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Ειδικό Ψήφισμα 1: 

 

Όπως εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να πωλήσει και/ή διαθέσει το 

ακίνητο της Εταιρείας με αρ. εγγραφής 25/5224 το οποίο βρίσκεται στη Λεωφόρο Βύρωνος 26, 

1096 Λευκωσία, σε τιμή τουλάχιστον ίση με τη λογιστική αξία του εν λόγω ακινήτου, όπως αυτή 

καταγράφεται στις εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 

2016, και με τέτοιους όρους και προϋποθέσεις όπως ήθελε το Διοικητικό Συμβούλιο 

αποφασίσει.  

 

Επεξήγηση: 

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την πώληση του εν λόγω ακινήτου 

σε καθαρά εμπορική βάση, σε τιμή η οποία θα είναι (α) τουλάχιστον ίση με την λογιστική αξία 

του ακινήτου, όπως αυτή καταγράφεται στις εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2016 και (β) τουλάχιστον ίση με πρόσφατες ανεξάρτητες 

εκθέσεις εκτίμησης που η Εταιρεία έχει εξασφαλίσει.  

 

Ειδικό Ψήφισμα 2: 

 

Όπως διορισθεί η εταιρεία Grant Thornton (Cyprus) Ltd ως εξωτερικοί ελεγκτές της Εταιρείας 

για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν από την 1ην Ιανουαρίου 2017 και μετέπειτα και όπως 

εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να καθορίσει την αμοιβή τους.  

 

Επεξήγηση: 

Με απόφαση της ετήσιας γενικής συνέλευσης της Εταιρείας ημερομηνίας 14 Ιουνίου 2017, 

εγκρίθηκε  ο επαναδιορισμός του ελεγκτικού οίκου PricewaterhouseCoopers Limited ως 

εξωτερικοί ελεγκτές της Εταιρείας για το οικονομικό έτος μεταξύ 1/1/2017 - 31/12/2017. Ο 

ελεγκτικός οίκος PricewaterhouseCoopers Limited έχει παραιτηθεί από τη θέση του εξωτερικού 

ελεγκτή της Εταιρείας λόγω περιορισμών που επιβάλλονται από τον περί Ελεγκτών Νόμο του 

2017 δεδομένης της ενασχόλησης του με εργασίες της μητρικής της Εταιρείας. Ως αποτέλεσμα, 

είναι απαραίτητος ο διορισμός νέων εξωτερικών ελεγκτών, και προς τούτο προτείνεται ο 

διορισμός της εταιρείας Grant Thornton (Cyprus) Ltd ως εξωτερικοί ελεγκτές της Εταιρείας για 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν από την 1ην Ιανουαρίου 2017 και μετέπειτα. 

 


