
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ (SQUEEZE OUT) ΓΙΑ 
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

AMATHUS PUBLIC LIMITED 

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της ομάδας των κ.κ. Πλάτωνα, Αντιγόνης, Τζοάννας και 
Τερέζας Λανίτη, της ομάδας των κ.κ. Κώστα, Ευαγόρα και Ιάσωνα Λανίτη, του         
κ. Μάριου Λανίτη, της κας. Ισαβέλλας Ηλιάδη και των εταιρειών Lanitis E.C. Holdings 
Limited και Unity Managers (Cyprus) Limited (οι “Προτείνοντες”) ημερομηνίας        
25 Φεβρουαρίου 2022 αναφορικά με την έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
Κύπρου του αιτήματος των Προτεινόντων για εξάσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς 
(Squeeze Out) για την απόκτηση του 100% των μετοχών της Amathus Public Limited 
(“Amathus”), οι Προτείνοντες ανακοινώνουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας του 
Δικαιώματος Εξαγοράς (Squeeze Out).  
 
Η αντιπαροχή που προσφέρθηκε κατά την άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς 
(Squeeze Out) για την απόκτηση των τίτλων της Amathus που δεν βρίσκονταν υπό 
την κατοχή των Προτεινόντων είναι η ίδια με αυτή που είχε προσφερθεί κατά τη 
διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι €0,20 ανά μετοχή της Amathus πληρωτέα 
σε μετρητά.  
 
Το συνολικό αντάλλαγμα έχει καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους της Amathus 
στις 31 Μαρτίου 2022 μαζί με συνοδευτική ενημερωτική επιστολή που τους έχει 
αποσταλεί. H καταβολή του χρηματικού ανταλλάγματος πραγματοποιήθηκε είτε με 
αποστολή επιταγής, ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση των δικαιούχων την οποία έχουν 
καταχωρημένη στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών 
Κύπρου (“ΧΑΚ”), είτε με μεταφορά του ανταλλάγματος σε τραπεζικό λογαριασμό των 
Χειριστών ως οι οδηγίες των δικαιούχων, είτε με μεταφορά του ανταλλάγματος σε 
τραπεζικό λογαριασμό που ανοίχθηκε από το ΧΑΚ για τον σκοπό αυτό, για όσες αξίες 
ήταν ενεχυριασμένες και βεβαρημένες. 
 
Το ΧΑΚ έχει ενημερωθεί για την καταβολή του χρηματικού ανταλλάγματος στους 
δικαιούχους μετόχους της Amathus και έχει προβεί στη μεταβίβαση των υπόλοιπων 
9.718.269 μετοχών, ήτοι 7,793% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Amathus 
επ΄ ονόματι των Προτεινόντων, δυνάμει του άρθρου 36 του Περί Δημοσίων 
Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου, Ν.41(I)/2007 ως τροποποιήθηκε (ο “Νόμος”) και των 
διατάξεων της Κανονιστικής Απόφασης του ΧΑΚ ΚΔΠ 96/2008 ως τροποποιήθηκε (η 
“Κανονιστική Απόφαση”) που διέπει μεταξύ άλλων τη διαδικασία του Δικαιώματος 
Εξαγοράς (Squeeze Out). 
 
Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στα πλαίσια του άρθρου 36(6) του Νόμου και των 
διατάξεων της Κανονιστικής Απόφασης. 
 
Η CISCO έχει ενεργήσει ως Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος των Προτεινόντων στα 
πλαίσια και για τους σκοπούς της διαδικασίας της Δημόσιας Πρότασης. Επίσης, η 
CISCO έχει ενεργήσει ως Χειριστής Ανάδοχος στα πλαίσια της Κανονιστικής 
Απόφασης. 
 
 
 
 
Λευκωσία  
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