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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

 

ΠΡΟΘΕΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΣΗ ΣΙΜΗ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΠΡΟ 

ΣΟΤ ΜΕΣΟΥΟΤ ΣΗ INTERFUND INVESTMENTS PLC ΣΑ €0.11 

 

 

Σύμθωνα με ηα άπθπα 28 και 7 ηος πεπί Δημοζίων Πποηάζεων Εξαγοπάρ Νόμος ηος 2007 

και 2009, η εηαιπεία A.R.U. Cyprus Equities and Investments Ltd (ο «Πποηείνονηαρ»), 

ανακοινώνει ζηο επενδςηικό κοινό ηην ππόθεζη ηηρ για αναθεώπηζη ηηρ Δημόζιαρ Ππόηαζηρ 

για ηην απόκηηζη μέσπι και ηος 100% ηος εκδομένος μεηοσικού κεθαλαίος ηηρ Interfund 

Investments Plc («Υπό Εξαγοπά Εηαιπεία»), με ζκοπό ηην βεληίωζη ηηρ.  

 

Ο Πποηείνονηαρ πποηίθεηαι να αιηηθεί ηιρ πιο κάηω ηποποποιήζειρ ηηρ Δημόζιαρ Ππόηαζηρ 

με ηην καηάθεζη ζηην επιηποπή αναθεωπημένος εγγπάθος Δημόζιαρ ππόηαζηρ οι οποίερ 

αναθέπονηαι πεπιληπηικά πιο κάηω: 

Η ανηιπαποσή πος πποζθέπεηαι ζηοςρ μεηόσοςρ ηηρ Interfund Investments Plc αναθεωπείηαι 

από € 0,10 ανά μεηοσή ζε μεηπηηά, ζε € 0,11 ανά μεηοσή. Η αναθεωπημένη ανηιπαποσή 

βεληιώνει ηην Δημόζια Ππόηαζη καθώρ είναι αςξημένη ζε ποζοζηό 10%. Σύμθωνα με ηο 

άπθπο 28(9) ηος νόμος, ζε πεπίπηωζη αναθεώπηζηρ Δημόζιαρ Ππόηαζηρ, η Πεπίοδορ 

Αποδοσήρ ηηρ Δημόζιαρ ππόηαζηρ για ηοςρ μεηόσοςρ ηηρ Υπό Εξαγοπά Εηαιπείαρ, η οποία 

είσε απσίζει ζηιρ 22 Οκηωβπίος 2013 θα επεκηαθεί καηά δύο εβδομάδερ και θα λήξει ζηιρ 4 

Δεκεμβπίος 2013 και ώπα 1.30μ.μ. Σκοπόρ ηηρ Αναθεώπηζηρ ηηρ ηιμήρ ηηρ Δημόζιαρ 

Ππόηαζηρ είναι η μεγιζηοποίηζη ηος απιθμού μεηοσών ηηρ Υπό Εξαγοπά Εηαιπείαρ πος θα 

αποκηηθούν από ηον Πποηείνονηα. 

 

Σημειώνεηαι όηι ζύμθωνα με ηο Νόμο οι αποδέκηερ ηηρ Δημόζιαρ Ππόηαζηρ πος ήδη ηην 

έσοςν αποδεσθεί, θεωπούνηαι όηι αςηόμαηα αποδέσονηαι ηην αναθεωπημένη ππόηαζη αλλά, 

εάν επιθςμούν, δικαιούνηαι να μη ζςμμεηάζσοςν ζηην αναθεωπημένη ππόηαζη εθόζον 

ειδοποιήζοςν ζσεηικά ηον Πποηείνονηα. 

 

Ο Πποηείνονηαρ θα πποβεί ζε όλερ ηιρ απαπαίηηηερ ενέπγειερ πος ππονοεί ο Νόμορ για να 

εξαζθαλίζει ηην έγκπιζη ηηρ Επιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ για ηο αναθεωπημένο έγγπαθο ηηρ 

Δημόζιαρ Ππόηαζηρ ηο οποίο και θα δημοζιεύζει ζύμθωνα με ηο Νόμο.  

 

 

Λάπνακα,     

 

5 Νοεμβπίος 2013 


