
 

 
 

  Αλαθνίλσζε 
   

Οινθιήξσζε ζπκθσλίαο γηα πώιεζε ηεο Kermia Hotels Ltd θαη 
παξαθείκελεο γεο 
 

 
Λεπθσζία, 4 Ινπιίνπ 2016 

 

 
Σε ζπλέρεηα ηεο αλαθνίλσζεο κε εκεξνκελία 5 Απξηιίνπ 2016, ε Τξάπεδα Κύπξνπ Γεκόζηα Δηαηξία 
Ληδ (ε «Τξάπεδα» ή ην «Σπγθξόηεκα») αλαθνηλώλεη ηελ νινθιήξσζε ηεο πώιεζεο ηεο Kermia 
Hotels Ltd θαη παξαθείκελεο γεο (καδί ηα «Πεξηνπζηαθά Σηνηρεία»), ζηε ζπκθσλεκέλε ηηκή πώιεζεο 
ύςνπο €26,5 εθαη. 
 
Ο Πσιεηήο ησλ Πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ είλαη ε Kermia Ltd («Kermia»), ε νπνία είλαη εμ νινθιήξνπ 
ζπγαηξηθή ηεο Τξάπεδαο, θαη ν αγνξαζηήο είλαη ε Aesara Investment Ltd ε νπνία ηειεί ππό ηνλ 
έιεγρν ησλ Βαζίιε Νηθνιαΐδε θαη Γεκήηξε Νηθνιαΐδε, κεηόρσλ ηεο Atlantica Leisure Group Ltd. 
 
Η ζπλαιιαγή είρε σο απνηέιεζκα θαζαξό θέξδνο κεηά ηε θνξνινγία ύςνπο πεξίπνπ €2 εθαη. γηα ην 
Σπγθξόηεκα, βάζεη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ζηηο 31 Μαξηίνπ 2016, θαη θαζαξό όθεινο ζηα θεθάιαηα 
ύςνπο πεξίπνπ €18 εθαη. σο απνηέιεζκα ηνπ πθηζηάκελνπ θεθαιαηαθνύ ρεηξηζκνύ ησλ 
Πεξηνπζηαθώλ Σηνηρείσλ. Ωο απνηέιεζκα, ν Γείθηεο Κεθαιαίσλ Κνηλώλ Μεηνρώλ Καηεγνξίαο 1

1
 ηνπ 

Σπγθξνηήκαηνο βειηηώζεθε θαηά 0,1 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. 
  
Η πώιεζε ησλ Πεξηνπζηαθώλ Σηνηρείσλ εκπίπηεη ζηε ζηξαηεγηθή ηνπ Σπγθξνηήκαηνο γηα 
απνκόριεπζε κέζσ ηεο δηάζεζεο κε θύξησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη γηα επηθέληξσζε ηνπ ζε θύξηεο 
δξαζηεξηόηεηεο, βειηηώλνληαο παξάιιεια ηε θεθαιαηαθή ηνπ ζέζε. 
 
Όπσο απαηηείηαη από ην Χξεκαηηζηήξην Αμηώλ Κύπξνπ θαη ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5.2.1.17(7) 
ησλ Καλνληζηηθώλ Απνθάζεσλ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηνπ Χξεκαηηζηεξίνπ Αμηώλ Κύπξνπ Αλαθνξηθά κε ηηο 
Αγνξέο ηνπ Χξεκαηηζηεξίνπ ΚΓΠ 379/2014 (σο έρεη ηξνπνπνηεζεί), ε ζπλαιιαγή απηή 
πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ηηκέο αγνξάο (arm’s length) θαη δελ αθνξά ή επεξεάδεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ 
Γξακκαηέα ηεο Τξάπεδαο ή νπνηνπδήπνηε «θαζνξηζκέλνπ πξνζώπνπ» όπσο απηό νξίδεηαη ζην 
άξζξν 137(3) ηνπ πεξί Αμηώλ θαη Χξεκαηηζηεξίνπ Αμηώλ Κύπξνπ Νόκνπ 14(Ι)/1993 (σο έρεη 
ηξνπνπνηεζεί). 
 

 
 
 
 
 
Προφίλ Σσγκροτήματος  
 
Σο σγθρόηεκα Σράπεδας Κύπροσ ηδρύζεθε ηο 1899 θαη είλαη ο κεγαιύηερος τρεκαηοοηθολοκηθός οργαληζκός ζηελ Κύπρο. Σο 
σγθρόηεκα προζθέρεη έλα εσρύ θάζκα τρεκαηοοηθολοκηθώλ προϊόληωλ θαη σπερεζηώλ ποσ περηιακβάλεη ηραπεδηθές σπερεζίες, 
τρεκαηοδοηήζεης, θάθηορηγθ, τρεκαηοεπελδσηηθές σπερεζίες, δηατείρηζε θεθαιαίωλ θαη αζθάιεηες γεληθού θιάδοσ θαη δωής. Σο 
σγθρόηεκα ιεηηοσργεί κέζω 136 θαηαζηεκάηωλ, από ηα οποία 130 ιεηηοσργούλ ζηελ Κύπρο, 1 ζηε Ροσκαλία, 4 ζηο Ηλωκέλο 
Βαζίιεηο θαη 1 ζηα Channel Islands. Επηπιέολ, ε Σράπεδα ιεηηοσργεί γραθεία αληηπροζωπείας ζηε Ρωζία, ηελ Οσθραλία θαη ηελ 
Κίλα. Σο σγθρόηεκα εργοδοηεί 4.550 άηοκα δηεζλώς. ηης 31 Μαρηίοσ 2016, ηο ύλοιο Περηοσζηαθώλ ηοητείωλ ηοσ 
σγθροηήκαηος αλερτόηαλ ζε €22,7 δης θαη ηα Ίδηα Κεθάιαηα ηοσ ζε €3,1 δης. 

 

                                                 
1
 Βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Σπγθξνηήκαηνο γηα ην ηξίκελν πνπ έιεμε ζηηο 31 Μαξηίνπ 2016.  


