
ΕΙΔΟΠΟΙΗΗ ΤΓΚΛΗΗ ΕΚΣΑΚΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ 

WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC 

Λεπθσζία, 14 Δεθεκβξίνπ 2016  

Πξνο ηνπο κεηόρνπο ηεο WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC «Η Εηαηξεία» 

Εηδνπνηείζηε όηη ηελ Παξαζθεπή 30 Δεθεκβξίνπ 2016, θαη ώξα 10.00π.κ. ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα 
Κεληξηθά Γξαθεία ηεο Εηαηξείαο, Λεσθ. Λεκεζνύ 200, Shacolas House, 2025, Σηξόβνινο, Λεπθσζία 
Έθηαθηε Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο Εηαηξείαο γηα λα αζρνιεζεί κε ηα αθόινπζα ζέκαηα θαη, 
αλ θξηζεί ζθόπηκν, λα εγθξίλεη ηα αθόινπζα ςεθίζκαηα: 

“ΤΝΗΘΕ ΨΗΦΙΜΑ 1  

Όπσο ην νλνκαζηηθό θεθάιαην ηεο Εηαηξείαο απμεζεί από €42.500.000 δηαηξεκέλν ζε 125.000.000 
κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,34 ε θάζε κηα ζε €57.800.000 δηαηξεκέλν ζε 170.000.000 κεηνρέο 
νλνκαζηηθήο αμίαο €0,34 ε θάζε κηα δηα ηεο δεκηνπξγίαο επηπξόζζεησλ 45.000.000 ζπλήζσλ 
κεηνρώλ νλνκαζηηθήο αμίαο εθ €0,34 ε θάζε κηα. 

ΤΝΗΘΕ ΨΗΦΙΜΑ 2  
Όπσο πηνζεηεζεί ε εηζήγεζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ σο αθνινύζσο : 
 
Όπσο θαηαβιεζεί κέξηζκα ύςνπο €19.000.000 από ηα θέξδε ηνπ 2014, ππό ηνλ όξν όηη ην θαζαξό 
πιεξσηέν πνζό ηνπ κεξίζκαηνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πιήξε απνπιεξσκή λέσλ ζπλήζσλ 
κεηνρώλ πνπ ζα εθδνζνύλ από ηελ Εηαηξεία ζηελ νλνκαζηηθή αμία €0,34 (Τηκή Έθδνζεο) έθαζηε θαη 
νη νπνίεο ζα παξαρσξεζνύλ σο πιήξσο εμνθιεζείζεο κεηνρέο ζηνπο δηθαηνύρνπο ηνπ κεξίζκαηνο. 
Η παξαρώξεζε λέσλ κεηνρώλ ζηνπο Μεηόρνπο ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ην θαζαξό πιεξσηέν 
κέξηζκα. 
Όπνπ πξνθύπηεη ππνρξέσζε απνθνπήο ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία έθηαθηεο ακπληηθήο 
εηζθνξάο, ν αξηζκόο κεηνρώλ πνπ ζα παξαρσξεζεί ζα είλαη κεησκέλνο θαη’ αλαινγία ηεο αμίαο ηεο 
εηζθνξάο. 
Ο αξηζκόο κεηνρώλ πνπ ζα παξαρσξεζνύλ ζε θάζε κέηνρν ζα θαζνξηζηεί κε ηε δηαίξεζε ηνπ 
ζπλνιηθνύ θαζαξνύ πιεξσηένπ κεξίζκαηνο πνπ αλαινγεί ζε θάζε κέηνρν κε ηελ Τηκή Έθδνζεο γηα 
θάζε ζπλήζε κεηνρή ηεο Εηαηξείαο. Όπνπ ν αξηζκόο κεηνρώλ ν νπνίνο αλαινγεί ζε κέηνρν 
πεξηιακβάλεη θαη δεθαδηθό, ζε πεξίπησζε πνπ ν δεθαδηθόο αξηζκόο είλαη κηθξόηεξνο ηνπ 0,5 ζα 
αγλνείηαη, ελώ ζε πεξίπησζε πνπ ηζνύηαη ή είλαη κεγαιύηεξνο ηνπ 0,5 , ζα παξαρσξείηαη κία 
νιόθιεξε κεηνρή. 
Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην εληέιιεηαη όπσο ππνβάιεη αίηεζε ζην Φξεκαηηζηήξην Αμηώλ Κύπξνπ 
(Φ.Α.Κ ) γηα εηζαγσγή ησλ λέσλ κεηνρώλ πνπ ζα εθδνζνύλ, ζηελ ίδηα θαηεγνξία ησλ πθηζηάκελσλ 
κεηνρώλ ηεο Εηαηξείαο, ήηνη ζηελ ελαιιαθηηθή αγνξά ηνπ Φ.Α.Κ. ” 
 
Επηζπλάπηεηαη έληππν παξνρήο πιεξνθνξηώλ αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε ησλ λέσλ κεηνρώλ 
ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηνπ Νόκνπ 114(Ι) ηνπ 2005 (ν Πεξί Δεκόζηαο Πξνζθνξάο θαη 
Ελεκεξσηηθνύ Δειηίνπ Νόκνο ηνπ 2005). 

Γιώργος Μιηζίδης 

Γραμμαηέας 
  



Έγγξαθν Δηνξηζκνύ Πιεξεμνύζηνπ 

Αληηπξνζώπνπ 

Πξνο ηελ Woolworth (Cyprus) Properties Plc 

Μέγαξν Σηαθόια, Τκήκα Μεηνρώλ, Λεσθ. Λεκεζνύ 200, 2025-Σηξόβνινο, Τ.Θ. 21744, 1589 Λεπθσζία. 

 

Εγώ / Εκείο ……………………………………………………………………………….……… 

……………………… από ………………...…………….…………...…….. (αξ. ηαπηόηεηαο / εγγξαθήο / 

δηαβαηεξίνπ …………………….…………….……) κέινο / κέιε ηεο πην πάλσ Εηαηξείαο 

δηνξίδσ/δηνξίδνπκε η  ……………………………………..………………………..  (αξ. ηαπηόηεηαο / 

εγγξαθήο / δηαβαηεξίνπ ………...….……...………………………) ή ζηελ απνπζία ηνπ/ηεο, 

δηνξίδσ/νπκε ηνλ/ηελ ………………..……………………………….. 

από……………….………..………………………..………….. (αξ. ηαπηόηεηαο / εγγξαθήο / δηαβαηεξίνπ 

………….……..……………) γηα λα ςεθίζεη ζηε ζέζε κνπ / καο θαηά ηελ Έθηαθηε Γεληθή Σπλέιεπζε 

ηεο Εηαηξείαο πνπ ζα γίλεη ηελ Παξαζθεπή 30 Δεθεκβξίνπ 2016, θαη ώξα 10.00π.κ , ζηα Κεληξηθά 

Γξαθεία ηεο Εηαηξείαο, Λεσθ. Λεκεζνύ 200, Shacolas House, 2025, Σηξόβνινο, Λεπθσζία θαη ζε 

νπνηαδήπνηε αλαβνιή ηεο. 

ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΡΟΠΟΤ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

Ηκεξνκελία …………………………..      Υπνγξαθή ……………………………………….. 

 

Ο αληηπξόζσπνο ζα ςεθίζεη θαηά βνύιεζε, εθηόο αλ θαζνξηζζεί πην πάλσ ν ηξόπνο ςεθνθνξίαο. 

Σημειώσεις:  

1. Πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθό πξόζσπν  είλαη αλαγθαίν ην έγγξαθν απηό λα θέξεη ηελ επίζεκε ζθξαγίδα θαη ηελ ππνγξαθή 
εμνπζηνδνηεκέλσλ  πξνζώπσλ. 

2. Σηελ πεξίπησζε πνιιώλ από θνηλνύ κεηόρσλ, πιεξεμνύζηα κπνξεί λα δώζεη κόλν ν κέηνρνο ηνπ νπνίνπ ην όλνκα εκθαλίδεηαη 
πξώην ζην Μεηξών Μειώλ. 

3.   Ο πιεξεμνύζηνο αληηπξόζσπνο δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη κέινο ηεο Εηαηξείαο. 

 

Γηα Εζσηεξηθή Φξήζε – Αξηζ. Μεηξώνπ …………………..…………. Αξηζ. Μεηνρώλ ……… 



Ένησπο παροτής πληροθοριών ζύμθωνα ηις πρόνοιες ηοσ Νόμοσ 114(Ι) ηοσ 2005 (ο περί 

Δημόζιας Προζθοράς και Ενημερωηικού Δεληίοσ Νόμος ηοσ 2005) για ηην έκδοζη νέων 

ζσνήθων μεηοτών ηης Woolworth (Cyprus)  Properties Plc. 

Ο ζθνπόο ηνπ παξόληνο εληύπνπ πνπ εθδίδεηαη ιακβαλνκέλσλ ππόςε ησλ πξνλνηώλ ηνπ Νόκνπ 

114(Ι) ηνπ 2005, είλαη γηα λα δώζεη πιεξνθνξίεο ζην επελδπηηθό θνηλό ζρεηηθά κε ηε δηαλνκή 

κεξίζκαηνο θαη ηε ρξήζε ηνπ γηα ηελ απνπιεξσκή κεηνρώλ πνπ ζα παξαρσξεζνύλ ζηνπο 

κεηόρνπο κε ηηκή έθδνζεο ηελ νλνκαζηηθή αμία ηεο κεηνρήο, ήηνη €0,34 αλά κεηνρή. 

Α. ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 

Η Woolworth (Cyprus) Properties Plc είλαη Δεκόζηα Εηαηξεία δεόλησο εγγεγξακκέλε ζηε Κππξηαθή 

Δεκνθξαηία κε Αξ. Εγγξ. ΗΕ 3987, θαη νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο θαη ηπγράλνπλ δηαπξαγκάηεπζεο 

ζηελ Ελαιιαθηηθή Αγνξά ηνπ Φξεκαηηζηεξίνπ Αμηώλ Κύπξνπ. 

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηελ Εηαηξεία είλαη δηαζέζηκεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Φξεκαηηζηεξίνπ Αμηώλ Κύπξνπ (www.cse.com.cy ) , ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Εηαηξείαο 

(http://www.ctcgroup.com/property.html ) θαη ζην Εγγεγξακκέλν Γξαθείν ηεο Εηαηξείαο. 

B. ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ ΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΜΑΣΟ 

Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Εηαηξείαο θαηά ηε ζπλεδξία ηνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 14 

Δεθεκβξίνπ 2016 απνθάζηζε λα εηζεγεζεί ηελ θαηαβνιή κεξίζκαηνο ύςνπο €19.000.000, πνπ 

αλαινγεί ζε 16,57ζελη αλά κεηνρή θαη όπσο πξνηείλεη ζρεηηθό ζύλεζεο ςήθηζκα πξνο έγθξηζε ζε 

Έθηαθηε Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ ηεο Εηαηξείαο, πνπ έρεη νξηζζεί ζηηο 30 Δεθεκβξίνπ 2016. 

Σηελ ζύλεζεο ςήθηζκα ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ πξνβιέπεηαη: 

«Όπσο θαηαβιεζεί κέξηζκα ύςνπο €19.000.000 από ηα θέξδε ηνπ 2014, ππό ηνλ όξν όηη ην θαζαξό 

πιεξσηέν πνζό ηνπ κεξίζκαηνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πιήξε απνπιεξσκή λέσλ ζπλήζσλ 

κεηνρώλ πνπ ζα εθδνζνύλ από ηελ Εηαηξεία ζηελ νλνκαζηηθή αμία €0,34 (Τηκή Έθδνζεο) έθαζηε θαη 

νη νπνίεο ζα παξαρσξεζνύλ σο πιήξσο εμνθιεζείζεο κεηνρέο ζηνπο δηθαηνύρνπο ηνπ κεξίζκαηνο. 

Η παξαρώξεζε λέσλ κεηνρώλ ζηνπο Μεηόρνπο ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ην θαζαξό πιεξσηέν 

κέξηζκα. 

Όπνπ πξνθύπηεη ππνρξέσζε απνθνπήο ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία έθηαθηεο ακπληηθήο 

εηζθνξάο, ν αξηζκόο κεηνρώλ πνπ ζα παξαρσξεζεί ζα είλαη κεησκέλνο θαη’ αλαινγία ηεο αμίαο ηεο 

εηζθνξάο. 

Ο αξηζκόο κεηνρώλ πνπ ζα παξαρσξεζνύλ ζε θάζε κέηνρν ζα θαζνξηζηεί κε ηε δηαίξεζε ηνπ 

ζπλνιηθνύ θαζαξνύ πιεξσηένπ κεξίζκαηνο πνπ αλαινγεί ζε θάζε κέηνρν κε ηελ Τηκή Έθδνζεο γηα 

θάζε ζπλήζε κεηνρή ηεο Εηαηξείαο. Όπνπ ν αξηζκόο κεηνρώλ ν νπνίνο αλαινγεί ζε κέηνρν 

πεξηιακβάλεη θαη δεθαδηθό, ζε πεξίπησζε πνπ ν δεθαδηθόο αξηζκόο είλαη κηθξόηεξνο ηνπ 0,5 ζα 

αγλνείηαη, ελώ ζε πεξίπησζε πνπ ηζνύηαη ή είλαη κεγαιύηεξνο ηνπ 0,5, ζα παξαρσξείηαη κία 

νιόθιεξε κεηνρή. 

Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην εληέιιεηαη όπσο ππνβάιεη αίηεζε ζην Φξεκαηηζηήξην Αμηώλ Κύπξνπ 

(Φ.Α.Κ.) γηα εηζαγσγή ησλ λέσλ κεηνρώλ πνπ ζα εθδνζνύλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία ησλ πθηζηάκελσλ 

κεηνρώλ ηεο Εηαηξείαο ήηνη ζηελ ελαιιαθηηθή αγνξά ηνπ Φ.Α.Κ. 

Όπσο ζπγθιεζεί άκεζα Έθηαθηε Γεληθή Σπλέιεπζε γηα έγθξηζε ησλ πην πάλσ απνθάζεσλ.» 

http://www.cse.com.cy/


Επηζεκαίλεηαη όηη ε κέζε ηηκή δηαπξαγκάηεπζεο ησλ κεηνρώλ ζην Φξεκαηηζηήξην Αμηώλ Κύπξνπ 

θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο δύν κήλεο αλέξρεηαη ζε 19 ζελη πεξίπνπ αλά κεηνρή. Σεκεηώλεηαη επίζεο όηη 

ε θαζαξή εζσηεξηθή αμία ηεο κεηνρήο θαηά ηελ 30ή Ινπλίνπ 2016 ήηαλ €1,18 αλά κεηνρή.  

Ο ζεκεξηλόο εθδνκέλνο αξηζκόο κεηνρώλ αλέξρεηαη ζε 114.623.855 κεηνρέο ησλ 34 ζελη ε θαζεκία. 

Πξνο ην ζθνπό απηό απαηηείηαη λέα έθδνζε κεηνρώλ ύςνπο πεξίπνπ 54.226.700 κεηνρέο πξνο 34 

ζελη ε θαζεκία, ήηνη κεηθηό κέξηζκα €19.000.000 κείνλ ηελ έθηαθηε ακπληηθή εηζθνξά γηα θπζηθά 

πξόζσπα €562.900 πεξίπνπ (ην νπνίν ζα πιεξσζεί ζε κεηξεηά ζην Τκήκα Φνξνινγίαο), δειαδή 

θαζαξό κέξηζκα €18.437.100 πεξίπνπ. 

Ο λένο ζπλνιηθόο εθδνκέλνο αξηζκόο κεηνρώλ, κεηά θαη ηελ πην πάλσ έθδνζε, ππνινγίδεηαη λα 

είλαη 168.850.500 κεηνρέο. Επεηδή ην νλνκαζηηθό θεθάιαην ηεο Εηαηξείαο είλαη ζήκεξα 125.000.000 

κεηνρέο, ζα πξνεγεζεί αύμεζε ηνπ νλνκαζηηθνύ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ζηα 170.000.000 κεηνρέο. Οη 

λέεο κεηνρέο πνπ ζα εθδνζνύλ ζα εηζαρζνύλ ζην Φξεκαηηζηήξην Αμηώλ Κύπξνπ θαη ζα έρνπλ ηα ίδηα 

δηθαηώκαηα κε ηηο πθηζηάκελεο κεηνρέο. 

Η πην πάλσ πξόηαζε απνζθνπεί ζηε δηαλνκή ησλ θεξδώλ ηεο Εηαηξείαο ηνπ έηνπο 2014 πξνο ηνπο 

κεηόρνπο ηεο ππό ηνλ όξν όηη ην θαζαξό πιεξσηέν πνζό ηνπ κεξίζκαηνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

πιήξε απνπιεξσκή λέσλ ζπλήζσλ κεηνρώλ πνπ ζα εθδνζνύλ από ηελ Εηαηξεία ζηελ νλνκαζηηθή 

αμία €0,34 (Τηκή Έθδνζεο) έθαζηε θαη νη νπνίεο ζα παξαρσξεζνύλ σο πιήξσο εμνθιεζείζεο 

κεηνρέο ζηνπο δηθαηνύρνπο ηνπ κεξίζκαηνο. Παξάιιεια επηηπγράλεηαη ε δηαηήξεζε επαξθνύο 

ξεπζηόηεηαο γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε κειινληηθώλ επελδύζεσλ, ζύκθσλα κε ην καθξνπξόζεζκν 

ζρέδην αλάπηπμεο ηεο Εηαηξείαο. Επηηπγράλεηαη επίζεο ε ελδπλάκσζε ηεο θεθαιαηαθήο βάζεο ηεο 

Εηαηξείαο. 

Γηα πινπνίεζε ησλ πην πάλσ, ζα θαηαηεζνύλ ζρεηηθά ςεθίζκαηα ζε Έθηαθηε Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ 

Μεηόρσλ ηεο Woolworth (Cyprus) Properties Plc ζηηο  30 Δεθεκβξίνπ 2016, ηόζν αλαθνξηθά κε ην 

κέξηζκα όζν θαη γηα ηελ αύμεζε ηνπ νλνκαζηηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Εηαηξείαο. 

Η Εηαηξεία ζα πξνρσξήζεη κε αίηεζε γηα ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ κεηνρώλ πξνο δηαπξαγκάηεπζε 

ζηελ ελαιιαθηηθή αγνξά ηνπ Φξεκαηηζηεξίνπ Αμηώλ Κύπξνπ όπνπ θαη δηαπξαγκαηεύνληαη νη 

πθηζηάκελεο κεηνρέο ηεο. 

 

 


