
ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ‘C.T.O. PUBLIC COMPANY LIMITED’ (η 

«Υπό Εξαγορά Εταιρεία», η «C.T.O.») ΑΠΟ ΤΗΝ AMERROSSA LIMITED (η “AMERROSSA”, η 

“Προτείνουσα”) 

 

Η AMERROSSA LIMITED, ιδιωτική εταιρεία εγγεγραμμένη στην Κυπριακή Δημοκρατία με αρ. Εγγραφής 

375083 και αντικείμενο την κατοχή μετοχών για επενδυτικούς σκοπούς, απέκτησε στις 8 Απριλίου 2020 

μέσω συναλλαγής που διενεργήθηκε εκτός Χρηματιστηρίου, 184,602,982 συνήθεις μετοχές της ‘C.T.O.’, 

οι οποίες είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (“ΧΑΚ”). Οι πιο πάνω μετοχές της ‘C.T.O.’ 

αποκτήθηκαν από την Προτείνουσα στην τιμή €0,007 (ή 0.7 σεντ) ανά μετοχή. 

 

Κατά την ημερομηνία της παρούσας, το συνολικό εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της ‘C.T.O’ αποτελείται 

από 208,209,300 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,04 η κάθε μία (οι “Μετοχές”). 

 

Με την πιο πάνω συναλλαγή, η ‘AMERROSSA’ κατέχει άμεσα 185,883,458 συνήθεις μετοχές της ‘C.T.O.’, 

ονομαστικής αξίας €0,04 η κάθε μία που αντιπροσωπεύουν το 89.28% των συνήθων, εισηγμένων 

μετοχών της. Διευκρινίζεται ότι η AMERROSSA δεν ενεργεί σε συνεννόηση με οποιοδήποτε πρόσωπο. 

 

Σε συνέχεια της πιο πάνω απόκτησης, η AMERROSSA είναι υποχρεωμένη, βάσει του Άρθρου 13 του περί 

Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου, Ν.41(I)/ 2007 όπως τροποποιήθηκε (ο “Νόμος”), να υποβάλει 

Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση Εξαγοράς προς όλους τους μετόχους της ‘C.T.O’, και με την παρούσα 

ανακοινώνει, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 6(2) του Νόμου, την οριστική της απόφαση για 

διενέργεια υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης εξαγοράς (η “Δημόσια Πρόταση”) προς όλους τους 

μετόχους της Υπό Εξαγορά Εταιρείας για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού της 

κεφαλαίου. Η σκοπούμενη αντιπαροχή για την απόκτηση των τίτλων της ‘C.T.O.’ είναι €0,007 (ή 0.7 σεντ) 

ανά μετοχή, πληρωτέα σε μετρητά, σε όλους τους μετόχους που θα αποδεχτούν τη Δημόσια Πρόταση. 

 

Όλες οι μετοχές της ‘C.T.O.’ έχουν την ίδια ονομαστική αξία καθώς και τα ίδια δικαιώματα σε μερίσματα 

και άλλες διανομές. 

 

Η Δημόσια Πρόταση τελεί υπό την αίρεση να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες εγκρίσεις από την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η “Επιτροπή”) όπως αυτό προβλέπεται από τον Νόμο.  Διευκρινίζεται ότι δεν 

υπάρχει οποιαδήποτε άλλη αίρεση υπό την οποία να τελεί η Δημόσια Πρόταση. 

 

Τα πλήρη στοιχεία και πληροφορίες για τη Δημόσια Πρόταση θα περιληφθούν στο σχετικό Έγγραφο 

Δημόσιας Πρότασης το οποίο θα ετοιμαστεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου και τις σχετικές Οδηγίες 

της Επιτροπής αναφορικά με το περιεχόμενο του Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης. 

 

Η C.T.O. έχει διορίσει την Global Capital Securities and Financial Services Ltd ως την εταιρεία που θα 

ενεργήσει ως Χειριστής Ανάδοχος, σύμφωνα με τις προνόνοιες της ΚΔΠ 96/2008 του ΧΑΚ ως έχει 

τροποποιηθεί. 

 



Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται βάσει του Άρθρου 6 του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου 

του 2007 ως έχει τροποποιηθεί και της Οδηγίας ΟΔ41-2007-01 του 2012 της Επιτροπής.  

 

Αποστέλλεται δε στην Επιτροπή, στο ΧΑΚ και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Υπό Εξαγορά Εταιρείας.  

 

 

Λευκωσία 8 Απριλίου 2020 


