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Θέμα : Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων – Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου
Δημόσια Λτδ («η Εταιρεία»).
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σε συνέχεια της επιστολής με ημερομηνία
13/2/2014 και των συνεδριάσεων που πραγματοποιήθηκαν στις 17/2/2014 και
19/2/2014 ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων ,
το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας επιθυμεί να αναφέρει τις θέσεις του.
1.
Είναι η ομόφωνη θέση του Διοικητικού Συμβουλίου ότι εκ παραδρομής έχει
συμπεριληφθεί πρόνοια ή/και
εξετάζεται η «αποκρατικοποίηση» της
Εταιρείας με βάση το πιο πάνω Νομοσχέδιο.
H Εταιρεία και οι εργασίες της δεν πρέπει να θεωρηθούν ότι εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου Νομοσχεδίου καθώς ελλοχεύει ο
κίνδυνος να καταστρατηγηθούν άλλες υφιστάμενες νομοθεσίες για τις οποίες
αρμόδιες εποπτικές αρχές είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή/και το
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Επιπρόσθετα και λαμβάνοντας υπόψη τις
εξουσίες του «Εφόρου Αποκρατικοποιήσεων» δυνάμει του Νομοσχεδίου
προκύπτει ότι επηρεάζονται νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα επενδυτών
/ μετόχων, με ενδεχόμενο να εγερθούν νομικές διαδικασίες εναντίον της
Εταιρείας και του Διοικητικού Συμβουλίου που θα φέρουν το αντίθετο
αποτέλεσμα από το επιθυμητό για την Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι επίσης
φανερό ότι η παροχή πληροφόρησης στον Έφορο Αποκρατικοποιήσεων ως
προβλέπεται από το Νομοσχέδιο πιθανό να συνιστά ποινικό αδίκημα τόσο
από πλευράς του παρόχου των πληροφοριών όσων και από πλευράς του
παραλήπτη.
Η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να προχωρήσει στην πώληση του
περιουσιακού στοιχείου που κατέχει στην Εταιρεία, δηλαδή μετοχές
1.562.400, μέσω διαδικασιών που εξασφαλίζουν την ίση μεταχείριση των
μετόχων της Εταιρείας και που επίσης συνάδουν με την διαφάνεια και
ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, όπως απαιτούν οι υφιστάμενες
νομοθεσίες για πράξεις που αφορούν εισηγμένες δημόσιες εταιρίες.
2.
Θα πρέπει να τονιστεί ότι η Εταιρεία είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου
εγγραμμένη με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113 ( Αριθμός Εγγραφής
2949)
και είναι δημόσια εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αξιών
Κύπρου (ΧΑΚ) οι τίτλοι της όποιας διαπραγματεύονται στη εναλλακτική
Αγορά ΧΑΚ και εφαρμόζει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.
3.
Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μέτοχος στην Εταιρεία με ποσοστό περίπου
51%. Οποιαδήποτε πώληση /αγορά μετοχών δημόσιας εισηγμένης
εταιρείας, διέπεται από συγκεκριμένες νομοθεσίες για τις οποίες αρμόδια
εποπτική αρχή είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Οι σχετικοί νόμοι
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για την αγοραπωλησία μετοχών σε δημόσια εισηγμένη εταιρεία
σε
ρυθμιζόμενη οργανωμένη αγορά, οι οποίες ενσωματώνουν τις αντίστοιχες
Ευρωπαϊκές Οδηγίες είναι :
(α)
(β)
(γ)

Περί Δημόσιων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμος του Ν. 41(Ι)/2007,
Περί
Προϋποθέσεων
Διαφάνειας
(Κινητές
Αξίες
προς
Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμος του 2007 (Ν.190
(Ι)/2007), και
Περί Πράξεων Προσώπων που Κατέχουν Εμπιστευτικές
Πληροφορίες και των Πράξεων Χειραγώγησης της Αγοράς
(Κατάχρηση Αγοράς) Νόμος του 2005 (Ν116 (Ι)/2005).

Με βάση τις πιο πάνω νομοθεσίες τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
αλλά και Μέτοχος (ως πρόσωπο που δύναται να θεωρηθεί ότι κατέχει
εμπιστευτικές πληροφορίες) , αν δεν τηρηθούν οι σχετικές υποχρεώσεις ,
δύνανται να έχουν προσωπικές ή/και ποινικές ευθύνες για παράβαση της
νομοθεσίας . Επιπλέον δεν πρέπει να παραγνωρίζεται το δικαίωμα ενός
μετόχου στην προστασία των επενδύσεων του στα πλαίσια των γενικών
αρχών δικαίου.
4.

Η Εταιρεία και οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της Εταιρείας , πέραν των
υποχρεώσεων που καθορίζονται στο Καταστατικό της Εταιρείας, τον περί
Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113 αλλά και αυτών που ενδεικτικά αναφέρονται στην
παράγραφο 3 πιο πάνω, επιπλέον λόγω του γεγονότος ότι η Εταιρεία είναι
εισηγμένη στο ΧΑΚ με βάση την νομοθεσία που διέπει την λειτουργία του
ΧΑΚ και συγκεκριμένα την Κανονιστική Διοικητική Απόφαση ( Συνεχείς
Υποχρεώσεις Εκδοτών ( Κ.Δ.Π 329/2009 ) συμπεριλαμβανομένου του
Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης) έχει πρωταρχική υποχρέωση :
«5.1 Εκδότης εισηγμένων τίτλων οφείλει να τηρεί αδιαλείπτως και
ανελλιπώς […]τα ακόλουθα:
(α) Να τηρεί τις γενικές συνεχείς υποχρεώσεις των εκδοτών, τις συνεχείς
υποχρεώσεις οι οποίες ειδικά προβλέπονται αναφορικά προς την αγορά
στην οποία έχει εισηγμένες αξίες του, ή οι οποίες ειδικά θα του
επιβληθούν όπως [… ]προβλέπεται ή εξαιρουμένων των εκδοτών της μη
ρυθμιζόμενης/οργανωμένης αγοράς οποιεσδήποτε άλλες κατόπιν
απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
(β) Να ανταποκρίνεται και να ικανοποιεί κατά πάντα χρόνο, τις προϋποθέσεις
εισαγωγής στην αγορά που έχει εισηγμένες αξίες του, εκτός
οποιασδήποτε προϋπόθεσης η οποία εκ της φύσεως της δεν είναι
δυνατό να αποτελεί συνεχή υποχρέωση.
(γ) Να μεριμνά όπως τα Όργανα Διοίκησης, ή τα πρόσωπα που τα
στελεχώνουν, οι αξιωματούχοι ή οι σύμβουλοι του ανταποκρίνονται στις
υποχρεώσεις των που προβλέπονται σε οποιονδήποτε Νόμο ή της
ρυθμιστικής φύσεως αποφάσεις του Συμβουλίου ή εξαιρουμένων των
εκδοτών της μη ρυθμιζόμενης/οργανωμένης αγοράς τις Οδηγίες της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
(δ) Να ανταποκρίνεται προς οποιαδήποτε οικονομικής φύσεως υποχρέωση
προς το Χρηματιστήριο.»
Είναι θεμελιώδης αρχή τόσο του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 αλλά και
των νομοθεσιών που διέπουν την λειτουργία της κεφαλαιαγοράς και του
χρηματιστήριου η «ίση μεταχείριση μετόχων» και η «διαφάνεια» με
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εξέταση των συμφερόντων της «μειοψηφίας» σε αμερόληπτη βάση.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που είτε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
ή/και το Συμβούλιο του ΧΑΚ ( με έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Κύπρου) κρίνουν ότι οποιοδήποτε γεγονός επηρεάζει την λειτουργία της
Εταιρείας ή/και τα συμφέροντα των μετόχων της Εταιρείας μπορεί να
προχωρήσει στην αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων της Εταιρείας.
5.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η διάθεση των μετοχών της Εταιρείας
από την Δημοκρατία μπορεί να γίνει στην βάση των υφιστάμενων
νομοθεσιών, δεδομένου ότι υπάρχει αγοραστής ο οποίος θα συμμορφωθεί
με τις σχετικές διαδικασίες. Η Δημοκρατία ως μέτοχος μπορεί να προβεί στις
αναγκαίες ενέργειες για έγκριση από την Βουλή των Αντιπροσώπων μόνο
για την δική της επένδυση π.χ για το ύψος ανταλλάγματος για την πώληση
οποιωνδήποτε μετοχών , χωρίς όμως να επηρεάζονται οι συνήθεις εργασίες
και η διοίκηση της Εταιρείας ή τα συμφέροντα των άλλων μετόχων, οι
οποίοι σε περίπτωση δημόσιας πρότασης έχουν το ελεύθερο δικαίωμα να
προχωρήσουν αν το επιθυμούν σε ρευστοποίηση της επένδυσης τους.

6.

Τέλος, αναφέρεται ότι η αλλαγή του καθεστώτος της Εταιρείας , ή η
λειτουργία της
είτε για την λήψη αποφάσεων ή/και ως δύνανται να
επηρεαστούν
οι
συνήθεις εμπορικές της δραστηριότητες, ή/και η
μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων της Εταιρείας δυνάμει
διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου (βλ. π.χ. την επιφύλαξη στο άρθρο
4(1) του Νομοσχεδίου) χωρίς να υπάρχει πρόνοια στο Νομοσχέδιο για την
ικανοποίηση των νόμιμων πιστωτών της Εταιρείας θα προκαλέσει
παράβαση υφιστάμενων Συμβάσεων Δανειακών Διευκολύνσεων, με πιθανό
αποτέλεσμα την στάση πληρωμών εκ μέρους της Εταιρείας.
Σε περίπτωση που η Εταιρεία υποχρεωθεί σε στάση πληρωμών (όχι εξ
υπαιτιότητας της) ή/και η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις της, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο υπέχει νομική υποχρέωση
να θέσει την Εταιρεία αυτεπάγγελτα σε εκούσια εκκαθάριση, με δυσμενή
συνεπακόλουθα.

Ευσεβάστως υποβάλλουμε ότι τα όσα αναφέρονται πιο πάνω είναι πολύ σοβαρά και
χρήζουν άμεσης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης. Προς αυτό το σκοπό το
Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί όπως του δοθεί η ευκαιρία για παρουσίαση
εισηγήσεων και επεξήγηση των θέσεων του ως πιο πάνω, με στόχο την διασφάλιση
των συμφερόντων της Εταιρείας και της ίσης μεταχείρισης των επενδυτών/ μετόχων
της Εταιρείας στα πλαίσια της υφιστάμενης νομοθεσίας αλλά και των Ευρωπαϊκών
Οδηγιών.

Με εκτίμηση,
Δρ. Στέλιος Παπαδόπουλος
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
20/2/2014
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