασφάλεια για την πληρωμή τέτοιων ποσών όπως κρίνου αναγκαίο, και 
μπορούν να δίδουν ασφάλεια για την αποπληρωμή οποιωνδήποτε τέτοιων ποσών με υποθήκη ή 
επιβάρυνση σε όλη ή οποιανδήποτε περιουσία ή οποιοδήποτε ενεργητικό της Εταιρείας ή με 
έκδοση ομολόγων είτε στο άρτιο είτε υπό το άρτιο είτε άλλως, όπως κρίνουν σκόπιμο. Οι 
Σύμβουλοι έχουν το δικαίωμα να συνάπτουν δάνεια μέχρι ποσού που δεν υπερβαίνει το 
πενταπλάσιο της ονομαστικής αξίας των μετοχών που κάθε φορά η Εταιρεία θα έχει εκδώσει. Οι 
Σύμβουλοι θα έχουν το δικαίωμα να συνάπτουν δάνεια και για ποσά μεγαλύτερα του 
πενταπλάσιου της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας, νοουμένου ότι το δάνειο αυτό θα 
εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. Δανειστής ή άλλο πρόσωπο που συναλλάσσεται με την 
Εταιρεία δεν θα επηρεάζεται με οποιονδήποτε τρόπο, αν δεν τηρείται ο περιορισμός αυτός. Χρέος 
ή εξασφάλιση που δόθηκε πέραν του αναφερόμενου ορίου δεν θα είναι άκυρα εκτός μόνο σε 
περίπτωση ρητής ειδοποίησης προς τον δανειστή ή τον εξασφαλιζόμενο, που δίδεται κατά τον 
χρόνο της σύναψης του δανείου ή της χορήγησης της εξασφάλισης, ότι οι Σύμβουλοι είχαν τότε 
υπερβεί το καθοριζόμενο όριο. 
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85. Οι εργασίες της Εταιρείας διευθύνονται από τους Συμβούλους, οι οποίοι μπορούν να πληρώσουν 
όλα τα έξοδα που έγιναν για την ίδρυση και εγγραφή της Εταιρείας και να ασκούν όλες τις εξουσίες 
της Εταιρείας που σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό δεν είναι ανάγκη αν ασκούνται από την 
Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση, τηρουμένων οποιωνδήποτε άρθρων του Καταστατικού, των 
προνοιών του Νόμου και άλλων εσωτερικών κανονισμών που δεν είναι αντίθετοι με το 
Καταστατικό ή τις πρόνοιες που μπορεί να επιβάλει η Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση. Κανονισμός 
όμως που γίνεται από την Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση δεν θα καθιστά άκυρη οποιανδήποτε 
προηγούμενη πράξη των Συμβούλων, που θα ήταν έγκυρη αν δεν γινόταν ο κανονισμός αυτός. 
 

86. Οι Σύμβουλοι μπορούν κάθε φορά και σε οποιονδήποτε χρόνο να διορίζουν με πληρεξούσιο 
έγγραφο οποιαδήποτε εταιρεία, οίκο ή και πρόσωπο φυσικό ή νομικό ή σώμα προσώπων, που 
υποδεικνύεται από τους Συμβούλους, άμεσα ή έμμεσα, ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο ή 
πληρεξούσιους αντιπροσώπους της Εταιρείας, για τέτοιους σκοπούς και με τέτοιες εξουσίες, 
εξουσιοδοτήσεις και διακριτικές εξουσίες (που δεν υπερβαίνουν αυτές που παρέχονται ή μπορούν 
να ασκηθούν από τους Συμβούλους σύμφωνα με το Καταστατικό) και για τέτοια περίοδο και με 
τέτοιους όρους όπως θεωρήσουν σωστό. Οποιαδήποτε τέτοια πληρεξούσια έγγραφα μπορούν να 
περιέχουν τέτοιες πρόνοιες για την προστασία και διευκόλυνση προσώπων που έχουν 
δοσοληψίες με οποιονδήποτε τέτοιο αντιπρόσωπο και μπορούν επίσης να εξουσιοδοτούν 
οποιονδήποτε τέτοιο αντιπρόσωπο να μεταβιβάζει όλες ή ορισμένες από τις εξουσίες, 
εξουσιοδοτήσεις και διακριτικές εξουσίες που χορηγούνται σε αυτόν. 
 

87. Η Εταιρεία μπορεί να ασκεί τις εξουσίες που παρέχονται από το άρθρο 36 του Νόμου σχετικά με 
την χρήση σφραγίδας στο εξωτερικό και τέτοιες εξουσίες παρέχονται στους Συμβούλους. 
 

88. Η Εταιρεία μπορεί να ασκεί τις εξουσίες που παρέχονται από τα άρθρα 114 μέχρι 17 του Νόμου 
αμφοτέρων περιλαμβανομένων, αναφορικά με την τήρηση Μητρώου Μελών και οι Σύμβουλοι 
μπορούν, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων αυτών να θεσπίζουν ή να τροποποιούν 
τέτοιους κανονισμούς όπως θεωρήσουν κατάλληλο αναφορικά με την τήρηση οποιουδήποτε 
τέτοιου Μητρώου. 
 
(1) Σύμβουλος που ενδιαφέρεται με οποιονδήποτε τρόπο είτε άμεσα είτε έμμεσα για 

οποιοδήποτε συμβόλαιο ή προτεινόμενο συμβόλαιο, δηλώνει τη φύση του ενδιαφέροντός 
του σε συνεδρία των Συμβούλων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 191 του Νόμου. 
 

(2) Ο Σύμβουλος δεν δικαιούται να ψηφίζει σε σχέση με οποιανδήποτε συμφωνία ή 
διευθέτηση για τις οποίες ενδιαφέρεται, και να ψηφίσει η ψήφος του δεν υπολογίζεται 
ούτως αυτός λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό απαρτίας. Καμιά όμως από τις 
απαγορεύσεις εφαρμόζεται σε: 
 

89. 

 (α) Οποιανδήποτε διευθέτηση για τη χορήγηση σε οποιονδήποτε Σύμβουλο 
οποιασδήποτε ασφάλειας ή αποζημίωσης αναφορικά με χρήματα που δανείσθηκαν 
από αυτόν στην Εταιρεία ή με υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν από αυτόν προς 
όφελος της Εταιρείας ή, 
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 (β) Οποιανδήποτε διευθέτηση για τη χορήγηση οποιασδήποτε ασφάλειας από την 
Εταιρεία σε τρίτο πρόσωπο σχετικά με χρέος ή με υποχρέωση της Εταιρείας για την 
οποία ανέλαβε προσωπικά την ευθύνη ο Σύμβουλος, ολικά ή μερικά, λόγω 
εγγύησης ή αποζημίωσης ή λόγω κατάθεσης ασφάλειας ή, 
 

 (γ) Οποιανδήποτε συμφωνία από Σύμβουλο για την συνεισφορά χρημάτων ή την 
εγγύηση για τη διάθεση μετοχών ή ομολόγων της Εταιρείας ή, 
 

 (δ) Οποιανδήποτε συμφωνία ή διευθέτηση με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία στην οποία 
έχει ενδιαφέρον μόνο ως λειτουργός της Εταιρείας ή ως κάτοχος μετοχών ή άλλων 
Ομολόγων. 
 

 Οι απαγορεύσεις όμως αυτές μπορούν σε οποιονδήποτε χρόνο να ανασταλούν ή να 
χαλαρωθούν σε οποιονδήποτε βαθμό, είτε γενικά είτε αναφορικά με οποιανδήποτε ειδική 
συμφωνία, διευθέτηση ή δοσοληψία, από την Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση. 
 

(3) Σύμβουλος μπορεί αν ασκεί οποιοδήποτε άλλο λειτούργημα και να κατέχει οποιανδήποτε 
κερδοφόρα θέση στην Εταιρεία (άλλη εκτός από το λειτούργημα του Ελεγκτή) σε 
συνδυασμό με το λειτούργημα του ως Σύμβουλος, για τέτοια περίοδο και με τέτοιους 
όρους (αναφορικά με την αμοιβή και άλλους) όπως οι Σύμβουλοι αποφασίσουν. Δεν 
απαγορεύεται σε Σύμβουλο ή προτιθέμενο Σύμβουλο ή συναρμολόγηση συμφωνιών με 
την Εταιρεία είτε σε σχέση με την άσκηση οποιουδήποτε άλλου τέτοιου λειτουργήματος ή 
κατοχή κερδοφόρας θέσης είτε ως πωλητής, αγοραστής, ή άλλως, και δεν υπόκειται σε 
ακύρωση οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία ή οποιαδήποτε συμφωνία ή διευθέτηση που έγινε 
από ή για λογαριασμό της Εταιρείας στις οποίες είναι με οποιονδήποτε τρόπο 
ενδιαφερόμενος οποιοσδήποτε Σύμβουλος, ούτε οφείλει να λογοδοτεί οποιοσδήποτε 
Σύμβουλος που συμβάλλεται με τον τρόπο αυτό ή είναι ενδιαφερόμενος για οποιοδήποτε 
κέρδος που πραγματοποιήθηκε λόγω τέτοιας συμφωνίας ή διευθέτησης επειδή ο 
Σύμβουλος αυτός κατέχει το λειτούργημα αυτό ή λόγω της σχέσης εμπιστοσύνης που 
δημιουργείται με αυτό τον τρόπο. 
 

(4) Σύμβουλος, ανεξάρτητα από το συμφέρον του, μπορεί να υπολογίζεται για την απαρτία σε 
οποιανδήποτε Συνέλευση κατά την οποία διορίζεται είτε αυτός είτε οποιοσδήποτε άλλος 
Σύμβουλος για να κατέχει τέτοιο λειτούργημα ή κερδοφόρα θέση στην Εταιρεία ή κατά την 
οποία συμφωνούνται οι όροι οποιουδήποτε τέτοιου διορισμού και μπορεί να ψηφίζει για 
οποιονδήποτε τέτοιο διορισμό ή άλλη διευθέτηση ή για τον διορισμό του ίδιου ή για τη 
διευθέτηση των όρων του διορισμού του. 
 

 

(5) Σύμβουλος μπορεί να ενεργεί για την Εταιρεία αυτοπροσώπως ή μέσω του οίκου του με 
επαγγελματική ιδιότητα και αυτός ή ο οίκος του δικαιούνται σε αμοιβή για επαγγελματικές 
υπηρεσίες ωσάν να μη ήταν Σύμβουλος. Νοουμένου ότι τίποτε από όσα διαλαμβάνονται 
στο παρόν δεν εξουσιοδοτεί Σύμβουλο ή τον οίκο του να ενεργεί ως Ελεγκτής της 
Εταιρείας. 
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90. Όλες οι επιταγές, ομόλογα, διατακτικά πληρωμών, συναλλαγματικές και άλλα διαπραγματεύσιμα 
αξιόγραφα, και όλες οι αποδείξεις για χρήματα που πληρώθηκαν στην Εταιρεία, υπογράφονται, 
εκτελούνται, γίνονται αποδεκτά, οπισθογραφούνται , ή άλλως πως εκτελούνται, ανάλογα με την 
περίπτωση, κατά τρόπο που καθορίζουν από καιρού σε καιρό με απόφαση οι Σύμβουλοι. 
 
Οι Σύμβουλοι τηρούν πρακτικά σε βιβλία που προνοούνται για το σκοπό αυτό: 
(α) Για όλους τους διορισμούς αξιωματούχων που γίνονται από τους Συμβούλους. 
(β) Τα ονόματα των παρόντων Συμβούλων σε κάθε συνεδρία των Συμβούλων και 

οποιασδήποτε επιτροπής των Συμβούλων. 
(γ) Όλων των αποφάσεων και διαδικασιών σε όλες τις Συνελεύσεις της Εταιρείας και των 

συνεδριών των Συμβούλων και των επιτροπών των Συμβούλων. 
 

91. 

Κάθε ένας από τους παρόντες Συμβούλους στις συνεδριάσεις των Συμβούλων ή των επιτροπών 
των Συμβούλων θα υπογράφει δίπλα από το όνομά του σε βιβλίο που τηρείται για τον σκοπό 
αυτό. 
 

92. ΟΙ Σύμβουλοι μπορούν για λογαριασμό της Εταιρείας, να πληρώνουν φιλοδωρήματα ή σύνταξη ή 
χορηγήματα σε οποιονδήποτε Σύμβουλο που αποχωρεί, ο οποίος κατείχε οποιαδήποτε άλλη 
έμμισθη θέση ή αξίωμα στην Εταιρεία με αμοιβή ή στην χήρα του ή στους εξαρτώμενούς του. 
Μπορούν επίσης να συνεισφέρουν σε οποιοδήποτε ταμείο και να διενεργούν πληρωμές για την 
παροχή ή την εξασφάλιση οποιουδήποτε φιλοδωρήματος, σύνταξης ή χορηγήματος. 
 

Διαδικασία των Συμβούλων στις Συνεδριάσεις 
102. Οι Σύμβουλοι μπορούν αν συνέρχονται σε συνεδριάσεις για διεξαγωγή εργασιών και να 

αναβάλλουν ή άλλως να διακανονίζουν τις συνεδριάσεις τους, όπως οι ίδιοι θεωρούν σωστό. Όλα 
τα ζητήματα στις Συνεδριάσεις αποφασίζονται με πλειοψηφία. Οποιοσδήποτε Σύμβουλος μπορεί, 
και ο Γραμματέας οφείλει, με αίτηση από ένα Σύμβουλο, να καλεί συνεδρίαση των Συμβούλων 
οποτεδήποτε. 
 

103. Η απαρτία που απαιτείται για τις εργασίες των Συμβούλων μπορεί να καθορίζεται κάθε φορά από 
τους Συμβούλους. Εκτός αν διαφορετικά καθοριστεί τέσσερις Σύμβουλοι θα αποτελούν απαρτία. 
 

104. Οι Σύμβουλοι μπορούν να εκλέγουν για τις συνεδριάσεις τους Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο, να 
καθορίζουν τη περίοδο της θητείας τους, αλλά αν σε κάποια συνεδρίαση δε είναι παρόντες ούτε ο 
Πρόεδρος ούτε ο Αντιπρόεδρος στο χρόνο που ορίστηκε για τη συνεδρίαση αυτή, οι παρόντες 
Σύμβουλοι θα μπορούν να εκλέξουν ένα από αυτούς ως πρόεδρο της συνεδρίασης. 
 

105. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος θα έχει επιπρόσθετη ή νικώσα ψήφο. 
 

106. Οι Σύμβουλοι μπορούν να μεταβιβάζουν οποιαδήποτε από τις εξουσίες τους σε επιτροπές που 
αποτελούνται από οποιοδήποτε μέλος ή μέλη του Συμβουλίου, όπως αυτοί κρίνουν σωστό. 
Οποιαδήποτε επιτροπή κατά την άσκηση των εξουσιών που θα μεταβιβασθούν σε αυτή θα 
συμμορφώνεται με τους κανονισμούς και όρους εντολής που θα καθορίσουν οι Σύμβουλοι. 
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107. Επιτροπή μπορεί να εκλέγει Πρόεδρο των συνεδριάσεων της. Σε περίπτωση που δεν έχει εκλεγεί 
Πρόεδρος ή σε περίπτωση που ο Πρόεδρος σε οποιανδήποτε συνεδρίαση δεν είναι παρών μέσα 
σε πέντε λεπτά από το χρόνο που καθορίστηκε για την έναρξη της συνεδρίασης, οι Σύμβουλοι 
που είναι παρόντες θα μπορούν να εκλέξουν ένα από αυτούς για να προεδρεύσει της 
συνεδρίασης. 
 

108. Κάθε επιτροπή μπορεί να συγκαλεί και να αναβάλλει τις συνεδριάσεις της όπως η ίδια κρίνει 
σωστό. Τα ζητήματα που προκύπτουν κατά τις συνεδριάσεις θα αποφασίζονται με πλειοψηφία 
των παρόντων μελών, και σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος θα δικαιούται σε δεύτερη ή 
νικώσα ψήφο.  
 

109. Οι συνεχίζοντες Σύμβουλοι μπορούν να ενεργούν ανεξάρτητα από οποιανδήποτε κενή θέση στο 
Διοικητικό Συμβούλιο αλλά να και όταν ο αριθμός των συνεχιζόντων Συμβούλων μειωθεί κάτω 
από τον αριθμό που ορίζεται ως αναγκαία απαρτία των Συμβούλων σύμφωνα με το Καταστατικό, 
οι συνεχίζοντες Σύμβουλοι ή ο συνεχίζων Σύμβουλος μπορούν αν ενεργούν για την αύξηση του 
αριθμού των Συμβούλων μέχρι τον αριθμό αυτό ή για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας 
αλλά όχι για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. 
 

110. Όλες οι πράξεις που γίνονται με καλή πίστη στις συνεδριάσεις Συμβούλων ή από επιτροπή 
Συμβούλων ή από οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί ως Σύμβουλος, ανεξάρτητα από το ότι 
αργότερα μπορεί να αποκαλυφθεί ότι υπήρχε κάποιο ελάττωμα στον διορισμό οποιωνδήποτε 
Συμβούλων ή προσώπων που ενεργούν όπως προαναφέρεται, ή ότι αυτοί ή οι ορισμένοι από 
αυτούς έχασαν τα προσόντα του Συμβούλου, είναι έγκυρες ωσάν κάθε τέτοιο πρόσωπο να είχε 
διορισθεί σωστά και είχε τα προσόντα να είναι Σύμβουλος. 
 

111. Οι Σύμβουλοι μεριμνούν για την τήρηση πρακτικών όλων των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας 
καθώς επίσης για όλους τους διορισμούς λειτουργών και για τις διαδικασίες όλων των 
συνεδριάσεων των Συμβούλων και επιτροπών και για τις παρουσίες σε αυτές και κάθε εργασία σε 
τέτοιες συνελεύσεις και συνεδριάσεις και οποιαδήποτε τέτοια πρακτικά οποιασδήποτε συνέλευσης 
ή συνεδρίασης αν είναι υπογραμμένα από τον Πρόεδρο της αντίστοιχης συνέλευσης ή 
συνεδρίασης, αποτελούν τελεσίδικη μαρτυρία χωρίς άλλη απόδειξη για τα αναφερόμενα γεγονότα. 
 

112. Γραπτή απόφαση υπογραμμένη από όλους τους Συμβούλους είναι το ίδιο έγκυρη και 
αποτελεσματική για όλους τους σκοπούς ως απόφαση που έχει ληφθεί σε συνεδρίαση των 
Συμβούλων που έχει δεόντως συγκληθεί, συγκροτηθεί και διεξαχθεί. 
 

Διευθύνων Σύμβουλος 
115. Οι Σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να διορίζουν ένα ή περισσότερους από το Διοικητικό 

Συμβούλιο στη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου για περίοδο και με όρους που θα κρίνουν, και 
τηρουμένων των όρων οποιασδήποτε συμφωνίας που έγινε σε οποιαδήποτε ειδική περίπτωση 
μπορούν να ανακαλέσουν τον διορισμό αυτό. Ο Διευθύνων Σύμβουλος που διορίζεται με τρόπο 
αυτό για όσο χρόνο κατέχει τη θέση αυτή, δεν υπόκειται σε αφυπηρέτηση με εναλλαγή ούτε 
υπολογίζεται στον καθορισμό της αφυπηρέτησης των Συμβούλων με εναλλαγή, αλλά ο διορισμός 
του ακυρώνεται αυτοδικαίως αν για οποιανδήποτε αιτία παύσει να είναι Σύμβουλος. 
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116. Ο Διευθύνων Σύμβουλος παίρνει τέτοια αμοιβή (ως μισθό, προμήθεια ή συμμετοχή στα κέρδη, ή 

μερικώς με ένα και μερικώς με άλλο τρόπο) όπως αποφασίζουν οι Σύμβουλοι. 
 

117. Οι Σύμβουλοι μπορούν να εμπιστευθούν και εκχωρήσουν στον Διευθύνοντα Σύμβουλο 
οποιεσδήποτε εξουσίες που μπορούν να ασκηθούν από αυτούς, με όρους, προϋποθέσεις και 
περιορισμούς που θα αποφασίσουν, είτε παράλληλα με την άσκηση αυτών των εξουσιών από 
τους ίδιους είτε κατά αποκλειστικότητα. Οι Σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό, να 
ανακαλούν, αποσύρουν, μεταβάλλουν, ή αλλοιώνουν όλες ή οποιεσδήποτε από τις 
εξουσιοδοτήσεις που ανέθεσαν, εμπιστεύτηκαν και που εκχωρήθηκαν στον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο. 
 

Μερίσματα και Αποθεματικό 
122. Η Εταιρεία σε γενική Συνέλευση μπορεί να ορίζει μερίσματα, αλλά κανένα μέρισμα θα υπερβαίνει 

το ποσό που έχει προταθεί από τους Συμβούλους. 
 

123. Οι Σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να πληρώνουν στους μετόχους από τα κέρδη της 
Εταιρείας τέτοια ενδιάμεσα μερίσματα που κρίνουν δικαιολογημένα. 
 

124. Δεν θα πληρώνεται μέρισμα εκτός μόνο από τα κέρδη της Εταιρείας. 
 

125. Οι Σύμβουλοι μπορούν πριν από την υποβολή της πρότασης για μέρισμα, να αφαιρούν από τα 
κέρδη της Εταιρείας ποσά που θα αποφασίσουν ως αποθεματικό ή αποθεματικά, τα οποία θα 
μπορούσαν κατά την κρίση των Συμβούλων αν διατεθούν για οποιονδήποτε σκοπό για τον οποίο 
τα κέρδη της Εταιρείας θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα και μέχρι να διατεθούν θα 
μπορούν να τοποθετούνται σε τέτοιες επενδύσεις, (εκτός σε μετοχές της Εταιρείας) όπως οι 
Σύμβουλοι κρίνουν από καιρού σε καιρό. Οι Σύμβουλοι μπορούν επίσης χωρίς να τοποθετήσουν 
ποσά στο αποθεματικό ή στα αποθεματικά, να μεταφέρουν στην επόμενη χρήση οποιαδήποτε 
κέρδη που δεν θεωρούν σκόπιμο να διανεμηθούν. 
 

126. Τηρουμένων τυχόν δικαιωμάτων προσώπων που δικαιούνται σε μετοχές με ειδικά δικαιώματα ως 
προς το μέρισμα, όλα τα μερίσματα θα δηλώνονται και πληρώνονται σύμφωνα με τα ποσά που 
πληρώθηκαν ή πιστώθηκαν σαν πληρωθέντα για τις μετοχές για τις οποίες το μέρισμα είναι 
πληρωτέο, αλλά κανένα ποσό που πληρώθηκε ή πιστώθηκε σε μετοχή σαν προπληρωμή κλήσης 
κεφαλαίου, θα θεωρείται για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, ως πληρωμή σε μετοχή. Όλα τα 
μερίσματα θα κατανέμονται και πληρώνονται σε αναλογία προς τα ποσά που πληρώθηκαν ή 
πιστώθηκαν για τις μετοχές με βάση οποιοδήποτε κλάσμα της χρονικής περιόδου για την οποία το 
μέρισμα είναι πληρωτέο. Αλλά αν οποιαδήποτε μετοχή εκδόθηκε με όρους που διαλαμβάνουν ότι 
θα συμμετέχει σε μέρισμα από μια συγκεκριμένη ημερομηνία, η μετοχή αυτή θα συμμετέχει στο 
μέρισμα από την ημερομηνία εκείνη. 
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127. Οι Σύμβουλοι μπορούν αν αφαιρούν από οποιοδήποτε μέρισμα που είναι πληρωτέο σε 
οποιοδήποτε Μέλος όλα τα χρηματικά ποσά (αν υπάρχουν) που κατά την εποχή εκείνη οφείλονται 
αμέσως από αυτό στην Εταιρεία για λογαριασμό κλήσης ή που άλλως σχετίζονται με μετοχές της 
Εταιρείας.  
 

128. Οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση που καθορίζει μέρισμα ή φιλοδώρημα μπορεί να αποφασίσει 
πληρωμή τω μερισμάτων ή των φιλοδωρημάτων αυτών ολικώς ή μερικώς με τη διανομή ειδικώς 
καθορισμένου ενεργητικού και ειδικότερα εξοφλημένων μετοχών, ομολογιών ή ομολογιακού 
αποθέματος οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ή με ένα ή με περισσότερους από αυτούς τους 
τρόπους, και οι Σύμβουλοι υλοποιούν την απόφαση αυτή. Όπου υπάρχει δυσχέρεια αναφορικά με 
τη διανομή αυτή οι Σύμβουλοι μπορούν να την διευθετούν με τρόπο που μπορούν να εκδίδουν 
κλασματικά πιστοποιητικά και να καθορίζουν την αξία για την διανομή του ειδικού αυτού 
ενεργητικού ή οποιουδήποτε μέρους του και μπορούν να αποφασίσουν όπως πληρωμές σε 
μετρητά καταβάλλονται σε οποιαδήποτε Μέλη με βάση την αξία που καθορίστηκε για την εξίσωση 
των δικαιωμάτων όλων των Μελών και μπορούν να μεταβιβάζουν οποιοδήποτε τέτοιο ειδικό 
ενεργητικό σε θεματοφύλακες όπως κρίνουν σύμφορο. 
 

129. Οποιοδήποτε μέρισμα, τόκος ή άλλο χρηματικό ποσό που είναι πληρωτέο σε μετρητά με μετοχές 
μπορεί να πληρωθεί με επιταγή ή διατακτικό που στέλλεται με ταχυδρομείο και απευθύνεται στη 
διεύθυνση ου κατόχου ή σε περίπτωση συγκυριών στη διεύθυνση εκείνου το όνομα του οποίου 
είναι γραμμένο πρώτο στο Μητρώο Μελών ή σε τέτοιο πρόσωπο και σε τέτοια διεύθυνση που ο 
κάτοχος ή οι συγκύριοι έχουν εγγράφως απαιτήσει. Κάθε τέτοια επιταγή ή διατακτικό θα εκδίδεται 
σε διαταγή και θα είναι πληρωτέα στο πρόσωπο στο οποίο αποστέλλεται. Οποιοσδήποτε από δύο 
ή περισσότερους συγκύριους μπορεί να εκδίδει έγκυρες αποδείξεις για οποιαδήποτε μερίσματα ή 
άλλα χρηματικά ποσά πληρωτέα για τη μετοχή που κατέχεται από τους συγκύριους. 
 

130. Κανένα μέρισμα δεν φέρει τόκο έναντι της Εταιρείας. 
 

Λογαριασμοί 
Οι Σύμβουλοι θα φροντίζουν να τηρούν κατάλληλα λογιστικά βιβλία αναφορικά με: 
(α) Όλα τα ποσά χρημάτων που εισπράχθηκαν και δαπανήθηκαν από την Εταιρεία καθώς και 

τα στοιχεία και δικαιολογητικά των εισπράξεων και δαπανών, 
(β) Όλες τις αγορές και πωλήσεις από την Εταιρεία, 

131. 

(γ) Το Ενεργητικό και Παθητικό της Εταιρείας. 
 

132. Δεν θα θεωρείται ότι τηρούνται κατάλληλα βιβλία αν δεν τηρούνται όσα λογιστικά βιβλία είναι 
αναγκαία για να δίδεται πιστή και αληθινή εικόνα της κατάστασης της Εταιρείας καθώς και για την 
παροχή εξηγήσεων για τις δοσοληψίες της. 

133. Τα λογιστικά βιβλία θα φυλάσσονται στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας ή σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του άρθρου 141 (3) του Νόμου, σε τέτοιο άλλο τόπο ή τόπους, όπως οι Σύμβουλοι 
κρίνουν και θα είναι πάντοτε στη διάθεση των Συμβούλων για επιθεώρηση. 
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134. Οι Σύμβουλοι θα αποφασίζουν από καιρό σε καιρό, αν και μέχρι ποιου βαθμού και σε ποιο τόπο 
και ποιο χρόνο και με ποιους όρους ή κανονισμούς, οι λογαριασμοί και τα βιβλία της Εταιρείας, ή 
ποια από αυτά θα είναι στη διάθεση Μελών που δεν είναι Σύμβουλοι για επιθεώρηση. Κανένα 
όμως Μέλος που δεν είναι Σύμβουλος θα έχει το δικαίωμα να επιθεωρήσει οποιονδήποτε 
λογαριασμό ή βιβλίο ή έγγραφο της Εταιρείας, εκτός αν το δικαίωμα αυτό δίδεται από τον Νόμο ή 
αν το Μέλος αυτό εξουσιοδοτηθεί για τον σκοπό αυτό από τους Συμβούλους ή από την Εταιρεία 
σε Γενική Συνέλευση. 
 
(1) Οι Σύμβουλοι φροντίζουν, από καιρού σε καιρό και σύμφωνα με τα άρθρα 142, 144 και 151 

του Νόμου για τον καταρτισμό και υποβολή στην Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση τέτοιων 
λογαριασμών κερδών και ζημιών, ισολογισμό, ενοποιημένων λογαριασμών αν υπάρχουν 
και εκθέσεων όπως αναφέρεται στα πιο πάνω άρθρα του Νόμου. 
 

135. 

(2) Αντίγραφο ισολογισμού (συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε εγγράφου που σύμφωνα με 
τον Νόμο πρέπει να επισυνάπτεται σε αυτό) που θα τεθεί στην Εταιρεία σε Γενική 
Συνέλευση μαζί με αντίγραφο της έκθεσης των ελεγκτών, θα στέλλεται όχι αργότερα από 
είκοσι μία (21) ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Συνέλευση, δε κάθε Μέλος 
και σε κάθε κάτοχο ομολόγων της Εταιρείας. 
 
Νοείται ότι τίποτε από όσα αναφέρονται στο άρθρο αυτό θα θεωρείται ότι επιβάλλει την 
αποστολή των εγγράφων αυτών σε οποιοδήποτε πρόσωπο με άγνωστη διεύθυνση για την 
Εταιρεία ή σε περισσότερους από ένα από τους συγκύριους οποιωνδήποτε μετοχών ή 
ομολόγων της Εταιρείας. 
 

Κεφαλαιοποίηση Κερδών 
136. Η Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση μπορεί, με σύσταση των Συμβούλων, να αποφασίζει ότι είναι 

επιθυμητό μα κεφαλαιοποιεί οποιοδήποτε μέρος του ποσού που εκάστοτε βρίσκεται σε πίστη 
οποιωνδήποτε λογαριασμών αποθεματικών της Εταιρείας ή σε πίστη του λογαριασμού 
κερδοζημιών ή που είναι διαφορετικά διαθέσιμο για διανομή και όπως το ποσό αυτό ελευθερωθεί 
για διανομή μεταξύ των Μελών που θα είχαν δικαίωμα σε αυτό αν διανεμόταν ως μέρισμα, και στις 
ίδιες αναλογίες, με τον όρο όπως το ποσό που θα διανεμηθεί δεν θα πληρωθεί σε μετρητά, αλλά 
θα διατεθεί, είτε με την πληρωμή οποιωνδήποτε ποσών που παραμένουν κάθε φορά απλήρωτα 
για οποιεσδήποτε μετοχές που κατέχονται από τα Μέλη αυτά αντίστοιχα, είτε για την πλήρη 
εξόφληση μετοχών που δεν έχουν εκδοθεί ή ομολόγων της Εταιρείας που θα παραχωρηθούν και 
θα διανεμηθούν σαν πλήρως εξοφλημένα, και μεταξύ των Μελών αυτών κατά την αναλογία που 
προαναφέρθηκε ή μερικώς με τον ένα και μερικώς με τον άλλο τρόπο και οι Σύμβουλοι οφείλουν 
να εκτελέσουν την απόφαση αυτή. Νοείται όμως ότι τυχόν αποθεματικό από έκδοση μετοχών 
υπέρ το άρτιο και αποθεματικό ταμείο για εξόφληση κεφαλαίου, μπορούν, για τους σκοπούς του 
άρθρου αυτού να χρησιμοποιούνται μόνο για την πληρωμή μετοχών που δεν έχουν εκδοθεί και 
που θα παραχωρηθούν στα Μέλη της Εταιρείας δωρεάν σαν πλήρως εξοφλημένες. 
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137. Όταν ληφθεί απόφαση, όπως προαναφέρεται, οι Σύμβουλοι οφείλουν να ενεργήσουν όλες τις 
τοποθετήσεις και μεταφορές των κερδών που δεν έχουν διανεμηθεί, των οποίων αποφασίστηκε η 
κεφαλαιοποίηση και όλες τις παραχωρήσεις και εκδόσεις τυχόν πλήρως εξοφλημένων μετοχών και 
ομολογιών, και γενικά να ενεργήσουν κάθε τι που απαιτείται για την εκτέλεση της απόφασης ατής, 
με πλήρη εξουσία των Συμβούλων να κάμουν τέτοια πρόβλεψη με την έκδοση κλασματικών 
πιστοποιητικών ή με την πληρωμή σε μετρητά ή όπως άλλως αποφασίσουν σωστό για την 
περίπτωση μετοχών ή ομολογιών που διανέμονται σε κλάσματα, και να εξουσιοδοτούν 
οποιοδήποτε πρόσωπο να συμβάλλεται με την Εταιρεία, εκ μέρους όλων των Μελών που 
δικαιούνται σε αυτό, σχετικά με την παραχώρηση οποιωνδήποτε περαιτέρω μετοχών ή ομολογιών 
που έχουν πιστωθεί ως πλήρως εξοφληθείσες, στις οποίες τυχόν δικαιούνται σε τέτοια 
κεφαλαιοποίηση ή (κατά τις απαιτήσεις κάθε περίπτωσης) σχετικά με ην πληρωμή για λογαριασμό 
τους από την Εταιρεία των ποσών ή οποιουδήποτε μέρους των ποσών που παραμένουν 
απλήρωτα στις υπάρχουσες μετοχές, με τη διάθεση των αντίστοιχων αναλογιών τους στα κέρδη 
που αποφασίστηκε να κεφαλαιοποιηθούν και κάθε συμφωνία που γίνεται σύμφωνα με αυτή την 
εξουσιοδότηση θα είναι αποτελεσματική και δεσμευτική για όλα τα Μέλη αυτά. 
 

Έλεγχος Λογαριασμών 
138. Οι Ελεγκτές θα διορίζονται και τα καθήκοντα τους θα καθορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 153 

μέχρι 156 (και των δύο συμπεριλαμβανομένων) του Νόμου. 
 

 
24 Άλλες Θέσμιες Πληροφορίες 
24.1 Σημαντικές Συμβάσεις 
Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, δεν υπάρχει καμιά σημαντική σύμβαση που 
υφίσταται στην οποία τα μέλη των οργάνων διοίκησης, ο σύζυγος ή τα ανήλικα τέκνα τους έχουν άμεσα ή 
έμμεσα ουσιώδες συμφέρον, εκτός από τη σύμβαση εργοδοσίας του κ. Βαρνάβα Ειρήναρχου, του κ. 
Αριστόδημου Αναστασιάδη, του κ. Κυριάκου Φιάκκα και τις πιο κάτω συναλλαγές. 
 
- Συμβάσεις Εργοδοσίας: 
Σύμβαση κ. Βαρνάβα Ειρήναρχου: Συμβόλαιο εργασίας ως Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας για δύο 
χρόνια από την 1η Ιανουαρίου 2005, με ετήσιο μισθό (13 μήνες) το 2005 £55.000 ο οποίος θα αυξάνεται 
κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό του ετήσιου πληθωρισμού όπως καθορίζεται από τον ετήσιο δείκτη στις 
31 Ιανουαρίου κάθε έτους ή κατά ποσοστό ίσο προς 4% επί του τελευταίου ετήσιου μισθού, οποιοδήποτε 
είναι το μεγαλύτερο.  
 
Η Εταιρεία θα καταβάλλει επίσης μηνιαίως (12 μήνες), για έξοδα παραστάσεως, το ποσό των £1.000 το 
οποίο θα αυξάνεται, για κάθε μία από τις επόμενες ετήσιες περιόδους, κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό 
του ετήσιου πληθωρισμού όπως καθορίζεται από τον επίσημο δείκτη στις 31 Ιανουαρίου του έτους ή κατά 
ποσοστό ίσο προς 4%, οποιοδήποτε είναι το μεγαλύτερο. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία διαθέτει προς το 
Σύμβουλο κατάλληλο όχημα και καλύπτει όλα τα σχετικά έξοδα.  
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Ο κ. Βαρνάβας Ειρήναρχος δεσμεύεται να μην ιδρύσει, ή προωθήσει ή συμμετάσχει, κατά οποιοδήποτε 
τρόπο στην ίδρυση εταιρείας ή επιχείρησης που να διεξάγει εργασία παρόμοια ή ανταγωνιστική προς την 
επιχείρηση της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της εργοδότησης του και τουλάχιστον για πέντε χρόνια μετά την 
αποχώρηση του από την Εταιρεία. Ο κ. Βαρνάβας Ειρήναρχος δέχεται ότι ο περιορισμός αυτός δε θα 
θεωρείται κατ’ ουδένα τρόπο ότι αντιβαίνει προς τη γενική αρχή Restraint of Trade, και ότι θα θεωρείται ως 
λογικός περιορισμός λόγω του ότι ο εργοδοτούμενος κατά την εισαγωγή της Εταιρείας στο ΧΑΚ 
ωφελήθηκε από τη δωρεάν έκδοση μετοχών.  
 
Η σύμβαση εργοδοσίας του κ. Βαρνάβα Ειρήναρχου έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 και ανανεώθηκε μέχρι 
31 Δεκεμβρίου 2007 με ετήσιες απολαβές £72.000, πλέον ετήσιο επίδομα παραστάσεως £13.000. 
 
Σύμβαση κ. Αριστόδημου Αναστασιάδη:  Συμβόλαιο εργασίας ως Διευθυντής της Εταιρείας για τέσσερα 
χρόνια από την 1η Απριλίου 2004, με μηνιαίο μισθό (13 μήνες) £3.667,62 ο οποίος θα αυξάνεται κατά 
ποσοστό ίσο με το ποσοστό του ετήσιου πληθωρισμού όπως καθορίζεται από τον ετήσιο δείκτη στις 31 
Ιανουαρίου κάθε έτους ή κατά ποσοστό ίσο προς 4% επί του τελευταίου ετήσιου μισθού, οποιοδήποτε 
είναι το μεγαλύτερο.  
 
Η Εταιρεία θα καταβάλλει επίσης μηνιαίως (12 μήνες), για έξοδα παραστάσεως, το ποσό των £875 το 
οποίο θα αυξάνεται, για κάθε μία από τις επόμενες ετήσιες περιόδους, κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό 
του ετήσιου πληθωρισμού όπως καθορίζεται από τον επίσημο δείκτη στις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους ή 
κατά ποσοστό ίσο προς 4%, επί του τελευταίου ετήσιου μισθού, οποιοδήποτε είναι το μεγαλύτερο.  
Επιπρόσθετα η Εταιρεία διαθέτει προς το Σύμβουλο κατάλληλο όχημα και καλύπτει όλα τα σχετικά έξοδα.  
 
Ο Αριστόδημος Αναστασιάδης δεσμεύεται να μην ιδρύσει, ή προωθήσει ή συμμετάσχει κατά οποιοδήποτε 
τρόπο την ίδρυση εταιρείας ή επιχείρησης που να διεξάγει εργασία παρόμοια ή ανταγωνιστική προς την 
επιχείρηση της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της εργοδότησης του και τουλάχιστον για δύο χρόνια μετά την 
αποχώρησή του από την Εταιρεία. Ο κ. Αριστόδημος Αναστασιάδης δέχεται ότι ο περιορισμός αυτός δε 
θα θεωρείται κατ’ ουδένα τρόπο ότι αντιβαίνει τη γενική αρχή Restraint of Trade. 
 
Σύμβαση κ. Κυριάκου Φιάκκα:  Συμβόλαιο εργασίας ως Διευθυντής της Εταιρείας για πέντε χρόνια από 
την 1 Φεβρουαρίου 2002, με μηνιαίο μισθό (13 μήνες) £3.846,15 ο οποίος θα αυξάνεται, για κάθε μία από 
τις επόμενες ετήσιες περιόδους, κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό του ετήσιου πληθωρισμού όπως 
καθορίζεται από τον επίσημο δείκτη στις 30 Ιουνίου του προηγούμενου έτους ή κατά ποσοστό ίσο προς 
4% επί του τελευταίου ετήσιου μισθού, οποιοδήποτε είναι το μεγαλύτερο.  
 
Η Εταιρεία θα καταβάλλει επίσης μηνιαίως (12 μήνες), για έξοδα παραστάσεως, το ποσό των £833,33 το 
οποίο θα αυξάνεται, για κάθε μία από τις επόμενες ετήσιες περιόδους, κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό 
του ετήσιου πληθωρισμού όπως καθορίζεται από τον επίσημο δείκτη στις 30 Ιουνίου του προηγούμενου 
έτους ή κατά ποσοστό ίσο προς 4% επί του ποσού του αμέσως προηγούμενου έτους, οποιοδήποτε είναι 
το μεγαλύτερο. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία διαθέτει προς το σύμβουλο κατάλληλο όχημα και καλύπτει όλα 
τα σχετικά έξοδα.  
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Πέραν των πιο πάνω αναφερομένων, ο Σύμβουλος θα δικαιούται να λάβει για την ένταξή του στην 
υπηρεσία της Εταιρείας και σαν αναγνώριση της πείρας και γνώσης που φέρει και της αξίας που 
προσθέτει στην Εταιρεία, ένα εκατομμύριο (1.000.000) συνήθεις μετοχές της Εταιρείας ονομαστικής αξίας 
είκοσι σεντ (20 σεντ) η κάθε μια χωρίς την καταβολή από το Σύμβουλο της ονομαστικής ή άλλης αξίας ή 
ποσό που αντιστοιχεί προς τη χρηματιστηριακή αξία που ο αναφερόμενος αριθμός μετοχών της Εταιρείας 
είχε κατά την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας αυτής.  
 
Ο κ. Κυριάκος Φιάκκας δεσμεύεται να μην ιδρύσει, ή προωθήσει, ή συμμετάσχει κατά οποιοδήποτε τρόπο 
στην ίδρυση εταιρείας ή επιχείρησης που να διεξάγει εργασία παρόμοια ή ανταγωνιστική προς την 
επιχείρηση της Εταιρείας και για τουλάχιστον δύο χρόνια μετά την αποχώρηση του από την Εταιρεία. Ο κ. 
Κυριάκος Φιάκκας δέχεται ότι ο περιορισμός αυτός δε θα θεωρείται κατ’ ουδένα τρόπο ότι αντιβαίνει τη 
γενική αρχή Restraint of Trade.  
 
Η σύμβαση εργοδοσίας του κ. Κυριάκου Φιάκκα έληξε στις 31 Ιανουαρίου 2007 και ανανεώθηκε μέχρι 31 
Δεκεμβρίου 2007 με πρόνοια για ετήσιες απολαβές £60.000, πλέον ετήσιο επίδομα παραστάσεως 
£12.000. 
 
24.2 Άλλες Πληροφορίες 
Δεν υπάρχουν δεσμευτικές προσφορές εξαγοράς για το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Κατά την 
τελευταία και την τρέχουσα χρήση δεν υπήρξαν δημόσιες προτάσεις για την εξαγορά του μετοχικού 
κεφαλαίου της Εταιρείας. 
 
Σημειώνεται ότι σε περιπτώσεις υποβολής δημόσιας πρότασης εξαγοράς ή συγχώνευσης ισχύουν οι 
σχετικοί Κανονισμοί (1997 - 2006) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, οι οποίοι 
περιέχουν πρόνοιες για την ίση μεταχείριση των μετόχων. Ισχύουν, επίσης, σχετικές πρόνοιες του περί 
Εταιρειών Νόμου της Κύπρου σε περίπτωση απόκτησης ποσοστού πέραν του 90% ως αποτέλεσμα 
δημόσιας πρότασης, όπου δυνατόν να ενεργοποιούνται πρόνοιες για υποχρεωτική απόκτηση του 
εναπομείναντος ποσοστού. 
 
24.2 Δικαστικές και Διαιτητικές Διαδικασίες 
Δεν υπάρχει και ούτε υπήρξε στο πρόσφατο παρελθόν καμία δικαστική διαφορά ή διαιτησία που δύναται 
να έχει ή είχε σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας ή των θυγατρικών της 
Εταιρειών. 
 
24.3 Παράγοντες που Έχουν Επηρεάσει τις Δραστηριότητες της Εταιρείας 
Η Εταιρεία δεν έχει επηρεαστεί από οποιουσδήποτε έκτακτους παράγοντες στα πλαίσια της ανάπτυξης 
των εργασιών του, στις δραστηριότητες και γεωγραφικούς τομείς που καλύπτει. 
 
Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου δεν υπάρχει ή υπήρξε στο πρόσφατο 
παρελθόν καμιά διακοπή των δραστηριοτήτων της Εταιρείας ή οποιασδήποτε θυγατρικής της που να έχει 
ή να είχε σημαντικές συνέπειες στην οικονομική τους κατάσταση.  
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Δεν υπάρχει οποιαδήποτε εξάρτηση της Εταιρείας από διπλώματα ευρεσιτεχνίας, άδειες εκμετάλλευσης, 
από βιομηχανικές, εμπορικές ή χρηματοοικονομικές συμβάσεις, πέραν αυτών που αναφέρονται στο 
Μέρος Δ3 του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. 
  
24.4 Σημαντικές Αλλαγές στη Χρηματοοικονομική ή Εμπορική Θέση της Εκδότριας Εταιρείας 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας Εταιρείας εκτιμά ότι δεν έχει επέλθει οποιαδήποτε σημαντική 
αλλαγή στη χρηματοοικονομική ή εμπορική θέση της Εκδότριας Εταιρείας από την ημερομηνία των 
τελευταίων δημοσιευμένων λογαριασμών (30 Ιουνίου 2007). 
 
25 Έγγραφα Διαθέσιμα προς Επιθεώρηση 
α. Τα έγγραφα τα οποία επισυνάφθηκαν στο αντίτυπο του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου το οποίο 
παραδόθηκε και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για καταχώρηση ήταν, οι συγκαταθέσεις και βεβαιώσεις 
που αναφέρονται στο Μέρος Δ27, καθώς και οι σχετικές δηλώσεις των Διοικητικών Συμβούλων, όπως 
απαιτούν οι σχετικοί Κανονισμοί. 
 
β. Αντίγραφα των ακόλουθων εγγράφων θα είναι διαθέσιμα για επιθεώρηση κατά τις συνήθεις εργάσιμες 
ημέρες μεταξύ των ωρών 8:30 π.μ. μέχρι 12:00 το μεσημέρι στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, για 
όλη την περίοδο ισχύος του Ενημερωτικού Δελτίου: 

 του Ιδρυτικού Εγγράφου και Καταστατικού της Εταιρείας, 
 των ελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τα έτη 2004 - 2006, 
 των μη ελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εξαμηνία που 

έληξε 30 Ιουνίου 2007. 
 των γραπτών συγκαταθέσεων και βεβαιώσεων που αναφέρονται στο Μέρος Δ27 του παρόντος 

Ενημερωτικού Δελτίου. 
 
26 Παραπομπές 
Οι ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τα έτη 2004 - 2006 και οι μη 
ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2007, 
ενσωματώνονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο με τη μέθοδο της παραπομπής (incorporated by 
reference), σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κανονισμού 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Οι Μέτοχοι δύνανται να προμηθευτούν δωρεάν αντίγραφο των: 
i. ελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2004 
ii. ελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2005 
iii. ελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2006 
iv. μη ελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 

2007 
κατά τις συνήθεις εργάσιμες ημέρες, μεταξύ των ωρών 8:30 π.μ. μέχρι 12:00 το μεσημέρι, στο 
εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, για όλη την περίοδο ισχύος του Ενημερωτικού Δελτίου, καθώς και 
στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.lgcom.net. 
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27 Συγκαταθέσεις και Βεβαιώσεις 
Υφίστανται οι ακόλουθες συγκαταθέσεις και βεβαιώσεις: 
 
α. Οι Ελεγκτές της Εταιρείας, KPMG έχουν παράσχει και δεν έχουν αποσύρει τη γραπτή συγκατάθεσή 
τους για την έκδοση του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, ημερομηνίας 26/09/2007 της Logicom Public 
Limited, με τις αναφορές στο όνομά τους με τον τρόπο και υπό την έννοια που παρουσιάζονται στο 
έγγραφο αυτό. 
 
β. Ο Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης, Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ, έχει 
παράσχει και δεν έχει αποσύρει τη γραπτή συγκατάθεσή του για την έκδοση του παρόντος Ενημερωτικού 
Δελτίου, ημερομηνίας 26/09/2007 της Logicom Public Limited, με τις αναφορές στο όνομά του με τον 
τρόπο και υπό την έννοια που παρουσιάζονται στο έγγραφο αυτό. 
 
γ. Οι Νομικοί Σύμβουλοι της έκδοσης, κ.κ. Αδάμος Κ. Αδαμίδης & Σία, έχουν παράσχει και δεν έχουν 
αποσύρει τη γραπτή συγκατάθεσή τους για την έκδοση του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, ημερομηνίας 
26/09/2007 της Logicom Public Limited, με τις αναφορές στο όνομά τους με τον τρόπο και υπό την έννοια 
που παρουσιάζονται στο έγγραφο αυτό. 
 
δ. Οι διενεργήσαντες την ανεξάρτητη εμπεριστατωμένη λογιστική και οικονομική μελέτη, Grant Thornton, 
έχουν παράσχει και δεν έχουν αποσύρει τη γραπτή συγκατάθεσή τους για την έκδοση του παρόντος 
Ενημερωτικού Δελτίου, ημερομηνίας 26/09/2007 της Logicom Public Limited, με τις αναφορές στο όνομά 
τους με τον τρόπο και υπό την έννοια που παρουσιάζονται στο έγγραφο αυτό. 
 
ε. Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο έχει τεθεί ενώπιον των Διοικητικών Συμβούλων της Εταιρείας και έχει 
εγκριθεί. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της Εταιρείας έχουν λάβει κάθε εύλογο μέτρο για τη συγκέντρωση και 
καταγραφή όλων των απαιτούμενων κατά το Νόμο στοιχείων και αναλαμβάνουν ευθύνη για την ακρίβεια, 
ορθότητα και πληρότητα των πληροφοριών και στοιχείων που περιλαμβάνονται στο παρόν Ενημερωτικό 
Δελτίο. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι δηλώνουν, έχοντας λάβει κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, ότι οι 
πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την 
πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του.  
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Επιστολές Συγκαταθέσεων 
 
α. Από τους Ελεγκτές, KPMG 
 
26 Σεπτεμβρίου 2007 
 
Διοικητικό Συμβούλιο 
Logicom Public Limited 
Λευκωσία 
 
 
Αξιότιμοι Κύριοι, 
 
Θέμα: Ενημερωτικό Δελτίο για Έκδοση και Εισαγωγή των Δικαιωμάτων Προτίμησης και 
Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών 
 
Είμαστε οι ελεγκτές της Logicom Public Limited (η «Εταιρεία») και των εξαρτημένων της (το 
«Συγκρότημα») για τα έτη 2004 - 2006. 
 
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2004, 2005 και 2006 έχουν 
ελεγχθεί από εμάς σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου στις 29 Μαρτίου 2005, 30 Μαρτίου 2006 και 
28 Μαρτίου 2007, αντίστοιχα. Στις εκθέσεις μας κατά τις ημερομηνίες που αναφέρονται πιο πάνω 
εκφράσαμε γνώμη χωρίς επιφύλαξη γι΄ αυτές τις οικονομικές καταστάσεις. 
 
Έχουμε ελέγξει την ακριβή μεταφορά των συνοπτικών οικονομικών στοιχείων που προέρχονται αυτούσια 
από τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τα έτη 2004 – 2006 στο παρόν 
Ενημερωτικό Δελτίο, καθώς και τις παραγράφους που αφορούν τα φορολογικά θέματα. 
 
Με την παρούσα επιστολή δίνουμε και δεν αποσύρουμε τη συγκατάθεσή μας για την έκδοση του 
Ενημερωτικού Δελτίου ημερομηνίας 26 Σεπτεμβρίου 2007, της Logicom Public Limited με τις αναφορές 
στο όνομά μας με τον τρόπο και υπό την έννοια που παρουσιάζονται στο έγγραφο αυτό. 
 
Με εκτίμηση 
 
 
KPMG 
Ελεγκτές 
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β. Από τον Ανάδοχο Υπεύθυνο Σύνταξης και Διευθυντή Έκδοσης, Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. 
Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ 
 
26 Σεπτεμβρίου 2007 
 
 
Διοικητικό Συμβούλιο 
Logicom Public Limited 
Λευκωσία 
 
 
Αξιότιμοι Κύριοι, 
 
Με την παρούσα επιστολή δίνουμε και δεν αποσύρουμε τη συγκατάθεσή μας για την έκδοση του 
Ενημερωτικού Δελτίου ημερομηνίας 26 Σεπτεμβρίου 2007, της Logicom Public Limited με τις αναφορές 
στο όνομά μας με τον τρόπο και υπό την έννοια που παρουσιάζονται στο έγγραφο αυτό. 
 
 
Με εκτίμηση 
 
 
Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ 
Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης και Διευθυντής Έκδοσης  
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γ. Από τους Νομικούς Συμβούλους, Αδάμος Κ. Αδαμίδης & Σία 
 
Λεμεσός, 26 Σεπτεμβρίου 2007 

 
 

Διοικητικό Συμβούλιο  
Logicom Public Limited 
Λευκωσία 
 
 
Αξιότιμοι Κύριοι, 
 
Οι υπογεγραμμένοι Αδάμος Κ. Αδαμίδης & Σία, Δικηγόροι από τη Λεμεσό με την παρούσα βεβαιούμε τα 
ακόλουθα αναφορικά με το Ενημερωτικό Δελτίο της Logicom Public Limited («η Εταιρεία») ημερομηνίας 
26 Σεπτεμβρίου 2007 («το Ενημερωτικό Δελτίο»): 
 
1. Η Εταιρεία έχει κατά Νόμο συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113 

και έχει εξουσία να εκδίδει τίτλους προς το κοινό. 
2. Εκτός από τα αναφερόμενα στο Μέρος Α του Ενημερωτικού Δελτίου, οι προτεινόμενοι για εισαγωγή 

τίτλοι δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε περιορισμό αναφορικά με το δικαίωμα μεταβίβασής τους. 
3. Όλες οι γενικές πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία και το κεφάλαιό της που αναφέρονται στο 

Ενημερωτικό Δελτίο συνάδουν προς τα στοιχεία και τα έγγραφα που είναι κατατεθειμένα στον 
φάκελό της στο Αρχείο Εταιρειών του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη. 

 
Εξουσιοδοτούμε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου να δημοσιοποιήσει κατά την απόλυτη κρίση της, 
εάν κρίνει σκόπιμο, οποιεσδήποτε από τις πληροφορίες οι οποίες αναφέρονται στη βεβαίωση αυτή προς 
το κοινό ή προς οποιονδήποτε, κρίνει σκόπιμο. 
 
 
Αδάμος Κ. Αδαμίδης & Σία 
Δικηγόροι 
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δ. Από τους διενεργήσαντες την ανεξάρτητη εμπεριστατωμένη λογιστική και οικονομική 
μελέτη, Grant Thornton 
 
26 Σεπτεμβρίου 2007 
 
 
Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ, Λευκωσία 
 
 
Αξιότιμοι Κύριοι, 
 
Με την παρούσα επιστολή παρέχουμε και δεν αποσύρουμε τη γραπτή συγκατάθεσή μας για την έκδοση 
του Ενημερωτικού Δελτίου ημερομηνίας 26 Σεπτεμβρίου 2007 της Logicom Public Limited και τις 
αναφορές στο όνομά μας με τον τρόπο και υπό την έννοια που παρουσιάζονται. 
 
 
Με εκτίμηση 
 
 
Grant Thornton  
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1. Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Έκδοσης και Εξάσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης 
 
Ημερομηνίες Γεγονότα 
03/09/2007 Ημερομηνία απόφασης όρων έκδοσης των τίτλων της παρούσας 

Έκδοσης. 

26/09/2007 Ημερομηνία άδειας δημοσίευσης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. 

11/10/2007 Ημερομηνία διαπραγμάτευσης (cum-date) της μετοχής της Εταιρείας μέχρι 
την οποία οι Mέτοχοι θα μπορούν να αποκτήσουν μετοχές της Εταιρείας 
και να δικαιούνται τη δωρεάν παραχώρηση Δικαιωμάτων Προτίμησης. 

12/10/2007 Ημερομηνία αναπροσαρμογής της τιμής της μετοχής της Εταιρείας (ex-
rights date). 

23/10/2007 Ημερομηνία έκδοσης και αποστολής των επιστολών παραχώρησης 
Δικαιωμάτων Προτίμησης. 

06/11/2007- 26/11/2007 Περίοδος διαπραγμάτευσης Δικαιωμάτων Προτίμησης στο Χ.Α.Κ.. 

03/12/2007- 07/12/2007 Περίοδος εξάσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης για αγορά Νέων 
Μετοχών. 

07/12/2007 Τελευταία ημερομηνία εξάσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης. 

19/12/2007 Ημερομηνία έκδοσης και αποστολής επιστολών παραχώρησης για τις 
Νέες Μετοχές και τα Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών που θα προκύψουν 
από την εξάσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης. 

07/01/2008 Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών, εφόσον το Χ.Α.Κ. 
βεβαιωθεί ότι το μητρώο των κατόχων των συνήθων μετοχών της 
Εταιρείας έχει κατατεθεί σε ηλεκτρονική μορφή και πληροί όλες τις 
προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το Χ.Α.Κ. 

Σημείωση: Το πιο πάνω ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εξαρτάται και από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί 
με σχετική ανακοίνωση στον τύπο. 

 
2. Όροι της Προσφοράς 
2.1 Έκδοση και Δωρεάν Παραχώρηση Δικαιωμάτων Προτίμησης 
Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που λήφθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 
2007, η Εταιρεία θα προβεί σε Έκδοση 61.733.000 Δικαιωμάτων Προτίμησης (Rights), που προσφέρονται 
δωρεάν στους Μετόχους που θα αποκτήσουν μετοχές της Εταιρείας μέχρι και την 11η Οκτωβρίου 2007 
(cum-date) σε αναλογία ένα (1) Δικαίωμα Προτίμησης για κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν. Κάθε δέκα 
(10) Δικαιώματα Προτίμησης που θα εξασκούνται θα μετατρέπονται σε μία (1) πλήρως πληρωθείσα νέα 
μετοχή της Εταιρείας με τιμή εξάσκησης £0,65 (€1,11), η οποία θα εισαχθεί στο Χ.Α.Κ.. Επιπλέον, για 
κάθε δέκα (10) Δικαιώματα Προτίμησης που θα εξασκούνται θα παραχωρείται στους δικαιούχους ένα (1) 
Δικαίωμα Αγοράς Μετοχών, με όρους οι οποίοι παρατίθενται στο Μέρος ΣΤ2 του παρόντος Ενημερωτικού 
Δελτίου. 

Ε.  ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ 
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Το Ενημερωτικό Δελτίο δεν απευθύνεται με κανένα τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), άμεσα ή έμμεσα, 
εντός ή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Αυστραλία, ή τη Νότιο Αφρική ή σε οποιαδήποτε 
άλλη χώρα (“οι Εξαιρούμενες Χώρες”), στην οποία σύμφωνα με τους νόμους της, η διενέργεια της 
παρούσας δημόσιας προσφοράς ή η ταχυδρόμηση / διανομή του Ενημερωτικού Δελτίου είναι παράνομη ή 
αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού. Για το λόγο αυτό, 
απαγορεύεται αφενός η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο προώθηση 
αντιγράφων του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου και κάθε προωθητικού και σχετικού με την παρούσα 
δημόσια προσφορά εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από τις Εξαιρούμενες 
Χώρες και αφ’ ετέρου η εξάσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης ή / και Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών 
από πρόσωπα των Εξαιρούμενων Χωρών. Επιστολές Παραχώρησης Δικαιωμάτων Προτίμησης θα 
σταλούν σε όλους τους μετόχους κατοίκους χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Σημειώνεται ότι η παρούσα έκδοση και παραχώρηση αφορά νέους τίτλους και δεν αφορά οποιαδήποτε 
διάθεση υφιστάμενων τίτλων. Η Εταιρεία δεν έχει οποιοδήποτε δικαίωμα ανάκλησης ή αναστολής της 
έκδοσης και παραχώρησης των τίτλων που προσφέρονται με το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο. 
 
2.2 Χρόνος Προσφοράς Δικαιωμάτων Προτίμησης 
Τα Δικαιώματα Προτίμησης θα προσφερθούν στους μετόχους της Εταιρείας που θα αποκτήσουν μετοχές 
της Εταιρείας μέχρι και την 11η Οκτωβρίου 2007 (cum-date). 
 
Η μετοχή θα διαπραγματεύεται ex-rights (αφαιρουμένων των Δικαιωμάτων Προτίμησης) την αμέσως 
επόμενη εργάσιμη μέρα από την cum-date, δηλαδή από τις 12 Οκτωβρίου 2007, σύμφωνα με τους 
Κανονισμούς του Χρηματιστηρίου.  
 
2.3 Ανακοίνωση Προσφοράς 
Η Εταιρεία θα ανακοινώσει την προσφορά των Δικαιωμάτων Προτίμησης με γραπτή ανακοίνωση στο 
Χ.Α.Κ. και με δημοσίευση της ανακοίνωσης σε δύο εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας. 
 
2.4 Επιστολή Παραχώρησης Δικαιωμάτων Προτίμησης 
Η επιστολή παραχώρησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης μαζί με επεξηγηματικό σημείωμα θα 
ταχυδρομηθούν στις 23 Οκτωβρίου 2007 στους Μετόχους που θα αποκτήσουν μετοχές της Εταιρείας 
μέχρι και την 11η Οκτωβρίου 2007 (cum-date). Στις επιστολές παραχώρησης των Δικαιωμάτων 
Προτίμησης θα αναγράφεται, μεταξύ άλλων, ο αριθμός των Δικαιωμάτων Προτίμησης που παραχωρείται 
στον κάθε Μέτοχο. 
 
Επιστολές παραχώρησης Δικαιωμάτων Προτίμησης θα σταλούν στην Κύπρο και στις λοιπές χώρες - μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιστολές Παραχώρησης Δικαιωμάτων Προτίμησης για αγορά Νέων Μετοχών 
δε θα ταχυδρομηθούν σε Εξαιρούμενες Χώρες. 
 
Σημειώνεται ότι, αντίγραφα του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου θα είναι διαθέσιμα στα γραφεία του 
Ανάδοχου Υπεύθυνου Σύνταξης και Διευθυντή Έκδοσης, Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία 
Λίμιτεδ και στα γραφεία διεύθυνσης της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι 
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διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.lgcom.net, και στην ιστοσελίδα της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, www.cysec.gov.cy. 
 
2.5 Εισαγωγή Δικαιωμάτων Προτίμησης στο Χ.Α.Κ. 
Τα Δικαιώματα Προτίμησης, εφόσον εγκριθεί η εισαγωγή τους από το Χ.Α.Κ., θα εισαχθούν και θα 
διαπραγματεύονται στο Χ.Α.Κ. Δε θα διενεργηθούν πράξεις σταθεροποίησης σε σχέση με τα Δικαιώματα 
Προτίμησης, ενώ δε θα υπάρχει ειδικός διαπραγματευτής για σκοπούς ρευστότητας.  
 
2.6 Διαπραγμάτευση και Μεταβίβαση Δικαιωμάτων Προτίμησης στο Χ.Α.Κ. 
Η διαπραγμάτευση των Δικαιωμάτων Προτίμησης στο Χ.Α.Κ. θα διαρκέσει από τις 6 Νοεμβρίου 2007  
μέχρι και τις 26 Νοεμβρίου 2007. Τα Δικαιώματα Προτίμησης θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης και θα 
μεταβιβάζονται μέσω του Χ.Α.Κ..  
 
Κάτοχοι Δικαιωμάτων Προτίμησης που θα αποκτήσουν τα Δικαιώματα Προτίμησης κατά τη 
διαπραγμάτευσή τους στο Χ.Α.Κ. θα πρέπει κατά την Περίοδο Εξάσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης 
να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε από τα καταστήματα της Marfin Popular Bank Public Co. Limited στην 
Κύπρο, μέσω των οποίων θα μπορούν να εξασφαλίσουν σχετική Επιστολή Παραχώρησης έτσι ώστε να 
είναι σε θέση να εξασκήσουν τα Δικαιώματα Προτίμησής τους. 
 
Κάθε Δικαίωμα Προτίμησης θα είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Δικαιωμάτων Προτίμησης και θα είναι 
ελεύθερα μεταβιβάσιμο εξολοκλήρου ή μερικώς με το άνοιγμα λογαριασμού διαπραγμάτευσης με 
συγκεκριμένο Μέλος του Χ.Α.Κ. και δίνοντας πρόσβαση των Δικαιωμάτων Προτίμησης στο Μέλος αυτό. 
Εάν ο Μέτοχος / Κάτοχος Δικαιώματος Προτίμησης έχει ήδη λογαριασμό διαπραγμάτευσης με 
συγκεκριμένο Μέλος τότε δεν είναι απαραίτητο το άνοιγμα λογαριασμού εφόσον δοθεί πρόσβαση στο 
Μέλος αυτό για μεταβίβαση μέρους ή του συνόλου των Δικαιωμάτων Προτίμησης. Κάθε μεταβίβαση 
καταχωρείται στο Κεντρικό Μητρώο και οι αξίες εγγράφονται στο όνομα του δικαιούχου την τρίτη εργάσιμη 
ημέρα από την κατάρτιση της συναλλαγής. Οι Μέτοχοι / Κάτοχοι των Δικαιωμάτων Προτίμησης 
προτρέπονται να προβούν έγκαιρα στις κατάλληλες ενέργειες με τους χρηματιστές τους, σε σχέση με τους 
λογαριασμούς διαπραγμάτευσης, για να είναι σε θέση να διαπραγματεύονται τους τίτλους που θα 
κατέχουν. 
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2.7 Τιμή Εξάσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης 
Η Τιμή Εξάσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης καθορίστηκε στο ποσό των £0,65 (€1,11) για κάθε δέκα 
(10) Δικαιώματα Προτίμησης. Κάθε δέκα (10) Δικαιώματα Προτίμησης θα αποδίδουν μία (1) νέα μετοχή 
της Εταιρείας. Επιπλέον, για κάθε δέκα (10) Δικαιώματα Προτίμησης που θα εξασκούνται, θα 
προσφέρεται δωρεάν ένα (1) Δικαίωμα Αγοράς Μετοχών (Warrant), με όρους οι οποίοι παρατίθενται στο 
Μέρος ΣΤ2 του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται ενδεικτικά 
παραδείγματα εξάσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης:   
 

 Αριθμός 

Υφιστάμενων 

Μετοχών 

Αριθμός ΔΠ 

που 

αναλογούν 

Τιμή 

Εξάσκησης 

ανά δέκα 

(10) ΔΠ 

Συνολικό ποσό που πρέπει 

να πληρωθεί ώστε να 

ασκηθούν όλα τα ΔΠ που 

αναλογούν 

Αριθμός Νέων 

Μετοχών που 

προκύπτουν 

από την 

εξάσκηση των 

ΔΠ 

Αριθμός ΔΑΜ 

που 

προκύπτουν 

από την 

εξάσκηση των 

ΔΠ 

α. 500 500 £0,65 
(€1,11) 

500 / 10  Χ  £0,65 (€1,11) 
 = £32,50 (€55,50) 

50 50 

β. 1.000 1.000 £0,65 
(€1,11) 

1.000 / 10  Χ  £0,65 (€1,11) 
 = £65 (€111) 

100 100 

γ. 5.000 5.000 £0,65 
(€1,11) 

5.000 / 10  Χ  £0,65 (€1,11) 
= £325 (€555) 

500 500 

 
Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το παράδειγμα (α), εάν ένας μέτοχος κατέχει μέχρι και την 11η Οκτωβρίου 
2007 (cum-date), 500 μετοχές της Εταιρείας, τότε του αναλογούν 500 Δικαιώματα Προτίμησης τα οποία θα 
του παραχωρηθούν δωρεάν. Στη συνέχεια, εάν ο μέτοχος αυτός αποφασίσει όπως εξασκήσει όλα τα 
Δικαιώματα Προτίμησης που του παραχωρήθηκαν, τότε θα πρέπει να πληρώσει συνολικό αντίτιμο ύψους 
£32,50 (€55,50) το οποίο προκύπτει ως εξής:  
500 Δικαιώματα Προτίμησης  Χ  £0,65 (€1,11) ανά 10 Δικαιώματα Προτίμησης. 
 
Αφού ο μέτοχος επιλέξει να εξασκήσει όλα τα Δικαιώματα Προτίμησης που του παραχωρήθηκαν και 
πληρώσει το συνολικό αντίτιμο, θα του παραχωρηθούν 50 Νέες Μετοχές της Εταιρείας και 50 Δικαιώματα 
Αγοράς Μετοχών. 
 
Η Τιμή Εξάσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης καθορίστηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Εταιρείας ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2007. 
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2.8 Περίοδος και Διαδικασία Εξάσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης 
2.8.1 Περίοδος Εξάσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης 
Οι κάτοχοι των Δικαιωμάτων Προτίμησης θα έχουν το δικαίωμα να τα εξασκήσουν, για να αγοράσουν τον 
αντίστοιχο αριθμό των νέων μετοχών της Εταιρείας (δηλαδή αγορά μίας νέας μετοχής για κάθε δέκα (10) 
Δικαιώματα Προτίμησης), καταβάλλοντας την Τιμή Εξάσκησης των £0,65 (€1,11) για κάθε δέκα (10) 
Δικαιώματα Προτίμησης, η οποία είναι πληρωτέα εξολοκλήρου κατά την περίοδο εξάσκησης των 
Δικαιωμάτων Προτίμησης. Δικαιώματα Προτίμησης που δε θα ασκηθούν μέχρι τη σχετική ημερομηνία θα 
παύσουν να ισχύουν και η προσφορά θα θεωρείται ότι δεν έχει γίνει αποδεκτή από τον κάτοχο 
Δικαιώματος Προτίμησης. 
 
Κάτοχοι Δικαιωμάτων Προτίμησης που θα αποκτήσουν τα Δικαιώματα Προτίμησης κατά τη 
διαπραγμάτευσή τους στο Χ.Α.Κ. θα πρέπει κατά την Περίοδο Εξάσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης 
να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε από τα καταστήματα της Marfin Popular Bank Public Co. Limited στην 
Κύπρο, μέσω των οποίων θα μπορούν να εξασφαλίσουν σχετική Επιστολή Παραχώρησης έτσι ώστε να 
είναι σε θέση να εξασκήσουν τα Δικαιώματα Προτίμησής τους. 
 
Η Περίοδος Εξάσκησης είναι η περίοδος από τις 3 Δεκεμβρίου 2007 μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου 2007. 
 
2.8.2 Διαδικασία Εξάσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης 
Για να εξασκήσουν το δικαίωμά τους, οι κάτοχοι των Δικαιωμάτων Προτίμησης θα πρέπει να 
συμπληρώσουν και να υπογράψουν τη σχετική αίτηση που υπάρχει στην επιστολή παραχώρησης 
Δικαιωμάτων Προτίμησης δηλώνοντας τον αριθμό μετοχών για τις οποίες ασκείται το Δικαίωμα 
Προτίμησης και να την παραδώσουν σε οποιοδήποτε από τα καταστήματα της Marfin Popular Bank Public 
Co Limited στην Κύπρο. 
 
Η αίτηση επί της επιστολής παραχώρησης θα πρέπει να παραδίδεται από τις 8:30 π.μ. μέχρι τις 1:30 το 
μεσημέρι εντός της περιόδου εξάσκησης (3 Δεκεμβρίου 2007 – 7 Δεκεμβρίου 2007) και να συνοδεύεται με 
όλο το απαιτούμενο ποσό σε μετρητά ή με επιταγή σε διαταγή ‘‘Logicom Public Limited - ΔΠ’’. 
 
Σημειώνεται ότι, οι κάτοχοι των Δικαιωμάτων Προτίμησης μπορούν να εξασκήσουν μέρος ή όλα τα 
Δικαιώματα Προτίμησης που κατέχουν. Και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να παρουσιάσουν την 
επιστολή παραχώρησης Δικαιωμάτων Προτίμησης, αφού προηγουμένως συμπληρώσουν και 
υπογράψουν την επιστολή παραχώρησης για τον αριθμό των μετοχών που επιθυμούν να αποδεχτούν και 
να καταβάλουν το τίμημα εξάσκησης που αντιστοιχεί στον αριθμό των Δικαιωμάτων Προτίμησης που 
επιθυμούν να εξασκήσουν. 
 
Εφόσον κατατεθεί η υπογεγραμμένη επιστολή παραχώρησης για εξάσκηση των Δικαιωμάτων 
Προτίμησης, η αποδοχή καθίσταται αμετάκλητη. Σε περίπτωση που επιταγή επιστραφεί απλήρωτη τότε θα 
θεωρείται ότι ο συγκεκριμένος κάτοχος των Δικαιωμάτων Προτίμησης δεν έχει εξασκήσει τα Δικαιώματα 
Προτίμησης του και δε θα δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση.  
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Με την εξάσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης αυτά θα παύσουν να ισχύουν και θα μετατραπούν σε 
μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σε αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε δέκα (10) Δικαιώματα 
Προτίμησης που εξασκήθηκαν. Επιπλέον, για κάθε δέκα (10) Δικαιώματα Προτίμησης που θα 
εξασκούνται, θα προσφέρεται δωρεάν ένα (1) Δικαίωμα Αγοράς Μετοχών (Warrant), με όρους οι οποίοι 
παρατίθενται στο Μέρος ΣΤ2 του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. 
 
Η εξάσκηση του Δικαιώματος Προτίμησης και η πληρωμή από τον κάτοχο αυτού του αντίστοιχου 
τιμήματος (για μερική ή ολική εξάσκηση) αποτελεί αποδοχή της προσφοράς με βάση τους όρους του 
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου και του Καταστατικού της Εταιρείας. Αν το τίμημα για την εξάσκηση των 
Δικαιωμάτων Προτίμησης δεν καταβληθεί από τον κάτοχο μέχρι τις 1:30 το μεσημέρι της Τελευταίας 
Ημερομηνίας Εξάσκησης (δηλαδή στις 7 Δεκεμβρίου 2007), η προσφορά αυτή θα θεωρείται ότι δεν έχει 
γίνει αποδεκτή. 
 
Απαγορεύεται η εξάσκηση των Δικαιωµάτων Προτίµησης από επενδυτές των Εξαιρούµενων Χωρών. 
Λόγω της εξαίρεσης των επενδυτών των Εξαιρούµενων Χωρών από την εξάσκηση των Δικαιωµάτων 
Προτίµησης, η Εταιρεία θα καταβάλει στους εν λόγω επενδυτές µε επιταγή, εντός 45 ηµερών από την 
Τελευταία Ηµεροµηνία Εξάσκησης, αντίτιµο ανά Δικαίωµα Προτίµησης το οποίο θα ισούται µε το 
µεσοσταθµικό όρο της τιµής κλεισίµατος του Δικαιώµατος Προτίµησης όπως αυτή θα διαµορφώνεται στο 
Χ.Α.Κ. κατά την Περίοδο Διαπραγµάτευσης των Δικαιωµάτων Προτίµησης. 
 
Δε θα καταβληθεί οποιοδήποτε ποσό στους κατόχους Δικαιωµάτων Προτίµησης που με τη λήξη της 
Περιόδου Εξάσκησης θα θεωρείται πως δεν έχουν εξασκήσει τα Δικαιώματα Προτίμησής τους, µε 
εξαίρεση τους επενδυτές των Εξαιρούµενων Χωρών. 
 
2.9 Μερική Εξάσκηση Δικαιωμάτων Προτίμησης 
Όπως αναφέρεται πιο πάνω, οι κάτοχοι των Δικαιωμάτων Προτίμησης μπορούν να εξασκήσουν μέρος ή 
όλο τον αριθμό των Δικαιωμάτων Προτίμησης που κατέχουν. 
 
Σε περίπτωση που συγκεκριμένος κάτοχος δεν επιθυμεί να εξασκήσει τα Δικαιώματα Προτίμησής του ή 
επιθυμεί να εξασκήσει μόνο μέρος των Δικαιωμάτων Προτίμησης που κατέχει μπορεί μέχρι και τις 26 
Νοεμβρίου 2007 να διαθέσει στην αγορά το μέρος που δεν επιθυμεί να εξασκήσει εξασφαλίζοντας τίμημα 
ανάλογο με την ισχύουσα τιμή διαπραγμάτευσης των Δικαιωμάτων Προτίμησης στο Χ.Α.Κ.. 
 
Οι κάτοχοι Δικαιωμάτων Προτίμησης (καθώς και το λοιπό επενδυτικό κοινό) μπορούν επίσης να 
αγοράσουν επιπρόσθετα Δικαιώματα Προτίμησης από την αγορά (Χ.Α.Κ.). 
 
Κάτοχοι Δικαιωμάτων Προτίμησης που θα αποκτήσουν Δικαιώματα Προτίμησης κατά τη διαπραγμάτευσή 
τους στο Χ.Α.Κ. θα πρέπει κατά την Περίοδο Εξάσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης να απευθυνθούν 
σε οποιοδήποτε από τα καταστήματα της Marfin Popular Bank Public Co. Limited στην Κύπρο, μέσω των 
οποίων θα μπορούν να εξασφαλίσουν σχετική Επιστολή Παραχώρησης έτσι ώστε να είναι σε θέση να 
εξασκήσουν τα Δικαιώματα Προτίμησής τους. 
 



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
 
 

 134

Δε θα καταβληθεί οποιοδήποτε ποσό στους κατόχους Δικαιωµάτων Προτίµησης που με τη λήξη της 
Περιόδου Εξάσκησης θα θεωρείται πως δεν έχουν εξασκήσει τα Δικαιώματα Προτίμησής τους, µε 
εξαίρεση τους επενδυτές των Εξαιρούµενων Χωρών. 
 
Όπως αναφέρεται πιο πάνω, λόγω της εξαίρεσης των επενδυτών των Εξαιρούµενων Χωρών από την 
εξάσκηση των Δικαιωµάτων Προτίµησης, η Εταιρεία θα καταβάλει στους εν λόγω επενδυτές µε επιταγή, 
εντός 45 ηµερών από την Τελευταία Ηµεροµηνία Εξάσκησης, αντίτιµο ανά Δικαίωµα Προτίµησης το οποίο 
θα ισούται µε το µεσοσταθµικό όρο της τιµής κλεισίµατος του Δικαιώµατος Προτίµησης όπως αυτή θα 
διαµορφώνεται στο Χ.Α.Κ. κατά την Περίοδο Διαπραγµάτευσης των Δικαιωµάτων Προτίµησης. 
 
2.10 Διάθεση μη Ασκηθέντων Δικαιωμάτων Προτίμησης 
Αν ο κάτοχος των Δικαιωμάτων Προτίμησης δεν εξασκήσει όλα τα Δικαιώματά του, όπως αναγράφονται 
στην σχετική επιστολή παραχώρησης μέχρι την Τελευταία Ημερομηνία της Περιόδου Εξάσκησης των 
Δικαιωμάτων Προτίμησης, που είναι η 26η Νοεμβρίου 2007, τότε χάνει την ευκαιρία εξάσκησης των 
Δικαιωμάτων Προτίμησης που δεν εξάσκησε. 
 
Σε περίπτωση που μετά την εκπνοή της Περιόδου Εξάσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης παραμείνουν 
μη ασκηθέντα Δικαιώματα Προτίμησης, ο αριθμός αυτών θα υπολογιστεί αμέσως μετά την εκπνοή της 
περιόδου αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει το δικαίωμα να διαθέσει οποιαδήποτε 
Δικαιώματα Προτίμησης που δεν ασκηθούν από τους δικαιούχους κατά την απόλυτη κρίση του προς 
όφελος της Εταιρείας εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Εξάσκησης 
των Δικαιωμάτων Προτίμησης και με τιμή εξάσκησης τουλάχιστον £0,65 (€1,11) για κάθε δέκα (10) 
Δικαιώματα Προτίμησης. 
 
2.11 Ανακοίνωση Αποτελέσματος 
Εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών μετά την Τελευταία Ημερομηνία της Περιόδου Εξάσκησης των 
Δικαιωμάτων Προτίμησης, η Εταιρεία θα προβεί σε ανακοίνωση στην οποία θα δημοσιεύσει το 
αποτέλεσμα σε δύο εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας. 
 
2.12 Ποσό Έκδοσης 
Με βάση την Τιμή Εξάσκησης των £0,65 (€1,11) και εφόσον ασκηθούν όλα τα Δικαιώματα Προτίμησης, η 
Εταιρεία θα αντλήσει ποσό ύψους £4,01 εκ. (€6,85 εκ.) περίπου, χωρίς να υπολογίζονται τα έξοδα της 
έκδοσης. 
 
2.13 Επιστολές Παραχώρησης Νέων Μετοχών και Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών που 
προκύπτουν από την εξάσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης 
Οι επιστολές παραχώρησης για τις Νέες Νετοχές που θα προκύψουν από την εξάσκηση των Δικαιωμάτων 
Προτίμησης, θα εκδοθούν και θα ταχυδρομηθούν μέσα σε επτά (7) εργάσιμες ημέρες από την Τελευταία 
Ημερομηνία της Περιόδου Εξάσκησης, δηλαδή στις 19 Δεκεμβρίου 2007. Σημειώνεται ότι κατά την 
παραχώρηση των Νέων Μετοχών που θα προκύψουν από την εξάσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης 
κλασματικά υπόλοιπα θα αγνοούνται. Στις επιστολές παραχώρησης των Νέων Μετοχών θα αναγράφεται 
ο συνολικός αριθμός των Νέων Μετοχών που παραχωρούνται σε κάθε δικαιούχο, καθώς και ο συνολικός 
αριθμός των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών που προκύπτουν από την εξάσκηση των Δικαιωμάτων 
Προτίμησης. 
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2.14 Διαπραγμάτευση Νέων Μετοχών στο Χ.Α.Κ. 
Οι Νέες Μετοχές κατόπιν έγκρισης του Χ.Α.Κ., θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης και θα μεταβιβάζονται 
μέσω του Χ.Α.Κ. (Κύρια Αγορά) εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της 
σχετικής Επιστολής Παραχώρησης Νέων Μετοχών, και εφόσον βεβαιωθεί το Χ.Α.Κ. ότι το Μητρώο 
Μετόχων, μετά την έκδοση των Νέων Μετοχών, έχει κατατεθεί σε ηλεκτρονική μορφή και πληροί όλες τις 
προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το Χ.Α.Κ. σύμφωνα με τον Κανονισμό 4 των Περί Αξιών και 
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (καταχώρηση, διαπραγμάτευση και εκκαθάριση άυλων κινητών αξιών) 
Κανονισμών του 2001 για την εισαγωγή των Νέων Μετοχών της Εταιρείας στο Κεντρικό Μητρώο. Τυχόν 
αλλαγή στο πιο πάνω χρονοδιάγραμμα λόγω αστάθμητων παραγόντων, θα ανακοινωθεί στο Χ.Α.Κ. και 
στον ημερήσιο τύπο. 
 
Δε θα διενεργηθούν πράξεις σταθεροποίησης σε σχέση με τις Νέες Μετοχές, ενώ δε θα υπάρχει ειδικός 
διαπραγματευτής για σκοπούς ρευστότητας. 
 
2.15 Δικαιώματα / Μερίσματα 
Οι συνήθεις πλήρως εξοφλημένες μετοχές που θα προκύψουν από την εξάσκηση των Δικαιωμάτων 
Προτίμησης θα τίθενται αμέσως στην ίδια κατηγορία με τις υφιστάμενες συνήθεις μετοχές (rank pari passu) 
ονομαστικής αξίας των £0,20 και θα δικαιούνται να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε καταβολή μερίσματος, 
με ημερομηνία αρχείου που έπεται της κάθε περιόδου εξάσκησής τους. Οι μετοχές αυτές δε θα δικαιούνται 
να συμμετάσχουν σε μερίσματα που πληρώθηκαν πριν από την εν λόγω ημερομηνία αρχείου. 
 
Επίσης, οι πιο πάνω συνήθεις πλήρως εξοφλημένες μετοχές, θα τυγχάνουν του ίδιου χειρισμού 
αναφορικά με θέματα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρείας και σε τυχόν πλεόνασμα από εκκαθάριση 
αυτής ως οι υφιστάμενες συνήθεις μετοχές της Εταιρείας. 
 
Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε ρήτρες εξαγοράς ή ρήτρες μετατροπής για τις μετοχές αυτές. 
 
2.16 Γενικά 
Τα Δικαιώματα Προτίμησης εκδίδονται με βάση απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 
ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2007 και σύμφωνα με τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού 
Δελτίου Νόμο του 2005 και τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο διέπεται και ερμηνεύεται με βάση τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και δικαιοδοσία για την επίλυση οποιασδήποτε δικαστικής διαφοράς που ήθελε προκύψει θα έχει το 
Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. 
 
Η προσφορά των Δικαιωμάτων Προτίμησης δεν υπόκειται σε οποιουσδήποτε όρους πέραν της έγκρισης 
του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. 
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3. Πληροφορίες Σχετικά με τις Κινητές Αξίες που Προσφέρονται 
Τα Δικαιώματα Προτίμησης θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης στο Χ.Α.Κ. (ως nil paid rights) όπως 
αναφέρεται στο Μέρος Ε2 του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. Μετά την εξάσκησή τους, θα 
μετατραπούν σε συνήθεις Νέες Μετοχές που θα ενταχθούν στο Χ.Α.Κ. και θα τυγχάνουν 
διαπραγμάτευσης μαζί με τις υφιστάμενες μετοχές της Εταιρείας. Επιπλέον, για κάθε δέκα (10) 
Δικαιώματα Προτίμησης που θα εξασκούνται, θα προσφέρεται δωρεάν ένα (1) Δικαίωμα Αγοράς 
Μετοχών, με όρους οι οποίοι παρατίθενται στο Μέρος ΣΤ2 του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. Στον 
πίνακα που ακολουθεί, παρατίθενται βασικές πληροφορίες σχετικά με τα Δικαιώματα Προτίμησης και τις 
συνήθεις Νέες Μετοχές που θα προκύψουν από την εξάσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης.  
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 Δικαιώματα Προτίμησης Συνήθεις Νέες Μετοχές που θα 
προκύψουν από την εξάσκηση των 
Δικαιωμάτων Προτίμησης 

Κατηγορία αξιών Δικαιώματα Προτίμησης (nil paid 
rights). 

Συνήθεις μετοχές με τα ίδια δικαιώματα με 
όλες τις υφιστάμενες Μετοχές της Εταιρείας. 

Νομοθεσία με βάση την 
οποία εκδόθηκαν / θα 
εκδοθούν 

Σύμφωνα με τον περί Εταιρειών 
Νόμο, τον περί Δημόσιας Προσφοράς 
και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 
2005 και τον Κανονισμό 809/2004 της 
Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, τον 
περί Δημόσιας Προσφοράς και 
Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 και 
τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Είδος κινητών αξιών Ονομαστικές και άυλες Ονομαστικές και άυλες 

Τήρηση μητρώου Κεντρικό Μητρώο Χ.Α.Κ. Κεντρικό Μητρώο Χ.Α.Κ. 

Νόμισμα έκδοσης Λίρες Κύπρου Λίρες Κύπρου 

Νόμισμα διαπραγμάτευσης Ευρώ (€) Ευρώ (€) 

ISIN Code Θα δοθεί από το Χ.Α.Κ. μετά την 
έγκριση για εισαγωγή των ΔΠ. 

CY0005051111 

Διαπραγμάτευση Χ.Α.Κ. Χ.Α.Κ. 

Δικαίωμα μερίσματος 

 

 

 

Όχι  Το ύψος και ημερομηνία καταβολής του 
μερίσματος προτείνεται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο και εγκρίνεται από γενική 
συνέλευση των Μετόχων. Δεν υπάρχει 
περιορισμός στο χρόνο ή συχνότητα 
καταβολής μερίσματος. Δεν υπάρχει 
ελάχιστο μέρισμα. Η καταβολή μερίσματος 
υπόκειται στην ύπαρξη επαρκών 
αποθεματικών, διαθέσιμων για διανομή. 

Το μέρισμα δεν παραγράφεται και δεν 
υπάρχουν περιορισμοί στην κατανομή 
μερίσματος σε σχέση με την προέλευση των 
επενδυτών.  

Δικαίωμα ψήφου Όχι Ναι (μία ψήφος ανά μετοχή) 

Δικαίωμα προτίμησης στην 
εγγραφή αξίων της ίδιας 
κατηγορίας 

Δεν ισχύει Ναι 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στα 
κέρδη του εκδότη 

Όχι - Βλέπε δικαίωμα μερίσματος Βλέπε δικαίωμα μερίσματος 

Δικαίωμα σε τυχόν 
πλεόνασμα σε περίπτωση 
εκκαθάρισης 

Όχι Ναι 

Αποφάσεις με βάση τις 
οποίες εκδίδονται 

Με βάση απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου ημερομηνίας 3 
Σεπτεμβρίου 2007. 

Με βάση απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 
2007. 

Περιορισμοί στην ελεύθερη 
μεταβίβαση 

Όχι* Όχι* 

* Τα υπό έκδοση Δικαιώματα Προτίμησης είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμα, σημειώνεται όμως ότι τα Δικαιώματα Προτίμησης δεν 
προορίζονται για επενδυτές Εξαιρούμενων Χωρών οι οποίοι απαγορεύεται να τα εξασκήσουν. 
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Δεν υπάρχουν δεσμευτικές προσφορές εξαγοράς για το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Κατά την 
τελευταία και την τρέχουσα χρήση δεν υπήρξαν δημόσιες προτάσεις για την εξαγορά του μετοχικού 
κεφαλαίου της Εταιρείας. 
 
Σημειώνεται ότι σε περιπτώσεις υποβολής δημόσιας πρότασης εξαγοράς ή συγχώνευσης ισχύουν οι 
διατάξεις του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007, ο οποίος περιέχει πρόνοιες για την 
ίση μεταχείριση των μετόχων. Ισχύουν, επίσης, σχετικές πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου 
σε περίπτωση απόκτησης ποσοστού πέραν του 90% ως αποτέλεσμα δημόσιας πρότασης, όπου είναι 
δυνατό να ενεργοποιούνται πρόνοιες για υποχρεωτική απόκτηση του εναπομείναντος ποσοστού. 
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1.  Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Έκδοσης και Εξάσκησης Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών 
 
Ημερομηνίες Γεγονότα 
03/09/2007 Ημερομηνία απόφασης όρων έκδοσης των τίτλων της παρούσας Έκδοσης. 

26/09/2007 Ημερομηνία άδειας δημοσίευσης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. 

03/12/2007- 07/12/2007 Περίοδος εξάσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης. 

Οι δικαιούχοι των Δικαιωμάτων Προτίμησης που θα εξασκήσουν τα 
Δικαιώματα Προτίμησης που θα τους παραχωρηθούν, θα δικαιούνται να 
λάβουν δωρεάν Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών στην αναλογία ένα (1) 
Δικαίωμα Αγοράς Μετοχών για κάθε δέκα (10) Δικαιώματα Προτίμησης που 
θα εξασκήσουν. 

19/12/2007 Ημερομηνία έκδοσης και αποστολής των επιστολών παραχώρησης 
Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών στους μετόχους που θα εξασκήσουν τα 
Δικαιώματα Προτίμησης και θα δικαιούνται τη δωρεάν παραχώρηση 
Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών. 

07/01/2008 Ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης και μεταβίβασης των Δικαιωμάτων 
Αγοράς Μετοχών, εφόσον το Χ.Α.Κ. βεβαιωθεί ότι το μητρώο των 
Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών της Εταιρείας έχει κατατεθεί σε ηλεκτρονική 
μορφή και πληροί όλες τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το Χ.Α.Κ.. 

20 Οκτωβρίου – 31 
Οκτωβρίου κάθε έτους από 
το 2008 μέχρι και το 2010 

Περίοδος εξάσκησης των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών για αγορά Νέων 
Μετοχών. 

Επτά (7) εργάσιμες ημέρες 
μετά τις 31 Οκτωβρίου κάθε 
έτους από το 2008 μέχρι το 
2010 

Ημερομηνία έκδοσης και αποστολής των επιστολών παραχώρησης για τις 
Νέες Μετοχές που θα προκύψουν από την εξάσκηση των Δικαιωμάτων 
Αγοράς Μετοχών. 

Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες 
από την ημερομηνία 
αποστολής των επιστολών 
παραχώρησης των Νέων 
Μετοχών  

Ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης και μεταβίβασης των συνήθων 
πλήρως εξοφλημένων μετοχών της Εταιρείας που θα προκύψουν από την 
εξάσκηση των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών, εφόσον το Χ.Α.Κ. βεβαιωθεί 
ότι το μητρώο των κατόχων των συνήθων μετοχών της Εταιρείας έχει 
κατατεθεί σε ηλεκτρονική μορφή και πληροί όλες τις προϋποθέσεις που 
έχουν τεθεί από το Χ.Α.Κ.. 

Σημείωση: Το πιο πάνω ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εξαρτάται και από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί με 
σχετική ανακοίνωση στον τύπο. 
 
 
 
 

ΣΤ.  ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
 
 

 140

2 Όροι Προσφοράς 
2.1 Έκδοση και Δωρεάν Παραχώρηση Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών 
Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που λήφθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 
2007, η Εταιρεία θα εκδώσει μέχρι 6.173.300 Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών (Warrants) που προσφέρονται 
δωρεάν στους μετόχους, σε αναλογία ένα (1) Δικαίωμα Αγοράς Μετοχών για κάθε δέκα (10) Δικαιώματα 
Προτίμησης που θα εξασκήσουν. 

 
Κάθε ένα (1) Δικαίωμα Αγοράς Μετοχών που θα εξασκείται, θα μετατρέπεται σε μία (1) πλήρως 
πληρωθείσα νέα μετοχή της Εταιρείας, η οποία θα εισαχθεί στο Χ.Α.Κ., με τιμή εξάσκησης το μικρότερο 
των:  
- €2,00 (£1,17), ή 
- το ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 75% της μέσης τιμής κλεισίματος των τελευταίων 60 ημερών πριν 

από την ημερομηνία ανακοίνωσης της τιμής εξάσκησης. 
 
2.2 Επιστολή Παραχώρησης Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών 
Η επιστολή παραχώρησης Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών στους δικαιούχους που θα εξασκήσουν τα 
Δικαιώματα Προτίμησης που κατέχουν και θα δικαιούνται τη δωρεάν παραχώρηση Δικαιωμάτων Αγοράς 
Μετοχών, θα ταχυδρομηθεί στις 19 Δεκεμβρίου 2007. Στις επιστολές παραχώρησης των Δικαιωμάτων 
Αγοράς Μετοχών θα αναγράφεται ο συνολικός αριθμός των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών που 
παραχωρούνται σε κάθε δικαιούχο, καθώς και ο συνολικός αριθμός των Νέων Μετοχών που προκύπτουν 
από την εξάσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης. 
 
2.3 Εισαγωγή Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών στο Χ.Α.Κ. 
Τα Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών θα εισαχθούν στο Χ.Α.Κ. εφόσον προηγηθεί η κατάθεση στο Χ.Α.Κ. του 
μητρώου κατόχων Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών σε ηλεκτρονική μορφή και εφόσον πληρούνται όλες οι 
προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το Χ.Α.Κ.. 
 
2.4 Διαπραγμάτευση Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών στο Χ.Α.Κ. 
Τα Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α.Κ.. Μέλη του 
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου θα προβαίνουν σε πράξεις αγοράς και πώλησης των Δικαιωμάτων Αγοράς 
Μετοχών και θα εξαγγέλλουν τιμές στο Χ.Α.Κ. στις οποίες είναι διατεθειμένα να αγοράζουν και να πωλούν 
τα Δικαιώματα αυτά. Η διαπραγμάτευση των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών θα αρχίσει εφόσον το Χ.Α.Κ. 
βεβαιωθεί ότι το μητρώο των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών της Εταιρείας έχει κατατεθεί σε ηλεκτρονική 
μορφή και πληροί όλες τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το Χ.Α.Κ., σύμφωνα με τον Κανονισμό 4 
των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (καταχώρηση, διαπραγμάτευση και εκκαθάριση άυλων 
κινητών αξιών) Κανονισμών του 2001, για την εισαγωγή της Εταιρείας στο Κεντρικό Μητρώο. Σημειώνεται 
ότι δύο (2) εργάσιμες μέρες πριν από την κάθε Περίοδο Εξάσκησης των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών δε 
θα γίνονται οποιεσδήποτε μεταβιβάσεις των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών. 
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2.5 Μεταβίβαση και Διαβίβαση Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών στο Χ.Α.Κ. 
α.  Κάθε Δικαίωμα Αγοράς Μετοχών θα είναι εγγεγραμμένο στο “Μητρώο Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών” 
και θα είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμο εξολοκλήρου ή μερικώς υπό τον όρο της παραγράφου (β) πιο κάτω, 
με το άνοιγμα λογαριασμού διαπραγμάτευσης με συγκεκριμένο Μέλος του Χ.Α.Κ. και δίδοντας πρόσβαση 
των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών στο Μέλος αυτό. Αν ο Μέτοχος έχει ήδη λογαριασμό 
διαπραγμάτευσης με συγκεκριμένο Μέλος τότε δεν είναι απαραίτητο το άνοιγμα νέου λογαριασμού εφόσον 
δοθεί πρόσβαση στο συγκεκριμένο Μέλος για μεταβίβαση μέρους ή του συνόλου των Δικαιωμάτων 
Αγοράς Μετοχών. 
 
β.  Κάθε μεταβίβαση καταχωρείται στο Κεντρικό Μητρώο και οι αξίες εγγράφονται στο όνομα του 
δικαιούχου την τρίτη (3) εργάσιμη μέρα από την κατάρτιση της συναλλαγής. 
 

γ. Υπό τους όρους (α) και (β) πιο πάνω, οι πρόνοιες του καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά με την 
μεταβίβαση και διαβίβαση των μετοχών και την έκδοση επιστολών παραχώρησης θα ισχύουν και 
αναφορικά με τα Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών. Η διαπραγμάτευση και η μεταβίβαση των συνήθων 
πλήρως εξοφλημένων μετοχών που θα προκύπτουν από την εξάσκηση των Δικαιωμάτων Αγοράς 
Μετοχών θα γίνονται σύμφωνα με τους ισχύοντες περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους 
και Κανονισμούς. 

 
2.6 Εξάσκηση Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών 

 
Ο εγγεγραμμένος κάτοχος ενός (1) Δικαιώματος Αγοράς Μετοχών θα έχει το δικαίωμα να αγοράσει μία (1) 
συνήθη πλήρως εξοφλημένη μετοχή της Εταιρείας από τις 20 – 31 Οκτωβρίου κάθε χρόνου από το 2008 
μέχρι το 2010 (περίοδος εξάσκησης Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών) στην τιμή που αποτελείται από το 
μικρότερο των €2,00 (£1,17), ή το ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 75% της μέσης τιμής κλεισίματος των 
τελευταίων 60 ημερών πριν από την ημερομηνία ανακοίνωσης της τιμής εξάσκησης. Η τιμή εξάσκησης 
των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών ή / και ο αριθμός των συνήθων πλήρως εξοφλημένων μετοχών που 
θα δικαιούται ο κάτοχος των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών να αγοράσει θα υπόκειται σε αναπροσαρμογή 
σύμφωνα με τις πρόνοιες που αναφέρονται στο Μέρος ΣΤ2.9 του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. 
 
Με την εξάσκηση των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών και την πληρωμή της Τιμής Εξάσκησης των 
Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών, όπως αναφέρεται πιο πάνω, τα Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών θα 
παύσουν να ισχύουν ως Δικαιώματα και θα μετατρέπονται σε μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σε 
αναλογία μία (1) συνήθη πλήρως εξοφλημένη μετοχή ονομαστικής αξίας 20 σεντ για κάθε ένα (1) 
Δικαίωμα Αγοράς Μετοχών που εξασκείται, η οποία θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. 

Περίοδος Εξάσκησης ΔΑΜ: 20 – 31 Οκτωβρίου κάθε χρόνου από το 2008 μέχρι το 2010.  
 
Τελευταία Ημερομηνία Εξάσκησης:  29 Οκτωβρίου 2010 

 

Τιμή Εξάσκησης: Το μικρότερο των:  

- €2,00 (£1,17), ή 

- το ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 75% της μέσης τιμής κλεισίματος των τελευταίων 60

ημερών πριν από την ημερομηνία ανακοίνωσης της τιμής εξάσκησης. 
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Αν ο κάτοχος των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών επιλέξει να μην εξασκήσει όλα ή μέρος των 
Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών του, όπως αναγράφονται στην επιστολή παραχώρησης μέχρι την 
Τελευταία Ημερομηνία της Τελευταίας Περιόδου Εξάσκησης των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών, (δηλαδή 
στις 29 Οκτωβρίου 2010 με την πληρωμή της Τιμής Εξάσκησης των €2,00 (£1,17), ή το ποσό το οποίο 
αντιστοιχεί στο 75% της μέσης τιμής κλεισίματος των τελευταίων 60 ημερών πριν από την ημερομηνία 
ανακοίνωσης της τιμής εξάσκησης, οποιοδήποτε είναι το μικρότερο, ανά ένα (1) Δικαίωμα Αγοράς 
Μετοχών), τότε η προσφορά αυτή θα θεωρείται ότι δεν έχει γίνει αποδεκτή και ο κάτοχος θα χάνει το 
δικαίωμα εξάσκησης των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών που δεν εξάσκησε. 
 
2.7 Διαδικασία Εξάσκησης Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών 

2.7.1 Τρόπος Πληρωμής 
Στους εγγεγραμμένους κατόχους των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών θα αποστέλλεται επιστολή 
παραχώρησης για Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός των συνήθη 
πλήρως εξοφλημένων μετοχών που δικαιούνται να αγοράσουν. Για να εξασκήσει τα Δικαιώματα Αγοράς 
Μετοχών, ο κάτοχός του πρέπει να συμπληρώσει και να υπογράψει τη σχετική αίτηση που υπάρχει στην 
επιστολή παραχώρησης δηλώνοντας τον αριθμό των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών τα οποία επιθυμεί να 
εξασκήσει και να την καταθέσει μαζί με το απαιτούμενο ποσό (αριθμός μετοχών για τις οποίες εξασκεί το 
Δικαίωμα Αγοράς Μετοχών πολλαπλασιαζόμενο με την Τιμή Εξάσκησης των Δικαιωμάτων Αγοράς 
Μετοχών, (δηλαδή, €2,00 (£1,17), ή το ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 75% της μέσης τιμής κλεισίματος 
των τελευταίων 60 ημερών πριν από την ημερομηνία ανακοίνωσης της τιμής εξάσκησης, οποιοδήποτε 
είναι το μικρότερο, ανά ένα (1) Δικαίωμα Αγοράς Μετοχών)), και να την παραδώσουν σε τόπο ο οποίος θα 
ανακοινωθεί από την Εταιρεία σε μεταγενέστερο στάδιο. 
 
Η αίτηση επί της επιστολής παραχώρησης θα πρέπει να παραδίδεται έγκαιρα, εντός της κάθε Περιόδου 
Εξάσκησης, συγκεκριμένα, πριν τις 1:30 το μεσημέρι της Τελευταίας Ημερομηνίας κάθε Περιόδου 
Εξάσκησης (βλέπετε Μέρος ΣΤ2.6, Εξάσκηση Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών) και να συνοδεύεται με όλο 
το απαιτούμενο ποσό με επιταγή σε διαταγή ‘‘Logicom Public Limited – ΔΑΜ 2010’’. 
 
Εφόσον κατατεθεί η επιστολή παραχώρησης, η αποδοχή καθίσταται αμετάκλητη. 

 
Οι επιταγές μπορεί να παρουσιαστούν για εξαργύρωση από την Εταιρεία μόλις ληφθούν. Η συμπλήρωση 
και παράδοση της επιστολής παραχώρησης και της συνοδευτικής επιταγής θα θεωρείται ως εγγύηση ότι η 
επιταγή θα πληρωθεί όταν αυτή παρουσιαστεί. Σε περίπτωση που η επιταγή επιστραφεί απλήρωτη για 
οποιοδήποτε λόγο τότε θα θεωρηθεί ότι ο κάτοχος δεν έχει εξασκήσει τα Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών 
του. 
 
Σε περίπτωση που ο κάτοχος των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών δεν έχει στην κατοχή του επιστολή 
παραχώρησης, για να εξασκήσει τα Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών ο κάτοχος θα πρέπει κατά την Περίοδο 
Εξάσκησης των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών να απευθυνθεί στα γραφεία διεύθυνσης της Εταιρείας, 
μέσω των οποίων θα μπορεί να εξασφαλίσει σχετική επιστολή παραχώρησης έτσι ώστε να είναι σε θέση 
να εξασκήσει τα Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών του. Αφού προμηθευτεί τη σχετική επιστολή παραχώρησης, 
ο κάτοχος των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών θα πρέπει να δηλώσει τον αριθμό των συνήθων πλήρως 
εξοφλημένων μετοχών για τις οποίες ασκείται το Δικαίωμα Αγοράς Μετοχών και να καταθέσει το αιτούμενο 
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ποσό (αριθμός μετοχών για τις οποίες ασκεί το Δικαίωμα Αγοράς Μετοχών πολλαπλασιαζόμενο με την 
Τιμή Εξάσκησης των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών) όπως αναφέρεται πιο πάνω. 
 
2.7.2 Υπενθύμιση Ημερομηνίας, Τιμής Εξάσκησης Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών και Τρόπου 
Πληρωμής 
Η Εταιρεία θα προβεί σε υπενθύμιση προς τους κατόχους των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών σε 
διάστημα όχι μεγαλύτερο των 45 ημερών και όχι μικρότερο των 20 ημερών πριν την Πρώτη Ημερομηνία 
Εξάσκησης της κάθε Περιόδου Εξάσκησης των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών, για την Περίοδο 
Εξάσκησης, για την Τιμή Εξάσκησης και τον Τρόπο Πληρωμής των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών, με: 

- γραπτή ειδοποίηση προς τους κατόχους των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών, 
- ανακοίνωση στον τύπο (για σκοπούς της παρούσας, ανακοίνωση στον τύπο θεωρείται η 

δημοσίευση σε εφημερίδα παγκύπριας κυκλοφορίας), και 
- γραπτή ανακοίνωση στο Χ.Α.Κ.. 

 
2.7.3 Παραχώρηση Συνήθων Πλήρως Εξοφλημένων Μετοχών από εξάσκηση Δικαιωμάτων 
Αγοράς Μετοχών 
Οι συνήθεις πλήρως εξοφλημένες μετοχές που θα προκύψουν από την εξάσκηση των Δικαιωμάτων 
Αγοράς Μετοχών θα καταχωρούνται στο Κεντρικό Μητρώο και θα εγγράφονται στο όνομα του δικαιούχου 
με τη συμπλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών από το Χ.Α.Κ.. και αφού η Εταιρεία καταθέσει το 
μητρώο των κατόχων των συνήθων μετοχών της Εταιρείας σε ηλεκτρονική μορφή στο Χ.Α.Κ.. 
 
2.7.4 Επιστολή Παραχώρησης Συνήθων Πλήρως Εξοφλημένων Μετοχών 
Οι επιστολές παραχώρησης για τις συνήθεις πλήρως εξοφλημένες μετοχές που θα προκύψουν από την 
εξάσκηση των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών, θα εκδοθούν και θα ταχυδρομηθούν μέσα σε επτά (7) 
εργάσιμες ημέρες από την Τελευταία Ημερομηνία της κάθε Περιόδου Εξάσκησης των Δικαιωμάτων 
Αγοράς Μετοχών. 
 
2.7.5 Διαπραγμάτευση Συνήθων Πλήρως Εξοφλημένων Μετοχών στο Χ.Α.Κ. 
Οι συνήθεις πλήρως εξοφλημένες μετοχές που θα προκύψουν από την εξάσκηση των Δικαιωμάτων 
Αγοράς Μετοχών, θα εισαχθούν και θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α.Κ. σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες μετά 
την αποστολή επιστολών παραχώρησης των εν λόγω μετοχών στους δικαιούχους, και εφόσον το Χ.Α.Κ. 
βεβαιωθεί ότι το μητρώο των κατόχων των συνήθων μετοχών της Εταιρείας έχει κατατεθεί σε ηλεκτρονική 
μορφή και πληροί όλες τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το Χ.Α.Κ. σύμφωνα με τον Κανονισμό 4 
του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (καταχώρηση, διαπραγμάτευση και εκκαθάριση άυλων 
κινητών αξιών) Κανονισμοί του 2001 για την εισαγωγή της Εταιρείας στο Κεντρικό Μητρώο. Οι εν λόγω 
μετοχές που θα εισαχθούν στο Χ.Α.Κ. θα είναι στην ίδια κατηγορία με τις υφιστάμενες ήδη εισηγμένες 
συνήθεις μετοχές της Εταιρείας (rank pari passu). 
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2.7.6 Ταξινόμηση μετοχών που προκύπτουν από την εξάσκηση Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών 
Οι συνήθεις πλήρως εξοφλημένες μετοχές που θα προκύψουν από την εξάσκηση των Δικαιωμάτων 
Αγοράς Μετοχών θα τίθενται αμέσως στην ίδια κατηγορία με τις υφιστάμενες συνήθεις μετοχές (rank pari 
passu) ονομαστικής αξίας των 20 σεντ και θα δικαιούνται να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε καταβολή 
μερίσματος, με ημερομηνία αρχείου που έπεται της κάθε περιόδου εξάσκησής τους. Οι μετοχές αυτές δε 
θα δικαιούνται να συμμετάσχουν σε μερίσματα που πληρώθηκαν πριν από την εν λόγω ημερομηνία 
αρχείου. 
 
Επίσης, οι πιο πάνω συνήθεις πλήρως εξοφλημένες μετοχές, θα τυγχάνουν του ίδιου χειρισμού 
αναφορικά με θέματα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρείας και σε τυχόν πλεόνασμα από εκκαθάριση 
αυτής ως οι υφιστάμενες συνήθεις μετοχές της Εταιρείας. 
 
Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε ρήτρες εξαγοράς ή ρήτρες μετατροπής για τις μετοχές αυτές. 
 
2.7.7 Διάθεση μη Ασκηθέντων Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών 
Αν ο κάτοχος των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών δεν εξασκήσει όλα τα Δικαιώματά του, όπως 
αναγράφονται στην σχετική επιστολή παραχώρησης μέχρι την Τελευταία Ημερομηνία της Τελευταίας 
Περιόδου Εξάσκησης των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών, που είναι η 29η Οκτωβρίου 2010, τότε χάνει την 
ευκαιρία εξάσκησης των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών που δεν εξάσκησε. 
 
Σε περίπτωση που μετά την εκπνοή της Τελευταίας Περιόδου Εξάσκησης των Δικαιωμάτων Αγοράς 
Μετοχών παραμείνουν μη ασκηθέντα Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών, ο αριθμός αυτών θα υπολογιστεί 
αμέσως μετά την εκπνοή της περιόδου αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει το δικαίωμα να 
διαθέσει οποιαδήποτε Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών που δεν ασκηθούν από τους δικαιούχους κατά την 
απόλυτη κρίση του προς όφελος της Εταιρείας. 
 
2.8 Ανακοίνωση Αποτελέσματος 

Εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών μετά την Τελευταία Ημερομηνία της κάθε Περιόδου Εξάσκησης των 
Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών, η Εταιρεία θα προβαίνει σε ανακοίνωση στην οποία θα δημοσιεύεται το 
προκαταρκτικό αποτέλεσμα σε εφημερίδα παγκύπριας κυκλοφορίας. 
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2.9 Αναπροσαρμογή της Τιμής Εξάσκησης και του Αριθμού των Δικαιωμάτων Αγοράς 
Μετοχών 

Οι όροι εξάσκησης των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών θα τροποποιούνται σε περιπτώσεις που η Εταιρεία 
προχωρεί σε μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή υποδιαίρεσης ή ενοποίησης των εκδοθεισών 
μετοχών, καθώς και σε περιπτώσεις έκδοσης δικαιωμάτων προτίμησης (rights issue) για αγορά νέων 
μετοχών, παραχώρησης δωρεάν μετοχών (bonus issue), έκδοσης Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών 
(warrants issue) και άλλων τίτλων που παρέχουν δικαίωμα αγοράς ή μετατρέπονται σε μετοχές της 
Εταιρείας. Οι τροποποιημένοι όροι εξάσκησης θα κοινοποιούνται με άμεση ανακοίνωση στο Χ.Α.Κ. και με 
τους πιο κάτω τρόπους: 

- με γραπτή κοινοποίηση στους κατόχους των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών μετά τη λήψη της 
σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα στην προκαθορισμένη από τους 
Κανονισμούς του Χ.Α.Κ. περίοδο. 

- με ανακοίνωση στον τύπο (για σκοπούς της παρούσας, ανακοίνωση στον τύπο θεωρείται η 
δημοσίευση σε δύο (2) εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας) και 

- με γραπτή ανακοίνωση στο Χ.Α.Κ.. 
 
2.9.1 Υποδιαίρεση ή Ενοποίηση 

Κατά την υποδιαίρεση ή ενοποίηση των μετοχών της Εταιρείας κατά ή πριν από την κάθε Περίοδο 
Εξάσκησης των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών, ο αριθμός ή / και η ονομαστική αξία των μετοχών που θα 
δικαιούται ο κάτοχος των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών κατά την εξάσκηση τους, θα αυξάνεται ή θα 
μειώνεται, ανάλογα με την περίπτωση, κατ’ αναλογία, και η Τιμή Εξάσκησης των Δικαιωμάτων Αγοράς 
Μετοχών θα προσαρμόζεται ανάλογα με την ημερομηνία που ισχύει η υποδιαίρεση ή ενοποίηση. 
 
Οι ελεγκτές της Εταιρείας θα επιβεβαιώνουν γραπτώς τις αναπροσαρμογές και η σχετική βεβαίωση θα 
αποστέλλεται από την Εταιρεία στους κατόχους των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών μέσα σε δύο (2) 
εργάσιμες ημέρες. Κλασματικά υπόλοιπα θα αγνοούνται. 
 
2.9.2 Εκδόσεις Δωρεάν Μετοχών και Δικαιωμάτων Προτίμησης, Δικαιωμάτων Αγοράς ή Άλλων 
Τίτλων που Παρέχουν Δικαίωμα Αγοράς ή Μετατρέπονται σε Μετοχές 
Σε περιπτώσεις: 
(α) παραχώρησης δωρεάν μετοχών στους μετόχους της Εταιρείας (bonus issue), και 

(β) προσφοράς Δικαιωμάτων Προτίμησης (rights issue) στους μετόχους της Εταιρείας, 

το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να επεκτείνει ταυτόχρονα την προσφορά στους κατόχους 
Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών όπως θα έπραττε αν τα Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών είχαν ασκηθεί την 
ημέρα που αμέσως προηγείται της ημερομηνίας κατά την οποία ισχύει η περίπτωση (α) ή (β) πιο πάνω, 
με βάση τους όρους που ισχύουν κατά την περίοδο εξάσκησης των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών. 
 
Εφόσον στις περιπτώσεις των γεγονότων (α) και (β) το Διοικητικό Συμβούλιο θα επεκτείνει την προσφορά 
στους κατόχους Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών, δε θα αναπροσαρμόζεται η Τιμή Εξάσκησης των 
Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών ούτε ο αριθμός των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών. 
 
Αν όμως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίσει ότι η προσφορά δικαιωμάτων προτίμησης 
(rights issue) ή η έκδοση δωρεάν μετοχών (bonus issue) δεν θα επεκταθεί στους κατόχους των 
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Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών, τότε η Τιμή Εξάσκησης των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών ή / και ο 
αριθμός των μετοχών θα αναπροσαρμόζονται και οι ελεγκτές θα επιβεβαιώνουν γραπτώς τις 
αναπροσαρμογές μέσω ειδοποίησης που θα αποστέλλεται σε κάθε κάτοχο των Δικαιωμάτων Αγοράς 
Μετοχών. Η Τιμή Εξάσκησης ή / και ο αριθμός των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών θα 
αναπροσαρμόζονται όπως φαίνεται πιο κάτω: 
 
Σε περίπτωση έκδοσης δικαιωμάτων προτίμησης (rights issue):  

(Α + Γ) 
Τ=  

(Α + Β) 
x Ε  

Σε περίπτωση παραχώρησης δωρεάν μετοχών (bonus issue): 

(Α Χ Ε) 
Τ=  

(Α + Β) 

όπου: 

Τ = αναπροσαρμοσμένη Τιμή Εξάσκησης Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών 
Α = αριθμός συνήθων εκδομένων μετοχών της Εταιρείας κατά την ημερομηνία ισχύος της νέας έκδοσης 
Β = αριθμός νέων συνήθων μετοχών που θα προκύψουν με τη νέα έκδοση 
Γ = Β x Δ 
          Ζ 
Δ = η τιμή αγοράς της μετοχής που εκδίδεται σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης δικαιωμάτων 

προτίμησης (rights issue)  
E = η Τιμή Εξάσκησης των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών που ίσχυε την αμέσως προηγούμενη 

ημερομηνία συναλλαγών από την ημερομηνία που η μετοχή θα αρχίσει να τυγχάνει διαπραγμάτευσης 
ex-rights ή ex-bonus. 

Ζ = η μέση τιμή κλεισίματος της μετοχής της Εταιρείας κατά την τελευταία ημέρα που η μετοχή ετύγχανε 
διαπραγμάτευσης στην αγορά πριν την ανακοίνωση της έκδοσης. 

 
Για τους σκοπούς της πρόνοιας αυτής «μέση τιμή κλεισίματος της μετοχής στην αγορά κατά την τελευταία 
ημέρα», σημαίνει τη μέση τιμή κλεισίματος της μετοχής όπως θα εμφανίζεται στο ημερήσιο δελτίο τιμών 
μετοχών που δημοσιεύει το Χ.Α.Κ.. Σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται τιμή στο ημερήσιο δελτίο τιμών 
μετοχών που δημοσιεύει το Χ.Α.Κ. κατά την τελευταία ημέρα που η μετοχή ετύγχανε διαπραγμάτευσης 
στο Χ.Α.Κ. πριν την ανακοίνωση της έκδοσης, η “μέση τιμή κλεισίματος” θεωρείται η αμέσως 
προηγούμενη μέση τιμή κλεισίματος που εμφανίζεται στο ημερήσιο δελτίο τιμών μετοχών που δημοσιεύει 
το Χ.Α.Κ..  
(γ)  σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, η Τιμή Εξάσκησης θα αναπροσαρμόζεται με τον τρόπο που θα 

επιβεβαιώσουν οι ελεγκτές ως τον καταλληλότερο. 
 

Η Εταιρεία θα εκδίδει άμεσα ανακοίνωση στο Χ.Α.Κ. για οποιεσδήποτε αναπροσαρμογές και θα κοινοποιεί 
τις αλλαγές αυτές στους κατόχους των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών μέσα στην προκαθορισμένη από 
τους Κανονισμούς του Χ.Α.Κ. περίοδο.  
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2.9.3 Συμμετοχή σε άλλες Εκδόσεις 
Αν σε οποιαδήποτε ημερομηνία κατά ή πριν την κάθε Περίοδο Εξάσκησης των Δικαιωμάτων Αγοράς 
Μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο προβεί σε οποιαδήποτε παραχώρηση ή προσφορά για αγορά ή 
πρόσκληση για εγγραφή σχετικά με οποιαδήποτε νέα Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών ή άλλες αξίες οι 
οποίες συνεπάγονται την έκδοση νέων μετοχών της Εταιρείας, η Εταιρεία θα επεκτείνει ταυτόχρονα 
παρόμοια παραχώρηση ή προσφορά για αγορά ή πρόσκληση για εγγραφή στους κατόχους των 
Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών, όπως θα έπραττε αν τα Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών είχαν ασκηθεί την 
ημέρα που αμέσως προηγείται της ημερομηνίας κατά την οποία ισχύει η παραχώρηση, ή η προσφορά, ή η 
πρόσκληση για εγγραφή με βάση τους ισχύοντες όρους. Η Τιμή Εξάσκησης των Δικαιωμάτων Αγοράς 
Μετοχών και ο αριθμός των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών δε θα αναπροσαρμόζονται στις περιπτώσεις 
που προνοεί η παράγραφος αυτή. 
 
Η Εταιρεία θα εκδίδει άμεσα ανακοίνωση στο Χ.Α.Κ. για οποιεσδήποτε από τις πιο πάνω παραχωρήσεις 
και θα τις κοινοποιεί στους κατόχους των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών μέσα στην προκαθορισμένη από 
το Χ.Α.Κ. περίοδο και θα αποστέλλει, αν χρειάζεται, νέες επιστολές παραχώρησης Δικαιωμάτων Αγοράς 
Μετοχών. 

 
Κατά την παραχώρηση των νέων επιστολών παραχώρησης Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών κλασματικά 
υπόλοιπα θα αγνοούνται. 
 
2.10 Άλλες Πρόνοιες 
Ενόσω τα Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών παραμένουν μη ασκηθέντα: 

 Η Εταιρεία δε θα δικαιούται παρά μόνον κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 
και επικύρωσής της από Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κατόχων Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών να: 

 - Κεφαλαιοποιεί και διανέμει τα κεφαλαιακά αποθεματικά, εκτός υπό μορφή δωρεάν μετοχών ή / και 
μερίσματος στους κατόχους μετοχών της Εταιρείας. 

 - Διαφοροποιήσει τα δικαιώματα προσαρτημένα στις τάξεις των υφιστάμενων μετοχών (αλλά καμιά 
απαγόρευση δεν επιβάλλεται στην Εταιρεία να αυξήσει, ενοποιήσει ή υποδιαιρέσει το κεφάλαιό της) ή 
δημιουργήσει ή εκδώσει νέα τάξη μετοχικού κεφαλαίου με δικαιώματα ως προς το μέρισμα, ψήφο και 
άλλα, που να είναι πιο ευνοϊκά από αυτά των συνήθων μετοχών. 

 - Μειώσει το κεφάλαιό της ή οποιαδήποτε υποχρέωση αναφορικά με το κεφάλαιό της που δεν κλήθηκε 
ή δεν πληρώθηκε πλήρως, ή οποιοδήποτε αποθεματικό από έκδοση κεφαλαίου υπέρ το άρτιο, ή 
αποθεματικό αποπληρωμής υποχρεώσεων (capital redemption reserve). 

 Η Εταιρεία θα διατηρεί μη εκδομένο εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο ώστε να ικανοποιούνται πλήρως 
όλα τα Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών κατά την εξάσκησή τους. 

 Σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας, κάθε κάτοχος Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (αν στην 
περίπτωση διάλυσης και πάνω στη βάση ότι όλα τα μη ασκηθέντα Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών 
εξασκήθηκαν και το προϊόν της εξάσκησης εισπράχθηκε από την Εταιρεία, θα προέκυπτε πλεόνασμα 
που θα ήταν διαθέσιμο για διανομή στους μετόχους, το οποίο υπό την υπόθεση αυτή, θα ήταν για 
κάθε μετοχή ποσό μεγαλύτερο από την Τιμή Εξάσκησης των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών) θα 
πρέπει να τύχει τέτοιας μεταχείρισης όπως αν αμέσως πριν την ισχύουσα ημερομηνία διατάγματος 
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διάλυσης της Εταιρείας, το Δικαίωμα Αγοράς Μετοχών εξασκήθηκε με βάση τους όρους που θα ήταν 
εξασκητέο. Συνεπώς θα δικαιούται να συμμετάσχει στο προϊόν των περιουσιακών στοιχείων της 
Εταιρείας που θα προκύψουν από τη διάλυση, ακριβώς στον ίδιο βαθμό (pari passu) με τους 
κατόχους των μετοχών, για εκείνο το ποσό που θα του αναλογούσε αν εξασκούσε όλα τα Δικαιώματα 
Αγοράς Μετοχών και γινόταν κάτοχος εκείνων των μετοχών που προέκυπταν από την εξάσκηση του 
Δικαιώματóς του, μετά την αφαίρεση ποσού για κάθε μετοχή ίσο με την Τιμή Εξάσκησης του 
Δικαιώματος Αγοράς Μετοχών. Υπό τις προϋποθέσεις αυτές όλα τα Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών θα 
ακυρώνονται κατά τη διάλυση της Εταιρείας. 

 
2.11 Αλλαγή Νομίσματος 
Εφόσον η Κυπριακή Λίρα θα αντικατασταθεί με το Ευρώ την 1η Ιανουαρίου του 2008, η Τιμή Εξάσκησης 
των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών που θα ασκηθούν μετά την ημερομηνία αυτή θα μετατραπεί σε Ευρώ 
με την επίσημη τιμή μετατροπής της Κυπριακής Λίρας σε Ευρώ, δηλαδή 1 Ευρώ ισούται με 0,585274 
Λίρες Κύπρου. 
 
2.12 Γενικά  

Τα Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών εκδίδονται με βάση απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 
ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2007, και σύμφωνα με τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού 
Δελτίου Νόμο του 2005, και με τον Κανονισμό  809/2004 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  
 
Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε δικαστική διαφορά, το αρμόδιο δικαστήριο είναι το Επαρχιακό 
Δικαστήριο Λευκωσίας. 
 
Οι κάτοχοι Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (ταυτόχρονα με τους κατόχους μετοχών) δικαιούνται να 
παίρνουν αντίγραφο της έκθεσης των ελεγκτών και των λογαριασμών της Εταιρείας, μαζί με οποιαδήποτε 
άλλα έγγραφα εκδίδει η Εταιρεία στους κατόχους μετοχών. 
 
Για τους σκοπούς των όρων και των κανονισμών αυτών “Έκτακτο Ψήφισμα Δικαιωμάτων Αγοράς 
Μετοχών” σημαίνει το ψήφισμα που προτείνεται σε ξεχωριστή συνέλευση των κατόχων Δικαιωμάτων 
Αγοράς Μετοχών που καλείται και το οποίο ψηφίζεται, είτε με μυστική ψηφοφορία, είτε με ανάταση χεριών, 
από πλειοψηφία που αποτελείται από όχι λιγότερο των 3/4 των ψήφων. 
 
Η Εταιρεία θα φροντίζει όπως τα γεγονότα που επηρεάζουν τους όρους εξάσκησης των Δικαιωμάτων 
Αγοράς Μετοχών λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο χρόνο ώστε να μη δημιουργούνται οποιαδήποτε 
προβλήματα στη διαφοροποίηση των όρων εξάσκησης. 
 
Πέραν από τις τροποποιήσεις / αναπροσαρμογές που αναφέρονται πιο πάνω, η Εταιρεία δε θα 
τροποποιεί / αναπροσαρμόζει τους όρους εξάσκησης των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών. 
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1 Συμμετοχή στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας 
1.1 Συμμετοχή μη Μονίμων Κατοίκων Κύπρου 
Σύμφωνα με τον περί της Διακίνησης Κεφαλαίων Νόμο (115(Ι)/2003) της Κυπριακής Δημοκρατίας ο 
οποίος τέθηκε σε ισχύ κατά την ημερομηνία προσχώρησης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η 
Μαΐου 2004, δεν υπάρχουν περιορισμοί στη διακίνηση κεφαλαίων και τις πληρωμές από και προς την 
Κύπρο, με ορισμένες μόνο εξαιρέσεις οι οποίες προβλέπονται στη Συνθήκη για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση τον περί της Διακίνησης Κεφαλαίων Νόμο και σχετικές αποφάσεις του 
Υπουργικού Συμβουλίου, η διενέργεια άμεσων επενδύσεων στην Κύπρο σε εταιρείες εισηγμένες στο 
Χ.Α.Κ. από κατοίκους κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών είναι ελεύθερη.   
 
Ο περί της Διακίνησης Κεφαλαίων Νόμος της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν επηρεάζει την εφαρμογή του 
άρθρου 17 (Ι) του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμου της Κυπριακής Δημοκρατίας που αφορά 
περιορισμούς στο ποσοστό ιδιοκτησίας Τραπεζών που αναλύεται παρακάτω. 
 
1.2 Μέγιστο Ποσοστό Συμμετοχής στο Κεφάλαιο της Εταιρείας 
Με βάση το άρθρο 17 (Ι) του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμου της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
απαγορεύεται σε οποιοδήποτε είτε με συνεργάτη ή συνεργάτες να έχει τον έλεγχο οποιασδήποτε εταιρείας 
που συστάθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία ή της μητρικής της εταιρείας, εκτός αν εξασφαλίσει 
προηγουμένως γραπτή έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Σημειώνεται ότι «έλεγχος» σημαίνει: 
(i) την ιδιοκτησία του 10% ή περισσότερο των ψήφων σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση εταιρείας ή της 
μητρικής της εταιρείας, ή 
(ii) την ικανότητα προσώπου να ορίζει με οποιοδήποτε τρόπο την εκλογή της πλειοψηφίας των 
συμβούλων της εταιρείας ή της μητρικής της εταιρείας. 
 
2 Φορολογικό Καθεστώς και Φορολογία Μερισμάτων 
Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου ισχύουν οι πιο κάτω διατάξεις σύμφωνα με 
τους περί φορολογίας νόμους. Νοείται ότι σε περίπτωση διαφοροποίησης της νομοθεσίας θα ισχύουν οι 
εκάστοτε νέες διατάξεις. 
 
2.1 Φορολογικό Καθεστώς για την Εταιρεία 
Σύμφωνα με τον  περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο N118(I)/2002 (όπως τροποποιήθηκε) που 
ισχύει από 01/01/2003, τα φορολογικά κέρδη της Εταιρείας υπόκεινται σε εταιρικό φόρο με συντελεστή 
10%. Για τα έτη 2003 και 2004 επιβάλλεται επιπρόσθετος φόρος 5% για φορολογητέα κέρδη πέραν του 
£1.000.000 και σε περίπτωση που τα κέρδη της Εταιρείας προέρχονται από οποιαδήποτε μόνιμη 
εγκατάσταση στο εξωτερικό, αυτά απαλλάσσονται της φορολογίας. 
  
Εάν το εισόδημα εταιρείας από τόκους δεν προκύπτει από τη συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησής της ή δε 
συνδέεται στενά με τη συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησής της, υπόκειται σε έκτακτη αμυντική εισφορά με 
συντελεστή 10%. Σε αυτή την περίπτωση το εισόδημα εταιρείας από τόκους απαλλάσσεται κατά 50% από 
τον εταιρικό φόρο εισοδήματος. 
 

Z.   ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 
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Το κέρδος σε άλλες χώρες όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία υπόκειται σε φορολογία με συντελεστές 
που ισχύουν στις χώρες αυτές. 
 
2.2 Φορολογικό Καθεστώς για τον Επενδυτή 
Σημειώνεται ότι η φορολογική αντιμετώπιση των εισοδημάτων του κάθε επενδυτή συναρτάται από πλήθος 
παραμέτρων και στοιχείων, και εναπόκειται στους επενδυτές να ζητήσουν εξειδικευμένη φορολογική 
συμβουλή. 
 
Λογιζόμενη Διανομή 
Σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα Νόμου Ν117(Ι)/2002 (όπως 
τροποποιήθηκε) που ισχύει από 01/01/2003, εταιρεία η οποία είναι κάτοικος στην Κύπρο, λογίζεται ότι  
διανέμει 70% των λογιστικών κερδών της μετά τη φορολογία (όπως προσαρμόζονται με βάση τη 
νομοθεσία), υπό μορφή μερισμάτων, κατά το τέλος της περιόδου των δύο ετών από το τέλος του 
φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται και αποδίδει έκτακτη εισφορά για την άμυνα σε 
συντελεστή 15% επί του λογιζόμενου μερίσματος που αναλογεί σε μετόχους (φυσικά πρόσωπα ή 
εταιρείες), που είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. 
 
Το ποσό των λογιζόμενων μερισμάτων μειώνεται με οποιοδήποτε πραγματικό μέρισμα διανέμεται στη 
διάρκεια του έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται (προμέρισμα) και των δύο ετών από το τέλος του 
φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται. 
 
Σε περίπτωση που πληρώνεται πραγματικό μέρισμα μετά την παρέλευση των δύο ετών, οποιοδήποτε 
ποσό λογιζόμενης διανομής μερίσματος μειώνει το πραγματικό μέρισμα επί του οποίου παρακρατείται 
έκτακτη εισφορά. 
 
Φορολογία Μερισμάτων – Κύπριοι επενδυτές 
Μερίσματα που προέρχονται από εταιρεία που είναι φορολογικά κάτοικος Κύπρου εξαιρούνται από τη 
φορολογία αν καταβάλλονται σε άλλη  εταιρεία, ενώ υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά για την άμυνα με 
συντελεστή 15% αν καταβάλλονται σε φυσικό πρόσωπο φορολογικό κάτοικο της Κύπρου. Η εταιρεία που 
πληρώνει μέρισμα οφείλει να παρακρατήσει την έκτακτη αμυντική εισφορά κατά την πληρωμή του 
μερίσματος και να την καταβάλει στις φορολογικές αρχές.  
 
Φορολογία μερισμάτων - Ξένοι επενδυτές 
Μερίσματα που προέρχονται από εταιρεία που είναι φορολογικά κάτοικος Κύπρου και καταβάλλονται σε 
μη φορολογικό κάτοικο Κύπρου (εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο)  απαλλάσσονται της φορολογίας στην 
Κύπρο.  Εάν τα κέρδη από τα οποία λαμβάνεται το μέρισμα έχουν σε οποιοδήποτε στάδιο υποστεί 
λογιζόμενη διανομή, η έκτακτη εισφορά που καταβλήθηκε λόγω της λογιζόμενης διανομής που αναλογεί 
στο μέρισμα που λαμβάνεται από το μη φορολογικό κάτοικο Κύπρου (εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο), 
επιστρέφεται, ύστερα από αίτηση του μετόχου. 
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Κέρδη από πώληση μετοχών εταιρειών 
Με βάση τον  περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο N118(I)/2002 (όπως τροποποιήθηκε), τα κέρδη 
από την πώληση τίτλων (περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε μετοχών) εξαιρούνται της φορολογίας 
εισοδήματος. Με βάση τον περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμο Ν52/80, όπως 
τροποποιήθηκε, υπόκειται σε φορολογία το κέρδος  από πώληση μετοχών εταιρειών που κατέχουν 
ακίνητη ιδιοκτησία στην Κύπρο. Όμως το κέρδος από την πώληση μετοχών εισηγμένων σε οποιοδήποτε 
αναγνωρισμένο χρηματιστήριο εξαιρείται τέτοιας φορολογίας. 
 
2.3 Κυπριακές Εταιρείες Διεθνών Επιχειρήσεων 
Οι Κυπριακές Εταιρείες Διεθνών Επιχειρήσεων φορολογούνται όπως όλες οι άλλες κυπριακές εταιρείες. 
 
2.4 Ειδικό Τέλος επί Χρηματιστηριακών Συναλλαγών 
Τηρουμένων των διατάξεων του περί Επιβολής Ειδικού Τέλους επί των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών 
Νόμου του 1999 (η ισχύς της νομοθεσίας είναι από την 01/01/2000 μέχρι την 31/12/2007), επί των 
συναλλαγών που καθορίζονται στον Πίνακα και καταρτίζονται με βάση τους Κανόνες Διαπραγμάτευσης 
Αξιών (Ηλεκτρονικού Συστήματος) του 1999 ή άλλως πως στο Χρηματιστήριο, ή ανακοινώνονται προς το 
Χρηματιστήριο, επιβάλλεται ειδικό τέλος συναλλαγής με βάση τους φορολογικούς συντελεστές. Το ποσό 
που αντιστοιχεί στο ειδικό τέλος συναλλαγής βαρύνει τον πωλητή ή το πρόσωπο που ανακοινώνει τη 
συναλλαγή, αναλόγως της περίπτωσης. 
 
Ο φορολογικός συντελεστής του ειδικού τέλους συναλλαγής καθορίζεται σε  0,15% στην περίπτωση που ο 
πωλητής του τίτλου ή το πρόσωπο που ανακοινώνει τη συναλλαγή είναι είτε νομικό είτε φυσικό πρόσωπο. 
Το τέλος υπολογίζεται ως ακολούθως: 

1) Στην περίπτωση συναλλαγής που καταρτίζεται στο Χρηματιστήριο, πάνω στο ποσό της αξίας της 
χρηματιστηριακής συναλλαγής,  

2) Στην περίπτωση οποιασδήποτε άλλης συναλλαγής που καθορίζεται στον Πίνακα και ανακοινώνεται στο 
Χρηματιστήριο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 23 των Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 
Νόμων 1993 μέχρι 1999, πάνω στη συνολική αξία των τίτλων κατά την ημέρα ανακοίνωσης της 
συναλλαγής στο Χρηματιστήριο με βάση την τιμή κλεισίματος των τίτλων την ημέρα της ανακοίνωσης, ή 
αν δεν υπάρχει τέτοια τιμή με βάση την τελευταία υπάρχουσα τιμή ή με βάση τη δηλωθείσα τιμή, 
οποιαδήποτε από τις πιο πάνω τιμές είναι η υψηλότερη. 
 
3 Υφιστάμενοι Μέτοχοι 
Σημειώνεται ότι η παρούσα έκδοση και παραχώρηση αφορά νέους τίτλους και δεν αφορά οποιαδήποτε 
διάθεση υφιστάμενων τίτλων. 
 
Δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε συμφωνίες σε σχέση με διακράτηση μετοχών από υφιστάμενους Μετόχους 
ή δεσμεύσεις υφιστάμενων Μετόχων για εξάσκηση μέρους ή όλων των Δικαιωμάτων Προτίμησης ή 
Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών που θα τους παραχωρηθούν, εκτός από την πρόθεση των κύριων 
μετόχων, κ. Βαρνάβα Ειρήναρχου και της συζύγου του κ. Δήμητρας Προδρόμου Ειρήναρχου, οι οποίοι 
προτίθενται να εξασκήσουν όλα τα Δικαιώματα Προτίμησης που τους αναλογούν, νοουμένου ότι δεν 
υπάρξουν σημαντικές μεταβολές στη χρηματιστηριακή αξία της Εταιρείας μέχρι την Περίοδο Εξάσκησης 
των Δικαιωμάτων Προτίμησης. 
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Σε περίπτωση που προκύψουν μη ασκηθέντα Δικαιώματα Προτίμησης ή / και Δικαιώματα Αγοράς 
Μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα τα διαθέσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια προς 
όφελος της Εταιρείας. Ειδικότερα όσον αφορά τα μη ασκηθέντα Δικαιώματα Προτίμησης, το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Εταιρείας θα προβεί στη διάθεσή τους εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών από 
τη λήξη της Περιόδου Εξάσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης και με τιμή εξάσκησης τουλάχιστον £0,65 
(€1,11) για κάθε δέκα (10) Δικαιώματα Προτίμησης. 
 
4 Συμφέροντα Προσώπων που Συμμετέχουν στην Έκδοση 
Τα Δικαιώματα Προτίμησης θα προσφερθούν δωρεάν στους υφιστάμενους Μετόχους της Εταιρείας, κατ’ 
αναλογία των μετοχών που κατέχουν κατά την Ημερομηνία Αρχείου και δεν θα προσφερθούν σε τρίτους 
επενδυτές / πρόσωπα. 
 
Τα Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών θα προσφερθούν δωρεάν στους υφιστάμενους Μετόχους της Εταιρείας, 
κατ’ αναλογία των μετοχών που κατέχουν κατά την Ημερομηνία Αρχείου και κατ’αναλογία των 
Δικαιωμάτων Προτίμησης που θα εξασκήσουν και δεν θα προσφερθούν σε τρίτους επενδυτές / πρόσωπα. 
 
Οι κύριοι μέτοχοι, κ. Βαρνάβας Ειρήναρχος και η σύζυγός του κ. Δήμητρα Προδρόμου Ειρήναρχου, 
προτίθενται να εξασκήσουν όλα τα Δικαιώματα Προτίμησης που τους αναλογούν, νοουμένου ότι δεν 
υπάρξουν σημαντικές μεταβολές στη χρηματιστηριακή αξία της Εταιρείας μέχρι την Περίοδο Εξάσκησης 
των Δικαιωμάτων Προτίμησης. 
 
Σε περίπτωση που προκύψουν μη ασκηθέντα Δικαιώματα Προτίμησης ή / και Δικαιώματα Αγοράς 
Μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα τα διαθέσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια προς 
όφελος της Εταιρείας. Ειδικότερα όσον αφορά τα μη ασκηθέντα Δικαιώματα Προτίμησης, το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Εταιρείας θα προβεί στη διάθεσή τους εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών από 
τη λήξη της Περιόδου Εξάσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης και με τιμή εξάσκησης τουλάχιστον £0,65 
(€1,11) για κάθε δέκα (10) Δικαιώματα Προτίμησης. 
 
Σηµειώνεται ότι, στις περιπτώσεις όπου η εξάσκηση των Δικαιωµάτων Προτίµησης από πρόσωπα των 
Εξαιρούµενων Χωρών απαγορεύεται, η Εταιρεία θα καταβάλει στους εν λόγω µετόχους αντίτιµο για τα 
Δικαιώµατα Προτίµησης, όπως ορίζεται στο Μέρος Ε2.8 του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. 
 
5 Επίπτωση σε Θέματα Διασποράς (Dilution) 
Επειδή τα Δικαιώματα Προτίμησης προσφέρονται στους υφιστάμενους Μετόχους κατ’ αναλογία των 
μετοχών που κατέχουν, σε περίπτωση που ασκηθούν όλα τα Δικαιώματα Προτίμησης όπως αυτά θα 
προσφερθούν, η διασπορά θα παραμείνει στα ίδια με τα σημερινά επίπεδα, και τα ποσοστά των 
υφιστάμενων Μετόχων θα μείνουν αναλλοίωτα. 
 
Τα ποσοστά των υφιστάμενων Μετόχων που δεν προτίθενται να εξασκήσουν τα Δικαιώματα Προτίμησης 
που θα τους παραχωρηθούν σε αναλογία των μετοχών που κατέχουν μέχρι την 11η Οκτωβρίου 2007 
(cum-date), θα μειωθούν κατά 9,09% περίπου (με βάση τις υφιστάμενες 61.733.000 μετοχές και τις 
6.173.300 Νέες Μετοχές που θα προκύψουν από την εξάσκηση του συνόλου των Δικαιωμάτων 
Προτίμησης).   
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Επειδή τα Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών προσφέρονται στους υφιστάμενους Μετόχους κατ’ αναλογία των 
Δικαιωμάτων Προτίμησης που θα εξασκήσουν, σε περίπτωση που ασκηθούν όλα τα Δικαιώματα 
Προτίμησης και Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών, η διασπορά θα παραμείνει στα ίδια με τα σημερινά επίπεδα 
και τα ποσοστά των υφιστάμενων Μετόχων θα μείνουν αναλλοίωτα. 
 
Τα ποσοστά των υφιστάμενων Μετόχων που δεν προτίθενται να εξασκήσουν τα Δικαιώματα Αγοράς 
Μετοχών που θα τους παραχωρηθούν σε αναλογία των Δικαιωμάτων Προτίμησης που θα εξασκήσουν 
μέχρι την 7η Δεκεμβρίου 2007 (τελευταία ημερομηνία εξάσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης), θα 
μειωθούν κατά 8,33% περίπου (με βάση τις 61.733.000 υφιστάμενες μετοχές, τις 6.173.300 Νέες Μετοχές 
που θα προκύψουν από την εξάσκηση του συνόλου των Δικαιωμάτων Προτίμησης και τις 6.173.300 Νέες 
Μετοχές που θα προκύψουν από την εξάσκηση του συνόλου των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών). 
  
6 Ύψος και Προορισμός Κεφαλαίων 
Τα συνολικά κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση των Δικαιωμάτων Προτίμησης και Δικαιωμάτων 
Αγοράς Μετοχών θα ανέλθουν σε £11,24 εκ. (€19,20 εκ.) περίπου, νοουμένου ότι ασκηθούν όλα τα 
Δικαιώματα Προτίμησης και Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών και νουμένου ότι τα Δικαιώματα Αγοράς 
Μετοχών θα ασκηθούν στην τιμή των €2,00. Μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης, το καθαρό προϊόν 
της Έκδοσης αναμένεται να ανέλθει σε  £11,19 εκ. (€19,12)  περίπου. 
 
Το καθαρό προϊόν της Έκδοσης, από την εξάσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης και των Δικαιωμάτων 
Αγοράς Μετοχών, μετά την αφαίρεση των εξόδων της Έκδοσης, προορίζεται για ενίσχυση της 
κεφαλαιουχικής βάσης της Εταιρείας, τη δημιουργία επαρκούς ρευστότητας και για κάλυψη των αναγκών 
του κεφαλαίου κίνησης και των υποχρεώσεων της Εταιρείας για τα προσεχή έτη και για την υλοποίηση του 
αναπτυξιακού προγράμματος της Εταιρείας. 
 
7 Έξοδα της Έκδοσης 
Τα συνολικά έξοδα της Έκδοσης, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών αμοιβών που θα 
καταβληθούν στους ελεγκτές, νομικούς συμβούλους, διευθυντές και συμβούλους έκδοσης, εκτυπωτικά, 
διαφημιστικά, κ.λπ., υπολογίζονται σε £50.000 (€85.430) περίπου. 
 
8 Συμπληρωματικές Πληροφορίες 
Η Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ ενεργεί ως Διευθυντής και Σύμβουλος 
Χρηματιστής της παρούσας Έκδοσης. Επίσης, ενεργεί ως Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης και ως 
υπεύθυνος για τη συλλογή των χρηματικών ποσών από την έκδοση νέων μετοχών. 
 
Στο παρόν σημείωμα κινητής αξίας δεν παρέχονται δηλώσεις άλλων εμπειρογνωμόνων ή τρίτων μερών 
και δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία που έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας εκτός όπως 
αναφέρεται στο Μέρος Δ25 του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. 
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Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο της Logicom Public Limited υπογράφηκε από τους ακόλουθους 
Διοικητικούς Συμβούλους της Logicom Public Limited, οι οποίοι δηλώνουν ότι αφού έλαβαν κάθε 
εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο είναι, 
εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα 
μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του: 
 
 
 
 
Αδάμος Κ. Αδαμίδης, Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος  
 
 
 
 
Βαρνάβας Ειρήναρχος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Εκτελεστικός Σύμβουλος 
 
 
 
 
Σπαρσής Μοδέστου, Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος 
 
 
 
 
Αριστόδημος Α. Αναστασιάδης, Εκτελεστικός Σύμβουλος 
 
 
 
 
Κυριάκος Φιάκκας, Εκτελεστικός Σύμβουλος 
 
 
 
 
Τάκης Κληρίδης, Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος 
 
 
 
 
Νίκος Μιχαηλάς, Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος 
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Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο της Logicom Public Limited υπογράφηκε από τον Ανάδοχο 
Υπεύθυνο Σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία 
Λίμιτεδ, ο οποίος δηλώνει ότι αφού έλαβε κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες 
που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο είναι, εξ όσων γνωρίζει, σύμφωνες με την 
πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το 
περιεχόμενό του: 
 
 
 
 
 
 
Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:  ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
 

Ι. Πρώτο Μέρος - Η Υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 
ΙΙ. Δεύτερο Μέρος - Η Εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 

 
 
Ι. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ – Η Υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 

A. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – Τα Μέλη των Επιτροπών Διακυβέρνησης 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 6 Μαρτίου 2003 αποφάσισε την εφαρμογή όλων των 
προνοιών του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης («ο Κώδικας»), που καταρτίστηκε από το Συμβούλιο του 
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Οι Επιτροπές του Κώδικα κατά την υπό επισκόπηση περίοδο είχαν τις 
ακόλουθες συνθέσεις:  

1. Επιτροπή Διορισμών (§ Α.4.1. του Κώδικα) 
 Αδάμος Αδαμίδης (Πρόεδρος), Βαρνάβας Ειρήναρχος, Σπαρσής Μοδέστου και Τάκης Κληρίδης 

(Μέλη). 

2. Επιτροπή Αμοιβών (§ Β.1.1. του Κώδικα) 
 Τάκης Κληρίδης (Πρόεδρος), Σπαρσής Μοδέστου και Νίκος Μιχαηλάς (από 20/10/2006) (Μέλη). 

3. Επιτροπή Ελέγχου (§ Γ.3.1. του Κώδικα) 
 Σπαρσής Μοδέστου (Πρόεδρος), Βαρνάβας Ειρήναρχος, Τάκης Κληρίδης (Μέλη). 

4. Αξιωματούχος Αναφοράς (§ Α.2.5. του Κώδικα) 
 Τάκης Κληρίδης. 

5. Λειτουργός Συμμόρφωσης με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (§ Γ.3.7. του Κώδικα) 
 Αδάμος Αδαμίδης. 

7. Αξιωματούχοι Επικοινωνίας (§ Δ.2.4. του Κώδικα) 
 Κυριάκος Φιάκκας, Δήμος Αναστασίου. 
 
Β. ΟΙ ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 

Οι Όροι Εντολής της κάθε Επιτροπής, που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από εισήγηση 
της κάθε Επιτροπής, είναι οι ακόλουθοι: 

1. Οι Όροι Εντολής της Επιτροπής Διορισμών 
1.1. Σκοπός της Επιτροπής θα είναι να βοηθά το Διοικητικό Συμβούλιο  

- στην ανεύρεση προσοντούχων προσώπων για να γίνουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,  
- στον καθορισμό της σύνθεσης του Διοικητικού  Συμβουλίου και των Επιτροπών του  
- στην παρακολούθηση διαδικασίας για απολογισμό της αποδοτικότητας του Διοικητικού 
Συμβουλίου και 

- στην ανάπτυξη και εφαρμογή κατευθυντηρίων γραμμών Εταιρικής Διακυβέρνησης της 
Εταιρείας. 

 

Η.   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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1.2. Για τον σκοπό αυτό η Επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες εξουσίες και ευθύνες: 
α. Να κατευθύνει την έρευνα για εύρεση προσοντούχων προσώπων  για να γίνουν μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου και να επιλέγει υποψήφιους διοικητικούς συμβούλους για να 
προταθούν προς τους μετόχους για αποδοχή κατά την ετήσια γενική συνέλευση. Η 
Επιτροπή θα επιλέγει πρόσωπα υποψήφιους διοικητικούς συμβούλους μεγίστης 
προσωπικής και επαγγελματικής ακεραιότητας, που θα έχουν επιδείξει ιδιαίτερη ικανότητα 
και κρίση και που θα είναι οι πλέον ικανοί, σε συνδυασμό με τους άλλους διοικητικούς 
συμβούλους, ομαδικά, να υπηρετήσουν τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των μετόχων. 

β. Να ανασκοπεί τη σύνθεση των επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου και να εισηγείται στο 
Διοικητικό Συμβούλιο τον διορισμό διοικητικών συμβούλων σε κάθε Επιτροπή. Η Επιτροπή 
θα ανασκοπεί και εισηγείται σε ετήσια βάση τη σύνθεση των επιτροπών και θα προτείνει 
πρόσθετα μέλη επιτροπών για πλήρωση κενών θέσεων εφόσον απαιτείται. 

γ. Να επεξεργάζεται και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση κατευθυντήριες 
γραμμές για την Εταιρική Διακυβέρνηση. Η Επιτροπή θα ανασκοπεί τις κατευθυντήριες 
αυτές γραμμές σε ετήσια βάση ή συχνότερα αν κριθεί αναγκαίο, και θα εισηγείται αλλαγές 
εφόσον απαιτείται. 

δ. Να επεξεργάζεται και εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση, διαδικασία 
ετήσιου απολογισμού της εργασίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του. Η 
Επιτροπή θα επιβλέπει τους ετήσιους απολογισμούς. 

ε. Να ανασκοπεί σε ετήσια βάση τις αμοιβές και τα ωφελήματα των Διοικητικών Συμβούλων. 

στ. Να μεταβιβάζει οποιανδήποτε από τις ευθύνες της σε υποεπιτροπές,  όπως η ίδια η 
Επιτροπή θα κρίνει  κατάλληλο. 

ζ.  Να αναθέτει οποιανδήποτε διερεύνηση για υποψήφιους διοικητικούς συμβούλους και να 
αναθέτει σε εξωτερικούς συμβούλους όπως η Επιτροπή κρίνει κατάλληλο. Η Επιτροπή θα 
έχει αποκλειστική εξουσία για την έγκριση της σχετικής αμοιβής και των σχετικών όρων 
εντολής. 

1.3. Η Επιτροπή θα υποβάλλει έκθεση για τις ενέργειες και τις εισηγήσεις της στο Διοικητικό 
Συμβούλιο μετά από κάθε συνεδρία της και θα καταρτίζει και παρουσιάζει στο διοικητικό 
συμβούλιο ετήσια έκθεση για την απόδοσή της. Η Επιτροπή θα ανασκοπεί τουλάχιστον μια 
φορά τον χρόνο την επάρκεια αυτών των όρων εντολής και θα εισηγείται οποιεσδήποτε 
αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση. 

 
2. Οι Όροι Εντολής της Επιτροπής Αμοιβών 

2.1. Σκοπός της Επιτροπής είναι να έχει τη γενική ευθύνη, που πηγάζει από τις υποχρεώσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου για έλεγχο και καθορισμό των αμοιβών των εκτελεστικών αξιωματούχων 
της Εταιρείας.   
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2.2. Για να μπορέσει να εκπληρώσει το σκοπό της, η Επιτροπή θα έχει τις εξής εξουσίες και 
ευθύνες: 
α. Να αναθεωρεί και εγκρίνει, σε ετήσια βάση, τους στόχους της Εταιρείας σε σχέση με την 

αμοιβή του Πρώτου Εκτελεστικού Διευθυντή, καθώς και των υπολοίπων Εκτελεστικών 
Διοικητικών Συμβούλων της Εταιρείας.  

 Συναφώς θα αξιολογεί το βαθμό επιτυχίας και εκπλήρωσης των στόχων από κάθε 
αξιωματούχο και με βάση την αξιολόγηση αυτή θα υποβάλλει εισήγηση προς το Διοικητικό 
Συμβούλιο για την προτεινόμενη αμοιβή τους, συμπεριλαμβανομένων του μισθού, bonus, 
κινήτρων κλπ και τη μορφή με την οποία θα καταβάλλονται (Δικαιώματα Επιλογής αγοράς 
Μετοχών κ.λπ). 

 Το ύψος των αμοιβών πρέπει να είναι επαρκές για να προσελκύει και να διατηρεί στην 
υπηρεσία της Εταιρείας, τον Πρώτο Εκτελεστικό Διευθυντή και τους άλλους Εκτελεστικούς 
Διοικητικούς Συμβούλους που ενισχύουν τη διοίκηση της Εταιρείας. Μέρος της αμοιβής του 
Πρώτου Εκτελεστικού Διευθυντή καθώς και των άλλων Εκτελεστικών Διοικητικών 
Συμβούλων πρέπει να καθορίζεται με τέτοιο τρόπο που να συνδέει αυτές τις αμοιβές με τη 
απόδοση της Εταιρείας καθώς και του συγκεκριμένου ατόμου. 

 Η Επιτροπή θα ζητά τις απόψεις του Προέδρου και του Πρώτου Εκτελεστικού Διευθυντή, 
όσον αφορά τις προτάσεις σχετικά με τις αμοιβές των άλλων εκτελεστικών Συμβούλων. 

 Η Επιτροπή Αμοιβών δεν θα καθορίζει την αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων για τον 
χρόνο συμμετοχής τους σε δραστηριότητες των επιτροπών. Αυτή η αμοιβή θα καθορίζεται 
από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 

β. Να επεξεργάζεται και να αναθεωρεί τα σχέδια κινήτρων του προσωπικού της Εταιρείας και 
να προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο σχέδια ή αλλαγές που να ενθαρρύνουν το 
προσωπικό να καταβάλει ακόμα μεγαλύτερες προσπάθειες για εκπλήρωση των στόχων 
της Εταιρείας.  

Τα σχέδια κινήτρων θα πρέπει:  
i.  να αποσκοπούν στη μακροχρόνια αύξηση της απόδοσης των κινήτρων, ούτως ώστε να 

ενθαρρύνουν τους αξιωματούχους και το υπόλοιπο προσωπικό να παραμείνουν στην 
Εταιρεία,  

ii. να μη επιβαρύνουν την κερδοφορία της Εταιρείας, και  
iii. να είναι συμβατά με τα συμφέροντα των μετόχων. 

2.3. α. Η Επιτροπή θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε επαγγελματικές συμβουλές εντός και εκτός 
της Εταιρείας και θα μπορεί να λάβει υπόψη αμοιβές που καταβάλλονται σε συγκρίσιμες 
εταιρείες, για σκοπούς καθορισμού των αμοιβών του Πρώτου Εκτελεστικού Διευθυντή και 
άλλων Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη και την αρχή 
της δια τήρησης και αύξησης της απόδοσης της Εταιρείας και/ή του τομέα ευθύνης κάθε 
συγκεκριμένου αξιωματούχου και ότι αυξήσεις στις αμοιβές πρέπει να είναι το αποτέλεσμα 
αντίστοιχης βελτίωσης της απόδοσης της Εταιρείας. 
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β. Η Επιτροπή Αμοιβών πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους όρους αμοιβής και τις συνθήκες 
εργοδοσίας σε όλα τα επίπεδα της Εταιρείας, όταν καθορίζονται μισθολογικές αυξήσεις, 
ούτως ώστε να κυριαρχεί σε ολόκληρη την Εταιρεία το αίσθημα του δίκαιου διαμοιρασμού, 
εκ μέρους της Εταιρείας, των θετικών αποτελεσμάτων, στο μέτρο που αντιστοιχεί στον 
ρόλο και στη συνεισφορά τους στη βελτίωση της απόδοσης της Εταιρείας. 

γ. Η Επιτροπή  πρέπει να εξετάζει τις δεσμεύσεις αποζημίωσης (συμπεριλαμβανομένων 
εισφορών για συντάξεις) που προκύπτουν από τις συμφωνίες εργοδοσίας του Πρώτου 
Εκτελεστικού Διευθυντή και άλλων Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων, εάν υπάρχουν, 
στην περίπτωση πρόωρου τερματισμού και να επιδιώκει την προσθήκη ρητή πρόνοιας στο 
αρχικό συμβόλαιο. Τα συμβόλαια εργοδότησης των Αξιωματούχων αυτών δεν πρέπει να 
περιλαμβάνουν πρόνοιες οι οποίες εύλογα μπορούν να θεωρηθούν ως απαγορευτικές στις 
περιπτώσεις εξαγοράς ή συγχώνευσης της Εταιρείας, ούτε πρόνοιες για επιβάρυνση της 
Εταιρείας με τυχόν πρόστιμα τα οποία δυνατόν να επιβληθούν σε Διοικητικούς 
Συμβούλους. 

δ. Σε περίπτωση όπου το αρχικό συμβόλαιο δεν περιλαμβάνει ρητή πρόνοια για δεσμεύσεις 
προς αποζημίωση, σε περίπτωση πρόωρης απομάκρυνσης, η Επιτροπή πρέπει εντός 
νομικών πλαισίων και ανάλογα με τα συγκεκριμένα δεδομένα της κάθε περίπτωσης, να 
προσαρμόζει την προσέγγιση της με ευρύτερο σκοπό την αποφυγή επιβράβευσης της 
μειωμένης επίδοσης, να γίνεται δίκαιος χειρισμός όταν η απομάκρυνση δεν οφείλεται σε 
μειωμένη  επίδοση και να χειρίζεται αυστηρά και με στόχο τη μείωση της αποζημίωσης στις 
περιπτώσεις αποχωρούντων Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων, ούτως ώστε να 
αντανακλάται η υποχρέωση των αποχωρούντων για απάμβλυνση της απώλειας. 

2.4. Η Επιτροπή θα συντάσσει την Ετήσια Έκθεση Αμοιβών που θα υποβάλλεται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο στους μετόχους της Εταιρείας καθώς και το μέρος της Έκθεσης περί Εταιρικής 
Διακυβέρνησης που αναφέρεται στις αμοιβές των Διοικητικών Συμβούλων, σύμφωνα με τις 
οδηγίες και τις διατάξεων του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Χρηματιστηρίου Αξιών 
Κύπρου. 

 
3. Οι Όροι Εντολής της Επιτροπής Ελέγχου 

3.1. Ο ρόλος της Επιτροπής είναι η βοήθεια προς το Διοικητικό Συμβούλιο, στην εποπτεία της  
ποιότητας και ορθότητας των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, της τήρησης των 
νομικών και διοικητικών κανονισμών, της εξέτασης του επαγγελματικού επιπέδου των 
ελεγκτών, της ελεγκτικής εργασίας και της ανεξαρτησίας τους, και της απόδοσης του  
εσωτερικού ελέγχου. 

3.2 Ο αριθμός των μελών της Επιτροπής καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η  πλειοψηφία 
των μελών πρέπει να είναι μη εκτελεστικοί ανεξάρτητοι Διοικητικοί Σύμβουλοι. 

3.3. Τα καθήκοντα και οι ευθύνες της Επιτροπής είναι: 
α.  Η αξιολόγηση τον επιπέδου του εσωτερικού ελέγχου. 

β. Η επιθεώρηση όλων των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. 

γ. Η παροχή εισηγήσεων και συστάσεων για βελτίωση του διαχειριστικού ελέγχου. 
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δ. Η επιθεώρηση εγκυκλίων, εκθέσεων οικονομικού περιεχομένου ή άλλων  πληροφοριών 
σχετικά με τα δικαιώματα των Μετόχων προ της αποστολής των  προς αυτούς. 

ε. Η εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με το διορισμό και την αμοιβή των 
εξωτερικών ελεγκτών. 

στ. Η ευθύνη για τις σχέσεις της Εταιρείας με τους εξωτερικούς ελεγκτές γενικά,  
συμπεριλαμβανομένης και της συζήτησης για το προσωπικό των ελεγκτών που θα είναι 
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της Εταιρείας. 

ζ. Η επιθεώρηση της έκτασης και αποτελεσματικότητας του ελέγχου ως επίσης και της 
ανεξαρτησίας και αποτελεσματικότητας των εξωτερικών ελεγκτών. 

η. Ο χειρισμός των παρατηρήσεων/ εισηγήσεων των ελεγκτών σχετικά με τη διαχείριση της 
Εταιρείας, την ετοιμασία και παρουσίαση των οικονομικών της καταστάσεων και την 
παρακολούθηση της εφαρμογής τους. 

θ. Συζήτηση με τη διεύθυνση και τους Εξωτερικούς Ελεγκτές της πολιτικής για τη διαχείριση 
και αξιολόγηση του επιχειρηματικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων και των κυριοτέρων 
οικονομικών κινδύνων της Εταιρείας και των μέτρων που λαμβάνονται από τη Διεύθυνση 
για την παρακολούθηση και τον περιορισμό τους. 

ι. Η υποβολή ετησίως αναφοράς στο Διοικητικό Συμβούλιο που να περιλαμβάνει: 
i. Το ποσό των ελεγκτικών και συμβουλευτικών αμοιβών που πληρώνονται από την 

Εταιρεία και τις θυγατρικές της στους Ελεγκτές της Εταιρείας. 
ii. Την ανάθεση στους Ελεγκτές συμβουλευτικών καθηκόντων εφόσον κρίνεται ουσιώδης 

είτε με βάση τη σημασία του ζητήματος για την Εταιρεία και τις Θυγατρικές της, είτε με 
βάση  το ποσό της σχετικής προς τους Ελεγκτές αμοιβής. 

ια. Η επίβλεψη των διαδικασιών επιλογής από τον Οικονομικό Διευθυντή των λογιστικών 
αρχών (Accounting Policies) και λογιστικών υπολογισμών (Accounting Estimates)  για τις 
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

ιβ. Σύνταξη, με τη βοήθεια του λειτουργού Συμμόρφωσης με τον Κώδικα Εταιρικής  
Διακυβέρνησης, Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου περί Εταιρικής  Διακυβέρνησης για 
περίληψη στην Ετήσια Έκθεση της Εταιρείας. 

ιγ. Η επιθεώρηση των συναλλαγών της Εταιρείας που αναφέρονται στην παράγραφο Α.1.2. (ζ) 
του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι γίνονται στα 
πλαίσια της συνήθους εμπορικής τακτικής (arm’s length).  
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ΙΙ. ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ – Η Εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

Α.1. Διοικητικό Συμβούλιο 
Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά το έτος 2006 συνήλθε σε 14 συνεδριάσεις. Οι τακτικές συνεδριάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου έχουν προγραμματισθεί κατά την τελευταία Πέμπτη κάθε μήνα. Η Εκτελεστική 
Διεύθυνση της Εταιρείας γνωρίζει το πρόγραμμα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα 
θέματα της ημερήσιας διάταξης εφ’ όσον τούτο κριθεί συμβουλεύσιμο. Ο Οικονομικός Διευθυντής και ο 
Διευθυντής Ανάπτυξης Εργασιών του Συγκροτήματος παρευρίσκονται κατά κανόνα στις συνεδριάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

Η αποκλειστική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου καλύπτει όλα τα ζητήματα της πρόνοιας Α.1.2. 
του Κώδικα. 

Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι, για καλύτερη άσκηση των καθηκόντων τους, μπορούν να λαμβάνουν 
ανεξάρτητες επαγγελματικές συμβουλές με έξοδα της Εταιρείας, εφόσον ενημερώσουν σχετικά το 
Διοικητικό Συμβούλιο ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις τον Πρόεδρο ή άλλο μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Οι διοικητικοί σύμβουλοι έχουν πρόσβαση στις συμβουλές και στις υπηρεσίες της 
Γραμματείας της Εταιρείας. 

Εκτιμάται ότι η κρίση των Διοικητικών Συμβούλων είναι αμερόληπτη και ανεξάρτητη και λαμβάνεται με 
γνώμονα τα συμφέροντα της Εταιρείας και κατ’ επέκταση των μετόχων της. 
Δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόγραμμα επιμόρφωσης των Διοικητικών Συμβούλων αναφορικά με τις 
νομοθεσίες για το Χρηματιστήριο και τις Εταιρείες. Γίνεται ωστόσο ενημέρωση τόσο για τις βασικές 
πρόνοιες που διέπουν την ιδιότητα και τη λειτουργία των διοικητικών συμβούλων δημοσίων εταιρειών όσο 
και για τις από καιρού σε καιρό σχετικές τροποποιήσεις. 

Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούνται συλλογικά και εκτελούνται με εξουσιοδότηση που 
παρέχεται στον Διευθύνοντα Διοικητικό Σύμβουλο. 

Η διευθυντική στελέχωση θεωρείται η σπονδυλική στήλη της επιχείρησης της Εταιρείας και η διαδικασία 
εργοδοσίας ακολουθεί ορθολογικά κριτήρια με στόχο την εύρεση του καλύτερου υπό τις περιστάσεις. 
 
Α.2. Ισορροπία Διοικητικού Συμβουλίου 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείτο από επτά μέλη (Αδάμος Αδαμίδης, Βαρνάβας Ειρήναρχος, Σπαρσής 
Μοδέστου, Αριστόδημος Αναστασιάδης, Κυριάκος Φιάκκας, Τάκης Κληρίδης και Νίκος Μιχαηλάς), εκ των 
οποίων οι Αδάμος Αδαμίδης, Σπαρσής Μοδέστου, Τάκης Κληρίδης και Νίκος Μιχαηλάς) είναι Μη 
Εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι. 

Εκ των Μη Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων οι Σπαρσής Μοδέστου, Τάκης Κληρίδης και Νίκος 
ΜΙχαηλάς) είναι Ανεξάρτητοι από τη Διεύθυνση και από τους Κύριους Μετόχους. Από τους μη 
Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους ο Αδάμος Αδαμίδης είναι εταίρος στον οίκο των νομικών 
συμβούλων της Εταιρείας και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Γραμματέα της Εταιρείας. 

Πρόεδρος της Εταιρείας είναι ο Αδάμος Αδαμίδης και Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής ο Αντιπρόεδρος 
και Διευθύνων Σύμβουλος Βαρνάβας Ειρήναρχος.  
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Α.3. Παροχή Πληροφοριών 
Υπήρξε τακτική ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με την οικονομική κατάσταση και τις 
προοπτικές της Εταιρείας. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι ενημερώνονται για τα προς συζήτηση στοιχεία πριν 
από τις συνεδρίες. 

Οι εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου διεξάγονται με βάση την ημερήσια διάταξη που καταρτίζεται 
ύστερα από συνεννόηση του Προέδρου με τον Διευθύνοντα Διοικητικό Σύμβουλο και τα άλλα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου και αποστέλλεται από τη Γραμματεία τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν από την 
ορισθείσα ημερομηνία. Πέραν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τις 
συνεδρίες του, επιλαμβάνεται και ζητημάτων που μπορεί να εγερθούν από τους διοικητικούς σύμβουλους 
μετά τον καταρτισμό της ημερήσιας διάταξης. 

Τα πρακτικά κάθε συνεδρίας συντάσσονται και αποστέλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πριν 
από την ημερομηνία της επόμενης συνεδρίας και μετά την έγκρισή τους υπογράφονται από όλους τους 
διοικητικούς συμβούλους που ήσαν παρόντες στη συνεδρία που αφορούν.  
 
A.4. Διορισμοί στο Διοικητικό Συμβούλιο 
Η σύνθεση της  Επιτροπής Διορισμών παρατίθεται στο Μέρος Ι.Α.1. της έκθεσης αυτής. Η πλειοψηφία 
των μελών της Επιτροπής Διορισμών είναι μη Εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι και πρόεδρός της είναι ο 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Οι Όροι Εντολής της Επιτροπής Διορισμών 
παρατίθενται στο Μέρος Ι.Β.1.. 

Η Επιτροπή, έχοντας κριτήρια τα όσα ορίζονται στον Κώδικα  εισηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο τον 
διορισμό του Νίκου Μιχαηλά (δείτε βιογραφικό υπό Α5) ως προσθέτου διοικητικού συμβούλου που έγινε 
στις 28/09/2006. 
 
Α.5. Επανεκλογή 
Σύμφωνα με το άρθρο 94 του Καταστατικού της Εταιρείας σε κάθε ετήσια Γενική Συνέλευση το 1/3 των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αποχωρεί εκ περιτροπής. Τα αποχωρούντα εκ περιτροπής μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου και προσφερόμενα για επανεκλογή κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση του 2007 
είναι οι Σπαρσής Μοδέστου και Τάκης Κληρίδης.  

Ο Σπαρσής Μοδέστου είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Ιούλιο 1999. Γεννήθηκε στο χωριό 
Αγγλισίδες στις 25 Δεκεμβρίου 1938. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων και είναι κάτοχος του Bachelor of 
Science Degree in Business Administration. Σπούδασε επίσης λογιστικά και είναι μέλος του Διεθνούς 
Σώματος λογιστών του Λονδίνου. Κατείχε διευθυντική θέση στις Οικονομικές Υπηρεσίες της Αρχής 
Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για 20 έτη. Έγινε μέλος της Γενικής Διεύθυνσης της Αρχής από το 1992 και 
αφυπηρέτησε στις 31 Δεκεμβρίου του 1998 από τη θέση του Γενικού Διευθυντή. 

Ο Τάκης Κληρίδης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Σεπτέμβριο 2003. Γεννήθηκε το 1951. 
Είναι κάτοχος Business Studies Diploma του Ηνωμένου Βασιλείου, εταίρος του Association of Chartered 
Certified Accountants του Ηνωμένου Βασιλείου και μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών 
Κύπρου. Εργάστηκε στην Αγγλία και στην Ελλάδα προτού επιστρέψει στην Κύπρο. Από το 1977 μέχρι το 
1981 εργάστηκε στον οίκο Μεταξάς Λοϊζίδης Συρίμης & Σία (KPMG) και από το 1981 μέχρι το 1999 ήταν 
συνέταιρος στον ίδιο οίκο με εξειδίκευση, μεταξύ άλλων, στους τομείς των τραπεζικών, χρηματοδοτικών 
και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων. Το Μάρτιο του 1999 διορίστηκε Υπουργός Οικονομικών, θέση που 
υπηρέτησε μέχρι το Φεβρουάριο του 2003. Μεταξύ άλλων υπήρξε μέλος του συμβουλίου του Συνδέσμου 
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Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου και αντιπρόσωπος της Κύπρου στη παγκόσμια συνέλευση του 
Association of Chartered Certified Accountants του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς επίσης και Πρόεδρος της 
Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας και μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της Κυπριακής 
Ολυμπιακής Επιτροπής. Από τον Απρίλιο του 2003 είναι Εκτελεστικός Πρόεδρος της εταιρείας 
συμβούλων επιχειρήσεων CMK Eurofinance Consultants Ltd. 

Εξάλλου ο Νίκος Μιχαηλάς έχοντας διορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 28/09/2006, αποχωρεί και 
προσφέρεται για εκλογή από τη Γενική Συνέλευση.  

Ο Νίκος Μιχαηλάς αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Nottingham (BSc Industrial Economics with 
Accounting) και από το Manchester Business School αποκτώντας διδακτορικό στα χρηματοοικονομικά 
(Ph.D. Financial Economics). Από το 1997 μέχρι το 2000 διατέλεσε καθηγητής-ερευνητής στα 
χρηματοοικονομικά στο Manchester Business School. Παρουσίασε το ερευνητικό του έργο σε παγκόσμια 
συνέδρια στο εξωτερικό και πολλές εκθέσεις του έχουν δημοσιευθεί σε παγκόσμια επιστημονικά περιοδικά 
και εφημερίδες. Από το 2000 μέχρι το 2005 εργάστηκε στην Λευκόνοικο Χρηματιστηριακή Λτδ ως 
Υπεύθυνος Τμήματος Ερευνών και Αναλύσεων και από το 2002 ως Διευθυντής Υπηρεσιών. Από τον 
Οκτώβριο του 2005 εργάζεται στην εταιρεία Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λτδ στη θέση του Διευθυντή 
Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και από τον Οκτώβριο του 2006 στη θέση του Γενικού Διευθυντή. Είναι 
πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Δημοσίων Εταιρειών Κύπρου και μέλος διοικητικών συμβουλίων 
άλλων δημοσίων και ιδιωτικών εταιρειών.  
 
Β. ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

Β.1. Διαδικασία 
Η σύνθεση της  Επιτροπής Αμοιβών  παρατίθεται στο Μέρος Ι.Α.2. της έκθεσης αυτής. Τα μέλη της 
Επιτροπής είναι Μη Εκτελεστικοί και Ανεξάρτητοι διοικητικοί σύμβουλοι και δεν έχουν οποιανδήποτε 
επιχειρηματική η άλλη σχέση που θα μπορούσε να επηρεάσει ουσιαστικά την άσκηση των καθηκόντων 
τους. Οι Όροι Εντολής της Επιτροπής Αμοιβών παρατίθενται στο Μέρος Ι.Β.2.. 
 
Β.2. Το ύψος και η σύνθεση των αμοιβών  
Οι αμοιβές των Εκτελεστικών διοικητικών συμβούλων ήσαν οι ακόλουθες: 
(α) Βαρνάβας Ειρήναρχος (ΒΕ), Αντιπρόεδρος και Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής: £57.200 πλέον 

£12.480 επίδομα παραστάσεων για το 2006.  Η συμφωνία εργοδοσίας του ΒΕ έληξε στις 31 
Δεκεμβρίου 2006 και ανανεώθηκε μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007 με ετήσιες απολαβές £72.000, πλέον 
ετήσιο επίδομα παραστάσεων £13.000.  

 (β) Αριστόδημος Αναστασιάδης (ΑΑ), Διευθυντής Τομέα Τηλεμεταφοράς Δεδομένων και 
Τηλεπικοινωνιών: £51.570 - πλέον επίδομα παραστάσεων £11.356 για το έτος 2006. Η συμφωνία 
εργοδοσίας του ΑΑ έληξε και ανανεώθηκε μέχρι 31/03/2008 με πρόνοια για ετήσιες απολαβές £47.679 
πλέον ετήσιο επίδομα παραστάσεων £10.500, των αναφερόμενων ποσών αυξανομένων ετησίως από 
01/01/2005 κατά 4% ή κατά το ποσοστό πληθωρισμού οποιοδήποτε είναι μεγαλύτερο. 
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(γ) Κυριάκος Φιάκκας (ΚΦ), Διευθυντής Λύσεων και Υπηρεσιών Λογισμικού: £58.320 πλέον επίδομα 
παραστάσεων £11.661 για το έτος 2006. Η συμφωνία εργοδοσίας ήταν πενταετούς διάρκειας και 
έληξε στις 31 Ιανουαρίου 2007.  Η συμφωνία εργοδοσίας του ΚΦ ανανεώθηκε μέχρι 31 Δεκεμβρίου 
2007 με πρόνοια για ετήσιες απολαβές £60.000 πλέον ετήσιο επίδομα παραστάσεων  ύψους 
£12.000. 

(δ) Γιώργος Γεωργίου, Διευθυντής Διανομής: £2.650 για το 2006. Ο Γιώργος Γεωργίου έχει τερματίσει τις 
εκτελεστικές υπηρεσίες του τον Φεβρουάριο 2006 και παραιτήθηκε από τη θέση του διοικητικού 
συμβούλου της Εταιρείας στις 03/07/2006. 

Στους Εκτελεστικούς διοικητικούς συμβούλους διατίθεται αυτοκίνητο και καλύπτονται τα σχετικά έξοδα. Οι 
Εκτελεστικοί διοικητικοί σύμβουλοι είναι ενταγμένοι στο Ταμείο Προνοίας και στα Σχέδια Δικαιωμάτων 
Επιλογής Μετοχών ή άλλων Φιλοδωρημάτων που ισχύουν εκάστοτε για το τακτικό προσωπικό της 
Εταιρείας αλλά δεν αμείβονται για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις επιτροπές του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

Η αμοιβή των Μη Εκτελεστικών διοικητικών συμβούλων για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο 
καθορίζεται από την Ετήσια Γενική Συνέλευση. Η αμοιβή του Προέδρου καθορίστηκε, κατά την ετήσια 
Γενική Συνέλευση του έτους 2004, σε ετήσιο εφ’ άπαξ £7.500 πλέον £225 κατά συμμετοχή σε συνεδρία 
του Διοικητικού Συμβουλίου και των άλλων Μη Εκτελεστικών διοικητικών συμβούλων σε £150 κατά 
συμμετοχή σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Η αμοιβή των Μη Εκτελεστικών διοικητικών συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις επιτροπές που 
συγκροτούνται με βάση τον Κώδικα, εκτός αν διαφορετικά αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι ίση 
με την αμοιβή για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
Β.3. Πολιτική Αμοιβών και Γνωστοποίηση 
Η πολιτική της Εταιρείας αναφορικά με τις αμοιβές των Εκτελεστικών διοικητικών συμβούλων και του 
άλλου διευθυντικού προσωπικού  συνίσταται στον συσχετισμό των αμοιβών με την ατομική επίδοση και τη 
γενικότερη πρόοδο της Εταιρείας και την ανταγωνιστική σύγκριση σε σχέση με τις αμοιβές σε άλλες 
επιχειρήσεις προσόμοιας δραστηριότητας και ανάλογου μεγέθους 

Έχει ανατεθεί σε ειδικούς συμβούλους (PricewaterhouseCoopers Ltd) ο καταρτισμός σχεδίου διαχείρισης 
ανθρώπινου δυναμικού που περιλαμβάνει μέτρηση απόδοσης και παροχή κινήτρων. Το σχέδιο είναι στο 
τελικό στάδιο ολοκλήρωσης και αναμένεται να υιοθετηθεί και εφαρμοσθεί το 2007. 

Η έκθεση της Επιτροπής Αμοιβών εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποβάλλεται προς τους 
μετόχους της Εταιρείας ως μέρος της Ετήσιας Έκθεσης και επισυνάπτεται σε αυτή. 
 
Γ. ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Γ.1. Οικονομικές Καταστάσεις 
Οι ανακοινώσεις, οι εκθέσεις και οι αναφορές της Εταιρείας, αντανακλούν την αληθινή εικόνα των 
δεδομένων και των εκτιμήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τον ουσιώδη χρόνο. Εκδίδονται 
ανακοινώσεις όπου θεσμικά απαιτείται και όπου κρίνεται συμβουλεύσιμο για την έγκαιρη πληροφόρηση 
των μετόχων και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού.  

Η Εταιρεία προτίθεται να συνεχίσει να λειτουργεί ως δρώσα οικονομική μονάδα για τους επόμενους 12 
μήνες. 
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Γ.2. Εσωτερικός Έλεγχος 
Δημιουργήθηκε και λειτουργεί Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, ο επικεφαλής του οποίου είναι προσοντούχος 
ελεγκτής (Κυριάκος Καραολής, ΒΒΑ (Hons) Cyprus College, μέλος του Association of Chartered Certified 
Accountants (FCCA), μέλος του Cyprus Institute of Certified Public Accountants και μέλος του Cyprus 
Institute of Internal Auditors1). 
 
Οι διοικητικοί σύμβουλοι έχουν επιθεωρήσει τα συστήματα του εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας καθώς 
και τις διαδικασίες επαλήθευσης της ορθότητας, πληρότητας και εγκυρότητας των πληροφοριών που 
παρέχονται στους επενδυτές και βεβαιώνουν την αποτελεσματικότητά τους. Η επιθεώρησή που έγινε και η 
βεβαίωση που παρέχεται καλύπτει όλα τα συστήματα ελέγχου περιλαμβανομένων των 
χρηματοοικονομικών και λειτουργικών συστημάτων καθώς και των συστημάτων συμμόρφωσης και 
διαχείρισης των κινδύνων που απειλούν την επίτευξη των στόχων της εταιρείας σε σχέση με τα οποία 
εφαρμόζονται σχετικές διαδικασίες και ο εσωτερικός ελεγκτής έχει υποβάλει σχετική έκθεση. 

Δεν έχει περιέλθει σε γνώση του Διοικητικού Συμβουλίου οποιαδήποτε παράβαση των Νόμων και 
Κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς. 

Δεν έχουν παραχωρηθεί οποιασδήποτε μορφής δάνεια σε διοικητικούς συμβούλους. 
 
Γ.3. Επιτροπή Ελέγχου, Ελεγκτές και Συμμόρφωση με τον Κώδικα 
Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου παρατίθεται στο Μέρος 1.A.3 της παρούσας έκθεσης. Δυο από τα τρία 
μέλη της Επιτροπής είναι Μη Εκτελεστικοί και Ανεξάρτητοι διοικητικοί σύμβουλοι και δεν έχουν 
οποιανδήποτε επιχειρηματική ή άλλη σχέση που θα μπορούσε να επηρεάσει ουσιαστικά την άσκηση των 
καθηκόντων τους. Οι Όροι Εντολής της Επιτροπής Ελέγχου παρατίθενται στο Μέρος 1.Β.3. Ο πρόεδρος 
της Επιτροπής έχει γνώση στα λογιστικά και στα συστήματα εσωτερικού ελέγχου. 

Κατά το 2006 η Επιτροπή συνήλθε σε έξι συνεδριάσεις.  

Η Επιτροπή έχει εξετάσει τα ζητήματα που σχετίζονται με τις υπηρεσίες των Ελεγκτών τις οποίες κρίνει 
επαρκείς καθώς και τις αμοιβές τους τις οποίες κρίνει εύλογες, και σχετική περί τα θέματα έκθεση έχει 
υποβληθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο. Οι Ελεγκτές δεν παρέχουν ουσιαστικό όγκο παρεμφερών μη 
ελεγκτικών υπηρεσιών. 

Οι λογιστικές αρχές και οι λογιστικοί υπολογισμοί που ακολουθούνται κρίνονται ότι αποτελούν 
ικανοποιητικές ρυθμίσεις. Από 01/01/2005 η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τα αναθεωρημένα και τα νέα ΔΠΧΠ 
που σχετίζονται με τις εργασίες της. 

Δεν υπήρξαν κατά το 2006 ουσιαστικές συναλλαγές της Εταιρείας ή των θυγατρικών και συνδεδεμένων 
εταιρειών της, οποιασδήποτε μορφής, στις οποίες διοικητικός σύμβουλος, ο πρώτος εκτελεστικός 
διευθυντής, ανώτερο εκτελεστικό στέλεχος, ο γραμματέας, ελεγκτής, ή μεγαλομέτοχος (που κατέχει άμεσα 
ή έμμεσα πέραν του 5% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου) της Εταιρείας ή των δικαιωμάτων ψήφου, 
έχει άμεσα ή έμμεσα οποιοδήποτε ουσιαστικό συμφέρον. 

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε με τη βοήθεια του Λειτουργού Συμμόρφωσης (Μέρος Ι.Α.5.). 
 

                                                 
1 Από τον Σεπτέμβριο του 2007, υπεύθυνος του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου είναι ο Χριστόφορος Φωτίου (μέλος του Association 
of Chartered Certified Accountants (FCCA) και μέλος του Cyprus Institute of Internal Auditors). 
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Δ.  ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 

Δ.1.  Εποικοδομητική χρήση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 
Για τη σύγκληση και τις εργασίες της ετήσιας γενικής συνέλευσης τηρήθηκαν οι νομικές και κανονιστικές 
διατάξεις και οι πρόνοιες του Κώδικα της Εταιρικής Διακυβέρνησης. 

Ο διαδικαστικός χειρισμός κατά τις γενικές συνελεύσεις επιτρέπει, προκαλεί και στηρίζει τη συμμετοχή των 
μετόχων στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και στη λήψη των σχετικών αποφάσεων. Οι 
μέτοχοι εφοδιάζονται με ικανοποιητικά στοιχεία και παρέχεται επαρκής χρόνος για διερεύνηση και 
πρόσθετες εξηγήσεις σε σχέση με ζητήματα που αφορούν μη συνήθεις εργασίες στις ετήσιες γενικές 
συνελεύσεις ή ζητήματα που αφορούν ημερήσια διάταξη έκτακτης γενικής συνέλευσης. Τόσο πριν όσο και 
μετά το πέρας των εργασιών των γενικών συνελεύσεων παρέχεται ευκαιρία για κατ΄ ιδίαν επικοινωνία και 
συζήτηση των μετόχων με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους άλλους αξιωματούχους και τα 
διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας. 
 
Δ.2. Ισότιμη Μεταχείριση Μετόχων  
 Όλο το εγκεκριμένο και όλο το εκδομένο κεφάλαιο είναι διαιρεμένο σε συνήθεις μετοχές και δεν υπάρχουν 
μέτοχοι που κατέχουν οποιουσδήποτε τίτλους με διαφοροποιημένα δικαιώματα σχετικά με την άσκηση του 
δικαιώματος ψήφου ή τη συμμετοχή στα κέρδη της Εταιρείας. Κατά την ψηφοφορία κατά μετοχή κάθε 
μέτοχος δικαιούνται σε μια ψήφο για κάθε μετοχή που κατέχει. 

Απαιτούνται σχετικές εξουσιοδοτήσεις σε περίπτωση συμμετοχής σε γενική συνέλευση μέσω 
αντιπροσώπου και προτείνονται σχετικοί τύποι που συνάπτονται στην πρόσκληση. Οι προσκλήσεις 
αποστέλλονται μέσα στις επιβαλλόμενες από τον νόμο προθεσμίες. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει 
θέματα που προτείνονται από τους μετόχους και επιτρέπει την εγγραφή τους στην ημερήσια διάταξη. 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα εκτελεστικά διευθυντικά στελέχη γνωρίζουν την υποχρέωσή 
τους, τηρουμένων των συνεχών υποχρεώσεων για άμεση ανακοίνωση, για γνωστοποίηση πληροφοριών 
προς το Διοικητικό Συμβούλιο και προς τους μετόχους μέσω της ετήσιας έκθεσης και των λογαριασμών 
της Εταιρείας, σχετικά με οποιοδήποτε ίδιο ουσιαστικό συμφέρον που ενδέχεται να προκύψει από 
συναλλαγές της Εταιρείας που εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων 
συμφερόντων με αυτά της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών που ανακύπτει από την άσκηση 
των καθηκόντων τους. 

Οι πληροφορίες που αφορούν την Εταιρεία παρέχονται δίκαια, έγκαιρα και χωρίς κόστος προς όλους τους 
μετόχους. 

Λειτουργεί ιστοσελίδα της Εταιρείας η οποία παρέχει πληροφόρηση για τις σημαντικές εξελίξεις των 
εργασιών της Εταιρείας περιλαμβανομένων και των ανακοινώσεων στο Χρηματιστήριο καθώς και τη 
δυνατότητα προσωπικής επικοινωνίας με τους Αξιωματούχους Επικοινωνίας. 
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Οι ανακοινώσεις, οι εκθέσεις και οι αναφορές της Εταιρείας παρέχουν έγκαιρες και ακριβείς πληροφορίες 
για τις ουσιώδεις αλλαγές που αφορούν το Συγκρότημα και τις επιχειρήσεις που διεξάγει 
περιλαμβανομένων των ζητημάτων που αφορούν τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, τους 
σκοπούς και τις δραστηριότητες, αν έχουν διαφοροποιηθεί, τους κύριους μετόχους και τα δικαιώματα 
ψήφου, τους ουσιώδεις προβλέψιμους κινδύνους, τα ουσιώδη ζητήματα που αφορούν τους υπαλλήλους 
(αναβάθμιση  και αναδιάρθρωση του προσωπικού) και τους μετόχους, τη δομή της διακυβέρνησης και τις 
πολιτικές και τις μη συνήθεις συναλλαγές της Εταιρείας. 
 
28 Μαρτίου, 2007 
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου 
Adaminco Secretarial Limited 
Γραμματέας της Logicom Public Limited 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΕΟΥΣΑΣ 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ LOGICOM PUBLIC LIMITED ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
 
Παρατίθεται πιο κάτω αυτούσια, η περίληψη αποτελεσμάτων (executive summary) της ανεξάρτητης 
εμπεριστατωμένης λογιστικής και οικονομικής μελέτης δέουσας επιμέλειας που διενεργήθηκε από τον 
ανεξάρτητο ελεγκτικό οίκο Grant Thornton: 
 
1. Γενικά 

• η εργασία μας αφορούσε όλες τις εταιρείες του Συγκροτήματος Logicom και συγκεκριμένα: 
− Logicom Public Limited 
− Logicom (Overseas) Limited 
− Enet Solutions Limited 
− Enet Solutions Logicom A.E.B.E. 
− Logicom FZE 
− Logicom Dubai LLC 
− DAP Noesis Business Solutions Limited 
− Logicom (Middle East) SAL 
− Logicom Jordan LLC 
− Netvision Limited 
− Netcom Limited 
− Logicom Italia s.r.l. 
− Logicom IT Distribution Limited 
− Rehab Technologies Limited  
− Logicom Hungary Kft 
− Logicom Romania S.R.L. 
− Logicom Bulgaria EOOD 

• το Συγκρότημα δραστηριοποιείται στον ευρύτερο τομέα της πληροφορικής και κυρίως στη διανομή 
προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, στην προσφορά λύσεων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και στον 
τομέα λύσεων λογισμικού 

• όλες οι εταιρείες του Συγκροτήματος δραστηριοποιούνται στη διανομή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας 
εκτός από: 

− την Enet Solutions Ltd η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα λύσεων πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών 

− την DAP Noesis Business Solutions Ltd που προσφέρει προϊόντα λογισμικού και υπηρεσιών υψηλής 
ποιότητας που απευθύνονται σε διαφορετικούς τομείς της αγοράς 

− οι εταιρείες Logicom (Overseas) Ltd, Netvision Ltd και Netcom Ltd είναι αδρανείς το 2007 
− οι εργασίες της Netvision Ltd μεταφέρθηκαν στην DAP Noesis Business Solutions Ltd 

 

 

 

 



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
 
 

 169

• οι ακόλουθες εταιρείες δημιουργήθηκαν και άρχισαν εργασίες κατά τη διάρκεια του 2005 και μετά: 
− Logicom Italia s.r.l. 
− Logicom IT Distribution Ltd 
− Rehab Technologies Ltd 
− Logicom Hungary Kft 
− Logicom Romania S.R.L. 
− Logicom Bulgaria EOOD 

• παραθέτουμε πιο κάτω τις πιο σημαντικές παρατηρήσεις της εργασίας μας 
 
2. Ενοποιημένα αποτελέσματα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• το Συγκρότημα παρουσιάζεται κερδοφόρο κατά τις περιόδους υπό εξέταση 

• η σημαντική αύξηση στις πωλήσεις οφείλεται κυρίως:  
− από την πολύ σημαντική αύξηση στον κύκλο εργασιών της Logicom FZE στο Dubai και της Enet 

Solutions Logicom A.E.B.E. στην Ελλάδα 
− από την επέκταση του Συγκροτήματος σε νέες αγορές στο εξωτερικό 

• αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το 2004 έχει γίνει πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες της Logicom FZE 
ύψους $1.049.845 (£490.582) που επηρέασε αρνητικά τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος 

− η πρόβλεψη αυτή συμπεριλαμβάνει ποσό ύψους $985.979 που αφορά δύο επισφαλείς χρεώστες 
− η πρόβλεψη αυτή παρουσιάζεται στα έξοδα διοίκησης 

• το 2006 έγινε πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες της Logicom FZE συνολικού ύψους $1.770.5432 

                                                 
2 Τα ονόματα των πελατών, για τους οποίους έγινε η πρόβλεψη, δεν παρουσιάζονται στην περίληψη αποτελεσμάτων για λόγους 
εμπιστευτικότητας. 

31-Δεκ-04 31-Δεκ-05 31-Δεκ-06 30-Ιουν-07
Ελεγμένα Ελεγμένα Ελεγμένα Μη ελεγμένα

£ £ £ £
Πωλήσεις 87.921.517 117.636.410 145.772.788 91.076.196
Κόστος πωλήσεων (81.923.994) (109.619.456) (134.728.633) (84.336.744)

Μεικτό κέρδος 5.997.523 8.016.954 11.044.155 6.739.452
   Ποσοστό μεικτού κέρδους 6,82% 6,82% 7,58% 7,40%
Άλλα εισοδήματα 203.903 117.546 179.169 53.461
Έξοδα διαχείρισης (4.610.830) (5.133.540) (7.471.337) (3.974.264)

Κέρδος εργασιών 1.590.596 3.000.960 3.751.987 2.818.649
Χρηματοδοτικά έσοδα 436.044 313.696 1.305.661 599.303
Χρηματοδοτικά έξοδα (721.356) (1.718.904) (1.510.235) (978.940)
Καθαρά χρηματοδοτικά έξοδα (285.312) (1.405.208) (204.574) (379.637)

Κέρδος πριν τη φορολογία 1.305.284 1.595.752 3.547.413 2.439.012

Φορολογία (108.312) (86.100) (343.396) (174.765)

Κέρδος περιόδου 1.196.972 1.509.652 3.204.017 2.264.247

Πηγή: Ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
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• τα άλλα εισοδήματα αφορούν κυρίως επιχορηγήσεις για προώθηση εμπορευμάτων από τους 
προμηθευτές και τόκους για καθυστερημένες πληρωμές από πελάτες 

• τα καθαρά έσοδα / έξοδα χρηματοδότησης αφορούν όλες τις εταιρείες του Συγκροτήματος και δεν έχει 
γίνει οποιαδήποτε αναπροσαρμογή σε ενοποιημένο επίπεδο 

− συμπεριλαμβάνεται συναλλαγματική διαφορά λόγω των συναλλαγών του Συγκροτήματος σε ξένο 
νόμισμα, κυρίως σε δολάρια 

− οι αυξομειώσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες δικαιολογούν αυξομειώσεις στα χρηματοδοτικά έσοδα 
και έξοδα 

− η μεγάλη αύξηση στα έσοδα χρηματοδότησης το 2006 αποτελείται από συναλλαγματικό κέρδος της 
Enet Solutions Logicom A.E.B.E. στην Ελλάδα ύψους €1.239.940 (£725.111) 

− οφείλονται στη διακύμανση του Δολαρίου με το Ευρώ σε σχέση με τις δραστηριότητες της εταιρείας με 
τους προμηθευτές εξωτερικού, καθώς επίσης και στο λογιστικό χειρισμό του μακροπρόθεσμου 
δανείου από τη μητρική εταιρεία σύμφωνα με το ΔΛΠ 21 

 
2.1 Ανάλυση πωλήσεων ανά τομέα και εταιρεία 
• παρουσιάζουμε πιο κάτω, γραφικά, ανάλυση των πωλήσεων του Συγκροτήματος ανά τομέα για το 

2007: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• από την πιο πάνω ανάλυση φαίνεται καθαρά ότι ο τομέας διανομής είναι ο κύριος συντελεστής στον 
κύκλο εργασιών του Συγκροτήματος 

• τα ποσοστά των πωλήσεων ανά τομέα παρέμειναν στα ίδια επίπεδα στις περιόδους υπό εξέταση 

• παρουσιάζουμε πιο κάτω, ανάλυση των πωλήσεων του Συγκροτήματος ανά εταιρεία για το 2007, μετά 
την αφαίρεση των ενδοεταιρικών πωλήσεων: 

 

 

 

 

 

 

 

Πωλήσεις ανά τομέα

94%

6%

Τομέας διανομής -94%

Τομέας τηλεπικοινωνιών &
λογισμικού - 6%

Πωλήσεις ανά εταιρεία 2007

37%

28%

8%

11%

16% Logicom FZE & LLC - 37%

Enet Solutions - Logicom SA -
28%

Logicom Public Ltd - 8%

Logicom Italia SRL -11%

Others - 16%
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• πέραν του 75% των εισοδημάτων του Συγκροτήματος προέρχεται από τρεις εταιρείες  
− η Logicom Italia s.r.l., η οποία ιδρύθηκε το 2005 συμβάλλει σημαντικά στα εισοδήματα του 
Συγκροτήματος 

• το 2004, το Συγκρότημα στηριζόταν σημαντικά, κατά 40%, στα εισοδήματα της Logicom FZE και ήταν ο 
κύριος παράγοντας που επηρέαζε όχι μόνο τις πωλήσεις του Συγκροτήματος αλλά και τα αποθεματικά, 
καθώς επίσης και τους εμπορικούς χρεώστες 

− η στήριξη αυτή του Συγκροτήματος σε μια εταιρεία μειώθηκε κατά τη διάρκεια των τριών ετών υπό 
εξέταση 

 
2.2 Ανάλυση καθαρού κέρδους ανά τομέα και εταιρεία 
• παρουσιάζουμε πιο κάτω, μια αντίστοιχη ανάλυση του καθαρού κέρδους του Συγκροτήματος ανά τομέα 
για το 2007: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• από την πιο πάνω παράσταση παρατηρείται ότι, παρόλο που οι άλλοι τομείς του Συγκροτήματος 
(δηλαδή, εκτός του τομέα διανομής) συμβάλουν μόνο το 6% των συνολικών πωλήσεων, εντούτοις 
αποτελούν το 26% των καθαρών κερδών του Συγκροτήματος 

• το 2004 οι άλλοι τομείς αποτελούσαν το 50% των συνολικών καθαρών κερδών του Συγκροτήματος 
− η αλλαγή αυτή που σημειώθηκε μέχρι το 2007 οφείλεται κυρίως στην αύξηση της κερδοφορίας, λόγω 
αύξησης των εργασιών της, κυρίως της Logicom FZE αλλά και στην επέκταση των εργασιών του 
Συγκροτήματος σε νέες αγορές στον τομέα της διανομής 

•  παρουσιάζουμε πιο κάτω ανάλυση του καθαρού κέρδους του Συγκροτήματος ανά εταιρεία για το 2007: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Καθαρό κέρδος ανά τομέα 2007

74%

26%

Τομέας διανομής -74%

Τομέας τηλεπικοινωνιών &
λογισμικού - 26%

Καθαρό κέρδος ανά εταιρεία 1.1.2007-30.6.2007

23%

37%

16%

11%

13%

Enet Solutions Ltd -23%

Logicom FZE & LLC- 37%

Logicom Public Ltd - 16%

Logicom Italia SRL - 11%

Other subsidiaries - 13%
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• από τον πιο πάνω πίνακα φαίνεται καθαρά ότι η κερδοφορία του Συγκροτήματος στηρίζεται κατά 37% 
στη Logicom FZE και στη Logicom Dubai LLC 

• η Enet Solutions Limited, η κυπριακή εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα λύσεων πληροφορικής 
και τηλεπικοινωνιών συνεισφέρει το 23% του καθαρού κέρδους του Συγκροτήματος 

− το 2004 η κερδοφορία της Enet Solutions Ltd αποτελούσε το 43% της κερδοφορίας του 
Συγκροτήματος παρόλο που αποτελούσε μόνο το 6% των πωλήσεων 

− η στήριξη του Συγκροτήματος σε αυτή την εταιρεία μειώνεται 
 
2.3 Logicom FZE 
• η εταιρεία αυτή στο Dubai, είναι η πιο σημαντική εταιρεία του Συγκροτήματος  

− η κερδοφορία του Συγκροτήματος εξαρτάται σημαντικά σε αυτή την εταιρεία 

• με την εδραίωση της στην αγορά, ο όγκος πωλήσεων της αυξήθηκε πολύ σημαντικά από το 2006 και 
μετά 

• ο πολύ σημαντικός αυτός όγκος, της δίνει το δικαίωμα για πολύ σημαντικές εκπτώσεις (rebates) από 
τους διάφορους προμηθευτές 
− τα περιθώρια κέρδους είναι πάρα πολύ μικρά στον τομέα διανομής και έτσι τα rebates αυτά είναι ο 
κύριος παράγοντας που καθορίζει το κέρδος του Συγκροτήματος στον τομέα διανομής 

• από την ανάλυση των εισοδημάτων που έχουμε διενεργήσει, η εταιρεία δε στηρίζεται σε μικρό αριθμό 
πελατών 
− μέχρι το 2005, η εταιρεία στηριζόταν σε μικρό αριθμό πελατών  
− λόγω των επισφαλών χρεωστών που ανάγκασε την εταιρεία να προβεί σε διαγραφές, η πολιτική της 
άλλαξε και με τη δημιουργία ασφαλιστικής κάλυψης για πιστωτικό κίνδυνο στην οποία προέβηκε, 
άρχισε να πωλεί μεγαλύτερες ποσότητες και με καλύτερες πιστωτικές διευκολύνσεις σε μικρότερους 
πελάτες της 

• το 2004, καθώς και το 2006, η εταιρεία έκανε πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες ύψους $1.049.845 και 
$1.770.543 

• στο παρελθόν, η εταιρεία αντιμετώπιζε προβλήματα με επισφαλείς χρεώστες τους οποίους:  
− είτε διέγραψε 
− είτε σύναψε συμφωνίες με όρους αποπληρωμής οι οποίοι τηρούνται  
− είτε έχει δεσμεύσει περιουσία τους και έχει πάρει άλλες εξασφαλίσεις 

• περαιτέρω, το Συγκρότημα προέβηκε σε σύναψη ασφαλιστικού συμβολαίου για κάλυψη αυτού του 
πιστωτικού κινδύνου για τον οποίο αναφερόμαστε πιο κάτω 
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2.4 Enet Solutions Limited 
• όπως παρατηρείται από τις αναλύσεις που διενεργήσαμε πιο πάνω, το Συγκρότημα στηρίζεται 
σημαντικά σε αυτή την  εταιρεία 

• οι πωλήσεις της εταιρείας αυτής αποτελούνται από: 
− έσοδα συντήρησης (maintenance) 
− έσοδα εφαρμογής (implementation) 

• από ανάλυση των εισοδημάτων που διενεργήσαμε, ο κυριότερος πελάτης της εταιρείας για όλες τις 
περιόδους υπό εξέταση ήταν η ΑΤΗΚ με δεύτερο μεγαλύτερο πελάτη της για το 2007 την ΙΒΜ 
− με συνολικές πωλήσεις στις πιο πάνω εταιρείες να ξεπερνούν το 78% των πωλήσεων της Εταιρείας 
για το 2007 

• από ανάλυση που έχουμε πάρει, συμπεραίνουμε ότι, η εταιρεία δε στηρίζεται στις υπηρεσίες 
συντήρησης οι οποίες είναι επαναλαμβανόμενες και θα επιβεβαίωναν τη βιωσιμότητα της εταιρείας 

• λόγω του συγκεντρωτικού κινδύνου που παρατηρείται, ζητήσαμε στοιχεία για εργασίες τις οποίες 
ανέλαβε η εταιρεία ή υπάρχει πιθανότητα να αναλάβει κατά το 2007 και το 2008 
− για λόγους εμπιστευτικότητας δε μας δόθηκαν τα ονόματα αυτών των πελατών 
− από αυτή την ανάλυση φαίνεται ότι, υπάρχουν τα ανάλογα έργα τα οποία η Enet Solutions Ltd έχει 
ήδη αναλάβει το 2007 και που μπορεί να αναλάβει το 2008 αλλά τα αποτελέσματα / κέρδη θα 
εξαρτηθούν από ποιές προσφορές θα κερδίσει 

− η διεύθυνση του Συγκροτήματος λαμβάνει μέτρα για αποφυγή του κινδύνου αυτού  
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3. Ενοποιημένος ισολογισμός 

Στις Στις Στις Στις
31-Δεκ-04 31-Δεκ-05 31-Δεκ-06 30-Ιουν-07
Ελεγμένες Ελεγμένες Ελεγμένες Μη ελεγμένες

£ £ £ £
Ενεργητικο
Ακίνητα, εκαταστάσεις και εξοπλισμός 2.520.404 2.687.990 2.808.437 3.148.302
Άυλο ενεργητικό 350.170 277.804 265.930 263.230
Επενδύσεις στη δίκαιη άξια 
μέσω των αποτελεσμάτων 93.788 96.337 53.429 53.429
Αναβαλλόμενη φορολογία 52.836 16.335 79.089 79.089
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 3.017.198 3.078.466 3.206.885 3.544.050

Αποθέματα 7.499.619 15.824.545 14.796.660 15.612.359
Φόρος επιστρεπτέος 176.100 174.239 132.458 132.458
Εμπορικοί και άλλοι χρεώστες 20.451.388 32.467.312 38.326.825 46.122.926
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 9.636.945 7.931.232 11.049.736 13.984.573
Σύνολο κυκλοφορούντας ενεργητικού 37.764.052 56.397.328 64.305.679 75.852.316
Σύνολο ενεργητικού 40.781.250 59.475.794 67.512.564 79.396.366

Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 12.339.000 12.346.600 12.346.600 12.346.600

Αποθεματικά 3.844.579 5.392.506 7.339.138 9.385.133
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 16.183.579 17.739.106 19.685.738 21.731.733

Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα δάνεια 963.076 424.922 1.093.284 1.019.169
Αναβαλλόμενη φορολογία 309.852 281.219 285.142 310.880
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 1.272.928 706.141 1.378.426 1.330.049

Τραπεζικά παρατραβήγματα 9.611.565 16.284.882 18.663.787 19.999.903
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 3.692.890 5.870.302 7.765.813 9.185.807
Τρέχουσες δόσεις μακροπρόθεσμων δανείων 569.802 603.091 1.355.929 1.016.631
Φόρος πληρωτέος 186.589 124.436 122.883 231.565
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 9.263.897 18.147.836 18.539.988 25.900.678
Σύνολο τρέχουσων υποχρεώσεων 23.324.743 41.030.547 46.448.400 56.334.584
Σύνολο ιδίων κεφάλαιων και υποχρεώσεων 40.781.250 59.475.794 67.512.564 79.396.366

Πηγή: Ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 
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3.1     Αποθέματα 
• τα επίπεδα αποθεμάτων του Συγκροτήματος κρίνονται λογικά 

− οι προβλέψεις των διαφόρων εταιρειών για αργοκίνητα αποθέματα κρίνονται ικανοποιητικές 

• ένα χαρακτηριστικό της αγοράς διανομής προϊόντων υψηλής τεχνολογίας είναι οι ευκολίες / 
προγράμματα που προσφέρουν οι προμηθευτές σχετικά με τα αποθέματα 

• ένα από αυτά είναι η προστασία τιμής (price protection) 
− σε περίπτωση αλλαγής κάποιας τιμής, τότε ο προμηθευτής αποζημιώνει την Εταιρεία για αυτό το 
γεγονός 

− η Εταιρεία έτσι προστατεύεται από τυχόν αλλαγές στις τιμές των προϊόντων που μπορούν να 
προέλθουν από αλλαγές στην αγορά, π.χ. εισαγωγή νέων προϊόντων 

− οι διάφοροι προμηθευτές προσφέρουν την ευκολία αυτή για ένα χρονικό διάστημα μετά την αγορά 
των προϊόντων από την Εταιρεία ή και για απεριόριστο χρονικό διάστημα 

• ένα άλλο μέτρο προστασίας των αποθεμάτων είναι και η δυνατότητα επιστροφής αποθεμάτων στους 
προμηθευτές (stock rotation) 
− με βάση ένα ποσοστό των πωλήσεων, η Εταιρεία μπορεί να επιστρέψει προϊόντα στους 
προμηθευτές ανεξαρτήτως από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς 

• στο πίνακα πιο κάτω παρουσιάζουμε συνοπτικά τα μέτρα αυτά που προσφέρουν οι κύριοι προμηθευτές 
του Συγκροτήματος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• η IBM δεν προσφέρει την δυνατότητα επιστροφής αποθεμάτων αλλά δίνει τη δυνατότητα εκπτώσεων 
για πιο εύκολη πώληση των προϊόντων 

• η Microsoft προσφέρει τη δυνατότητα για επιστροφή προϊόντων όταν η παραγωγή τους έχει διακοπεί 

• όπως παρατηρείται από τα πιο πάνω στοιχεία, τα αποθέματα του Συγκροτήματος από τους 
σημαντικούς προμηθευτές είναι προστατευμένα από μελλοντικές αλλαγές στις τιμές, αλλά και σε 
περιπτώσεις που παραμείνουν στην αποθήκη για μεγάλο χρονικό διάστημα 

 
 
 

Χρονικό περιθώριο Δυνατότητα
Προμηθευτής προστασίας τιμής stock rotation

INTEL απεριόριστο Ναι

Cisco Systems απεριόριστο Ναι

Seagate 30-90 μέρες Ναι

IBM 30 μέρες Όχι

Microsoft απεριόριστο Ναι

HP 30-60 μέρες

Ναι (με κόστος 15% του 
αρχικού κόστους με 
αποδοχή της ΗΡ)

Kingston 7 μέρες Όχι

Symantec απεριόριστο Ναι

Πηγή: Διεύθυνση Συγκροτήματος
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3.2     Χρεώστες και προπληρωμές 
• το πιο σημαντικό μέρος αυτής της κατηγορίας είναι οι εμπορικοί χρεώστες 

• από τα αποτελέσματα της εργασίας μας κρίνουμε ότι η πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες είναι 
ικανοποιητική 

• αξίζει να σημειωθεί ότι ένα σημαντικό μέρος των εμπορικών χρεών συμπεριλαμβάνει 
μεταχρονολογημένες επιταγές 
− αυτή η πολιτική της εταιρείας προσφέρει μια περαιτέρω κάλυψη από τον κίνδυνο των επισφαλών 
χρεωστών 

− φυσικά, ο κίνδυνος να επιστραφούν επιταγές από την τράπεζα παραμένει, όπως την περίπτωση των 
επισφαλών χρεωστών της Logicom FZE που αναφέρουμε πιο πάνω και με περαιτέρω λεπτομέρεια 
στο κεφάλαιο της συγκεκριμένης εταιρείας 

 
4 Άλλα θέματα 

4.1 Αναπροσαρμογή προηγούμενων ετών 
• τα ποσά του 2004 αναπροσαρμόστηκαν λόγω αναθεώρησης του ΔΛΠ 21 στους λογαριασμούς του 

2005 

• η αναπροσαρμογή αυτή αφορούσε τη συναλλαγματική διαφορά που προέκυπτε από μέρος των 
μακροπρόθεσμων δανείων μεταξύ της μητρικής εταιρείας και των θυγατρικών της 

• το ποσό επηρέασε αρνητικά τον ενοποιημένο λογαριασμό αποτελεσμάτων από την αναπροσαρμογή 
αυτή κατά £234.599  

− η αναπροσαρμογή αυτή έγινε με βάση τις πρόνοιες του αναθεωρημένου ΔΛΠ 21 
 

4.2 Ασφάλεια χρεωστών 
• στις 13 Νοεμβρίου 2006, υπογράφτηκε συμφωνία με την Atradius για ασφάλεια πιστώσεων  

• το ελάχιστο ετήσιο ποσό αποζημίωσης ανέρχεται σε τριάντα φορές το ελάχιστο ασφάλιστρο που είναι 
€300.000, δηλαδή €9.000.000 (£5.263.158) για όλο το Συγκρότημα 

• αυτή η πολιτική της εταιρείας προσφέρει μια περαιτέρω κάλυψη από τον κίνδυνο των επισφαλών 
χρεωστών 
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• παραθέτουμε πιο κάτω ανάλυση της πρόβλεψης για επισφαλείς χρεώστες για το 2005, 2006 και 2007 
για όλες της εταιρείες του Συγκροτήματος  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• βάση της πιο πάνω ανάλυσης, παρατηρείται ότι το μέγιστο ποσό χρέωσης για επισφαλή χρέη σε ένα 
χρόνο ανέρχεται σε £900.793 

− η κάλυψη που παρέχετε η ασφάλεια χρεωστών κατά συνέπεια θεωρείται ικανοποιητική   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31-Δεκ-05 31-Δεκ-06 30-Ιουν-07

£ £ £
Logicom Ltd 158.082 (82.304)         -                      
ENET -                   9.090 -                      
ENET Solution AE 92.932 91.394 -                      
DAP Noesis 2.252 -                -                      
Middle East 23.364 22.936 -                      
FZE 30.050 812.176 25.862
Dubai 5.888 5.505 2.586
Jordan 1.414 20.052 -                      
Italia -                   20.782 4.640
Netvision 521 1.162 -                      

314.503 900.793 33.088
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ:  ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ 
 
Οι παρακάτω ορισμοί ισχύουν για το σύνολο του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, εκτός όπου το κείμενο 
απαιτεί διαφορετικά: 

“Cum-date”: Σημαίνει την ημερομηνία διαπραγμάτευσης της μετοχής της Εταιρείας μέχρι την 

οποία οι Μέτοχοι θα μπορούν να αποκτήσουν μετοχές της Εταιρείας και να 

δικαιούνται τη δωρεάν παραχώρηση Δικαιωμάτων Προτίμησης, δηλαδή την 11η 

Οκτωβρίου 2007. 

 

“ΔΠΧΠ / ΔΛΠ”: Σημαίνει τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης / Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα. 

 

“Δικαιούχοι”: 

 

 

Σημαίνει τα πρόσωπα που θα κατέχουν μετοχές της Εταιρείας και θα είναι 

εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων της μέχρι και τις 11 Οκτωβρίου 2007 (cum 

– date). 

 

“Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών” ή 

“ΔΑΜ” ή “Warrants”: 

Σημαίνει τα Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών της Εταιρείας που προσφέρονται με το 

παρόν Ενημερωτικό Δελτίο δωρεάν στους Μετόχους σε αναλογία ένα (1) 

Δικαίωμα Αγοράς Μετοχών για κάθε δέκα (10) Δικαιώματα Προτίμησης που θα 

εξασκήσουν. 

 

“Δικαιώματα Προτίμησης” ή “ΔΠ” ή 

“Rights”: 

Σημαίνει τα Δικαιώματα Προτίμησης της Εταιρείας που προσφέρονται με το 

παρόν Ενημερωτικό Δελτίο δωρεάν στους Μετόχους που θα αποκτήσουν 

μετοχές της Εταιρείας μέχρι και την 11η Οκτωβρίου 2007 (cum-date) σε αναλογία 

ένα (1) Δικαίωμα Προτίμησης για κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν. Ως εκ 

τούτου, η ημερομηνία αποκοπής του Δικαιώματος Προτίμησης (ex-rights date) 

είναι η 12η Οκτωβρίου 2007. 

 

“Διοικητικό Συμβούλιο” ή 

“Συμβούλιο” ή “Δ.Σ.”: 

  

Σημαίνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 

“Σύμβουλοι”: 

  

Σημαίνει τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 

“Έκδοση”: Σημαίνει την παρούσα έκδοση των Δικαιωμάτων Προτίμησης και Δικαιωμάτων 

Αγοράς Μετοχών. 

 

“Ενημερωτικό Δελτίο”: Σημαίνει το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο που συντάχθηκε με βάση τον περί 

Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 και με βάση τον 

Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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“Εξαιρούμενες Χώρες”: 

 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Νότιος Αφρική, ή 

οποιαδήποτε άλλη χώρα στην οποία σύμφωνα με τους νόμους της, η διενέργεια 

της παρούσας δημόσιας προσφοράς ή η ταχυδρόμηση / διανομή του παρόντος 

Ενημερωτικού Δελτίου είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε 

εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού. 

 

“Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς” ή “E.K.” Σημαίνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. 

 

“Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου” Σημαίνει την 26η Σεπτεμβρίου 2007. 

 

“Κάτοχοι Μετοχών” ή “Μέτοχοι”: Σημαίνει τους εκάστοτε Μετόχους της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στο 

Μητρώο Μετόχων της. 

 

“Λαϊκή Επενδυτική”: 

 

Σημαίνει τη Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. 

“Logicom Public Limited” ή 

“Logicom” ή “Εταιρεία” ή 

“Εκδότρια” ή “Ιθύνουσα”: 

 

Σημαίνει τη Logicom Public Limited. 

 

 

“Μέλος του Χρηματιστηρίου”: Σημαίνει χρηματιστή, χρηματιστηριακή εταιρεία, Kυπριακή Εταιρεία Παροχής 

Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) ή ομόρρυθμη εταιρεία χρηματιστών που είναι 

εγγεγραμμένος/η στο Μητρώο Μελών του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. 

 

“Μετοχές”: Σημαίνει τις συνήθεις μετοχές της Εταιρείας ονομαστικής αξίας 20 σεντ η κάθε 

μια που είναι εισηγμένες στο Χ.Α.Κ.. 

 

“Νέες Μετοχές”: Σημαίνει τις νέες συνήθεις μετοχές της Εταιρείας ονομαστικής αξίας 20 σεντ η 

κάθε μια που θα προκύψουν από την παρούσα Έκδοση. 

 

“Μητρώο Μετόχων”: Σημαίνει το μητρώο κατόχων συνήθων μετοχών της Εταιρείας που τηρείται στο 

Κεντρικό Αποθετήριο του Χ.Α.Κ.. 

 

“Συγκρότημα Logicom Public 

Limited” ή “Συγκρότημα Logicom” ή 

“Συγκρότημα”: 

 

Σημαίνει την Logicom Public Limited και τις συνδεδεμένες και εξαρτημένες 

εταιρείες της.  

 

“Χ.Α.Κ.” ή “Χρηματιστήριο”: Σημαίνει το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. 

 

“£”: Σημαίνει Λίρες Κύπρου. 

 

“€”: Σημαίνει Ευρώ. 

 
 


