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Θέμα: Συμπληρωματική ανακοίνωση σε σχέση με την πώληση κτήματος 
θυγατρικής Εταιρείας 
 

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης που έγινε στις 29 Δεκεμβρίου 2016 για την πώληση 
κτήματος της θυγατρικής Εταιρείας Ply Engineered Products Factory Limited, η 
εταιρεία Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λτδ παραθέτει τις πιο κάτω 
πληροφορίες για τη ρευστοποίηση του περιουσιακού στοιχείου της θυγατρικής της. 
 

 
1) Η Ply Engineered Products Factory Limited είναι 83,88% θυγατρική της 

εταιρείας Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λτδ. Το υπόλοιπο 16,12% 
ανήκει σε 19 άλλους ιδιώτες μετόχους. Κατά τη διάρκεια του έτους 2011, η Ply 
Engineered Products Factory Limited ανέστειλε την παραγωγή κοντραπλακέ 
(plywood) στις εγκαταστάσεις στη Λακατάμεια, συνεχίζοντας όμως την κύρια 
δραστηριότητα της που είναι η παραγωγή και εμπορία κοντραπλακέ στις 
εγκαταστάσεις της μητρικής της στο Παλαιομέτοχο. Η θυγατρική Εταιρεία δεν 
εργοδοτεί προσωπικό αλλά δραστηριοποιείται μέσω του προσωπικού της 
μητρικής της. 
 

2) Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μεταξύ της Ply Engineered Products Factory 
Limited (ο «πωλητής») και του Ο.Σ.Ε.Λ - Οργανισμός Συγκοινωνιών Επαρχίας 
Λευκωσίας (ο «αγοραστής»), Λεωφ. Λυκαβητού 93, 2401, Έγκωμη, Λευκωσία. 
 

3) Το ακίνητο στη Λακατάμεια έχει πωληθεί για το ποσό ύψους €1.600.000 (ένα 
εκατομμύριο εξακόσιες χιλιάδες ευρώ), όπου η συναλλαγή έγινε σε καθαρά 
εμπορική βάση. 
 

4) Ο τρόπος καταβολής της συμφωνηθείσας αξίας ήταν σε μετρητά (“draft 
cheque” εμπορικής τράπεζας). Με την υπογραφή της συμφωνίας, ο 
αγοραστής κατέβαλε το ποσό ύψους €200.000 και μετέπειτα με τη μεταβίβαση 
του ακινήτου που έγινε στις 28 Δεκεμβρίου 2016, το υπόλοιπο ποσό ύψους 
€1.400.000.  



 
5) Η συναλλαγή δεν σχετίζεται ή δεν επηρεάζει συμφέροντα  του Γραμματέα του 

εκδότη ή «καθορισμένου προσώπου» σύμφωνα με την έννοια που αποδίδεται 
στο άρθρο 137(3) του Νόμου. 
 

6) Η απόφαση της πιο πάνω πώλησης έγινε για σκοπούς βελτίωσης της 
ρευστότητας της Εταιρείας και της θετικής επίδρασης στις ταμειακές της ροές 
και η πώληση έγινε χωρίς τη συμβουλή οποιουδήποτε εμπειρογνώμονα.   
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