SPECIAL FEATURE

LANITIS GROUP

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΆ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΈΣ
ΣΥΝΕΧΉΣ ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΊΑ

O

Όμιλος Λανίτη ιδρύθηκε στα
τέλη του 19ου αιώνα και αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς επιχειρηματικούς οργανισμούς στην Κύπρο. Βασισμένος
στις αξίες του - αξιοπιστία,
ακεραιότητα, ποιότητα, κοινωνική προσφορά - έχει διαχρονικά
πρωταγωνιστικό ρόλο στους τομείς που δραστηριοποιείται, συμμετέχοντας ενεργά τόσο στην οικονομική όσο
και στην κοινωνική ζωή της χώρας.
Ο όμιλος επενδύει και δραστηριοποιείται σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς, όπως: Τις κατασκευές
(Cybarco Contracting), την ανάπτυξη γης και ακινήτων
(Cybarco Development), τις αναπτύξεις γκολφ και
μαρίνων (Lanitis Farm, Limassol Greens, Limassol
Marina), τις τουριστικές και ταξιδιωτικές επιχειρήσεις
και την ξενοδοχειακή βιομηχανία (Αmathus Public,
Amathus Corporation, Amathus Aegeas), την ψυχαγωγία και τα εστιατόρια (Lanitis Entertainment, Carob
Mill Restaurants, Fasouri Watermania Waterpark),
το εμπόριο και τις εισαγωγές πρώτων υλών (Lanitis
Electrics, Lanitis Aristophanous, Lanitis Gas), τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Lanitis Energy, Conercon).
Η Lanitis E.C. Holdings Ltd είναι επενδυτική εταιρεία,
η οποία λειτουργεί ως η μητρική του ομίλου. Διαθέτει
ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων
μέσω θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών. Ο κύριος ρόλος της περιλαμβάνει τον σχεδιασμό της επενδυτικής στρατηγικής του ομίλου, τη διαμόρφωση των
διαδικασιών και τον συντονισμό δραστηριοτήτων των
εταιρειών του, ιδιαίτερα στους τομείς της στρατηγικής,
των χρηματοοικονομικών, της επικοινωνίας και του
ανθρώπινου δυναμικού. Ο όμιλος είναι επίσης γνωστός
για την ανθρωπιστική και κοινωνική προσφορά του,
κυρίως στους τομείς του πολιτισμού, της παιδείας και
της υγείας.

Ίδρυμα Ευαγόρα & Κάθλην Λανίτη

Μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 2001,
με σκοπό τη διατήρηση της μνήμης του Ευαγόρα και
της Κάθλην Λανίτη και τη συνέχιση της κοινωνικής
τους προσφοράς. Το Ίδρυμα οργανώνει και επιχορηγεί
εκδηλώσεις πολιτιστικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα, οι οποίες προβάλλουν τα ανθρώπινα επιτεύγματα.
Αποτελεί τον θεσμό μέσω του οποίου εκφράζεται η
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των εταιρειών του Ομίλου
Λανίτη.
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IN BUSINESS

Ο ΌΜΙΛΟΣ ΕΊΝΑΙ ΓΝΩΣΤΌΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΉ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΡΟΣΦΟΡΆ
ΤΟΥ, ΚΥΡΊΩΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΊΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ, ΤΗΣ
ΠΑΙΔΕΊΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΊΑΣ

