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Ο 
Όμιλος 
Λανίτη ιδρύ-
θηκε στα 
τέλη του 
19ου αιώνα 
και απο-

τελεί έναν από τους πιο ση-
μαντικούς επιχειρηματικούς 
οργανισμούς στην Κύπρο. 
Βασισμένος στις αξίες του 
-αξιοπιστία, ακεραιότητα, 
ποιότητα, κοινωνική προσφο-
ρά - ο όμιλος διαχρονικά έχει 
πρωτοποριακό ρόλο στους 
τομείς που δραστηριοποιείται, 
συμμετέχοντας ενεργά τόσο 

στην οικονομική όσο και στην 
κοινωνική ζωή της χώρας. 

ΠΛΟΎΣΙΟ ΧΑΡΤΟΦΎΛΑΚΙΟ 
Ο Όμιλος επενδύει και 
δραστηριοποιείται σε διά-
φορους επιχειρηματικούς 
τομείς, όπως τις κατασκευές 
(Cybarco Contracting), την 
ανάπτυξη γης και ακινήτων 
(Cybarco Development), τις 
αναπτύξεις γκολφ και μαρί-
νων (Lanitis Farm, Limassol 
Greens, Limassol Marina), τις 
τουριστικές και ταξιδιωτικές 
επιχειρήσεις και την ξενοδο-

χειακή βιομηχανία (Αmathus 
Ltd, Amathus Corporation, 
Amathus Aegeas), την ψυ-
χαγωγία και τα εστιατόρια 
(Lanitis Entertainment, 
Amathus Leisure, Carob 
Mill Restaurants, Fasouri 
Watermania Waterpark, 
Gloria Jean’s, Cremoso), 
το εμπόριο και τις ει-
σαγωγές πρώτων υλών 
(Lanitis Electrics, Lanitis 
Aristophanous, Lanitis Gas) 
καθώς και τις Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας (Lanitis 
Energy, Conercon Energy 
Solutions). 
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 ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαχρονικά πρωταγωνιστές βασισμένοι σε όραμα και αξίες

Ο όμιλος διαχρονικά έχει πρωτοποριακό ρόλο στους τομείς 
που δραστηριοποιείται, συμμετέχοντας ενεργά τόσο στην 
οικονομική όσο και στην κοινωνική ζωή της χώρας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διευθύνση: 
Αρχ. Κυπριανού 21, 3036, 

Λεμεσός
Τηλέφωνο: 25820920
E-mail: info@lanitis.com

Ιστοσελίδα: 
www.lanitis.com

Η Lanitis E.C. Holdings είναι 
επενδυτική εταιρεία, η οποία 

λειτουργεί ως η μητρική 
του Ομίλου. Διαθέτει ένα 
διαφοροποιημένο χαρτο-

φυλάκιο επενδύσεων μέσω 
θυγατρικών και συνδεδε-

μένων εταιρειών. Ο κύριος 
ρόλος της περιλαμβάνει τον 
σχεδιασμό της επενδυτικής 
στρατηγικής του Ομίλου, τη 

διαμόρφωση των διαδικασιών 
και τον συντονισμό των δρα-
στηριοτήτων των εταιρειών 
του, ιδιαίτερα στους τομείς 

της στρατηγικής, των χρημα-
τοοικονομικών, της επικοι-
νωνίας και του ανθρώπινου 

δυναμικού.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Ο Όμιλος είναι επίσης 
γνωστός για τη διαχρονική 
ανθρωπιστική και κοινωνική 
προσφορά του, κυρίως στους 
τομείς του πολιτισμού, της 
παιδείας και της υγείας μέσω 
του Ιδρύματος Ευαγόρα & 
Κάθλην Λανίτη, το οποίο 
αποτελεί τον θεσμό μέσω 
του οποίου εκφράζεται η 
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 
των εταιρειών του Ομίλου 
Λανίτη.


