
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) INVESTMENTS LTD ΓΙΑ THN ΑΠΟΚΤΗΣΗ  

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΥ 100%, ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΤΟ 90% ΣΥΝ ΜΙΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΚΔΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ A & P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED  

 
 Για να αποδεχθείτε τη Δημόσια Πρόταση πρέπει να συμπληρώσετε το συνημμένο Έντυπο Αποδοχής και 

Μεταβίβασης, σύμφωνα με  τις οδηγίες  που υπάρχουν σ΄ αυτό (οι οδηγίες θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της 
Δημόσιας Πρότασης) και να ταχυδρομήσετε το συμπληρωμένο Έντυπο στο Χειριστή Ανάδοχο ως ακολούθως: 
 
Δημόσια Πρόταση A&P (Andreou & Paraskevaides) Investments Ltd προς τους μετόχους της A & P (Andreou 
& Paraskevaides) Enterprises Public Company Limited  
The Cyprus Investment and Securities Corporation Limited (CISCO) 
Τ.Θ.  20597, 1660 Λευκωσία 
 
ή να παραδώσετε το συμπληρωμένο Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης σε ένα από τα ακόλουθα γραφεία του 
Χειριστή Ανάδοχου: 

- στα γραφεία της CISCO στη Λευκωσία, 154  Λεωφόρος Λεμεσού, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία ή 

- στα γραφεία της CISCO στη Λεμεσό, 66-68 Αρχιεπισκόπου Μακαρίου & Μάρκου Δράκου, 4003 Μέσα Γειτονιά, 
Λεμεσός 

 
Η ημερομηνία έναρξης της περιόδου για αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης είναι η  
14

η
 Νοεμβρίου 2017. Τα Έντυπα Αποδοχής και Μεταβίβασης θα πρέπει να παραδοθούν ή να ταχυδρομηθούν 

ούτος ώστε να παραληφθούν το αργότερο μέχρι τις 13:30 της 5
ης

 Ιανουαρίου 2018 από το Χειριστή Ανάδοχο. 

 Για κάθε μία (1) μετοχή της εταιρείας A & P (Andreou & Paraskevaides) Enterprises Public Company Limited 
(“APE”), που κατέχει και θα αποδέχεται ο μέτοχος, θα προσφέρονται €0,155 μετρητά. 

 Η υπογραφή του Αποδέκτη της Δημόσιας Πρότασης στο Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης πρέπει να 
επιβεβαιώνεται από πρόσωπο ή Αρχή, το οποίο σύμφωνα με τον Κυπριακή Νομοθεσία έχει αρμοδιότητα 
για κάτι τέτοιο ή από τους υπεύθυνους πιστοποίησης Μελών/ Χειριστών.   

 Σε περίπτωση που το Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης υπογραφεί από πρόσωπο άλλο από τον Αποδέκτη 
(αντιπρόσωπο), το σχετικό πληρεξούσιο θα πρέπει να επισυνάπτεται στο Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης και να 
περιλαμβάνει σχετική σαφή εντολή καθώς και τα πλήρη στοιχεία του Αποδέκτη της Δημόσιας Πρότασης και του 
αντιπροσώπου του.  Το σχετικό πληρεξούσιο θα πρέπει επίσης να είναι θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του 
Αποδέκτη της Δημόσιας Πρότασης και του αντιπροσώπου του από πρόσωπο ή Αρχή, το οποίο σύμφωνα με την 
Κυπριακή Νομοθεσία έχει αρμοδιότητα για κάτι τέτοιο ή από τους υπεύθυνους πιστοποίησης Μελών/Χειριστών. 

 Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης είναι ότι οι μετοχές που επιθυμούν οι μέτοχοι της 
APE να ανταλλάξουν, πρέπει να είναι ελεύθερες από οποιαδήποτε επιβάρυνση, να βρίσκονται κάτω από τον Ειδικό 
Λογαριασμό του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ή κάτω από τον έλεγχο του Χειριστή Ανάδοχου. Σε περίπτωση που 
οι εν λόγω μετοχές βρίσκονται κάτω από έλεγχο Χειριστή άλλου από το Χειριστή Ανάδοχο, αυτές θα πρέπει να 
μεταφερθούν κάτω από τον έλεγχο του Χειριστή Ανάδοχου με τη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης «Εντολή 
Επενδυτή». Η Εντολή Επενδυτή θα πρέπει να σταλεί στο Χειριστή ο οποίος ελέγχει τις μετοχές της APE τις οποίες ο 
Αποδέκτης επιθυμεί να ανταλλάξει, πριν από την αποστολή του Έντυπου Αποδοχής και Μεταβίβασης. 

 Σε περίπτωση συνιδιοκτητών, όλα τα πρόσωπα που κατέχουν μετοχές της APE από κοινού, πρέπει να υπογράψουν 
το Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης. Σε περίπτωση που ένας από τους συνιδιοκτήτες έχει αποβιώσει, το Έντυπο 
Αποδοχής και Μεταβίβασης θα πρέπει να υπογραφεί από όλους τους επιζώντες μετόχους, καθώς και από το 
διαχειριστή της περιουσίας του αποβιώσαντος και να αποσταλεί μαζί με το πρωτότυπο του διατάγματος της 
διαχείρισης της περιουσίας του αποβιώσαντα, το αντίγραφο ταυτότητας του διαχειριστή και το πρωτότυπο της 
απόφασης της σχετικής φοροαπαλλαγής από τον Έφορο Φορολογίας.   

 Έντυπα Αποδοχής και Μεταβίβασης που υποβάλλονται από εταιρείες (νομικά πρόσωπα) θα πρέπει απαραίτητα να 
φέρουν τη σφραγίδα της εταιρείας και να υπογράφονται από φυσικό/ά πρόσωπο/α που είναι δεόντως 
εξουσιοδοτημένο/α για το σκοπό αυτό. Θα πρέπει επίσης να επισυνάπτεται με την υποβολή του Έντυπου Αποδοχής 
και Μεταβίβασης και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, το οποίο να εξουσιοδοτεί το/α φυσικό/α 
πρόσωπο/α αυτό/α να υπογράφει/ουν εκ μέρους της εταιρείας και η οποία απόφαση θα πιστοποιείται από  πρόσωπο 
ή Αρχή, το οποίο σύμφωνα με την Κυπριακή Νομοθεσία έχει αρμοδιότητα για κάτι τέτοιο καθώς και πρόσφατο (μέχρι 
1 μηνός) Πιστοποιητικό Διευθυντών της εταιρείας. 

 Σε περίπτωση ανηλίκων μετόχων, το Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης θα πρέπει να υπογραφεί από όλα τα 
πρόσωπα που ασκούν τη γονική μέριμνα.  Εάν το Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης συμπληρώνεται από τους 
γονείς του ανηλίκου, τότε θα πρέπει να υπογράφεται και από τους δύο γονείς.  Εάν το Έντυπο Αποδοχής και 
Μεταβίβασης συμπληρώνεται από πρόσωπο/α στο/α οποίο/α η γονική μέριμνα έχει ανατεθεί από Δικαστήριο, τότε θα 
πρέπει να προσκομίζεται πιστοποιημένο αντίγραφο του σχετικού διατάγματος Δικαστηρίου.   

 Σε περίπτωση μετοχών οι οποίες είναι ενεχυριασμένες, οι κάτοχοι των εν λόγω μετοχών θα πρέπει να προβούν σε 
όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για αποδέσμευσή τους, ή να επισυνάψουν στο Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης 
όλα τα σχετικά έγγραφα που απαιτούνται από το ΧΑΚ για την αποδέσμευση των μετοχών μαζί με το σχετικό τέλος.   

 Σε περίπτωση που ο μέτοχος έχει αποβιώσει, το Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης θα πρέπει να υπογραφεί από 
το διαχειριστή της περιουσίας του αποβιώσαντα και να αποσταλεί μαζί με το πρωτότυπο του διατάγματος της 
διαχείρισης της περιουσίας του αποβιώσαντα και το πρωτότυπο της απόφασης της σχετικής φοροαπαλλαγής από 
τον  Έφορο Φορολογίας. 

Όσοι μέτοχοι επιθυμούν βοήθεια ή διευκρινίσεις για τους όρους ή τον τρόπο αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης ή για 
τη συμπλήρωση των Εντύπων Αποδοχής και Μεταβίβασης μπορούν να τηλεφωνούν από Δευτέρα έως και 
Παρασκευή από 08:00 έως 17:00 στη CISCO στον αριθμό τηλεφώνου 22 121700. 


