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Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση  

Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις
27/06/2018 παραβρέθηκαν αυτοπροσώπως 7 μέτοχοι και μέσω αντιπροσώπων 6
μέτοχοι που συνολικά  εκπροσωπούσαν το 84% των εκδομένων μετοχών.
Η Ημερήσια Διάταξη διαλάμβανε τις Συνήθεις Εργασίες μόνο. Κατά τη
διάρκεια των εργασιών, μεταξύ άλλων, κατατέθηκαν οι Ελεγμένες
Οικονομικές Καταστάσεις της Μητρικής Εταιρείας για το έτος 2017, οι
Ελεγμένες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2017, οι
αντίστοιχες Εκθέσεις Διαχείρισης και οι αντίστοιχες Εκθέσεις των
Ελεγκτών και η Έκθεση για την Εταιρική Διακυβέρνηση για το έτος 2017, οι
μέτοχοι πήραν και απηύθυναν λόγο και εγκρίθηκε η Έκθεση Αμοιβών.
Εγκρίθηκε επίσης η καταβολή μερίσματος προς €0,01 ανά μετοχή (5,9% στην
ονομαστική αξία της μετοχής). Ημερομηνία Αρχείου (ημερομηνία
προσδιορισμού δικαιούχων) είναι η Πέμπτη 12/07/2018 (και όχι 13/07/2018
ως είχε αρχικά ανακοινωθεί). Στο Αρχείο της ημερομηνίας αυτής θα
περιληφθούν οι πράξεις που έχουν διενεργηθεί μέχρι το τέλος της
χρηματιστηριακής ημέρας της Τρίτης 10/07/2018. Συνεπώς οι μετοχές της
Εταιρείας μέχρι και τις 10/07/2018 θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης με το
δικαίωμα σε μέρισμα (cum dividend) ενώ από την έναρξη της
χρηματιστηριακής ημέρας της 11/07/2018  οι μετοχές της Εταιρείας θα
τυγχάνουν διαπραγμάτευσης χωρίς το δικαίωμα σε μέρισμα (ex-dividend).
Δικαιούχοι είναι και οι επενδυτές που είναι αποδέκτες βάσει
εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής που θα έχει ολοκληρωθεί (καταχωρηθεί στο
Σύστημα Άϋλων Τίτλων) μέχρι την Ημερομηνία Αρχείου.
Προτεινόμενη Ημερομηνία Καταβολής Μερίσματος είναι η 25/07/2018. Η
ακριβής ημερομηνία αποστολής του θα ανακοινωθεί.
Η διοικητική σύμβουλος κα. Χριστιάνα Κυθραιώτου που αποχώρησε εκ
περιτροπής επανεκλέγηκε. Ο διοικητικός σύμβουλος κ. Λοϊζος Σιακαλλής,
που επίσης αποχώρησε εκ περιτροπής, δεν προσφέρθηκε για επανεκλογή. Ο κ.
Κωνσταντίνος Αδαμίδης  που είχε διορισθεί διοικητικός σύμβουλος από το
Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγηκε από τη Γενική Συνέλευση.
Οι αμοιβές των μη εκτελεστικών διοικητικών συμβούλων παρέμειναν στα
επίπεδα της απόφασης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του 2008.
Νόμιμοι ελεγκτές της Εταιρείας επαναδιορίσθηκαν οι
PriceWaterhouseCoopers Limited.
Δεν τέθηκαν ζητήματα στη βάση του ά. 127Β του περί Εταιρειών Νόμου και
της Διάταξης Δ.2.1.ε) του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.
Συνάπτονται το κείμενο της ομιλίας του Προέδρου κ. Πέτρου Κυθραιώτη και
οι θεσμικές ειδοποιήσεις σε σχέση με την επανεκλεγέντα διοικητική
σύμβουλο, τον εκλεγέντα διοικητικό σύμβουλο, τον μη προσφερθέντα για
επανεκλογή διοικητικό σύμβουλο και τους αναδιορισθέντες νόμιμους



ελεγκτές.
_____________________
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K. Kythreotis Holdings Public Limited 

Ομιλία του Προέδρου 

κ. Πέτρου Κ. Κυθραιώτη 

στην Ετήσια Γενική Συνέλευση 

27 Ιουνίου 2018 

____________ 

Αγαπητοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί μέτοχοι, φίλοι και συνεργάτες, 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, σας καλωσορίζω στη Ετήσια Γενική Συνέλευση της K. 

Kythreotis Holdings Public Ltd. 

Η φετινή ΕΓΣ βρίσκει την Κυπριακή Οικονομία αρκετά βελτιωμένη σε σχέση με το 2017 τόσο από 

πλευράς δημοσιονομικής απόδοσης όσο και στην αύξηση του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος (ΑΕΠ). Η 

αυστηρή δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης και η αύξηση των δημοσίων εσόδων, συνεχίζουν να 

αποδίδουν με αποτέλεσμα το πρωτογενές πλεόνασμα των δημοσίων οικονομικών στο τέλος του 

χρόνου, να είναι περίπου στο 3% του ΑΕΠ.  

Η τουριστική βιομηχανία, παρουσιάζει ρεκόρ διανυκτερεύσεων και ρεκόρ εσόδων. Ο κατασκευαστικός 

τομέας, βασισμένος εν μέρει στη ροή επενδυτικών κεφαλαίων από το εξωτερικό ως αποτέλεσμα και της 

πολιτικής παραχώρησης αδείας διαμονής και έκδοσης διαβατηρίων, έχει ενισχύσει την οικονομία.  

Επίσης, η διαθεσιμότητα χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων εκ μέρους των Τραπεζών, έχει 

ενδυναμώσει την ανάπτυξη της ντόπιας αγοράς ακινήτων. Οι πωλήσεις ακινήτων παρουσιάζονται 

αυξημένες σε όλες τις πόλεις της Κύπρου, με την μεγαλύτερη δραστηριότητα να παρατηρείται στις 

πόλεις της Λεμεσού και της Πάφου.  

Αυτή η κινητικότητα της Οικονομίας, είχε αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση της ανεργίας στο 

σημερινό επίπεδο του 8.9% από 9.9% που ήταν στο τέλος του 2017, την αναβάθμιση από τους 

διεθνείς οίκους αξιολόγησης και τη σχετική βελτίωση της εικόνας του Τραπεζικού συστήματος σε ότι 

αφορά τις καταθέσεις και τη ρευστότητα.  

Σε εταιρικό επίπεδο, τα αποτελέσματα της χρονιάς, δεν αντανακλούν τη σχετική βελτίωση του 

οικονομικού κλίματος λόγω της προσωρινής αναστολής των εργασιών στον τομέα των τεχνικών έργων 

και της μείωσης στον τομέα παραγωγής και διάθεσης έτοιμου σκυροδέματος λόγω ολοκλήρωσης 

μεγάλων έργων κατά τους πρώτους μήνες του 2017 και μείωσης στον τομέα λατόμησης λόγω 

μειωμένης ζήτησης. 

Το μεικτό κέρδος του Συγκροτήματος παρουσιάζει μείωση 18% ως αποτέλεσμα των μειώσεων των 

εισοδημάτων στους τομείς ετοίμου σκυροδέματος και λατόμησης που δεν συνοδεύτηκαν με ανάλογες 

μειώσεις στο κόστος πωλήσεων. Τα άλλα κέρδη/ζημιές διαφοροποιούνται κατά σχεδόν €250.000, από 

ζημιά €181.000 σε κέρδος €67.000 κυρίως λόγω ανακατάταξης ακινήτων όπως περιγράφονται 

αναλυτικά στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Τα χρηματοδοτικά έξοδα έχουν μειωθεί κατά 

54% λόγω μείωσης των αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης καθώς και σε βελτιωμένη τιμολόγηση. Το 

κέρδος για το έτος ανήλθε σε €273.139 και το κέρδος ανά μετοχή το 2017 αυξήθηκε στα 0,64 σεντ σε 

σχέση με 0,18 σεντ το 2016. Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών του Συγκροτήματος παρουσιάζουν 

αύξηση €186.000 και δεν υπάρχουν δάνεια ή άλλες τραπεζικές οφειλές. 

Οι προβλέψεις για το 2018 είναι θετικές. Όλοι οι οικονομικοί φορείς αναμένουν αύξηση του ΑΕΠ, 

πέραν του 3,5%. Ο τουριστικός τομέας αναμένεται, εκτός απροόπτων, να πετύχει πολύ υψηλή 

πληρότητα και βελτιωμένη απόδοση εισπράξεων, παρά την αυξημένη διαθεσιμότητα δωματίων. Ο 

τομέας των υπηρεσιών φαίνεται εύρωστος, και συνεχίζει την αυξητική τάση της εισφοράς του στο 

σύνολο της Οικονομίας. Ο κατασκευαστικός τομέας παρουσιάζει αυξημένη ενεργητικότητα και οι 

πωλήσεις τσιμέντου στη ντόπια αγορά, το πρώτο πεντάμηνο του 2018, δείχνουν αύξηση κατά 30% σε 

σχέση με την περσινή ίδια περίοδο. Ο βιομηχανικός τομέας παρουσιάζει θετικά στοιχεία, παρά τη 

σχετική ενδυνάμωση του Ευρώ σε σχέση με το δολάριο και τη στερλίνα.  Η ανεργία συνεχίζει την 

πτωτική της πορεία.  

Παρά την θετική εικόνα της Οικονομίας, η όλη κατάσταση παραμένει πολύ εύθραυστη, κυρίως λόγω 

της καθήλωσης του Τραπεζικού Συστήματος με υπέρμετρο ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων, 

τόσο σε επίπεδο επιχειρήσεων όσο και του ιδιωτικού χρέους. Φαίνεται ότι οι προσπάθειες των 

Τραπεζών για βελτίωση της κατάστασης, όχι μόνο δεν ευδοκιμούν, αλλά και δάνεια που είδη είχαν 

διευθετηθεί επιστρέφουν στην κατηγορία των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Το θέμα του 



 

Συνεργατισμού, είναι μια ανοικτή πληγή, διότι είναι άγνωστο ακόμη το πραγματικό κόστος στον 

φορολογούμενο πολίτη. Με τις διαπραγματεύσεις για την πώληση του καλού μέρους του 

Συνεργατισμού σε σχεδόν αρνητική αξία, και μετά τα €4.3δις που έχουν ήδη δεσμεύσει σε μετρητά και 

ομόλογα, την παραμονή πολυάριθμου προσωπικού για διαχείριση του κακού μέρους και τις 

αναμενόμενες αποζημιώσεις των 900 περίπου υπαλλήλων που είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα απολυθούν, 

το τελικό κόστος αναμένεται να μην είναι καθόλου ευκαταφρόνητο. 

Οι διαπραγματεύσεις για την αποκατάσταση της μισθοδοσίας των εργαζομένων στον δημόσιο και 

ευρύτερο δημόσιο τομέα θα επιστρέψει στις τσέπες 86 χιλιάδων εργαζομένων και συνταξιούχων ποσό 

€265 εκατ. εντός 5 ετών και το ίδιο ποσό ετησίως μετά το 2023. Παρ’ όλα αυτά η ΠΑΣΥΔΥ διαφωνεί, 

και υποστηρίζει την πλήρη αποκατάσταση απευθείας των μισθών του δημοσίου και επί πλέον αναμένει 

την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου κατά πόσο οι αποκοπές των μισθών που έγιναν το 2012 ήταν 

νόμιμες η όχι. Ενδεχόμενη απόφαση δικαίωσης της ΠΑΣΥΔΥ, θα δημιουργήσει υποχρέωση πληρωμής 

αναδρομικά από το 2012, οπότε τα περισσεύματα του προϋπολογισμού θα τιναχθούν στον αέρα. 

Και αυτά βέβαια σε μια περίοδο που νευραλγικά θέματα παραμένουν ανοικτά, η ανεργία στους νέους, 

το ποσοστό εργαζομένων και συνταξιούχων κάτω από το όριο φτώχιας, η υγεία και το ΓΕΣΥ, η 

αναδιάρθρωση της δημόσιας υπηρεσίας, η καταπολέμηση του ρουσφετιού και της ευνοιοκρατίας, της 

διαπλοκής και του χρηματισμού. Η αποκάλυψη των σκανδάλων δεν είναι επαρκής. Απαιτείται η τιμωρία 

των ενόχων αλλά και ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγράμματος διαφώτισης και διαπαιδαγώγησης 

για αναδιαμόρφωση του ήθους και ανάδειξη της νομιμότητας ως στοιχείου της ευημερίας του τόπου. 

Δυσοίωνη φαίνεται η προοπτική λύσης του Κυπριακού Προβλήματος. Η εσωτερική κατάσταση στη 

Τουρκία μαζί με τα προβλήματα της γύρω περιοχής και η συνεχής προκλητικότητα της Τουρκίας, τόσο 

στο Αιγαίο όσο και στη δική μας ΑΟΖ, καθιστούν την επίτευξη συμφωνίας στο θέμα της ασφάλειας και 

των εγγυήσεων ειδικά, πολύ δύσκολο. Αρνητικό στοιχείο για την κατάληξη επί των πολιτικών θεμάτων 

στα οποία δεν έχει ακόμη επέλθει συμφωνία, παραμένει η έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των 

Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων. Επίσης, η έλλειψη πολιτικής ομοφωνίας ως προς τους 

στόχους της όποιας λύσης, από την πλευρά μας, και η αντιμετώπιση του θέματος βάσει των εκάστοτε 

εξελίξεων, δεν επιτρέπουν προσδοκίες για μια αποδεκτή λύση σύντομα. 

Σε εταιρικό επίπεδο, το 2018 αναμένεται να είναι θετικό, κυρίως λόγω της επιτυχούς 

προσφοροδότησης σε μεγάλες αναπτύξεις στον τομέα του ετοίμου σκυροδέματος. Δεδομένων των 

νέων απαιτήσεων, για τα κυπριακά δεδομένα στον τομέα ετοίμου σκυροδέματος, η διεύθυνση λαμβάνει 

μέτρα για να διατηρεί τόσο τον απαιτούμενο εξοπλισμό, όσο και την παραγωγική δυνατότητα και να 

μπορεί να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των νέων έργων. Το συγκρότημα μελετά και θα αξιολογήσει 

επενδύσεις και σε άλλους τομείς ανάπτυξης με σκοπό την διαπικοίληση των δραστηριοτήτων του, και 

πιο συγκεκριμένα την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ καθώς και τον τομέα ανάπτυξης γης, που όμως 

δεν αναμένεται να έχουν συνεισφορά στην κερδοφορία κατά το τρέχον έτος. Το Διοικητικό Συμβούλιο 

αφού έλαβε υπόψη την ικανοποιητική ρευστότητα και τις άμεσες επενδυτικές δαπάνες του 

Συγκροτήματος, αποφάσισε να προτείνει την καταβολή μερίσματος ύψους 1 σεντ ανά μετοχή. 

Προσωπικά και εκ μέρους των εκτελεστικών διοικητικών συμβούλων θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μη 

εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για την πολύπλευρη βοήθειά τους στη λειτουργία του 

Συγκροτήματός. Ιδιαίτερη αναφορά στον αγαπητό μου, αξιόπιστο φίλο, Λοΐζο Σιακαλλή, ο οποίος 

υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τα τελευταία δεκατρία χρόνια και με τις πολυδιάστατες 

γνώσεις του και τον χαρακτήρα του, συνέβαλε ιδιαίτερα στην επιτυχή λειτουργία του ΔΣ. Σήμερα, 

δυστυχώς, δεν θέτει τον εαυτό του για επανεκλογή στην θέση αυτή, και σεβόμενοι την απόφαση του, 

του ευχόμαστε ότι καλύτερο επιθυμεί. Επίσης ιδιαίτερη αναφορά στον αγαπητό μου Κωνσταντίνο 

Αδαμίδη που για πρώτη φορά βρίσκεται στη Γενική Συνέλευση υπό την ιδιότητα του Διοικητικού 

Συμβούλου, αφού διορίστηκε από το Συμβούλιο τον Σεπτέμβριο, και παρά το μικρό χρονικό διάστημα 

έκτοτε, είμαστε βέβαιοι για την ορθότητα της απόφασης μας αφού η συμμετοχή του αποδείχθηκε 

πολύτιμη. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί τους Διευθυντές των Τμημάτων, τα στελέχη και το προσωπικό του 

Συγκροτήματος για τη θετική συμβολή τους στην ανάκαμψη των αποτελεσμάτων, καθώς επίσης και 

τους Νομικούς Συμβούλους, τον Γραμματέα και τους Ελεγκτές για τις πολύτιμες υπηρεσίες τους. 

 

Πέτρος Κ. Κυθραιώτης 

Εκτελεστικός Πρόεδρος 

27η Ιουνίου 2018 










