
CYPRUS LIMNI RESORTS and GOLFCOURSES PLC 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Πραγματοποιήθηκε χθες στη Λευκωσία η Ετήσια Γενική Συνέλευση και η Έκτακτη Γενική 

Συνέλευση της Εταιρείας CYPRUS LIMNI RESORTS AND GOLFCOURSES PLC. 

Των δύο Συνελεύσεων προήδρευσε ο κύριος Νίκος Κ. Σιακόλας, Πρόεδρος της Εταιρείας, 

βοηθούμενος από τον Γραμματέα της Εταιρείας κύριο Γιώργο Μιτσίδη.  

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση παρουσιάστηκαν οι ελεγμένοι λογαριασμοί του 2020, τα 

αποτελέσματα των οποίων έχουν ήδη δημοσιευθεί στις 17/12/2021 στο Χ.Α.Κ και κοινοποιηθεί 

στην Ε.Κ.Κ.  

Επαναδιορίσθηκαν οι εκ περιτροπής απερχόμενοι Σύμβουλοι (Directors), κυρία Ελένη Ν. Σιακόλα 

και κύριος Δημήτρης Δημητρίου, ως Διευθυντές της Εταιρείας.  

Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας απαρτίζεται από τους: 

Νίκο Κ. Σιακόλας, Χρυσούλα Ν. Σιακόλα, Ελένη Ν. Σιακόλα και Δημήτρη Δημητρίου με Γραμματέα 

της Εταιρείας τον Γιώργος Μιτσίδης.  

Επαναδιορίσθηκαν επίσης οι PricewaterhouseCoopers ως ελεγκτές της Εταιρείας.  

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που ακολούθησε ενεκρίθη ομόφωνα το 

ακόλουθο ψήφισμα: 

«Όπως διαγραφούν οι κινητές αξίες της Εταιρείας από την Ν.Ε.Α Αγορά του Χρηματιστηρίου 

Αξιών Κύπρου (Χ.Α.Κ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές νομοθεσίες που διέπουν την 

εισαγωγή κινητών αξιών (Μετοχές) στην Ν.Ε.Α Αγορά.»  

Επεξηγήθηκαν κατά τη Συνέλευση οι λόγοι της απόφασης για διαγραφή των κινητών αξίων της 

Εταιρείας από την Ν.Ε.Α Αγορά του Χ.Α.Κ, ως ακολούθως: 

Η Εταιρεία, όπως έχει ήδη γνωστοποιήσει και στο παρελθόν στους Μετόχους της και στο 

ευρύτερο επενδυτικό κοινό, μέσω της δημοσίευσης σχετικών ανακοινώσεων στο ΧΑΚ, σε 

συνέχεια της διάθεσης της κτηματικής περιουσίας που διέθετε στη Λίμνη, Πόλις Χρυσοχούς, η 

οποία προοριζόταν για την ανάπτυξη 2 γηπέδων Golf και παρεμφερών αναπτύξεων, είχε ως 

αποτέλεσμα τη μη δημιουργία του έργου “Limni Bay” από την ίδια την Εταιρεία.  

Επιπρόσθετα, και αφού η Εταιρεία έχει αξιολογήσει το ενδεχόμενο ανάπτυξης της υπόλοιπης 

κτηματικής της περιουσίας, μέρος της οποίας βρίσκεται στις περιοχές Λίμνη Πόλις Χρυσοχούς, 

Κινούσα και Λυσό, αποφάσισε να μην προχωρήσει υπό τις επικρατούσες συνθήκες στην 

αξιοποίηση της εν λόγω κτηματικής της περιουσίας.   

Ως εκ τούτου, έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις ομαλής λειτουργίας της χρηματιστηριακής 

αγοράς επί των κινητών αξιών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και δεν 

υφίστανται πλέον οι προϋποθέσεις εισαγωγής αυτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές 

νομοθεσίες πρότυπα που διέπουν την λειτουργία τους. 

Για την Cyprus Limni Resorts And Golfcourses Plc 

Γιώργος Μιτσίδης 

Γραμματέας Εταιρείας. 

 

Λευκωσία, 26 Μαΐου 2022 

 


